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Stopnieją pensje  
włodarzy?

Rząd wydał rozporządzenie, aby obni-
żyć wynagrodzenia samorządowcom.  

Jak jest realizowane  
w naszym powiecie.

• Folk, cyrk i sójki, czyli WiązLove - s. 7
• Trzy gorące Dni Karczewa 2018 - s. 8
• Gaszą i ratują od 100 lat - s. 10
• Roztańczone Echo Sacrosongu - s.11
• Nie ma jak lato w Józefowie - s. 15
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Wiadukt kolejowy  
w Majowej  
do końca roku

• Trzeba odbudować
prestiż zawodówek

- mówi dyrektor ZSEG 
Apolonia Żołądek

Potworny wypadek zdarzył się w czwartek, 21 czerwca 2018 r. na drodze krajowej nr 17 w Woli Duckiej  
- w wyniku zderzenia auto osobowe i jego pasażerka zostały zmiażdżone przez 20-tonową ciężarówkę-
-betoniarkę. Trwają prace przy budowie S17 - policja apeluje do kierowców o więcej rozwagi. S. 4
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EXPRESSEM 
z Powiatu Otwockiego

OTWOCK
Prezydent Otwocka informuje, że od początku 2018 r. trwa 
w Urzędzie Miasta Otwocka akcja wydawania kuponów na 
pamiątkowe tabliczki oraz sadzonki sosny dla nowo narodzo-
nych mieszkańców Otwocka oraz nowo zawartych małżeństw, 
wśród których przynajmniej jedno z małżonków zamieszkuje 
w Otwocku. Kupony wydawane są w USC przy załatwianiu 
formalności. Osoby, które od początku 2018 roku załatwiały 
w/w formalności w USC i nie skorzystały z akcji, mogą zgła-
szać się po przysługujące im kupony. 

Kazimiera 
Zalewska
sekretarz 
redakcji

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

Jak informuje UG Sobienie Jeziory, podczas Konferencji PT-
PiREE „Energetyczne wyzwania samorządów”, która odbyła 
się 13 i 14.06.  w Świnoujściu, wójt Stanisław Wirtek ode-
brał nagrodę główną w czwartej edycji konkursu „Samorząd 
przyjazny energii”. Gmina Sobienie-Jeziory otrzymała tytuł, 
pamiątkową statuetkę oraz grant w wysokości 15 tys. zł na 
dalsze inwestycje na swoim terenie za modelową współpracę 
samorządu z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi – ope-
ratorem systemu przesyłowego w Polsce. 

Sosenki dla dzieci i nowożeńców

WIĄZOWNA
W Gliniance, Żanęcinie i Duchnowie powstały punkty, w któ-
rych w określone dni tygodnia dyżurować będą właściwi dziel-
nicowi. Ich celem jest umożliwienie mieszkańcom bliskiego  
i łatwiejszego kontaktu z policją. Punkty znajdują się: • Remi-
za OSP w Gliniance przy ul. Napoleońskiej, otwarty - czwar-
tek w godzi. 18-19; dyżuruje asp. Hanna Bronikowska. • Świe-
tlica w Żanęcinie, ul. Spokojna 15A; poniedziałek w godz. 
18-19; dyżuruje - mł. asp. Włodzimierz Kozłowski • Świetlica 
w Duchnowie, ul. Wspólna 157, środa w godz. 18-19 przyj-
mują interesantów asp. Hanna Bronikowska lub mł. asp. Wło-
dzimierz Kozłowski. 

Punkty Przyjęć Dzielnicowego 

SOBIENIE-JEZIORY Samorząd przyjazny energii

18.06.2018 w Warszawie przedstawiciele gmin i powiatów 
sąsiadujących ze stolicą podpisały dokument współpracy 
Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Przyszłość i rozwój ob-
szaru metropolitalnego w świetle nowego podziału statystycz-
nego to temat ważny dla mieszkańców całego Mazowsza. 
Samorządy metropolii warszawskiej (w tym gmin i powiatu 
otwockiego) zdecydowały się mówić jednym głosem w kon-
tekście programowania środków dostępnych w polityce spój-
ności Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2020+.

POWIAT Aby nie stracić na metropolii

Jak informowaliśmy w po-
przednim tygodniu - od poło-
wy lipca czekają pasażerów 
KM i SKM  znaczne utrudnie-
nia komunikacyjne z powo-
du zamknięcia torów między 
Otwockiem a Świdrem. W tym 
czasie zacznie się zasadnicza 
faza budowy wiaduktu kole-
jowego linii 7 nad skrzyżowa-
niem z ulicą Majową. Całość 
według planu ma być gotowa 
do końca bieżącego roku.
O to, jaki jest stan robót i prze-
widywany harmonogram dal-
szych prac zapytaliśmy Karo-
la Jakubowskiego z zespołu 
prasowego PKP Polskie Li-
nie Kolejowe S.A.  
- Przy wiadukcie kolejowym 
nad ul. Majową w Otwocku 
trwają zaawansowane prace. 
Powstały tymczasowe kon-
strukcje nośne, po których 
pociągi będą jeździły do cza-
su wybudowania obiektu. Pod 
konstrukcjami nośnymi wyko-
nano i zabezpieczono wykop, 
w którym będzie przebiegała 
droga - poinformował rzecznik. 
W połowie lipca rozpoczną 
się prace związane z budową 
fundamentów wiaduktu. Ro-
boty będą prowadzone rów-
nocześnie pod oboma torami. 
W związku z tym od połowy 
lipca do końca sierpnia plano-
wane jest zamknięcie dla ru-
chu pociągów szlaku Otwock 

Wiadukt kolejowy 
w Majowej do końca roku

– Falenica. Część pociągów 
KM i SKM zostanie zastąpio-
na komunikacją zastępczą, 
a część będzie dojeżdżała 
do Falenicy lub Świdra. We 
wrześniu br. planowane jest 
przejście do drugiej fazy robót 
w Otwocku polegające na bu-
dowie właściwej konstrukcji, tj. 
przyczółków i płyty wiaduktu. 
Zakończenie prac na obiek-
cie planowane jest na koniec 
2018 roku.
Budowa bezkolizyjnego skrzy-
żowania w ciągu ul. Majo-
wej poprawi bezpieczeństwo 
i komunikację w Otwocku. 
Wiadukt kolejowy, pod któ-
rym będzie przebiegała dro-
ga, umożliwi łatwiejsze i bez-
pieczniejsze przejechanie 
między dwiema częściami 
miasta. Przy okazji tej inwe-
stycji wykonawca przebuduje 
skrzyżowania w okolicy obec-
nego przejazdu. Zostaną też 
wybudowane nowe chodniki 
dla pieszych.
Warto dodać - mówi Karol 
Jakubowski - że również na 
stacji Otwock trwają inten-
sywne prace modernizacyjne. 
Docelowo pasażerowie będą 
mogli korzystać z trzech no-
wych peronów wyposażonych 
w szerokie wiaty, wygodne 
ławki oraz tablice informacyj-
ne. Dojście do nich stanie się 
wygodniejsze dzięki przej-

ściom podziemnym. Swobodę 
poruszania się osobom o ogra-
niczonej mobilności zapewnią 
windy i pochylnie. Powstaną 
ścieżki dotykowe dla osób nie-
widomych i niedowidzących.  
Z nowych peronów pasażero-
wie będą mogli skorzystać już 
w przyszłym roku. Całość prac 
modernizacyjnych na stacji za-
kończy się w 2020 roku - pod-
sumował rzecznik PKP PLK.
Pasażerowie komunikacji ko-
lejowej linii otwockiej powinni 
jednak mieć świadomość, że 
utrudnienia czekają ich jesz-
cze co najmniej przez cztery 
lata. Jak bowiem wiemy, po 
zakończeniu odcinka Otwock 
- Lublin zaczną się prace mo-
dernizacyjne przy linii 7 na 
odcinku Otwock - Warszawa 
Wschodnia planowane na 
lata 2020-2022. Wtedy m.in. 
ma powstać dodatkowy most 
kolejowy na rzece Świder pod 
trzeci tor. 

Red. 

Fot. Sławomir Wąsowski

PS. Zamknięcie torowiska 
Świder-Otwock ma trwać 
48 dni od 16.07.2018 do 
1.09.2018. W tym czasie bę-
dzie kursowała autobusowa 
komunikacja zastępcza sko-
relowana - jak obiecują KM  
- z rozkładem jazdy pociągów.
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Przygotował: Sławomir Wąsowski

Przy ul. Reymonta  
w Otwocku, kilkadzie-
siąt metrów od szpitala, 

kierujący toyotą corolla, stracił 
panowanie nad autem i da-
chując wpadł w przydrożne 
krzaki. Do zdarzenia doszło 
17.06 (niedziela) ok. godz. 
14.00. Na miejsce przybyła 
policja i ratownicy medyczni, 
którzy wspólnie pomogli kie-
rowcy wydostać się z pojazdu. 
Kierującym był 43-letni miesz-
kaniec Otwocka, który został 
przewieziony do szpitala. Ba-
danie wykazało, że prowadził 
pod wpływem alkoholu - po-
nad 2,5 promila! Ponadto kie-
rowca miał sądowy zakaz pro-

Strażacy ciągle zmagają 
się z niewielkimi poża-
rami ściółek leśnych 

i łąk. Jak łatwo się domy-
ślić, takiej sytuacji sprzyjają 
wysokie temperatury i brak 
opadów w ostatnich dniach. 
Rzecznik otwockiej KP PSP 
kpt. Maciej Łodygowski po-

daje, że od 13 do 20 czerw-
ca straż interweniowała  
w podobnych przypadkach 
aż 14 razy. Na szczęście były 
to małe pożary, o powierzch-
ni kilkunastu m2, które  
w zarodku udało się zdławić. 
Nadleśniczy z Celestynowa 
Artur Dawidziuk przekazał 

informację, że wilgotność 
leśnej ściółki ciągle spa-
da. Kiedy rozmawialiśmy 
tydzień temu, wynosiła  
18 %. W środę (20.06) spa-
dła do 9,3%. Niewykluczo-
ne, że lada dzień nadleśni-
czy ogłosi zakaz wstępu do 
lasu.

wadzenia pojazdów do 2021 
r. Teraz odpowie za złamanie 
powyższego zakazu i jazdę 
po pijanemu. Grozi mu do  
5 lat więzienia.

Na krajowej 17, w Wią-
zownie, doszło do 
dwóch zdarzeń dro-

gowych w tym samym dniu 
(18.06), prawie w tym samym 
czasie i w odległości kilkuset 
metrów. Jak podaje nadkom. 
Daniel Niezdropa, najpierw 
(ok. godz. 10.30 – 11.00) 
zderzyły się dwie ciężarówki: 
ciągnik siodłowy marki Man 
ze śmieciarką Volvo. Wsku-
tek zderzenia ciągnik stanął 

w poprzek drogi, a śmieciar-
ka przewróciła się na bok 
do rowu. Obaj kierujący byli 
trzeźwi. Nikt nie ucierpiał, dla-
tego policja zakwalifikowała 
zdarzenie jako kolizję drogo-
wą. Kierowca mana został 
uznany za sprawcę i ukarany 
mandatem 300 zł i 6 punktami 
karnymi.

Kilkanaście minut póź-
niej, na tym samym od-
cinku DK17, zderzyły 

się dwie osobówki. Kobieta, 
prawdopodobnie włączając 
się do ruchu skodą fabią, 
zajechała drogę citroenowi. 
Była trzeźwa. Drugi pojazd 

też prowadziła kobieta. Po-
dróżował z nią jej mąż i 5-letni 
syn. Kierująca doznała rozle-
głych obrażeń. Dla niej został 
zadysponowany śmigłowiec 
Lotniczego Pogotowia Ratun-
kowego. Chłopca zabrała ka-
retka, zaś mężczyzna został 
opatrzony na miejscu.

Krajowa „17” była zablokowa-
na ok. 4 godzin. Policja zor-
ganizowała objazdy. Dopiero 
o 14.00 przywrócono ruch 
pojazdów. Na miejscu, obok 
funkcjonariuszy KPP Otwock, 
pracowali ratownicy medyczni 
i 4 zastępy straży pożarnej.

Fot. Łukasz Adamski
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Na skrzyżowaniu DK17  
z ul. Narutowicza w Otwoc-
ku zderzyły się dwa pojazdy: 
auto osobowe z betoniarką. 
Kobieta prowadząca osobów-
kę zginęła na miejscu. 
Betoniarka przewróciła się  
i przygniotła samochód. Oba 
pojazdy znalazły się w rowie. 
Według informacji ze stra-
ży pożarnej dostęp do osoby 
poszkodowanej musiała wy-
cinać Specjalistyczna Grupa 
Ratownictwa Technicznego 
‚WARSZAWA-8’ z JRG 10. 
Samochód osobowy był tak 

Koszmarny wypadek na DK17

W czwartek, 21 czerwca, ok. godz. 13.00 doszło do tragicz-
nego wypadku na drodze krajowej nr 17. Zginęła jedna oso-
ba zmiażdżona przez 20-tonową betoniarkę.

zniszczony, że początkowo 
strażacy nie byli w stanie usta-
lić jego marki. Potem okazało 
się, że był to peugeot.
Według wstępnych informacji 
od nadkom. Daniela Niezdropy 
z KPP Otwock -  przyczyną wy-
padku było prawdopodobnie 
wymuszenie pierwszeństwa 
przejazdu. Na miejscu zdarze-
nia pracowali funkcjonariusze 
policji i strażacy oraz prokura-
tor. Droga nr 17, w okolicach 
wspomnianego skrzyżowania, 
była zamknięta dla ruchu po-
jazdów przez kilka godzin. 

Burmistrz Józefowa 
z absolutorium

Najważniejszą uchwałą XLVIII sesji Rady Miasta Józe-
fowa, która odbyła się 15 czerwca 2018 roku, stało się 
udzielenie absolutorium burmistrzowi Stanisławowi Kru-
szewskiemu za wykonanie budżetu 2017 r. Było to jubile-
uszowe - już 20. absolutorium burmistrza!

Jak sam przyznał, choć już tyle razy przeżywał głosowanie 
nad absolutorium, wciąż pozytywna decyzja rady miasta go 
wzrusza. Podkreślał też, że jego sukces jest sukcesem ze-
społu ludzi, z którymi pracuje.
XLVIII sesja RM rozpoczęła się od rozszerzenia o 3 punkty 
porządku obrad. Dotyczyły one zmiany nazwy i statutu jed-
nostki budżetowej, wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę 
Józefów porozumienia międzygminnego z Miastem Stołecz-
nym Warszawą oraz uchwały w sprawie powołania kolegium 
redakcyjnego czasopisma „Józefów nad Świdrem”.
Podczas sesji radni wprowadzili zmiany w uchwale budżeto-
wej na 2018 rok i w ślad za tym Wieloletnią Prognozę Finan-
sową na lata 2018-2025. Wyrazili również zgodę na nieod-
płatne przekazanie nakładów inwestycyjnych poniesionych 
na przebudowę sieci elektroenergetycznej i infrastruktury te-
lekomunikacyjnej OPL w ramach zadań pt. „Wybieramy rower 
– Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF 
– Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie(…)”. Następnie 
podjęli uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Józefowa dla terenu położonego  
w rejonie ul. Sikorskiego, Dobrej, Kasprowicza, Wilsona, Bukowej  
i Matejki – etap A2 oraz wyrazili zgodę na przeniesienie wła-
sności nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Reytana 
na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
Pod koniec sesji przyjęto sprawozdanie finansowe wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu przez miasto za 2017 rok i  - 
po wysłuchaniu sprawozdania komisji rewizyjnej oraz Regional-
nej Izby Obrachunkowej -  udzielono absolutorium burmistrzowi 
Józefowa za 2017 rok. W głosowaniu ws. absolutorium 14 rad-
nych było „za”, jeden radny wstrzymał się od głosu.

