
Protest w sprawie szkoły
w Wólce Mlądzkiej

Mieszkańcy Wólki Mlądzkiej mają dość. Dlatego w piątek, 12 października będą blokować drogę
na odcinku od SP nr 8 aż do skrzyżowania ulicy Żeromskiego z Szosą. To wyraz społecznego
niezadowolenia wobec tego, że budowa szkoły, która znajduje się w fatalnym stanie tech-
nicznym, wciąż nie może wejść w fazę realizacji. - czytaj s. 4
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3 października w ramach
prowadzonej przez siebie kam-
panii spotkanie z mieszkańcami
zorganizował Ireneusz Paś-
niczek. OSP Jabłonna gościła
kandydata na prezydenta i
mieszkańców zainteresowa-
nych jego programem, którym
chce ich do siebie przekonać.
Mówił między innymi o potrze-
bie zbudowaniu rynku z praw-
dziwego zdarzenia w Otwocku,
budowie dróg, braku wykorzys-
tania środków unijnych. Spot-
kanie wyborcze jakich wiele.

Na sali pojawił się również
radny Prawa i Sprawiedliwości
Andrzej Sałaga wraz -  bo
wszystko na to wskazuje - z
zorganizowaną ekipą działaczy

wyposażoną w kamerę, która
zaczęła nagrywać ich kon-
trkandydata. To jeszcze nie
byłoby nic zdrożnego, gdyby
nie skandaliczne zachowanie
osób, które z nim przyszły -
chyba tylko w celu zakłócenia
spotkania Ireneusza Paśniczka.
Zwolennicy Prawa i Sprawie-
dliwości posunęli się do szeregu
impertynencji w rodzaju: „Ja
nie chcę, by prezydentem Ot-
wocka był ktoś, kto z kartki
czyta!”. Wszystko to po to, by
w niewybredny sposób zdyskre-
dytować Paśniczka. Plan spalił
na panewce, bowiem gospo-
darz spotkania nie dał się
wyprowadzić z równowagi, a
jak zauważył jeden z miesz-

kańców obecnych na spotkaniu
nie jest ważne czy z kartki, czy
z głowy, ważne czy mądrze.

To pierwszy taki przypadek
w obecnej kampanii. Wszystko
wskazuje na to, że Ireneusz
Paśniczek znalazł się na
celowniku Prawa i Sprawied-
liwości. Musimy sobie zadać
pytanie jako mieszkańcy:

Czy tak ma wyglądać stan-

dard uprawiania polityki w
naszym mieście?

Polityka sprowadzająca się
do rozbijania spotkań kon-
trkandydatów niezbyt dobrze
wróży Otwockowi i kandy-
datom, którzy by chcieli takie
standardy wyznawać.

Ciekawe, jakie tak naprawdę
przesłanki za takim desperac-
kim krokiem stały. red.

Co z chodnikiem 
na Leśnej?

Otrzymaliśmy taką oto
korespondencję:  „Proszę o
wsparcie, właśnie budowany i
odnawiany jest chodnik na ul.
Leśnej w Otwocku. Niestety
nie uwzględniono kawałka
pomiędzy ul. M. Kopernika, a
Żeromskiego. Pisałem w tej
sprawie do Urzędu Miasta w
sierpniu 2017 r. i do tej pory
nie otrzymałem odpowiedzi.
[...] fajnie by było, aby nasze
dzieci mogły „suchą stopą”
dojść do szkoły. Na tym od-
cinku ul. Leśnej są dwa bloki -
40 rodzin, których dzieci
uczęszczają do szkoły nr 3,
oraz kilka domów wielorodzin-
nych, z których dzieci też
chodzą do tej szkoły. TZ”
(nazwisko znane redakcji).
Wysłaliśmy w tej sprawie zapy-
tanie do wydziału inwestycji
UM Otwock.  Odpowiedź niez-
włocznie Państwu przekażemy.

Brudna kampania w Otwocku?
Kampanię samorządową mamy już w pełni, również
w Otwocku. Jej postępy wszyscy możemy
obserwować w przestrzeni publicznej. Zaczyna się
jednak również coś, co jest niepokojące.
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Jak będzie przejawiać się
ta dezaprobata, jeszcze do
końca nie wiadomo. Może to
być forma zgromadzenia lub
co bardziej prawdopodobne -
ciągłe chodzenie po przejściu
dla pieszych w sposób
uniemożliwiający przejazd
samochodów. Bez względu na
to jednak, jaka decyzja zostanie
podjęta w tej sprawie, jedno
jest pewne: droga będzie
nieprzejezdna przez dwie
godziny -  od 16.30 do 18.30.
Zmotoryzowani poruszający się
w tej okolicy muszą przygo-
tować się na spore utrudnienia
i długie stanie w korkach.

Zawiadomienie 
o zgromadzeniu 

zostało zgłoszone formalnie do
Urzędu Miasta Otwocka 5
października br. We wniosku
złożonym na ręce prezydenta
miasta szacuje się, że weźmie
w nim udział ok. 100 osób. Kto
wie jednak, czy skala protestu
nie będzie szersza, bo oburze-
nie mieszkańców Wólki
Mlądzkiej rośnie wprost pro-
porcjonalnie do tego, co dzieje
się wokół tej inwestycji. Przy-
pomnijmy o co chodzi…

O tym, że miejscowa

Szkoła Podstawowa nr 8 zna-
jduje się w złym stanie tech-
nicznym i że wymaga podjęcia
działań niecierpiących zwłoki,
może świadczyć fakt, że jej
część została już wyłączona z
użytkowania. Władze samorzą-
dowe - jako organ prowadzący,
mają tego pełną świadomość i
od dłuższego czasu powtarzają,
że wybudują nową szkołę. Na
obietnicach się jednak kończy.

Kiedy w marcu br. prezydent
Otwocka Zbigniew Szczepaniak
podpisał umowę na projekt bu-
dowy Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Wólce Mlądzkiej,
wydawało się, że sprawa w
końcu nabierze rozpędu. Prace
budowlane miały rozpocząć się
jeszcze w tym roku. Projekt
przewidywał wybudowanie, w
miejscu istniejącej „ósemki”,
nowoczesnego zespołu szkol-
no-przedszkolnego składa-
jącego się z trzech części:
szkolnej, przedszkolnej oraz
sportowej, z których każda, w
założeniu, mogłaby funkcjono-
wać samodzielnie. Pojawił się
jednak problem związany z
wykupem gruntów pod inwest-
ycje, który wywołał dyskusję
radnych, na jak dużym terenie
powinna ona zostać zrealizowa-
na i czy ma to być od razu

kompleks oświatowy z przed-
szkolem, jak chcą tego radni,
czy w pierwszym etapie tylko
szkoła, jak proponuje prezy-
dent.

31 marca br., na wniosek
radnych, zwołano w „ósem-
ce” sesję nadzwyczajną rady
miasta, na której prezydent
przedstawił stan realizacji in-
westycji, informując jedno-
cześnie mieszkańców Wólki,
że zostały podjęte rozmowy z
właścicielami działek co do
ceny ich wykupu. Zdaniem
władz żądania finansowe
właścicieli okazały się jednak
zbyt wygórowane. Dlatego po
przeanalizowaniu sytuacji
włodarze miasta doszli do
wniosku, że docelowo plany
nie ulegną zmianie, ale w pier-
wszej kolejności na miejskiej
działce powstanie szkoła, a
pozostałe elementy kompleksu
w późniejszym okresie. Taka
dwuetapowość przedsięwzięcia
- zdaniem prezydenta - miała
zagwarantować rozpoczęcie
inwestycji bez zbędnej zwłoki,
nie zamykając jednocześnie
możliwości negocjacji z
właścicielami gruntów, co do
ceny ich wykupu. Ostatecznie
- po włączeniu się do mediacji
jednej z mieszkanek Wólki
Mlądzkiej - grunt pod inwes-
tycję został przez miasto
wykupiony i dzięki temu wybu-
dowanie w pierwszej kolejności
szkoły, a następnie po wyburze-
niu starego budynku pozostałej
części kompleksu, stało się
możliwe.

Miasto przygotowało
więc projekt szkoły

i ogłosiło przetarg na jej wyko-
nanie. Obecnie, aby podpisać
umowę z wykonawcą,
niezbędna jest zgoda rady mi-
asta na zmianę wieloletniej
prognozy finansowej, w której
zostanie zabezpieczone wydat-
kowanie 25 milionów na ten

cel przez co najmniej 6, a może
nawet 7 lat. Piłeczka znalazła
się więc po stronie radnych
miejskich, którzy powinni
wyrazić zgodę na zabezpiecze-
nie całej kwoty na realizację
przedsięwzięcia. I tu, niestety,
zaczynają się… schody. Aktu-
alnie urzędująca rada miasta
zwleka z decyzją, a 30-dniowy
termin ważności przetargu na
wyłonienie wykonawcy budynku
szkoły wraz z niezbędną
infrastrukturą w ramach zadania
budżetowego: „projekt i budowa
zespołu szkolno-przedszkol-
nego w Wólce Mlądzkiej” minął
6 września. Zdaniem miesz-
kańców komentujących sytu-
ację na Facebooku, radni zasła-
niają się „końcem kadencji i
brakiem funduszy”, a miesz-
kańcy Wólki Mlądzkiej są roz-
goryczeni, że władze miasta
traktują ich po macoszemu, nie
dostrzegając skali narastjącego
problemu.

Nowa szkoła 
podstawowa 
w Wólce Mlądzkiej 

jest potrzebna. Zwłaszcza
wobec realnej wizji zamknięcia
obecnej placówki. Potwierdza
to także przeprowadzona anal-
iza demograficzna i sami
mieszkańcy tej dzielnicy Ot-
wocka, dla których tutejsza
szkoła to nie tylko miejsce nauki
ich dzieci, ale i ośrodek
integrujący lokalną społecz-
ność. Ludzie wierzą, że niemały
koszt tej inwestycji można
obniżyć, pozyskując środki
zewnętrzne, a zwłaszcza jeżeli

chodzi o ogrzewanie czy halę
sportową. W pierwszej kolej-
ności jednak musi zostać za-
bezpieczona w budżecie miasta
cała suma potrzebna na jej
zrealizowanie. Odwlekanie w
czasie generuje dodatkowe
koszty i nie przybliża końca re-
alizacji budowy szkoły ani o
krok. Mieszkańcy Wólki nie ro-
zumieją, dlaczego w wieloletniej
prognozie finansowej miasta
planowane jest zabezpieczenie
środków na inwestycje typu
boisko na Ługach czy basen z
halą, a nie można ich znaleźć
na bieżące potrzeby oświatowe.

