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powiat przy pomocy drona dużego zasięgu Mazowiecki WioŚ skontrolował dokładnie dwie lokalizacje firmy  
Lekaro w Wiązownie. Ujawniono niezgodny z prawem sposób gospodarowania odpadami - czytaj s. 3
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Charytatywny piknik dla maluszków z IOPOdczarowane ROdO 

zaproponuj lokalizację i nazwę 
otwockiego systemu rowerów miejskich!

rekLaMa

powiat Po raz kolejny 
w czwartkowy poranek (5 
kwietnia) w PMDK odbyło 
się spotkanie dla przed-
siębiorców pod hasłem 
„Poranna kawa z…” reali-
zowane w ramach Forum 
Gospodarczego Powiatu 
Otwockiego. 

Tym razem specjaliści 
związani z ochroną da-
nych osobowych: pan 

Łukasz Piętka, pan Wojciech 
Trebnio oraz Andrzej Zieliń-
ski omawiali mające nieba-
wem wejść w  życie Rozpo-
rządzenie o Ochronie Danych 
Osobowych. 

Głównym celem, jaki posta-
wili sobie organizatorzy była 
nie tylko rzetelna informacja 
o zasadach RODO, ale także 
„odczarowanie” mitów naro-
słych wokół systemu kar zwią-
zanych z  rozporządzeniem. 
Przedsiębiorcy mogli także 
dowiedzieć się o  możliwości 
przygotowania się do wpro-
wadzenia rozwiązań, popra-

wiających ochronę danych 
osobowych. 

Organizatorem spotkania 
były: Powiat Otwocki oraz 
Izba Przedsiębiorców Powia-
tu Otwockiego. Serdeczne po-

dziękowania dla Spółdzielni 
Rzemieślniczej „Otwock” za 
wsparcie poczęstunku dla 
uczestników szkolenia.

Jędrzej Sudnikowicz

otwock Trwają przygoto-
wania do rozpoczęcia pilo-
tażowego projektu rowerów 
miejskich, które będą 
dostępne dla mieszkańców 
w 4 lokalizacjach. Będzie 
to ciekawe uzupełnienie 
standardowej komunikacji 
miejskiej oraz oferty tury-
stycznej Miasta Otwocka.

Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom miesz-
kańców pragniemy 

dać Państwu możliwość za-

proponowania lokalizacji, 
które Państwa zdaniem byłyby 
najodpowiedniejsze. Wiado-
mości z propozycjami nazwy 
i lokalizacjami systemu pro-
simy przesyłać według poniż-
szego wzoru na adres sport@
otwock.pl do dnia 13 kwietnia 
2018 roku (do godz. 16:00).

Na podstawie przesłanych 
wiadomości zostanie stworzo-
na ankieta, za pomocą której 
będą mogli Państwo zagłoso-
wać na najlepsze propozycje. 
Ankieta zostanie opublikowa-

na na stronie www.otwock.
pl oraz profilu na facebooku: 
Otwock, miasto z dobrym 
klimatem. i będzie dostęp-
na w dniach 16.04.2018 – 
22.04.2018.

Wzór wiadomości:
Lokalizacje:
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
4. ____________________

Nazwa: _______________

JÓZEFÓw Serdecznie 
zapraszamy do wzięcia 
udziału w Rodzinnym 
Pikniku Sportowym, 
który odbędzie się 22 
kwietnia od godz. 12:00 
w ICSiR Józefów ul. 
Długa 44.

C ałkowity do-
chód z  wyda-
rzenia będzie 
p r z e z n a c z o n y 
na rehabilitację 

i  diagnostykę maluszków 
z  IOP - Interwencyjnego 
Oddziału Preadopcyjnego 
w Otwocku (zajmującego się 
porzuconymi dziećmi od 0 
do 1 roku), prowadzonego 
przez Fundację Rodzin Ad-
opcyjnych.

Wydarzeniu towarzyszyć 
ma wiele atrakcji m.in. ka-
wiarenka, hot-dogi, kącik 
dla najmłodszych, malo-
wanie buziek, plecenie war-
koczyków, konkurs-loteria. 
Z wszystkiego będzie można 
korzystać za symboliczne 
„co łaska” do puszek.

Dodatkowo tego same-
go dnia od 10:00 wzdłuż 
rzeki Świder, odbędzie się 
bieg poszukiwaczy złota dla 
dzieci i  ich rodziców (bieg 
z przeszkodami i zagadkami  
- szukanie ukrytych monet) 
oraz dla dorosłych trening: 
Przygotuj się do Runma-
geddonu z Hard Box i Har-
dcorowe Wyhylylybymy.

Więcej informacji o aktyw-
ności IOP i prowadzącej je 
Fundacji Rodzin Adopcyj-
nych na www.adopcja.org.pl 

oraz https://www.facebook.
com/Adopcja/.

Zachęcamy do wsparcia 
wydarzenia np. poprzez 
przekazywanie produktów 
lub usług. W  zamian za to 
proponujemy wywieszenie 
swojego baneru podczas 
wydarzenia oraz promocję 
firmy na wydarzeniu na 

fb, które wkrótce zosta-
nie utworzone.

Organizatorzy: ICSIR Jó-
zefów oraz Fundacja Ro-
dzin Adopcyjnych.

Zapraszamy wszystkich 
Państwa! Tam po prostu 
TRZEBA być! Do zobaczenia!

Kinga Błaszczyk 

podopieczni iop otwock  pomimo tego, że są jeszcze tak malutcy, mają za sobą często drama-
tyczne historie i prawdziwą traumę...

Możemy im pomagać m.in. dzięki wpłatom z przekazywanego 1% podatku, darowiznom na 
konto oraz funduszom zbieranym do puszek podczas różnych wydarzeń.

zachęcamy do wspierania działań iop - przekazując swój 1% podatku na nr krS: 0000151113
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Kontrola WIOŚ potwierdziła smród z LEKARO 

rekLaMa

powiat Głośne prote-
sty mieszkańców powiatu 
otwockiego w 2016 r. 
odniosły skutek – Woje-
wódzki Inspektorat Ochro-
ny Środowiska (WIOŚ) 
przeprowadził kontrolę 
w dwóch lokalizacjach firmy 
Lekaro w Wiązownie oraz 
na składowisku Sater, które 
znajduje się w Otwocku. Po 
kontroli przedstawił pismo 
dotyczące uchybień.

kolejna kontrola, 
o której nie infor-
mowano dotych-
czas opinii pub-
licznej odbyła się 

w zeszłym roku i dotyczyła już 
tylko firmy Lekaro. Kontro-
la ta trwała pół roku (od 25 
kwietnia do 27 października), 
szczegółowo oglądano teren 
i dokumentacje. W odróżnie-
niu od poprzednich kontroli, 
do tej używano również dro-
na dużego zasięgu.

To dzięki dronom udoku-
mentowano, że przetwarza-
nie odpadów pod adresem 
Wola Ducka 70 A odbywa się 
z  pominięciem Regionalnej 
Instalacji do Przetwarzania 
Odpadów, co stanowi zasad-
nicze źródło uciążliwości za-
pachowych poza terenem za-
kładu.

Odpady zielone, groma-
dzone są w dużych ilościach 
pod adresem Wola Ducka 29 
przez cały okres wegetacji ro-
ślin. Nie stwierdzono podczas 
kontroli rozłożonych i  użyt-
kowanych tuneli foliowych, 
które deklarowane były przez 
właściciela jako instalacja 
zastępcza do przetwarzania 
odpadów zielonych.

Drony zarejestrowały rów-
nież przypadki wjazdu na 
teren zakładu odpadów bu-
dowlanych z  pominięciem 
wagi, co świadczy o  nieewi-
dencjonowaniu wszystkich 
przyjętych odpadów i  skut-
kuje zaniżeniem ich ilości, 
oraz możliwością pozbycia 
się poza legalnym systemem 
gospodarki odpadami.

Ponieważ działalność firmy 
LEKARO nie odbywa się na 
terenie Otwocka, tylko w bez-
pośrednim jego sąsiedztwie 
prezydent Zbigniew Szczepa-
niak zwrócił się do Marszał-
ka Województwa w  kwestii 
zakończenia prowadzenia 
przez Marszałka postępowa-
nia dotyczącego wydania po-
zwolenia zintegrowanego dla 
ww. instalacji RIPOK oraz 
drugim pismem wyrażającym 
zdecydowany sprzeciw wobec 
uwzględniania w  projekcje 
Planu Gospodarki Odpadami 
Województwa Mazowieckie-
go 2024 planów rozbudowy 
i rozwoju przedmiotowej in-
stalacji LEKARO.

Takie samo stanowisko 
w  kwestii sprzeciwu wobec 
uwzględnienia w  projekcie 
PGO WM 2024 przedstawio-
no radnym na sesji w dniu 3 
kwietnia 2018 roku. Rada 
miasta w tym przypadku zgo-
dziła się z opinią prezydenta 
i  podjęła zaproponowane 
przez niego stanowisko.

***
Fragment pisma 
z 12.03.2018r. Mazowieckie-
go Wojewódzkiego inspek-
tora ochrony Środowiska do 
prezydenta Miasta otwocka:

„Na podstawie art. 17 ust. 

2 pkt 2 ustawy z  dnia 20 
lipca 1991 roku o  Inspekcji 
Ochrony Środowiska (Dz.U. 
z 2016 roku, poz. 1688 ze zm.) 
przedstawiam informację 
o  wynikach kontroli inter-
wencyjnej przeprowadzonej 
od dnia 25.04.2017 do dnia 
27.10.2017 r. u  Pani Jolan-
ty Zagórskiej, prowadzącej 
działalność gospodarczą p.n.: 
Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno-Handlowo-Usługowe 
LEKARO Jolanta Zagórska, 
Wola Ducka 70A, 05-408 
Glinianka, przez upoważnio-
nych inspektorów Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w  Warszawie, 
Delegatura w Płocku.

[...]
Pracę udokumentowano 

w toku kontroli przy użyciu 
drona dużego zasięgu. W ten 
sposób zarejestrowano, że 
przywożone śmieciarkami 
odpady wysypywane są na 
otwarty plac na terenie zakła-
du pod adresem Wola Ducka 
70A, a następnie w większości 
z  pominięciem instalacji do 
mechanicznego przetwarza-
nia, mielone są w mobilnym 
młynku i  przesiewane na 
dwie frakcje. Jedna frakcja 
kierowana jest do komposto-
wania do części biologicznej 
instalacji MBP, a druga frak-
cja ładowana na naczepy sa-
mochodów ciężarowych, które 
po załadunku opuszczają za-
kład. Przetwarzanie znacznej 
części zmieszanych odpadów 
komunalnych odbywa się za-
tem z pominięciem regional-
nej instalacji do przetwarza-
nia odpadów komunalnych. 
Nieuprawnione przetwa-
rzanie odpadów w  opisany 

sposób stanowi ponadto za-
sadnicze źródło uciążliwości 
odorowej odczuwanej poza 
terenem zakładu, o  czym 
świadczą także wnoszone do 
WIOŚ interwencje społeczne.

Podejrzenie naruszania 
warunków umów zawar-
tych z  gminami dotyczy 
także odpadów zielonych, 
gdyż na podstawie oględzin 
zakładu stwierdzono, że od-
pady zielone gromadzone są 
w dużych ilościach na terenie 
pod adresem Wola Ducka 29 
przez cały okres wegetacji ro-
ślin (miesiące wiosenne, letnie 
i wczesnojesienne). Nie stwier-
dzono, podczas całego okresu 

trwania kontroli, rozłożonych 
i użytkowanych tuneli folio-
wych, które deklarowane były 
jako instalacja zastępcza do 
przetwarzania odpadów zielo-
nych, natomiast stwierdzono 
nagminne przypadki pozby-
wania się, przez prowadzącą 
działalność, masy odpadów 
zielonych w różnym stopniu 
rozkładu, często wymiesza-
nych z  odpadami budowla-
nymi, do wyrobisk lub na 
pola uprawne”.

Ponadto Mazowiecki WIOŚ 
ww. piśmie poinformował, 
że wydał decyzję w  sprawie 
wstrzymania użytkowania 

inwestycji wykonanej w 2016 
r. na terenie LEKARO, a “po-
legającej na rozbudowie ist-
niejącego zakładu o  instala-
cję do segregacji odpadów 
zmieszanych wraz z instalacją 
do wytwarzania paliwa al-
ternatywnego oraz budowie 
komposterów”. Jednakże w tej 
sprawie toczy się postępowanie 
w Wojewódzkim Sądzie Admi-
nistracyjnym i w związku z tym 
decyzja wstrzymująca użytko-
wanie nie podlega wykonaniu.

Kazimiera Zalewska

Całość pisma z MWIOŚ - 
na stronie iOtwock.info.

Reymonta 65 Otwock+48 501 830 650www.paste.love PASTELOVESPA

PRZYJDŹ
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ZACHWYCAJ
INSPIRUJ

już dziś umów się na wizytę!
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soBiENiE-JEZiorY 
Młody mieszkaniec 
gminy Sobienie Jeziory, 
który już od 16 roku życia 
znęcał się psychicznie 
i fizycznie nad własną 
matką, trafił do aresztu. 
Bezpośrednią przyczyną 
zatrzymania 24-latka było 
pobicie kobiety i groźba 
jej zabicia. 

Jak informuje rzecznik 
KPP Otwock, zatrzyma-
nia dokonali karczewscy 

policjanci wezwani przez 
pokrzywdzoną kobietę. Na 
miejscu okazało się, że męż-
czyzna jest pijany - stwierdzo-
no u niego prawie 2 promile 
alkoholu. Został zabrany do 
policyjnego aresztu. 

Następnie sprawę przejęli 
funkcjonariusze z posterun-
ku w Sobieniach Jeziorach, 
którzy zebrali dowody po-
twierdzające prawie osiem lat 
przemocy syna wobec matki. 
Pierwsze jego agresywne 
zachowania wobec kobiety 
zdarzyły się już w 2010 roku. 
Oprócz przemocy fizycznej 
i psychicznej, młody męż-
czyzna wielokrotnie okradł 
kobietę, zabierając zarówno 
pieniądze, jak i sprzęt domo-
wy, który sprzedawał później 
w lombardzie. Niektóre z tych 
przedmiotów policjanci odzy-
skali.

Za kradzież i za znęcanie się 
podejrzanemu grozi 5 lat wię-
zienia.

ZetKa

Na Ługach będzie 
się dziaŁo!
W  marcu odbyło się za-

powiadane już spotkanie 
w sprawie organizacji ruchu 
na Ługach.

Planowany termin wpro-
wadzenia organizacji ruchu 
na terenie osiedla Ługi prze-
widuje się do końca 2018 
roku. Projekt stałej organi-
zacji ruchu ma być częściowo 
zmieniony, w zakresie uwag 
zgłaszanych na spotkaniu, 
i  uzgodniony z Powiatowym 
Inżynierem Ruchu.