Zuzanna Sikora

Jednakże z wykonaniem roz-
porządzenia jest bardzo róż-
nie. Decyzja bowiem w tej 
kwestii należy do rady miej-
skiej, ale nie ma tu jednomyśl-
ności, bo też i różne są inter-
pretacje przepisów. Część 
gmin zdecydowała się więc 
odłożyć postanowienia w tej 
sprawie, część  już obniżyła 
wynagrodzenia swoim wło-
darzom (jak Karczew - patrz 
strona obok), inne sprzeciwia-
ją się tej zmianie.  
Jak donoszą media ogól-
nopolskie, rozporządzenie  
o obniżce wynagrodzeń wój-
tów, burmistrzów, prezyden-
tów miast oraz ich zastępców 
wprowadziło zamęt w samo-
rządach. Niektóre czekają na 
to, co zrobią inni. Są takie, 
które obniżyły samorządow-
com tylko pensję zasadni-

To już kolejny wypadek  
w ostatnich tygodniach ze skut-
kiem śmiertelnym. Od niedaw-
na na terenie powiatu otwoc-
kiego trwają prace związane 
z przebudową DK 17 na S 17. 
Policja apeluje, aby zwracać 
uwagę na nowe oznakowania 
dotyczące ograniczeń prędko-
ści i wyprzedzania.

Sławomir Wąsowski

Więcej informacji o przyczy-
nach wypadku podamy w ko-
lejnym wydaniu iOtwock.info

Stopnieją pensje włodarzy?
15 maja br. w wyniku niezadowolenia publicznego z powodu wysokości wynagrodzeń na-
szych parlamentarzystów i władz spółek państwowych, rząd wydał rozporządzenie zmniej-
szające także pensje wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów, marszałków wo-
jewództw i ich zastępców.  Obniżone o 20 procent wynagrodzenia samorządowcy mieliby 
otrzymywać już od lipca. 

czą, podnosząc jej pozostałe 
składniki. Zdarza się też, że 
radni nie zgadzają się na ob-
niżenie pensji burmistrza i po-
dejmują działania mające na 
celu utrzymanie poziomu wy-
nagrodzeń swoich liderów do 
końca kadencji.
W Otwocku rada miasta ob-
niżyła o ponad 3 000 zł, czyli 
do ok. 9,5 tys. wynagrodzenie 
prezydenta Zbigniewa Szcze-
paniaka już na początku tej 
kadencji (w 2015 roku). W 
tym momencie więc jego pen-
sja mieści się w narzuconych 
przez władze krajowe nowych 
widełkach. Obecnie, w związ-
ku z rozporządzeniem rządu, 
prezydent zmniejszy wyna-
grodzenia wiceprezydenta  
i skarbnika.
Z kolei w Wiązownie podczas 
sesji absolutoryjnej przewod-

nicząca rady gminy złożyła 
wniosek o zwiększenie wyso-
kości wynagrodzenia dla wójta 
gminy Wiązowna. Bez głosów 
sprzeciwu został on przyjęty. 
Rada zadowolona z wyników 
budżetu uznała, że wójtowi 
Januszowi Budnemu należy 
podnieść pensję zasadniczą 
o 100 zł (na 5.900 zł), a tak-
że dodatek specjalny do 40% 
(z  2.772 zł  na 3.120 zł). Jed-
nakże także to wynagrodzenie 
mieści się w wyznaczonych 
granicach.

Jak wiemy, niektóre nasze 
samorządy jeszcze nie obra-
dowały od momentu wydania 
rządowego rozporządzenia. 
Jak potraktują swoich liderów 
dowiemy się wkrótce.

Kazimiera Zalewska
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W związku z decyzją rządu  
o zmniejszeniu wynagrodzeń 
m.in. prezydentów, burmi-
strzów i wójtów, Rada Miejska 
w Karczewie podjęła uchwałę 
w sprawie ustalenia wysoko-
ści miesięcznego wynagro-
dzenia burmistrza Karczewa. 
Od nowego miesiąca będzie 
on zarabiał 10620 zł brutto 
(tj. ok. 7500 zł netto). Czy to 
wystarczająca kwota na tym 
stanowisku? Uważam, że nie. 
Już teraz w samorządach jest 
duży problem z obsadzaniem 
stanowisk włodarzy. 7500 zł to 
dla większości z nas wysokie 
wynagrodzenie i wiele osób 
zapewne powie, że rząd bar-
dzo dobrze zrobił, obcinając 
pobory burmistrzów. Warto  
w tym miejscu pokazać pe-
wien kontrast. Średnia płaca 
podstawowa dyrektora czy 
prezesa firmy wyniosła w ubie-
głym roku (wg Raportu Płaco-
wego Sedlak & Sedlak) 20 tys. 
zł. Na podobną stawkę mogli 
też liczyć dyrektorzy pionów. 
Oznacza to, że włodarz gminy 
będzie zarabiał średnio trzy-
krotnie mniej niż prezes firmy. 
Jak zatem przyciągnąć do 
samorządu ludzi kompetent-
nych, gdy dysproporcje są tak 
duże? Obawiam się, że sama 
pasja i zamiłowanie do pracy 

Pieniądze sypią się z nieba
Budżet Karczewa otrzymał nieoczekiwany zastrzyk gotówki w postaci 2.700.000 zł, które 
wpłynęły do naszej kasy. Pieniądze pochodzą z urzędu skarbowego, aczkolwiek przyczyna 
ich otrzymania nie jest do końca znana. Wiadomo jedynie, że wiąże się to z otrzymaniem 
zwiększonych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych.

Jak na nasze realia, w tegorocz-
nym budżecie przewidziano sto-
sunkowo dużo inwestycji. Wiele 
z nich było, niestety, uzależnio-
nych od sprzedaży gminnego 
majątku. A plany sprzedaży były 
dość ambitne. Dzięki uzyskaniu 
dodatkowych środków jest już 
właściwie pewne, że zaplano-
wane działania zostaną zreali-
zowane w tym roku. Wszyst-
ko jednak zależy ostatecznie 
od ofert, jakie gmina uzyska  
w ramach przetargów. Pierw-
sze sygnały nie napawają 
optymizmem – propozycje 
ze strony przedsiębiorców 

dotyczące wykonania plano-
wanych inwestycji znacznie 
przewyższają założenia urzę-
du. Mimo tego, rada miejska -  
w ramach posiadanych środ-

ków - stara się uzupełniać 
brakujące kwoty tak,  aby 
wszystkie zapisane prace uda-
ło się przeprowadzić jeszcze  
w 2018 r.

- położenie nawierzchni na ul. Brzozowej
- budowę chodnika ul. Podlaska (od ul. Akacjowej do ul. Brzozowej w Karczewie)
- budowę chodnika ul. Zatylna (prawa strona w kierunku Westerplatte) w Karczewie
- remont nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Kosumcach
- remont nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Nadbrzeżu
- remont ul. Ciepłowniczej w Karczewie
- remont ul. Gen. Bema
- remont ul. Przechodniej w Karczewie
- modernizację miejsc postojowych na Osiedlu Ługi
- budowę fragmentu ul. Ordona, fragmentu ul. Prądzyńskiego 
  i fragmentu ul. Mochnackiego w Karczewie
- budowę chodników w ul. Boh. Powstania Styczniowego i ul. Traugutta w Karczewie
- budowę ul. Ochotników w Karczewie
- remont chodników w ul. Maczka 8 i 10

TEGOROCZNE PLANY ZAKŁADAJĄ M.IN.:

na rzecz ludzi nie wystarczą. 
Pokazują to, niestety, kolejne 
wybory, w których wśród kan-
dydatów przeważają ludzie 
o miernych bądź zerowych 
kompetencjach do kierowania 
gminą. A przecież od tego, kto 
zasiądzie na stanowisku wój-
ta czy burmistrza, zależy całe 
nasze otoczenie. Od umie-
jętnego zarządzania gminą 
uwarunkowane jest czy nasza 
ulica będzie utwardzona i ska-
nalizowana, czy też czy nasze 
dzieci będą miały dostęp do 
żłobka i przedszkola w okolicy.
Tymczasem płace w samorzą-
dzie nie zachęcają do wytężo-
nej pracy. Ani w roli „głównego 
szefa”, ani na pozostałych sta-
nowiskach.
W jednostkach samorządu te-
rytorialnego dochodzi zresztą 
do kuriozalnej sytuacji, w któ-
rej burmistrz często zarabia 
mniej od swoich zastępców, 
bo ich żadne limity płac nie 
obowiązują.
Jak wynika z ankiety przepro-
wadzonej przez PAP, jedynie 
w 4 na 14 miast na prawach 
powiatu najwyższe wynagro-
dzenie pobierał prezydent.  
W pozostałych przypadkach 
najlepiej zarabiającymi pracow-
nikami urzędów byli skarbnicy, 
sekretarze i wiceprezydenci.

Nie ma co się dziwić włoda-
rzom, że lepiej opłacają swo-
ich zastępców niż samych 
siebie – w przeciwnym razie 
znalezienie kogoś kompetent-
nego graniczyłoby z cudem.
Rząd swoje plany cięć  
wynagrodzeń ogłosił w związ-
ku z aferami dotyczącymi płac 
w sferze publicznej. Część 
działań jest zapewne słusz-
na, aczkolwiek te związane  
z pensjami włodarzy gmin, po-
wiatów i województw uważam 
za szkodliwe. Będą one po 
prostu pogłębiały bylejakość  
w samorządach. Jeśli szu-
kamy oszczędności, zacząć 
należy od spółek skarbu pań-
stwa.

Pensja burmistrza ostro w dół

Piotr Kwiatkowski,
Radny Rady Miejskiej

w Karczewie
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Na przełomie lat 90.  
tuż po zmianie ustroju, 

zaczęło dziać się źle ze 
szkolnictwem zawodowym. 

Co, Pani zdaniem,  
miało na to wpływ?

Przyczyny upadku szkolnic-
twa zawodowego są dosyć 
złożone.
- W wyniku przeobrażeń 
społeczno-gospodarczych 
nastąpił upadek kluczo-
wych gałęzi naszego prze-
mysłu, zlikwidowano wiele 
szkół przyzakładowych.
- Wdrażanie nowej reformy 
szkolnictwa, której głów-
nym celem było ogra-
niczenie liczby uczniów  
w szkołach zawodowych 
na korzyść liczby uczniów 
szkół ogólnokształcących. 
W sieci szkół pojawiły się 
nowe jednostki, takie jak 
licea profilowane 3-letnie, 
które nie dawały żadnych 
kwalifikacji zawodowych. 
Zostały zmniejszone do-
finansowania pracowni, 
warsztatów, brak szkoleń 
dla nauczycieli, konferen-
cji, zamieniono szkoły za-
wodowe z 3 – letniej na  
2 – letnią, technika zaś po-
zostały 4-letnie. Zamykano 
profesjonalnie wyposażone 
warsztaty, a kadra peda-
gogiczna zmuszona była 
do przekwalifikowania się. 
Szkoła zawodowa zyskała 
miano szkoły dla słabszych.
- Małe zainteresowanie 
młodzieży szkołami zawo-
dowymi, co wymusiło za-
mknięcie niektórych klas 
przygotowujących do za-
wodów.
- Ograniczenie środków 
na oświatę, a szczególnie 
szkolnictwo zawodowe, 
które jest znacznie droższe 
od szkół ogólnokształcą-
cych
- Pracodawcy przestali za-
biegać o praktykantów, 
stało się to dla nich zbyt 
uciążliwe i nieopłacalne. 
Uczniowie zaś zaczęli trak-
tować praktyki jak zło ko-
nieczne. Czuli się jak tania 
sił robocza, opinia ta utrzy-
muje się do dzisiaj. Zlikwi-
dowano instruktorów prak-
tycznej nauki zawodu (byli 
to nauczyciele oddelego-

Trzeba odbudować  
prestiż zawodówek
Jak idą przygotowania do reformy oświaty zawodowej?  

Rozmowa z Apolonią Żołądek, dyrektor Zespołu Szkół  
Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku.

wani z ramienia szkoły), któ-
rzy wraz z uczniami chodzili 
na zajęcia praktyczne do 
zakładu pracy.
Zmodyfikowano egzaminy 
zawodowe, w wielu kwalifi-
kacjach uczeń wykazuje się 
wiedzą, a nie praktycznymi 
umiejętnościami.

Pani szkole udało się 
 przetrwać – do nauki za-

wodu dodaliście  
ekonomię na poziomie 

średnim i co roku  
wypuszczacie na rynek 

pracy młodzież  
z umiejętnościami  

zawodowymi. Było trudno?
Tak, nie było to proste za-
danie. Należało podejść 
do problemu jako mana-
ger oraz wykazać się wiel-
ką elastycznością, umieć 
odpowiedzieć na zapo-
trzebowanie edukacyjne 
uczniów i potrzeby lokalne-
go rynku pracy. Musieliśmy 
się zmienić: część nauczy-
cieli przekwalifikowała się 
lub zmieniła zakład pra-
cy, wprowadziliśmy nowe 
kierunki kształcenia, np. 
technik hotelarstwa, tech-
nik technologii żywności. 
Ciągle podchodzimy do 
szkolnictwa zawodowe-
go indywidualnie, dlatego 
wprowadzamy innowacje 
pedagogiczne, dając tym 
samym młodzieży większe 
możliwości rozwoju i podno-
simy ich konkurencyjność 
na rynku pracy. Myślimy, że 
innowacje te mają ogrom-
ny wpływ na podjęcie 
decyzji o wyborze naszej 
szkoły jako kolejnego eta-
pu kształcenia. Jako jedy-
na placówka w powiecie 
otwockim w okresie trans-
formacji nie otworzyliśmy 
klas liceum ogólnokształcą-

cego. Postawiliśmy na szkol-
nictwo zawodowe i  nigdy 
nie mieliśmy problemu z na-
borem do proponowanych 
kierunków kształcenia. Od 
2008 roku szkoła realizuje 
projekty unijne. Dzięki nim 
nasza młodzież zdobywa 
dodatkowe kwalifikacje  
u pracodawców zagra-
nicznych, co pozwala jej 
być konkurencyjną nie tyl-
ko na rynku krajowym, ale 
również europejskim. Stwo-
rzyliśmy nowe możliwości, 
otwierając Ośrodek Do-
kształcania i Doskonalenia 
Zawodowego – jako jedy-
na placówka tego typu na 
terenie powiatu otwockie-
go - co daje dodatkowe 
szanse zdobywania kwali-
fikacji zawodowych w róż-
nych zawodach. Podejmu-
jemy różnorodne działania 
promujące szkołę na rynku 
lokalnym, aby przybliżyć 
specyfikę szkoły młodemu 
człowiekowi, poprzez m.in. 
organizację uroczystości, 
obsługę imprez okoliczno-
ściowych, akcje charyta-
tywne itp.

Czy wy, praktycy,  
bierzecie udział w pracach 

reformy szkolnictwa  
zawodowego? Czy znacie 

jej założenia?
Nie do końca. Brakuje szko-
leń na ten temat, konferen-
cji oraz wymiany poglądów 
i doświadczeń pomiędzy 
szkołami, nauczycielami 
zawodu, pracodawcami  
i organem ustawodaw-
czym. My właściwie nie 
uczestniczymy w konsul-
tacjach społecznych i nie 
mamy wpływu na zmia-
ny. Szkoła dostosowuje się  
i wprowadza zmiany zgod-
nie z założeniami reformy.

Co Pani zdaniem powinno 
cechować reformę?

Przede wszystkim koniecz-
na jest informacja dotyczą-
ca szczegółów reformy. Na 
etapie prac nad nią powin-
ny być zorganizowane kon-
ferencje i możliwość opi-
niowania proponowanych 
treści z dyrektorami oraz 
nauczycielami zawodu  
i pracodawcami. Koniecz-
na jest również szczegó-
łowa i dogłębna analiza 
treści programowych pod 
kątem egzaminów zawo-
dowych i przyszłej pracy 
zawodowej absolwenta. 
Obecnie jest zbyt duże roz-
drobnienie treści progra-
mowych na przedmiotach 
-  często w ramach kilku 
przedmiotów realizowane 
są te same treści. Założe-
nia reformy powinny być 
dobrze zaplanowane i roz-
łożone w czasie, aby szkoła 
mogła się  przygotować. 
Powinny być też stworzone 
odpowiednie warunki do 
jej realizacji. Należy zabez-
pieczyć środki finansowe 
na doskonalenie zawodo-
we czynnych nauczycieli, 
a szkoły wyższe powinny tak 
kształcić przyszłą kadrę pe-
dagogiczną, aby potrafiła 
sprostać wymogom refor-
my. Niedopuszczalne jest 
wprowadzanie ciągłych 
zmian w krótkim czasie. Na-
leży stworzyć instrumenty, 
które będą motywowały 
pracodawców do ścisłej 
współpracy ze szkołą zawo-
dową.