- Radni nie zastanawiają
się, skąd biorą podatki - mówi
pani Agata, jedna z tutejszych
mieszkanek. A płacimy je
wszyscy, mieszkańcy po tamtej
i po tej stronie torów. Tym
bardziej trudno zrozumieć,
dlaczego jesteśmy traktowani
inaczej. Sytuacja, z którą mamy
do czynienia, dla mnie
osobiście, jest bardzo trudna
do zniesienia i kosztuje wiele
nerwów. Bo to nawet nie chodzi
już o nas dorosłych…
Chciałabym, aby ktoś, kto
reprezentuje miasto, stanął
przed naszymi dziećmi, spojrzał
im w oczy i powiedział: ,,Wy
jesteście gorsze niż reszta
dzieci w Otwocku, która uczy
się w lepszych szkołach”. W
sprawie, o którą walczymy,
chodzi o DZIECI! Jeżeli dzisiaj
nie pozwolimy im uczyć się w
godnych warunkach, to
nauczymy je tylko i wyłącznie
tego, że mają się godzić na
nierówne traktowanie.

Andrzej Idziak

Będą protestować w sprawie
szkoły podstawowej nr 8

Mieszkańcy Wólki Mlądzkiej mają dość. Dlatego w piątek, 12 października będą
blokować drogę na odcinku od Szkoły Podstawowej nr 8 (ul. Żeromskiego 235) aż
do skrzyżowania ulicy Żeromskiego z Szosą Lubelską oraz część pasa drogowego
Szosy Lubelskiej. To wyraz społecznego niezadowolenia wobec tego, że budowa
szkoły, która znajduje się w fatalnym stanie technicznym, wciąż nie może wejść
w fazę realizacji.

Kopia jednego z listów uczniów szkoły do włodarzy miasta
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Dla LO nr III był to czas
wykorzystany bardzo efekty-
wnie - na tyle, że szkoła stała
się powiatowym liderem w
nauczaniu i ma wysokie no-
towania w rankingach wojew-
ódzkich. Przez te ćwierć wieku
jej mury opuściło ok. 3 tysięcy
absolwentów, a w niektórych
domach nauka w tym liceum
staje się już tradycją, bo uczą
się tu kolejne pokolenia. 

25-lecie LO nr III im. Juliusza
Słowackiego obchodziło 5
października br. Jak przystało
na taki okrągły jubileusz ob-
chody były okazałe, w gronie
licznie przybyłych gości: przed-
stawicieli władz powiatowych
oraz miasta Otwocka,dyrek-
torów szkół i instytucji zwią-
zanych z placówką, przedstaw-
icieli lokalnego biznesu, byłych
nauczycieli i absolwentów.
Uroczystość rozpoczęła się  od
mszy dziękczynnej w kościele
św. Wincentego a Paulo, skąd
- z pocztem sztandarowym na
czele - uczniowie, grono ped-
agogiczne i goście przemasze-
rowali na teren szkoły.  Przed
budynkiem odsłonięta została
jubileuszowa tablica pamiątko-
wa, na której znalazł się wiele
znaczący cytat z dramatu J.
Słowackiego: ,,Trzeba nam no-
wych skrzydeł, nowych dróg

potrzeba”
Dalsza część wydarzenia

miała miejsce w sali gimnasty-
cznej - nadszedł czas na grat-
ulacje i podsumowania. Jak
podkreślał dyrektor Robert
Pielak, dobrą pozycję liceum
zawdzięcza kadrze pedagog-
icznej, młodzieży, a także rodz-
icom i przyjaciołom. - Społecz-
ność „Słowaka” stanowi
największą wartość. - mówił -
Z dumą obserwuję, że nasz
wysiłek przynosi owoce ,
ponieważ kolejne roczniki dos-
ta-ją się na uczelnie i odnoszą
sukcesy w życiu zawodowym.

Doceniając dotychczasowe
osiągnięcia szkoły i zachęcając
do dalszego rozwoju, starosta
otwocki Mirosław Pszonka - w
imieniu zarządu powiatu -
obiecał  3 mln zł na rozbudowę
liceum, co ma się dokonać w
2019 roku. Z kolei przewodni-
cząca rady rodziców Dorota
Siarkiewicz dziękując nauczy-
cielom za trud wychowania
młodego pokolenia, życzyła też
aby „Srebrną tarczę” - znak
jakości zdobyty dzięki wytrwałej
i konsekwentnej pracy -  szkoła
wkrótce zamieniła na „złotą”.
W imieniu Izby Przedsiębiorców
Powiatu Otwockiego dalsze
wsparcie dla działalności
,,Słowaka” obiecał prezes

Ireneusz Paśniczek.
A że warto inwestować w

tę szkołę - i fundusze, i wysiłek
- pokazała jeszcze w trakcie
uroczystości młodzież. Grupa
kilkunastu uczniów, przygoto-
wana przez polonistki Ewę Bed-
narską-Piętkę i Jolantę Waku-
lińską, zaprezentowała spektakl
pt. ,,Tajemnice snów Julka Sło-
wackiego”. Przedstawienie
intrygujące i pouczające, łączą-
ce powagę z humorem. Prze-
konujący dowód, że zdolna i
pracowita młodzież „Słowaka”
pod kierunkiem zaangażowanej
i mądrej kadry pedagogicznej
stawia sobie wysokie cele i je

realizuje. Aż szkoda, że to
przedstawienie jednorazowe.

A to jeszcze nie wszystkie
punkty uroczystości. Uczestnicy
mieli przyjemność wysłuchania
wykładu prof. Marka Troszy-
ńskiego, znawcy twórczości J.
Słowackiego, którego głównym
tematem była rywalizacja
dwóch naszych wieszczów nar-
odowych, czyli Adama Mick-
iewicza i Juliusza Słowackiego.
Był też krótki czas na wspom-
nienia dotyczące działalności
szkoły podczas prezentacji mul-

timedialnej, ponadto można
było obejrzeć wystawę doty-
cząca J. Słowackiego i wernisaż
prac uczniowskich pt. ,,Patron
w karykaturze”. A zwieńczeniem
jubileuszowych obchodów stał
się wieczorny bal absolwentów,
czyli czas wspomnień i wspólnej
zabawy dyrekcji, grona peda-
gogicznego i wielu roczników
absolwentów „Słowaka”...

To był piękny jubileusz,
szkole życzymy wielu równie
owocnych lat.

Kazimiera Zalewska

Piękny jubileusz „Słowaka”
25 lat dla kraju czy świata to jak ułamek
sekundy, ale w życiu szkoły to cała epoka
- powiedział podczas uroczystości z oka-
zji jubileuszu 25-lecia Liceum Ogólno-
kształcącego  nr iii  im. Juliusza Sło-
wackiego w Otwocku  jego dyrektor
robert pielak. 
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Dwóch zdążył już zranić w
głowę, trzeciemu udało się
uciec bez obrażeń. Policjanci
obezwładnili napastnika i
zabezpieczyli ostre narzędzie.
Podejrzany to 35-letni Andrij
V., obywatel Ukrainy. Mężczyz-
na został osadzony w poli-
cyjnym areszcie, a następnie
doprowadzony do prokuratury,
gdzie usłyszał zarzuty karne
dotyczące usiłowania zabójstwa
dwóch mężczyzn, rozboju,
uszkodzenia ciała oraz gróźb
karalnych. Poszkodowani trafili
do szpitala, gdzie udzielono
im pomocy medycznej.

Jak podaje oficer prasowy
z KPP Otwock nadkom. Daniel
Niezdropa, przy sprawie wspól-
nie pracowali policjanci oraz
prokurator z Prokuratury Re-
jonowej w Garwolinie. Zebrano
materiał dowodowy, który
wstępnie uprawdopodobnił
popełnienie poważnych przes-
tępstw przez cudzoziemca.

Wobec podejrzanego zas-
tosowano tymczasowy areszt.
Za usiłowanie zabójstwa grozi
mu kara 25 lat pozbawienia
wolności, a nawet dożywocie.
Obecnie śledztwo jest jeszcze
w toku.

Komentarz: dzięki roztrop-
ności obecnej władzy uchro-
niliśmy się przed zalewem cud-
zoziemców z Afryki i Azji.
Przyjęliśmy natomiast już pon-
ad milion Ukraińców, którzy
pracują, otrzymując dużo
większe możliwości zarobku
niż u siebie (podobnie jak Po-
lacy na wyspach). Żyją uczciwie
i nie sprawiają problemów.
Oczywiście, w każdym stadzie
znajdzie się czarna owca. Tak
więc panu Andrijovi dziękujemy
za odwiedziny i mamy nadzieję,
że przez kilkadziesiąt lat nie
będzie sprawiał większych
problemów, a później już ja-
kichkolwiek.

Sławomir Wąsowski

Otwoccy policjanci z zes-
połu wywiadowczo-inter-
wencyjnego, patrolując
miasto w okolicach ulicy
Zielnej, zabezpieczyli po-
rzucony rower. Jak się
okazało jednoślad został
skradziony pod sklepem
na tej samej ulicy. 

Do sprawy włączyli się dziel-
nicowi, którzy, kierując się
wiedzą i doświadczeniem, szy-
bko wytypowali złodzieja.
Okazał się nim 60-letni
mieszkaniec Otwocka, który
niedawno opuścił zakład karny.
Odsiadywał wyrok za drobne
kradzieże. Jak widać szybko
wrócił do starego „fachu”.