W trakcie konsultacji zwró-
ciłem uwagę na dwie kwe-
stie. Pierwszą jest remont 
ul. Bema, na który wydamy 
w tym roku ponad 300.000 
zł. Niestety, nie wystarczy 
środków na gruntowną prze-
budowę wraz z nową podbu-
dową, aczkolwiek przewi-
dywane rozwiązanie, które 
zakłada położenie „siatki” 
z włókna szklanego, w zupeł-
ności powinno wystarczyć na 
potrzeby samochodów osobo-
wych. W związku z tym warto 
byłoby zadbać o to, aby nowa 
nawierzchnia posłużyła nam 
przynajmniej przez kilkana-
ście najbliższych lat. Projek-
tant ma przeanalizować za-
proponowaną przeze mnie 
możliwość wprowadzenia 
zakazu wjazdu na osiedle dla 
pojazdów powyżej 3,5 tony 
(z  wyjątkiem zaopatrzenia, 
w tym np. dowozu mebli dla 
mieszkańców). Z  pewnością 
wydłużyłoby to „żywotność” 
osiedlowych uliczek, które 
zdecydowanie nie powinny 
służyć samochodom ciężaro-
wym. Zakaz nie dotyczyłby 

pętli na początku osiedla oraz 
ul. Miziołka.

Drugą kwestią jest wyjazd 
z ul. Roweckiego. Od lat uli-
ca ta jest uprzywilejowana, 
z  pierwszeństwem przejaz-
du w stosunku do ul. Bema. 
Nowa organizacja ruchu 
przewidywała przekształce-
nie ul. Roweckiego w  drogę 
podporządkowaną, co w mo-
jej ocenie doprowadziłoby do 
niepotrzebnego zamieszania 
i  utrudnienia ruchu na tym 
odcinku. Po ul. Roweckiego 
porusza się zdecydowanie 
więcej pojazdów, a  w  nowej 
sytuacji kierowcy musieliby 
ustępować samochodom wy-
jeżdżającym z  drogi parkin-
gowej. Wszyscy zebrani rozu-
mieli mój punkt widzenia, ale 
problem, w ocenie projektan-
ta, stanowiły przepisy ruchu 
drogowego i uprzywilejowanie 
drogi jednokierunkowej nad 
dwukierunkową. Po konsulta-
cjach z zaprzyjaźnionym pro-
jektantem, zaproponowałem 
rozwiązanie, które mam na-
dzieje zostanie zaakceptowane 
przez Powiatowego Inżyniera 
Ruchu i pozwoli na utrzyma-
nie obecnego stanu rzeczy.

Z uwagi na protesty miesz-
kańców nie będą wykonane 
miejsca postojowe na wyso-
kości ul. Andersa 8 i 9. Mate-
riał, który w związku z tym nie 
został wykorzystany, przezna-
czony zostanie na poszerzenie 
ulic Roweckiego i  Andersa 
na odcinkach wymagających 
tego ze względu na obowią-
zujące przepisy prawa. Prace 
wykonane zostaną z  beto-
nowej kostki brukowej lub 
płyt EKO.

Wielu, szczególnie star-
szych, mieszkańców zgłaszało 
mi prośby o postawienie ła-
wek przy ul. Bema. Do wnio-
sku przychylił się burmistrz 
i  zostaną one zamontowane 
po przeprowadzeniu prac re-
montowych.

Największy problem w trak-
cie konsultacji stanowiła sytu-
acja na „odnodze” ul. Sikor-
skiego (fragment ulicy, który 
jest „ślepy”, bez przejazdu). 
Jest ona zbyt wąska na wpro-
wadzenie ruchu dwukierun-
kowego przy jednoczesnym 
stworzeniu miejsc postojo-
wych, dlatego analizie zosta-
nie poddana możliwość po-
szerzenia obecnej nawierzchni 
w  ramach pasa drogowego. 
Jako radni z osiedla nie zgo-
dziliśmy się na wprowadze-
nie zakazu parkowania w tym 

miejscu, co proponowała 
Otwocka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa. Mimo budowania 
nowych miejsc parkingowych, 
jest ich na osiedlu zdecydowa-
nie zbyt mało, dlatego należy 
robić wszystko, aby zachować 
istniejące już stanowiska.

PiT w Karczewie 
się oPŁaca!
Jeszcze do końca kwietnia 

można składać swoje zezna-
nia podatkowe. Odprowa-
dzając podatki w Karczewie, 
poza przekazaniem gminie 
niezbędnych środków m.in. 
na rozbudowę infrastruktu-
ry czy utrzymanie oświaty, 
w  tym roku można wygrać 
także nagrody!

Urząd, aby zachęcić do 
odprowadzania podatków 
w  Karczewie, zorganizował 

loterię. Do konkursu będzie 
można się zgłaszać od 1 do 30 
maja. Do wygrania m.in. sku-
ter, telewizor, laptop i aparat 
fotograficzny. Więcej infor-
macji można uzyskać w Urzę-
dzie Miejskim oraz na stronie 
www.karczew.pl.

Piotr Kwiatkowski, 
Radny Rady Miejskiej w Karczewie

rekLaMa

domowy 
sadysta 
w areszcie

Karczew okiem radnego Kwiatkowskiego
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rekLaMa

Samorządowa bez poparcia rady miasta
otwock nie dla 
ul. Samorządowej, 
tak dla Malborskiej 
i Grzybowej. 
dodatkowo 
pieniądze na 
koncepcję budowy 
basenu. oto 
niektóre ze zmian 
w budżecie na 
2018 r.

na ostatniej se-
sji rady miasta 
( 2 7 . 0 3 . 2 0 1 8 ) 
radni wprowa-
dzili wiele zmian 

w budżecie jeszcze na ten rok. 
Było to możliwe m. in dzięki 
temu, że pojawiły się wolne 

środki z rozliczenia z ubiegłe-
go roku. Prezydent zapropo-
nował przeznaczyć je między 
innymi na współfinansowanie 
razem z powiatem przebudo-
wy ul. Samorządowej, na co 
jednak radni nie zgodzili się. 

Ważną zmianą było rów-
nież zaproponowane przez 
radnych obniżenie środków 
na takie przedsięwzięcia jak: 
budowa zespołu szkolno – 
przedszkolnego w  Wólce 
Mlądzkiej oraz budowa bu-
dynków komunalnych. Dzięki 
temu radni mogli wprowa-
dzić do budżetu zupełnie 
nowe zadania na ten rok. 

Nowe zadania to między 
innymi: wykonanie koncep-
cji budowy basenu za 800 
tys. zł (nie wybrano jesz-
cze lokalizacji), budowa ul. 
Malborskiej za 370 tys. zł, 
budowa ul. Grzybowej za 95 

tys. oraz zakup samochodu 
gaśniczego dla OSP za 200 
tys. zł. Wprowadzone zmia-
ny zostały opublikowane na 
stronie urzędu miasta. 

Radny Przemysław Bo-
gusz (radny bezpartyjny) po 
otrzymaniu propozycji klubu 
radnych koalicyjnych zdziwił 
się zaproponowanym zmniej-
szeniem środków przeznaczo-
nych na budowę szkoły w Wól-
ce Mlądzkiej. „Pamiętam jak 
naciskaliśmy na pana pre-
zydenta żeby przeprowadził 
negocjacje dotyczące wykupu 
gruntów. A kiedy to wszystko 
się udało chcemy się z  tego 
wycofywać i okrajać te środki 
jednocześnie wprowadzając 
nowe zadania… Uważam, że 
takie duże zadanie, jak wy-
konanie koncepcji budowy 
hali sportowej z  basenem 
i robienie tego po prostu kil-

ka miesięcy przed wyborami, 
to moim zdaniem nie jest 
właściwy czas; to powinno 
być zadaniem nowej ekipy je-
żeli uzna, że jest to priorytet. 
A my powinniśmy się skupić 
na dokończeniu realizacji tych 
zadań, które w tej chwili są za-
pisane w budżecie.”

Jakub Kosiński (radny PiS) 
skomentował kwestię budo-
wy basenu następująco: - Jak 
przyszliśmy do miasta, to były 
duże zaległości drogowe. Je-
żeli byśmy przyszli i  powie-
dzieli, że chcemy budować 
halę i basen, to ludzie by tego 
w  ogóle nie zrozumieli, by 
powiedzieli jak można w tej 
sytuacji skupiać się na base-
nie, jeżeli są takie zaległości 
w drogach. Dróg nie ma, nie 
da się jeździć. Zintensyfiko-
waliśmy działania, masa ulic 
powstała i w dniu dzisiejszym 

możemy śmiało podejmować 
decyzje ku temu, żeby teraz 
oferować coś ekstra miesz-
kańcom. Nie tylko drogi, nie 
tylko ulice tylko coś dodatko-

wego z czego będą mogli ko-
rzystać wszyscy mieszkańcy 
naszego miasta”.

Red.

otwock Na terenie byłej 
zajezdni PKS przy ulicy 
Kraszewskiego trwają prace 
rozbiórkowe. Już niedłu-
go na tej nieruchomości 
powstanie hipermarket sieci 
LIDL. Mieszkańcy dziwią 
się, że zdecydowano o lo-
kalizacji sklepu spożywczo-
-przemysłowego w miejscu, 
gdzie wcześniej znajdowała 
się m.in. stacja paliw dla 
autobusów, a za płotem 
funkcjonuje oddział firmy 
Tonsmeier Błysk zajmujący 
się wywozem nieczystości.

Jak można sprzedawać 
mięso, wędliny i warzywa 
w sklepie, który sąsiaduje 

z zakładem przetwórstwa od-
padów? Czy nie można było 
wybrać lepszej lokalizacji?– 
zastawiają się mieszkańcy 
Świdrów Wielkich i wysyłają 
listy do zarządu sieci handlo-
wej LIDL. Niepokoje miesz-
kańców są tym większe, bo 
nowy hipermarket budowany 
jest u  zbiegu ulic Kraszew-
skiego i Warsztatowej, gdzie 
jeszcze przed 15 laty funkcjo-

nowała baza PKS. – Oprócz 
garaży, stacji napraw działała 
tu przecież stacja benzynowa. 
Ten teren zapewne jest ska-
żony, bo przecież zbiorniki po 
paliwie nadal znajduja się pod 
ziemią – mówią mieszkańcy.

Tymczasem na nieruchomo-
ści popadającej od kilkunastu 
lat w ruinę właśnie rozpoczę-
to porządkowanie. Trwają 
prace rozbiórkowe, a nieba-
wem rozpocznie się budowa 
sklepu wielkopowierzchnio-
wego, na którego realiza-
cję pozwolenie wydało już 
otwockie Starostwo Powia-

towe. Mieszkańcy Świdrów 
Wielkich, którzy od lat skarżą 
się na uciążliwości związane 
z  funkcjonowaniem firmy 
Tonsmeier Błysk przy ulicy 
Warsztatowej, zastanawiają 
się jak uciążliwości odorowe 
tego zakładu wpłyną na funk-
cjonowanie sklepu. 

- Wszystkim robiącym zaku-
py życzymy zdrowia i dobrego 
smaku warzyw i wędlin – mó-
wią. Tymczasem sieć LIDL na 
pytania otwocczan dotychczas 
nie odpowiedziała.      

Łukasz Budzynowski

Wydeptali sobie parkingi i chodnikiLIdL obok BłySKu 
otwock Jedną z nielicz-
nych zmian budżetowych 
z zaproponowanych przez 
prezydenta i zaakceptowa-
nych przez radnych na sesji 
27.03.2018 było wykonanie 
parkingów przy ul. Leśnej 
wzdłuż Szkoły Podstawowej 
nr 3. Prezydent proponował 
przeznaczyć na ten cel 200 
tys. zł, radni tą kwotę ogra-
niczyli i przeznaczyli tylko 
120 tys. zł.

Budowa parkingów 
wzdłuż ul. Leśnej bę-
dzie uzupełnieniem 

realizowanego na ul. Leśnej 
i  Geislera obywatelskiego 
projektu dotyczącego budowy 
chodników. W zeszłorocznych 
konsultacjach dotyczących 
budżetu obywatelskiego pro-
jekt ten uzyskał zaskakującą 
liczbę głosów (ponad 2 000), 
prosiliśmy wtedy projekto-
dawcę o krótki komentarz:

Stan dróg po prawej stronie 

torów jest opłakany. Najgor-
sze są ul. Reymonta, Koś-
ciuszki i  Warszawska, a  na 
ulicy Leśnej, którą chodzą 
uczniowie okolicznych szkół, 
ulicy nie ma wcale, jest za to 
błoto. Niestety, projekty, któ-
re można zgłaszać do budżetu 
obywatelskiego, miały ograni-
czenia kwotowe, stąd pomysł, 
aby zrobić chociaż chodniki. 
Od kiedy przy ul. Reymonta 
powstały sklepy Top Market 
i  Biedronka, poruszanie się 
pieszo wzdłuż ul. Geislera 
stało się po prostu niebez-
pieczne. Prezydent wpisał 
remont chodników przy Leś-
nej i Geislera do tegorocznego 
budżetu, ale radni to zadanie 
wykreślili. Cieszę się, że dzięki 
poparciu tego projektu przez 
ponad dwa tysiące osób,  po-
mysł uda się zrealizować.

Jak się dowiedzieliśmy, ar-
chitekt kończy już projekt 
chodników i  wkrótce odbę-
dzie się przetarg na ich wy-

konanie. Mieszkańcy drugiej 
strony torów postanowili 
jednak nie poprzestawać 
na małym i w marcu złożyli 
do urzędu miasta podanie 
podpisane przez ponad 300 
osób, w którym apelują o po-
prawę stanu technicznego 
dróg, szczególnie w  okolicy             
SP 3. Zbieranie podpisów 
argumentowali faktem, że 
radni w  tym, podobnie jak 
i  w  poprzednim roku, nie 
przeznaczyli na inwestycje 
drogowe w  ich okręgu żad-
nych pieniędzy.

Tym razem się udało, propo-
zycja prezydenta została cho-
ciaż częściowo przyjęta. Za 120 
tys. przy ul. Leśnej powstaną 
nowe miejsca parkingowe, któ-
re poprawią bezpieczeństwo 
przy dodatkowym wejściu do 
szkoły. Może to i kropla w mo-
rzu potrzeb, ale wiadomo, że 
kropla drąży skałę.

Red.
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cELEstYNÓw Schroni-
sko dla Bezdomnych Zwie-
rząt zachęca do adopcji jego 
podopiecznych. 

