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W ramach tegorocznego Festiwalu Świdermajer odbędą się dwa wydarzenia organizowane  
i prowadzone przez naszego redakcyjnego kolegę – Pawła Ajdackiego. W sobotę, 26 maja, 
o godz. 10 ze stacji PKP Śródborów ruszy wycieczka piesza pod hasłem ,,Otwock nie tylko 
świdermajerem stoi!” Zapraszamy na spacer leśnymi ścieżkami i urokliwymi uliczkami wśród 
śródborowskiego modernizmu.
Festiwal Świdermajer od lat zbliża ludzi. Sprawia, że fantastyczni, zaangażowani otwocczanie  
poznają się i robią coś wspólnie. W niedzielę, 27 maja o godz. 16, w Urzędzie Miasta Otwocka 
Paweł Ajdacki poprowadzi wykład o mieszkańcach Otwocka z dawnych czasów - zasłużonych, 
a być może trochę zapomnianych.

Mycie pojemników na odpady komunalne odbędzie się w czerwcu. Właściciele nieruchomo-
ści zobowiązani są do zapewnienia podmiotowi odpowiedzialnemu za dezynfekcje pojemników 
swobodnego dostępu i dojazdu, tj. umieszczenie ich poza ogrodzeniem nieruchomości przed 
godz. 6:00 lub otwarcie punktu gromadzenia odpadów. Mycie i dezynfekcja pojemników odby-
wać się będzie poprzez podniesienie pojemnika przez samochód wyposażony w maszynę my-
jącą. Urządzenie może jednocześnie podnieść jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów lub dwa 
pojemniki 120l/240l. Urządzenie jest wyposażone w dysze, które myją pojemniki pod ciśnieniem 
płynem do dezynfekcji.
Woda działa wyłącznie w obiegu zamkniętym. Ścieki, po myciu pojemników, pozostają we wnę-
trzu samochodu i są wywożone do punktu zlewnego. Pojemniki, po dokonaniu stosownych prac, 
zostają odstawione w  miejsce, z którego były zabrane.

Nasza redakcja uzyskała bardzo dobre wiadomości i niezwłocznie je Państwu przekazuje. 
15.05.2018 roku dyrektor przedszkola Ewelina Pszczółkowska wygrała konkurs na kolejną ka-
dencję sprawowania stanowiska w Leśnych Skrzatach, czyli w Przedszkolu nr 10 w Otwocku przy 
ulicy Kochanowskiego.
Dla przypomnienia - pani dyrektor funkcję swoją sprawuje nieprzerwanie od października 2013 
roku. W tym czasie m.in. doprowadziła do powstania ekoogródka na terenie przedszkola, zwie-
rzyńca oraz kompleksowego remontu wnętrza zabytkowego budynku placówki, przystosowując 
go do potrzeb dzieci. Stworzyła bajkowy,  bezpieczny i przyjazny świat dla dzieci i iście rodzinną 
atmosferę. Nadmienić należy, że Przedszkole nr 10 zakwalifikowało się również do programu ter-
moizolacji, tak więc jeszcze bardziej zyska na swojej urodzie i ekologii ogrzewania.
Obserwując działania pani Eweliny Pszczółkowskiej, sądzę, że jeszcze nieraz pozytywnie nas 
zaskoczy i przedstawi nowe projekty udoskonalające tę placówkę.
Życzymy pani dyrektor  pasma niekończących się sukcesów.
Postaramy się jeszcze do Was zawitać.
Ps. Oczekujemy na otwarcie wspaniałej fontanny.

Kolejna wygrana kadencja

Paweł Ajdacki zaprasza

Umyją pojemniki na śmieci
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POWIAT 
Dotacje z Mazowsza na remonty strażnic OSP
Sześć strażnic Ochotniczej Straży Poażarnej z terenu powiatu otwockiego otrzymało dotacje ze 
środków samorządu mazowieckiego z przeznaczeniem na remonty.
22 maja 2018 r. urząd marszałkowski poinformował, że radni sejmiku mazowieckiego zadecy-
dowali rozdzielić 5 mln złotych na potrzeby remontowe 214 jednostek OSP. Na liście beneficjen-
tów znalazły się strażnice w: Osiecku, Otwocku -Wólce Mlądzkiej, Śniadkowie Dolnym, Łukówcu,  
Celestynowie i Sępochowie. Każda z tych OSP otrzyma po 23 742 zł. 
Oto, na co je przeznaczą: 
• Osieck - remont elewacji tynkiem akrylowym z malowaniem oraz parapetów strażnicy 98.
• Otwock Wólka Mlądzka - remont dachu strażnicy 
• Śniadkowo Dolne (gm. Sobienie-Jeziory) - remont dachu strażnicy 
• Łukówiec (gm. Karczew) - remont posadzki oraz drzwi zewnętrznych strażnicy 
• Celestynów - remont bram garażowych oraz dachu strażnicy 
• Sępochów (gm. Kołbiel) - remont bram garażowych oraz tynków wewnętrznych i zewnętrznych 
strażnicy. 

ZetKa

Dotacje na remonty strażnic OSP

Zalewają nas tony  
nielegalnych śmieci
1 lipca 2013 roku weszła w życie znowelizowana ustawa  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jak to często 
bywa w Polsce - chęci były dobre, a wyszło jak zwykle. Prze-
rzucenie odpowiedzialności za odbiór odpadów komunalnych 
na gminy miało powstrzymać powstawanie dzikich wysypisk  
i wyrzucanie śmieci do lasu. Po części ograniczono ten proceder, 
choć system wciąż jest bardzo dziurawy i niedoskonały. W efekcie 
płacimy za odbiór śmieci więcej, a skutki wciąż są niezadowalające.
Kłopot z cenami za odbiór odpadów komunalnych i jakością 
świadczonych usług występuje w wielu polskich gminach – nie 
ominął również Karczewa. Aby omówić występujące u nas pro-
blemy i wypracować wspólne rozwiązania, karczewscy radni 
miejscy  spotkali się z przedstawicielami firm odbierających 
śmieci w Karczewie.
Prezesi spółek mówili przede wszystkim o funkcjonowaniu Punk-
tu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W ramach 
PSZOK-ów mieszkańcy mogą wyrzucać śmieci pochodzące  
z gospodarstw domowych. Należy jednak pamiętać, że za utrzy-
manie punktów płacimy my wszyscy, mieszkańcy. Jak poinformo-
wali przedstawiciele firm Tonsmeier i Remondis, w PSZOK-ach 
często dochodzi, niestety, do nadużyć. Do punktów przyjeżdżają 
bowiem budowlańcy czy przedsiębiorcy i pozostawiają w nich od-
pady w wielkich ilościach, które pochodzą z działalności gospo-
darczej i budowlanej. W ten sposób przerzucają koszty na miesz-
kańców, oszczędzając na zamawianiu kontenerów na śmieci, 
co jest ich obowiązkiem. Jest to jeden z powodów, przez który 
z każdym kolejnym przetargiem płacimy coraz więcej za odbiór 
odpadów komunalnych. Bo i śmieci jest po prostu coraz więcej.
Jednym ze sposobów weryfikacji, czy odpady przywożone do 
PSZOK-ów pochodzą z gospodarstw domowych, jest wymóg 
okazania ostatniego potwierdzenia wpłaty opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi oraz wskazania adresu nieru-
chomości, z której pochodzą odpady. Dochodziły do mnie kry-
tyczne głosy w tej sprawie. Skarżono się, iż wydłuża to proces 
pozostawiania śmieci i jest to zbędna biurokracja. Naturalnie ro-
zumiem tego typu argumenty, aczkolwiek patrząc na skalę nad-
użyć w naszym PSZOK-u uważam, że musimy robić wszystko, 
aby ograniczyć kolejne podwyżki za wywóz śmieci. A podrzuca-
nie śmieci przez budowlańców, niestety, do tego doprowadzi.
O tym, jak dziurawy jest nowy system odbioru odpadów w Polsce, 
świadczy również choćby fakt nagminnego podrzucania śmieci 
pod bramę PSZOK. A przecież założenia ustawowe były takie, że 
każdy będzie musiał płacić za wywóz odpadów, a więc skończy 
się zaśmiecanie lasów. Firmy odbierające odpady komunalne mają 
oczywiście obowiązek zabrać wszystko to, co zostało podrzucone, 
ale koszt finalnie i tak ponosimy my wszyscy. Jak widać jeszcze 
daleka droga przed nami, trzeba jednak zwalczać wszelkie patolo-
gie. Dlatego w okolicach PSZOK pojawia się mobilna kamera, któ-
ra rejestruje wszystkie przypadki nielegalnego podrzucania śmie-
ci. Lepiej weryfikowane będą również osoby przywożące odpady 
do PSZOK-ów tak, aby mieszkańcy mogli swobodnie korzystać  
z punktów, natomiast ,,cwaniacy”, aby nie żerowali na innych. 
Na spotkaniu poruszyliśmy także kwestię majówkowej „wpadki”, 
przez którą w wielu rejonach Karczewa przez kilka dni przed 
posesjami zalegały góry śmieci nieodebrane na czas. Przed-
siębiorcy zadeklarowali, że było to spowodowane problemami 
technicznymi i postarają się unikać tego typu sytuacji w przy-
szłości. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości proszę  
o zgłaszanie ich do Urzędu Miasta lub bezpośrednio do mnie.

Piotr Kwiatkowski,  
Radny Rady Miejskiej w Karczewie

kontakt@piotrkwiatkowski.org
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Przygotował: Sławomir Wąsowski

Na wniosek policji  
w Karczewie oraz 
garwolińskiej proku-
ratury, sąd w Gar-

wolinie nakazał tymczasowy 
areszt dla 40-letniego mężczy-
zny. Mieszkaniec powiatu gar-
wolińskiego jest podejrzany  
o kradzież, włamanie, usiłowa-

nie włamania oraz naruszenie 
miru domowego. Na domiar 
złego  będzie odpowiadał jako 
recydywista, gdyż policja ze-
brała materiał dotyczący jego 
wcześniejszej, przestępczej 
działalności. Kradł głównie na 
terenie powiatu otwockiego. 
Mężczyzna został ujęty dzięki 

pracy funkcjonariuszy z po-
sterunku Sobienie – Jeziory.  
W tej właśnie miejscowości 
właścicielka domku letnisko-
wego zastała obcego mężczy-
znę na terenie swojej posesji. 
Ten, zaskoczony, nie potrafił 
wytłumaczyć swojej obecno-
ści i, w obawie przed zatrzy-

maniem, uciekł w nieznanym 
kierunku. Kobieta zawiado-
miła policję. Funkcjonariusze 
ustalili, że mężczyzna prze-
bywał na terenie jej ogródka 
działkowego kilka dni. Zdążył 
już „upłynnić” kosiarkę do tra-
wy i trochę materiałów budow-
lanych. Przygotował też do 
wyniesienia przedmioty sta-
nowiące wyposażenie domku 
letniskowego. Na szczęście 
dalszy proceder „wyprzedaży” 
cudzego mienia  udaremni-
ło pojawienie się właściciel-
ki. Poszukiwania złodzieja 
nie trwały długo. Został uję-
ty w Garwolinie i osadzony  
w otwockim areszcie. Obecnie 
czeka na decyzję sądu.

Mazowiecki Urząd 
Celno – Skarbowy 
w Warszawie zajmie 
się sprawą nielegal-

nego handlu na otwockim tar-
gowisku. W ręce policji wpadł 
45-letni obywatel Rumunii, 
który zbyt sugestywnie ofe-
rował papierosy bez polskich 
znaków akcyzy. Swoim zacho-
waniem wzbudził podejrzenia 
funkcjonariuszy – mężczyzna, 
trzymając w ręku ciemną tor-
bę, zaczepiał przechodniów. 
Policjanci postanowili spraw-
dzić zawartość reklamówki. 
Znaleźli w niej prawie 2000 tys. 
szt. papierosów w paczkach 
bez polskiej banderoli. Handla-
rzowi grozi kara grzywny.

W dniu 14 maja,  
w godzinach po-
p o ł u d n i o w y c h 
wybuchł pożar 

w składzie płyt obornickich  
w Sobieniach Kiełczewskich. 
W akcji gaszenia poża-
ru uczestniczyła jednostka 

ratowniczo-gaśnicza PSP 
Otwock, oraz ochotnicze stra-
że pożarne z Sobień-Jezior, 
Stary Zambrzyków, Wyso-
czyn, Pogorzel i Dziecinów. 

Red.

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć 
 na nie wpływ”, pod takim właśnie hasłem otwocka  
Policja kontynuuje cykl spotkań z mieszkańcami.

• 29 maja 2018 r. w godzinach 16.00-18.00, debata z udzia-
łem samorządowców, przedstawicieli służb oraz instytucji,  
a także mieszkańców gminy Celestynów, w Gminnej Sali Gim-
nastycznej w Celestynowie, przy ul. prof. Hilarego Koprow-
skiego 2. (realizuje KP Karczew/PP Celestynów).
• 7 czerwca 2018 r.  w godzinach 16.00-18.00, debata  
z udziałem samorządowców, przedstawicieli służb oraz insty-
tucji, a także mieszkańców gminy Kołbiel, w sali konferencyj-
nej w Urzędzie Gminy w Kołbieli, przy ulicy Szkolnej 1. (reali-
zuje KP Karczew/PP Kołbiel).
• 12 czerwca 2018 r. w godzinach 17.00-19.00, debata  
z udziałem samorządowców, przedstawicieli służb oraz in-
stytucji, a także mieszkańców gminy Wiązowna, w sali kon-
ferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wiązownie, przy ulicy  
Lubelskiej 59. (realizuje KP Józefów/PP Wiązowna).

Pożar składu płyt
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Już przy projektowaniu drogi 
ekspresowej wskazano miej-
sca wzdłuż drogi krajowej nr 
17 (Warszawa-Lublin), które 
należy sprawdzić przez ar-
cheologów. Historycy wyko-
paliska rozpoczęli od Wólki 
Mlądzkiej, na której terenie 
będą pracowali przez miesiąc. 
– To pierwsze miejsce w tych 
okolicach, ale będzie ich kil-
ka – mówi Michał Grabowski, 
kierownik zespołu archeolo-
gów. Dotychczas znaleziono 
elementy ceramiki sprzed po-
nad 2000 lat p.n.e. Są też śla-
dy osadnictwa oraz amunicja 
z okresu II wojny światowej. 
– To są raczej tereny biedne, 
więc wielkich znalezisk się nie 
spodziewamy – mówi jeden  
z archeologów. 

Otwockie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji za-
montowało właśnie pierwsze 
urządzenie do picia wody do-
stępne dla uczniów i to bez 
ograniczeń. Poidełko DomoVi-
ty oficjalnie uruchomił w środę,  
23 maja, prezes spółki Mieczy-
sław Kostyra, a miało to miej-
sce w Szkole Podstawowej nr 3  
w Otwocku. Przypominamy, 
woda wytwarzana przez OPWiK 
pod marką DomoVita jest 
smaczna i zdrowa, a dla uczniów 
otwockich szkół dodatkowo bez-
płatna. Poidełka nie wymagają 
używania kubeczków, a picie  
z nich jest higieniczne.

Napis z żywopłotu zlokali-
zowany przed figurą  Chry-
stusa Króla przy ulicy Orlej 
będzie zrewitalizowany. Jak 
poinformowała nas Iwona 
Gawłowska, naczelnik Wy-

O sprawie przygotowań pod 
budowę kolejnego marke-
tu międzynarodowej sieci 
pisaliśmy już wielokrotnie 
na łamach „iOtwock.info”. 
Najpierw interweniowaliśmy  
w sprawie niewłaściwie 
przeprowadzanej rozbiórki  
eternitu, a później w sprawie 
warunków zabudowy wyda-
nych z naruszeniem prawa. 
Okazuje się, że  przygotowa-
nia pod budowę kolejnego 
marketu nieopodal zbiegu 
ulic Wawerskiej i Piastowej 
mają  jeszcze jeden bul-
wersujący wątek. W okre-
sie obowiązywania ustawy 

vs    WiązownaOtwock

działu Ochrony Środowiska 
w Urzędzie Miasta Otwocka, 
rośliny trzeba było wykopać 
ze względu na ich zły stan. 
Jednocześnie uspokaja, że 
żywopłot wróci na swoje miej-

sce. Nowe nasadzenia mają 
być wykonane już niebawem. 
Jak się okazuje z otwockie-
go wzorca skorzystała także 
sąsiednia gmina Wiązowna. 
Przed urzędem wykonano 

napis „Wiązowna wita”. Se-
kretarz gminy Anna Rosłaniec  
poinformowała, iż powstał on 
w 2016 roku z inicjatywy wój-
ta gminy Janusza Budnego. 
Nasadzenia są utrzymywane 

przez pracownika, który 
przycina krzewy tworzące 
napis  i piele teren znajdu-
jący się wokół w ramach 
utrzymywania zieleni przy 
budynku urzędu.

