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sOBIENIE JEZIORY  Trzej robotnicy budowlani w poniedziałkowe popołudnie spokojnie pracowali przy ocieplaniu 
budynku, gdy nagle musieli się zmierzyć ze wściekłym napastnikiem grożącym im bronią. Chociaż udało im się wyjść 
z sytuacji obronną ręką, dalej boją się o życie, bo agresor jest znów na wolności. - str. 3
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remont oddziału w PCz skorzystaj z akcji 
i bezpłatnie zbadaj 
swoje serce

Gdzie w nocy po pomoc lekarską 

OTWOCK W Powiatowym 
Centrum Zdrowia przy ul. 
Batorego w Otwocku roz-
pocznie się modernizacja 
Oddziału Wewnętrznego. 
Początek prac planowany 
jest na 11 października. Na 
realizację zadania władze 
powiatu otwockiego prze-
znaczyły 3 mln zł.

W siedzibie Starostwa 
Otwockiego 29.09. 
b.r. (piątek) podpi-

sano umowę z wykonawcą. 
W drodze przetargu, spo-
śród trzech oferentów, zosta-
ło wyłonione PPHU „IRMA” 
z Pogorzeli (gmina Sabnie w 
powiecie sokołowskim). Jako 
jedyna firma zmieściła się w 3 
mln budżetu, które  przezna-
czono na ten cel. Jak zapew-
nia wicestarosta Paweł Rup-
niewski, przedsiębiorstwo to 
ma duże doświadczenie w 
prowadzeniu robót budow-
lanych na terenie placówek 
lecznictwa zamkniętego, 
szczególnie w województwie 
mazowieckim, i odznacza się 
wysokim poziomem wyko-
nywanych prac. Inwestora 
reprezentowali: starosta Mi-
rosław Pszonka, wicestarosta 
Paweł Rupniewski, dyrektor 
Wydziału Administracyjnego 
Michał Bany, członek Zarzą-
du Powiatu Otwockiego Ane-
ta Bartnicka, przewodniczący 

Komisji Zdrowia, Rodziny i 
Bezpieczeństwa Janusz Go-
liński oraz przewodniczący 
Komisji Budżetowej i Rozwo-
ju Gospodarczego Zdzisław 
Zych. Ze strony wykonawcy 
umowę podpisał właściciel 
„IRMY” - Ireneusz Załęski. 

Zadanie będzie prowadzo-
ne podczas funkcjonowania 
oddziału, dlatego -  jeszcze 
na etapie przetargu - inwe-
stor położył duży nacisk na 
doświadczenie wykonawcy. 
Warunki sanitarne i byto-
we w szpitalu muszą być 
utrzymane na odpowiednim 
poziomie w trakcie prowa-
dzenia prac. Należy zmini-
malizować ich uciążliwość 
dla pacjentów i personelu, 
wynikającą chociażby z ha-
łasu, dlatego remont będzie 
odbywał się wyłącznie w cią-
gu dnia i z wykorzystaniem 
specjalnych ścianek separa-
cyjnych. Pierwszy etap ma 
obejmować następujący za-
kres: przebudowę części po-
mieszczeń z wymianą okien, 
drzwi, okładzin podłóg i ścian 
łącznie powierzchniami cera-
micznymi, wymianę instalacji 
CO, wodno-kanalizacyjnej, 
wentylacyjnej, elektrycznej z 
oświetleniem oraz instalacji 
wewnętrznej gazów medycz-
nych, a także wyposażenie w 
meble medyczne (higienicz-
ne), kuchenne i biurowe. Te 

roboty obejmują ok. 50% za-
dania (wartość ok. 1,5 mln zł) 
i powinny być wykonane do 
23 grudnia br. Całość realiza-
cji potrwa do końca sierpnia 
przyszłego roku.

Sławomir Wąsowski

KOmuNiKat:
remont Oddziału Wewnętrz-
nego PCz, mieszczącego 
się przy ul. Batorego 44 w 
Otwocku, rozpocznie się 11 
października 2017 r.
Pacjenci i goście Szpitala 
będą na bieżąco informo-
wani o uciążliwościach 
za pomocą oznakowań 
zamieszczonych w budynku. 
Wszystkie osoby korzystają-
ce z usług Szpitala prosimy 
o wyrozumiałość i cierpli-
wość, a jednocześnie prze-
praszamy za utrudnienia.
Paweł Rupniewski,
wicestarosta otwocki

OTWOCK  
14 września Urząd 
Miasta Otwocka 
organizuje akcje 
bezpłatnych 
badań serca.

W   ramach jed-
nodniowych 
k o n s u l t a c j i 
u c z e s t n i c y 
będą mogli 

skorzystać z  badań EKG, 
pomiaru poziomu chole-
sterolu i  glukozy, pomiaru 
ciśnienia krwi, obliczania 
wskaźnika BMI oraz bada-
nia wskaźnika kostka – ra-
mię, które ma na celu ocenę 

ukrwienia kończyn dolnych. 
Ponadto pacjenci zostaną 
zdiagnozowani pod kątem 
stwierdzenia czynników ry-
zyka zachorowania na cho-
robę niedokrwienną serca, 
zawału mięśnia sercowego 
oraz będą mogli dowiedzieć 
się jak skomponować odpo-
wiednio zbilansowaną dietę 
oraz w jaki sposób zapobie-
gać nadciśnieniu tętnicze-
mu i nadwadze. Na miejscu 
każdy wynik badania będzie 

konsultowany z  lekarzem 
specjalistą oraz dietetykiem.

KIEDY? GDZIE?
Akcja będzie prowadzona 

najbliższą sobotę, tj. 14 paź-
dziernika w godzinach 11.00 
– 19.00 w  budynku Szkoły 
Podstawowej nr 3 w  Otwo-
cku przy ul. Kościuszki 28. 
Akcja jest ogólnodostępna dla 
wszystkich mieszkańców i nie 
ma potrzeby wcześniejszego 
zgłaszania swojego udziału.

POWiat Od 1 paździer-
nika zmienił się system 
opieki zdrowotnej w kraju 
- działalność zaczęła sieć 
szpitali. Zmianom uległy też 
miejsca, w których można 
uzyskać nocną i świąteczną 
pomoc lekarską. W powie-
cie otwockim jest to tylko 
Przychodnia PCZ  przy ul. 
Armii Krajowej 3.

Jak informuje Mazowiecki 
NFZ -  w województwie 
od 1 października działa 

81 punktów nocnej i świą-
tecznej pomocy medycznej. 
Mają one w założeniu mini-
sterstwa zdrowia odciążyć 
szpitalne SOR-y. Punkty te 
będą dostępne w godz. 18.00 
do 8.00 rano następnego 
dnia. W razie nagłej potrze-
by otrzymania pomocy lekar-
skiej można się udać do któ-
regokolwiek z tych punktów 
- nie ma znaczenia, do jakiej 
przychodni jesteśmy zapisani 
ani nie jest potrzebne skiero-
wanie.

Poniżej podajemy 
punkty nocnej i świą-
tecznej opieki zdro-
wotnej najbliższe dla 
mieszkańców powia-
tu otwockiego:

•  Powiatowe Centrum 
zdrowia, Sp. z o.o.; Ot-
wock, ul. armii Krajowej 
3, (22) 778-12-00; 537-
422-002

•  Międzyleski Szpital Spe-
cjalistyczny, Warszawa, 
ul. Bursztynowa 2 (22) 
641-72-80

•  SPzOz w Garwolinie, ul. 
Staszica 18 (25) 682-30-
25; 783-294-126

•  Szpital Specjalistyczny / 
zespół Poradni Specjali-
stycznych i ratownictwa 
Medycznego, Grójec, 
ul. Ks. P. Skargi 10 (48) 
664-92-00

•  SPzOz w Sulejówku, ul. 
armii Krajowej  21 (22) 
783-52-25; 500-177-102

•  Mazowieckie Centrum 
rehabilitacji Stocer, Sp. z 
o.o., Konstancin Jeziorna, 

ul. Długa 40/42 (22) 888-
29-20, (22) 888-29-21

•  Szpital Grochowski im. 
dr. med. r.  Masztaka, 
Sp. z o.o., Warszawa, ul.  
Grenadierów 51/59 (22) 
515-25-35

•  Szpital  Dziecięcy im. 
prof. dr. med. J. Bog-
danowicza SPzOz; 
Warszawa, ul. niekłańska 
4/24 (22) 509-85-70, (22) 
509-85-71

•  Szpital  Praski pw. Prze-
mienienia Pańskiego; 
Warszawa, al. Solidarno-
ści 67 (22) 250-28-01

•  SPzOz; Mińsk Mazo-
wiecki, UL. Szpitalna 37 
519-078-905

Pełny spis placówek nocnej 
i świątecznej opieki zdrowot-
nej można znaleźć na stro-
nach mazowieckiego NFZ 
pod adresem:

www.nf z-warszawa.pl/
dla-pacjenta/na-ratunek/
nocna-i-swiateczna-opieka-
-zdrowotna/
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sOBIENIE JEZIORY 
Zwykły poniedziałek 2 paź-
dziernika, środek dnia, spo-
kojna praca na budowie… 
Nic nie wskazywało na to, 
że to popołudnie okaże się 
tak szokujące dla trzech 
robotników. Nagle bowiem 
zobaczyli celującego w nich 
z broni obcego mężczy-
znę. W przeciwieństwie do 
tragicznych wydarzeń z Las 
Vegas z poprzedniego 
dnia, ten atak zakończył się 
dla napadniętych szczęś-
liwie. Jednak podobnie 
jak w USA, nikt wcześniej 
podobno nie podejrzewał 
napastnika o tak straszne 
zachowanie. 

W  zeszły ponie-
działek o godzi-
nie 14.00 gru-
pa robotników 
ocieplających 

budynek w  Sobieniach Szla-
checkich została napadnięta 
przez sąsiada posesji, na której 
pracowali. Mężczyzna wszedł 
niespodziewanie na teren po-
dwórka z bronią w ręku. Jak się 
później okazało, nie posiadał 
pozwolenia na jej posiadanie. 
Celował w  trzech pracowni-
ków, grożąc, że ich zabije. 

Powodem była prawdopo-
dobnie nietrzeźwość sprawcy, 
który pomylił dni tygodnia 
i  oskarżył mężczyzn o  hała-
sowanie w  niedzielę. Jego 
zdaniem, ich praca zakłóca-
ła jego odpoczynek w święty 

dzień. Być może przez skutki 
alkoholu nie zdążył zauważyć, 
że było już poniedziałkowe 
popołudnie. Robotnicy, choć 
w strachu, zdołali obezwład-
nić napastnika, po czym we-
zwali policję z Sobień Jezior. 
Sprawca został zatrzymany. 
Poszkodowanych poinformo-
wano, że za taki napad trafi 
do więzienia na trzy miesią-
ce, co uspokoiło ich obawy 
o  swoje dalsze bezpieczeń-
stwo. Niestety dwa dni póź-
niej otrzymali wiadomość, że 
mężczyzna został wypuszczo-
ny z aresztu po 48 godzinach.

Grupa robotników zajmo-
wała się ocieplaniem budyn-
ku w Sobieniach Szlacheckich 
od 26 września. Przez tydzień 
nie spotkały ich żadne prob-
lemy. Wykonywali swoje obo-
wiązki jak za każdym razem. 
Ani razu nie mieli nawet 
okazji spotkania z sąsiadem, 
nie poznali go i  nie zamie-
nili żadnego słowa. Aż do 
czasu, kiedy 2 października 
prawie 60-letni mężczyzna 
zaatakował ich na miejscu 
pracy. Poczuli się zagrożeni, 
tym bardziej, że nie znają 
okolicy i  sąsiadów. Wszyscy 
trzej pochodzą z  wojewódz-
twa lubelskiego, a  firma, 
w której pracują znajduje się 
w Garwolinie. Nie wiedzą, co 
kolejnym razem może wymy-
ślić sprawca, przez co boją się 
o  swoje życie. Zwłaszcza, że 
jeden z nich planuje w przy-
szłym miesiącu ślub.

Poszkodowani ze względu 
na swoje obawy postanowili 
poszukać więcej informacji 
na temat mężczyzny, który 
ich zaatakował. Jak się oka-
zało, mieszka sam, ponieważ 
jego żona zmarła, a  dzieci 
założyły własne rodziny. Nic 
jednak nie wskazywało na to, 
aby mógł sprawiać zagroże-
nie. Z  wiadomości uzyska-
nych od policji wynika, że 
funkcjonariusze dopełnili 
swojego obowiązku i zatrzy-
mali sprawcę. To sąd zadecy-

dował o  jego wypuszczeniu, 
co oburzyło robotników, któ-
rzy nadal wykonują pracę na 
tym samym budynku.

Jak zapewnili poszkodowa-
ni – nie zamierzają pozostawić 
tej sprawy w takim stanie i zro-
bią wszystko, aby mężczyzna 
odpowiedział za nielegalne 
posiadanie broni oraz napad. 
Chcą dochodzić swoich praw, 
ponieważ jak każdy dbają 
o własne bezpieczeństwo. 

Weronika Świńczak

aKTUaLnOśCI

reKLaMa

Napad z bronią 
w sobieniach

POWiat Już w najbliższych 
dniach można spodziewać 
się widoku robotników rea-
lizujących prace przygoto-
wawcze do budowy odcinka 
POW po naszej stronie Wisły 
- od węzła Wał Miedzeszyń-
ski usytuowanego nad DW 
801 w Miedzeszyn-Wieś po 
węzeł Lubelska w Majdanie. 
We wtorek, 26 września br. 
wojewoda mazowiecki wydał 
decyzję o Zezwoleniu na 
Realizację Inwestycji Drogo-
wej ZRID dla wymienionego 
odcinka trasy S2.

Odcinek S2, na który zo-
stał wydany ZRID, ma 
7,5 km długości, prze-

biega przez dzielnicę Wawer 
i gminę Wiązowna. Obydwa 
wymienione węzły nie są 
włączone do tego zadania bu-
dowlanego, ale w jego ramach 
powstanie jeszcze jeden węzeł 
- Patriotów, umiejscowiony 
na przecięciu z linią PKP i ul. 
Patriotów między Miedzeszy-
nem a Falenicą.

Wkrótce po przecięciu 
z  ul. Izbicką (Wawer) aż do 
Majdanu droga ekspresowa 
będzie budowana jako esta-
kada nad Mazowieckim Par-
kiem Krajobrazowym.

Jak poinformował inwe-
stor, czyli GDDKiA, zgod-

nie z  warunkami kontraktu 
wykonawca, którym jest 
WARBUD S.A., rozpocznie 
roboty, zaczynając od prac 
przygotowawczych, jak na 
przykład wycinka drzew czy 
też budowa tymczasowych 
dróg dojazdowych.