Oto ZYta - wspaniała su-
nia. Wierzycie w prawdziwą 
psią przyjaźń? Zyta i Placek 
są tego przykładem. Nieroz-
łączni w schroniskowej nie-
doli od lat. Zawsze razem jak 
cienie. Mamy nadzieję, że uda 
się znaleźć dla nich wspólny 
dom, że nie zostaną rozdziele-
ni ani, że nie zostaną w schro-
nisku na zawsze.
nr 187/15

pLacEk - średni pies w 
średnim wieku, czyli w sam 
raz, aby go przygarnąć. Spo-
kojny i łagodny. W schroni-
sku ma swoją miłość - Zytę, 
koleżankę z boksu, której nie 
odstępuje na krok nawet na 
spacerze. Ich marzeniem jest 
znalezienie wspólnego domku.
nr 188/15

LutEk to cudowny nie-
duży psiak, który łaknie 
kontaktu z człowiekiem. Jest 
jeszcze nieśmiały, ale lubi 
się przytulać i kocha piesz-
czoty. Uwielbia spacery, jest 
posłuszny i ładnie chodzi na 
smyczy. Marzy o swoim praw-
dziwym domku, w którym za-
pomni o przeszłości.
nr 26/18

przekaż 1% swojego podat-
ku na celestyniaki:
krS 0000154454
cel szczegółowy 1%: 
Schronisko dla Bezdomnych 
zwierząt w celestynowie

Informacje o adopcji:
Schronisko dla Bezdomnych 
zwierząt w celestynowie
ul. prosta 3, tel. 22 789 
70 61, e-mail: adopcje@
celestynow.toz.pl

prZYgarNiJ 
mNiE zgoda na budowę S17 od Wiązowny 

do obwodnicy Kołbieli
powiat Na koniec marca 
br. wojewoda mazowiecki 
wydał decyzję, która po-
zwala budować ok. 13,5-ki-
lometrowy odcinek drogi 
S17 od okolic Wiązowny 
do obwodnicy Kołbieli. 
Teraz zostanie przepro-
wadzony proces wywłasz-
czania oraz obliczania 
i wypłacania odszkodowań 
dla tamtejszych mieszkań-
ców. Wkrótce można się 
spodziewać, że trasa od 
Zakrętu aż po obwodnicę 
Garwolina będzie wielkim 
placem budowy - z dwo-
ma wyjątkami.

decyzję (ZRID), na 
podstawie której 
konsorcjum Stra-
bag będzie mógł 
realizować budo-

wę, wojewoda wydał 29 mar-
ca br. Dwa tygodnie wcześniej 
podobną decyzję uzyskał 2,5 
km odcinek S17: węzeł Za-
kręt do węzła Lubelska, któ-
rego wykonawcą jest firma 
WARBUD. Obydwie decyzje 
mają rygor natychmiastowej 
wykonalności, co oznacza, że 
prace budowlane mogą być 
wykonywane, nawet gdyby 
np. jakieś osoby upoważnione 

do odszkodowań za nierucho-
mości złożyły odwołania.

Przypominamy, że osoby po-
siadające nieruchomość w ob-
rębie terenu przewidzianego 
pod budowę drogi zostaną po-
wiadomione listownie o decyzji 
przez inwestora, czyli GDDKiA. 
Obowiązująca zasada w sprawie 
odwołania od tejże decyzji jest 
taka, że: ,,Po 14 dniach od pub-
licznego ogłoszenia informacji 
o wydaniu decyzji można będzie 
się od niej odwołać - tylko przez 
kolejnych 14 dni”. 

Fragment przyszłej drogi 
ekspresowej S17, na którą 
właśnie wydał decyzję ZRID 
wojewoda, znajduje się na 
terenie gmin: Wiązowna, Ot-

wock i Celestynów. Połączenia 
z ruchem lokalnym zostały za-
planowane przez trzy węzły: 
Wiązowna, Otwock i Ostrów.

W  tym momencie decyzji 
wojewody zezwalającej na 
budowę S17 od Zakrętu do 
początku obwodnicy Garwo-
lina nie mają tylko dwa frag-
menty: węzeł Lubelska, gdzie 
będą się przecinać S17 i  S2, 
a  przez nią A2 (wykonawcą 
jest firma PORR) oraz 8-kilo-
metrowa obwodnica Kołbieli  
(wykonawca - Strabag).

Ekspresówka 
do Lublina 
z dofinansowaniem 
unijnym

Prawie połowę kosztów bu-
dowy drogi ekspresowej S17 
od węzła Lubelska do ob-
wodnicy Garwolina pokryją 
fundusze unijne. W  środę, 
4 kwietnia, przedstawiciele 
Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad oraz 
Centrum Unijnych Projek-
tów Transportowych (CUPT) 
podpisali umowę o dofinan-
sowanie inwestycji w wyso-
kości 618,5 mln złotych.

Przy tej okazji, Agnieszka 
Krupa, wiceszefowa GDD-
KiA obiecała bardziej efek-
tywną realizację inwestycji. 
Budowa odcinka S17 od 
okolicy Góraszki do począt-
ku obwodnicy Garwolina 

ma łącznie kosztować 1,25 
mld złotych. Według planu 
powinna być zakończona już 
w przyszłym roku.

Nie jest to pierwsze do-
finansowanie z  Programu 
Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko 2014-2020 
na ekspresówkę Warsza-
wa-Lublin. W  listopadzie 
ub.r.  ponad 1 mld 100 mln 
wsparcia unijnego zyskał 
odcinek między Garwoli-
nem a  węzłem Kurów Za-
chód. W trakcie weryfikacji 
w  CUPT jest jeszcze nato-
miast krótki odcinek od wę-
zła Zakręt do w. Lubelska.

ZetKa

pozytywnie na linii kM r7 dk50 pod szczególnym 
nadzorem drogówki

powiat Dobre wiado-
mości dla pasażerów Kolei 
Mazowieckich linii R7:  dar-
mowy parking w Celesty-
nowie, mniejsze opóźnienia 
w kursowaniu pociągów.

Pierwsze udogodnienie 
to wynik decyzji Kolei 
Mazowieckich, które 

na prośby pasażerów oraz po 
konsultacjach z  samorząda-
mi postanowiły udostępniać 
przystacyjne parkingi „Parkuj 
i Jedź” bezpłatnie. Dotyczy to 
parkingu w Celestynowie oraz 
w ośmiu innych miejscowoś-
ciach (w tym np. w Mińsku Ma-
zowieckim - pełna lista tutaj). 
Chodzi o lepsze wykorzystanie 
tych miejsc postojowych, któ-
re do tej pory były zarezerwo-
wane jedynie dla posiadaczy 

specjalnych, płatnych biletów 
parkingowych. Teraz, czyli od 
1 kwietnia 2018 r. - parkingi te 
są ogólnodostępne, jednakże 
od tej pory niestrzeżone.

Wszystkich pasażerów KM-
ek od Dęblina do Warszawy 
zapewne ucieszy też wiado-
mość, że przygotowywanie 
i  realizacja zapasowych to-
rów w  okolicy Miedzeszyna 
idzie bardzo sprawnie. Przy-
gotowanie zapasowego toru, 
który będzie służył minimum 
do 2020 r., jest właśnie m.in. 
powodem jednotorowego 
kursowania pociągów od 26 
marca br. Największe prob-
lemy z  powodu zamknięcia 
toru między Otwockiem 
a Falenicą były na początku 
wprowadzenia zmiany - 27 
marca aż 77 proc. pociągów 

na tej linii było opóźnionych! 
Sytuacja na szczęście się pod 
tym względem poprawiła: od 
30.03 - 02.04 tylko ok. 6% 
pociągów miało opóźnienia.

Jak informują wnikliwi ob-
serwatorzy ruchu kolejowego 
na tej linii (lk7 siódemka) - 
w okresie świąt trwały inten-
sywne prace przy układaniu 
toru i  przepinaniu sieci trak-
cyjnej.  Dzisiaj (4.04.2018) 
„teoretycznie jest już możli-
wy wjazd na zastępcze tory od 
strony stacji W-wa Falenica-  
wstawiono rozjazd, jest także 
sieć trakcyjna” - relacjonuje 
Kamil Oroń postępy prac.  
Według planu ruch jednoto-
rowy ma potrwać do 14 kwiet-
nia 2018. 

ZetKa

powiat Przez dwa 
tygodnie od końca marca 
policja prowadziła na krajo-
wej “50” akcję „Bezpieczna 
DK50”, której celem jest 
podniesienie bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego. 
W ciągu kilku dni skontrolo-
wano 102 kierowców.

Jak poinformował rzecz-
nik KPP Otwock nad-
kom. Daniel Niezdropa, 

funkcjonariusze z otwockiej 
drogówki zwiększone pa-
trole w ramach akcji na DK 
50 rozpoczęli w  środę, 28 
marca. Policjanci kontro-
lowali ruch w  obydwu kie-
runkach. Dużo czasu i uwa-
gi poświęcili rejonowi ronda 
w  Piotrowicach (przecięcie 
z DW 801).

Na co zwracali uwagę poli-
cjanci? Oczywiście na pręd-
kość - wykorzystują do tego 
celu laserowe mierniki pręd-
kości. Punkt drugi każdej 
kontroli - trzeźwość kierowcy.

Podczas kilku dni działań 
policjanci z  wydziału ruchu 
drogowego Komendy Po-
wiatowej Policji w Otwocku, 
skontrolowali 102 kierowców. 
W  związku z  ujawnionymi 
wykroczeniami nałożyli 60 
mandatów karnych, a wobec 
4 kierujących sporządzili do-
kumentację, która może być 
wykorzystana do przekaza-
nia sprawy do sądu. Policyj-
ne mierniki zarejestrowały 
znaczne przekroczenia pręd-
kości u 6 kierujących.

ZetKa
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Płytki tarasoweObrzeża 
ogrodowe

Płytki 
ogrodowe

Różne kształty i kolory.  Elastyczne, 
łatwe w formowaniu i montażu.

Różne kształty i kolory. Idealna jako 
dekoracja lub w celu wykonania ścieżki.

Różne rozmiary i kolory. Przeznaczone do 
pokrywanian starych, zużytych podłoży.

Ul. Górna 22, Otwock 
tel. 22 779 30 60 

Pn-Pt  9:00 - 19:00
So 9:00 - 15:00

www.interoom.pl
tel. 696 636 023

Donice
Różne kształty i kolory. Zawierają zbiornik 

do optymalnego nawadniania roślin.

nowy sezon 
nowe produkty

wykonane w 100% 
z recyklingowanych materiałów

SKLEP INTERNETOWY
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nowoczesna szkoła w Wólce Mlądzkiej

otwock  Prezydent 
Zbigniew Szczepaniak 
podpisał umowę na projekt 
budowy Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Wólce 
Mlądzkiej. Prace budowlane 
mają się rozpocząć jeszcze 
w tym roku. W miejscu 
istniejącej Szkoły Podstawo-
wej nr 8 w Wólce Mlądzkiej 
powstanie nowoczesny ze-
spół szkolno-przedszkolny, 
składający się z trzech czę-
ści: szkolnej, przedszkolnej 
oraz sportowej, a każda 
z nich będzie mogła 
funkcjonować niezależnie 
od pozostałych.

Początki edukacji 
szkolnej w  Wólce 
Mlądzkiej sięgają 
jeszcze dwudzie-
stolecia międzywo-

jennego. Wtedy to w  latach 
1925-1926 z inicjatywy dzia-
łacza społecznego Ignacego 
Witkowskiego została wybu-
dowana w  tej miejscowości 
czteroklasowa szkoła z jedną 
salą lekcyjną oraz mieszka-
niem dla nauczyciela Lucjana 
Pindora. 

Po II wojnie światowej szko-
łę odbudowano, a następnie 
w latach 80. XX w. zmoder-
nizowano. W rocznicę 45-lecia 
istnienia placówka otrzymała  
imię byłego dowódcy Wołyń-
skiej Brygady Kawalerii gen. 
Juliana Filipowicza. Od tego 
czasu właściwie możemy mó-

wić o początku istnienia Szko-
ły Podstawowej Nr 8 w  Ot-
wocku w kształcie, w którym 
funkcjonuje do dzisiaj.

Modernizowany i  rozbu-
dowywany budynek szkoły 
przez lata PRL-u został jed-
nak znacząco nadszarpnięty 
zębem czasu. Dzisiaj standard 
budynku i warunki do prowa-
dzenia w nim zajęć szkolnych 
dla ponad 180 dzieci są już 
dalece niewystarczające. Do-
świadczają tego dyskomfortu 
na własnej skórze nauczyciele, 
ale przede wszystkim dzieci, 
które marzą o większej prze-
strzeni, szerszych korytarzach 
i  ładniejszych salach lekcyj-
nych. 

Otwocka „ósemka” jest za-
angażowana w wiele różnego 
rodzaju inicjatyw edukacyj-
nych i szkoleniowych. Posia-
da certyfikat przejrzystości 
publicznej i  jako jedna z  38 
szkół z  Warszawy i  okolicz-
nych gmin bierze udział 
w projekcie „Szkoła bliżej na-
uki” przygotowanym przez 
Centrum Nauki Kopernik 
w  partnerstwie z  mazowie-
ckimi samorządami. Poprzez 
udział w dwuletnim, pilotażo-
wym programie Ministerstwa 
Edukacji Narodowej „Pro-
gramowanie w  szkole” uczy 
swoich wychowanków jednej 
z  najbardziej aktualnie po-
szukiwanych kompetencji na 
rynku pracy, jaką jest umie-
jętność programowania oraz 

prowadzi zajęcia z robotyki.
Troszcząc się o fizyczne zdro-

wie dzieci, „ósemka” stara się 
kształtować w  uczniach na-
wyk regularnego uprawiania 
sportu i aktywności ruchowej. 
Poprzez udział w  zajęciach 
SKS-u  oraz Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Bieliki”  
angażuje społeczność szkol-
ną i lokalną w sportowe życie 
szkoły. Uczniowie mają możli-
wość uczestniczenia w bezpłat-
nych zajęciach z  gimnastyki 
ogólnorozwojowej, a od maja 
będą mogli korzystać z pływa-
nia. Trwają też przygotowania 
do uruchomienia Otwockiej 
Ligi Biegowej dla małych 
i  dużych, która będzie ofer-
tą dla wszystkich lubiących 
biegać. Jako jedna z niewielu 
placówek w  powiecie otwo-
ckim prowadzi klasę, w której 
uczniowie nie odrabiają zadań 
domowych. Szkoła znana jest 
również z różnego rodzaju ak-
cji charytatywnych oraz tur-
niejów sportowych.

Pełni nie tylko rolę wycho-
wawczą i szkoleniową, ale jest  
miejscem, które integruje lo-
kalną społeczność. W ramach 
współpracy z Otwockim Cen-
trum Kultury w szkole organi-
zowane są spotkania „Kobiet 
z pasją”.

Rozmowy na ten temat no-
wego budynku szkoły toczą się 
od 2014 roku, w zasadzie od 
momentu, kiedy dyrektorem 
placówki została Agnieszka 

Korniluk. Pomyślny finał 
znalazły w styczniu tego roku 
wraz z podpisaniem przez ot-
wockie władze formalnej umo-
wy na projekt budowy zespołu 
szkolno-przedszkolnego.

Realizacja inwestycji będzie 
przebiegać w trzech etapach. 
W  pierwszej kolejności na 
działkach zakupionych  przez 
gminę (bez ingerencji w istnie-
jącą szkołę i z zapewnieniem 
ciągłości jej funkcjonowania) 
wybudowana zostanie część 
szkolna. Następnie, po jej 
przeniesieniu na nowe miej-
sce, zostaną wyburzone stare 
budynki szkoły. Po oczysz-
czeniu terenu rozpocznie się 
budowa części przedszkolnej 
i sportowej. Kiedy zakończą się 
prace budowlane, zacznie się 
docelowe zagospodarowanie 
terenu przez szkołę. Powstanie 
m. in. boisko wielofunkcyjne, 
szkolne i  przedszkolne place 
zabaw oraz parkingi. Jeżeli 
nie będzie opóźnień, ucznio-
wie rozpoczną naukę w nowej 
szkole we wrześniu 2020 roku.