Archeolodzy szukają
przy Szosie Lubelskiej
W Wólce Mlądzkiej znaleziono elementy ceramiki z epoki 
brązu, ślady osadnictwa oraz przedmioty z czasów nowo-
żytnych.

Co dzieje się z przedmiotami 
znalezionymi przez archeolo-
gów? - Trafiają do Muzeum 
Narodowego. Natomiast ślady 
zabudowy odkopujemy, fo-
tografujemy, zaznaczamy na 
mapach i tworzymy dokumen-
tację, którą również przeka-
żemy do placówki muzealnej 
– odpowiadają archeolodzy. 
Następnie, jak mówią, miejsca 
są oznaczana i zasypywane 
na powrót zwałami piachu. 
Czy znaleziska z Wólki Mlądz-
kiej przedstawiają wartość 
materialną. – Nie, to zdecy-
dowanie jedynie duża wartość 
historyczna i naukowa – odpo-
wiadają poszukiwacze.
O kolejnych postępach w pra-
cach archeologów będziemy 
informowali na bieżąco.

ŚLADEM NASZYCH PUBLIKACJI
100 000 złotych za wycinkę?

Inwestor, przygotowujący nieruchomość zlokalizowaną między ulicami Wawerską i Pia-
stową, wyciął kilkanaście drzew bez stosownej zgody i opłat. Koszt wycinki szacowany 
jest na 100 tys. zł. Czy opłata zostanie uiszczona?

wniesionej przez byłego mini-
stra środowiska Jana Szyszkę 
osoby fizyczne , nieprowadzą-
ce działalności gospodarczej, 
mogły bez zezwoleń wycinać 
drzewostan. Ustawa obowią-
zywała w pierwszym półro-
czu 2017 roku. W tym czasie 
władający nieruchomością 
między ulicami Wawerską  
i Piastową wyciął kilkanaście 
drzew. Natomiast, jak udo-
wadniają okoliczni miesz-
kańcy, zgodnie z zapisami 
ksiąg wieczystych do tej nie-
ruchomości jej właścicielami 
były kolejno spółki: 4Folwers 
i GTN1. Jak to się stało, że 

żadna z tych spółek nie była 
wnioskodawcą wycinki? To 
próbują ustalić mieszkań-
cy. Nam na razie udało się 
nieoficjalnie dowiedzieć, że 
gdyby wycinka odbywała się 
zgodnie z prawem, to prawo-
wity wnioskodawca (jedna 
ze spółek) powinien uiścić 
na rzecz miasta Otwocka 
opłatę sięgającą 100 tys. zł. 
Mieszkańcy złożyli już w tej 
sprawie wniosek o zbadanie 
postępowania oraz wniosek 
o udzielenie informacji pu-
blicznej, kto stoi za wycinką 
drzewostanu.

Red. 

Zdrowa woda, zdrowia doda!
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Radny powiatowy Janusz Go-
liński w imieniu starosty wrę-
czył kilkunastu działaczom 
Sekcji Emerytów i Rencistów 
ZNP Otwock pamiątkowe dy-
plomy z podziękowaniami za 
pracę społeczną „łączników”. 
– To dzięki waszemu wysiłko-
wi najstarsi i najbardziej scho-
rowani członkowie związku, 
czyli byli nauczyciele i pracow-
nicy placówek oświatowych, 
nie pozostają sami w domach 
– mówił radny Goliński. Prze-
mysław Gręzak, prezes za-

Prezes klubu Agnieszka Za-
górska zapewnia, że w tym 
roku nie zabraknie imprez kul-
turalno-sportowych, a do piąt-
ku 1 czerwca planuje uprząt-
nięcie plaży, dowiezienie 
piasku i zamontowanie obiek-
tu gastronomicznego z para-
solami oraz ustawienie toalet 
i naprawę schodów na plażę 
od strony mostu. – Chcemy 
ruszyć w Dzień Dziecka, więc 

Plażowanie nad Świdrem 
rusza od czerwca

Klub Sportowy SPEED będzie zarządcą Otwockiej Plaży 
Miejskiej przy ulicy Turystycznej. Sezon rusza 1 czerwca  
i potrwa do września.

już tego dnia zapraszam naj-
młodszych plażowiczów. Bę-
dzie dla nich specjalny pro-
gram w ciągu dnia i mnóstwo 
atrakcji. Wieczorem muzyka  
i dobra zabawa dla starszych 
– mówi Zagórska. Szczegóło-
wy plan otwarcia plaży przed-
stawimy Państwu w kolejnym 
wydaniu „iOtwock.info”.
Plaża będzie czynna codzien-
nie do godz. 22. Obiekt, tak 

jak w poprzednich latach, bę-
dzie dozorowany. 
Pojawi się też kilka nowości 
w tym sezonie. Agnieszka Za-
górska, jako znana wszystkim 
motocyklistka-podróżniczka,  
chce ustawić na plaży specjal-
ne urządzenie do testowania 
jazdy na dwóch kołach. Jest 
też propozycja dla kibiców. 
Na plaży będzie można oglą-
dać mecze Mistrzostw Świata  
w piłce nożnej, które odbędą 
się już niebawem w Rosji. – 
Planujemy ustawienie dwóch 
dużych telewizorów, aby na-
wet w słoneczne dni można 
było komfortowo na plaży kibi-
cować piłkarzom – zapowiada 
Zagórska. 
Zatem, do zobaczenia na 
plaży!

Łącznicy wyróżnieni
Kilkunastu działaczy Sekcji Emerytów i Rencistów przy Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Otwocku zostało uhonorowanych przez starostę otwockiego za ich społeczną pracę na 
rzecz najstarszych kolegów.

rządu ZNP Oddział Otwock 
powiedział, że właśnie dzięki 
społecznym łącznikom, wszy-
scy członkowie związku znaj-
dują wsparcie i opiekę w co-
dziennych trudach. Łączników 
określił jako trzon organizacji 
związkowej i przyłączył się do 
gratulacji ze strony starostwa. 
Halina Jastrzębska, przewod-
nicząca sekcji, chwaliła zor-
ganizowany przed miesiącem 
przez powiat otwocki „Konwent 
seniorów”. – Wreszcie powstała 
inicjatywa łączenia organizacji 

emerytów i rencistów w naszym 
regionie – mówiła. – O spra-
wach seniorów wreszcie zaczę-
to mówić głośno – dodała. 
Przypomnijmy, że Sekcja Eme-
rytów i Rencistów ZNP straciła 
swoją siedzibę. Tymczasowo 
zostali przyjęci przez Otwocki 
Klub Sportowy, bo groziło im 
koczowanie na jednym z ko-
rytarzy w budynku weterynarii 
przy ul. Andriollego w Otwoc-
ku. Działacze związkowi cze-
kają na siedzibę! 

Red.
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Nieprędko dokończona zosta-
nie budowa chodników przy 
ulicy Świderskiej w Otwocku. 
Inwestycja realizowana przez 
Urząd Miasta Otwocka stanę-
ła w miejscu zimą i wszystko 
wskazuje na to, że prędko się 
nie zakończy. Wykonawca re-
alizujący to zadanie splajto-
wał, jednakże w obawie przed 
naliczeniem karnych odsetek, 

Most za 130 dni
Władze powiatu podpisały umowę na dokończenie budowy mostu nad rzeką Świder. Prze-
prawa ma być gotowa wcześniej niż zakładano, bo do 15 września!

Otrzymana w tym roku z Mini-
sterstwa Infrastruktury kwota 
ponad 9 mln zł, środki finan-
sowe powiatu otwockiego  
i miasta Otwocka pozwolą na 
sfinansowanie II etapu bu-
dowy mostu na rzece Świ-
der. Według zakończonego 
już przetargu budowę będzie 
kontynuować konsorcjum firm 
MOSTY i TOWEMO. We wto-
rek, 22 maja, starosta otwocki 
Mirosław Pszonka i dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych 
Marek Płaczek oficjalnie pod-
pisali umowę z wykonawcą. 
Most wraz z drogami dojaz-
dowymi ma być gotowy na  
15 września. – Do uzgodnie-
nia z koleją zostały nam jesz-
cze wjazdy dróg, ale myślę, że 
most będzie gotowy w termi-
nie – mówił z zadowoleniem 
starosta. – Nie ukrywam, że 
będzie to piękne zwieńczenie 
tej dobrej kadencji samorządu 
powiatowego - dodał.  Wyraził 

też ubolewanie, że do tego hi-
storycznego przedsięwzięcia 
inwestycyjnego nie włączyło 
się miasto Józefów. – Miesz-
kańcy Józefowa również cze-
kają na  most – wtórował mu 
wicestarosta Paweł Rupniew-
ski. 
Jarosław Margielski, przewod-
niczący Rady Miasta Otwocka, 
podkreślił, że otwarcie mostu 
spowoduje udrożnienie jedne-
go z najważniejszych ciągów 
komunikacyjnych Otwocka, 
stąd wsparcie finansowe ze 
strony miejskiego samorządu 
dla tego przedsięwzięcia. 
Dyrektor ZDP Marek Płaczek 
nie ukrywał, ze procedury 
związane z uzyskaniem do-
finansowania oraz wyborem 
wykonawcy wcale nie były ła-
twe, ale cieszy się, że zakoń-
czyły się sukcesem.

Red.

Bałagan na Świderskiej 
jeszcze potrwa

nie chce poddać się w wy-
konywaniu zadania. Wydział 
Gospodarki Komunalnej UM 
analizuje, jak zerwać umowę 
i wybrać nowego budowni-
czego chodników w centrum. 
Oznacza to, że rozwiązanie 
problemu mieszkańców ulicy 
Świderskiej mogłoby nastąpić 
dopiero w czasie wakacji.

Od red.

Tak właśnie wygląda proces 
inwestycyjny realizowany 
przez wykonawców, którzy 
mają siedziby gdzieś na te-
renie Polski. A można było 
zlecić roboty sprawdzonym 
otwockim firmom budowla-
nym!

Red.

Pan Jan, mieszkaniec Otwocka świętuje w tym roku złoty jubileusz -  rozpoczął  właśnie 
50 sezon na swoim motocyklu M-72.

Rozpoczął się długo ocze-
kiwany remont schodów 
wejściowych do Przychodni 
Rejonowej przy ulicy Armii 
Krajowej w Otwocku. Odpa-
dające i popękane płytki stwa-

Remontują schody 
w przychodni

rzały zagrożenie dla pacjen-
tów i personelu przychodni. 
Powiatowe Centrum Zdrowia  
wreszcie zdecydowało się na 
przeprowadzenie remontu!

CZŁOWIEK Z PASJĄ
50 lat w garażu Pana Jana

Maszyna wyprodukowana 
została w 1954 w Związ-
ku Radzieckim. Większość  
z modeli tego motocykla słu-
żyła w armii, ale maszyna 
pana Jana w Milicji Obywatel-
skiej. W 1968 roku trafiła do 
Otwocka. Pan Jan z motocy-
klem nie zamierza się rozsta-

wać. – Dawali mi za niego tyle 
pieniędzy, że mógłbym kupić 
nowy samochód. Sprzedać 
jednak nie zamierzam. Zrobi-
łem parę przeróbek, a boczny 
kosz świetnie sprawdza mi 
się w przewożeniu nawet du-
żych przedmiotów na działkę. 
Poza tym przejechałem na 

nim całą Polskę – mówi pan 
Jan. Nic dziwnego, prawdzi-
wy pasjonat swojego skarbu 
nie sprzeda, tym bardziej, że 
nasz reporter był świadkiem 
jak M-72 odpala za pierw-
szym razem. Lewa w górę, 
panie Janie!

Od lewej: dyrektor ZDP Marek Płaczek, starosta Mirosław Pszonka,  
przedstawiciele wykonawcy: Piotr Ostrowski i Tadeusz Gorczyca
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Burmistrz Karczewa Włady-
sław Dariusz Łokietek ma wi-
zję zagospodarowania terenu 
o powierzchni około 10 hek-
tarów, a położonego wokół 
jeziorka Moczydło w Karcze-
wie. Zgodnie z wykonaną je-
sienią ubiegłego roku koncep-
cją zagospodarowania tego 
obszaru, ma tam powstać  
strefa rekreacyjno-sporto-
wa.  Wybudowane mają być 
alejki, place zabaw, siłownia 
zewnętrzna, nasadzenia krze-
wów, pomosty, plaża, a nawet 
ścieżka edukacyjna dla dzieci 
i boiska. I właśnie boiska sta-
ły się kością niezgody między 
burmistrzem i Mazurem Kar-
czew. Okazało się bowiem, że  
w koncepcji burmistrza nie 
ujęto budowanego od kilku lat 
systemem gospodarczym bo-
iska trawiastego Mazura. Klub 
na nową nawierzchnię, ogro-
dzenie i oświetlenie wydał ze 
swoich środków 80 tys. zł. 
Miał do tego prawo, bo Urząd 
Miejski wydzierżawił Mazuro-
wi teren pod obiektem. – Mie-
liśmy jeszcze zamontować 
piłko- chwyty i uruchomić sys-
tem nawodnienia – mówi pre-
zes Mazura Piotr Niedziółka. – 
To boisko jest nam potrzebne, 
bo rośnie liczba dzieci trenują-
cych w klubie – dodał. 
To jednak nie jedyny zgrzyt  

w koncepcji burmistrza. Koło 
Polskiego Związku wędkar-
skiego Nr 25 w Karczewie zde-
cydowanie opowiedziało się za 
dostępnością zbiornika wodne-
go dla wszystkich, zwłaszcza 
wędkarzy. Tymczasem plany 
zakładają wydzielenie części 
terenu pod działalność komer-
cyjną polegającą na budowie 
hotelu z zapleczem. – Gmi-
na powinna raczej dołożyć 
wszelkich starań, aby popra-
wić jakość wody w Moczydle 
– mówił Marek Trzaskowski, 
prezes PZW.Burmistrz Łokie-
tek przyznał się, że nie dopełnił 
obowiązku konsultacji projektu 
z organizacjami, ale zapewnił 
również, że wszelkie postula-
ty będą w nim ujęte. – Boisko 
trzeba wybudować w innym 
miejscu, bo nie zmieści się dro-
ga ewakuacyjna. Gmina zobo-
wiąże się, że tak poprowadzi 
prace, aby klub miał możliwość 
ciągłych treningów. Natomiast 
wędkarze na pewno będą mieli 
możliwość swobodnego doj-
ścia do zbiornika – mówił. Wi-
ceburmistrz Bartłomiej Tkaczyk 
podkreślił natomiast, że póki co 
Karczew stara się o realizację 
pierwszego etapu zagospoda-
rowania o wartości 3,5 mln zł,  
a szczegółowy zakres przed-
sięwzięcia będzie określał pro-
jekt architektoniczny.      

Jest wizja 
zagospodarowania

Moczydła
Gmina Karczew opracowała koncepcję zagospodarowania te-
renu wokół jeziora Moczydło i chce na jej realizacje pozyskać 
fundusze zewnętrzne. Kłopot w tym, że przed opracowaniem 
planów za 40 tys. zł burmistrz nie przeprowadził konsultacji 
z organizacjami społecznymi działającymi w terenie. Efektem 
tego będzie m.in. rozbiórka boiska wykonanego systemem 
gospodarczym przez działaczy LKS Mazur Karczew.
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W połowie maja wójt Janusz 
Budny podpisał umowę z ko-
mendantem Stołecznej Policji, 
Pawłem Dobrodziejem, dzięki 
której KSP ma wystarczający 
teren na budowę nowego po-
sterunku, co obiecała uczynić 
do 2020 roku. Przekazana jako 
darowizna przez gminę nieru-
chomość znajduje się w cen-
trum Wiązowny, przy ulicy Le-
śnej. Ma ponad 3 tys. m2 i jest 
uzbrojona we wszystkie media. 