Opisywany odcinek POW 
będzie miał dwie jezdnie 
po 3 pasy ruchu. W ramach 
zadania budowlanego po-
wstanie nowa infrastruktura 
podziemna (m.in. energetyka, 
kanalizacja) oraz urządzenia 
ochrony środowiska i bezpie-
czeństwa ruchu drogowego.

Według umowy podpisa-
nej w 2015 r. wykonawca ma 
czas na realizację do sierp-
nia 2020 r. Koszt tej części 
inwestycji to 561 660 312,21 
złotych (brutto).

Południowa Obwodnica 
Warszawy to droga ekspreso-
wa realizowana w wojewódz-
twie mazowieckim na terenie 
m.st. Warszawy w dzielnicach 
Ursynów, Wilanów i Wawer. 
POW umożliwi połączenie 
dróg krajowych w  kierunku 
Terespola, Lublina, Krakowa 
czy Wrocławia. To także połą-
czenie Trasy Armii Krajowej 
z  węzłem A2 Konotopa do 
Gdańska i Białegostoku.

ZetKa

rusza budowa S2 na 
terenie Wawra i Wiązowny
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Miejsce zdarzenia 2 października
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Otwock  
w 1 strefie zTM? 

Czy minister morawiecki pomoże 
inwestorowi Kupieckiej?
OTWOCK Dzięki po-
wstaniu Galerii Kupiecka 
Otwock może się przybliżyć 
do metropolii, będzie też 
więcej miejsc pracy na lo-
kalnym rynku. Wciąż jednak 
nie może wystartować bu-
dowa tej ważnej dla miasta 
inwestycji. Z tego powodu 
inwestor wysłał list do mini-
stra rozwoju - wicepremiera 
Mateusza Morawieckiego -  
z prośbą o mediację z radą 
miasta i wojewodą.

Wkrótce ma 
ruszyć inwe-
stycja o  war-
tości ponad 
60 milionów 

zł, czyli budowa galerii han-
dlowej mieszczącej 60 lokali 
usługowo-handlowych oraz 
250 miejsc parkingowych. 
Projekt Galeria Kupiecka nie 
tylko zmieni centrum miasta 
i stworzy 300 nowych miejsc 
pracy, ale również pozwoli 
poczuć się mieszkańcom Ot-
wocka jak mieszkańcy me-
tropolii z  centrum handlo-
wym - nie będzie potrzeby 
podróży do stolicy. Dziś jed-
nak inwestycja stoi pod zna-
kiem zapytania, więc firma 
WOT-Inwest zwraca się do 
premiera Mateusza Morawie-
ckiego z prośbą o mediację.

Budynek Galerii ma wpi-
sywać się w  architekturę 
Otwocka, stąd niska, nie-
dominująca zabudowa oraz 
elementy stylu świdermajer 
na jego elewacji.

Brak wsparcia rady mia-
sta Otwocka dla projektu 
może – zdaniem inwestora 
- pociągnąć za sobą straty 
finansowe dla gminy rzędu 
20 mln zł. Zwraca on uwagę 
na brak możliwości stwo-
rzenia 300 nowych miejsc 
pracy, uszczuplenie budżetu 
o 2 mln zł w formie dotych-
czasowych składek ZUS od 
zwolnionych pracowników, 
brak wpłat 10 mln zł rocznie 

do budżetu państwa z tytułu 
niezapłaconego podatku VAT 
od zlikwidowanych sklepów 
oraz brak wpływów podat-
kowych z tytułu podatku od 
handlu wielkopowierzchnio-
wego.

- Cała inwestycja obejmuje 
blisko 60 lokali usługowo-
-handlowych oraz ponad 
250 miejsc do parkowania. 
Jej koszt razem z przebudową 
ulicy Kupieckiej i części ulicy 
Staszica, który zamierzamy 
sfinansować, wyniesie 60 mln 
zł - mówi inwestor.

Kiedy Otwock będzie 
miał swoją galerię 
handlową
Centrum Otwocka od wielu 

lat straszyło blaszanymi hala-
mi i opuszczonym placem za-
jezdni autobusowej – dworca 
PKS u zbiegu ul. Kupieckiej 
i Staszica. Terenem zaintere-
sował się lokalny przedsię-
biorca Ryszard Krawczyk. 
Jego firma - od 30 lat znana 
na terenie powiatu - prowa-
dzi sieć piekarni - Piekarnia 
Staropolska i sklepów wielko-
powierzchniowych pod mar-
ką Top Market, zatrudniając 
w sumie 270 osób.

- Pomysł budowy kolejnej 
placówki handlowej na ro-
dzinnym terenie przerodził 
się w  koncepcję pozyskania 
większego terenu i  budowy 

galerii handlowej – miejsca, 
którego brakuje w  mieście. 
To jest też szansa na poprawę 
stanu dróg w centrum, stwo-
rzenie dodatkowych miejsc 
pracy, a przede wszystkim na 
szybszy rozwój miasta  – pod-
kreśla R. Krawczyk.

Polski przedsiębiorca wy-
grał w 2013 roku przetarg na 
zakup ziemi z  zagraniczną 
siecią Lidl.  - To korzystne 
rozwiązanie dla miasta, gdyż 
podatki płacone są w gminie. 
W  przypadku zagranicznej 
sieci może być inaczej – do-
daje.

Aby pozyskać większy te-
ren pod inwestycję,  firma 
pana Krawczyka prowadziła 
rozmowy z  licznymi właści-
cielami okolicznych działek. 
W rezultacie uzyskała prawo 
do dysponowania terenem 12 
000 m2 i rozpoczęła projek-
towanie galerii.

Niestety, jest jeszcze jeden 
mały szczegół, który wstrzy-
muje rozpoczęcie inwestycji 
- brak decyzji radnych miej-
skich, czy i w jaki sposób oraz 
na jakich warunkach sprze-
dadzą małe, potrzebne do 
realizacji inwestycji działki, 
o  których kupno inwestor 
ubiega się już od wielu mie-
sięcy.

- Przed rozpoczęciem prac 
budowlanych liczymy na 
decyzje w  sprawie realizacji 

ustaleń z  kwietnia 2017 r., 
dotyczących odpłatnego prze-
kazania nieruchomości będą-
cych własnością gminy. Dział-
ki te, zgodnie z prawem, mogą 
służyć jedynie na poprawę 
zagospodarowania sąsied-
nich nieruchomości, same są 
niesamodzielne, co oznacza, 
że na żadnej z nich nie może 
powstać samodzielny obiekt, 
część z tych działek nie posia-
da nawet dojazdu – podkreśla 
lokalny przedsiębiorca.

Od 5 października 2017 in-
westor ma już także w  ręku 
prawomocne pozwolenie 
na budowę.

 
Teraz przedsiębiorca 
czeka na decyzję 
rady miasta…
Czy 21- osobowa grupa rad-

nych otwockich, w skład któ-
rej wchodzą przedstawiciele 
partii rządzącej, poprze plany 
przedsiębiorcy, kierującego się 
zasadą wyboru polskich firm 
w doborze przyszłych najem-
ców galerii i czy będzie kiero-
wać się interesem gminy?

Wydaje się, że decyzje rady 
miasta winny być zgodne ze 
strategią ministra Mateusza 
Morawieckiego, wspierają-
cego polskie środowisko ku-
pieckie i zatrudnienie w pol-
skich firmach.

Red.

POWiat Są ,,przecieki”, 
że w Warszawie myślą 
poważnie o włączeniu 
Otwocka do 1 strefy ZTM. 
Finalizacja idei może się 
jednak przesunąć w czasie 
aż do momentu ukończenia 
modernizacji linii kolejowej 
nr 7.

Od początku 2018 r. 
Łomianki mają być 
włączone do 1 strefy 

ZTM. Wiceprezydent stoli-
cy Renata Kaznowska po-
twierdziła, że Warszawa jest 
w  trakcie rozmów dotyczą-
cych włączenia do 1 strefy 
biletowej z  kilkoma jeszcze 
miejscowościami. Co jednak 
ciekawe: Fakt24.pl dowie-
dział się nieoficjalnie, że na-
stępny w kolejce przewidziany 
jest Otwock.  

Wiceprezydent Otwocka 
Piotr Stefański zaprzeczył, 
aby znane mu były w  tym 
momencie jakieś nowe 
ustalenia dotyczące sprawy. 
Jednakże jak mówił - współ-
praca między ZTM a Otwo-
ckiem jest bardzo dobra. 
Wyjaśnił, że duże znaczenie 
dla włączenia do 1 strefy 
będzie miała modernizacja 
linii kolejowej, która nie-

dawno się zaczęła. Otwock 
w przyszłości stanie się sta-
cją przesiadkową, na której 
będą się zatrzymywały po-
ciągi ruchu przyspieszonego, 
następna to stacja Warszawa 
Wschodnia. Z  pewnością 
więc - w momencie urucho-
mienia tej przyszłej komuni-
kacji -  naturalne stanie się 
przesunięcie 1 strefy aż po 
Otwock, aby np. usprawnić 
i ułatwić dotarcie podróżnym 
jadącym z kierunku Lublina 
do, np. Wawra czy Józefowa. 
Na zmodernizowanym dwor-
cu otwockim będą mogły się 
zatrzymywać pociągi dale-
kobieżne, nawet klasy pen-
dolino, co też może odciążyć 
Warszawę Wschodnią. 

Prezydent Stefański podkre-
ślił, że jeśli będą propozycje 
z  Warszawy, to Otwock jest 
chętny do prowadzenia roz-
mów. Zastrzegł jednak, że 
rozszerzenie strefy nie może 
się wiązać ze zwiększony-
mi kosztami ponoszonymi 
przez Otwock na SKM, bo po 
prostu miasta na to nie stać. 
1 strefa - owszem, ale przy 
dotychczasowej partycypacji 
kosztowej - podkreślił.

ZetKa
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Karczew okiem radnego Kwiatkowskiego

Dziki problem
Jednym z najbardziej palą-
cych problemów dotyczą-
cych naszego powiatu jest 
bez wątpienia obecność 
dzików. Wielu mieszkańców 
się ich obawia – i nie ma 
czemu się dziwić. Są to 
duże i silne zwierzęta, które 
mogą stanowić zagrożenie.

Kwestia dzików staje się 
coraz bardziej uciążli-
wa, a kolejni włodarze 

rozkładają bezradnie ręce. 
Odstrzał dzików ze względu 
na ich liczbę i  miejsce wy-
stępowania (m.in. osiedla 
mieszkalne) jest zdecydo-
wanie nieskuteczny i  ryzy-
kowny. W  gminie Karczew 
nie wchodzi w  grę również 
ich odławianie (burmistrz 
argumentuje, iż jest to zbyt 
droga metoda). Jako radni 
spotykaliśmy się z myśliwy-
mi oraz leśnikami, szukając 
sposobu na zwiększenie bez-
pieczeństwa mieszkańców. 
Niestety – bezskutecznie.

Ponieważ dostajemy od 
Państwa coraz więcej sygna-
łów dotyczących aktywności 
dzików, wraz z  Michałem 
Witkowskim, prezesem Sto-
warzyszenia „Nasz Otwock”, 

rozpoczęliśmy działania 
zmierzające do znalezienia 
innego, mniej inwazyjne-
go sposobu, który uwolni 
mieszkańców od tego prob-
lemu, a z kolei dzikim zwie-
rzętom – nie wyrządzi krzyw-
dy. Udało nam się nawiązać 
kontakt z  przedstawicielem 
Urzędu Miasta w  Ząbkach, 
gdzie z powodzeniem pozby-
to się dzikiej zwierzyny z te-
renów mieszkalnych.

W  Ząbkach postanowiono 
pójść inną drogą i nie siedzieć 
bezczynnie. Urząd zakupił ok. 
400 kg produktu o  nazwie 
Wildgranix. Jest to środek 
w postaci granulowanej, który 
odżywia i użyźnia glebę, a przy 
tym, co ważne, odstrasza dzi-
ką zwierzynę. Granulki w cza-
sie rozpuszczania wydzielają 
zapachy, które są nieprzyjazne 
dla dzikich zwierząt. Co wię-
cej, zwierzyna nie przyzwycza-
ja się do woni tego produktu 
i  unika miejsc, na których 
go rozrzucono.

Wildgranix najlepiej było-
by zastosować wokół osiedli 
mieszkalnych i  zabudowań, 
a  także przy drogach, aby 
zwierzęta nie decydowały 
się na przechodzenie na dru-

gą stronę ulicy, stanowiąc 
tym samym zagrożenie dla 
kierowców i  narażając się 
na potrącenie. Środek jest 
w pełni bezpieczny dla ludzi 
i  zwierząt (dla tych dzikich 
również – po prostu wydziela 
nieprzyjemną dla nich woń), 
co po analizie jego składu 
potwierdził Michał Witkow-
ski, który z wykształcenia jest 
chemikiem. Można go zatem 
stosować również na placach 
zabaw, skwerach itp.

Wystarczy wysypać kilku-
metrowy pas ochronny, aby 
ograniczyć występowanie 
dzikich zwierząt na terenach 
objętych działaniem produk-
tu. Ze względu na stosunko-
wo niski koszt tej metody 
(cena 400 kg nie powinna 
przekroczyć 2500 zł) uważa-
my, że powinno się go rów-
nież zastosować na terenie 
powiatu otwockiego. Warto 
przecież spróbować.

Nie mogąc dłużej patrzeć na 
wszechobecną niemoc, przy-
gotowaliśmy plan działania. 
Michał Witkowski wystąpił 
do władz Otwocka, z kolei ja 
– do władz Karczewa, o zakup 
powyższego środku w  nad-
chodzącym roku. Patrząc 

na przykład Ząbek można 
mieć nadzieję, że przyniesie 
nam to ulgę i dzikie zwierzęta 
zaczną w końcu unikać tere-
nów mieszkalnych.

Przyznam, że ten sposób przy-
padł nam do gustu z  jeszcze 
jednego powodu – daje możli-
wość pogodzenia dwóch stron 
„barykady”. Nie da się ukryć, że 
w  sporze dotyczącym dzików, 
jak i w wielu innych dotyczących 
Karczewa czy Otwocka, wystę-
pują skrajnie różne poglądy. 
Jedni uważają, że zwierząt tych 
należy się natychmiast pozbyć, 
bo są  zagrożeniem. Inni z kolei 
stoją na stanowisku, że nie są 
one niczemu winne i  szukają 
po prostu pożywienia. Obie 
strony mają tutaj rację, dlate-
go właśnie chcielibyśmy dać 

szansę wspomnianej wyżej 
metodzie. Ani dzikom nie sta-
nie się krzywda, ani ludziom. 
Jak wynika z  przeprowadzo-
nych konsultacji z urzędnika-
mi w Ząbkach, mieszkańcy nie 
zgłaszali żadnych zastrzeżeń 
związanych ze szkodliwością 
bądź uciążliwością preparatu 
Wildgranix zarówno dla nich 
jak i ich zwierząt.