Dzielnicowi przeszukali
mieszkanie 60-latka w poszuki-
waniu innych, ewentualnych

przedmiotów, które mogłyby
pochodzić z kradzieży. Kiedy
otworzyli skrzynkę energe-
tyczną, zamiast licznika zoba-
czyli dziwnie poskręcane prze-
wody elektryczne. Od razu
zaczęli podejrzewać, że mają
do czynienia z nielegalnym
przyłączem prądu. Tę hipotezę
potwierdzili pracownicy elek-

trowni zaraz po przyjeździe na
miejsce. Podwójny złodziej trafił
do policyjnego aresztu, a
następnie na przesłuchanie.
Policjanci z dochodzeniówki
przedstawili mu zarzuty karne
kradzieży roweru i energii elek-
trycznej. Podejrzany przyznał
się do zarzucanych czynów i
skorzystał z możliwości do-
browolnego poddania się karze.

Pouczenie: wiadomym jest,
że jak się człowiek chce znać
na wszystkim, to nie zna się
na niczym. Tak więc może
należałoby się określić, jakiej
specjalności chce się być
złodziejem? Kraść rowery czy
prąd? No, chyba, że mamy do
czynienia z rowerem akumu-
latorowym.

SW

Z klatki schodowej jed-
nego z bloków przy ulicy
Andriollego w Otwocku
zginął rower wraz ze
specjalnym fotelikiem do
przewożenia dzieci. 

Kilka dni później policjanci
z zespołu wywiadowczo-inter-
wencyjnego patrolowali ulicę
Kołłątaja w Otwocku. Ich uwagę
zwrócił mężczyzna jadący dam-
skim rowerem z dziecięcym
fotelikiem. Policjanci od razu
skojarzyli fakty. Kierujący został
zatrzymany. Okazało się, że
rower ma zeszlifowany numer
ramy. Oczywiście nie przesz-

kodziło to, aby rozpoznała go
jego właścicielka. Mężczyzna
przyznał się do kradzieży, a
kobieta odzyskała swój pojazd.
Złodziej to 43 – letni
mieszkaniec Otwocka, który
trafił do policyjnego aresztu.
Usłyszał już zarzut popełnienia
przestępstwa i skorzystał z
możliwości dobrowolnego pod-

dania się karze.
I jeszcze pouczenie dla

złodzieja: proszę Pana,
przyjście dziecka na świat nie
upoważnia do przywłaszczania
sobie cudzej własności, nawet
jeśli jest to rower z wózkiem
dziecięcym. Jeśli urodziło się
Panu dziecko -  proszę zapytać
o 500+. SW

ukrainiec z siekierą
Funkcjonariusze policji z posterunku w Sobieniach -
Jeziorach zostali wezwani na skwer w centrum tejże
miejscowości przy ul. Duży Rynek. Okazało się, że
biega tam rozjuszony mężczyzna z siekierą. Obiektem
jego ataku byli trzej mieszkańcy Sobieni – Jezior. 

Nie przebierał w fantach

Rowerowy 
złodziej
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Potężny zakup nowego
sprzętu specjalistycznego o
wartości łącznej ponad 13 milio-
nów 300 tysięcy złotych ulepszy
wkrótce jakość i dostępność
do różnorodnych badań i
świadczeń w szpitalu powia-
towym przy ul. Batorego oraz
w trzech otwockich przychod-
niach: przy ul. Armii Krajowej,
Mickiewicza i przy Andriollego.
Ponad 86 procent środków na
ten cel udało się pozyskać z
funduszy europejskich i budżetu
państwa. Umowę w sprawie
ich przekazania podpisali
marszałek Adam Struzik i
prezes Powiatowego Centrum
Zdrowia Sp. z o.o. Ewa Woj-
ciechowska. 

W uroczystym podpisaniu
umowy, które odbyło się 7
października br. w Starostwie
Powiatowym przy ul. Komu-
nardów wzięli udział: przed-
stawiciele zarządu powiatu ze
starostą Mirosławem Pszonką
na czele, rady powiatu z jej
przewodniczącym Dariuszem
Grajdą, sejmiku mazowieckiego
z radną Bożeną Żelazowską i

PCZ oraz przychodni - benefic-
jentów.

Jak powiedział marszałek
Struzik wsparcie na
doposażenie w sprzęt i
aparaturę ze środków unijnych
to w tym momencie jedyny
rodzaj wsparcia, jakie może
oferować placówkom ochrony
zdrowia zarząd województwa
mazowieckiego. Jak mówił, zda-
je on (zarząd) sobie sprawę z
wielkich problemów, jakie
przeżywa wiele z nich z powodu
braku wystarczających środków
na bieżące funkcjonowanie
(pisaliśmy niedawno m.in. o
rosnącym zadłużeniu PCZ).
Jego zdaniem przyczyną
takiego stanu rzeczy jest ułomny
system finansowania służby
zdrowia. - Mazowsze z naszych
składek zdrowotnych transferuje
do innych województw 1,5 mld
złotych. To takie „janosikowe
bis” - mówił Adam Struzik.

Prezes PCZ Ewa Wojcie-
chowska podkreśliła, że w trud-
nej sytuacji, w jakiej znajdują
się placówki służby zdrowia,
takie wsparcie jest nieocenione.

Obiecała wykorzystać je jak na-
jlepiej dla dobra pacjentów i
zapowiedziała starania o kolejne
środki europejskie dla szpitala.

Starosta Mirosław Pszonka
przypomniał, że ze środków
UE i dzięki pomocy samorządu
województwa mazowieckiego
wcześniej została przeprowad-
zona termomodernizacja bu-
dynku szpitala powiatowego.

Wykaz planowanego do za-
kupu sprzętu i aparatury me-
dycznej jest długi. Całościowy
ich koszt to też niebagatelna
suma 13 372 125,99 zł, z czego
dofinansowanie pokryje 11 604
670,82 zł. Zakupy będą reali-
zowane w ramach trzech pro-
jektów. Kazimiera Zalewska

Ponad 11,6 mln dofinansowania dla PCZ 
W Otwocku będą wkrótce nowocześniej wyposażone
poradnie specjalistyczne szpitala powiatowego, m.in.
kardiologiczna, onkologiczna, ginekologiczna, okulisty-
czna oraz poradnie rodzinne. 

Już niebawem zostanie ot-
warty I etap nowoczesnego i w
pełni funkcjonalnego gminnego
targowiska w centrum Ce-
lestynowa. Wszystkie elementy
zabudowy: stalowa wiata, lokale
handlowe, ogrodzenie, sanitari-

aty i instalacje wewnętrzne są
już gotowe do zamontowania.
Wykonuje je firma „Janko” z
Franciszkowa koło Żuromina
w swoim zakładzie. Na
ukończeniu są roboty instalacji
sanitarnych zewnętrznych, a

do wykonania pozostały jeszcze
roboty drogowe realizowane
przez firmę „TOMIRAF” s.c. z
Gliny. Prawdopodobny termin
oddania do użytku – koniec
listopada tego roku.

AnKa

Targowisko na miarę XXI wieku
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Inicjatorem oraz organiza-
torem powstania MDP w gminie
Celestynów jest wójt Witold
Kwiatkowski. Zainteresowanie
udziałem w drużynach prze-
rosło najśmielsze oczekiwania,
ponieważ zgłosiło się ponad
115 dzieci w różnym wieku.
Patronat honorowy nad uro-
czystością objął Starosta Ot-
wocki Mirosław Pszonka

Pasowanie na strażaka
Wydarzenie poprzedziła

msza św. w kościele w Ce-
lestynowie, w której udział wzięli
przedstawiciele władz gminy i
powiatu otwockiego, Komendy
Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Otwocku, a także
przyszli członkowie Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych
oraz sztandary sześciu jednos-
tek OSP z gminy Celestynów.
Następnie rozpoczęła się
uroczystość ślubowania oraz
pasowania, która odbyła się w
hali sportowej w Celestynowie.

W rytmie marsza ode-
granego przez Orkiestrę Dętą
OSP Pilawa pod batutą
kapelmistrza Krzysztofa Czajki
do sali wkroczyły uformowane
pododdziały sześciu jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych
z gminy Celestynów, niosąc
swoje sztandary: OSP Celes-
tynów, OSP Dąbrówka, OSP
Dyzin, OSP Podbiel, OSP Re-
gut oraz OSP Zabieżki.

Po powitaniu przez
prowadzącego i narratora
uroczystości Michała Niemca,
dowódca uroczystości – druh
Krzysztof Egert złożył druhowi
Mirosławowi Pszonce – preze-
sowi Zarządu Oddziału Powia-
towego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP (ZOP
ZOSPRP) meldunek o
gotowości pododdziałów do
uroczystości. Następnie
wszyscy razem odśpiewali
hymn narodowy.

Kontynuacja tradycji
W kolejnym punkcie

uroczystości głos zabrał wójt
gminy Celestynów Witold
Kwiatkowski, który w swoim
wystąpieniu wyraził ogromną
radość z powołania Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych,
poprzez które młodzież pragnie
publicznie zadeklarować swój
udział w kontynuacji zaszczyt-
nych zadań związanych z
ochroną życia i mienia obywa-
teli. Wójt podkreślił symbolikę
powołania MDP w 100 rocznicę
powołania pierwszej Straży
Ogniowej na terenie gminy Ce-
lestynów, w Lasku i w Dąbrów-
ce, którą uroczyście obcho-
dziliśmy w czerwcu br. Po
przemówieniu wójta odbył się
akt uroczystego ślubowania
przyszłych członków MDP na
sztandary jednostek OSP.
Dowódca uroczystości odczytał

tekst roty, który wszyscy chóral-
nie powtarzali. Następnie
Mirosław Pszonka, prezes ZOP
ZOSPRP zgodnie z ceremo-
niałem opartym na średnio-
wiecznych wzorach rycerskich,
kiedy to pasowano młodzieńca
na rycerza, dokonał pasowania
na członków Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych. W trakcie
ceremoniału młodzież odebrała
legitymacje członkowskie
wręczane przez komendanta
powiatowego PSP w Otwocku
starszego brygadiera Mariusza
Zabrockiego. Nie zabrakło także
upominków, które wręczył wójt
gminy Celestynów Witold
Kwiatkowski. Na zakończenie
części oficjalnej głos zabrali
przybyli na uroczystość goście
honorowi m.in. starosta
Mirosław Pszonka, Teresa Tisz-
bierek - wiceprezes Zarządu
Głównego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP,
starszy brygadier Mariusz
Zabrocki – komendant PPSP
w Otwocku oraz Dariusz Grajda
– przewodniczący Rady
Powiatu Otwockiego oraz pre-
zes Gminnego Związku OSP
w Celestynowie. Na zakoń-
czenie wójt wręczył podzięko-
wania dla wszystkich, którzy
wsparli organizację Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych a
także podziękował rodzicom
za wkład, jaki włożyli w
wychowanie swoich dzieci. Po

części oficjalnej odbył się kon-
cert Orkiestry Dętej OSP Pi-
lawa, a także program artysty-
czny przygotowany przez

uczniów oraz pedagogów ze
Szkoły Podstawowej im. Batal-
ionu Zośka w Celestynowie.

