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REKLAMA

Pożegnanie - powitanie „Pamięć od śmierci uchronić…”
CELESTYNÓW Tradycją 
już stało się, że podczas uro-
czystości obchodów kolejnej 
rocznicy mordu katyńskiego 
na symbolicznym cmen-
tarzu Golgoty Leśników 
w Centrum Edukacji Leśnej 
w Celestynowie zmieniają 
się opiekunowie grobów.

W
 tym roku, 9 kwietnia, 
gimnazjalistów koł-
bielskich zastąpili ucz-

niowie Szkolno-Przedszkol-
nego Zespołu ze Starej Wsi. 
Stu uczniów, z  legitymacją 
opiekuna grobu i czerwonym 
goździkiem oraz życiorysem 
poległego bohatera, stanęło 
przy słupku z jego nazwiskiem, 
by wysłuchać apelu poległych.

Wcześniej, nadleśniczy Nad-
leśnictwa Celestynów Artur 
Dawidziuk - witając uczniów 
z Kołbieli, Celestynowa, Starej 
Wsi i Otwocka, poczty sztan-
darowe i  przybyłych gości 
z Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych, sąsiednich 
Nadleśnictw, przedstawicieli 
samorządów – przypomniał:

Spotykamy  się po raz ko-
lejny w miejscu szczególnym, 
by oddać hołd bohaterom, 
którzy poświęcili swój naj-
cenniejszy skarb - życie, by 
nasz naród mógł się odro-

dzić. W  1939 roku zostali-
śmy podstępnie napadnięci, 
najpierw 1 września przez 
wojska niemieckie, a  póź-
niej  17 września przez armię 
sowiecką. Tragiczne wyda-
rzenia przyniosły cierpienie 
i  śmierć milionów istnień 
ludzkich. Mimo cierpień, 
upokorzenia, bólu  po stracie 
najbliższych, odniesionych 
ran, utraty dobytku życia, 
nasi Rodacy nie poddawali 
się. Głęboko zakorzeniony 
patriotyzm budził w Polakach 
wolę walki i  nadzieję. Dziś 
dla wielu z nas taka postawa 
może być nie do wyobraże-
nia ani do pojęcia. Leśnicy 
z wielką ofi arnością spełniali 
swoją powinność wobec kraju 
i z niezwykłym męstwem sta-
wiali opór zaborcom. Działali 
w wywiadzie i kontrwywiadzie 
wojskowym,  szkolili w swych 
szeregach tysiące żołnierzy, 

stawali do walk na froncie, 
a  pośród ostępów leśnych 
tworzyli niedostępne dla wro-
ga twierdze, gdzie rosły w siłę 
jednostki partyzanckie. W leś-
niczówkach i gajówkach leśne 
rodziny udzielały schronie-
nia, opiekowały się rannymi, 
tworzyły magazyny żywności 
i broni. Oprawcy, zdając sobie 
sprawę,  jak ważnym elemen-
tem oporu jest ta grupa zawo-
dowa, dokonywali wszelkich 
starań, by ją wyeliminować. 
W walce zbrojnej, jak i w wy-
niku prowadzonej przez na-
jeźdźców  polityki, śmierć 
poniosło prawie 6 milionów 
polskich obywateli. Wywózki 
i prześladowania dotknęły po-
nad 312 tysięcy osób zamiesz-
kujących na wschodzie, w tym 
45,5 tys. leśników. Jedną  
z  najokrutniejszych rzezi 
była zbrodnia katyńska, która  
pochłonęła ponad 21 tysięcy 

ofi ar, leśnicy oraz członkowie 
ich rodzin stanowili ponad 3 
% ogółu zamordowanych. 

Nie wolno nam nigdy zapo-
mnieć o tym, co się zdarzyło. 
To nasz obowiązek wobec ro-
daków, którzy poświęcili swoje 
życie za Ojczyznę i tych, którzy  
przeżyli okrutny czas wojny. 
Niech szum  Dębowego 
Lasu Pamięci skłoni nas do 
refl eksji nad historią  nasze-
go Narodu, a  ponadczasowe 
wartości Polaków  zostaną 
w naszych sercach na zawsze.

Do pamięci tamtych tragicz-
nych lat nawoływał też w swo-
im kazaniu kapelan leśników 
mazowieckich ks. Wiktor 
Ojrzyński, który - wraz z pro-
boszczem parafi i Wniebo-
wzięcia NMP w Celestynowie 
ks. Mirosławem Wasiakiem 
i proboszczem parafi i Matki 
Bożej Anielskiej w Starej Wsi 
ks. Krzysztofem Cąkałą - 
koncelebrował mszę polową 
w intencji leśników polskich 
i ich rodzin pomordowanych 
na Wschodzie w latach 1939-
1948.

Na zakończenie uroczysto-
ści uczniowie ze Starej Wsi  
zaśpiewali kilka patriotycz-
nych pieśni.

AnKa

Dwutygodnik iOtwock.info 
jest już z Wami, 
Drodzy Czytelnicy, 
prawie trzy lata, 
praktycznie 
cały czas 
taki sam. 
Nowoczesne 
kobiety koło 
70., aby się 
wciąż podobać 
robią face lifting. Dla 
wydawnictwa okrągłe 
wydanie (jak właśnie 
to następne, nr 70) 
to też dobry moment na 
odmłodzenie, uatrakcyjnienie 
przekazu. Już więc w maju 
dostaniecie do rąk zupełnie 
odmienione iOtwock.info. 
Będzie ładniejsze, bardziej 
nowoczesne w wyglądzie, 
choć grubsze. Przede 
wszystkim będzie bardziej 
aktualne, jeśli chodzi o do-
starczanie Wam informacji 
z terenu naszego powiatu, 
bo stanie się tygodnikiem. 
Na okładce znajdziecie nowe 
logo, które niżej przedsta-
wiamy.
Zmieniony też zostanie dzień 
wydania - od maja iOtwock.
info będzie wychodził w pią-
tek, między innymi po to, 
aby dostarczać czytelnikom 
bieżący program telewizyjny. 
Zmieniając się, odpowia-
damy na potrzeby naszych 

czytelników, którzy ocze-
kują rzetelnej i aktualnej 

informacji. Chcemy 
Wam dać lepszy 
produkt - stąd też  
m.in. tygodnik 
będzie wydawni-

ctwem płatnym.
Ostatnia zmiana 

to redaktor naczel-
ny - ja żegnam się 
z Państwem jako 
prowadząca - (choć 

w ekipie redak-
cyjnej zostaję), 

nowym naczel-
nym, w nowym 

iOtwock.info będzie Marcin 
Gawrylik - mieszkaniec 
Otwocka od urodzenia, wie-
loletni dziennikarz lokalnych 
gazet „Linii Otwockiej” i „Ty-
godnika Regionalnego”, póź-
niej redaktor naczelny mie-
sięczników samorządowych 
Gminy Celestynów i Miasta 
Otwocka – „Celestynki” 
i „Gazety Otwockiej”. Ostat-
nio pracownik Urzędu Miasta 
Otwocka. Sprawami dzienni-
karskimi w naszym powiecie 
zajmuje się od 15 lat. Jego 
specjalnością jest tematyka 
społeczno-samorządowa. 
Zapraszam do czytania 
tygodnika iOtwock.info. 

Z serdecznym pozdrowieniem 

Kazimiera Zalewska

redaktor iOtwock.info
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POWIAT Dla drogowców 
zakończyła się „akcja 
zima”. Trwa pozimowe 
sprzątanie nawierzchni oraz 
rozpoczynają się budowy 
i remonty dróg. Jedną 
z długo oczekiwanych 
prac będzie przebudowa 
ul. Samorządowej w Otwo-
cku. O tę i inne inwestycje 
zaplanowane na ten rok 
zapytaliśmy dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych 
w Otwocku, Tadeusza Mar-
ka Płaczka.

B
udżet inwestycyjny za-
planowany na rok 2018 
to ponad 34,2 mln zł. 

W  harmonogramie robót 
kwota została rozdyspono-
wana na 8 gmin należących 
do powiatu otwockiego, od-
powiednio w  mln zł: Cele-
stynów - 1,1, Józefów - 0,85, 
Otwock – 26,713, Karczew – 
1,165, Kołbiel – 1,15, Osieck 
– 0,45, Sobienie – Jez. – 1,35, 
Wiązowna – 1, 456.

Największą z tegorocznych 
inwestycji są prace związa-
ne z budową mostu na Świ-
drze, który połączy Otwock 
z  Józefowem. Łączna kwota 
na dokończenie robót to 16 
mln zł (4 mln z budżetu Po-
wiatu Otwockiego, tyle samo 
z  Miasta Otwocka i  8 mln 
z Ministerstwa Infrastruktu-
ry). 9 kwietnia otwarto ofer-
ty przetargowe  i okazało się, 
że konsorcjum fi rm MOSTY 
i TOWEMO chce zrealizować 
etap II budowy mostu za cenę 
niższą niż wyliczono w kosz-
torysie - dokładnie za 14 596 

084,10 zł.  Jeśli wszystko 
pójdzie zgodnie z  planem, 
w  połowie października b.r. 
przeprawa zostanie otwarta.

Ważną tegoroczną in-
westycją będzie wspo-
mniana już przebudowa 
ul.Samorządowej i  Czapli-
ckiego w  Otwocku. Nikogo 
chyba nie trzeba przekony-
wać o  konieczności wyko-
nania tej pracy. Najbardziej 
ucieszy to pieszych, ko-
rzystających dzisiaj z  frag-
mentarycznego chodnika, 
ochlapywanych deszczówką 
z  zalegających kałuż. Ulice 
zyskają nie tylko nową na-
wierzchnię z  odprowadze-
niem wody, ale też chodnik 
i  ścieżkę rowerową. Koszt 
-  ponad 6 mln zł.

Inne ważne roboty to: bu-
dowa ronda na skrzyżowa-
niu ulic Matejki – Batorego 

– Karczewska w  Otwocku 
(koszt ponad 2,3 mln zł) oraz 
dokończenie remontu ul. Że-
romskiego zarówno w Wólce 
Mlądzkiej, jak i  na odcinku 
ul. Samorządowa – przejazd 
kolejowy (prawie 1,5 mln 
zł.), przebudowa ul. Majowej 
w kierunku Mlądza (500 tys. 
zł), budowa ronda w Karcze-
wie u zbiegu ul. Stare Miasto 
– ks. Żaboklickiego (530 tys. 
zł), doświetlanie przejść dla 
pieszych w  Otwocku, Kar-
czewie i  Celestynowie (400 
tys. zł), przebudowa mostu 
w  Warszawicach (500 tys. 
zł), nakładki w Kościeliskach 
i Antoninku (łącznie 600 tys. 
zł), powstaną również nowe 
odcinki dróg asfaltowych, 
które obecnie są gruntowymi: 
w Zambrzykowie, Zuzanowie, 
Kruszówcu, Ponurzycy oraz 
Majdanie-Izabeli. 

Dyrektor Płaczek wskazu-
je na dobre praktyki, jakimi 
są porozumienia zawierane 
pomiędzy władzami powia-
tu otwockiego a  gminami. 
Owocują one wspólnym pro-
wadzeniem inwestycji dro-
gowych, np. gmina wybiera 
konkretne zadanie i wykłada 
środki na realizację, zaś po-
wiat, przy użyciu części środ-
ków własnych i przy pomocy 
ZDP - realizuje. Bywa też, że 
gmina wykonuje zadania przy 
partycypacji środków z  po-
wiatu. Na takich i podobnych 
porozumieniach będą prowa-
dzone w tym roku inwestycje 
w gminach: Celestynów, So-
bienie-Jeziory, Wiązowna, 
być może także w  Otwocku 

i Karczewie. Tak więc kwoty 
na inwestycje, wymienione 
na początku, zostaną odpo-
wiednio zwiększone o środki 
własne poszczególnych gmin.

W  zakresie ograniczeń 
w  ruchu pojazdów ZDP 
przyjmuje zasadę: duże 
prace w miastach prowadzo-
ne są w okresie wakacji, zaś 
w pozostałych miesiącach -  
na wsiach.

Przy okazji drogowych te-
matów pragniemy również 
poinformować czytelników, 
że - w  związku z  przebudo-
wą DK 17 na S17 - na terenie 
naszego powiatu powstaną 
4 węzły: Wiązowna, Wólka 
Mlądzka, Ostrów i Kołbiel.

Pojawiają się też pytania 
o rodzaje przejazdów w związ-
ku z modernizacją linii kole-
jowej. Przekazujemy więc 

informacje uzyskane w ZDP: 
wiadukt między stacjami 
Michalin – Falenica, tunel 
między stacjami Michalin – 
Józefów, istniejący wiadukt 
w Józefowie, tunel w Otwocku 
na ul. Majowej, tunel na ul. 
Żeromskiego – Filipowicza 
w  Otwocku oraz istniejący 
wiadukt na DK 50. Pozostałe 
przejazdy -  bez zmian.

Sławomir Wąsowski

PS.Ulice: Samorządowa 
i Czaplickiego będą wyre-
montowane ze środków po-
wiatu, zaś ul. Reymonta nie 
została wpisana na ten rok, 
ponieważ będzie stanowić 
objazd w czasie prac w cią-
gu Jana Pawła - Warszawska 
oraz w czasie budowy tunelu 
w Świdrze.

AKTUALNOŚCI
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Nowy szpital dla dzieci

Karczew okiem radnego Kwiatkowskiego

Tańsze bilety? Nie dla wszystkich!

OTWOCK 29 marca przy 
ul. Reymonta 83/91 w Ot-
wocku uroczyście otwo-
rzono nowoczesny szpital 
dla dzieci z chorobami płuc 
i gruźlicą, zamieszkującymi 
województwo mazowieckie.

J
ednopiętrowy budynek 
z kolorową elewacją wy-
raźnie wyróżnia się spo-

śród innych, budowanych tuż 
po drugiej wojnie światowej, 
w  kompleksie szpitalnym 
Mazowieckiego Centrum Le-
czenia Chorób Płuc i Gruźlicy, 
mieszczącym się na 22 hek-
tarowym leśnym terenie. Jest 
nowocześnie zaprojektowany, 
z krytymi podjazdami dla ka-
retek, przeszkloną izbą przy-
jęć, portiernią, parkingiem 
i placem zabaw dla dzieci. 

