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Panie Starosto, czy zbliżający się do końca rok
2017 był dobry dla Powiatu otwockiego?
Mogę śmiało powiedzieć, że nawet bardzo dobry! Obfi-
tował w bardzo wiele inwestycji, które mają na celu
poprawę komfortu życia mieszkańców całego Powiatu.
Mam tu na myśli np. bardzo dużą liczbę zrealizowanych
inwestycji na drogach powiatowych których uko-
ronowaniem będzie budowa nowego mostu na rzece
Świder. Inwestycja ta ma się przyczynić do znaczącej
poprawy komunikacji w naszym Powiecie. Jednakże nie
jest to jedyna znacząca inwestycja, którą możemy jako
Starostwo się pochwalić. W 2017 r. ukończona została
modernizacja drogi powiatowej pomiędzy Otwockiem 
a Celestynowem wraz z budową ciągu pieszo -
rowerowego co powinno znacząco poprawić bez-
pieczeństwo ruchu na tej drodze, jak również remont ulicy
Warszawskiej w Otwocku i Mickiewicza w Karczewie.
Wymieniać mógłbym jeszcze długo. Informacje o podej-
mowanych działaniach są zamieszczane na stronie inter-
netowej Powiatu Otwockiego oraz w gazecie As Pik. 

Teraz chciałem poruszyć kwestię Powiatowego
centrum Zdrowia czyli tzw. Szpitala Powiatowego
przy ul. batorego, jest to temat bardzo istotny dla

każdego mieszkańca Powiatu otwockiego. Jak
wygląda sytuacja szpitala?
Zdecydowanie coraz lepiej. Dzięki współpracy 
z Fundacją Polsat w 2017 r. udało nam się zmoderni-
zować oddział pediatryczny Powiatowego Centrum
Zdrowia. Doprowadzony on został do standardów jakie
panują w Europie Zachodniej zarówno pod względem
aranżacji jak i wyposażenia. Myślę, że korzystający 
z niego mali pacjenci jak i ich rodzice w pełni się ze mną
w tej kwestii zgodzą. Obecnie rozpoczął się remont odd-
ziału wewnętrznego, który zakończy się w sierpniu 2018
r. Powiat Otwocki przeznaczył na ten cel ponad 3 mln zł.
Szpitalowi powiatowemu zawsze jako Zarząd poświę-
camy dużo uwagi. Dbamy, aby sprzęt był jak najlepszy,
a kadra kompetentna. 

W kwestii szpitala bardzo ważna jest równowaga.
Staramy się zapewnić pacjentom jak najwyższy poziom
leczenia przy jednoczesnej trosce o koszty. Dokładamy
wszelkich starań, do tego aby pomimo wysokich kosztów
szpital znajdował się w jak najlepszej kondycji finan-
sowej. Szpital Powiatowy znalazł się w tzw. Krajowej
Sieci Szpitali dzięki czemu mieszkańcy Powiatu Otwock-
iego mogą spać spokojnie wiedząc, że niezbędna pomoc
w razie potrzeby będzie im zapewniona. 

rozwój jest nierozerwalnie związany z edukacją.
czy sytuacja oświaty Powiatowej jest dobra?
Uważam, że tak. Systematycznie w nią inwestujemy.
Dbamy jako Powiat, aby poziom nauczania w jednost-
kach, które nam podlegają był wysoki. Co jest powiązane
z odpowiednim doborem kadry nauczycielskiej. Nauczy-
ciele pracujący w Oświacie Powiatowej to specjaliści 
z poszczególnych dziedzin, posiadający bardzo dobre
kompetencje. Wynika to z postawionego celu jakim jest
stworzenie jak największych możliwości młodzieży zna-
jdującej się pod naszą opieką, aby stała się kołem zama-
chowym rozwoju naszego regionu jak i kraju. 

inwestycji jest dużo co bardzo dobrze widać, ale
takie znaczące zmiany wiążą się z wydatkami, jak 
w związku z tym  wygląda stan finansów Powiatu
otwockiego?
Sytuacja Finansowa Powiatu jest dobra. Jako Zarządzający
zawsze dbałem o stan finansowy podlegających mi jed-
nostek. Dlatego też, aby sfinansować tak wiele inwestycji
zrealizowanych w 2017 r. jako Starosta razem z całym
Zarządem Powiatu zabiegaliśmy o środki z zewnętrznych
źródeł i to z dużym powodzeniem. Łączna wysokość środ-
ków, które udało się dodatkowo pozyskać to ponad 10 000

000 zł. Dzięki podjętemu wysiłkowi dysponujemy do-
datkowymi środkami, co pozwala na utrzymywanie za-
dłużenia na stabilnym i bezpiecznym poziomie około 31
% w stosunku do dochodów budżetu.

To już ostatnie pytanie. a więc jakie plany na
przyszłość?
Moim celem jako Starosty Otwockiego jest sprawienie,
aby nasz Powiat był jednym z najlepiej i najszybciej
rozwijających się regionów w Polsce. Nasze usytuowanie
geograficzne oraz zasoby ludzkie jakimi dysponujemy
zdecydowanie nam na to pozwalają. W przyszłości
chcemy stać się liderem Województwa Mazowieckiego
pod względem jakości infrastruktury komunikacyjnej,
medycznej jak również zasobów ludzkich. Realizowane
przez Powiat Otwocki inwestycje infrastrukturalne 
w połączeniu z rozpoczynającą się budową trasy nr 17
oraz utostrady A2 sprawią, że nasz region będzie jednym
z najlepiej skomunikowanych w kraju co umożliwi nam
dynamiczny rozwój gospodarczy z korzyścią dla ro-
dzimych firm i wszystkich mieszkańców Powiatu przy
zachowaniu polityki zrównoważonego rozwoju. 

Panie Starosto 
dziękuję za rozmowę

To był udany rok
dla PowiaTu oTwockiego

rozmowa ze Starostą otwockim Mirosławem Pszonką

Budowa nowego mostu na rzece Świder Wyremontowany oddział pediatryczny Powiatowego Centrum Zdrowia

Zdrowych, spokojnych, pełnych domowego ciepła
i radości Świąt Bożego Narodzenia

życzy Prezes Zarządu Powiatowego PSL
Mirosław Pszonka
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Podsumowując kolejny rok działalności iOtwock.info, 
przede wszystkim dziękujemy za Waszą obecność, aktywność, 
przeglądanie i komentowanie oraz pomoc przy realizacji 
materiałów. 

W oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę z całego serca 
życzymy Wam wspaniałych, radosnych Świąt.  
Niech do wigilijnej wieczerzy zasiądą z Wami ci, których 
kochacie, a wszelkie spory niech odejdą w zapomnienie.  
Oby ten niezwykły, magiczny czas przepełniony  
był szczerą serdecznością. 

W Nowym 2018 Roku życzymy Wam wszelkiej  
pomyślności oraz nieustającej pogody ducha...  
i bądźcie dalej z nami. 

W imieniu zespołu iOtwock.info
Kazimiera Zalewska 

redaktor naczelna

Drodzy Czytelnicy! przedsiębiorcy nagrodzeni

powiat 14 grudnia  
2017 to uroczysty dzień 
dla powiatowego bizne-
su. Podczas V Forum 
Gospodarczego zorgani-
zowanego przez Powiat 
Otwocki, Wyższą Szkołę 
Gospodarki Euroregio-
nalnej w Józefowie im. 
Alcide de Gasperi oraz 
Klub Nowej Gospodar-
ki nagrodzone zostały  
wyróżniające się lokalne 
firmy. 

Na Forum Gospo-
darcze Powiatu 
Otwockiego oraz 
Galę Biznesu Po-
wiatu Otwockie-

go do otwockiego hotelu i re-
stauracji Maranello przybyło 
duże grono gości. Gospoda-
rzami spotkania byli Paweł 
Rupniewski, wicestarosta 
Powiatu Otwockiego oraz dr 
Tadeusz Graca rektor WSGE 
w  Józefowie. W  pierwszej 
części wydarzenia zebrani 
najpierw mieli możliwość wy-
słuchania ciekawych prelekcji 
o modzie męskiej oraz o prob-
lemie manipulacji informa-
cjami. Następnie odbył się 
panel dyskusyjny o  tym, jak 

poprawić współpracę biznesu 
z urzędami publicznymi. 

Druga część wieczoru poświę-
cona była stricte nagrodzeniu 
najlepszych biznesów z terenu 
powiatu „Buzdyganami Mar-
szałka Bielińskiego” oraz sta-
tuetkami. Powiatowe nagrody 
stają się coraz bardziej popular-
ne. W tym roku do  konkursu 
w  siedmiu kategoriach zgło-
szonych zostało aż 55 podmio-
tów gospodarczych. Najwięcej 
zgłoszeń (20) złożył Ireneusz 
Paśniczek, prezes Izby Przed-
siębiorców Powiatu Otwockie-
go (IPPO). Warto podkreślić, 
że spośród przedsiębiorców 
zrzeszonych w  Izbie uznanie 
kapituły znalazło aż 4 firmy 
(jedna nagroda główna i  trzy 
wyróżnienia - niżej oznaczone).

Poniżej podajemy nagro-
dzone przedsiębiorstwa. 
(Szersza relacja z wydarzenia 
- na portalu iOtwock.info.):
Filantrop Roku 2016 (6 no-
minacji): Superdrob zakłady 
drobiarsko-Mięsne S.a.; 
Wyróżnienia: • a.H.U. artex, 
• HaloOtwock printMedia24 
sp. z o.o. (ippO)
Pracodawca Roku 2016 (4 
nominacje): kk-pOL kuczyń-
scy sp. jawna; Wyróżnienia: 

• pzM WiMeT, • Otwockie 
przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i kanalizacji (ippO)
Firma Roku 2016 (9 nomi-
nacji): nOVO-pak sp. z o.o.; 
Wyróżnienia: • przedsiębior-
stwo produkcyjno-Handlowe 
Tabit sp. z o.o., • klamex
Innowator Roku 2016 (7 
nominacji): Vegapol sp. 
z o.o. (ippO) ; Wyróżnienia: 
• nOVO-pak sp. z o.o., • 
aSMa polska sp. z o.o.
Bizneswoman Roku 2016 
(10 nominacji): „Sery zagro-
dowe” Gospodarstwo rolne; 
Wyróżnienia: • Cukiernia 
Wanda regina Oskroba, • 
polan s.c.
Biznes rodzinny (11 nomi-
nacji): Barcz spółka jawna; 
Wyróżnienia: • piekarnia 
Staropolska (ippO), • auto 
kowalczyk dariusz kowalczyk.
Aktywny NGO (7 nominacji): 
Fundacja promocji kultury Ot-
warte; Wyróżnienia: • Ochotni-
cza Straż pożarna w pogorzeli, 
• Otwockie Wodne Ochotnicze 
pogotowie ratunkowe.

