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OTWOCK Budowa nowego mostu przez rzekę Świder, planowana od dziesięciu lat przez Zarząd Powiatu Otwockiego, 
najpewniej ruszy jeszcze w tym roku. Ministerstwo Infrastruktury przekazało na ten cel prawie 7 milionów złotych. - s. 3

 Most na Świdrze. rys. Paweł rupniewski
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Piórem kronikarza:

Nasza epoka jest dzie-
łem milionów. Jest 
także dziełem kilku 

ludzi, którym udało się na-
rzucić jej swój styl i sformu-
łować istotne prawdy. Kilku 
uczonych, kilku reformato-
rów społecznych, kilkuset 
pisarzy, artystów i paru dyk-
tatorów. Jednym z  nich był 
nie tak dawno Saudyjczyk 
Osama bin Laden.

Kiedy bogatemu człowieko-
wi znudziło się już wydawanie 
pieniędzy, bo ma wszystko, za-
pragnął bezgranicznej władzy. 
By ją posiąść, wymyślił nową 
broń. Samobójczy pocisk, 
czyli broń XXI wieku. Nie-
wykrywalną przez najnowsze 
urządzenia techniczne i mało 
kosztowną, bo nie wymagającą 
budowy fabryk. Jej prochem są 
odpowiednio wychowani fana-
tycy, dla których oddanie swego 
życia jest ślubem z Allachem. 
Świat się oburzył, bo wystraszył 
i boi do dziś, wszak akty terroru 
nie ustają.

Długi łuk angielski, o  któ-
rym tu mowa, swoją udaną 
premierę miał w  bitwie pod 
Hastings w  1066 roku. Do 
armii wprowadził go król Ed-
ward I. Nakazał nawet każdej 
gminie wiejskiej ćwiczenia 
w strzelaniu z łuku co niedzie-
lę i dostarczanie wyszkolonych 
łuczników do swego wojska. 
Edward III poszedł jeszcze 
dalej, ponieważ zachęcał do 
tych ćwiczeń królewskimi roz-
porządzeniami. Otóż nakazy-
wał regularne szkolenie dzieci 
i młodzieży. Zabronił nawet - 
pod karą więzienia - gier, za-
baw i zapasów, wyścigów lub 
walk kogutów, które mogły 
odciągnąć dzieci i  dorosłych 
od ćwiczeń w strzelaniu. W ten 
sposób Anglia stała się potęgą 
i postrachem rycerstwa.

Kiedy długie łuki nie prze-
rażały już tak bardzo, wy-
myślono inną, daleko nie-
bezpieczniejszą broń, czyli 
kusze. Szlachetnie urodzeni 
wojownicy uważali ją za broń 

diabła, podstępną, zdradzie-
cką i nierycerską. W 1139 roku 
postanowieniem drugiego so-
boru luterańskiego zakazano 
jej użycia, z wyjątkiem walki 
przeciw niewierzącym muzuł-
manom i heretykom. Ale czy 
komukolwiek udało się kiedyś 
poprzez zakazy ograniczyć sto-
sowanie skutecznej broni?

Wraz ze skonstruowaniem 
broni palnej w pierwszej poło-
wie XIV wieku rozpoczęła się 
spirala zbrojeń, która w efek-
cie doprowadziła do upadku 
rycerstwa i jego ideałów. Okres 
ten zapisał się w kronikach nie 
tylko z powodu licznych klęsk 
żywiołowych, ciężkich chorób 
i katastrofalnego głodu, ale był 
też czasem społecznego prze-
łomu. Wzrastała brutalizacja 
dnia powszedniego. Grabieże, 
morderstwa i przemoc stały się 
tak powszechne, że wyjście 
z  domu na rynek był rów-
nie niebezpieczne jak udział 
w wojnie.

Ojciec, czyli „głowa” domu, 
szkolił sam synów we wła-
daniu bronią, jeśli był ubogi. 
Bardziej zamożni posyłali 
swoich potomków do szkół, 
gdzie uczono ich sztuki walki 
i  zabijania. Ba, nawet dzie-
cięce zabawy to nic innego, 
jak zdobywanie umiejętności 
zaskoczenia przeciwnika i za-
bicie go.

I  tak trwa to od dawien 
dawna. I  mimo że od prze-
szło pół wieku nie jesteśmy 
z  nikim w  stanie wojny, to 
nasza młodzież uczy się za-
bijania i to nie tylko w świecie 
wirtualnym.13-letni Damian 
jest dzieckiem zamożnych 
rodziców. Ma więc wszystko: 
komputer, najnowsze gry, do-
stęp do Internetu, motorower, 
wysoką tygodniówkę i..., gdy-
by chciał, gwiazdkę z  nieba. 
Niestety, wszystkie te dobra 
XXI wieku znudziły mu się, 
więc zapragnął innych, moc-
niejszych wrażeń.

Zaprosił kolegów na działkę 
swoich rodziców i tam w do-

mku uwiązał swojego psa 
oraz zainstalował kamerę wi-
deo. Chłopcy chcieli zobaczyć, 
dzień po dniu, minuta po mi-
nucie, jak pies zdycha z głodu.

Trzy uczennice gimnazjum 
brutalnie skopały swoją ko-
leżankę tylko za to, że ta 
na przerwie pocałowała się 
z chłopakiem jednej z nich.

15-letnia Agata namówiła 
kolegów, by napaść na znie-
nawidzoną, bo zamożniejszą 
koleżankę i  ukarać ją za jej 
modne stroje, za drogi rower, 
którym przyjeżdża do szkoły, 
za to, że mieszka w bogatym 
domu… Przyszli z wizytą i za-
bili.

Arek, uczeń szóstej klasy, 
dobrze wie, że kiedy jego 
wirtualni przeciwnicy w kom-
puterowej grze zginą, mają 
jeszcze dwa lub trzy życia. 
Wstają i walczą dalej. Nawet 
jeśli oberwą, to nie boli ich. 
I  chociaż, gdy Arek, grając 
w piłkę z kolegami, dostanie 
kopniaka w łydkę, boli go jak 
diabli, nie kojarzy jednego 
z drugim. On wie, że ma być 
szybki, by zabić i  oszczędzić 
siebie. Jego bronią jest kom-
puter i gry, w których bierze 
udział. Ponadto agresji uczy 
się, oglądając telewizję. Ona 
w sposób szczególny przygoto-
wuje go do życia wojownika.

Wszystkie stacje telewizyj-
ne nadają programy, bajki 
i  filmy, w  których przemoc, 
zabijanie i  zwycięstwo sil-
niejszego nad słabszym jest 
leitmotivem. Nie dziwię się 
więc Arkowi, że bardziej go 
boli kuksaniec kolegi pod-
czas szkolnej przerwy aniżeli 
zabicie (gdzie krew się leje) 
przeciwnika.

I cóż my, dorośli, poradzimy. 
Arek za kilka, kilkanaście lat 
wymyśli nową, skuteczniejszą 
broń! On musi być zwycięz-
cą, bo wokół siebie nie widzi 
innych wzorców. Ani osobo-
wych, ani moralnych.

Andrzej Kamiński

POWIAT 
Z fantastyczną 
inicjatywą wyszli 
właściciele Top 
Marketu przy ul. 
Żeromskiego 
w Otwocku – 
ogłosili zbiórkę 
na rzecz 
Interwencyjnego 
Ośrodka 
Preadopcyjnego.

Inicjatywa charytatywna 
ma na celu pomoc 20 
dzieciom do pierwszego 
roku życia, które zosta-
ły porzucone, osierocone 

lub odebrane w  interwen-
cjach. Jak można pomóc? To 
bardzo proste – w sklepach 
sieci Top Market (Otwock 
ul. Żeromskiego, Tysiąclecia, 
Matejki, Karczew ul. Ander-
sa, Józefów ul. Polna, Koł-
biel ul. 1 Maja) rozstawione 
zostaną specjalne koszyki, 
do których można wrzucać 
zakupione wcześniej pro-
dukty dla maluszków. Or-
ganizatorzy proszą przede 
wszystkim o  wspomaganie 
poprzez zakup takich pro-
duktów jak: balsamy do cia-
ła dla niemowląt, emolienty 
i  płyny do kąpieli, proszki 
i  płyny do prania bielizny 

dziecięcej, zupki i  desery 
w  słoiczkach, kaszki, klei-
ki, płyny do mycia butelek, 
podłóg i szyb czy preparaty 
do WC. Można także wspo-
magać finansowo niemowlę-
ta z IOP poprzez wpłatę na 
odpowiednie konto bankowe 
– Bank Millennium S.A. PL 

10 1160 2202 0000 0000 
6084 1643.

Właścicielom Top Marke-
tów należą się wielkie brawa 
i  gratulacje za podjęcie tak 
wspaniałej inicjatywy. Oczy-
wiście zachęcamy do wzięcia 
udziału i przyłączenia się do 
akcji charytatywnej.

Jesteśmy rodzicami 
terrorystów

zbiórka na rzecz iop 
w sklepach top Market

„Książeczka dla Dziecka” 
JÓZEFÓW Trwa III edycja akcji „Książeczka dla dziecka”, z której dochód ma być  
przeznaczony na diagnostykę i leczenie maluszków z IOP w Otwocku. Przez kilka tygodni 
zbierane były (w szkołach, przedszkolach, instytucjach) używane książeczki dla dzieci, 
które wkrótce będą sprzedane na kiermaszach. Jak poinformowała główna organizatorka 
akcji, Kinga Błaszczyk, książeczki będzie można nabyć jak zwykle za „co łaska”, wrzucając 
datki do puszek podczas kiermaszy:
-  27 maja „Książeczka dla Dziecka – 55 urodziny Józefowa” - Piknik urodzinowy Holiday 

Inn Warszawa Józefów i Miasta Józefowa na terenie hotelu Holiday Inn w Józefowie;
-  3 czerwca „Książeczka dla Dziecka – na Dzień Dziecka” – 03.06 ICSir (Integracyjne 

Centrum Sportu i rekreacji) ul. długa 44 Józefów;
-  11 czerwca „Książeczka dla Dziecka – Otwarte Ogrody” – podczas finału festiwalu 

Otwartych Ogrodów w Józefowie na Skwerze Jana Pawła II w Józefowie.
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Będzie most przez Świder
OTWOCK 
Budowa nowego 
mostu w Otwocku, 
planowana od 
dziesięciu lat 
przez Zarząd 
Powiatu, po wielu 
różnorodnych 
perturbacjach 
rusza jeszcze 
w tym roku.

Prawie rok inten-
sywnych rozmów, 
spotkań i... udało 
się! – cieszy się wi-
cestarosta Paweł 

Rupniewski. - Będzie nowy 
most na Świdrze! Minister-
stwo Rozwoju i  Finansów 
dofinansowało naszą inwe-
stycję kwotą prawie 7 mi-
lionów złotych. Pozwoli to 

na uruchomienie prac już 
w tym roku. Jest to na razie 
świeża informacja, zatem 
więcej danych już nieba-
wem! Tymczasem (dla mniej 
cierpliwych i bardziej docie-
kliwych) przygotowałem wi-
zualizację przyszłego mostu 
na podstawie opracowanych 
planów – mówi wicestarosta 
i prezentuje rysunek. Natych-
miast po ukazaniu się infor-
macji na facebooku pojawiły 
się wpisy: „Gratulacje. zgła-
sza asumpt do uczestnictwa 
w trzecim etapie, czyli zapro-
jektowanie zieleni.” – napisał 
Wiktor Lach. – „Fatalnie... 
Józefów rozjechany!” – wpi-
sała Krystyna Olesińska. Nie-
którzy wątpią, że uzyskane 6 
926 500,00 złotych pozwoli 
ruszyć inwestycję o wartości 
ok. 30 000 000 zł, bo bra-
kuje zaangażowania ze strony 
Józefowa. 

Nie do końca jest to praw-
da, że bez wsparcia miasta 
Józefowa most nie powsta-

nie, choć należy przyznać, 
że gdyby Józefów dorzucił 
kilka milionów z pewnością 
czas budowy byłby krótszy, 
a mieszkańcy powiatu jadą-
cy przez Otwock do pracy 
do Warszawy nie musieliby 
tracić porannego i  popołu-
dniowego czasu na stanie 
w  kilometrowym korku na 
ul. Kołłątaja. No, ale może 
gdy budowa ruszy, józefow-
scy radni zdecydują się na 
jej dofinansowanie.

- Koszt budowy mostu wraz 
z  wykupem nieruchomości 
i dokumentacją ma wynieść 
ok. 32 mln zł., z czego 30% 
pokryte zostanie z  budżetu 
powiatu ( jest to deklaracja 
na dziś, choć w dalszej per-
spektywie może zwiększyć 
się nawet do 40%), a dalsze 
finansowanie w  wysokości 
30% zadeklarowało miasto 
Otwock. Kolejne 30% ma 
pochodzić ze środków ze-
wnętrznych, otrzymanych 
w  drodze dotacji od Mini-

sterstwa Infrastruktury, co 
stało się faktem 13 maja, 
gdy otrzymaliśmy prawie 7 
mln zł – stwierdza wicesta-
rosta Rupniewski i dodaje: - 
Zarząd Powiatu Otwockiego 
dąży do tego, aby poprawić 
sytuację mieszkańców, za-
równo tych mieszkających 
w Otwocku, dla których prze-
jazd przez most w godzinach 
szczytu jest największym 
problemem, ale także dla 
mieszkańców Józefowa czy 
innych gmin, których miesz-
kańcy korzystają z tego ciągu 
komunikacyjnego. Nic zatem 
dziwnego, że dążymy do wy-
budowania drugiego mostu 
przez rzekę Świder, który sta-
nowiłby przedłużenie ulicy 
Sikorskiego i spowodowałby 
rozładowanie ruchu. Inwe-
stycja uwzględnia w kwestii 
funkcjonalnej przyszłą roz-
budowę obwodnicy War-
szawy, a  także, co istotne 
z punktu widzenia lokalnych 
samorządów, budowę trzecie-

go toru przez PKP – podkre-
śla wicestarosta.

