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w każdy piątek informacje z regionu

Radni chcą głowy naczelnika wydziału kultury UM Otwock,  Andrzeja Wysoczańskiego,  
ponieważ zaplanowane odbudowanie pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego w otwockim  

parku miejskim na 100-lecie odzyskania niepodległości Polski jest już obecnie wątpliwe.  
Jakie są jednak faktyczne przyczyny opóźnienia realizacji inwestycji?
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EXPRESSEM z Powiatu Otwockiego
OTWOCK

Kredyty mają to do siebie, że trzeba je spłacać. Miasto Otwock nie zaczęło jeszcze spłacać 
zaciągniętego w zeszłym roku kredytu, a na poniedziałkowej sesji rada miasta podjęła kolejną 
uchwałę o zaciągnięciu następnego.
Tegoroczny kredyt ma wynosić 7 mln 441 tys. zł.W zeszłym roku radni podjęli podobną uchwałę 
o zaciągnięciu pożyczki w kwocie 17 mln zł, ale miasto nie wykorzystało go w całości, bo tylko 
ok. 6,5 mln zł. Spłata obu zobowiązań ma nastąpić do końca 2027 roku. Jeśli w tym roku miasto 
wykorzysta w całości kredyt zgodnie z uchwałą rady, to jego zadłużenie będzie wynosiło około 
13 mln. Obydwa kredyty trzeba będzie spłacić do 2027 roku, co - według naszych wyliczeń-  
generuje ratę w kwocie średnio około 1,5 mln rocznie! To ogromna suma, którą w budżecie 
miasta będą musieli zabezpieczać radni dwóch kolejnych kadencji.Poprosiliśmy urząd miasta 
o udostępnienie szczegółowych informacji, ile dokładnie spłacane będzie w kolejnych latach. 
Odpowiedzi opublikujemy w kolejnym numerze.

Red.

Otwock – drugi rok na kredycie

Kazimiera 
Zalewska
sekretarz 
redakcji

KONTAKT DLA CZYTELNIKÓW:        redakcja@iOtwock.info       www.iOtwock.info        tel.: 513 978 841

Szycha atomistyki  
w Świerku

We wtorek, 29 maja 2018, Narodowe Centrum Badań Jądro-
wych w Otwocku Świerku odwiedził dyrektor Agencji Ener-
gii Jądrowej OECD William D. Magwood IV. 
Agencja Energii Jądrowej Organizacji Współpracy Gospodar-
czej i Rozwoju (ang. The Nuclear Energy Agency, of Organisa-
tion for Economic Co-operation and Development, NEA OECD) 
to jedna z najważniejszych międzynarodowych organizacji, 
która ułatwia współpracę między krajami posiadającymi za-
awansowaną infrastrukturę jądrową w dążeniu do doskonałości  
w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, technologii, nauki, śro-
dowiska i prawa. Szef NEA, William D. Magwood IV, w ramach 
swojej pierwszej wizyty w Polsce na zaproszenie rządu, odwie-
dził wraz z towarzyszącą mu delegacją 29 maja NCBJ.  

Spotkaniu w Świerku przewodniczył Andrzej Piotrowski, doradca 
ministra energii, a udział wzięli także: profesor Andrzej Chmie-
lewski, dyrektor Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) 
oraz gospodarze - kierownictwo NCBJ z dyrektorem, profeso-
rem Krzysztofem Kurkiem na czele. Prezentacje i rozmowy kon-
centrowały się wokół perspektyw wykorzystania energii jądrowej 
w Polsce, ważny jednak był także aspekt międzynarodowy. Prof. 
Grzegorz Wrochna, pełnomocnik dyrektora NCBJ, przedstawił 
prezentację na temat prac nad wykorzystaniem wysokotempe-
raturowych reaktorów jądrowych (HTR) na potrzeby gospodarki, 
a przede wszystkim na potrzeby przemysłu chemicznego. 

Jak informuje rzecznik NCBJ, dr Marek Pawłowski, to było 
niezwykle konstruktywne spotkanie zakończone wizytą gości  
w reaktorze badawczym Maria i w działającym w NCBJ Ośrodku 
Radioizotopów POLATOM.

Na sesji nie było wiceprezy-
dent Agnieszki Wilczek, która 
za ten program odpowiada. 
Obecny wiceprezydent Piotr 
Stefański poinformował, że  -  
z tego, co wie -  w chwili 
obecnej zmieniany jest statut 
Ośrodka Pomocy Społecznej, 
aby mógł on przyjmować wnio-
ski dla tego programu. Radny 
Krzysztof Kłósek powiedział, 
że gdy ostatnio pytał o pro-
gram  Rodzina N+ panią wice-
prezydent, to nie kryła zasko-
czenia, że uchwała dotycząca 
owego programu jest w mocy  
i nie została zaskarżona. Do-
dał, że uchwała została podję-
ta przez radnych już 28 marca, 
a od 3 maja jest prawomocna.
Zapytaliśmy w urzędzie mia-
sta o to, na jakim etapie jest 
ten program? - W tej chwili 

Program rodzina N+ 
ruszy we wrześniu
Na poniedziałkowej sesji (28.05.18) radny Krzysztof Kłósek 
dopytywał się o termin startu programu rodzina N+. Program 
ten ma na celu zapewnienie wachlarza zniżek dla rodzin ma-
jących niepełnosprawne dziecko  - podobnych do tych, które 
zapewniono użytkownikom programu Rodzina 3 +.

przygotowywana jest zmiana 
statutu Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, by mógł on obsługi-
wać zarówno wnioski dotyczą-
ce kart dla programu Rodzina 
3+ jak i rodzina N+, ponieważ 
obydwa programy oferują 
podobny zakres ulg. Na po-
czątku przyszłego tygodnia 
nowy statut zostanie przeka-
zany do zaopiniowania rad-
nym, po czym terminy naboru 
wniosków na ten rok zostaną 
określone w drodze zarządze-
nia. Będziemy starali się, aby 
zniżki zaczęły obowiązywać 
już od września tego roku.
Program Rodzina N+ stanowi 
rozszerzenie realizowanego 
już 5 rok programu Rodzi-
na 3+. Podczas poprzednich  
4 lat funkcjonowania z budżetu 
miasta wydano na niego około 

3 mln złotych, co wynosi śred-
nio około 4,5 tys. zł na korzy-
stającą z niego rodzinę. Zniżki 
polegają m.in. na: zwolnieniu 
z opłat za przedszkole i żło-
bek,  za żywienie w szkołach 
i gimnazjach oraz za uczest-
nictwo dzieci w zajęciach 
z zakresu kultury fizycznej, 
oświaty, kołach zaintereso-
wań.Zgodnie z informacjami, 
jakie podał OPS, w Otwocku 
zamieszkuje około 250 rodzin 
z niepełnosprawnymi dziećmi. 
W tym roku w budżecie mia-
sta zostało przez radnych za-
pisane 50 tys. zł na pomoc dla 
nich. Jeżeli program zostanie 
uruchomiony we wrześniu, to 
najprawdopodobniej przezna-
czona na niego kwota 50 tys. 
zł okaże się niewystarczająca. 
W tym przypadku prezydent 
będzie wnioskował do rady 
miasto o zwiększenie środków 
– powiedziała nam Paulina 
Jaworek z Biura Komunikacji 
UM Otwock.

Red.

Delegacja NEA OECD w reaktorze Maria w Świerku  
(foto: Marcin Jakubowski / NCBJ)

OTWOCK Czy podoba wam się taki budżet obywatelski?
Tylko do przyszłego piątku tj. 8 czerwca 2018 r. można składać uwagi dotyczące tegorocznego 
projektu uchwały o budżecie obywatelskim. W projekcie uchwały zaproponowano zwiększenie 
puli dotyczącej projektów. Zgłaszanie pomysłów na przyszły rok i ich wybór ma trwać od lipca do 
listopada tego roku. Pełna treść proponowanej uchwały znajduje się na stronie www.otwock.pl
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Przygotował: Sławomir Wąsowski

Kolejne zatrzymania de-
alerów narkotykowych 
- tym razem w Nad-
brzeżu i Józefowie. W 

ręce wymiaru sprawiedliwości 
wpadło trzech handlujących 
substancjami odurzającymi.

Karczewscy funkcjonariu-
sze patrolowali rejon Wisły 
w Nadbrzeżu. Wcześniej do-
stali „cynk” o spotkaniach 
dealerów w tym miejscu. In-
formacja potwierdziła się. W 
zaparkowanym samochodzie 

Od kilku dni przeży-
wamy letnią falę 
upałów. Wielu cie-
szy się długo ocze-

kiwanym ciepłem. Niestety, 
wraz z nim przychodzą też 
gwałtowne burze. Siła wiatru 
i ilość opadów powodują cza-
sem poważne szkody. I tak w 
sobotę (26.05) otwocka straż 
musiała interweniować w Ce-
lestynowie, gdzie doszło do 
podtopienia prywatnego bu-
dynku. Wodę wypompowano 
także z budynku szkoły (by-
łego gimnazjum) w Gliniance, 
przy ul. Napoleońskiej 53. Na 
szczęście w obu przypadkach 
nikt nie ucierpiał.

W  nocy z wtorku na 
środę (30 maja 
2018) nad ranem 
wybuchł pożar 

w dzielnicy Świder, w pobliżu 
przystanku PKP. Pożar został 
zgłoszony do służb o godz. 
3.10 w nocy. Palił się pusto-
stan (dawny sklep chemiczny) 
przy ul. Jana Pawła II. Ogień 
był bardzo intensywny. W akcji 
gaśniczej brało udział sześć 
jednostek straży pożarnej.Jak 
dowiedzieliśmy się od rzecz-
nika KPP Otwock, nadkom. 
Daniela Niezdropy, policja nie 
prowadzi w tej sprawie śledz-
twa - nie wystąpiło bezpośred-
nie zagrożenie dla ludzi.

siedziało dwóch mężczyzn, 
którzy, na widok patrolu, za-
reagowali nerwowym zacho-
waniem. Sprawdzenie obu 
panów i przeszukanie samo-
chodu dało oczekiwany efekt 
- zabezpieczono kilkanaście 

gramów amfetaminy i jedną 
porcję marihuany. Rodzaj sub-
stancji potwierdził narkotester. 
Obaj zatrzymani (34-latek i 
28-latek) trafili do policyjnego 
aresztu. Starszy z nich dobro-
wolnie poddał się karze.
Bardziej spektakularne za-
trzymanie miało miejsce 
na ul. Matejki w Józefowie. 
Mieszkaniec tego miasta (lat 
21) poruszał się autem marki 
BMW, ale bez jednego świa-
tła. Zwróciło to uwagę józe-
fowskich funkcjonariuszy. 
Kiedy zbliżyli się do pojazdu, 
z okna bmw wyleciała torebka 
i auto gwałtownie przyspie-
szyło. Na szczęście kierowca 
zatrzymał pojazd na sygnały 
świetlne i dźwiękowe radiowo-
zu. Wylegitymowano dwóch 
mężczyzn, a w wyrzuconej 
torebce znaleziono zielony 
susz – 13 gramów marihuany. 
Kierowca przyznał się, że jest 
to jego własność i poddał się 
karze. Został przewieziony do 
policyjnego aresztu.

Nasuwa się wspólny wniosek 
dotyczący obu opisanych sy-
tuacji. Wpadki dealerów spo-
wodowane zostały ich nerwo-
wym zachowaniem na widok 

stróżów prawa. Cóż, czapka 
gore nie tylko na złodzieju. 
Przestrzegamy - za posiada-
nie nielegalnych substancji 
grozi do 3 lat więzienia. Czy 
warto ryzykować i swoim dzia-
łaniem krzywdzić innych? Na 
to pytanie każdy dealer powi-
nien odpowiedzieć sobie sam.

Do nieszczęśliwego 
wypadku ze skutkiem 
śmiertelnym doszło 
na jednej z prywat-

nych posesji przy ul. Majowej 
w Otwocku – Świdrze. W dniu 
25.05 (piątek) mężczyzna (lat 
41), mieszkaniec tejże pose-
sji, prowadził prace na swoim 
podwórku. Pomagał mu jego 
znajomy, 64-letni mieszka-
niec Otwocka. Gospodarz, 
manewrując samochodem 
ciężarowym marki MAN, 
potrącił swojego znajome-
go, który dostał się pod koła 
ciężarówki. W wyniku tego 
zdarzenia 64-latek zginął na 
miejscu. Interweniowała poli-
cja i straż. Lekarz pogotowia 
na miejscu wypisał kartę zgo-
nu. Okoliczności tego tragicz-
nego wypadku bada obecnie 
prokuratura.

Fot. Maciej R.
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Jak poinformował rzecznik 
KPP Otwock, nadkom. Daniel 
Niezdropa, samochód osobo-
wy jadący w kierunku Warsza-
wy z nieustalonych na razie 
przyczyn zjechał na przeciw-
legły pas ruchu i zderzył się  
z ciężarówką marki Man jadą-
cą w kierunku Puław. 

Do akcji ratowniczej zosta-
ły wezwane cztery jednostki 
straży pożarnej: JRG Otwock, 
OSP Karczew, OSP Łukó-
wiec oraz OSP Otwock Wiel-
ki. Ponadto wezwano zespo-
ły ratownictwa medycznego,  
w tym śmigłowiec oraz policję.

Ratownicy nie mieli łatwego 
zadania, bo w wyniku silne-
go zderzenia osobówka zo-
stała kompletnie zgnieciona, 

Policjanci z otwockiej dro-
gówki, analizując dotychcza-
sowe doświadczenie zwią-
zane z kontrolami autokarów 
przed planowanymi wyjaz-
dami, chcieliby wprowadzić 
jednolite zasady, które obo-
wiązywałyby na terenie ca-
łego powiatu otwockiego. 
Dzięki unormowaniu zasad 
prowadzenia kontroli, wpro-
wadzony zostałby porządek 
związany z wnioskowaniem 
o kontrole, a później ich 
przeprowadzeniem.

Policjanci z drogówki do-
tychczas starali się realizo-
wać zgłaszane kontrole au-
tobusów w taki sposób, aby 
odbywało się to sprawnie  
i efektywnie. Zdarzały się jed-
nak sytuacje, kiedy mając już 
zaplanowaną służbę, otrzy-
mywali zgłoszenie właściwie 
w ostatniej chwili, a związane 
z potrzebą przeprowadzenia 
działań sprawdzających.
Aby uporządkować zasady 
kontroli, policjanci normują 
sposób zgłaszania autoka-
rów oraz miejsce prowadze-
nia tych sprawdzeń:
1. kontrole autobusów odby-
wają w jednym, wyznaczo-
nym punkcie w Otwocku przy 
ulicy Andriollego 80, gdzie 
na parkingu zostały wydzie-
lone miejsca do przeprowa-
dzenia kontroli -  znajduje 
się tam tablica informująca 
o przeznaczeniu tej części 
parkingu. Punkt ten spełnia 
wymagania  bezpieczeń-
stwa i jest przystosowany po-
wierzchniowo dla autobusów. 
2. zgłaszając kontrolę auto-

busu, należy złożyć wniosek 
w formie elektronicznej co naj-
mniej 7 dni  przed plano-
wanym terminem wyjazdu.
3. należy podać proponowaną 
datę i godzinę kontroli realizo-
wanej wyłącznie w punkcie w 
Otwocku przy ulicy Andriolle-
go 80.
4. w składanym wniosku nale-
ży zawrzeć następujące infor-
macje:
- zgłaszający kontrolę, jego 
dane i kontakt telefoniczny,
- autokar, marka, numer reje-
stracyjny,
- rodzaj wyjazdu,
- trasa wyjazdu,
- data i godzina planowanego 
wyjazdu,
- liczba przewożonych pasa-
żerów,
- przewoźnik, jego dane i kon-
takt telefoniczny,
- kierowca, jego dane i kontakt 
telefoniczny,
- proponowana data i godzina 
kontroli.
Wprowadzając zasady prowa-
dzenia kontroli autokarów, poli-
cjanci chcą poprawić ich kom-
fort, czas realizacji, a przede 
wszystkim uporządkować 
kwestię zgłaszania, aby tzw. 
pilnych sprawdzeń dokonywać 
wyłącznie w sytuacji podej-
rzenia, że kierowca autobusu 
może być pod wpływem alko-

holu lub nagle zauważono zły 
stan techniczny autobusu, co 
może stanowić zagrożenie 
dla zdrowia i życia pasaże-
rów.
Zgłoszenia można przekazy-
wać w formie elektronicznej 
na adres e-mail: oficer.praso-
wy.otwock@ksp.policja.gov.
pl. Kierując zgłoszenie, każ-
dorazowo prosimy wniosko-
wać o przesłanie potwierdze-
nia otrzymania wiadomości 
przez Komendę Powiatową 
Policji w Otwocku.
Po zgłoszeniu kontroli pro-
simy o kontakt z Wydziałem 
Ruchu Drogowego Komendy 
Powiatowej Policji w Otwoc-
ku pod nr tel. 22 60 41 214 
w celu ustalenia szczegółów 
kontroli (od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8-16).
W przypadku pilnych zgło-
szeń, związanych z pod-
jęciem natychmiastowej 
interwencji, w związku  
z podejrzeniem kierowania 
autobusem po alkoholu lub 
innych okoliczności, które 
mogą mieć wpływ na bez-
pieczeństwo podróżnych, 
prosimy o kontakt z oficerem 
dyżurnym KPP w Otwocku 
tel. 22 60 41 213 – cało-
dobowo lub 997, 112.