Gratulacje dla wszystkich na-
grodzonych.

Kazimiera Zalewska
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Panie Starosto, czy zbliżający się do końca rok
2017 był dobry dla Powiatu otwockiego?
Mogę śmiało powiedzieć, że nawet bardzo dobry! Obfi-
tował w bardzo wiele inwestycji, które mają na celu
poprawę komfortu życia mieszkańców całego Powiatu.
Mam tu na myśli np. bardzo dużą liczbę zrealizowanych
inwestycji na drogach powiatowych których uko-
ronowaniem będzie budowa nowego mostu na rzece
Świder. Inwestycja ta ma się przyczynić do znaczącej
poprawy komunikacji w naszym Powiecie. Jednakże nie
jest to jedyna znacząca inwestycja, którą możemy jako
Starostwo się pochwalić. W 2017 r. ukończona została
modernizacja drogi powiatowej pomiędzy Otwockiem 
a Celestynowem wraz z budową ciągu pieszo -
rowerowego co powinno znacząco poprawić bez-
pieczeństwo ruchu na tej drodze, jak również remont ulicy
Warszawskiej w Otwocku i Mickiewicza w Karczewie.
Wymieniać mógłbym jeszcze długo. Informacje o podej-
mowanych działaniach są zamieszczane na stronie inter-
netowej Powiatu Otwockiego oraz w gazecie As Pik. 

Teraz chciałem poruszyć kwestię Powiatowego
centrum Zdrowia czyli tzw. Szpitala Powiatowego
przy ul. batorego, jest to temat bardzo istotny dla

każdego mieszkańca Powiatu otwockiego. Jak
wygląda sytuacja szpitala?
Zdecydowanie coraz lepiej. Dzięki współpracy 
z Fundacją Polsat w 2017 r. udało nam się zmoderni-
zować oddział pediatryczny Powiatowego Centrum
Zdrowia. Doprowadzony on został do standardów jakie
panują w Europie Zachodniej zarówno pod względem
aranżacji jak i wyposażenia. Myślę, że korzystający 
z niego mali pacjenci jak i ich rodzice w pełni się ze mną
w tej kwestii zgodzą. Obecnie rozpoczął się remont odd-
ziału wewnętrznego, który zakończy się w sierpniu 2018
r. Powiat Otwocki przeznaczył na ten cel ponad 3 mln zł.
Szpitalowi powiatowemu zawsze jako Zarząd poświę-
camy dużo uwagi. Dbamy, aby sprzęt był jak najlepszy,
a kadra kompetentna. 

W kwestii szpitala bardzo ważna jest równowaga.
Staramy się zapewnić pacjentom jak najwyższy poziom
leczenia przy jednoczesnej trosce o koszty. Dokładamy
wszelkich starań, do tego aby pomimo wysokich kosztów
szpital znajdował się w jak najlepszej kondycji finan-
sowej. Szpital Powiatowy znalazł się w tzw. Krajowej
Sieci Szpitali dzięki czemu mieszkańcy Powiatu Otwock-
iego mogą spać spokojnie wiedząc, że niezbędna pomoc
w razie potrzeby będzie im zapewniona. 

rozwój jest nierozerwalnie związany z edukacją.
czy sytuacja oświaty Powiatowej jest dobra?
Uważam, że tak. Systematycznie w nią inwestujemy.
Dbamy jako Powiat, aby poziom nauczania w jednost-
kach, które nam podlegają był wysoki. Co jest powiązane
z odpowiednim doborem kadry nauczycielskiej. Nauczy-
ciele pracujący w Oświacie Powiatowej to specjaliści 
z poszczególnych dziedzin, posiadający bardzo dobre
kompetencje. Wynika to z postawionego celu jakim jest
stworzenie jak największych możliwości młodzieży zna-
jdującej się pod naszą opieką, aby stała się kołem zama-
chowym rozwoju naszego regionu jak i kraju. 

inwestycji jest dużo co bardzo dobrze widać, ale
takie znaczące zmiany wiążą się z wydatkami, jak 
w związku z tym  wygląda stan finansów Powiatu
otwockiego?
Sytuacja Finansowa Powiatu jest dobra. Jako Zarządzający
zawsze dbałem o stan finansowy podlegających mi jed-
nostek. Dlatego też, aby sfinansować tak wiele inwestycji
zrealizowanych w 2017 r. jako Starosta razem z całym
Zarządem Powiatu zabiegaliśmy o środki z zewnętrznych
źródeł i to z dużym powodzeniem. Łączna wysokość środ-
ków, które udało się dodatkowo pozyskać to ponad 10 000

000 zł. Dzięki podjętemu wysiłkowi dysponujemy do-
datkowymi środkami, co pozwala na utrzymywanie za-
dłużenia na stabilnym i bezpiecznym poziomie około 31
% w stosunku do dochodów budżetu.

To już ostatnie pytanie. a więc jakie plany na
przyszłość?
Moim celem jako Starosty Otwockiego jest sprawienie,
aby nasz Powiat był jednym z najlepiej i najszybciej
rozwijających się regionów w Polsce. Nasze usytuowanie
geograficzne oraz zasoby ludzkie jakimi dysponujemy
zdecydowanie nam na to pozwalają. W przyszłości
chcemy stać się liderem Województwa Mazowieckiego
pod względem jakości infrastruktury komunikacyjnej,
medycznej jak również zasobów ludzkich. Realizowane
przez Powiat Otwocki inwestycje infrastrukturalne 
w połączeniu z rozpoczynającą się budową trasy nr 17
oraz utostrady A2 sprawią, że nasz region będzie jednym
z najlepiej skomunikowanych w kraju co umożliwi nam
dynamiczny rozwój gospodarczy z korzyścią dla ro-
dzimych firm i wszystkich mieszkańców Powiatu przy
zachowaniu polityki zrównoważonego rozwoju. 

Panie Starosto 
dziękuję za rozmowę

To był udany rok
dla PowiaTu oTwockiego

rozmowa ze Starostą otwockim Mirosławem Pszonką

Budowa nowego mostu na rzece Świder Wyremontowany oddział pediatryczny Powiatowego Centrum Zdrowia

Zdrowych, spokojnych, pełnych domowego ciepła
i radości Świąt Bożego Narodzenia

życzy Prezes Zarządu Powiatowego PSL
Mirosław Pszonka
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rekLaMa
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Sylwester skromniejszy i w nowym miejscu
otwock Wieloletnią 
tradycją w mieście stał się 
pokaz sztucznych ogni na 
przywitanie Nowego Roku 
przy Skwerze 7 Pułku 
Łączności. W zeszłym 
roku na 100-lecie miasta 
odbyła się nawet poprze-
dzająca go impreza ple-
nerowa.

Niestety, w tym roku na 
tak huczne przywita-
nie Nowego Roku nie 

możemy liczyć ze względu na 
znacznie ograniczone środki 
na wydarzenia kulturalne. 

Aby jednak nie rozczarować 
mieszkańców, którzy przy-
zwyczaili się do corocznych 
pokazów, urząd miasta - wraz 
z  OCK - zorganizuje pokaz 
ogni z oprawą muzyczną na 
skwerze przy Teatrze im. Ste-
fana Jaracza.

Wielbiciele sztuk teatral-
nych będą mieli również 
możliwość spędzenia wieczo-
ru sylwestrowego w  teatrze, 
oglądając specjalny pokaz 
„Emigrantów” Sławomira 
Mrożka, który rozpocznie się 
o godz. 22.00.

Natomiast na zabawę przed 

teatrem organizatorzy zapra-
szają około 23.30 - będzie 
muzyka prezentowana przez 
DJ i tradycyjne życzenia.

(Na zdjęciu: Zeszłoroczna, tj. 
2016 r., impreza sylwestrowa)

Red.

koniec wojny o wynagrodzenia 
– lepiej późno niż później
otwock W poniedziałek, 
11 grudnia 2017 na nad-
zwyczajnej sesji poświęco-
nej wynagrodzeniom dla 
pracowników urzędu miasta 
zakończyła się trwająca od 
stycznia dyskusja. Rada 
miasta zabezpieczyła bra-
kujące środki i przekazała 
każdemu z pracowników 
nagrodę w wysokości 
600 zł.

przez niemal rok 
na sesjach prezy-
dent wnioskował 
o  zabezpieczenie 
wyższych środków 

w budżecie, a radni przekony-
wali, że środki przez nich za-
bezpieczone są wystarczają-
ce, bo kwota, która wskazali, 
odpowiada wynagrodzeniom 
z 2015 r. z pominięciem na-

gród i  premii (również tych 
wynikających z prawa pracy).

Prezydent przez rok prze-
konywał radnych, że przyjęli 
nieodpowiednie kwoty, bo 
nie wszystkie umowy, np. 
umowy na monitoring, trwa-
ły przez cały 2015 r. Dodat-
kowo rada miała w planach 
likwidację straży miejskiej 
stąd niższe zaplanowane 
kwoty na pensje dla straż-
ników. Straż nie została jed-
nak zlikwidowana, dlatego 
też pieniędzy w  ciągu roku 
zabrakło. Przyjęcie kwoty 
z  2015 roku nie mogło być 
miarodajne, bo w  tamtym 
roku nie było pracowników 
uprawnionych do przejścia 
na emeryturę, zaś w 2017 r. 
-  aż 16.

Temat był poruszany na 
wielu sesjach i  w  lokalnej 

prasie przez cały rok (również 
w naszej gazecie).

Radni koalicji wielokrot-
nie powtarzali, że prezydent 
powinien dostosować wy-
nagrodzenia do kwoty przez 
nich założonej. Prezydent 
rozważał możliwość zwolnień 
grupowych, ale jednak osta-
tecznie zrezygnował z  tego 
rozwiązania. Pojawiały się też 
kontrowersyjne pomysły ( na 
przykład radnego Krzysztofa 
Kłóska ) dotyczące wypła-
cania tegorocznych odpraw 
emerytalnych w  następnym 
roku tj. 2018, ale na szczęście 
nie wzięto tego rozwiązania 
pod uwagę.