- Co roku Noc Muzeów w Gli-
niance ma inny temat prze-
wodni - powiedziała Paulina 
Sokół, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Wiązow-
nie, organizatora wydarzenia.  
W tym roku są to: Kołbielszczy-
zna, ludowe wesele i 100-lecie 
niepodległości. Wszystkie te-
maty przeplatały się ze sobą i 
wzajemnie uzupełniały.
Na ,,Wesele na mazowieckiej 
wsi” zaprosił przybyłych gości 
Teatr Wariacja. Było to zabaw-
ne i pouczające przedstawie-
nie, w trakcie którego dwój-
ka aktorów -  grająca babkę  
i dziadka - pokazała mazo-
wieckie stroje i zwyczaje we-
selne, angażując w spektakl 
widzów małych i dużych. We-

Za dwa lata nowy posterunek policji
Gmina Wiązowna się rozwija. Rośnie liczba mieszkańców, obecnie budują się ogólnokra-
jowe drogi, a wkrótce w Góraszce powstanie Centrum Handlowe, dlatego też potrzebna 
jest także inwestycja w bezpieczeństwo. W tym celu w ciągu najbliższych dwóch lat ma 
powstać nowy budynek posterunku policji w Wiązownie, w którym będzie pełniło służbę 
nawet 20 funkcjonariuszy.

Będzie tu mógł powstać nowo-
czesny budynek i parkingi.
Obecny posterunek, gdzie 
stacjonują wiązowscy dzielni-
cowi, znajduje się przy ulicy 
Kościelnej. Jest przestarzały, 
a przede wszystkim zbyt mały 
na potrzeby rozwijającej się 
gminy. Ponieważ znajduje się 
na małej działce, nie ma moż-
liwości, aby go rozbudować.
Nowy budynek, według 
wstępnych informacji KSP, ma 

kosztować ok. 6 mln złotych. 
Oprócz  działki pod inwesty-
cję, gmina Wiązowna prze-
kazała także na Wojewódz-
ki Fundusz Wsparcia Policji 
300 tys. zł, które mają służyć 
jako środki na przygotowanie 
projektów budowy. Ponadto 
zadeklarowała w końcowym 
etapie budowy kolejny milion 
złotych z budżetu gminy na 
ten cel.

ZetKa

Wycinanki, żołnierze  
i wesele w Gliniance
Noc Muzeów, a właściwie wieczór w Izbie Regionalnej w Gliniance, gm. Wiązowna,  
rozpoczął się od występów zespołów ludowych takich jak Wiejskie Klimaty, Podbielanki  
i Wawrzynioki, które zaprezentowały utwory folklorystyczne oraz patriotyczne. 

sele kołbielskie to także temat 
zaprezentowanego filmu zre-
alizowanego przez Andrzeja 
Kamińskiego.
Ważnym punktem Nocy Mu-
zeów w Gliniance były spe-
cjalnie przygotowane dwie 
wystawy. Pierwsza pt. ,,Wy-
cinanka z Powiśla” prezento-
wała prace czterech artystek 
ludowych, które urodziły się 
pod koniec XIX wieku lub na 
początku XX w. Były to Zo-
fia Grzęda i Marianna Łysiak  
z Sobień Kiełczewskich (gm. 
Sobienie Jeziory), Marianna 
Żurawska z Rudzienka (gm. 
Kołbiel) oraz Zofia Świderska 
z Goźlina Górnego (gm. Wil-
ga). Kilkadziesiąt misternych 
wycinanek - jednokolorowych, 

surowych i oszczędnych  
w ornamencie - autorstwa 
tych właśnie kobiet  zostało 
zebranych przez Antoniego 
Śledziewskiego. Obecnie ko-
lekcja należy do Mariana So-
łobodowskiego, który wypoży-
czył ją Gminnemu Ośrodkowi 
Kultury w Wiązownie na tę 
szczególną okazję. Jak po-
wiedziała dyrektor Paulina So-
kół,  zbiór kołbielskich wycina-
nek w Izbie w Gliniance był do 
obejrzenia tylko 19 maja, ale 
przez kolejny tydzień będzie 
można go zobaczyć w GOK  
w Wiązownie przy ulicy Ko-
ścielnej, a następnie przez 
czerwiec 2018 zostanie po-
kazany w foyer Teatru im. S. 
Jaracza w Otwocku. 

Wystawa  stała się również 
inspiracją warsztatów wyci-
nanek z papieru, przeprowa-
dzonych podczas sobotniego 
wieczoru. Jego uczestnicy 
mogli przekonać się, ile trzeba 
wytrwałości, pasji  i zaangażo-
wania, by stworzyć takie nie-
zwykłe dzieła z papieru, jakimi 
są wycinanki kołbielskie.
Na drugiej wystawie z kolei do 
obejrzenia był zbiór mundurów 
polskich żołnierzy od czasów 
Napoleona do II wojny świato-
wej - ze szczególnym uwzględ-
nieniem okresu odzyskania 
niepodległości przez Polskę. 
Eksponaty, czyli autentyczne 
mundury zebrane przez rekon-
struktorów, wypożyczył Izbie  
w Gliniance Tomasz Żurawski, 

dyrektor Muzeum Wojskowo-
ści w Niepołomicach.
W czasie takiego wydarze-
nia jak Noc Muzeów w pla-
cówkach kulturalnych często 
można spotkać prawdziwych 
pasjonatów, którzy są chętni 
podzielić się niezwykłymi hi-
storiami na temat konkretnych 
miejsc. Tak też zdarzyło się w 
Gliniance - przewodnikiem po 
Izbie piszącej tę relację (jak 
też paru innych osób) był Ka-
zimierz Nowak ze Stowarzy-
szenia Wawrzynioki. Dzięki 
jego opowieści skromna na 
pierwszy rzut oka Izba okaza-
ła się miejscem pełnym skar-
bów. Jakich? A to temat na 
kolejną relację.

Kazimiera Zalewska
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W ubiegłym numerze pi-
saliśmy o już rozpoczę-
tych przebudowach dróg 
w Józefowie. Tymczasem 
Urząd Miasta Józefów po-
dał orientacyjny harmono-
gram inwestycji na ten rok.

Znaczna część tych planów 
jednak może ulec zmianie, 
ponieważ nie ma jeszcze na 
nie umów z wykonawcami, 
ale letni harmonogram jest 
już pewny. Oto, co będzie ro-
bione od czerwca do sierpnia.

Czerwiec:
Przebudowa ulic: • Wańkowi-
cza (od ul. Żeromskiego do 

Po kolejnych trzech latach 
krzewienia kultury fizycznej 
oraz zdrowego odżywiania,   
a więc w chwili obecnej, józe-
fowska SP nr 1 jest na końco-
wym etapie procesu ubiegania 
się o Wojewódzki Certyfikat 
Szkoły Promującej Zdrowie 
przyznawany przez Kurato-
rium Oświaty. Z tego powodu 
22 maja 2018 odbyło się na 
terenie placówki podsumowa-
nie dotychczasowych działań 
oraz autoewaluacja.  
Jak powiedziała dyrektor Ewa 
Ziemińska, aby zasłużyć na ów 
certyfikat odbyło się w szkole 
wiele akcji, festynów, festiwale 
nauki, konkursy wewnętrzne 
oraz udział w międzyszkolnych 
i ogólnokrajowych. Podczas 
realizacji różnorodnych zadań 
uczniowie i nauczyciele współ-
pracowali z dietetykiem, pielę-
gniarką szkolną oraz rodzica-
mi. Sam certyfikat to nagroda 
głównie prestiżowa - oficjalne 
uznanie  dla wysiłków mają-
cych na celu kompleksowe 
wpojenie dzieciom nawyków 
zdrowego odżywiania, aktyw-
ności fizycznej oraz dbania o 
dobre samopoczucie dziec-
ka w szkole, czyli o zdrowie 

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE,  
czyli SP1 w Józefowie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie 
zdecydowała systemowo dbać o zdrowie swoich wycho-
wanków. W tym celu sześć lat temu dołączyła do woje-
wódzkiego programu Szkoła Promująca Zdrowie.  W wy-
niku realizacji wielu zadań i wspólnego wysiłku uczniów, 
nauczycieli i rodziców w 2015 r. placówka została przyjęta 
do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, która 
obecnie liczy 110 członków. 

psychiczne. Jego posiadanie 
obliguje do kontynuacji pracy  
w tym samym kierunku.
Autoewaluacja, która zgro-
madziła na szkolnym boisku  
zaangażowanych uczniów 
i grono pedagogiczne oraz 
gości - w tym z kuratorium 
oświaty - była bardzo przyjem-
nym wydarzeniem dla uczest-
ników. Dzieci przedstawiały 
swoje osiągnięcia z zapałem 
i humorem poprzez recytacje,  
pokazy i śpiew, m.in. wykonały 
specjalnie stworzoną piosenkę  
o zasadach zdrowego ży-
cia (do obejrzenia na portalu 
iOtwock.info). Wyniki ewalu-
acji, przeprowadzonej w formie 
ankietowej, wypadły bardzo 
dobrze. Jej podsumowanie 
zaprezentowała koordynator  
z zespołu ds. Szkoły Promują-
cej Zdrowie - Emilia Nielepko.
Po wspólnym niezwykłym tań-
cu na koniec spotkania, aby 
się wzmocnić przed dalszą 
częścią dnia, uczniowie chęt-
nie sięgali po przygotowane 
kanapki z nowalijkami i szkla-
neczkę świeżo wyciśniętego 
soku. Samo zdrowie!

Kazimiera Zalewska

Czujny otwocczanin opu-
blikował zdjęcie w mediach 
społecznościowych i zaczę-
ła się dyskusja - wiele osób 
zastanawiało się, co spływa  
z rury do rzeki, czy są to ja-

Co poleciało z rury 
do Świdra?

22 maja jeden z internautów zauważył, że z rury zrzutowej dopie-
ro budowanej józefowskiej oczyszczalni ścieków, usytuowanej 
naprzeciwko otwockiej plaży miejskiej, do Świdra „coś leci”. 

kieś testy, albo czy to możli-
we, aby przed uruchomieniem 
swojej oczyszczalni Józefów 
w ten sposób pozbywał się 
ścieków? Dowiedzieliśmy się 
jednak, że to... zwykła woda. 

„W dniu wczorajszym mia-
ło miejsce płukanie i spraw-
dzanie szczelności instalacji 
wewnętrznych budowanej 
oczyszczalni ścieków Józefów 
wraz z rurociągiem wyloto-
wym do Świdra - poinformo-
wała nas Krystyna Olesińska, 
rzecznik prasowy Burmistrza 
Józefowa. - Do płukania wy-
korzystano czystą wodę z sie-
ci miejskiej. W chwili obecnej 
oczyszczalnia jest w trakcie 
budowy, nie działa, ścieki nie 
są w niej oczyszczane ani 
zrzucane do Świdra. Ścieki 
surowe, tak jak dotychczas, są 
przesyłane do OŚ w Otwocku i 
tam oczyszczane a następnie 
zrzucane za pośrednictwem 
rzeki Jagodzianki do Wisły”.
Prace przy nowej józefowskiej 
oczyszczalni usytuowanej nad 
Świdrem (zjazd z 721W jak do 
Hotelu Holiday Inn) są dość  
zaawansowane. Jak informu-
je UM Józefów, powstał już 
środek bloku biologicznego 
oczyszczania ścieków, rozpo-
częto budowy elewacji budyn-
ku administracyjno-socjalne-
go oraz budynek techniczny.

ZetKa

ul. Głównej); • Bartosza (od 
ul. Dobrej do ul. Sobieskiego), 
• Matejki (od ul. Kasztanowej 
do ul. Bukowej); 

Lipiec:
• kontynuacja ul. Bartosza  
i Matejki,
Przebudowa ulic: • Staszica 
(od ul. Polnej do ul. Zielonej); 
Polnej (od ul. Świderskiej do 
ul. 3 Maja); • Ejsmonda (od ul. 
Polnej do ul. Bema)        
• Budowa oświetlenia przy ul. 
Rejtana (od ul. 11 Listopada 
w kierunku Warszawy) oraz 
oświetlenie przejścia dla pie-
szych na ul. Piłsudskiego przy 
ul. Polnej.

Sierpień:
Przebudowa ulic: • Polnej 
(od ul. Wawerskiej do ul. 
Przybosia), • Złotej Jesieni 
(od ul. Konopnickiej do ul. 
Sadowej). 
• Budowa przejścia dla pie-
szych w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 801. 
W miesiącach letnich mają 
także rozpocząć się budowy 
ciągów pieszo-rowerowych 
wzdłuż ulic: • Wyszyńskiego 
(od maja do września), Nad-
wiślańskiej (od lipca do paź-
dziernika), Granicznej (od 
lipca do października).

ZetKa

Józefów: harmonogram inwestycji na lato

Na lato od czerwca do sierpnia planowana jest także realizacja I etapu termomodernizacji 
Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Sienkiewicza 2. Niestety, wciąż nie jest to pewne, po-
nieważ w dwóch ogłoszonych przetargach jedyna zgłaszająca się do nich firma złożyła 
oferty za każdym razem o ponad pół miliona wyższe niż przewidziane w budżecie na ten 
cel środki (całościowo miasto przeznaczyło na to zadanie 1 mln 360 tys. zł).
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Obok gaszenia pożarów 
obecnie zajmujemy się 
również ratownictwem 
technicznym, medycznym, 
wysokościowym, poszu-
kiwawczo-ratowniczym, 
wodnym oraz chemiczno-
-ekologicznym. Wszystkie 
jednostki realizują te zada-
nia na poziomie podsta-
wowym, a niektóre spe-
cjalizują się w wybranych 
dziedzinach ratownictwa 
i wtedy zakres ich działań 
jest znacznie szerszy. Obec-
nie dużą rolę w tej służbie 
pełni prewencja, np. ratow-
nicy spotykają się z dziećmi 
i młodzieżą w placówkach 
oświatowych, ucząc, jak 
unikać zagrożeń.

Jakie akcje dominują  
dzisiaj pracę strażaka?  

Obecnie obserwujemy 
wzmożony ruch pojazdów 
kołowych. Wiąże się on  
z dużą liczbą kolizji i wypad-
ków drogowych. W tych sy-
tuacjach straż interweniuje 
najczęściej. Trzeba jednak 
pamiętać, że obok poża-
rów w skład miejscowych 
zagrożeń wchodzą rów-
nież podtopienia i wichury, 
których skutki należy usu-
nąć, tj. pompowanie wody  
z zalanych budynków czy 
sprzątanie powalonych 
drzew. Z tego obrazu wy-
łania się szerokie spektrum 

Zawód – strażak
Wielu chłopców marzy o służbie mundurowej. Możliwości jest kilka.  

Jedną z nich jest zaszczytna służba w Państwowej Straży Pożarnej (PSP). 
Kiedyś strażacy wyjeżdżali tylko do walki z ogniem.  

Z czym dzisiaj wiąże się wykonywanie pracy strażaka?  
O to zapytaliśmy oficera prasowego KP PSP Otwock,  

mł. kpt. Macieja Łodygowskiego.

akcji ratowniczych. Jednak 
pragnę jeszcze raz podkre-
ślić, że dzisiaj priorytetowym 
działaniem straży jest dzia-
łanie prewencyjne. Łatwiej 
wskazywać bezpieczne 
zachowania i sposoby po-
stępowania w sytuacjach 
zagrożeń niż usuwać skutki 
przykrych zdarzeń.

Jakimi cechami powinien 
charakteryzować się dobry 

strażak? 

Przede wszystkim powinien 
mieć mnóstwo empatii. 
Dobry strażak musi być od-
ważny, sprawny fizycznie, 
o stosownej tężyźnie ciała, 
ale też odpowiednio wy-
kształcony ze względu na 
szerokie spektrum zadań, 
jakie obecnie realizujemy. 
Musi być uczciwy i kochać 
tę służbę.

Jak wygląda przeciętny 
dzień służby?