Mam nadzieję, że nasze 
działania okażą się sku-
teczne i już wkrótce będzie 
można z całą stanowczością 
powiedzieć, że udało nam 
się rozwiązać problem dzi-
ków.

Piotr Kwiatkowski 
Radny Rady Miejskiej 

 w Karczewie
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stawki za wodę i ścieki w 
pułapce politycznych zmagań

Fakt 1.
Radni kwestionują 
proponowany podział 
na grupy odbiorców. 
Nie przyjmują natomiast 

do wiadomości, że aktualny 
wniosek jest konsekwencją 
i sposobem dostosowania się 
do wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego 
w  Warszawie z  5 grudnia 
2016 roku, który był z kolei 
skutkiem zaskarżenia przez 
obecną koalicję w  Radzie 
Miasta Otwocka uchwały jej 
poprzedników z 30 września 
2014 (w fotelach radnych za-
siadali wtedy m.in. p. Mar-
gielski i p. Kosiński - ojcowie 
obecnych radnych nadających 
ton koalicji). W  uzasadnie-
niu wyroku WSA wskazał, że 
cenę wody można zróżnico-
wać jedynie kosztami opłat 
za korzystanie ze środowi-
ska. W tym wypadku różnica 
w opłatach występuje pomię-
dzy celami socjalno-bytowy-
mi oraz pozostałymi, dlatego 
spółka zredukowała grupy 
odbiorców z  trzech (obec-
nie) do dwóch. Jeżeli chodzi 

o ścieki, takie przesłanki nie 
występują, dlatego zreduko-
wano cztery grupy odbiorców 
do jednej. Odmowa wprowa-
dzenia taryf zgodnych z wy-
rokiem WSA jest działaniem 
z premedytacją i świadomym 
narażeniem miejskiej spółki 
na zarzut łamania prawa.

Fakt 2.
Radni zarzucają 
spółce wzrost cen.
W komunikatach kierowa-

nych do mieszkańców grupa 
radnych koalicji alarmuje 
wzrostem cen dla gospo-
darstw domowych, pomijając 
zupełnie fakt, że we wszyst-
kich pozostałych grupach 
odbiorców zaplanowano zna-
czące obniżki. Poszczególni 
radni pozwalają sobie nawet 
na stwierdzenie, że interesu-
ją ich wyłącznie ceny dla go-
spodarstw domowych, a nie 
pozostali odbiorcy. A  prze-
cież wprowadzenie nowych 
cen oznaczałoby znaczne 
obniżenie kosztów wody np. 
dla obiektów użyteczności 
publicznej, czyli żłobków, 

przedszkoli i szkół, urzędów, 
szpitali, innych podmiotów 
oraz małej i dużej przedsię-
biorczości i  przemysłu. Pa-
radoksalnie, obniżenie cen 
dotyczyć miało także dużej 
grupy mieszkańców niepo-
siadających wodomierza 
i  rozliczających się za ście-
ki w  formie tzw. ryczałtu. 
Ponad 1,7 tys. gospodarstw 
domowych, czyli ponad 6,5 
tys. osób korzystających z tej 
formy rozliczenia nie otrzy-
ma obniżki o ponad 1,30 zł/
m³. Czy mogą powiedzieć, że 
radni działali w ich imieniu? 
Zdecydowanie nie. Interes 
mieszkańców pada ofiarą 
permanentnej walki części 
radnych z miejską spółką.

Pamiętajmy, że propono-
wane ceny są wypadkową 
kosztów ponoszonych przez 
OPWiK. Spółka działa stabil-
nie, spłaca bez opóźnień swo-
je zobowiązania, jest ważnym 
płatnikiem podatków, w tym 
płaconego do budżetu miasta 
podatku od nieruchomości 
(ok 7 mln zł/rok, z  których 
miasto remontuje np. drogi).

Zmniejszając liczbę grup 
odbiorców, konieczne jest 
uśrednienie cen, aby przycho-
dy kształtowały się na zbliżo-
nym poziomie. Przyjrzyjmy 
się zatem „wzrostowi” w gru-
pie gospodarstw domowych. 
W  przypadku wody to 5,32 
zł/m³, czyli 26 groszy wię-
cej na 1m³. Obecna cena nie 
zmienia się od 2012. Gdyby 
OPWiK co roku zwiększało 
ją tylko o  wskaźnik inflacji 
(mającej wpływ na wszyst-
kie ceny np. paliwa, energii 
itp.), to stawka w 2017 roku 
powinna wynosić 5,31 zł/m³. 
Analogicznie w  przypadku 
ścieków - stawka powinna 
wynosić 6,48 zł/m³. Przykład 
z korektą inflacyjną pokazuje, 
że realny wzrost cen wynosi 
1 grosz na m³ wody i 50 gr 
na m³ ścieku, ale tylko dla 
odbiorców indywidualnych.

Fakt 3.
Radni kwestionują 
sposób i zakres 
realizacji inwestycji 
wodociągowo-
kanalizacyjnych.
W latach 2006-10 w Otwo-

cku zrealizowano za pomocą 
unijnych środków z Funduszu 
Spójności, program „System 
wodno-kanalizacyjny w  Ot-
wocku”. Ta decyzja niosła 
za sobą konkretne, wielo-
letnie konsekwencje. Jedną 
z nich było podjęcie 11 marca 
2008 uchwały Rady Miasta 
w  sprawie delegowania rea-
lizacji części wodociągowej 
projektu na świeżo powoła-
ną do życia spółkę OPWiK. 
Efektem uchwały stało się 
zaciągnięcie w  Narodowym 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej gi-
gantycznej pożyczki w kwocie 
78 mln zł. OPWiK regularnie 
spłaca to zobowiązanie, ści-

śle z  zapisanymi w  umowie 
terminami. Aktualnie spła-
cono już ponad 21 mln zł. 
Warto o  tym pamiętać, po-
dejmując decyzje, których 
konsekwencje mogą zachwiać 
stabilnością finansową miej-
skiej spółki. Należy również 
pamiętać o zasadzie kontynu-
acji władzy, gdzie następujące 
po sobie w kolejnych kaden-
cjach składy rady miasta 
mają świadomość odpowie-
dzialności za decyzje podjęte 
przez poprzedników. Nie-
dopuszczalne i  nieodpowie-
dzialne jest podejmowanie 
dzisiaj jakichkolwiek dzia-
łań kwestionujących decyzje 
sprzed 10 lat i  wpływających 
na działalność OPWiK.

Delegowanie przez radę 
miasta na spółkę realiza-
cji w/w  zadania wymaga-
ło przygotowania wniosku 
o  dofinansowanie zgodnego 
z wytycznymi instytucji udzie-
lającej pożyczki. Jednym 
z  kluczowych dokumentów 
we wniosku było tzw. Stu-
dium Wykonalności Projektu. 
Istotą tego dokumentu jest 
wykazanie skutków finanso-
wych po realizacji projektu, 
w tym wypadku wysokość cen 
za świadczone usługi w per-
spektywie lat 2005-2028. 
Dokumenty te, wraz z cenami 
usług, również akceptowała 
Rada Miasta Otwocka (dane 
w tabeli).

Fakt 4.
Spółka chce 
(i jest zobligowana) 
zrezygnować 
z pobierania opłaty za 
przyłączenie do sieci.
Po ukazaniu się wyroku Wo-

jewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Kielcach z 2015 
r. (w sprawie gminy Sambo-
rzec), spółki wodociągowo-

-kanalizacyjne w całym kra-
ju rozpoczęły przygotowania 
do stopniowego odchodzenia 
od pobierania od mieszkań-
ców tzw. opłaty przyłącze-
niowej. Mimo dwukrotnego 
już złożenia przez OPWIK 
wniosku taryfowego bez tej 
opłaty (warto zaznaczyć, że 
kilka miesięcy temu radni 
sami postulowali rezygnację 
z tej opłaty!), radni uporczy-
wie podejmują uchwały o od-
mowie zatwierdzenia taryf. 
Wynikiem takiego działania 
jest przedłużenie czasu obo-
wiązywania dotychczasowych 
taryf, a więc także obowiązku 
stosowania opłaty przyłącze-
niowej. W  efekcie OPWiK 
zmuszona jest pobierać opła-
tę, która jest niekorzystna dla 
mieszkańców. Fakt ten zdaje 
się nie wzbudzać zaniepoko-
jenia radnych koalicji.

Dziś, w ogniu walki politycz-
nej między radnymi – w łonie 
samej Rady, a  także między 
radnymi koalicji a prezyden-
tem Otwocka - zatracone zo-
stały: racjonalność działań, 
interes miasta i  jego miesz-
kańców, a także dobro spółki 
miejskiej, o  które radni po-
winni dbać. Spółka oraz sam 
Otwock ponoszą ogromne 
straty wizerunkowe, ponie-
waż o trwającej sytuacji wieść 
niesie się już po całej Polsce. 
Spółka nie składa jednak bro-
ni. W wyniku podjęcia przez 
radnych uchwały o odmowie 
zatwierdzenia taryf zobligo-
wana jest do bezzwłocznego 
przygotowania kolejnego 
wniosku taryfowego. Nowy 
wniosek musi być zgodny 
z wyrokami sądów powszech-
nych, więc z pewnością będzie 
zbliżony do tego złożonego 
ostatnio. I tak do skutku…

Redakcja

OTWOCK Podczas ostatniej sesji rada Miasta Otwocka 
po raz kolejny – głosami radnych PiS i ChIS i bezpartyjnych 
– nie zaakceptowała wniosku taryfowego złożonego przez 
Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. To 
już siódmy (!) wniosek od marca 2016 r., któremu radni 
z tej „koalicji” mówią „nie”. Decyzję tłumaczą obroną 
interesu mieszkańców Otwocka. Czy rzeczywiście? Jakie 
są fakty?

Porównanie stawek za wodę na terenie Otwocka
(trzy grupy taryfowe zredukowano do dwóch)

Porównanie stawek za ścieki na terenie Otwocka
(cztery grupy taryfowe zredukowano do jednej)
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CELEsTYNÓW Schronisko 
dla Bezdomnych Zwierząt 
zachęca do adopcji jego pod-
opiecznych. 

CaPRi- malutka, urocza 
suczka. Naprawdę tę kruszynę 
przytłacza schroniskowa rze-
czywistość, kraty, buda i samot-

ność. Jest bardzo nieśmiała, ale 
też bardzo pragnie być blisko 
człowieka. Musimy przed zimą 
znaleźć dla niej ciepły dom, 
w którym poczuje się bezpiecz-
na i kochana. nr 172/17

FaBiO to młody, zadbany 
psiak. Wyrzucony z  samo-
chodu pod schroniskiem 

przybiegł do wolontariu-
szy szukając ratunku. Był 
zdezorientowany i zagubio-
ny. Jest nieśmiały i  ciężko 
mu się odnaleźć w  zgiełku 
schroniskowych boksów. 
Jest łagodny i spokojny i ta-
kiego domu potrzebuje. 

nr 127/17

BONus to piękny, duży 
pies ok.czteroletni. Jest ty-
pem sportowca, gra w piłkę 
i uwielbia pływać. Przywie-
ziony był razem ze swoją 
przyjaciółką Dorą, która 
już znalazła kochający dom. 
Bonus bardzo tęskni. Nie 
może się bez niej odnaleźć, 

wciąż czeka z  nadzieją, że 
Dora wróci jak zawsze... nr 
89/17

iNFORmaCje O adOPCji:
Schronisko dla Bezdomnych 
zwierząt w Celestynowie
ul. Prosta 3. Kontakt: tel. 22 
789 70 61, e-mail: adopcje@
celestynow.toz.pl

PRZygaRNij mNie

Obwodnica Kołbieli za siedem lat

Umowa na budowę oczyszczalni podpisana

KOłBieL 28 września 
odbyły się pierwsze kon-
sultacje z mieszkańcami 
w sprawie budowy ob-
wodnicy tej miejscowości 
w ciągu drogi krajowej nr 
50. Na spotkanie z przed-
stawicielami GDDKiA i biura 
projektowego „Trakt” przy-
byli mieszkańcy Kołbieli, 
wójt gminy Adam Budyta 
i kilku radnych.

Spotkanie otworzył 
wójt Adam Bu-
dyta, wyrażając 
nadzieję, że przed-
stawiciel biura 

projektowego zaprezentuje 
warianty przebiegu obwod-
nicy i to stanie się powodem 
do dyskusji. Niestety, tak się 
nie stało. Projektant niezro-
zumiale wymamrotał swoje 
nazwisko i nieudolnie zaczął 
prezentować przebieg plano-
wanej obwodnicy, której po-
czątek ma zacząć się w okolicy 
Człekówki, przebiegając obok 

piekarni Oskroby i dalej aż do 
Mińska Mazowieckiego. Nie 
wymienił żadnej miejsco-
wości czy nawet jej okolicy. 
Nie objaśnił nic poza tym, że 
nowa droga nie będzie miała 
zjazdów, a jedynie dwa węzły 
komunikacyjne, które ma bu-
dować inna firma niż samą 
drogę. Nic zatem dziwnego, 
że mieszkańcy mieli wiele py-
tań, na które projektant nie 
odpowiadał, a tylko przedsta-
wiciel GDDKiA.

Były przewodniczący rady 
gminy Kołbiel Mieczysław 
Nowak zapytał, jak ma zo-
stać rozwiązany dostęp dro-
gi do przystanku kolejowego 
Kołbiel w Karpiskach, a także 
dojazd pracowników do pie-
karni Oskroba.  Odpowiedź 
otrzymał enigmatyczną, że 
dojazd będzie, ale na tym 
etapie trudno konkretnie 
stwierdzić jaki. Natychmiast 
zripostował właściciel Za-
jazdu „Człekówka”, czyta-
jąc pismo z GDDKiA, które 

otrzymał kilka dni wcześniej, 
gdzie wyraźnie stwierdza się, 
iż  w okolicy Człekówki nie-
planowany jest żaden zjazd, 
a ponadto Generalna Dyrek-
cja nie wyraża zgody, by na 
drodze nr 50 i  nr 17 mogły 
być ustawione jakiekolwiek 
reklamy o Zajeździe. – Moja 
restauracja utrzymuje się 
głównie z  użytkowników 
drogi krajowej, a  brak zjaz-
du spowoduje brak klientów. 
Przecież nikt z kierowców nie 
będzie jechał do węzła, by 
wrócić kilka kilometrów na 
obiad – słusznie argumen-
tował.