Deklaracja władz powiatu, 
że budowa mostu rozpo-
cznie się jeszcze w tym roku, 
cieszy i daje nadzieję, że od 

roku 2019 nie będziemy stać 
w korku, a nasze pojazdy nie 
będą „zasmradzać” spalinami 
Otwocka i Józefowa.

Andrzej Kamiński

OTWOCK 10 maja w Klini-
ce Ortopedii i Traumatologii 
Dziecięcej CMKP SPSK im. 
prof. Adama Grucy w Otwo-
cku odbyło się uroczyste 
rozpoczęcie Krajowego 
Programu Leczenia Wad 
Ubytkowych i Wydłużania 
Kończyn u Dzieci. Tego 
dnia Fundacja WOŚP na 
czele z Jerzym Owsiakiem 
przekazała specjalistyczny 
sprzęt potrzebny do realiza-
cji programu, a przeznaczo-
ny dla szpitali w Otwocku 
i Poznaniu.

Krajowy Program Lecze-
nia Wad Ubytkowych 
i Wydłużania Kończyn 

u  Dzieci to unikatowy pro-
jekt, który został zainicjowa-
ny jako program medyczny 
Fundacji Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. Będzie 
on realizowany przez dwie 

wyspecjalizowane kliniki or-
topedii dziecięcej w Poznaniu 
i Otwocku, a jego celem jest 
zapewnienie w skali całej Pol-
ski powszechnej dostępności 
nowoczesnych technik lecze-
nia wad ubytkowych kości 
u dzieci. Dziś rodzice dzieci 
cierpiących na tego rodzaju 
schorzenia często szukają 
pomocy w  zagranicznych 
ośrodkach ortopedycznych, 
podejmując drogie i  uciąż-
liwe leczenie, które w  dużo 
bardziej optymalnych warun-
kach może być z  powodze-
niem prowadzone w Polsce. 

- Uruchomienie Progra-
mu pozwoli nie tylko na po-
wszechne i skuteczne leczenie 
wad ubytkowych, ale także 
na prowadzenie skoordyno-
wanej kampanii informacyj-
nej - w mediach, ale również 
w  publicznych placówkach 
medycznych oraz wśród le-

karzy rodzinnych - o  moż-
liwościach skutecznego le-
czenia w  Polsce większości 
schorzeń tego typu – mówi 
prof. Jarosław Czubak, kon-
sultant krajowy w dziedzinie 
ortopedii i traumatologii na-
rządu ruchu.  

W wydarzeniu  wzięli udział 
m.in. :Jerzy Owsiak- prezes 
fundacji WOŚP, Lidia Ow-
siak- członek zarządu fun-
dacji WOŚP, prof. Jarosław 
Czubak - konsultant krajowy 
w dziedzinie ortopedii i trau-
matologii narządu ruchu, 
prof. Marek Jóźwiak z Klini-
ki Ortopedii i Traumatologii 
Dziecięcej w Poznaniu, pre-
zydent Otwocka Zbigniew 
Szczepaniak oraz przedsta-
wiciele Narodowego Fundu-
szu Zdrowia.

Spotkanie rozpoczęło 
się od konferencji praso-
wej, podczas której Jerzy 

Owsiak przedstawił plan 
oraz założenia „Krajowego 
Programu Leczenia Wad 
Ubytkowych i  Wydłużania 
Kończyn u  Dzieci”. Poin-
formował także, że koszt 
jednego zestawu TSF sięga 
490 tysięcy złotych i że pro-
gram WOŚP ma sprawić, iż 
wszystkie dzieci, które poja-
wią się w klinice w Otwocku 
i w Poznaniu, dostaną swoje 
urządzenia. Następnie prof. 
Jerzy Czubak - konsultant 
krajowy w dziedzinie ortope-
dii i  traumatologii narządu 
ruchu - opowiedział o prze-
kazanym specjalistycznym 
sprzęcie, sposobie oraz cza-
sie leczenia wrodzonych wad 
za jego pomocą.

Po zakończeniu konferen-
cji odbyła się uroczystość 
przekazania zakupionego 
przez Fundację sprzętu, a są 
to: rama Taylora (TSF) wraz 

z oprzyrządowaniem i opro-
gramowaniem, aparaty do 
znieczulenia, stół operacyjny, 
aparaty RTG z ramieniem C 
oraz aparat USG. Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy, 

wykorzystując środki zebrane 
w ramach 1% podatku, wyda-
ła na ten cel 2.629.620,85 zł. 
PLN. 

ZetKa

KONdOleNCJe

WOŚP wspiera ortopedię dziecięcą
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Nowy most przez Świder to lekarstwo na korki na obec-
nej przeprawie przez rzekę. Fot. Wakul
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Wizyta doradcy 
prezydenta uSa 

OTWOCK 13 maja do 
naszego miasta zawitał 
prof. Ted Malloch, przyjaciel 
i doradca urzędującego 
prezydenta Stanów Zjedno-
czonych Donalda Trumpa. 
Wizyta odbyła się na za-
proszenie Stowarzyszenia 
Prawe Miasto. 

Otwock jest piękny 
i ma bardzo duży po-
tencjał” – takie słowa 

miał wypowiedzieć odwie-
dzający nasze miasto dorad-
ca Donalda Trumpa, prof. 
Ted Malloch. Zacny gość 
przybył z  wizytą do Polski, 
a do Otwocka przyjechał na 
zaproszenie Stowarzyszenia 
Prawe Miasto. Jego przedsta-
wiciele: Paweł Walo (prezes 
stowarzyszenia) oraz żona 
Paulina Walo (kandydatka na 
prezydenta Otwocka w 2014 
roku) oprowadzali go po 
pięknych okolicach miasta: 
prof. Malloch w trakcie wy-
cieczki obejrzał m.in. tereny 
nad rzeką Świder. Jak się 
okazuje, amerykański gość 
dostrzegł w  naszej miejsco-
wości duże możliwości roz-
woju i  twierdził, że dobrze 
zarządzany Otwock może 
być najpiękniejszym miastem 
w Polsce. Ted Malloch był tak 
zachwycony miejscem i towa-
rzystwem oprowadzających, 

że spędził tu najwięcej czasu 
– więcej nawet niż na spotka-
niach z ważnymi politykami, 
jak chociażby z Jarosławem 
Kaczyńskim. 

Ciekawa była także rozmo-
wa na temat współpracy Ot-
wocka z miastami w Stanach 
Zjednoczonych. Jak tłumaczy 
Paweł Walo - mogłoby się to 
odbyć na zasadach miast 
bliźniaczych, jak jest w przy-
padku chociażby niemieckie-
go miasta Lennestadt. Prezes 
Prawego Miasta dodał, że 
była to oczywiście niezobo-
wiązująca rozmowa pomię-
dzy oboma panami, ale wia-
domo, że od tego zawsze się 
wszystko zaczyna.

W  rozmowie ze mną Pa-
weł Walo podkreślał, że było 
to bardzo pozytywne i  miłe 
spotkanie. Ted Malloch oka-
zał się sympatycznym czło-
wiekiem, z  którym można 
szybko nawiązać bliższe re-
lacje, co przy planach współ-
pracy Otwocka z  miastami 
w  USA jest niezwykle waż-
ne. Co więcej, Ted Malloch 
to przecież kandydat na am-
basadora Stanów Zjednoczo-
nych przy Unii Europejskiej 
i niewykluczone, że uda mu 
się jeszcze nie raz odwiedzić 
Polskę, w tym Otwock. 

Jan Szczyrek

ŻyCZeNIa

Nielegalna przebudowa 
w budynku po pko Bp?
OTWOCK Bank PKO BP w Otwocku sprzedał ostatnio swój budynek przy ul. 
Powstańców Warszawy. Jak się dowiedzieliśmy - nowy właściciel planuje tam 
zorganizowanie przebudowy. Sęk w tym, że w powiatowym rejestrze zgłoszeń 
zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych oraz w rejestrze 
wniosków i pozwoleń na budowę nic na ten temat nie ma.

dzisiejsze prawo bu-
dowlane uważane 
jest przez jednych 
za bardzo restryk-
cyjne,  inni są jego 

zwolennikami. Nie zmienia 
to jednak faktu, że cokolwiek 
byśmy o nim nie myśleli, musi-
my się do niego dostosowywać 
i  przestrzegać. Do procedur 
dostosowują się przede wszyst-
kim przedsiębiorcy, nie chcąc 
narażać się na późniejsze nie-
miłe konsekwencje, np. stratę 
pieniędzy, a nawet zakończe-
nie prowadzenia działalności. 
Z naszych informacji wynika, 
że przy ul. Powstańców War-
szawy w  Otwocku może być 
zupełnie inaczej.

Zacznijmy od 
początku
W  drugiej połowie 2016 

roku właściciele otwockie-
go oddziału PKO BP sprze-
dali nieruchomość przy ul. 
Powstańców Warszawy 15. 
Taki ruch wynikał z szukania 
oszczędności przez placówkę 
bankową. Od początku PKO 
BP nie miał zamiaru zmie-
niać swojej dotychczasowej 
lokalizacji i natychmiast wy-
najął od nowego właściciela 
część budynku na potrzeby 
dalszego prowadzenia naj-
większego oddziału bankowe-
go w Otwocku. Dodatkowo 10 
sierpnia 2016 roku bank wy-
stąpił z wnioskiem do Staro-
stwa Powiatowego o przebu-
dowę pomieszczeń, co zostało 
zatwierdzone cztery miesiące 
później, dokładnie 13 grudnia 
2016 roku. Efekty przebudo-
wy można podziwiać dzisiaj 
– przede wszystkim nowe po-
mieszczenia i nowocześniejszy 
wygląd, ale z powodu najmu 
tylko pewnej części budynku, 
w oddziale zrobiło się bardzo 
ciasno. Mimo wszystko bank 
zachował się bardzo profe-
sjonalnie i dostosował się do 
wszystkich wymogów pra-
wa budowlanego.

Nowy właściciel
Bank sprzedał swoją nie-

ruchomość jednoosobowej 
firmie Continental Nierucho-
mości Komercyjne Marek Za-
drożny. Od samego początku 
nowy właściciel próbował do-
stosowywać budynek do swo-
ich potrzeb. Jak informowała 
lokalna prasa, początkowo 
miała być to rozbudowa, ale 
nic nie wskazuje, że do takich 

działań w  ogóle dojdzie. Co 
więc zamierza nowy dyspo-
nent? Na budynku pojawiło 
się już ogłoszenie o  wynaję-
ciu lokalu, a  część bankowa 
została oddzielona od reszty 
budynku ścianą z dykty. Może 
to wskazywać na to, że w po-
zostałych częściach będą pro-
wadzone działania remontowe 
lub budowlane. O tych drugich 
mówi się znacznie więcej.

Przebudowa dla 
nowych najemców
Jak nieoficjalnie dowiedzia-

ła się nasza redakcja - firma 
Continental Nieruchomości 
Komercyjne znalazła już na-
jemcę na pozostałe pomiesz-
czenia po banku PKO BP, 
a wynajmowanie miałoby się 
rozpocząć w lipcu 2017 roku. 
Na pierwszym przewidziane 
są ponoć pomieszczenia biu-
rowe, wcześniej mówiło się 
także o  sklepach. Aby jed-
nak do tego doszło, właściciel 
musi zgłosić zmianę sposobu 
użytkowania budynku, a tak-
że przeprowadzić tam gene-
ralną przebudowę. Na takie 
działania wymagane jest od-
powiednie pozwolenie, które 
wynika z  przepisów prawa 
budowlanego. Sprawdzając 
jednak w  powiatowych re-
jestrach zgłoszeń zamiaru 
przystąpienia do wykona-
nia robót budowlanych oraz 
wniosków i pozwoleń na bu-
dowę/rozbiórkę, nie znajdu-
jemy nic na temat nierucho-
mości przy ul. Powstańców 
Warszawy 15. Jeśli nasze 
informacje się potwierdzą, 
będziemy mieli do czynienia 
z nielegalną przebudową.

Prawo budowlane
Prowadzenie przebudowy 

i  szybki termin oddania do 
użytku pomieszczeń nowe-
mu najemcy na dobrą spra-

wę nie ma szans na reali-
zację. Wedle przepisów na 
początku trzeba otrzymać 
odpowiedni wypis z  Miej-
scowego Planu Zagospoda-
rowania Przestrzennego, 
a następnie stworzyć projekt 
i  wystąpić o  pozwolenie na 
budowę. Czas oczekiwania 
może trwać nawet 65 dni, 
a ewentualna pozytywna de-
cyzja musi się uprawomocnić 
w terminie 14 dni. Kolejnym 
krokiem jest zawiadomienie 
o  planowanym rozpoczęciu 
prac. Jeśli wszystko się uda 
i  fizyczna przebudowa się 
zakończy, właściciel powi-
nien złożyć kolejny wniosek 
- o  udzielenie pozwolenia 
na użytkowanie obiektu. 
Wtedy odpowiedni organ, 
w  tym przypadku Powia-
towy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego, przeprowa-
dza odpowiednią kontrolę 
wykonanych prac i  wydaje 
decyzję zezwalającą na użyt-
kowanie obiektu. Ta decyzja 
także wymaga uprawomoc-
nienia w  terminie 14 dni. 
Dodatkowo dochodzą tutaj 
jeszcze procedury związane 
ze zmianą sposobu użyt-
kowania, m.in. złożenie 
wniosku o  zmianę sposobu 
użytkowania obiektu budow-
lanego, cztery egzemplarze 
przygotowanego wcześniej 
projektu budowlanego czy 
też różne oświadczenia. Real-
nie patrząc, wszystko to może 
potrwać nawet 5-6 miesięcy. 
Niemożliwe jest zatem, aby 
od maja do lipca br. zdążyć 
z formalnościami, rozpocząć 
przebudowę i oddać jeszcze 
do użytkowania pomieszcze-
nia nowemu najemcy. Niele-
galna przebudowa wiąże się 
z poważnymi konsekwencja-
mi. Jeśli wykryje się takową, 
odpowiedni organ może na 
podstawie art. 50 prawa bu-

dowlanego wstrzymać roboty 
budowlane. Dodatkowo, jeśli 
nielegalna przebudowa doj-
dzie do skutku lub pomimo 
decyzji o  jej wstrzymaniu 
zostanie wykonana, organ 
nadzoru budowlanego może 
nakazać - w  drodze decyzji 
- rozbiórkę, a także przywró-
cenie obiektu do stanu pier-
wotnego.

