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otwock 26,8 miliona złotych otrzymali w 2017 roku otwocczanie w ramach programu 500 plus. Jednak nie tylko 
rząd wspiera rodziny - dobrze działają lokalne, otwockie programy, z których warto korzystać. s. 3
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Niedziela bez zakupów

rekLaMa

posłowie, nie mając 
widać nic ważniej-
szego do roboty 
w parlamencie, wy-
myślili, by sklepy, 

zarówno supermarkety jak 
i  mniejsze, były w  niedzie-
le i  święta zamknięte. Rej 
wodzili w  tym wymyślaniu 
posłowie PiS-u, a  dzielnie 
wspierali ich związkowcy 
z NSZZ „Solidarność”, człon-
kowie Polskiej Izby Handlu, 
a nawet, co najbardziej dzi-
wi, Naczelna Rada Zrzeszeń 
Handlu i Usług reprezentu-
jąca małe sklepiki. Zmówili 
się, by nam, konsumentom, 
dokopać, a  może wesprzeć 
szarą strefę, czy jak kto woli 
dać zarobić pani Kowalskiej?

Był już taki okres w dziejach 
naszego kraju, że papierosy, 
gorzałę, a  nawet czekolady 
kupowało się na ,,mecie’ albo 
w peweksie za bony czy do-
lary.

Nie wyobrażam sobie, że 
wracając w  niedzielę z  koś-
cioła, nie wstąpię z  rodziną 
do ulubionego sklepiku, by 
kupić w  nim szarlotkę albo 
choćby piwo do obiadu. Że 
co? Że mam dzień świę-
ty święcić? A  i  owszem, ale 
dlaczego o  suchym pysku? 

Przecież Kościół w ten dzień 
nie nakazuje pościć, a raczej 
radować się i  odpoczywać. 
Tak, tak. Słyszę te głosy PiS-
-owców, że handlowcy też 
mają prawo do odpoczynku 
i  świętowania jak wszyscy 
inni. Całkowicie się z  tymi 
głosami zgadzam. Postuluję 
zatem, by lekarze, maszyniści 
pociągów, policjanci, piloci, 
księża i  dziennikarze rów-
nież zrobili sobie w niedzie-
lę święto i odpoczywali cały 
boży dzień. Jakże byłoby cu-
downie. Cały naród wylegu-
je się, by zebrać siły do pracy 
w tygodniu. Głos z radia czy 
telewizora nie zakłóca spoko-
ju, nie turkoczą po szynach 
tramwaje i  pociągi, telefon 
nie dzwoni… Jednym słowem 
- święty spokój. Po śniadan-
ku spacerek rodzinny do koś-
ciółka, po mszy obiadek, na-
stępnie leżakowanie w ciszy 
i z oczami wlepionymi w sufit, 
później spacer do lasu, a po 
kolacji do łóżeczka. Nieste-
ty, zdarzyć się może, że ten 
błogostan zakłóci ból zęba 
albo co gorsze bóle porodowe 
żony. Nie należy jednak po-
padać w panikę i rwać włosy, 
jeśli są, z głowy. Od czego są 
„babki” czy lekarze pokątnie 

przyjmujący w piwnicy albo 
na poddaszu, by sąsiad nie 
zobaczył i nie naskarżył jako 
sygnalista do władz. Zimną 
krew należy też zachować, 
gdy nagle odwiedzi nas szwa-
gier i po chwili rozmowy za-
braknie wódki. Za niewielką 
dopłatą kupimy flaszkę dwa 
domy dalej u pani Malinow-
skiej czy Kowalskiej. Gorzej, 
a nawet tragicznie może być, 
gdy zabraknie nam chleba. 
Pocieszam się jednak, że 
i  ten asortyment, podobnie 
jak leki, będzie można nabyć 
na ,,mecie’.

Nie ma więc co dramaty-
zować. Polak, jak pokazuje 
historia, poradzi sobie w każ-
dej sytuacji, a im więcej mu 
się zakaże, tym większą in-
wencję z  niego się wyzwoli. 
Podczas okupacji baleron 
i  schab przemycany był do 
miast z  „Prosiakowa”, czyli 
Karczewa, w  czasie stanu 
wojennego wieprzowina na 
czarnym rynku schodziła 
jak ciepłe bułeczki, a kartki 
na cukier wcale nie ograni-
czyły pędzenia bimbru. Tak 
więc  niestraszne nam będzie 
zamknięcie sklepów.

Andrzej Kamiński
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rekLaMa

rekLaMa

wsparcie dla rodzin problem z bezdomnymi 
zwierzętamiotwock 26,8 miliona 

złotych  to kwota, którą 
w 2017 roku otrzymali 
otwocczanie w ramach rzą-
dowego programu 500+. 
Jednak nie tylko państwo 
wspiera rodziny wielodziet-
ne, dofinansowanie można 
dostać również z budże-
tu miasta.

Sejm zgodził się 
przeznaczyć w 2018 
roku o 49 mln zło-
tych więcej - tzn. 
dokładnie 24 mld 

479 tys. zł - na program “Ro-
dzina 500 plus”. O prawie 100 
mln zwiększono w budżecie 
wydatki na  rozwój sieci in-
stytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3. Jak wygląda 
pomoc rodzinom na naszym 
lokalnym terenie?

Otwock ma swój własny 
program wspierania rodzin 
wielodzietnych tj. Rodzina 
3+, który jest realizowany już 
piąty rok. Podczas poprzed-
nich   4 lat funkcjonowania 
z budżetu miasta wydano na 
niego około 3 mln złotych, 
co wynosi średnio około 4,5 
tys. zł na korzystającą z po-
mocy rodzinę. W 2016 pro-
gram kosztował miasto 878 
tys. zł, natomiast w 2017 (do 
października) -  680 tys. zł.

Na czym polega program? 
Na przyznaniu ulg dla rodzin, 
które mają co najmniej troje 
dzieci oraz dla dzieci z  do-
mów dziecka. Polegają one 
m.in. na: 

• zwolnieniu z  opłat za 
przedszkole i żłobek, 

• zwolnieniu z opłat za ży-
wienie w  szkołach i  gimna-
zjach oraz 

• zwolnieniu z  opłat za 
uczestnictwo dzieci w  zaję-
ciach z  zakresu kultury fi-
zycznej, oświaty i kołach za-
interesowań. 

Wniosek należy złożyć 
w  urzędzie miasta. Do tej 
pory wydano już 645 kart.

Kolejny program to kar-
ta dużej rodziny, który jest 
częścią rządowego programu 
i również pomaga rodzinom 
mającym co najmniej trójkę 
dzieci. Program ten zapewnia 
tańsze bilety na wydarzenia 
kulturalne, przejazdy komu-
nikacją publiczną, wydanie 
paszportu itd. Wniosek o wy-
danie karty dużej rodziny na-
leży złożyć w urzędzie miasta.

W  tegorocznym budżecie 
radni zabezpieczyli środki 
na wprowadzenie kolejne-

go programu tj. Rodzina N  
przeznaczonego dla rodzin, 
w których są dzieci z różnym 
stopniem niepełnosprawnoś-
ci. Ten program będzie z pew-
nością dużo skromniejszy od 
pozostałych, bo przeznaczo-
no na niego kwotę tylko 50 
tys. złotych. Według danych, 
które otrzymaliśmy z Ośrodka 
Pomocy Społecznej, w Otwo-
cku mamy około 250 rodzin 
z  dzieckiem niepełnospraw-
nym. Przy założeniu, że pro-
gram dotyczyłby wszystkich 
rodzin, to pomoc wynosiłaby 
zaledwie 200 zł na rodzinę. 
Jaki będzie ostateczny kształt 
tego programu dowiemy się 
po sesji 1 lutego, podczas któ-
rej ma być on uchwalany.

Kazimiera Zalewska

otwock Były cięcia na 
pensjach dla urzędników, 
sprzątaniu miasta, wyda-
rzeniach kulturalnych, teraz 
przyszedł czas na bezdom-
ne zwierzęta.

Od początku roku kil-
kakrotnie internauci 
skarżyli się, że miasto 

nie wywiązuje się z obowiąz-
ku opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami. W  ubiegłych 
latach interwencje w  tych 
sprawach podejmowała 
straż miejska, która w związ-
ku z  likwidacją w  miesiącu 
styczniu pracowała tylko do 
godz. 16.00 (konieczność 
odebrania urlopów). Co więc 
miał zrobić ktoś, kto chciał 
pomóc zwierzęciu? Niestety 
po 16.00 musiał zabrać je 
do własnego domu i  czekać 
aż straż odbierze je dopiero 
następnego dnia. 

Schronisko w Celestynowie 
ma podpisaną umowę z mia-
stem i przyjmuje bezdomne 
zwierzaki z miasta Otwocka, 
ale pracuje tylko do 15.00, 

a znalezione psy, czy koty też 
przecież ktoś musi dowozić.

Miasto nie ogłosiło jeszcze 
konkursu na kompleksową 
opiekę nad zwierzętami na 
ten rok, dlaczego? Jak tłuma-
czy urząd miasta, brakuje pie-
niędzy na ten cel w budżecie. 
Radni na sesji budżetowej 
nie tylko obniżyli propono-
waną przez prezydenta kwo-
tę o  150 tys. zł, ale również 
zlikwidowali straż miejską. 
To zaś podniesie koszty tego 
konkursu, bo zwiększy się 
ilość zadań dla podmiotu 
sprawującego  opiekę.

Sprawa została załatwiona 
tymczasowo w  ten sposób, 
że od lutego straż znowu bę-

dzie funkcjonowała do 22.00, 
a miasto zakupiło usługę przyj-
mowania zwierząt od schroni-
ska w Celestynowie do końca 
miesiąca. Co będzie dalej? Na 
razie nie wiadomo. Prezydent 
na najbliższej sesji ma zawnio-
skować o zwiększenie środków, 
co pozwoliło by na zawarcie 
kompleksowej umowy od 1 
marca. Radni mogą przyjąć 
zarówno to rozwiązanie, jak 
i  zadecydować o  np. częścio-
wym pozostawieniu straży 
miejskiej lub przekazaniu sa-
mochodów i lokalu po straży 
schronisku w  Celestynowie 
celem realizacji zadań.