Jak Pani widzi przyszłość 
szkolnictwa zawodowego? 
Przecież Polska potrzebuje 

wykwalifikowanych  
pracowników.

Szkolnictwo zawodowe to 
bardzo ważna kwestia, już 
teraz brakuje fachowców, 
a niektóre zawody są na 
„wyginięciu”. Szkoły muszą 
być elastyczne i odpowia-
dać na potrzeby rynku pra-
cy, dlatego niezbędna jest 
ścisła współpraca pomię-
dzy szkołą a środowiskiem 
pracodawców, konieczna 
jest informacja zwrotna. 
Obecnie dyrektor szkoły 
zawodowej to menager, 
który musi właściwie od-
powiedzieć na potrzeby 
bardzo szybko zmieniają-
cego się rynku pracy, nie 
można kształcić przyszłych 
bezrobotnych. W te działa-
nia niezbędne jest zaanga-
żowanie władz lokalnych 
i pracodawców, nie po-
winno oszczędzać się na 
szkolnictwie zawodowym. 
Zauważamy pozytywne 
zmiany związane z wypo-
sażaniem szkół, a dzieje się 
to dzięki działaniom w ra-
mach projektów unijnych. 
Należy odbudować prestiż 
zawodówek i przekonać 
młodzież oraz ich rodziców, 
iż wybór tej szkoły to duże 
szanse oraz dobre perspek-
tywy na przyszłość i, co naj-
ważniejsze, nie jest to szkoła 
dla słabych uczniów. Szkol-
nictwo wyższe również od-
powiada na potrzeby rynku 
poprzez otwarcie nowych 
kierunków i możliwości pod-
noszenia kwalifikacji zawo-
dowych. Zdecydowanie 
należy zwiększyć rolę do-
radcy zawodowego przed 
wyborem szkoły średniej,  
w ten sposób uniknie się 
pomyłek i rozczarowań  
w życiu zawodowym mło-
dego człowieka.
Mam nadzieję, że szkol-
nictwo zawodowe będzie 
się rozwijać, a młodzież 
chętnie przyjdzie do tych 
szkół. Dobrze wyposażone 
stworzą warunki uczniom 
do zdobycia umiejętności 
zawodowych, które póź-
niej zostaną wykorzystane  
w pracy zawodowej.

Dziękuję za rozmowę.

Zuzanna Sikora
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Choć Jarmark był oficjalnie 
wydarzeniem towarzyszącym  
piknikowi rodzinnemu, jednak 
zaczniemy relację od niego, 
bo też wiele osób zjawiło się 
na wydarzeniu głównie z po-
wodu okazji na niesztampo-
we, regionalne i różnorodne 
zakupy. Tego dnia wzdłuż 
ulicy Kościelnej rozstawiono 
wiele kramów z ręcznie wyko-
naną ceramiką, biżuterią, za-
bawkami, odzieżą, torebkami, 
różnorodnymi bibelotami do 
domu, kosmetykami... 
Ponadto odwiedzający jar-
mark „Sójka Bezpiórka” mie-

Folk, cyrk i sójki, czyli WiązLove
Niedziela 17 czerwca w Wiązownie była dniem pełnym kultury, rozrywki, edukacyjnych warsztatów i niestereotypowych zakupów. Wszystko za sprawą 
pikniku rodzinnego pn. Piknik WiązLove i towarzyszącego mu III Wiązowskiego Jarmarku Artystów Rękodzielników i Zdrowej Żywności oraz Jarmarku 
Produktów Tradycyjnych i Regionalnych „Sójka Bezpiórka”.

li okazję zaopatrzenia się  
w wielorakie smakołyki: re-
gionalne wędliny, piwa, mio-
dy, czosnek... Dzienny Dom 
„Senior-Wigor” przygotował 
Festiwal Pierogów, serwując 
pierogi wszelkich kształtów  
i smaków. I oczywiście można 
było zakupić specjały z na-
szego regionu, czyli pieczone 
pierożki nazywane „sójką gli-
niecką”.  Kilka rodzajów ,,só-
jek” - od różnych gospodyń 
- oferowali członkowie stowa-
rzyszenia miłośników tradycji  
i kultury ludowej „Wawrzynio-
ki” oraz twórczyni ludowa z 

Rzakty, Kazimiera Szczęsna, 
która prowadzi warsztaty ku-
linarne w WCK Filia Faleni-
ca, gdzie można nauczyć się 
przygotowywania lokalnych 
przysmaków. 
Bardzo ciekawą propozycją 
były stoiska warsztatowe: sta-
ropolska olejarnia, zielarski 
kram, staropolskie jadło na-
szych przodków, praca bart-
nika - i tu była okazja posma-
kować m.in. oleju z czarnuszki 
czy budyniu z „polską wanilią” 
(z suszonych kwiatów bzu 
czarnego). Organizatorem 
Jarmarku były Stowarzysze-

nie Więzy oraz Gminny Ośro-
dek Kultury w Wiązownie. 
Wydarzenie było współfinan-
sowane ze środków Samorzą-
du Województwa Mazowiec-
kiego. 
Wielu mieszkańców gminy  
i gości przybyło jednak głów-
nie na piknik, żeby pobawić 
się przy dobrej muzyce czy 
dopingować swoim młodym 
artystom. Na scenie wystę-
powali bowiem podopieczni 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Wiązownie, po nich chór 
Mienia River i zaproszone ze-
społy: Świdermajer Orkiestra, 

Future Folk i Maleo Reggae 
Rockers. Program wzbogaciły 
widowiska rozrywkowo – ka-
baretowe (Kabaret Czwarta 
Fala), taneczne oraz cyrko-
we. Finałem pikniku była za-
bawa taneczna prowadzona 
przez DJ Brothers. Przez całe 
popołudnie występom arty-
stów na scenie towarzyszyły 
zabawy przygotowane przez 
grupę cyrkowców, a ponadto 
dmuchańce i stoiska typowo 
piknikowe. 

Kazimiera Zalewska
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Piątek, 15 czerwca

O godzinie 10:00 na Ryn-
ku Zygmunta Starego dzieci  
z karczewskich przedszko-
li nr 1, 2 i 3 utworzyły napis 
„470”. W ten symboliczny 
sposób najmłodsi przypo-
mnieli mieszkańcom o przy-
padającej rocznicy nadania 
praw miejskich dla Karczewa. 
Następnie uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 2 przema-
szerowali z transparentami 
oraz rymowankami na temat 
miasta. W dalszej części ob-
chodów, w sali widowiskowej 
w Centrum Kultury, o godzinie 
18:00 odbyła się Wieczornica 
Poetycka im. Jana Krzewnia-

Trzy gorące Dni Karczewa 2018
W dniach 15-17 czerwca odbyły się Dni Karczewa. Jak co roku nie zabrakło wspaniałej zabawy, wielu atrakcji dla młod-
szych i starszych -  licznie zgromadzonych -  uczestników imprezy, którzy nie narzekali na nudę, szczególnie na niedziel-
nym koncercie gwiazdy wieczoru - Ewy Farnej.

ka oraz spektakl pt. „Droga”  
w reż. Laury Łącz. Podczas 
wydarzenia wiersze recyto-
wali Laura Łącz i Stanisław 
Górka, a akompaniował im 
Jerzy Derfel.

Sobota, 16 czerwca

Ten dzień rozpoczął się  
II edycją Karczewskiego Bie-
gu Ulicznego, o którym pisze-
my w sekcji sportowej. Otwar-
to także boisko treningowe dla 
Mazura Karczew. Natomiast o 
godzinie 16:00 uczniowie SP 
nr 1 im. Bolesława Prusa wy-
konali uroczystego poloneza 
znanego z „Pana Tadeusza”. 
Po pięknym tańcu uczniów  

w eleganckich kreacjach nie 
zabrakło oklasków i słów 
uznania od dyrekcji szkoły  
i władz miasta. Wieczorem 
wydarzeniom nie było końca: 
na scenie umiejscowionej, jak 
co roku, na rynku, odbył się 
m.in. finał konkursu „Pokaż 
swój talent”, wystąpiła również 
wokalistka Julia Węgrowicz 
wraz z zespołem.

Niedziela, 17 czerwca

W samo południe rozpoczę-
ła się msza święta w intencji 
mieszkańców, której towa-
rzyszyła Orkiestra Dęta OSP 
oraz mażoretki. Po południu, 
już na karczewskim rynku, 

na scenie można było usły-
szeć najróżniejsze gatunki 
muzyczne. Wystąpił ludowy 
zespół Sołtysi, gościem tego-
rocznych obchodów był także 
chór Głos Duszy z Mińska. 
Na uroczystościach pojawi-
ły się w tym roku dwie ekipy  
z podkarpackiego Pilzna. Za-
grali i zaśpiewali uczniowie 
tamtejszej Szkoły Muzycznej 
KIK Muza. Następnie z kon-
certem wystąpił zespół Why 
Not, który nie bał się rocko-
wych brzmień i mocnego wo-
kalu, wykonując chociażby 
piosenkę Agnieszki Chyliń-
skiej. Na scenie można było 
też zobaczyć i usłyszeć Blu-
es Station Dżem Cover, któ-
ry przypomniał najbardziej 

znane utwory tego polskiego 
zespołu. 
Kulminacyjnym momentem 
niedzielnego koncertu był 
występ Ewy Farnej. Piosen-
karka wykonała swoje hity, 
które rozgrzały karczewską 
publiczność do czerwono-
ści i zachęciły wszystkich 
do wspólnej zabawy. „Znak”, 
„Ewakuacja” i inne piosenki 
polsko- czeskiej artystki wy-
konywane na żywo przypadły 
do gustu uczestnikom impre-
zy, a muzyka była słyszalna 
w całej okolicy. Najwierniej-
si i najwytrwalsi fani zdobyli 
pamiątkowy autograf i zrobili 
zdjęcie z gwiazdą tegorocz-
nych Dni Karczewa. Na za-
kończenie wydarzenia odbyła 
się jeszcze zabawa taneczna 
z zespołem Fanaberia, a im-
prezę, jak co roku, uświetnił 
pokaz sztucznych ogni.
Zapraszamy do obejrzenia 
zdjęć.

Sebastian Rębkowski
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Piknik, który został zorgani-
zowany 16 i 17 czerwca br., 
ściągnął do ośrodka rekre-
acyjnego Sobienie Królew-
skie w miejscowości Sobie-
nie Szlacheckie bardzo wielu 
amatorów lotnictwa z całej 
metropolii warszawskiej i nie 
tylko. I choć to było pierwsze 
tego typu wydarzenie w tym 
miejscu (choć to nie pierwszy-
zna dla organizatorów - Fun-
dacji Navigator, która kilka lat 
wstecz odpowiadała za piknik 
lotniczy w Góraszce), widzom 
podobało się bardzo. „Spę-

Lotniczy show w Sobieniach
Dwudniowy piknik lotniczy Sky Show Sobienie Królewskie za nami. Impreza została przygotowana z rozmachem, a jej 
główną atrakcją były pokazy lotnicze w wykonaniu asów pilotażu z Polski i zagranicy. Swoje podniebne akrobacje jedni 
wykonali na najnowocześniejszych maszynach, inni na zabytkowych. A na okrasę były jeszcze jeszcze pokazy szybowco-
we i spadochronowe.

dziliśmy super dzień”, „Było 
MEGA”, „Bardzo, bardzo po-
dobała nam się rekonstrukcja 
walki lotniczej pomiędzy III 
Rzeszą a Rosjanami” - tego 
typu pozytywnych opinii im-
preza uzyskała mnóstwo. 
Bo też rzeczywiście na polu 
ośrodka Sobienie Królewskie 
uczestnicy mieli do dyspozy-
cji niezwykłą dawkę atrakcji.  
Przede wszystkim pokazy 
akrobacji na niebie i to w wy-
konaniu absolutnych asów pi-
lotażu, takich jak Artur Kielak, 
Jacek Mainka,  Marek Choim, 

Łukasz Czepiela, Mateusz 
Strama. Widzowie oglądali pi-
lotów z grupy CellFast Flying 
Team, Piper Cub, Biało-Czer-
wone Skrzydła, Jerzego Ma-
kulę z synem, Marcina Szam-
borskiego, Retro Sky Team 
ze Słowacji. Różnorodne sa-
moloty - od bardzo nowocze-
snych o supermożliwościach 
(jak samolot akrobacyjny 
Extra 330), po „wiekowe” ma-
szyny historyczne (jak Tiger 
Moth, Chimunk, Bies TS-8, 
CSS-13, Harvard, AN-2, Hatz 
Classic) - prezentowały się  

w różnorodnych, często za-
skakujących i zapierających 
dech w piersiach układach 
(np. pierwszy wspólny po-
kaz Orlików z Harvardami). 
A wszystko z profesjonalnym 
komentarzem pasjonatów lot-
nictwa i podkładem muzycz-
nym. Poza samolotowymi był 
też widowiskowy pokaz grupy 
spadochroniarzy, szybowco-
wy, śmigłowcowy...
Piękne pogoda, miejsce  
i mnóstwo atrakcji, bo oprócz 
tych głównych było m.in. 
prawdziwe wesołe miastecz-

ko, symulatory lotów, zawody 
dronów, loty widokowe, po-
kazy grup rekonstrukcyjnych, 
pokazy sprzętu wojskowe-
go, profesjonalne lekcje gry  
w golfa... a nawet musicalo-
wi „Piloci”, czyli aktorzy Te-
atru Muzycznego ROMA w 
brytyjskich mundurach RAF 
(Królewskich Sił Powietrz-
nych) oraz WAAF (Kobiecej 
Służby Pomocniczej Sił Po-
wietrznych Wielkiej Brytanii) 
z okresu drugiej wojny. Przy-
lecieli do Sobień, aby spotkać 
się z publicznością. Jednym 
słowem nie było szansy, aby 
impreza nie wypaliła.
Podekscytowani sukcesem 
organizatorzy już zapowiada-
ją kolejną edycję Sky Show 
Sobienie za rok. 