Jeśli więc będą tam biura 
czy też sklepy - jak podawa-
ły media we wcześniejszym 
czasie - musi zostać złożony 
wniosek o  zmianę sposobu 
użytkowania, a następnie zre-
alizowane procedury umoż-
liwiające  przystąpienie do 
przebudowy. Wszystko może 
się potwierdzić, bo przecież 
już część budynku jest od-
dzielona ścianą z dykty, a jest 
to typowe w miejscach, gdzie 
trwają prace budowlane. 
Tymczasem w powiatowych 
rejestrach nie ma nic , co 
dotyczyłoby nieruchomości 
po banku PKO. Nowy właś-
ciciel naraża nie tylko siebie, 
ale także nowego najemcę 
– może przecież pojawić się 
decyzja o wstrzymaniu robót, 
a nawet nakazanie rozbiórki 
i przywrócenie do stanu po-
przedniego w  trakcie, kiedy 
wynajmujący otworzy już 
swoją nową działalność. Co 
zatem dzieje się przy ul. Po-
wstańców Warszawy 15 i czy 
rzeczywiście mamy do czy-
nienia z  nielegalną przebu-
dową? Czas pokaże.

Jan Szczyrek

PS. Nasze informacje 
zaczynają się potwier-
dzać – 17 maja rozpoczę-
ła się budowa nowego 
przyłącza wraz z nowym 
budynkiem rozdzielni. 
W powiatowych rejestrach 
brak tego faktu.
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Śmierć obok parkingu
OTWOCK/KARCZEW 
Osiedle Ługi leży pomiędzy 
Otwockiem i Karczewem, 
wyraźnie odrębne, admi-
nistracyjnie podzielone 
pomiędzy te miejscowości. 
Z okna widzę obie części. 
Na wprost przedszkole 
i place zabaw dla dzieci 
oraz skwerek, dalej bloki, 
domki jednorodzinne i hen, 
hen… po lewej - bloki i dwa 
parkingi. Wyglądam i właś-
nie widzę, że na ścieżce 
pomiędzy ulicami Berlinga i 
Andersa coś się dzieje. Stoi 
ambulans pogotowia ratun-
kowego, radiowóz policji, a 
na ziemi ktoś leży. Ratowni-
cy w czerwonym skafandrze 

klęczą i robią sztuczne 
oddychanie. Obok kręci się 
jakaś kobieta, wyraźnie nie 
wie, co ze sobą zrobić. Klę-
ka, dotyka leżącą postać. 
Dzieli nas odległość około 
dwustu metrów, więc nie 
widzę dobrze szczegółów.

Trwa to już dłuższy czas. 
Wreszcie ratownicy koń-
czą akcję i odjeżdżają, a 

kobieta przytula się do ciała. 
Wygląda to jakby chciała za-
trzymać odchodzące życie, 
które już przecież odeszło. 
Jakby chciała ogrzać leżącą 
postać, a sama się wyziębia, bo 
to chłodne przedpołudnie, tyl-
ko kilka stopni powyżej zera.

Przede mną widać obraz 
bezgranicznej rozpaczy i 
ogromu miłości.W końcu 
nadjeżdża samochód do 
przewożenia zmarłych - za-
bierają zwłoki.

Następnego dnia po po-
łudniu czekam w kolejce w 
przychodni lekarskiej. Pie-
lęgniarka przyprowadza pod 
gabinet lekarski mężczyznę 
i kobietę. Widać na ich twa-
rzach smutek i cierpienie. 
Kobieta to ta, która wczoraj 
była przy zmarłym, okazuje 
się, że jest jego siostrą. Do-
wiaduję się od nich, że zmar-
ły miał 35 lat, nie leczył się 
na serce, zasłabł nagle na 
tej ścieżce. Prawdopodobnie 

już nie żył, kiedy przyjecha-
ło pogotowie.Ta nagła śmierć 
nastąpiła w miejscu, które 
widoczne jest z wielu okien. 
Zjawiło się tam kilka osób, 
może zbyt późno.Czy prze-
staliśmy mieć współczucie 
dla cudzego nieszczęścia? 
Czy nie myślimy, że podobne 
może dopaść w każdej chwi-
li i nas? Zapewne zdajemy 
sobie z tego sprawę, ale nie 
mamy pojęcia jak w takich 
sytuacjach należy się zacho-
wać. Może  nasza obecność 
na miejscu mogłaby być tyl-
ko przeszkodą. Niemniej  ła-
cińskie średniowieczne hasło 
„memento mori” nie straciło 
na aktualności.

 Niezależnie jednak od me-
tafizycznego wymiaru wyda-
rzenia, nasuwa się całkiem 
współczesna refleksja. Akurat 
w tym przypadku znalazł się 
ktoś, kto sprowadził pomoc 
medyczną, ale, niestety, już 
bezskuteczną. Nieszczęśli-
wych wypadków jest wiele. 
Tutaj dotknęło to młodego 
mężczyznę, lecz o wiele bar-
dziej narażeni są ci, którzy 
pełnię sił mają za sobą. Nasze 
społeczeństwo starzeje się. Co 
rusz czytamy, że ktoś zasłabł 
na ulicy, w sklepie, na klatce 
schodowej - nie było przy nim 
nikogo bliskiego, ani nikogo, 
kto umiałby udzielić pomocy, 
a na karetkę czeka się czasami 

długo. Jesteśmy nowoczes-
nym społeczeństwem, więc 
czy wszyscy dorośli i starsza 
młodzież nie powinni być 
przeszkoleni w udzielaniu 
pierwszej pomocy? Kto powi-
nien tym się zająć się? Samo-
rządy, szkoły, organizacje typu 
PCK, a może nawet obrona 
terytorialna [temat na czasie] 
czy choćby domy kultury?

iOtwock.info informował 
o szkoleniu dziennikarzy w 
zakresie pierwszej pomocy. 
Krok w dobrą stronę, ale to 
tylko kropla w morzu po-
trzeb. Może jednak dzienni-
karze ,,popchną” sprawę.

Anna Łuczak

KARCZEW okiem radnego Kwiatkowskiego

parkingowa rewolucja na ługach
Zatłoczone, wąskie 

uliczki pełne samo-
chodów. Dziurawe 
drogi, którym do-
raźne remonty już 

raczej nie pomogą, a z drugiej 
strony piękna zieleń i  przy-
roda otaczające osiedle Ługi 
właściwie z  każdej strony. 
Coraz bogatsza infrastruk-
tura rekreacyjna (niedawno 
wybudowana ścieżka zdro-
wia, nowo powstający plac 
zabaw na rogu ul. Berlinga 
i  Bema czy też planowane 
boisko wielofunkcyjne po 
otwockiej stronie osiedla). 
Tak obecnie wygląda krajo-
braz Ługów. No i oczywiście 
są co najmniej dwa punkty 
widzenia, z pozoru komplet-
nie przeciwstawne, dotyczące 
tego jak osiedle powinno wy-
glądać w przyszłości.

Jak Ługi zostały zapro-
jektowane – każdy widzi. 
Koncepcja z  tamtych lat, 
nieprzewidująca choćby tak 
dużego zmotoryzowania 
wśród Polaków, od lat spę-
dza sen z powiek mieszkań-
com i włodarzom. Największy 
problem jest oczywiście po 
karczewskiej stronie osied-
la powstałego najwcześniej. 
Podstawowe zagrożenie to 
przejezdność ulic dla służb 
porządkowych. Nie raz wi-
działem, jak straż pożarna 
czy pogotowie z trudem prze-
ciskały się w głąb osiedla. Nie 
chcę sobie nawet wyobrażać 
kryzysowej okoliczności, 
w  której potrzebny byłby 
więcej niż jeden wóz straża-
cki czy karetka pogotowia… 
A przecież w ostatnich tygo-
dniach głośno było na Łu-
gach o podpaleniach piwnic.

Obecna sytuacja parkin-
gowa na osiedlu jest nie do 
zaakceptowania na dłuższą 
metę. Jak mawia przysłowie 

– Polak mądry po szkodzie. 
Dlatego właśnie tak niewie-
le słychać głosów chcących 
zmian. „Jest nieźle - to po co 
zmieniać?” - wydają się py-
tać niektórzy. Nie oszukujmy 
się, również z  politycznego 
punktu widzenia, decyzja 
o zmianie organizacji ruchu 
na Ługach (a właściwie o jej 
wprowadzeniu, bo teraz 
mamy do czynienia z  tzw. 
wolną amerykanką – każdy 
robi, co chce), jest delikatnie 
mówiąc, ryzykowna. Nikt 
nie lubi drastycznych zmian, 
łącznie ze mną.

Dlatego właśnie mam 
mieszane uczucia co do 
opracowanej w  styczniu br. 
przez Otwocką Spółdzielnię 
Mieszkaniową wstępnej or-
ganizacji ruchu dla osiedla 
Ługi. Zgodnie z  jej założe-
niami mieszkańcy mogą zo-
stać pozbawieni około 120 
miejsc postojowych wzdłuż 
ulic. Wedle koncepcji spół-
dzielni, uzgodnionej z  bur-
mistrzem Władysławem 
Łokietkiem, parkowanie 
samochodów byłoby możli-
we jedynie w wyznaczonych 
miejscach. Z  jednej strony 
to dobrze, że w końcu temat 
ruszył i zaczynamy poważnie 
myśleć o  bezpieczeństwie 
i  komforcie mieszkańców. 
Z  drugiej jednak strony, na 
etapie opracowywania or-
ganizacji ruchu kompletnie 
pominięto radnych z  osied-
la Ługi, mieszkańców i nasz 
głos, co sprawiło, że projekt 
jest - lekko mówiąc- kontro-
wersyjny.

Priorytetem jest natural-
nie uczynienie osiedlowych 
uliczek bezpiecznymi. Nie 
może się to jednak odbywać 
kosztem mieszkańców. Wy-
znaczenie miejsc parkingo-
wych w taki sposób, że z dnia 

na dzień z  Ługów będzie 
musiało „wyparować” ok. 
120 samochodów to żadne 
rozwiązanie. Doprowadzi  
jedynie do konfliktów i nie-
potrzebnych emocji. A wyni-
ka to z faktu, że głos radnych 
i mieszkańców osiedla Ługi 
jest po prostu lekceważony. 
I to zarówno przez Otwocką 
Spółdzielnię Mieszkaniową 
jak i władze Karczewa. Choć 
te drugie, w  osobie burmi-
strza Łokietka, wydaje mi się, 
że zrozumiały powagę sytua-
cji i na niedawnej komisji po-
święconej kwestii organizacji 
ruchu na Ługach, starały się 
nas wysłuchać.

Ługi bez wątpienia mają 
swój mikroklimat, a  żeby 
zrozumieć potrzeby osiedla 
– trzeba wejść w  jego buty. 
Cieszą mnie liczne głosy ze 
strony mieszkańców innych 
części Karczewa, popiera-
jących działania dążące do 
uporządkowania Ługów.

Tego zrozumienia wyda-
ją się jednak nie podzielać 
radni z  koalicji rządzącej 
w  Karczewie, którzy jasno 
deklarują: „trzeba wprowa-
dzić organizację ruchu na 
Ługach i  usunąć samocho-
dy z ulic!”. Jednocześnie gdy 
apelujemy, aby wraz z organi-
zacją ruchu powstały miejsca 
postojowe we właściwych ku 
temu lokalizacjach, powta-
rzają, że w innych częściach 
Karczewa nikt nie buduje 
parkingów to i  na Ługach 
nie będzie. To jest właśnie 
to niezrozumienie, o którym 
piszę. Otóż specyfika osiedla 
opartego na blokach miesz-
kalnych jest nieco odmienna 
od tego złożonego z domów 
jednorodzinnych. Przy ulicy 
zabudowanej blokami, przy 
której mieszka, dajmy na to 
500 osób, koszt położenia 

asfaltu jest niższy, jeśli bie-
rzemy pod uwagę wydatek na 
jednego mieszkańca niż po-
łożenie asfaltu na ulicy o tej 
samej długości dla 100 osób 
w domach jednorodzinnych. 
Z kolei przy blokach jasnym 
jest, że muszą powstać dodat-
kowe miejsca parkingowe, 
aby ulice były przejezdne. 
W ten sposób nikt nie czuje 
się pokrzywdzony, bo w miarę 
możliwości dostaje to, czego 
potrzebuje. Czy właśnie opi-
sałem utopię? Coś nierealne-
go?... Chyba jednak nie, bo 
po otwockiej części osiedla 
Ługi tak właśnie się dzieje.

Wróćmy jednak do meri-
tum – dlaczego tak właści-
wie z Ługów ma zniknąć 120 
samochodów? Głównie ze 
względu na zbyt wąskie ulice 
na ul. Berlinga i Sikorskiego. 
I to właśnie przede wszystkim 
tych ulic dotyczy problem, 
choć po części wszystkich 
(ok. 60 samochodów musia-
łoby zostać usuniętych z ul. 
Berlinga, ok. 40 z ul. Sikor-
skiego i po ok. 10 z ul. Ander-
sa i Roweckiego). Działania, 
aby to zrównoważyć nowymi 
miejscami parkingowymi? 