Przedstawiciel GDDKiA, 
jakby nie zważając na słowa 
restauratora, zaczął tłuma-
czyć mieszkańcom, że nowa 
droga sprawi, że w jej okolicy 
rozwinie się przedsiębior-
czość lokalna, bo tak zwykle 
jest. Słowa jego storpedował 
pracownik urzędu gminy od-
powiedzialny za drogi gmin-
ne, mówiąc, że w Grębiszewie 

do Zajazdu „Tirest” jest zapla-
nowany zjazd, więc nijak się 
to ma do słów, że zjazdów się 
nie przewiduje. – W czym „Ti-
rest” jest lepszy od Zajazdu 
„Człekówka” – pytał rzeczo-
wo urzędnik? Niestety, odpo-
wiedzi nie otrzymał. Tak jak 
i wielu innych mieszkańców 
gminy, którzy konkretnie py-
tali, jakie się planuje rozwią-
zania drogowe dla ich miej-
scowości. – Ot, przyjechali, by 
odhaczyć, że konsultacje się 
odbyły i g... ich obchodzi na-
sze zdanie – stwierdził starszy 
mężczyzna siedzący obok.

Znaczące były słowa jedne-
go z mieszkańców, który przy-
pomniał, że prawie osiem lat 
temu również odbywały się 
w  tej sprawie konsultacje, 
podczas których ponad 300 
mieszkańców gminy wybra-
ło wariant 1. – Czy to się nie 
liczy? Teraz znów mamy do 
wyboru trzy warianty? – py-
tał. Przedstawiciel GDDKiA 
odpowiedział, że wówczas 

Generalna Dyrekcja nie do-
stała dotacji, więc procedurę 
musi powtórzyć.

Cóż, mieszkańców czeka 
długa jeszcze droga, w  tym 
m.in. dwie kolejne konsul-
tacje, składanie wniosków 
o  zmiany w  projekcie, na 
przykład dotyczące zjazdów 

do stacji kolejowej, dużych 
przedsiębiorstw oraz restau-
racji, do których tysiące kie-
rowców drogi nr 50 już się 
przyzwyczaiło i  czekanie do 
roku 2020 na rozpoczęcie 
budowy obwodnicy.

Andrzej Kamiński

JÓZEFÓW 5 października 
Miasto Józefów zawarło 
umowę ze Spółką Akcyjną 
Instal Warszawa na budowę 
miejskiej oczyszczalni ście-
ków. W imieniu wykonawcy 
umowę podpisał prezes In-
stal Warszawa SA - Andrzej 
Grygo, a Józefowa - bur-
mistrz Stanisław Kruszewski 
oraz skarbnik Halina Siwek.

Wykonawca instala-
cji został wyłoniony 
w  przetargu na po-

czątku września br. Oferta 
złożona przez Spółkę Instal 
- zdaniem komisji przetargo-
wej - przedstawia najkorzyst-
niejszy bilans punktów w kry-
teriach oceny ofert, których 
w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego 
w  trybie przetargu nieogra-
niczonego złożono w  sumie 

dwie. Cena zaproponowana 
przez zwycięską firmę nie 
przekroczyła kwoty, którą 
miasto zdecydowało się prze-
znaczyć na sfinansowanie in-
westycji. Wartość kontraktu 
brutto za budowę oraz serwis 
gwarancyjny opiewa na kwo-
tę ponad 32 mln 207 tys. zł.

Roboty już 
w październiku
Według zakładanego har-

monogramu budowy, do 
końca października 2018 r. 
mają być wykonane roboty 
budowlane niezbędne do uzy-
skania zezwolenia na użytko-
wanie części technologicznej 
obiektu - budynków, instala-
cji, urządzeń i  wyposażenia 
umożliwiających prowadze-
nie procesów oczyszczania 
ścieków i gospodarki osado-
wej. Rozruch instalacji oraz 

osiągnięcie wymaganych 
efektów oczyszczania plano-
wane jest na koniec listopada 
2019 r. Do tego czasu mają 
być również zakończone po-
zostałe prace budowlane. 
Czas świadczenia usług w ra-
mach serwisu gwarancyjnego 
wynosić będzie 60 miesięcy 
od końcowego odbioru reali-
zowanej inwestycji. Budowa 
oczyszczalni ruszy, kiedy zle-
ceniodawca zatwierdzi osta-
teczny harmonogram robót.

Wciąż nie ma 
funduszy z Unii
Nadal nie wiadomo, czy in-

westycja otrzyma dofinanso-
wanie ze środków unijnych. 
Teoretycznie powinna, bo 
projekt został oceniony po-
zytywnie i w sierpniu 2016 r. 
znalazł się w gronie zakwa-
lifikowanych do przyznania 

unijnego dofinansowania. 
Wciąż jednak miasto cze-
ka na podpisanie umowy o 
dofinansowanie Projektu 
ze środków Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i 

Środowisko na lata 2014-
2020. 

Aktualnie józefowskie ście-
ki oczyszcza Otwockie Przed-
siębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji. Nieczystości z 

całego miasta płyną prawie 
sześciokilometrową rurą do 
oczyszczalni ścieków w Ot-
wocku.

Andrzej Idziak

zatrudni kierowców
Prawo jazdy C + E, 

wymagane doświadczenie,

CV proszę kierować na adres: 
biuro@bruk-bud.com.pl
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POWiat W czerwcu ruszyła 
modernizacja linii kolejowej 
Lublin-Warszawa. Jest to 
pierwszy etap przebudowy 
trasy nr 7 liczący 150 km. Po 
zakończeniu inwestycji czas 
podróży skróci się z 2 godzin 
i 15 minut do 1,5 godziny. 
Mimo oczywistych zalet poja-
wiają się też głosy sprzeciwu 
wobec założeń projektu. 
Szczególnie kontrowersyjna 
jest duża liczba ekranów 
akustycznych wzdłuż torów 
oraz martwy przejazd dla 
samochodów w Józefowie, 
mogący podzielić miasto na 
dwie części. 

Prace rozpoczną się 
na odcinku Lublin-
-Pilawa i  potrwa-
ją do końca 2018 
roku. Od 2019 do 

końca 2020 ruszą roboty na 
23-kilometrowym odcinku 
między Pilawą a Otwockiem. 
Dobudowany będzie drugi tor, 
co pozwoli zwiększyć często-
tliwość kursowania pociągów. 
Wyremontowane zostaną tory, 
sieć trakcyjna, przejazdy oraz 
urządzenia sterujące ruchem. 
Powstaną nowe wiadukty 
i przejścia dla pieszych pod to-
rami. Podczas drugiego etapu 
inwestycji, przypadającego na 
lata 2021-2022, modernizo-
wany będzie fragment między 
Otwockiem i Warszawą.

Sparaliżowany
przejazd?
O  ile podróżni mogą się 

tylko cieszyć z planowanych 

zmian – wyłączając okres 
remontu, który znacznie 
utrudnia komunikację, o tyle 
mieszkańcom gmin, gdzie 
przebiega linia kolejowa 7, 
wcale nie jest do śmiechu. 
W Józefowie powstanie trzeci 
tor, a w planach jest czwarty. 
Kolej liczy na wzrost natęże-
nia ruchu na linii otwockiej, 
a co za tym idzie przygotowu-
je inwestycję tak, aby mógł 
powstać kolejny tor.

W  związku z  powyższym 
istnienie przejazdów kole-
jowych w  mieście stoi pod 
znakiem zapytania, a  już na 
pewno trzeba zadać sobie 
pytanie, czy jest sens, by zo-
stały, ponieważ szlabany będą 
opuszczane na długi czas. 
Wszystko dlatego, że pociągi 
przyspieszą – w gazecie samo-
rządowej Józefowa czytamy, 
że przed przejazdem pociągu 
ekspresowego rogatki należy 
zamknąć pięć minut wcześ-
niej, co oznacza, że szlaban 
w mieście będzie zamykany, 
gdy pociąg jadący 160 km/h 
minie Warszawę Gocławek. 
Stąd słuszna obawa władz 
i  mieszkańców, że szlaban 
będzie zamykany przez wiele 
godzin dziennie. Utrudni to 
ruch lokalny i wpłynie na bez-
pieczeństwo, bo gdy kierow-
ca - przy dobrej widoczności 
- dostrzeże światła pociągu 
w  Michalinie, skład 20 se-
kund później minie przysta-
nek osobowy Józefów.

Niestety kolej ma inną wi-
zję i póki co w planach wciąż 
figuruje kolizyjny przejazd. 

-Jeśli chodzi o Józefów, to re-
alizowana obecnie umowa na 
opracowanie dokumentacji 
projektowej nie uwzględnia 
likwidacji przejazdu w ciągu 
ul. Skłodowskiej - informuje 
Łukasz Kwasiborski z  PKP 
PLK. 

Mieszkańcy walczą 
o tunel
PKP planuje zastąpić ist-

niejący w Michalinie przejazd 
wiaduktem przebiegającym 
wzdłuż osi Werbeny-Brückne-
ra. Będzie on służył bez-
kolizyjnej przeprawie sa-
mochodów oraz pieszych 
i rowerzystów. O ile za budowę 
zapłaci kolej, o tyle trwa dys-
kusja nad podziałem finanso-
wania dróg dojazdowych.

By uniknąć kolizyjnego 
przejazdu, miasto sięgnęło do 
przygotowanej przez miesz-
kańców ulicy Matejki kon-
cepcji budowy tunelu z roku 
2012. Jak czytamy w gazecie 
samorządowej - chodziło 
wtedy o  temat bezkolizyjnej 
przeprawy i budowę tunelu, 
który nie spowoduje zwięk-
szenia ruchu samochodowego 
ulicami lokalnymi. 

Warto podkreślić, że miesz-
kańcy miasta również nie 
czekają bezczynnie na wynik 
dyskusji władz z kolejarzami. 
Powstała grupa „Nie dla po-
działu Józefowa przez PKP”, 
która zebrała pod petycją do 
władz kolei ponad trzy tysiące 
podpisów. Mieszkańcy roz-
mawiają ze sobą, nagłaśnia-
ją problem przed kamerami 

i w radio. Petycja z  tak dużą 
liczbą podpisów jest też kar-
tą przetargową władz miasta 
w rozmowach z PKP.

Kto zapłaci za 
bezkolizyjne
rozwiązanie?
Postulat został omówiony 

14 lipca podczas spotkania 
w siedzibie kolejowej spółki. 
Problemem w kwestii realiza-
cji tunelu na linii ulica Cicha-
-Matejki, który pogodziłby 
interesy PKP i  Józefowa, 
jest brak środków z budżetu 
Unii Europejskiej na budo-
wę obiektu. - Urząd Miasta 
Józefowa wystąpił do PLK 
z wnioskiem o likwidację ist-
niejącego przejazdu w ciągu 
ul. Skłodowskiej  i zastąpienie 
go tunelem drogowym w ul. 
Cicha - Matejki. PLK wystą-
piły do Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych 
o  stanowisko w  tej sprawie  
- wylicza Kwasiborski. - Po 
ewentualnej likwidacji tego 
skrzyżowania (i  zastąpieniu 
go tunelem) nie byłoby żad-
nego przejazdu w  poziomie 
szyn na odcinku Warszawa 
Olszynka Grochowska-Ot-
wock.

Rozmowy są trudne, ale 
władze miasta nie poddają 
się. Wnioskują o przesunięcie 
środków i włączenie inwesty-
cji do projektu. Jak przyznała 
rzecznik urzędu miasta Józe-
fowa, Magdalena Janczew-
ska, rozmowy z  PKP PLK 
nadal trwają. Kolej również 
deklaruje, że jest w  stałym 

kontakcie z miastem i bierze 
pod uwagę sugestie władz sa-
morządowych, ale też oczeku-
je na decyzję Centrum. - Te-
raz czekamy na stanowisko 
Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych w  tej kon-
kretnej sprawie - informuje 
nas rzecznik.

 
Ekrany akustyczne 
oszpecą Józefów 
i Otwock?
Władze Józefowa zwró-

ciły też uwagę na problem 
budowy ekranów akustycz-
nych wzdłuż linii torów. Ich 
obecność może zeszpecić 
krajobraz miasta. Ponadto 
domagano się ograniczenia 
wycinki drzew, gdyż to one 
stanowią najlepszą barierę 
ochronną. Dla modernizacji 
odcinka Warszawa Wschod-
nia - Otwock opracowywana 
jest obecnie dokumentacja 
projektowa – deklaruje Łu-
kasz Kwasiborski z PKP PLK. 
- Konieczność instalacji ekra-
nów akustycznych, zarówno 

w Józefowie, jak i w Otwocku, 
zostanie określona po prze-
prowadzeniu oceny oddzia-
ływania ruchu kolejowego 
w  tych miejscach na środo-
wisko. Obecnie nie możemy 
jeszcze mówić o  miejscach, 
w których pojawią się ekra-
ny i  na jakiej będą długoś-
ci. Jeśli analiza wykaże, że 
ekrany nie są wymagane na 
tym odcinku, to nie zostaną 
zainstalowane. Decyzja za-
padnie najprawdopodobniej 
w przyszłym roku, ale nie ma 
konkretnego terminu.  

Wiele ustaleń dotyczących 
modernizacji linii 7 może ulec 
zmianie. Pamiętajmy, że wpły-
ną one na codzienne życie 
mieszkańców i wygląd miast. 
Dlatego wszyscy, nie tylko 
władze gmin, powinniśmy 
uważnie przyglądać się pla-
nom przebudowy kolei. Brak 
reakcji dzisiaj może oznaczać 
trudności przez następne lata 
bądź dziesięciolecia.

Edyta Grykałowska

POWIaT

reKLaMa

Brak przejazdów i kilometry ekranów akustycznych 
po modernizacji kolei na linii otwockiej?
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OTWOCK 
Dziki w mieście 
już nikogo nie 
dziwią. Widujemy 
je, idąc na 
grzybobranie do 
lasu, spotykamy 
pod domami, 
ustępujemy 
pierwszeństwa 
dziczym rodzinom 
przechodzącym 
drogą przed 
maskami naszych 
samochodów. 
Jedni ich się boją, 
inni przechodzą 
obojętnie, ale 
są i tacy, którzy 
próbują się z nimi 
zaprzyjaźnić 
– choć to 
może za dużo 
powiedziane...

zamieścili Państwo 
w  gazecie zdjęcia 
naszych dzików! 
Znamy je bardzo 
dobrze, są nie-

groźne i  nie robią nikomu 
krzywdy. Przychodzą do nas 
w odwiedziny, uwielbiają su-
chy makaron, owoce i chleb” 
– mówi nam przez telefon 
oburzona pani Kasia. Rze-
czywiście, artykuł o dzikach 
był opatrzony zdjęciami ot-
wockich dzików, ale do gło-
wy nam nie przyszło, że ktoś 
może je rozpoznać, dostrzec 
znaki szczególne, plamkę na 
ryjku czy tym podobne niu-
anse. O  nadawaniu imion 
nie wspominając! Ponieważ 
wykazaliśmy się, jako redak-
cja, ignorancją i chcąc jakoś 
zrekompensować szkody na 
wizerunku zwierząt, postano-
wiliśmy porozmawiać z osobą, 
którą tak poruszyły zamiesz-
czone przez nas fotografie.