ZetKa
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koniec Straży 
Miejskiej i co 
dalej...

otwock Tylko do końca 
lutego będzie pracować 
Straż Miejska w Otwocku. 
Taką decyzję podjęła Rada 
Miasta na posiedzeniu 18 
grudnia ubiegłego roku.

rozmowy o  słuszności 
utrzymywania miej-
skiej straży toczyły się 

od dłuższego czasu, na tyle 
długo, że radni, podczas gru-
dniowej sesji, zrezygnowali 
z dyskusji na ten temat i na 
wniosek Marcina Kraśniew-
skiego przystąpiono od razu 
do głosowania nad przyję-
ciem stosownej uchwały. Za 
likwidacją opowiedziało się 
10 radnych, przeciw – 7, przy 
jednym głosie wstrzymują-
cym się. Wcześniej opinię na 
ten temat wydał komendant 
policji oraz związki zawodo-
we, optując za pozostawie-
niem SM w obecnej formie. 
Były również propozycje 
zmian strukturalnych zgła-
szane przez radnych,  jednak 
nie spotkały się  z  zaintere-
sowaniem otwockich de-
cydentów. Przewodniczący 
Rady Miasta Jarosław Mar-
gielski podziękował za pracę 
strażnikom, dostrzegając ich 
umiejętności, zaangażowanie 
i kompetencje.

Obecnie w Otwockiej Stra-
ży Miejskiej pracuje 7 osób (1 
komendant, 5 strażników i 1 
osoba do pracy administra-
cyjno-biurowej).  Do dyspozy-
cji mają 3 samochody służbo-
we. Zajmują 3 pomieszczenia 
biurowe w budynku „C” UM 
przy ul. Armii Krajowej, 
w których mieści się również 
centrum miejskiego monito-
ringu. Roczny budżet straży 
wraz z obsługą monitoringu 
wynosił dotychczas ok. 950 
tys. zł. Po zdjęciu tej kompe-
tencji z SM, w ostatnim roku, 
budżet zmniejszył się do 

nieco ponad 0,5 mln. zł. Czy 
miasto zaoszczędzi na likwi-
dacji tej komórki? Obecnie 
trudno to oszacować.

Do przejęcia pozostaną do-
tychczasowe zadania straż-
ników wynikające z  działań 
podejmowanych w  zakresie 
życia społecznego na terenie 
miasta. Monitoring już jest 
prowadzony przez miejskich 
urzędników, chociaż system 
wymaga dopracowania. Po-
zostaje częściowa kontrola 
ruchu drogowego (niedozwo-
lone parkowanie, porzucone 
wraki), niszczenie mienia, 
zabezpieczanie imprez maso-
wych, interwencje dotyczące 
osób bezdomnych i nietrzeź-
wych w  miejscach publicz-
nych, odłów i przewóz porzu-
conych zwierząt, realizacja 
ustawy antysmogowej czy 
likwidacja dzikich wysypisk.

Racjonalizm podpowiada, 
że część obowiązków może 
przejąć Komenda Powiato-
wa Policji w Otwocku, część 
wydziały UM Otwocka, np. 
Wydział Ochrony Środowi-
ska, Gospodarki Komunal-
nej, Spraw Obywatelskich 
czy Wydział Kryzysowy. 
Prawdopodobnie nie obędzie 
się bez wsparcia firmami ze-
wnętrznymi, szczególnie przy 
interwencjach dotyczących 
zwierząt. Jakie koszty wy-
generuje nowa organizacja 
takiej pracy? Czy faktycznie 
będą one niższe od dotych-
czasowych? Do tego dochodzi 
jeszcze czynnik ludzki – kilka 
osób straci stałe zatrudnienie. 
Pozostaje mieć nadzieję, że 
dobrze wyszkoleni strażnicy 
łatwo znajdą zajęcie w policji 
lub firmach ochroniarskich. 
Oby nie okazało się, że dzie-
cko zostało wylane z kąpielą, 
a stryjek zamienił siekierkę…

Sławomir Wąsowski
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kiedy mieszkańcy doczekają się 
budowy ulicy otwockiej?

karczew okiem 
radnego kwiatkowskiego

otwock Jak poinfor-
mował prezydent Otwo-
cka na swoim profilu na 
Facebooku, właśnie odbył 
się już piąty przetarg na 
budowę ul. Otwockiej. 
Każdy dotychczasowy był 
unieważniany, ponieważ 
w budżecie znajdowało 
się zbyt mało środków na 
sfinansowanie budowy 
tej ulicy. Sprawa ciągnie 
się trzeci rok, bo już od 
2016 r.

dla większości mieszkań-
ców samo wpisanie in-
westycji do budżetu jest 

jednoznaczne z oczekiwaniem, 
że zostanie ona zrealizowana 
w  danym roku. Mieszkaniec 
nie sprawdza, czy inwestycja 
ta została poprawnie wpisana, 
tj. z kwotą, która pozwoli na jej 
realizację. Ulica Otwocka zo-
stała przez radnych wpisana 
do budżetu w 2016 roku z kwo-
tą 340 tys. zł, co po przetargu 
okazało się być niewystarcza-
jącą sumą środków. Następnie 

w 2017 r. wpisano ją z kwotą 
200 tys. zł, a w tym roku rad-
ni zapisali na jej budowę 430 
tys. zł, ale to też, niestety, zbyt 
mała kwota, ponieważ najtań-
sza oferta przetargowa wynosi 
518 tys. zł. Po raz kolejny nie 
wyłoniono także wykonawcy 
na ulice Tuwima i Wiązowską, 
gdyż zgłoszone w przetargach 
oferty przekroczyły fundusze 
zapisane w budżecie Otwocka.

Więcej szczęścia mają 
mieszkańcy otwockich Kre-
sów, a  dokładnie ulic Czer-

skiej i  Wileńskiej - w  tym 
roku na pewno wystarczy na 
nie pieniędzy (przetargi roz-
strzygnięte). 

Czy to przypadek, że ulice, 
na które starczy funduszy, 
znajdują się w  okręgu rad-
nego PiS, a  ulica, na którą 
ich zabraknie, w okręgu bez-
partyjnej radnej? Będziemy 
obserwowali dalsze przetar-
gi i relacjonowali ich wyniki 
na bieżąco.

ZetKa

smog Nas zabIja – 
część 1

Temat smogu jest ostatni-
mi czasy, niestety, na czasie. 
Problem jest poważny, a i 
nasz powiat bije niechlubne 
rekordy pod względem prze-
kroczenia norm smogowych. 
W związku z tym wystąpiłem 
do burmistrza o wdrożenie 
rozwiązań, które opiszę Pań-
stwu poniżej.

Przede wszystkim powin-
niśmy ograniczać czynniki 
wpływające na zły stan po-
wietrza, ale jeśli zanieczysz-
czenie, tak jak w przypadku 
naszego powiatu, jest znacz-
nie przekroczone, z pomocą 
mogą przyjść nam także ro-
śliny, które potrafią usuwać 
zanieczyszczenia. Proces ten 
nazywany jest fitoremediacją.

Pyły zawieszone mogą uno-
sić się w powietrzu przez wie-
le dni, a nawet tygodni. Rośli-
ny potrafią jednak zatrzymać 
część tego pyłu w nalocie 
woskowym pokrywającym 
ich powierzchnię.

Roślinami najbardziej po-
chłaniającym smog są: brzo-
zy, jesiony, lipy drobnolistne, 
topole chińskie, klony polne, 
jawory, i cisy. Sprawdzają się 
też krzewy i pnącza, takie jak 
m.in.: pęcherznica, tawlina 
jarzębolistna, lilaki, berbery-
sy, hortensje, tawuły, bluszcz 
pospolity czy winobluszcze.

Musimy także zadbać o 
zdrowie najmłodszych miesz-
kańców naszej gminy, którzy 
są najbardziej podatni na 
zanieczyszczenia. Dobrze, 
aby w przedszkolach zna-
lazły się rośliny, które z po-
wodzeniem oczyszczają po-
wietrze. Wedle badań NASA 
są to m.in. : chryzantema 
wielkokwiatowa, dracena 
odwrócona, skrzydłokwiat, 
bluszcz pospolity, sansewie-
ria gwinejska, rapis wyniosły, 
gerbera Jamesona oraz drace-
na wonna. Polecam również 

i Państwu zakup którejś z 
powyższych roślin do domu, 
aby zadbać o stan powietrza 
w swoim otoczeniu.

Wskazane jest także, aby w 
placówkach przedszkolnych 
w naszej gminie znalazły się 
oczyszczacze powietrza, któ-
re zostały już zakupione przez 
wiele samorządów w całej 
Polsce. Chronią one nie tyl-
ko przed smogiem, ale także 
przed grzybami, bakteriami i 
większością wirusów. Oczysz-
czacze powietrza radzą sobie 
m.in. z roztoczami, zarodni-
kami pleśni, drobnoustroja-
mi i pyłkami. Oznacza to nie 
tylko walkę ze smogiem, ale 
także z infekcjami, które w 
krytycznych okresach „dzie-
siątkują” przecież przed-
szkola.

Jedna z mieszkanek prze-
słała mi również informacje 
(za co serdecznie dziękuję, bo 
przekazywane mi przez Pań-
stwa pomysły często rozwią-
zują problemy lub dają na-
dzieję na ich ograniczenie, z 
którymi samorządowcy bez-
skutecznie walczą od lat, jak 
choćby w przypadku środka 
na odstraszanie dzików) 
odnośnie instalacji systemu 
czujników pozwalających 
na bieżąco mierzyć poziom 
zanieczyszczenia powietrza 
na zewnątrz. Odczytują one 
serię parametrów takich jak 
PM1, PM2.5, PM10, tempe-
raturę, ciśnienie i wilgotność. 
Co więcej, dzięki zastosowa-
nym algorytmom możliwe 
jest także tworzenie pro-
gnozy jakości powietrza na 
najbliższe 24 godziny. Z ta-
kich pomiarów, oczywiście 
poza mieszkańcami, mogą 
także korzystać pracowni-
cy jednostek oświatowych i 
podejmować decyzje o nie-
przebywaniu przedszkola-
ków i uczniów na świeżym 
powietrzu, gdy normy smo-
gowe są przekroczone.

Cena takiego czujnika to ok. 
1500 zł, co w skali budżetu 
gminy jest niewielkim wy-
datkiem, szczególnie, że zdro-
wie jest przecież bezcenne. A 
smog potrafi wyrządzić na-
prawdę wiele szkód. Pył PM 
2,5 jest rakotwórczy, a PM 10 
może doprowadzić do chorób 
układu oddechowego.

Zakup czujnika, poza wy-
miarem prewencyjnym i 
ostrzegawczym, miałby także 
wymiar edukacyjny. Można 
byłoby na bieżąco informo-
wać o zagrożeniu w okolicy. 
Bo nic tak nie działa na wy-
obraźnię, jak wskazywanie 
zagrożenia w bezpośredniej, 
znanej nam okolicy. Załą-
czona mapa wskazuje, że po-
mysł instalacji takich senso-
rów jest w naszym otoczeniu 
(poza powiatem otwockim) 
dość powszechny.