AnKa

inauguracja Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych
7 października w Celestynowie odbyła się uroczystość ślubowania oraz pasowania
na członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Było to premierowe wydarzenie
w historii powiatu otwockiego.

Strasznie i słodko - halloweenowe gadżety w Adrii
Halloween zbliża się wielkimi krokami. To jedyny wieczór w roku, kiedy im wygląda się straszniej, tym lepiej. Czasu na wymyślenie dobrego
przebrania jest coraz mniej. Jeśli chcecie w krótkim czasie i niskim kosztem uzyskać efekt zombie bądź innego strasznego stwora, pomogą Wam np.
akcesoria dostępne w otwockich delikatesach Adria, takie jak: trupie maski, sztuczna krew, wyłupiaste ślipia, wampirze kły...
Znajdziecie tam też wielki wybór okazjonalnych słodkości. Bo jak wiadomo, wbrew strasznej formie, Halloween nie może się obejść bez słodyczy.
Dla milusińskich najważniejszą (oprócz przebrania) zabawą jest cukierek albo psikus (ang. trick or treat). 
Na tę okazję w Adrii możecie się zaopatrzyć w wymyślne halloweenowe lizaki: 
duszki, dynie, czarownice, czaszki, oczy, kości, itp...

DELIKATESY ADRIA, OTWOCK, UL. KARCZEWSKA 23
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Gminna Spółdzielnia Sa-
mopomocy Chłopskiej w
Celestynowie powstała
tuż po wojnie i przez dłu-
gie lata, posiadając sklepy
w każdej miejscowości
Gromady Celestynów,
zaspokajała podstawowe
potrzeby mieszkańców. 

Poza prowadzeniem
sklepów z żywnością, handlo-
wała węglem, materiałami bu-
dowlanymi, skupowała żywiec
od rolników i produkowała
paszę dla zwierząt, a także
dbała o wypoczynek dzieci na
koloniach letnich i organizowała
wyjazdy do kin i teatrów dla
mieszkańców.

Okres wolnego handlu w
latach dziewięćdziesiątych
sprawił, że w gminie Ce-
lestynów - niczym grzyby po
deszczu - zaczęły otwierać się
sklepy prywatne, ale GS wciąż
wygrywał z konkurencją. Ni-
estety, kolejne lata pokazały,
że walka o klienta przechyla
się na stronę prywatnych
sklepów. 

W 2000 roku za zgodą
właścicieli, czyli członków, GS
Samopomoc Chłopska przek-
ształca się w Spółdzielnię Pro-
dukcyjno-Handlową. Posiadała
wówczas jeszcze mieszalnię
pasz, piekarnię i restaurację
„Pod Borem”. Niestety, te mi-
nifirmy nie przynosząc oczeki-
wanych dochodów, zostają też
sprzedane. Spółdzielnia wyzby-
wa się także mało rentownych
sklepów: w Podbieli, Jatnym,
Glinie, Ostrowie… Zostają je-
dynie sklepy w Celestynowie,
Regucie, Starej Wsi. Warunki
ekonomiczne zmusiły radę
nadzorczą spółdzielni do pod-

jęcia decyzji o wydzierżawieniu
wszystkich sklepów. Jednak
dzięki temu wiele osób ma za-
trudnienie.

- W okresie trzech, czterech
lat zamierzamy poprawić wize-
runek naszej firmy – mówi
Grzegorz Piesio, od niedawna
prezes GS. – Poprawiliśmy
teren przy sklepie w Starej Wsi,
kostką wyłożyliśmy wjazd na
teren spółdzielni przy ul. Osiec-
kiej w Celestynowie, wyremon-
towaliśmy dach na pawilonie
handlowym przy ul. św. Kazi-
mierza, dach magazynu bu-
dowlanego, powstało nowe og-
rodzenie sklepu na rogu ulic
św. Kazimierza i Szopena, a w
najbliższym czasie chcemy wy-
budować na naszym terenie

bezkolizyjne drogi wjazdowe i
wyjazdowe. Aktualnie remon-
tujemy dach na budynku biura
– podkreśla prezes Grzegorz
Piesio.

Cóż, jest nadzieja, że nowy
gospodarz przywróci choć w
części dawny blask celesty-
nowskiego GS-u.

AnKa

Została ona uruchomiona
dzięki współpracy gmin Wią-
zowna, Sulejówek oraz ZTM.
Ma ułatwić dostęp do transportu
kolejowego - pociągów SKM
oraz Kolei Mazowieckich -
mieszkańcom wspomnianych
miejscowości, co jest szczegól-
nie potrzebne na okres prowa-
dzonych prac budowlanych przy
drodze S17.

Trasę autobus L48 zaczyna
na pętli w Michałówku, a kończy
przy stacji PKP Sulejówek-
Miłosna. Dokładny przebieg to:
Tajemnicza – Izabela – Dębów,
Zakręt: Szkolna, Trakt Brzeski,
Sulejówek – ul. Asfaltowa, ul.
Czynu Społecznego, ul. Mariań-
ska, al. Piłsudskiego, ul. So-
bieskiego, ul. Żeromskiego –
PKP Sulejówek, ul. Dworcowa,
ul. Grabskiego, ul. Paderew-
skiego, ul. Sobieskiego, ul.
Okrzei, ul. Kutrzeby do stacji
PKP Sulejówek – Miłosna.

Autobusy kursują co godzinę
od poniedziałku do piątku: w
Michałówku zaczynają od godz.
4.29, a kończą o 22.29. W od-
wrotnym kierunku pierwszy au-
tobus rusza z przystanku przy
stacji PKP Sulejówek Miłosna
o godz. 5.01, a ostatni o 23.01.

Jadąc od strony Micha-

łówka, autobus planowo dojeż-
dża do przystanku PKP Sule-
jówek w 18 minut (do końco-
wego przystanku w 23 minuty).
Tu według rozkładu trzeba
poczekać 10-9 minut na odjazd
pociągu SKM S2 w stronę Lot-
niska Chopina. Podobnie jest
w odwrotnym kierunku - od
wjazdu skm na przystanek Sule-
jówek do odjazdu autobusu
L48 w kierunku Michałówka
upływa 10-9 minut. Ci, którzy
chcą korzystać z przystanku
Sulejówek-Miłosna, muszą się
spieszyć -  między przyjazdem-
odjazdem pociągu SKM a au-
tobusu są 2-3 minuty.

Jak informuje UG Wiązow-
na, gmina przeznaczy na dofi-
nansowanie tej linii ok. 280 tys.
złotych w okresie od paź-
dziernika 2018 r. do listopada
2019 roku. Dla wygody podróż-
nych w Zakręcie na ulicy Szkol-
nej, w Izabeli na ul. Postępu i
na pętli w Michałówku zostały
wybudowane przystanki auto-
busowe. ZetKa

Była żywicielem gromady Autobusem do SKM-ki
Od 8 października mieszkańcy Michałówka, Izabeli i
Zakrętu mogą dojechać w ciągu 18 minut do stacji
PKP Sulejówek autobusem nowej linii L48.

W niedzielnym wydaniu tele-
turnieju prowadzonym przez
Norberta „Norbiego” Dudziuka
„Jaka to melodia?” brali udział
goście specjalni. W pojedynku
zmierzyli się aktorzy serialu
„Leśniczówka” emitowanego w
TVP1. Do zmagań muzycznych
w popularnym programie
stanęli: Robert Czebotar,
Ryszard Nowacki i Grzegorz
Pawlak. Ostatecznie w finale
znalazł się ostatni z wymie-
nionych. Aktorowi serialu udało
się odgadnąć tytuły wszystkich

7 utworów w ciągu 30 sekund
i wygrać główną nagrodę. Fi-
nalista tego show muzycznego
oraz dwaj pozostali goście
zgodnie uznali, że przekażą
wygrane pieniądze na szczytny
cel. Kwota w wysokości 14180
zł została przekazana Do-
mowemu Hospicjum Dziecię-
cemu „Promyczek” w Otwocku.
Publiczność programu nagro-
dziła gest brawami, a pro-
wadzący- Norbi pozdrowił
podopiecznych fundacji.

Sebastian Rębkowski

Wygrana z teleturnieju dla „Promyczka” 
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Pomagają w tym  nowo-
czesne  rozwiązania i techno-
logie, które łączą naturę ze
sztuką inżynierską.  Za wdra-
żanie takich rozwiązań i do-
brych praktyk laureaci ogólno-
polskiego konkursu zorgani-
zowanego w ramach Festiwalu
Wody otrzymali „Patenty Lide-
rów Innowacyjności”.  Wręcze-
nie nagród nastąpiło podczas
uroczystej gali 26 września, w
czasie trwania Międzynaro-
dowych Targów Branży Komu-
nalnej oraz Building Industry
Solutions w PTAK  WARSAW
EXPO w Nadarzynie.  

Wszystkie nagrody w tym
konkursie były równorzędne,
ponieważ intencją organiza-
torów, czyli Redakcji Liderów
Innowacyjności oraz Agencji
CITY jest promowanie nagrod-
zonych rozwiązań, aby znalazły
jak najszersze zastosowanie
w praktyce. Służą również pop-
ularyzowaniu efektywnej współ-
pracy przedsiębiorców ze
środowiskiem naukowym. Pa-
tronem medialnym uroczystej
gali wręczenia nagród laure-
atom „Patentów Liderów Inno-
wacyjności”  był Dziennik Gaze-
ta Prawna.