Kazimiera Zalewska
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Straż została powołana do 
ochrony Lasku i Dąbrówki 
oraz okolicznych miejscowości  
i lasów. Druhowie mieli uczest-
niczyć w życiu społecznym 
swoich wsi, kultywować ich tra-
dycje i brać udział w uroczysto-
ściach świeckich i kościelnych 
w swojej gminie oraz powiecie.
Strażacy z Lasku i Dąbrów-
ki służyli wspólnie swoim 
mieszkańcom przez prawie 
dziewięć lat. Strażnica mie-
ściła się w Lasku, na odłogu,  
w niewielkim, bo liczącym 
około 20 m2 drewnianym bu-
dynku, obok którego znajdo-
wała się studnia i duży dąb. 
Po dziewięciu latach wspólnej 
działalności, 14 lipca 1927 
roku  Straż Ogniowa została 
oficjalnie przeniesiona do Dą-
brówki na tzw. "Karczmisko". 
Za siedzibę posłużyła stara, 
drewniana stajnia, stojąca w 
miejscu istniejącej obecnie 
strażnicy. Stało się tak z pro-
stego powodu: młodzi straża-
cy z Lasku zaczęli zakładać 
rodziny i wyprowadzać się do 
innych miejscowości. W tej sy-
tuacji Zarząd Straży Ogniowej  
w Lasku, ze Stefanem Jan-
kowskim na czele, podjął de-
cyzję o przeniesieniu straży 
do Dąbrówki. W tym samym 
czasie przekonał mieszkań-
ców pobliskiego Reguta o ko-
nieczności utworzenia własnej 
Ochotniczej Straży Pożarnej.
Ustępujący zarząd zorganizo-
wał i wyszkolił nowe oddziały 
straży w Dąbrówce i Regucie. 
Przygotowania do rozpoczęcia 
ich samodzielnej działalności 
trwały już od połowy 1926 r.
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Dąbrówce kontynuowa-
ła wspólną  tradycję Straży 
Ogniowej z Lasku, działając 

Tradycyjnie, tuż po zakwate-
rowaniu w ośrodku „Bryza”, 
pospiesznie udali się do sma-
żalni ryb „U Juliusza” na flądrę 
albo pysznego dorsza, a na-
stępnie na lody do „Truskawki” 
i, choć zmęczeni po całonoc-
nej podróży autokarem, poszli 
przywitać się z morzem. 
Wieczorem właściciel ośrod-
ka zorganizował ognisko, przy 
którym pieczono kiełbaski  
i śpiewano, a nawet tańczono. 
Każdego dnia wczasowicze 
pojedynczo, ale częściej grup-

Otwoccy studenci w Rowach
Studenci Uniwersytetu III Wieku z Otwocka i personel medyczny szpitala płucnego, jak 
każdego roku w czerwcu, odpoczywali po wyczerpującym roku akademickim w Rowach  
w gminie Ustka.

kami maszerowali wzdłuż linii 
brzegowej, bo w zimnej wodzie 
Bałtyku nie sposób było się 
kąpać, a nawet moczyć nóg. 
Jednak te wielokilometrowe 
spacery ładowały akumulatory 
i dodawały sił oraz animuszu 
starszym osobom.
Niewątpliwą atrakcją turnusu 
były wycieczki zorganizowane 
przez przewodniczącą Uniwer-
sytetu Reginę Stec-Morawską. 
Najpierw seniorzy zwiedzali 
zabytkowy ratusz Słupska, po 
którym oprowadziła kierownik 

Informacji Turystycznej  - Moni-
ka Gębczyńska, opowiadając 
o wielowiekowej historii Słup-
ska, kolejnych prezydentach  
i ich wkładzie w rozwój miasta. 
Oglądając gabinet Roberta 
Biedronia, aktualnego prezy-
denta, dowiedzieliśmy się, że 
pracuje na stojąco przy spe-
cjalnie przystosowanym pul-
picie. Niestety, był na ważnej 
konferencji, więc nie spotkał 
się z seniorami, za co w jego 
imieniu przepraszała przewod-
niczka. 

Innego dnia grupa wybrała się 
do Szymbarku, aby zwiedzić 
Centrum Edukacji i Promocji 
Regionu, a w nim m.in. dom 
odwrócony dachem do dołu. 
I, jak każdego roku, odwiedzi-
ła urokliwą „Dolinę Charlotty”. 
Ponadto wszyscy mieli okazję 
do obejrzenia Muzeum Kultu-
ry Ludowej Pomorza w Swo-

łowie, a w nim - muzealnej za-
grody Albrechta.
Odpoczynek połączony z edu-
kacją i integracją to chyba naj-
lepszy sposób na oderwanie 
się od codzienności, a głównie 
od poczucia szybko upływają-
cego życia.

AnKa

Gaszą i ratują od 100 lat
Po zrzuceniu jarzma zaborców w 1918 roku w wielu wsiach i miasteczkach polskich zaczęto 
tworzyć jednostki straży ogniowej. Tak też stało się w Lasku. Inicjatorami powstania 6 czerwca 
1918 r. Straży Ogniowej Ochotniczej w tej miejscowości byli: z ramienia Lasku - prof. Edmund 
Jankowski, Stefan Jankowski, Franciszek Salezy Popis, Aleksander Żołądek, Stanisław Żołą-
dek oraz rodziny Sitków i Kacprzaków, natomiast z ramienia Dąbrówki - Piotr Nowak, Józef 
Nowak, Józef Jałosiński, Marcin Kopciński, Aleksander Żołądek i Franciszek Jankowski.

pod tym samym sztandarem 
z 1918 r. i przejmując na swój 
stan wyposażenie i sprzęt ga-
śniczy poprzedników.
Pierwszym prezesem OSP 
w Dąbrówce 14.07.1927 r. 
został  Franciszek Cygan, a 
naczelnikiem – Piotr Nowak. 
Zastępcą naczelnika był Jan 
Kołakowski, a gospodarzem – 
Józef Nowak.
10 czerwca 2018 roku jed-
nostka OSP Dąbrówka ob-
chodziła jubileusz 100 - lecia 
powstania. 
Jubileusz wypadł bardzo oka-
zale (o czym pisaliśmy już w 
poprzednim wydaniu iOtwock.
info). Szczególne podzięko-
wania należą się:

Hannie Fokt 
za przygotowanie historii po-

wstania OSP w Dąbrówce
Agacie Olszewskiej 

za przygotowanie wystawy 
pokonkursowej

Leszkowi Jasińskiemu 
za przygotowanie projektu 

scenografii

Wiktorowi Piaseckiemu 
za wykonanie scenografii

Antoniemu Sujce, sołtysowi 
Sołectwa Dąbrówka 

oraz strażakom za remont 
wozu strażackiego

pracownikom Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu 
w Celestynowie za pomoc 
w organizacji uroczystości,

policjantom oraz wszystkim 
osobom i mieszkańcom wsi 
Dąbrówka zaangażowanym 

w organizację jubileuszu,
naczelnikowi OSP 

Dąbrówka Ryszardowi 
Popielowi, który przygotował 

jednostkę do jubileuszu
Dziękujemy także za wspar-
cie partnerom i sponsorom 
wydarzenia, a są nimi:
Delikatesy „Kulfon” w Celesty-
nowie, Piekarnia „Oskroba”, 
Masarnia Lubice, „Menut” Ma-
teriały Budowlane w Dąbrów-
ce, Firma „Łukomet”, Sklep  
„U Małgosi”, Sklep ,,U Beaty”

AnKa

10 czerwca podczas uroczystości jubileuszu nagrodzo-
no też uczniów szkół, które wzięły udział w konkursie  
pt. „100 lat OSP Dąbrówka – strażacy zawsze pomocni”. 
Na konkurs plastyczny, który został zorganizowany przez 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie, wpły-
nęły 72 prace z następujących placówek oświatowych:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi
2. Przedszkole Samorządowe w Celestynowie

3. Przedszkole nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku
4. Szkoła Podstawowa w Ostrowie

5. Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie
6. Szkoła Podstawowa w Podbieli

10 czerwca 2018 roku jednostka OSP Dąbrówka  
obchodziła jubileusz 100 - lecia powstania. Dziś prezen-

tujemy odznaczonych przy tej pięknej okazji druhów:

Sztandar OSP Dąbrówka – Złoty Znak Związku OSP RP
Druh Bąk Stanisław – Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza
Druh Sobota Wojciech – Złoty Znak Związku OSP RP
Druh Popiel Jan – Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa            
Druh Nowak Michał – Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
Druh Jałosiński Jan – Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
Druh Kamiński Mariusz – Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
Druh Popiel Tomasz – Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
Druh Sokół Robert – Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
Druh Popiel Dariusz – Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
Druh Popiel Ryszard – Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
Druh Sobota Łukasz – odznaka Strażak Wzorowy
Druh Czarnogłowski Hubert – odznaka Strażak Wzorowy
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Organizatorzy, na czele z ks. 
Janem Śmigasiewiczem, pro-
boszczem z otwockich Kre-
sów, przyzwyczaili już nas, 
że w niedzielę, na zakoń-
czenie festiwalu, wyznaczo-
ne zespoły/chóry śpiewają 
w wybranych kościołach. Do 
Celestynowa przyjechał chór 
i zespół w jednym, czyli ,,Tur-
gielanka” z litewskich Turgieli 
pod Wilnem. Swoim śpiewem 
uświetnili południową Eu-
charystię, a następnie - przy 
akompaniamencie akordeonu 
- dali kilkudziesięciominutowy 
koncert o charakterze patrio-
tyczno - religijnym. Jak się 
później okazało, miało to być 
dopiero preludium do zapla-
nowanego Echa. 
Po koncercie wszyscy wylegli 
przed świątynię i na kościel-
nym placu rozpoczął się popis 
ludowych tańców. Na zmianę 
hulały dwie grupy: dziecięca  
i młodzieżowa - wszyscy pięk-
ni, uśmiechnięci, w barwnych 
strojach ludowych. Występ ta-
neczny miał być tylko skrom-
nym uzupełnieniem koncertu, 
a okazał się gwoździem ca-
łego programu. Grupa cele-
stynowskich parafian w licz-
bie ok. 80 osób nie ukrywała 
swego zachwytu - wszyscy bili 
brawo i prosili o więcej. Były 
mazurki, walczyki i inne tańce, 

Roztańczone Echo Sacrosongu w Celestynowie
W dniach 14-17 czerwca, w kościele MB Królowej Polski przy ul. Czerskiej w Otwocku odbyła się XV edycja Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Religij-
nej Patriotycznej – Sacrosong Diecezji Warszawsko - Praskiej. Pokłosiem tej imprezy jest tzw. „Echo Sacrosongu”, które w tym roku wyjątkowo szeroko 
odbiło się w celestynowskim kościele.

a wszystko przy akompania-
mencie akordeonu w rękach 
niewiasty o delikatnych pal-
cach i subtelnej wirtuozerii. 
Na koniec występu głos za-
brał ks. proboszcz Mirosław 
Wasiak, składając wszystkim 
podziękowania. Wójt celesty-
nowskiej gminy, Witold Kwiat-
kowski, wyraził wdzięczność 
artystom i wręczył bukiet kwia-
tów sprawczyni całego zamie-
szania i kierownikowi „Turgie-
lanki” Władysławie Szyłobryt. 
Ta niezmordowana i uśmiech-
nięta 81-letnia kobieta ze swo-
istą lekkością opowiedziała na 
koniec kilka dowcipów, m.in. 
dworując sobie z proboszcza 
i organisty, a następnie wszy-
scy udali się na obiad, bo jak 
stwierdziła pani Władysława: 
przecie bez obiadu nie be-
dziem wracać do domu. Dro-
gę wskazała p. Janina Skrzy-
piec - Nowak, która w ramach 
wolontariatu, od czterech lat 
wspiera koordynację Sacro-
songu.
Chór i zespół ,,Turgielanka” 
został utworzony w 1991 r. 
w Turgieli k/Wilna, w powie-
cie solecznickim. Powstał dla 
zachowania polskiej trady-
cji i obyczajów na ziemiach 
utraconych. Obecny skład 
stanowią wyłącznie Polacy:  
20 osób dorosłych, 23 mło-

dzieży i 15 dzieci. Od początku 
działa pod egidą wspomnianej 
Władysławy Szyłobrut. Do-
tychczas dał oszałamiającą 
liczbę koncertów, bo aż 650,  
z czego 120 w Polsce. Oprócz 

koncertowania na rodzimej 
Wileńszczyźnie, występował 
też w Niemczech i na Biało-
rusi. Jak mówi p. Władysła-
wa: ,,Dzisiaj polska młodzież 
mieszkająca na Litwie prze-

dłuża ludową tradycję za-
szczepioną przez pradziadów, 
utrwalając polskość i wiarę  
w Boga”.

Sławomir Wąsowski

Ostatnie dni przed waka-
cjami policyjni profilaktycy  
z otwockiej komendy wyko-
rzystują na przygotowanie 
uczniów do bezpiecznych 
wakacji. W tym celu zorga-
nizowali specjalne zajęcia 
zarówno na terenie szkół, 
jak i na świeżym powietrzu.
Uczniów ze Szkoły Podstawo-
wej nr 12 w Otwocku zapro-
szono na wyjazdowe lekcje 
z zakresu bezpieczeństwa 
w barwnej scenerii „Centrum 
Edukacji Leśnej” w Celesty-
nowie. Pomysł zorganizo-
wania zajęć z zakresu bez-
pieczeństwa zrealizowano 
dzięki współpracy Komendy 
Powiatowej Policji w Otwoc-
ku, Nadleśnictwa Celesty-
nów, Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej  
i sanepidu. Dzięki temu współ-
działaniu przygotowano cztery 
panele tematyczne, w których 
każda ze służb przedstawi-
ła zagrożenia oraz sposoby, 
jak im przeciwdziałać. Lekcje  
o bezpieczeństwie zakończy-
ły się ogniskiem i pieczeniem 

Wakacyjne bezpieczeństwo dzieci
kiełbasek. Wskazówki służb 
miały na celu nauczenie dzieci 
oraz młodzieży bezpiecznych 
zachowań i unikania zagrożeń 
podczas wakacji.
Reprezentujące otwocką ko-
mendę policjantki poruszyły 
kwestie zaginięć, wyjaśnia-
ły, co trzeba zabrać ze sobą, 
idąc na dłuższą wycieczkę, 
co mieć przy sobie, aby prze-
trwać trudne warunki. Poka-
zały też uczniom, jakie znaki 
oraz sygnały obowiązują na 
strzeżonych kąpieliskach. 
Zwróciły również uwagę na 
to, jak należy zachowywać się 
nad wodą.
Strażacy rozmawiali z ucznia-
mi o bezpieczeństwie poża-
rowym, przestrzegali przed 
paleniem ognisk w miejscach 
do tego nieprzeznaczonych. 
Aby wzmocnić swój przekaz, 
strażacy zorganizowali pokaz 
zapalenia się oleju na kuchen-
nej patelni. Przykład ten miał 
wzmóc czujność młodych lu-
dzi, aby w takiej sytuacji za-
chować się rozsądnie i nie ga-
sić palącego się oleju wodą.

Leśnicy podczas swojego 
wykładu mówili o zakazach 
obowiązujących w lesie oraz 
o tym, co należy robić i jak za-
chować się w sytuacji spotka-
nia dzikiej zwierzyny.
Tematem wykładu pracowni-

ków sanepidu były natomiast 
zagrożenia związane z ugry-
zieniami i ukąszeniami przez 
zwierzęta i owady, np. co na-
leży robić, aby uniknąć ugry-
zienia przez kleszcza, a także 
jak zachować się, kiedy już do 

Piknik bezpieczeństwa w Józefowie
Burmistrz Józefowa oraz Komendant Powiatowy Policji w Otwocku serdecznie zapraszają na 
piknik bezpieczeństwa z udziałem służb mundurowych oraz instytucji działających na rzecz bez-
pieczeństwa i zdrowia mieszkańców, który rozpocznie się w sobotę 23 czerwca o godzinie 11.00 
na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego i Szkoły Podstawowej nr 2 przy skrzyżowaniu ulicy Wa-
werskiej i ulicy Małej w Józefowie. Podczas pikniku przewidziano szereg atrakcji, między innymi 
pokazy sprzętu policyjnego, Straży Pożarnej, pokaz ratownictwa medycznego, punkty konsulta-
cyjno-informacyjne, w tym również fachowe poradnictwo dla chętnych do służby w policji, a także 
konkursy i quizy dla najmłodszych. Podczas pikniku będzie można bezpłatnie oznakować rower. 

tego dojdzie.
Z kolei podczas kilkudniowych 
zajęć w Szkole Podstawowej 
nr 2 im. Bohaterów Wester-
platte w Karczewie dzielni-
cowy i profilaktyk społeczny 
najwięcej uwagi poświęcili 
cyberprzemocy, właściwemu 
zachowaniu się nad wodą  
i dopalaczom.