Ze względu na nieobecność 
prezydenta Zbigniewa Szcze-
paniaka odpowiedzialność za 
pensje spoczywała na jego za-
stępcy. Nie mając odpowied-

nich środków, wiceprezydent 
Piotr Stefański postanowił 
wystąpić do związków za-
wodowych z  pytaniem, czy 
zgodzą się na przełożenie 
terminu płatności wynagro-
dzeń na pierwsze dni kolej-
nego miesiąca (co całościowo 
rozwiązałoby problem z płat-
nościami w  tym roku) oraz 
zwrócić się do radnych miasta 
po raz ostatni o prawidłowe 
zabezpieczenie środków na 
pensje. Czy to magia świąt? 
Tym razem udało się. Radni 
nie tylko zabezpieczyli odpo-
wiednie środki na płace, ale 
również przeznaczyli po 600 
zł na nagrody dla każdego 
pracownika. To na pewno 
dobra informacja dla nich 
przed świętami.

Red.
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100% NAJLEPSZEGO POLSKIEGO KURCZAKA

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

Karczew
ul. Armii Krajowej 80

Radom
ul. Wernera 10 

Warszawa
ul. Krasnobrodzka 19B 
ul. Belgradzka 46 lok U6

Łódź
ul. Limanowskiego 170 
ul. Traktorowa 180
ul. Aleksandrowska 38 
ul. Rojna 3/5

 Zapraszamy do sklepów firmowych,
a także do sklepów sieci handlowej Lidl 
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karczew okiem radnego kwiatkowskiego
Karczew stawia na 
chodniki
Mija kolejny rok, przed-

ostatni tej kadencji samorzą-
du terytorialnego. W gminach 
(i nie tylko) jest to oczywiście 
okres wytężonych prac nad 
przyszłorocznym budżetem. 
Jako, iż jest to rok wybor-
czy, burmistrz postanowił 
przedstawić troszkę „ambit-
niejszy” plan inwestycyjny. 
Został on jeszcze zmodyfiko-
wany w trakcie prac w komi-
sjach merytorycznych.

I tak, w nadchodzącym 
roku możemy się spodzie-
wać m.in.:
- budowy chodnika na ul. pod-
laskiej (od ul. akacjowej do ul. 
Brzozowej) - 84 500,00 zł
- budowy chodnika na ul. 
Brzozowej (prawa strona od 
kierunku armii krajowej) 
- 81 400,00 zł
- budowy chodnika na ul. 
zatylnej (prawa strona w kie-
runku Westerplatte) 
- 102 000,00 zł
- remontu ul. Ciepłowniczej 
w karczewie - 380 000,00 zł
- remontu nakładki asfal-
towej na drodze gminnej 
w kosumcach - 70 000,00 zł
- remontu nakładki asfal-
towej na drodze gminnej 
w nadbrzeżu, ul. Ogrodowa 
(od wjazdu z ul. Górnej do 
rozwidlenia) - 30 000,00 zł
- remontu ul. gen. Bema 
w karczewie na odcinku od 
ii łącznika do ul. gen. Grota 
roweckiego - 85 000,00 zł
- remontu ul. przechodniej 
w karczewie - 135 000,00 zł
- modernizacji miejsc po-
stojowych w ciągu dróg na 
osiedlu ługi - 100 000,00 zł
- budowy ul. Ochotników 
w karczewie - 165 000,00 zł
- budowy chodnika dla 
pieszych w drodze gminnej 
w ul. Boh. powstania Stycz-
niowego i w ul. Traugutta - 
150 000,00 zł
- wykonania dokumentacji 
projektowej sieci wodocią-
gowej oraz wykonania robót 

budowlanych odcinków sieci 
wodociągowej na terenach 
wiejskich gminy karczew - 
93 000 zł
- budowy fragmentu ul. 
Ordona, fragmentu ul. prą-
dzyńskiego i fragmentu ul. 
Mochnackiego w karczewie 
- 1 000 000,00 zł
- kompleksowej budowy 
i opracowania dokumentacji 
budowy systemu wodnoka-
nalizacyjnego na terenach 
wiejskich Gminy karczew 
- 2 421 000,00 zł

O tym, czy powyższe inwe-
stycje znajdą się w planie na 
nadchodzący rok, zadecydują 
ostatecznie radni na sesji bu-
dżetowej. Warto zaznaczyć, że 
remont fragmentu ulicy Bema 
to koszt rzędu ok. 220.000 
zł. Jak łatwo przeliczyć, 
w  przedstawionym planie 
brakuje 135.000 zł. Ta sama 
sytuacja jest z  ulicą Prze-
chodnią – koszt remontu to 
ok. 270.000 zł, czyli również 
brakuje 135.000 zł. Pieniądze 
mają znaleźć się w ciągu roku 
i miejmy nadzieję, że tak się 
stanie. Porządnych dróg zde-
cydowanie w  naszej gminie 
brakuje – i do tego chyba nie 
muszę nikogo przekonywać.

Sukcesywny remont dróg 
na osiedlu Ługi to jeden 

z moich wniosków do przy-
szłorocznego budżetu, dlate-
go cieszy mnie fakt, że przy-
najmniej część potrzebnej 
kwoty na remont ulicy Bema, 
w jej najbardziej zniszczonym 
fragmencie (od II łącznika do 
ul. Roweckiego), znalazła się 
w  planowanych wydatkach 
inwestycyjnych. A  trzeba 
przyznać, że bój nie był ła-
twy. W trakcie prac w komi-
sjach usłyszałem od jednej 
z radnych z ugrupowania bur-
mistrza, że ulice na os. Ługi 
zostaną wyremontowane 
dopiero wtedy, gdy wszyst-
kie drogi w Karczewie będą 
przejezdne. Muszę przyznać, 
że ta wypowiedź naprawdę 
mnie zszokowała i nigdy nie 
powinna mieć miejsca. In-
westycje należy przeprowa-
dzać równomiernie, tak, aby 
żadna część gminy nie czuła 
się zaniedbywana.

Przy tempie budowy 
dróg w  Karczewie (a  trze-
ba zaznaczyć, że nasza 
gmina naprawdę jest pod 
tym względem na szarym 
końcu) można byłoby się 
spodziewać remontu uli-
cy Bema najwcześniej za 
kilkanaście lat… Taka jest, 
niestety, prawda. Gdy inne 
gminy korzystały z  fundu-
szy zewnętrznych (w  tym 

tych z  Unii Europejskiej), 
w  gminie Karczew raczej 
spano. Wykorzystanie środ-
ków europejskich na budo-
wę dróg przez te wszystkie 
lata naprawdę jest znikome, 
dlatego właśnie w Karczewie 
jest, jak jest.

Pieniędzy zewnętrznych 
jest, niestety, z  każdym ro-
kiem coraz mniej. Okres 
boomu,  gdy można było 
sporo pobudować, powoli 
mija. Ale to nie znaczy, że 
należy stać z  założonymi 
rękoma, bo środki są, tylko 
trzeba się o nie starać. Gmina 
co prawda wystąpiła o dofi-
nansowanie przebudowy ul. 
Westerplatte i Różanej w ra-
mach „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej na lata 
2016 – 2019”, jednak wnio-
sek znalazł się na szarym 
końcu listy rankingowej i na 
pieniądze nie ma co liczyć.

Jestem jak najbardziej za 
budową i  remontem dróg 
zarówno w mieście jak i na 
terenach wiejskich. Zawsze 
popieram tego typu inicja-
tywy, bo po prostu ludziom 
się one należą. Jednak nigdy 
nie zgodzę się z argumenta-
cją, że niektóre części gminy 
pomijamy (w tym Ługi), bo 
„coś już tam jest pobudo-

wane”. Drogi oczywiście są. 
Ale w jak opłakanym stanie, 
widzi każdy, kto nimi prze-
jeżdża. Zresztą pobudowane 
zostały wiele lat temu nakła-
dem mieszkańców, gmina do 
nich dotychczas nie dokłada-
ła, więc już czas, aby zaczęła 
coś robić w tym kierunku.

Jeśli przebudowa ul. 
Bema zostanie zaakcepto-
wana podczas ostateczne-
go zatwierdzenia budżetu 
i w przyszłym roku znajdą się 
na nią brakujące pieniądze, 
ta część osiedla stanie się 
w końcu trochę bardziej „cy-
wilizowana”. Warto przypo-
mnieć, że wraz z pozostałymi 
radnymi z osiedla, w ramach 
budżetu obywatelskiego 
przeforsowaliśmy remont 
ulicy Bema na wysokości 
wysokich bloków. Oznacza 
to, że jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z  planem, większa 
część ul. Bema zostanie 
przebudowana (obszary ro-
bót zaznaczone są na załą-
czonej mapie).

Potrzeb w  naszej gminie 
jest jeszcze wiele – zarówno 
w mieście jak i na terenach 
wiejskich (szczególnie na 
nowych osiedlach), jednak 
przyszłoroczny budżet to 
drobny krok w kierunku po-
prawy.

Świąteczne 
wydarzenia
Okres świąteczny to także 

czas wydarzeń skierowanych 
do mieszkańców, które pozwa-
lają na lekką dozę integracji. 
Jak co roku, w Urzędzie Miej-
skim w Karczewie odbyła się 
wigilia dla seniorów. Akcja jest 
doskonałą okazją do rozmowy 
i wysłuchania Państwa suge-
stii. Na Rynku w  Karczewie 
odbył się także Jarmark Wal-
bachowski, a na osiedlu Ługi 
- Rodzinny Festyn Bożonaro-
dzeniowy. Współorganizato-
rem wydarzenia było Stowa-
rzyszenie „Nasz Otwock”. Jak 
zapewnia jego prezes, Michał 
Witkowski, na zgromadzonych 
czekało wiele atrakcji.

W programie znalazło się 
m.in.:
- wspólne strojenie choinki, 
warsztaty wykonania ozdób 
choinkowych, przejażdżki 
konne, rozstrzygnięcie para-
fialnego konkursu na szopkę 
bożonarodzeniową, konkurs 
na najładniejszą ozdobę 
choinkową, wizyta świętego 
Mikołaja, słodkie upominki 
dla dzieci, śpiewanie kolęd 
oraz psy zaprzęgowe rasy 
alaskan malamute.

Wesołych Świąt
Kończąc felieton, z  okazji 

zbliżających się Świąt Boże-
go Narodzenia oraz Nowego 
Roku pragnę złożyć Państwu 
najserdeczniejsze życzenia. 
Niech okres ten będzie wy-
pełniony świąteczną atmo-
sferą, pełną miłości i wzajem-
nej życzliwości.