Lista 7 laureatów 
konkursu Patenty Liderów
Innowacyjności  za nowatorskie
rozwiązania i technologie w za-
kresie oszczędnego i bez-
piecznego gospodarowania
wodą.

Przykładem harmonijnego
łączenia świata nauki z bizne-
sem jest Miejskie Przed-
siębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji „Wodociągi Pu-
ławskie”.

Nagroda dla mgr inż.  Ane-
ty  Mierzwy za inspirację i
zaangażowanie w utworzenie

- wspólnie ze środowiskiem
naukowym - spójnego i zinte-
growanego systemu do za-
rządzania infrastrukturą tech-
niczną w przedsiębiorstwie, a
skutkującą znaczącym ograni-
czeniem strat wody na przepły-
wie w sieciach.  

Partnerami Wodociągów
Puławskich w tym przedsię-
wzięciu były dwie uczelnie: Po-
litechnika Lubelska i Politech-
nika Warszawska.

Koordynowany przez
prof. dr. hab. inż. Dariusza
Kowalskiego  z Wydziału
Inżynierii Środowiska Poli-
techniki Lubelskiej  zespół
naukowo-badawczy otrzymał
nagrodę za opracowanie uni-
wersalnej metody wyznaczania
lokalizacji punktów monitoringu
sieci wodociągowej, niezależnie
od jej typu, wielkości, rodzaju
oraz stopnia złożoności. Na tę
metodę składa się kilka zinte-
growanych ze sobą projektów

dotyczących sposobu: wyz-
naczania lokalizacji punktów
pomiaru jakości, ciśnienia i
natężenia wody przesyłanej w
sieciach wodociągowych.

Zespół naukowo-badaw-
czy koordynowany przez
prof. dr. hab. inż. Mariana
Kwietniewskiego –  szefa
Zakładu  Zaopatrzenia w Wodę
i Odprowadzania Ścieków, Hy-
drotechniki i Inżynierii Śro-
dowiska z Politechniki War-
szawskiej nagrodzony został
za Zintegrowany System Za-
rządzania Infrastrukturą Tech-
niczną w przedsiębiorstwie
wodociągów i kanalizacji (ZSZ-
IT) złożony z 10 modułów,  które
tworzą całościową metodykę
wdrażania systemu i stanowią
wzorzec użytkowy do wyko-
rzystania w innych przedsię-
biorstwach średniej wielkości.  

Kolejni laureaci to:  
dr inż. Tomasz Jurczak z Kat-
edry Ekologii Stosowanej, Uni-
wersytetu Łódzkiego – za
konstrukcję  ekohydrolog-
icznego systemu hybrydowego
dla retencjonowania i oczysz-
czania wód deszczowych
odprowadzanych z obszarów
utwardzonych miasta oraz dla
redukcji fali powodziowej.

Mgr inż. Mieczysław
Kostyra, prezes Otwockiego

Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji –  za
zintegrowany system sterowa-
nia procesami technologiczny-
mi, wprowadzenie 6 standar-
dów ISO oraz marki DomoVita
jako gwarancji doskonałej
jakości wody do picia prosto z
kranu. Wszystkie procesy w
firmie zebrane są w jednej elek-
tronicznej bazie danych.  Pod
tym względem otwocka spółka
jest prekursorem takiego roz-
wiązania wśród przedsiębiorstw
branżowych. Nagroda jest
potwierdzeniem wielu sukce-
sów OPWiK. Prezes jest tego-
rocznym laureatem nagród Ma-
nagera Roku i najlepszej inwes-
tycji roku w branży wod.-kan.  

Zespół firmy BMsonic z
Łomianek – za  inteligentny
system Stebatec Transit Time
do zintegrowanego sterowania
przepływem wód deszczowych
i ścieków.  Urządzenie mierzy
przepływ z bardzo wysoką
dokładnością w szerokim za-
kresie pomiarowym i nie
generuje strat hydraulicznych.  

Mgr inż. Józef Karda (nz.)
wynalazca i konstruktor z firmy
DrenKar, który ma na swoim
koncie wiele innowacyjnych
rozwiązań – za nowatorską
konstrukcję włazu kanałowego
nastawnego na zapadniętych
studzienkach zlokalizowanych

w pasach drogi. Obrotowa kon-
strukcja pokrywy umożliwia jej
podniesienie i wyrównywanie
z  powierzchnią drogi.  

Dr inż. Jan Gutkowski (nz)
właściciel Firmy Gutkowski  –
za nowatorskie i opatentowane
rozwiązania technologiczne
wdrożone w wielu obiektach
stacji uzdatniania wody, których
istotą jest zmniejszenie ener-
gochłonności procesu i zwięk-
szenie skuteczności uzdatniania
wody.  

Lista wyróżnionych  
w konkursie „Patenty Liderów
Innowacyjności”  

Firma  ALTER S.A. – za
wielogazowy miernik Gas-
Hunter II do pomiaru gazów
toksycznych, wybuchowych i
tlenu. W zależności od konfig-
uracji i użytych sensorów
urządzenie może mierzyć od
jednego do czterech różnych
gazów w przestrzeni zagrożonej
wybuchem. Jest gwarancją
bezpieczeństwa pracowników
i obiektów.  

Firma Arcadis Polska –
za kompleksowe usługi  do-
radczo-inżynierskie w zakresie
zarządzania i  gospodarowania
zasobami wodnymi.  

Hiszpańska firma Con-
tazara S.A. – za inteligentne
urządzenia do zdalnego od-
czytu wodomierzy i opro-
gramowanie do zarządzania
gospodarką wodną.

Firma Kingspan sp. z o.o
z Rokietnicy – za innowacyjne
technologie w zakresie prze-
chowywania i ochrony wody i
energii

P r z e d s i ę b i o r s t w o
Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Gliwicach – za
zintegrowany  system nadzoru
sieci i obiektów PWiK pod
kątem ograniczenia awaryjności
i strat wody.

Utworzenie systemu
wpłynęło na ograniczenie strat
wody o pół miliarda m3 rocznie,
znacząco zmniejszyło liczbę
awarii i skróciło czas reakcji w
sytuacjach kryzysowych.

Gratulacje dla wszystkich
laureatów i wyróżnionych.

JC

prezes OpWik z patentem 
Liderów innowacyjności

Woda jest jedynym zasobem naturalnym, którego nie da się
niczym zastąpić. Trzeba ją skutecznie chronić, żeby świat mógł
przetrwać. 
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Największą z inwestycji os-
tatniego czterolecia jak i całego
okresu istnienia powiatu ot-
wockiego, realizowaną od 2017
r. dzięki wsparciu finansowemu
ze strony Ministerstwa Infra-
struktury i Miasta Otwock, jest
budowa mostu przez rzekę
Świder łączącego ul. Jana
Pawła II w Otwocku z ul. Siko-
rskiego w Józefowie, która
stanowić będzie alternatywne
połączenie Otwocka z War-
szawą w stosunku do istnieją-
cych już mostów, a w szczegól-
ności ułatwi komunikację dla
wschodniej części miasta.
Wśród pozostałych inwestycji
na terenie miasta Otwocka
wspomnieć należy o zmodern-
izowanej ulicy Narutowicza na
odcinku od ul. Warszawskiej
do granicy miasta, nowej naw-
ierzchni jezdni na całej długości
ul. Żeromskiego, Warszawskiej
i Jana Pawła II. Zakończony
został także długo wyczekiwany
remont nawierzchni jezdni ul.
Przewoskiej, Armii Krajowej,
Poniatowskiego i Wawerskiej
oraz I Etap modernizacji ul.
Majowej. W 2018 r. nastąpi
także modernizacja ul. Czaplick-
iego i Samorządowej, na
których poprawione zostaną
nawierzchnie chodników i jezdni
oraz wybudowany zostanie sys-
tem odwodnienia tych dróg.

W Józefowie skupiono się
na najważniejszych drogach
wylotowych z miasta, tj. ul.
Piłsudskiego i trwającej w chwili
obecnej modernizacji ul. Siko-
rskiego na całej jej długości.
Oprócz tego wymieniono
nawierzchnię jezdni w ulicach
Granicznej, Wyszyńskiego i 3-
Maja, a na samej ul. 3-Maja
wymieniono także nawierzchnię
chodnika na odcinku od ul.
Jarosławskiej do ul. Pows-
tańców Warszawy.

Realizując inwestycje dro-
gowe w Karczewie – gminie
miejsko-wiejskiej – Zarząd Dróg
Powiatowych wykonał nowe
nawierzchnie jezdni w miejsc.
Ostrówiec, Całowanie, Janów,
Brzezinka, Sobiekursk, Glinki
oraz w Otwocku Wielkim na
tyłach Muzeum Wnętrz (droga

„za pałacem”), a w samym
mieście w ulicach Mickiewicza,
Świderskiej i Wiślanej. Wyko-
nano także nowe nawierzchnie
chodników w ulicach Często-
chowskiej i na dwóch odcinkach
w ul. Mickiewicza, a w miejsc.
Sobiekursk połączono istniejące
chodniki na istniejącym prze-
puście pod drogą powiatową.
Na ukończeniu jest także doku-
mentacja projektowa ciągu pies-
zo-rowerowego wzdłuż drogi
powiatowej łączącej Karczew
z miejsc. Janów, która za-
planowana jest do realizacji w
latach kolejnych.

W gminie Kołbiel natomiast
Zarząd Dróg Powiatowych w
Otwocku zrealizował zadania
drogowe w miejsc. Dobrzyniec,
Gadka, Sufczyn, Wola Suf-
czyńska, Radachówka, Kołbiel,
Antoninek oraz Kąty. W gminie
wybudowano także chodniki w
miejsc. Sufczyn, Człekówka i
Chrosna, wykonywany jest
także chodnik w miejsc. Kąty
przy szkole podstawowej.
Oprócz tego wykonano także
roboty budowlane związane z
modernizacją gruntowej drogi
powiatowej w miejsc. Sępo-
chów w kierunku wsi Rudno,
która zaplanowana jest do re-

alizacji także na kolejne lata.
W Kołbieli przebudowano także
most na przepust z blachy fal-
istej w ciągu drogi powiatowej
Nr 2741W łączącej Kołbiel z
Wolą Sufczyńską.