„Proszę przyjechać 
i zobaczyć na 
własne oczy”
Na rozmowie telefonicznej 

jednak się nie zakończy-
ło. „Proszę przyjechać, jeśli 
chce Pani je zobaczyć, tylko 
proszę szybko, w ciągu pięt-
nastu minut, bo później nie 

wiem czy będą” – usłyszałam 
przez telefon. W  pierwszej 
chwili chciałam odmówić, ale 
później przyszła refleksja, że 
może warto zobaczyć jak się 
zachowują, jak wyglądają na 
żywo i z bliska, czy ich widok 
wywołuje panikę? Poza tym 
wypadałoby sprawdzić, czy 
ktoś nie wymyślił sobie całej 
historii o znajomych, oswojo-
nych dzikach.

Pojechałam. Weszłam na 
posesję i  od razu wyostrzy-
łam zmysły: gdzie te dziki? 
Gospodarz uradowany po-
wiedział, żeby iść za nim, że 
zdążyłam, bo jeszcze są i  je-
dzą. Minutę później znajdo-
wałam się przy drewnianym 
płotku, furtka była otwarta 
na całą szerokość, a tuż przy 
wejściu stała cała dzicza ro-
dzina. Locha i  piątka mło-
dych, choć już wyrośniętych 
dzików z umaszczeniem lekko 
jaśniejszym niż matka. Za-
jadały smacznie to, co pani 
Kasia i pan Sławomir dla nich 
przygotowali, czyli  - jak już 
wspomniałam wcześniej - 
suchy makaron i owoce. Jak 
przyznali gospodarze, dziki 
jedzą też pieczywo, a oni z ra-
cji sporych zapasów (znajomy 
ma restaurację i przywozi całe 
worki chleba), zawsze mają 

coś „pod ręką”. Pan Sławomir 
wspomina, że gdy remonto-
wał płot, dziki spokojnie spa-
cerowały i wylegiwały się tuż 
obok. Przychodzą średnio co 
dwa dni - najpierw pojawiała 
się locha z odyńcem, później 
już tylko młode z matką.

Całe stado miało nadane 
imiona. Gospodarze rozróż-
niają młode po sposobie za-
chowania – jedno jest żywsze 
i  energiczne, drugie znowu 
spokojne. Liczba warchla-
ków uległa też zmianie. Nie 
wiadomo, co stało się z szó-
stym malcem.

Są i minusy
Jak przyznają gospodarze, 

mimo sympatii do „ich” dzi-
ków, zwierząt jest za dużo, 
a liczba osobników znacznie 
się zwiększyła w ostatnim cza-
sie. W okolicy ulicy Zacisznej 
żyje też większe stado, gdzie 
są dwie lochy z  młodymi - 
łącznie kilkanaście sztuk. Te 
zwierzęta nie zbliżają się do 
ludzi i nie są oswojone.

Poza tym gdy byłam na 
posesji pani Kasi, dało się 
zauważyć, że sąsiedzi nie 
podzielają sympatii do dzi-
ków – rzucali w nie kamie-
niami, by te oddaliły się od 
domu (wielorodzinny, ma 

kilku gospodarzy). Zwie-
rzęta bardzo zryły teren 
w  okolicy zabudowań i  to 
przeszkadza mieszkańcom. 
Pan Sławomir wspomniał 
również o ataku lochy na ich 
psa. W tej chwili zwierzęta 
przyzwyczaiły się do swojej 
obecności i nie wchodzą so-
bie w drogę. 

Zapytaliśmy mieszkankę 
okolicy, która wracała z pra-
cy ulicą Zaciszną, co myśli na 
temat oswajania dzików i czy 
rzeczywiście jest tak, że ludzie 
nauczyli się - albo raczej mu-
sieli nauczyć -  funkcjonować 
z dzikimi zwierzętami. Należy 
pamiętać, że Otwock jest spe-
cyficznym miastem, ma swój 
leśny klimat i posesje często 
są budowane na terenach 
zamieszkałych przez dziki. 
Niekoniecznie więc zwierzę 

przyszło z  lasu, ale może to 
człowiek naruszył środowi-
sko, w  którym ono wcześniej 
żyło. 

Niestety, kobieta nie po-
dzielała entuzjazmu pani 
Kasi. Przyznała, że wieczo-
rami boi się wracać ulicą 
i pewnie sama by dokarmiała 
dziki, spotykając je na swojej 
drodze, ale zrobiłaby to dla 
świętego spokoju, żeby jej 
nie zaatakowały. Mieszkań-
cy również skarżą się, że nie 
widzą, by władze coś robiły 
w kwestii rosnącej populacji 
dzika. Z  kolei władze Józe-
fowa bardzo przestrzegają 
przed dokarmianiem zwie-
rząt – to jedna z  przyczyn, 
że  podchodzą one zbyt bli-
sko domostw.

Edyta Grykałowska

śrODOWISKO

reKLaMa

Dzik Franek i locha adela
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Na sCeNie

FOtOgRaFia, maLaRstWO

Nie Lada gRatKa W ŚWidRZe

Krasomówcze 
zmagania
OTWOCK Powiatowy 

Młodzieżowy Dom Kultury 
serdecznie zaprasza uczniów 
(szkoły podstawowe - kl. IV – 
VII, klasy gimnazjalne i szko-
ły średnie) do udziału w XIV 
Powiatowym Konkursie 
Krasomówczym „Poznajemy 
swoją małą ojczyznę”. Waru-
nek -  muszą być to placówki 

z terenu powiatu otwockiego.
Konkurs odbędzie się 18 

października 2017 r. o godz. 
9.00 (środa) w PMDK w Ot-
wocku, a  wypełnioną kartę 
zgłoszenia należy przesłać 
do dnia 14 października na 
adres: imprezy@pmdk-
-otwock.pl. Regulamin oraz 
kartę znajdziecie na stronie 
www.pmdk-otwock.pl w  za-
kładce „konkursy”. Wstęp 
wolny

18 października (środa), 
godz. 9.00
PMDK Otwock, ul. Po-
niatowskiego 10

Radość o poRanku
OTWOCK Klub Mlądz 

zaprasza na „Bajkowy pora-
nek”, czyli cykl spotkań z baj-
ką przeznaczonych zarówno 
dla najmłodszych jak i trochę 
starszych odbiorców. Reper-
tuar nie jest przypadkowy, 
bowiem zobaczycie specjalnie 
wyselekcjonowane bajki, któ-
re  - oprócz wysokich walo-
rów rozrywkowych - zmusza-
ją widzów do refleksji i uczą 
bawiąc. Wstęp wolny. 

14 października (sobo-
ta), godz. 11.00 
Klub Mlądz, Otwock, ul. 
Majowa 202

TechyTrze
OTWOCK 15 października 

na scenie Teatru Miejskiego 
wystąpi zespół „TeChytrze” – 
jest to autorski projekt Jacka 
Steinbricha, kontrabasisty 
i gitarzysty, który szuka swo-
ich inspiracji m.in. w   pun-
ku, bluesie, jazzie, muzyce 
współczesnej i  klasycznej. 
Artysta współpracuje w wie-
loma grupami, takimi jak np. 
polsko-irlandzką free jazzową 
Re.mus czy surf-psychode-
liczną Braces Are Beautiful. 
Zespół powstał wiosną 2017 
r., a tworzą go: Renata Kraw-
czyk, Weronika Nowacka, 
Lidia Szpulka, Ania Trawicka 
– śpiew, Roman Chraniuk - 

kontrabas, głos, Jakub Miar-
czyński - perkusja, głos, Jacek 
Steinbrich - gitara, głos. Bi-
lety w cenie 20 zł do nabycia 
w  kasie Teatru Miejskiego, 
pn-pt 8.00-16.00, czw. 8.00-
20.00.

15 października (nie-
dziela), godz. 19.00 
Teatr Miejski im. S. Ja-
racza, Otwock, ul. Armii 
Krajowej 4 

akustyczna uczta
KaRCZeW Fanów aku-

stycznego grania nie braku-
je, a więc wielu z Was ucie-
szy wiadomość, że już 21 
października w karczewskiej 
„Piwnicy pod Barankiem” 
wystąpi „The Missing Part”. 
Ten duet akustyczny założo-
ny został przez wokalistkę 
i  gitarzystę zespołu Cheap 
Tobacco- Natalię Kwiat-
kowską i Roberta Kapkow-
skiego. W ich twórczości wy-
korzystują takie gatunki jak 
m.in. blues, soul czy gospel. 
Obok kawałków autorskich 
usłyszymy aranżacje muzy-
ków i  zespołów takich jak: 
Eva Cassidy, Etta James, 
Eric Clapton, Bill Withers, 
Jimi Hendrix, Bonnie Raitt, 
Amy Winehouse. Wstęp 
wolny

21 października sobo-
ta), godz. 19.00
Piwnica pod Barankiem, 
Karczew, ul. Widok 2

Królowa 
jesT chora?
JÓZEFÓW Wisła z każdym 

dniem płynie coraz wolniej, 
wydaje dziwne dźwięki i ge-
neralnie nie jest sobą. Chyba 
coś jej dolega… Zmartwieni 
tym Sum i  Czapla postana-
wiają dowiedzieć się, co z nią 
jest nie tak.

Podczas wyprawy Sum po-
znaje chłopca Antka, który 
również pragnie dowiedzieć 
się, co dolega królowej pol-
skich rzek. Prawdy dowiecie 
się podczas autorskiego spek-
taklu Teatru Igraszka pt. „Wi-
ślana opowieść”. Zapraszamy 
wszystkie dzieci od lat 5. Bi-
lety w cenie: 10 zł/dziecko,15 
zł/opiekun. 

21 października (sobo-
ta), godz. 11.00
Miejski Ośrodek Kultu-
ry, Józefów, ul. Wyszyń-
skiego 1

Przygotował: Wakul

arTysTyczny smoK
OTWOCK Klub Smok 

ma ciekawą propozycję dla 
wszystkich tych, których 
zgłodniałe dusze pragną daw-
ki artystycznych doznań w po-
staci sztuki przez duże „S”. 
Już 13 października odbędzie 
się spotkanie z fotografem – 

Wojciechem Drzyżdżykiem – 
finalistą zeszłorocznej edycji 
konkursu „Fotootwock” (fot.). 
„Podróże wśród zwierząt” na 
pewno zainteresują nie tylko 
globtroterów, ale również 
wszystkich tych, którzy wie-
dzą, co to jest dobre zdjęcie. 
Następnie 21 października 
Agata Boncler-Bila zapro-
si Was na wernisaż swojej 
wystawy pt. „Baśń w  ra-
mach“.  Na oba wydarzenia 
wstęp wolny.

13, 21 października 
(piątek, sobota),
godz. 20.00, 17.00 
Klub Smok, Otwock, ul. 
Warszawska 11/13

powitaj zimę
JÓZEFOW Sekcja fotogra-

ficzna Józefów oraz instruk-
torzy - Zofia i  Mirosław No-
waczykowie - zapraszają na 
plener fotograficzny „Czy to 
już jesień?”. Tym razem czeka 
zainteresowanych wycieczka, 
podczas której uwiecznią na 
zdjęciach to, jak natura szykuje 
się na powitanie zimy. Wstęp 
wolny, zapisy - tel. 22 789 
22 84 lub e-mail: agnieszka.
jung@mokjozefow.pl. 

14 października (sobo-
ta), godz. 15.00 
Otwock, parking Bazy 
Edukacyjnej MPK „Tor-
fy”. 

„autopoRtRet”
OTWOCK To tytuł wy-

stawy Wiesława B. Bołtryki. 
Wernisaż połączony będzie 
z  improwizacją autora oraz 
Bolesława Błaszczyka. Au-
tor zajmuje się m.in.: poezją, 
aktorstwem, teatrem, per-
formancem, snycerką, rzeź-
bą, grafiką komputerową, 
plakatem, projektowaniem 
logotypów, rysunkiem saty-
rycznym. Wstęp wolny.

20 października 
(piątek), 
godz. 19.00, Teatr 
Miejski im. S. Jaracza, 
Otwock, ul. Armii Kra-
jowej 4

W niedzielę, 1 październi-
ka 2017 roku, na terenie 
Ogniska Wychowawczego 
„Świder” im. Kazimierza 
Lisieckiego „Dziadka” w Ot-
wocku odbył się festyn „Nie 
lada gratka”.   

Piękne miejsce w otoczeniu 
zielonych sosen, dzień 
też był wyjątkowo pięk-

ny, więc i uczestnicy dopisali. 
Organizatorzy przygotowali 
wiele atrakcji. Przyjechała straż 
z wozem bojowym i motocykli-
ści ze Zrywu. Można było się 
pożywić na stoiskach Kuchnia 
Cioci Marianny i grillowym, za-
grać na loterii albo postrzelać 
na strzelnicy czy pozjeżdżać 
na zamku dmuchanym. Podzi-
wiać ptactwo ozdobne, w tym 
niezwykłe kurki. Można było 

też zrobić bardzo atrakcyjne 
w cenie zakupy - różnorodne 
gadżety już od 50 gr wzwyż - 
na wyprzedaży garażowej.

Organizatorzy serdecznie 
dziękują sponsorom za wspar-
cie imprezy. Byli nimi: 

•  Jadwiga i Ryszard Kraw-
czykowie

• Katarzyna i Artur Moch
• Fundacja „PRO HOMINI”
•  SUPER DROB z Karczewa 
•  Piekarnia „Wanda” z  Ot-

wocka

PODZIĘKOWANIE
•  dla Państwa Jadwigi i Ry-

szarda Krawczyków
Zespół pracowników i  wy-

chowanków Ogniska Wy-
chowawczego „Świder” ser-
decznie dziękuje za  stałe 
wspieranie naszej działalno-

ści poprzez nieodpłatne prze-
kazywanie wyrobów Państwa 
firmy na organizowane w na-
szym Ognisku uroczystości 
imprezy okolicznościowe.

Za życzliwość i serce jeszcze 
raz bardzo serdecznie dzięku-
jemy kierując wyrazy naszej 
wdzięczności i szacunku.