Piotr Kwiatkowski, 
Radny Rady Miejskiej  

w Karczewie.
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nierównomierne inwestycje
otwock po 
co robić koalicje? 
po to, by mieć 
większość i móc 
przegłosować co 
się tylko chce, 
przede wszystkim 
nierówny podział 
środków. Jeżeli 
większości 
radnych uda się 
dogadać to nie 
będą musieli się 
dzielić środkami 
na inwestycje 
z mniejszością 
w radzie.

praca radnego polega 
głównie na zapisy-
waniu inwestycji 
w  budżetach mia-
sta na kolejne lata. 

Jeżeli radny przeforsuje wiele 
inwestycji w swoim okręgu to 
może liczyć na to, że wyborcy 
z tego okręgu wybiorą go na 
następną kadencję.

Jak to się ma do zrówno-
ważonego rozwoju miasta? 
Nijak. Pieniądze są inwesto-
wane tylko tam gdzie miesz-
kają lub kandydują radni 
koalicyjni, a pozostałe ulice 
straszą dziurami itd. Miesz-
kańcom tych zapuszczonych 
dzielnic można zawsze po-
wiedzieć „wasz radny nie jest 
skuteczny, nie wpisał w wa-
szym okręgu żadnych ulic”. 
Tylko, że gdy nie należy się 
do koalicji to nie ma się ta-
kiej możliwości.

Ten nierówny rozwój mia-
sta z udziałem koalicji w Ot-
wocku ma miejsce już od 
trzech lat, tj. od ostatnich 
wyborów samorządowych, 
w  których po raz pierwszy 
miasto zostało podzielone 
na 21 okręgów (wcześniej 
ich było tylko 3). Podział na 
malutkie okręgi sprawia, że 
radni nie patrzą na rozwój 
miasta jako całości, a jedynie 

na budowę kilku konkret-
nych ulic w ich sąsiedztwie.

Ten stan będą próbowali na-
prawić przedsiębiorcy z Izby 
Przedsiębiorców Powiatu 
Otwockiego (IPPO). Ich zda-
niem jednomandatowe okręgi 
wyborcze nie sprawdziły się. 
Taki podział oraz praktyka 
sprawowania władzy w  ot-
wockiej radzie miasta dopro-
wadziła do patologii. Powstały 
„wykluczone” rejony miasta 
szczególnie tam, gdzie wy-
brani zostali radni, którzy 
nie znaleźli się w większości 
sprawującej władzę.

Zdaniem Ireneusza Paśnicz-
ka prezesa IPPO podział rady 
miasta na grupę tzw. koalicji 
sprawującej władzę (ok. 62% 
radnych) i  pozostałych rad-
nych (ok. 38%) bezpośred-
nio przekłada się na kształt 
budżetów w  kolejnych la-
tach. Z oceny tych budżetów 
wynika, że ponad 1/3 miasta 
Otwocka pozbawiona zosta-
ła środków i jest wykluczona 
z  możliwości rozwojowych 
a  mieszkańcy tych okręgów 
nie mają równego dostępu 

do podziału środków publicz-
nych mimo solidarnego wno-
szenia do budżetu podatków.

Przedsiębiorcy chcą aby Ot-
wock rozwijał się dynamicz-
nie i równomiernie. Chcą aby 
nastąpił solidarny podział 
wydatków z  budżetu miasta 
na poszczególne okręgi wy-
borcze co pozwoli na wzrost 
poziomu usług społecznych 
we wszystkich jego rejonach. 
Napisali oni projekt uchwały 
i wraz z mieszkańcami zbiera-
ją podpisy pod tym obywatel-
skim projektem, aby wystąpić 
do rady miasta z  inicjatywa 
uchwałodawczą, która zgod-
nie ze statutem miasta przy-
sługuje grupie 500 mieszkań-
ców.

Jak przypomina Artur Bro-
dowski z IPPO radny z chwilą 
wyboru jest radnym miasta, 
a nie swojego okręgu wybor-
czego. W latach 1990 – 2014 
w mieście Otwocku dokony-
wano wyboru radnych w wie-
lomandatowych okręgach. 
Powyborcza większość, jaka 
wyłaniała się w radzie mia-
sta, składała się z  radnych 

reprezentujących każdy 
okręg wyborczy. Taki system 
powodował, że w kolejnych 
budżetach miasta wydatki 
na inwestycje i  remonty lo-
kowane były równomiernie 
we wszystkich okręgach wy-
borczych. Nie powstawały 
„wykluczone” rejony miasta. 
Być może nadzieję na roz-
wiązanie tej patowej sytuacji 
przyniesie zmiana ordynacji 
wyborczej z  likwidacją tzw. 
JOW.

W  zeszłych kadencjach, 
gdy miasto dzielono jedynie 
na 3 okręgi, radni uchwalali 
budżety dla systemu kana-
lizacyjnego obejmującego 
całe miasto, trzech boisk 
typu orlik, czy boisk i placów 
zabaw zlokalizowanych przy 
wszystkich szkołach, rozpo-
częli budowę jednego wspól-
nego Teatru, ul. Kościelnej, 
dofinansowali budowę ulic 
Batorego i  Kraszewskiego. 
W tej kadencji faworyzowane 
są wyłącznie okręgi radnych 
koalicyjnych i ciężko doszu-
kać się jednej wspólnej in-
westycji, która przebiegałaby 

przez kilka okręgów wybor-
czych. Ostatnią była ścieżka 
rowerowa Matejki- Filipo-
wicza – Żeromskiego zapisa-
na jeszcze przez poprzednią 
rade miasta.

Tylko niektórzy mieszkańcy 
otrzymują nową infrastruktu-
rę. Może w takiej sytuacji po-
winno wprowadzić się kolejne 
niższe strefy podatkowe? Dziś 
taka strefa występuje tylko 
w Świerku z uwagi na uciążli-
wości wysypiska śmieci.

Poniżej przedstawiamy przy-
gotowaną przez Izbę Przedsię-
biorców mapę z  kwotowym 
podziałem środków w mijają-
cym roku.

Pozostaje mieć nadzieje, że 
złożony projekt zostanie przez 
radnych zaakceptowany i  że 
zmieniona ordynacja wpłynie 
korzystnie na zrównoważony 
rozwój Otwocka. Będziemy 
śledzić działania przedsię-
biorców i informować o nich 
na łamach iOtwock.info.

Kazimiera Zalewska

czytaj s. 9
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projekt uchwały do konsultacji
UCHWAŁA NR ... /2017  

RADY MIASTA OTWOCKA 
z dnia ... 2017 r. w sprawie 
określenia zasad finansowa-
nia rozwoju miasta Otwocka

Na podstawie art. 18 ust. 2 
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1875) uchwala 
się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady fi-
nansowania rozwoju miasta 
Otwocka w  formie Regula-
minu zasad finansowania 
rozwoju miasta Otwocka 
stanowiącego załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Na budżet rozwoju 
miasta Otwocka przeznacza 
się kwotę nie mniejszą niż 10 
% budżetu Miasta Otwocka 
rok poprzedzający rok, na 
który ustala się budżet, w za-
okrągleniu do pełnych dzie-
siątek tysięcy złotych.

§ 3. Wykonanie uchwały 
powierza się Prezydentowi 
Miasta Otwocka.

§ 4. Uchwała wchodzi w ży-
cie następnego dnia po dniu 
ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazo-
wieckiego.
załącznik do uchwały nr                     
rady Miasta Otwocka z dnia                     
2017 r.

Regulamin zasad finanso-
wania rozwoju miasta Ot-
wocka

Słownik pojęć
Ilekroć w niniejszej uchwale 

jest mowa o:

1) regulaminie - należy 
przez to rozumieć Regulamin 
zasad finansowania rozwoju 
Miasta Otwocka;

2) mieście - należy przez to 
rozumieć Miasto Otwock;

3) Prezydencie - należy 
przez to rozumieć Prezydenta 
Miasta Otwocka;

4) Radzie - należy przez to 
rozumieć Radę Miasta Ot-
wocka;

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
Ze środków budżetu rozwo-

ju Miasta Otwocka finanso-
wane są zadania należące do 
zadań własnych gminy.

§ 2.
Realizacja zadań w ramach 

budżetu rozwoju Miasta Ot-
wocka powinna odbyć się 
w ciągu jednego roku budże-

towego przy czym, w uzasad-
nionych przypadkach możli-
we jest wydłużenie realizacji 
zadania na zasadach okre-
ślonych w  ustawie o  finan-
sach publicznych.

Rozdział 2
Terytorialny podział 
środków
§ 3.
Zadania finansowane z bu-

dżetu rozwoju Miasta Ot-
wocka mogą mieć charakter 
lokalny lub ogólnomiejski. 
Oznacza to, że całość środ-
ków przeznaczonych na bu-
dżet zrównoważonego roz-
woju dzieli się na dwie pule:

1) lokalną, w wysokości 50% 
całości środków;

2) ogólnomiejską, w wyso-
kości 50% całości środków.

§ 4.1.
Pula lokalna jest przezna-

czona na realizację zadań 
służących mieszkańcom 
poszczególnych części mia-
sta, zwanych dalej obwoda-
mi, wyznaczonymi zgodnie 
z Uchwałą Rady Miasta Ot-
wocka Nr XXX/329/13 z dnia 
25 stycznia 2013 r. w sprawie 
podziału miasta Otwocka na 

stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów, gra-
nic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych.

2. Podział puli lokalnej na 
poszczególne obwody odbywa 
się wg następujących reguł:

1) 50% puli lokalnej zosta-
nie podzielona w  równych 
częściach pomiędzy wszyst-
kie obwody;

2) 25% puli lokalnej zo-
stanie podzielona pomiędzy 
obwody proporcjonalnie do 
liczby mieszkańców poszcze-
gólnych obwodów ustalonej 
wg stanu na dzień 1 stycznia 
roku, w  którym obliczana 
jest pula;

3) 25% puli lokalnej zo-
stanie podzielona pomiędzy 
obwody proporcjonalnie do 
powierzchni poszczególnych 
obwodów ustalonej wg sta-
nu na dzień 1 stycznia roku, 
w którym obliczana jest pula.

§ 5.
Pula ogólnomiejska jest 

przeznaczona na realizację 
zadań służących mieszkań-
com całego miasta, co ozna-
cza, że finansowane z niej za-

dania dotyczą potrzeb więcej 
niż jednego obwodu lub miej-
sce ich realizacji nie jest przy-
pisane do jednego obwodu.