Strażacy pracują w sys-
temie 24/48 h (po jedno-
dobowej służbie mają dwa 
dni wolnego).  W czasie 
swojej zmiany biorą udział 
w akcjach - to ich główne 
zadanie. Zazwyczaj jest kil-
ka wyjazdów. Od początku 
roku do dzisiaj (13 maja) 
mamy odnotowanych 
680 interwencji. Natomiast  
w czasie wolnym od zda-

rzeń stawiamy na doskona-
lenie zawodowe, czyli roz-
wój wiedzy i umiejętności. 
Prowadzimy dużo ćwiczeń: 
od rozwinięć bojowych 
przez ratownictwo medycz-
ne, cięcie pojazdów aż do 
pływania łodzią ratunkową 
po Wiśle w celu rozpozna-
nia zagrożeń.  W czasie tzw. 
wolnym strażacy mogą 
również pracować nad 
swoją sprawnością i tęży-
zną fizyczną w siłowni, któ-
ra znajduje się w budynku 
komendy oraz rozwijać się 
intelektualnie, korzystając  
z fachowych książek i prasy.

Co zechciałby Pan  
powiedzieć młodym 

ludziom, którzy rozważają 
wstąpienie do straży?

Na pewno warto zainwe-
stować w swoją przyszłość. 
Służba pozwala się realizo-
wać zawodowo i łączyć to 
z pasją, a pomoc drugiemu 
człowiekowi daje mnóstwo 
satysfakcji. Jest też dużo 
przestrzeni do rozwoju połą-
czonego z doskonaleniem 
zawodowym. Jeśli młody 
człowiek myśli o wstąpie-
niu do PSP, może zapisać 
się wcześniej do OSP i tam 
rozpocząć szkolenie oraz 
zdobywanie wiedzy. W ten 
sposób gromadzi też punk-
ty preferencyjne w póź-
niejszym naborze do służby 

państwowej. Przyszły strażak 
powinien zadbać o zdro-
wie i odpowiednią tężyznę 
fizyczną, aby pomyślnie 
„przejść” komisję lekarską  
i zdać testy sprawnościo-
we. Ze zdaną maturą moż-
na aplikować do Szkoły 
Głównej Służby Pożarniczej 
w Warszawie kończącej się 
tytułem inżyniera w stopniu 
młodszego kapitana lub 

szkoły aspirantów PSP, po 
której zostaje się techni-
kiem pożarnictwa w stop-
niu młodszego aspiranta. 

Dziękuję za rozmowę. 

– z oficerem prasowego KP 
PSP Otwock rozmawiał Sła-
womir Wąsowski.

Wygłoszono krótkie przemó-
wienia okolicznościowe, w któ-
rych dziękowano strażakom 
za podejmowanie wyzwań 
związanych z codzienną nie-
łatwą służbą. Podkreślono, że 
na efekt ich pracy składa się 
nie tylko nowoczesny sprzęt, 
ale przede wszystkich ludzie 
pełni empatii. Z wielu ust pa-
dły życzenia doświadczania 
opieki ze strony patrona, czyli 
św. Floriana.    
Odczytano długą listę nazwisk 
osób, które otrzymały medale, 

wyróżnienia, podziękowania 
i awanse na wyższe stopnie 
służbowe. 
Kolejnym punktem uroczysto-
ści było przekazanie do służ-
by pojazdu typu quad marki 
CanAm,  który ma służyć do 
działań ratowniczo – poszuki-
wawczych w miejscach trudno 
dostępnych jak również w ak-
cjach gaśniczych jako trans-
porter armatury pożarniczej. 
Pojazd został ufundowany 
przez Starostwo Powiatowe 
w Otwocku i miasto Otwock. 

Dzień strażaka W otwockiej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej, 18 maja, zorganizowano uroczystą zbiórkę w ra-
mach obchodów święta patronalnego, niedawnego wspo-
mnienia św. Floriana

Przedstawiciele samorządów 
przecięli wstęgę i przekazali 
kluczyki, a przybyli duchowni 
poświęcili quada.
Po rundzie honorowej, która 
była krótką prezentacją no-
wej maszyny, wszyscy zebra-
ni przenieśli się na zewnątrz, 
gdzie odsłonięto tablicę pa-
miątkową, poświęconą pionie-
rowi otwockich służb pożarni-
czych.
Uroczystość zakończono po-
sadzeniem pamiątkowego 
dębu. 

Sławomir Wąsowski
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Na drodze krajowej nr 17  
w Majdanie doszło do czoło-
wego zderzenia dostawczego 
volkswagena z podmiejskim 
warszawskim autobusem.  
W wyniku tego wypadku śmierć 
na miejscu poniósł 37-letni kie-
rowca busa, a do szpitali zabra-
no w sumie 5 osób - kierowcę  
autobusu, trzech pasażerów 
oraz mężczyznę, który jechał 
jako pasażer w volkswagenie. 
Przez kilka godzin na miejscu 
zdarzenia pracowały służby: 
najpierw ratownicy medycz-
ni, którzy udzielali pomocy 

Operator koparki zginął 
przez przygniecenie sprzętem, który obsługiwał

Jak poinformował nas nadkom. 
Daniel Niezdropa z Komendy 
Powiatowej Policji w Otwocku, 
do zdarzenia doszło w Karcze-
wie przy ulicy Bohaterów We-
sterplatte, gdzie realizowana 
jest budowa ścieżki rowero-
wej.  – Wypadkowi uległ jeden 
z pracowników. Na miejscu 
okazało się, że jego obrażenia 

są bardzo rozległe i niezbędna 
jest pomoc Lotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego – informuje 
nadkomisarz. Na miejsce we-
zwano helikopter LPR z zało-
gą ratunkową. Niestety, mimo 
natychmiastowej pomocy,  nie 
udało się uratować 33-letniego 
mieszkańca powiatu radom-
skiego, pracownika firmy TO-
WEMO. Jak zaznacza nadko-
misarz Niezdropa, dokładne 
okoliczności wypadku będzie 
badała i wyjaśniała Prokuratu-
ra Rejonowa w Otwocku. Nie-
oficjalnie wiadomo jednak, że 
poszkodowany to operator ko-
parki. Według naszych ustaleń 
zginął przygnieciony sprzętem, 
który sam obsługiwał. Męż-
czyzna podobno przebywał 
w koparce w czasie przerwy 
w pracy. Wiemy, że sprawę 
przestrzegania zasad bezpie-
czeństwa i higieny pracy na 
budowie realizowanej przez 
TOWEMO ma zbadać także 
Państwowa Inspekcja Pracy.

Przypomnijmy, że firma re-
alizuje inwestycję – budowę 
ścieżek rowerowych w ulicach 
Westerplatte i Wyszyńskiego 
(na zdj.) na zlecenie gminy 
Karczew.

Red.Do tragicznego w skutkach wypadku doszło wczesnym popołudniem w środę, 16 maja.

Zginął w zderzeniu z autobusem
37-letni mieszkaniec gminy Kołbiel zginął w wypadku samochodowym na Szosie Lubelskiej. Prowadzony przez niego samo-
chód zderzył się czołowo z warszawskim autobusem ZTM

poszkodowanym, a później 
już tylko policjanci i strażacy.  
W sprawie będzie teraz prowa-
dzone śledztwo. Tymczasem 
apelujemy do wszystkich o roz-
wagę i wyjątkową koncentrację 
za kierownicą, a także o jazdę 
zgodną z przepisami ruchu dro-
gowego.
Tragiczny wymiar i skutek jed-
nocześnie miało zdarzenie 
drogowe, do którego doszło na 
drodze krajowej nr 17 w Maj-
danie. Dostawczy bus jadący  
w kierunku Lublina, uderzył 
czołowo w jadący w stronę 

Warszawy podmiejski autobus. 
Śmierć na miejscu poniósł kie-
rowca busa, którym był 37-let-
ni mieszkaniec gminy Kołbiel. 
Ranny został jego pasażer, 
43-latek z powiatu otwockiego. 
Obrażeń ciała i potłuczeń do-
znało jeszcze troje pasażerów 
autobusu, kobieta l. 60 i dwóch 
mężczyzn w wieku 26 i 28 lat. 
Do szpitala trafił  też 47-letni 
kierowca autobusu. Badanie 
alkomatem wykazało, że był 
trzeźwy.
Przybyli na miejsce ratownicy 
medyczni i lekarze udzielili po-

mocy poszkodowanym. Straża-
cy oraz policjanci zabezpieczyli 
miejsce zdarzenia. Następnie 
wspólnie z prokuratorem prze-
prowadzili oględziny miejsca 
wypadku drogowego.
Przez kilka godzin ten odcinek 
drogi krajowej nr 17 był wyłą-
czony z ruchu. Policjanci zor-
ganizowali objazdy, o których 
informowali kierowców przy 
udziale mediów radiowych, te-
lewizyjnych i portali społeczno-
ściowych.
Teraz sprawą zajmie się otwoc-
ka prokuratura. Policjanci 

wspólnie z prokuratorem będą 
pracować dalej przy sprawie, 
aby wyjaśnić wszystkie okolicz-
ności tego zdarzenia.
Jeszcze niedawno informowa-
liśmy o pozytywnych statysty-
kach drogowych i apelowaliśmy 
o jazdę zgodną z przepisami. 
Policjanci zapewniają, że nie 
zaprzestają swoich działań  
i apeli.
W dalszym ciągu zwracamy się 
do wszystkich użytkowników 
dróg, aby pamiętali, że na koń-
cu każdej drogi i podróży jest 
miejsce, do którego chcemy 
dotrzeć cało i zdrowo, a przede 
wszystkim bezpiecznie. Często 
jest to dom, w którym czekają 
bliscy, dzieci...
Dlatego policja apeluje o prze-
strzeganie drogowych norm  
i przepisów prawa.

KPP Otwock
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Akcja miała miejsce w nocy  
z 19 na 20 maja 1943 r. Opa-
nowano stację kolejową, od-
cięto łączność telefoniczną,  
a gdy pociąg wjechał na pe-
ron, inny patrol opanował pa-
rowóz i sterroryzował jego ob-
sługę. Główna grupa harcerzy 
z Grup Szturmowych zaatako-
wała gestapowców ochrania-
jących dołączoną do pociągu 
więźniarkę. Efektem tych dzia-
łań było uwolnienie więźniów, 
których bezpiecznie ewaku-
owano. Zginęło także pilnują-
cych ich 4 gestapowców. Ak-
cja zakończyła się sukcesem 
i była świadectwem zdolności 
dowódczych „Zośki”, co po-

twierdziła walka z okupantem 
w Powstaniu Warszawskim. 
18 maja, przy pomniku obok 
stacji kolejowej, jak każdego 
roku, odbył się harcerski apel 
Hufca ZHP im. „Bohaterów 
Akcji pod Celestynowem”,  
a delegacje: kombatantów, 
Wojskowego Ośrodka Far-
macji i Techniki Medycznej  
w Celestynowie, sejmiku wo-
jewództwa mazowieckiego  
w osobie Bożeny Żelazow-
skiej, wójta gminy Celesty-
nów Witolda Kwiatkowskiego, 
przedstawicieli szkół, Gospo-
darki Komunalnej, GOKiS, 
policji, Powiatu Otwockiego  
w osobie Barbary Markowskiej 

– wiceprzewodniczącej rady 
i członka zarządu Krzysztofa 
Boczarskiego, Bożeny Żela-
zowskiej –radnej sejmiku ma-
zowieckiego - złożyły wiązanki 
kwiatów i zapaliły znicze. Na-
stępnie ulicami Celestynowa 
udano się do kościoła w para-
fii WNMP na mszę w intencji 
Ojczyzny, którą celebrował 
proboszcz ks. Mirosław Wa-
siak. Ze świątyni wszyscy 
udali się do hali sportowej, 
gdzie odbyły się uroczystości 
związane z jubileuszem 10-le-
cia nadania Szkole Podstawo-
wej imienia Batalionu „Zośka”. 
Historię tego wydarzenia przy-
pomniała ówczesna dyrektor 

Janina Skrzypiec Nowak. - 
Pamiętam,  jak w 2007 roku 
zostałam powołana na dyrek-
tora tej szkoły, wtedy jeszcze 
byłam komendantem hufca 
ZHP Celestynów, gdzie od 
25 lat organizowałam spotka-
nia pod pomnikiem na stacji  
w Celestynowie – mówiła 
Janina Skrzypiec Nowak. -   
I pamiętam, jak przy którymś 
kolejnym spotkaniu dh „Świst” 
hm Stanisław Sieradzki kazał 
mi przysięgać na pomnik, że 
dopóki będę żyła, będę opie-
kowała się nim. Oczywiście, 
że przysięgłam. Ale z cza-
sem przychodzą refleksje , że 
przecież ja nie będę zawsze 
komendantem hufca, a i może  
i harcerstwa nie być w Celesty-
nowie. Pomyślałam,że  trze-
ba  przekazać komuś opiekę.  
I oto nadarzyła się okazja, że 
szkoła nie miała patrona, więc 
chciałam powiązać pomnik ze 
szkolą. I udało się. Wpisałam 
do programu wychowawcze-
go placówki  punkt dotyczą-
cy nadania szkole imienia, 
rozpisaliśmy harmonogram 
prac i w ciągu niecałego roku 
zakończyliśmy kampanię bo-
hatera. W maju szkoła otrzy-
mała nowy sztandar i nada-
no jej imienię . Wcześniej 
oczywiście były demokra-
tyczne wybory patrona. Brała  
w niej udział cała społeczność 
szkolna .Padły 4 propozycje: 
Sławomir Bittner ps.”Maciek”, 
Batalion”Zośka”, Aleksander 
Kamiński ps,”Kamyk” i Kor-
nel Makuszyński. Ucznio-
wie zagłosowali 140  na 226 
głosów na Batalion „Zośka”, 
nauczyciele 18 z 28 również 
na Batalion „Zośka”,rodzice 
120 na 228 też na ,,Zośkę”  
i pracownicy szkoły 10 z 13 
również na Batalion „Zośka”.
Wybory zakończyły się takimi 
rezultatami : Sławomir Bittner 
ps.”Maciek”-56 głosów , Bata-
lion”Zośka”-286, Aleksander 

Kamiński ps,”Kamyk-53 głosy, 
Kornel Makuszyński.-129 gło-
sów. Krystyna Siesicka powie-
działa, że „miarą cywilizacji 
nie są hamburgery i hot dogi, 
tylko to, co się w sobie nosi 
z dziada i pradziada”, a więc 
tradycje, historię, obyczaje, 
wartości. Kochani, warto pa-
miętać te słowa. Wasza mą-
drość zależy od Was samych. 
Podobnie, jak nasz patron, 
wpatrujcie się w nią każdego 
dnia, uczcie się trudnej sztuki 
życia, wzorując na tych, którzy 
swoją szlachetnością zasłużyli 
na miano mędrców – podkre-
śliła była dyrektor i komendant 
hufca ZHP Celestynów Janina 
Skrzypiec Nowak.
Jej słowach wszyscy zebrani 
nagrodzili  gromkimi brawa-
mi, a dyrektor szkoły Anna 
Kędziorek   - w towarzystwie 
przedstawicieli uczniów - 
wręczyła pani Jance, jak ją 
wszyscy przyjaciele nazywa-
ją, okolicznosciową plakietkę, 
kwiaty i dyplom. Nie obyło się 
bez łez wzruszenia, co w tych 
okolicznościach miało swoje 
uzasadnienie. Wójt uhonoro-
wał dyrektor Annę Kędziorek  
i w krótkich słowach podzieko-
wał jej i wszystkim pracowni-
kom szkoły za przygotowanie 
uroczystości.
Po części oficjalnej z głośni-
ków dał się słyszeć turkot 
pociągu i gwizd lokomotywy. 
Na scenie pojawili się żołnie-
rze, pasażerowie i przechod-
nie. Tak młodzież rozpoczęła 
swój spektakl patriotyczny 
nawiązujacy do odbicia więź-
niów na stacji w Celestynowie  
w 1943 roku oraz Powstania 
Warszawskiego. Były wier-
sze Kamila Baczyńskiego  
i pieśni powstańcze. Należy 
podkreślić, że wszystko to 
działo się w przepięknej, bia-
ło-czerwonej scenografii wy-
konanej przez młodzież wg 
projektu nauczycielki Anny 
Rodziewicz-Maszlanki. Nato-
miast scenariusz widowiska 
napisały nauczycielki: Renata 
Lorenc i Kamila Kościanek. 
Czy podobało się? Dość po-
wiedzieć, że publiczność na 
stojąca dziękowała młodzieży 
i nauczycielkom za wspaniały 
i poruszający serce spektakl. 
Gratulacje!