PODZIĘKOWANIE
•  dla Państwa Katarzyny 

i Artura Moch

Zespół pracowników i  wy-
chowanków Ogniska Wycho-
wawczego „Świder” serdecz-
nie dziękuje za wieloletnie, 
stałe wspieranie naszej dzia-
łalności i  cykliczne przeka-
zywanie w formie darowizny 
zabawek przeznaczonych dla 
naszych wychowanków.

Za życzliwość i serce jeszcze 
raz bardzo serdecznie dzięku-
jemy kierując wyrazy naszej 
wdzięczności i szacunku.
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Kino w teatrze jaracza
OTWOCK Teatr Miejski 
otrzymał dofinansowanie 
z Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej. Wniosek dotyczył 
nadania „Jaraczowi” funkcji 
kinowej. We wrześniu br. 
PISF przyznał 171 tys. zł 
na realizację tego zadania. 
Środki zostaną przekaza-
ne po podpisaniu umowy 
z OCK.

Otwockie Cen-
trum Kultury 
prowadzi już 
kilka projek-
tów związanych 

z działalnością kinową w bu-
dynku Teatru im. S.Jaracza: 
„czwartkowe kino otwockie”, 
„niedzielne kino dla dzieci”, 
„kino dla MAM” oraz „kino 
seniora”. Obecnie stara się 
o  rozszerzenie oferty filmo-
wej. Po akceptacji i  dofi-
nansowaniu z Instytutu p.o. 
dyrektora OCK Sebastian 
Rakowski złożył kolejny 
wniosek, tym razem do pre-
zydenta Otwocka, o zabezpie-
czenie środków potrzebnych 
na wkład własny. Prezydent 

Zbigniew Szczepaniak, po 
uzyskaniu zgody Rady Mia-
sta, będzie mógł przekazać na 
prowadzenie kina 270 tys. zł 
z miejskiego budżetu. W ten 
sposób zostanie uruchomio-
na kolejna funkcja budynku 
teatru i  kolejna propozy-
cja kulturalna w  Otwocku. 
Oprócz realizacji celów wyż-
szych, należy wspomnieć, że 
będzie to też działalność ko-
mercyjna, a dyrektor liczy na 
wpływy ze sprzedaży biletów. 
Podział z dystrybutorem filmu 
odbywa się 50/50. Ostatnim 
etapem będzie uzyskanie 
kwalifikacji od Sieci Kin Stu-

dyjnych i Lokalnych (SKSiL), 
ale w tym przypadku to obli-
gatoryjny element całego 
przedsięwzięcia. SKSiL dzia-
ła pod auspicjami Filmoteki 
Narodowej, a  więc stanowi 
gwarant oferty kulturalnej 
przez wielkie „K”. Jej zada-
niem jest rozpowszechnianie 
filmów o wysokich walorach 
artystycznych. SKSiL udzie-
la również dopłat do seansów 
studyjnych, ściśle określając 
repertuar oraz wspiera edu-
kację filmową. Obecnie do 
„Sieci” należy ponad 200 
kin w całej Polsce. Uzyskane 
środki o łącznej wysokości po-

nad 440 tys. zł zostaną prze-
znaczone na zakup systemu 
kinowego: projektora, ekra-
nu, instalację dźwięku prze-
strzennego oraz elektronicz-
nego systemu zakupu biletów. 
Dyrektor Rakowski zapew-
nia, że główną rolą „Jaracza” 
pozostanie działalność tea-
tralna, zaś kino będzie tylko 
poszerzeniem oferty kultural-
nej dla miasta. Czy otwockie 
kino poradzi sobie w  cieniu 
potężnych, warszawskich 
multipleksów? Czas pokaże, 
a my życzymy powodzenia.  

Sławomir Wąsowski



13www.iOtwock.info9-22 października 2017

CELEsTYNÓW Tworze-
nie rzeźby wydaje się dla 
postronnego obserwatora 
umiejętnością iście magicz-
ną. Niektórzy artyści twier-
dzą, że pracując, uczest-
niczą w pewnego rodzaju 
misterium. Bezpośredni 
kontakt fizyczny z mate-
riałem i wyłaniającym się 
z niego dziełem budzi nie-
powtarzalne emocje. Wielu 
uważa, że ich praca polega 
na wyzwalaniu z bryły uwię-
zionego w niej kształtu.

Wiktor Piasecki, 
stolarz z  Dą-
brówki, gdy 
jako młody 
chłopak pa-

sał krowy na rodzinnej łące, 
zaczytywał się w  książce pt. 
„Pinokio” Carla Collodiego -  
historia ożywionego chłopca 
wystruganego z  kawałka 
drewna przez lalkarza Dże-
petto fascynowała młode-
go Wiktorka.

Teraz, chodząc po lesie, 
w każdym drzewie dostrzega 
uwięzioną w nim postać lub 
boski wizerunek. Piłą, sie-
kierą i  dłutem pozbywa się 
zbędnego drewna, by te ob-
jawienia duszy, które w drew-
nie widzi oczami wyobraźni, 
wydobyć, wierząc, że tak jak 
kiedyś Pinokio, one też ożyją.

Nim jednak Wiktor sięgnął 
po dłuto i klocek drewna, zaj-
mował się metalem i jako ab-
solwent Technikum Obróbki 
Skrawaniem w tym zawodzie 
kilka lat pracował. Ciągnęło 
go jednak do drewna. Ku-
pił więc kilka maszyn i obok 
domu otworzył warsztat sto-
larski, który do dziś prowadzi. 
W trakcie robienia stołów, ław, 
regałów jego myśli wciąż były 
przy Pinokiu, który ożył i stał 
się chłopcem. Któregoś dnia, 
gdy nie miał pilnych zleceń 
stolarskich, sięgnął po dłuto 
i z kawałka klocka, który po-
niewierał się w stolarni, zaczął 
wydobywać uwięzioną w nim 
postać literackiego bohatera. 
Udało się! Rzeźbę pochwaliły 
żona i  córki, a  odwiedzający 
go koledzy z uznaniem klepa-
li po ramieniu. I choć od tego 
momentu minęło kilkanaście 
lat, Pinokio wciąż stoi w ogro-
dowej altanie na poczesnym 
miejscu, a goszczący u niego 
w tym roku Francuzi z Clapier 
najchętniej z tą rzeźbą robili 
sobie zdjęcia. Ten pierwszy 
sukces i  przychylne opinie 
rodziny sprawiły, że Wiktor 
zaczął coraz częściej sięgać 
po dłuto.

- Początkowo próbowałem 
swoich sił przy wykonaniu 
ozdobnej kołyski dla swoje-
go wnuka. Zamierzony efekt 
został osiągnięty. Następnie 
były jakieś spotkania m.in. 
w  pracy, które stały się dla 
mnie pewnego rodzaju inspi-
racją. Odważyłem się zrobić 
pierwszą twarz. Później ko-
lejne. W ten sposób szlifowa-
łem warsztat. Moi przyjaciele 
artyści, naprowadzili mnie na 
konkretny kierunek. Mówili: 
„Rób wieś, znasz ją, opisuj ją, 
przełóż życie wiejskie na rzeź-
bę”. I tak właśnie powstały m. 
in. rzeźby ,,Polesoki”, kaplicz-
ki, rzeźby zwierzątek, ,,Żebra-
cy”, ,,Urzeczanie”.

Z czasem elementy rzeźbio-

ne zacząłem wykorzystywać 
również w  stolarstwie przy 
wyrobie mis, donic, łóżek, 
stołów, kompletów ogrodo-
wych, ław. Stworzyłem reliefy, 
płaskorzeźby, jestem autorem 
tablic drogi różańcowej przy 
kościele w Celestynowie oraz 
kapliczki Chrystusa frasob-
liwego w Dąbrówce. Innych 
dziesięć kapliczek zostało roz-
wieszonych w Ponurzycy, przy 
drogach, w  zagajnikach… 
Jedną z rzeźb Chrystusa fra-
sobliwego ofiarowałem Mu-
zeum Chrystusa Frasobliwego 
w miejscowości Jeżowe. Jest 
to 14. z serii, które stworzy-
łem. Rzeźba wykonana jest 
z  lipy, którą preferuję i  naj-
częściej wykorzystuję, nato-
miast daszek - z sosny.

Zdarza mi się robić również 
rzeźby budynków - rzeźbię je 
z całego drewna.

Czasami używam również 
kolorów, bowiem niektóre 
rzeźby aż się proszą, żeby je 
pomalować. Tak było z „Kar-
czmą”, „Kurną chatą” i „Trze-
ma ścieżkami”. Nadanie koloru 
oddaje atmosferę. Ja używam 
„brudnych” barw, wykorzystuję 
farby olejne i akrylowe.

Uczestniczyłem w plenerach 
rzeźbiarskich w  Biskupcu. 
W 2013 r. moje prace zostały 
wyróżnione w XXXIII Woje-
wódzkim Konkursie Rzeźby 
Ludowej i Nieprofesjonalnej 
w  Biskupcu, a  w  roku 2015 
r. zająłem pierwsze miejsce 
w  plenerze rzeźbiarskim pt. 
„Baba i  chłop warmińsko-
-mazurski”.

Ponadto biorę udział 
w  wystawach, konkursach 
oraz warsztatach.

Sam też organizuję war-
sztaty dla dzieci i młodzieży. 
Mam ścisły kontakt ze szko-
łami w  gminie Celestynów, 
przedszkolami w  Józefowie 
oraz m.in. z Gimnazjum Spe-
cjalnym nr 98 w Warszawie 
oraz Specjalnym Ośrodkiem 

Szkolno-Wychowawczym 
Nr 1 im. Marii Konopnickiej 
w Otwocku – podkreśla arty-
sta Piasecki.

Z wrodzonej skromności nie 
dodaje, że jest przewodniczą-
cym komisji kultury w celes-
tynowskiej radzie gminy, że 
utworzył grupę rzeźbiarzy, 
którym pomaga w pierwszych 
doświadczeniach z  dłutem 
i drewnem, że organizuje ogól-
nopolskie plenery rzeźbiarskie, 
że jest współorganizatorem - 
z dąbrowiecką OSP i radą so-
łecką - festynów w Dąbrówce…

Andrzej Kamiński

KULTUra

WaRsZtaty, sPOtKaNia

reKLaMa

odcienie 
andriollego
OTWOCK Spotkanie z jed-

nym z ojców Otwocka… „Od-
cienie Andriollego” to pozna-
nie spuścizny, jaką pozostawił 
po sobie Andriolli, a wszystko 
w formie warsztatów rodzin-
nych. Na uczestników czeka 
m.in.: świdermajerowe ma-
lowanie na koszulkach i  to-
rebkach (trzeba je przynieść 
ze sobą), kołduny Andriol-
lego, czy wspólne projekto-
wanie Otwocka na nowo. 
Wstęp wolny.

14 października (sobo-
ta), godz. 11.00 
Muzeum Ziemi Otwo-
ckiej, Otwock, ul. Naru-
towicza 2

roKoKo
JÓZEFÓW Kolejne spot-

kanie ze Sztuką dla Doro-
słych upłynie pod znakiem 
rokoko. Uczestnicy poznają 
wspaniałe dzieła rokoko-
wej architektury, rzeźby 
i  malarstwa. Prowadzenie 
-  mgr historii sztuki Ka-
tarzyna Białkowska-Cacko. 
Wstęp wolny.

20 października (pią-
tek), godz. 18.00 
Miejski Ośrodek Kultu-
ry, Józefów, ul. Wyszyń-
skiego 1

słodkie 
czaszKi
OTWOCK Zastanawia-

liście się kiedyś jak święto 

zmarłych obchodzi się w in-
nych krajach? Np. Meksy-
kanie, choć w większości są 
katolikami, jednak obcho-
dzą je zupełnie inaczej niż 
my. Jeśli jesteście cieka-
wi, to koniecznie przyjdź-
cie na rodzinne warsztaty 
pt. „Czaszki z  cukru, czyli 
meksykańskie Święto Zmar-
łych”. W części praktycznej 
uczestnicy wykonają cu-
krowe czaszki, które są jed-
nym z  symboli meksykań-
skiego Święta Zmarłych. 
Wstęp wolny.

21 października (sobo-
ta), godz. 11.00 
Muzeum Ziemi Otwo-
ckiej, Otwock, ul. Naru-
towicza 2

Wyzwala duszę z drewna
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OTWOCK Od września 
br. 176 obiektów z terenu 
miasta jest wpisanych do 
wojewódzkiej ewidencji 
zabytków. 

Obiekty wpisane na listę 
to głównie drewnia-
ne wille, jak również 

pensjonaty, murowane ka-
mieniczki oraz wille w  stylu 
modernistycznym. Włączenie 
tych budynków do ewiden-
cji zabytków ma na celu ich 
ochronę poprzez uniemożli-
wienie rozbiórki, jak również 
niewłaściwej  rozbudowy 
czy modernizacji. To także 
zobowiązanie władz samo-
rządowych do umieszczenia 
ich w  gminnej ewidencji, co 
zgodnie z art. 39, ust. 3 Usta-
wy o  prawie budowlanym 
oznacza konieczność każdora-
zowej konsultacji organu ad-
ministracji architektoniczno-
-budowlanej z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków 

w  sytuacji, kiedy wydawane 
będzie pozwolenie na prze-
budowę lub rozbiórkę takiego 
obiektu budowlanego.

W Otwocku jest kilkaset ta-
kich budynków. Konserwator 
włączył do ewidencji obiek-
ty najstarsze i  najbardziej 
wartościowe. Opieką praw-
ną otoczone będą  głównie 
drewniane wille, pochodzące 
z przełomu XIX i XX w. i cha-
rakteryzujące się ażurowymi 
zdobieniami werand i ganków, 
spiczastymi zwieńczeniami 
dachów oraz bogatą dekora-
cją. Prekursorem takiego sty-
lu, określanego potocznie jako 
świdermajer, był znakomity 
malarz Elwiro Michał An-
driolli.

Lokalni architekci, którzy 
czerpali inspirację z budynków 
stawianych w alpejskich miej-
scowościach uzdrowiskowych 
oraz daczy w  carskiej Rosji, 
przenieśli w okolice Otwocka 
rozwiązania podpatrzone na 

świecie. I tak pod koniec XIX 
w. w sosnowym lesie nad rzeką 
Świder zaczęły wyrastać cha-
rakterystyczne domy z boga-
tymi ornamentami, o których 
Konstanty Ildefons Gałczyń-
ski pisał: Te wille, jak wójt po-
daje, są w stylu “świdermajer”.  

Styl ten przez Austro-Węgry 
trafił do Galicji, a z czasem stał 
się modelowym dla architek-
tury uzdrowiskowej w Nałę-
czowie, Krynicy, Józefowie 
oraz Otwocku. 