Jednak najbardziej szokuje 
wnętrze szpitalika. Czym? 
Przede wszystkim funkcjo-
nalnością, przestronnoś-
cią korytarzy, pomieszczeń 
przeznaczonych dla perso-
nelu i dwuosobowych sal dla 

małych pacjentów. Jest ich 
piętnaście. Widne, wyposażo-
ne w węzły sanitarne, panele 
gazowe, tlen, wentylację… 
Ponadto w budynku jest rtg, 
ultrasonograf, monitoring, 
świetlica z różnorodnymi za-
bawkami i doskonale wyposa-
żona szkoła.

- Aktualnie nie mamy stu-
procentowego obłożenia, ale 
jesteśmy przygotowani nawet 
na przyjęcie pacjentów z gruź-
licą w  odseparowanych od 
reszty trzech salach – mówi 
dyrektor naczelny MCCh-
PiG,  lekarz Antoni Błachnio. 
– W razie konieczności, czyli 
zwiększonej nagle zacho-
rowalności, jest możliwość 
dobudowania drugiego pię-
tra z kolejnymi, piętnastoma 
salami dla chorych – dodaje. 
– Chcę też wyjaśnić, że tego 
typu szpital dla dzieci w na-
szym Centrum nie jest no-
wością, ponieważ funkcjo-
nował w Teklinie od przeszło 
sześćdziesięciu lat. Niestety, 
budynek, mimo ciągłych re-

montów, coraz bardziej prze-
stawał się nadawać do nowo-
czesnego leczenia pacjentów. 
Mówiąc krótko, sanepid 
zdecydował o  zamknięciu. 
Początkowo była koncepcja 
przeniesienia pacjentów do 
szpitala na ul. Niekłańską 
w  Warszawie. Jednak nikt 
na takie rozwiązanie się nie 
godził. Dopuszczano albo 
kapitalny remont budynku 
w  Teklinie przy ul. Żerom-
skiego, za czym była duża 
część personelu, albo budo-
wę nowego szpitala na terenie 
Mazowieckiego Centrum Le-
czenia Chorób Płuc i Gruźlicy 
przy Reymonta. Ostatecznie, 
pod koniec roku 2015, Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego, który jest ad-
ministratorem, zdecydował 
o postawieniu i wyposażeniu 
nowego budynku. Na począt-
ku kolejnego roku przygoto-
wany został wstępny projekt, 
szacunkowy kosztorys i jesie-
nią do prac przystąpiła fi rma 
wyłoniona w drodze przetar-

gu. Pod koniec 2017 roku bu-
dowa zakończyła się, wyposa-
żono go i uzyskano wszelkie 
niezbędne zezwolenia na 
użytkowanie. W marcu tego 
roku szpital został otworzony 
dla pacjentów. Ogólny koszt 
inwestycji wyniósł 11,5 mln zł, 
ale w całości pokrył go Urząd 
Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego – podkreślił 
dyrektor Antoni Błachnio. 
Dodał ponadto, że remon-
towany jest równocześnie 
oddział pulmonologiczny we 
wschodnim skrzydle główne-
go budynku, od wymiany da-
chu po piwnice, łącznie z wy-
mianą wszystkich instalacji, 
a fundusze w kwocie 12 mln zł 

pozyskano z Urzędu Marszał-
kowskiego i budżetu państwa.

Cóż, wypada jedynie po-
gratulować dyrekcji dobre-
go zarządzania, troskliwości 
o szpital i skutecznego pozy-
skiwania funduszy zewnętrz-
nych.

Andrzej Kamiński

Zarząd Transportu Miejskiego 
w Warszawie, wraz z wice-
prezydent m. st. Warszawy, 
zorganizował spotkanie dla 
przedstawicieli podwarszaw-
skich samorządów, na któ-
rym zaprezentowano projekt 
Karty Metropolitalnej. Już 
niedługo mieszkańcy pod-
warszawskich miejscowości 
będą mogli płacić mniej za 
przejazdy komunikacją pub-
liczną! Ale nie wszyscy...

K
arta Metropolital-
na umożliwi gmi-
nom uruchomienie 
systemu dopłat dla 
mieszkańców do 

biletów długookresowych. 
Gminy, które zdecydują się 
na dołączenie do programu, 
będą co miesiąc dopłacać do 
przejazdów swoich mieszkań-
ców. Karty honorowane będą 
w środkach komunikacji ZTM 
oraz w Kolejach Mazowieckich. 
Ich wydawaniem zajmą się 
urzędy miast.

Opisywany program jest do-
skonałym sposobem na ulże-
nie mieszkańcom w  zakresie 
wydatków przeznaczanych na 
komunikację publiczną, a przy 
tym umożliwia zachęcanie 
do odprowadzania podatków 
w swojej gminie. Bo Karta Me-
tropolitalna wydawana będzie 
tylko tym osobom, które roz-
liczają się z PIT-u w miastach 
zdecydowanych na dopłacanie 
do biletów.

Ile wyniosą ulgi?
Warszawa zaproponowała 3 

progi dopłat. Przy pierwszym 
progu, który wynosi 14 zł do 
każdego biletu, bilet 30-dniowy 
imienny normalny na 1 i 2 stre-
fę kosztować będzie 166 zł (do-
płata samorządu 14 zł), nato-
miast bilet 90-dniowy imienny 
normalny na 1 i 2 strefę - 406 
zł (dopłata samorządu 54 zł).

Przy drugim progu (dopłaty 
30 zł) - bilet 30-dniowy na obie 
strefy kosztować będzie 150 zł 
(dopłata 30 zł), zaś 90-dniowy 
- 390 zł (dopłata 70 zł).

Trzecia, najkorzystniej-
sza dla mieszkańców, opcja 
przewiduje dopłaty na po-
ziomie 60 zł. W tej sytuacji 
za bilet 30-dniowy na obie 
strefy trzeba będzie zapłacić 
120 zł (dopłata 60 zł), a za 
90-dniowy - 360 zł (dopłata 
100 zł).

O  wyborze konkretnego 
progu dopłat decydować 
będą gminy.

Tańsze bilety w zasięgu 
ręki
Do programu zdecydowała 

się dołączyć gmina Józefów, 
która prognozuje, że roczny 
koszt dopłat wyniesie ok. 
300-350 tys. zł. Józefów wy-
brał najwyższy próg dopłat 
i  w  skali rocznej będzie do-
płacać mieszkańcom nawet 
720 zł do biletów długookre-
sowych (przy zakupie biletu 
30-dniowego na dwie strefy). 

O  nowym systemie bardzo 
entuzjastycznie wypowiada 
się wiceburmistrz Józefowa, 
który wierzy, że Karta Me-
tropolitalna przyczyni się 
do wzrostu zainteresowa-
nia dojazdami komunikacją 
miejską, a  także przybliży 
Józefów do I strefy biletowej.

W ślad za Józefowem do pro-
gramu postanowił przyłączyć 
się również Otwock. Radni jed-
nogłośnie przegłosowali wnio-
sek do prezydenta w tej sprawie 
i upoważnili go do rozpoczęcia 
rozmów z ZTM w zakresie Kar-
ty Metropolitalnej.

Oznacza to, że prawdopodob-
nie już po wakacjach miesz-
kańcy dwóch największych 
miast naszego powiatu będą 
mogli podróżować do stolicy 
dużo taniej. Skorzystają rów-
nież osoby poruszające się we-
wnątrz powiatu, bo bilety na II 
strefę także potanieją.

A co z Karczewem?
W Józefowie i Otwocku wieści 

o Karcie Metropolitalnej przy-
jęto z  dużym zadowoleniem. 
Tamtejsi radni i włodarze rozu-
mieją, że zmniejszenie kosztu 
dojazdu z Otwocka czy Józefo-
wa do Warszawy, jest szansą na 
pozyskanie nowych mieszkań-
ców, którzy na co dzień pracują 
w stolicy, a także na zachęcanie 
do pozostania tych, którzy już 
tu mieszkają     (i dojeżdżają 
do Warszawy). Aktualnie ceny 
biletów zdecydowanie nie za-
chęcają do przeprowadzenia 
się poza Warszawę, czyli poza 
I strefę biletową.

W  Karczewie natomiast 
przyjęto tę wiadomość z  bó-
lem. Z bólem, bo trzeba byłoby 
wydać pieniądze. A  pienię-
dzy przecież nie ma. Nie to 
co w Józefowie! „W Józefowie 
mają pieniądze, to mogą je 
wydawać” - usłyszałem. Oczy-

wiście, że mają. Ale nie wzięły 
się one znikąd. Kiedyś Józefów 
był przecież zupełnie innym 
miastem, a jego przemiana za-
pewne w dużej mierze wynika 
z biznesowego podejścia do za-
rządzania samorządem.

W naszej gminie chyba jed-
nak mało kto upatruje szansę 
we współpracy z ZTM. Widać 
tylko koszty, nie widać korzyści. 
Pod moim wnioskiem w spra-
wie dołączenia gminy Karczew 
do Karty Metropolitalnej nie 
podpisał się żaden z  radnych 
z ugrupowania burmistrza Ło-
kietka. Sam burmistrz również 
wyraził stanowisko, iż „udział 
w projekcie Karty Metropolital-
nej jest interesujący, ale środki 
fi nansowe, które posiadamy, 
nie pozwalają nam na jego 
realizację. Gdybyśmy mieli 
dochody na poziomie Józefo-
wa, to temat prawdopodobnie 
byłby już realizowany.”

Nie zamierzam jednak po-
rzucić tej sprawy, bo uważam, 
że nie możemy zostać w tyle za 
sąsiadami. Osoby niekorzystają-
ce z ZTM mogą się zastanawiać: 
,,Czemu mam dopłacać innym 
do biletów?” Ale tym tokiem ro-
zumowania daleko nie zajedzie-
my – zaraz głos mogliby zabrać 
ci, którzy płacą na przedszkola, 
a nie mają dzieci, ci, którzy płacą 
na pomoc społeczną, a z niej nie 
korzystają, i tak dalej, i tak da-
lej… Aby gmina się rozwijała, 
musi posiadać kapitał w posta-
ci mieszkańców. A tych w gminie 
Karczew ubywa i nie możemy 
sobie pozwolić na to, aby tracić 
na konkurencyjności w stosun-
ku do sąsiednich gmin. Aby były 
drogi, przedszkola, szkoły – mu-
szą być mieszkańcy.

Jeśli chcemy zatrzymać od-
pływ obecnych mieszkańców 
i  zachęcać do przeprowadzki 
nowych, musimy mieć coś do 
zaoferowania. Zarówno w kwe-
stii infrastruktury na miejscu, 
jak i, nie oszukujmy się, w za-
kresie dojazdu do stolicy, w któ-
rej pracuje wiele osób z naszego 
powiatu. Dlatego właśnie złożę 
projekt uchwały w sprawie do-
łączenia gminy Karczew do 
Karty Metropolitalnej i mam 
nadzieję, że do tego czasu radni 
koalicji rządzącej przeanalizu-
ją korzyści płynące z tego kroku 
i poprą mój wniosek.

Piotr Kwiatkowski,

Radny Rady Miejskiej w Karczewie
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Mimo kumulacji roczników, postaramy się zapewnić 
miejsca w szkołach dla wszystkich chętnych
POWIAT W 2019 
w szkołach 
średnich powiatu 
otwockiego 
przewiduje się ok. 
50 klas pierwszych, 
a to znaczy, że 
przygotowane 
będą miejsca do 
kontynuacji nauki 
dla większości 
chętnych 
absolwentów 
gimnazjów 
i podstawówek - 
zapewniają Aneta 
Bartnicka, członek 
Zarządu Powiatu 
Otwockiego oraz 
Hanna Majewska 
- Smółka, 
dyrektor Oświaty 
Powiatowej.

W
  czerwcu 2019 
roku w  wyniku 
reformy oświa-
ty do szkół 
średnich będzie 

aplikowała jednocześnie mło-
dzież po ukończeniu ostatniej 
klasy gimnazjalnej i po 8 klasie 
szkoły podstawowej. Krótko 
mówiąc, szykuje się bardzo 
trudny rok ze względu na ku-
mulację roczników. Sytuacja 
ta jest powodem do niepoko-
ju wielu rodziców i nastolatków 
urodzonych w  latach 2003-
2005, którzy zastanawiają się, 
gdzie będą się uczyć i w jakich 
warunkach. 

Stan przygotowań w powiecie 
otwockim do tej niezwykłej sy-
tuacji w szkolnictwie średnim 
przedstawiły dla czytelników 
iOtwock.info dyrektor Oświaty 
Powiatowej w Otwocku, Hanna 
Majewska - Smółka oraz czło-
nek Zarządu Powiatu - Ane-
ta Bartnicka.

- Ilu uczniów z powiatu 
otwockiego będzie w 2019 
roku startowało do klas 
pierwszych szkół śred-
nich? Czy już wiadomo?
Aneta Bartnicka: - Oczywi-

ście. Mamy konkretne dane 
i analizy, dzięki którym mo-
żemy dobrze przygotować 
nasze szkoły. 

Hanna Majewska - Smół-
ka: - Jeśli chodzi o  absol-
wentów gimnazjów, to na 
terenie powiatu w  2019 r. 
klasy trzecie ukończy 1137 
uczniów. W szkołach podsta-

wowych zaś zakończy edu-
kację 1377 uczniów. Razem 
2514 uczniów ze wszystkich 
szkół gminnych. Historycznie 
z niektórych gmin dzieci nie 
wybierają naszych szkół śred-
nich, np. ze względu na ko-
munikację. Stąd zakładamy, 
że podobnie jak było w ostat-
nich latach i  tym razem ok. 
70%  absolwentów zechce 
kontynuować naukę w szko-
łach powiatowych. Dla takiej 
liczby, czyli ok. 1760 uczniów, 
mamy zapewnione miejsca.

AB: - Dla nas jest bardzo 
ważne, żeby zabezpieczyć 
maksymalną liczbę miejsc dla 
uczniów z naszego terenu i do 
tego dążymy.  

- Dla porównania - jaka 
może być liczba kandy-
datów do klas pierwszych 
otwockich szkół ponad-
gimnazjalnych na rok 
szkolny 2018/2019?
- HM-S: - W tym roku gim-

nazja na terenie powiatu 
otwockiego ukończy 1153 
uczniów. W naszych czterech 
szkołach ponadgimnazjal-
nych przygotowujemy więc 
ponad 800 miejsc (70%), 
z podziałem na 22 klasy.   