DN

Zasady zgłaszania autokarów 
do policyjnych kontroli

Policjanci z otwockiej drogówki, w związku ze zbliżającym się okresem zwiększonych 
wyjazdów na „zielone szkoły”, wycieczki, a już niebawem i na kolonie, zwracają się do 
wszystkich szkół, przedszkoli oraz innych podmiotów, które wnioskują o kontrole auto-
karów przed zaplanowanymi wyjazdami, aby zapoznały się i stosowały się do wprowa-
dzonych zasad umożliwiających sprawne wykonanie kontroli przez policjantów. 

Śmierć na DW 801
W środę, 30 maja 2018 r. na drodze wojewódzkiej nr 801, 
koło Karczewa doszło do śmiertelnego w skutkach wypad-
ku. Czołowo zderzyło się osobowe renault z tirem. Jedna 
osoba zginęła, jedna jest ciężko ranna. Trasa była zabloko-
wana przez kilka godzin.

a kierowca i pasażer zostali 
zaklinowani wewnątrz pojaz-
du. By ich stamtąd wydobyć, 
konieczne było użycie specja-
listycznych narzędzi hydrau-
licznych. Niestety okazało się, 
że pasażer poniósł śmierć na 
miejscu. Natomiast kierowca 
po reanimacji został zabrany 
śmigłowcem LPR do szpitala.

Kierowcy ciężarówki man nic 
się nie stało. Na miejscu zo-
stał przebadany alkomatem - 
był trzeźwy.

Na miejscu wypadku przez 
kilka godzin trwały czynności 
policji i prokuratury. DW 801 
w rejonie była kompletnie nie-
przejezdna. Policja wyznaczy-
ła objazdy dla kierowców.

ZetKa

fot. OSP Łukówiec
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Jedna z otwocczanek, wie-
loletnia mieszkanka ul. Rey-
monta, zwróciła się do re-
dakcji iOtwock.info z prośbą  
o interwencję w sprawie fatal-
nego stanu odcinka ich ulicy. 
W rozmowie telefonicznej na-
rzekała na lekceważenie ze 
strony samorządowców i służ-
by drogowej. Mieszkańcy tej 
okolicy w 2014 r. zebrali 280 
podpisów z prośbą o poprawę 
warunków poruszania się ul. 
Reymonta i kilku sąsiednich 
ulic, przy których mieszkają  
i na co dzień korzystają. Pismo 
zostało skierowane do władz 
miasta i powiatu. Ich apel oraz 
wielokrotne monity pozostają 
jednak ciągle bez odzewu (za-
rząd ul. Reymonta leży w ge-
stii powiatu). Postanowiliśmy 
bliżej przyjrzeć się problemowi 
i wysłuchać obu stron. Przed-
stawiciel mieszkańców zarzu-
ca decydentom opieszałość  
i ignorowanie ich sprawy oraz 
wskazuje na „szerokie plecy” 
prywatnej inicjatywy, która po-
trafiła „załatwić” remont krótkiej 
ulicy Hoffmanowej. Właśnie 
tam wzniesiono nowe budynki 
wielorodzinne, do których do-
bry dojazd zwiększa ich atrak-
cyjność, a co za tym idzie, 
cenę za każdy m2. Apelujący 
nie oczekują natychmiastowe-
go, kompleksowego remontu 
ul. Reymonta, dostrzegając 
ogromne potrzeby miasta  
i powiatu. Ich prośba dotyczy 
gruntownego uprzątnięcia po-
boczy i wycięcia chaszczy, 
które uniemożliwiają porusza-
nie się pieszym po poboczach 
ulicy. 
Należy dodać, że na oma-
wianym odcinku drogi nie ma 
chodnika, a szerokość jezdni 
to ok. 4,5 m. Na domiar złego, 
w kilku miejscach ulica ograni-
czona jest ciasną zabudową. 

Prawdziwy dramat rozgrywa 
się po obfitych deszczach. 
Rozlewiska na drodze są nie 
tyle utrudnieniem, co wręcz 
uniemożliwiają pokonanie nie-
których odcinków. Fatalny stan 
utrzymuje się od apartamen-
towca przy sklepie „Biedron-
ka” aż do ul. Samorządowej. 
Należy wspomnieć również, 
że w ostatnich miesiącach,  
w związku z budową mostu na 
Świdrze i pracach związanych 
z tą inwestycją, ul. Reymon-
ta jest wyznaczona na drogę 
objazdową, co wiąże się ze 
wzmożonym obecnie ruchem 
pojazdów.
W tej sprawie poprosiliśmy 
o komentarz dyrektora ZDP 
Otwock (z s. w Karczewie) Ta-
deusza Marka Płaczka, który 
w telefonicznej rozmowie za-
pewnił redakcję iOtwock.info, 
a więc również zainteresowa-
nych mieszkańców tej części 
Otwocka, że omawiany odcinek  
ul. Reymonta zostanie w tym 
roku należycie uprzątnięty (ze-
branie nagromadzonej na pobo-
czach ziemi, wycięcie krzaków). 
Te prace zostaną na pewno wy-
konane w bieżącym roku, choć 
dyrektor nie potrafił wskazać 
dokładnego terminu realizacji. 
Wskazuje natomiast na kolej-
ność robót: najpierw uprzątane 
są drogi powiatowe wraz z chod-
nikami i ścieżkami rowerowymi. 
Jak to zwykle bywa jest też 
druga strona medalu. To 
mieszkańcy, którzy nie wywią-
zują się ze swoich obowiąz-
ków. Dyrektor ZDP przypo-
mina i apeluje do właścicieli 
otwockich (i nie tyko) posesji, 
aby poczuli się odpowiedzialni 
za należyte utrzymanie odcin-
ków chodnika na wysokości 
swojej działki (odśnieżanie, 
zamiatanie). Okazuje się, że 
znikomy procent właścicie-

li i zarządców wywiązuje się  
z tego obowiązku. Znakomi-
ta większość tych robót, siłą 
rzeczy, spada na drogowców 
i właśnie tym dyr. Płaczek 
usprawiedliwia opóźnienia  
w pracach takich jak oczysz-
czenie, np. ul. Reymonta. 
Dyrektor ZDP, jako przedsta-
wiciel zarządcy drogi nale-
żącej do powiatu, dokładnie 
zna problem tego miejsca, 
jak i wielu innych w naszym 
powiecie. Stwierdza dobit-
nie, że radykalne rozwiązanie 
tego typu sytuacji jest możliwe 
wyłącznie poprzez budowę 
kanalizacji deszczowej, któ-
rej nasze miasto nie posiada. 
Podaje jednocześnie przykład 
dobrego działania, jakie mia-
ło miejsce w Karczewie w la-
tach 90., gdzie na wybranych 
obszarach miasta stworzo-
no instalację odprowadzania 
deszczówki. System kanaliza-
cji skutecznie służy mieszkań-
com do dzisiaj.
Jak już pisaliśmy na łamach 
iOtwock.info, jeszcze w tym 
roku, we wspomnianym rejo-
nie Otwocka, zostanie wyre-
montowana ul. Samorządowa. 
Zyska ona nową nawierzchnię, 
chodnik i ścieżkę rowerową. 
Modernizacja ul. Reymonta 
nie została wpisana na ten rok 
ze względu na objazd związa-
ny z budową mostu i remon-
tem ul. Jana Pawła II (chociaż,  
w przypadku znalezienia do-
datkowych środków, dyr Pła-
czek nie wyklucza tej realiza-
cji). Dzisiaj - wraz z proszącymi 
mieszkańcami części Otwocka 
- trzymamy go za słowo, że ten 
newralgiczny odcinek powia-
towej drogi zostanie przynaj-
mniej należycie uprzątnięty.

Sławomir Wąsowski

NASZA INTERWENCJA
Od czterech lat proszą o udrożnienie poboczy ulicy Reymonta
Mieszkańcy ul. Reymonta w Otwocku (pomiędzy ul. Żeromskiego i Samorządową) oraz kilku 
okolicznych mniejszych ulic, m.in. Widok, Geislera, czy Chopina, zwracają się z apelem do sa-
morządowców i drogowców o rozwiązanie ich trudnej sytuacji, która trwa od wielu lat.
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Tak dla przypomnienia –  
w budżecie na 2018 rok zosta-
ło zapisane zabezpieczenie 
środków w wysokości 100.000 
zł na odbudowę pomnika mar-
szałka Józefa Piłsudskiego  
w parku miejskim, co mia-
ło być spełnieniem marzeń 

Altana śmietnikowa zamiast pomnika
Czy pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego wróci do parku miejskiego?
Jednym z punktów rewitalizacji parku miejskiego (o czym nasza gazeta pisała w poprzed-
nim wydaniu) jest odbudowa pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. Temat ten został 
poruszony na ostatniej (28 maja 2018) sesji Rady Miasta Otwocka. 

wielu mieszkańców naszego 
miasta.
Kwota na pozór wydaje się 
dość wysoka, wszak pomnik 
to kawałek betonu czy kilka 
odlewów z brązu. I tu sprawa 
zaczyna się komplikować, bo 
my chcemy ten pomnik, który 

był kiedyś w parku miejskim 
- ufundowany przez komitet 
miasta, odsłonięty 13 sierpnia 
1932 roku, a zaprojektowany 
przez Stanisława Szreniawę-
-Rzeckiego, prezesa Stowa-
rzyszenia Artystów „Rytm”. 
Dodajmy jeszcze, co istotne, 
że oryginalny pomnik został 
zniszczony w latach 50. przez 
ówczesne władze.
Działania, które należało pod-
jąć na samym początku, to 
ustalenie stanu prawnego, 
czyli odnalezienie dokumen-
tacji dotyczących przekazania 
praw autorskich dla miasta 
przez projektanta. Niestety, 
okazało się, iż nigdy Otwock 
takich praw nie miał lub też 
po prostu one zginęły. Tym 
samym wykonanie repliki 
identycznego pomnika jest 
niemożliwe bez zgody spad-
kobierców artysty.
Mozolne poszukiwania pro-
wadzone przez naczelnika 
wydziału kultury doprowadziły 
jednak do tego, że spadko-
bierczyni została odnaleziona 
w Londynie – jest to wnuczka 
Stanisława Szreniawy-Rzec-
kiego. Na początku kwietnia 
b.r. z UM Otwock został do niej 
wysłany m.in.  projekt umowy 
na nieodpłatne przekazania 
praw autorskich miastu.

Korespondencja e-mailowa 
doprowadziła do tego, że 
26.04.2018 miała miejsce 
wizyta tej pani w Otwocku. 
Po miłym spacerze po parku 
miejskim i wskazaniu miejsca 
lokalizacji pomnika doszło do 
spotkania w urzędzie mia-
sta, w którym wzięli udział: 
spadkobierczyni S. Szrenia-
wy-Rzeckiego, naczelnik wy-
działu kultury,  Andrzej Wyso-
czański oraz przewodniczący 
rady miasta Jarosław Margiel-
ski. Przedstawione warunki 
umowy, jakie zaproponowała 
spadkobierczyni, to kwota 
50.000 zł za przekazanie praw 
autorski miastu oraz zastrze-
żenia, z jakiego materiału ma 
być wykonany pomnik – nie 
może być to monument beto-
nowy, ale zrobiony z wapienia. 
W tym momencie okazało się, 
że założone 100.000 zł - zapi-
sane w budżecie na realizację 
tego zadania - nijak się mają 
do rzeczywistych kosztów. Sy-
tuacja patowa – jakie znaleźć 
zatem rozwiązanie? Na jednej 
z komisji rady miasta, która od-
była się 30 kwietnia br. stwier-
dzono, że “nie trzeba było 
szukać spadkobierców, tylko 
wybudować, a potem się mar-
twić”. Propozycja to jednak nie 
tylko nieetyczna, ale też niosą-
ca za sobą ewentualne poważ-
ne konsekwencje prawne.
Wydawało się oczywiste, że 
na sesji 28 maja pieniądze na 

ten cel zostaną zwiększone, 
ale nic bardziej mylnego. Z 
tych 100.000 zł  - 14.000 zł zo-
stało przesunięte na budowę 
altany śmietnikowej przy jed-
nym z budynków komunalnych  
w Otwocku. Oczywiście nikt 
nie krytykuje samego pomysłu 
owej inwestycji. Naszym zda-
niem każdy budynek komunal-
ny powinien zostać w takową 
zaopatrzony i to nie tylko ze 
względów estetycznych, ale 
też i z powodu grasujących 
dzików. Chodzi o kontekst -  
z jakich środków celowych zo-
stały zabrane pieniądze.
Niezrozumiałe jest też sta-
nowisko przewodniczącego 
rady miasta Jarosława Mar-
gielskiego, który wnioskował  
o odwołanie naczelnika wy-
działu kultury Andrzeja Wy-
soczańskiego, jako  powód 
podając opieszałość w działa-
niach na rzecz odbudowy po-
mnika. Przewodniczący wszak 
uczestniczył w spotkaniu i zna 
całą sprawę „od podszewki”.
Nasza gazeta nie omieszka 
oficjalnie wystąpić o komen-
tarz zarówno do pana prze-
wodniczącego jak i pana na-
czelnika wydziału kultury, oraz 
oraz spadkobierczyni praw 
autorskich. Jeśli tylko takowe 
stanowiska otrzymamy, nie-
zwłocznie o nich napiszemy. 

Stanisława Wadowska

Fot. Muzeum Ziemi Otwockiej

Dwa tygodnie temu pisaliśmy  
o milionie złotych, który posłan-
ka Anita Czerwińska obiecała 
zapisać w budżecie krajowym  
z przeznaczeniem na rewitali-
zację parku. Takie przeznacze-
nie środków okazało się nie-
możliwe, o tym dlaczego i na co 
można te środki przeznaczyć 
tłumaczył na poniedziałkowej 
sesji (28 maja 2018) Tomasz 
Szlązak z Wojewódzkiego 
Urzędu Marszałkowskiego:
- Ja przybywam do Państwa  
z trudną misją, Pan wojewoda 
prosił mnie o udzielenie radzie 
i panu prezydentowi pełnego 
wsparcia w zakresie uzgod-
nienia przeznaczenia tej do-
tacji, która została zapisana  
w ustawie finansowej na 2018 r. 
do budżetu wojewody – rozpo-
czął swoje wystąpienie.
- Gdy tylko dowiedzieliśmy, 
że 1 mln złotych ma być 
przeznaczony na rewitali-
zowany w tej chwili park, to  
w pierwszej fazie poleciliśmy 

Dyrektor tłumaczy się z miliona złotych
prezydentowi, aby skierował 
wniosek do konserwatora za-
bytków. W tamtym czasie nie 
mieliśmy informacji o tym, jak 
pod względem finansowym 
skonstruowana jest ta inwe-
stycja i byliśmy przekonani,  
że wszystko pójdzie gładko – 
kontynuował Tomasz Szlązak.
Co się okazało? Konserwa-
tora po otrzymaniu wniosku 
o wypłatę dotacji uznał, że 
zadanie, które może zostać 
sfinansowane, nie wchodzi  
w zakres jego kompetencji. 
Wezwał więc mazowiecki 
urząd, a także pana prezy-
denta i poinformował nas, że 
nie jest w stanie udzielić tego 
rodzaju dotacji. To wzbudziło 
konsternację wśród urzęd-
ników mazowieckiego wo-
jewódzkiego urzędu, w tym 
moją, ze względu na fakt, że 
nie znaliśmy dotychczas for-
malnego sposobu złożenia 
wniosku i tego, w jakim stop-
niu jest skomplikowane finan-

sowanie tej inwestycji.
Państwo musicie wiedzieć, że 
samo przeznaczenie jakiejś 
kwoty na dotacje i wpisanie 
jej do budżetu nie powoduje, 
iż jesteśmy w stanie tę dota-
cję wypłacić bez ponoszenia 
odpowiedzialności spowo-
dowanej niedotrzymaniem 
dyscypliny w zakresie finan-
sów publicznych. Znaleźliśmy 
taką podstawę i realizowaną 
inwestycję na terenie miasta 
Otwocka, która odpowiadała-
by ramom, w jakich musi po-
ruszać się Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki. Kluczowym 
czynnikiem jest czas! Mamy 
obowiązek rozliczyć to zada-
nie do końca 2018 roku – za-
znaczył dyrektor Szlązak.
Ostatecznie milion złotych 
zostanie przeznaczony na 
kompleks sportowy na osie-
dlu Ługi. Jak powiedział pan 
dyrektor, do budżetu wojewo-
dy w ten sam sposób zostało 
wpisanych 12 dotacji. Każda 

z nich rodziła wątpliwości, po-
nieważ  wpisano je w uchwa-
le budżetowej bez wskazania 
podstawy materialno - praw-
nej. Byliśmy zmuszeni do 
tego, żeby zmienić zadanie  
w kilku pozycjach i negocjo-
wać z odpowiednimi orga-
nami sposób przeznaczenia 
tych środków tak, aby było to 
korzystne dla mieszkańców – 
zakończył swoją wypowiedź.
Mieszkańców zapewne ucie-

szy dodatkowa inwestycja. 
A my ze swojej strony uspo-
kajamy, że przeniesienie do-
tacji z parku na boisko wcale 
nie oznacza, że park nie bę-
dzie rewitalizowany. Miasto 
Otwock pozyskało na jego 
rekonstrukcję środki unijne 
w wysokości 4,3 mln złotych. 
Rewitalizacja rozpocznie się 
w tym, a zakończy w przy-
szłym roku.