Znikome. Spółdzielnia do-
raźnie buduje zatoki posto-
jowe w wybranych lokaliza-
cjach, co jednak jest kroplą 
w morzu potrzeb. Brakuje tu, 
niestety, współpracy. Gmina 
nie bardzo chce przeznaczać 
pieniądze na rozwiązanie 
problemu (przy zdecydo-
wanym sprzeciwie radnych 
będących u władzy). 20.000 
zł zaplanowane w tym roku 
na wysypanie tłucznia i wy-
równanie terenu pomiędzy 
ul. Berlinga a przedszkolem 
nie jest żadnym lekarstwem. 
Nie będzie nawet odwodnie-
nia. OSM też nie wydaje się 
zainteresowana losem swoich 
spółdzielców. Władze spół-
dzielni nie wyraziły zgody 
na wyłożenie kostką przy-
toczonego wyżej miejsca za 
ul. Berlinga, argumentując 
to możliwymi inwestycja-
mi w  tym miejscu. Ta sama 
sytuacja ma miejsce za ul. 
Roweckiego, przy parkingu 
strzeżonym, który już jakiś 
czas temu został zmniejszony 
o połowę, a druga połowa stoi 
niezagospodarowana. Chęci, 
aby wraz z gminą zrobić tam 
coś dla swoich spółdzielców 

i mieszkańców – brak.
Jako radni z  osiedla Ługi 

zabiegamy i  wciąż będziemy 
zabiegać, aby nie dopuścić 
do wprowadzenia organizacji 
ruchu w formie przedstawio-
nej powyżej. Zmiany należy 
przeprowadzić, ale z  głową 
i  z  poszanowaniem zdania 
mieszkańców. Aby usatysfak-
cjonować zarówno tych, któ-
rzy chcą, żeby na Ługach moż-
na było swobodnie parkować, 
jak i  tych, którzy na osiedlu 
chcą jak najwięcej zieleni 
(a często wbrew pozorom są 
to głosy zbieżne). Już niedługo 
odbędzie się kolejna komisja 
w  tej sprawie. Mam nadzie-
ję, że będę miał dla Państwa 
dobre wieści i mimo wszystko 
wygra zdrowy rozsądek.

Piotr Kwiatkowski, 
Radny Rady Miejskiej w Karczewie
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60-lecie karczewskiej „dwójki”

ZTM obniża ceny biletów 
długookresowych

kręci mnie 
bezpieczeństwo

KARCZEW Dyrekcja 
Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Bohaterów Westerplatte 
w Karczewie serdecznie 
zaprasza na Piknik Rodzin-
ny z okazji sześćdziesięcio-
lecia istnienia szkoły, który 
odbędzie się w sobotę 27 
maja 2017 r. w godzinach 
13:00-18:00. 

Od godz. 13:00 do 
15:00 odbędzie się 
specjalny program 

artystyczny, w którym wy-
stąpią nauczyciele szkoły 
wraz z dyrekcją, a także ucz-
niowie. Następnie do godz. 
18:00 odbędą się przeróżne 
występy uczniów, którym 
towarzyszyć będą loteria 
fantowa, malowanie twarzy. 
Nie zabraknie także czegoś 
na ząb, gdyż rodzice i na-
uczyciele przygotują bufet, 
w którym będzie można 
skosztować rzeczy z grilla lub 
domowych słodkości.

POWIAT Świetna wiado-
mość dla mieszkańców 
podwarszawskich miejsco-
wości – od 1 czerwca sta-
nieją długookresowe bilety 
(30 i 90-dniowe) ważne w 1. 
i 2. strefie. 

PONiżeJ ZeStAwieNie ceN:
ceny biletów 30-dniowych 
imiennych na strefy 1+2:
Bilet normalny – stara cena: 
210 zł; nowa cena: 180 zł; 
oszczędność: 30 zł
Bilet ulgowy – stara cena: 
105 zł; nowa cena: 90 zł; 
oszczędność: 15 zł
BW/BW+ - stara cena: 
196 zł; nowa cena: 166 zł; 
oszczędność: 30 zł
BMW/uBW/uBW+ - stara 
cena: 98 zł; nowa cena: 83 
zł; oszczędność: 15 zł

ceny biletów 90-dniowych 
imiennych na strefy 1+2:
Bilet normalny – stara cena: 
536 zł; nowa cena: 460zł; 
oszczędność: 76 zł
Bilet ulgowy – stara cena: 
268 zł; nowa cena: 230zł; 
oszczędność: 38 zł
BW/BW+ - stara cena: 
482 zł; nowa cena: 406 zł; 
oszczędność: 76 zł
BMW/uBW/uBW+ - stara 
cena: 241 zł; nowa cena: 
203 zł; oszczędność: 38 zł

To nie jedyne zmiany, ja-
kie wprowadzi ZTM. Otóż 
pojawi się bilet jednorazowy 
grupowy, przewidziany dla 
10 osób, a jego koszt wynosić 
będzie 22 zł. Skorzystają na 
tym przede wszystkim grupy 
szkolne. Nowością będzie tak-
że bilet konferencyjny, który 
powstał dla organizatorów 
wydarzeń kulturalnych, spor-
towych, konferencji czy kon-
gresów. Organizator będzie 
mógł zakupić dla uczestni-
ków bilety ważne na konkret-
ne dni – jedynym warunkiem 
będzie zakup biletów dla 
minimum 100 osób. Po-
wrócą także bilety trzydnio-
we ważne 72 godziny, a  ich 
koszt ma wynosić w 1 strefie 
36 zł, a w łączonych strefach 
1+2 57zł. Oczywiście będzie 
można je zakupić z ulgą 50%.  
Zadowoleni powinni być też 
rodzice dzieci uczęszczają-

cych do warszawskich szkół 
podstawowych i  gimnazjów 
oraz młodych warszawiaków 
uczęszczających do nie sto-
łecznych podstawówek i gim-
nazjów  -  od 1 września 2017 
r. będą oni mogli podróżo-
wać warszawską komunika-
cją miejską, w pierwszej jak 
i w drugiej strefie, za darmo. 
Uprawnienia zostaną wgrane 
na tzw. Karty Ucznia na cały 
okres pobytu dziecka w szkole 
(nie dłuższy niż 4 lata). 

Legenda:
Bw - Bilet Warszawiaka
BMw - Bilet Młodego War-
szawiaka
UBw - ulgowy Bilet Warsza-
wiaka
Bw+ - Bilet Warszawa+
UBw+ - ulgowy Bilet War-
szawa+

źródło: ztm.waw.pl

wiĄzowNa We wtorek, 
16 maja br. w Urzędzie 
Gminy Wiązowna odbyła 
się debata na temat bez-
pieczeństwa mieszkańców. 
W jej wyniku kierowcy 
mogą się spodziewać 
wzmożonych kontroli, np. 
na DK17 w okolicy Zagórza, 
a rodzice będą mogli wziąć 
udział w szkoleniach, któ-
rych celem jest zwiększenie 
bezpieczeństwa ich dzieci. 

Bardzo istotnym 
punktem spotka-
nia było zazna-
jomienie uczest-
ników z  nowymi 

aplikacjami na urządzenia 
mobilne, które  mają ułatwić 
kontakt obywateli z policją. 
Debata została zorganizo-
wana w  ramach policyjnej 
kampanii ,,Kręci mnie bez-
pieczeństwo”, która swoim 
przewrotnym hasłem chce 
zainteresować młodych pod-
stawowymi zasadami bezpie-
czeństwa na co dzień.   

Organizatorem spotkania 
była Komenda Powiatowa 
Policji w  Otwocku na czele 
z  komendantem, podinsp. 
Hubertem Białogrodzkim. 
Przybyli na nią także komen-
dant komisariatu w Józefowie 
podkom. Arkadiusz Piętka, 
dzielnicowi z  Posterunku 
Policji Wiązowna oraz przed-
stawiciel Państwowej Straży 
Pożarnej w Otwocku. Obecny 
był również gospodarz miej-
sca - wójt Gminy Wiązowna 
-Janusz Budny. W  debacie 
uczestniczyło ok. 50 osób, 
m.in. radni gminy, sołtysi 
i  przedstawiciele szkół. Na 
porządek debaty złożyły się 
trzy punkty: przedstawienie 
narzędzi elektronicznych do-
tyczących współpracy obywa-
teli z policją, pytania miesz-
kańców oraz wnioski.

W  pierwszej części przed-
stawiono dwie aplikacje na 
urządzenia elektroniczne: 
„Moja Komenda” i „Krajowa 

Mapa Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa”. Pierwsza pozwala na 
zlokalizowanie najbliższej 
jednostki policji: komendy, 
komisariatu czy posterunku 
(łącznie z  funkcją nawiga-
cji) oraz szybki kontakt z jej 
funkcjonariuszami. Znaj-
dziemy tam również nr tel. 
komendy oraz adres dziel-
nicowego z  danego terenu. 
Łamanie prawa czy wykro-
czenie możemy natomiast 
zgłosić anonimowo i  temu 
służy „Krajowa Mapa Za-
grożeń Bezpieczeństwa”. 
Wtedy informację otrzymu-
je dzielnicowy odpowiednie-
go terenu, który ma zadanie 
sprawdzić zgłoszenie. Dzięki 
aplikacji możemy również 
sprawdzić liczbę i rodzaj zgło-
szeń w naszej miejscowości.

Drugi punkt spotkania sta-
nowiły odpowiedzi policjan-
tów na pytania mieszkańców. 
Dotyczyły one w  głównej 
mierze nadużyć ze strony 
kierowców: zgłaszano miej-
sca nadmiernych prędkości 
pojazdów oraz niebezpiecz-
ne przejścia dla pieszych. 
Jednym z  newralgicznych 
punktów na mapie gminy 
Wiązowna okazuje się zjazd 
z drogi krajowej nr 17 do Za-
górza. Nawet w dniu debaty 
doszło tam do kolizji. Zatro-
skany rodzic pytał też o skalę 

problemu narkomanii wśród 
młodzieży. Odpowiedź ko-
mendanta brzmiała uspoka-
jająco. Okazało się, że plagą 
tego terenu są włamania na 
prywatne posesje i kradzieże. 
Taką informację uzyskałem 
od kierownika Posterunku 
Policji w Wiązownie asp. szt. 
Dariusza Szopy.

Posterunek Wiązowna ma 
troje dzielnicowych (wśród 
nich nich jest jedna kobieta). 
Okazuje się, że to pierwsza 
gmina w Garnizonie Stołecz-
nym, która sfinansowała dwa 
dodatkowe etaty, w tym jeden 
mundurowy. Wójt nie ukry-
wał, że przedsięwzięcie było 
karkołomne ze względów 
proceduralnych, a  wszystko 
dla zwiększenia bezpieczeń-
stwa mieszkańców. Koszt re-
alizacji tego pomysłu to ok. 
60 tys. zł. rocznie.

W  podsumowaniu deba-
ty znalazła się deklaracja 
funkcjonariusza drogówki, 
dotycząca wzmożenia kon-
troli służb w miejscach zgła-
szanych przez mieszkańców 
oraz organizacja szkoleń dla 
rodziców na temat współ-
czesnych zagrożeń bezpie-
czeństwa dzieci i młodzieży 
(z wykorzystaniem Interne-
tu).

Sławomir wąsowski
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CELEsTYNÓW Schroni-
sko dla Bezdomnych Zwie-
rząt zachęca do adopcji jego 
podopiecznych. 

ALFA jest młodą suczką 
w typie husky. Do schroniska 
trafiła na początku kwietnia. 
Jest łagodna, ma doskonały 
kontakt z  człowiekeim. No, 
i jest wyjątkowej urody.
Szukamy dla Alfy opiekuna, 
który zna rasę i zapewni od-
powiednią dawkę aktywno-
ści. Alfa tęskni za wolnością 
i  nie może się odnaleźć za-
mknięta w  schroniskowym 
boksie. Nr.70/17

FROsTA to ok.3-4- let-
nia sunia idealna o  cudow-
nym charakterze. Zawsze 
uśmiechnięta. Kocha wszyst-
kich ludzi i  jest przyjazna 
dla innych psów. Doskonale 
chodzi na smyczy, reaguje 
na komendy. Jest naprawdę 
wyjątkowa. Wysterylizowana 
czeka na swój kochany dom!
Nr.53/17

KAJTEK trafił do schroni-
ska po śmierci swojej pani. 
Zaszył się w budzie, zamknął 
w sobie i długo tęsknił. Jednak 
ciepło życzliwej dłoni obudzi-
ło w nim życie na nowo. Pew-
nego dnia na widok smyczy 
wyskoczył z budy i dosłownie 
‚wyrwał’ na spacer. Uwielbia 
biegać i skakać. Ma niespoży-
te pokłady pozytywnej ener-
gii. Jednak to tylko namiastka 
radości, samotność w schroni-
skowej budzie bardzo mu nie 
służy, z tęsknoty kaleczy swoje 
łapy...Pomóż Kajtkowi znaleźć 
nowy dom!Nr rej. 531/15

informacje o adopcji:
Schronisko dla Bezdom-
nych Zwierząt w Celesty-
nowie, ul. Prosta 3, tel. 22 
789 70 61, e-mail: adop-
cje@celestynow.toz.pl

POWIaT

PRZYgARNIJ 
MNie

Brak dofinansowania z NFoŚigw na budowę oczyszczalni
JÓZEFÓW Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej dalej 
nie podjął decyzji, co do 
przekazania dotacji na bu-
dowę oczyszczalni ścieków 
w Józefowie. 10 maja odby-
ło się w tej sprawie specjal-
ne spotkanie józefowskich 
urzędników z przedstawi-
cielami NFOŚiGW.

Wy b u d o w a n i e 
oczyszczalni 
ścieków w Józe-
fowie miało być 
kwestią czasu. 