W Gminie Celestynów
możemy natomiast wymienić
najważniejszą inwestycję
polegającą na przebudowie
dróg powiatowych Nr 2715W,
2722W i 2713W łączących Ce-
lestynów z Otwockiem (droga
wzdłuż linii kolejowej), które
oprócz nowej nawierzchni
zyskały także ciąg pieszo-
rowerowy. Wykonano także
nowe nawierzchnie jezdni na
ul. Prostej, Św. Kazimierza, Ot-
wockiej, Obrońców Pokoju i
Wojska Polskiego oraz na
drodze powiatowej łączącej
Pogorzel z miejsc. Glina i w
miejsc. Zabieżki. Ponadto ul.
Otwocka oraz Wojska Pol-
skiego i Obrońców Pokoju
zyskały nowe chodniki, a obec-
nie trwa budowa chodnika
łączącego miejsc. Stara Wieś
z miejsc. Dąbrówka.

Wykonując nowe naw-
ierzchnie asfaltobetonowe, ZDP
Otwock w gminie Osieck
zmodernizował je w miejsco-
wości Rudnik, a w ostatnim

czasie także w miejsc. Au-
gustówka. Przez ostatnie cztery
lata nowa nawierzchnia jezdni
pojawiła się także na drodze
powiatowej Nr 2747W w miejsc.
Czarnowiec, Natolin i Nowe
Kościeliska, a stary most w
miejsc. Natolin na tejże drodze
został przebudowany także na
przepust z blachy falistej. W
Natolinie natomiast, droga
powiatowa Nr 1311W, o naw-
ierzchni gruntowej zyskała
nową nawierzchnię asfalto-
betonową, która będzie ukła-
dana także na kolejnych od-
cinkach.

W gminie sąsiedniej, tj. So-
bienie-Jeziory w pierwszej
kolejności poprawiono naw-
ierzchnie jezdni w miejsc. Zam-
brzyków, Wysoczyn, Śniadków
Dolny, Śniadków Górny, War-
szówka i Warszawice. Oprócz
tego wybudowano kolejne od-
cinki drogi powiatowej w miejsc.
Zuzanów oraz chodnik w
Warszawicach na odcinku od
drogi wojewódzkiej nr 805 do
cmentarza parafialnego. Do
wykonania zostaje jeszcze
około 900 mb nowej drogi w
miejsc. Zambrzyków.

Ostatnią z gmin, na której
działania inwestycyjne pro-

wadził Zarząd Dróg Powia-
towych w Otwocku jest gmina
Wiązowna, w której wykonano
nowe nawierzchnie na drogach
powiatowych w miejsc. Pęclin
– na odcinku od Dziechcińca
w kierunku wsi Pęclin, Kąck
(od końca istniejącej nawierzch-
ni asfaltobetonowej do granicy
powiatu otwockiego, w kierunku
kąpieliska w Kącku), Zakręt, w
którym realizowane były dwie
inwestycje: budowa ciągu pies-
zo-rowerowego łączącego
drogę krajową nr 2 z granicą
gmin Wiązowna/Sulejówek oraz
nowa nawierzchnia asfalto-
betonowa na ul. Szkolnej na
odcinku od ul. Jana Pawła II w
Zakręcie do skrzyżowania z
drogą powiatową w miejsc. Iza-
bela. W miejscowości Wiązow-
na realizowano budowę od
podstaw ul. Kąckiej oraz prze-
budowano most na przepust z
blachy falistej na ul. Kościelnej.
W Gliniance trwa budowa chod-
nika w ul. Wawrzynieckiej na
odcinku od kościoła w kierunku
wsi Poręby, a nowe chodniki
zostały wybudowane w ul. Wr-
zosowej oraz Napoleońskiej w
kierunku wsi Bolesławów. W
miejscowościach Wola Ducka,
Wola Karczewska, Majdan, Iz-
abela, Michałówek i Poręby
kolejne odcinki dróg gruntowych
zyskały nowe nawierzchnie as-
faltobetonowe. W miejsco-
wościach Malcanów, Dziech-
ciniec, Rzakta, Glinianka oraz
Czarnówka zmodernizowano
nawierzchnie jezdni oraz zle-
cono wykonanie dokumentacji
projektowej rozbudowy na ron-
do skrzyżowania dwóch dróg
powiatowych w miejscowości
Glinianka.

Oprócz zadań stricte dro-
gowych w trakcie realizacji jest
także wykonanie doświetleń 17
przejść dla pieszych w gminach:
Celestynów, Karczew oraz Ot-
wock, które powstaną jeszcze
w roku 2018 w wytypowanych
przez Zarząd Dróg Powia-
towych miejscach.

Z poważaniem
Tadeusz Marek Płaczek
Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych w Otwocku

DROgOWCY PODSuMOWAli
KADeNCję

Lata 2015 – 2018 dla Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku wiązały się z wyko-
naniem przeszło 150 zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych powiatu ot-
wockiego opiewających na kwotę ponad 67 mln zł, z czego ponad połowę środków,
w wysokości ok. 35 mln zł, stanowiły środki zewnętrzne pozyskane na ich dofi-
nansowanie. Podczas tych czterech lat nawierzchnie jezdni zostały zmoderni-
zowane na łącznej długości ok. 80 km, nawierzchnie chodników nowych i zmod-
ernizowanych stanowią kolejne 7 km, a dzięki wsparciu funduszy zewnętrznych
przebudowano 3 obiekty mostowe, a jeden wybudowano od podstaw.



TekST SpOnSOrOWanY 12 października 201814



TekST SpOnSOrOWanY12 października 2018 15



Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Karczewie oferuje
szeroki wachlarz propozycji dla
wszystkich chętnych, chcących
rozwijać swoje zainteresowania.
Coś dla siebie mogą znaleźć
głównie najmłodsi, ale również
panie znajdą ciekawe zajęcia.
Do wyboru  - z całej gamy
możliwości - są zajęcia:

Poniedziałek
Sekcja fotograficzna/ 18:00-

19:00 grupa młodsza 8-16 lat,
19:00-20:00 grupa starsza 17
lat i więcej (sala widowiskowa)

Ceramika dla dzieci/ 18:15-
19:15 (sala plastyczna)
Wtorek

Plastyka dla dzieci/ 18:00-
19:00 (sala plastyczna)

Język angielski/ 15:00-16:00
klasy IV-V, 17:30-18:30 klasy
VI-VII (sala nr 20)

Środa
Język angielski/ 14:00-15:00

klasa I, 15:00-16:00 klasa II,
17:00-18:00 klasy VI-VII (sala
nr 20)

Taniec nowoczesny dla
dzieci/ 19:00-20:00 (sala nr 15)
Czwartek

Zajęcia szachowe dla dzieci/
18:00-19:00 (sala nr 20)

Latino solo dla pań/ 19:35-
20:35 (sala widowiskowa)

FAST STEP, sekcja tańca
dla dzieci/ 18:30-19:30
Piątek

Studium tańca- balet/ 17:30-
18:30, 18:30-19:30 (sala nr 15)

FITNESS dla pań/ 19:30-
20:30 (sala widowiskowa)

Szczegółowych informacji
udziela sekretariat MGOK Kar-
czew pod nr telefonu: 22 780
65 17

Sebastian Rębkowski
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JÓZeFÓW

Jesienna magia

Miejski Ośrodek Kultury w
Józefowie zaprasza wszystkich
pasjonatów fotografowania na
niezwykły plener zdjęciowy.
„Wschód słońca z aparatem w
dłoni, czyli magia jesiennego
poranka” – to idealna okazja
na wędrówkę przed wschodem
słońca, w ciemnościach, by
potem odebrać swoją nagrodę,
czyli niesamowite widoki
czekające, by je sfotografować.
Wstęp wolny, obowiązują za-
pisy. Miejsce zbiórki - parking
przed mapą Józefowa na
skrzyżowaniu ulic: ul. Wyszyń-
skiego i Alei Nadwiślańskiej.
Wstęp wolny.  
27 października (sobota), godz.
16.00
MOK Józefów, ul. Wyszyńskiego 1

Seans dla dzieci
Zapraszamy wszystkie

dzieci od lat 6 na projekcję
filmu pt. „Kapitan Moren i
Królowa Pająków”. Poznacie
10-letniego Mortena Viksa,
który pragnie być taki sam jak
jego tata. Buduje model statku
i marzy o dalekiej, morskiej
wyprawie. Niespodziewanie
kurczy się do rozmiaru owada
i staje się kapitanem swojej
łodzi. Jednak żeglowanie to
nie taka prosta sprawa… Kap-
itan Morten i Królowa Pająków
to zaskakująca animacja o
potędze nieograniczonej
dziecięcej wyobraźni. Wstęp
wolny. 
27 października (sobota), godz.
11.00
MOK Józefów, ul. Wyszyńskiego 1

Kalina
Do wszystkich fanów Kaliny

Jędrusik! Już 27 października
odbędzie się monodramat
muzyczny o tej artystce w wyko-
naniu Patrycji Zywert – Szypki.
Będzie to zaledwie mała próba
odsłonięcia niezwykłej Kaliny
Jędrusik – jaka była ze swoimi
marzeniami, wyobrażeniami o
sobie samej, o świecie, o ludzi-
ach, ze swoją największą
miłością – Stanisławem Dyga-
tem, wreszcie z jej ogromnym
talentem aktorskim i wokalnym.
Bilety w cenie 20 zł. 
27 października (sobota), godz.
18.00, wstęp płatny
MOK Józefów, ul. Wyszyńskiego 1

Opowieść o Polsce
„Tysiąc franków Norwida”

to dramat w trzech aktach
będący nie tylko przejmująca
historia życia autora „Prome-
thidiona” (zwłaszcza jego os-
tatniej, paryskiej dekady), to
również wzruszająca opowieść
o jego miłości do polskiej emi-
gracyjnej pisarki Marii Sadow-
skiej. Zapraszamy na tę opo-
wieść o Polsce, tej pozbawionej
państwowości i wygnanej oraz
nadziei, jaką nosił w sobie Nor-
wid na urzeczywistnienie Polski
zwycięskiej, niepodległej, ucz-
ciwej i uporządkowanej. Spek-
takl odbędzie się w ramach
cyklu wydarzeń na 100-lecie
niepodległości. Wstęp wolny. 
28 października (niedziela), godz.
18.00
MOK Józefów, ul. Wyszyńskiego 1

WIĄZOWNA
Wiejska Kobieta

Gminny Ośrodek Kultury w
Wiązownie zaprasza do Izby
Regionalnej w Gliniance na
Dzień Kobiet Wiejskich. W pro-
gramie m.in. zwiedzanie izby,
zabawa międzypokoleniowa,
tradycyjne przysmaki i stroje
ludowe. Wstęp wolny. 
19 października (piątek), godz.