Red.
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Wójt Gminy Kołbiel poinformował, że zgodnie z ustawą z dn. 
7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od-
prowadzaniu ścieków decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Warszawie - Państwowe Gospodarstwo 
Wody Polskie w Warszawie zatwierdzone zostały nowe taryfy 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadza-
nia ścieków na terenie Gminy Kołbiel. Nowe taryfy obowiązują 
od 30.05.2018 przez okres 3 lat.

Nowe taryfy na wodę  
i ścieki w gminie Kołbiel

parafii pod wezwaniem WNMP 
w Celestynowie, z parafii pw. 
Matki Bożej Anielskiej w Sta-

Ołtarze w parafiach 
gminy Celestynów

Marek Mazek, właściciel no-
woczesnej masarni Lubice w 
gminie Kołbiel, każdego roku 
zaprasza swoich dostawców 
i osoby z nim współpracujące 
na spotkanie, podczas któ-
rego poruszane są problemy 
krajowe i lokalne związane z 
hodowlą tuczników i bydła, 

W podziękowaniu  
rolnikom

uprawami rolnymi, aktualnymi 
cenami żywca i rogacizny, a 
także współpracą z masarnią 
na dany rok. Odbywa się to 
najczęściej w lokalu gastrono-
micznym przy suto zastawio-
nych stołach. Bo, jak twierdzi 
Marek Mazek, nic tak nie po-
budza do rozmowy i zwierzeń, 

jak dobre jadło, szlachetne 
napitki i muzyka. W ten spo-
sób przedsiębiorca dziękuje 
współpracownikom z trzech 
powiatów: mińskiego, garwo-
lińskiego i otwockiego za ca-
łoroczne, regularne dostawy.

AnKa

Prezentujemy Państwu losowo wybrane ołtarze 
z parafii w gminie Celestynów:

rej Wsi i Dąbrówce, parafii 
pw. Św. Stanisława Biskupa i 
Męczennika w Ostrowie i pw. 

Matki Bożej Częstochowskiej 
w Zabieżkach.

AnKa

ul. Szkolna Celestynów Stara Wieś

Dąbrówka
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Inwestycja była ogromnie 
wyczekiwana przez miesz-
kańców wymienionej ulicy, 
ponieważ znajdowała się w fa-
talnym stanie, szczególnie w 
okresach deszczowych. Stąd 
ich frustracja, gdy się okazało, 
że w nowym asfalcie zostały 
dwie niedokończone przerwy, 
a na poboczu leżą pozosta-
łości po budowie. Co gorsze, 
mija pół roku, a nie widać koń-
ca problemu... 
Na prośby mieszkańców i użyt-
kowników ulicy Kąckiej trzy 
radne z gminy Wiązowna: Bo-
gumiła Majewska, Magdalena 
Koczorowska-Szlassa i Mario-
la Kublik zwróciły się do rady 

Radni, którzy na sesję abso-
lutoryjną stawili się w kom-
plecie, najpierw wysłuchali 
sprawozdania wójta z wyko-
nania budżetu 2017 r. Na ko-
niec tego roku dochody gminy 
wyniosły 79 103 181 zł (przy-
jęty plan przewidywał 78 307 
895,22 zł), natomiast zrealizo-
wane wydatki wyniosły 77 962 
756 zł (przy planowanych w 
wysokości 82 631 237,80 zł). 
Rok 2017 zakończył się nad-

Podczas 56. sesji 
29 maja 2018 r. 
Rada Gminy 
Wiązowna po-
stanowiła na-
wiązać partner-
ską współpracę  
z dwoma gmi-
nami o „siostrza-
nych” nazwach - 
podkarpacką Wiązownicą  
i dolnośląskim Wiązem.
Jak powiedział projektodaw-
ca uchwały, wójt Janusz Bud-
ny, pomysł został zainspiro-
wany pomyłkami urzędowymi 
dotyczącymi głównie przesy-
łania dokumentów w sprawie 
500+. Przy okazji 100-lecia 
odzyskania niepodległości 
zaproponował więc nawiąza-
nie partnerskiej współpracy 
z gminą wiejską Wiązownica 
i miejską Wiąz. Początkiem 
przyjaźni ma być wspólne 
posadzenie 100 wiązów,  
a potem relacje m.in.w dzie-
dzinach oświaty, kultury.

ZetKa

Kiedy będzie skończona  
Kącka w Wiązownie?
Późną jesienią 2017 Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku zrealizował  przebudowę  
600 metrów drogi powiatowej Nr 2705W, czyli ul. Kąckiej w Wiązownie. Tyle, że nie całkiem... 

powiatu o: „(...) o niezwłoczne 
dokończenie prac związanych 
z budową nawierzchni asfal-
towej na ww ulicy. Budowa ta 
była prowadzona w ramach 
porozumienia zawartego mię-
dzy gminą Wiązowna a powia-
tem otwockim.
Formalnie zadanie zostało 
zrealizowane na przełomie li-
stopada i grudnia 2017 roku, 
jednak w rzeczywistości pozo-
stały dwa odcinki, które nie są 
wyasfaltowane. W rezultacie 
na ok. 200 metrach drogi są 
dwie przerwy po kilkadziesiąt 
metrów. Stanowi to wielkie 
zagrożenie bezpieczeństwa 
zwłaszcza, że nie ustawiono 

tam żadnych znaków informu-
jących o braku nawierzchni 
twardej. Ponadto po zakoń-
czeniu prac pozostały nie-
uporządkowane pobocza, na 
których leżą hałdy destruktu  
i wyrwy powstałe podczas wy-
znaczania trajektorii jezdni.
Pierwszy ze wzmiankowanych 
odcinków wiąże się z przebudo-
wą mostu, która została wyko-
nana w sposób wadliwy. Nowy 
przepust został ułożony ok.  
30 cm powyżej dna rowu, co 
powoduje zatrzymywanie i pię-
trzenie się wody. Spółka Wodna 
Wiązowna Kościelna - posiada-
jąca dokumentację w tej sprawie 
(projekt profilu podłużnego) - 

zdecydowanie zakwestionowała 
jego prawidłowość.
Drugi odcinek to fragment 
ulicy, pod którym przechodzi 
linia gazociągu, nie został 
zrealizowany z powodu bra-
ku odpowiednich uzgodnień  
z właściwymi organami”. 
Ponadto wiązowskie radne 
przypomniały, że budowa dro-
gi powiatowej - Kąckiej odby-
wa się przy wsparciu finan-
sowym z funduszy gminnych  
(w 2017 roku samorząd Wią-
zowny przeznaczył na ten 
cel 200 tys. zł przy wkładzie 
powiatu 200 tys). I poprosiły 
radę powiatu o ,,zobligowanie 
odpowiednich służb do wła-
ściwego zakończenia zada-
nia” oraz  „wskazania terminu 
dalszej realizacji inwestycji na 
ulicy Kąckiej”.
Z uzyskanych przez nas infor-
macji wynika, że 9 maja 2018 
wniosek radnych z Wiązowny 
był rozważany podczas po-
siedzenia zarządu powiatu w 
Otwocku. Starosta Mirosław 
Pszonka stwierdził, że sprawa 
powinna być zakończona do 
10 czerwca br.
Wyjaśnił przy tym, że w ta-
kim rowie odwadniającym, jak 
ten, przez który ma być skoń-
czona przeprawa drogowa, 
woda będzie zawsze  - mimo 
odprowadzania. Problem da-
nego miejsca na ulicy Kąckiej 
był omawiany na spotkaniu 
z przewodniczącym zarządu 
spółki wodnej.   
Co do drugiego fragmentu, 
pod którym przechodzi ga-
zociąg, zostało uzgodnione 
wzmocnienie nadbudowy  
w postaci betonu i zbrojenia 
dla ochrony ciągu gazowego.
Koniec maja, a na ul. Kąckiej 

nic się nie dzieje. Na sesji 
Rady Gminy Wiązowna 29.05. 
wystąpił przedstawiciel miesz-
kańców tamtej okolicy z proś-
bą o interwencję w sprawie 
prawidłowego zakończenia 
inwestycji. - Nie wiadomo, czy 
budowa trwa, ponieważ nie 
ma żadnych tablic informacyj-
nych - mówił. Jest natomiast 
jezioro w dziurze, gdzie nie 
ma asfaltu i nieposprzątane 
pobocze. 
Przewodnicząca RG Renata 
Falińska wyraziła pełną soli-
darność rady z mieszkańcami 
i obiecała grupową interwen-
cję radnych gminnych na ko-
lejnej, czyli czerwcowej sesji 
rady powiatu. Także Bogumiła 
Majewska obiecała dalsze na-
ciski w formie kolejnych pism 
do starostwa, szczególnie, 
że do tej pory na poprzednie 
pismo nie dostały oficjalnej 
odpowiedzi. - Jesteśmy zde-
terminowane, aby tę spra-
wę pilotować - powiedziała. 
-  Bo zdajemy sobie sprawę  
z uciążliwości, na jakie na-
rażeni są mieszkańcy oraz 
z tego, że tam poszły nasze 
pieniądze, które powinny być 
efektywnie wydatkowane.

Mimo tych perturbacji Rada 
Gminy Wiązowna przezna-
czyła w tegorocznym budże-
cie kolejne środki na budowę 
odcinka drogi powiatowej nr 
2705W w Kącku - 454 tys. zł. 
Ma to być pomoc rzeczowa 
dla powiatu, tym razem jednak 
w formie samodzielnie “wyko-
nanej nakładki asfaltowej”,  
a nie w formie przekazanych 
funduszy.
 

Kazimiera Zalewska

Wójt Wiązowny z absolutorium
Najważniejszą sprawą omawianą podczas 56. sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się 
29 maja 2018 r., było udzielenie wójtowi Januszowi Budnemu absolutorium za wykonanie 
budżetu za 2017 rok. 

wyżką. W finansach gminy w 
tym roku wyróżniły się wielko-
ścią wydatki majątkowe, które 
wyniosły łącznie 16 648 785 
zł, a w ponad 65% przezna-
czone zostały na inwestycje 
oraz ochronę środowiska i go-
spodarkę komunalną. 
Przedstawione dane oraz po-
zytywne opinie Komisji Re-
wizyjnej i Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w sprawie 
absolutorium mogły dać tylko 

jeden rezultat - jednogłośną 
aprobatę dla działań wójta 
wszystkich radnych wyrażoną 
poprzez przyjętą uchwałę.
W dyskusji podsumowującej 
sprawozdanie przewodni-
cząca Renata Falińska pod-
kreśliła, że choć widoczny w 
bilansie rozwój wymusza na 
wszystkich ( łącznie z radnymi) 
znacznie więcej pracy niż kie-
dyś,  to satysfakcja z wyników 
jest wielka. Jej zdaniem suk-

ces rozwojowy w gminie Wią-
zowna jest rezultatem tego, 
że  „rada, wójt, urzędnicy idą 
w jednym kierunku”, wspiera-
jąc swoje wysiłki. Dwie radne: 
Anna Lech i Bogusława Ma-
jewska z kolei zwracały uwagę 
na ich zdaniem ważną cechę 
polityki budżetowej prowadzo-
nej przez wójta , czyli umożli-
wienie zrównoważonego roz-
woju wszystkich części gminy.
Sam wójt Janusz Budny, dzię-
kując za okazaną przez uchwa-
łę aprobatę, podkreślił, że suk-
ces jest dziełem zespołowym 
: ,,Jesteśmy jedną wielką dru-
żyną, która gra do wspólnej 
bramki, którą jest gmina Wią-
zowna” - powiedział.
Dla dociekliwych - całe spra-
wozdanie wójta z wykonania 
budżetu 2017 r., a także 
sprawozdanie finansowe są 
dostępne na stronie www.tu-
wiazowna.pl.

Kazimiera Zalewska

Wiązownica i Wiąz 
przyjaciele Wiązowny
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Kilka dni temu KM i PKP PLK 
ogłosiły doroczne zmiany  
w rozkładach jazdy pociągów, 
które będą obowiązywać od 
10 czerwca br.  Dla podróż-
nych korzystających z trans-
portu kolejowego na linii nr 7 
ważne jest to, że przez cały li-
piec pociągi w ogóle nie będą 
kursować od Otwocka do 
Świdra.
Powodem całkowitego za-
mknięcia obydwu torów pomię-
dzy stacją Otwock i przystan-
kiem w Świdrze w okresie od  
2 lipca do 3 sierpnia 2018 r. jest 
wg komunikatu Kolei Mazo-
wieckich „kolejny etap budowy 
tunelu drogowego w Świdrze 
oraz konieczność włączenia 

W lipcu nie dojedziesz pociągiem 
z Otwocka do Warszawy

24 maja radni m. st. Warsza-
wy przyjęli uchwałę o nowych 
zasadach dofinansowania 
biletów w ramach porozumie-
nia Warszawa+. Dzięki temu 
mieszkańcy gmin Otwock, 
Józefów i Wiązowna mogą 
się spodziewać od września 
tańszych biletów długookre-
sowych na komunikację ZTM 
nawet o 130 zł.
Dotychczas siedem około-
warszawskich gmin korzysta 
z możliwości zmniejszenia 
kosztów przejazdów komuni-
kacją ZTM dla swoich miesz-
kańców. Dzięki najnowszej 
uchwale porozumienie może 
być rozszerzone o kilkana-
ście kolejnych samorządów. 
Jak wiemy udział w programie 
zadeklarowały trzy gminy po-
wiatu otwockiego: Otwock, Jó-
zefów i Wiązowna. Warszawa 
zaproponowała trzy różne po-
ziomy dopłat do biletów dłu-

Nie jesteś pewien, gdzie 
dzwonić w sytuacji awaryjnej 
na przejeździe lub przejściu 
kolejowym? Sprawdź krzyż 
św. Andrzeja. Tam na żołtej 

nowego układu torowego czę-
ści stacji Otwock”. 
Pociągi od strony Pilawy  za-
kończą  bieg w Otwocku. Od 
przystanku Świder w kierunku 
Warszawy będą kursowały po 
obydwu torach. 
Między Otwockiem a Świdrem 
pojawi się komunikacja za-
stępcza, czyli autobusy. 
To nie koniec utrudnień tego 
lata. Zaraz bowiem po zakoń-
czeniu prac w Świdrze, koleja-
rze planują prace przy moder-
nizacji wiaduktu kolejowego 
przed Warszawą Wschodnią 
i - jak informuje fanpage „Ko-
leją przez Otwock” - zamknię-
te zostaną na cały sierpień 
oba tory między Gocław-

kiem a Wschodnią. „Ruch do  
1 września odbywał się bę-
dzie po zdezelowanych torach 
łącznicy dalekobieżnej przez 
las, z pominięciem Olszynki 
Grochowskiej”. Znając stan 
tych torów, autorzy kolejo-
wego fanpage już dziś prze-
widują opóźnienia na trasie 
Otwock- Warszawa. 
Z dobrych wiadomości - od  
30 czerwca br. będzie moż-
na dojechać znów koleją  
z Otwocka do Garwolina. Wte-
dy bowiem (z parotygodnio-
wym opóźnieniem w stosunku 
do pierwotnego harmonogra-
mu) ma zostać otwarty szlak  
Pilawa – Garwolin.