W felietonie skupiłem się 
na wydatkach związanych 

z walką ze smogiem, ale 
trzeba także pamiętać o ko-
rzyściach płynących z takich 
działań. Osoby rozważające 
zamieszkanie pod Warszawą 
decydują się na to m.in. ze 
względu na (w tym momen-
cie, niestety, pozornie) lepsze 
powietrze i możliwość odpo-
czynku od spalin i smogu. 
Jeśli gmina postawi na zde-
cydowaną walkę ze smogiem, 
automatycznie zyska wśród 
potencjalnych mieszkańców 
i będzie postrzegana jako 
miejsce przyjazne i dbające 
o ludzi. A to oznacza realne 
wpływy do budżetu.

Druga część felietonu zo-
stanie opublikowana w kolej-
nym numerze iOtwock.info.

Piotr Kwiatkowski, 
Radny Rady Miejskiej  

w Karczewie

Źródło: agrofakt.pl, naSa.
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Więcej mandatów za 
nieprawidłowe parkowanie
otwock Kierowcy, którzy 
parkują w Otwocku, lekcewa-
żąc przepisy, np. zatrzymują 
się mimo znaku zakazu czy 
w zatoce przeznaczonej dla 
autobusów, muszą liczyć się 
z częstszymi karami w po-
staci mandatów. Policjanci 
z Wydziału Ruchu Drogowe-
go otwockiej KPP zapowie-
dzieli dokładniejsze kontrole 
i bardziej rygorystyczne 
egzekwowanie prawa. 

W  pierwszej połowie 
grudnia 2017 roku 
odbyła się w ZS nr 2 

w Otwocku debata społeczna 
nt. bezpieczeństwa z udziałem 
przedstawicieli lokalnej policji, 
straży pożarnej, władz miasta 
oraz mieszkańców. Jednym 
z  głównych postulatów zgło-
szonych przez otwocczan była 
intensyfikacja interwencji 
wobec nieprawidłowo parku-
jących na ulicach kierowców. 
Ponieważ prośby w tej sprawie 
często były zgłaszane do KPP 
Otwock e-mailowo, telefonicz-
nie oraz za pośrednictwem 
Krajowej Mapy Zagrożeń Bez-
pieczeństwa,  funkcjonariusze 
z Wydziału Ruchu Drogowego 
otwockiej komendy oraz dziel-
nicowi właśnie zaczynają rea-
lizację postulatów mieszkań-
ców.

Jak powiedział podinspektor 
Piotr Zakrzewski z  KPP Ot-
wock, nie będzie to krótkoter-
minowa akcja, a standardowe 
działanie policji. Zaplanowane 
są systematyczne kontrole na 
terenie miasta pod kątem pra-
widłowego parkowania.

Czy będzie to dotyczyć cało-
ści miasta? Najwięcej zgłoszeń 
w  sprawie nieprawidłowego 
parkowania uniemożliwiają-
cego swobodne przejście pie-
szym dotyczy ulic Andriolle-
go, Wawerskiej, Karczewskiej 
i  ogólnie centrum Otwocka. 
Na tym terenie można się 
więc spodziewać bardziej do-
kładnych kontroli i egzekwo-
wania prawa.

Jakie są najczęstsze przewi-
nienia kierowców w Otwocku? 

1. Niestosowanie się do zna-
ków zakazu zatrzymywania.

Oprócz oczywistych znaków 
zakazujących zatrzymywania 
pojazdów, należy również pa-
miętać o  przepisie określają-
cym pozostawienie minimum 
1,5 m przejścia dla pieszych 
na chodniku, łącznie z  para-
grafem, który mówi, że jeśli ta 
szerokość jest niewystarczająca 
i zaparkowany pojazd utrudnia 
płynność ruchu pieszych, to 
parkowanie jest zabronione - 
czytamy w komunikacie policji. 
Okazuje się, że takie właśnie 
zachowanie kierowców jest 
często rejestrowane przy ulicy 
Andriollego. Konsekwencją są 
zatarasowane chodniki. Nale-
ży także pamiętać, że za znisz-
czenie chodników w znacznym 
stopniu odpowiadają wjeżdża-
jący tu kierowcy - zauważa-
ją policjanci.

Niestosowanie się do znaj-
dujących się tu znaków dro-
gowych i  przepisu oznacza 
popełnienie wykroczenia z art. 
92 lub 97 kodeksu wykroczeń 
i otrzymanie mandatu w wyso-
kości 100 zł oraz 1 punktu kar-
nego.

2. Parkowanie w zatoce prze-
znaczonej dla autobusów.

Niestety, wciąż nagminne jest 
parkowanie pojazdów na przy-
stankach komunikacyjnych, 
co powoduje brak możliwo-
ści wjechania w zatokę przez 
autobusy miejskie i  utrudnia 
bezpieczną obsługę pasażerów.

Kierowco, pamiętaj - na 
przystankach obowiązuje bez-
względny zakaz zatrzymania 
i postoju pojazdów!

ZetKa

granie w pomagaNIe
powIat po raz 
pierwszy zagrała 
w 1993 roku. 
od tamtej pory 
co roku, zawsze 
na początku 
stycznia, tysiące 
wolontariuszy 
w całej polsce 
i w wielu 
miejscach na 
świecie zbiera 
do tekturowych 
puszek datki 
na zakup 
nowoczesnego 
sprzętu dla 
szpitali. Sami 
mieszkańcy 
powiatu 
otwockiego 
podczas 
jednego dnia 
tegorocznego - 
26. Finału Wośp 
uzbierali prawie 
300 tys. złotych.

Nikt im tego robić 
nie każe i  do ni-
czego nie zmusza. 
Mimo to - zbie-
rają. Mozolnie, 

grosz do grosza, bo przecież  
każda,  nawet  najmniejsza 
pomoc się liczy… Bo poma-
ganie bierze się z głębi serca, 
z miłości bliźniego, z wartości 
chrześcijańskiej wiary na-
szych ojców i dziadów, z isto-
ty tego, co nazywamy huma-
nizmem. Bo pomaganie jest 
w  każdym z  nas, w  każdym, 
kto rozumie, że TAK TRZE-
BA. Nie tylko po to, by pomóc 
polskim szpitalom, których 

nie stać na zakup drogiego 
i  specjalistycznego sprzętu, 
ale przede wszystkim dlatego, 
byśmy kiedyś, gdy być może 
znajdziemy się w ekstremal-
nie trudnej sytuacji zagraża-
jącej naszemu zdrowiu czy 
życiu, mieli swoją szansę. 
Każdy z  nas dorosłych lub 
nasze dziecko.

W  tym roku Orkiestra za-
grała już po raz 26. Tym ra-
zem “dla wyrównania szans 
w  leczeniu noworodków“. 
W zbiórce pieniędzy uczest-
niczyło ponad 1700 sztabów 
w   Polsce i  73  na świecie. 
Na ulice miast i  wsi wyszło 
z  puszkami 120 tysięcy wo-
lontariuszy. Kwestowano 
również w powiecie otwockim 
- przedstawiamy podsumo-
wanie lokalnych zbiórek.

• Na ulicach Otwocka 14 
stycznia kwestowało 133 
wolontariuszy. Gorący Finał 
odbył się na terenie PMDK. 
Tego dnia zebrana kwota 
na WOŚP wyniosła 171 906 
zł. Wciąż dodaje się do niej 
pieniądze uzyskane z  aukcji 
przedmiotów wystawionych 
na Allegro przez otwocki 
sztab, np. 23.01 zakończyła 
się licytacja koszulki Realu 
z autografem Ronaldo, która 
przyniosła 3150 zł!

• W Celestynowie 120 osób 
- 59 zarejestrowanych wolon-

tariuszy plus ich opiekunowie 
- zbierało datki na terenie 
gminy. Sztab oraz zabawa to-
warzysząca ulokowane zosta-
ły w SP im. Batalionu “Zoś-
ka“. Do organizacji imprezy 
bardzo aktywnie włączyli się 
nauczyciele, uczniowie i wielu 
rodziców. Szczodrość miesz-
kańców gminy okazała się 
wyjątkowa - zebrano aż 34 
300,00 zł!

• Mieszkańcy gminy Wią-
zowna uzbierali prawie 30 tys. 
złotych - jest to ich jak dotąd 
najlepszy wynik. Dokładnie 
29 587 złotych i  26 groszy. 
Większość wypracowali wo-
lontariusze i  osoby licytu-
jące przedmioty na terenie 
SP w Wiązownie, gdzie finał 
trwał od wczesnego popołu-
dnia do godz. 20.00. Łącznie 
podczas całego grania zebrali 
25239,65 zł. Piękną sumkę - 
4347,61zł - dołożyli strażacy 
z  OSP w  Glinianka, którzy 
zorganizowali dzień otwarty 
w swojej strażnicy.

• Fantastyczna zabawa 
podczas Finału odbywała 
się także w  hali MOSiR-
-u w Karczewie. Rezultat na 
rzecz Orkiestry: 10 287,45 
zł. Podczas wszystkich nie-
samowitych występów w hali 
MOSiR-u  kwestowało pięć 
wolontariuszek. Zebrały one 
4 759,45 zł. Z licytacji, które 

prowadził Zygmunt Chajzer, 
uzyskano 5 528 zł ; najwyżej 
udało się wylicytować kask 
rowerowy Krystiana Herby - 
poszedł za 1000 złotych. 

• W Józefowie Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
już po raz 16 odbywał się w SP 
nr 2 im. Romualda Traugutta. 
Jak powiedziała  Katarzyna 
Stemler-Pleskot, szefowa jó-
zefowskiego sztabu, rezultat 
zbiórki znacznie przekroczył 
jej oczekiwania. Tegoroczny 
finał Wielkiej Orkiestry zbiegł 
się bowiem z początkiem ferii 
na Mazowszu, stąd były oba-
wy, co do frekwencji. - Było 
trudniej, mniej niż w poprzed-
nich latach artystów, mniej 
widzów - mówi p. Stemler-
-Pleskot. Ale zbiórka oraz li-
cytacje poszły tak sprawnie, 
że udało się zebrać 48 824,27 
zł plus trochę obcej waluty 
(euro). - Myślę, że po przeli-
czeniu będzie 50 tysięcy - do-
dała p. Stemler-Pleskot.

Otwock -  171 906,00
Wiązowna - 29 587,26 zł 
Celestynów - 34 300,00 zł
Karczew - 10 287,45 zł
Józefów - 48 824,27 zł 
(+waluta obca)
razem - > 294 904,98 
(zebrane 14.01.2018)

Andrzej Idziak, Kazimiera Zalewska
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5 pojęć, które pomogą ci wydrukować idealny 
plakat lub katalog

e-usługi wkrótce w Mieście otwock

poraDNIk Pięć terminów 
z dziedziny poligrafii, które 
powinieneś znać, żeby 
samodzielnie, prawidłowo 
złożyć zamówienie w dru-
karni i otrzymać produkt, 
jakiego oczekujesz.