Andrzej Kamiński

Jubileusz patrona szkoły

Zarząd Dróg Powiatowych  
w Otwocku rozpoczął remont 
ulicy Otwockiej w Celestyno-
wie. Obecnie frezowana jest 
stara, zniszczona nawierzch-
nia. Później położona zosta-
nie nowa warstwa asfaltowa. 

Szkoła Podstawowa w Celestynowie 10 lat temu w demokratycznym głosowaniu uczniów, rodziców, nauczy-
cieli i pracowników administracyjnych na patrona szkoły wybrała Batalion „Zośka”. Ten, który 75 lat temu od-
bił z rąk hitlerowców 49 więźniów na stacji kolejowej w Celestynowie przewożonych z lubelskiego więzienia 
do obozu w Oświęcimiu, gdzie czekała na nich śmierć. 

Nowa nakładka 
na drodze powiatowej

Mieszkańców oraz kierowców, 
w związku z występującym  
z tego powodu niedogodno-
ściami, prosimy o ostrożność 
oraz wyrozumiałość.

Andrzej Kamiński
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Od lat park miejski razi este-
tów swoim wyglądem i do-
maga się natychmiastowej 
rewitalizacji. Miejsce, które 
powinno służyć odpoczynko-
wi i relaksowi mieszkańców, 
straszy zaniedbaną fontanną, 
pomalowaną graffiti muszlą 
koncertową i porozbijaną pły-
tą główną .
Każdemu z otwocczan ma-
rzy się zapewne piękny park 
z podświetlaną fontanną, za-
dbanymi alejkami, wspomina-
ną niejednokrotnie w komen-
tarzach internetowych  tężnią 
czy też pomnikiem Marszałka 
Piłsudskiego.
Otrzymaliśmy ogromną szan-
sę na spełnienie naszych ma-
rzeń, a mianowicie  Otwock  
w tym roku  - poza pozyska-
ną dotacją unijną w wysokości 
4,3 mln złotych na rewitaliza-
cję parku  oraz Skweru VII Puł-
ku Łączności i Skweru Lenne-
stadt -  dzięki staraniom poseł 
Anity Czerwińskiej w budżecie 
państwa został również  zapi-
sany na ten cel  1 mln złotych. 
Łączna kwota uzyskanych za-
tem środków dofinansowań to 
5,3 mln złotych. 
Czy to dużo? Przeciętnemu 
śmiertelnikowi zapewne może 
się to wydawać sumą ogrom-
ną, jednak nadmieńmy, że 
koszt całkowitej rewitalizacji  
jest  znacznie wyższy niż  za-
bezpieczenie z pozyskanych 
dotacji, bo wynosi 13 225 200 
zł . Dodać też należy, że rada 
miasta na ten cel w budżecie 
miejskim na rok 2018 zabez-
pieczyła  1 850 000 zł , tym sa-
mym w dalszym ciągu w obec-

nym roku kalendarzowym nie 
jest rzeczą możliwą zrealizo-
wanie całości inwestycji.
Realizacja projektu rozpocz-
nie się jeszcze w tym roku,  
a zakończenie prac planowa-
ne jest na rok 2019.

CO BĘDZIE ZROBIONE, 
BOWIEM TO STANOWI 

NAJBARDZIEJ ISTOTNĄ 
KWESTIĘ:

w parku miejskim:
• budowa altan  

i tężni solankowej;
• modernizacja muszli  

koncertowej;
• budowa widowni  

i utwardzonego placu 
 przed sceną;

• wykonanie fontanny  
i alejek parkowych;

• wyposażenie w elementy 
małej architektury;

• odtworzenie szaty roślinnej;
• wykonanie nowego  

ogrodzenia parku;

na Skwerze VII Pułku:
• stworzenie nowej  

kompozycji przestrzennej;
• zagospodarowanie  
placu centralnego;

• wykonanie nowego układu 
ciągów pieszych;

• nasadzenia nowej  
roślinności;

• wykonanie oświetlenia 
skweru;

• wyposażenie w elementy 
małej architektury;

na Skwerze Lennestadt:
• stworzenie nowej  

kompozycji przestrzennej;

Zamieszanie wokół miliona złotych 
na rewitalizację parku miejskiego
Park miejski w Otwocku i jego rewitalizacja - sprawa równie gorąca jak zbliżające się wybory samorządowe i bardzo ważna dla wszystkich mieszkańców Otwocka.

• wykonanie nowego  
układu ciągów pieszych;

• nasadzenia nowej  
roślinności;
• wykonanie  

oświetlenia skweru;
• wyposażenie w elementy 

małej architektury;

Planów i zadań, jak Państwo 
widzicie, jest dużo, dlatego też 
rewitalizacja parku miejskiego 
oraz Skweru VII Pułku Łącz-
ności i Skweru Lennestadt  
została podzielone na dwa 
etapy, czyli na okres dwuletni .
I co teraz?  Powinniśmy się  
cieszyć , wszak mamy dwa 
źródła finansowania, a więc 
sporo pieniędzy.
Wyścig po kasę (o którym pi-
saliśmy w styczniowym nu-
merze naszej gazety „Wyścig 
po kasę na otwocki park – kto 
pierwszy i kto da więcej”) pre-
zydenta  Otwocka i rady miej-
skiej zakończył się sukcesem 
- otrzymaliśmy zarówno pie-
niądze wnioskowane przez 
prezydenta jak i przez radę 
miasta.
Kwiecień 2018 – miasto pod-
pisało umowę o dofinansowa-
nie projektu. Realizacja ma 
rozpocząć się w 2018 roku,  
a zakończyć w 2019r. Na-
tomiast okazuje się , że jest 
problem z przekazaniem pie-
niędzy pozyskanych za po-
średnictwem Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków (obiecanych 
przez poseł Anitę Czerwiń-
ską). Owe fundusze nie będą 
mogły zostać na zaplanowany 
cel wykorzystane, ponieważ 

-  jak wszyscy wiemy -  cały 
park zabytkiem nie jest, a tyl-
ko układ alejek .
Szanowni Państwo, moż-
na by jeszcze dużo napisać  
o tym, co w naszym parku jest 
zabytkiem, a co nie, mnożyć 
zarzuty, co i kto źle zrobił. Na 
jednej z komisji przewodni-
czący rady miasta Jarosław 
Margielski zarzucił, zresztą 
pod nieobecność wiceprezy-
denta Piotra Stefańskiego, że 
to z jego winy nie otrzymamy 
tego dofinansowania, że nie 
chciał zmienić harmonogra-
mu prac . Tak naprawdę po-
wód jest tylko jeden, dlaczego 
nie uda się wykorzystać tego 
1 ml złotych na rewitalizację.  
Po prostu na ten sam cel nie 
możemy uzyskać podwójnego 
dofinansowania ze środków 
publicznych.
Co oznacza zakaz podwójne-
go finansowania?
Podwójne finansowanie ozna-
cza niedozwolone zrefundo-
wanie całkowite lub częścio-
we danego wydatku dwa razy 
ze środków publicznych – kra-
jowych lub wspólnotowych. 
Podwójnym finansowaniem 
jest np.:
• zrefundowanie tego samego 
wydatku w ramach dwóch róż-
nych projektów współfinanso-
wanych ze środków funduszy 
strukturalnych lub Funduszu 
Spójności,
• zrefundowanie poniesionego 
podatku VAT ze środków fun-
duszy strukturalnych lub Fun-
duszu Spójności, a następnie 
odzyskanie tego podatku ze 
środków budżetu państwa  

w oparciu o ustawę o VAT,
• zakupienie środka trwałego 
z udziałem środków dotacji 
krajowej, a następnie zrefun-
dowanie kosztów amortyzacji 
tego środka trwałego w ra-
mach funduszy strukturalnych 
lub Funduszu Spójności.
Jakie zatem nasuwają się 
nam wnioski? Najwyraźniej 
zabrakło tu porozumienia mie-
dzy radą miasta  a urzędem 
miasta, co do niemożności 
wykorzystania obu dotacji na 
ten sam cel.
Ponieważ są dwa różne sta-
nowiska, urząd miasta, chcąc 
rozwiać wszelkie wątpliwo-
ści związane z tą kwestią,  
w dniu 23.05.2018 o godz.10.00  
w auli magistratu zorgani-
zował konferencję prasową 
z udziałem dyrektora  Biura 
Inwestycji i Rozwoju Urzę-
du Wojewódzkiego Tomasza 
Ślązaka, radnych miasta oraz 
przedstawicieli prasy. Nieste-
ty, na godzinę przed spotka-
niem pan dyrektor je odwołał. 
Czekamy zatem na wyzna-
czenie kolejnego terminu. Nie 
oznacza to jednak, że spotka-
nie się nie odbyło i nie przy-
niosło efektów.  Z tego, co się 
dowiedzieliśmy, jest  wspólna 
wola i porozumienie między 
radą miasta, urzędem miasta 
a urzędem wojewódzkim , aby 
ten 1 ml zł , który pokrywałby 
się z unijną dotacją, przezna-
czyć  na budowę kompleksu 
boisk na osiedlu Ługi. Miejmy 
nadzieję, że to się uda i trzy-
mamy kciuki. Oczywiście na 
bieżąco będziemy Państwa  
o tym informować.
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W jaki sposób dzieci  
trafiają do IOP?

Placówka jest interwencyj-
na, więc zdarza się, że przy-
wozi je tu policja. Były rów-
nież dzieci z Okien Życia, 
jedno zostało znalezione 
na przystanku. Najczęściej, 
gdy kobieta rodzi malu-
cha w szpitalu i mówi, że  
z różnych przyczyn nie może 
się nim opiekować, wtedy 
szpital zgłasza się do nas. 
Bardzo często jest komplet 
– mamy tylko i aż 20 łóże-
czek. Dlatego zdarza się, 
że porzucone dziecko musi 
jeszcze poczekać w szpita-
lu na miejsce w placówce.

Kto założył IOP?

IOP założyła Fundacja Ro-
dzin Adopcyjnych w 2001 
roku. Wcześniej porzucone 
noworodki i niemowlęta  
z województwa mazowiec-
kiego czekały na rodziców 
w szpitalu w Dziekanowie 
Leśnym (salka na oddziale 
pediatrycznym).Spotykały 
się tam rodziny, które przy-
chodziły do swoich adop-
cyjnych dzieci, ale porzu-
conych maluchów było 
tam więcej. Zajmowały się 
nimi pielęgniarki, które przy-
chodziły tylko na karmienie. 
Przez resztę czasu te dzie-
ci po prostu leżały. Rodzi-
ce adopcyjni zaczęli robić 
między sobą składki na pie-
luchy, chusteczki, kosmety-
ki. Kiedy ich dzieci spały, to 
zajmowali się innymi: przy-
tulali, mówili do nich.

Jak Pani trafiła do IOP?

Od kilku lat wraz z moją 
przyjaciółką Pauliną Step-
ków prowadzę akcję „Nie 
bądź sknera, kup pampe-
ra”. Zaczęłyśmy od tego, że 
postanowiłyśmy wśród zna-
jomych zrobić zbiórkę i po-
móc jakiejś instytucji. Wybór 
padł na Hospicjum Dziecię-
ce „Promyczek”. Pytałyśmy, 
co poza pieniędzmi im się 
jeszcze przyda. Usłyszały-

Matka… 
oznacza ucieleśnienie miłości, troskę, wsparcie, utulenie w smutku,  

ale też niedospanie, odpowiedzialność i rezygnację z własnego czasu.
Dziś chcemy państwu przedstawić „matki” – pracujące w otwockim  

Interwencyjnym Ośrodku Preadpocyjnym, jak i wolontariuszy  
tam pomagających, doceniając ich ogromną pracę  

dla malutkich podopiecznych.

śmy, że pieluchy, środki  
higieny, słoiczki  z jedzeniem 
dla dzieci. Zrobiłyśmy akcję 
na Facebooku, którą nasi 
znajomi przekazali dalej  
i w ten sposób zebrałyśmy 
prawie 400 paczek pieluch. 
W drugim roku znów robi-
łyśmy taką akcję, a liczba 
darczyńców się podwoiła, 
dlatego wspomogłyśmy nie 
tylko „Promyczek”, ale i IOP. 
Gdy zawoziłam dar, byłam 
w 9 miesiącu ciąży, ale 
- słysząc płacz tych dzie-
ci - obiecałam sobie, że 
pojadę tam po porodzie. 
Przełomowym momentem 
mojego życia było to, gdy 
dyrektorka oprowadzała 
nas po oddziale. Wtedy 
stwierdziłam, że trzeba sta-
nąć na głowie i pomóc tym 
dzieciom. 
Zaczęłyśmy z Pauliną orga-
nizować różne akcje oraz 
pomogłyśmy w prowadze-

niu Facebooka. Prowadzi-
łyśmy akcję „Książeczka na 
dzień dziecka”, która nadal 
działa, charytatywny mara-
ton fitness, w tym roku był 
Rodzinny Piknik Sportowy  
i 2 czerwca zapraszamy na 
Piknik z okazji Dnia Dziecka 
na skwerze Jana Pawła II  
w Józefowie.

Czym zajmują się wasi 
wolontariusze?

Wolontariat w Ośrodku to 
towarzyszenie dzieciom  
w ich codzienności. Jest to 
oczywiście zabawa, nosze-
nie, przytulanie, ale też pie-
lęgnacja, karmienie, spa-
cery. Takie same czynności, 
które robią matki w domu 
ze swoimi dziećmi.

Czy często  
wolontariuszami  

są matki?

Z reguły tak, aczkolwiek 
ostatnio przeważają starsze 
panie, które mogą być już 
babciami. Mamy np.  wo-
lontariuszy: babcia, mama 
wraz z mężem i córka. Przy-
jeżdżają rodzinnie aż z War-
szawy – nie jest to blisko,  
a mimo to znajdują czas kil-
ka razy w tygodniu.

Jak Pani mówiła, opieka 
wolontariacka polega na 
tym samym, co opieka 

nad własnym dzieckiem.

Jeśli chodzi o czynności ty-
powo opiekuńcze, to tak. 
Jednak opieka nad nie-
mowlęciem, które wciąż 
się boi, bo przeżyło traumę 
oddzielenia od biologicz-
nej mamy,  jest trudniejsza. 
Trzeba spokojnie oswoić 
ten wszechogarniający lęk 
i próbować dać dziecku 
poczucie, że jest ważne, 

że dorosły przyjdzie, gdy 
dziecko tylko zapłacze, czy 
w inny sposób zasygnalizuje 
potrzebę. Takie dziecko sta-
je się wolontariuszowi bliskie 
i później, gdy ono odchodzi 
do rodziny, jest często bar-
dzo smutno, pojawiają się 
łzy. Rozumiemy jednak, że 
bez tej, nawet chwilowej 
bliskości, maluch nie miał-
by szansy poczuć, czym 
jest kojący kontakt z drugim 
człowiekiem. To doświad-
czenie, szczególnie ważne 
w pierwszym roku życia, jest 
podstawą prawidłowego 
rozwoju.
Taka ciekawostka, ostatnio 
pojawili się u nas wolon-
tariusze-mężczyźni. To no-
wość, choć jest już ich kilku. 
Oni udowadniają, że nie 
tylko kobiety potrafią zaj-
mować się dziećmi.

Są jacyś wolontariusze, 
którzy zasługują  

na szczególne uznanie?

Wolontariuszem od począt-
ku istnienia Ośrodka jest dr 
Małgorzata Wielopolska, 
która co środę przyjeżdża 
na obchód do naszych 
dzieci. Nie pobiera za to 
pieniędzy.
Jest również moja przyja-
ciółka Paulina Stepków, 
która  nie zajmuje się dzieć-
mi z Ośrodka, ale pomaga 
nam organizować prze-
różne akcje. Ostatnio pod-
czas „Józefowiady”, którą 
organizowałyśmy wspólnie, 
mimo że miała już  termin 
porodu, pomagała nam 
do samego końca, czyli do 
godziny 17. Następnie po-
jechała do domu, mówiąc, 
że za 10 minut wraca i żeby-
śmy nie liczyli pieniędzy bez 
niej. Po czym zadzwoniła 
do mnie, że będzie rodzić. 
Rozmawiałam z nią godzi-
nę po porodzie, a kiedy 
jej gratulowałam, przerwa-
ła mi i pyta: Ile zebraliśmy 
pieniędzy? To jest przykład 
kobiety, która potrafi być  
i wspaniałą matką, i bardzo 
dużo dać z siebie innym.