- Projekt nowej szkoły - 
mówi Agnieszka Korniluk, 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
Nr 8 -  przygotowuje firma 
Apa Arches z  Poznania. Ma 
być wykonany do maja br. 
Jeżeli wszystkie pozwolenia 
zostaną załatwione na czas, 
w  dalszej kolejności należy 
oczekiwać ogłoszenia przez 
gminę przetargu, który wyłoni 
wykonawcę budowy. I mamy 

nadzieję, że jeszcze w tym roku 
kalendarzowym zostanie wbita 
pierwsza „łopata”.

Nowy budynek będzie przy-
gotowany na 300 uczniów, 
którzy dostaną do dyspozycji 
16 klas. Dodatkowo powstanie 
w nim zaplecze pedagogiczno-
-administracyjne, stołówka 
szkolna, pomieszczenie tech-
niczne, biblioteka i sala gim-
nastyczna. Z  kolei budynek 
przedszkolny będzie służył 
100 dzieciom w 4 oddziałach 
i  powstanie przy nim część 
sportowa wraz z niezbędnym 
zapleczem, biblioteką i forum. 
Zostanie także wyremontowa-
na „mała” sala gimnastyczna. 
Cały obiekt będzie dostosowa-
ny dla osób z niepełnospraw-
nościami, w tym celu zostanie 
wyposażony w niezbędne pod-
jazdy oraz windę. Kompleks 
ogrzewany będzie nowoczes-
ną pompą cieplną oraz ener-
gią pozyskiwaną przy pomocy 
nowoczesnych ogniw fotowol-
taicznych.

- Istotnym elementem tej 
inwestycji - dodaje Agnieszka 
Korniluk - będzie pełnowy-
miarowa hala sportowa, której 
w Otwocku aktualnie nie ma, 
a  która miastu, a  w  zasadzie 
jego mieszkańcom, jest bardzo 
potrzebna. Na obiekcie będzie 
można rozgrywać różnego 
rodzaju zawody sportowe, od 
halowej piłki nożnej poczy-
nając, poprzez piłkę ręczną, 
siatkową, a  na koszykówce 

kończąc. Administratorem 
hali najprawdopodobniej bę-
dzie szkoła.

Szacunkowy koszt inwestycji 
przed etapami projektowania 
i kosztorysu wykonawczego to 
ok. 15 mln złotych, całość ma 
kosztować 22 mln złotych. 
Realizacja będzie obejmować 
blisko 6 tys. m2 powierzchni 
użytkowej. Zagospodarowa-
ne zostaną wjazdy i  wejścia 
na teren zespołu, układ dróg 
wewnętrznych, miejsca posto-
jowe dostępne z drogi publicz-
nej, obiekty małej architektu-
ry, oświetlenia zewnętrznego 
i  tereny zieleni. Na terenie 
obiektów sportowych po-
wstanie boisko wielofunkcyjne 
z trybuną ławkową oraz piłko-
chwytami, skocznia do skoku 
w dal oraz bieżnia dwutorowa 
o dystansie 60 m.

- Projekty stają się rzeczy-
wistością, w  przyszłym roku 
kończy się moja kadencja dy-
rektora szkoły i plan musi zo-
stać wykonany - podsumowu-
je Agnieszka Korniluk. Kiedy 
cztery lata temu rozpoczyna-
łam swoją pracę, w mojej kon-
cepcji rozwoju była budowa 
nowej szkoły. Niektórzy moi 
koledzy reagowali na te pla-
ny z uśmiechem… Dzisiaj to, 
co wydawało się niemożliwe, 
staje się faktem.  To ogromna 
satysfakcja! Naszym dziecia-
kom po prostu się to należy.

Andrzej Idziak

dom nauki i Sztuki w stylu świdermajer
JÓZEFÓw Już pod koniec 
przyszłego roku Dom Nauki 
i Sztuki w Józefowie prze-
prowadzi się do nowego 
budynku. Na renowację 
i modernizację obiektu 
miasto otrzymało ponad 3,4 
mln zł wsparcia z urzę-
du marszałkowskiego.

Budynek przy ul. Kardy-
nała Wyszyńskiego 2, 
w którym będzie mieś-

cić się placówka Miejskiego 
Ośrodka Kultury, zostanie 
gruntownie wyremontowany i 
wyposażony w nowy sprzęt, a 
teren wokół niego dostosowa-

ny do wypoczynku i edukacji. 
Zagospodarowana przestrzeń 
ma umożliwiać spotkania i in-
tegrację społeczną. Zostanie 
wydzielone miejsce przezna-
czone na wystawę plenerową 
oraz ścieżkę edukacyjną.

Środki finansowe na prze-
prowadzenie inwestycji za-
pewni samorząd wojewódz-
twa  z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-
2020 i budżetu państwa. 
15 marca br. umowę w tej 
sprawie podpisali ze strony 
Józefowa - burmistrz Stani-
sław Kruszewski i skarbnik 

Halina Siwek, a ze strony 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego 
- wicemarszałek Wiesław Ra-
boszuk oraz członek Zarządu 
Województwa Mazowieckiego 
- Elżbieta Lanc.

Budynek, w którym zostanie 
zlokalizowany Dom Nauki i 
Sztuki, stanowi przykład do-
brze zachowanego budowni-
ctwa mieszkalnego z okresu 
międzywojennego. Obiekt, 
wpisany do ewidencji zabyt-
ków województwa mazowie-
ckiego, jest typowym przykła-
dem miejscowej architektury 
określanej jako świdermajer. 

Odrestaurowanie i przebu-
dowa budynku pod czujnym 
okiem konserwatora zabytków 
pozwoli zachować jego zabyt-
kowy charakter i ocalić ten 
unikalny przykład lokalnego 
dziedzictwa kulturowego. 

Zaplanowane w ramach pro-
jektu prace modernizacyjne i 
renowacyjne będą miały na 
celu dostosowanie istnieją-
cego obiektu do jego nowych 
funkcji kulturowych i eduka-
cyjnych, w tym także zwiększe-
nia jego dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Andrzej Idziak Fo
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D E C Y Z J A  NR  12 / 2018

Na podstawie art. 8 ust. 1, w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29
czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 703), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Wiązowna

Starosta Otwocki

1. Ustala, że nieruchomość położona w miejscowości Lipowo, gmina
Wiązowna, oznaczona w ewidencji gruntów jako dawna działka ew.
nr 134 oznaczona następnie numerem 94 (odpowiadająca obecnym
działkom ew. nr 94/1 o pow. 0,0155 ha i  94/2  o pow. 0,66 ha) obr. 14
Lipowo stanowi mienie gromadzkie, w trybie art. 8 ust. 1, w związku
z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu
wspólnot gruntowych.

oraz stwierdza, że

2. Decyzję niniejszą podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty w danej miejscowości oraz ogłasza wywieszając w urzędzie
gminy oraz w starostwie powiatowym na okres 14 dni, a także za-
mieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu oraz
w prasie lokalnej.
3. Zamieszczenie niniejszej decyzji w prasie lokalnej nastąpi na zlece-
nie i koszt wnioskodawcy – Wójta Gminy Wiązowna.

Uzasadnienie
W dniu 2 listopada 2017 r. do Kancelarii tut. Starostwa wpłynął wniosek
Wójta Gminy Wiązowna w sprawie wydania decyzji w trybie art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot grun-
towych ustalającej, że dawna działka ew. nr 134 oznaczona następnie nu-
merem 94 (odpowiadająca obecnym działkom ew. nr 94/1 o pow. 0,0155
ha i  94/2 o pow. 0,66 ha obr. 14 Lipowo) stanowi mienie gromadzkie.

Zawiadomieniem z dnia 27 grudnia 2017 r. Starosta Otwocki poinfor-
mował wnioskodawcę o wszczęciu postępowania w sprawie wydania de-
cyzji w przedmiotowej sprawie. 

W wyniku rozpatrzenia wniosku oraz analizy zgromadzonych doku-
mentów Starosta Otwocki, wykonujący zadanie z zakresu administracji
rządowej, zważył co następuje.

Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospo-
darowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) 
–zagospodarowaniu podlegają w trybie i na zasadach określonych 
w ustawie nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne, stanowiące mienie
gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli
przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspól-
nie przez mieszkańców wsi.

Przynależność ww. nieruchomości do mienia gromadzkiego przed
1958 r. potwierdzają oświadczenia najstarszych mieszkańców wsi Lipowo
dołączone do wniosku Wójta Gminy Wiązowna, z których wynika, że dzi-
ałka była użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi jako powszechnie
dostępna droga dojazdowa do pól i domostw.

Biorąc pod uwagę najstarsze zapisy rejestru gruntów z roku 1964 dzi-
ałka stanowiła drogę dojazdową. W wyniku kontroli ewidencji gruntów
zmieniono numerację działki i wpisano Urząd Gminy Wiązowna- drogi
powszechnego korzystania jako władający samoistnie.

Z przepisu art. 1 ust. 2 uzwg wynika, że definicji mienia gro-
madzkiego, którego dotyczy ustawa o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych, należy poszukiwać w przepisach rozporządzenia Rady Min-
istrów z dnia 29 listopada 1962 r. w sprawie zarządu mieniem gro-
madzkim oraz trybu jego zbywania (Dz. U. z 1962 r. nr 64, poz. 303 z
późn. zm.). Stosownie do § 1 ust. 1 ww. Rozporządzenia Rady Ministrów
przez pojęcie mienia gromadzkiego rozumieć należy mienie, które do

dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podzi-
ału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych
(Dz. U. nr 43, poz. 191) stanowiło majątek dawnych gromad jako majątek
gromadzki, dobro gromad oraz inne prawa majakowe, a przez dawne
gromady rozumieć należy gromady istniejące do dnia wejścia w życie
wskazanej ustawy z 25 września 1954 r. (podobnie: wyrok NSA z dnia 8
czerwca 2011 r., sygn. akt II OSK 738/10). 

Przepis art. 3 uzwg stanowi,  że  nie zalicza się do wspólnot grun-
towych nieruchomości lub ich części, określone w art. 1 ust. 1, jeżeli przed
dniem wyjścia w życie ustawy zostały prawnie lub faktycznie przekazane
na cele publiczne lub społeczne. 

Dla ustalenia, czy dana nieruchomość stanowi mienie gromadzkie is-
totne znaczenie ma okoliczność czy taka nieruchomość należała do gromad
istniejących w okresie od 1933 r. do 1954 r. oraz czy przed dniem 5 lipca
1963 r. była faktycznie użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi. Mienie
gromadzkie służyło, i często nadal służy, potrzebom ogółu mieszkańców
dawnej gromady, ale użytek ten ma charakter społeczny. Mieniem takim są
wójtówki, kowalówki, działki szkolne, place publiczne, piaskownie, cmen-
tarzyska, drogi dojazdowe do pól i domostw itp. (podobnie: wyrok WSA 
w Kielcach z dnia 21 marca 2013 r., sygn. akt II SA/Ke 77/13).

Z powyższych ustaleń wynika, że nieruchomość położona w miejs-
cowości Lipowo, gmina Wiązowna, oznaczona w ewidencji gruntów jako
dawna działka ew. nr 134 oznaczona następnie numerem 94 (odpowiada-
jąca obecnym działkom ew. nr 94/1 o pow. 0,0155 ha i  94/2 o pow. 0,66
ha) obr. 14 Lipowo służyła celom publicznym, a zatem stanowiła majątek
gromadzki, który następnie na mocy art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 25 stycznia
1958 r. o radach narodowych (tekst jedn. Dz. U. z 1975 r. nr 26 poz. 139 
z późn. zm.) stał się mieniem gminnym. 

Zgodnie z art. 8 uzwg starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które
spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie
gromadzkie. Decyzję o ustaleniu, które nieruchomości stanowią mienie
gromadzkie, podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty 
w danej miejscowości oraz ogłasza wywieszając w urzędzie gminy oraz 
w starostwie powiatowym na okres 14 dni, a także zamieszcza się w Bi-
uletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu oraz w prasie lokalnej.
Z uwagi na powyższe należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Woje-
wody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Otwockiego, w terminie
14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administra-
cyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec
się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej,
który wydał decyzję. 
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku
złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania
od decyzji (określonego w § 2) nie przysługuje prawo do odwołania się ani
skargi do sądu administracyjnego.
Zgodnie z treścią art. 136 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:
§ 1. Organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu
dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w
sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który
wydał decyzję.

D E C Y Z J A  NR  13 / 2018

Na podstawie art. 8 ust. 1, w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29
czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst

jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 703), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Wiązowna

Starosta Otwocki

1. Ustala, że nieruchomość położona w miejscowości Boryszew,
gmina Wiązowna, oznaczona w ewidencji gruntów jako dawne działki
ew. nr 548 (odpowiadająca dzisiejszej działce 32 o pow. 0,2 ha), 277
(odpowiadająca dzisiejszej działce 82 o pow. 0,14 ha), 316
(odpowiadająca dzisiejszej działce 108 o pow. 0,11 ha), 272
(odpowiadająca dzisiejszej działce 115 o pow. 0,03 ha), 549
(odpowiadająca dzisiejszej działce 119 o pow. 0,31 ha), 171
(odpowiadająca dzisiejszej działce 198 o pow. 0,02 ha), 36
(odpowiadająca dzisiejszej działce 233 o pow. 0,28 ha), 122
(odpowiadająca dzisiejszej działce 260 o pow. 0,27 ha), 53
(odpowiadająca dzisiejszej działce 321 o pow. 0,08 ha), 120
(odpowiadająca dzisiejszej działce 344 o pow. 0,01 ha), 381
(odpowiadająca dzisiejszej działce 393 o pow. 0,08 ha), 558
(odpowiadająca dzisiejszej działce 420 o pow. 0,13 ha) obr. 3 Bo-
ryszew stanowi mienie gromadzkie, w trybie art. 8 ust. 1, w związku
z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu
wspólnot gruntowych.

oraz stwierdza, że

2.Decyzję niniejszą podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty w danej miejscowości oraz ogłasza wywieszając w urzędzie
gminy oraz w starostwie powiatowym na okres 14 dni, a także za-
mieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu oraz
w prasie lokalnej.
3.Zamieszczenie niniejszej decyzji w prasie lokalnej nastąpi na zlece-
nie i koszt wnioskodawcy – Wójta Gminy Wiązowna.