- W kolejnym roku 
(2019/2020) liczba pierw-
szoklasistów będzie po-
nad dwukrotnie większa. 
Ile zatem będzie klas?
- HM-S: - Od razu zaznaczę, 

że w 2019 r. będzie podwójny 
nabór systemem elektronicz-
nym: oddzielnie dla absol-
wentów gimnazjów i  drugi 
- dla absolwentów szkół pod-
stawowych. 

Szacujemy, że w  LO im. 
K. I. Gałczyńskiego otwo-
rzymy 15 klas, w LO Nr III 
im. Słowackiego - 14 klas, 
w Nukleoniku - 10 do 12 klas 
w zależności od liczby chęt-
nych i w Ekonomiku też 10, 
maksymalnie 12 klas. Gdyby 
się okazało, że zainteresowa-
nych uczniów jest więcej niż 
wspomniane wcześniej 70%, 
to w razie potrzeby jesteśmy 
gotowi na uruchomienie do-
datkowych klas – proporcjo-
nalnie we wszystkich szko-
łach, ze wskazaniem LO im. 
K.I. Gałczyńskiego i Zespo-
łu Szkół Nr 2 – szkół, które 
będą mogły przyjąć najwięk-
szą liczbę klas ze względu na  
możliwość wynajmowania 
pomieszczeń w Warszawskiej  
Szkole Wyższej. 

- AB: - W  tym celu Zarząd 
Powiatu Otwockiego rozwa-
żał możliwość wynajmowania 
sal w Wyższej Szkole Warszaw-
skiej. Mamy pisemne potwier-
dzenie od rektora w  kwestii 
zgody na taki układ. Studenci 
korzystają z budynku uczelni 
w weekendy, w tygodniu więc 

mogliby nam wynająć 10 do 
14 wyposażonych sal dydak-
tycznych. To dla nas komfor-
towa sytuacja, że mamy takie 
zabezpieczenie: bliski obiekt, 
w  którym dzieci mogłyby się 
uczyć w warunkach szkolnych, 
a nie improwizowanych. 

- 15 klas pierwszych za-
miast sześciu, tak np. pla-
nuje się w ,,Gałczyńskim”. 
Wystarczy pomieszczeń 
lekcyjnych? 
- HM-S: - Wszystkie szkoły 

będą pracowały w  systemie 
dwuzmianowym. I  nie tylko 
u  nas. Najpewniej większość 
szkół średnich na Mazow-
szu i   w Polsce będzie musia-
ła w tej sytuacji pracować na 
dwie zmiany.

AB: - Wiadomo, że nie po-
czynimy z tej okazji spekta-
kularnych inwestycji, jeśli 
chodzi o budynki, bo ta ku-
mulacja to sytuacja przej-
ściowa. Za 6 lat będzie z kolei 
bardzo mały liczebnie rocz-
nik - tylko 600 absolwentów 
szkół podstawowych.

Dla nas organizacyjnie ważne 
jest, aby mądrze wydać pub-
liczne pieniądze, aby zadania, 
które podejmujemy z powodu 
kumulacji roczników, roz-
wiązywały docelowe proble-
my szkół.

- Jakie są niezbędne inwe-
stycje w otwockich szko-
łach?
HM-S:  - Od stycznia analizo-

waliśmy potrzeby każdej szkoły 
związane z nadchodzącą sytu-
acją. Teraz nadszedł czas rea-
lizacji planów.  

W  LO im. Gałczyńskiego 
jest obecnie 15 klas - na za-
jęcia dydaktyczne wystarczy 
miejsca. Natomiast orga-
nizacja zajęć wychowania 
fi zycznego będzie rozszerzo-
na przez większe korzystanie 
z  obiektów PMDK-u, zare-
zerwowanego na wyłączność 
tego liceum.

Obecnie w  liceum trwają 
przygotowania remontowe. 
W  tej chwili jest rozstrzy-

gany przetarg na wymianę 
podłóg, cała góra i część dołu 
będzie miała nową klepkę (za 
600 tys. zł). Planuje się ad-
aptację trzech pomieszczeń 
mieszkalnych w  piwnicy na 
sale dydaktyczne, wyposa-
żone w nowe ławki, krzesła, 
tablice multimedialne, szafy 
i pomoce naukowe. Małe po-
mieszczenie, które było zajęte 
przez Ochotniczy Hufi ec Pra-
cy, dyrekcja planuje przezna-
czyć na zajęcia komputerowe 
dla jednej grupy. Będzie za-
kupiony nowy sprzęt z serwe-
rem do istniejącej pracowni 
i do nowej.

Najważniejszą kwestią 
w  przyjęciu do szkoły ucz-
niów jest dostosowanie 
szatni. To dotyczy wszyst-
kich placówek. W  LO nr 1 
dyrekcja przeznaczyła jedno 
pomieszczenie, obecnie ma-
gazynowe, na powiększenie 
szatni, do której będzie za-
kupione około 100 nowych 
szafek ubraniowych. 

W  LO im. Juliusza Słowa-
ckiego planowana jest roz-
budowa szatni. Wkrótce ma 
być opracowywany projekt na 
dobudowanie pomieszczenia, 
które będzie rozszerzeniem 
szatni istniejącej. 

AB: - Zarząd Powiatu pod-
jął już decyzję o przesunięciu 
środków na ten cel, na najbliż-
szej sesji Rady Powiatu miejmy 
nadzieję Państwo Radni zaak-
ceptują propozycję Zarządu.

- Kiedy budowa? W przy-
szłym roku?
AB: - Jeszcze nie wiadomo. 

Jeśli będą jakieś wolne środki, 
to może jeszcze w  tym roku. 
Najpierw musi być projekt, 
aby ustalić koszty. Trzeba też 
czasu, aby pozałatwiać wszyst-
kie pozwolenia. Jeśli będziemy 
gotowi i będą środki fi nansowe, 
żeby zacząć, to nie będziemy 
zwlekać. Sprawą kluczową jest, 
by zdążyć na czas. 

HM-S:  - W Zespole Szkół 
nr 2 im. Marii Skłodowskiej 
– Curie podobnie konieczna 
jest także rozbudowa szatni. 

W  tym roku zostanie wyko-
nany projekt. Najważniejsza 
aktualna inwestycja w  ,,Nu-
kleoniku” to nowa, odrębna 
kotłownia. W  tej chwili za-
awansowane są prace nad jej 
dokumentacją, liczymy na 
to, że do jesieni inwestycja 
będzie zakończona. W ZS nr 
2 planowane jest także przy-
stosowanie istniejących sal: 
np. remont sali polegający na 
podziale na dwie pracownie 
językowe z  wymianą insta-
lacji elektrycznej i zakup ła-
wek, adaptacja pomieszczeń 
gospodarczych na pracownię 
komputerową, adaptacja ga-
rażu na zajęcia praktyczne 
szkoły branżowej.

Ponadto ,,Nukleonik” wnio-
skował o  zadaszenie boiska, 
aby móc dłużej z niego korzy-
stać. Jesteśmy na etapie po-
szukiwań  najkorzystniejsze-
go rozwiązania.

Zespół Szkół Ekonomicz-
no-Gastronomicznych im. 
Stanisława Staszica nie ma 
problemu szatni. To piękny 
kampus rozbudowany 11 lat 
temu. Natomiast na pewno 
będzie tu wyremontowane boi-
sko, zmieniona nawierzchnia. 
Złożyliśmy wniosek o  środki 
zewnętrzne na ten cel. W  tej 
szkole planujemy wyodręb-
nienie z  powierzchni koryta-
rza dodatkowych sal na zajęcia 
lekcyjne w obydwu częściach 
budynków. 

We wszystkich szkołach pla-
nowane jest nowe wyposażenie  
pracowni komputerowych, za-
kup nowych stolików, doposa-
żenie bibliotek.

- Kumulacja roczników 
wymusza inwestycje 
lokalowe. Czy powiat 
ma na to jakieś wsparcie 
z puli krajowej?
- HM-S: - Niestety, nie mamy 

na to środków dodatkowych. 
Na wszystko muszą starczyć 
fundusze powiatu. Kryteria  
podziału 0,4% rezerwy oświa-
towej będącej w dyspozycji Mi-
nistra Edukacji nie zawierają 
żadnego kryterium, na podsta-
wie którego powiaty mogłyby 
się ubiegać o dodatkowe środ-
ki na przygotowanie szkół do 
podwójnego naboru. Być może 
takie możliwości będą w przy-
szłym roku. 

- Miejsce do nauki dla 
podwójnej liczby uczniów 
będzie. A co z nauczycie-
lami?
HM-S:  - To będzie najwięk-

sze wyzwanie. Bezpośrednio za 
zatrudnianie nauczycieli odpo-
wiedzialni są dyrektorzy. My 
możemy ich tylko wspierać. 

AB: - Zatrudnienia zosta-
ną uzależnione od naboru. 
Problem z kadrą nauczyciel-
ską jest duży, ale nie tylko 
u nas - także w całym kraju. 
Wynika to z tego, że reforma 
oświaty została wprowadzo-
na tak gwałtownie. 

HM-S: - Większość na-
uczycieli z gimnazjów została 
zatrudniona w szkołach pod-
stawowych. To szkoły średnie 
zostały bez wystarczającej 
kadry dydaktycznej. Jest duże 
prawdopodobieństwo, że na 
kumulację roczników może 
jej brakować. Tym bardziej, 
że KN pozwala zatrudnić 
nauczyciela tylko na 1,5 eta-
tu. Mamy przyjąć podwójny 
rocznik, ale nie możemy na-
uczycielom dać podwójnych 
godzin. Byłoby to zresztą zbyt 
obciążające. I  tak będą dwie 
nowe podstawy programowe 
oraz jest wysoce prawdopo-
dobne, że klasy będą liczne.

AB: - Moim zdaniem po-
winny być specjalne prze-
pisy przejściowe, które nie 
ograniczałyby zatrudniania 
do 1,5 etatu. 

Trudniejszy start do szkół 
średnich, później nauka 
w  przeładowanych szkołach, 
na zmiany - podobna sytuacja 
szykuje się w większości powia-
tów. Tak chaotycznie wprowa-
dzona reforma oświaty musi 
odbić się czkawką społeczną. 
Trzeba jednak podkreślić, że 
to nie jest wina samorządu. 
Z naszej strony, czyli władz po-
wiatowych, jest gotowość, żeby 
się maksymalnie dobrze przy-
gotować.

Chciałabym powiedzieć ro-
dzicom i młodzieży z naszego 
powiatu, że działamy, aby ta 
szczególna sytuacja jak naj-
mniej odbiła się na młodzieży. 
Otwockie szkoły średnie będą 
przygotowane i zapraszam do 
nich absolwentów.

- Dziękuję Paniom 
za rozmowę.
Kazimiera Zalewska

REKLAMA

Od lewej: Hanna Majewska - Smółka i Aneta Bartnicka
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Chciał “wykurzyć” sąsiadów? Akcja poszukiwawcza w lesie 
KARCZEW Najpierw były 
groźby wobec sąsiadów, 
potem dwukrotnie w pobliżu 
zapłonęły pola. Czy 52-latek 
z gminy Karczew chciał ich 
nastraszyć, podpalając łąkę? 
Tego jeszcze nie wiadomo 
na pewno. Sprawę bada 
policja. 

W
  jednej z  miejscowo-
ści gminy Karczew 
leżącej w pasie DK50 

policja musiała interweniować 
w sąsiedzkim sporze. Wzywa-
jący funkcjonariuszy twierdzili 
że ich sąsiad groził im podpa-
leniem i pozbawieniem życia. 
Czuli się faktycznie zagrożeni, 
bo w  ostatnich dniach dwu-
krotnie w niedużej odległości 
od ich posesji zapłonęły nagle 
trawy. Podejrzewali o to wspo-
mnianego mężczyznę.

Konfrontacja między sąsia-
dami na ulicy przybrała tak 
gwałtowny obrót, że musieli 
rozdzielać ich inni mieszkańcy. 
W czasie awantury 52-latek był 
nietrzeźwy i miał w ręku tasak. 
Ten szczęśliwie udało się mu 
odebrać  jeszcze przed przyby-
ciem patrolu.

Funkcjonariusze  - po za-
poznaniu się z faktami doty-
czącymi sporu -  zatrzymali 
mężczyznę pod zarzutem 

stosowania gróźb karalnych. 
Trafił on do aresztu na ko-
mendzie, gdzie przebadano 
go alkomatem. Okazało się, 
że miał ponad 1,5 promi-
la alkoholu w  organizmie. 
Ponieważ ów człowiek był 
widziany w okolicy, gdy do-
szło do jednego z podpaleń 
traw, jest prowadzone tak-
że postępowanie, czy rze-
czywiście można uznać go 
za sprawcę tych wykroczeń 
- poinformował rzecznik 
KPP Otwock, nadkom. Da-
niel Niezdropa. 

Do wspomnianych poża-
rów traw doszło 7 i 10 kwiet-
nia 2018. Zarzewie ognia za 
każdym razem zauważali 
właśnie sąsiedzi krewkiego 
52-latka. Dzięki szybkiej 
i  skutecznej interwencji 
straży pożarnej nie doszło 
do niebezpiecznych sytuacji 
dla ludzi.  

Zebrany w sprawie materiał 
dowodowy pozwolił na posta-
wienie 52-letniemu mieszkań-
cowi gminy Karczew trzech 
zarzutów karnych dotyczących 
grożenia sąsiadom podpale-
niem i  pozbawieniem życia. 
Wobec mężczyzny zastoso-
wano policyjny dozór. Zgodnie 
z postanowieniem prokuratora 
podejrzany ma zakaz zbliżania 
się do pokrzywdzonych. Gro-
zi mu kara do 2 lat pozbawie-
nia wolności.

Przy okazji warto przypo-
mnieć, że wypalanie traw 
jest zabronione. W ostatnich 
dniach Komendant Powia-
towy Państwowej Straży 
Pożarnej st. bryg. Mariusz 
Zabrocki zwrócił się do 
mieszkańców powiatu ot-
wockiego z apelem o aktywne 
wsparcie kampanii ,,STOP 
POŻAROM TRAW”, mającej 
na celu ograniczenie pożarów 
traw i  nieużytków. W  2018 
roku strażacy na terenie po-
wiatu otwockiego już 37 razy 
gasili ogień na polach. Ponie-
waż pogoda jest ciepła i su-
cha, można spodziewać się 
kolejnych tego typu zdarzeń. 
Reagujcie, jeśli widzicie, że 
ktoś podpala trawę!