Kinga Błaszczyk
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Do kiedy dzieci są w tym 

ośrodku i jak wygląda po-
żegnanie z nimi?

Dzieci są tam do ukończe-
nia 1 roku życia, chyba że 
sytuacja prawna szybciej 
się wyjaśnia i wtedy, gdy 
tylko dziecko staje się wol-
ne prawnie, zaczyna się 
kontakt z rodziną adopcyj-
ną – najpierw w Ośrodku, 
następnie decyzją sądu 
zabierają je do domu. Wo-
lontariusz wie odpowiednio 
wcześniej, że znalazła się 
rodzina adopcyjna, do któ-
rej to dziecko trafi. Kobieta, 
która zostaje matką, w zu-
pełnie inny sposób niż mat-
ka biologiczna potrzebuje 
czasu na poznanie dziecka. 
Ja urodziłam dwoje dzieci  
i też nie znałam ich od po-
czątku, musiałam się ich 
nauczyć. Rodzice adopcyj-
ni również muszą nauczyć 
się swoich dzieci, a dzieci 
muszą nauczyć się swoich 
rodziców. To powinien być 
ich wspólny czas. Oczy-
wiście personel Ośrodka  
w jakiś sposób może po-
móc, pokazać jakieś czyn-
ności pielęgnacyjne... Wte-
dy wolontariusz delikatnie 
się wycofuje. Oni przycho-
dzą do dzieci, które nie 
mają rodziców. Dzieci, które 
są w kontakcie z nowymi ro-
dzicami, już nie są sierotami. 

Czym musi się cechować 
wolontariusz IOP?

Jest to trudna rola. Przede 
wszystkim musi się cecho-
wać niesłychanym altru-
izmem. Jest to w pewnym 
stopniu rezygnacja z czę-
ści swojego życia na rzecz 
dziecka porzuconego. Ono 
jest przede wszystkim. Oczy-
wiście po przywiązaniu się 
do malucha wolontariu-
szom jest przykro się żegnać 
– i to jest normalne. Nasi po-
mocnicy muszą to przezwy-
ciężyć. Dzieci czują strach  
i smutek, dlatego nie można 
tych emocji im przekazać.

Czy zdarzają się przypadki, 
że to wolontariusz adoptuje 

dziecko z IOP?

Nie znam takiego przypad-
ku w naszym Ośrodku. Zde-
cydowanie odradzamy lu-
dziom, którzy są w procesie 
adopcyjnym albo rozwa-
żają to w najbliższym cza-
sie, podejmowanie takiego 
wolontariatu. Po pierwsze, 
może to, co powiem za-
brzmi obcesowo, ale to nie 
jest sklep. Nie można przyjść 
i sobie wybrać dziecka. Każ-
de dziecko jest zgłoszone do 
ośrodka adopcyjnego, po-
nieważ nasz Ośrodek samą 
adopcją się nie zajmuje. 
Gdy dziecko prawnie staje 
się wolne, to taki ośrodek 
przy współpracy z persone-
lem IOP ustala, jaka rodzina 
byłaby najlepsza. Często 
są to dzieci chore, więc nie 
każda rodzina zdecyduje się 
na taki obowiązek.

Bycie wolontariuszem  
jest trudne ale niezwykle 

szlachetne.

Nie każdy może być wolon-
tariuszem, choć nie każdy 
zdaje sobie z tego sprawę. 
Żeby zajmować się porzu-
conym dzieckiem, trzeba 
znaleźć po kilka godzin  mi-
nimum dwa razy w tygo-
dniu. Jeżeli ktoś ma małe 
dzieci i do tego pracuje 
zawodowo, nie zawsze jest 
w stanie tego dotrzymać. 
Wolontariusze najchętniej 
przyjeżdżają w wakacje 
– ciepło, nie ma chorób, 
jest więcej czasu. Później 
stopniowo przyjeżdżają 
coraz rzadziej, aż w końcu 
przestają przyjeżdżać. To 
nie jest dobre dla naszych 
dzieci. Są wolontariusze, 
którzy pojawiają się regu-
larnie – nie tylko z okolic 
Otwocka. Nie może się tym 
zajmować osoba bardzo 
wrażliwa, która nie poradzi 
sobie z odejściem dziecka 
do rodziny. 
Kiedyś poszedł w internecie 

fake news, że szukamy wo-
lontariuszy do przytulania. 
To w ogóle nie o to chodzi. 
Nie może być tak, że przyj-
dzie ktoś z ulicy (a były i ta-
kie przypadki) i powie, że 
ma 15 minut i mógłby po-
przytulać dziecko. Bez do-
kumentów, bez podpisania 
umowy, kompletnie obca 
osoba. 
Dla mnie największymi he-
rosami są dziewczyny,  któ-
re tam pracują. One na co 
dzień tam są, znają historie 
tych dzieci – wolontariusze 
nie. One dźwigają te histo-
rie. Pamiętajmy, że praca  
w Ośrodku jest 24- godzin-
na. Nieważne czy Wigilia, 
czy Sylwester – zawsze ktoś 
musi tam być. 
Zachęcam do obejrzenia 
filmiku o naszych pracow-
nikach na fanpage’u IOP. 
Jest naprawdę wzruszający 
i pokazuje, ile uczucia te 
kobiety wkładają w pomoc 
porzuconym maluchom.

Czy jeden wolontariusz jest 
przypisany do jednego 

dziecka?

Tak, staramy się, aby było 
to standardem. Próbujemy 
ustalić z wolontariuszem 
stałe dni i godziny jego pra-
cy. Zdarza się oczywiście, 
że wolontariusz nie dotrzy-
muje umówionego terminu 
i czasem musi zająć się in-
nym dzieckiem.

Jak można zostać  
wolontariuszem?

Przede wszystkim należy się 
dobrze zastanowić i uświa-
domić sobie, że to ogromna 
odpowiedzialność. Po pod-
jęciu decyzji, że ma się czas 
minimum 2 razy w tygodniu 
po 2-3 godziny, a chęt-
na osoba ma ukończone 
18 lat, musi nam pokazać 
badania na nosicielstwo. 
Dodatkowo zaświadcze-
nie o niekaralności, które 
ważne jest 3 miesiące oraz 
zaświadczenie od lekarza 

pierwszego kontaktu o bra-
ku przeciwwskazań do kon-
taktu z dziećmi. 
Czwartek jest dniem, kiedy 
można dzwonić do Ośrod-
ka od 10 do 16. Osobą 
odpowiedzialną za wolon-
tariat jest Agata Paczuska  
i z nią należy się umówić.

Jak jeszcze można  
wspomóc IOP?

Głównie finansowo. Jest to 
największy problem Fun-
dacji Rodzin Adopcyjnych, 
która prowadzi nasz Ośro-
dek. Z roku na rok 1% z po-
datku jest coraz mniejszy.  
Wiele jest również zbiórek 
pieniężnych prowadzo-
nych przez inne Fundacje 
na konkretne dzieci – po-
kazana jest twarz dziecka, 
opisana jest jego historia. 
My nie możemy tego robić, 
nasze dzieci są nieznane 
innym ludziom. Jeden raz 
tylko otrzymaliśmy zgodę 
opiekuna prawnego na 
pokazanie zdjęcia dziecka 
oraz opisanie jego historii. 
Dziewczynka była chora na 
bardzo rzadki zespół wad 
genetycznych i potrzebo-
waliśmy dużej kwoty w krót-
kim czasie. Bez pokazania 
jej historii zebranie tej sumy  
nie byłoby możliwe.

Ludzie mają problem z da-
waniem pieniędzy, a to 
wina oszustów. Zachęcam 
do  zapoznania się ze spra-
wozdaniami finansowymi 
i merytorycznymi Funda-
cji – u nas są one bardzo 
transparentne. Myślę, że 
ważne jest również to,  że 
cały zarząd i Rada Funda-
cji to również wolontariusze 
pracujący tu wiele lat, nie-
pobierający wynagrodze-
nia w żadnej formie.
Zbliża się Dzień Dziecka, 
więc planuję zorganizo-
wać zbiórkę na Facebooku  
i zamiast kupować prezen-
ty dla swoich dzieci, chcę 
przeznaczyć te pieniądze 
dla maluszków z  IOP. Do 
tego również zachęcę 
moich znajomych. Nasze 
dzieci zabawek mają pod 
dostatkiem, do tego mają 
kochających rodziców  
i są w rodzinie. Jeżeli raz do 
roku nie dostaną prezen-
tu, to im się nic nie stanie, 
a mogą wspomóc dzieci, 
które nie mają nic. 

Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję.

– z Kingą Błaszczyk rozma-
wiała Zuzanna Sikora

Paulina Stepków

Dr Małgorzata Wielopolska, dr Sławomir Gęsior, dyrektor IOP Dorota Polańska,  
oddziałowa Iwona Kazmierowicz oraz wolontariusze IOP
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- To jest niewyobrażalna kpi-
na z prawa, że o skierowa-
niu takiego wniosku do Wód 
Polskich o niezatwierdzanie 
taryf dowiedziałem się z me-
diów, - tak na gorąco Marek 
Leśkiewicz z klubu radnych 
bezpartyjnych skomentował 
zamieszczony w „Linii Otwoc-
kiej” artykuł zatytułowany 
„Radni walczą o obniżenie 
opłat za wodę i ścieki”. – Nie 
było w ogóle takiej uchwały, 
ani dyskusji w czasie sesji. 
Zresztą to jest powszechna 
praktyka, że ta grupa na po-
siedzenia przychodzi z uzgod-
nionym przez siebie stanowi-
skiem i reszta nie ma nic do 
powiedzenia. Tym razem też 
doszło do ich konspiracyjnego 
działania, o czym dowiedzia-
łem się dopiero z gazety. To 
karygodne jak Jarosław Mar-
gielski przewodniczący Rady 
Miasta manipuluje informacja-
mi i okłamuje mieszkańców.

Gdyby radni koalicji, w której 
dominujący głos mają zwolen-
nicy PIS, nie zaskarżyli własnej 
uchwały w 2015 r, nadal obo-
wiązywałyby 4 grupy odbior-
ców ścieków i mieszkańcy nie 

mieliby żadnej podwyżki, dodał 
wzburzony Leśkiewicz. Po-
przednia Rada Miasta zatwier-
dziła we wrześniu 2014 r. (obo-
wiązujące od 2012 r.) cztery 
różnicowane stawki opłat za 
ścieki dla poszczególnych grup 
oraz trzy za wodę. Obecna 
rada je przedłużyła o pół roku, 
a następnie zaskarżyła do wo-
jewody mazowieckiego własną 
decyzję i uchwałę poprzedni-
ków. Wojewoda pod koniec 
swojego urzędowania przed 
wyborami w 2015 r. skierował 
skargę do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego, który 
rok później wydał wyrok naka-
zujący wprowadzenie jednej 
stawki taryfowej dla wszystkich 
grup za odbiór ścieków i dwóch 
za dostawę wody.

- Na kilka miesięcy przed wy-
daniem tego orzeczenia z taką 
samą propozycją do Rady Mia-
sta wystąpiła spółka OPWiK, 
wnioskując o uchwalenie jed-
nolitej i bardzo korzystnej dla 
wszystkich grup taryfy za od-
biór ścieków  – przypomina 
bezpartyjny radny. - Stawka 
miała być obniżona do pozio-
mu najniższej ceny pobieranej 

od indywidualnych odbiorców. 
Radni koalicyjni tę propozy-
cję odrzucili. Nie zgodzili się 
na to, żeby trzy grupy płaci-
ły mniej za odbiór ścieków. 
Każda próba kończyła się  
w ten sam sposób, a teraz 
konsekwencje tych decyzji 
chcą przerzucić na prezyden-
ta  miasta i spółkę OPWiK. 
Przez trzy lata ani razu nie za-
twierdzili taryf, które były ko-
rzystne dla mieszkańców.

- To jest hipokryzja i gra wy-
borcza – kontynuuje Marek 
Leśkiewicz. - Aż mnie ciarki 
przechodzą jak czytam, że 
otwoccy radni od samego po-
czątku protestowali przeciw-
ko wprowadzeniu przez pre-
zydenta oraz spółkę OPWiK 
podwyżek cen dla gospo-
darstw domowych. To wierut-
ne kłamstwo i manipulowanie 
faktami w myśl rozumowania 
Jacka Kurskiego, że „ciemny 
naród wszystko kupi”.

Koalicyjni radni nie respek-
towali też kolejnego wyroku 
WSA, który nakazywał znie-
sienie opłat za podłączenia 
nieruchomości do sieci. Nara-

Gra wyborcza wokół OPWiK
Konsekwencje zaskarżenia własnej uchwały sprzed trzech lat w sprawie stawek za dostawę wody i odbiór ścieków grupa radnych koali-
cyjnych Prawa i Sprawiedliwości oraz Chrześcijańskiej Inicjatywy Społecznej przerzuca teraz na prezydenta Otwocka i Otwockie Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Kierując wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, spowodowała wszczęcie 
postępowania o odmowie zatwierdzenia taryf, wprowadzonych 21 stycznia br. Radni spoza koalicji o tej decyzji dowiedzieli się z publikacji 
zamieszczonej 21 maja w lokalnej gazecie.

żali tym samym mieszkańców 
na ponoszenie bezpodstaw-
nie pobieranych przez kilka lat 
opłat w wys. 246 złotych za ta-
kie podłączenia. Wnioski pre-
zydenta i spółki o zniesienie 
tej opłaty, wraz z urealnieniem 
taryf, przedstawianych przez 
OPWiK, zgodnie z orzecze-
niami sądów, pozostawały bez 
echa. Weszły w życie dopie-
ro na mocy znowelizowanej  
w grudniu 2017 r. ustawy  
o zbiorowym zaopatrzeniu  
w wodę i odprowadzaniu 
ścieków, która pozbawiła rad-
nych prawa do decydowania  
w sprawie uchwalania taryf. 
Nowe, jednolite stawki obo-
wiązują od 21 stycznia 2018 
roku. Zostały znacząco obni-
żone dla trzech grup, w tym 
dla wszystkich instytucji pod-
ległych prezydentowi Otwoc-
ka i burmistrzowi Karczewa, 
(m.in. dla szkół, przedszkoli, 
ośrodków zdrowia) oraz dla 
drobnych przedsiębiorców  
i przemysłu, a także dla ponad 
8 tys. osób rozliczających się 
za odbiór ścieków w formie 
ryczałtowej w obu miastach. 
Podwyżką o ok. 70 groszy 
za m3 objęci zostali miesz-

kańcy Otwocka i Karczewa, 
aby stworzyć jednolitą stawkę 
dla wszystkich grup zgodnie  
z orzeczeniem WSA.

- Obowiązujące od stycznia ta-
ryfy nie podobają się teraz rad-
nym koalicyjnym i wnioskują o 
ich uchylenie  – podsumowuje 
Marek Leśkiewicz. – To woła o 
pomstę do Nieba, bo sami się 
przyczynili do tych podwyżek i 
ponoszą za nie odpowiedzial-
ność. Trzeba jasno i dobitnie 
powiedzieć lokalnej społeczno-
ści, że działania tej grupy w ra-
dzie są sprzeczne z interesem 
mieszkańców. Przez niekoń-
czące się skargi przewodniczą-
cego Rady Miasta do wszyst-
kich możliwych w państwie 
urzędów na działania prezy-
denta i OPWiK, straciliśmy po-
nad 50 mln zł unijnych dotacji  
w ciągu trzech lat. Dalej traci-
my pieniądze przez ich obłud-
ne postępowanie i miasto się 
nie rozwija. Najwyższy czas, 
żeby to zmienić. Mam nadzie-
ję, że mieszkańcy właściwie 
to ocenią przy urnach wybor-
czych.