W   promocji bizne-
su, wydarzenia 
kulturalnego czy 

społecznego niezastąpio-
ną formą przekazu infor-
macji są ulotka i  plakat. 
Obecnie prawie każdy 
może sobie je samodziel-
nie zamówić, i  to o  każdej 
porze dnia czy nocy, przez 
serwisy internetowe, które 
uruchomiły profesjonalne 
drukarnie. Wszystko jest 
łatwe i  najczęściej szyb-
ko realizowane. Jednakże 
przed złożeniem zamówie-
nia w  drukarni, warto się 
zapoznać z  kilkoma istot-
nymi terminami drukar-
skimi, w przeciwnym razie 
końcowy produkt może się 
okazać znacznie odbiegają-
cy od naszych oczekiwań.

Poniżej wyjaśniamy kil-
ka podstawowych pojęć 
z  żargonu drukarskiego, 
bez właściwego zrozumie-
nia których, bardzo łatwo 
zamówić sobie marketin-
gowy bubel. Jeśli jednak 
wciąż będziesz czuć się 
zagubiony, starając się 
zamówić publikacje jak 
ulotki czy katalogi, zachę-
camy do kontaktu z nami: 
drukarnia iOtwock.info to 
miejsce, gdzie nie musisz 
nic wiedzieć - oprócz oczy-
wiście tego, co chcesz mieć 
wydrukowane. [Napisz: 
reklama@iotwock.info lub 
dzwoń tel. 513-432-119].

1. DPI
DPI oznacza „punkty na cal” 

(dots per inch - wiele termi-
nów drukarskich, szczególnie 
w wersji skrótowej, pochodzi 
z  języka angielskiego) - ma-
szyny drukarskie drukują 
kropkami. Im wyższa wartość 
DPI, tym lepiej: więcej kro-
pek na tej samej powierzchni 
oznacza wyraźniejszy druk. 

2. CMYK 
CMYK – (skrót z ang.: Cyan, 

Magenta, Yellow and Key Co-
lor, tzn. black) zestaw czterech 
podstawowych kolorów farb 
drukarskich stosowanych po-
wszechnie w  druku wielobar-
wnym - w poligrafii wszystkie 
kolory powstają z  mieszania 
tych czterech. CMYK jest jed-
nocześnie nazwą przestrzeni 
barw w pracy z grafiką kompu-
terową. To bardzo ważne, aby 
pamiętać, że kolory ekranowe 
różnią się od tego, co są w sta-
nie wydrukować maszyny. Na 
monitorze komputera mamy do 
wykorzystania znacznie szerszą 
i subtelniejszą paletę barw niż 
jest to możliwe do wydruko-
wania. Co prawda nowoczesne 
maszyny poligraficzne są w sta-
nie oddać na papierze (i innych 
materiałach) niezwykłe efekty 
kolorystyczne, ale aby je uzy-
skać, trzeba dobrze przygotować 
projekt w przestrzeni CMYK.

3 Zakres Pantone
Pantone Color Matching 

System to ustandaryzowany 

system reprodukcji kolorów 
stosowany w całym przemyśle 
projektowym. Jest on właśnie 
pomocny do uzyskania na 
wydruku takiego koloru, jaki 
chcemy mieć. Nowoczesne 
drukarki mogą produkować 
98 procent zakresu próbek 
Pantone. Ostateczny efekt 
zależy również od używane-
go papieru.

4. Spad 
Spad – obszar druku, który 

wychodzi poza krawędź osta-

tecznej publikacji. Spad gwa-
rantuje, że obszar druku będzie 
dochodził do samej krawędzi 
po przycięciu arkusza. Wiel-
kość spadu dochodzi do 5 mm.

5. Wykończenie
Wygląd i tekstura papieru. 

Wykończeniem jest np. do-
dany dzięki lakierowi połysk 
lub zmatowienie; dodatkowo 
na powierzchni papieru może 
być wytłoczony wzór. Opcje 
są zróżnicowane w zależności 
od zaawansowania technolo-

gicznego danej drukarni.
iOtwock.info to najłatwiej-

szy sposób na druk.Potrze-
bujesz wizytówkę, plakat, 
katalog reklamowy…? Nic 
łatwiejszego! Wysyłasz do 
nas maila na reklama@
iotwock.info, a  my robi-
my resztę - projekt, druk 
i  dostarczamy do Ciebie. 
TANIO! Współpracujemy 
z największymi i sprawdzo-
nymi drukarniami w Polsce. 
Masz pytania  - dzwoń: tel. 
513-432-119.

otwock Już wkrótce 
mieszkańcy Otwocka będą 
mogli znacznie łatwiej 
i wygodniej załatwić wiele 
spraw  w urzędzie miasta. 
Dzięki wprowadzonym e-
-usługom, bez wychodzenia 
z domu będą mogli m.in. 
opłacić czynsz, zgłosić 
awarię, wziąć udział w re-
krutacji dziecka do przed-
szkola i/lub szkoły. 

W  trakcie re-
alizacji jest 
bowiem pro-
jekt „E-usługi 
w  Mieście Ot-

wock”. Jego wartość to 734 
556,00 zł, z czego 503 188,80 
zł to dofinansowanie z Fun-
duszy Unii Europejskiej.

Dla mieszkańców znaczy to 
przede wszystkim znacznie 
wygodniejsze załatwianie 
spraw urzędowych, bez ko-
lejek i w dowolnie wybranym 
przez siebie czasie – po pro-
stu przez Internet.

Dzięki realizacji projektu 
mieszkańcy Otwocka, będą 
mieli do wykorzystania no-
woczesną platformę e-usług, 
dzięki kórej będą mogli wy-
konać: 

• e-płatności – dzięki któ-
rym można zapłacić on-line, 
m.in. za czynsz, czy wywóz 
nieczystości - bezpośrednio 
ze swojego konta w systemie, 
bez konieczności wpłaty w ka-
sie lub banku.

• e-zgłoszenia – wszelkie awa-
rie będzie można zgłaszać 24 
godz. na dobę przez cały rok;

• e-zasoby lokalowe – lo-
katorzy budynków admi-

nistrowanych przez ZGM 
będą mogli łatwo zgłaszać 
zmiany lokalowe, jak własne 
remonty, a zarządzający będą 
mieli lepszą kontrolę nad sta-
nem lokali;

• e-uczeń – nabór do szkół, 
wzorem tego do przedszkoli, 
będzie prowadzony on-line; 
rodzice i  dzieci będą mieli 
szybką i jasną informację na 
temat naboru;

• e-remonty – do infor-
mowania lokatorów o  prze-
widzianych i  realizowanych 
remontach w  budynkach 
czy lokalach.

Za pozyskane środki zostaną 
również zakupione i wdrożone 
nowy sprzęt oraz bezpieczne 
oprogramowanie do obsługi 
zasobów komunalnych oraz 
oświatowych Miasta Otwock.

Cały projekt ma być gotowy 
do 30 czerwca 2018 roku. 

Jest to pierwszy etap wpro-
wadzania e-usług w Otwocku. 
W kolejnym etapie będziemy 
rozszerzać e -usługi świad-

czone dla mieszkańców dro-
ga elektroniczną.

“E-usługi w Mieście Otwock” 
Projekt współfinansowany 

z  Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Osi Priorytetowej II 
“Wzrost e-potencjału Mazow-

sza” Działanie 2.1 “E-usługi” 
Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi 
dla Mazowsza”,  RPO WM 
2014-2020
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jak Inspekcja weterynaryjna walczy z asF
powIat 123 hodowców 
świń z powiatu otwockiego, 
jak wielu innych w Polsce, 
z pewnością z niepokojem 
śledzi informacje o kolej-
nych przypadkach afry-
kańskiego pomoru świń 
(ASF). Ta choroba oznacza 
bowiem wielkie problemy 
dla rolnika. 

W  grudniu 2017 
i  styczniu br. 
zarejestrowano 
kilka przypad-
ków martwych, 

z powodu ASF, dzików na te-
renie gmin Karczew, Otwock 
i Celestynów. Co robią powia-
towe służby weterynaryjne 
w  sprawie ASF? Lokalnie 
wprowadzone zostały roz-
porządzenia oraz w  toku są 
działania, których celem jest 
zwalczanie choroby - poin-
formował Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w  Otwocku, 
Grzegorz Kurkowski.

40 martwych dzików
14 stycznia RMF FM, a po-

tem także inne media, in-
formowały o  znalezieniu na 
terenie gminy Konstancin-
-Jeziorna 40 martwych dzi-
ków. Wszystkie były chore 
na afrykański pomór świń. 
Utylizacją zwierząt zajęły 
się służby weterynaryjne 

wspierane przez wojsko. Od 
22 grudnia 2017 na terenie 
gminy Karczew  w  wyniku 
rozporządzenia Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w Otwo-
cku, obowiązują ogranicze-
nia dotyczące obrotu trzo-
dą chlewną.

Te i inne podobne wiadomo-
ści wywołują niepokój, szcze-
gólnie wśród hodowców świń, 
bowiem wirusowa choroba 
ASF jest niezwykle zaraźli-
wa i  jej wykrycie w  stadzie 
powoduje konieczność zabi-
cia wszystkich zwierząt oraz 
długi okres kwarantanny. Jak 
podał Główny Inspektorat 
Weterynarii -  w  2017 roku 
z  powodu ASF trzeba było 
zabić w  kraju prawie 9 tys. 
świń chorych lub bezpośred-
nio sąsiadujących z chorymi.

Walka z ASF 
w powiecie otwockim
W  powiecie otwockim są 

oficjalnie zarejestrowane 
123 stada świń (4 w gminie 
Karczew, która już została 
uznana jako obszar skażony 
chorobą). 

O przeciwdziałaniach wobec 
ASF, jakie prowadzą powia-
towe służby weterynaryjne, 
poinformował nas Powiatowy 
Lekarz Weterynarii w Otwo-
cku, lek. wet. Grzegorz Kur-
kowski. 

Oto główne działania 
otwockiej Inspekcji 
Weterynaryjnej: 
1. Natychmiast (bez wzglę-

du na czas) reaguje na 
wszystkie zgłoszenia o  pad-
łych dzikach i pobiera próbki 
do badań laboratoryjnych, 
a następnie przekazuje infor-
macje do odpowiednich służb 
w celu utylizacji zwierząt.

2. W gospodarstwach hodow-
lanych z terenu gmin Karczew 
i Otwock już zostały przepro-
wadzone kontrole pod kątem 
zdrowia zwierząt i spełniania 
wymogów weterynaryjnych. 
Połączone zostały one z edu-
kowaniem rolników w sprawie 
zagrożenia i przeciwdziałania 
ASF. W najbliższym czasie pla-
nowane są podobne kontrole 
w gospodarstwach w gminach 
Celestynów i Wiązowna. 