ZetKa

POWIAT Otwocka policja 
poinformowała o wielkiej 
akcji poszukiwawczej 
w lesie między Otwockiem 
i Karczewem z udziałem 
ponad 100 funkcjonariuszy 
oraz kilkudziesięciu straża-
ków oraz ratowników z Ma-
zowieckiej Grupy Poszuki-
wawczej wspomaganych 
dodatkowo przez policyjny 
śmigłowiec. Powód? 25-let-
ni mężczyzna zadzwonił po 
pomoc na numer 112. 

J
ak poinformował ofi cer 
prasowy KPP Otwock 
nadkom. Daniel Nie-

zdropa, dyżurny z otwockiej 
komendy został powiado-
miony przez Wojewódzkie 
Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego o telefonicznej 
prośbie o pomoc od mężczy-
zny znajdującego się w lesie. 
- Istniało duże prawdopodo-
bieństwo, że coś mu się stało 
i był w stanie zagrożenia zdro-
wia lub życia - enigmatycznie 
wyjaśnił rzecznik. Wiązało się 
to z sytuacją osobistą mężczy-
zny i ze względu na jego do-
bro więcej szczegółów podać 
nie mógł. 

Do akcji poszukiwawczej 
zmobilizowano szybko poli-
cjantów zarówno z komendy 

powiatowej jak i podległych 
jednostek. Wspólnie ze stra-
żakami, ratownikami z MGP  
przeczesywali las. W rejonie 
poszukiwań działało kilkana-
ście radiowozów, wozy straży 
pożarnej, helikopter policyjny 
z kamerą termowizyjną. 

Mimo tak dużych zaanga-
żowanych sił, poszukiwania 

trwały kilka godzin. Męż-
czyznę - 25-letniego miesz-
kańca powiatu otwockiego 
- dzięki pracy operacyjnej 
znaleźli policjanci z wydzia-
łu kryminalnego.  Udzielo-
no mu pomocy medycznej, 
po czym wrócił on do domu.

ZetKa
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Leki na tarczycę od Marii ze Świerku 

Pożegnanie Nauczycielki

OTWOCK Wiele osób 
chorych na nadczynność 
tarczycy jest leczonych 
radioaktywnym jodem. To 
bardzo szczególny far-
maceutyk. Jest jak sałata 
wśród warzyw, bo przez 
krótki czas jedynie nadaje 
się do spożycia. Dla pół 
miliona pacjentów z Polski 
oraz z kilkudziesięciu kra-
jów świata świeże dostawy 
leku na bieżąco przygoto-
wują zakłady Narodowego 
Centrum Badań Jądro-
wych z Otwocka-Świerku. 
Ponadto dzięki wdrażanej 
modernizacji niedługo będą 
one też bardziej znaczącym 
producentem radiofarma-
ceutyku z przeznaczeniem 
dla dzieci z chorą tarczycą.

R
adioaktywny jod 131, 
stosowany w  terapii 
i  diagnostyce chorób 

tarczycy, jest produktem po-
zyskiwanym podczas procesu 

w reaktorze jądrowym. Obec-
nie Ośrodek Radioizotopów 
Polatom NCBJ, dzięki reak-
torowi badawczemu Maria 
(jednemu z najnowocześniej-
szych w Europie mimo 44 lat 
działania), jest największym 
na świecie wytwórcą tego 
medykamentu. - „Jesteśmy 
głównym producentem: do-
starczamy na rynek świato-
wy mniej więcej tyle jodu, 
ile w sumie dostarczają trzy 
pozostałe największe fi rmy. 
W całości zaspokajamy pol-
skie zapotrzebowanie na go-
towe preparaty jodowe, choć 
oczywiście dostawy na polski 
rynek to tylko część naszej 
produkcji” - podkreśla mgr 
inż. Krzysztof Bańko,  zastęp-
ca dyrektora OR Polatom ds. 
handlowych. 

Jod 131 ma ośmiodniowy 
czas połowicznego rozpadu. 
Z  tego powodu radiofarma-
ceutyk, który jest wykorzy-
stywany podczas  leczenia 

choroby Gravesa-Basedowa 
(nadczynność tarczycy), nie 
nadaje się do magazynowa-
nia - musi być produkowany 
i rozprowadzany na bieżąco. 
Dlatego każdy przestój za-
kładu takiego jak Polatom, to 
katastrofa dla wielu chorych 
na świecie.

Szczęśliwie produkcja radio-
farmaceutyków w Świerku jest 
stabilna i  rozwija się. Oprócz 
jodu 131 oraz izotopu molib-
denu wykorzystywanego do 
otrzymywania technetu, naj-
popularniejszego pierwiast-
ka stosowanego w medycynie 
nuklearnej, wkrótce zakła-
dy NCBJ będą w  stanie na 
szerszą niż dotychczas skalę 
wytwarzać jod 123. Czas po-
łowicznego rozpadu tego ra-
dioizotopu wynosi tylko pół 
dnia. Stąd jest on szczególnie 
dobry do leczenia dzieci, po-
nieważ promieniowanie, któ-
re ma niszczyć tkanki chore, 
w organizmie bardzo szybko 

traci aktywność. Tego rodzaju 
jodu nie można uzyskać w re-
aktorze jądrowym. Dotychczas 
w  OR Polam produkowano 
radiofarmaceutyki dla dzieci 
na bazie prekursorów impor-
towanych z Niemiec. Obecnie 
w NCBJ rozpoczęto realizację 
projektu CERAD, który po-
zwoli na znaczne rozszerze-
nie możliwości naukowych 
i komercyjnych.  „W Świerku 
powstanie nowe centrum 
badawczo-produkcyjne radio-
farmaceutyków wyposażo-
ne w  cyklotron, pozwalający 
nam otrzymywać dotychczas 
niedostępne izotopy” - infor-
muje prof. Krzysztof Kurek, 
dyrektor NCBJ.   

Ponadto w laboratoriach CE-
RAD będzie się szkolić nowa 
kadra, aby opracowywać i pro-
dukować nowoczesne leki 
potrzebne do terapii w wielu 
chorobach, nie tylko tarczycy.

ZetKa

CELESTYNÓW 
Kilkanaście 
pokoleń uczniów 
Liceum nr 3 
i Zespołu Szkół 
w Celestynowie 
pożegnało 6 
kwietnia swoją 
panią profesor 
Halinę Różacką. 
Pożegnał ją 
też poczet 
sztandarowy 
Szkoły 
Podstawowej im. 
Batalionu „Zośka”, 
władze gminy 
i mieszkańcy.

D
zisiaj, na Miejsce 
Pamięci przy bu-
dynku, aktualnie 
Szkoły Podsta-
wowej od strony 

ul. św. Kazimierza, które jest 
kawałkiem naszej nieistnieją-
cej szkoły średniej, spadł ko-
lejny dębowy liść. Tym razem 
z  nazwiskiem pani profesor 
od języka polskiego – mówi-
ła nad trumną w kościele była 
uczennica, a następnie kole-
żanka, nauczycielka fi zyki, 
Lucyna Rutkowska.

Z kolei koleżanka, nauczy-
cielka historii, Janina Skrzy-
piec Nowak przypomniała 
słowa profesor Różackiej, 

która wypowiedziała je pod-
czas kolejnego zjazdu absol-
wentów: „O  tym, jaka była 
młodzież w  Liceum, mówi-
łam szerzej na poprzednich 
spotkaniach. Ona stanowiła 
siłę tej placówki. Była mą-
dra, zdolna, wiedziała, czego 
chce i do czego dąży, co chce 
w życiu osiągnąć, pracowita 
i karna, pragnąca wiedzy, sza-
nująca szkołę i tych, którzy ją 
uczyli i wychowywali. Jestem 
dumna z  takiej młodzieży. 
Jesteście solą tej szkoły, jej 
elitą i przez elitę wychowywa-
ni. Wszystkie zjazdy, uroczy-
stości, spotkania koleżeńskie 
łącznie z  dzisiejszym o  tym 
świadczą, również serdecz-
ność, jaką od Was doznaliśmy 
i  pamięć o  Tych, którzy już 
odeszli. Dla mnie wszystkie 
zjazdy i  spotkania stanowią 
wyjątkową chwilę w życiu.”

- Śmierć bliskiej osoby jest 

zawsze ciosem. Dziś ten cios 
dotknął nas wszystkich. Po-
grążeni w  bólu, pragniemy 
być ze zmarłą w jej ostatniej 
ziemskiej wędrówce na miej-
sce wiecznego spoczynku 
– mówiła Janina Skrzypiec 
Nowak. - Swoją obecnością 
w tym miejscu chcemy jeszcze 
raz podziękować za jej pracę 
i trud. Żegnamy dziś członka 
rodziny, wychowawcę wielu 
pokoleń młodzieży, wspa-
niałego pedagoga i przyjacie-
la. Odszedł od nas człowiek 
pełen wewnętrznego ciepła, 
wymagająca, kochająca mło-
dzież, serdeczna koleżanka.

Do Celestynowa pani Róża-
cka przybyła w 1954 r. Pracę 
z  młodzieżą rozpoczęła na 
stanowisku nauczyciela po-
lonisty w  Liceum Nr 3 im. 
Romualda Traugutta. Za 
swoją pracę była wyróżniana 
kilkakrotnie nagrodą kurato-

ra oświaty i dyrektora zespo-
łu za szczególne osiągnięcia 
w pracy zawodowej.

Podczas wielu rozmów 
o sprawach wychowawczych 
młodzieży wykazywała dużą 
ufność, cieszyły ją sukcesy 
młodzieży, martwiły spra-
wy trudne.Umiała słuchać  
i rozmawiać. Czuła się zawsze 
odpowiedzialna za rodzinę, 
uczniów, szkołę.

Jako matka o  swoich 
najbliższych, najdroższych 
Twemu sercu – mówiłaś za-
wsze z  ogromną miłością, 
czułością, szacunkiem i god-
nością. Jako polonistka – wi-
działaś w  swoim otoczeniu 
piękno i  estetykę.  Swoim 
życiem, swoimi marzeniami 
i  tęsknotami  pokazałaś, co 
jest w  życiu najważniejsze 
i  jaki system wartości jest 
skarbem największym.

Pokazałaś, jak być cichym 

i  pokornym i  jak dzielnie, 
i  pięknie można cierpieć. 
Swoim życiem, niekiedy dra-
matycznym pokazałaś, ile 
jest wart dla człowieka drugi 
człowiek, jakim jest dla nie-
go darem jego przyjaźń, jego 
więź i spotkanie z nim. Poka-
załaś, co jest miarą człowie-
czeństwa. Dziękujemy Ci za 
to…- stwierdziła łamiącym 
się głosem Janina Skrzypiec 
Nowak. Z  kolei była uczen-
nica Maria Gudro, dziś po 
mężu Homicka powiedziała: 
“ Szanowna Pani Profesor, 
nasza Droga Przyjaciółko, 
kolejny raz odbywamy zjazd 
absolwentów dla Pani. Tym 
razem jest to spotkanie peł-
ne smutku i zadumy, bowiem 
zebraliśmy się, by pożegnać 
nasza ukochaną nauczycielkę. 
Zaznaczyła się Pani w naszej 
społeczności wychowanków 3 
LO w Celestynowie w szcze-
gólny sposób. Była Pani i po-
zostanie w  naszych sercach 
nauczycielką języka polskie-
go, przewodniczką po mean-
drach polonistycznej wiedzy, 
mistrzem nie tylko w czasach 
naszej nauki, ale do ostat-
niego spotkania w tym roku. 
Przybliżyła nam Pani warto-
ści takie jak piękno, prawda, 
odpowiedzialność za słowo, 
etyka, wartość nauki, pracy, 
honor. Nigdy nie powiedzia-
ła Pani o ludziach nic złego. 
W każdym dorosłym i dziecku 
dostrzegała dobro. Dlatego 
brakuje pięknych słów, by 
wyrazić podziw dla Pani i Jej 
misji w wykuwaniu talentów 
swoich wychowanków. (…) 
Droga Pani Profesor, niech 

dobry Bóg pozwoli Pani 
usiąść obok siebie i posłucha 
Twoich wspaniałych opowie-
ści o kolegach z pracy, o któ-
rych tak pięknie nam Pani 
opowiadała, o mieszkańcach 
Celestynowa, o synach, wnu-
kach, swojej rodzinie, a tak-
że o nas, dawnych uczniach, 
których znała Pani z imienia 
i nazwiska. Nie wątpimy też, 
że spotka tam Pani wszyst-
kich swoich kolegów, których 
wcześniej żegnała. A także na-
szych kolegów, którzy odeszli 
do innego świata. Dziś, z lek-
ko przyprószonym siwizną 
włosem, z ciężarem życia na 
ramionach, ale w  sercu ci 
sami uczniowie z ławki pierw-
szej, trzeciej, ostatniej, z klasy 
ósmej a, b , z klasy dziewiątej, 
dziesiątej, jedenastej celes-
tynowskiego liceum spłaca-
my dług za polski język, za 
wsparcie, za przygotowanie 
nas do dorosłego życia. Żeg-
namy Panią z żalem, z bólem, 
z nadzieją, że pozostanie Pani 
w pamięci swoich wychowan-
ków”.

Z  chóru spłynęła melodia 
„Ave Maria”, a  następnie 
„Litania” Schuberta zagra-
na tkliwie przez skrzypacz-
kę Izabelę Taraszkiewicz 
i  organistę Sławomira Wą-
sowskiego. Wielu osobom 
łzy popłynęły z  oczu, czego 
nikt nie krył. Przecież żeg-
nali na zawsze swoją Panią 
Profesor, która odeszła do 
niebiańskiej klasy, by tam 
kontynuować swoją mi-
sję pedagogiczną.

Andrzej Kamiński (były uczeń)

Linia produkcyjna jodu 131 w OR Polatom NCBJ   
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POWIAT Trzy jednostki 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej z powiatu otwockiego 
otrzymały ostatnio dofi -
nansowanie od samorządu 
mazowieckiego na zakup 
samochodów ratowniczo-
-gaśniczych. Są to: OSP 
Regut, gm. Celestynów, 
OSP Świdry Małe, gm. Jó-
zefów i OSP Wólka Mlądz-
ka, gm. Otwock. 