Uzasadnienie
W  latach 1990 – 2014 

w  mieście Otwocku doko-
nywano wyboru radnych 
w wielomandatowych okrę-
gach wyborczych zgodnie 
z zasadą proporcjonalności. 
Powyborcza większość, jaka 
wyłaniała się w radzie mia-
sta, składała się z  radnych 
reprezentujących każdy 
okręg wyborczy. Taki sy-
stem powodował, że w ko-
lejnych budżetach miasta 
wydatki na inwestycje i re-
monty lokowane były rów-
nomiernie we wszystkich 
okręgach wyborczych. Nie 
powstawały „wykluczone” 
rejony miasta z  uwagi na 
fakt, że reprezentujący je 
radni byli poza tzw. więk-
szością sprawującą władzę, 
która miała bezpośredni 
wpływ na zapisy w uchwa-
lanych budżetach.

Zmiana systemu wybor-
czego w 2014 roku i podział 
Otwocka na 21 jednomanda-
towych okręgów wyborczych 
oraz praktyka sprawowania 

władzy pokazuje, że powsta-
ły „wykluczone” rejony mia-
sta szczególnie tam, gdzie 
wybrani zostali radni, którzy 
nie znaleźli się w większości 
sprawującej władzę.

Podział rady miasta na gru-
pę tzw. koalicji sprawującą 
władzę (ok. 62% radnych) 
i  pozostałych radnych (ok. 
38%) bezpośrednio przekła-
da się na kształt budżetów 
w  kolejnych latach. Z  oceny 
tych budżetów wynika, że 
ponad 1/3 miasta Otwocka 
pozbawiona została środków 
i jest wykluczona z możliwo-
ści rozwojowych a mieszkańcy 
tych okręgów nie mają rów-
nego dostępu do podziału 
środków publicznych mimo 
solidarnego wnoszenia do 
budżetu podatków.

W  związku z  powyższym, 
celem przeciwdziałania pa-
tologiom sprawowania wła-
dzy, należy podjąć działania 
systemowe, które pozwolą 
na solidarny podział wydat-
ków z budżetu miasta na po-
szczególne okręgi wyborcze 
co pozwoli na równomierny 
rozwój miasta i  wzrost po-
ziomu usług społecznych we 
wszystkich jego rejonach.
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Otwockie wodociągi 
– międzynarodowe standardy w lokalnej firmie
otwock Obecnie coraz 
trudniej konkurować na 
rynku ceną, dlatego więk-
szą uwagę przywiązuje 
się do jakości produktu 
i usługi, najlepiej certyfiko-
wanej. Prestiżowe świade-
ctwa umożliwiają szybką 
i skuteczną weryfikację, 
czy podmiot jest rzetelnym 
kontrahentem. 

Firma, posiadająca 
certyfikat ISO, sta-
je się wiarygodna, 
zwiększa rozpozna-
walność na rynku 

i daje pewność, że świadczone 
usługi, wykonywane są z naj-
wyższą starannością. 

Certyfikaty - siła 
wiarygodności
Otwockie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji na-
leży do bardzo elitarnego gro-
na polskich firm - ma aż pięć 
międzynarodowych certyfi-
katów ISO. Posiadanie ich, 
stawia naszą miejską spółkę 
w  ścisłej czołówce firm pod 
względem bezpieczeństwa 
pracy OHSAS 18001:2007, 
zarządzania jakością PN-
-EN ISO 9001:2015, śro-
dowiskiem PN-EN ISO 
14001:2015, efektywności 
energetycznej PN-EN ISO 
50001:2015 oraz bezpie-
czeństwa żywności PN-EN 
ISO 22000:2006. W  cią-
gu kilku najbliższych dni 
OPWiK otrzyma kolejny – 
szósty już certyfikat PN-EN 
ISO 26000:2012 zawierające 
normy dotyczące odpowie-
dzialności społecznej, zdefi-

niowanej jako wpływ decyzji 
i działań spółki na społeczeń-
stwo i  środowisko, poprzez 
przejrzyste i etyczne zachowa-
nie w kluczowych obszarach. 
Liczba certyfikatów godna 
szacunku, bo zdobyć taki 
dokument niełatwo, a każde 
z  tych prestiżowych wyróż-
nień musi być poprzedzone 
wymagającymi i wnikliwymi 
audytami, miesiącami przy-
gotowań, analiz oraz wdrożeń 
specjalistycznych procedur.

– Bardzo częstym pyta-
niem, z którym się spotykam 
w  trakcie pracy zawodowej 
jest pytanie o  motywację. 
Przecież ani klienci ani rynek 
nie wymusza takich działań 
na spółce. Po co dodatkowe 
koszty? – mówi Ryszard My-
śliwski, pełnomocnik zarządu 
OPWiK ds. Zintegrowanych 
Systemów Zarządzania ISO 
oraz specjalista ds. BHP - 
Większość z nas rzeczywiście 
jest przekonana, że wdroże-
nie każdego z  systemów za-
rządzania, pociąga za sobą 
duże koszty. To błąd. System 
zarządzania jakością, pomaga 
uporządkować i usystematy-
zować procesy zachodzące 
w organizacji, jednoznacznie 
przyporządkować odpowie-
dzialności, jasno określić 
ścieżki postępowania. Sy-
stem nie podaje gotowych 
rozwiązań, wskazuje jednak 
kierunek i drogę jaką musi-
my przebyć. Zmiany, których 
wprowadzenie jest konse-
kwencją procesu certyfikacji, 
bardzo wymiernie wpływają 
na obniżenie kosztów pro-
wadzenia działalności. Pod-

sumowując, wprowadzenie 
wysokiej jakości kosztuje ale 
korzyści osiągane po wdro-
żeniu zmian znakomicie re-
kompensują wydatki. Jest 
jeszcze jedna rzecz o  której 
należy pamiętać - wdrożenie 
certyfikowanego systemu to 
jedno ale jego utrzymanie 
to już zupełnie inny temat. 
Oprócz tego, że sami siebie 
sprawdzamy, to regularnie 
przechodzimy okresowe we-
ryfikacje każdego z systemów, 
realizowane przez niezależną 
firmę zewnętrzną.

Szczególnym powodem do 
dumy jest certyfikat Polskiego 
Centrum Akredytacji, którym 
od lat legitymuje się laborato-
rium spółki m.in. dlatego, że 
ta standaryzacja wymaga nie 
tylko posiadania nowoczesnej 
aparatury, ale również wyso-
ko wykwalifikowanej kadry 
potrafiącej pracować na tym 
specjalistycznym sprzęcie.

Spółka systematycznie 
realizuje kolejne projekty, 
doskonaląc swoje działania 
oraz redukując koszty. Op-
tymalizuje zużycie energii 
elektrycznej oraz straty wody, 
zgodnie z  wytycznymi mię-
dzynarodowej agencji IWA. 
Oba programy mają zostać 
w pełni wdrożone do końca 
2020 roku, a ich efektem po-
winna być dalsza stabilizacja 
poziomu cen świadczonych 
usług. Priorytetem firmy jest 
stałe podnoszenie jakości 
świadczonych usług. Żyje-
my w  czasach, w  których za 
sprawność techniczną sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej 
odpowiada - co prawda - no-

woczesny sprzęt, ale by mógł 
on być wykorzystywany w peł-
ni efektywnie, niezbędne jest 
skuteczne zarządzanie infra-
strukturą, która znajduje się 
pod ziemią. W tym celu wdra-
żany jest system informacji 
geograficznej GIS. Pozwoli 
on pracownikom OPWiK 
na dokładną znajomość lo-
kalizacji oraz parametrów 
każdego odcinka sieci. Do-
stęp do danych realizowany 
będzie nie w formie zestawień 
tabelarycznych, oraz w posta-
ci mapy, co usprawni pracę, 
dając pełny obraz struktury 
sieci wodociągowej i kanali-
zacyjnej.

O sukcesie 
przedsiębiorstwa 
decydują ludzie
Bez wątpienia kluczem 

do efektywnego działania 
przedsiębiorstwa są ludzie. 
To dzięki nim, a nie techno-
logiom, zawdzięcza ono suk-
ces. A pamiętajmy, że praca 
w instytucji użyteczności pub-
licznej takiej jak wodociągi, 
to bardziej służba dla dobra 
ogółu niż tylko zwyczajne 
wykonywanie obowiązków. 
Aby ludzie mieli wodę w kra-
nie, praca w przedsiębiorstwie 
trwa nieprzerwanie 365 dni 
w roku i 24 godziny na dobę! 
Czasem chyba o  tym zapo-
minamy… Z usług otwockich 
wodociągów korzysta aktu-
alnie kilkadziesiąt tysięcy 
osób (ponad 7000 umów). 
Aby zapewnić im najwyższy 
poziom usług, zarząd spół-
ki zdecydował się na zasto-
sowanie zaawansowanych 

rozwiązań informatycznych 
wspomagających zarządzanie.

- Konieczność inwestycji 
w nowoczesny system wspo-
magający zarządzanie do-
strzegaliśmy już od dawna. 
Niezintegrowane narzędzia 
IT powodowały opóźnienia 
w sprawozdawczości, utrud-
niały kontrolę kosztów oraz 
nadzór i  obsługę inwestycji. 
Dlatego, aby poprawić efek-
tywność kierowania firmą, 
podjęliśmy decyzję o  wdro-
żeniu zintegrowanego syste-
mu informatycznego, który 
obejmuje wszystkie obszary 
działalności naszego przed-
siębiorstwa - mówi prezes 
Mieczysław Kostyra.

Na wykonawcę tej inwe-
stycji wybrano firmę IFS. Jej 
oferta była najbardziej kom-
pleksowa i atrakcyjna pod ką-
tem funkcjonalności systemu 
i ceny. W ramach podpisanej 
umowy IFS Poland zobowią-
zał się dostarczyć systemy: 
wspomagający zarządzanie 
klasy ERP, billingowy oraz 
informacji geograficznej GIS. 
Wdrożeniem tego komplek-

sowego rozwiązania zajęła się 
firma Advanced Business So-
lutions Sp. z o.o. (ABS)- part-
ner biznesowy IFS Poland.