Jolanta Czudak-Tomaka



17KULTURA

 W Powiatowym Młodzieżo-
wym Domu Kultury odbywał 
się bowiem I Przegląd Zespo-
łów, Kapel, Śpiewaków 
i Muzyków Ludowych pod 
patronatem trzech starostów:  
Antoniego Tarczyńskiego  
z Mińska Mazowieckiego, 
Marka Chciałowskiego z Gar-
wolina i Mirosława Pszonki  
z Otwocka
Kilkudziesięciu uczestników 
konkursu i gości przywitał 
starosta otwocki Mirosław 
Pszonka, życząc udanych 
występów, a prowadzący Ję-
drzej Sudnikowicz przedstawił 
komisję konkursową: Wandę 
Księżopolską – przewodni-
czącą, Dorotę Subieta – Graj-
dę i Bogumiłę Araszkiewicz. 
W konkursie wzięły udział ze-
społy śpiewacze, kapele, śpie-
wacy soliści i muzycy soliści.
Panowała atmosfera napięcia 
albowiem każdy wykonawca 
chciał zaprezentować się jak 
najlepiej, by zdobyć pierwsze 
miejsce, nagrodę pieniężną  
i  - co ważne -  być zakwali-
fikowanym do udziału w 52. 
Ogólnopolskim Festiwalu Ka-
pel i Śpiewaków Ludowych w 
Kazimierzu Dolnym nad Wi-
słą, który odbędzie się pod ko-
niec czerwca. 
- Ocena zespołów, kapel i soli-
stów nie jest łatwa – stwierdza 

przewodnicząca komisji kon-
kursowej Wanda Księżopol-
ska – etnolog. – Do Przeglądu 
zgłosili się bowiem wykonaw-
cy, którzy już niejednokrotnie 
brali udział w tego rodzaju 
przeglądach czy festiwalach  
i takie, jak choćby z GOKiS  
w Celestynowie „Wiejskie Kli-
maty” i „Podbielanki”, oraz 
panie z Rzakty (gmina Wią-
zowna), które po raz pierwszy 
śpiewały przed jury. Śpiewały 
jednak dobrze i jestem prze-
konana, że w roku następnym 
mają szansę na nagrody. Chcę 
też dodać, że nie sam kon-
kurs jest najważniejszy. Udział 
w Przeglądzie stwarza także 
okazję do integracji i wymiany 
tekstów pieśni czy nut. Go-
łym okiem widać, jak podczas 
przerwy uczestnicy Przeglądu 
podśpiewują, pogrywają na 
harmoniach, tańczą, bawiąc 
się w ten sposób setnie. Muzy-
ka i śpiew ich łączy, bo są pa-
sjonatami ludowości. Chwała 
dla powiatu otwockiego i pana 
starosty Mirosława Pszonki, 
który - jak słyszałam -  jest 
wielkim fanem muzyki ludowej, 
że takie wydarzenie się odbyło 
i ma odbywać się już cyklicz-
nie. Wielkie podziękowania 
także kieruję do pana Andrze-
ja Kamińskiego za podjęcie 
się niełatwego zadania orga-

Konkurs muzyki i pieśni ludowej
W minioną sobotę, 19 maja, Otwock stał się stolicą muzyki 
i pieśni ludowej dla czterech powiatów: mińskiego, garwo-
lińskiego, siedleckiego i otwockiego.

nizacji tego przedsięwzięcia,  
a jednocześnie gratuluję, gdyż 
tegoroczny Przegląd wypadł 

znakomicie – podkreśla Wan-
da Księżopolska, wielokrotna 
członkini komisji konkurso-

Komisja ponadto zakwalifikowała do udziału w 52. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych  
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą: zespół śpiewaczy z Woli Koryckiej Górnej, śpiewaka 
Andrzeja Powałkę z Celestynowa, kapelę Powiślaki, kapelę Mazowszaki i kapelę Jaśki.

Podziękowanie:
Organizatorzy dziękują dyrekcji i pracownikom Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury za 
udostępnienie obiektu i znaczącą pomoc organizacyjną. Dziękują też piekarni „Oskroba” za 
pyszne ciasta i ciasteczka.

wych podobnych Przeglądów 
na Mazowszu.

AnKa
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Powiat Otwocki

Kulturalne fiszki

Jeśli chcecie się dowiedzieć 
jak bardzo utalentowaną 
wokalnie mamy młodzież, to 
koniecznie wybierzcie się do 
Powiatowego Młodzieżowe-
go Domu Kultury na koncert 
laureatów XV Mazowieckie-
go Konkursu Piosenki Pol-

Powiat Otwocki

Polskie dźwięki

Otwock
26 maja, godz. 11.00,  

Muzeum Ziemi Otwockiej, ul. Narutowicza 2
Zapraszamy na rodzinne warsztaty pt. „Lajkonik w muzeum”. 
Poznacie legendę o krakowskim Lajkoniku, jak również upie-
czecie precle i wykonacie drewniane konie na kiju. Obowiązują 
zapisy.

27 maja, godz. 11.00, Teatr im. S. Jaracza,  
Otwock, ul. Armii Krajowej 4

Cotygodniowe warsztaty dla dzieci, czyli „Poranek w teatrze”. 
Wstęp wolny.

28 maja, godz. 11.00, Teatr im. S. Jaracza,  
Otwock, ul. Armii Krajowej 4

Nie tak dawno zakończył się Międzynarodowy Festiwal Kina Nie-
zależnego, czyli „Netia Off Camera”, na którym główną nagrodę 
zdobył film Jagody Szelc pt. „Wieża. Jasny dzień”. I to właśnie 
ten film, który notabene ma jeszcze na swoim koncie 2 statuetki 
Złotego Lwa, będziecie mogli zobaczyć w ramach Otwockiego 
Kina dla Seniorów. Córka Muli i Michała niedługo ma przystąpić 
do pierwszej komunii. Do życia rodziny niespodziewanie powra-
ca Kaja - biologiczna matka dziewczynki. Wstęp wolny.

30 maja, godz. 11.00, Teatr im. S. Jaracza,  
Otwock, ul. Armii Krajowej 4

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach otwockiego kina 
dla mam. Oczywiście projekt skierowany jest również do ojców 
oraz opiekunów (dzieci do lat 6). Dla małych dzieci przewidziano 
wszelkie możliwe udogodnienia, np. przewijak czy kosmetyki,  
a te trochę starsze będą mogły pozostać pod opieką animato-
rów z firmy „Szkolna wyprawa” w stworzonym specjalnie dla 
nich kąciku wyposażonym w gry, zabawki i kredki. Wszystko po 
to, by rodzice mogli przez chwilę odprężyć się podczas seansu. 
Wstęp – 13 zł.

Karczew
26 maja, godz. 19.00,  

Piwnica pod Barankiem, ul. Widok 2
Zapraszamy na spotkanie z muzyką na żywo. Tym razem cze-
ka Was koncert kwartetu smyczkowego z repertuarem: muzy-
ka filmowa, klasyczna oraz jazzowa. Zagrają: Mikołaj Gęsiorek 
(skrzypce), Marta Kwaśniak (skrzypce), Agnieszka Michalczyk 
(altówka) oraz Marek Karwowski (wiolonczela). Wstęp wolny.

Celestynów
9 czerwca, godz. 18.00, hala sportowa w Celestynowie, ul. 

Hilarego Koprowskiego 2
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie zapra-
sza wszystkie dzieci od lat 6 na warsztaty z gwiazdami w tle.  
W programie spotkanie z afrykańską przyrodą (prowadzenie 
Robert Gondek – podróżnik i fotograf przyrody), mobilne pla-
netarium, warsztaty o kosmosie, poczęstunek. Wstęp wolny, 
ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagane są 
zapisy: BP w Celestynowie, ul. Regucka 1.

Wakul

skiej. Na scenie zaprezentują 
się zarówno soliści jak i ze-
społy, które zajęły miejsca na 
podium. Impreza rozpocznie 
się od oficjalnego ogłoszenia 
wyników, a nagrody i dyplomy 
wręczone zostaną po wystę-
pach. Widzowie usłyszą za-

równo utwory sprzed lat, jak i 
aktualny repertuar krajowych 
wykonawców - wymogiem 
konkursowym było wykona-
nie utworu z tekstem i muzyką 
polskich twórców. 

27 maja (niedziela), 
godz. 14.00, wstęp wolny

PMDK w Otwocku, 
ul. Poniatowskiego 10

Wakul

Klasycznie na start
25 maja odbędzie się koncert 
Alicji Bieńkowskiej oraz chóru 
„Lira”  z parafii św. Wincente-
go à Paulo w Otwocku, które-
go dyrygentem jest Czesław 
Woszczyk. Wstęp oczywiście 
wolny. Alicja Bieńkowska ma 
bardzo rozbudowany repertu-
ar – wykonuje pieśni polskie, 

Józefów również nie zapo-
mniał o Dniu Matki. Zaprasza-
my więc serdecznie na rodzin-
ne piknikowanie pt. „Śniadanie 
z mamą”. W programie m.in. 
warsztaty kulinarne, warszta-
ty wykonywania wianków czy 
wyśmienita kuchni dla każde-
go. Impreza przewidziana jest 
w godzinach od 11 do 14. Ale 
to nie koniec niespodzianek, 
bowiem ok. godziny 18 roz-
pocznie się muzyczna uczta 
z tradycjami Górnego Śląska. 
Wystąpi przed Wami zespół 

Dla matek
Miejski Teatr im. Stefana Jaracza w Otwocku przygotował 
nie lada niespodziankę z okazji Dnia Matki. Oto przed Wami, 
drogie solenizantki, nie jeden, a dwa dni wspaniałego świę-
towania przy muzyce.

arie operowe oraz utwory 
sakralne. Jest niezwykle uta-
lentowana, co potwierdza II 
miejsce oraz nagroda specjal-
na (dla najlepszego sopranu)  
w VII Ogólnopolskim Konkur-
sie Wokalnym im. Barbary Ko-
strzewskiej w Rzeszowie. Do-
datkowo artystka od 9 lat jest 
solistką w… chórze „Lira”. Co 

Was zatem czeka? Usłyszycie 
m.in. dzieła takich kompozy-
torów jak Mozart, Pergolesi, 
Schubert, Verdi, Rachmani-
now, Guridi, Dvořák, Strauss, 
Szymanowski czy Moniuszko. 
Akompaniuje Agnieszka Sta-
churska.

„Byle nie o miłości”
Pod tym hasłem upłynie  
26 maja, a kryje się tu koncert 
piosenek Agnieszki Osieckiej, 
który połączony został z pro-
jekcją wywiadów z udziałem 
nieżyjącej artystki. Piosenki 
wykona dla Was wspaniałe 
trio: wokalistka Nula Stankie-
wicz wraz z akompaniamen-
tem w wykonaniu Janusza 
Strobla (wirtuoz gitary) oraz 
Andrzeja Jagodzińskiego (pia-
nista jazzowy). Koncert jest 
wyjątkowy jeszcze z jednego 
względu – w tym roku mamy 
20 rocznicę śmierci poetki 
Agnieszki Osieckiej.” „Byle nie 
o miłości” to recital dla każde-
go, wypełniony kilkunastoma 
różnorodnymi utworami. Będą 
więc szlagierowe hity artystki, 
jak również piosenki w no-
woczesnej aranżacji. Bilety – 
40/50 zł.

25 maja (piątek), 
godz. 19.00, wstęp wolny

26 maja (sobota), 
godz. 19.00, wstęp płatny

Teatr im. S. Jaracza, 
Otwock, ul. Armii Krajowej 4

Otwock

Józefów

Akustyczne śniadanie
Krzikopa, który skutecznie łą-
czy instrumenty akustyczne 
(akordeon, skrzypce) z białym 

śpiewem oraz muzykę elek-
troniczną. 

27 maja (niedziela), 
godz. 11.00, 18.00, 

Wstęp wolny. Skwer im. św. 
Jana Pawła II w Józefowie

źródło: 
krzikopa.pl
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Otwock

I dzień – 25 maja
Muzeum Ziemi Otwockiej, ul. Narutowicza 2

godz. 20.00 – Wernisaż wystawy fotograficznej:  
„Świdermajer: Wczoraj/dziś”

II dzień – 26 maja
PKP Śródborów

godz. 10.00 – Spacer wśród śródborowskiego modernizmu.
Otwock ul. Kraszewskiego 87 – Bojarów

godz. 12.00 – Drugie śniadanie u Oskragiełły 
PKP Otwock

godz. 14.00 – Spacer ulicami: Warszawską i Armii Krajowej
Fala Falenica

godz. 18.00 – „A nocą, gdy nie śpię” – wieczorny rajd  
rowerowy po Świdermajerach. Premiera rowerowego  

przewodnika po świdermajerach

III dzień – 27 maja
Teatr im. S. Jaracza w Otwocku, ul. Armii Krajowej 4

godz. 11.00 – Poranek w teatrze: „Bajki z Anki”
PKP Otwock

godz. 12.00 – Spacer „Kobiety Otwocka”

FINAŁ FESTIWALU
 – na terenie Urzędu Miasta, start godz. 15.00

Wykłady:
godz. 16.00 – Paweł Ajdacki: „Znani nieznani, 

czyli rzecz o mieszkańcach Otwocka”
godz. 17.00 – Tomasz Kapusta: „Świdermajer 

– co i po co to to, czyli o co kaman?”

Scena:
godz. 15:30 – Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego.

godz. 16.00 – Zespół Śpiewaczy Mlądz
godz. 16.30 – The Orange Basement.

godz. 17:30 – Kapela Niwińskich – Potańcówka.
godz. 19.00 – „W każdym lesie mieszka jelonek”.

godz. 20.00 – Trumba Trio.

Ponadto: liczne warsztaty – m.in. świdermajerowe 
pocztówki, ceramiczne, stoisko harcerskie, 

pierwsza pomoc przedmedyczna, zdobienie odzieży; 
atrakcje: m.in.: Graj Cafe, stoisko z publikacjami 

o Otwocku, Roots-Vege.

Przygotował: Wakul

Scena
2 czerwca 2018 r.

Dzień Dziecka  
w Otwocku

12.00 Powitanie
12.05-14.05 Metrum Event – 
koncert i animacja dla dzieci

14.10-14.40 
animacja dla dzieci

14.45-15.00 Wilki Otwock  
– pokaz jazdy na rolkach

15.05-15.50 
Teatrzyk lalkowy

16.10-16.35  
Reliese Akademia  

Tańca – pokaz tańca
16.40-16.55 

Wilki Otwock – pokaz jazdy 
na rolkach

16.55-17.55 spektakl Grupy 
Zaplecze „Magiczny 

medalion”
18.00-18.55 

pokaz iluzjonistyczny
19.00-19.30 pokaz freestyle 

bootball Pawła Skóry
19.30 Pożegnanie

poniedziałek 28.05
18:00 „Fantastyczna kobieta”

wtorek 29.05
11:00 „Wieża”. Jasny dzień  

w kinie dla seniora (bilety 13zł),
18:00 „Fantastyczna kobieta”

środa 30.05
11:00 „Wieża”. Jasny dzień  

w kinie dla mam (bilety 13zł),
18:00 Fantastyczna kobieta

czwartek 31.05
18:00, 20:30 „Han Solo. 

Gwiezdne wojny – historie”

piątek 01.06
11:00 „Bella i Sebastian 3”,  

13:30, 16:00, 18:30  
Han Solo. Gwiezdne wojny  

– historie

sobota 02.06
11:00 „Bella i Sebastian 3”,

13:30, 16:00 „Han Solo. 
Gwiezdne wojny – historie”

niedziela 03.06
11:00 „Bella i Sebastian 3”, 

Han Solo” 
17:00, 19:30 „Han Solo. 

Gwiezdne wojny – historie”

To niezwykle ważne wydarze-
nie w duchowym życiu powia-

Wieczór Uwielbienia
31 maja w Gliniance, a dokładnie w parafii pw. św. Wawrzyń-
ca, już po raz piąty odbędzie się „Wieczór Uwielbienia”. 

tu, to czas zadumy, modlitwy, 
skupienia, pokuty… 

W tegorocznej edycji uczestni-
cy wielbić będą Pana Boga po-
przez śpiew, modlitwę, wspól-
ną rozmowę czy też taniec.  
W tym roku również przybędą 
do Glinianki świeccy ewange-
lizatorzy, którzy będą głosić 
Słowo Boże (m. in. Machał 

PAX Bukowski) oraz  muzycy – 
zespoły TGD oraz BoguSław.  
W tym wyjątkowym dniu nie 
zapomniano również o dzie-
ciach. Odbędzie się wypusz-
czenie balonów, przewidziane 
są warsztaty plastyczne czy 
występy na scenie – uwielbie-

nie w rytm utworów muzycz-
nych dla dzieci. Kulminacyjnym  
i najważniejszym punktem wie-
czoru, jego płucami i sercem, 
jest adoracja Jezusa Chrystu-
sa poprzez mszę świętą i uro-
czystą procesję. Start godzi-
na 17.00, wstęp wolny.