ZetKa

Fot. KPP Otwock

Fot. KPP Otwock
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W ostatnim kwartale 2017 r. 
do wszystkich 38 szkół z Ma-
zowsza trafiło po 10 zestawów 
edukacyjnych „Woda” oraz 50 
zestawów „Micro:bit” służących 
do nauki programowania. Stwo-
rzona przez ekspertów Centrum 
Nauki Kopernik zawartość pu-
dełka „Woda” pozwala w inter-
dyscyplinarnym ujęciu poznać 
chemiczne, fizyczne i optyczne 
właściwości wody. Doświad-
czenia w zestawie zostały do-
brane tak, aby uczniowie mogli 
bez trudu uświadomić sobie, że 
zachodzące w przyrodzie zja-
wiska, których na co dzień do-
świadczają, podlegają prawom 
wielu różnych dziedzin nauki,  
a woda jest nie tylko częścią ich 
codzienności, ale też niezwykle 
cennym ziemskim zasobem. 
Dzięki samodzielnemu wykony-
waniu eksperymentów ucznio-
wie mogą spojrzeć na świat 
całościowo i przełamać ograni-
czenia szkolnej edukacji przed-
miotowej. Koncepcja pudełka 
powstała w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 
„Przewrót Kopernikański”.
Do projektu zgłoszonych było 
200 uczniów z Otwocka ze 
szkół podstawowych nr 6,  
nr 12, nr 8 i nr 3. Mieli oni okazję 
brać aktywny udział w zajęciach 
w Majsterni w Centrum Nauki 
Kopernik. Pracowali w grupach 
nad budową wahadła, mostów, 
wyrzutni. Później zwiedzali wy-
stawy według wcześniej przy-
gotowanych wskazówek swo-
ich nauczycieli.

Z wypowiedzi uczniów:
• Tak, podoba nam się tu,  
w Majsterni. W końcu można 
coś robić samemu. Szkoda, 
że w szkole, na fizyce, nie ma 
budowania takich konstrukcji.
• W szkołach powinny być ta-
kie majsternie. Każdy by coś 
pobudował. Kiedyś bawiłem 
się klockami, ale dawno, mały 
byłem. Teraz to bym chętnie 
narzędziami operował, ale nie 
mam gdzie.
• Ja dopiero tu zrozumiałam, 
jak działa pompa! A zawsze 
wydawało mi się, że strasznie 
trudno coś takiego zbudować. 
A w sumie to proste, ale do-
piero jak sama to robię!

Nauczyciele uczestniczyli 
w 8 warsztatach w Centrum 
Nauki Kopernik:
1. Eksponaty i eksperymen-
ty – warsztat zapoznający 
uczestników z ideą działania 

Uczniowie z Otwocka bliżej nauki
W roku szkolnym 2017/2018 
aż 2000 uczniów i 160 na-
uczycieli - w tym z czterech 
szkół otwockich - wzięło 
udział w projekcie Szkoła 
Bliżej Nauki, realizowanym 
przez Centrum Nauki Koper-
nik w partnerstwie z samo-
rządami z Mazowsza. 

centrów nauki,  i n s p i r u j ą c y 
do wykorzystywania potencja-
łu eksponatów w nauczaniu 
szkolnym, pozwalający prze-
analizować rolę różnych prze-
strzeni  edukacyjnych takich 
jak centrum nauki, muzeum, 
wystawy.
2. Nauka w puszce – warsz-
tat  poświęcony roli nauki  
i metody badawczej w naucza-
niu, a także granicom nauko-
wego poznania; jego program 
stanowi pretekst do dyskusji  
o relacji nauki i edukacji. 
3. Pod  prąd – warsztat  umoż-
liwiający poznanie założeń  
i elementów metody badaw-
czej, nabycie umiejętności 
rozwiązywania problemu przy 
jej użyciu, a także przeanali-
zowanie korzyści i ograniczeń 
wynikających z jej stosowania 
na lekcjach.
4.Zajęcia  twórcze – warsztat 
mający na celu przygotowanie 
nauczycieli do pracy z zesta-
wami edukacyjnymi „Woda” 
oraz „Micro:bit”, umożliwiający 
jednocześnie przejście przez 
cały proces tworzenia ekspo-
natów i stworzenie narzędzi 
edukacyjnych, gotowych do 
testowania w szkole.  
5. Superwizja partnerska – 
warsztat polegający na pozna-
niu i przetestowaniu przez na-
uczycieli nowej metody pracy.
6. Praca grupowa i jej oce-
na – warsztaty mające na celu 
analizę warunków, jakie nale-
ży spełnić, aby grupowa praca 
uczniów przyniosła spodzie-
wane wyniki.
7. Eksperymentowanie z pu-
dełkiem Woda – warsztat ma-
jący na celu przeprowadzenie 
przez nauczycieli ekspery-
mentów z zestawem i zachę-
cenie ich do podjęcia prób po-
łączenia praktyki z podstawą 
programową.
8. Metoda badawcza  
w nauczaniu matematyki 
–  warsztat umożliwiający na-
uczycielom skonsultowanie 
własnych scenariuszy lek-
cji z prowadzącym (dr Anna 
Rybak, inicjatorka Centrum 
Kreatywnego Uczenia się 
Matematyki na Wydziale Ma-
tematyki i Informatyki Uniwer-
sytetu w Białymstoku), a także 
zapoznanie się z przedsta-
wionymi przez prowadzącego 
gotowymi już scenariuszami  
zajęć oraz innymi propozycja-
mi aktywnych metod uczenia 
matematyki.

Każda szkoła otrzymuje  
w ramach projektu, zgodnie ze 
zgłoszonym wcześniej zapo-
trzebowaniem, doposażenie 
pracowni przedmiotowych za-
kupione przez swój samorząd 
ze środków Unii Europejskiej. 
Są to najróżniejsze urządze-
nia: preparaty biologiczne 
do obserwacji mikroskopo-

wych, przyrządy do pomiarów, 
sprzęt IT, sprzęt laboratoryjny, 
odczynniki chemiczne, sprzęt 
ochronny i sprzęt techniczny, 
różne mapy lub modele – za-
leżnie od potrzeb danej szkoły. 
Kwota przeznaczona ogółem 
na doposażenie w projekcie to 
1 614 916 zł. 
Szkoły z Otwocka, które biorą 

udział w projekcie, nie otrzy-
mały jeszcze sprzętu, ale od 
nowego roku szkolnego bę-
dzie on już czekał na uczniów 
w pracowniach przedmioto-
wych.
Rok szkolny 2018/2019 przy-
niesie kolejną wizytę klasową 
w Centrum Nauki Kopernik ze 
ścieżką zwiedzania przygoto-

Centrum Nauki Kopernik realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Szkoła bliżej nauki – stworzenie w 7 
gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez 
zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie 
szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i 
uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych, m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych.
Dofinansowanie projektu z UE: 4 733 416,65 zł
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.

waną przez nauczycieli. We 
wrześniu 2018 r. rozpocznie 
się najważniejszy etap dzia-
łań – praca nad projektami  
z udziałem naukowców  
i udział w ich badaniach. Efek-
ty wspólnych działań uczniów, 
nauczycieli i naukowców 
zostaną zaprezentowane  
w czerwcu 2019 r.
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Dzieci chętnie piją DomoVitę
Po łyk wody ze źródełek DomoVity uczniowie kilku otwockich szkół podstawowych ustawiali się w długich kolejkach. 
Każdy chciał spróbować, jak smakuje. Estetyczne poidełka wzbudzały ogromną ciekawość. Otwockie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji zamontowało je w większości placówek jeszcze przed wakacjami, a pozostałe pojawią się w 
szkołach na początku lipca. Z inicjatywy OPWiK zadowoleni są także nauczyciele, którzy doskonale wiedzą, że wyrabianie 
dobrych i zdrowych nawyków zaczyna się od najmłodszych lat.

Woda jest głównym składni-
kiem organizmu, w którym 
pełni wiele ważnych funkcji 
życiowych. Stanowi prawie ¾ 
masy ciała u dorosłego czło-
wieka, a trochę mniej u dzie-
ci. Powodów, dlaczego trzeba 
ją regularnie pić, jest bez liku, 
ale najważniejszy to jej do-
broczynny wpływ na nasze 
zdrowie i samopoczucie. Już 
10- procentowy ubytek wody  
z organizmu powoduje całko-
witą niezdolność do wykony-
wania wysiłku fizycznego. Jeśli 
te straty przekraczają ponad 
20 procent, człowiek umiera.

- Małe dzieci są szczególnie 
narażone na odwodnienie, 
dlatego powinny pić dużo 
wody, a przede wszystkim w 
upalne dni – zauważa Beata 
Szydłowska, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 12 w Otwoc-
ku. - Uczniowie nie będą już 
musieli dźwigać napojów 
przynoszonych w plecakach 
z domu ani kupować ich  
w szkolnych sklepiku. Jeśli 
przyzwyczają się do spożywa-
nia DomoVity, to będą to robiły 
także w domach, do których 
z sieci miejskiej płynie taka 
sama woda, wydobywana  
z ujęć głębinowych. Kampania 
zachęcająca do regularnego 
picia zdrowej wody, którą od 
roku prowadzi OPWiK, jest 
rewelacyjna. Jesteśmy za to 
niebywale wdzięczni kierow-
nictwu spółki.
W Szkole Podstawowej nr 12 
są dwa źródełka DomoVity. 
Jedno obok stołówki, a dru-
gie przy gabinecie pielęgniar-

skim, do którego uczniowie 
chętnie zaglądają. Dla bez-
pieczeństwa najmłodszych 
dzieci, z klas zerowych, nie 
zamontowano ich na szkol-
nych korytarzach, tak jak zro-
biono to w innych szkołach. 
Poidełka trochę wystają ze 
ściany i maluchy z zerówki 
mogłyby się uderzyć w głowę 
podczas zabawy.
- Wybraliśmy najlepsze miej-
sca na ich lokalizację, bo 
wszyscy mają do nich znako-
mity dostęp – podkreśla dy-
rektorka szkoły. – Te poidełka 
bardzo ładnie wyglądają. Są 
takie designerskie i przykuwa-
ją uwagę. Marzy nam się trze-
cie w pobliżu sali gimnastycz-
nej. Mamy ok. 800 uczniów  
i dwa poidełka to dla nich ciut 
za mało. Jestem przekonana, 
że OPWiK spełni nasze ocze-
kiwania, bo kierownictwo spół-
ki jest dla nas bardzo życzliwe.

Źródełka DomoVity będą za-
montowane łącznie w dzie-
sięciu otwockich szkołach 
podstawowych. Na razie są 
w sześciu. Podwójne znajdu-
ją się tylko w szkole nr 12, bo 
jest największa. W pozosta-
łych placówkach zainstalowa-
ne zostaną w lipcu.

- Terminy montażu uzależnia-
my od dostarczenia nam od 
wykonawcy zamówionych ba-
nerów z podświetlaną reklamą 
DomoVity, do których poidełka 
są przytwierdzane– wyjaśnia 
inżynier Stanisław Lasocki  
z OPWiK. - Taka atrakcyjna 
reklama w szkołach przykuwa 

uwagę i o to nam chodzi. Pra-
ce przy instalowaniu poidełek 
trwają zwykle przez kilka dni. 
Sami je wykonujemy. Urucho-
mienie źródełka poprzedzone 
jest zawsze badaniami wody 
w naszym akredytowanym 
laboratorium. Takie badanie 
trwa przez 72 godziny. Musi-
my mieć absolutną pewność, 
że woda w szkolnym źródełku 
spełnia najwyższe parametry 
wskazane w rozporządzeniu 
ministra zdrowia.

Kampania DomoVity zaini-
cjowana przez OPWiK nasta-
wiona jest na wiele lat. Nie 
da się bowiem w ciągu roku 
ani dwóch wyrobić dobrych 
nawyków. Początek został 
już zrobiony i teraz kampania 
będzie nabierała tempa. Wie-
le miast w Polsce ma wodę 
bardzo dobrej jakości, dlatego 
ten pożyteczny pomysł powi-
nien z czasem ogarnąć cały 
kraj. Wszędzie można mon-
tować takie poidełka, nie tylko 

w szkołach. Bierzmy przykład 
z innych krajów, np.we Wło-
szech spotykamy je na każ-
dym kroku. Nie ma żadnych 
przeszkód, aby w Polsce też 
tak zrobić. Bieżąca i świeża 
woda ze źródełek DomoVity 
jest bez porównania lepsza 
od przechowywanej w plasti-
kowych baniakach i opakowa-
niach z tworzyw sztucznych.

(JC)
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CELESTYNÓW Schronisko 
dla Bezdomnych Zwierząt 
zachęca do adopcji jego 
podopiecznych. 

Pies jedyny w swoim rodza-
ju, wyjątkowy mix labradora 
z jamnikiem - taki figlarny 
FORTEL. Ma w sobie same 
najlepsze cechy charakteru. 
Uwielbia pieszczoty, musi 
być pierwszy do głaskania  
i przytulania. Cudowny, mło-
dy, o niespożytych pokładach 
miłości. Nie czekaj aż zwątpi  
i straci swoją radość życia.
Nr 112/18

SMOCZEK siedział i czekał 
na drodze, na której został 
wyrzucony. Ufał, że po nie-
go wrócą. Zawiódł się. Został 
znaleziony zanim opadł z sił, 
ale nie ma dobrej kondycji, 
a na szyi szeroko wytartą 
sierść. Jak wyglądało jego 
psie życie, wie tylko on. Jest 
dużym psem o temperamen-
cie szczeniaka. Kocha ludzi 
mimo wszystko i szuka praw-
dziwego domu. Nr 115/18

OTTO to przystojniak, który 
od niedawna siedzi za krata-
mi. Na początku był nieufny, 
ale okazało się, że swoim 
szczekaniem bardzo chce 
zwrócić na siebie uwagę. Nie 
wiedział, że są też dobrzy 
ludzie. Jest młody, nieduży, 
piękny i niecierpliwie czeka 
na lepsze życie. Nr 105/18

Informacje o adopcji:
Schronisko dla Bezdomnych 

Zwierząt w Celestynowie  
ul. Prosta 3. 

Kontakt: tel. 22 789 70 61, 
e-mail: adopcje 

@celestynow.toz.pl

14 DOBRE HISTORIE

Przygarnij 
mnie!

W czwartek (7.06) trzynasto-
letni Wiktor jak zwykle wybrał 
się na 8.00 do szkoły. Uczy 
się w otwockiej SP nr 12 przy 
ul. Andriollego. Z domu ma 
do pokonania odległość ok. 
200 m. Często korzysta ze 
swojego ulubionego pojaz-
du, jakim jest deskorolka. Tak 
też było wtedy. Niestety, tego 
dnia miał mniej szczęścia i w 
czasie jazdy przewrócił się, 
uderzając głową o chodnik. 
Stało się to przy jednej z przy-
chodni stomatologicznych. 
Leżącego na chodniku chłop-
ca zauważyła kobieta, która 
szła  drugą strony ulicy. Po-
mogła podnieść się chłopcu - 
miał kłopoty z oddychaniem, 

Bezinteresowna pomoc  
zranionemu chłopcu

Dwa tygodnie temu na jednym z portali społecznościowych ukazał się wyjątkowy wpis. 
Pani Aneta z Otwocka, w niezwykle ciepłych słowach, dziękuje kilku osobom za pomoc 
okazaną jej synowi, który uległ wypadkowi w drodze do szkoły. Dotarliśmy do matki chłop-
ca oraz jednej z osób, które udzieliły pomocy.

krwawiącą ranę na twarzy  
i skarżył się na ból ręki. Kobie-
ta posadziła go na schodach 
prowadzących do gabinetów  
i poprosiła personel o pomoc. 
Panie z przychodni zareago-
wały natychmiast: Wiktor zo-
stał opatrzony. Szybko ustał 
też problem z oddechem.  
O zajściu poinformowano te-
lefonicznie jego mamę, która 
pracuje w Warszawie. Usta-
lono, że chłopiec chwilę od-
pocznie, nie pójdzie do szko-
ły, ale wróci do domu. O całej 
sytuacji powiadomiono rów-
nież kierownika przychodni. 
Doktor stomatolog uznała, że 
mimo pozornie drobnego stłu-
czenia, stan chłopca wymaga 

wizyty lekarskiej ze względu 
na doznane obrażenia oraz 
ryzyko ukrytych urazów. Za 
zgodą mamy zawiozła nasto-
latka do warszawskiego szpi-
tala przy ul. Niekłańskiej. Tam 
czekała już na niego mama. 
W szpitalu przeprowadzono 
stosowne badania. Na szczę-
ście wykluczyły jakiekolwiek 
urazy wewnętrzne. Obecnie, 
czyli po dwóch tygodniach, 
ręka jest już w pełni sprawna, 
broda się zagoiła, a ząb zo-
stał odbudowany.
Pani Aneta, mama Wiktora, 
pragnie również za pośred-
nictwem naszej gazety wy-
razić ogromną wdzięczność 
wszystkim, którzy w jakikol-

wiek sposób udzielili pomocy 
jej synowi. Jest pod wraże-
niem ich empatii i bezintere-
sownej postawy. Dołączamy 
się do podziękowań - redakcja 
iOtwock.info.
Dzisiaj dociera do nas wie-
le negatywnych wiadomości, 
jakby na tym świecie istnia-
ło samo zło, a to nieprawda. 
Niech ta opowieść będzie 
przeciwwagą, a zachowanie 
jej bohaterów (choć anoni-
mowych) stanie się przykła-
dem prawidłowej postawy do 
naśladowania przez nas. W 
tym zwariowanym świecie jest 
jeszcze wiele do zrobienia.