System IFS Applications™ 
ruszył w styczniu 2012 r. Roz-
wiązanie objęło kluczowe 
obszary działalności przed-
siębiorstwa: finanse i księgo-
wość, dystrybucję, remonty 
oraz kadry i płace. Pozwoliło 
to na usprawnienie procesów 
biznesowych w takich obsza-
rach jak: zarządzanie umo-
wami, fakturowanie usług, 
planowanie i śledzenie reali-
zacji inwestycji, finanse i księ-
gowość oraz budżetowanie. 
Zintegrowane zarządzanie 
ułatwiło również prowadze-
nie gospodarki materiałowej, 
inwentaryzację stanów maga-
zynowych oraz obsługę zle-
ceń roboczych. Dzięki niemu 
usprawniono również procesy 
obsługi laboratorium, zamó-
wień publicznych, obsługi 
inwestycji oraz zarządzanie 
przeglądami i remontami in-
frastruktury technicznej.

Andrzej Idziak

rekLaMa

Zespół GIS odpowiada za aktualizację informacji doty-
czących sieci
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akcja - zima
powiat „A tu zima akurat, 
ścisnął mróz i śnieg już 
spadł” - takiego wierszyka 
uczyliśmy się w przedszko-
lu. Pierwsze, delikatne jej 
symptomy mamy już za 
sobą. Na mróz rady nie ma; 
po prostu – czapka, szalik 
i rękawice. A jaka jest rada 
na duże opady śniegu? 
O to zapytaliśmy wybra-
nych zarządców dróg, 
chodników i parkingów na 
terenie naszego powiatu.

Miasto Otwock 
rozpoczęło ak-
cję „Zima w mie-
ście” już w listo-
padzie. Potrwa 

ona do marca przyszłego roku. 
Na ten okres zamówiło usługi 
w  zakresie odśnieżania ulic, 
chodników, parkingów i zatok 
przystankowych, wyłaniając 
firmę Remondis Otwock Sp. 
z  o. o. w  procedurze prze-
targowej, z  uwzględnieniem 
świadczenia usług w  sposób 
przyjazny dla środowiska. 
W  specyfikacji punktowano 
również zatrudnienie pracow-
ników na umowy o pracę. Zi-
mowe utrzymanie dotyczy 79 
km dróg gminnych wraz z par-
kingami, 58 tys. m2 chodnika 
oraz 124 przystanki. Umowa 

przewiduje również płużenie 
i posypywanie piaskiem bądź 
mieszanką uszorstniającą 
do 70 km dróg gruntowych 
wskazanych przez zamawia-
jącego, a także usługi związa-
ne z utrzymaniem miejskiego 
lodowiska. Ile władze miasta 
wyłożą na ten cel?  To zależy 
od aury. Szacunkowa kwota 
może oscylować w granicach 
800 tys. zł. Ostry atak zimy 
(duże opady śniegu, gołoledź) 
zmuszają wykonawcę do mak-
symalnego zaangażowania lu-
dzi i sprzętu. W takiej sytuacji 
dobowy ryczałt może wynieść 
nawet 29 tys. zł .  Piotr Micha-
lak z UM Otwocka wskazuje 
dobrze działające prowadze-
nie całodobowej obserwacji 
zjawisk pogodowych poprzez 
wyjazdy kontrolne oraz reje-
strowanie danych  dotyczących 
temperatury i opadów  atmo-
sferycznych. Ocena tych para-
metrów oraz weryfikacja stanu 
nawierzchni ulic, chodników, 
parkingów i przystanków jest 
każdorazowo podstawą do 
ewentualnego rozpoczęcia  ak-
cji zimowej przez wykonawcę, 
również w nocy.

Na terenie gminy Józefów 
o  drogi lokalne dbają dwie 
firmy zewnętrzne wyłonione 
w  ramach przetargu: Suez 

Polska sp. z  o.o. Warszawa 
(część zachodnia od torów 
– ok. 93 km dróg) z  roczną 
wartością umowy 84 702 zł i  
Spółdzielnia Kółek Rolniczych 
z Halinowa (część wschodnia 
od torów – ok. 55 km dróg) 
- roczna wartość umowy 39 
835 zł . Każda z firm podpisa-
ła z miastem trzyletnią umowę 
(do roku 2019).  Chodnika-
mi, ścieżkami rowerowymi, 
parkingami i zatokami posto-
jowymi zajmuje się Zakład 
Oczyszczania Miasta z 10-12 
osobową ekipą. Dysponuje 
on własnym sprzętem, m.in. 
dwoma samochodami-pługa-
mi oraz kilkoma traktorami-
-pługami różnej wielkości. 
ZOM dba o ponad 60 tys. m2 
utwardzonych powierzch-
ni. Miasto nie odpowiada za 
utrzymanie ulic: Sikorskiego, 
Piłsudskiego, Wyszyńskiego, 
Granicznej i  3 Maja, gdyż, 
jako drogi powiatowe (ok. 14 
km), leżą one w  gestii ZDP, 
zaś ul. Wiązowska, Jarosław-
ska, Nadwiślańska i fragment 
ul. Wyszyńskiego utrzymuje 
Wojewódzki Zarząd Dróg. 
Jak twierdzi rzecznik UM Jó-
zefów, Magdalena Janczew-
ska, w sytuacji gołoledzi ZOM 
używa mieszanki piasku i soli 
w  proporcjach bezpiecznych 

dla ludzi, zwierząt i roślin (4 
części piasku na 1 część soli). 
Sól dostarcza P.H.U. Budow-
nictwa TRASA sp. z o.o. Biała 
Podlaska, również w ramach 
3-letniej umowy (2017-19 
r). Wartość roczna umowy 
w roku 2018  to 98 130 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych 
w Otwocku (z/s w Karczewie) 
administruje 305 km dróg po-
wiatowych, z czego prawie 60 
km stanowią drogi gruntowe. 
Obowiązują 3 standardy zimo-
wego utrzymania, które doty-
czą odpowiednio: IV-101,5 km, 
V-119 km, VI-27,5 km.  Część 
nie podlega standardom zi-
mowego utrzymania – tylko 
interwencyjnie. W pełnej „ak-
cji zima”, dyspozycja ZDP to: 
8 samochodów ciężarowych (1 
pług i 7 pługo-piaskarek), 2 ko-
parko-ładowarki, 2 zamiatarki 
chodnikowe, 1 równiarka dro-

gowa, 1 ładowarka, 1 traktor 
o mocy 160 KM i 1 minitraktor 
z pługiem. Cały tabor obsługi-
wany jest zmianowo przez 13 
osób. Na placu zabezpieczono 
200t mieszanki soli i piasku, 
200t piasku oraz  200t czystej 
soli drogowej (zakup kolejnych 
ton w trakcie procedowania).  
W pierwszej kolejności odśnie-
żane są dojazdy do przejazdów 
kolejowych, następnie drogi 
w Otwocku, Józefowie i Karcze-
wie, a także Żanęcinie i Rzakcie 
ze względu na komunikację 
autobusową i połączenie z War-
szawą. Następnie samochody 
kierowane są na południe po-
wiatu, czyli do gmin: Karczew, 
Celestynów, Kołbiel, Sobienie-
-Jeziory i Osieck oraz pozostałe 
drogi w gminie Wiązowna. Tu 
również pogodę monitoruje się 
na bieżąco i pełni dyżury w dni 
wolne od pracy.

Warto przypomnieć wszyst-
kim mieszkańcom, że utrzy-
manie chodnika na wysokości 
danej nieruchomości, tj. od-
śnieżanie czy posypanie pia-
skiem, należy do obowiązków 
właściciela lub zarządcy tej-
że nieruchomości. I może się 
zdarzyć, że w wyniku naszego 
zaniedbania, zostaniemy po-
ciągnięci do odpowiedzial-
ności finansowej (odszko-
dowania) za złamaną nogę 
na chodniku przed naszym 
domem. Pracę firm odśnie-
żających utrudniają często 
wąskie ulice naszych miast 
i miejscowości, ale też niepra-
widłowo zaparkowane samo-
chody. Czasem trochę wyob-
raźni i empatii może ułatwić 
ich służbę. Pamiętajmy o tym. 
Zima dopiero nadchodzi.

Sławomir Wąsowski
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kulturalne fiszki

zatrudni kierowców
Prawo jazdy C + E, 

wymagane doświadczenie,

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

rekLaMa

rekLaMa

Dawna traDycja
otwock Pozostaje Wam 

coraz mniej czasu, aby do-
wiedzieć się jak wyglądało 
Boże Narodzenie na daw-
nej wsi. Nie zwlekajcie więc 
i czym prędzej udajcie się do 
Muzeum Ziemi Otwockiej, 
gdzie czekają na chętnych 
niepowtarzalne warsztaty. 
Składają się one z  dwóch 
części: teoretycznej - po-
święconej dawnym ludowym 
zwyczajom świątecznym oraz 
praktycznej  - polegającej na 
wykonaniu choinkowych de-
koracji z opłatka, słomy oraz 
papieru. Bilety 10 zł, obowią-
zują zapisy – tel. 22 788 15 45 

grudzień, zapisy, wstęp 
płatny
Muzeum Ziemi Otwo-
ckiej, ul. Narutowicza 2, 
Otwock

Kreatywny finisz
otwock Parafrazując 

znane powiedzenie: wszyst-
ko, co dobre… w końcu się 

skończy…, ale tylko w  tym 
roku. Przed nami ostatnie 
w 2017 roku bezpłatne za-
jęcia świetlicowe dla dzie-
ci w  wieku szkolnym. Tym 
razem uczestnicy „Zrób to 
sam – kreatywne czwartki” 
zajmą się artrecyklingiem, 
wykonując tradycyjne ozdo-
by choinkowe. Wstęp wolny, 
obowiązują zapisy.

21 grudnia (czwartek), 
godz. 16.00, wstęp 
wolny
Klub Mlądz, Otwock, ul. 
Majowa 202

Klasyczne otwarcie
otwock Nowy 2018 

rok zacznie się świetnie dla 
wszystkich wielbicieli muzyki 
poważnej. Wszystko za spra-
wą koncertu wiedeńskiego 
Johanna Straussa w  wyko-
naniu Orkiestry Filharmo-
nii Lwowskiej Inso wraz 
z solistami i baletu. Wystąpią 
m.in.: Johann Kruk, Alyona 
Kysteniova, Ruslan Zinevych 
oraz Ivana Komarevich. Bi-
lety w cenie: I-V rząd 90 zł, 
VI-X 80 zł, balkon 80 zł. 
Bilety do nabycia w kasie te-
atru.