W
  budżecie Mazow-
sza przeznaczono 
8 mln złotych na 

zakup 57 specjalistycznych 
samochodów ratowniczych 
dla OSP. Jednostki otwo-
ckie aplikowały o  wspar-
cie na zakup średniego 
samochodu ratowniczo-
-gaśniczego ze sprzętem 
r a t o w n i c z o - g a ś n i c z y m 
zamontowanym na stałe. 
Każda wymieniona jed-
nostka zyskała na ten cel 
dofinansowanie w wysoko-
ści 130 tys. złotych. Umowy 
w tej kwestii przedstawicie-
le lokalnych samorządów 
podpisali z  marszałkiem 
województwa Adamem 
Struzikiem 9 kwietnia 
2018 roku.

Uzyskane dofinansowa-
nie z  budżetu Mazowsza 
to dopiero pierwszy krok 
do zakupu samochodu ra-
towniczego. Koszt takiego 
pojazdu to ok. 700-800 
tys. złotych, potrzebny 
więc będzie wkład własny 
gmin Celestynów, Józefów 
i  Otwock, a  także wnioski 
o dalsze wsparcie finansowe 
z innych źródeł. 

Jak np. stwierdził (na www.
jozefow.pl) zastępca burmi-
strza Józefowa Marek Bana-
szek, oprócz funduszy z kasy 
miasta na ten cel “niezbędne 

jest również współfi nansowa-
nie przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej oraz 
Komendę Główną Państwo-

wej Straży Pożarnej. OSP 
niebawem wystąpi do tych 
instytucji o środki“. 

ZK

WIĄZOWNA Budowa 
ponad 10-kilometrów ścież-
ki rowerowej na terenie 
gminy Wiązowna w ramach 
projektu “Wybierzmy rower 
- Partnerstwo dla rozwoju 
komunikacji niskoemisyj-
nej WOF”  zaczęła się na 
początku tego roku i suk-
cesywnie jest realizowana. 
Cała, około 45-kilometrowa, 
ścieżka pozwoli przejechać 
wygodnie rowerem z Kar-
czewa aż do Sulejówka. 
Odcinek w granicach gminy 
Wiązowna biegnie wzdłuż 
drogi wojewódzkiej nr 721. 
Po ok. trzech miesiącach 
prac widoczne są już spore 
fragmenty przyszłej asfal-
towej , szerokiej drogi dla 
rowerów. I od razu poja-
wiły się pytania od przy-
szłych rowerzystów.

W
iele osób zauważy-
ło i  zastanawia się, 
dlaczego ścieżka nie 

jest prowadzona jedną stroną 
drogi, tylko przenosi się z le-
wej na prawą stronę jezdni. 
Wydaje się to niewygodne 
i niezbyt bezpieczne.

Okazuje się, że przyczy-
ną jest krótki czas realizacji 
zadania oraz ograniczenia 
fi nansowe. Sprawę wyjaśnia 
Urząd Gminy Wiązowna. 
Ścieżka przechodzi na drugą 
stronę w  momencie, kiedy 
wzdłuż DW 721 zbyt wąski 
pas terenu należy do gminy, 
blisko zaś są prywatne nieru-
chomości. Aby ścieżka mogła 
cały czas być prowadzona jed-
ną stroną drogi, potrzebne 
byłyby procedury wywłasz-
czeniowe dotyczące fragmen-
tów prywatnych działek. A to 
oznacza: po pierwsze - znacz-
ne wydłużenie czasu realiza-
cji, a  pod drugie- kolejne, 

nieuwzględnione w budżecie 
wydatki dla gminy. Najważ-
niejszym jednak argumen-
tem był stosunkowo krótki 
czas przeznaczony na reali-
zację zadania - ma być ono 
zakończone jeszcze w  tym 
roku. Terminów trzeba się 
trzymać ze względu na uzy-
skane dofi nansowanie unijne 
(przypomnijmy: na cały pro-
jekt 6 gmin otrzymało prawie 
27 mln zł, z czego Wiązowna 
- 4,9 mln). Dofi nansowania 
muszą być więc rozliczne na 
czas, aby nie przepadły.

Ścieżka rowerowa zmie-
niająca stronę to nie jest 
rozwiązanie idealne, ale  - 
jak tłumaczy UG Wiązowna 
- najlepsze, jakie było możli-
we w danych okolicznościach. 

Władze gminy zapewniają, 
że poczyniono starania, aby 
ścieżka była bezpieczna. 
“Przejazdy dla rowerów zo-
staną dodatkowo oznakowa-
ne i oświetlone. Układ infra-
struktury drogowej będzie 
wymuszał na kierowcach spo-
wolnienie jazdy w tych miej-
scach” - czytamy w informacji 
na portalu tuwiazowna.pl.

Ponieważ sześć gmin apli-
kowało wspólnie o  dofi nan-
sowanie, podobnych niedo-
godności można spodziewać 
także w innych gminach. Ale 
najważniejsze, że nowe ścież-
ki powstaną szybko i ułatwią 
podróżowanie rowerem,  więc 
jest się z czego cieszyć.

Zetka

POWIAT

PRZYGARNIJ MNIE

CELESTYNÓW Schronisko 
dla Bezdomnych Zwierząt 
zachęca do adopcji jego pod-
opiecznych. 

Dumka jest przepiękną, dużą 
sunią. Wyrzucona przy ruchliwej 
drodze, wciąż nie może się od-
naleźć w schronisku. Nie rozumie 
dlaczego tak cudowna, kochająca 
i spragniona kontaktu z ludźmi 
nagle straciła dom. Może w jej 
smutnych oczach zagości jeszcze 
kiedyś radość? nr 50/18

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

Oto Zyta. Wspaniała sunia. Wie-
rzycie w prawdziwą psią przyjaźń 
? Zyta i Placek są tego przykła-

dem. Nierozłączni w schronisko-
wej niedoli od lat. Zawsze razem, 
jak cienie. Mamy nadzieję, że 
uda się znaleźć dla nich wspólny 
dom, że nie zostaną rozdzieleni, 
ani że nie zostaną w schronisku 
na zawsze. nr 187/15

Informacje o adopcji:

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 

w Celestynowie

ul. Prosta 3. Kontakt: tel. 22 789 70 61, 

e-mail: adopcje@celestynow.toz.pl

Strażacy będą kupować nowe 
wozy ratowniczo-gaśnicze

Dlaczego budowana ścieżka 
rowerowa zmienia stronę?

9 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie wójt Witold Kwiatkowski 
podpisał razem z marszałkiem Adamem Struzikiem 
umowę, na mocy której Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Mazowieckiego przyznał Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Regucie środki na nowy samochód pożar-
niczy. W tej niezwykle miłej chwili towarzyszyli wójtowi: 
skarbnik gminy Celestynów Agnieszka Kurek, prezes 
OSP Regut Tomasz Całka oraz przewodniczący Rady 
Powiatu Dariusz Grajda. Kwota, na jaką podpisano 
umowę, to 130 tys. złotych. (AnKa)
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Sztuka ognia
JÓZEFOW Pirografi a, 
czyli „pisanie ogniem” to 
technika wykonywania 
dekoracji w drewnie poprzez 
wypalanie w nim nanie-
sionych wzorów. Odbywa 
się to z użyciem (dawniej) 
podgrzewanych w ogniu 
metalowych narzędzi bądź 
pirografów. Ta technika 
zdobnicza nie jest trudna, 
o czym możecie się przeko-
nać sami podczas warszta-
tów zorganizowanych przez 
Klub Kobiet Miejskich. Wstęp 
wolny. Wstęp wolny. Obo-
wiązują zapisy: agnieszka.
jung@mokjozefow.pl, 
tel. 22 789 22 84.

24 kwietnia (wtorek), godz. 10.00 

MOK Józefów, ul. Wyszyńskiego 1

Pobudka
JÓZEFOW Miejski Ośrodek 
Kultury w Józefowie zapra-
sza na wernisaż wystawy 
malarskiej Aleksandry 
Stenckiej pt. „Pieśń Wiosny”. 
Jak sam tytuł sugeruje,  na 
obrazach odnajdziemy liczne 
odniesienia do tego, co aktu-
alnie dzieje się w otaczającej 
nas naturze. Wiosna to czas 
przebudzenia i właśnie to 
przebudzenie będziemy 
mogli podziwiać na baśnio-
wych obrazach. Wystawa 
obejmuje barwne obrazy na 

płótnie wykonane techniką 
mieszaną (tusz, farby akrylo-
we, pastele + dodatki). 
Wstęp wolny. 

27 kwietnia (piątek), godz. 18.00

MOK Józefów, ul. Wyszyńskiego 1

Spotkanie z muzyką
KARCZEW Miejsko – 
Gminny Ośrodek Kultury 
zaprasza na koncert Justyny 
Jary i zespołu Pompadur 
w ramach cyklu spotkań 
z muzyką na żywo. W reper-
tuarze znalazły się piosenki 
balladowe oraz uliczne. 
Wstęp wolny. 

28 kwietnia (sobota), 

godz. 19.00 

Piwnica pod Barankiem, Karczew, 

ul. Widok 2

Chór o Niepodległości
JÓZEFOW Chór Schola 
Cantorum Maximilianum 
pod dyrekcją Zbigniewa 
Siekierzyńskiego zaprasza 
na koncert z okazji Święta 
Konstytucji 3 Maja. W pro-
gramie znalazły się pieśni 
patriotyczne związane z tra-
dycjami niepodległościowy-
mi. Wstęp wolny.

6 maja (niedziela), 

godz. 18.00 

MOK Józefów, 

ul. Wyszyńskiego 1

Przygotował: Wakul

Ogniem i mieczem Dzień Ziemi – Noc Sów 
w Klubie Mlądz

Zaczarowany świat 
Andersena
CELESTYNÓW Dzięki 
Bibliotece Publicznej w Ce-
lestynowie i zaproszonej 
przez nią autorce bajek 
i baśni Wioletcie Piaseckiej 
kilkadziesięcioro dzieci 7 
kwietnia miało znakomitą 
okazję przenieść się w świat 
baśni Hansa Chrystiana An-
dersena.

A
utorka ponad czterdzie-
stu książek dla dzieci, 
kilku sztuk teatralnych 

i wielu słuchowisk w niezwy-
kle zajmujący sposób opowie-
działa o smutnym, bo bardzo 
biednym dzieciństwie An-
dersena, o jego przemożnym 
pragnieniu nauczenia się 
pisania i  czytania, a  potem 
zostania aktorem. Dzieci z za-
partym tchem słuchały o duń-
skim chłopcu, który w wieku 
ośmiu lat wyjechał z niewiel-
kim tobołkiem, w dziurawych 
butach i połatanym kubraku 
do Kopenhagi, by rozpocząć 
„dorosłe”, bo samodzielne, 
życie. Ten okres, już wiele 
lat później, opisał w  baśni 
„Dziewczynka z zapałkami”.

Pisarka, by nie zanudzić 
dzieci, swoją opowieść co 
chwilę przerywała, zadając 
pytania, a odpowiedzi nagra-
dzała, co spotykało się z za-
dowoleniem i  narastającą 
aktywnością młodych czy-
telników, którzy wykazali się 
znakomitą znajomością baśni 
Andersena, bezbłędnie od-
powiadając jak na imię miał 
chłopiec i dziewczynka z „Kró-
lowej Śniegu”, czym okazało 
się „Brzydkie kaczątko”…

Dzieci dowiedziały się 
także, że Hans Chrystian 
Andersen pisał powieści dla 
dorosłych i  stworzył ponad 
800 wierszy, z których jeden 
jest hymnem Danii, że zwie-
dził cały świat, że odwiedził 
Szczecin, że ufundował sty-
pendium dla tych młodych 
ludzi, których nie stać na 
naukę, a pragną, jak kiedyś 
on, zdobywać wiedzę…

Podczas spotkania pisarka 
przypomniała też dzieciom, 
że w  tym roku mija 100 lat 
od odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Wspomnia-
ła, że wielu Polaków o  tę 

niepodległość walczyło, jak 
choćby Ignacy Jan Paderew-
ski, o czym opowiada jej naj-
nowsza książeczka „Ignaś”. 
Również opowieść „Faustyn-
ka” przedstawia dziewczynkę 
mieszkającą na Syberii, a ma-
rzącą o powrocie do Ojczyzny, 
z której rosyjski zaborca wy-
wiózł ojca za udział w powsta-
niu styczniowym. Podczas 
spotkania dzieci miały rów-
nież możliwość wcielenia się 
w postacie z książek odegra-
nia krótkiego teatrzyku. Nie 
zabrakło również zagadek 

piłkarskich z  książki „Dru-
żyna marzeń”. Kiedy dwugo-
dzinne spotkanie z Wiolettą 
Piasecką dobiegło końca, 
dzieci żałowały, że to już ko-
niec opowieści i muszą iść do 
domu. Długo więc jeszcze 
oblegały pisarkę, wypytując 
o duńskiego chłopca, o Igna-
sia, o Faustynkę. Obiecały, że 
przeczytają książeczki, które 
biblioteka dla nich zakupiła 
i obiecały, że będą też czytać 
inne opowieści.

AnKa

KARCZEW Maj zbliża się 
wielkimi krokami, a to ozna-
cza tylko jedno – coroczne 
wydarzenie zwane Bitwą 
o Pałac Bielińskich w Otwo-
cku Wielkim. W tym roku 
organizatorzy zapraszają 
w weekend 5-6 maja. 

P
iknik Historyczny roz-
pocznie się w  sobotę 
o godzinie 12.00 i po-

trwa do niedzieli 6 maja do 
godziny 15.00. Podobnie jak 
w  latach ubiegłych czekać 
na wszystkich zainteresowa-
nych będą m.in.: obozowi-
sko wojskowe z XVII wieku, 
pokazy piesze i  konne, gra 
terenowa dla dzieci, a wie-
czorem odbędzie się kulmi-
nacja imprezy, czyli Nocna 
Bitwa o  Pałac. W  niedzielę 
zapraszamy na dalszą część 
pokazów i dzienną potyczkę 
na pałacowym dziedzińcu. 
Wstęp wolny.