Uzasadnienie
W dniu 2 listopada 2017 r. do Kancelarii tut. Starostwa wpłynął wniosek
Wójta Gminy Wiązowna w sprawie wydania decyzji w trybie art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot grun-
towych ustalającej, że dawne działki ew. nr 548 (odpowiadająca dzisiejszej
działce 32 o pow. 0,2 ha), 277 (odpowiadająca dzisiejszej działce 82 o pow.
0,14 ha), 316 (odpowiadająca dzisiejszej działce 108 o pow. 0,11 ha), 272
(odpowiadająca dzisiejszej działce 115 o pow. 0,03 ha), 549 (odpowiadająca
dzisiejszej działce 119 o pow. 0,31 ha), 171 (odpowiadająca dzisiejszej dzi-
ałce 198 o pow. 0,02 ha), 36 (odpowiadająca dzisiejszej działce 233 o pow.
0,28 ha), 122 (odpowiadająca dzisiejszej działce 260 o pow. 0,27 ha), 53
(odpowiadająca dzisiejszej działce 321 o pow. 0,08 ha), 120 (odpowiada-
jąca dzisiejszej działce 344 o pow. 0,01 ha), 381 (odpowiadająca dzisiejszej
działce 393 o pow. 0,08 ha), 558 (odpowiadająca dzisiejszej działce 420 
o pow. 0,13 ha )obr. 3 Boryszew stanowi mienie gromadzkie.

Zawiadomieniem z dnia 27 grudnia 2017 r. Starosta Otwocki poinfor-
mował wnioskodawcę o wszczęciu postępowania w sprawie wydania de-
cyzji w przedmiotowej sprawie. 

W wyniku rozpatrzenia wniosku oraz analizy zgromadzonych doku-
mentów Starosta Otwocki, wykonujący zadanie z zakresu administracji
rządowej, zważył co następuje.

Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospo-
darowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) 
–zagospodarowaniu podlegają w trybie i na zasadach określonych 
w ustawie nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne, stanowiące mienie
gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli
przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspól-
nie przez mieszkańców wsi.

Przynależność ww. nieruchomości do mienia gromadzkiego przed
1954 r. potwierdzają oświadczenia najstarszych mieszkańców wsi Bo-

DECYZJE
STAROSTY OTWOCKIEGO
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ryszew dołączone do wniosku Wójta Gminy Wiązowna, z których wynika,
że działka była użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi jako
powszechnie dostępna droga dojazdowa do pól i domostw.

Biorąc pod uwagę najstarsze zapisy rejestru gruntów z roku 1966 dzi-
ałka stanowiła drogę dojazdową. W wyniku kontroli ewidencji gruntów
zmieniono numerację działki i wpisano Urząd Gminy Wiązowna- drogi
powszechnego korzystania jako władający samoistnie.

Z przepisu art. 1 ust. 2 uzwg wynika, że definicji mienia gromadzkiego,
którego dotyczy ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, należy
poszukiwać w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29
listopada 1962 r. w sprawie zarządu mieniem gromadzkim oraz trybu jego
zbywania (Dz. U. z 1962 r. nr 64, poz. 303 z późn. zm.). Stosownie do § 1
ust. 1 ww. Rozporządzenia Rady Ministrów przez pojęcie mienia gro-
madzkiego rozumieć należy mienie, które do dnia wejścia w życie ustawy
z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i
powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. nr 43, poz. 191) stanowiło
majątek dawnych gromad jako majątek gromadzki, dobro gromad oraz inne
prawa majakowe, a przez dawne gromady rozumieć należy gromady ist-
niejące do dnia wejścia w życie wskazanej ustawy z 25 września 1954 r.
(podobnie: wyrok NSA z dnia 8 czerwca 2011 r., sygn. akt II OSK 738/10). 
Przepis art. 3 uzwg stanowi,  że  nie zalicza się do wspólnot gruntowych
nieruchomości lub ich części, określone w art. 1 ust. 1, jeżeli przed dniem
wyjścia w życie ustawy zostały prawnie lub faktycznie przekazane na cele
publiczne lub społeczne. 

Dla ustalenia, czy dana nieruchomość stanowi mienie gromadzkie is-
totne znaczenie ma okoliczność czy taka nieruchomość należała do gromad
istniejących w okresie od 1933 r. do 1954 r. oraz czy przed dniem 5 lipca
1963 r. była faktycznie użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi. Mienie
gromadzkie służyło, i często nadal służy, potrzebom ogółu mieszkańców
dawnej gromady, ale użytek ten ma charakter społeczny. Mieniem takim są
wójtówki, kowalówki, działki szkolne, place publiczne, piaskownie, cmen-
tarzyska, drogi dojazdowe do pól i domostw itp. (podobnie: wyrok WSA 
w Kielcach z dnia 21 marca 2013 r., sygn. akt II SA/Ke 77/13).

Z powyższych ustaleń wynika, że nieruchomość położona w miejs-
cowości 3 Boryszew, gmina Wiązowna, oznaczona w ewidencji gruntów
jako dawne działki ew. nr 548 (odpowiadająca dzisiejszej działce 32 o pow.
0,2 ha), 277 (odpowiadająca dzisiejszej działce 82 o pow. 0,14 ha), 316
(odpowiadająca dzisiejszej działce 108 o pow. 0,11 ha), 272 (odpowiadająca
dzisiejszej działce 115 o pow. 0,03 ha), 549 (odpowiadająca dzisiejszej dzi-
ałce 119 o pow. 0,31 ha), 171 (odpowiadająca dzisiejszej działce 198 o pow.
0,02 ha), 36 (odpowiadająca dzisiejszej działce 233 o pow. 0,28 ha), 122
(odpowiadająca dzisiejszej działce 260 o pow. 0,27 ha), 53 (odpowiadająca
dzisiejszej działce 321 o pow. 0,08 ha), 120 (odpowiadająca dzisiejszej dzi-
ałce 344 o pow. 0,01 ha), 381 (odpowiadająca dzisiejszej działce 393 o pow.
0,08 ha), 558 (odpowiadająca dzisiejszej działce 420 o pow. 0,13 ha obr. 3
Boryszew służyła celom publicznym, a zatem stanowiła majątek gro-
madzki, który następnie na mocy art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 25 stycznia
1958 r. o radach narodowych (tekst jedn. Dz. U. z 1975 r. nr 26 poz. 139 
z późn. zm.) stał się mieniem gminnym. 

Zgodnie z art. 8 uzwg starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które
spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie
gromadzkie. Decyzję o ustaleniu, które nieruchomości stanowią mienie
gromadzkie, podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty 
w danej miejscowości oraz ogłasza wywieszając w urzędzie gminy oraz 
w starostwie powiatowym na okres 14 dni, a także zamieszcza się w Bi-
uletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu oraz w prasie lokalnej.
Z uwagi na powyższe należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Woje-
wody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Otwockiego, w terminie
14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administra-
cyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec
się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej,
który wydał decyzję. 
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku
złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania
od decyzji (określonego w § 2) nie przysługuje prawo do odwołania się ani
skargi do sądu administracyjnego.
Zgodnie z treścią art. 136 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:
§ 1. Organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu

dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów 
w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który
wydał decyzję.

D E C Y Z J A  NR  14 / 2018

Na podstawie art. 8 ust. 1, w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29
czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 703), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Wiązowna

Starosta Otwocki

1. Ustala, że nieruchomość położona w miejscowości Boryszew,
gmina Wiązowna, oznaczona w ewidencji gruntów jako dawna dzi-
ałka ew. nr 389 (odpowiadająca dzisiejszej działce 382 o pow. 1,01
ha) obr. 3 Boryszew stanowi mienie gromadzkie, w trybie art. 8 ust.
1, w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospo-
darowaniu wspólnot gruntowych.

oraz stwierdza, że

2. Decyzję niniejszą podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty w danej miejscowości oraz ogłasza wywieszając w urzędzie
gminy oraz w starostwie powiatowym na okres 14 dni, a także za-
mieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu oraz
w prasie lokalnej.
3. Zamieszczenie niniejszej decyzji w prasie lokalnej nastąpi na zlece-
nie i koszt wnioskodawcy – Wójta Gminy Wiązowna.

Uzasadnienie
W dniu 8 grudnia 2017 r. do Kancelarii tut. Starostwa wpłynął wniosek
Wójta Gminy Wiązowna w sprawie wydania decyzji w trybie art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot grun-
towych ustalającej, że dawna działka ew. nr 389 (odpowiadająca dzisiejszej
działce 382 o pow.1,01 ha) obr. 3 Boryszew stanowi mienie gromadzkie.
Zawiadomieniem z dnia 16 stycznia 2018 r. Starosta Otwocki poinformował
wnioskodawcę o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji 
w przedmiotowej sprawie. 

W wyniku rozpatrzenia wniosku oraz analizy zgromadzonych doku-
mentów Starosta Otwocki, wykonujący zadanie z zakresu administracji
rządowej, zważył co następuje.

Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospo-
darowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) –
zagospodarowaniu podlegają w trybie i na zasadach określonych 
w ustawie nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne, stanowiące mienie
gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli
przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspól-
nie przez mieszkańców wsi.

Przynależność ww. nieruchomości do mienia gromadzkiego przed
1954 r. potwierdzają oświadczenia najstarszych mieszkańców wsi Bo-
ryszew dołączone do wniosku Wójta Gminy Wiązowna, z których wynika,
że działka była użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi jako ogólnie
dostępny teren stanowiący kopalnię piasku.
Biorąc pod uwagę najstarsze zapisy rejestru gruntów z roku 1966 przed-
miotowa działka stanowiła kopalnię piasku. W wyniku kontroli ewidencji
gruntów zmieniono numerację działki i wpisano grunty gminne-kopalnia
piasku jako władający samoistnie.

Z przepisu art. 1 ust. 2 uzwg wynika, że definicji mienia gro-
madzkiego, którego dotyczy ustawa o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych, należy poszukiwać w przepisach rozporządzenia Rady Min-
istrów z dnia 29 listopada 1962 r. w sprawie zarządu mieniem gro-
madzkim oraz trybu jego zbywania (Dz. U. z 1962 r. nr 64, poz. 303 z
późn. zm.).Stosownie do § 1 ust. 1 ww. Rozporządzenia Rady Ministrów
przez pojęcie mienia gromadzkiego rozumieć należy mienie, które do
dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podzi-
ału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych
(Dz. U. nr 43, poz. 191) stanowiło majątek dawnych gromad jako majątek
gromadzki, dobro gromad oraz inne prawa majakowe, a przez dawne
gromady rozumieć należy gromady istniejące do dnia wejścia w życie
wskazanej ustawy z 25 września 1954 r. (podobnie: wyrok NSA z dnia 8
czerwca 2011 r., sygn. akt II OSK 738/10). 

Przepis art. 3 uzwg stanowi,  że  nie zalicza się do wspólnot grun-
towych nieruchomości lub ich części, określone w art. 1 ust. 1, jeżeli przed

dniem wyjścia w życie ustawy zostały prawnie lub faktycznie przekazane
na cele publiczne lub społeczne. 

Dla ustalenia, czy dana nieruchomość stanowi mienie gromadzkie
istotne znaczenie ma okoliczność czy taka nieruchomość należała do
gromad istniejących w okresie od 1933 r. do 1954 r. oraz czy przed dniem
5 lipca 1963 r. była faktycznie użytkowana wspólnie przez mieszkańców
wsi. Mienie gromadzkie służyło, i często nadal służy, potrzebom ogółu
mieszkańców dawnej gromady, ale użytek ten ma charakter społeczny.
Mieniem takim są wójtówki, kowalówki, działki szkolne, place publiczne,
piaskownie, cmentarzyska, drogi dojazdowe do pól i domostw itp.
(podobnie: wyrok WSA w Kielcach z dnia 21 marca 2013 r., sygn. akt II
SA/Ke 77/13).

Z powyższych ustaleń wynika, że nieruchomość położona w miejs-
cowości 3 Boryszew, gmina Wiązowna, oznaczona w ewidencji gruntów
jako dawna działka ew. nr 389 (odpowiadająca dzisiejszej działce 382 
o pow. 1,01 ha) obr. 3 Boryszew służyła celom publicznym, a zatem stanow-
iła majątek gromadzki, który następnie na mocy art. 98 ust. 2 ustawy z
dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (tekst jedn. Dz. U. z 1975 r.
nr 26 poz. 139 z późn. zm.) stał się mieniem gminnym. 

Zgodnie z art. 8 uzwg starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które
spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie
gromadzkie. Decyzję o ustaleniu, które nieruchomości stanowią mienie
gromadzkie, podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty 
w danej miejscowości oraz ogłasza wywieszając w urzędzie gminy oraz 
w starostwie powiatowym na okres 14 dni, a także zamieszcza się w Bi-
uletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu oraz w prasie lokalnej.
Z uwagi na powyższe należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Woje-
wody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Otwockiego, w ter minie
14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administra-
cyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec
się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej,
który wydał decyzję. 
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku
złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania
od decyzji (określonego w § 2) nie przysługuje prawo do odwołania się ani
skargi do sądu administracyjnego.
Zgodnie z treścią art. 136 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:
§ 1. Organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu
dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w
sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który
wydał decyzję

D E C Y Z J A  NR  16 / 2018

Na podstawie art. 8 ust. 1, w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29
czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 703), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Wiązowna

Starosta Otwocki

1. Ustala, że nieruchomość położona w miejscowości Glinianka,
gmina Wiązowna, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ew.
nr 332 (o obecnej pow. 0,1816 ha) obr. 8 Glinianka stanowi mienie gro-
madzkie, w trybie art. 8 ust. 1, w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia
29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

oraz stwierdza, że

2. Decyzję niniejszą podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty w danej miejscowości oraz ogłasza wywieszając w urzędzie
gminy oraz w starostwie powiatowym na okres 14 dni, a także za-
mieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu oraz
w prasie lokalnej.
3. Zamieszczenie niniejszej decyzji w prasie lokalnej nastąpi na zlece-
nie i koszt wnioskodawcy – Wójta Gminy Wiązowna.
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Uzasadnienie
W dniu 10 listopada 2017 r. do Kancelarii tut. Starostwa wpłynął wniosek
Wójta Gminy Wiązowna w sprawie wydania decyzji w trybie art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot grun-
towych ustalającej, że działka ew. nr 332 (o obecnej pow. 0,1816 ha) obr. 8
Glinianka stanowi mienie gromadzkie.

Zawiadomieniem z dnia 27 grudnia 2017 r. Starosta Otwocki poinfor-
mował wnioskodawcę o wszczęciu postępowania w sprawie wydania de-
cyzji w przedmiotowej sprawie. 

W wyniku rozpatrzenia wniosku oraz analizy zgromadzonych doku-
mentów Starosta Otwocki, wykonujący zadanie z zakresu administracji
rządowej, zważył co następuje.

Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospo-
darowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) 
–zagospodarowaniu podlegają w trybie i na zasadach określonych 
w ustawie nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne, stanowiące mienie
gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli
przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspól-
nie przez mieszkańców wsi.

Przynależność ww. nieruchomości do mienia gromadzkiego przed
1936 r. potwierdzają oświadczenia najstarszych mieszkańców wsi Glini-
anka dołączone do wniosku Wójta Gminy Wiązowna, z których wynika,
że działka była użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi jako
powszechnie dostępna droga dojazdowa do pól, domostw i terenów
użyteczności publicznej.