Z czasem jednak pierwotny 
charakter  budynków rady-
kalnie się zmienił i  zamiast 
letników zaczęli się w  nich 
osiedlać stali mieszkańcy. Na 
przestrzeni lat wiele z  nich, 
niestety, spłonęło lub zamie-
niło się w  ruinę. Zdaniem 
Agnieszki Żukowskiej, rzecz-
nika prasowego Mazowie-
ckiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków: „teraz 
jest szansa na ocalenie tych 
oryginalnych, drewnianych 

budowli”. W  chronionym 
zbiorze  - oprócz drewnianej 
architektury  - znalazły się 
także pensjonaty, murowane 
kamieniczki oraz moderni-
styczne wille, z  takimi histo-
rycznymi perełkami jak: sana-
torium dra Przygody (przy ul. 
Warszawskiej 5 i Dłuskiego 1), 
w którym mieściło się pierwsze 
w Otwocku sanatorium gruź-
licze przeznaczone wyłącznie 
dla Żydów i gdzie w 1912 r. dr 
Przygoda rozpoczął stosowanie 
w leczeniu gruźlicy odmy, willa 
„Wedla” - dawny ośrodek wy-
poczynkowy dla pracowników 
Zakładów „Wedla” w Świdrze 
(przy ul. Hugona Kołłątaja 97) 
czy willa „Kasperowiczówka” 
(przy ul. B. Prusa 13), gdzie 
mieszkał  przedwojenny spo-
łecznik Edward Kasperowicz, 
sekretarz Towarzystwa Przyja-
ciół Otwocka, który zaprojek-
tował pierwszy herb Otwocka.

Wiceminister kultury zwró-
ciła uwagę, że Otwock jest 

miastem szczególnym, któ-
re zasłynęło z  pensjonatów 
budowanych w  swoim nie-
powtarzalnym stylu. - „Do-
brze byłoby, gdyby Otwock 
przynajmniej w jakiejś części 
odzyskał swój przedwojenny 
charakter, żeby był znowu 
letniskiem, miejscem wy-
padowym dla mieszkańców 
Warszawy. Sądzę, że ochronę 
zabytków możemy pogodzić 
z  pewnymi funkcjami, które 
przyniosą nam fundusze na 
utrzymanie tych obiektów” 
- podkreśliła Magdalena Ga-
win.

Najlepszą ochroną “świder-
majerów“ byłby park kultury 
architektury drewnianej. Tego 
typu rozwiązanie wymaga jed-
nak ogromnego nakładu środ-
ków, na które miasta, niestety, 
nie stać. Dlatego cieszy fakt, 
że wojewódzki konserwator 
zabytków zainteresował się tą 
unikatową substancją architek-
toniczną. Pozwala to mieć na-
dzieję, że pozostając pod opieką 
prawa, chociaż niektóre z tych 
niepowtarzalnych zabytków 
architektury uda się ocalić.

Andrzej Idziak

WiĄZOWNa Dzisiaj już 
mało kto używa tej nazwy. 
Warto jednak przypomnieć 
sobie trochę wiadomości 
z historii o tym niezwykłym 
miejscu. Gródek to zagu-
bione miejsce przy szo-
sie lubelskiej.

W  1862 r. połu-
dniową część 
majątku Wią-
zowna (378 
ha) zakupił 

Józef Skibiński. Jego syn 
Franciszek na początku XX 
w. upamiętnił trzy miej-
sca pochówku powstańców 
styczniowych: nad Świdrem 
w Mlądzu, na kopcu w Wią-
zownie i na skrzyżowaniu leś-
nych dróg w Zagórzu. W sa-
mym dworze w 1863 r. działał 
szpital powstańczy, gdzie 
leczono rannych powstań-
ców z oddziałów walczących 
w  okolicy. Majątkiem przed 
długie lata zarządzał Kulig. 
W  1880 r. folwark obejmo-
wał powierzchnię 117,5 ha 
(210 mórg). 

Z  biegiem lat majątek był 
sukcesywnie parcelowany, 
między innymi część ziemi 
nabył skarb państwa pod bu-
dowę radiostacji w Radiówku. 
W rękach Skibińskich mają-
tek pozostał do 1938 r. Wtedy 
to Antoni Skibiński pozosta-
wił swoim spadkobiercom 

tylko 32 ha. W  tym samym 
roku resztkówkę majątku tj. 
32 ha ziemi wraz z dworem 
i  folwarkiem zakupił prof. 
Stefan Bryła namówiony do 
tego przez państwa Chrza-
nowskich. Dworek w  Gród-
ku stał się jego wymarzoną 
wilegiaturą gdzie bardzo lu-
bił przebywać. W  folwarku 
mieszkało kilka chłopskich 
rodzin, które po II wojnie 
światowej obdarowano zie-
mią odebraną niemieckim 
kolonistom m.in. w Aleksan-
drowie.

Stefan Bryła - ceniony 
inżynier II RP
W tym miejscu warto szerzej 

wspomnieć profesora ponie-
waż była to osoba nietuzin-
kowa i bardzo niezasłużenie 
zapomniana. Stefan Bryła 
urodził się w 1886 r. w Kra-
kowie. Był bardzo cenionym 
inżynierem budowlanym, 
pionierem spawalnictwa 
i wieloletnim posłem na Sejm 
II RP. Wykładał m.in. budo-
wę mostów na Politechnice 
Lwowskiej i budownictwo na 
Politechnice Warszawskiej. 
W okresie międzywojennym 
projektował konstrukcje 
stalowe i  pomagał budować 
liczne obiekty m.in. budyn-
ki mieszkalne, hale targowe, 
szpitale, mosty. W  1929 r. 
stanął w Maurzycach k. Ło-
wicza zaprojektowany przez 
niego pierwszy na świecie 
spawany most drogowy nad 
rzeką Słudwią. Podczas jego 
budowy masowo przyjeżdża-
li oglądać postępy prac inży-
nierowie z całej Europy m.in. 
z Francji i Niemiec. 

Podczas II wojny światowej 
opracował dla oddziałów AK 
podręcznik „Jak niszczyć sta-
lowe mosty” i  10-letni plan 
powojennej odbudowy Polski. 
Pełnił funkcję dziekana taj-
nego Wydziału Architektury 
Politechniki Warszawskiej. Za 
prowadzenie tajnego naucza-
nia został aresztowany przez 
Niemców 16 listopada 1943 
r. i rozstrzelany w ulicznej eg-
zekucji po dwóch tygodniach 
3 grudnia. 

Był autorem konstrukcji 
znanych i  stojących do dzi-
siaj budynków m.in. wie-
żowca Prudential (Hotel 
Warszawa), budynków Mu-
zeum Narodowego i  Muze-
um Wojska Polskiego, gma-
chu Poczty Głównej przy ul. 
Świętokrzyskiej w Warszawie, 
budynek Biblioteki Jagielloń-
skiej w Krakowie. Po śmierci 
profesora, w Gródku zamiesz-
kała na stałe jego żona wraz 
z córką.

Powojenne losy
Po zakończeniu wojny 

folwark i  dwór bardzo czę-
sto zmieniał właścicieli jak 
i funkcje jakim służył. Był tu 
m.in. dom dziecka, kolonie 
letnie pracowników RSW 
„Książka, Prasa, Ruch”, stad-
nina koni „Rodeo”, magazy-
ny różnych instytucji a nawet 
słynna (wręcz kultowa) re-
stauracja „Buzdygan” w latach 
80-tych ubiegłego wieku.

Od lat 70-tych XX w. do 
2009 r. część dawnego fol-
warku położona przy szosie 
lubelskiej należała do słyn-
nego kolarza Stanisława 
Królaka, który produkował tu 

m.in. kaski motocyklowe oraz 
prowadził znaną hurtownię 
części motoryzacyjnych.

Do dnia dzisiejszego zacho-
wało się niewiele z dawnego 
założenia dworsko-parkowe-
go. Sam dwór spłonął kilka 
lat temu i pozostały po nim 
tylko fundamenty. W  ruinie 
znajduje się również oficy-
na. Z  parku pozostały tylko 
fragmenty kilku alei dojaz-
dowych, do dworu, szpalery 
drzew oraz resztka parku od 
strony szosy lubelskiej z  za-
chowaną żeliwną kapliczką 
Matki Bożej z końca XIX w. 
i okazami starodrzewu liścia-
stego i modrzewiowego.

Wpisanie Gródka do reje-
stru zabytków nie uchroniło 
go od zniszczenia. W 2008 r. 
nazwa został wykreślona z re-
jestru miejscowości.

Paweł Ajdacki

hISTOrIa

zabytki chronione prawem

Zapomniany gródek

Neogotycka, żeliwna ka-
pliczka z parku w Gródku - 
fot. ryszard Szczęsny

Dworek w całej okazałości ok. 2000 r.

Most żelazny na Słudwi

Prof. Stefan Bryła
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turniej w OgniskuWytrwałość nagrodzona
PiłKa NOŻNa W pięk-
ny, słoneczny dzień 28 
września 2017 r. odbył się 
I etap Turnieju Piłki Nożnej 
o Puchar Dyrektora Ogni-
ska „Świder”.

Turniej został sfinansowa-
ny przez TPDzUl „Przy-
wrócić Dzieciństwo” 

Koło Terenowe „Świder”. Za-
kończenie turnieju uświetnio-
ne zostało ogniskiem z piecze-
niem kiełbasek.

W  rozgrywkach wzięło 
udział 6 drużyn, które zajęły 
kolejno miejsca:

I  miejsce – Ognisko „Świ-
der”

II miejsce – Hala Madryt
III miejsce – Elemeledutki
IV miejsce – OSW Śródbo-

rów
V miejsce – Osowska
VI miejsce – Otwock Ma-

jowa
 
Tytuł najlepszego zawodni-

ka zdobył Dominik Krzywda 
– Elemeledutki

Tytuł najlepszego bramka-
rza Dominik Wasążnik – Og-
nisko „Świder”

Tytuł najlepszego strzelca 
Michał Jedliński – Ognisko 
„Świder”

Nagrodę Fair Play zdobył 
Michał Ługowski – Hala 
Madryt

BIEGI Za nami ósma już 
edycja Biegu Szlakami 
Mazowieckiego Parku 
Krajobrazowego, która 
- pomimo idealnej pogody-  
nie cieszyła się tak dużą 
frekwencją jak dotych-
czas. Spokojnie, wszelkie 
absencje uczestników są 
usprawiedliwione, bowiem 
równoległe w Otwocku 
odbyła się inna impreza 
biegowa o wydźwięku cha-
rytatywnym.

na starcie karczew-
skiego biegu w sumie 
stanęło blisko 50 

uczestników w różnym wieku. 
Jako pierwsi wystartowali se-
niorzy, a tuż po nich  gotowi 
byli najmłodsi podzieleni na 
dwie kategorie wiekowe (5-6 
lat; 7-9 lat) z  zachowaniem 
podziału na płeć. W  kate-
gorii dorosłych wśród pań 
najszybszą okazała się Ewa 
Machul, na drugim miejscu 
uplasowała się Magda Sek-
ścińska, zaś najniższy stopień 
podium wywalczyła Monika 
Turczyńska. Najlepszy męż-
czyzna na przebiegnięcie 
10 km trasy potrzebował 
niespełna 39 minut – jako 
pierwszy na metę wbiegł To-
masz Roszkowski. Drugi był 
Grzegorz Neska, zaś trzeci 
Michał Goliński.

Zwycięzca biegu jest posta-
cią dobrze znaną organiza-
torom; to już weteran ma-
lowniczych szlaków, bowiem 
Roszkowski wystartował jak 
dotąd we wszystkich bie-
gach. Bywał w czołówce i na 
dalszych miejscach, nigdy 
jeszcze nie wygrał aż do te-
raz. Serdecznie gratulujemy 
wytrwałości i zaangażowania.

Zawodnicy sklasyfikowani 

zostali również w  kategorii 
Open Mieszkańców Gminy 
Karczew -  tutaj najlepszy 
był Mariusz Lasecki (4 miej-
sce w klasyfikacji generalnej), 
na drugim miejscu zameldo-
wał się Piotr Basaj (7 miejsce 
w  klasyfikacji generalnej). 
Trzecie miejsce padło łupem 
Dariusza Zduniaka.

Wakul

Deszczowe Wilki

Pierwszego dnia 
zmagań rozegrano 
wszystkie zaplano-
wane dyscypliny 
freestyle, czyli Batt-

le Slalom, Classic Slalom oraz 
Slides. Drugiego dnia już tak 
kolorowo nie było, bowiem 
z przewidzianych dwóch kon-
kurencji -  speed slalom oraz 
jump - rozegrano jedynie tę 
pierwszą. Ze względu na mo-
krą nawierzchnię i padający 
deszcz organizatorzy słusznie 
zdecydowali, że przeprowa-
dzenie konkursu polegające-
go na skokach mogłoby być 
zbyt niebezpieczne.  

Było jednak coś, czego po-
goda nie popsuła -  to świet-
na atmosfera i  duża frajda 
uczestników zmagań, a  tych 

stawiło się sporo - do udzia-
łu zgłoszonych zostało blisko 
100 uczestników. Startowały 
reprezentacje szkółek i  klu-
bów: Szkółka Rolkowa Wo-
dzu, BlueBear, I  Love Rolki. 
Byli zawodnicy z: Rzeszowa, 
Kętrzyna, Warszawy i okolic, 
Płocka, Rybnika, Mysłowic, 
Krakowa, Łańcuta. Oczywiście 
udział brali także gospodarze, 
czyli UKS Wilki Otwock. 

Zmagania w ramach 3 edy-
cji Battle Otwock rozpoczęła 
konkurencja Battle Slalom 
Women, w  której najlepsze 
miejsca zostały podzielone 
pomiędzy zawodników z róż-
nych klubów. Kategoria Ju-
nior Women to odpowiednio: 
Karolina Jagielska z  Płock 
Team, która stanęła na naj-

wyższym podium, Zofia Brze-
zińska ze Slalom Academy - 
na miejscu drugim i Patrycja 
Nadja ze Szkółki Rolkowej 
Wodzu - na trzecim. W kate-
gorii Senior Women pierwsze 
miejsce zajęła Magdalena 
Dziama ze Szkółki Rolkowej 
Wodzu, drugie - Monika Ocz-
kowska z I Love Rolki, a trze-
cie i czwarte - Halina Labriga 
reprezentująca gospodarzy 
i  Daria Kasprowicz z  I  Love 
Rolki. Kategoria mężczyzn 
w Battle to podobny podział 
zwycięstw. Wśród seniorów 
najlepszy okazał się Tomasz 
Morczek (Szkółka Rolkowa 
Wodzu), kolejni na podium 
to: Tomasz Wieczorek (Sport 
Rebel) i  Konrad Tomaka 
(Szkółka Rolkowa Wodzu). 