Sławomir Wąsowski

Biblioteka otworzyła swoje 
podwoje dla czytelników nie-
typowo, bo w weekend w go-
dzinach wieczornych. Zorga-
nizowano piknik rodzinny pod 
hasłem ,,RzeczpospoCzyta”. 
Dzieci i rodziców zaproszono 
w plener do wspólnego czyta-
nia słynnych utworów literac-
kich polskich poetów. Królo-
wał Jan Brzechwa ze swoim 
kultowym wierszem „Na stra-
ganie”. Niezwykła interpreta-
cja wiersza z podziałem na 
role sprawiła, że dzieci chęt-
nie zabrały się za malowanie 
warzyw na rozciągniętym ster-
czu. Ich fantazji nie było koń-
ca. Powstał oryginalny pejzaż 
dziecięcej wyobraźni, a nowe 
doświadczenie plastyczne 
wzbudziło wiele radości.
Nie mniejszym zaintereso-

Noc Bibliotek  
– Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 3

Za nami bardzo ciekawa impreza biblioteczna zorganizowana przez Filię nr 3 w ramach ogól-
nopolskiej akcji NOC BIBLIOTEK, promującej czytelnictwo w niekonwencjonalny sposób.

waniem cieszyły się gry i za-
bawy ruchowe z dawnych lat  
z niekiedy zapomnianymi 
akcesoriami. Najpopularniej-
szymi były gra w „chłopaka”, 
gumę i skakanka.
Oczywiście nie zabrakło też 
innych atrakcji. Można było 
wziąć udział w loterii fantowej, 
zrobić sobie tatuaż, skosz-
tować waty cukrowej czy też 
wielu innych kultowych, typo-
wo polskich słodyczy, takich 
jak: delicje, michałki, raczki 
oraz wspaniałych, domowych 
ciast upieczonych przez panie 
bibliotekarki.
Jak na prawdziwą noc przy-
stało, wewnątrz biblioteki za-
padła ciemność i dzieci mo-
gły, niekiedy po raz pierwszy  
w życiu, obejrzeć bajki wy-
świetlane na cudzie techniki 

minionych lat, czyli projek-
torze Ania. Po obejrzeniu  
i wysłuchaniu wierszy „Żuk”, 
„Kaczka dziwaczka” i „Skar-
żypyta” dzieci  - oczarowane 
taką formą przekazu - wcale 
nie miały dość, a więc nastą-
pił bis w postaci „Czerwonego 
Kapturka”. Całości dopełnił 
pokaz filmu dla młodzieży pt.: 
„Tarapaty”.
Kulminacyjnym punktem pro-
gramu było przygotowanie 
kapsuły czasu. Dzieci popro-
szono o narysowanie, jak wi-
dzą Polskę za 100 lat. Brakuje 
słów, żeby opisać ich wizję 
przyszłości. Rysunki były tak 
ciekawe i różnorodne, że po-
starano się, aby po tym wy-
darzeniu pozostał jakiś trwały 
ślad, dlatego też -  wraz ze 
spisaną historią biblioteki - zo-

stały umieszczone w ogrom-
nym słoju i wspólnie zakopane 
w ziemi. Miejsce zostało ozna-
czone kamieniem z tabliczką 
upamiętniającą. Uczestnicy 
imprezy posadzili także sym-
boliczną otwocką sosenkę, 
która, mamy nadzieję, będzie 
rosła wraz z dziećmi i kiedyś 
opowie o tej Polsce sprzed 
100 lat.
Ta niezwykła „Noc” trwała  
w bibliotece do 21:00.
Jak było? Według nas fanta-
stycznie! Pogoda dopisała, 
czytelnicy nie zawiedli i było 
widać, że bardzo dobrze się 
bawili. Co najważniejsze,  dzie-
ci, które uczestniczyły w tym 
wydarzeniu, nie chciały iść do 
domu. Odpowiedź jest więc 
jednoznaczna - było SUPER.
Mamy nadzieje, że nie jest to 
ostatnia tego typu inicjatywa 
w MBP. Śledząc jej FB, moż-
na zaobserwować, że biblio-
teka ma wiele ciekawych po-
mysłów na upowszechnianie 
czytelnictwa. W placówkach 
na terenie miasta odbywają 
się spotkania autorskie, lekcje 
biblioteczne, warsztaty ręko-
dzieła dla dzieci i dorosłych, 
spotkania rozwojowe i wiele 
innych form spędzania cza-
su z książką w tle. Biblioteka 
zmienia swoje oblicze. Są to 
bardzo pozytywne zmiany  
i mamy nadzieję, że jeszcze 
niejednokrotnie będzie nam 
dane opisywać ciekawe inicja-
tywy kreatywnych pań biblio-
tekarek, które zarażają miło-
ścią do słowa pisanego.
Życzymy powodzenia i bę-
dziemy do was wracać.

Stanisława Wadowska
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ICSiR proponuje naszym milu-
sińskim zajęcia sportowe pro-
wadzone w trzech obiektach: 
pływalnia, hala sportowa oraz 
miejskie tereny sportowo-re-
kreacyjne.
Pływalnia zostanie udostęp-
niona dzieciom z Józefowa 
nieodpłatnie codziennie w go-
dzinach 9:00-16:00. Promocja 
obowiązuje dzieci, młodzież  
i studentów do 25 roku życia 
– należy okazać stosowną le-
gitymację.
W hali sportowej zajęcia będą 
odbywały się pod okiem in-
struktora. Można będzie 
sprawdzić się w następują-
cych dyscyplinach: piłka noż-
na, piłka ręczna, siatkówka, 
koszykówka, tenis stołowy, 
tenis ziemny i badminton.
W pierwszym tygodniu lipca 
powstanie grafik zajęć dosto-
sowany do potrzeb i wieku 
uczestników. Zajęcia będą 
się odbywały od poniedziałku 
do piątku w godzinach 9:00-
17:00. W trakcie zajęć pro-
wadzone będą również gry  
i zabawy ruchowe kształtujące 
zdolności motoryczne dzieci i 
młodzieży. Na zakończenie 
akcji letniej zostaną zorgani-
zowane turnieje piłki nożnej, 
piłki koszykowej, piłki siatko-
wej i tenisa stołowego.
Na Miejskim Terenie Sportowo-
-Rekreacyjnym przy ul. Dolnej 
19 od poniedziałku do piątku, 
w godzinach 11:00-19:00, pod 
okiem instruktorów odbywać 
się będą gry w piłkę nożną, 
siatkówkę, badmintona, ringo 

Po pierwsze - rower...
Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji (MOSiR) oferuje dla 
mieszkańców bezpłatne wy-
pożyczalnie rowerów. Punkt 
Obsługi Rowerzystów jest 
czynny od 1 czerwca codzien-
nie w godz. 09:00-19:00. By 
móc skorzystać z dwuśladu, 
należy być osobą pełnolet-
nią i mieć ze sobą dokument 
tożsamości. Za rower pobie-
rana jest kaucja, która zosta-
je zwrócona  w momencie 
oddania pojazdu. Wynosi 
odpowiednio: 1 rower - 40 zł,  
2 rowery -70 zł, 3 rowery- 100 
zł. Można skorzystać z rezer-
wacji telefonicznej (22 780 62 
80 w godz. 08:00-15:30) lub 
e-mailowej, albo udać się na 
miejsce w celu wypożyczenia.

Po drugie - kajak...
Wypożyczalnia kajaków „Pod 
Prąd” oferuje korzystanie ze 
sprzętu wodnego nad Wisłą  
i Świdrem. Po umówieniu 
można wybrać nie tylko kajak, 
ale także rower wodny. Do 
wyboru są też trasy z różnym 
stopniem trudności oraz trans-
port busem na miejsce. Przy-
kładowa cena za dwuosobo-
wy kajak to 60 zł. Ta ciekawa 
forma wypoczynku i spędze-
nia wolnego czasu jest godna 
polecenia dla fanów sportów 
wodnych.
Po trzecie - lato w mieście...
Miejsko- Gminny Ośrodek 
Kultury w dniach 2-13 lipca or-
ganizuje półkolonie dla dzieci 
z Karczewa i okolicy. Wśród 
atrakcji przewidziano zajęcia 
integracyjne, wspólne gry, ak-
tywności sportowe w hali i or-
liku, a także zwiedzanie PGE 

Z naszych informacji wynika, że dzieci i młodzież w Otwocku, które do tej pory nie zapisały się na 
zajęcia ,,Lato w Mieście”, nie będą miały propozycji spędzania wakacji od miasta. Na stronach 
urzędu miejskiego nie ma żadnej wzmianki o zajęciach dla uczniów. PMDK prowadzi zajęcia za 
200 zł tygodniowo, lecz zapisy na nie zakończyły się 19 kwietnia. W porównaniu do innych miast 
i miejscowości sąsiednich stolica powiatu otwockiego wypada blado – jakby nikt w urzędzie nie 
pomyślał, by dzieciom pozostającym w mieście zająć ciekawie czas wolny od nauki. 

ZS

Nie ma jak lato w Józefowie
Józefów, jak zwykle, jest dobrze przygotowany na wakacje. W ramach ofert spędzania wolne-
go czasu przez dzieci i młodzież znajdziemy propozycje Integracyjnego Centrum Sportu i Re-
kreacji, Miejskiego Ośrodka Kulltury i Świetlic prowadzonych przez Forum Chrześcijańskie.

itp. Dodatkowo, od 6 lipca, raz 
w tygodniu w każdy poniedzia-
łek przewidziane są zajęcia z 
nordic walkingu – zbiórka chęt-
nych o godzinie 18:00

Ponadto ICSiR 
proponuje chętnym:

- wycieczki autokarowe  
(22 lipca, 22 sierpnia)
- pikniki i wyprzedaż wakacyj-
na (25 sierpnia)
- pokazowe zajęcia BOBO-
-PLUSK (05-06 września bez-
płatne zajęcia pływania dla 
niemowlaków)
- Play La San Jose (place za-
baw z leżakami dla starszych 
i najmłodszych na sztucznej 
plaży przy ICSiR)
- place zabaw (od 25.06) wy-
posażone zostaną w hamaki  
i leżaki
- Letni Uniwersytet Pływacki (za-
jęcia dla emerytów i rencistów 
– bezpłatne wejścia na basen  
w wyznaczonych godzinach)

Propozycja MOK na lipiec:
Spotkania oparte na przygo-
dach ze sztuką i formą oraz 
na dobrej zabawie pt. STRE-
FA PRZYGODY – we wtorki 
od 10:00-11:20
Spotkania z podróżnikami, pa-
sjonatami i egzotycznymi zwie-
rzętami pt. STREFA PODRÓŻ-
NIKA – w środy od 10:00 do 
11:20. Program spotkań:
- 04.07 „Przygotowanie do 
Dalekiej Wyprawy” z podróż-
niczką i fotografem Zofią No-
waczyk

- 11.07 „Dokąd pełzną węże” 
prowadzone przez serpento-
loga Magdalenę Bruzdę
- 18.07 „Jak nie w łóżku, to 
gdzie? Jak i gdzie śpimy pod-
czas wyprawy” z podróżniczką 
i fotografem Zofią Nowaczyk
- 25.07 „Świat w zasięgu nosa” 
z podróżnikiem Krzysztofem 
Świdrakiem
Spotkania pt. ARTYSTYCZNE 
PRZYGODY – w piątki w godz. 
10:00-11:20 – uczestnicy wy-
konują prace z papieru, krepy i 
krepiny oraz drobne przedmio-
ty metodą decoupage.
Przez cały miesiąc MOK za-
prasza do sali widowiskowej 
na LETNIE KINO „POD PA-
RASOLEM”, gdzie zaintere-
sowani będą mogli zobaczyć 
znane i lubiane filmy. I tak:
- dzieci 3-6 lat - w czwartki 
godz. 10:00
- dzieci 6-12 lat - w poniedział-
ki i czwartki godz. 11:30
- młodzież, dorośli, seniorzy - 
w poniedziałki i czwartki godz. 
17:00

Świetlice Forum 
Chrześcijańskiego

Świetlice prowadzą zajęcia 
przez całe wakacje dla dzie-
ci w wieku od zerówki do 
ukończenia gimnazjum. Ro-
dzice powinni wypełnić kartę 
zgłoszeniową. Świetlice nie 
prowadzą wcześniejszych 
zapisów.

Zuzanna Sikora

Wakacje w Karczewie 
dla młodszych i nieco starszych...
Na wakacje w Karczewie przygotowano atrakcje dla tych, któ-
rzy spędzają je w mieście lub mają chwilę i chcą aktywnie spę-
dzić czas. Zapraszamy do zapoznania się ze „złotą piątką” :) 

Narodowego oraz mnóstwo 
dobrej zabawy. Podobne kolo-
nie zorganizowane będą przez 
MGOK w dniach 30 lipca - 10 
sierpnia w godz. 11:00-15:00. 
Kontakt pod nr 22 780 65 17
Po czwarte - kolonie...
Stowarzyszenie „W stronę 
słońca” zaprasza na kolonie 
dla dzieci. Są one przezna-
czone zarówno dla podopiecz-
nych, jak i dla wszystkich 
chętnych najmłodszych. Cel 
wyjazdu: Rozewie; data: 16 - 
24 lipca oraz 24 lipca - 1 sierp-
nia. Do kontaktu zapraszamy 
na ul. Bielińskiego w Karcze-
wie i przez stronę stowarzy-
szenia na Facebooku.
Po piąte - półkolonie z Super-
Drob
Fundacja SuperDrob „Uskrzy-
dlamy” z siedzibą w Karczewie 
organizuje półkolonie dla dzie-
ci. Odbędą się one w dwóch 
terminach 9 - 13 lipca oraz 
6 - 10 sierpnia i są bezpłatne. 
Wśród atrakcji przewidziano: 
gry i zabawy, zajęcia sportowe 
oraz wyjazd do ZOO i Zamku 
Królewskiego. Jest jeszcze 
kilka wolnych miejsc, a na te 
półkolonie zapraszamy przede 
wszystkim najmłodszych, któ-
rzy nie mogą wyjechać z rodzi-
cami, a tu będą mogli miło spę-
dzić czas. Kontakt e-mailowy: 
fundacja@superdrob.pl
Przedstawione informacje na te-
mat miłego spędzania czasu do-
tyczą okolic Otwocka. O tym, co 
się będzie działo w czasie waka-
cji w ,mieście na pewno jeszcze 
napiszemy. Życzymy udanego 
wypoczynku dla wszystkich 
uczniów i ich rodziców.