Repertuar Kina Oaza 
28.05-03.06

O filmach
„Fantastyczna kobieta” 104 min, prod. Hiszpania/Niemcy/

USA/Chile od 15 lat. Kiedy dużo starszy partner Mariny trafia 
do szpitala, kobieta musi stawić czoła jego rodzinie  
oraz służbie zdrowia. Film „Fantastyczna kobieta”  

zdobył Oskara w kat. film zagraniczny.

„Bella i Sebastian 3” 90 min, prod Francja, od 7 lat

„Han Solo. Gwiezdne wojny – historie ” 135 min,  
prod. USA od 7 lat

Powiat Otwocki

Czas na Festiwal
Stało się! 7. Edycja Festiwalu Świdermajer właśnie się roz-
poczyna! Poniżej prezentujemy krótką ściągawkę, co i gdzie 
można przeżyć, zobaczyć, usłyszeć. Zapraszamy.

źródło: facebook.pl
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Jak na organizacyjny debiut 
„naszego” Mistrza Polski w tej 
dyscyplinie, trzeba przyznać, 
że Paweł Koch stanął na wy-
sokości zadania. Była muzy-
ka, profesjonalny skład sę-
dziowsko – obsługowy, stoisko 
z odżywkami, wszystko to, co 
kojarzy się nam w pierwszej 
chwili z rywalizacją stricte si-
łową. Rozegrano pięć konku-
rencji, w których udział wzięło 
60 zawodników. I tu pozytyw-
ne zaskoczenie, bo do Józefo-
wa przyjechali atleci nie tylko  
z Otwocka czy miasta gospo-
darzy, ale na drążku zameldo-
wali się również przedstawi-
ciele z Warszawy, Międzylesia, 
Wyszkowa, Rawy Mazowiec-
kiej, Gdańska, Sochaczewa, 
Swarzędza, Ełku, Świdra, 
Falenicy, Biłgoraja, Świecia, 

Podobnie jak w zeszłym roku, 
tegoroczna edycja również 
wpisana jest w program ob-
chodów „Dni Karczewa”. 
Bieg na dystansie 5 km swój 
początek oraz koniec bę-
dzie miał obok hali sportowej 
MOSiR w Karczewie, przy 
ul. Bohaterów Westerplatte 
– będą to dwie pętle po 2,5 
km każda. Trasa (podobnie 
jak poprzednio) przebiegać 
będzie wyłączonymi z ruchu 
kołowego ulicami Karcze-
wa (spodziewajcie się zatem 
przewagi asfaltu): Bohaterów 
Westerplatte, a  dalej – Leśna 
– Kościelna – Gołębia – Ró-

Ping-pong
GKTS Wiązowna zaprasza 
na VI Turniej Grand Prix Wią-
zowny w Tenisie Stołowym. 
Zawody odbędą się 27 maja 
w hali SP Wiązowna  przy ul. 
Kościelnej 20. Rywalizacja od-
bywać się będzie w kilku ka-
tegoriach: dzieci rocznik 2005  
i młodsi (godz. 10.00), młodzież 
rocznik 2000 i młodsi (godz. 
10.00), amator (godz. 12.00) 
oraz open (godz. 12.00).

Potrójna mistrzyni
W Szczyrku rozegrane zostały 
36. Młodzieżowe Mistrzostwa 

Tytani drążka
Pierwszy Otwarty Puchar Józefowa w podciąganiu na drąż-
ku już za nami. Jednak emocje związane z rywalizacją jesz-
cze na dobre nie opadły. Jak pokazała frekwencja, zawody 
były niezwykle wyczekiwane i na pewno nie ostanie.

Starych Babic, Otwocka Ma-
łego, Lublina, Starogardu 
Gdańskiego, Żyrardowa, Tar-
nopolu (Ukraina ), Piastowa, 
Białegostoku, Nieporętu, Msz-
czonowa, Malborka, Starej 
Miłosnej, Zielonki, Siedlec czy 
Glinianki. Śmiało można rzec, 
że turniej z lokalnego awanso-
wał na wyższy poziom. Zawo-
dy miały wyjątkowy początek, 
ponieważ jako pierwszy, poza 
konkursem, zaprezentował 
się Sebastian Gos, który udo-
wodnił, że w sporcie nie ma 
barier. Sebastian to niepełno-
sprawny sportowiec dumnie 
reprezentujący barwy otwoc-
kiego klubu Apollo 13. Poniżej 
prezentujemy medalowe wy-
niki konkurencji głównych.

Wakul

PODCIĄGANIE Z WŁASNĄ 
MASĄ CIAŁA - JUNIORZY

1. Tymon Wróblewski 
2. Dorian Plutowski 
3. Jakub Selerski 

PODCIĄGANIE Z DODAT-
KOWYM CIĘŻAREM +32 KG

1. Dany Hannoush 
2. Michał Fila 

3. Robert Plutowski 

PODCIĄGANIE Z WŁASNĄ 
MASĄ CIAŁA - KOBIETY

1. Katarzyna Najman
2. Kamila Kubik
3. Anna Jóźwiak

PODCIĄGANIE Z WŁASNĄ 
MASĄ CIAŁA MĘŻCZYZN - 

POCZĄTKUJĄCY
1. Hubert Wróblewski

2. Jan Solawa 
3. Patryk Zarzewski 

PODCIĄGANIE Z WŁASNĄ 
MASĄ CIAŁA MĘŻCZYZN - 

ZAAWANSOWANI
1. Dany Hannoush 

2. Michał Fila 
3. Krystian Dzikiewicz

Uliczne ściganie
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie serdecznie 
zaprasza na drugą edycję Karczewskiego Biegu Ulicznego. 
To bardzo dobry pomysł na spędzenie aktywnie niedzieli  
i zrobienia czegoś dobrego dla siebie, bieganie  bowiem to 
najprostsza forma aktywności ruchowej. Start 17 czerwca, 
godzina 10.00.

żana – Henryka Sienkiewicza 
– Józefa Piłsudskiego – Juliu-
sza Słowackiego – Bohaterów 
Westerplatte. Zawody mają 
charakter otwarty dla wszyst-
kich osób pełnoletnich, a wpi-
sowe wynosi 20 zł płatne na 
konto MOSiRu w Karczewie. 
Zgłoszenia przyjmowane są 
tylko drogą elektroniczną (do 
11 czerwca), wystarczy wejść 
na www.protimer.pl/bio/453 
i dokonać zapisu. Wszyscy 
uczestnicy otrzymają pamiąt-
kowe medale oraz koszulki,  
a najlepsi – puchary.

Wakul

WIEŚCI Z WIĄZOWNY
Polski w warcabach stupolo-
wych 2018, w których udział 
wzięło 134 zawodników. Na 
turnieju nie zabrakło repre-
zentantki z gminy Wiązow-
na – Klaudii Adamczyk, która 
została potrójną Mistrzynią 
Polski! Do posiadanego już 
tytułu Mistrzyni Polski 2018  
w szachach 64 – polowych do-
dała zdobyte w Szczyrku  tytu-
ły: Mistrzyni Polski 2018 w grze 
błyskawicznej, Mistrzyni Polski 
w grze aktywnej oraz Wicemi-
strzyni Polski 2018 w grze dłu-
giej. Serdecznie gratulujemy.

Wakul
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Mazowiecki etap GRAND 
PRIX AMATORÓW NA SZO-
SIE „Rowerem przez Polskę” 
rozpoczął się i zakończył w 
Celestynowie 12 maja.  Baza 
zawodów  znajdowała się przy 
gminnej hali sportowej. Z tego 
miejsca zawodnicy wyruszyli  
na trasę licząca 115,5 km lub 
90,4 km biegnąca m.in. przez 
przedmieścia Otwocka, Grębi-
szew, Siennicę, Latowicz, Ko-
łbiel. W sobotnich zawodach 
wzięło udział sześćdziesięciu 
rowerzystów, którzy mieli do 
wyboru dwie trasy: mini na 90 
km lub pełną wersję na 115 
km. W kategorii mężczyzn na 

trasie 115 km zwyciężył Sła-
womir Niciński z Otwocka, a 
w kategorii kobiet zwycięstwo 
odniosła Agnieszka Krzeko-
towska-Głowacka z Józefo-
sławia.
- Nie wymyślamy koła na nowo 
(ani nawet roweru), ale pro-
ponujemy rowerzystom coś 
świeżego, niekonwencjonal-
nego. Frajdę na pograniczu 
rekreacji i sportu, dla zabawy 
i dla autentycznej rywalizacji. 
Imprezę cykliczną rozsianą 
po całym kraju, „gęstą” w ter-
minarzu i pełną atrakcji (nie 
tylko krajobrazowych). – mówi 
Karol Konieczny, jeden z po-

„Rowerem przez Polskę” w Celestynowie
mysłodawców rajdu, którego 
organizatorem jest RBK Sport-
s&Managment oraz Funda-
cja eRBEKa z Krakowa. - Ten 
cykl to dopiero pierwszy z po-
mysłów zaczerpniętych z tej 
studni. Jeśli się powiedzie, to 
pięknie go rozwiniemy, a nie-
długo potem pojawią się ko-
lejne. W tym roku takich „Raj-
dów dla frajdy” zorganizujemy 
16 w różnych województwach 
Jeśli je polubicie (a przede 
wszystkim siebie nawzajem), 
będziecie mieli okazję spełnić 
swoje przeróżne cyklistycz-
ne zachcianki. I nie będziecie 
już mieli żadnych wymówek! 

Może odkryjecie nowy wymiar 
rowerowania, a może wresz-
cie odbędziecie podróż, która 
do tej pory jakoś się ,,nie spi-
nała”? Kto wie, co nas spotka 
na rowerowym szlaku? – za-
powiadał Karol. Po rajdzie była 
możliwość odświeżenia się w 
hali i zjedzenia obiadu, by na 
koniec najlepsi i najszybsi ode-
brali puchary od wójta Witol-
da Kwiatkowskiego, któremu 
towarzyszył przewodniczący 
Rady Gminy Romuald Zięta-
la. Karol Konieczny natomiast 
wręczał upominki i rowerowe 
gadżety. 

AnKa

WYNIKI: Trasa 115 km
Kategoria mężczyzn:

1. Sławomir Niciński  
– Otwock

2. Dariusz Godlewski 
– Kobyłka

3. Dariusz Zawistowski  
– Kobyłka

Kategoria kobiet:
1. Agnieszka  

Krzekotowska-Głowacka  
– Józefosław

2. Dorota Brześkiewicz  
– Mińsk Mazowiecki 

3. Agnieszka Oskroba 
– Warszawa

4. Dorota Dudman  
– Warszawa
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Okazały budynek przy ul. 
Słowackiego 10 (dawniej Sło-
wackiego 11 – pierwotnie 
numeracja posesji na tej i są-
siednich ulicach rozpoczynała 
się od Wydmy Świderskiej) 
przez długie lata do II wojny 
światowej mieścił Zakład Die-
tetyczno-Przyrodoleczniczy 
„Martów” dr. Gustawa Kru-
kowskiego i dr. Adama Wiezla. 
W 1893 r. rozległa posiadłość 
o powierzchni ponad 35 mor-
gów z pięknie utrzymanym 
ogrodem i trzema murowany-
mi domami (przeznaczonymi 
też pod wynajem) należała do 
Feliksa Domaniewskiego. Na 
miejscu tych budynków dzisiaj 
funkcjonuje boisko szkolne. 
W 1908 r. doktorzy Gustaw 
Krukowski, Adam Wiezel  
i Henryk Higer założyli spółkę, 
zakupili 7 morgów z tego tere-
nu u zbiegu ulic Słowackie-
go i Wiązowskiej (dzisiejsza  
ul. Samorządowa) z przezna-
czeniem na całoroczne sanato-
rium dla „chorych nerwowych 
i wewnętrznych”. Oni też 
zajmowali się pacjentami, peł-
niąc funkcję konsultantów. Po 
paru latach sanatorium zostało 
rozbudowane o nowoczesny, 
dwupiętrowy budynek, które-
go projektantem został Mau-
rycy Grodzieński (1866–1927) 
z Warszawskiej Szkoły Sztuk 
Pięknych, dyrektor Szkoły 
Rzemiosł. Roboty budowlane 
wykonała znana warszawska 

Otwocki „Martów”
Któż w Otwocku nie zna dzisiejszego „Słowaka”,  

jednego z najlepszych liceów nie tylko w Otwocku i okolicach,  
ale i w całym kraju. Ale zanim na dobre zadomowiła się tutaj szkoła, 

budynek wraz całym otaczającym go terenem był jednym  
z najważniejszych otwockich sanatoriów.

firma budowlana „Rogóyski, 
Bracia Horn, Rupiewicz”. Mu-
rowany budynek był wtedy 
wielką rzadkością w Otwocku. 
Uroczyste otwarcie nowego 
pawilonu nastąpiło 22 czerwca 
1913 r. Znalazły się tam saloni-
ki, jadalnia i pokoje jedno lub 
dwuosobowe dla kuracjuszy. 
Po tej rozbudowie powstał za-
kład liczący 40 łóżek przezna-
czonych dla zamożnej kliente-
li. W 1922 r. dokonano kolejnej 
rozbudowy budynku, dobudo-
wując tarasy do werandowania 
i zwiększając liczbę pokoi.
W zakładzie znalazły się urzą-
dzenia hydroterapeutyczne, 
terapeutyczne do elektryza-
cji, galwanizacji, kąpieli elek-
trycznych, lampy kwarcowe, 
kąpiele solankowe i igliwio-
we itp. W przeciwieństwie do 
większości placówek medycz-
nych Otwocka nie leczono tu 
gruźlicy i nie przyjmowano 
gruźlików tylko zajmowano 
się chorobami układu krąże-
nia i przemiany materii. Do 
dyspozycji kuracjuszy były 
też sale do gier i zabaw towa-
rzyskich oraz starannie urzą-
dzony park. Do sanatorium 
przyjmowano chorych z zabu-
rzeniami narządów wewnętrz-
nych (serca, naczyń, nerek, 
żołądka, przemiany materii 
itp.), nerwowych, uzdrowień-
ców i osłabionych. Nie przyj-
mowano natomiast chorych  
z gruźlicą i chorych umysło-

wo. Sanatorium bezpośrednio 
kierowali dr J. Muszkatenblit  
i dr A. Galewski.
Kilkakrotnie zmieniana była 
też jego nazwa. Na początku 
było to „Sanatorium dla cho-
rych nerwowych i wewnętrz-
nych”, później ,,Sanatorium  
i zakład wypoczynkowy d-ra 
G. Krukowskiego” i ostatecz-
nie „Martów” Sanatorium 
d-ra G. Krukowskiego i S-ki. 
Na początku wojny zakład 
przyjmował rannych żołnierzy  
i cywilów. W 1940 r. utworzono 
tu oddział chirurgiczny prowa-
dzony przez znanego chirurg 
Stanisława Oracza i oddział 
ginekologiczno-położniczy,  
a sam zakład został włączony 
do Szpitala Powiatowego. Po 
zbudowaniu w 1964 r. nowe-
go szpitala powiatowego przy  
ul. Batorego 44 mieścił się tutaj 
jego  oddział kardiologiczny. 
Budynek ma już ponad 100 
lat, a nowoczesny wygląd 
zawdzięcza kapitalnemu re-
montowi i modernizacji z lat 
90. ubiegłego wieku. Po tym 
remoncie umieszczono w nim 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. Juliusza Słowackiego (Ze-
spół Szkół Zawodowych nr 
1). Jest to jedno z najbardziej 
prestiżowych liceów w rejonie 
Otwocka od lat konkurujące 
z Liceum Ogólnokształcącym 
im. K.I. Gałczyńskiego przy 
ul. Filipowicza 9.

Paweł Ajdacki

Pierwszy, już nieistniejącym pawilon sanatoryjny Nowy pawilon sanatoryjny w 1913 r.

Sanatorium d-ra Krukowskiego  
na pocztówce z ok. 1915 r.

Sanatorium w latach 20.

Reklama Sanatorium