Biorąc pod uwagę najstarsze zapisy rejestru gruntów z roku 1963 dzi-
ałka stanowiła drogę dojazdową.

Z przepisu art. 1 ust. 2 uzwg wynika, że definicji mienia gro-
madzkiego, którego dotyczy ustawa o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych, należy poszukiwać w przepisach rozporządzenia Rady Min-
istrów z dnia 29 listopada 1962 r. w sprawie zarządu mieniem gro-
madzkim oraz trybu jego zbywania (Dz. U. z 1962 r. nr 64, poz. 303 z
późn. zm.). Stosownie do § 1 ust. 1 ww. Rozporządzenia Rady Ministrów
przez pojęcie mienia gromadzkiego rozumieć należy mienie, które do
dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podzi-
ału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych
(Dz. U. nr 43, poz. 191) stanowiło majątek dawnych gromad jako majątek
gromadzki, dobro gromad oraz inne prawa majakowe, a przez dawne
gromady rozumieć należy gromady istniejące do dnia wejścia w życie
wskazanej ustawy z 25 września 1954 r. (podobnie: wyrok NSA z dnia 8
czerwca 2011 r., sygn. akt II OSK 738/10). 

Przepis art. 3 uzwg stanowi,  że  nie zalicza się do wspólnot grun-
towych nieruchomości lub ich części, określone w art. 1 ust. 1, jeżeli przed
dniem wyjścia w życie ustawy zostały prawnie lub faktycznie przekazane
na cele publiczne lub społeczne. 

Dla ustalenia, czy dana nieruchomość stanowi mienie gromadzkie
istotne znaczenie ma okoliczność czy taka nieruchomość należała do
gromad istniejących w okresie od 1933 r. do 1954 r. oraz czy przed dniem
5 lipca 1963 r. była faktycznie użytkowana wspólnie przez mieszkańców
wsi. Mienie gromadzkie służyło, i często nadal służy, potrzebom ogółu
mieszkańców dawnej gromady, ale użytek ten ma charakter społeczny.
Mieniem takim są wójtówki, kowalówki, działki szkolne, place publiczne,
piaskownie, cmentarzyska, drogi dojazdowe do pól i domostw itp.
(podobnie: wyrok WSA w Kielcach z dnia 21 marca 2013 r., sygn. akt II
SA/Ke 77/13).

Z powyższych ustaleń wynika, że nieruchomość położona w miejs-
cowości Glinianka, gmina Wiązowna, oznaczona w ewidencji gruntów
jako działka ew. nr 332  (o obecnej pow. 0,1816 ha) obr. 9 Glinianka służyła
celom publicznym, a zatem stanowiła majątek gromadzki, który następnie
na mocy art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach naro-
dowych (tekst jedn. Dz. U. z 1975 r. nr 26 poz. 139 z późn. zm.) stał się
mieniem gminnym. 

Zgodnie z art. 8 uzwg starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które
spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią
mienie gromadzkie. Decyzję o ustaleniu, które nieruchomości stanowią
mienie gromadzkie, podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty w danej miejscowości oraz ogłasza wywieszając w urzędzie
gminy oraz w starostwie powiatowym na okres 14 dni, a także za-
mieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu oraz w
prasie lokalnej.
Z uwagi na powyższe należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Woje-
wody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Otwockiego, w terminie
14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administra-
cyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec
się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej,
który wydał decyzję. 
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku
złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania
od decyzji (określonego w § 2) nie przysługuje prawo do odwołania się ani
skargi do sądu administracyjnego.
Zgodnie z treścią art. 136 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:
§ 1. Organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu
dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w
sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który
wydał decyzję.

D E C Y Z J A  NR  17 / 2018

Na podstawie art. 8 ust. 1, w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29
czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 703), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z
2017 r. poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Wiązowna

Starosta Otwocki

1. Ustala, że nieruchomość położona w miejscowości Wią-
zowna Gminna, gmina Wiązowna, oznaczona w ewidencji grun-
tów jako  działka 89 o pow. 0,04 ha, 305 o pow. 0,1187 ha, 306
o pow. 0,12 ha, 307 o pow. 0,07 ha, 308 o pow. 0,22 ha, 312/1 
o pow. 0,06 ha, 312/3 o pow. 0,14 ha, 400 o pow. 0,42 ha, 401
o pow. 0,04 ha, 402 o pow. 0,01 ha, 403 o pow. 0,14 ha, 404 
o pow. 0,17 ha, 407 o pow. 0,07 ha, 408 o pow. 0,03 ha, 409 
o pow. 0,19 ha, 445 o pow. 0,39 ha, 447 o pow. 0,13 ha, 691 
o pow. 0,02 ha oraz część dawnej działki 91 (odpowiadająca
dzisiejszej działce 91/2 o pow. 0,0730 ha) w gm. Wiązowna
stanowi mienie gromadzkie, w trybie art. 8 ust. 1, w związku 
z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospo-
darowaniu wspólnot gruntowych.

oraz stwierdza, że

2. Decyzję niniejszą podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty w danej miejscowości oraz ogłasza wywieszając w urzędzie
gminy oraz w starostwie powiatowym na okres 14 dni, a także za-
mieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu oraz
w prasie lokalnej.
3. Zamieszczenie niniejszej decyzji w prasie lokalnej nastąpi na zlece-
nie i koszt wnioskodawcy – Wójta Gminy Wiązowna.

Uzasadnienie
W dniu 12 października 2017 r. do Kancelarii tut. Starostwa wpłynął
wniosek Wójta Gminy Wiązowna w sprawie wydania decyzji w trybie art.
8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych ustalającej, działka 89 o pow. 0,04 ha, 305 o pow. 0,1187 ha,
306 o pow. 0,12 ha, 307 o pow. 0,07 ha, 308 o pow. 0,22 ha, 312/1 o pow.
0,06 ha, 312/3 o pow. 0,14 ha, 400 o pow. 0,42 ha, 401 o pow. 0,04 ha, 402
o pow. 0,01 ha, 403 o pow. 0,14 ha, 404 o pow. 0,17 ha, 407 o pow. 0,07
ha, 408 o pow. 0,03 ha, 409 o pow. 0,19 ha, 445 o pow. 0,39 ha, 447 o pow.
0,13 ha, 691 o pow. 0,02 ha oraz część dawnej działki 91 (odpowiadająca
dzisiejszej działce 91/2 o pow. 0,0730 ha ) w gm. Wiązowna stanowi mienie
gromadzkie.

Zawiadomieniem z dnia 4 grudnia 2017 r. Starosta Otwocki poinfor-
mował wnioskodawcę o wszczęciu postępowania w sprawie wydania de-
cyzji w przedmiotowej sprawie. 

W wyniku rozpatrzenia wniosku oraz analizy zgromadzonych doku-
mentów Starosta Otwocki, wykonujący zadanie z zakresu administracji
rządowej, zważył co następuje.

Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospo-
darowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) –
zagospodarowaniu podlegają w trybie i na zasadach określonych w
ustawie nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne, stanowiące mienie
gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli
przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspól-
nie przez mieszkańców wsi.

Przynależność ww. nieruchomości do mienia gromadzkiego przed
1958 r. potwierdzają oświadczenia najstarszych mieszkańców wsi Wią-
zowna dołączone do wniosku Wójta Gminy Wiązowna, z których wynika,
że działka była użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi jako
powszechnie dostępne drogi wewnętrzne- dojazdowe do pól, domostw,
terenów leśnych i gruntów użyteczności publicznej.

Biorąc pod uwagę najstarsze zapisy rejestru gruntów z roku 1976 dzi-
ałki stanowiły drogę powszechnego korzystania. 

Z przepisu art. 1 ust. 2 uzwg wynika, że definicji mienia gromadzkiego,
którego dotyczy ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, należy
poszukiwać w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29
listopada 1962 r. w sprawie zarządu mieniem gromadzkim oraz trybu jego
zbywania (Dz. U. z 1962 r. nr 64, poz. 303 z późn. zm.). Stosownie do § 1
ust. 1 ww. Rozporządzenia Rady Ministrów przez pojęcie mienia gro-
madzkiego rozumieć należy mienie, które do dnia wejścia w życie ustawy
z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi 
i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. nr 43, poz. 191) stanowiło
majątek dawnych gromad jako majątek gromadzki, dobro gromad oraz inne
prawa majakowe, a przez dawne gromady rozumieć należy gromady ist-
niejące do dnia wejścia w życie wskazanej ustawy z 25 września 1954 r.
(podobnie: wyrok NSA z dnia 8 czerwca 2011 r., sygn. akt II OSK 738/10). 
Przepis art. 3 uzwg stanowi,  że  nie zalicza się do wspólnot gruntowych
nieruchomości lub ich części, określone w art. 1 ust. 1, jeżeli przed dniem
wyjścia w życie ustawy zostały prawnie lub faktycznie przekazane na cele
publiczne lub społeczne. 

Dla ustalenia, czy dana nieruchomość stanowi mienie gromadzkie is-
totne znaczenie ma okoliczność czy taka nieruchomość należała do gromad
istniejących w okresie od 1933 r. do 1954 r. oraz czy przed dniem 5 lipca
1963 r. była faktycznie użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi. Mienie
gromadzkie służyło, i często nadal służy, potrzebom ogółu mieszkańców
dawnej gromady, ale użytek ten ma charakter społeczny. Mieniem takim są
wójtówki, kowalówki, działki szkolne, place publiczne, piaskownie, cmen-
tarzyska, drogi dojazdowe do pól i domostw itp. (podobnie: wyrok WSA w
Kielcach z dnia 21 marca 2013 r., sygn. akt II SA/Ke 77/13).

Z powyższych ustaleń wynika, że nieruchomość położona w miejs-
cowości Wiązowna Gminna , gmina Wiązowna, oznaczona w ewidencji
gruntów jako: działka 89 o pow. 0,04 ha, 305 o pow. 0,1187 ha, 306 o pow.
0,12 ha, 307 o pow. 0,07 ha, 308 o pow. 0,22 ha, 312/1 o pow. 0,06 ha, 312/3
o pow. 0,14 ha, 400 o pow. 0,42 ha, 401 o pow. 0,04 ha, 402 o pow. 0,01
ha, 403 o pow. 0,14 ha, 404 o pow. 0,17 ha, 407 o pow. 0,07 ha, 408 o pow.
0,03 ha, 409 o pow. 0,19 ha, 445 o pow. 0,39 ha, 447 o pow. 0,13 ha, 691 o
pow. 0,02 ha oraz część dawnej działki 91 (odpowiadająca dzisiejszej dzi-
ałce 91/2 o pow. 0,0730 ha ) w gm. Wiązowna obr. 21 Wiązowna Gminna
służyła celom publicznym, a zatem stanowiła majątek gromadzki, który
następnie na mocy art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach
narodowych (tekst jedn. Dz. U. z 1975 r. nr 26 poz. 139 z późn. zm.) stał się
mieniem gminnym. 

Zgodnie z art. 8 uzwg starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które
spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie
gromadzkie. Decyzję o ustaleniu, które nieruchomości stanowią mienie
gromadzkie, podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty 
w danej miejscowości oraz ogłasza wywieszając w urzędzie gminy oraz 
w starostwie powiatowym na okres 14 dni, a także zamieszcza się w Bi-
uletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu oraz w prasie lokalnej.
Z uwagi na powyższe należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Woje-
wody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Otwockiego, w terminie
14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administra-
cyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec
się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej,
który wydał decyzję. 
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku
złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania
od decyzji (określonego w § 2) nie przysługuje prawo do odwołania się ani
skargi do sądu administracyjnego.
Zgodnie z treścią art. 136 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:
§ 1. Organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu do-
datkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo
zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję.
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WIĄzOWnA Poniedzia-
łek, 26 marca 2018, był 
ekscytującym dniem dla 
57 fotografów działających 
w sekcji fotograficznej 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Wiązownie. Powodem był 
wernisaż ich najlepszych 
prac z ubiegłego roku. 

Oprócz fotografów 
z  sekcji GOK na 
wydarzeniu sta-
wiło się wielu ich 
przyjaciół, rodzi-

ny oraz osoby zainteresowane 
tą dziedziną sztuki. Spotkanie 
prowadził instruktor sekcji Kry-
stian Herncisz z wielką pomo-
cą  p.o. dyrektora wiązowskiej 
placówki Pauliny Sokół oraz Pa-
trycji Witan i Marty Jabłońskiej 
należących do sekcji.

Na ścianach sali GOK na 15 
dużych tablicach zostały za-
prezentowane aż 264 zdjęcia 
pogrupowane tematycznie. 
Przedstawiały one przede 
wszystkim efekty zajęć sekcji 
fotograficznej od marca 2017 
r. do marca 2018.  

Jak mówił Krystian Hern-
cisz, wcale nie było łatwo 
wybrać właśnie te prace na 
doroczną prezentację, ponie-
waż wiele się działo w  sekcji 
w ciągu roku i wiele powsta-

ło dobrych i  interesujących 
zdjęć. Sekcja Fotograficzna 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Wiązownie działa już 11 lat. 
Na początku grupę tworzyło 
tylko kilka osób (z tego składu 
na wernisażu obecny był Ry-
szard Gołębiowski). W trakcie 
działalności sekcja bardzo się 
rozwinęła - pracuje w trzech 
zespołach wiekowych: od 
dzieci (najmłodszy uczestnik 
Filip Dymowski ma jedynie 
10 lat!) po dorosłych. Zaję-
cia odbywają się w dobrze już 
wyposażonej w sprzęt (światła, 
tła i inne) sali GOK- u przy ul. 
Kościelnej w Wiązownie oraz 
w świetlicach w Rzakcie i Iza-
beli (wcześniej w Gliniance). 
Jak podkreśliła pani Sokół 
- sekcja fotograficzna bierze 
aktywny udział w wielu wyda-
rzeniach lokalnych, a także ści-
śle współpracuje ze wszystkimi 
innymi sekcjami Gminnego 
Ośrodka Kultury, co znako-
micie odzwierciedla wystawa.

Co daje uczestnictwo w za-
jęciach? Ładnie podsumo-
wały to dwie panie. Waleria 
Guściora podkreśliła, że bar-
dzo ułatwiło jej to zapoznanie 
się z  nowoczesną techniką, 
która na początku była dla 
niej największym wyzwa-
niem. - “Nieważne, ile ma się 

lat, można temu podołać“ - 
stwierdziła z  zadowoleniem. 
Świadome fotografowanie, 
uważne patrzenie na rzeczy-
wistość - tego uczą się uczest-
nicy sekcji GOK.  “Zdjęcie to 
nie tylko naciśnięcie migawki, 
ale pokazanie naszej historii, 
naszej duszy“ - powiedziała 
Marta Jabłońska. Obie pod-
kreślały znaczenie kierującego 
sekcją Krystiana Herncisza, 
który nie tylko ma mnóstwo 
cierpliwości, ale też świetnie 
motywuje do podejmowania 
wyzwań. “Dzięki niemu  za-
częłam wierzyć w siebie i w to, 
że moje fotografie mogą wyjść 
do ludzi“ - stwierdziła Marta 
Jabłońska, co zostało przyjęte 
gorącym aplauzem sali.