Sebastian Rębkowski

Wakacje w Otwocku

Informacje z kolejnych gmin dot. wakacji - w kolejnym wydaniu iOtwock.info.
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Powiat Otwocki

Kulturalne fiszki

Józefów

Bitwa w naturze 
Młodzieżowy teatr „Genera-
cja”, pracujący pod przewod-
nictwem reżysera Krzysztofa 
Czekajewskiego, w przy-
szłym roku obchodził będzie 
swoje dziesięciolecie istnie-
nia. Formacja działa niezwy-
kle sprawnie, raz za razem 
wystawiając coraz ciekawsze 

sztuki. Przed Wami kolejne 
ich dzieło (scenariusz i reży-
seria Czekajewski) pt. „Wojna 
pór roku”. Występują: Oliwia 
Maciejkowicz, Dominika Turli-
kowska, Wiktoria Onufrowicz, 
Ola Osiak, Marlena Śladew-
ska, Weronika Świdlicka. Jest 
to komedia ukazująca zmaga-

nia pór roku o to, kto zdobę-
dzie przewagę w naturze. Złą 
postacią jest zima, która chce 
rządzić innymi. Żeby więc po-
konać wiosnę, lato i jesień, 
próbuje zaczarować rzeczy-
wistość. Efekty magii są jed-
nak zaskakujące... 

Wstęp wolny.
22 czerwca (piątek),  

godz. 18.00
MOK Józefów,  

ul. Wyszyńskiego 1

Fundacja „Być więcej” zapra-
sza 1 lipca na wyjątkowy dzień 
do ogrodów pałacu Rudno 
koło Kołbieli. Czekać na Was 
będzie wernisaż artystyczny i 
koncert „Uciekaj moje serce” 
– czyli najpiękniejsze piosenki 
Agnieszki Osieckiej. Poniżej 
przedstawiamy program. 

WSTĘP WOLNY

Otwock

Duch Osieckiej
10.00 - 20.00 - wernisaż

artystyczny
12.00 - 13.00 - rozśpiewane 

Giżycko: taniec ludowy, 
klasyczny, występ grupy

 Kristie & Her Friends
13:00 - 13:30 - fiesta 

FLAMENCO
13.30 - koncert Beatriz 
BLANCO - TAN LEJOS 

- TAK DALEKO

15.00 - koncert „Uciekaj moje 
serce” - piosenki Osieckiej. 

Wystąpią: Katarzyna 
Brzozowska, Anna Burger, 

Julia & Maria Kępisty, Marta 
Orchard, Justyna Panfilewicz, 

Magda Przybysz, Anna & 
Adam Tkaczyk, Volodymyr 
Bilokur, Piotr Chendoszko, 
Mariusz Dekiel, Krzysztof 

Nowiński.

17.20 - koncert Andrzej 
E-MOLL Kowalczyk, gościn-

nie  - Tomasz Hryciuk

Józefów

Otwock
23 czerwca, godz. 18.00, Klub Mlądz, ul. Majowa 202

Zapraszamy na Noc Świętojańską, a w programie m.in.: wicie 
wianków, pochód nad rzekę i puszczanie wianków, zabawy i 
konkury dla dzieci, poszukiwanie kwiatu paproci. Wstęp wolny.

29 czerwca, godz. 18.00, Klub Mlądz, ul. Majowa 202

Twórcza Posiadówa - warsztaty plastyczne dla młodzieży i do-
rosłych. Czerwcowe warsztaty poświęcone będą betonowi – 
uczestnicy stworzą niepowtarzalną osłonkę na doniczkę. Obo-
wiązują zapisy – wstęp 10 zł.

24 czerwca, godz. 15.00, Klub Smok ul. Warszawska 11/13

„Wiatr w szafie” to już tradycyjne spotkanie kolekcjonerskie – bę-
dzie można wymienić swoje  niepotrzebne ubrania, dodatki itp.. 

Karczew
22 czerwca, godz. 19.00,  

Piwnica pod Barankiem, ul. Widok 2

Sekcja Teatralna Klubu Seniora Miejsko – Gminnego Ośrodka 
Kultury zaprasza na inscenizację pt. „Miasto, które znam” w re-
żyserii Laury Łącz. Wstęp wolny.

Józefów
24 czerwca, skwer im św. Jana Pawła II, Józefów

GODZ. 18.00

Wianki, czyli Noc Świętojańska.  W programie: warsztaty wicia 
wianków, konkurs na najpiękniejszy wianek, animacje przy fon-
tannie, muzyczny korowód, pokaz taneczny w wykonaniu Ze-
społu Assaya.

GODZ. 20.00
Wspólne śpiewanie pieśni sobótkowych.

Zabieżki
gm. Celestynów

24 czerwca, godz. 16.00, plac przy OSP,  
ul. Prym. Wyszyńskiego 2

Zapraszamy na piknik rodzinny, w programie m.in.: pamiątko-
we zdjęcie wszystkich mieszkańców, występy dzieci, występ 
zespołu ludowego „Podbielanki” oraz kapeli „Pod Hydrantem”. 
Ponadto przewidziano zawody strażackie dla dzieci, animacje 
dla dzieci, urządzenia pneumatyczne oraz wiele innych atrakcji. 
Wstęp wolny.

źródło: youtube.pl

Poetycki Górka
24 czerwca na deskach Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Józefowie wystąpi Stanisław Górka. 

Spektakl poetycki pt. „Polne kwiatki. Kopki, 
moja mała ojczyzna” – to ludowa wycinanka  
z poezji, pieśni i piosenek wg prozy Rafała Wo-
jasińskiego, z piosenkami Lidii Gierwiałło i Jo-
anny Noemi Zasady, z muzyką Jerzego Defla. 
W historiach z życia mieszkańców maleńkiej 
wioski Kopki leżącej nad Świdrem, tej maleń-
kiej, ale jakże niezwykłej społeczności, zawarta 
jest refleksja, zaduma, radość życia. 

Wstęp wolny.
24 czerwca (niedziela), godz. 18.00

skwer im św. Jana Pawła II, JózefówBy Edytorex - Praca własna, CC BY-SA 4.0,  
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu-
rid=42534021
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Motoserce
Zapraszamy na X finał Otwockiej edycji „Motoserca”, czyli 
wielkiej akcji charytatywnej pod hasłem „Krew darem życia”. 
Na skwerze Szarych Szeregów przed budynkiem Teatru Miej-
skiego pojawi się krwiobus, w którym będziecie mogli oddać 
krew. W programie imprezy m.in.: koncert laureatów przeglądu 
lokalnych zespołów rockowych „Rock Point”, warsztaty sekcji 
OCK dla dzieci, stoiska handlowe i gastronomiczne, dmuchany 
zamek dla dzieci, a ok godziny 14.00 losowanie nagród spo-
śród tych, którzy oddali krew (do wygrania rower, kamera oraz 
głośnik bezprzewodowy). 

Wstęp wolny. 23 czerwca (sobota), godz. 10.00
skwer Szarych Szeregów, Otwock

Józefów

Nadwi-
ślańskim 
szlakiem

Pogoda za oknem wspania-
ła, idealna na rowerową wy-
cieczkę np. z  miłośnikiem  
i pasjonatem Józefowa – 
Januszem Prządką. Zainte-
resowani będą mieli okazję 
zwiedzić szlak nadwiślański 
i wysłuchać ciekawych opo-
wieści o okolicy. Trasa liczy 
ok. 20 km, wycieczka po-
trwa mniej więcej 4 godziny. 

Wstęp wolny. 
Obowiązują zapi-

syagnieszka.jung@
mokjozefow.pl, 

tel. 22 789 22 84.
23 czerwca (sobota), 

godz. 10.00
Zbiórka pod UM Józefów, 

ul. Wyszyńskiego 1

Otwock

Repertuar 
Kina Oaza

Zimna wojna
24 czerwca, godz. 15:00 
26 czerwca, godz. 11:00 
27 czerwca, godz. 11:00

Deadpool 2
25 czerwca, godz. 16:00 
26 czerwca, godz. 18:00 
27 czerwca, godz. 18:00

Otwock
źródło: otwock.pl
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Miejski Ośrodek Kultury oraz 
Klub Szaradzistów „Kon-Ti-
ki” zapraszają wszystkich 
miłośników krzyżówek na IX 
Ogólnopolskie Szaradziarskie 
Mistrzostwa Józefowa. Turniej 
odbędzie się w sobotę, 21 lipca 
br. o godz. 11 w klubie „Hydro-
fornia” przy Miejskim Ośrodku 
Kultury w Józefowie, ul. Kard. 
Wyszyńskiego 1. Zgłoszenia 
przyjmuje (do 19 lipca) Prze-
mysław Ketner, tel. 603 879 
499, e-mail: kon.tiki@onet.eu
Już za rok jubileuszowa edycja 
naszej imprezy. Zawsze groma-
dziła ona na starcie trzydziestu 
paru zawodników z całej Polski 
i to z tak odległych miast jak 
Sosnowiec, Rzeszów, Poznań, 
Kraków, Olsztyn czy Białystok, 
ale nie brakowało również 
mieszkańców Józefowa, War-
szawy i miast ościennych.
Podczas każdego organizo-
wanego przez nas turnieju 
szaradziarskiego uczestnicy 
mają do rozwiązania dwa ze-
stawy zadań na czas (90 i 75 
minut). Zawierają one głównie 
zadania diagramowe, czyli 
różnego typu krzyżówki (z wy-
jątkiem panoramicznych), za-
dania obrazkowe, czyli rebusy 
oraz zadania wierszowane 
(anagramy, kalambury, homo-
nimy, metagramy, skrótki). Za 
każde zadanie przyznawane 
są punkty, których liczba uza-
leżniona jest od stopnia jego 
trudności, wielkości i przewi-
dywanego czasu potrzebnego 
na  rozwiązanie.
W większości zadań punktacja 
jest kilkustopniowa, zatem brak 
jednego czy czasami nawet 
kilku wyrazów nie dyskwalifi-
kuje całego zadania. Zwycięża 
uczestnik z największą liczbą 
punktów zgromadzonych łącz-
nie w obu rundach.
Gdy zawodnicy skończą pisać, 
wolny czas wykorzystują na 
posiłek, rozmowy o rozwiązy-
wanych przed chwilą zada-
niach, wymianę opinii na temat 
aktualnych i przyszłych wy-
darzeń szaradziarskich (inne 
turnieje, mistrzostwa Polski, 
rozgrywki klubowe), itp. W tym 
czasie jury zawodów sprawdza 
prace uczestników.
Turniej kończy się ogłosze-
niem wyników i rozdaniem pu-
charów oraz nagród.
Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców Józefowa oraz 
okolicznych miejscowości do 
wzięcia udziału w naszej lip-
cowej imprezie i wypróbowa-
nia swoich szaradziarskich 
umiejętności.
Wsparcia w organizacji naszej 
imprezy udzielili nam:
- Miejski Ośrodek Kultury w 
Józefowie
- pizzeria Gusto Dominium

Szaradziarskie 
Mistrzostwa Józefowa

Na przełomie maja i czerwca 
w Tureckim Izmirze odbyły 
się Młodzieżowe Mistrzostwa 
Świata w warcabach klasycz-
nych. W kadrze narodowej re-
prezentującej nasz kraj znala-
zła się znakomita warcabista 
z Wiązowny, Klaudia Adam-
czyk, notabene uczennica kla-
sy 2 gimnazjum. 
Podczas dziewięciodniowego 
święta w tej dyscyplinie ro-
zegrano aż trzy turnieje - na 

Dublet w Turcji
czas długi, w grze aktywnej 
oraz w grze błyskawicznej. 
Jak poszło „naszej” zawod-
niczce ? Medalowy dublet! 
Klaudia po zaciętej rywalizacji 
wywalczyła brązowy medal 
w grze długiej oraz taki sam 
krążek w grze błyskawicznej. 
W warcabach aktywnych otar-
ła się o podium zajmując IV 
miejsce. Gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów.

Wakul

źródło: tuwiazowna.pl
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Zabawa trwała cały dzień,  
a ponieważ pogoda dopisa-
ła, więc chętnych na wspólne 
szaleństwo nie brakowało. 
Prowadzącym imprezę był 
znany i lubiany prezenter sta-
cji POLO TV - Maciej Smo-
liński. Piknik rozpoczął się od 
występów zespołów ludowych 
z gminy Góra Kalwaria: Urze-
czeni i Kalwarki. Następnie 
na scenie zagościł zespół 
Kądziołeczka. Kolejnym punk-
tem pikniku był występ zespo-
łu Maraquja -  4 piękne tan-
cerki zaprezentowały tańce 
latynoskie, a później zaprosiły 
do wspólnej zabawy.
Po części ludowej nastąpi-
ła część oficjalna. Najpierw 
minutą ciszy oddano hołd lu-
dziom związanym z klubem 
LZS Rokola Otwock Wielki, 

20-lecie LZS Rokola
10 czerwca na terenie jednostki OSP Otwock Wielki odbył się Ludowy Piknik Sportowy  
z okazji 20 - lecia LZS Rokola Otwock Wielki.

STATUETKI  ZASŁUŻONY DLA KLUBU  
LZS ROKOLA OTWOCK WIELKI OTRZYMALI:

- pośmiertnie - Jacek Zbyszyński (jeden z założycieli LZS 
  Rokola) - statuetkę odebrała córka Karolina Grzegrzółka 
  z wnukiem Pawełkiem (kapitanem rocznika 2009 
  w LZS Rokola);
- pośmiertnie - Władysław Zakrzewski - były prezes OSP 
  Otwock Wielki - statuetkę odebrał syn Paweł Zakrzewski,   
  członek obecnego zarządu OSP Otwock Wielki ;
- Mirosław Pszonka - starosta otwocki;
- Małgorzata Żywek - naczelnik Wydziału Oświaty 
   Gminy Karczew
- Jerzy Olszewski - przedstawiciel MZPN;
- Arkadiusz Jedliński - pierwszy prezes LZS Rokola;
- Ryszard Krawczyk - obecny prezes LZS Rokola;
- Mariusz Okoński - pierwszy trener LZS Rokola;
- Radosław Strzeszewski - członek Komisji Rewizyjnej 
  LZS Rokola, wieloletni gracz; 
- Przemysław Zakrzewski - skarbnik LZS Rokola, 
  wieloletni gracz;
- Marcin Raszka - wychowanek LZS Rokola, 
  obecnie gracz LKS Mazur Karczew;
- Mateusz Koczyk - wiceprezes OSP Otwock Wielki;
- Małorzata Danielewska - przedstawiciel rodziców;
- Paweł Zalewski - obecny trener roczników 2005 i 2009 
  LZS Rokola;
- Tadeusz Marek Płaczek - wiceprezes LZS Rokola, 
   jeden z założycieli klubu.

po czym głos zabrał starosta 
otwocki Mirosław Pszonka, 
który mówił, że ROKOLA - 
klub borykający się z różny-
mi problemami (finansowy-
mi i infrastrukturą) -  zawsze 
umiał sobie z nimi poradzić, 
co świadczy o jego sile. Na-
tomiast wiceprezes Tadeusz 
Marek Płaczek podkreślił zna-
czenie klubu dla lokalnej spo-
łeczności, jego istotną war-
tość, czyli łączenie pokoleń.
Władze klubu wręczyły pa-
miątkowe statuetki ZASŁU-
ŻONY DLA KLUBU LZS RO-
KOLA OTWOCK WIELKI.
Po wręczeniu statuetek za-
proszono wszystkich do 
wspólnego zdjęcia na scenie 
- przedstawicieli klubu, by-
łych zawodników, trenerów i 
obecną kadrę roczników 2005  

i 2009 w LZS Rokola.
Po części oficjalnej odbyły się 
konkursy, które prowadził nie-
zawodny Maciej Smoliński.
Gwiazdą pikniku był KOR-
DIAN, który porwał publicz-
ność do zabawy w rytmach 
góralskich i disco polo.
W czasie pikniku zainauguro-
wana została akcja Mały Su-
per Strażak, a Zespół Szkół 
w Karczewie zaprezentował 
swoją ofertę edukacyjną. Fu-
rorę robił Miś Wojtek. Od-
bywały się także warsztaty 
plastyczne z Moniką Grajdą,  
a dzieci miały możliwość zbu-
dowania stadionu piłkarskiego.
Piknik był doskonałą okazją 
do integracji młodych piłkarzy, 
rodziców, trenerów oraz by-
łych zawodników.