ZetKa

Żółte naklejki na kolejowych przejściach dla pieszych
naklejce zostało umieszczone 
oznakowanie identyfikacyjne 
oraz numery, gdzie należy 
dzwonić w razie potrzeby.
PKP PLK poinformowało, że 

przeprowadziło akcję znako-
wania wszystkich skrzyżowań 
dróg i torów, która ma zwięk-
szyć bezpieczeństwo w tych 
miejscach dzięki możliwości 
szybszego alarmowania w sy-
tuacjach zagrożenia. Na żółtej 
naklejce ( #ŻółtaNaklejkaPLK) 
umieszczanej na wewnętrznej 
stronie krzyży św. Andrzeja,  
a w przypadku przejść z ro-
gatkami, na napędzie rogat-
kowym, znajdują się trzy pod-
stawowe dane: indywidualny 
numer identyfikacyjny skrzy-
żowania, numer alarmowy 112 
i numery awaryjne. 
W razie konieczności dzięki 

nim możliwa będzie precyzyj-
na lokalizacja zdarzenia przez 
operatora  pod nr 112. To  
z kolei dzięki specjalnemu łą-
czu ze służbami PKP Polskich 
Linii Kolejowych S.A pozwoli 
na szybkie ich reakcje. W kilka 
minut, jeśli będzie taka potrze-
ba, wstrzymany zostanie ruch 
pociągów i zminimalizowana 
możliwość zaistnienia niebez-
piecznej sytuacji.
Naklejki w rejonie przejść po-
mogą w trakcie powiadamia-
nia służb w przypadku znale-
zienia nieprzytomnej osoby na 
torach lub w ich pobliżu, zakli-
nowania wózka dziecięcego 

lub inwalidzkiego czy zauwa-
żenia ułożonej na torach blo-
kady (np. usypanej z kamieni).
Numer alarmowy 112 służy 
do zgłaszania wypadków lub 
awarii samochodu na przejeź-
dzie/ zdarzeń na przejściu.
Numery podane „w razie awa-
rii”  to numery do informowania 
dyspozytora kolei - na terenie 
konkretnego zakładu linii kole-
jowych - o usterce urządzeń, 
uszkodzeniu oznakowania na 
przejeździe kolejowo-drogo-
wym w przypadku, jeśli nie ma 
bezpośredniego zagrożenia 
życia.

ZetKa

Jest zgoda na rozszerzenie 
BILETU METROPOLITALNEGO

gookresowych - wszystkie trzy 
nasze gminy wybrały opcję 
najwyższych dopłat do biletów 
swoich mieszkańców. 
Pasażer rozliczający się z po-
datków w gminie, która pod-
pisze porozumienie z Zarzą-
dem Transportu Miejskiego w 
ofercie Warszawa+3, za bilet 
30-dniowy normalny imienny 
ważny w obu strefach bileto-
wych zapłaci tylko 120 zł, czyli 
o 60 zł mniej niż dotychczas. 
A bilet 90-dniowy normalny 
imienny ważny w obu strefach 
będzie kosztował 330 zł, czy-
li o 130 zł mniej (zwiększono 
ostatnio możliwość tej dopłaty 
- wcześniej miało to być 100 
zł). Różnicę w cenie pokryje 
dany samorząd. Teraz ZTM i 
samorządy pracują nad tym, 
aby ofertę można było urucho-
mić już od września tego roku.

ZetKa

RODZAJ  
BILETU

WYSOKOŚĆ DOPŁAT,  
OPCJA WARSZAWA+3

do biletu normalnego do biletu ulgowego

30-dniowy imienny  
obowiązujący w strefie 1 i 2

90-dniowy imienny  
obowiązujący w strefie 1 i 2

30-dniowy imienny  
obowiązujący w strefie 2

90-dniowy imienny  
obowiązujący w strefie 2

60 zł 30 zł

130 zł 65 zł

40 zł 20 zł

70 zł 35 zł
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O co walczą  
niepełnosprawni i ich rodziny

O co chodzi protestującym w sejmie? Z tym pytaniem udaliśmy się  
do Domu Pomocy Społecznej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz  

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Otwocku

Rozmowa z Joanną Bień-
kowską - przewodniczącą 
Stowarzyszenia, Elżbietą 
Borowiec - skarbnikiem, 
Danutą Szufranowską - pra-
cownikiem socjalnym oraz 
Kazimierzem Półtorakiem - 
dyrektorem Domu Pomocy 
Społecznej na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Inte-
lektualną. 

Czym zajmuje się  
Stowarzyszenie?

Joanna Bieńkowska: 
Prowadzimy stowarzyszenie 
osób niepełnosprawnych 
różnego stopnia (upośle-
dzenie umysłowe umiarko-
wane, średnie i głębokie) 
prawie 30 lat. Mamy 9 pra-
cowni, w których niepeł-
nosprawni uczą się m.in. 
gotowania, szycia, korzy-
stania z komputerów, two-
rzą przedmioty z gliny lub 
wikliny. Mamy pracownię 
życia codziennego -  do niej 
uczęszczają tylko 4 osoby w 
ciężkim stanie, które wyma-
gają pomocy we wszystkich 
czynnościach. Opiekuje się 
nimi pielęgniarka oraz opie-
kunka. 
Obecny zarząd działa 11 lat, 
podczas których wykona-
liśmy kawał dobrej roboty.  
W 2007 roku przejęliśmy sto-
warzyszenie, na którego 
budżet składały się niewiel-
kie pieniądze zebrane z 1% 
podatku. Uzyskaliśmy wię-
cej funduszy, dzięki czemu 
powiększyliśmy działalność  
o 4 pracownie. Jest to pra-
ca, której poświęcamy życie 
i pracujemy społecznie.
Od państwa dostajemy 
grosze, o wszystko musimy 
się wystarać sami. Kupiliśmy 
samochód, którym za dar-
mo przewozimy podopiecz-
nych. Zebraliśmy na niego 
pieniądze, stojąc przed ko-
ściołem od rana do wieczo-
ra przez cztery niedziele.

W sejmie trwa protest osób 
zajmujących się osobami 

niepełnosprawnymi  
[w momencie rozmowy; 
zakończył się 27.05.18 

- przyp. red.]. Niektórzy 
nazywają go politycznym, 

inni merytorycznym.  
Jak Pani to postrzega?

Danuta Szufranowska: 
Uważam, że zdecydo-
wanie jest to protest me-
rytoryczny - niepełno-
sprawni mają problemy  
z rehabilitacją. Rodziny chcą 
na to 500 zł. Dla nas jest to 
równie ważne, ponieważ od  
3 lat staramy się o dofinan-
sowanie turnusów reha-
bilitacyjnych. Mieszkańcy 
Domu Pomocy Społecznej, 
w którym jestem pracowni-
kiem socjalnym, tylko raz byli 
na takim wyjeździe dofinan-
sowanym przez PEFRON. 
Uzyskujemy pieniądze od 
darczyńców, od miasta, 
OPWiK, spółdzielni mieszka-
niowej i osób indywidual-
nych, dzięki czemu organi-
zujemy turnusy wakacyjne. 
Pieniędzy na rehabilitację 
nie ma. Jeżeli osoby niepeł-
nosprawne nie skorzystają 
choćby raz do roku z takich 
turnusów, będą one w co-
raz gorszym stanie fizycznym 
i psychicznym.
Nasi podopieczni mają ren-
ty socjalne w kwocie oko-
ło 800 zł, teraz będzie to 
1000 zł,  z czego 70% idzie 
na utrzymanie w Domu Po-

mocy Społecznej. Owszem, 
nasi podopieczni wyjeżdża-
ją, ale dzięki instytucjom sa-
morządowym oraz ludziom 
dobrej woli, a nie dzięki in-
stytucjom rządowym. Zała-
twiamy też innego rodzaju 
rehabilitacje np. przez szpi-
tal MSWiA, przychodzi do 
nas fizjoterapeuta. Ale to 
wszystko za mało.
Wspieram ten protest nieza-
leżnie od polityki (do żadnej 
partii nie należę), bo uwa-
żam, że jest to grupa osób, 
która wymaga specjalne-
go traktowania i opieki ze 
strony państwa.

Co protestującym  
proponuje rząd?

Danuta Szufranowska.: 
Rząd proponuje podnie-
sienie rent do 1020 zł brut-
to, co oznacza podwyżkę  
o ok. 60-70 zł więcej niż 
obecnie. Proponują rów-
nież rehabilitację spo-
łeczną, ale nie bardzo ro-
zumiem, co się pod tym 
pojęciem kryje.

Jaka jest sytuacja  
niepełnosprawnych, którzy 
weszli w dorosłość i muszą 

być pod stałą opieką?  
Z czego żyją oni  

i ich opiekunowie?

Joanna Bieńkowska: 
Jako matka obecnie 40-let-
niego syna, miałam to 
szczęście, że można było 
przejść na wcześniejszą 
emeryturę, czyli po 20 la-
tach pracy. Kilka lat po 
mnie matki, które miały 
również niepełnosprawne 
dzieci, nie mogły już z tego 
skorzystać. Niestety, po 20 
latach pracy emerytura 
była bardzo niziutka, a mój 
syn po ukończeniu 18 roku 
życia dostawał ok. 300 zł 
renty. Dobrze, że miałam 
męża, dzięki czemu jakoś 
nam udało się przetrwać, 
choć było ciężko.

Danuta Szufranowska: Zasi-
łek pielęgnacyjny w kwocie 
153 zł jest niezmieniany od 
25 lat. Wszystkie zasiłki po-
szły w górę, tylko dla ludzi 
niepełnosprawnych utrzy-
muje się tę samą kwotę.

Jak powinna wyglądać 
pomoc państwa dla osób 

niepełnosprawnych?  
Jak wspomóc rodzinę,  

a jak instytucje?

Kazimierz Półtorak: 
Chodzi o to, żeby niepełno-
sprawni mogli się utrzymać, 
gdy rodziców już nie bę-
dzie. Żeby mogli funkcjo-

nować w społeczeństwie. 
Nie mają pieniędzy, więc 
siedzą w domu. Dobrze, że 
istnieją stowarzyszenia, do 
których mogą przyjść, cho-
ciaż szkoda, że o nich nie 
mówi się zbyt dużo. Pań-
stwo zamiata pod dywan 
problemy osób niepełno-
sprawnych. 500 zł, o które 
walczą ludzie w sejmie, jest 
jak najbardziej potrzebne.
Bardzo zależało mi na tym, 
aby nasi podopieczni zna-
leźli pracę. Udało mi się  
– 6 osób pracuje w McDo-
naldzie. Dzięki temu czują 
się docenieni, a dodatkowo 
mają pieniądze na własne 
potrzeby. Niestety, państwo 
w tym nie pomaga -  Zakła-
dy Aktywizacji Zawodowej 
zamykają się, bo nie mają, 
jak się utrzymać.
Jeżeli znaleźli 500 zł na każ-
de dziecko i dostają je za-
równo biedni jak i bogaci, 
to z pewnością rząd może 
znaleźć 500 zł dla niepełno-
sprawnych.

Danuta Szufranowska: 
Oczywiście, powinno to za-
leżeć od dochodu rodziny. 
Są rodziny bardzo zamoż-
ne, a są i biedne. Myślę, że 
te 500 zł powinno być dla 
ludzi, którzy mają najcięższe 
warunki.

Jak wygląda  
wasza współpraca  

z władzami miejskimi  
oraz powiatowymi?

Kazimierz Półtorak: Jeże-
li chodzi o te instytucje, to 
różnie nam się współpracu-
je. Ostatnio chciałem zro-
bić w Otwocku marsz nie-
pełnosprawnych i pokazać, 
że jest nas dużo. Pisałem  
w tej sprawie do placówek 
zajmujących się osobami 
niepełnosprawnymi. Nie 
dostałem odpowiedzi.
Wicestarosta Paweł Rup-
niewski, który z zawodu jest 
architektem, zaoferował, 
że pomoże przygotować 
projekty mieszkań chronio-
nych oraz pomieszczeń do 
rehabilitacji dla DPS i WTZ.

Od lewej Kazimierz Półtorak, Danuta Szufnarowska, Elżbieta Borowiec, Joanna Bieńkowska
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Danuta Szufranowska: 
Władze miasta i powiatu 
interesują się nami. Przy-
chodzą na wydarzenia or-
ganizowane przez stowa-
rzyszenie, wspomagają nas 
finansowo. Nie, nie mogę 
powiedzieć, że nam nie po-
magają.

Czym są mieszkania  
chronione?

Kazimierz Półtorak: 
Są to mieszkania wspo-
magane, w których osoby 
niepełnosprawne mogą 
funkcjonować przy na-
szej pomocy. Dzięki temu 
ci ludzie mogą żyć samo-
dzielnie: płacić rachunki, 
robić zakupy, gotować. 
Nasi specjaliści (psycholog, 
pracownik socjalny itp.) je-
dynie nadzorują, a jeżeli 
jest potrzeba, pomagają. 
Jednak jest to zupełnie inny 
komfort życia dla niepełno-
sprawnych.

Ilu podopiecznych  
ma wasze Stowarzyszenie?

Kazimierz Półtorak: 
Dom Pomocy Społecz-
nej jest całodobowy, ma  
21 mieszkańców. Tylko tyle 
mamy miejsc, a codziennie 
dostajemy telefony z zapy-
taniem o dostępność.

Joanna Bieńkowska: 
Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej trwają 8 godzin dzien-
nie. 41 osób korzysta z 9 sal 
warsztatowych, do tego 
mamy 4 niepełnospraw-
nych korzystających z pra-
cowni życia.

Jakie są wasze priorytety?

Kazimierz Półtorak: 
Mieszkania chronione, 
ewentualnie powiększenie 
powierzchni naszej placów-
ki oraz dopłaty do rehabili-

tacji. Ziemię pod budowę 
mamy, tak samo jak po-
zwolenie na budowę. Jeżeli 
wicestarosta Rupniewski 
pomoże nam narysować 
projekt, to wtedy będziemy 
starać się o dofinansowanie 
unijne. Powinien w Otwoc-
ku powstać Środowiskowy 
Dom Samopomocy typu 
B, czyli dla niepełnospraw-
nych intelektualnie. Zwłasz-
cza, że zapotrzebowanie 
jest coraz większe.

Danuta Szufranowska: 
Dom Pomocy Społecznej 
naszego Stowarzyszenia 
jest jednym z tańszych. 
Pobyt tutaj kosztuje ok.  
3000 zł za osobę,  inne ponad  
5000 zł. Pobyt w znacznej 
mierze opłaca państwo. 
Dodatkowe 500 zł odcią-
żyłoby DPS-y, ludzie mieli-
by większą szansę sami się 
utrzymać. Ekonomia mówi 
sama za siebie.

Kazimierz Półtorak: 
A gdyby były mieszkania 
chronione, to my pilno-
walibyśmy, żeby nasi pod-
opieczni się usamodzielniali.

Organizujecie jakieś  
wydarzenia, w których 
można wziąć udział?

Joanna Bieńkowska: 
Tak, organizujemy m.in. 
ogniska, spotkania świą-
teczne itp., na które przy-
chodzą przedstawiciele 
wielu otwockich instytucji. 
Najbliższe wydarzenie to 
„Dzień Rodziny” 20 czerw-
ca, na który serdecznie 
wszystkich zapraszamy. Za-
chęcamy do poznania na-
szego ośrodka.