Juniorzy podzielili podium 
w następujący sposób: Niko-
dem Krupa (Szkółka Rolko-
wa Wodzu), Kacper Wawryk 
(I Love Rolki) i Rafał Toka-
rzewski (UKS Wilki Otwock).

Drugą konkurencją roze-
graną w  sobotę było Classic 
Women, w której startowało 7 
kobiet. Najlepsza okazała się 
Justyna Czapla z  Rzeszowa, 
a  za nią Marta Skubis (także 
z  Rzeszowa ) oraz Karolina 
Jagielska z  Płocka. Wśród 
mężczyzn udział wzięło je-
dynie 3 zawodników, którzy 
w następujący sposób stanęli 
na podium: Tomasz Wieczo-
rek z Rybnika (Sport Rebel), 
Nikodem Krupa i Jakub Tro-
janowski, obaj ze Szkółki Rol-
kowej Wodzu.

Na koniec pierwszego dnia 
rozegrano konkurencję Slides, 
w  kategorii mieszanej kobiet 
i  mężczyzn. Justyna Czapla 
z Rzeszowa okazała się bezkon-
kurencyjna. Tuż za nią upla-
sował się Roman Kotormus 
z Warszawy, a podium zamknę-
ła Patrycja Najda (Rzeszów). 

Zwycięstwa w Speed Junior 
Men były zdominowane przez 
zawodników z  Rzeszowa. 
Najlepszy okazał się Hubert 
Kilian, dalej Nikodem Kru-
pa i  Dominik Bojda. Trochę 
większa różnorodność była 
w kategorii Senior Men, w któ-
rej medale za dwa pierwsze 
miejsca pojechały także do 
Rzeszowa (Tomasz Mroczek 
i  Konrad Tomaka), a  ostatni 
trafił do debiutującego Da-

wida Kosa z Otwocka. Speed 
Junior Kobiet to druga, po 
Battle juniorek, najliczniejsza 
kategoria. Najlepsza okazała 
się Patrycja Najda, dalej Jus-
tyna Tęczar ( obie ze Szkółki 
Rolkowej Wodzu) oraz Karo-
lina Jagielska z Płocka. Zróż-
nicowany podział miejsc na 
podium był wśród seniorek 
i wyglądał następująco: Mag-
dalena Dziama (Szkółka Rol-
kowa Wodzu), Halina Labriga 
(UKS Wilki Otwock) i Monika 
Oczkowska (I Love Rolki).

Organizatorzy dziękują 
wszystkim zawodnikom za 
udział i zaangażowanie, szcze-
gólnie przy pogodzie, która nie 
sprzyjała organizacji zawodów.

Opr. Wakul

WyNIKI
Dziewczęta: Kategoria 5-6 lat: 1.zduniak Maja; Kategoria 
7-9 lat: 1. Bielecka Maja, 2. zagrabska Inez
Chłopcy: Kategoria 5-6 lat: 1. Sobota Witek, 2. Musiałek 
Ksawery, 3. Żelazko Gracjan; Kategoria 7-9 lat: 1. Gajownik 
Wojciech, 2. zakrzewski Jan, 3. Piasecki Ignacy.
Kobiety: 1. Machul ewa, 2. Sekścińska Magda, 3. Turczyń-
ska Monika .
Open mieszkańcy Gminy Karczew: 1. Lasecki Mariusz, 
2. Basaj Piotr, 3. zduniak Dariusz
Open: 1. roszkowski Tomasz, 2. neska Grzegorz, 3. Goliński 
Michał
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ROLKI Każdy, kto choć raz organizował imprezę 
plenerową – sportową czy też kulturalną -  dobrze wie, że 
jedyną rzeczą, jakiej nie da się przewidzieć czy zaplanować, 
to… pogoda. Deszczowa aura potrafi popsuć nawet 
najlepiej przygotowaną imprezę, np. taką jak Battle Otwock 
2017, czyli III Otwarte Mistrzostwa Mazowsza we freestyle’u, 
które mamy już za sobą. Mimo że ze względu na padający 
deszcz, nie udało się rozegrać wszystkich zaplanowanych 
dyscyplin, to jednak imprezę można zaliczyć do udanych.  
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KaRate Tegoroczna 
Warszawska Olimpiada 
Młodzieży w Karate Kyoku-
shin zakończyła się dużym 
sukcesem dla zawodników 
Klubu Sportów Walki Bushi. 
Wykazali się oni niezwykłą 
skutecznością, bowiem 
5- osobowa reprezentacja 
wywalczyła 5 medali.

W  zawodach wystar-
towało blisko 160 
fighterów - zarówno 

z  klubów warszawskich jak 
i  sąsiadujących powiatów - 
zrzeszonych w  Okręgowym 
Związku Karate Województwa 

Mazowieckiego. Rywalizacja 
w  Warszawie była ostatnią 
prostą przed zbliżającymi się 
Mistrzostwami Europy orga-
nizacji WKB (Rzeszów). Ka-
mil Kisiel triumfował w trzech 
walkach – dwie z nich ukoń-
czył przed czasem i rywalizację 
zakończył ze złotem. Srebrny 
medal wywalczyła Zuzanna 
Dąbrowska, a Oskar Gębala - 
brązowy krążek. Karol Utra-
ta stanął na trzecim stopniu 
podium, a w konkurencji kata, 
dzięki dynamicznym wyko-
naniom technik, zajął drugie 
miejsce. Ponadto KSW Bu-
shi reprezentował Stanisław 

Jędrkiewicz, który tym razem 
wrócił bez medalu. W roli se-
kundantów wystąpili rodzice 
zawodników, którym kadra 
trenerska KSW Bushi skła-
da serdeczne podziękowania 
za pomoc.

Seniorzy w formie
Oprócz OM w  Warsza-

wie, 30 września odbył się 
również prestiżowy turniej 
Challenger (Opole), który 
jako start kontrolny przed 
Mistrzostwami Europy po-
traktowali – Agnieszka Wi-
nek oraz Szymon Olpiński. 
Kontrola zakończyła się wy-

śmienicie, bowiem dwójka 
zawodników KSW Bushi wy-
grała w swoich kategoriach.

Turniej zorganizował Opol-
ski Klub Karate Kyokushin 
będący członkiem World 
Kyokushin Organization 
(Shinkyokushin). Impreza - 
zorganizowana w formie gali, 
na przyciemnionej hali, z po-
destem oraz oprawą świetlną 
- była bardzo widowiskowa. 
Zawodnikom towarzyszyli 
w roli sędziego shihan Paweł 
Juszczyk, a w roli fotografa - 
Patrycja Jankowska.

Opr. Wakul

SPOrT

Pomyślna kontrola
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Kolarski mistrz Polski z Otwocka
ROWERY Mistrzostwa Pol-
ski w kolarstwie szosowym, 
które odbyły się w trzeci 
weekend września w Mało-
polsce, były słabo nagłoś-
nione, choć ścigali się na 
nich ludzie o wielkim harcie 
ducha i niezwykłej sile w rę-
kach - kolarze niepełno-
sprawni. Tym bardziej miło 
nam donieść, że niekwe-
stionowanym, podwójnym 
mistrzem Polski w kategorii 
H5 został otwocczanin, 
Piotr Małek, który zresztą 
nie oddaje korony już od 
pięciu lat.

Piotr Małek w IX Mi-
strzostwach Polski 
w  Kolarstwie Szo-
sowym Niepełno-
sprawnych EDF 

TOUR 2017, które odbyły się 
w dniach 15-17 września 2017, 
startował w dwóch konkuren-
cjach: w jeździe indywidual-
nej na czas i wyścigu ze startu 
wspólnego. Podczas zawodów 
reprezentował klub GTM Ve-
loAktiv. 

Słońce, czy deszcz - 
wygrywa
Pierwszy wyścig odbył się 

w sobotę, 16 września: kolarze 
mieli do przejechania 11,45 
km na pagórkowatej trasie 
Nidek – Wieprz. Piotr Małek 
choć zaczął przejazd w swojej 
grupie H5 na końcu stawki, 
to zakończył ze znaczną, bo 
ponad 3-minutową, przewa-
gą nad drugim zawodnikiem. 
Jego czas to 22:04. 

Kolejnego dnia wyścig ze 
startu wspólnego na dy-
stansie cztery razy dłuższym 
odbył się w  wyjątkowo nie-
sprzyjających warunkach 
pogodowych - zimno i deszcz. 
Otwocczanin od początku 
wypracował przewagę na 
rywalami i  nie oddał jej do 
końca. Po mistrzostwo Pol-
ski w  tej dyscyplinie jechał 
1 godz. 36 min. i 29 sek. Jak 
przyznaje, jednak to nie od-
ległość ani teren nie były 
najtrudniejsze, a wychłodze-
nie ciała przez opady - „...
jednak myśl o złotym duble-
cie rozgrzewa i  dodaje sił. 
Czwarte okrążenie okazuje 
się najtrudniejsze, organizm 
jest już mocno zmarznięty, 
ale nie zwalniam, chcę jak 
najszybciej skończyć, chcę 
wygrać i  kolejny raz zostać 
mistrzem Polski. Szczęśli-
wy docieram na metę” - re-
lacjonuje na swoim blogu 
Piotr Małek.

13 tys. km do 
mistrzostwa
Jak przyznaje kolarz,  w jego 

kategorii - H5 nie ma wielkiej 
konkurencji. Jest to bardzo 
trudna kategoria - jedyna, 
w której zawodnicy ścigają się 
na siedząco. Większość star-
tuje w kategoriach, w których 
jeździ się w pozycji leżącej, co 
daje znacznie mniejsze opo-
ry powietrza. Mniejsza liczba 
rywali nie znaczy jednak, że 
zwycięstwo przychodzi łatwo. 
W ciągu tego roku - jak pod-
liczył sportowiec - przejechał 

ponad 13 tysięcy kilometrów, 
wylewając mnóstwo potu, 
zużywając wiele koszulek, 
kompletów opon, rękawiczek 
i  okularów. Tylko w  czasie 
przygotowań do wrześnio-
wych mistrzostw Polski w sa-
mym sierpniu przejechał na 
ręcznym rowerze ponad 2 tys. 
km, jeżdżąc ze średnią pręd-
kością 26-30 km/h.  

To kolejne zwycięstwo, choć 
podobne do poprzednich, 
ma też szczególne znaczenie. 
Wreszcie zainteresowali się 
nim trenerzy kolarskiej kadry 
narodowej. I pojawiła się być 
może szansa na spełnienie 
jednego z  dwóch obecnych 
marzeń sportowych Pio-
tra Małka.

Dojechać do Tokio
Jakiego? Bardzo chciałby 

wziąć udział w paraolimpia-
dzie w Tokio w 2020 r. - To 
będzie bardzo trudne, ale 
nie niemożliwe - uważa ko-
larz. Jak wyjaśnia, kadra 
paraolimpijczyków jest bar-
dzo wąska, tylko kilka osób 
wybranych spośród najlep-
szych. On sam ma 52 lata - 
i  choć jest niezaprzeczalnie 
młody duchem to jednak 
wiek może mieć znaczenie 
podczas wyboru reprezen-
tantów Polski. On jednak 
tym się nie martwi - w końcu 
od kilku lat systematycznie 
wygrywa ze znacznie młod-
szymi rywalami. Uważa też 
swoje doświadczenie 52-lat-
ka za atut: ,,lepiej zdaję sobie 
sprawę z realiów” - mówi. Od 

przyszłego roku będzie wal-
czył z całych sił o jak najlepsze 
wyniki i punkty w dużych za-
wodach, które są koniecznoś-
cią, by móc trafić do kadry. 
„To dla mnie ostatni moment 
na udział w takiej imprezie, 
ale jeśli nawet się nie uda, 
a  będę mógł uczestniczyć 
w zbieraniu punktów dla ko-
goś lepszego ode mnie, to też 
sprawiłoby mi to ogromną 
satysfakcję”.  

Drugie marzenie Piotra 
Małka też wiąże się z  du-
żymi, międzynarodowymi 
zawodami: chciałby się na 
nich spotkać ze swoim ido-
lem - Alessandro Zanardi, 
kiedyś znakomitym kierowcą 
Formuły 1, obecnie parakola-
rzem - mistrzem olimpijskim 
z Londynu.

Potrzebny nowy rower 
Czego potrzeba, aby spełnić 

te marzenia? Oprócz dobrego 
treningu, do którego nie brak 
mu zapału (możecie spotkać 
niemal codziennie Piotra Mał-
ka na szosach w  promieniu 
ok. 60-70 km od Otwocka), 
potrzebuje wymienić swój 
przestarzały rower na nowy. 
Taki handbike jest robiony na 
zamówienie, dopasowywany 
do sportowca. I z tego powo-
du jest drogi. Jak mówi nasz 
bohater - poczynił już starania 

o nowy sprzęt, ale choć wybrał 
najtańszą możliwą opcję, czyli 
rower robiony w warszawskiej 
firmie,  to wciąż ma on kosz-
tować ok. 15 tys. złotych, co 
dla niego jest wielką sumą. 
Bycie sportowcem pełną gębą 
- starty na poziomie krajowym 
i  międzynarodowym - dużo 
kosztuje, a dochody osoby nie-
pełnosprawnej nie są wygóro-
wane. Jest także Piotr Małek 
za osiągnięcia sportowe sty-
pendystą Urzędu Miasta Ot-
wocka, co jest jak mówi wielką 
pomocą (dostaje stypendium 
rzędu 300-400 zł/msc), ale 
to wszystko kropla w morzu 
potrzeb. Wierzy jednak, że 
uda mu się zdobyć fundusze 
na nowy rower i po krótkim 
odpoczynku już wkrótce za-
cznie przygotowania do ko-

lejnego sezonu i wymarzonych 
startów. Piotr Małek liczy na 
lokalnych sponsorów, jest 
przekonany, że jak dotąd, nie 
zawiodą go otwoccy przyja-
ciele.

Jeśli chcecie pokibicować 
Piotrowi, to w tym roku bę-
dzie startował jeszcze na 
zawodach w  Warszawie 11 
listopada. A  jeśli spotkacie 
go na szosie w okolicy Otwo-
cka, Garwolina Konstancina, 
Sobień-Jezior... - nie wahajcie 
się, aby zagadać, bo choć jest 
człowiekiem poruszającym 
się na wózku, to ma w sobie 
mnóstwo pozytywnej ener-
gii, motywacji i radości życia, 
więc kontakt z  nim to czy-
sta przyjemność.

Kazimiera Zalewska

Dekoracja po czasówce
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Finisz jazdy 
indywidualnej na czas

Wyścig ze startu wspólnego