5-6 maja (sobota/niedziela), 
godz. 10.00

Pałac w Otwocku Wielkim

Program:
5 maja (sobota)
12.00 - Otwarcie obozowi-
ska wojskowego z XVII w. 
Zwiedzanie obozu, pokazy 
musztry oddziałów wojsko-
wych, pogadanki o wojsko-
wości dawnej, prezentacja 

broni i wyposażenia XVII 
– wiecznego żołnierza wojsk 
autoramentu polskiego 
i zagranicznego. Życie 
obozowe z demonstracją 
sztuki kulinarnej.
od 14.00 - Pokazy konne. 
Pokaz XVII w. musztry i kun-
sztu wojskowego. Pokazy 
broni białej. Prezentacje rze-
mieślników. Gra terenowa.
14.00 - Salwa na otwarcie 
wydarzenia
15.15 – 15.45 - Pokaz musz-
kieterski
16.00 – 16.30 - Pokazy 
konne
16.45 – 17.15 - Pokazy broni 
białej
17.30 – 18.00 - Prezentacja 
sylwetki husarza z okresu 
XVII wieku.
18.15 – 19.00 - Pokazy 
konne
20.00 - 21.00 Wielka Bitwa 
o Pałac Bielińskich w Ot-
wocku Wielkim, która przy 

huku dział i muszkietów oraz 
szczęku szabel stoczo-
na będzie.
21.30 – 22.00 Pokaz Fire 
Show

Dodatkowo:
Gra terenowa. W trakcie 
wydarzenia muzyka na żywo 
w wykonaniu zespołu Fleu-
rdelis.
Prezentacja: stroje, broń 
i wyposażenie żołnierza 
z XVII w.,stoiska rze-
mieślników oparte o ramy 
czasowe XVII w., stragany 
(jarmark przedmuzealny), 
stoiska promocyjne insty-
tucji publicznych, zabawy 
dla dzieci (animacje, kon-
kursy z nagrodami), turniej 
łuczniczy

6 maja 2017 r. (niedziela)
10.00 - Rozpoczęcie drugiej 
części (dnia) wydarzenia
10.10 – 10.50 - Pokazy od-
działów wojskowych
12.00 – 13.00 - Potyczka 
dwóch zwaśnionych wojsk
14.00 - Zakończenie imprezy 
salwą z muszkietów
Dodatkowo:
prezentacja: stroje, broń 
i wyposażenie żołnierza 
z XVII w., stragany, w trakcie 
trwania wydarzenia moż-
liwość zwiedzania pałacu 
z przewodnikiem.

OTWOCK 14 kwietnia 
w Klubie Mlądz mogliśmy 
uczestniczyć w interesują-
cych warsztatach dla dzieci 
i ich rodziców. Wspania-
ła atmosfera to zasługa 
pracowników Klubu Mlądz, 
młodych, kreatywnych ludzi 
z pasją.

C
zego tam mogliśmy się 
nauczyć? Wielu cieka-
wych i  pożytecznych 

rzeczy, które możemy prze-
nieść do życia codziennego.

Co powiecie panie na zrobie-
nie własnych środków eko do 
sprzątania w każdym gospodar-
stwie domowym? Dzięki war-
sztatom prowadzonym przez 
panią Milenę Trzaskowską ta 
sztuka jest prosta: nie tylko 
środki są skuteczne w utrzyma-
niu czystości naszych domów, 
ale jeszcze 100% eko i nie za-
nieczyszczają środowiska.

Następne były atrakcje dla 
małych i dużych budowniczych. 
Kto nie chciałby samodzielnie 
zbudować budki lęgowej dla 
sów czy innych ptaków? Pod 
okiem specjalistów była gotowa 
w kilkadziesiąt minut.

Kolejny punkt warsztatów: 
wiklina. Cuda, jakie wycho-
dzą spod sprawnych dłoni 

pana Tadeusza Sokolnika, są 
niepowtarzalne, a  przy tym 
wiedzą  z uczestnikami dzielił 
się chętnie.

Z kolei pani Iwona Trzcińska, 
niezrównana i  pełna energii 
osoba, w czytelny sposób dla 
najmłodszych - w formie  za-
bawy - zaprezentowała róż-
ne aspekty pszczelego życia. 
Dzieci siały nasionka kwiatów 
miododajnych i wykonały sa-
modzielnie do nich osłonki. 
Dowiedziały się też mnóstwa 
ciekawych rzeczy o pszczołach, 
np. jak robią miód, jak organi-
zują swoje życie w ulu. 

W  programie był jeszcze 
rzeczowy i  przystępny dla 
dzieci i dorosłych wykład pani 
Marty, ornitologa. Po pokazie 
slajdów odbył się spacer nad 
rzekę Świder, gdzie nawoły-

wano puszczyka zwyczajnego 
(Strix aluco).

Nie odbyłoby się to wszyst-
ko, gdyby nie cudowni ludzie 
z  Chodź nad Świder - budki 
dla puszczyków i  Noc Sów 
to ich sprawka!  Natomiast 
Baja Book współpracowała 
przy organizacji warsztatów 
o pszczołach.

Końcowy akcent to wspólne 
ognisko i pieczenie kiełbasek.

Na terenie klubu Mlądz 
jest niepowtarzalnie. Warto 
go odwiedzić i  my na pew-
no niejednokrotnie będzie-
my bywalcami warsztatów 
organizowanych tam przez 
młodych, wspaniałych ludzi 
z pasją, o czym na pewno Pań-
stwa poinformujemy.

Stanisława Wadowska
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Avengers - premiera 
w kinie OAZA

OTWOCK Kino 
OAZA zaprasza na 
premierę fi lmu „Aven-
gers: Wojna bez gra-
nic”. Pierwszy seans 
odbędzie się jak we 
wszystkich polskich 
kinach 26 kwietnia. 
W kinie OAZA zapla-
nowany jest na godz. 
17.30. Seans jest dub-
bingowany.

„Avengers: Wojna 
bez granic” to wy-
darzenie w  historii 
kina bez precedensu. 
Spektakularne star-
cie na śmierć i życie, 
przygotowywane od 
dekady i obejmujące 
cały świat bohate-
rów Marvel Studios. 
Avengersi ramię w  ramię 
z  innymi superbohaterami 
muszą być gotowi poświęcić 
wszystko, jeśli chcą pokonać 
potężnego Thanosa, zanim 
jego plan zniszczenia obróci 
wszechświat w ruiny.

Bohaterowie fi lmowi mają 
swój pierwowzór w komiksach 
stworzonych przez scenarzystę 
Stana Lee i  rysownika Jacka 
Kirby’ego w  1963 roku. Ko-
miksy bardzo szybko zdobyły 
rozgłos i uznanie czytelników, 

dzięki czemu przez dziesięcio-
lecia powstawały kolejne serie.

W  najnowszej ekranizacji 
znajdują się wszystkie legen-
darne postacie: Iron Man gra-
ny przez Roberta Downey Jr., 
Kapitan Ameryka, w którego 
wciela się Chris Evans, czy 
Czarna Wdowa grana przez 
Scarlett Johansson.

Cały repertuar kina OAZA 
dostępny jest na: iOtwock.info, 
kino.otwock.pl. Bilety do ku-
pienia online lub w kasie kina.

Morskie opowieści
WIAZOWNA Gminna Biblio-
teka Publiczna  zaprasza na 
spotkanie autorskie z pisa-
rzem i podróżnikiem - Łuka-
szem Wierzbickim. Podczas 
spotkania możliwy będzie 
zakup książek z autografem 
autora. W głównej mierze (ale 
i nie tylko) będzie to okazja 
do zapoznania się z najnow-
szym dziełem Wierzbickiego 
„Ocean to pikuś”, czyli książki 
dla dzieci w wieku 5-12 lat. 
O czym jest ta niezwykła 
historia i dlaczego nie jest  
wymyślona, dowiecie się już 
niebawem. Wstęp wolny.

25 kwietnia (środa), godz. 18.00 

BP Gminy Wiązowna, ul. Kościelna 41

Marzyciel
JÓZEFOW Najbliższe 
spotkanie Filmowego Klubu 
Seniora poświęcone będzie 
Walterowi Mittyemu, który jest 
marzycielem uciekającym 
w świat wyobraźni. Kiedy jego 
kariera zostanie zagrożona, 
wyruszy w podróż, dającą po-
czątek wydarzeniom bardziej 
niezwykłym niż jego fantazje. 
Seans niebiletowany.
7 maja (poniedziałek), godz. 18.00 

MOK Józefów, ul. Wyszyńskiego 1

Przygotował: Wakul

Ponownie w siodle

Ratownicy medyczni 
w ,,Jaraczu”

„Korona królów” 
w Zabieżkach

JÓZEFOW Miejski Ośro-
dek Kultury  zaprasza na 
pierwszą w tym roku wy-
cieczkę rowerową ze znanym 
wszystkim józefowianistą, 
miłośnikiem i pasjonatem Jó-
zefowa – Januszem Prządką. 
Tym razem czeka chętnych 

podróż „po linii Otwock aż po 
Śródborów” - trasa licząca ok 
20 km przewidziana jest na 
3 godziny. Start: godz. 10:00 
pod Urzędem Miasta w Józe-
fowie. Wstęp wolny. Obo-
wiązują zapisy. agnieszka.
jung@mokjozefow.pl

5 maja (sobota), godz. 10.00

Urząd Miasta Józefów, 

ul. Wyszyńskiego 1

OTWOCK Przechodzących 
11 kwietnia koło Teatru 
im. Stefana Jaracza mógł 
zaniepokoić widok stojącej 
karetki pogotowia. Uspoka-
jamy, że  nic złego się nie 
zdarzyło. Wręcz przeciw-
nie - otwocki teatr został 
wykorzystany jako miejsce 
akcji jednego z odcinków 
popularnego serialu TVP 
o ratownikach pt. “Na 
sygnale”. 

S
ceny kręcone były we-
wnątrz oraz na parkin-
gu. Scenografi a spo-

dobała się aktorom. Tomasz 
Piątkowski, grający doktora 
Artura Górę, z uznaniem wy-
raził się o teatrze, zauważając, 
że jest przytulny, a  zarazem 
nowoczesny. 

Kogo ratują w  Otwocku 
przystojni, sympatyczni i pro-
fesjonalni  ratownicy z serialu 
„Na sygnale”? Otóż w teatrze 
odbywa się pokaz premierowy 
fi lmu o tematyce medycznej. 

Nagle jeden z  uczestników 
bardzo źle się poczuł, więc 
do akcji wkraczają ratownicy 
z Leśnej Góry z dr. Górą i Mar-
tyną Kubicką na czele. Wkrót-
ce okazuje się, że zasłabnięcie 
to promocyjna mistyfi kacja. 
Autorka fałszywego wezwania 
próbuje wykręcić się od odpo-

wiedzialności, apelując do me-
dyków: „Ludzie miejcie serce. 
To był pokaz dla prasy...”  Jak 
wypadł otwocki ,,Jaracz” i jak 
się skończy historia? Dowie-
cie się, oglądając już wkrótce 
odcinek nr 192. 

ZetKa

CELESTYNÓW 
W Zabieżkach producenci 
serialu „Korona królów” 
nagrywali scenę 
polowania na dzika przez 
króla i jego świtę do 
odcinków 64 i 65, które 
najprawdopodobniej 
będą w TVP emitowane 
w maju.

D
zięki uprzejmości kierow-
nika produkcji miesz-
kańcy, a w szczególności 

dzieci, mogli się sfotografować 
z aktorami i grającymi w fi lmie 
końmi. Jeden z nich pieszczotli-
wie zwany Edi grał już w kilku-
dziesięciu polskich fi lmach.

W urokliwe lasy gminy Cele-
stynów zaprosił twórców fi l-

mu nadleśniczy Nadleśnictwa 
Celestynów Artur Dawidziuk.

Serial w reżyserii Wojciecha 
Pacyny opowiada o kulisach 
rządów Kazimierza Wiel-
kiego, króla Polski w  latach 
1333-1370, ostatniego władcy 
z dynastii Piastów.

AnKa
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OTWOCK Wciąż 
nie wiadomo, 
gdzie na terenie 
Otwocka 
pogrzebano 
niektóre z ofi ar II 
wojny światowej. 
Najwyższy czas 
na zmierzenie się 
z tym problemem.

P
arę dni temu minę-
ła kolejna rocznica 
u p a m i ę t n i a j ą c a 
wybuch powstania 
w  getcie warszaw-

skim. 19 kwietnia 1943 r. 
żydowscy bojownicy podjęli 
nierówną walkę o honor i god-
ną śmierć, bo o  zwycięstwie 
w takiej sytuacji nie było mowy. 
Ale nie o  tym wydarzeniu 
chciałem napisać. Rocznica 
ta oraz dyskusja sprzed kilku 
miesięcy nad ewentualnymi 
żydowskimi pochówkami na 
terenie budowy galerii handlo-
wej przy ul. Kupieckiej skło-
niła mnie do pewnej refl eksji. 
W  internecie, na portalach 
społecznościowych (głównie 
na Facebooku) aż huczy od 
dyskusji na ten temat. Pełno 
jest tam spekulacji, niedo-
mówień, oskarżeń, a  nawet 
fałszywych informacji. Nawet 
kilka dni temu na otwockim 
forum pojawił się wpis mó-
wiący, że w centrum Otwocka, 
najpewniej przy ul. Kupieckiej, 
znajdował się pierwszy otwo-
cki kirkut, a resztki macew były 
widoczne na bazarku przy ul. 
Andriollego jeszcze w  latach 
60. ubiegłego wieku.

XIX-wieczne pochówki
Spróbujemy przyjrzeć się 

sprawie spokojnie i meryto-
rycznie. Jedyna istniejąca 
w  okolicy w  XIX w. gmina 
żydowska była w Karczewie. 

Od końca XVIII w. miała 
swój cmentarz przy dzisiej-
szej ul. Otwockiej. Ewangeli-
cy zaś mieli swoje cmentarze 
w Glinie, Aleksandrowie i Ju-
lianowie. Cmentarze chole-
ryczne znajdowały się w Mlą-
dzu i  na Ługach. Żadnej 

dużej bitwy w  tym miejscu 
też nie było, więc cmentarz 
wojenny również musimy 
wykluczyć. W  środku lasu 
nie było jakiekolwiek potrze-
by na zakładanie cmentarza. 
Zmarłych Żydów z Otwocka 
chowano w  XIX wieku na 

kirkucie w Karczewie. W ta-
kim razie skąd się wzięła in-
formacja o cmentarzu? 