Bardzo dziękuję  
za rozmowę

Zuzanna Sikora

Podopieczni Ośrodka

Warsztaty

Szatnia podopiecznych ze zdjęciami każdego właściciela szafki
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Od kilku lat tym prestiżowym 
znakiem nagradzane są czo-
łowe przedsiębiorstwa spo-
łeczne, działające na terenie 
Mazowsza, które są najlepiej 
oceniane przez kapitułę kon-
kursu pod względem podmio-
towości oraz widoczności 
w swoim lokalnym środowi-
sku. Konkurs Mazowieckiej 
Marki Ekonomii Społecznej, 
którego pomysłodawcą i or-
ganizatorem jest samorząd 
województwa mazowieckie-
go, ma za zadanie podnosić 
rangę i umacniać wizerunek 
podmiotów ekonomii społecz-
nej dostarczających dobrej 
jakości produktów oraz usług 
publicznych i działających 
na rzecz lokalnego rozwoju. 
– Cieszymy się z tego wy-
różnienia - mówi Małgorzata 
Cofała, prezes spółdzielni 
- i z tego, że ktoś zauważa 
i docenia naszą pracę. Na 
ten sukces składa się nasza 
aktywność na wielu polach  
i niewątpliwie zaangażowa-
nie całego zespołu. Staramy 
się także wspierać swoim 
doświadczeniem innych, co 
dostrzegają również władze 
samorządowe Mazowsza. 
Nasze doświadczenia, pły-
nące z pracy z dziećmi, pre-
zentowaliśmy już kilkukrotnie 
podczas organizowanych  
w „Kalejdoskopie” wizyt stu-
dyjnych. Sama osobiście bio-
rę też udział w pracach Ko-
mitetu Wspierania Ekonomii 
Społecznej na Mazowszu”.

Spółdzielnia Socjalna „Kalej-

„Kalejdoskop” wyróżniony Mazowiecką Marką
Już po raz trzeci z rzędu Pracownia Rozwoju „Kalejdo-
skop” z Otwocka została wyróżniona przez samorząd 
woj. mazowieckiego znakiem Mazowieckiej Marki Eko-
nomii Społecznej. Małgorzata Cofała, prezes zarządu 
nagrodzonej spółdzielni socjalnej, odbierze to wyróż-
nienie na uroczystej gali podczas Targów Podmiotów 
Ekonomii Społecznej, które odbędą się 8 czerwca br. 
w Centrum Handlowym Blue City w Warszawie.

doskop” prowadzi na terenie 
Otwocka działalność eduka-
cyjną i opiekuńczą od 2013 
roku. W momencie powoła-
nia do życia była pierwszym 
przedsiębiorstwem społecz-
nym utworzonym na terenie 
powiatu. Ponieważ z zało-
żenia działalność spółdzielni 
ma być różnorodna i barwna 
jak… kalejdoskop, wyróżnia 
się w otwockim środowisku 
szeroką ofertą skierowaną 
głównie do dzieci. Jej głów-
ne filary to: kameralny żło-
bek na Kresach i przedszkole  
w Powiatowym Miejskim 
Domu Kultury. Kalejdoskop 
prowadzi również warsztaty 
dla dzieci w wieku szkolnym, 
a w okresie wakacyjnym - pół-
kolonie. W ofercie spółdzielni 
sporo jest elementów nowo-
czesności m.in. edukacja me-
dialna, warsztaty robotyczne, 
elektroniczne czy druku 3D. 
To szczególnie istotne, bo 
zajmując się edukacją, należy 
również myśleć o przyszłości 
i o tym, co będzie ważne ju-
tro. Programowanie czy druk 
3D nie są już dzisiaj nowinka-
mi technicznymi, ale czymś, 
co dzieje się na naszych 
oczach, dobrze więc, że dzie-
ci się tego uczą. Formalna 
edukacja, co by nie mówić, 
nie nadąża za zmianami,  
a te następują, czy nam się to 
podoba, czy też nie. Dotyczy 
to nie tylko tzw. umiejętności 
twardych. Wyzwaniem staje 
się na przykład uczenie dzie-
ci krytycznego myślenia czy 
analizy informacji.

Warto podkreślić, że zespół 
„Kalejdoskopu” przywiązuje 
ogromną wagę do własnego 
rozwoju, stale podnosi swo-
je umiejętności i szuka no-
wych rozwiązań, bo jak mówi 
Małgorzata Cofała: „świat 
się zmienia, a z nim również 
dzieci, kluczowa jest otwar-
tość na świat, w połączeniu 
z krytycznym spojrzeniem na 
to, co nas otacza. Bycie prze-
wodnikiem dla najmłodszych 
zobowiązuje w szczególny 
sposób”.

Pracownia Rozwoju „Kalej-
doskop” w pierwszej kolejno-
ści stawia na rozwiązywanie 
potrzeb społeczności lokal-
nej, uważnie wsłuchuje się 
w potrzeby dzieci oraz ich 
rodziców. Jako przedsiębior-
stwo społeczne, podejmuje 
również działania, które nie 
są nastawione na zysk, ale 
mają szczególne znaczenie 
w wymiarze społecznym. 
Stąd m.in. udział w różnego 
rodzaju przedsięwzięciach 
lokalnych oraz realizacja tak 
wyjątkowych projektów jak 

np. „Kogo widzisz”, który był 
dedykowany osobom niepeł-
nosprawnym intelektualnie. 
Uczestnicy tego projektu 
wzięli udział w warsztatach 
filmowych oraz przygotowali 
wystawę fotograficzną, która 
była prezentowana w otwoc-
kim teatrze oraz w Warszawie 
podczas I Ogólnopolskiego 
Forum Ekonomii Społecznej  
i Solidarnej.

Andrzej Idziak
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Dzień Sosny 
z udziałem przedszkolaków
Urząd Miasta Otwocka - przy współpracy z Polskim Klu-
bem Ekologicznym Koło „Otwockie Sosny”-  zorganizował   
w dniu 18 maja 2018 już po raz trzynasty uroczystość pod 
nazwą Otwockie Dni Ziemi „Święto Sosny”.

Wedle już wieloletniej tradycji 
w tym dniu nadano imię jed-
nej z sosen, która rośnie na 
terenie miejskiego magistratu. 
Tym razem sosna otrzyma-
ła je po zmarłym w kwietniu 
tego roku dr. nauk med. Wi-
toldzie Stefanie Trybowskim 
.Dla przypomnienia krótka 
wzmianka o tym zasłużonym 
dla naszego miasta wspania-
łym człowieku.
Był lekarzem w Sanatorium 
Przeciwgruźliczym MSW  
w Otwocku. Otrzymał stopień 
pułkownika Wojska Polskie-
go. Dr med. Witold Stefan 
Trybowski jest autorem pracy 
doktorskiej pt. „Dzieje Otwoc-
ka uzdrowiska”. W tej książce 
przedstawia lecznicze właści-
wości otwockiego mikrokli-
matu, informuje o przedwo-
jennych sanatoriach i podaje 
biografie ok. 180 pracujących 
tu lekarzy. Jest to historia 
otwockiej medycyny i miasta. 
Został odznaczony Krzyżem 
Armii Krajowej i Warszaw-
skim Krzyżem Powstańczym. 
Członek Honorowy Polskie-
go Towarzystwa Chorób Płuc  
i Honorowy Członek Towa-
rzystwa Przyjaciół Otwocka. 
Wyróżniony  Złotą Sosenką 
za zasługi dla Otwocka i wzo-

rową pracę w służbie zdrowia. 
Zmarł 4 kwietnia 2018 r.
Wszyscy zebrani sadzili na te-
renie urzędu sadzonki sosen 
i kwiatów. Trzynasta edycja 
Otwockich Dni Ziemi „Świę-
to Sosny” była też okazją, do 
rozpoczęcia projektu „Kwia-
toumilacze” – kwiaty sadzo-
ne przez przedszkolaków  
i uczniów z Otwocka ozdobią 
teren Urzędu Miasta Otwocka 
oraz ulice Otwocka.
Oczywiście nie zabrakło na 
tych uroczystościach wspa-
niałych przedszkolaków  
z Leśnych Skrzatów, czyli 
przedszkola nr 10 z ul. Ko-
chanowskiego w Otwocku. 
Grupa oddelegowanych dzieci 
otrzymała cztery sosny, które 
wspólnie zostały zasadzone 
na terenie ich przedszkola.

Stanisława Wadowska

Dnia 26 maja 2018 r. w Szko-
le Podstawowej nr 9 im. Jana 
Pawła II w Otwocku odbył się 
festyn rodzinny pod hasłem 
„Z nauką za pan brat”. Każ-
da klasa przygotowała swoje 
stoisko, przy którym można 
było kupić coś dla siebie. Po-
czątkowo pogoda dopisywała, 
więc byliśmy dobrej myśli. 
Poszczególne zespoły klaso-
we miały specjalne występy, 
rodziny brały udział w konku-
rencji zespołowej polegającej 
na rozwiązaniu testu wiedzy 
oraz wykazaniu się sprawno-
ścią fizyczną.
Dużą atrakcją było planeta-
rium - w jednej z sal lekcyjnych 
rozstawiono ogromny, kulisty 
namiot. W kolejnym pomiesz-
czeniu rodzice zorganizowali 
prawdziwy kącik badacza. 
Każdy mógł obejrzeć dowolną 
substancję przez mikroskop, 
zbadać ją i przeanalizować jej 
skład.
Rozgrywano turnieje szacho-
we oraz uczestniczono w za-

jęciach z robotyki lego.
Koło teatralne wzruszyło kilka 
mam do łez swoim piętnasto-
minutowym przedstawieniem 
będącym wyrazem miłości 
i najszczerszych życzeń z 
okazji Dnia Matki. Przy sto-
iskach przygotowanych przez 
uczniów dla uczniów można 
było robić ciekawe doświad-
czenia lub biżuterię dla mamy.
Po szkolnych przedstawie-
niach, w strugach deszczu, 
odbył się finał międzyszkol-
nego konkursu „Mam talent”. 
Ulewa nie przeszkodziła w 
zaprezentowaniu się uczniom 
z różnych szkół, którzy dostali 
się do finału. 
Festyn był udany, chociaż po 
niespełna 2 godzinach rozpę-
tała się burza i zalały nas stru-
gi deszczu.
Dziękujemy całej społeczno-
ści szkolnej za zaangażowa-
nie i udział w przygotowaniu 
wydarzenia oraz sponsorom.

Ewelina Pszczółkowska

Naukowy festyn w „dziewiątce”

LAUREACI KONKURSU W KATEGORII I – III:
1. Filip Antolak SP8 – perkusja

2. Zuzia i Aniela Bąk SP9 – wokal
3. Łucja Furmanek SP9 – pianino

KATEGORIA IV - VII:
1. Nikodem i Dominik Plewniccy SP2  
– gra na instrumentach muzycznych

2. Natalia Kopka SP2 – śpiew
3. Leon Siennicki SP2 – skrzypce

4. Kaja Wieczorkowska SP2 – śpiew
Wyróżnienie: Laura Noras i Maja Ośko (taniec), 

Wiktoria Jałocha (śpiew)
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Jak doszło 
do nagrania płyty?

Dla mnie to cud (śmiech). Było 
to w 2016 r. Znajomy ksiądz 
wiedział, że coś tworzę do szu-
flady. Zasugerował zorgani-
zowanie koncertu, jednak mój 
kiepski instrument wykluczał 
taki pomysł. Ksiądz jednak nie 
zastanawiał się długo. Zapro-
ponował zakup gitary, oczeku-
jąc zorganizowania koncertu i 
nagrania płyty. W tym samym 
roku dostałem wymarzony in-
strument. Pojawili się sponso-
rzy, a właściciel studia nagrań 
zaakceptował moje pomysły 
muzyczne. W lutym 2017 r. 
nagrałem płytę, która ukaza-
ła się dwa miesiące później 
w nakładzie 2000 sztuk CD i 
ekskluzywnej wersji winylowej 
w liczbie 100 szt. Jak twierdzi 
Bogdan Żywek, szef wytwórni 
„Studio 153”, to podobno pierw-
szy winyl w Polsce z muzyką 
chrześcijańską zarejestro-
wany w najlepszym, znanym 
obecnie systemie dsd (direct 
stream digital). Premiera płyty 
odbyła się w mojej rodzinnej 
parafii MB Częstochowskiej w 
Józefowie. Obecnie jest kol-
portowana po koncertach.

Klub Mlądz w Otwocku przy ul. Majowej 202 to 
miejsce, które warto odwiedzić, choćby po to, aby 
zobaczyć Izbę Regionalną.
Warto przede wszystkim zwiedzić starą chatę 
mlądzką, gdzie z detalami zachowany jest jej pe-
łen wystrój. Daje nam to obraz tego, jak żyli dawni 
mieszkańcy tej okolicy. Rekonstrukcja chaty wiej-
skiej miała miejsce w 2006 roku z inicjatywy dy-
rektora Otwockiego Centrum Kultury oraz dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu pracowników Klubu 
Mlądz. Co prawda ma ona niewielkie wymiary, jed-
nak została bardzo precyzyjnie zagospodarowa-
na, przybliżając w ten sposób dawne życie na wsi. 
Klub oferuje też dużo różnych warsztatów, zarów-
no dla dzieci jak i dla dorosłych. Podczas ostatnich 
uczestnicy wspólnie wykonywali świeczki żelowe 
oraz ozdobne kartki dla mam. 

W drugi czerwcowy weekend zaplanowane zo-
stały wydarzenia filmowo-teatralne: 
9 czerwca o godz. 11.00 - bajkowy poranek dla 
dzieci i rodziców. Jak zwykle będzie można obej-
rzeć  interesującą  bajkę, wziąć udział w bajkowym 
quizie i zjeść pizzę z La Cresso. Wstęp wolny
10 czerwca, godz. 15.00 - przedstawienie teatral-
ne dla dzieci ,, Leśna Przygoda,  czyli na ratunek 
Planecie” w wykonaniu aktorów teatru „Ptasie Me-
lodie”. Wstęp wolny.

Stanisława Wadowska

Powiat OtwockiMlądz

Miejsca warte odwiedzenia

Koncert piosenki religijnej
W niedzielny wieczór (27.05) celestynowską świątynię wypełnił aksamitny męski głos, 
brzmienie gitary oraz harmonijki ustnej, a wszystko za sprawą Marcina Wargockiego 

promującego swoją pierwszą płytę o sugestywnym tytule „GPS na niebo”.

Skąd czerpie Pan 
pomysły muzyczne?

Przygodę z gitarą rozpoczą-
łem dość późno, bo dopiero 
w wieku 15 lat. Wtedy zaczę-
ły powstawać pierwsze, nie-
śmiałe utwory. Jestem samo-
ukiem i mam świadomość, że 
w oczach wykształconych mu-

zyków popełniam na pewno 
wiele błędów. Wierzę jednak, 
że moje pomysły pochodzą od 
Pana Boga i nie chcę ich za-
kopywać, lecz dzielić się nimi. 
Traktuję to jak kopniak z nieba. 
Muzykę opieram na akordach. 
Nie zapisuję linii melodycznej, 
bo po prostu wszystkie pio-

senki pamiętam. To są moje 
„dzieci” i nie mogę o nich za-
pomnieć (śmiech). Wszystkie 
utwory są z moją muzykę, na-
tomiast w pełni autorskich jest 
pięć piosenek. W pozostałych 
wykorzystałem teksty św. Ojca 
Pio i św. Matki Teresy z Kalku-
ty. Pierwszy fascynował mnie 

od dzieciństwa, natomiast za-
interesowanie Matką Teresą 
narodziło, kiedy wydawałem 
posiłki ubogim wraz z siostra-
mi Misjonarkami Miłości w 
Warszawie. Tam odkryłem jej 
teksty.

Jaka piosenka jest 
Panu najbliższa?

To akurat piosenka autor-
ska „Jezu ufam Tobie” z tek-
stem: „Tak bardzo ja, Jezu, 
ufam Ci. Tak mocno ja, Jezu 
ufam Ci. Miłosierdzie Twoje 
czuję każdego dnia.” Bliska 
mojemu sercu jest też „Mo-
dlitwa”, która dostała się na 
ogólnopolską, internetową li-
stę przebojów ,,Lista z mocą” 
prowadzoną przez Radio Do-
brze Nastawione z Tarnowa. 
Utrzymywała się kilka tygodni, 
a przez dwa notowania znaj-
dowała się na pierwszej pozy-
cji. To było dla mnie ogromne 
zaskoczenie.

Dziękuję za rozmowę  
i życzę sukcesów.