17.00, wstęp płatny
Izba Regionalna w Gliniance

Serce księcia
„Świniopas” to bajka muzy-

czna przygotowana przez
Wiązowski Teatr Muzyczny
działający przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Wiązownie
we współpracy z Powiatowym
Młodzieżowym Domem Kultury
w Otwocku. Bajka przeznac-
zona jest zarówno dla małych
jak i i dużych widzów. Poznacie
historię księcia, który oddał
swe serce nieznajomej, pięknej
królewnie. 
20 października (sobota), godz.
17.00, wstęp wolny
Dom Kultury „Nad Świdrem”,
Wola Karczewska

OTWOCK
Barbara Włodarczyk 
o Rosji w MPB

Miejska Biblioteka Publiczna
w Otwocku zaprasza na
spotkanie autorskie z
dziennikarką telewizyjną
Barbarą Włodarczyk. Wydarze-
nie odbędzie się w ramach
Dyskusyjnego Klubu Książki.
Temat spotkania: ,,Prawda o
Rosji oczami korespondentki
TV w Moskwie” 

Barbara Włodarczyk to re-
porterka, dziennikarka telewiz-
yjna, autorka programu „Sze-
rokie tory”, autorka książki „Nie
ma jednej Rosji”. Wstęp wolny.  
18 października (czwartek), godz.
18.00 
Czytelnia dla Dorosłych, 
ul. Andriollego 45 

Przygotował: Wakul

Instytut Pamięci Narodowej
zainaugurował niedawno drugą
edycję konkursu „Niezwyciężeni
1918. Ofiary totalitaryzmów”.
Jak podkreśla prezes IPN
Jarosław Szarek, celem konkur-
su jest ocalenie od zapomnienia
i przybliżenie potomnym osób,
które wniosły wkład w
odzyskanie przez Polskę
niepodległości i w II Rzeczy-
pospolitej zostały za to

uhonorowane Medalem lub
Krzyżem Niepodległości.
Szarek dodaje, że chodzi o
rozszerzenie i uzupełnienie listy
bohaterów naszej
niepodległości, dlatego też zor-
ganizowano konkurs dla
uczniów szkół podstawowych,
ponadpodstawowych, szkół
polonijnych, studentów oraz
członków organizacji
młodzieżowych. Zadaniem
uczestników jest odnalezienie
w swoim środowisku osób
zasłużonych bądź też zapom-
nianych bohaterów, znalezienie
informacji na ich temat oraz
rozpropagowanie postaci
pośród lokalnej lub szkolnej
społeczności. Zachęcamy
wszystkich tych, którzy mogliby
przypomnieć zapomnianych
bohaterów naszych okolic do
wzięcia udziału w konkursie i
zarejestrowania się na stronie
internetowej: od poniedziałku,
15 października.

Sebastian Rębkowski

CO, gDZIe, KIeDy...

Sprostowanie
Dotyczy artykułu o „Pięć

lat PBK w Otwocku” nr 22 z
5 października.

„Pracownicy Powiatowej
Biblioteki Publicznej przepra-
szają panią Krystynę Obarę-
Morawską za błąd w jej imie-
niu podany w artykule w pop-

rzednim numerze iOtwock.
info oraz pragną sprostować,
że artystka napisała specjalnie
na 5-lecie PBP wiersz
okolicznościowy, który wyre-
cytowała przed zaśpiewaniem
piosenki o Małym Księciu
Kasi Sobczyk.”

Sylwia Królak

„Odszukaj bohatera”

Szeroki wybór zajęć 
w MGOK Karczew

Medal „Bojownikom
Niepodległości”
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Imieniny 
12 października - Maksymiliana, Witolda
13 października - Teofila, Edwarda
14 października - Fortunaty, Dominika
15 października - Jadwigi, Teresy
16 października - Gawła, Ambrożego
17października - Lucyny, Małgorzaty
18 października - Łukasza, Juliana

Święta... całkiem nietypowe
12 października - Światowy Dzień Jaja
Ale jaja! Dziś jest dzień jaja!
Nie chodzi jednak o to, by
zrobić dowcip koledze
(chociaż można, czemu nie)
ale zjeść potrawę, która za-
wiera jajka. Wybór jest spory,
a same jajka posiadają wiele
walorów zdrowotnych. No i
są bardzo smaczne.

13 października - Dzień Dawcy Szpiku
To święto jest okazją do uhonorowania bohaterów, czyli ludzi,
którzy oddali szpik i komórki krwiotwórcze po to, by dać szansę
drugiej osobie na powrót do zdrowia. W Polsce obchodzimy je
od 2002 roku.

16 października - Światowy Dzień Chleba
Chleb od tysięcy lat jest podstawowym elementem posiłków
ludzkości, ale i spełnia również ważną funkcję w obrzędach
wielu kultur. Światowy Dzień Chleba ustanowiony został przez
Międzynarodowy Związek Piekarzy i Cukierników.

Krzyżówka panoramiczna z hasłemKartka z
kalendarza

Hasło krzyżówki panoramicznej  z 5 października 2018: JANINA
RÓŻA GIEDROYĆ-WAWRZYNOWICZ.

NA G R ILLA

Su
perPomysły

100% NAJLEPSZEGO POLSKIEGO KURCZAKA

Otwock
ul. Karczewska 14/16 lok 17
ul. Józefa Poniatowskiego 1/5

Karczew
ul. Armii Krajowej 80
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Szczeniaki do pilnej adopcji!
Maluchy nie będą dużymi psi-
akami. Mają ok.3-4 m-ce. Są
przepiękne i wystarczy już ich
niedoli. Szukamy domów. Anki-
eta przedadopcyjna jest do po-
brania ze strony www.ce-
lestynow.toz.pl

Czy to możliwe, że nikt nigdy
nie pokochał takiego psa? Ni-
estety, to prawda. Pablos siedzi
w schronisku od lat. Fakt, że
nie jest przebojowy, nie jest
już słodkim szczeniakiem i już
nawet nie domaga się uwagi.
Ale czy jest skazany na

dożywocie? Nie! Szukamy
domu dla tego pięknego,
pełnego miłości do ludzi psia-
ka! Nr 73/18

Grimm jest
młodym ow-
czarkiem z og-
romnym baga-
żem złych
doświadczeń.
Mimo swoich
lęków, ma
wielką potrzebę bycia blisko
ludzi. Jest przyjazny i łagodny.
Szukamy doświadczonego
domu. `Nr 222/18

Informacje o adopcji:
Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Celestynowie ul.
Prosta 3. Kontakt: tel. 22 789
70 61, e-mail: adopcje@ce-
lestynow.toz.pl

PRZygARNIJ MNIe!
CELESTYNÓW Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
zachęca do adopcji jego podopiecznych. 
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Karczewianki wygrały tę
rywalizację przekonująco, poz-
walając rywalkom na nawią-
zanie równorzędnej walki jedynie
przez pierwszych kilkanaście
minut. W 18. minucie przy stanie
7:7 wyszły na pro-wadzenie,
którego nie oddały już do końca.
Pięć minut przed zejściem do
szatni prowadziły już nawet 4

bramkami (12:8), by ostatecznie
zakończyć pierwszą odsłonę
tego spotkania wynikiem 12:10
na swoją korzyść. 

W trzynastej minucie drugiej
połowy meczu, ku zadowoleniu
wypełnionej przez kibiców bez
mała po brzegi - hali kar-
czewskiego MOSiR-u, przewa-
ga zawodniczek Karczewa

urosła do sześciu bramek, a
one same zaprezentowały
dopingującej je publiczności
kilka wyśmienitych akcji. 

Warto pochwalić tutaj
znakomicie spisujące się tego
dnia: Julię Zagrajek, Asię Wójcik
oraz Natalię Barańską, które
celnymi rzutami do siatki
skutecznie odbierały łomżynian-
kom wiarę w zwycięstwo. A
stojące na zmianę w bramce
Karczewa - Natalia Popis i
Monika Rogala, w niektórych
odbiorach, to była już klasa
sama w sobie. 

Ambitnie grające piłkarki
Dwójki próbowały co prawda

jeszcze w drugiej połowie
odrobić straty, ale przewaga
podopiecznych Grzegorza
Ankiewicza była na tyle miaż-
dżąca, że odrobienie pięcio-
bramkowego dystansu dla dru-
żyny z Łomży okazało się mis-
sion impossible. Ostatecznym
zwycięzcą tego pojedynku oka-
zały się więc karczewianki, które
wreszcie mogły poczuć, jak
smakuje zwycięstwo w I lidze.

Na pierwszą wygraną w tym
sezonie podopieczne Grze-
gorza Ankiewicza musiały cze-
kać aż do trzeciej kolejki roz-
grywek. Dwa wcześniej roze-
grane mecze w Łodzi (27:25) i

w Płocku (30:24) niestety
zakończyły się przegraną za-
wodniczek z Karczewa.  Szko-
da, zwłaszcza wyniku w
inaugurującym sezon pojedynku
z Politechniką CHKS Łódź, w
którym drużyna MKS-u Karczew
zaprezentowała się naprawdę
z bardzo dobrej strony, ambitnie
i na tyle dojrzale, że była o
krok od zwycięstwa. Niestety,
zabrakło trochę szczęścia i
„chłodnej” głowy. Stare
przysłowie mówi jednak: „co
się odwlecze, to nie uciecze”,
czego dowodem jest sobotnia
wygrana w samo południe.