3. Poszukiwanie zwłok pad-
łych dzików w terenie we współ-
pracy z kołami łowieckimi. 30 
grudnia taką akcję przepro-
wadzono za wałem przeciwpo-
wodziowym koło miejscowości 
Karczew, Nadbrzeż, Kępa Nad-
brzeska. Kolejne akcje zaplano-
wane były 21, 27 i 28 stycznia br. 
w pięciu obwodach łowieckich 
w gminach Otwock, Karczew, 
Celestynów, Wiązowna. 

4. Przeprowadzanie kontroli 
targowisk wspólnie z  policją 
i inspekcją sanitarną pod kątem 
nielegalnego handlu świniami.

5. Akcje informacyjne skie-
rowane zarówno do hodow-
ców trzody chlewnej, jak i sze-
rzej mieszkańców powiatu 
o postępowaniu w przypadku 
znalezienia zwłok dzika.

6. Szkolenia dla rolników 
- organizowane wspólnie 
z MODR - dotyczące zagro-

żeń, obecnej sytuacji i zapo-
biegania ASF. Ostatnie takie 
szkolenie odbyło się w gminie 
Kołbiel 18.01.2018 r.

7. Szkolenie dla myśli-
wych - wspólnie z Nadleśni-
ctwem Celestynów.

8. Starania o zakup chłodni 
do przetrzymywania tusz od-
strzelonych dzików. Działania 
wspólnie z KŁ w celu depopu-
lacji dzików.

Widać, że powiatowa, ot-
wocka Inspekcja Weteryna-
ryjna podchodzi poważnie do 
sprawy, co potwierdza także 
bardzo szybka odpowiedź na 
pytania od iOtwock.info. 

Kazimiera Zalewska

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

czIka to piękna, długowło-
sa seniorka. z natury łagodna 
i wyciszona introwertyczka. 
potrzebuje czasu, by zaufać 
nowym osobom. Całe życie 
spędzone w schronisku 
odbiło swoje piętno na suni. 
Teraz szczególnie potrzebuje 
domu, ponieważ jej przyjaciel 
z boksu właśnie wygrał swoje 
nowe życie, swój dom. Czika 
nie może sobie poradzić 
z samotnością, tęskni, szuka, 
czeka. nr 182/15

optIma to młoda, wesoła 
iskierka. do schroniska trafi-

ła razem ze swoim przyjacie-
lem krebsem, błąkały się po 
wysypisku śmieci. Sunia ma 
niespożyte pokłady energii, 
wciąż chciałaby biegać, 
hasać i szaleć. Cieszy się 
każdą chwilą spędzoną 
z człowiekiem i zaraża 
swoim młodzieńczym opty-

mizmem. Jest inteligentna 
i szybko się uczy. nr 262/16

kazaN jest starszy i scho-
rowany, ale czy to znaczy, że 
już skazany na dożywocie za 
kratami? Ten 8-letni owcza-
rek cierpi na ropowicę on, 
a także jest na specjalistycz-
nej diecie. potrzebuje bardzo 

odpowiedzialnego i tylko 
doświadczonego domu.
nr 232/17

przekaż 1% swojego podat-
ku na celestyniaki:
krS 0000154454
Cel szczegółowy 1%: 
Schronisko dla Bezdomnych 
zwierząt w Celestynowie

informacje o adopcji:
Schronisko dla Bezdomnych 
zwierząt w Celestynowie
ul. prosta 3. kontakt: tel. 22 
789 70 61, e-mail: adopcje@
celestynow.toz.pl

przYgarNIj mNIe Badania w mammobusach
W lutym 2018 roku mammobusy przyjadą do gmin: Kar-
czew, Celestynów, Wiązowna. Oddział mazowiecki NFZ za-
prasza panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię 
w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”! 

Oto harmonogram postoju mammobusów w powiecie 
otwockim: 
02 lutego - ul. regucka 5 w Celestynowie, w godzinach 9.00-
15.00 (Mammo-Med)
03 lutego - ul. Widok 2 w karczewie, w godzinach 9.00-15.00 
(Mammo-Med)
04 lutego - ul. Widok 2 w karczewie, w godzinach 9.00-15.00 
(Mammo-Med)
06 lutego - ul. Lubelska 36 w Wiązownie, w godzinach 9.00-
16.00 (Lux Med)
07 lutego - rynek zygmunta Starego 35 w karczewie, w 
godzinach 9.00-16.00 (Lux Med)
08 lutego - ul. regucka 5 w Celestynowie, w godzinach 9.00-
16.00 (Lux Med)
16 lutego - ul. Widok 2 w karczewie, w godzinach 9.00-17.00 
(Geneva Trust)
19 lutego - • ul. Lubelska 36 w Wiązownie, w godzinach 
9.00-17.00 (Geneva Trust)
• ul. regucka 5 w Celestynowie, w godzinach 9.00-17.00 
(Geneva Trust)

Numery kontaktowe dla pacjentów:
Geneva Trust: (58)  767 34 44,   45, 46, 55, 56, 77, 78
Mammo-Med: (58)  325 76 02 lub 05
Lux Med: (58)  666 24 44

Kontakty do lokalnych służb: 
•  powiatowy Lekarz Weterynarii w otwocku, tel. 22 779-

2526, email: biuro@otwock.piw.gov.pl
•  Lista praktyk weterynaryjnych na terenie powiatu otwo-

ckiego na stronie: piwotwock.eta.pl  w zakładce praktyki 
lekarsko-weterynaryjne

•  koło łowieckie nr 1 w otwocku, tel. 22 779 4088

informacja giw dot. postępo-
wania z padłymi dzikami
afrykański pomór świń (aSF) to groźna 
choroba wirusowa, na którą chorują  WY-
łĄCznie śWinie i dziki. Ludzie nie SĄ 
wrażliwi na zakażenie wirusem aSF, stąd 
choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich 
zdrowia i życia. Występowanie aSF wśród 
dzików stanowi jednak bardzo poważne 
zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus 
aSF może przez długi czas utrzymywać 
się w zwłokach padłych dzików, dlatego 
powinny być one usuwane ze środowiska. 
przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki 
dzików (w tym zabitych w wypadkach 
komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym 
stadium rozkładu.
Co robić po znalezieniu padłego dzika?
•  jeżeli to możliwe, oznakować miejsce 
znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia 
ich odnalezienia przez właściwe służby;
•  powstrzymać się od dotykania zwłok dzi-
ka i pozostawić je w miejscu znalezienia;
•  zgłosić fakt znalezienia padłego dzika 
do właściwego miejscowo powiatowego 
lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy 
weterynaryjnej, lub straży miejskiej, lub 

miejscowego koła łowieckiego: w trakcie 
zgłoszenia należy podać miejsce znalezie-
nia zwłok (np. charakterystyczne punkty 
orientacyjne lub współrzędne GpS), dane 
osoby zgłaszającej, liczbę znalezionych 
zwłok dzików, ewentualnie stan zwłok;
W związku z zagrożeniem ASF:
•  w lesie nie wolno pozostawiać żadnych 
odpadków żywnościowych;
•  należy powstrzymać się od wywoływania 
hałasu, który powoduje płoszenie dzików 
(w tym używania sprzętów lub pojazdów 
powodujących hałas);
•  nie spuszczać psów ze smyczy;
• należy pamiętać, iż - zgodnie z prawem - 
na obszarach występowania aSF osobom 
mającym kontakt z dzikami nakazuje się 
stosowanie środków higieny niezbędnych 
do ograniczenia ryzyka szerzenia się aSF, 
w tym odkażanie rąk i obuwia; 
• osoba, która znalazła padłego dzika, 
a tym samym mogła mieć kontakt z wiru-
sem aSF, przez 72 godziny po tym fakcie 
nie powinna wchodzić  do miejsc, w któ-
rych utrzymywane są świnie i nie wykonuje  
czynności związanych z obsługą świń.

Opracowano w Głównym Inspektoracie Weterynarii. 
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Bomba ekologiczna 
w rurze ściekowej
ceLestYNÓw Linia ka-
nalizacji sanitarnej przesy-
łająca nieczystości płynne 
z Celestynowa do Otwocka 
zakorkowała się, jak się 
później okazało, w kilku 
miejscach na odcinku sześ-
ciu kilometrów.

dnia 17 grudnia 
2017 roku pra-
cownicy Zakładu 
Gospodarki Ko-
munalnej w  Ce-

lestynowie zaniepokoili się 
znacznym spadkiem ciśnienia 
pomp tłoczących. Oznaczało 
to, że w kanałach ściekowych 
jest zator. Natychmiast przy-
stąpili do próby usunięcia 
„korka”. Nie spodziewali się 
jednak, że tych zatorów jest 
kilka i są one tak wielkie.  - 
Przyczyną awarii okazały się 
niedrożne dwa kanały tłoczne 
o średnicach  160 i 180 mm, 
które zostały zapchane na od-
cinku od Celestynowa (teren 
pompowni ścieków przy ul. 
św. Kazimierza) do Pogorze-

li – informuje dyrektor ZGK 
Lucyna Komorowska. - Do 
uszkodzenia kanałów sa-
nitarnych doszło na skutek 
niewłaściwego korzystania 
z  urządzeń kanalizacyjnych 
przez niektórych użytkow-
ników, a  dokładnie przez 
wrzucenie do tych urządzeń 
odpadów stałych. Podczas 
usuwania awarii stwierdzo-
no w instalacji kanalizacyjnej 
kostki granitowe, tłuczeń o gr. 
6 mm (blokowane szmatami), 
gruz, żwir, popiół, asfalt, chu-
steczki do higieny osobistej 
i inne trudno rozpuszczające 
się w wodzie materiały, które 
zbijają się w rurach w zwartą 
masę.  Powyższe spowodowa-
ło zmniejszenie przepustowo-
ści przewodów kanalizacyj-
nych oraz liczne zatory rur, 
co w ostatnich dniach grudnia 
2017r. skutkowało cofnięciem 
ścieków  w  ww. instalacjach 
i ich piętrzeniem w studzien-
kach kanalizacyjnych i  na 
stacjach  podciśnienio-tłocz-
nych. To z  kolei przyczyniło 

się do uszkodzenia urządzeń 
kanalizacyjnych (pomp i au-
tomatyki).

Przy szukaniu zatorów 
w  sieci uczestniczyli pra-
cownicy Zakładu oraz kilka 
wyspecjalizowanych firm 
zewnętrznych,  używając 
sprzętu mechanicznego (ko-
parki, systemy wysokociś-
nieniowe WUKO, kamery, 
wozy asenizacyjne). Ekipy 
od rana do późnych godzin 
nocnych robiły wszystko, aby 
zlokalizować zatory i usunąć 
awarię. Sprawę kompliko-
wała długość samego kana-
łu, która wynosi około 6 km, 
nietypowa średnica jednego 
z przewodów -  180 mm, któ-
rą w wyniku przecięcia można 
łączyć tylko poprzez zgrzewa-
nie elektrooporowe oraz mała 
liczba komór kontrolnych na 
trasie kanałów.