Koncertu wysłuchał i rozma-
wiał Sławomir Wąsowski

Fot. Damian Wargocki

Młody kompozytor i gitarzysta – samouk przyjechał do Celestynowa na zaproszenie tamtejsze-
go proboszcza, ks. Mirosława Wasiaka. W ciągu dnia krótkimi wejściami muzycznymi zachęcał 
parafian do udziału w wieczornym koncercie, na który przyszło ok. 40 osób. Słuchacze na pew-
no nie zawiedli się, ponieważ propozycje muzyczne Marcina pozwoliły odpocząć od zgiełku 
codzienności i na kilkadziesiąt minut przenieść się w inny, lepszy świat. Młody kompozytor i 
tekściarz spowodował to delikatnym głosem, subtelną aparycją, pozytywnym spojrzeniem na 
otaczającą rzeczywistość, a nade wszystko silną wiarą. Nawet, z pozoru dynamiczne utwory 
i mocniejsze uderzenia w struny, wnosiły harmonię i spokój, bez tandety i infantylizacji, dając 
wytchnienie słuchaczom. Zaintrygowany jego postawą poprosiłem o chwilę rozmowy.

Celestynów
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Turniej „Otwock 
World Cup 2018”
o puchar Prezydenta Miasta 
Otwocka Zbigniewa Szczepa-
niaka odbędzie się w środę, 
13 czerwca, w godz. 18:00-
22:00 na terenie kompleksu 
sportowego przy ul. Kar-
czewskiej w Otwocku.
Zapisy przyjmujemy na e-ma-
il: sport@otwock.pl do dnia  
6 czerwca do godz. 16:00.
• Udział w turnieju jest 
     bezpłatny
• Maksymalna liczba  
     drużyn: 12
• Minimalny wiek: 16 lat
• Liczba zawodników  
     w drużynie: 12 (system 
     rozgrywkowy 6+bramkarz)
• Długość jednego meczu: 
     15 min, finał i mecz  
      o III miejsce - 20 min 
 Harmonogram turnieju:
• 17:30  - zbiórka  
     oraz potwierdzenie  
     u organiza tora  
     obecności + rozgrzewki,

W sobotę, 9 czerwca, Miejska Biblioteka Publiczna w 
Otwocku - Filia nr 3 zaprasza na NOC BIBLIOTEK. Przyłą-
czamy się do ogólnopolskiej akcji promującej czytelnic-
two w niekonwencjonalny sposób. 
Biblioteka będzie otwarta popołudniową porą aż do późnego 
wieczora. W tym roku pod hasłem „RzeczpospoCzyta” - dla 
uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości -  sięgniemy do polskich bajek, autorów, twórców ilu-
stracji. Wrócimy do podwórkowych zabaw znanych naszym 
rodzicom i dziadkom oraz obejrzymy bajki na cudzie techniki 
minionych lat, czyli projektorze Ania. Nie zabraknie kultowych, 
polskich słodyczy. Punktem kulminacyjnym będzie zakopanie 
własnych kapsuł czasu, do których włożymy współczesne 
pamiątki i nasze wyobrażenie Polski za 100 lat. Zapraszamy 
całe rodziny do wzięcia udziału w imprezie. Można zabrać ze 
sobą ulubione książki oraz pamiątki do kapsuły czasu.

Do zobaczenia 9 czerwca 
o godzinie 17: 00 w Filii nr 3 Żeromskiego 16

Pierwsza Noc Bibliotek

Otwock

Otwock

Sejm RP ogłosił rok 2018 
Rokiem Ireny Sendlerowej. 
Nasza szkoła nosi imię tej 
niezwykłej postaci. Chcieliby-
śmy, by obchody dla uczcze-
nia Jej osoby były godne i 
wzięło w nich udział jak naj-
więcej osób i środowisk z na-
szego miasta.  
W związku z powyższym 
serdecznie zapraszamy do 
wzięcia  udziału w honorowej 
„Paradzie jednośladów na 
cześć Ireny” (rowery, skutery, 
motocykle) ulicami Otwocka 
dla uczczenia pamięci Ireny 

Parada jednośladów 
na cześć Ireny Sendlerowej

Sendlerowej w dniu:  
9 czerwca 2018, start: 12.00. 
meta-13.00 
Naszym dążeniem jest, by w 
czasie parady (która, mamy 
nadzieję, wejdzie na stałe 
w tradycję Otwocka i naszej 
szkoły) jeden pojazd symbo-
lizował jedno - uratowane od 
zagłady przez Irenę Sendlero-
wą w czasie II wojny świato-
wej - żydowskie dziecko. Tych 
dzieci nasza Wielka Rodacz-
ka uratowała około 2500. 
Może wspólnie uda nam się to 
wydarzenie?  
Irena Sendlerowa działała 
konspiracji,  a Jej śmierć na-
stąpiła w ciszy i odosobnieniu. 
Oddajmy Jej hołd wspólnie 
głośnym rykiem silników mo-
tocyklowych, terkotem skute-
rów, dzwonkami rowerów! 
Prosimy o potwierdzenie chę-
ci udziału w „Paradzie jedno-
śladów na cześć Ireny” wraz 
z podaniem typu pojazdu 

(motor, skuter, rower) i liczby 
osób chętnych najpóźniej do 
01.06.2018 r. telefonicznie do 
sekretariatu: 605-834-956. 
Po paradzie zapraszamy na 
piknik, który odbędzie się 
tego dnia na terenie Szkoły 
Podstawowej Nr 2 im. Ireny 
Sendlerowej. Organizuje go 
społeczność szkolna pod ha-
słem: „Jarmark u Ireny”. 
Jednocześnie wszystkich 
mieszkańców, kierowców 
przepraszamy za możliwe 
utrudnienia na ulicach Otwoc-
ka w godz.12.00-13.00.  Pla-
nowana trasa przejazdu: start 
ul. Poniatowskiego na wyso-
kości nr 47/49 (sprzed budyn-
ku SP nr 2), następnie ulicami: 
Narutowicza, Armii Krajowej, 
Powstańców Warszawy, Kar-
czewska, Filipowicza, Ponia-
towskiego, do skrzyżowania 
z Narutowicza, gdzie nastąpi 
koniec przejazdu. 

Dyrekcja, Rodzice, 
Nauczyciele, Dzieci 

i Młodzież 
Szkoły Podstawowej 

nr 2 im. Ireny Sendlerowej 
w Otwocku 

Otwock

Sobota, 19 maja 2018, była 
wyjątkowa. Noc Muzeów w 
Warszawie, dodatkowo z po-
wodu 100 rocznicy wyzwole-
nia Polski, przyciągnęła tłumy 
zainteresowanych POLSKĄ 
KULTURĄ. Takich ludzi jest 
w naszym kraju wielu. Dużo 
ciekawych imprez w różnych 
miastach zorganizowały rów-
nież inne placówki kultury. Ja 
wzięłam udział w dwóch, choć 
apetyt miałam na więcej. Jed-
na miała miejsce w Otwocku, 
a druga w Warszawie. To, co 
je połączyło, to fakt, że do or-
ganizacji jednej jak i drugiej, 
przyczynili się mieszkańcy 
Otwocka.
Publiczna Biblioteka Powia-
towa w Otwocku swoim lo-
kalnym bywalcom i pracowni-
kom zaoferowała oryginalną 
inicjatywę. Była to wycieczka 
rowerowa do Centrum Eduka-
cji Leśnej w Celestynowie. Dy-
rektor biblioteki, Anna Bielic-
ka, pomyślała, by zintegrować 
pasjonatów rowerów, książek 

Wyjątkowo kulturalna sobota

Powiat Otwocki

i bibliotek, oferując wszystkim 
fajną i ciekawą przygodę na 
świeżym powietrzu. Pracow-
nicy biblioteki zorganizowali 
ją bezbłędnie i z nieustającym 
uśmiechem na twarzy - ku ra-
dości jej uczestników. Wszy-
scy bardzo docenili tę nową 
inicjatywę, która odbyła się po 
raz pierwszy. To, że PBP wy-
szła z murów swojej siedziby 
z ludźmi i do ludzi, z sympa-
tycznym hasłem „Odjazdowy 
Bibliotekarz“, w mojej opinii 
jako jej stałej czytelniczki, jest 
świetnym pomysłem i wartą 
pochwały innowacją.
Z kolei  pokaz multimedial-
ny w Łazienkach, który odbył 
się w ramach warszawskiej 
Nocy Muzeów, organizowała 
para mieszkańców Otwoc-
ka. To rodzice dwóch synów, 
którzy często i z wielką ra-
dością oraz pożytkiem, od-
wiedzają Centrum Edukacji 
Leśnej w Celestynowie z 
lokalnym przedszkolem, do 
którego uczęszczają. Pan 

Marcin Rychcik był produ-
centem filmu “ Królewski sen“ 
w ramach 9 edycji Muzeum 
Utraconego, a zaprezentowa-
nego tej szczególnej nocy w 
Łazienkach króla Stanisława 
Augusta. Opowiadał o utra-
conych dziełach, jakie w nich 
gromadził dla Polski nasz 
ostatni król. Pani Anna Puc-
ko-Rychcik, z ramienia IDFX, 
organizowała to wydarzenie, 
które w całokształcie okazało 
się dużym sukcesem. Oboje 
stworzyli niezapomniany wie-
czór dla warszawskich gości, 
jak i tych, którzy przybyli tam 
między innymi z Józefowa i 
Otwocka.
Jako mieszkanka Świdra 
serdecznie gratuluję i dzię-
kuję naszym sąsiadom za 
dostarczenie zainteresowa-
nym dziennych i wieczornych 
atrakcji.
Majka Schabenbeck -
artystka, z wykształcenia ko-
stiumolog
Świder, 25 maja 2018

• 18.00 - mecze grupowe,
• 20:00 - mecze  
     ćwierćfinałowe,
• 21.00 - mecze półfinałowe,
• 21:30 - mecz finałowy  
     i mecz o 3 miejsce.
• 22:00 - wręczenie  
     wyróżnień, nagród i medali 

Regulamin, karta zgłoszenia 
na stronie: iotwock.info oraz 
organizatora: otwock.pl
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Dzień Dziecka w powiecie

Powiat Otwocki

Strefa mocy

Józefów
2 czerwca, Skwer Jana Pawła II, start godz. 10.00

Tutaj obchody Dnia Dziecka odbędą się ze szczytną intencją w tle – będziemy pomagać ma-
luchom z IOP w Otwocku - Fundacja Rodzin Adopcyjnych. Na ten cel przeznaczony zostanie 
dochód z wpisowego na wyprzedaż garażową czy ze sprzedaży popcornu i waty cukrowej. W 
programie józefowskiego pikniku przewidziano m.in.:  koncert dla najmłodszych w wykonaniu 
zespołu wokalno-aktorskiego „Sonanto” z największymi przebojami m.in. Majki Jeżowskiej czy 
Natalii Kukulskiej, występ Zespołu Tańca Polskiego Miejskiego Ośrodka Kultury, pokaz sprzętu 
ratowniczo-gaśniczego w wykonaniu OSP Świdry Małe. Ponadto: animacje dla dzieci, konkursy, 
gry i zabawy, warsztaty garncarskie, malowanie buziek, dmuchane zabawki. W trakcie wydarzenia 
odbędzie się również prezentacja klubów sportowych z terenu Józefowa (z możliwością zapisów) 
oraz rozdanie nagród i dyplomów laureatom miejskich eliminacji konkursu „Warszawska Syren-
ka”. Wstęp wolny. Zakończenie imprezy ok. godziny 18.00.

Otwock
2 czerwca, teren przy ATM im S. Jaracza w Otwocku, ul. Armii Krajowej 4, start godz. 12.00
Tutaj obchody Dnia Dziecka potrwają do 19.30, a program wypełniony jest po brzegi atrakcjami 
- będzie muzycznie, sportowo oraz artystycznie. Przewidziano m. in. pokazy jazdy na rolkach w 
wykonaniu lokalnych specjalistów, czyli UKS Wilki Otwock, teatrzyk lalkowy, pokaz tańca w wy-
konaniu Akademii Tańca Reliese, pokaz iluzjonistyczny, występ Pawła Skóry (freestyle football). 
Ponadto będą: stoiska gastronomiczne, bezpłatne miasteczko zabaw, warsztaty (w tym rękodziel-
nicze) i  animacje dla dzieci. Wstęp wolny.

Celestynów
3 czerwca, plac naprzeciwko Urzędu Gminy, ul. Regucka 3, start godz. 14.00

Tematem przewodnim celestynowskich obchodów święta wszystkich dzieci będzie folklor różnych 
regionów naszego kraju wyrażony poprzez muzykę, taniec oraz śpiew.  Dzieci dzieciom - można 
dodać, bowiem na scenie zaprezentują się przedszkolaki oraz liczne zespoły szkolne. Impre-
za zakończy się ok. godziny 18.00. Orócz występów w programie m.in.: zjeżdżalnie dmuchane, 
warsztaty filcowe, wykonywanie kwiatów z krepiny, skręcanie balonów, pokaz baniek mydlanych, 
konkurs Biblioteki Publicznej w Celestynowie pn. „Regiony Polski”, wystawa obrazów pt. „Haft 
koralikowy”. Wstęp wolny, prowadzenie - Alina Więckiewicz.

Karczew
2 czerwca, teren przy jeziorze Moczydło, start godz. 15.00

W programie m.in.: interaktywne animacje na scenie, pokaz baniek mydlanych, wręczenie na-
gród laureatom konkursu „Karczew pocztówką malowany”, konkursy plastyczne dla dzieci, kon-
kurencje sportowe z nagrodami, prezentacja Akademii Tańca Reliese, występ grup tanecznych z 
MGOK Karczew i Klubu Grota na Ługach, wędkowanie dla najmłodszych, występ zespołu Gębule 
z MGOK Karczew, krzyżówki, zagadki, łamigłówki z nagrodami, przejażdżki na kucykach, siatków-
ka plażowa, mecz piłkarzy Mazur Karczew, prezentacja wozu bojowego OSP Karczew, malowanie 
buziek, zamki, zjeżdżalnie,  atrakcje wodne, stoiska gastronomiczne. Impreza zakończy się ok. 
godziny 19.00. Wstęp wolny. 

Wiązowna
3 czerwca w Klubie Sportowym w Zakręcie przy ul. Sportowej, start o godz. 12.00 

Sportowy Dzień Dziecka w Zakręcie: będzie dużo atrakcji dla dzieci i całych rodzin, m.in. malowa-
nie buziek, zjeżdżalnie, lepienie z gliny, pokazy sportowe, występ zespołu Shantel. Wstęp wolny.

Wakul

Międzynarodowy Dzień Dziecka ustanowiony został przez ONZ w 1954 roku i obchodzony 
jest od 1955 r. w różne dni w różnych krajach członkowskich. W Polsce ten najważniejszy i 
najbardziej wyczekiwany przez dzieci dzień to 1 czerwca. Nie znaczy to jednak, że tylko 
tego dnia przewidziane są dla nich atrakcje – w powiecie otwockim świętujemy od 1 do 
3 czerwca. Poniżej prezentujemy krótką ściągawkę, z której dowiecie się, kiedy i gdzie 
zabrać swoje pociechy. 

W dniach 1-3 czerwca na 
błoniach przykościelnych pa-
rafii pw. Św. Wawrzyńca w 
Gliniance odbędą się nieco-
dzienne rekolekcje pt. „Stre-
fa Mocy”. Będzie radośnie i z 
pasją, bo to rekolekcje pełne 
uwielbienia. Nie zabraknie 

również świadectwa ludzi, 
którzy doświadczyli Boga Ży-
wego oraz muzyki na żywo.  
Każdego dnia spotkanie roz-
pocznie się mszą świętą o 
godzinie 18.00, a od 19.00 
do 22.00 potrwają rekolekcje 
z ,,Mocą”. 

1-3 czerwca (piątek - niedziela), godz. 18.00
błonia przykościelne, Glinianka, ul. Wawrzyniecka 149

• Msza święta
• Uwielbienie zespół zaNim
• Konferencja Witek Wilk z multimediami
• Świadectwa
• Konferencja 2  - Witek Wilk
• Modlitwa uwielbienia z modlitwą o uzdrowienie  
     - Witek Wilk i zaNim  - uwielbienie
• Apel Jasnogórski i błogosławieństwo kapłańskie  
     na zakończenie dnia.

Poniżej prezentujemy plan rekolekcji:

 „Dziś i wczoraj w kolorach” to 
wystawa, na której zobaczy-
cie obrazy powstałe podczas 
całorocznego kursu prowa-
dzonego pod okiem instruk-
torki Pauliny Kopestyńskiej. 

Józefów

Świat w kolorach
Galeria „Wejście MOK” zaprasza na wernisaż prac uczestni-
ków kursu malarstwa i rysunku.