AnKa

II Karczewski Bieg Uliczny
Zawodnicy wystartowali o go-
dzinie 10:00, a dystans, jaki 
mieli do pokonania, to 5km. 
Uczestnicy biegli m.in. ul. Ko-
ścielną, Sienkiewicza, Piłsud-
skiego i Słowackiego. Start  
i meta biegu były wyznaczo-
ne obok hali sportowej MOSiR  
w Karczewie. Zwycięzcą zo-
stał Piotr Serafin z Sulejówka z 
czasem 18:02. Tuż za nim upla-
sował się mieszkaniec Karcze-
wa Adam Barglik (18:09). Na 
ostatnim stopniu podium stanął 

Marcin Tomczak z Ciechanowa 
(18:26). Wśród kobiet najlep-
sza była Dominika Kalinowska 
z Karczewa, która w klasyfikacji 
ogólnej zajęła 6. miejsce. 
Na mecie pamiątkowe medale 
najlepszym biegaczom wręczył 
burmistrz Karczewa Włady-
sław Dariusz Łokietek, a zwy-
cięzcy otrzymali puchary. Im-
preza została zorganizowana 
przez Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Karczewie.

Sebastian Rębkowski

WYNIKI ZWYCIĘZCÓW 
(pełna tabela wyników na portalu iOtwock.info):

Miejsce

W sobotę,16 czerwca, odbył się kolejny Karczewski Bieg 
Uliczny. Podobnie jak rok temu biegacze wystartowali  
w czasie Dni Karczewa, podczas których celebrowano  
470. rocznicę nadania praw miejskich. 

Imię i nazwisko CzasMiejscowość

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

I
II
III

I
II
III

Piotr SERAFIN
Adam BARGLIK

Marcin TOMCZAK

Dominika KALINOWSKA
Alicja KABAT

Wioleta OLSZANKA

Sulejówek
Karczew

Ciechanów

Karczew
Otwock
Karczew

00:18:02
00:18:09
00:18:26

00:21:12
00:24:29
00:26:18
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Było to ważne starcie obu 
drużyn, bo dla jednej z nich 
decydowało o osiągnięciu jak 
najwyższego miejsca w ta-
beli, a dla drugiej o awansie  
w następnym sezonie. W roz-
mowie z „iOtwock.info” trener 
Wisły Dziecinów Łukasz Hass 
mówi, że podczas piątkowe-
go meczu jego zawodnicy 
byli nastawieni na zwycię-
stwo, ale nie rezygnują z walki  
w nowym sezonie, ponieważ 
w tym osiągnęli naprawdę 
dużo. - Kiedy przyszedłem 
do Wisły, zajmowaliśmy 11. 
miejsce w tabeli, a na koniec 
sezonu ostatecznie mamy 4., 
najwyższe w historii klubu - 

Mecz 
na szczycie

W piątek, 15 czerwca, w decydującym meczu klasy A zmie-
rzyła się Wisła Dziecinów i Bór Regut. Po zaciętej walce 
spotkanie zakończyło się remisem 2:2 (bramki: Strzeżek-
-Gądkowski). 

dodaje trener drużyny z Dzie-
cinowa. 
Liderem klasy A został Amur 
Wilga (62 pkt), na drugim 
miejscu uplasowała się Bu-
rza Pilawa (51 pkt), a podium 
zamknął Bór Regut (48 pkt). 
OKS Otwock zajął piątą po-
zycję. Warto dodać, że dru-
żyny Wisły i Boru w rundzie 
wiosennej zdobyły po 29 
pkt, czyli najwięcej spośród 
wszystkich ekip. 
Pierwsze treningi ruszają już 
w lipcu, a nowy sezon wystar-
tuje 18 sierpnia. Zapraszamy 
do śledzenia lokalnych poje-
dynków!

Sebastian Rębkowski

W zmaganiach o tytuł najlep-
szych „chwytaczy” Dziecięcej 
Ligi wzięło udział dziesięcioro 
Orłów. Trener Artur Mroczek 
ma powody do dumy, bo-
wiem jego podopieczni spisali 
się znakomicie, zdobywając 
aż 10 medali, w tym 2 złote. 
Pierwszy złoty medal zdobyła 
Maja Salomon, która swoją 
pierwszą walkę wygrała nie-
zwykle efektownie przed cza-
sem, poddając przeciwniczkę 
dźwignią na staw łokciowy 
(balachą). W drugiej walce 
zdobyła aż 28 punktów, nie 
tracąc ani jednego. Drugim 
złotym Orłem tego dnia został 

Mistrzowie z Zakrętu
W pierwszym tygodniu czerwca Żyrardów stał się areną zmagań podczas szóstego (ostat-
niego) turnieju III sezonu Dziecięcej Ligi Grapplingowej. Na tym turnieju o randze Mistrzostw 
Polski nie zabrakło zawodników z UKS Orły Zakręt. 

Kacper Majszczyk, który wy-
grał dwie walki. W klasyfikacji 
generalnej, po sześciu turnie-
jach III sezonu Dziecięcej Ligi 
Grapplingowej, klub z Zakrę-
tu wywalczył drugie miejsce 

(na 20 klubów z całej Polski),  
ex aequo z Kataną Szczytno. 
Poniżej prezentujemy pełną 
listę medalistów UKS Orły  
Zakręt.

Wakul

Martyna Dąbrowska – srebrny medal
Jakub Kępka – srebrny medal

Antoni Łabędź – srebrny medal
Kacper Majszczyk – złoty medal

Antoni Rogowski – srebrny medal
Jan Romanowski – srebrny medal

Maja Salamon – złoty medal
Małgorzata Salamon – srebrny medal

Sylwia Welc – brązowy medal
Cezary Żelazowski – srebrny medal

W wydarzeniu wzięło udział 
kilkaset dzieci z terenu po-
wiatu otwockiego, warszaw-
skiego, piaseczyńskiego oraz 
mińskiego. Młodzi tancerze 
prezentowali się w najbar-
dziej widowiskowych stylach 
tanecznych, do których przy-
gotowywali ich najwyższej 
klasy trenerzy Szkoły Tańca 
Fast-Step. W programie zna-

Taneczne zmagania
W niedzielę, 17 czerwca,  w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 385 im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Wesołej odbyła się kolejna edycja Ligi Tanecznej. Organizatorem 
imprezy zatytułowanej „Taneczne konfrontacje z kunsztem tanecznego patriotyzmu” była 
Szkoła Tańca FAST-STEP.

lazł się m.in. pokaz polskich 
tańców ludowych.
Dzień wcześniej - uczniowie 
szkoły - Patryk i Julia (na zdj.) 
tańczyli na turnieju w Opolu, 
zajmując I miejsce w kat. 12-
13 (Junior 1) D PREMIUM w 
obu stylach tanecznych. Mło-
dzi tancerze wrócili do domu z 
nową klasą C.

red.

Fot. FB.com/Fast-Step-Szkoła-Tańca

źródło: tuwiazowna.pl
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Tego dnia organizatorzy - UKS 
„Bieliki” działający przy SP nr 
8 - zadbali o wszystkie szcze-
góły dobrej zabawy. Wyzna-
czyli trasę biegową nieopodal 
rzeki Świder, a start i metę 
stanowił jaskraworóżowy łuk. 
Nie zapomniano o maluchach 
i młodszych dzieciach, które 
miały do dyspozycji dmucha-
ny zamek, piaskownicę z za-
bawkami, malowanie buziek 
i niezliczone ilości baloników 
uformowanych w fantazyjne 
kształty. Dla zwinnych była 
również prosta konstrukcja 
(kijki, sznurek, miska z mydla-
ną wodą), z której powstawały 
wielkie bańki. Zawodnicy roz-
grzewali się, grając w kosza 
lub nogę. Pogoda dopisała. 
Zabawa była przednia.
Równo w południe na starcie 
pojawili zawodnicy. Zawody 
były otwarte, a numer startowy 
można było wykupić za sym-
boliczne 10 zł (tylko uczniowie 

Mocny finał Otwockiej Ligi Biegowej
17 czerwca br. przy orliku w Wólce Mlądzkiej, w urokliwym miejscu okolic rzeki Świder, odbyła się ostatnia edycja cyklu zawodów dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych mieszkańców powiatu otwockiego pod nazwą „Otwocka Liga Biegowa”. Zawody te skierowane są do osób lubiących spędzać aktywnie czas, 
niezależnie od wieku i sprawności indywidualnej.

DYSTANS 300M 
DZIEWCZĘTA

1. JULIA PUSTOŁA
2. ZOFIA KAŁOWSKA
3. JULIA ZUJKIEWICZ

CHŁOPCY
1. AXEL WYSOCZAŃSKI

2. GRZEGORZ OSICA
3. KACPER GOŁĘBIEWSKI

DYSTANS 600M 

DZIEWCZĘTA
1. OLIWIA OSICA

2. ALEKSANDRA PUSTOŁA
3. MAJA BIELECKA

CHŁOPCY
1. FILIP ANTOLAK

2. JAKUB DOMAŃSKI
3. JĘDRZEJ ZUJKIEWICZ

SP nr 8 mieli start bezpłatny). 
Do dyspozycji startujących 
były dystanse biegowe umoż-
liwiające udział każdemu – 
niezależnie od wieku i spraw-
ności – od 300 m do 5,4 km.
Po skończonym biegu zawod-
nicy mogli posilić się w urzą-
dzonym nieopodal grill-ba-
rze pod chmurką i odpocząć  
w cieniu sosen.
Na koniec odbyła się dekora-
cja uczestników, wręczanie 
pucharów i pamiątkowe zdję-
cia. Zawody odbyły się pod 
patronatem Prezydenta Mia-
sta Otwocka ze wsparciem 
władz powiatu otwockiego. 
Główny cel zawodów, którym 
jest upowszechnianie zdro-
wego trybu życia, aktywności 
fizycznej i integracja lokalnej 
społeczności, został osiągnię-
ty. Wszyscy obecni bawili się 
znakomicie. Gratulujemy or-
ganizatorom i uczestnikom.

Zuzanna Sikora
Pełne wyniki klasyfikacji generalnej OLB oraz zawodów z 17.06.18 

- na portalu iotwock.info

OTWOCKA LIGA BIEGOWA KLASYFIKACJA GENERALNA
DYSTANS 3,4KM

KOBIETY
1. WIRA WRÓBLEWSKA

2. JULIA GIERGIELA
3. TERESA MIKOŚ

MĘŻCZYŹNI
1. ROBERT MIKOŚ

2. MAREK WRÓBLEWSKI
3. ROMAN MIKOŚ

DYSTANS 5,4KM
KOBIETY

1. MARTYNA URBAŃSKA
2. LIDIA DĘBKOWSKA

3. RENATA DEMIAŃCZUK

MĘŻCZYŹNI
1. MARCIN BIELECKI

2. TOMASZ ZUJKIEWICZ
3. ANDRZEJ DOBROWOLSKI

DYSTANS 1000M 
DZIEWCZĘTA

1. MARYSIA RYCHALSKA
2. WIKTORIA OLINOWICZ

3. MARIA KOTOW

CHŁOPCY
1. ALEKSANDER MORUŚ
2. KAMIL STRUŻYŃSKI
3. ROBERT DOMAŃSKI

DYSTANS 1500M 
DZIEWCZĘTA

1. JULIA GIERGIELA
2. WERONIKA KSIĄŻEK

3. KAMILA GAS

CHŁOPCY
1. MATEUSZ SZOSTAK
2. PIOTR ROSŁONIEC
3. WOJCIECH  KOBZA

Zwycięzcy Otwockiej Ligi Biegowej

Dystans 3,4 i 5,4 km Dystans 1000 m

Podium 300m - chłopcy Podium 300m - dziewczynki Ireneusz PaśniczekPodium 5,4km - kobiety

Podium 1000m - dziewczynkiPodium 600m - chłopcy

Podium 3,4km - kobiety Podium 3,4km - mężczyźni
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Wysiadając na stacji kolejowej w Otwocku, trudno nie zauważyć  
po wschodniej stronie torów rozpadającej się wieży z czerwonej cegły. 

Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych otwockich budynków,  
czyli willa ,,Julia”... a raczej jej pozostałość schowana  

obecnie za restauracją „Stylowa”.

Willa ,,Julia”

Willa ,,Julia” (obecnie Kościel-
na 2, a w okresie międzywo-
jennym Warszawska 19) była 
jednym z najbardziej oryginal-
nych budynków Otwocka Sta-
cyjnego. Wzniesiona została 
przed 1890 r. dla bliżej niezna-
nego Jankowskiego. W 1893 r. 
należała już do znanego war-
szawskiego przedsiębiorcy 
Maurycego Karstensa, który 
ją znacznie rozbudował. Kar-
stens był właścicielem jednej 
z największych firm budowla-
nych w Warszawie w końcu 
XIX w. Jego zakłady ciesiel-
skie i stolarskie, zatrudniające  
150 osób, wyprodukowały za-
pewne elementy wielu otwoc-
kich świdermajerów. Budynek 
- o bardzo oryginalnym wyglą-
dzie -  murowany z czerwonej 
cegły, piętrowy, o wyraźnych 
cechach neogotyckich, z ta-
rasami i wyniosłą wieżą był 
widoczny z dużej odległości. 
Nie wiadomo na 100%, kto jest 
autorem projektu, ale znawcy 
architektury podają, że był to 
prawdopodobnie znany war-
szawski architekt Władysław 
Marconi. Obok „Julii” został 
też frontem do ul. Kościelnej 
wybudowany drewniany bu-
dynek z użytkowym podda-
szem. Obydwa obiekty można 
było w okresie letnim wynaj-
mować od właściciela.
W 1905 r. właścicielem posesji 
został Aleksander Kowalski, 
który prowadził tutaj nowo-
czesne, o europejskim stan-
dardzie, inhalatorium i zakład 
hydropatyczny, a w drewnia-
nym budynku skład apteczny. 
W ogrodzie zbudował duży 
piętrowy drewniak (Warszaw-
ska 23a), za którym w małym 
budynku mieściła się pijalnia 
wody mineralnej „Motor”. 
Wszystkie te drewniane bu-
dynki ze względu na bardzo 
zły stan techniczny zostały 
rozebrane pod koniec 2013 r. 
Na początku lat 20. willa ,,Ju-
lia” należała do pediatry (in-
ternisty i psychiatry) Gotlie-
ba Kremera, lekarza Zakładu 
Psychiatrycznego dla Żydów 
„Zofiówka”.
Od 1925 r. na piętrze budynku 
znajdował się  Urząd Poczto-
wo-Telegraficzny kierowany 
przez Aleksandra Kowalskie-
go, pierwszego naczelnika 
poczty w Otwocku. Parter 
zajmował dr Kremer i pry-

watni lokatorzy. W tym czasie  
w narożu posesji (ul. Warszaw-
ska/r. ul. Kościelnej) wybudo-
wanych zostało kilka niskich 
domów z przeznaczeniem na 
wynajem pod działalność han-
dlową. Około 1935 r. pocztę 
przeniesiono do dawnej willi 
„Cacko”, a w „Julii” pozostał 
tylko urząd telegraficzny, któ-
ry działał w tym miejscu do 
końca II wojny światowej.
Od wojny aż do końca lat 80. 
ubiegłego wieku mieściły się 
tutaj mieszkania komunalne. 
Mimo objęcia ,,Julii” opieką 

konserwatorską, budynek 
jest w stanie postępującego 
rozpadu. Miejmy nadzieję, że 
tak ważny dla historii miasta 
obiekt zostanie zachowany 
chociaż w formie trwałej ruiny.

Paweł Ajdacki

Zdjęcia i ryciny wykorzysta-
ne do zilustrowania artykułu 
pochodzą ze zbiorów autora. 
Zdjęcia z lat 80. są autorstwa 
otwockiego krajoznawcy Zbi-
gniewa Wilińskiego.

Willa ,,Julia” w 1891 r.

Przed I wojną światową

Lata 20. XX w.

Willa „Julia” - wieża. Lata 80.

Na początku lat 90.