2 stycznia (wtorek), 
godz. 18.00.
Teatr im. Stefana Jara-
cza w Otwocku,
ul. Armii Krajowej 4

Magia świąt w bibliotece

gminna choinka wiązowny

otwock W Miejskiej 
Bibliotece Publicznej na 
ul. Żeromskiego w Otwo-
cku odbyły się warsztaty 
quillingu, które prowadziła 
Aldona Piasecka. W ich 
trakcie każdy z uczestników 
wykonał niepowtarzalną 
kartkę świąteczną, a towa-
rzyszyły temu  serdeczność 
i spokój. 

przez kilka grudniowych 
popołudni w  Filii nr 
3 otwockiej MBP kil-

ka osób wykonywało kartki 
świąteczne techniką quil-
lingu. Jest to rodzaj papie-
roplastyki -  nazywany też 
papierowym filigranem. Do 
poprowadzenia tych zajęć 
Aldonę Piasecką zachęciły 
pracownice biblioteki:Jolanta 
Piłka i Beata Olejniczak, któ-
re systematycznie organizują 

w swojej placówce różnorod-
ne zajęcia plastyczne i  wy-
stawy. Każdy z  uczestników 
spotkania 7 grudnia - Ania 
i Jadwiga, Dominika, Natalka 
i Hubert - podkreślał, że jest 
to bardzo przyjemnie i cieka-
wie spędzony czas. 

Quilling wywodzi się z cza-
sów renesansu, kiedy to za-
konnice zdobiły nim m.in. re-
ligijne księgi. Potem uważany 
był za ,,odpowiednie zajęcie 
dla dam“. Nazwa tej sztuki 
plastycznej jest ,,pokrętna”, 
jednak dobrze oddaje rodzaj 
twórczości. Na początku tech-
nika może wydawać  się trud-
na, ale - jak tłumaczy pani 
Aldona - po prostu polega 
na tym, żeby skręcić pasek 
papieru, a później ukształto-
wać go i układać z kolejnych 
elementów we wzór. Sądząc 
po znakomitych rezultatach 
warsztatów w bibliotece, jest 
odpowiednia dla każdego: od 
dziecka po seniora, dla dziew-
czyny i mężczyzny... Warun-
kiem jest trochę cierpliwo-
ści, plus chęci i wyobraźnia. 
Zastrzeżenie? Jedno: wciąga!

Pani Aldona jest z zawodu 
pielęgniarką, a  quillingiem 
zajęła się po raz pierwszy 
przed Wielkanocą tego roku. 
Sama poszła na warsztaty i od 
tamtej pory nie może prze-
stać zwijać kolejnych koloro-
wych papierków i kompono-

wać ich w  przeróżne formy. 
Efekty są po prostu piękne 
(zobaczcie na zdjęciach). 

Co ważne, pani Aldona pro-
sto i umiejętnie potrafi prze-
kazać swoją wiedzę na temat 
quillingu - techniki, źródła 
inspiracji. Pod jej okiem 
każdemu, kto przyszedł na 
warsztaty, udało się od razu 
przygotować niezwykłą kart-
kę świąteczną, choć wszyscy 
uczestnicy to nowicjusze 
w tej dziedzinie. Pani Jadwi-
ga przyszła po raz drugi - po 
pierwszej przez siebie wy-
konanej kartce, nie mogła 
przestać myśleć o  quillingu 
i postanowiła rozpocząć drugi 
projekt - bombkę.

Tego typu praca, jak mówi 
pani Aldona, wymaga po-
święcenia większej ilości 
czasu niż trzy godziny, jest już 

bardziej skomplikowana, po-
nieważ wymaga dużej liczby 
elementów oraz planowania. 
Ale jak wspomniałam - to 
hobby bardzo wciąga, a jed-
nocześnie wycisza i relaksuje. 

Jeśli komuś nie udało się 
przyjść na zajęcia quillingu, 
z pewnością będą inne okazje 
na przyjemne wyjście do tej 
biblioteki. Jak wspomniałam, 
często odbywają się w  niej 
różne warsztaty plastyczne 
- wciąż można oglądać ko-
ronkowe bombki Grażyny 
Kociszewskiej i  decoupage 
Katarzyny Ilnickiej. Panie 
Jola i Beata z biblioteki mają 
w głowach już kolejne pomy-
sły, bo zależy im, by miejsce 
żyło. Bezsprzecznie to miejsce 
ma charakter i czar…

Kazimiera Zalewska

wiĄzOwna W niedziel-
ne popołudnie 10 grudnia 
2017 mieszkańcy gminy 
Wiązowna tłumnie zjechali 
na plac Centrum przy ulicy 
Lubelskiej, gdzie miała 
miejsce impreza świątecz-
na. Było mnóstwo atrakcji, 
szczególnie dla dzieci: 
Mikołaje, elfy, lodowisko,  
tańce i śpiewy oraz wspólne 
zapalenie choinki.

Wspólne ubie-
ranie gmin-
nej choinki to 
młoda trady-
cja wiązowska 

- wydarzenie zorganizowa-
no dopiero trzeci raz. Widać 
jednak, że bardzo spodobało 
się mieszkańcom, ponieważ 
przyjechali całymi rodzinami 
i bawili się razem. Najwięcej 
emocji wywołał kontakt z Mi-
kołajem i możliwość zrobienia 
sobie wspólnego zdjęcia - ko-
lejka była długaśna. Duże za-
ciekawienie budziło też nowo 
otwarte lodowisko. Jego na-
wierzchnia jest z  syntetycz-
nych płyt i  z  tego powodu 
nie tak śliska jak tradycyjne 
lodowiska, ale może właśnie 

dlatego chętnie korzystały 
z niego maluchy. 

Ponadto były wspólne - 
rodziców i  dzieci - tańce 
i śpiewy, rysowanie i pisanie 
listów do Mikołaja. Na sce-
nie wystąpił ze świątecznym 
repertuarem chór uczniów 
z klas gimnazjalnych i szkoły 
podstawowej w Gliniance pod 
dyrekcją Grażyny Kilbach.

Na koniec uczestnicy wspól-
nie udekorowali choinkę 
ozdobami w  stylu eko przy-
gotowanymi przez dzieci. 

Podczas całej zabawy  wolon-
tariusze - młodzież z wiązow-
skich szkół - zbierali fundusze 
dla dwóch małych chłopców 
potrzebujących pomocy: Teo-
sia oraz 5-letniego Rysia 
Nawrockiego z  Emowa. Ten 
uśmiechnięty chłopiec prze-
szedł bardzo poważną opera-
cję usunięcia guza, w wyniku 
której trzeba było też  wyciąć 
część nerwów, co spowodo-
wało u  chłopca uszkodzenie 
splotu ramiennego i  niedo-
wład lewej ręki. Sprawność 
ręki można odbudować, ale 
potrzebne są kolejne operacje 
i długa rehabilitacja. Rysio jest 
bohaterem wiązowskiej akcji 
„Świąteczna radość pomaga-
nia”, podczas której każdego 
roku są zbierane pieniądze (1 
proc. podatku) na cele chary-

tatywne (więcej o akcji czytaj 
na stronie tuwiazowna.pl).

Podczas trzech godzin nie-
dzielnej zabawy wolontariusze 
do puszek zebrali 4194,42 zł 
- pieniądze podzielono po po-
łowie: dla Teosia (2097.21 zł) 

i dla Rysia (2097.21 zł) - po-
informował GOK Wiązowna.

W Wiązownie święta Bożego 
Narodzenia pięknie się zaczę-
ły.

ZetKa
zobacz więcej zdjęć
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Willa na Górce a… politechnika Warszawska
otwock Spacerując 
ulicą Kościelną, w pewnym 
momencie mijamy niepo-
zorną, idącą pod górę, 
uliczkę Kruczkowskiego. 
Przy niej pod numerem 
10, na szczycie wzniesie-
nia znajduje się „Willa na 
Górce”. Jest to okazały 
drewniany budynek, bogato 
zdobiony drewnianymi 
ornamentami, szczególnie 
w misterne nad i podokien-
niki. Charakterystycznym 
elementem budynku jest 
solidna wieża w jego cen-
tralnej części, która pełniła 
rolę punktu widokowego 
na niezabudowaną wtedy 
okolicę a także czatowni 
przeciwpożarowej. Położe-
nie, drewniana wieżyczka 
oraz misterne zdobienia do 
dzisiaj przyciągają uwagę.

Willa na Gór-
ce” jest jedną 
z  najbardziej 
oryginalnych, 
c i e k a w y c h 

i najstarszych willi drewnia-
nych na terenie Otwocka. Zo-
stała zbudowana około 1890 
roku dla inżyniera Edmunda 
Diehla, autora przewodnika 
„Wille w Otwocku i warunki 
pobytu tamże” z  1893 roku. 
Jego praca, bardzo szcze-

gółowa, stała się pierwszą 
otwocką monografią, a więc 
bezcennym źródłem informa-
cji o początkach Otwocka.  

W tym miejscu warto przyj-
rzeć się właścicielowi willi, 
a była to postać wielkiego for-
matu.

Edmund Krystian Diehl, 
syn Karola Augusta i Wilhel-
miny, urodził się 22 grudnia 
1848 roku. Pochodził z ewan-
gelickiej rodziny, która przy-
wędrowała z  Wielkopolski 
i  osiadła w  Warszawie w  la-
tach 20-tych XIX w. Uczęsz-
czał do I Gimnazjum na No-
wolipkach, gdzie wykazał 
się zamiłowaniem do nauki. 
Studiował w  warszawskiej 
Szkole Głównej oraz w  pe-
tersburskim Instytucie Dróg 
i Komunikacji, gdzie w 1876 
r. uzyskał dyplom inżyniera 
komunikacji I  klasy. W  tym 
samym roku został zastępcą 
głównego inżyniera Kolei Pu-
tiłowskiej. Jednak nie dana 
mu była urzędnicza kariera. 
Około 1879 r. uśmiechnęło się 
do niego szczęście - w loterii 
niespodziewanie wygrał po-
nad 200000 rubli. Wygrana 
ta pozwoliła młodemu inży-
nierowi na usamodzielnie-
nie się oraz zajęcie się pracą 
społeczną i  naukową. Poza 
tym dzięki wygranej młody 

Edmund mógł wyjechać za 
granicę i poślubić miłość swo-
jego życia -  Aleksandrę Za-
rembiankę uważaną za jedną 
z największych warszawskich 
piękności (ówcześnie rosyj-
skie przepisy zabraniały ślu-
bów pomiędzy ewangelikami 
i  prawosławnymi, a  panna 
młoda była wyznania pra-
wosławnego). 