Chociaż już raz włodarze Jó-
zefowa wycofywali się z  tej 
inwestycji, to temat jednak 
powrócił, a wszystko za spra-
wą złożenia wniosku o dofi-
nansowanie w  ramach Osi 
Priorytetowej II,  Działania: 
2.3 Gospodarka wodno-ście-
kowa w  aglomeracjach. Dla 
miasta otworzyła się szansa 
na dokończenie zaplanowanej 

już kilka lat temu inwestycji. 
Konkurs ogłoszono dokładnie 
29 stycznia 2016 – Józefów 
szybko przygotował wniosek, 
wysłał go, a  w  budżecie za-
częto zabezpieczać środki na 
wkład własny. Niestety, po 
ponad roku oczekiwania dalej 
nie ma decyzji i nie wiadomo, 
czy w ogóle Józefów otrzyma 
takową dotację.

Józefowscy urzędnicy 
postanowili więc interwe-
niować. 10 maja odbyło się 
spotkanie z  pracownikami 
NFOŚiGW, na którym przed-
stawiono także stanowisko 
Rady Miasta w  tej sprawie. 
Radni apelują w  nim do 
instytucji o  jak najszybsze 
rozstrzygnięcie w  kwestii 
przyznania dotacji oraz wy-
rażają swoje zaniepokojenie 
w związku z brakiem decyzji.

„Do chwili obecnej 
NFOŚiGW nie zawiadomił 
jednak Miasta Józefowa 
o  przyznaniu dotacji. Taka 

postawa Instytucji Wdraża-
jącej Program Operacyjny 
Infrastruktura i  Środowisko 
na lata 2014 - 2020 jest trud-
na do zrozumienia i znacząco 
wpływa na wydatkowanie 
pieniędzy z  budżetu miasta. 
(…) W związku z powyższym 
Rada Miasta Józefowa ape-
luje do Instytucji Wdrażają-
cej o jak najszybsze rozstrzyg-
nięcie w  sprawie przyznania 
dofinansowania ze środków 
Programu Operacyjnego In-
frastruktura i  Środowisko 
2014-2020 dla Projektu „In-
tegracja i  rozwój gospodarki 
wodno-ściekowej w Józefowie” 
– można przeczytać w stano-
wisku Rady Miasta Józefowa.

Na to spotkanie wybrał się 
sam burmistrz Stanisław Kru-
szewski wraz ze swoimi współ-
pracownikami, NFOŚiGW zaś 
reprezentowały: Ewa Kamień-
ska, dyrektor Departamentu 
Ochrony Wód oraz Beata Ko-
szewska, kierownik I Wydzia-

łu Koordynacji Projektów. 
Niestety, obecność głównych 
zainteresowanych i  najważ-
niejszych osób w  tym przed-
sięwzięciu nie dało żadnego 
przełomu. Przedstawiciele 
NFOŚiGW zadeklarowali, że 
przebieg spotkania zostanie 
zrelacjonowany Zarządowi 
Funduszu. W tej sprawie wy-
powiedział się zastępca burmi-
strza Marek Banaszek, który 
też był obecny:

„Pani dyrektor Kamieńska 
przyznała, że nasz wniosek 
spełnia wszystkie wymogi 
konkursu i nie ma do niego 
zastrzeżeń. Jednak nie była 
w stanie nam odpowiedzieć 
na pytanie, kiedy możemy 
spodziewać się informacji 
o  przyznaniu nam dofinan-
sowania. Podczas spotkania 
kolejny raz postulowaliśmy 
o ostateczną odpowiedź”.

Dla przypomnienia kilka fak-
tów. W ramach realizacji pro-
jektu o łącznej wartości ok. 87 

mln zł brutto Miasto Józefów 
zaplanowało budowę: oczysz-
czalni, 15 pompowni/tłoczni, 
ok. 20 km sieci kanalizacyjnej 
i ok. 21 km sieci wodociągowej, 
zakup specjalistycznego pojaz-
du oraz stworzenie Programu 
Efektywnego Zarządzania sy-
stemem wodociągowym i ka-
nalizacyjnym. Józefów ubiega 
się o dotację w wysokości ok. 
43 mln zł brutto, co stanowi 
połowę wartości projektu. 
Pozostałą część inwestycji 
planuje sfinansować ze środ-
ków własnych.

Dla Józefowa nie wygląda 
to ciekawie i kto wie, czy po 
raz kolejny nie trzeba będzie 
zakończyć prac związanych 
z oczyszczalnią ścieków. Jed-
nocześnie cierpi na tym wi-
zerunek samych włodarzy, 
którzy na razie więcej mó-
wią i obiecują niż faktycznie 
mogą  zrobić.

Jan Szczyrek 
źródło: józefów.pl

referenda odwołane

kaRCzew/wiĄzowNa 
Po Józefowie, z referen-
dum w sprawie metropolii 
warszawskiej, wycofały 
się Karczew oraz Wiązow-
na. Decyzje podjęto na 
nadzwyczajnych sesjach 
rad gmin.

Jeszcze niedawno zapo-
wiadało się na to, że na 
terenie naszego powia-

tu odbędą się co najmniej 
4 referenda – w  Otwocku, 
Wiązownie, Józefowie i Kar-
czewie. Okazuje się, że wy-
cofanie projektu poselskiego 
o  metropolii warszawskiej 
skutkuje także wycofywa-
niem się kolejnych inicjatyw 
referendalnych. Po Józefo-
wie robi to Karczew, a także 
Wiązowna. A przecież temat 
samej metropolii nie jest 
jeszcze zamknięty, co mogą 
sugerować słowa posła Sa-
sina – pomysł najprawdopo-
dobniej wróci w formie pro-
jektu rządowego. W Otwocku 
tymczasem dalej zbierane 
są podpisy.

Jak informuje oficjalna 
strona Urzędu Miejskiego 
w Karczewie, 10 maja odbyła 
się Nadzwyczajna Sesja Rady 
Gminy. Została ona zwoła-
na na wniosek 5 radnych, 
a  głównym punktem obrad 

było właśnie wycofanie się 
z  referendum. Uzasadnie-
niem takiego stanu rzeczy 
stała się informacja, że pod 
koniec kwietnia posłowie PiS 
wycofali swój projekt metro-
politalny z  sejmu. W ocenie 
rady plebiscyt zwołany na 4 
czerwca stał się w  tym mo-
mencie bezprzedmiotowy. 
W  uzasadnieniu znalazł się 
także bardzo ważny zapis 
o tym, że inicjatywa w zakre-
sie przeprowadzenia refe-
rendum gminnego zostanie 
wznowiona, jeśli pomysły 
o  metropolii warszawskiej, 
zmieniające jednocześnie 
ustrój Gminy Karczew, bez 
wcześniejszych odpowied-
nich konsultacji wrócą na ul. 
Wiejską w Warszawie.

Dwa dni później, 12 maja 
2017, podobną decyzję o od-
wołaniu referendum gminne-
go podjęli radni z Wiązowny, 
także z zastrzeżeniem, że ini-
cjatywa może być wznowio-
na ,,w  sytuacji ponownego 
skierowania pod obrady Sej-
mu RP ustawy zasadniczo 
zmieniającej ustrój Gminy 
Wiązowna, w  przypadku 
braku konsultacji projektu 
takiej ustawy”.

Jan Szczyrek 
źródło: karczew.pl

Brońmy sądów i praw 
człowieka 

POWIAT Ochrona nie-
zawisłości sędziowskiej 
leży w interesie obywa-
teli – do takich wniosków 
doszli uczestnicy debaty 
„Czy demokracja i prawa 
człowieka są zagrożone?”, 
która odbyła się w ramach 
spotkania Klubu Trybuny 
w Otwocku.

Prelegentami trzeciej 
już dyskusji, zorgani-
zowanej przez Radę 

Powiatową SLD w  Otwo-
cku, byli: Danuta Przywara, 
prezes Helsińskiej Fundacji 
Praw Człowieka oraz sędzia 
Waldemar Żurek, członek 
i rzecznik prasowy Krajowej 
Rady Sądownictwa.

Debata rozpoczęła się od 
zdefiniowania, czym są prawa 
człowieka. Prezes Helsińskiej 
Fundacji Danuta Przywara 
wyjaśniła, że są to wolności 
dane każdej jednostce i pra-
wa zabezpieczające jej inte-
resy zarówno na poziomie 
stosunków cywilnoprawnych, 
jak też w  sytuacjach, w któ-
rych dochodzi do nadmiernej 

ingerencji państwa w  życie 
obywateli. Sędzia Waldemar 
Żurek dodał, że w  najwięk-
szym stopniu realizację praw 
człowieka zapewnia ustrój 
demokratyczny. Wskazał 
jednocześnie, że poszanowa-
nie wolności jednostek jest 
możliwe tylko wtedy, gdy ist-
nieje realny trójpodział wła-
dzy na władzę ustawodawczą, 
wykonawczą i  sądowniczą. 
Oboje paneliści podkreślili, że 
władze te muszą być od sie-
bie odrębne, a także powinny 
się wzajemnie równoważyć. 
W  razie naruszenia prawa 
każdy - w celu przywrócenia 
porządku - powinien mieć 
możliwość zwrócenia się się 
do bezstronnego i niezawisłe-
go sądu.

Dużo uwagi dyskutują-
cy poświęcili praktycznym 
problemom. Wyjaśnili też, na 
czym polegał spór o Trybunał 
Konstytucyjny, w efekcie któ-
rego sąd nad prawem doznał 
sporej szkody.

Omówiono również zagro-
żenia, jakie dla bezpieczeń-
stwa prawnego obywateli 

niesie reforma sądownictwa 
powszechnego oraz próba 
podporządkowania sobie 
przez polityków - stojącej 
na straży niezależności są-
dów i  sędziów - Krajowej 
Rady Sądownictwa. Zgod-
nie stwierdzono, że władza 
próbuje wziąć ,,pod but” 
wymiar sprawiedliwości, na 
czym z całą pewnością stra-
cą obywatele.

Zgromadzona w sali obrad 
publiczność żywo reagowała 
na wystąpienia prelegentów, 
zadając wiele pytań. Dużo 
z nich dotyczyło tego, w jaki 
sposób można przeciwsta-
wiać się zakusom polityków

na niszczenie dorobku pol-
skiej demokracji. Wszyscy 
wyrazili zgodne przekonanie, 
że postawa uległości odbije 
się negatywnie nie tylko na 
sądach czy innych instytu-
cjach, ale i  na obywatelach 
bezsilnych wobec państwo-
wej machiny, w której intere-
sy jednostek nie będą miały 
większego znaczenia.

w.D.
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ZDROWA WODA 
DLA CIEBIE!

Promocja skierowana do osób, które posiadają przyłącze wodociągowe 
wybudowane do granicy nieruchomości w ramach Funduszu Spójności.

Do ceny wykonania przyłącza należy doliczyć opłatę stałą w wysokości 880 pln netto.

NAWET DO 48 RAT 0%

WYKONANIE 1 METRA PRZYŁĄCZA 
TYLKO 50 PLN   

NETTO

OFERTA LIMITOWANA

Gimnazjaliści w lennestadt 

otwockie dzieci bez półkolonii?

OTWOCK “To była najlep-
sza decyzja w moim życiu”. 
Tak podsumowała wyjazd 
do Lennestadt jedna z jego 
uczestniczek z otwockiego 
gimnazjum, tzw. trójki.

Nic dziwnego, bo ucznio-
wie polscy i niemieccy 
bardzo zżyli się ze sobą 

przez te kilka dni. Wspólnie 
uczestniczyli w  zorganizo-
wanym dla nich programie, 
realizowali projekt o formach 
aktywnego wypoczynku w re-
gionie Sauerland, razem or-
ganizowali sobie czas wolny. 

Uczniowie z  Gimnazjum nr 
3 mieli szansę poznać życie 
szkolne i  codzienne swoich 
niemieckich kolegów. Grali 
w golfa i w geocaching, zwie-
dzali jaskinię Attahöhle, 
stadion FC Köln i  katedrę 
w Kolonii, a w weekend bawi-
li się w wesołym miasteczku, 
robili zakupy oraz zwiedzali 
Dortmund. Wieczorem każdy 
w swojej rodzinie musiał się 
sam porozumieć, o  coś po-
prosić czy zapytać. Powstałe 
więzi szybko nie znikną, już 
kilka osób chce odwiedzić się 
w czasie wakacji.

Wyjazd uczniów był moż-
liwy dzięki współpracy w ra-
mach partnerstwa miast 
Otwocka i  Lennestadt, 
dzięki finansowemu wspar-
ciu Polsko – Niemieckiej 

Współpracy Młodzieży oraz 
Rady Rodziców Gimnazjum 
i rodzicom uczestników. Ser-
decznie dziękujemy!

ewa Kierska

OTWOCK Wygląda na to, 
że niejedno z otwockich 
dzieci spędzi wakacje w 
domu zamiast jak zwykle 
na półkoloniach.

Wielu ruchów bu-
dżetowych nie 
da się ukryć. 
A już na pew-
no nie da się 

ukryć zmniejszenia dotacji 
na kwotę 800 tysięcy złotych, 
które zostało „zafundowane” 
Otwockiemu Centrum Kul-
tury przez naszych szanow-
nych radnych. To, że z tak 
zaniżonym przez Radę Mia-
sta Otwocka budżetem OCK 
będzie praktycznie wegetować 
wiadomo było już w styczniu, 
kiedy to p.o. dyrektora OCK, 
Sebastian Rakowski spoty-
kał się z radnymi na Komisji 
Kultury Sportu i Turystyki 
próbując, w sposób mery-
toryczny, przedstawić kon-
sekwencje decyzji Rady. Po 

ponad trzech miesiącach od 
przedstawienia radnym szcze-
gółowej informacji na temat 
funkcjonowania OCK oraz 
przedłożenia na ich prośbę, 
szczegółowego planu finan-
sowego (czego pan dyrektor 
nie musiał robić, ponieważ 
rada miasta nie ma do takich 
żądań podstaw prawnych), w 
ostatni czwartek (18.05.2017) 
zwołano komisję, w której 
agendzie znalazła się sprawa 
“zwiększenia dotacji na Otwo-
ckie Centrum Kultury”.