Z uwagi na to zostały podję-
te niezbędne kroki w celu za-
pewnienia bieżącego usuwa-
nia ścieków gromadzących się 
w nieczynnych studniach tj. 

podwojono liczbę taboru ase-
nizacyjnego. Ze względu na 
liczne zatory kanalizacji nie 
było technicznej możliwości 
mechanicznego odprowadza-
nia ścieków poprzez system 
kanałów. Ścieki z terenu całej 
miejscowości Celestynów wy-
wożone są ze zbiorników na 
stacji  podciśnienio-tłocznej 
oraz ze studzien zaworowych 
na posesjach szambiarkami 
celem zapewnienia ciągłości 
w  odprowadzeniu ścieków. 
Oprócz tego okres  świątecz-
no-noworoczny, w  którym 
wystąpiły awarie, spowodo-
wał dodatkowe trudności 
w ich usuwaniu.

Przy zrzucie ścieków do 
pompowni w ilości około 500 
m3/ na dobę wozy asceniza-
cyjne technicznie i logistycz-
nie nie nadążały w odbieraniu 
ścieków (ścieki transporto-
wane były do oczyszczalni 
w Otwocku  lub do pompowni 
ścieków w Glinie). Skutkowa-
ło to chwilowymi wyciekami 
ścieków z pompowni  na te-

ren przy ul. św. Kazimierza 
w  Celestynowie. W  innym 
przypadku nieczystości za-
legałyby w  studniach kana-
lizacyjnych zlokalizowanych 
na terenie całej miejscowości 
Celestynów, co z  pewnością 
doprowadziłoby do gorsze-
go w  skutkach zagrożenia 
ekologicznego, na przykład 
pojawienia się nieczystości 
w  wannach, umywalkach, 
sedesach, a też na działkach 
mieszkańców – podkreśliła 
dyrektor ZGK Komorowska.

Awaria usunięta została 10 
stycznia.  Dzięki działaniom 
pracowników ZGK i  wielu 
firm, pracujących kilkanaście 
godzin na dobę, ponad 1400 

gospodarstw domowych mo-
gło bez przeszkód funkcjono-
wać, korzystając z kanalizacji. 
Warto w tym miejscu dodać, 
że tak poważna awaria zda-
rzyła się po raz pierwszy 
w czasie funkcjonowania ka-
nalizacji, czyli okresie 17 lat.  
Koszt jej usunięcia szacuje się 
wstępnie na kwotę 100.000 
zł. Cóż, należy sobie życzyć, 
by nigdy więcej nie powsta-
wały zatory, a  osoby nieod-
powiedzialne nie wrzucały 
do studzienek (bo przecież 
nie do sedesu czy umywalki) 
kostek brukowych, brył beto-
nu, tłucznia…

AnKa

Będzie dalszy remont 
ulicy Żeromskiego

Blisko 3 mln na pomoc dla 
seniorów 

remont ośrodka, drogi i place rekreacji

otwock Sejmik Woje-
wództwa Mazowieckiego 
zdecydował o przyznaniu 
dotacji Powiatowi Otwockie-
mu na przebudowę drogi 
powiatowej nr 2764W - ul. 
Żeromskiego w Otwocku 
w kwocie 1 114 750 zł. Za te 
pieniądze w tym roku ulica 
zostanie wyremontowana na 
odcinku od przejazdu kolejo-
wego do ul. Samorządowej.

W edług uzyskanych 
informacji z  Za-
rządu Dróg Powia-

towych w  Otwocku, wyre-
montowany w  tym roku 
zostanie także odcinek 
ulicy Żeromskiego od Koś-
cioła w Wólce Mlądzkiej do 
Drogi Krajowej numer 17 
(szosa Lubelska). 

źródło: UM Otwock

powIat Ponad 2,5 mln zł 
dofinansowania na organiza-
cję pomocy dla osób niesa-
modzielnych otrzymał powiat 
otwocki w konkursie RPO WM 
2014-2020. Z kasy powiato-
wej trzeba będzie dołożyć 
tylko ok. 200 tys. złotych. Po 
realizacji projektu ze wsparcia 
dziennego ma korzystać co 
najmniej 60 mieszkańców po-
wiatu, którzy nie radzą sobie 
z codziennymi wyzwaniami 
z powodów zdrowotnych czy 
wynikających z wieku. 

projekt „Poprawa funk-
cjonowania osób nie-
samodzielnych z  terenu 

powiatu otwockiego poprzez 
uruchomienie usług socjalnych 

świadczonych w formie wspar-
cia dziennego” znalazł się wśród 
trzech najwyżej ocenionych, na 
które Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unij-
nych zdecydowała przekazać 
łącznie ok. 6,6 mln zł.  Z tego 
na otwocki projekt  przezna-
czono największą kwotę - 2 589 
540,17 zł. Jego całkowity koszt 
ma wynieść natomiast 2 794 
921,99 zł,  czyli wkład własny 
powiatu to tylko 205 381,82 zł.

W ramach projektu zaplano-
wano świadczenie usług spo-
łecznych w  Domu Dziennego 
Pobytu dla Osób Starszych 
oraz Klubie Seniora w Otwocku, 
a także wdrożenie teleopieki.

ZetKa

sobIeNIe-jezIorY 
Remont ośrodka zdrowia 
w Sobieniach - Jeziorach, 
modernizacja chodników 
przy dwóch drogach oraz 
kilku nawierzchni dróg, 
nowe miejsca dla rekreacji 
w Siedzowie i Warszawi-
cach - to m.in. plany inwe-
stycyjne gminy na 2018 rok. 

dnia 28 grudnia 2017 
r. odbyła się XXVIII 
Sesja Rady Gminy So-

bienie - Jeziory. Uchwalono 
podczas niej budżet gminy na 
rok 2018, w którym zamiesz-
czono planowane wydatki, ale 
także przewidywane dochody. 

Z opublikowanej przez gmi-
nę uchwały budżetowej wyni-
ka, że dochody na rok 2018 
wynoszą 23 446 000 zł. Wy-
datki Sobienie - Jeziory będą 
miały większe: zaplanowano 
je są na kwotę 24 171 000 zł. 
Przewidziano w  nich wiele 
podstawowych i  potrzeb-
nych rzeczy, takich jak bieżą-
ce utrzymanie wodociągów, 
kanalizacji i  przydomowych 
oczyszczalni ścieków.  

W  miejscowości Piwonin 
planuje się rozbudowę gmin-
nej oczyszczalni ścieków, 
a także wykonanie dokumen-
tacji. Naprawy wymaga wiele 
dróg. Gmina zaplanowała: 

• przebudowę chodnika 
w  ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 730 w  miejscowości So-
bienie-Jeziory na ul. Piwo-

nińskiej oraz w  ciągu drogi 
nr 2750 w Warszawicach, 

• modernizację dróg powia-
towych Nr 2751 i  Nr 2752, 
a także 

• przebudowę dróg gmin-
nych w Sobieniach Szlache-
ckich i Szymanowicach Du-
żych. 

Sobienie - Jeziory zapla-
nowały również wydatki na 
potrzeby straży pożarnej, 
między innymi na zakup 
energii elektrycznej, oleju, 
gazu i paliw do samochodów, 
na sprzęt oraz umundurowa-
nie i remont budynków stra-
żackich. Wydatki z  zakresu 
oświaty przewidują przede 
wszystkim dowożenie ucz-
niów do szkół, dokształcanie 
nauczycieli, prowadzenie 
stołówek szkolnych i  przed-
szkolnych. 

W 2018 r. gmina przewidu-
je remont w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opie-
ki Zdrowotnej w Sobieniach - 
Jeziorach. Ma także powstać 
plac rekreacji w  Siedzowie, 
gdzie planuje się wykonanie 
boiska wielofunkcyjnego, 
które będzie polegało na 
ułożeniu nawierzchni po-
liuretanowej, wyposażeniu 
do gry w  koszykówkę, siat-
kówkę, piłkę ręczną i  teni-
sa ziemnego oraz montażu 
dwóch sztuk urządzeń si-
łowni plenerowej. Na placu 
rekreacji w  Warszawicach 
również ma powstać boisko 
wielofunkcyjne umożliwia-
jące grę w piłkę ręczną, siat-
kówkę, koszykówkę i tenisa 
ziemnego oraz ma nastąpić 
montaż siłowni plenerowej. 
Gmina w wydatkach wyod-

rębniła również zakup pieca 
grzewczego wraz z instalacją 
w Publicznej Szkole Podsta-
wowej w Warszawicach. 

W wydatkach zaplanowano 
także świadczenia o  nazwie 
Rodzina 500+ oraz wliczo-
no koszty obsługi tego za-
dania. Ponad 370 tysięcy 
wyniesie gminę oświetlenie 
ulic, placów i  dróg. Rada 
gminy w  swoich wydatkach 
uwzględniła też dotację dla 
Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Sobieniach - Jeziorach 
oraz zakup kwiatów i zniczy 
na groby żołnierskie i miejsca 
upamiętniające wydarzenia 
historyczne, a  także zakupy 
tablicy upamiętniającej ta-
kie miejsce w Zambrzykowie 
Starym. 

Weronika Świńczak
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otwockie wodociągi Biznesem 
odpowiedzialnym społecznie
otwock International 
Organization for Standar-
dization (ISO) to Między-
narodowa Organizacja 
Normalizacyjna, która 
zajmuje się określaniem, 
promowaniem i certyfikowa-
niem najwyższych stan-
dardów jakości w każdej 
z dziedzin prowadzonej 
działalności gospodarczej. 
Otwockie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji, 
zaliczane do najlepiej za-
rządzanych przedsiębiorstw 
branżowych w Polsce, 
otrzymało właśnie certyfikat 
„Biznes Odpowiedzialny 
Społecznie” potwierdzający 
wykorzystanie i spełnienie 
wytycznych zapisanych 
w normie ISO 26000.

Społeczna odpowie-
dzialność jest ściśle 
związana z charak-
terem prowadzo-
nej przez spółkę 

działalności oraz jej ciągłym, 
zrównoważonym rozwo-
jem. Stanowi jednocześnie 
podstawę w  działaniach bi-
znesowych i  stymuluje do 
wprowadzania innowacji. 
Wszystkie te elementy mają 
istotny wpływ na lokalną spo-
łeczność i środowisko. Norma 
ISO 26000 systematyzuje 
wiedzę w zakresie szeroko ro-
zumianego zarządzania firmą 
z  uwzględnieniem interesu 
społecznego, a z uwagi na glo-
balny zasięg ma szanse stać 
się najbardziej powszechną 
na świecie wykładnią CSR 
(Corporate Social Respon-

sibility). Wprowadzenie jej 
wytycznych przez lokalną, 
podwarszawską firmę, jaką 
jest OPWiK, zasługuje na 
uznanie i z pewnością buduje 
jej prestiż.

norma iSo 26000 to zbiór 
zasad i wytycznych, jakimi 
powinien kierować się 
przedsiębiorca przy podej-
mowaniu decyzji i działań 
mogących mieć wpływ 
na środowisko pracy, 
bezpieczeństwo pracowni-
ków, lokalnej społeczności, 
środowiska naturalnego, 
przepisów prawa.