Wstęp wolny. 
7 czerwca (czwartek),  
godz. 18.00
MOK Józefów,  
ul. Wyszyńskiego 1

Wakul
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Strażackie 100-lecie

Na  
kabaret
Kabaret „Smile” to czołówka 
polskiej sceny rozrywkowej, 
nic więc dziwnego, że wielu 
z Was już teraz zaciera ręce 
na wieść o ich wizycie w Po-
wiatowym Młodzieżowym 
Domu Kultury w Otwocku. 
„To się nadaje do kabaretu!”, 
czyli ich najnowszy program, 
będziecie mogli zobaczyć już 
10 czerwca. Poznacie m.in. 
kolejne perypetie Bożenki i 
jej męża Merlina. Grupa za-
prezentuje nowe skecze, pio-
senki, gagi czy puenty z życia 
wzięte. Odwiedziny w szpita-
lu, zaległości w abonamencie 
rtv, współczesne plotki kontra 
hejterzy, facet w kuchni, życie 
ulicy czy też odmienne pojmo-
wanie rzeczywistości przez 
dorosłych i  dzieci – „to się na-
daje do kabaretu!”. 

Bilety w cenie 65 zł  
do nabycia w PMDK  

(pokój nr 1).  
Rezerwacje telefoniczne: 

(22) 779 33 57 wew. 40  
lub adresem e-mail:  

pmdk.otwock.adm 
@gmail.com.

10 czerwca (niedziela), 
godz. 15.00

PMDK Otwock,  
ul. Poniatowskiego 10

Wakul

Otwock

Miejski Ośrodek Kultury za-
prasza na dwa filmowe wie-
czory z rzędu. Podczas filmo-
wej niedzieli poznacie historię 
młodego i niezwykle ambitne-
go perkusisty, który za wszel-
ką cenę pragnie dołączyć do 
czołówki najwybitniejszych 
artystów muzyki jazzowej 
(dramat „Whiplash”). O tym, 
czy mu się uda, musicie prze-
konać się sami. Dzień później 
w filmowym klubie seniora 
zostanie wyświetlona historia 
federalnego szeryfa Daniel-

Józefów

sa, który ma nie lada za-
gadkę do rozwiązania. Musi 
ustalić, jakim sposobem  
z zamkniętej celi w pilnie 
strzeżonym szpitalu dla 
chorych psychicznie prze-
stępców zniknęła pacjentka 
(,,Wyspa tajemnic”). Wstęp 
na oba filmy bezpłatny.

3 czerwca (niedziela), 
godz. 18.00

4 czerwca (poniedziałek), 
godz. 17.00

MOK Józefów,  
ul. Wyszyńskiego 1

Filmowy dubel

Sprzątnięte tony plastików
Na koniec kwietnia br. wiele 
osób stawiło się do akcji wspól-
nego sprzątania gminy Wią-
zowna. Ile było ich dokładnie 
dowiemy się właśnie podczas 
pikniku z podsumowania akcji 
(swój udział zadeklarowało 
prawie półtora tysiąca osób). 
Do uprzątnięcia posesji, te-
renów rekreacyjnych i wokół 
placówek gminnych przybyli: 
uczniowie i opiekunowie ze 
szkół w Gliniance, Wiązownie 
i Zakręcie, jak również dzieci z 
przedszkoli: „Misia Uszatka”, 
„Małych Stópek”, „Kangur-
ka” w Wiązownie, w Zakręcie 
oraz w Pęclinie; mieszkańcy 
sołectw: Czarnówka, Duch-
nów, Dziechciniec, Glinianka 
I, Glinianka II, Izabela, Kąck, 
Kopki, Lipowo, Poręby, Osie-
dle Radiówek, Rzakta, Stefa-
nówka, Wiązowna Kościelna, 
Wiązowna Gminna, Wola Kar-
czewska, Wola Ducka, Za-
kręt, Żanęcin, Osiedle Emów;  
sportowcy z LUKS Rzakta 
oraz KS Glinianka, członkowie  
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Wiązownie, mieszkańcy 
Domu Dziennego Senior-WI-
GOR w Woli Karczewskiej 
oraz pracownicy Biblioteki Pu-
blicznej w Gliniance. Razem 
zebrali ponad 40 ton śmieci! 
Na czerwcowym ekopikniku 
czeka na  wszystkich specjal-
ne podziękowanie za ten trud 
(finał akcji „Czyste sołectwo – 

Powiat Otwocki

VIII Powiatowe Zawody Mo-
deli Szybowców „Smyki na 
start” zbliżają się wielkimi 
krokami. Są one wyjątkowe, 
bowiem z jednej strony na-
wiązują swoim charakterem 
do idei zmagań olimpijskich 
w rywalizacji szybowcowej, 
z drugiej zaś – to wspaniała 
zabawa dla dzieci, młodzie-
ży oraz ich rodziców. Nie ma 
tu ograniczeń wiekowych, a 
wykonywanie modeli szybow-
ców następuje „na miejscu”, 
co staje się wspaniałą okazją 
do rodzinnej zabawy. Uczest-
nikom, którzy przyjdą bez do-
rosłych opiekunów, w budowie 
modelu pomogą starsi kole-
dzy z pracowni modelarstwa 
PMDK prowadzonej przez 
Witolda Fitę. Ale spokojnie, 

Smyki na start
Powiat Otwocki

brak doświadczenia w żaden 
sposób nie odbiera frajdy za-
bawie. Rywalizacja odbywać 
się będzie z podziałem na ka-
tegorie wiekowe, a dodatkowo 
rozegrana zostanie katego-
ria rodzinna, gdzie o wygra-
nej decyduje suma punktów 
zdobytych przez wszystkich 
członków rodziny. Każdy za-
rejestrowany uczestnik na 
miejscu otrzyma materiały 
do budowy modelu oraz nu-
mer i kartę startową. Śledźcie 
stronę www.pmdk-otwock.pl , 
gdzie znajdziecie link do reje-
stracji on-line. Liczba miejsc 
ograniczona. 

9 czerwca (sobota),  
godz. 10.00

ZSEG w Otwocku,  
ul. Marii Konopnickiej 3  

źródło: PMDK Otwock

Ekozabawa w Zakręcie
Nie da się chronić środowiska gminy bez zaangażowania jej 
mieszkańców. Wiązowna już czwarty rok z rzędu organizuje 
imprezę, której celem jest kojarzyć w głowach uczestników 
ekologię z czymś przyjemnym, wesołym i pożytecznym. 
Chodzi o IV EKOPiknik w Zakręcie., który zaplanowany jest 
na sobotę, 9 czerwca 2018 r. 

moja wizytówka”).
Jak podczas poprzednich edy-
cji EkoPikniku, tak i tym razem 
można przynieść swoje elek-
trośmieci, a w zamian dostać 
rośliny do posadzenia.
Przyjaciele pszczół
Gmina zaangażowała się w 
program „Gmina przyjazna 
pszczołom”. Zorganizowa-
no konkurs na najładniejszy 
domek dla owadów zapylają-
cych, którego rezultatem ma 
być sieć domków zlokalizo-
wanych na prywatnych po-
sesjach, gdzie owady będą 
mogły się schronić. Celem tej 
inicjatywy jest także zwróce-
nie uwagi na problem maso-
wego wymierania dziko żyją-
cych owadów zapylających. 
Moc atrakcji
Jak zwykle na uczestników 
EkoPikniku w Zakręcie czeka 
wiele atrakcji m.in. występy 
przedszkolaków, zabawy z 
animatorami, stoiska ekolo-
giczne i oczywiście koncerty 
- młodej aktorki i piosenkarki 
Magdy Wasylik, zespołu disco 
polo Red Queen, a na deser 
przewidziane są tańce przy 
muzyce DJ Brother’s.

Początek zabawy  
o godz.13.

Plac przy kościele,  
ul. Ks. Iwaniuka 1

ZetKa

Gminny Ośrodek Kultury i 
Sportu w Celestynowie zapra-
sza na obchody 100 – lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Dąbrówce. Uroczystości 
rozpoczną się mszą świętą na 
placu OSP z udziałem Orkie-
stry Dętej z Karczewa (godzi-
na 10.00). O godzinie 13.00 
odbędą się Gminne Zawody 
Strażackie, a występy arty-
styczne przewidziane są od 
godziny 16.00 – wtedy też wy-

stąpi Andrzej Rosiewicz. W 
programie m.in.: koncert Mi-
chała Niemca, kabaret „Ko-
pydłowo” i zabawa taneczna 
z zespołem „Fernando”. Ko-
niec imprezy zaplanowany 
jest na godzinę 22.00. 

Wstęp wolny.
10 czerwca (niedziela), 

godz. 10.00
plac OSP w Dąbrówce, 

ul. Strażacka 5
Wakul
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Panie trenerze, przede 
wszystkim gratuluję   

awansu do I ligi.  
Czy Pana zdaniem jest 
 to największy sukces 

 MKS-u Karczew?

Dziękuję za gratulacje, 
ale nie odbieram tego 
awansu jako największego 
sukcesu naszego klubu… 
Największym, wciąż po-
zostaje Mistrzostwo Polski, 
które MKS Karczew zdobył 
w 2014 roku oraz wygrana 
dwa lata temu przez kadrę 
Mazowsza - Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieży w pił-
ce ręcznej dziewcząt w Kar-
paczu, gdzie w finale grały 
właściwie same zawodnicz-
ki naszego klubu. To, moim 
zdaniem, najcenniejsze na-
sze trofea. Co nie oznacza, 
że nie cieszymy się z awan-
su do I ligi i zrobimy wszyst-
ko, aby w przyszłym sezonie 
zaprezentować się w niej 
jak najlepiej. 

Czuje się Pan „ojcem”  
tego sukcesu?

A jak mam się nie czuć? 
(uśmiech). Ale proszę nie 
zapominać również o Tom-
ku Lubasie i jego znaczącej 
roli w tym awansie. Ja oso-
biście na ten awans czeka-
łem bardzo długo... Dzisiaj 
mamy zbudowaną solidną 
bazę szkoleniową i bogate 
zaplecze, w gronie którym 
znajduje się wiele uzdolnio-
nych sportowo dziewczyn, 
odwrotu nie ma, możemy 
iść tylko do przodu. 
Osoby z branży czy też 
przedstawiciele mediów, 
podkreślają, że wiele w ży-
ciu widzieli, ale TO, że tak 
małe miasteczko jak Kar-
czew będzie grało w I lidze,  
jest niewątpliwie ogrom-
nym sukcesem. I co warto 
podkreślić, zbudowanym 
wyłącznie na naszych wy-
chowankach. A przecież 
inne drużyny poszukują 
wzmocnień, gdzie tylko się 
da… 

Czy możemy mówić o 
„karczewskiej szkole piłki 

ręcznej”?

Myślę, że TAK… Już dzisiaj 
inne kluby podpatrują nas 
i filmują. Takie elementy jak 
organizacja gry czy wyjście 
do szybkiego ataku, roz-
wiązania taktyczne w prze-
wadze - to nasze autorskie 
rozwiązania. Czasem oglą-
dając jakieś rozegrania in-
nych drużyn, dziewczyny 
śmieją się, że to „nasze” 
(uśmiech) i pytają mnie, 
czy ja te akcje sam wymy-
ślam. W rzeczywistości są 
to lata doświadczeń,  pod-
patrywania najlepszych  
i uczenia się na błędach. 
Pewnym akcjom zresztą 
nadajemy własne nazwy, 
np. „Serbia” czy „Kielce”… 
W naszych zagraniach nie 
ma przypadkowości, każda 
z zawodniczek doskonale 
wie, co i w którym momen-
cie ma zrobić na boisku. 
Pewne stałe elementy gry 
wielokrotnie i czasem do 
znudzenia ćwiczymy na tre-
ningach.

Proszę zdradzić, jaka jest 
recepta na zbudowanie 

dobrej drużyny? 

Nigdy nie liczyłem, ile łącz-
nie dziewczyn przewinęło 
się przez nasz zespół przez 
wszystkie lata, ale na pew-
no wiele. Moją metodą jest 
„selekcja naturalna”. Kiedyś 
prowadziłem klasy sporto-
we, robiłem sprawdziany  
i testy, w ten sposób dobie-
rając dziewczyny do zespo-
łu. Z tych czasów pochodzi 
m.in. grająca dzisiaj w dru-
żynie seniorek - rozgrywają-
ca Małgosia Trzepałka. Póź-
niej było z tym trudniej, bo 
po reformie edukacji  klasy 
sportowe zostały zamknięte 
i trzeba było radzić sobie  
w inny sposób. Tak napraw-
dę motorem pracy każ-
dego trenera jest przede 
wszystkim ogromna pasja, 
poświęcenie względem 

własnej rodziny i co, tu dużo 
mówić, jakaś odrobina… 
szaleństwa. Sport zawsze 
zresztą opierał się w du-
żej mierze na pasjonatach  
i „szaleńcach”. Wyjątkowo 
uzdolnione sportowo poko-
lenia oczywiście się zdarza-
ją. Trafili na takie Bogdan 
Wenta czy Adam Nawałka. 
Nasze dziewczyny z roczni-
ków 2000 i 2001 też mają 
coś w sobie. To są dziew-
czyny charakterologicznie 
pasujące do siebie. Mają 
dobre cechy ambicjonal-
ne, rozumieją się i  lubią - 
również prywatnie. Ale za 
tym wszystkim musi iść jesz-
cze ciężka i systematyczna 
praca, tylko wtedy przy-
chodzą efekty.

Bycie trenerem polega  
w dużej mierze na umiejęt-

ności motywacji?  
Co Pan mówi  

zawodniczkom w szatni, 
kiedy „nie idzie”? 

Nie ma na to jednoznacz-
nych czy gotowych re-
cept… O grze defensywnej 
czy ataku prawie nie roz-

mawiamy, chyba że trze-
ba coś skorygować. To są 
już na tyle doświadczone 
zawodniczki, że same dają 
sobie radę. Ale jak widzę, 
że w czasie meczu, że od-
wróci się do mnie rozgrywa-
jąca, to wiem, że potrzebu-
je pomocy i wtedy pada 
hasło: co mamy grać? Ja 
oczywiście nie chcę od-
bierać im możliwości po-
dejmowania samodzielnej 
decyzji. Jak będzie dobrze, 
przytaknę, jak źle - to się 
wtrącę. One same muszą 
być pewne tego, co chcą 
zrobić.

W sporcie zespołowym 
liczy się suma umiejętności 
wszystkich zawodniczek, 

ale również charakter  
drużyny. Czy MKS Karczew 
to drużyna z charakterem?

TAK! Dziewczyny są silne 
psychicznie i doskonale 
wiedzą, na czym polega 
walka na boisku. Potrafią 
się postawić przeciwniko-
wi i nawet paradoksalnie, 
czasem lubią gonić wynik. 
Im trudniejszy przeciwnik, 

O karczewskiej szkole  
piłki ręcznej...

z Grzegorzem Ankiewiczem  
– trenerem drużyny kobiet MKS Karczew  

- rozmawia Andrzej Idziak

tym lepiej nam się gra. Jest 
większa koncentracja.

Gra w I lidze piłki ręcznej to 
niełatwe wyzwanie.  

Na czym będzie polegał 
plan przygotowań? 

Do rozgrywek I ligi będziemy 
się przygotowywać, trenu-
jąc już od połowy sierpnia  
i grając sparingi m.in. z war-
szawskim AZS-em UW czy 
WKPR Wesoła. Będziemy 
robić to po to, by wiedzieć,  
w którym miejscu jesteśmy, 
na co jeszcze zwrócić uwa-
gę i co należy poprawić. 
Nasz cel  na przyszły sezon 
- utrzymać się w I lidze. Być 
może nie jest on zbyt am-
bitny, ale musimy mierzyć 
siły na zamiary. Proszę pa-
miętać, że mamy w skła-
dzie jeszcze bardzo młode 
dziewczyny.
Musimy też zbudować naj-
lepszy sztab szkoleniowy, na 
jaki nas stać i zapewnić sta-
bilne finansowanie rozgrywek 
oraz treningów. Ważnym za-
daniem jest też pozyskanie 
sponsorów, bez ich wsparcia 
byłoby nam bardzo ciężko. 



1 czerwca 2018 r. 21SPORT
Serdeczne słowa podzięko-
wania należą się władzom 
samorządowym, a szczegól-
ności burmistrzowi Karcze-
wa, panu Władysławowi Ło-
kietkowi, za zadeklarowaną 
pomoc finansową na rzecz 
klubu, za co ja oraz całe 
środowisko karczewskiej piłki 
ręcznej jesteśmy mu bardzo 
wdzięczni.