Po pierwsze ze starych map. 
Ze wszystkich map topogra-
fi cznych, jakie były wykonane 
dla tych terenów, mapy radzie-
ckie1) są obarczone najwięk-

szą liczbą błędów. Wystarczy 
zobaczyć umieszczone tam 
nazwy ulic w centrum Otwo-
cka. Trzeba też pamiętać, że 
mapa wykonana przez Rosjan 
jest opisywana ich alfabetem. 
Dlatego skrót występujący przy 
otwockim dworcu “cm” nie jest 
odpowiednikiem polskiego sło-
wa „cmentarz” tylko rosyjskie-
go “», czyli po prostu «stacja» 
(c=s i m=t). Taka interpretacja 
jest zapewne wynikiem braku 
znajomości języka rosyjskie-
go. Reasumując, jest rzeczą 
nieprawdopodobną, aby w II 
połowie XIX w. ktokolwiek za-
łożył cmentarz w środku lasu, 
który rósł wtedy w dzisiejszym 
centrum Otwocka (rejon ul. 
Kupieckiej, Andriollego i Świ-
derskiej).

Likwidacja 
otwockiego getta
Jednak mroczna tajemnica 

Otwocka istnieje i  związana 
jest z II wojną światową. Był 
to czas krwawego terroru skie-
rowanego w ludność cywilną, 
połączonego z  systematycz-
nym wyniszczaniem całych 
grup narodowych i  społecz-
nych. Szczególnie dotyczyło 
to ludności żydowskiej jak 
też Cyganów. Nieistniejąca 
już dzisiaj Główna Komisja 
Badania Zbrodni Hitlerow-
skich w  Polsce odnotowała 
86 faktów i  miejsc zbrodni 
z okresu wojny na całym te-
renie dzisiejszego Otwocka.2 
Większość tych informacji 
odnosi do osób narodowości 
żydowskiej. 

Największa tragedia roz-
poczęła sią 19 sierpnia 1942 
roku. Wtedy to Niemcy przy-
stąpili do likwidacji otwockie-
go getta zamieszkałego przez 
ok. 12 tys. osób. Tego dnia 
wieczorem, ze stacji kolejo-
wej wywieźli pociągiem to-
warowym do obozu zagłady 
w Treblince ok. 8 tys. Żydów. 
Kolejne 3-4 tysiące zostało 
zabitych w trakcie jego likwi-

dacji oraz w kilku następnych 
tygodniach. Z tego około 2,5 
do 3 tysięcy zamordowano 
i  pogrzebano przy ul. Rey-
monta, w miejscu gdzie dzisiaj 
znajduje się pomnik poświę-
cony pomordowanym w czasie 
wojny Żydom. Pozostałe około 
tysiąca osób zostało zabitych 
w dniu 19 sierpnia w różnych 
miejscach otwockiego getta, 
głównie w  domach, na po-
dwórkach i ulicach.

Zabitych w czasie akcji li-
kwidacyjnej głównie grze-
bali Żydzi z  obozu pracy 
w  Karczewie. Jeden z  nich 
po wojnie tak opisywał tę 
pracę: „Gdy dotarliśmy do 
miasta, zastaliśmy je w prze-
rażającym stanie. Okna 
i  drzwi wszystkich domów 
były powyłamywane, meb-
le wyrzucone na zewnątrz, 
ubrania, łóżka, pióra z  po-
ścieli wszystko na ulicach. 
Wszędzie leżały trupy, na 
ulicach, w  rowach.3 (…) 
Niektóre ofi ary jeszcze żyły. 
Żandarmi (…) podchodzili 
do jeszcze żyjących osób i za-
strzeliwali je ostatecznie.”4) 
Sam Calel Perechodnik, kro-
nikarz otwockiego getta, też 
opisał grzebanie zabitych: 
„Wstawaj niewolniku, bierz 
łopatę, zakopuj trupy. Uwijaj 
się żwawo, żeby śladu nawet 
nie zostało po wandalizmie 
niemieckim. Trzeba zako-
pać ciała tysiąca ludzi. Całe 
szczęście, że nie trzeba ko-
pać dołów, bo Żydzi je sobie 
przygotowali zawczasu. My-
śleli, co prawda, że szykują 
sobie schron przeciwlotni-
czy, potem kobiety wrzu-
cały tam śmieci i  wylewały 
pomyje. Teraz wystarczy 
tam zaciągnąć trupy, rzucić 
do rowu, zasypać piaskiem 
równo z ziemią i gotowe.”5) 

Z tych opisów wynika, że cia-
ła pomordowanych były grze-
bane na miejscu zbrodni. Jako 
miejsce pochówków używano 
głównie rowów przeciwlotni-
czych, które znajdowały się na 
każdej posesji.6) W ten spo-
sób pochowano około tysiąca 
osób. Większość z nich wciąż 
spoczywa gdzieś w  ziemi na 
obszarze dawniej wchodzą-
cym w skład getta. Dowodzi 
tego choćby odkrycie w czerw-
cu 2014 r., dokonane podczas 
budowy parkingu przy ul. 
Kupieckiej. Wykopano wtedy 
wymieszane ze sobą szczątki 
ludzkie i zwierzęce. Przepro-
wadzone badania potwier-
dziły, że szczątki te pochodzą 
z okresu II wojny światowej.

Gdzie mogą spoczywać po-
zostali? Część osób wskazuje 
teren starego dworca PKS, 
ograniczony ulicami Kupie-
cką, Staszica i  Andriollego, 
na którym prowadzona jest 
budowa galerii handlowej. 
Miejsce wydawałoby się ide-

HISTORIA

REKLAMA

Zapomniane żydowskie mogiły

Tablica ostrzegająca o granicy getta od strony Świdra

Getto w Otwocku
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alne i  na dodatek położone 
w centrum żydowskiego get-
ta. Jednak było to miejsce 
wtedy bardzo mocno zurba-
nizowane. Jest to rejon daw-
nych ulic Krzywej i Targowej, 
gęsto zabudowanej domami, 
głównie zasiedlonymi przez 
żydowską biedotę. Raczej nie 
było tam miejsca na kopanie 
schronów przeciwlotniczych, 
które potem służyły za mogiły 
pomordowanych. 

Wiadomo jednak że po 
wojnie, pod koniec lat 40., 
dokonano ekshumacji zbio-
rowych mogił znajdujących 
się w  lesie pomiędzy ul. 
Kołłątaja i  Górną, u  pod-
nóża Wydmy Świderskiej. 
Zapewne w  tych mogiłach 
spoczęli zabici mieszkańcy 
ulic Krzywej, Targowej czy 
Świderskiej. Wspomina-
na też jest mogiła,7) która 
miałaby się znajdować na 
tyłach dawnej synagogi, 
czyli pomiędzy dzisiejszymi 
ulicami Kupiecką i Bazaro-
wą. Niestety, nic konkret-
nego na ten temat nie wia-
domo. Kilkadziesiąt mogił 
(a może i  setka), w których 
spoczywa od jednej do kilku 
osób, znajduje się zapewne 
pomiędzy ul. Szkolną i Sta-
szica, Klonową i  Reymon-
ta oraz na wschód od linii 
kolejowej na południowym 
stoku Wydmy Świderskiej. 

Jednym z  nielicznych wy-
jątków jest los pensjonariu-
szy i  personelu „Zofiówki”. 
W  tym przypadku wiado-
mo, gdzie zostali rozstrze-
lani i pogrzebani oraz kiedy 
ich ekshumowano.

Niepotwierdzone 
hipotezy
Nierozwiązaną do dzi-

siaj zagadką jest miejsce 
pochówku rozstrzelanych 
w 1943 r. więźniów Pawiaka 
przy ul. Karczewskiej (na-

przeciwko OKS-u). Niepo-
twierdzone informacje sytu-
ują ich grób za dzisiejszym 
OPWiK w kierunku Ługów, 
w  miejscu gdzie w  czasie 
wojny znajdowało się polo-
we lotnisko. Jednak bez rze-
telnych badań nie możemy 
obecnie ani potwierdzić, ani 
wykluczyć tej hipotezy. Po-
dobnie nierozwiązana jest 
do dzisiaj sprawa miejsca 
pochówku osób narodowo-
ści cygańskiej rozstrzelanych 
na początku 1944 r. w rejonie 
ul. Batorego i Kraszewskiego. 
Różne relacje podają różną 
liczbę zamordowanych w tym 
miejscu osób – od 7 do nawet 
200. Chociaż ta ostatnia licz-
ba wydaje się mocno przesa-
dzona. Być może niektórzy 
świadkowie tego zdarzenia, 
po kilkudziesięciu latach, 
połączyli w jedną egzekucje 
ze Świdrów Wielkich i Kar-
czewa.

To, co przedstawiłem w tym 
krótkim tekście jest tylko 
zasygnalizowaniem tematu, 
który jeszcze w Otwocku nie 
został dobrze poznany, zba-
dany i  opracowany. Gdyby 
ktoś z czytelników dyspono-
wał jakimiś relacjami bądź 
informacjami na poruszony 
w  artykule temat, to proszę 
o kontakt z autorem.

Paweł Ajdacki

Otwock - plan getta żydowskiego. Mapa z ok. 1940 r. Oryginał w zbiorach autora
Otwock, ul. Krzywa

Przypisy:
1. Arkusze map topografi cz-
nych N-34-139-D Otwock 
z 1941 skala 1:50000 i N-34-
139 G. Otwock z 1965 r. 
w skali 1:20000 wykonane 
przez służby kartografi czne 
Armii Czerwonej i Armii Ra-
dzieckiej.
2. „Rejestr miejsc i faktów 
zbrodni popełnionych przez 
okupanta hitlerowskiego na 
ziemiach polskich w latach 
1939 – 1945. Województwo 
stołeczne warszawskie.”, 
Warszawa 1988, s. 172-187, 

318. Są to relacje osób oraz 
zapisy w dokumentach urzę-
dowych, w tym i dokumen-
tach kościelnych. Niektóre 
z tych relacji są bardzo  
mało precyzyjne, a w kilku 
przypadkach opisują to 
samo zdarzenie.   
3. Rowy przeciwlotnicze 
kopane przez mieszkańców 
we wrześniu 1939 r. W miej-
scach, gdzie zabudowa była 
zbyt gęsta takich rowów nie 
kopano, a za schrony służyły 
murowane piwnice najsolid-
niejszych budynków. 

4.„Prowincja noc. Życie 
i zagłada Żydów w dystrykcie 
warszawskim.”, praca zbioro-
wa, Warszawa 2007, s.62 
5. Perechodnik Calel, „Czy ja 
jestem mordercą”, Warsza-
wa 1995, s. 98 
6. W centrum Otwocka ze 
względu na bardzo gęstą 
zabudowę większość  
posesji nie miała takich 
schronów przeciwlotni-
czych. 
7. Według niesprawdzonych 
informacji ma w niej spoczy-
wać ok. 200 osób.
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Zagrali razem
Pamiętajcie o biegu
BIEGANIE Do startu IX 

edycji Karczewskiego Biegu 
Szlakami Mazowieckiego Par-
ku Krajobrazowego pozosta-
ło już niewiele czasu. Zapisy 
trwają w najlepsze. 

Tradycyjnie wydarzenie zor-
ganizował Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Karcze-
wie wraz z Mazowieckim Ze-
społem Parków Krajobrazo-
wych. Bieg na dystansie 10 
km wystartuje 28 kwietnia 
o  godzinie 11.00, a  za bazę 

startową posłuży jak zawsze 
Ośrodek Edukacyjno – Muze-
alny (Baza Torfy) w Karczewie 
przy ul. Torfy 2. Organizato-
rzy pomyśleli też o młodszych 
uczestnikach: dla dzieci 5-6 lat 
(rocz. 2012/13) przygotowano 
dystans 100 m, a dla dzieci 7-9 
lat (rocz. 2009/10/11) - 250 m. 
Każdy z uczestników na mecie 
otrzyma pamiątkowy medal, 
a  przed startem okolicznoś-
ciową koszulkę. Dla najlep-
szych przewidziano również 
puchary. 

Zapisać się jeszcze można 
przed startem w  godz. 9.00 
– 10.30 w miejscu zawodów. 
Opłata startowa wynosi 30 
zł i należy jej dokonać w biu-
rze zawodów w godz. 9.00 – 
10.30 przed startem przy po-
bieraniu numeru startowego. 
Udział dzieci bezpłatny, zapi-
sy przed startem w godz. 9.00 
-10.30 w miejscu zawodów.

Walka, puchar oraz ławki
PIŁKA NOŻNA Mazur Kar-

czew zaprasza na coroczny Turniej 
Majowy o Puchar Prezesa, który 
odbędzie się już 5 maja o godzinie 
9.00. W rywalizacji mogą wziąć 
drużyny seniorskie (7 osobowe), 
a podczas trwającego 20 minut 
meczu zmiany będą „hokejowe”. 
Zgłoszenia potrwają do 3 maja 
(biuro@mazurkarczew.pl) – wpi-
sowe 250 zł od drużyny. W trak-
cie trwania imprezy, jak również 
i po jej zakończeniu, do godziny 
23.59 czynny będzie grill - bar, 
w którym skosztujecie najlepszych 
swojskich wyrobów karczewskich 
producentów. Pieniądze zebrane 
zarówno z wpisowego jak i grilla 
przeznaczone zostaną na zakup 
ławek dla zawodników rezerwo-
wych na boisku „Za Moczydłem”. 
Zapraszamy do kibicowania i do 
zgłaszania swoich drużyn.

Wakul

PIŁKA SIATKOWA Roz-
poczęta 4 marca II Amator-
ska Liga Siatkówki o Puchar 
Wójta Gminy Celestynów 
zakończona! Jej zwycięz-
cą został zespół „Dawno 
razem nie graliśmy”.

Ł
ącznie w  tegorocznej 
lidze udział wzięło 15 
drużyn, czyli ponad 

100 zawodników. Rozgrywki 
trwały sześć niedziel i zakoń-
czyły się  15 kwietnia. W fi nale 

spotkały się zespoły: „Dawno 
razem nie graliśmy” i  „Nie 
ma lipy”. Oba sety wygrała 
pierwsza z drużyn, zdobywa-
jąc tym samym Puchar Wójta 
Gminy Celestynów. O trzecie 
miejsce rywalizowali ze sobą: 
MataMataTeam oraz Ziomki. 
Poza podium znalazła się gru-
pa MataMataTeam.

Oprócz tytułów zespoło-
wych przyznano również 
nagrody indywidualne. naj-
bardziej wartościową zawod-

niczką (MVP) spotkania zo-
stała Julia Istel, zawodnikiem 
Dominik Szyszka. Natomiast 
zwycięzcą Gwoździa siatkar-
skiego Bartosz Grędzik.