- Poza normami dotyczą-
cymi odpowiedzialności 
społecznej naszego biznesu 
dobre praktyki wzmacniają 
również relacje pracodawcy 
z  załogą w  wielu aspektach 
prowadzonej działalności. – 
mówi Mieczysław Kostyra, 
prezes OPWiK - Kładziemy 
duży nacisk na poszanowanie 
praw człowieka od obywatel-
skich poprzez ekonomiczne, 
socjalne i kulturowe. Wypeł-
niając zalecenia normy, orga-
nizujemy dla pracowników 
szkolenia i  instruktaże, uła-
twiamy dokształcanie, zapew-
niamy bardzo dobrą opiekę 
medyczną. Pracownik spółki 
może zwrócić się do zarządu 
w każdej sprawie i nigdy nie 
odmówimy mu pomocy.

W  polskich warunkach 
dobre praktyki realizowane 
w oparciu o wytyczne normy 
ISO 26000 powinny w spo-
sób szczególny przeciwdziałać 

wszelkiej dyskryminacji oraz 
wzmacniać ochronę praw 
pracowniczych. Jest nadzie-
ja, że inne przedsiębiorstwa 
skorzystają z  dobrego przy-
kładu OPWiK.

Pięć międzynarodowych 
certyfikatów wprowadzonych 
przez przedsiębiorstwo w cią-
gu ostatnich kilku lat robi 
bardzo duże wrażenie. Stawia 
spółkę w ścisłej czołówce firm 
pod względem bezpieczeń-
stwa pracy (OHSAS 18001), 
zarządzania jakością (ISO 
9001), środowiskiem (ISO 
14001), efektywnością ener-
getyczną (ISO 50001) i bez-
pieczeństwem żywności (ISO 
22000). Najnowszy certyfi-
kat, będący wyróżnieniem za 
wdrożenie wytycznych normy 
ISO 26000, uzupełnia tę im-
ponującą kolekcję.

- Międzynarodowe certy-
fikaty wyznaczają standar-
dy we wszystkich obszarach 
działalności spółki – wyjaśnia 
Ryszard Myśliwski, pełno-
mocnik zarządu OPWiK ds. 
zintegrowanych systemów 
zarządzania ISO. – Przynoszą 
wiele korzyści w usprawnianiu 
systemów zarządzania i popra-
wy bezpieczeństwa. Dotyczy 
to zwłaszcza pracowników fi-
zycznych, zarówno na terenie 
oczyszczalni ścieków jak i pro-
wadzących prace remontowo-
-budowlane i inwestycyjne na 
terenie miasta. Przestrzeganie 
procedur gwarantuje im bez-
pieczną pracę, dzięki której 
właściwie wyeliminowaliśmy 
wypadki na terenie firmy. In-
stytucje kontrolujące z uzna-

niem patrzą na wprowadzone 
w firmie zintegrowane syste-
my, które w  sposób istotny 
wpłynęły na świadomość 
naszych pracowników. Kon-
sekwentna realizacja zało-
żeń pozwoliła lepiej poznać 
i ocenić występujące w naszej 
branży aspekty środowiskowe, 
wyznaczyć obszary znacznego 
zużycia energii elektrycznej 
i oszacować ryzyko występu-
jące w codziennej pracy. Cią-
gły nadzór i  monitorowanie 
elementów, mających wpływ 
na jakość świadczonych przez 
spółkę usług, stały się dla 
nas standardem.

Firma posiadająca certyfi-
katy ISO staje się wiarygod-
na i  dobrze rozpoznawalna 
na rynku. Daje gwarancje 
wysokiego poziom świadczo-
nych usług – w tym przypad-
ku - w zakresie dostawy wody 
i  odbioru ścieków, a  także 
profesjonalnej obsługi klien-
tów w każdej sprawie. Z usług 
OPWiK korzysta obecnie 
kilkadziesiąt tysięcy osób. 
Aby zapewnić im najwyższy 
standard usług, zarząd spół-
ki zdecydował się również na 
wprowadzanie zaawansowa-
nych rozwiązań informatycz-
nych. Dzięki nim informacje 
są przetwarzane i  dostępne 
natychmiast, a działanie kadry 
kierowniczej ukierunkowane 
na ich doskonalenie, analizę 
i  optymalizację dostępnych 
zasobów. Dotyczy to każdego 
aspektu działania: maszyn, 
materiałów, pojazdów, za-
sobów ludzkich, finansów, 
rachunkowości, sprawo-

zdawczości, prawidłowego 
nadzoru nad prowadzonymi 
inwestycjami czy baz danych 
o  klientach i  świadczonych 
usługach. W  takich warun-
kach zarządzanie spółką odby-
wa się w oparciu o wiarygodne, 
przejrzyste i szybko udostęp-
nione informacje. Zaawanso-
wane rozwiązania pozwoliły 
również na uruchomienie 
nowych usług jak elektronicz-
ne Biuro Obsługi Klienta (e-
-BOK), elektroniczna faktura, 
centralny odczyt wodomierzy 
drogą radiową oraz system 
elektronicznej ewidencji ma-
jątku spółki (ArcGIS).

Systemy nie podają goto-
wych rozwiązań, wskazują 
jednak kierunek i  drogę do 
osiągnięcia najlepszych efek-
tów. – podsumowuje Ryszard 
Myśliwski - Wielokrotnie 
pytano mnie, po co je wpro-
wadzamy skoro jesteśmy mo-
nopolistą na rynku dostawy 
wody i odbioru ścieków? Nie 
mamy konkurencji w  otwo-
ckiej aglomeracji, więc nie 
musimy aż tak dbać o prestiż 
i wizerunek firmy. Odpowiedź 
jest prosta - to naprawdę 
wszystkim się opłaca - zysku-
je spółka, pracownicy i środo-

wisko, które chronimy coraz 
lepiej dzięki naszym inwesty-
cjom, a  korzyści finansowe, 
wynikające z  usprawnienia 
procesów, wielokrotnie prze-
wyższają wartość środków 
zainwestowanych we wdra-
żanie standardów ISO. Trze-
ba jednocześnie przyznać, 
że uzyskanie każdego z  tych 
certyfikatów to proces nieła-
twy i długotrwały. Poprzedza 
go seria wnikliwych audytów 
wykonywanych przez firmę 
certyfikującą oraz miesiące 
przygotowań do wdrożenia 
specjalistycznych procedur. 
Konsekwencją wprowadzo-
nych zmian jest standaryza-
cja procesów zachodzących 
w  firmie, ich optymalizacja 
i  poprawa efektywności. To 
z kolei ma decydujący wpływ 
na zwiększenie oszczędności 
i obniżkę kosztów eksploata-
cji obiektów m.in. na terenie 
oczyszczalni ścieków. To taka 
zamknięta sieć wzajemnych 
zależności, ponieważ dobra 
kondycja finansowa firmy ma 
z kolei istotne znaczenie przy 
ustalaniu taryf za świadczone 
przez spółkę usługi.

(JC)
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poligon 
kabaretowy
otwock Teatr im. Stefana 
Jaracza w Otwocku oraz 
Otwockie Centrum Kultury za-
praszają wszystkich wielbicieli 
kabaretowego grania na nieco-
dzienne wydarzenie. „Poligon 
kabaretowy” to wielka bitwa na 
śmiech, a dokładniej telewi-
zyjny program z udziałem 
publiczności, który nagrywany 
będzie dla Telewizji Polsat. 

Na scenie wystąpią gru-
py oraz soliści, którzy 
są dopiero na początku 

swojej „śmiechowej” ścieżki do 
sukcesu, ale mają już spore do-
świadczenie estradowe (m.in. 
laureaci festiwali i przeglądów 
kabaretowych, uczestnicy pro-
gramów rozrywkowych, np. 
programu „Kabaret na żywo”). 
W każdym odcinku programu 
będą oni ze sobą rywalizować, 
prezentując swoje najlepsze 
numery, które na bieżąco 
zostaną ocenione przez jury 
wylosowane spośród publicz-
ności. Bilety w cenie 25 zł do 
nabycia na www.biletyna.pl, 
www.kabaretowebilety.pl oraz 
w kasie teatru. Imprezę popro-
wadzą Robert Motyka (ex „Pa-
ranienormalni”) i Agata Biłas.

5, 6 lutego (poniedziałek, 
wtorek), g. 18.30, 20.30, 
Teatr im. S. Jaracza, Ot-
wock, ul. Armii Krajowej 4

kino „oaza” rozkwita na nowo
otwock 
W październiku 
ubiegłego roku 
zapowiadaliśmy 
dodanie 
otwockiemu 
teatrowi funkcji 
kinowej. realizacja 
projektu ruszyła 
11 stycznia 2018 
r. pod nazwą 
kino „oaza”. 
postanowiliśmy 
sprawdzić, jak 
działa nowy 
sprzęt i jakie jest 
zainteresowanie 
mieszkańców 
w pierwszych 
dniach życia 
otwockiego kina.

projekt realizuje Ot-
wockie Centrum 
Kultury, które ma 
już za sobą próbki 
działalności kino-

wej, tj. „czwartkowe kino ot-
wockie”, „niedzielne kino dla 

dzieci”, „kino dla MAM” czy 
„kino seniora”. Po tym prelu-
dium zespół OCK , na czele 
z  dyr. Sebastianem Rakow-
skim, postanowił wypłynąć 
na szersze wody, otrzymując 
dofinansowanie z  Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej 
w  wysokości 171 tys. zł oraz 
270 tys. zł z  miejskiego bu-
dżetu. Środki te posłużyły na 
wyposażenie sali w profesjo-
nalny system kinowy, czyli 
ekran, projektor, obiektyw, 
serwer, monitor odsłucho-
wy, wzmacniacze, głośniki 
oraz elektroniczny system 
zakupu biletów. Skompliko-
wany sprzęt i system działają 
bez zarzutu.

W pierwszym tygodniu z ki-
nowej oferty skorzystało 1800 
widzów. Obecny repertuar 
został  celowo ukierunko-
wany na młodych odbiorców 
ze względu na trwające ferie 
zimowe. Oczywiście, dorośli 
za chwilę również znajdą coś 
dla siebie. Już pod koniec 
stycznia pojawią się takie ty-
tuły jak „Cicha noc”- nagro-
dzony w Gdyni debiut Piotra 
Domalewskiego czy „Dzikie 
róże” Anny Jadowskiej. Jak 
zapowiada dyr. Rakowski, 
repertuar otwockiego kina 
będzie zróżnicowany, ale ze 
wskazaniem na film polski.