Oprócz prezentacji prac 
z  ubiegłego roku, ponie-
działkowe wydarzenie było 
także okazją do poznania 
się uczestników oraz małych 
wyrazów uznania dla człon-
ków sekcji za zaangażowanie 
w  postaci dyplomów i  upo-
minków ufundowanych przez 
LGD Natura i  Kultura oraz 
Starostwo Powiatowe. 

Patronat honorowy nad 
wystawą objęli Starosta Ot-
wocki Mirosław Pszonka 
oraz Wójt Gminy Wiązowna 
Janusz Budny.

Niestety, jak powiedziała 
dyrektor Paulina Sokół, z po-
wodu skromnych możliwości 
lokalowych wiązowskiego 
GOK-u wernisaż był także fi-
nisażem. Jednakże wystawa 
- podobnie jak ubiegłorocz-
na - zostanie zaprezentowa-
na w innych miejscowościach 
powiatu. Jeśli będziecie mie-
li okazję, naprawdę warto ją 
obejrzeć. Tyle na niej cieka-
wych i pięknych szczegółów 
z naszego powiatu otwockie-
go (i nie tylko), których na co 
dzień nie zauważamy. 

Kazimiera Zalewska 

Sekcja jest otwarta dla 
kolejnych pasjonatów 
fotografii - więcej na: http://
gok-wiazowna.pl/zajecia/
fotografia.html

kULtUra

patriotYcZNiE

otwock Klub Batory 
przygotował ciekawą propo-
zycję na spędzenia późnego 
popołudnia – zarówno dla 
dzieci jak i dla dorosłych. 13 
kwietnia odbędą się warsztaty 
kulinarne skierowane właśnie 
do najmłodszych – zapra-
szamy na nie dzieci w wieku 
od lat 6. Będą to niezwykle 
ciekawe zajęcia, bowiem po-
święcone tematyce wegań-
skiej, a  poprowadzą ją spe-
cjaliści z  Roots-Vege. Koszt 
uczestnictwa dziecka to 30 
zł, obowiązują zapisy (tel. 22 
779 50 97). Organizator za-
pewnia wszelkie potrzebne 
produkty, a dzieci na miejscu 
konsumują lub zabierają na 
wynos przyrządzone potrawy.

13 kwietnia (piątek), 
godz. 17.00

Parę dni później, czyli 17 
kwietnia odbędą się za to war-
sztaty dla dorosłych poświę-
cone wiosennym koszyczkom, 
czyli wyplataniu papierowej 
wikliny. Wiklinę oczywiście 
uczestnicy wykonają sami 
z gazet. Organizator zapewnia 
niezbędne materiały, a koszt 
uczestnictwa (10 zł) należy 
opłacić ,,z góry” przy zapisie.

17 kwietnia (wtorek), 
godz. 18.00
Klub Batory, Otwock, ul. 
Stefana Batorego 34

dla dużych 
i małych

Pamięć o Katyniu
karcZEw 13 kwietnia 

odbędzie się „Dzień Pamięci 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej” 
– na uroczystości zaprasza 
burmistrz, Rada Miejska, 
MGOK oraz parafia p.w. Św. 
Wita w Karczewie. Punktual-
nie o godzinie 18.00 odbędzie 
się msza święta w  intencji 
ofiar (kościół parafialny 
p.w. Św. Wita w Karczewie). 
Następnie przy obelisku na 
Skwerze Ofiar Katynia w Kar-
czewie odbędzie się uroczyste 
złożenie kwiatów.  

„Anioły Wolności”
WIĄzOWnA Jest to nie-

zwykle widowiskowe wyda-
rzenie upamiętniające zrzut 
skoczków ,,cichociemnych” ze 
zrzutowiska „Pierzyna” w Mal-
canowie. W tym roku świętu-
jemy 74. rocznicę tego wy-
darzenia, a „AW” odbędą się 
już po raz drugi. Inscenizacja 

ponownie będzie miała miej-
sce na terenie za pomnikiem 
w Malcanowie (ulica Kotliny).

DZIEŃ I 
(sobota, 14 kwietnia) 
12.00 - rozpoczęcie 
imprezy, część oficjalna 
(apel pamięci, przemówie-
nia, złożenie wieńców pod 
pomnikiem) 
14.00 - inscenizacja batali-
styczna “rok 1944” 
15.00 - zwiedzanie dioram, 
wystaw historycznych etc.
18.00 - zakończenie pierw-
szego dnia wydarzenia 
DZIEŃ II 
(niedziela, 15 kwietnia)
9.00 - polowa msza święta 
dla rekonstruktorów i widzów 
11.00 - inscenizacja batali-
styczna 
12.30 - inscenizacja batali-
styczna 
13.00 - oficjalne zakończe-
nie imprezy 

MOK JózEfóW zApRASzA (uL. WySzyńSKIEgO 1)

Filmowa uczta 
• Drodzy seniorzy, przed 

Wami okazja, aby ujrzeć 
oskarowe dzieło w reż. Chri-
stophera Nolana pt. „Dun-
kierka”. Film - oparty na 
faktach -  opowiada historię 
żołnierzy alianckich, którzy 
zostali otoczeni i  zmuszeni 
do odwrotu przez niemie-
ckie wojska. Ich „więzieniem” 
staje się plaża w Dunkierce…. 
Tydzień później poznacie hi-
storię Chrisa, który po ukoń-
czeniu nauki na studiach 
postanawia odmienić swoje 
życie. Bohater stawia wszyst-
ko na jedną kartę: sprzeda-
je swoje rzeczy, przekazuje 
oszczędności na cele charyta-
tywne, po czym wyrusza au-
tostopem w podróż na Alaskę. 
Wstęp wolny.

9, 16 kwietnia (ponie-
działek), godz. 17.00

Wiślany plener
• Każdy z nas ma swoje wy-

jątkowe miejsce w  okolicy, 
gdzie lubi chodzić na spacery. 
Takim miejscem z pewnością 
jest wał wiślany w okolicach 
Karczewa, który w  trakcie 
zachodu słońca zmienia się 
w  zaczarowany krajobraz. 
I  to właśnie tutaj zaprasza-
my Was na niezwykły plener 
fotograficzny pt. „Co w trawie 
piszczy, czyli wał wiślany o za-
chodzie słońca”. Wstęp wolny, 
obowiązują zapisy: agnieszka.

jung@mokjozefow.pl, tel. 
22 789 22 84. ZBIÓRKA: 
przy przeprawie promowej 
Karczew-Gassy (ul. Wiślana, 
Karczew). Oprócz aparatu 
koniecznie zabierzcie też sta-
tyw i dobry nastrój. 

21 kwietnia (sobota), 
godz. 17.30

Skrzydlaci 
mieszkańcy 
•  Przyrodnicy, przed Wami 

IV spotkanie z serii „Kultura 
i  natura – przyroda okolic 
Józefowa”. Tym razem z Kon-
radem Malcem, podczas jego 
wykładu, wybierzecie się na 
Wyspy Zawadowskie. Dowie-
cie się m.in. czy mewy miesz-
kają tylko nad morzem, czym 
różni się mewa od rybitwy, 
czy pod Warszawą gniazdują 
ptaki zagrożone wyginięciem 
oraz czy w Józefowie są ptaki, 
które omal nie wyginęły przez 
modę. Wstęp wolny.

13 kwietnia (piątek), 
godz. 18.00
MOK Józefów, ul. Wy-
szyńskiego 1

Niezapomniany 
Wróbelek
• „Piaf ” to recital – mono-

dramat w wykonaniu Patrycji 
Zywert-Szypkiej, który składa 
się z największych przebojów 
Edith Piaf. Muzyczna historia 
przepleciona jest opowieścią 
o życiu piosenkarki, o mężczy-

znach, tęsknotach, wzlotach, 
upadkach i odwiecznej pogo-
ni za miłością, która była dla 
niej sensem istnienia, a której 
zaznała tak mało. Bilety w ce-
nie 20 zł do nabycia w kasie 
MOK. 

14 kwietnia (sobota), 
godz. 18.00

George i Doris 
• Już 15 kwietnia na de-

skach MOK wystąpią: Olga 
Bończyk, Piotr Gąsowski oraz 
Zbigniew Kozłowski w spek-
taklu komediowym „Za rok 
o tej samej porze”. 

Bilety w cenie 60 zł do na-
bycia w kasie MOK 

15 kwietnia (niedziela), 
godz. 18.00
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ktrÓtko

rekLaMa

zatrudni kierowców
Prawo jazdy C + E, 

wymagane doświadczenie,

CV proszę kierować na adres: 
biuro@bruk-bud.com.pl

Otwocka Madonna
gliNa dla 
NajmŁodszych
otwock „Zakątek cera-

miczny Gliniana Chatka” zapra-
sza dzieci od lat 5 na cykliczne 
warsztaty z gliny. Odbywać się 
one będą w każdy czwartek o 
godzinie 17.40 i trwać ok. go-
dziny. Koszt uczestnictwa w 
pojedynczych zajęciach to 30 
zł (w przypadku karnetu – 25 
zł). Opłata uwzględnia mate-
riały oraz proces wypalania, 
a wszystkie prace stworzone 
przez uczestników są ich włas-
nością. Zapisy: kontakt@baja-
book.pl bądź osobiście.

12 kwietnia (czwartek), 
g. 17.40, Baja Book, Ot-
wock, ul. Warszawska 32

„wiedza 
o sPoŁeczeńsTwie”
otwock Już 20 kwiet-

nia na deskach Miejskiego 
Teatru im. S. Jaracza wystąpi 
zespół „Lao Che” promujący 
swój najnowszy krążek pt. 
„Wiedza o Społeczeństwie”. 
Na płycie możemy usłyszeć 
brzmienia, które przywołują 
na myśl muzykę rozrywkową 
lat osiemdziesiątych. Oczy-
wiście wszystko wykonane w 
niepowtarzalnym stylu kape-
li. Podczas koncertu będziecie 
mogli usłyszeć i zobaczyć no-
wego członka zespołu - Karola 
Golę (saksofon barytonowy, 
klawisze, flet) znanego mię-
dzy innymi z zespołów Pink 
Freud czy Jazzombie. Czym 
jest tytułowa „Wiedza o Spo-
łeczeństwie” ? To słabości, 
obawy, wątpliwości, uczucia, 
spostrzeżenia i marzenia uka-
zane z perspektywy człowieka, 
Polaka, ziemianina. Sprzedaż 
biletów na www.biletyna.pl.

20 kwietnia (piątek), 
godz. 20.00, Teatr im. S. 
Jaracza, Otwock, 
ul. Armii Krajowej 4

Przygotował: Wakul

rELigia Mało kto wie, 
że Otwock, miasto które 
swoją historię rozpoczęło 
w II połowie XIX w. posiada 
dużo starszy zabytek. Jest to 
licząca sobie ponad 400 lat 
ikona Matki Boskiej Swoj-
czowskiej. Ten siedemnasto-
wieczny obraz ma bogatą 
historię, a w naszym mieście 
pojawił się dopiero w 1944 
r. za sprawą żołnierzy AK. 
Znajduje się on w bocznej 
kaplicy kościoła św. Wincen-
tego a’Paulo przy ul. Koper-
nika 1, dawnej nazywaną 
Kaplicą Chrztu Polski.

Według kroniki 
parafialnej jest 
to obraz wo-
tywny, namalo-
wany na desce 

i pochodzi z XVII lub XVIII 
w. Wizerunek Matki Bożej 
Swojczowskiej był wzorowany 
na obrazie Matki Bożej Śnież-
nej znajdującej się w rzymskiej 
bazylice Matki Bożej Większej. 
Legenda głosi, że pod koniec 
XVI lub na początku XVII w. 
na wołyńskiej lipie ukazała się 
Matka Boża z Dzieciątkiem na 
ręku i przemówiła do trzyma-
jących w lesie wartę żołnierzy 
tymi słowami: „Módlcie się 
i  czuwajcie”. Wypowiedziane 
przez Matkę Bożą słowa za-
padły tak głęboko w  pamięć 
i serca ludzkie, że stały się ha-
słem przy kolejnych zmianach 
wart. Na pytanie wartowni-
ków: „Kto idzie?”, zmieniają-
cy odpowiadali: „Swój”, na co 
warta potwierdzała: „Czuwaj”. 
Z czasem ze słów „swój” i „czu-
waj” powstała nazwa osady 
Swojczów, położonej koło 
Włodzimierza Wołyńskiego. 
W miejscu, gdzie ukazała się 
Matka Boża, miejscowa lud-
ność powiesiła na drzewie 
obraz, który wkrótce zasłynął 
licznymi cudami.

Wołyńska 
Częstochowa
Pierwszy kościół, jeszcze 

drewniany, w którym znalazł 

się cudowny obraz został wy-
budowany z fundacji kaszte-
lana Jana Łachodowskiego 
w  1607 r. Następną, muro-
waną świątynię ufundował 
podczaszy koronny Szczęs-
ny Czacki. W  następnych 
latach, nieznany z  imienia 
i nazwiska szlachcic, funduje 
Matce Bożej Swojczowskiej, 
srebrną szatę z koroną. Jest 
to wotum za doznane łaski. 
Przez cały wiek XIX i począ-
tek XX w. rozwija się kult 
cudownego obrazu ze Swoj-
czowa. Matka Boża odbiera-
ła cześć od zamieszkujących 
Kresy Wschodnie katolików, 
unitów i  prawosławnych. 
W czasie gdy w Swojczowie 
królowała Maryja w  swym 
obrazie, mówiono że jest to 
wołyńska Częstochowa. Na 
każde większe święto ma-
ryjne przybywały do niej 
liczne pielgrzymki z  całej 
diecezji łuckiej. Szczegól-
nie uroczyście obchodzono 
święto Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny (15.
VIII.) i  święto Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny 
(8.IX.). Sam obraz obdaro-
wywany był licznymi darami 
i  był kilkakrotnie korono-
wany. Rozwój kultu dopro-
wadził do ułożenia specjal-
nej modlitwy:

Modlitwa do Matki Bo-
żej Swojczowskiej.
pod twoją obronę ucieka-
my się z ufnością,
o Maryjo, pewna strapio-
nych pociecho.
Wszakżeś na tym miejscu 
uciekających się do ciebie
W smutku i nieszczęściu 
cieszyła i radowała.
pociesz mnie i ratuj, o cu-
downa Maryjo,
W smutku i utrapieniu, 
a osobliwie w godzinie 
Mojej śmierci. amen.