Andrzej Idziak

Historyczne zwycięstwo

6 października na własnym parkiecie
szczypiornistki MkS karczew pokonały
zespół MkS dwójka Łomża 25:19 (12:10),
odnosząc swoje pierwsze, historyczne
zwycięstwo w sezonie 2018/2019 - i ligi
kobiet w piłce ręcznej.

Uroczystość odbyła się 6
października w strażnicy OSP
Otwock Wielki, a poprowadził
ją znakomicie wiceprezes LZS
„Rokola” Otwock Wielki Marek
Płaczek. Natomiast historię
klubu przedstawił prezes OSP
Otwock Wielki i były zawodnik
„Rokoli” Łukasz Płaczek.

W jubileuszowym spotkaniu
uczestniczyli i gratulacje składali
m.in. prezes MZPN, członek
zarządu PZPN Zdzisław Łazar-
czyk, wiceprezes MZPN Witold
Bogdański, członek za-rządu
MZPN Józef Macniew, starosta

otwocki Mirosław Pszonka,
przewodnicząca komisji kultury
i sportu sejmiku Mazowsza
Bożena Żelazow-ska, dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
Anna Bielicka, działacze, za-
wodnicy i sponsorzy.

Gwoździem spotkania było
wręczanie odznak.

Złotymi odznakami hon-
orowymi MZPN wyróżniono:
Arkadiusza Jedlińskiego, Jana
Kociszewskiego, Mariusza
Okońskiego, Łukasza Płaczka
i Radosława Strzeszewskiego.

Srebrnymi odznakami hon-

orowymi wyróżniono: Ryszarda
Krawczyka, Marka Płaczka,
Pawła Ćwieka, Edytę Danielew-
ską, Jana Deruś, Pawła Grzan-
kę, Annę Grzegrzółkę, Kata-
rzynę Floriańczyk, Izabelę
Kuchnia, Pawła Raszkę, Marci-
na Raszkę, Przemysława
Skoczka, Krzysztofa Szereme-
tę, Mariolę Zawadkę, Przemy-
sława Zakrzewskiego.

Minutą ciszy uczczono tych,
którzy odeszli, a wielce zasłużyli

się dla „Rokoli”: Jacka Zby-
szyńskiego – współzałożyciela
klubu, Władysława Zakrzew-
skiego - wieloletniego prezesa
OSP Otwock Wielki, Henryka
Rumniaka-  wieloletniego dyrek-
tora MZPN, Adama Trza-
skowskiego -  kierownika dru-
żyny LKS Mazur Karczew, Mar-
iana Szulaka -sponsora od po-
czątku istnienia klubu, Mariu-
sza Danielewskiego - wiernego
kibica, Sławomira Szczypiń-

skiego -  byłego zawodnika,
Marka Nojka -  kierowcę klubu,
Andrzeja Baracza -  współzało-
życiela i piłkarza pierwszej
drużyny LZS Rokola.

Po części oficjalnej Łukasz
Płaczek wyświetlił na ekranie
skład pierwszej drużyny LZS
Rokola, a dzisiejsi zawodnicy i
działacze ustawili się pod
ekranem do pamiątkowej fo-
tografii.

AnKa

20-lecie 
LZS Rokola
- Nazwa klubu piłkarskiego „Rokola” to  - w zestawie-
niu z nazwami innych klubów: Huragan, Orkan,
Wulkan – nazwa łagodna i miła, jak imię dziewczyny
czy kwiatu – mówił, składając gratulacje, prezes OKS
Janusz Goliński. I taki faktycznie jest ten związek,
choć na boisku jego zawodnicy są lwami i tygrysami.
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Kto by przypuszczał,
że zwiedzanie reliktów
I wojny światowej i roku

1920 ukrytych wśród pi-
aszczystych wzniesień przy
drodze nr 17 w Wiązownie
może być dużą atrakcją na
niedzielne popołudnie. A jednak
na zaproszenie kierownika
badań archeologicznych w
pasie budowanej S17 Miro-
sława Mazurka oraz Huberta
Trzepałki z Koła Terenowego

Przedmoście Warszawa Sto-
warzyszenia Pro Fortalicium
do obejrzenia wykopalisk 7
października stawiła się bardzo
duża grupa osób. I z pewnością
się nie zawiedli - to była
fascynująca lekcja historii.

O odkryciu na terenie
Wiązowny (w pobliżu roze-
branego już zajazdu „U Mikul-
skich”, na przedłużeniu ulicy
Leśnej) pozostałości po obron-
nych fortyfikacjach polowych,

wchodzących w skład tzw.
Przedmościa Warszawskiego,
pisaliśmy niedawno. Przypom-
nijmy, co znaleziono w tym
miejscu pod żółtym, ma-
zowieckim piaskiem: otóż ele-
menty drewnianej konstrukcji
nośnej schronu i zarys klatki
schodowej prowadzącej z rowu
dobiegowego do tegoż ukrycia
pochodzące z lat I wojny
światowej i wojny z bolszewika-
mi, a ponadto wiele elementów

wyposażenia żołnierzy. To część
linii umocnień zrobionych i wyko-
rzystywanych w czasie wojen
początku XX wieku.  I choć na
pierwszy rzut oka znaleziska
nie wyglądają zbyt imponująco,
to jednak naukowo-edukacyjny
sposób poprowadzenia wy-
cieczki przez gospodarzy - pas-
jonatów historii wojskowości,
spowodował, że szczątki oraz
kryjące je piaski stały się nader
interesujące dla uczestników.
Pnowie zaczęli np. od pokaza-
nia wycieczkowiczom na jednej
z pobliskich posesji profilu z
blachy falistej o nazwie Zygfryd,
takiego, jaki kiedyś były używa-
ny do budowy małych ukryć -
dla 6 żołnierzy w pozycji siedzą-
cej. Potem odkrywali przed lai-
kami wiele ciekawych szczegó-
łów i tłumaczyli ich znaczenie.

Możliwość zobaczenia na

własne oczy miejsc, gdzie bili
się nasi żołnierze ok. 100 lat
temu, a ponadto uczestniczenia
w ciekawych dyskusjach z fa-
chowcami to była  okazja jedyna
w swoim rodzaju. Znalezione
drewniane elementy schronów
wkrótce zostaną zabrane z
miejsca, gdzie je znaleziono.
Teren zostanie zniwelowany i
tędy będzie biegła ekspresówka
S17. Jak mówił Hubert Trze-
pałka, tutejsze Koło Terenowe
Przedmoście Warszawa Stowa-
rzyszenia Pro Fortalicium chce
wykorzystać odkryte znaleziska
do wybudowania rekonstrukcji
schronu. Już szukają na to
odpowiedniej lokalizacji.

Miejmy nadzieję, że zamiary
się powiodą i będzie jeszcze
wiele okazji na bardzo ciekawe
spotkania z lokalną historią i
jej pasjonatami. ZetKa

Wycieczka na wykopaliska w Wiązownie
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Dokładnie w miesiącach let-
nich 1998 r. kręcone były sceny
do filmu w kilku miejscach w
Polsce: Sierpcu, Łomiankach,
Smolnikach, Turowej Woli,
okolicach Leoncina, Natolinie,
Świdrach Małych, Kazuniu,
Warszawie, Modlinie, Piotr-
kowie Trybunalskim i Cichowie.
Najważniejsze ujęcia przed
dworem i w jego wnętrzu
nakręcono w Cichowie, gdzie
zachował się do dzisiaj
szlachecki dworek. 

Natomiast folwark sopli-
cowski na potrzeby filmu wybu-
dowano w… Świdrach Małych
przy tzw. zerwanym moście
przez Wisłę lub  - jak kto woli -
nieopodal słynnego ośrodka
„Pod Dębami”. Na nadwiś-
lańskich łąkach stanął spichlerz,

stodoła, wiata, kurnik, obora,
gołębnik, a nawet kapliczka.
Wszystko ustawiono wokół fol-
warcznego dziedzińca. Oczy-
wiście nie były to prawdziwe
budynki tylko scenografia wyko-
nana z drewna, dykty, sklejki i
papieru, ale na ekranie prezen-
tuje się świetnie. W produkcji
wystąpili też statyści z naszych
okolic, w tym członkowie pob-
liskiego klubu jeździeckiego.

Film został nakręcony z
okazji 200. rocznicy urodzin
Adama Mickiewicza, a jego
premiera odbyła się 18
października 1999 r.

Wielką ciekawostką jest to,
że o główną rolę żeńską w
filmie, czyli słynnej Zosi starało
się aż… 1700 aktorek w tym
m.in.: Agata Buzek, Monika

Kwiatkowska, Maria Seweryn,
Agnieszka Włodarczyk, Karoli-
na Malinowska, Wiktoria
Padlewska oraz Aleksandra
Woźniak. Ostatecznie mistrz
Wajda wybrał 15- letnią Alicję
Bachledę-Curuś.

Po zakończeniu kręcenia
filmu cały folwark Soplicowo
ustawiony nad Wisłą został
zdemontowany i pojechał do
wielkopolskiego Cichowa, gdzie
do dziś stanowi wielką atrakcję
turystyczną. Szkoda, że nie
został w naszym powiecie.

Oglądając „Pana Tadeusza”,
możemy zobaczyć kawałek
powiatu otwockiego. Życzę
miłego oglądania i wyszukiwa-
nia scen z folwarku kręconych
nad Wisłą.

Paweł Ajdacki
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„Pan Tadeusz” nad Wisłą

przeglądając swoje „przepastne” archiwum fotograficzne,
natknąłem się na kilka zdjęć sprzed 20 lat, o których muszę
przyznać… zapomniałem, że mam. dzięki nim przypomniałem
sobie, że w tym roku mija właśnie 20 lat od nakręcenia jednego
z najwspanialszych polskich filmów tj. „pana Tadeusza” w
reżyserii andrzeja Wajdy.

Soplicowo z planu filmu 
„Pan Tadeusz” w Cichowie 

Świdry Małe - scenografia do „Pana Tadeusza” z 1997 r. (5 zdjęć)