Mylił się niestety każdy, 
z dyrektorem Rakowskim 
na czele, kto myślał, że za-
padną jakiekolwiek decyzje 
dotyczące proponowanych 
zmian budżetowych. Zamiast 
decyzji radnych co do długo 
oczekiwanego naprawienia 
własnych błędów, spowodo-
wanych bezmyślnymi decy-
zjami budżetowymi z grud-
nia 2016 roku, pan Rakowski 
usłyszał, że brak półkolonii 

dla dzieci to wyłącznie jego 
wina, a brak środków dla 
OCK jest wynikiem jego 
nieprawidłowej współpracy 
z panem Prezydentem. Zo-
stał jednocześnie ostrzeżo-
ny, że on i jego pracownicy 
nie mają prawa przekazy-
wać informacji rodzicom, 
jakoby półkolonie dla dzie-
ci były zagrożone z powodu 
braku środków finansowych 
spowodowanych decyzjami 
rady miasta.

To właśnie prezydenta Zbi-
gniewa Szczepaniaka oraz 
naczelnika Wydziału Kul-
tury i Promocji Andrzeja 
Wysoczańskiego, starano się 
obarczyć winą za brak środ-
ków finansowych na kontach 
OCK, zapominając najwyraź-
niej o tym, z czyimi decyzja-
mi obecny stan faktyczny jest 
związany. Warto przy tym 
wspomnieć, o czym każdy 
radny powinien wiedzieć, że 
samodzielna instytucja kultu-

ry funkcjonuje na podstawie 
własnego planu, do którego 
treści merytorycznych, nie 
mają prawa wnikać nie tylko 
jakikolwiek wydziały urzędu 
miasta, ale również radni. 
Rola radnych zaczyna się i 
kończy na zabezpieczeniu od-
powiednich środków na funk-
cjonowanie instytucji kultury 
w budżecie miasta. Niestety, 
jak obserwujemy m.in. na 
przykładzie Otwockiego Cen-
trum Kultury, rola ta wielu z 
nich najwyraźniej przerosła. I 
nie pomoże w tym momencie 
jakiekolwiek szukanie winy po 
stronie OCK, prezydenta czy 
pracowników urzędu. Nie-
stety fakty są niepodważalne 
i można je zweryfikować po-
równując budżet zapropono-
wany przez prezydenta z tym, 
co jak nam wmawiano, rada 
miasta musiała w nim „popra-
wić”. Szkoda tylko dzieci...

Redakcja

Przez chwilę 
poczuliśmy się jak 
piłkarze FC Koeln
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theatrum imaginarium

W  tym roku 
n i e t y p o w o 
w y d a r z e n i e 
miało miejsce 
tydzień wcześ-

niej niż ogólnopolska Noc 
Muzeów. Ta coroczna im-
preza historyczna organizo-
wana przez Gminę Karczew, 
karczewski Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury, Muzeum 
Wnętrz w Otwocku Wielkim  
oraz grupy rekonstrukcyj-
ne  w  malowniczej scenerii 
XVII-wiecznej, barokowej 
rezydencji Pałacu Bielińskich 
oraz jej otoczenia, czyli jezio-
ra i parku, tradycyjnie przy-
ciągnęła prawdziwe tłumy 
pasjonatów historii, milita-
riów i dobrej zabawy.

200 rekonstruktorów
To jedna z  największych 

imprez historycznych w Pol-
sce  - mówi Tomasz Wolski 
z Grupy Swawolna Jednost-
ka Wspierająca św. Jerzego, 
prowadzący imprezę - Bierze 
w  niej udział zwykle około 
200 rekonstruktorów. W tym 
roku były to grupy z Polski, 
Czech, Słowacji i  Moraw. 
Ponieważ jest to już kolejna 
edycja tego wydarzenia, sta-

ramy się, aby za każdym ra-
zem publiczność mogła zoba-
czyć coś nowego i dlatego co 
roku zmieniamy scenariusz 
imprezy. Mimo że ma on 
swoje ramy, to jednak fabu-
laryzujemy go w taki sposób, 
aby postaci biorące udział, 
miały możliwość tworzenia 
własnych kreacji sponta-
nicznie i  na żywo. Widowi-
sko staje się wtedy ciekawsze 
dla widza i w pewnym sensie 
pozwala mu w nim uczestni-
czyć. Nowością w  tym roku 
była muzyka grana w  realu 
i  towarzysząca publiczności 
podczas wszystkich punk-
tów programu oraz pokazy 
konne w  wykonaniu grupy 
kaskaderskiej „East Riders”, 
która wcieliła się w oddział li-
sowczyków.

Atrakcyjna wizytówka 
Karczewa
Impreza jest bez wątpienia 

promocyjną wizytówką Kar-
czewa. Trudno się zresztą 
temu dziwić, bo program co 
roku jest naprawdę imponują-
cy i tak pomyślany, aby każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. 
Grupy rekonstrukcyjne poka-
zują nie tylko walkę naszych 

przodków, ale również takie 
elementy codziennego życia 
jak przygotowywanie posił-
ków czy taniec. Można zwie-
dzić obozowisko wojskowe 
z XVII wieku, poznać ówczes-
ną sztukę kulinarną, obejrzeć 
pokaz musztry oddziałów woj-
skowych, zobaczyć prezenta-
cję broni palnej i wyposażenie 
ówczesnych żołnierzy wojsk 
polskich oraz zagranicznych.

Nie brakuje także wszelkie-
go typu atrakcji dla najmłod-
szych, m.in. gier i  zabaw 
plebejskich - pokazów ku-
glarstwa, muszkieterskich, 
konnych oraz władania 
bronią białą. Dzieci mogą 
spróbować swych sił w szer-
mierce (służą do tego specjal-
nie przygotowane gumowe 
szable go now) oraz w  za-
wodach łuczniczych, mogą 
wziąć również udział w grze 
terenowej, a miłośnicy daw-
nych wnętrz - obejrzeć pałac 
w towarzystwie przewodnika. 
Liczne stoiska i stragany, roz-
stawione na przypałacowym 
terenie, przyciągają co roku 
bogactwem regionalnych po-
traw i  wszelkiej maści „rycer-
skimi souvenirami” kuszący-
mi zwłaszcza najmłodszych.

Film historyczny 
na żywo
Jednak zdecydowanie naj-

bardziej efektownym punk-
tem tej imprezy jest insce-
nizacja bitwy o  pałac, która 
rozgrywa się w scenerii nocnej, 
przy  huku muszkietów i arty-
lerii oraz szczęku białej broni. 
To prawdziwy „film historycz-
ny”, który można obejrzeć na 
własne oczy i  naprawdę po-
czuć się jego uczestnikiem. 
Co ważne - można go chłonąć 
wszystkimi zmysłami, nie tyl-
ko wzrokiem, lecz również 
słuchem i węchem.

W rolę Polaków i Szwedów 
potykających się na polu bi-
twy wcielili się w  tym roku 
członkowie: Grupy Swawol-
na Jednostka Wspierająca 
św. Jerzy, Chorągwi Jazdy 
Rzeczypospolitej, Stowarzy-
szenia Rekonstrukcji Hi-
storycznej Semper Fidelis 

Res Publicae znanej też jako 
Warchoły i Pijanice, konnej 
grupy kaskaderskiej „East 
Riders”, Pospolitego Rusze-
nia Królestwa Polskiego, 
Regimentu Autoramentu 
Cudzoziemskiego Królewicza 
Jana Kazimierza z Pomorza 
Gdańskiego, Towarzystwa 
Rekonstrukcji Historycznej 
– Chorągwi Jakuba Wejhera, 
Regimentu Jegomości Króla 
Jana III Sobieskiego, Grupy 
Kaskadersko-Historycznej 
Dżygit, Stowarzyszenia Re-
konstrukcji Historycznych 
Pułk Czarnieckiego z Pomo-
rza, Stowarzyszenia „Stanica” 
z Krakowa, Chorągwi Rycer-
skiej Ziemi Radomskiej oraz  
Kompanii Dragonów Staro-
sty Pana Lanckorońskiego.

Przedstawianie historii na 
żywo to  coraz popularniej-
szy sposób na promowanie 
miejsc z  nią związanych. 

„Odtwórstwo historyczne” 
to pozytywny przykład nie-
banalnej pracy edukacyjnej 
wykonywanej przez rekon-
struktorów, pasjonatów hi-
storii i militariów. To świetna 
lekcja historii przekazana nie 
za pomocą suchych podręcz-
nikowych faktów, ale w for-
mie prezentacji na żywo. 
To w  końcu przełamywanie 
stereotypów dotyczących 
różnych epok historycznych 
utrwalonych w naszej świa-
domości przez literaturę i fil-
my. Takie spotkania bywają 
nie tylko ciekawe, ale i inspi-
rujące, bo któż z nas chociaż 
raz w życiu nie marzył o po-
wrocie do przeszłości. Ci, 
którzy mieli okazję uczest-
niczyć w  tym wydarzeniu, 
wiedzą, że jest to prawdziwe 
theatrum imaginarium.

Andrzej idziak

KARCZEW Już po raz piąty - w ramach europejskiej Nocy 
Muzeów - w Otwocku Wielkim w dniach 13-14 maja br. 
odbył się piknik historyczny „Szwedzi w Otwocku Wielkim, 
czyli Potop w Pałacu Bielińskich”.

Charytatywny dzień dziecka w ICSir
JÓZEFÓW Doroczny 
piknik z okazji Dnia Dziecka 
organizowany przez Inte-
gracyjne Centrum Sportu 
i Rekreacji w Józefowie 
- odbędzie się 3 czerwca, 
w godzinach 10-18:00.

Organizatorzy przygo-
towali, jak co roku 
wiele atrakcji dla 

najmłodszych, będzie rów-
nież druga w tym roku wy-
przedaż garażowa.

Co szczególne, to w trakcie 
imprezy będą zbierane dla 
niepełnosprawnego chłop-
ca z  Józefowa pieniądze na 
elektryczny wózek. Ważne 

jest to, żeby wózek trafił do 
niego przed wakacjami, bo 
w  przeciwnym razie będzie 
uziemniony w  domu. Stary 
wózek wyeksploatował się 
i nie nadaje się do naprawy.

Organizowane przez ICSiR 
do tej pory akcje charytatyw-
ne pokazały wielkie serce lu-
dzi uczestniczących w: meczu 
gwiazd dla Drużyny Błażeja, 
zbiórce dla dzieci „Nie Bądź 
Sknera Kup Pampera”, ma-
ratonie aerobiku - na któ-
rym zebranych zostało 25 tys. 
dla maluszków z IOP. Teraz, 
również dla #IOP zbierane są 
książeczki dla dzieci.

Podczas pikniku na Dzień 

Dziecka zapraszamy do 
współpracy w zbieraniu środ-
ków na wózek elektryczny dla 
młodego, chorego mieszkań-
ca Józefowa.

Chcielibyśmy zachęcić do 
zgłaszania pomysłów, jak 
wspólnie uzyskać potrzebną 
kwotę, może ktoś ma jakieś 
niepotrzebne przedmioty, któ-
re moglibyśmy sprzedać na 
stoisku wolontariuszy na wy-
przedaży, może ktoś chciałby 
po prostu wesprzeć chłopca 
jakąś kwotą. Grosz do grosza 
i wspólnie sprawimy, że waka-
cje Adriana mogą być bardziej 
radosne. Wierzymy w wielkie 
serca i kreatywne umysły.



11www.iOtwock.info22 maja – 4 czerwca 2017 KulTura

reKlaMa

Benefis loebla
OTWOCK Kim jest? Poetą i  pisarzem, a fani bluesa znają 
go jako autora tekstów znanych przebojów, które śpiewają: 
Stan Borys, Grzegorz Markowski, Krzysztof Cugowski, 
Grażyna Szapołowska, wcześniej Mira Kubasińska…

10 maja w  Te-
atrze im. 
S t e f a n a 
J a r a c z a 
w  Otwocku 

miał miejsce niecodzien-
ny koncert, zorganizowany 
przez Stowarzyszenie Kultu-
ry Mazowsza, a  poświęcony 
Bogdanowi Loeblowi. Przez 
scenę przewinęła się plejada 
znanych artystów, a widownia 
- zachwycona występami - ob-
darowała ich frenetycznymi 

brawami. Temperatura na sali 
wzrosła, gdy jubilat – ubrany 
jakby przed chwilą wrócił ze 
spaceru po lesie – z  ironią ( 
świadczącą o  dystansie do 
samego siebie) odpowiadał 
na pytania naszego redakcyj-
nego kolegi, pomysłodawcy 
i organizatora imprezy - An-
drzeja Kamińskiego. – Jak 
się czujesz? – zagaił Andrzej 
benefisanta, na co jubilat na-
ciągając na oczy czapkę, od-
rzekł: - Przeżywam tortury 
słuchając własnych tekstów.

No, ale słuchał, a  nawet 
chwalił ich wykonanie. Du-
żym zaskoczeniem dla niego, 
czego nie ukrywał, były dwie 
piosenki z muzyką Izabeli Ta-
raszkiewicz, które znakomicie 
wykonali Kinga i Arkadiusz 
Głogowscy. Wzruszenia do-
starczył lider Perfectu Grze-
gorz Markowski, śpiewając 
„Modlitwę” przy  akompania-
mencie gitarowym (bo, jakby 
inaczej) Darka Kozakiewicza 
oraz przebój „Wyspa” w wyko-
naniu Anny Wyskok, który 

wcześniej znakomicie śpie-
wała niezapomniana Mira 
Kubasińska. Dużych wrażeń 
muzycznych dostarczył też, 
reaktywowany specjalnie na 
okazję benefisu, zespół Blu-
esquad - w  rolę frontmenki 
wcieliła się Anna Wyskok 
śpiewająca „Annę”, „Wyspę”, 
„Dbaj o miłość”.