Zawierucha końca 
wojny
Spokojne czasy dla swojczan 

skończyły się w 1943 r. kiedy 
to na Wołyniu pojawiły się od-
działy Ukraińskiej Powstańczej 
Armii. Dwukrotnie próbowały 
one zburzyć kościół z cudow-
nym obrazem, ale dopóki prze-
bywał on w środku to mury na-
wet nie drgnęły. Dopiero gdy 
ukraińskie kobiety przeniosły 
go do cerkwi, to kościół został 
wysadzony w powietrze. W tym 
też czasie nacjonaliści ukraiń-
scy wymordowali większość 
ludności polskiej w Swojczowie 
i w okolicach. Z cerkwi obraz 
odebrał ksiądz Stanisław Ko-
byłecki, który wraz z ocalałymi 
Polakami i przy pomocy żołnie-
rzy niemieckich, przewiózł go 

do kościoła we Włodzimierzu 
Wołyńskim. Dalej obraz prze-
wędrował razem z 27 Wołyń-
ską DP AK cały jej szlak bo-
jowy, a po jej rozformowaniu 
wraz z  Wołyniakami dotarł 
do Świdra, do kaplicy sióstr 
bezhabitowych. Stąd otwo-
cki proboszcz, ksiądz Ludwik 
Wolski przeniósł go do kościo-
ła parafialnego św. Wincentego 
a’Paulo. 

Ze względu na liczne uszko-
dzenia powstałe w  czasie 
wojny obraz był kilkakrotnie 
poddawany konserwacji i re-
stauracji. Ostatni raz grun-
townej renowacji obrazu do-
konał w  1987 r. pan Marian 
Paciorek z  Krakowa, który 
odsłonił całe jego piękno. 
Podczas tych prac określono 
czas powstania obrazu na po-
czątek wieku XVII.

Zawierzenie Otwocka 
i koronacja
W dzień odpustu parafialne-

go, 27 września 1994 r. miała 
miejsce uroczystość zawierze-
nia miasta Otwocka Matce 
Bożej Swojczowskiej. Inicjato-
rem tej uroczystości była Rada 
Miasta, prezydent mgr Antoni 
Fedorowicz i proboszcz parafii 
ksiądz dziekan Jan Świerżew-
ski. Jej opiece powierzyło się 
również otwockie Bractwo 

Kurkowe „Lechity”, jedyne 
takie bractwo pomiędzy Wisłą 
i Bugiem. W roku 1997 z nową 
inicjatywą wyszło grono wier-
nych z  Otwocka, któremu 
przewodził niezmordowany 
Antoni Fedorowicz i  ksiądz 
Jan Świerżewski. Postanowio-
no doprowadzić do uroczystej 
koronacji obrazu Matki Bożej 
Swojczowskiej. Do nowej ini-
cjatywy szybko przychylił się 
biskup warszawsko-praski 
Kazimierz Romaniuk. Nowe 
korony dla Matki Bożej 
i Dzieciątka Jezus zostały wy-
konane z wot złożonych przez 
wiernych z Otwocka. Uroczy-
sta koronacja odbyła się 8 
września 1998 r. w święto Na-
rodzenia NMP ze specjalnym 
udziałem arcybiskupa Lwowa 
Mariana Jaworskiego.

Z  chwilą przybycia obrazu 
do Otwocka kult Maryi się nie 
zmniejszył i wśród otwocczan 
trwa on do dnia dzisiejszego. 
Będąc w kościele św. Wincen-
tego a’Paulo warto wstąpić do 
znajdującej się w nim Kaplicy 
Matki Bożej Swojczowskiej 
i  przyklęknąć przed cudow-
nym obrazem na kilka mi-
nut, aby w skupieniu zmówić 
modlitwę. Patronka Otwocka 
na pewno ją wysłucha.

Paweł Ajdacki
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Kaplica 1000-lecia z obrazem Matki Boskiej Swojczowskiej.
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zmagania o puchar

Jubileusz w Otwocku

Biegowy kwiecień

Sukces MkS karczew 

karatE Pod koniec 
marca do Józefowa przy-
jechali najlepsi zawodnicy 
karate kyokushin – zarów-
no z kraju jak i z klubów 
zagranicznych. Wszystko 
za sprawą zorganizowa-
nego przez Klub Sportów 
Walki Bushi (przy współ-
pracy z Integracyjnym 
Centrum Sportu i Rekreacji 
w Józefowie) XIX edycji 
Turnieju Karate Kyoku-
shin o Puchar Burmistrza 
Józefowa. Kolejny raz padł 
rekord frekwencji.

W   zmaganiach 
wzięło udział 
aż 472 za-
w o d n i k ó w 
z  41 klubów 

z 6 krajów i z 10 organizacji 
kyokushin, a całe zawody ro-
zegrano na 4 matach. Goś-
ciliśmy „fighterów” z Łotwy, 
Rosji, Rumunii, Austrii czy 
Niemiec, byli również za-
wodnicy ze Skarżyska Ka-
miennej, Zielonki, Leżajska, 
Białegostoku, Inowrocławia, 
Siedlec, Bielska-Białej, Os-
trowi Mazowieckiej, Rado-

mia, Otwocka, Wadowic, 
Wyszkowa, Sandomierza, 
Chełma, Chełmna, Łomia-
nek, Mińska Mazowie-
ckiego, Góry Kalwarii, Le-
wina Brzeskiego, Konina, 
Głowna, Wołomina, Rado-
szyc, Lublina, Radomska, 
Ząbek czy Michałowic. 
O  tytuł najlepszego rywa-
lizowano w  pełnej formule 
knock down kyokushin - 
we wszystkich kategoriach 
wiekowych. Mówiąc jaśniej, 
oznaczało to, że wszystkie 
dopuszczane przez przepisy 

uderzenia mogły być wyko-
nywane z pełną siłą. Orga-
nizatorzy pomyśleli również 
o początkujących, którzy ry-
walizowali ze sobą w ramach 
pomarańczowych pasów. 
W  klasyfikacji drużynowej 
pierwsze miejsce zajęła re-
prezentacja KSW Bushi, 
drugie ekipa LKKL-WKB 
z Łotwy, a brązowe miejsce 
przypadło zawodnikom ze 
Skarżyskiego Klubu Kara-
te Kyokushin.

Wakul

rowErY Lotto Poland 
Bike Marathon, czyli pozy-
tywnie zakręcony cykl wy-
ścigów na dwóch kółkach 
napędzanych siłą mięśni, 
w tym roku obchodzi swój 
jubileusz… Właśnie wystar-
tował dziesiąty już sezon. 
Tym bardziej cieszy, że 
Otwock, już po raz czwarty 
stał się inauguracyjną areną 
rowerowych zmagań, któ-
rych organizatorem jest nie 
kto inny jak Grzegorz Wajs. 
Oj, chyba lubi Otwock, 
bowiem nasze miasto już 6 
raz znalazło się na mapie 
wyścigów z totalizatorem 
w nazwie.

Tegoroczny etap był nie-
zwykle wymagający, 
a  do trudnej trasy do-

szła jeszcze niesprzyjająca 
pogoda. Ale to nie odstraszyło 
fanów amatorskiego ścigania 
i na trasie stawiło się blisko 
750 zawodników. Impreza 
miała też jeszcze jeden pozy-
tywny aspekt, ponieważ obok 
walki na trasie o jak najlepszy 
czas, odbyła się również wal-
ka o zdrowie. W miasteczku 
Poland Bike (stadion OKS 
Start Otwock) odbyła się ak-
cja rejestracji potencjalnych 
dawców komórek macierzy-
stych krwi i szpiku - dla ko-
larza Adriana Jusińskiego 

oraz innych potrzebujących.  
- Przywitaliśmy wiosnę na 
dwóch kółkach, ale czuć było 
jeszcze oddech zimy. Był to 
jednocześnie szczególny etap, 
bo upamiętniający Andrzeja 
Litwinienkę, wspaniałego 
kolarza z Otwocka, wielkiego 
przyjaciela Poland Bike - ko-
mentował organizator Grze-
gorz Wajs

Dystans MAX (61 km) padł 
łupem Kamila Kuszmidera 
(KK Catena Wyszków), dru-
gi był Ernest Kurowski (AGK 
Nexelo Kurowski Team), tuż 
za nim Mateusz Rejch (t-bi-
ke.pl Racing Team). Wśród 
kobiet wygrała Magdalena 
Kosko (MCP Bike Team), 
wyprzedzając Izabelę Ma-

cutkiewicz (Trezado) i  Iza-
belę Żeszczyńską (Dirty40).

Na trasie MINI (28 km) 
najszybszy okazał się Kacper 
Skalski (Absolute Bikes 
Team) przed Michałem La-
chowiczem (Warszawski 
Klub Kolarski) i Grzegorzem 
Marcinkiewiczem (Nasz Bike 
Team). Wśród kobiet zaś 
Marta Bazańska (Rafbike.
pl Sklep Rowerowy), druga 
Anna Sajnóg (Wołomin), 
a trzecia - Katarzyna Radzi-
szewska (MCP Bike Team).

Rywalizacja wśród chłop-
ców na dystansie FAN (8 km) 
zakończyła się zwycięstwem 
Macieja Petryszyna (UKK 
Huragan Wołomin) przed 
Mateuszem Szyszko (WKK) 

i Filipem Surdykiem (Kamyk 
Radzymin MTB Team). Zma-
gania płci pięknej wygrała Ka-
tarzyna Praszczałek (UKK Hu-
ragan Wołomin) przed Kamilą 
Klaus (Kamyk Radzymin MTB 
Team) i Malwiną Krzyczkow-
ską (Akademia M. Podlaskiego 
UKS Victoria Radzymin). 

W  rywalizacji drużynowej 
w  Otwocku triumfował KK 
Catena Wyszków. W  klasy-
fikacji rodzinnej zwyciężyli 
Michalczykowie, za nimi 
uplasowali się Struzikowie 
i Grucowie. 

Kolejny etap rozegrany zo-
stanie 15 kwietnia w Nowym 
Dworze Mazowieckim.

Wakul

Bieg na 100 lat
otwock Wszyscy wiel-

biciele biegów – zarówno 
amatorzy jak i profesjonali-
ści – powinni zarezerwować 
dzień 21 kwietnia. W sobot-
nie popołudnie odbędzie się 
bowiem, pierwszy w historii, 
integracyjny bieg „Biegnij z 
Jedynką”, który został zorga-
nizowany w związku ze 100 
– leciem Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Otwocku.

Bieg wystartuje o godzinie 
10.00, a zarówno START jak i 
META usytuowane są na tere-
nie szkoły przy ul. Karczewskiej 
14/16. Trasa liczy 5 km, a głów-
ną nawierzchnią jest asfalt. Li-
mit czasowy wyznaczony zo-
stał na poziomie 1 godziny, co 
gwarantuje ukończenie biegu 
nawet przez „weekendowych” 
biegaczy. Tak naprawdę liczy 
się udział i dobra zabawa. Cała 
trasa biegu zostanie odpowied-
nio zabezpieczona przez policję 
oraz wolontariuszy, dodatkowo 
organizator zapewnia pomoc 
medyczną, a każdy z uczestni-
ków ) na mecie otrzyma  oko-
licznościowy medal. Pakiety 
startowe odbierać można w 
SP1: 20.04.2018 r., w godz. 
17.00-19.00 oraz 21.04.2018 
r., w godz. 7.30-9.30. 

Otwocka Liga 
Biegowa
otwock 22 kwietnia 

2018 r. rozpoczyna się cykl 
zawodów biegowych dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych 
mieszkańców powiatu otwo-
ckiego pod nazwą „Otwocka 
Liga Biegowa”. Zawody od-
bywać się będą przy orliku w 
Wólce Mlądzkiej i przebie-
gać będą przez okolice rzeki 
Świder. Rozpoczęcie zawo-
dów o godz. 11.00. Najstarsi 
uczestnicy rozpoczną biegi o 
godz.13.00. Zawodnicy będą 
mieli do przebiegnięcia - za-
leżnie od kategorii wiekowej: 
najmłodsi ( do 8 lat) – 300 
m, 9-10 lat – 600 m, 11-12 lat 
-1000 m, 13-14 lat 1500 m, od  
15 lat – 3,4 km lub 5,4 km. 
Start i meta zawodów usy-
tuowane zostaną na terenie 
orlika przy ulicy Wspaniałej. 

Zapisy od godziny 9.30. 
Opłata startowa 10 zł, opła-
ta za numer startowy na cały 
cykl biegów 25 zł.

Zawody odbędą się pod pa-
tronatem Prezydenta Miasta 

Otwocka. Imprezę wspiera 
również Powiat Otwocki.

Więcej szczegółów – pro-
gram i regulamin zawodów 
na stronie www.otwockali-
gabiegowa.pl

Kolejne zawody planowa-
ne są 6 maja, 20 maja i 10 
czerwca 2018 r.

Z krajobrazem w tle
karcZEw Przed nami 

IX już edycja Karczewskiego 
Biegu Szlakami Mazowieckie-
go Parku Krajobrazowego. 
Zapisy do tego biegu, który 
odbędzie się 28 kwietnia, już 
trwają. Spieszcie się!

Każda poprzednia edycja 
udowadniała swoją frekwen-
cją, że biegi masowe to naj-
prostsza forma rekreacji i 
spędzania czasu wspólnie z 
najbliższymi. Coraz więcej 
ludzi wybiera aktywny odpo-
czynek, a nie kanapę i telewi-
zor, dlatego też zachęcamy do 
udziału w imprezie. Tradycyj-
nie wydarzenie zorganizował 
Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Karczewie wraz z 
Mazowieckim Zespołem Par-
ków Krajobrazowych. Bieg na 
dystansie 10 km wystartuje o 
godz. 11.00, a za bazę starto-
wą posłuży Ośrodek Eduka-
cyjno – Muzealny (Baza Torfy) 
w Karczewie przy ul. Torfy 2. 
Organizatorzy pomyśleli też o 
młodszych uczestnikach - dla 
dzieci 5-6 lat przygotowano dy-
stans 100 m, a dla dzieci 7-9 
lat - 250 m. Każdy z uczestni-
ków na mecie otrzyma pamiąt-
kowy medal, a przed startem 
okolicznościową koszulkę. Dla 
najlepszych przewidziano rów-
nież puchary. 

Zapisy potrwają do 20 kwiet-
nia; elektronicznie -  sport.
mosir@karczew.pl; grze-
gorz.ankiewicz@gmail.com 
20.04.2018 r. lub osobiście 
przed startem w godz. 9.00 
– 10.30 w miejscu zawodów. 
Opłata startowa wynosi 30 
zł i można jej dokonać do 20 
kwietnia na konto MOSiR w 
Karczewie nr 08 8023 0009 
2001 0010 6669 0001 lub w 
biurze zawodów w godz. 9.00 
– 10.30 przed startem przy po-
bieraniu numeru startowego. 
Udział dzieci bezpłatny, zapi-
sy przed startem w godz. 9.00 
-10.30 w miejscu zawodów.

Wakul

siatkÓwka Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu 
w Celestynowie zapra-
sza 15 kwietnia na finał II 
Amatorskiej Ligi Siatkówki 
o Puchar Wójta Gminy 
Celestynów. 

W hali sportowej (ul. 
Koprowskiego 2) pół-
finały rozpoczną się o 

godz. 13.30. Mecz o 3 miej-
sce zaplanowano na 16.30, a 
wielki finał rozpocznie się o 
godz. 18.00. Organizatorzy 
przewidzieli konkursy dla 
publiczności, a o godz. 17.30 
odbędzie się konkurs na Naj-
lepszego Gwoździa Siatkar-
skiego. Zapraszamy.

Wakul
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