Puchary, medale i  statuet-
ki wręczyli: zastępca wójta 
Gminy Celestynów Piotr 
Rosłoniec i dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury i Sportu 
w Celestynowie Hanna Paw-
łowska.

celestynow.pl

W SKRÓCIE
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MKS Karczew sięga po Wielki Szlem
PIŁKA RĘCZNA 
Wygraną 
z lubliniankami 
na własnym 
parkiecie 28:21 
(9:9) zawodniczki 
MKS-u Karczew 
sięgnęły po 
przysłowiowy 
Wielki Szlem, 
wygrywając 
wszystko, co 
było do wygrania 
w tym sezonie 
w rozgrywkach 
warszawsko-
mazowieckiej 
grupy II ligi piłki 
ręcznej kobiet.

W
  sobotę (14 
kwietnia br.) 
p o d o p i e c z -
ne Grzegorza 
A n k i e w i c z a 

zakończyły swoją przygodę 
z II ligą, odnosząc dwunaste 
zwycięstwo z rzędu i w świet-

nym stylu potwierdziły swój 
awans do wyższej klasy roz-
grywek. Dwanaście meczów 
i dwanaście zwycięstw - bilans 
to doprawdy imponujący, jeśli 
jeszcze weźmie się pod uwagę 
fakt, że dziesięć z nich  to wy-
grane sporą przewagą bram-
kową nad przeciwniczkami. 
Tylko w dwóch meczach kar-
czewskie szczypiornistki oka-
zały się lepsze jednym trafi e-
niem, ale i w tych spotkaniach 
zasłużyły na szacunek, poka-
zały bowiem nie tylko sporto-
wy charakter, ale i wolę walki 
do końca. Przypomnijmy, że 
karczewianki wywalczyły 
awans do I  ligi zaledwie po 
jednym sezonie rozegranym 
w II lidze. Czy to sukces? Na 
pewno TAK! W pierwszej ko-
lejności samych zawodniczek, 
bo bez utalentowanej piłkar-
sko młodzieży, tak spektaku-
larne osiągnięcie nie byłoby 
możliwe, ale również znako-
mitych trenerów - Grzegorza 
Ankiewicza i Tomasza Luba-
sa, dzięki którym o „karczew-
skiej szkole” piłki ręcznej po-
woli staje się głośno nie tylko 
na Mazowszu.

Do budowania sukcesu 
karczewskiego zespołu swo-
ją cegiełkę bez wątpienia 
dołożyli także kibice, licznie 
wspierający drużynę zarówno 

we własnej hali, jak i podczas 
meczów wyjazdowych, spon-
sorzy oraz władze samorządo-
we, dzięki którym dziewczyny 
miały zapewniony komfort 
trenowania i rozwoju swoich 
piłkarskich umiejętności. Bez 
tego wsparcia oraz przychyl-
nego klimatu dla piłki ręcz-
nej w Karczewie, nie byłaby 
ona w tym miejscu, jakim jest 
obecnie. Philip Kotler, ame-
rykański ekonomista i  mię-
dzynarodowy guru od marke-
tingu, twierdzi, że wizerunek 
miasta jest „sumą wierzeń, 
idei i  wrażeń, które ludzie 
odnoszą do danego miejsca”. 
Sukcesy MKS-u Karczew tyl-
ko to potwierdzają. Pokazują 
wyraźnie, że warto stawiać na 
sport, bo lokalny klub sporto-
wy może być chlubą miasta 
i  jego marketingową marką 
w pełni tego słowa znaczeniu.  

Pierwsza połowa spotkania 
z MKS-em Lublin była bar-
dzo wyrównana i zakończyła 
się, rzadko spotykanym w tej 
dyscyplinie sportu, niskim re-
misem bramkowym 9:9.

Po przerwie karczewianki 
podkręciły tempo i  z  każdą 
minutą  zaznaczały swoją 
przewagę na boisku. Naj-
skuteczniejsza w  karczew-
skim zespole  Julia Zagrajek 
zaczęła w  końcu trafi ać do 

siatki, powiększając tym sa-
mym swoje konto najlepszej 
strzelczyni bramek w  sezo-
nie do 102 trafi eń. Jej setną 
bramkę, licznie zgromadze-
ni tego dnia w hali MOSiR-
-u fani karczewskiego zespo-
łu, powitali owacją na stojąco 
i gromkim odśpiewaniem „sto 
lat”. Skutecznymi rzutami do 
siatki Lublina popisywały się 
w  drugiej połowie również: 
Asia Wójcik, Agnieszka Ga-
łązka oraz Monika Adamiec. 
Szansę gry w  drugiej poło-
wie w  drużynie Karczewa 
otrzymała  - po raz pierwszy 
w tym sezonie - powracająca 
po dłuższej przerwie spowo-
dowanej zerwaniem więzadła 

krzyżowego, Wiktoria Trze-
pałka i  trzeba przyznać, że 
był to debiut bardzo udany, 
bo okraszony dwoma pięk-
nymi trafi eniami do bramki. 
Mamy nadzieję, że problemy 
zdrowotne Wiktorii to już 
przeszłość i w nowym sezonie 
rozgrywek I  ligi będzie ona 
mocnym punktem karczew-
skiego teamu. Z dziennikar-
skiego obowiązku wypada 
także odnotować znakomitą 
postawę w tym meczu  kar-
czewskiej bramkarki Natalii 
Popis, która obroniła 3 rzu-
ty karne. Ostatecznie druga 
połowa spotkania zakończy-
ła się wynikiem 28:21 dla 
Karczewa. 

Była więc radość nie tylko 
z kolejnego wygranego meczu, 
ale przede wszystkim z awan-
su do I  ligi, uhonorowanego 
pucharem wręczonym przez 
przedstawiciela Polskiego 
Związku Piłki Ręcznej. Był też 
okolicznościowy tort i podzię-
kowania dla burmistrza Kar-
czewa oraz fi rm wspierających 
karczewski zespół. MKS Kar-
czew udanie zakończył sezon 
2017//2018 II ligi piłki ręcz-
nej kobiet. Przed dziewczyna-
mi  z zespołu nowe wyzwania, 
oby były równie udane jak te, 
których miałem przyjemność 
być świadkiem.

Andrzej Idziak
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Bojowy weekend

Szlakiem ciuchci 

KARATE Początek 
kwietnia był dla zawodni-
ków KSW Bushi niezwykle 
pracowity. W ciągu jednego 
weekendu reprezentanci 
klubu wzięli udział w dwóch 
imprezach. Jak to w sporcie 
bywa – było różnie.

W
  Kobierzycach miał 
miejsce (liczący nie-
mal 500 zawodni-

ków) VIII Międzynarodowy 

Turniej Karate Shinkyoku-
shin Kobierzyce Cup. Sporto-
wych barw KSW Bushi bronił  
Jan Lewon, który zajął drugie 
miejsce w kat. dzieci 10-11 lat 
(2007-2008), chłopcy do 35 
kg. Była to najliczniejsza ka-
tegoria, bowiem wystartowa-
ło w niej aż 27 zawodników. 
Po 4 wygranych walkach Le-
won w fi nale spotkał się z za-
wodnikiem z Bielska – Białej. 
O  jej wyniku zadecydować 

musiała dogrywka, w której 
musiał uznać wyższość ry-
wala.

To nie koniec sportowych 
zmagań kwietniowego week-
endu, bowiem w  Erewaniu 
– stolicy Armenii - odbyły się 
Mistrzostwa Europy organiza-
cji IFK. Wzięło w nich udział 
580 zawodników z 25 krajów, 
a wśród nich o tytuł najlepszego 
walczyło 4 zawodników KSW 
Bushi - Szymon Olpiński, Ka-

rol Brejtfus,  Aleks Wadych 
i Antoni Sawka. Niestety, cała 
czwórka musiała uznać wyż-
szość rywali już w eliminacjach.  
Najlepszy występ odnotował 
Szymon Olpiński, który swoją 
walkę eliminacyjną przegrał 
po dogrywce z  zawodnikiem 
z  Rosji przez… wagę. Jego 
przeciwnik ostatecznie zdobył 
tytuł wicemistrza.

Wakul

T
egoroczny Bieg Wą-
skotorowy to już piąta 
edycja oryginalnych 
zawodów z  historią 
w tle. Złożyły się nań 

trzy konkurencje open (biegi 
na dystansach 10, 3 km i 7 km 
marsz) oraz trzy biegowe dla 
dzieci (50 m, 150 m, 400 m). 
Ponadto i na miejscach star-
tu, i  na mecie mnóstwo było 
atrakcji dla kibiców. Wśród 
gości specjalnych największą 
uwagę skupiał marszałek Józef 
Piłsudski, który podróżował 
w asyście cudnym mercedesem 
z 1903 roku! Zapowiadany był 
w tej roli Ignacy Jan Paderew-
ski, ale z tą postacią uczestnicy 
wydarzenia mieli możliwość 
i niezwykłą przyjemność zapo-
znać się bliżej podczas świet-
nego koncertu Karola Radzi-
wonowicza, który odbył się po 
biegach w auli szkół Akwinaty. 
Dla kibiców były pokazy musz-
try i mody kobiecej z początku 
XX w., piosenki patriotyczne, 
występ OSP Karczew, róż-
ne smakołyki...

Ale dla wielu uczestników 
wydarzenia, którego głównym 
organizatorem był Uczniowski 
Klub Sportowy przy Szkołach 
św. Tomasza z  Akwinu, naj-
ważniejsza z  pewnością stała 
się część sportowa.

Główny bieg, zwany Wąską 
Dychą, to 10 km ze startem 
przy pomniku kolejki wąsko-
torowej w Karczewie po metę 

przy szkołach św. Tomasza 
z  Akwinu w  Józefowie. Tra-
dycyjnie bieg rozpoczął się 
o godz. 14.03 - tak jak kiedyś 
ruszał ze stacji w  Karczewie 
pociąg zwany sympatycznie 
Samowarkiem. Jak już wspo-
mnieliśmy, pierwszy na metę 
o godz. 14.38 wbiegł Tomasz 
Roszkowski (jego dokładny 
czas to 35 min 18s). Drugi - 
ok. 2 min później-  stawił się 
Maciej Małecki z  Warszawy 
(37:11), a trzeci - Piotr Sarafi n 
z Sulejówka (38:02).

Wśród kobiet najszybsze 
były: Paulina Cygler (43 min 
24s), Karolina Lewandowska, 
Gamratka (44:34) i Anna Ga-
domska Warszawa (46:34).

Najlepsi zawodnicy z  Ot-
wocka to: Daniel Sychowicz 
(38:08) i  Milena Budrewicz 
(51:31). Z Karczewa najszyb-
ciej pobiegli: Adam Barglik 
(40:56) i  Ela Ajzak (47:09). 
Z  Józefowa zaś najlepsi 
byli: Michał  Wach (42:23) 
i  Agnieszka Kołtun (56:13). 
Łącznie bieg na 10 km ukoń-
czyło 216 osób.

Z kolei konkurencję Nordic 
Walking na dystansie 7 km - 
spod stacji „Otwock Wąsko-
torowy” - ukończyło 70 osób. 
Wyruszyli oni o tej samej po-
rze, co biegacze z  Karczewa. 
Najlepszymi zawodnikami 
w  marszu z  kijkami okazali 
się: Marcin Radomski, Płock 
(43 min 42s), Robert Gański,  

Ożarów Mazowiecki (43:50) 
i Romuald Baranowski, Płock 
(45:42). Czwarty na mecie był 
najlepszy reprezentant Otwo-
cka - Tomasz Celiński (46:02).

Wśród pań najwięcej ,,pary” 
pod kijkami miały: Anna 

Romanowska z  Wyszkowa 
(48 min 20s), Ewa Brzezina 
z Sochaczewa (52:06) i Sylwia 
Przybysz z Otwocka (53:27).

Konkurencją rozegraną 
w całości na terenie Józefo-
wa był bieg Trójka Po Torze. 

Uczestnicy startowali przy 
stacji Józefów Wąskotorowy 
o godz. 14.15. Ukończyły ją 
84 osoby. Na krótkim dy-
stansie najlepsi okazali się: 
Marek Mazurek, Miasków 
Kościelny (09 min  47s), 
Mateusz Zgoda, Warszawa 
(10:05) i  Tomasz Celiński, 
OKS Otwock (10:11). Naj-
szybszy reprezentant Jó-
zefowa  to Michał Piętka 
(10:51). 

Wśród kobiet trzy pierwsze 
miejsce przypadły reprezen-
tantkom z  naszego powiatu. 
Zwyciężyła Barbara Domżał 
z Otwocka (11 min 17s), dru-
ga była Paulina Kalinowska 
z Karczewa (11:18), a trzecia - 
Monika Poncyliusz z Józefowa 
(11:36).

Wszyscy uczestnicy powyż-
szych konkurencji na mecie od 
razu otrzymali specjalnie przy-
gotowane medale. Zwycięzcy 
natomiast dostali dodatkowe 
nagrody ufundowane przez 
sponsorów, a najlepsi zawod-
nicy z Józefowa, Karczewa i Ot-
wocka także puchary włodarzy 
miast. Gratulacje i  nagrody 
wręczali: zastępca burmistrza 
Józefowa Marek Banaszek, 
burmistrz Karczewa Włady-
sław D. Łokietek, wiceprezy-
dent Otwocka Agnieszka Wil-
czek oraz wicestarosta powiatu 
otwockiego Paweł Rupniewski.

Gratulacje dla zawodników za 
wyniki i wytrwałość, a dla orga-
nizatorów za udaną imprezę.

Kazimiera Zalewska
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BIEGANIE Sobota, 14 kwietnia, była 
bardzo udanym dniem dla lekkoatletów. 
W V Biegu Wąskotorowym z Karczewa 
przez Otwock do Józefowa w trzech 
głównych konkurencjach do mety 
szczęśliwie dotarło 370 zawodników. 
Najszybszym biegaczem na najdłuższym 
dystansie 10 km okazał się warszawiak 
Tomasz Roszkowski, a z dużej grupy 
uczestników z powiatu otwockiego - 
Daniel Sychowicz z Otwocka. Wśród pań 
analogicznie najlepsze były: Paulina Cygler 
z Warszawy i Ela Ajzak z gminy Karczew.