Wzruszeń dla poety i pub-
liczności dostarczyła Bożena 
Żelazowska, która w imieniu 
samorządu województwa 
mazowieckiego, jako prze-
wodnicząca Komisji Kultu-
ry, wręczyła jubilatowi medal 
„Pro Mazovia” wraz z okolicz-
nościowym dyplomem.

Po koncercie Bogdan Loebl 
przyjmował od wielu osób ży-
czenia 200 lat, na co krzywił 
się i odpowiadał: - Za karę mi 
tego życzycie? Raczej mnie 
wygwizdajcie – co natych-
miast publiczność uczyniła. 
Z radością natomiast przyjął 
od Stowarzyszenia Kultu-
ry Mazowsza obraz znanej 
malarki Małgorzaty Jabłoń-

skiej pod znaczącym tytułem 
„Kwiaty rzeźne” (taki bowiem 
tytuł nosi tomik wierszy Lo-
ebla wydany kilka lat temu).

Panie Bogdanie, redakcja 

„iOtwock.info” dołącza się 
do życzeń urodzinowych 
ze słowami: wiele szczęścia 

w dalszym życiu i niesłabną-
cej weny twórczej!

Kazimiera Zalewska

ORgANIZATOR 
dziękuje SpoNSoRoM: 
Otwockiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, firmie Bruk-
-Bud, Izbie Przedsiębior-
ców Powiatu Otwockiego, 
TopMarketowi, Teatrowi 
Miejskiemu im. Stefana Ja-
racza w Otwocku, redakcji 
iOtwock.info, a za patronat 
Powiatowi Otwockiemu 
i Miastu Otwock.
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Kwiaty z Krepiny 
JÓZEFÓW Krepina to nie-

zwykle ciekawy materiał do 
tworzenia różnego rodzaju 
kolorowych ozdób, zwłasz-
cza kwiatów. Podczas kolej-
nego spotkania Klubu Kobiet 
Miejskich uczestniczki będą 
wykonywać kwiaty z krepiny, 
zwłaszcza, że zbliża się Boże 
Ciało i być może przydadzą się 
do tworzenia wieńców. Wstęp 
wolny, na zapisy: 22 789 22 
84 lub e-mail: agnieszka.
jung@mokjozefow.pl. 

23 maja (wtorek), godz. 
10.00, MOK Józefów, 
ul. wyszyńskiego 1

MatKa polKa
JÓZEFÓW Przed nami fi-

nisz wystawy fotograficznej 
pt. „Matka Polka” autorstwa 
Barbary Błaszczyk. Projekt 
składał się dokładnie z czte-
rech ujęć każdej z bohaterek. 
Zobaczyć mogliśmy dwa por-
trety w  stanie błogosławio-
nym, zdjęcia mamy około rok 
po narodzeniu dziecka oraz 
fotografie przedstawiające 
mamę ze wszystkimi dziećmi 
na tle ich rodzinnego domu. 
Wstęp wolny. 

26 maja (piątek), godz. 
18.00, MOK Józefów, 
ul. wyszyńskiego 1

rodzina w terenie
jÓzeFÓw Mok zaprasza 

na wyjątkową grę miejską dla 
całej rodziny pt. „Józefów 
wczoraj i  dziś”. Uczestnicy 
będą mogli na nowo odkryć 
zapomniane już miejsca (jest 
to gra miejskimi ulicami mia-
sta) oraz ruszą śladami kolejki 
wąskotorowej. Organizatorzy 
zachęcają, by zabrać ze sobą 
pojazdy, które ułatwią poru-
szanie się po wyznaczonej tra-
sie – rowery, hulajnogi, rolki 
itp. Partner: Koło Wolonta-
riatu „Serce dla serca” działa-
jące przy Gimnazjum nr 1 im. 
Łączniczek AK. Wstęp wolny.

28 maja (niedziela), 
godz. 17.00 
Skwer im. św. Jana 
Pawła ii, Józefów

prosto z serca
JÓZEFÓW „Niewinnie 

i łagodnie” to koncert w wy-
konaniu Marka Połynki, któ-
remu na saksofonie i  flecie 
przygrywał będzie Mariusz 
Kozłowski. Gościnnie wy-
stąpi Małgorzata Markie-

wicz. Będą na Was czekały 
ballady i piosenki niebanalne, 
pełne ciepła oraz wspomnień 
wypływających prosto z serca. 
Wstęp wolny.

28 maja (niedziela), 
godz. 18.00 
MOK Józefów, 
ul. wyszyńskiego 1

podopieczni w aKcji
OTWOCK Powiatowy 

Młodzieżowy Dom Kultury 
zaprasza na coroczną pre-
zentację dorobku artystycz-
nego swoich wychowanków. 
Jest to swoiste podsumo-
wanie wspólnej pracy mło-
dzieży z  nauczycielami 
PMDK-u  w  roku szkolnym 
2016/2017. Czego możecie 
się spodziewać? Na deskach 
Domu Kultury zaprezentują 
się wokaliści, tancerze, ze-
społy wokalno-instrumen-
talne, jak również uczestnicy 
poszczególnych kół zaintere-
sowań. To nie koniec atrak-
cji, bowiem występom to-
warzyszyć będzie wystawa 
autorstwa dzieci i młodzieży 
uczestniczących w zajęciach 
plastycznych – będziecie 
ją mogli podziwiać do 30 
września. Wstęp wolny.

30 maja (wtorek), godz. 
17.00, wstęp wolny
PMDK Otwock, 
ul. Poniatowskiego 10

Przygotował: wakul

KulTura

zatrudni kierowców
Prawo jazdy C + E, 

wymagane doświadczenie,

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

reKlaMa

CoŚ dla duCha, CoŚ dla Ciała

dzień dzieCkaKULTURALNE FIsZKI

Gwiazdy w czerwcu
OTWOCK Dzień Dziecka 

zbliża się wielkimi krokami 
– na to święto czeka mnó-
stwo pociech, więc powiat 
otwocki przygotował dla nich 
coś wyjątkowego. Co prawda 
nie pierwszego, ale za to trze-
ciego czerwca w Parku Miej-
skim odbędzie się Rodzinny 
Piknik z okazji tego dziecię-
cego święta. Atrakcji będzie 
co nie miara, zarówno dla 
tych najmłodszych jak i nieco 
starszych. W  rolach prowa-
dzących wystąpią: Agnieszka 
Hyży, Paulina Sykut-Jeżyna, 
Krzysztof Ibisz, Maciej Dow-
bor oraz Maciej Rock. 

Impreza rozpocznie się 
o godzinie 12.00, a do dyspo-
zycji będą m.in. „dmuchańce“ 
dla dzieci, symulatory jazdy 
samochodem WRC i F1, tor 
Seagway… . Pierwsza część 

koncertu rozpocznie się 
o godz. 14.30 – będą to wy-
stępy Anny Wyszkoni, Arki 
Noego, Joanny i  Tomasza 
Popławskich oraz Zespołu 
Tańca Polskiego. Koncert 
główny zacznie się o  godz. 
19.00 i  wystąpią: Kayah, 
Urszula, Kamil Bednarek, 
zespół Big Cyc oraz belgij-
ski piosenkarz, wykonujący 
muzykę taneczną - Danzel. 
Oj, będzie się działo… To nie 
wszystko, bowiem w trakcie 
trwania pikniku organiza-
torzy zapraszają na  loterię 
charytatywną „Z  serca dla 
naszych dzieci”. Kupując 
cegiełkę, każdy będzie mógł 
pomóc chorym maluchom, 
a  także wesprzeć Oddział 
Pediatryczny Powiatowego 
Centrum Zdrowia w Otwocku 
i  uczestniczyć w  losowaniu 
atrakcyjnych nagród. Trady-

cyjnie już Klub Motocyklowy 
Zryw Otwock przeprowadzi 
zbiórkę krwi w ramach akcji 
„Motoserce”.

w Krainie baśni 
i bajeK
CELEsTYNÓW Gminny 

Dzień dziecka zaplanowany 
został jako XIV Przegląd 
twórczości dzieci przed-
szkolnych, uczniów szkół 
podstawowych oraz gimna-
zjum z  terenu gminy Cele-
stynów. Impreza odbędzie 
się pod patronatem Wójta 
oraz Przewodniczącego Rady 
Gminy Celestynów.

PROgRAM:
godz. 13.50 - korowód 
postaci bajkowych
godz. 14.00 - otwarcie 
imprezy
godz. 14.20 – występ dzieci 
z Kuźni Talentów Muzycz-
nych pod kierunkiem p. 
dariusza Wesołowskiego, 
godz. 14.40 - Szkoła Pod-
stawowa w Podbieli 
godz. 14.50 - Przedszkole 
Samorządowe w Celesty-
nowie 
godz. 15.20 - Szkoła Pod-
stawowa w Ostrowie 
godz. 15.35 - Szkoła Pod-
stawowa i Punkt Przedszkol-
ny w regucie 
godz. 16.00 - Niepubliczne 
Przedszkole „leśne skrzaty” 

w dyzinie 
godz. 16.30 - Przedszkole 
Samorządowe w Starej Wsi
godz. 16.55 - Szkoła Pod-
stawowa w Starej Wsi 
godz. 17.05 - sekcja tańca 
nowoczesnego GOKiS 
godz. 17.30 - Szkoła Pod-
stawowa w Kątach 
godz. 17.50 - występ Natalii 
rokickiej i Igora Mokrzy-
ckiego pod kierunkiem p. 
edwarda Pikuli
godz. 18.00 - Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. 
Batalionu „Zośka” w Celesty-
nowie. 
DODAtKOwe AtRAKcJe:
- bezpłatne zjeżdżalnie 
dmuchane
- stoisko Biblioteki Publicznej 
w Celestynowie – konkurs pt. 
„Bajkowe postacie z ksią-
żek”
- warsztaty dla dzieci: • stre-
fa rycerzy; • strefa Księż-
niczek; • strefa Pluszaków;  
• wykonywanie biżuterii; • 
rozgrywki szachowe.

Organizatorzy: GOKiS 
w Celestynowie, Gmina Ce-
lestynów. Patronat medial-
ny: Miesięcznik Samorzą-
dowy „Celestynka”, „iOtwock.
info”, „halootwock.pl”, „Linia 
Otwocka”. 

Niedziela, 4 czerwca 
2017 r., Plac przy ul. 
Reguckiej naprzeciwko 
Urzędu gminy

• „Pipi wędrowniczka”  - 
spektakl teatralny w wykona-
niu artystów z teatru „Urwis” 
z Krakowa. Wstęp 5 zł. Wyda-
rzenie ogólnodostępne.

22 i 24 maja (poniedzia-
łek, środa), godz. 18.00
Biblioteka Publiczna 
gminy wiązowna
Ul. Kościelna 41, 
wiązowna

• Wykład specjalisty ds. 
BHP Stanisława Kowalskie-
go pt „Gdy przestały obowią-
zywać szkolenia BHP“ w ra-
mach Celestynowskiego Koła 
Studenckiego dla Seniorów. 
Wstęp wolny.

24 maja (środa), godz. 
11.00, Hala sportowa 
w celestynowie
Ul. Kościelna 41, wią-
zowna

• Spektakl teatralny pt. 
„Morska przygoda” w wyko-
naniu Teatru Urwis z Krako-
wa. Wstęp 5 zł.

24 maja (środa), godz. 
18.00
Fili Biblioteki Publicznej 
w gliniance
Ul. Napoleońska 46c, 
glinianka

• „Jaka róża, taki cierń?” - 
wernisaż wystawy fotografii 
Norberta Górskiego.

27 maja (sobota), godz. 
16.00
Klub „Smok”, Otwock, 
ul. warszawska 11/13

• Spotkanie Dyskusyjne-
go Klubu Książki - Anne-

-Dauphine Julliand: „Ślady 
małych stóp na piasku”, „Wy-
jątkowy dzień”. Spotkanie ot-
warte.

29 maja (poniedziałek), 
godz. 17.30
Miejska Biblioteka Pub-
liczna w Otwocku
Ul. Andriollego 45, 
Otwock

• Spotkanie autorskie 
z  Agatą Tuszyńską, autor-
ką książek „Narzeczona 
Schulza”, „Oskarżona: Wie-
ra Grant”, „Tyrmandowie: 
romans amerykański”. Czy-
telnia dla dorosłych - spot-
kanie otwarte.