Po powrocie do kraju zajął 
się przede wszystkim propa-
gowaniem krajowej techniki 
i podnoszeniem jej na wyższy 
poziom. W  swoim krótkim 
życiu był m.in. sekretarzem 
i  członkiem zarządu Towa-
rzystwa Popierania Przemy-
słu i Handlu, wicedyrektorem 
Towarzystwa Kredytowego 
miasta Warszawy, członkiem 
Komitetu Kanalizacyjnego 
Warszawy i  komitetu budo-
wy szkoły im. Konarskiego 
w  Warszawie. Dużo pisał. 
Jako sfragista wraz z  prof. 
Franciszkiem Piekosińskim 
z  Uniwersytetu Jagielloń-
skiego napisał monumen-
talne dzieło „Pieczęcie pol-
skie wieków średnich”. Był 
kierownikiem działu tech-
nicznego „Wielkiej Ency-
klopedii Ilustrowanej” oraz 
autorem monograficznego 
opisu cmentarza ewangeli-
cko-reformowanego. W 1898 

roku zaangażował się w prace 
Stowarzyszenia Techników 
w Warszawie, którego był za-
łożycielem wspólnie z Gusta-
wem Kamieńskim, Feliksem 
Kucharzewskim, Władysła-
wem Marconim, Ryszardem 
Puciatą i Tadeuszem Witkow-
skim. 

Jednak największym dzie-
łem życia Edmunda była pra-
ca w założonej 21 październi-
ka 1897 roku Komisji, której 
zadaniem było utworzenie 
w Warszawie Instytutu Poli-
technicznego (czyli dzisiejszej 
Politechniki Warszawskiej), 

gdzie pracował wspólnie z Ka-
zimierzem Obrębowiczem, 
Piusem Altdorferem, Janem 
Blochem, Samuelem Dicks-
teinem. Instytut powstał bar-
dzo szybko, bo już 8 czerwca 
1898 roku. Edmund Diehl 
zmarł niespodziewanie 4 
kwietnia 1900 r. w wieku zale-
dwie 52 lat. Został pochowa-
ny w Warszawie na cmentarzu 
ewangelicko-reformowanym 
w rodzinnym grobowcu.

W latach 1906 – 25 „Willa 
na Górce” należała do braci 
R. i M. Pisarskich i była wy-

najmowana letnikom. Obec-
nymi właścicielami willi są 
sukcesorzy Pisarskich.

Przechodząc dzisiaj obok 
tego domu, pamiętajmy o jego 
pierwszym właścicielu i  o… 
Politechnice Warszawskiej.

Paweł Ajdacki

P.S. informacje biograficz-
ne o edmundzie diehlu 
pochodzą z niepublikowa-
nego opracowania Hanny 
Szczepańskiej „diehlowie 
Warszawscy” – maszynopis 
w zbiorach autora.

rekLaMa
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38. półmaraton Wiązowski 
- na dobry start!

turniej o puchar prezydenta Miasta Otwocka 

zagrali dla dzieciaków
BieGanie Siedem biegów 
dla każdego, w każdym 
wieku, w tym dla najmłod-
szych. Wyjątkowa półma-
ratońska trasa, na której 
przekonacie się, że płasko 
wcale nie musi znaczyć 
nudno, a ,,w mordę wind” 
nie tylko żeglarzom wieje. 
Zapraszamy do Wiązowny, 
gdzie już 38. raz rozpo-
czniecie biegową wiosnę.

Od lat utarło się, że jed-
ną z lepszych okazji do 
sprawdzenia efektyw-

ności zimowych treningów 
biegowych na Mazowszu 
jest Półmaraton Wiązowski. 
O prawdziwości tych słów 
będzie można przekonać się 
4 marca 2018 roku, bowiem 
w samo południe wystartu-
je bieg główny na dystansie 
21,097 km. Tradycyjnie towa-
rzyszyć mu będzie Wiązowska 
5-tka oraz biegi młodzieżowe 
i dziecięce: Mały Półmaraton, 
Mały Ćwierćmaraton i Bieg 
Krasnoludków. Trasy posia-
dają atest PZLA.

Zapisy elektroniczne startu-
ją 15 grudnia. Po raz pierwszy 
będziecie mieli  możliwość 

wyboru pakietu startowe-
go - z koszulką lub bez niej. 
Do 31 stycznia uczestnicy 
półmaratonu zapłacą 45 zł 
za pakiet bez koszulki, a za 
pakiet z koszulką 60 zł. Wy-
sokość opłaty startowej dla 
zawodników Wiązowskiej 
5-tki to 25 zł za pakiet bez 
koszulki lub 40 zł za pakiet z 
koszulką. Od czwartku, 1 lu-
tego, opłata startowa ulegnie 
podwyższeniu, a w pakietach 
będzie koszulka biegowa! 
Przypominamy, że dla dzie-

ci i młodzieży udział w Ma-
łym Półmaratonie, Małym 
Ćwierćmaratonie lub Biegu 
Krasnoludków jest bezpłatny!

Start, meta oraz miasteczko 
biegowe zlokalizowane będą 
przy Szkole Podstawowej 
w Wiązownie. Szczegółowe 
informacje na temat biegu 
znajdziecie pod adresem: 
wiazownapolmaraton.pl

Bądźcie z nami 4 marca 
w Wiązownie.

W  klasyfikacji 
ogólnej trium-
fowali zawod-
nicy ADSW 
Jissenkan - 

zdobyli Puchary Prezydenta 
Miasta Otwocka we wszyst-
kich kategoriach:

• Gabriela Jałocha (2 me-
dale złote i  jeden srebrny) 

w kategorii dzieci młodszych 
(do lat 8) 

• Hubert Jasiński (3 medale 
złote i jeden srebrny) w kate-
gorii dzieci starszych (8-12 lat) 

• Oliwia Infulecka (3 złote 
medale) w kategorii juniorów 
młodszych (12-15 lat) 

• Mikołaj Grott (3 złote me-
dale) w  kategorii juniorów 
starszych (15-18 lat) 

• Klaudia Ćwiek (2 medale 
złote i jeden srebrny) w kate-
gorii seniorów (+18 lat)

Sędzią głównym zawodów 
był otwocki trener karate 
Mirosław Plata (4 dan), a sę-
dziowali mistrzowie: Zbi-
gniew Pabiszczak, Jarosław 
Andrzej Malik, Tadeusz Dere-
hajło, Gracjan Plata, Dorota 
Królak, Klaudia Ćwiek. 

Rywalizowano w kilku kon-

kurencjach indywidualnych 
i  drużynowych, od uprosz-
czonych form dziecięcych 
(kihon) do kata drużynowe-
go seniorów - według zasad 
KWF. W  pierwszej części 
odbyły się konkurencje tech-
niczne dzieci i  młodzieży, 
gdzie znakomicie zaprezen-
towali się zawodnicy z otwo-
ckiej Akademii Karate ADSW 
JISSENKAN. W drugiej czę-
ści rozegrano konkurencje 
seniorów. Licznie zgroma-
dzeni widzowie mieli okazję 
obejrzeć najbardziej zaawan-
sowane tradycyjne formy 
kata i  widowiskowe pokazy 
technik z długim kijem (bo) 
oraz z pałkami nunchaku (ko-
budo). Pojedynki seniorów 
były szczególnie interesujące, 
zwłaszcza, że występowali po-

siadacze wysokich czarnych 
pasów, a w konkurencji kata 
wystartowała utytułowana ot-
wocka zawodniczka Klaudia 
Ćwiek - aktualna mistrzyni 
Europy w  kobudo (NUN-
CHAKU). Medaliści zostali 
udekorowani przez przedsta-
wiciela prezydenta Otwocka 
- pana Andrzeja Wysoczań-
skiego (naczelnika Wydziału 
Kultury Sportu i  Turystyki 
UM Otwocka). 

Przystąpienie ADSW JIS-
SENKAN Otwock do dwóch 
światowych organizacji WTKA 
(z siedzibą we Włoszech) oraz 
KWF (z  siedzibą w  Japonii) 
otworzyło zupełnie nowy 
rozdział w historii najstarszej 
szkoły karate w Otwocku.

Miro Plata

piłka NOŻNA Za 
nami XIV Turniej Piłkar-
ski „Gramy dla dziecia-
ków”, który odbył się 
w Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji 
w Karczewie. Pierw-
szego dnia zmagań 
rywalizował rocznik 
2005/2006 – tutaj bez-
konkurencyjna okazała 
się drużyna z Józefowa. 
W drugim dniu tur-
nieju o miano najlep-
szych walczył rocznik 
2007/2008 – z rywaliza-
cji zwycięsko wyszedł 
KS Advit Wiązowna. 

Rocznik 2005/2006
1. Józefovia Józefów
2. rkS Bór regót
3. kS advit Wiązowna
4. Józefovia Józefów ii

Król strzelców – klau-
diusz Sobota (kS ad-
vit Wiązowna)
Najlepszy bramkarz 
– kuba Wielgoławski 
(Józefovia Józefów)
Najmłodszy zawodnik 
– kuba Skrzeczkowski 
(pkS radość)
Najlepszy zawod-
nik – Filip Wojtaś (rkS 
Bór regut)

Rocznik 2007/2008
1. kS advit Wiązowna
2. OkS Otwock ii
3. pkS radość
4. OkS Otwock i

Król strzelców – adrian rak 
(kS advit Wiązowna) – 13 goli
Najlepszy bramkarz – Viktor 
Sosnowski (kS advit Wią-
zowna)
Najmłodszy zawodnik 
– Oliwier Szepiela (LkS 
Mazur karczew)
Najlepszy zawodnik – Fra-
nek Janiak (rkS Bór regut)

Wakul
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karate W kolejnej edycji corocznego otwockiego turnie-
ju karate Jissen, organizowanego cyklicznie przez Akade-
mię Dalekowschodnich Sztuk Walki ADSW „JISSENKAN” 
dla karateków z mazowieckich ośrodków sztuk i sportów 
walki, wystąpiło ponad stu dwudziestu zawodników. Także 
i tym razem nie zabrakło gości z bardziej oddalonych, za-
przyjaźnionych klubów, w tym znakomitej grupy zawodni-
ków z Dąbrowy Górniczej. Warto zaznaczyć, że zorganizo-
wany w dniu 10 grudnia br. V Mazowiecki Turniej KARATE 
o Puchar Prezydenta Miasta Otwocka to już piąta impreza 
objęta patronatem prezydenta Otwocka. Podobnie jak 
w poprzednich edycjach, zawody miały status rangi woje-
wódzkiej, jednak po raz pierwszy były zorganizowane pod 
patronatem światowej organizacji karate WTKA (WORLD 
TRADITIONAL KARATE ASSOCIATION).
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