Jest Pan dla dziewczyn 
grających w zespole,  

drugim ojcem... 

Wie Pan, kiedyś nawet wła-
sne córki zarzuciły mi, że 
więcej czasu poświęcam 
dziewczynkom z drużyny niż 
im  (śmiech).  Piłka ręczna, 
to moja ogromna pasja, 
ale najważniejsza zawsze 
była i będzie dla mnie ro-
dzina. Kiedy byłem młodym 
człowiekiem i jednocze-
śnie graczem jednej z dru-
żyn piłki ręcznej, złapałem 
poważną kontuzję. Dzisiaj 
uszkodzone więzadło krzy-
żowe czy łąkotka to kilka 
miesięcy przerwy i powrót 
na parkiet. W latach 70. wy-
glądało to zupełnie inaczej. 
Mimo że operował mnie 
najlepszy chirurg-ortopeda, 
to operacja nie zakończyła 
się pełnym sukcesem, wsku-
tek czego byłem zmuszony 
zakończyć moją piłkarską 
karierę. Było w tym trochę 
winy mojego ówczesnego 
trenera, który pozwolił mi 
grać z kontuzją. To jest tak-
że nauczką, że każdy uraz 
należy wyleczyć do koń-

ca. Często powtarzam to 
moim dziewczynom... Dla-
czego do tego wracam? 
Bo to zdarzenie i splot in-
nych okoliczności spowo-
dowały, że postanowiłem 
z żoną opuścić Warszawę  
i zacząć wszystko od nowa. 
Los zaniósł nas do Karcze-
wa, gdzie początkowo pra-
cowałem jako nauczyciel 
wychowania fizycznego  
w karczewskich szkołach,  
a kiedy w mieście wybudo-
wano halę sportową, wie-
działem, że muszę wrócić 
do piłki ręcznej.
Nie ukrywam, że dziewczy-
ny, które trenuję są mi bar-
dzo bliskie. Łączą nas nie 
tylko wspólne przeżycia, 
ale i czas jaki spędzamy 
razem. Znam ich problemy  
i staram się im pomagać  
w różnych sprawach, two-
rzymy jedną, wielką sporto-
wą rodzinę.

Porozmawiajmy chwilę  
o sprawach prywatnych… 

Jakim człowiekiem jest 
Grzegorz Ankiewicz?  

Co najlepiej lubi robić  
w wolnych chwilach?

Trochę marzyciel, trochę 
szaleniec - taka mieszan-
ka. Wolne chwile, których 
niestety nie mam zbyt 
dużo, lubię spędzać z ro-
dziną nad Narwią, gdzie 
najlepiej wypoczywam. 
Spotykamy się tam z przy-
jaciółmi, w dzień wędku-
jemy, a wieczorem obo-
wiązkowo ognisko, gitara i 

cygańskie pieśni śpiewane 
do rana. 

Co jest dla Pana  
w życiu ważne?

Na pewno rodzina! Mam 
świadomość, że wciąż 
poświęcam jej za mało 

czasu… ale dopóki mnie 
wspiera i zdrowie dopisuje, 
to wyznaczam sobie nowe 
cele. Kiedy wybiegam my-
ślami w przyszłość, to bar-
dzo boję się tego momen-
tu, kiedy moja przygoda  
z piłką ręczną się skończy  
i zostaną mi tylko wspo-

mnienia. Wie Pan… ja cały 
czas gram, nawet kiedy 
odpoczywam w fotelu albo 
jestem na rybach. To silniej-
sze ode mnie. 

Dziękuję za rozmowę!
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W turnieju w Łańcucie poja-
wiło się blisko 600 zawod-
ników z 18 krajów, a w ry-
walizacji mógł wziąć udział 
każdy zawodnik bez względu 
na zrzeszającą go organiza-
cję. Poza sportowcami z WKB  
w mistrzostwach wzięli udział 
członkowie organizacji WKO, 
IIFK, KWF, Kyokushinkan  
i kilku mniejszych grup karate 
kontaktowego. Otwarty cha-
rakter imprezy spowodował, 
że wystąpili na niej także re-
prezentanci państw pozaeu-
ropejskich, czyli  Izraela, Chile 
i Kazachstanu. Cezary Malik 
został mistrzem Europy w ka-
tegorii kumite chłopców 10-11 
lat do 30 kg, natomiast w kate-
gorii seniorów (kata) mistrzy-
nią - Agnieszka Winek. Należy 
tutaj zaznaczyć, że Malik to... 
wychowanek sensei Winek. 
Jak widać -  przykład idzie  
z góry. Srebrny krążek zdobył 
natomiast  Kamil Kisiel. Wy-
chowanek sensei Mikołaja Pa-

łyski stoczył dwie zwycięskie 
walki i dopiero w finale uległ 
zawodnikowi z Rumunii Ro-
bertowi Simionowi. Brąz stał 
się łupem Antoniego Sawki,  
Macieja Żebrowskiego oraz 
Adama Różańskiego. 
Tydzień później reprezenta-
cja KSW Bushi udała się do 
Falenicy, gdzie odbyła się 
kolejna edycja Mazowieckiej 
Ligi Karate. Ośmioosobowa 
reprezentacja najmłodszych 
zawodników Klubu Sportów 
Walki Bushi wywalczyła aż  
7 medali. Po bardzo dobrych 
walkach po złoto sięgnęli: Jan 
Lewon, Błażej Polak oraz Ali-
cja Droste. Srebro wywalczył 
Jan Fila, a brąz - Igor Choiń-
ski, Anna Marczak oraz Bła-
żej Polak w kata chłopców. 
Wygrywając ten turniej, Alicja 
Droste  w swojej kategorii wie-
kowej wygrała całoroczną ry-
walizację w ramach Ligi.

Opr. Wakul

Mistrzowie Europy Końcówka maja była dla zawodników Klubu Sportów Wal-
ki Bushi niezwykle pracowita. Najpierw zdobyli m.in. dwa 
tytuły mistrzowskie podczas rozgrywanych w Łańcucie 
Mistrzostw Europy Karate Kyokushin organizacji WKB,  
tydzień później – w Warszawie, dołożyli do tego 7 krążków 
zdobytych na Mazowieckiej Lidze Karate.

źródło: KSW Bushi

Sokudo Cup
Już 16 czerwca, o godzinie 
9.00, w hali sportowej przy 
ul. Konopnickiej 3 w Otwoc-
ku odbędzie się wielkie świę-
to karate. Rozegrane zosta-
ną 3 turnieje: XIV Puchar 
Polski Dzieci i Młodzików, 
Międzywojewódzkie Mistrzo-
stwa Młodzików strefy C oraz  

IV Turniej Sokudo Cup!  
Organizatorem zawodów jest 
otwocki Klub Sztuk Walki So-
kudo i to nie jest ich debiut 
w tej materii – w swoim CV 
organizatorzy mają już 3 tur-
nieje. Tym razem w Sokudo 
Cup zawodnicy rywalizować 
będą o Puchar Rady Miasta 

Otwocka. Organizatorzy dla 
najlepszych przewidzieli me-
dale, dyplomy, puchary oraz 
nagrody rankingowe: Najlep-
szy Zawodnik, Najlepsza Za-
wodniczka, Najlepszy Klub 
oraz Najliczniejszy Klub na 
mistrzostwach.

  
Wszelkie informacje  

dostępne pod nr telefonu 
667 339 147 oraz email: 

biuro@sokudo.pl.

Wakul

Spływ kajakiem po Świdrze  
z najbliższymi to idealny spo-
sób na spędzenie soboty. 
Oprócz dobrej zabawy w gra-
tisie dostajemy piękne widoki, 
łyk świeżego powietrza oraz 
wspaniałe dokonania oko-
licznych bobrów. Jeśli trochę 
Was przekonałem, to powin-
na zainteresować wszystkich 

propozycja Integracyjnego 
Centrum Sportu i Rekreacji  
w Józefowie, które zapra-
sza na rodzinny spływ kaja-
kowy. Impreza odbędzie się  
9 czerwca, a wpisowe wynosi 
10/20 zł ( dzieci/dorośli). Mi-
nimalny wiek uczestników to  
10 lat, a zapisy odbywają się  
w recepcji ICSiR. Organiza-

Rodzinnie w kajaku
torzy zapewniają transport na 
miejsce startu (Wólka Mlądz-
ka), przeszkolenie oraz kapoki. 

Zbiórka przy ul. Długiej 44. 
Przewidywany czas spływu 

to ok 3,5 godziny. 
Zapraszamy.

Wakul

Będzie na co popatrzeć, bo-
wiem jazda szybka to niezwy-
kle widowiskowa dyscyplina – 
zawodnicy rozwijają prędkości 
bliskie 50 km/h. 

Podczas Dnia Dziecka  
(2 czerwca) w Otwocku  - or-
ganizowanego przez Otwockie 
Centrum Kultury -  przy stoisku 
UKS Wilki Otwock rozstawiony 
zostanie namiot, w którym wy-

świetlana będzie bezpośrednia 
transmisja z zawodów. 

O godzinie 10.00 w rywalizacji 
wezmą udział Wilki - wystar-
tują w biegach sprinterskich 
(od 100 metrów – najmłodsi, 
do 500 metrów seniorzy i ma-
ters). Zapraszamy i trzymamy 
kciuki.

Wakul

Kibicuj Wilkom
UKS Wilki serdecznie zaprasza do Otwockiej Strefy 
Kibica Torowych Mistrzostw Polski w jeździe szybkiej 
na rolkach, gdzie wspólnie będzie można kibicować 
„naszym”, bowiem podczas zawodów w Dusznikach-
-Zdroju wystartują  właśnie Wilki.
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Jest to jedna z najstarszych 
ulic Otwocka opisywana już 
w 1893 r. W okresie swojego 
istnienia wielokrotnie zmie-
niała nazwę. Na początku była 
Warszawską Prawą, następ-
nie Henryka Sienkiewicza,  
w czasie okupacji Ratuszową, 
a w PRL-u Armii Radzieckiej. 
Jeszcze kilka lat temu jej znak 
rozpoznawczy stanowił gęsty 
szpaler kasztanowców, które 
kazała zasadzić rada miejska 
w 1924 r. Jednak szrotówek 
kasztanowcowiaczek był sil-
niejszy i pozostało nam tylko 
podziwiać te piękne drzewa na 
fotografiach.
Nie tylko dawna aleja kaszta-
nowców wyróżnia ulicę, ale też 
to, że przy niej (pod numerem 
5) wznosi się zespół budyn-
ków otwockiego ratusza bądź 
jak wolą inni  - magistratu.
Warto bliżej przyjrzeć się 
temu miejscu. Już na samym 
początku wita nas historia. 
Ogrodzenie urzędu od stro-
ny ulicy Armii Krajowej i czę-
ściowo od ulicy Hożej jest za-
chowanym w dobrym stanie 
ogrodzeniem oryginalnym z 
lat 20. XX wieku, co jest lokal-
nym ewenementem. Tuż za 
główną furtką wznosi się ory-
ginalny budynek o eklektycz-
nej elewacji ze strzelistą wieżą 
zegarową        pośrodku. Zo-
stał on wzniesiony w latach 80.  
XIX w. jako Willa Rozalin, dla 
inż. Stanisława Sierkowskie-
go, właściciela biura technicz-
no-handlowego w Warszawie  
w Al. Jerozolimskich 31. Biuro 
zajmowało się dostawą i insta-
lacją urządzeń mechanicznych 
dla budownictwa i przemysłu 

Magistrat... to brzmi dumnie
Dzisiejsza ulica Armii Krajowej przed 1939 rokiem była jedną  

z najładniejszych ulic miasta, a i dzisiaj, spacerując nią, 
 widać, że coś z tego przedwojennego blasku jeszcze pozostało. 

(m.in. maszyn parowych, wo-
domiarów, pralni, samocho-
dów, stali i narzędzi). 
Willa stała na ponad 3-mor-
gowej parceli z dobrze utrzy-
manym parkiem, w którym 
znajdowały się jeszcze 3 domy. 
Był to jeden z bardziej okaza-
łych budynków w ówczesnym 
Otwocku. Składał się z trzech 
traktów: frontowego jednopię-
trowego z wieżą, piętrowego 
łącznika z obszerną werandą 
oraz tylnego, parterowego  
z mieszkaniami na mansardzie, 
a w wysokich piwnicach mie-
ściła się kuchnia i spiżarnie. 
Edmund Diehl w przewodniku 
„Wille w Otwocku i warunki 
pobytu tamże” tak opisuje ten 
budynek: „(…) na przeszło 
trzy morgowej przestrze-
ni wznosi, pod względem 
konstrukcji i obszaru jedna  
z piękniejszych willi Otwoc-
ka należąca do inżyniera 
St. Sierkowskiego, piętrowa 
murowana, z ozdobną wieżą,  
z pomieszczeniami sutere-
nowymi, przeznaczonymi 
na kuchnie i piwnice, nadto 
osobną lodownią murowa-
ną.”
Około 1920 r. władze miejskie 
zakupiły tą willę z przezna-
czeniem na stałą siedzibę ma-
gistratu. Na zlecenie burmi-
strza Michała Górzyńskiego  
w 1925 r. inż. Adam Paprocki 
(późniejszy autor pierwszego 
planu rozbudowy miasta) za-
projektował przebudowę willi 
na ratusz. Jednak ze wzglę-
du na rozmach i duże koszty 
(budynek byłby czterokrotnie 
większy od obecnego) projekt 
ten nie został zrealizowany. 

Dwa lata później nowy projekt 
(już dużo skromniejszy) prze-
budowy willi w stylu narodo-
wym wykonała miejska archi-
tekt Eugenia Jabłońska. Tym 
razem zrealizowano go w 1928 
r. Dzięki tej przebudowie stał 
się jednym z najładniejszych 
i najbardziej klimatycznych 
ratuszy w rejonie Warsza-
wy. Cezary Jellenta w 1935 r.  
w „Sosnach Otwockich” tak 
nieco żartobliwie opisywał ar-
chitekturę ratusza: „(...) Ma-
gistrat sam jako gmach, jest 
nieco igraszką, ze swą zwę-
żającą się wieżą, wyrastającą 
jak szyjka z pękatego tułowia, 
przywodzi na myśl butelkę 
likieru jednej z najbardziej 
popularnych firm wschodnio 
– małopolskich.” Do dzisiaj 
jest to najważniejszy budy-
nek Urzędu Miasta Otwocka,  
w którym urzęduje prezydent 
wraz z zastępcami. W jego 
piwnicach w połowie lat 90. 
ubiegłego wieku znajdowała 
się pierwsza siedziba Muzeum 
Ziemi Otwockiej.
Z prawej strony ratusza wzno-
si się drugi zabytkowy bu-
dynek otwockiego urzędu 
miasta. Jest to zbudowany  
w 1921 r.  - wg projektu J. Mo-
krzyckiego - obiekt początkowo 
przeznaczony na mieszkania 
dla pracowników magistratu 
oraz na pokoje gościnne dla 
oficjalnych delegacji przyjeż-
dżających do Otwocka. Od  
1935 r. w budynku tym uloko-
wane zostały biura Wydziału Kli-
matycznego magistratu zajmu-
jące się sprawami uzdrowiska. 
Obecnie w całości wykorzysty-
wany jest do celów biurowych.

Na terenie urzędu znajduje 
się też jedno z najciekawszych 
miejsc pamięci w Otwocku  
i okolicach. Rośnie grupa 
wiekowych sosen, które od  
2005 r. w Dniu Sosny otrzymu-
ją imiona osób związanych z 
Otwockiem i zasłużonych dla 
niego. Są tutaj m.in. sosny Ja-

nusza Kozłowskiego, Czesła-
wa Łaszka, Cezarego Jellenty, 
Michała Elwiro Andriollego i 
Bronisławy Dłuskiej. Na tym 
terenie miała swoją pierwszą 
stałą siedzibę w latach 20. 
ubiegłego wieku Ochotnicza 
Otwocka Straż Ogniowa.

Paweł Ajdacki

Otwocki ratusz w 1927 r.

Ratusz w całej okazałości w połowie lat 30.

Ul. Armii Krajowej przed ratuszem w okresie międzywojennym.

Ul. Armii Krajowej w okresie międzywojennym.

Willa Rozalin tuż po zakupie przez Radę Miejską ok. 1924 r.