30 maja (wtorek), godz. 
18.00
Miejska Biblioteka Pub-
liczna w Otwocku
Ul. Andriollego 45, 
Otwock

• Otwockie kino dla MAM. 
Otwockie Centrum Kultury 
zaprasza na drugie spotkanie 
z cyklu ”Otwockie kino dla 
MAM”, zorganizowane spe-
cjalnie dla rodziców i opie-
kunów z małymi dziećmi (od 
niemowlaka do 6-latka). Do-
datkową atrakcją będzie kon-
kurs, w którym do wygrania 
będzie karta podarunkowa 
od sklepu Bobas o wartości 
50 zł. Wśród uczestników 
rozlosowanych zostanie tak-
że 5 voucherów do sali zabaw 
Olele. Wstęp wolny

„teoria wszystkiego”
31 maja (środa), godz. 
11.00, teatr im. S. Jara-
cza w Otwocku

Fo
t. 

ka
ya

h.
pl
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ostrówek - rok 1809

Pamiętała o tym Au-
stria, występując 
zbrojnie przeciw-
ko Napoleonowi 
w 1809 r. i dlatego 

też jej VII Korpus (32000 
żołnierzy) dowodzony przez 
arcyksięcia Ferdynanda miał 
zająć Księstwo. Jednak wojna 
ta jest bardziej interesująca 

z innych względów. Pokazu-
je ona jak niewielkie, jeszcze 
niezupełnie zorganizowane 
i  wyniszczone do cna przez 
niedawną wojnę 1806/07 
r.  państewko, potrafiło bez 
jakichkolwiek zasobów mi-
litarnych i bez obcej pomo-
cy, szczupłymi tylko siłami 
(16000 żołnierzy) prowa-
dzić ją przez przeszło trzy 
miesiące i - co najważniejsze 
- doprowadzić do zwycięskie-
go końca.

w okolicach Otwocka
Pod Ostrówkiem k. Góry 

Kalwarii rozegrała się bitwa 
zmieniająca diametralnie po-
łożenie stron w tej wojnie. Po 
przejściowym oddaniu War-
szawy Austriakom w sztabie 
księcia Józefa Poniatowskie-
go przygotowano plan prze-
niesienia działań wojennych 
na terytorium wroga tj. do 
Nowej Galicji. W  tym celu 
wojsko podzielono na kilka 
grup operacyjnych, z których 
jedną dowodził gen. Michał 

Sokolnicki. Na początku maja 
1809 r. przekroczył on pod 
Świdrami Wielkimi granicę 
Księstwa w celu odnalezienia 
i zniszczenia przeprawy przez 
Wisłę używanej przez wojska 
austriackie. Przeprawę tą od-
naleziono pod Ostrówkiem. 
W nocy z 2 na 3 maja 1809 r. 
wojska polskie, składające się 
z wydzielonych oddziałów 6, 
8 i 12 pułku piechoty, 5 pułku 
strzelców konnych, 6 pułku 
ułanów oraz 6 dział, zdobyły 
budowany przez Austriaków 
szaniec osłaniający wznoszo-
ny most na Wiśle (broniony 
przez ok. 2000 żołnierzy, 7 
dział i 2 haubice). Straty nie-
przyjaciela były duże: 500 
zabitych, 1500 wziętych do 
niewoli i  zdobyte 3 działa, 
natomiast straty Polaków 
wyniosły tylko 50 zabitych 
i  120 rannych. Wśród wzię-
tych do niewoli było wielu 
żołnierzy z walońskiego puł-
ku Latour – Bailleta walczą-
cego po stronie austriackiej 
przeciwko Napoleonowi. 

Zwycięstwo to pozwoliło ks. 
J. Poniatowskiemu przejąć 
inicjatywę strategiczną. Samą 
bitwę tak opisuje Stefan Że-
romski w ,,Popiołach“, (frag-
ment rozdziału ,,Szaniec“).... 
,,Żołnierze czołgali się po gli-
nie i zarabiali w niej do pasa. 
W  pewnym miejscu leżały 
wkopane w stok szańca zasie-
ki z drzew, ściętych u samego 
odziemka i wszystkimi gałę-
ziami w dół zwrócone. Były to 
jakby potworne łapy i pazury, 
spychające w  jamy na dole, 
włażące między żebra, goto-
we do chwytania za gardziel. 
Kiedy zdeptali gałęzie i wdarli 
się nad nie, uderzyli piersiami 
w krótkie kołki ostro zaciosa-
ne. Ale nareszcie pokonali i te 
szykany,. Usłyszeli przed sobą 
wrzawę, łoskot broni, prze-
raźliwe krzyki, klątwy i jęki. 
W pewnej chwili Olbromski 
znalazł się wraz z innymi na 
wierzchołku szańca. W  sła-
bym świetle latarni płoną-
cych niżej ujrzał śmiertelny 
bój. Bagnety w siwym blasku 

migotały. Ludzie skłębili się 
w bezkształtną masę. Obad-
wa bataliony Sierakowskiego 
walczyły już w głębi szańca. 
Austriacy stali oparci o jakąś 
niską, drewnianą budowlę...”

epizod z księciem 
Józefem
W tym samym czasie w pa-

łacu Lubomirskich w  Wią-
zownie kwaterował wraz ze 
swoim sztabem książę Józef 
Poniatowski. Stąd kierował 
działaniami wojennymi i  tu 
wydał odezwę do Polaków 

zamieszkałych w  Galicji, 
która została publicznie od-
czytana w Wiązownie 6 maja 
1809 r.

,, Do Polaków w zaborze au-
striackim.

Polacy! Ziomkowie! My już 
dawniej zyskaliśmy niepod-
ległość, jesteśmy Polakami, 
idźcie za naszym przykładem, 
niesiemy Wam hasło wolno-
ści i swobody. Przyłóżcie się 
do wielkiego wskrzeszenia oj-
czyzny.”

Paweł Ajdacki

reKlaMa

Ostrówek - mogiła poległych żołnierzy w 1809 r.

Ostrówek - pomnik upa-
miętniający bitwę z 1809 r.

POWIAT utworzone w 1807 r. Księstwo Warszawskie stanowiło zalążek 
nowoczesnego państwa polskiego, które w chwili okrzepnięcia i wzrostu sił 
mogłoby się upomnieć o wszystkie zabrane wcześniej ziemie. 
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BIEgANIE Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji 
w Karczewie zaprasza na 
I Karczewski Bieg Uliczny. 
Zmagania na dystansie 5 
km rozpoczną się już 18 
czerwca o godzinie 10.00.

Biuro zawodów wraz 
z szatniami zlokalizowa-
ne będzie w hali sporto-

wej MOSiR w Karczewie (ul. 
Bohaterów Westerplatte 55) 
– start oraz meta obok hali. 
Imprezy tego typu mają za 

zadanie popularyzować bie-
ganie jako aktywną formę 
wypoczynku oraz promocję 
zdrowego stylu życia. KBU 
wpisany został w  program 
obchodów Dni Karczewa. 
5-kilometrowy dystans to 
tak naprawdę 2 pętle wyłą-
czonymi z ruchu ulicami o na-
wierzchni asfaltowej: start 
i  meta na ulicy Bohaterów 
Westerplatte, dalej – Leśna 
– Kościelna – Gołębia – Ró-
żana – Henryka Sienkiewicza 
– Józefa Piłsudskiego – Juliu-

sza Słowackiego – Bohaterów 
Westerplatte. Zgłoszenia będą 
przyjmowane drogą elektro-
niczną sport.mosir@karczew.
pl do dnia 12.06.2017r. lub 
w dniu startu w biurze zawo-
dów, a opłaty startowej w wy-
sokości 15 zł należy dokonać 
na konto MOSiR w Karczewie 
lub przed startem w biurze za-
wodów. Szczegóły oraz regu-
lamin na stronie www.mosir.
karczew.pl.

wakul

BIEgANIE Szkoła 
w Gliniance od lat słynie 
z czwartkowych spot-
kań lekkoatletycznych. 
Może dlatego, że bakcyla 
biegania i sportowy klimat 
dzieci kształtują już od 
najmłodszych klas. Ucz-
niowie z zerówek wzięły 
udział w III Ogólnopolskim 
Maratonie Przedszkolaków 
pt. ”Sprintem do Maratonu” 
pod patronatem miesięczni-
ka “Bliżej Przedszkola”.

Wydarzenie obejmowa-
ło kilka etapów, min: 
rozgrzewkę - zabawy 

ruchowe z muzyką, przygoto-
wanie napoju witaminowego 
dla biegaczy, odśpiewanie 
hymnu maratończyka, bieg 
główny, przeliczenie i podanie 
wyników. Już na rozgrzewce 
widać było olbrzymi potencjał 
sportowy dzieci, które wprost 
tryskały energią. Wspólnymi 
siłami 36 sportowców poko-

nało łącznie 4928 metrów 
(pobiliśmy rekord - cztero-
krotnie więcej przebiegnię-
tych metrów w  porównaniu 
do roku ubiegłego!). Wynik 
ten dopisaliśmy do ogólno-
polskiego licznika wszystkich 
biegających przedszkola-
ków. Radości nie było końca, 
a  w  szczególności z  powodu 
nagród: wspaniałego medalu, 

który otrzymał każdy “mara-
tończyk“ (i który mógł dodat-
kowo pokolorować i ozdobić) 
oraz skakanki i  sportowego 
gwizdka. Akcja bardzo się 
podobała wszystkim uczest-
nikom i już z niecierpliwością 
czekamy na kolejną edycję 
w przyszłym roku.

Marzena Baran, Jadwiga Książek

sZACHY 
uczeń Szkoły 
Podstawowej nr 
1 w Józefowie 
Jeremi Ornoch 
zajął pierwsze 
miejsce 
w drużynowych 
Mistrzostwach 
Polski Szkół 
Podstawowych 
w Szachach  
klas 1-3.

Szachy to gra stra-
tegiczna, która 
przyciąga przede 
wszystkim ludzi 
o  bardzo ścisłych 

umysłach, zaś zawodowi 
szachiści określani są jako 

wybitni stratedzy. Nieste-
ty, w  czasach komputerów, 
smartfonów i  internetu, gra 
ta jest coraz mniej popular-
na. Dlatego cieszy fakt, że są 
jeszcze młodzi ludzie, którzy 
nie dość, że interesują się tą 
królewską grą, to jeszcze biorą 
udział w specjalnie organizo-
wanych dla nich konkursach.

Młodzi józefowianie, pod 
trenerskim okiem Tadeusza 

Popisa, odnoszą kolejny sukces 
w tej dziedzinie. W dniach 4-7 
maja w ośrodku „Świętokrzy-
ska Polana” w Chrustach koło 
Zagnańska (woj. świętokrzy-
skie) odbyły się Drużynowe 
Mistrzostwa Polski w Szachach 
klas 1-3. Szkołę Podstawową 
nr 1 w Józefowie reprezento-
wali na tym turnieju: Bartosz 
Więcławik, Mateusz Maka-
ruk, Justyna Stułka i  Jeremi 

Ornoch. Ten ostatni zdobył 
puchar za zajęcie I miejsca na 
III szachownicy.

Całej drużynie, a w szczegól-
ności Jeremiemu Ornochowi, 
gratulujemy tego wyniku i ży-
czymy kolejnych sukcesów. 
Naprawdę cieszy fakt, że 
szachy dalej są w kręgu zain-
teresowania młodych ludzi.

Jan Szczyrek

KARATE 13 maja roze-
grane zostały Otwarte 
Mistrzostwa Wielkopolski 
w Karate Kyokushin WKO. 
Na turnieju nie zabrakło 
zawodników KSW Bushi, 
którzy w 17- osobowym 
składzie zdobyli aż 14 
medali, co zapewniło im 
zaszczytne drugie miejsce 
w klasyfikacji drużynowej. 

do Władysławowa, gdzie 
rozgrywano zawody, 
przybyło ponad 200 

zawodników trenujących w 15 
klubach na terenie całego 
kraju. Walka o najwyższe lau-
ry odbywała się w dwóch kon-
kurencjach: kata oraz kumite. 
Złoto w kumite zdobyli: An-
toni Sawka, Szymon Olpiń-

ski, Błażej Polak oraz Borys 
Zabłocki. Antek bezdyskusyj-
nie wygrał cztery pojedynki, 
w czasie których zdominował 
rywali pod względem techni-
ki i siły. Błażej, aby stanąć na 
najwyższym podium w swo-
jej kategorii, musiał wygrać 
trzy pojedynki, co też uczynił, 
wykazując się w nich ogrom-
nym sercem do walki i  nie-
zwykłą zawziętością. Borys 
zaliczył swoistego hat- tri-
cka, wygrywając trzy walki 
przed czasem (dzięki akcjom 
rękoma oraz mawashi-geri-
-gedan - kopnięciu w  udo). 
Szymon zdecydowanie wy-
grał dwie walki, górując nad 
przeciwnikami zarówno siłą 
jak i taktyką, czym potwier-
dził swoją świetną dyspozy-

cję przed  zbliżającymi się 
Mistrzostwami Świata IFK 
w Rumunii (27-28 maja).

Srebrne medale w  kumi-
te zdobyli: Alicja Droste – 
w  swoim debiucie wygrała 
dwie walki, a w finale uległa 
dopiero po dogrywce -  oraz 
Wiktor Jackowski, który rów-
nież wygrał dwie walki. Brąz 
w kumite wywalczyli: Aleks 
Wadych, Filip Rutkowski, Ju-
lia Marczak, Anna Marczak, 
Bartosz Sobiczewski, Piotr 
Augustynowicz oraz Jakub 
Gębala. W konkurencji kata 
srebrne medale dla KSW Bu-
shi zdobyli Filip Rutkowski 
oraz Antoni Sawka. Gratulu-
jemy całej reprezentacji!

wakul

sZACHY Karol Mielcuch 
to niezwykle utalentowany 
młody szachista, który zo-
stał właśnie wicemistrzem 
Mazowsza przedszkolaków 
do lat 6. Zawody odbyły się 
13 maja w Mińsku Mazowie-
ckim.

rozegranych zostało 7 
rund (15 minut na za-
wodnika), a Karol stra-

cił tylko 0,5 pkt do zwycięz-
cy. Organizatorem zmagań 
szachowych był Mazowiecki 
Związek Szachowy oraz Miń-
skie Towarzystwa Szachowe, 
a rolę sędziego pełnił Krzysz-

tof Parol. Karol Mielcuch 
uczy się w Gliniance, a swój 
kunszt szachowy rozwija 
w Wiązownie pod okiem in-
struktora  Stefana Grochow-
skiego. Dzień po zdobyciu 
srebra Karol wziął udział 
w  turnieju dla uczniów…
szkół podstawowych. Zdobył 
4 pkt, zajmując tym samym 8. 
miejsce. To tylko potwierdza, 
że ten młody człowiek z po-
wodzeniem realizuje swoją 
sportową pasję. Gratuluje-
my zarówno zawodnikowi 
jak i jego instruktorowi.

wakul

I Karczewski Bieg uliczny 

Sprintem do maratonu

Młodzi stratedzy z józefowa

z workiem medali

Srebrny Mielcuch
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