To jeden z wymogów, które 

stawia Sieć Kin Studyjnych 
i Lokalnych (SKSiL) promu-
jąca rodzime realizacje fil-
mowe o  wysokich walorach 
artystycznych. Do tej grupy, 
zrzeszającej ponad 200 kin 
w  Polsce, została również 
zgłoszona otwocka „Oaza”. 
S.Rakowski zapewnia, że 
główną rolą „Jaracza” pozo-
stanie działalność teatralna, 
zaś kino będzie tylko wzboga-
ceniem oferty na kulturalnej 
mapie Otwocka. Obecnie se-
anse wyświetlane są codzien-
nie i tak ma pozostać.

Na razie zrezygnowano z re-
alizacji dotychczasowych pro-
jektów, które prawdopodob-
nie z czasem powrócą, a być 
może pojawią się nowe. Co 
prawda warunki otwockiego 
kina nie pozwalają na organi-
zowanie filmowych premier, 
ale nowości na otwockim 
ekranie mają pojawiać się 
z  kilkutygodniowym opóź-
nieniem. Zważywszy na ceny 
biletów, proponowane przez 
„Oazę” (normalny: 17-20 zł., 
ulgowy: 15-17 zł, grupowy: 
13 zł.), otwockie kino może 
stać się konkurencyjne dla 
warszawskich multipleksów. 
Jasne, że nieporównywalny 
będzie wachlarz repertuaru, 
ale jeśli w  „oazowych” tytu-
łach znajdzie się konkretny 
film, na który akurat się wy-

bieraliśmy, to oszczędność 
staje się oczywista, a komfort 
oglądania podobny.

W tym miejscu warto zazna-
czyć, że nazwa kina „Oaza” 
jest nieprzypadkowa. Jesz-
cze przed II wojną światową 
w  budynku obecnego teatru 
działała spółka o nazwie Ki-
noteatr „Świt”, powołana przez 
rodzinę Nuswaldów (Nusfel-
dów), która wyświetlała nie-
me filmy. W roku 1931 spółka 
upadła, ale kino w  dalszym 
ciągu prowadziło działalność 
właśnie pod nazwą „Oaza”. Po 
modernizacji budynku w 1935 
roku zaczęto wyświetlać filmy 
dźwiękowe, zaś sala kinowa 

mieściła jednorazowo 300 
osób. Tak było aż wybuchu 
wojny, kiedy to Niemcy zare-
kwirowali kino na własne cele. 
Po roku 1945 budynek służył 
jako ośrodek kultury i siedzi-
ba Amatorskiego Teatru im. 
Stefana Jaracza, filmy jednak 
wyświetlano tu sporadycznie. 
Aż do dzisiaj, kiedy możemy 
cieszyć się z powrotu działal-
ności kinowej prowadzonej 
pełną parą w sposób absolut-
nie profesjonalny.

Repertuar kina „Oaza” 
zamieszczony jest na na-
szym portalu.

Sławomir Wąsowski
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kołBieL Na rynku 
wydawniczym ukazał się 
kolejny album pod redakcją 
kol. Andrzeja Kamińskiego 
przedstawiający Kołbiel-
szczyznę na zdjęciach z lat 
1910-1970 i współczes-
nych.

Fotografie w  albumie 
„Kołbielszczyzna w ka-
drze” pochodzą w głów-

nej mierze od mieszkańców 
gminy Kołbiel, ale także 
z  terenu powiatu mińskiego 
i garwolińskiego.

W  albumie poza zdjęcia-
mi jest też znakomity opis 
etnologiczny kołbielskiego 
regionu dr Justyny Górskiej- 
Streicher i  „Kołbielszczyzna 
dziś” w opisie Andrzeja Ka-
mińskiego.

Album to gratka dla mi-
łośników historii, a także dla 
wszystkich zainteresowanych 
kulturą Kołbielszczyzny. 

ZetKa
 

„Kołbielszczyzna
w kadrze” 
w cenie 50 zł

dostępna w delikatesach 
kulfon - kołbiel, Celestynów, 
Siennica

sklepach Top Market - koł-
biel, otwock (ul. Żeromskie-
go)

kuLTura

rekLaMa

W cieniu celestynowskich bzów
powIat Wspomnienia 
dotyczące profesora 
Jana Stanisława Paulusa 
przywiodło 20 stycznia 
do Otwocka kilkadziesiąt 
pokoleń jego uczniów. 
Pretekstem do spotka-
nia była promocja jego 
wierszy pisanych w latach 
1952-1962, a wydanych 
obecnie przez Stowa-
rzyszenie Absolwentów 
i Sympatyków 3 LO 
w Celestynowie wsparte 
finansowo przez gmi-
nę Celestynów.

Sala widowiskowa 
gościnnego Po-
wiatowego Mło-
dzieżowego Domu 
Kultury w Otwocku 

udekorowana kartkami z rę-
kopisu Profesora i  kiściami 
fioletowego bzu, którego aro-
mat powojennym uczniom 
przypominał Celestynów to-
nący wówczas w bzach, ledwie 
pomieściła wychowanków 
niezapomnianego pedagoga.

Jan Stanisław Paulus uro-
dził się w 1888 roku w War-
szawie. – Gimnazjum ukoń-
czył w Płocku. Wykształcenie 
zdobył, studiując w paryskiej 
Sorbonie, Uniwersytecie 
w Zurichu, posiadał również 
dyplom nauczyciela Uniwer-
sytetu w Warszawie – wspo-
mina swego starszego kolegę 
prof. Halina Różacka, rów-
nie wspaniała nauczycielka 
i  przyjaciel uczniów. Oby 

żyła 150 lat! - Znał biegle 6 
języków, w  tym łacinę i gre-
kę. Z Celestynowem związał 
się w  latach okupacji i  wraz 
z Michałem Rękasem prowa-
dził tajne nauczanie na pozio-
mie szkół średnich. Po wojnie 
był dyrektorem Gimnazjum, 
a gdy zostało przekształcone  
w Liceum Ogólnokształcące 
Nr 3 pracował w  nim jako 
nauczyciel przyrodoznaw-
stwa, geografii, astronomii, 
filozofii i  języka łacińskiego. 
Cechowała go niezwykła 
charyzma, serdecznośc dla 
uczniów, cierpliwość i dobroć, 
tak potrzebne w  zawodzie 
nauczycielskim – podkreśla 
z naciskiem prof. Halina Ró-
żacka, która w LO Nr 3 w Ce-
lestynowie przepracowała 50 
lat, ucząc języka polskiego 
(także piszącego te słowa).

Wieczór wspomnień i poezji 
rozpoczęła prof. Lucyna Rut-
kowska – prezes SAiS 3 LO 
w  Celestynowie, witając ko-
leżanki i kolegów oraz zapo-
wiadając lektorów: Dagmarę 
Foniak i Piotra Trąbińskiego, 
którzy  - przy akompania-
mencie muzyki wykonywanej 
przez Agatę i Joannę Jawor-
skie z  Celestynowa - czytali 
wiersze prof. Paulusa. W sali 
panowała niczym niezmą-
cona cisza, a  niektórzy nie 
kryjąc się, ocierali łzy z oczu, 
bo wiersze przenosiły ich 
w  czas młodości, czas lek-
cji z Profesorem, wspólnych 
z nim wędrówek po krajach 

świata, wodząc palcem po 
pożółkłej mapie i  czas bez-
troski. On był obecny. Przy-
wołany wierszami malu-
jącymi barwami pór roku 
dawny Celestynów i słowami 
przepełnionymi przyjaźnią 
do swych uczniów. Przywo-
łały go też autorskie  teksty 
piosenek sióstr Jaworskich: 
„Przebudzenie” i  „Jesteś tu”. 
Obecność wielkiego peda-
goga czuło się także podczas 
przerwy. Ci, których uczył, 
dzielili się wspomnienia-
mi z młodszymi, przytaczali 
słowa, jego nauczycielskie 
rady… Przerwa była też oka-
zją do rozmów z koleżankami 
i kolegami: kim się jest, co się 
robiło, ile się ma wnuków i ja-
kie choroby dokuczają.

Po przerwie prezes SAiS 3 
LO Lucyna Rutkowska dzię-
kowała koleżankom i kolegom 
za pomoc przy zbieraniu ma-
teriałów do wydania albu-
mu, napisanie wspomnień 

o Profesorze, za dostarczenie 
i  opis zdjęć… Podziękowała 
też prezydentowi Otwocka 
Zbigniewowi Szczepaniakowi 
za obecność, a w sposób szcze-
gólny złożyła na ręce obecne-
go na spotkaniu wicewójta 
Piotra Rosłońca podzięko-
wania gminie Celestynów za 
finansowe wsparcie wydania 
drukiem wierszy prof. Jana 
Stanisława Paulusa. Podzię-
kowała również harcerkom: 
Oli, Zuzi, Oldze i Gabrysi za 
pomoc w  organizacji spot-
kania. Wymieniła też spon-
sorów: Zakłady Piekarskie 
Oskroba, Delikatesy „Kulfon” 
w  Celestynowie i  Delikatesy 
„Bzyk”.

Po wymienieniu wszystkich, 
którzy pomogli Stowarzysze-

niu wydać tomik, nastąpił 
moment, na który wszyscy 
z  niecierpliwością czekali: 
rozdawanie tomiku, w  któ-
rym poza wierszami znajdu-
ją się osobiste wspomnienia 
uczniów o Profesorze i zdjęcia 
grupowe z profesorami daw-
nego Gimnazjum i  Liceum 
Ogólnokształcącego Nr 3 
w Celestynowie.

Po obejrzeniu wydawnictwa 
wszyscy dziękowali koleżance 
Lucynie Rutkowskiej za po-
mysł, trud zebrania materia-
łów, wydanie tomiku pt: „Gdy 
zakwitną bzy” i zorganizowa-
nie spotkania. I te podzięko-
wania nie były kurtuazyjne. 
Były szczere i zasłużone!

Andrzej Kamiński

Do wydania wierszy przy-
czynili się:
Maria Gudro –Chomicka,  
kalina Chrystowska  z d.
przegalińska, Wojciech kie-
ler,   Teresa Sitek zdziarska,   
Maria rymaszewska abra-
mowicz,  Hania Borczyń-
ska  Saciłowska, andrzej 
Mielcuch,  andrzej Masny,  
Stefan Mazur  przydromirski, 
Jerzy Żuraw, Jakub kordel,  
Grzegorz Muczke, Mirosław 
posytek,  anastazja posy-
tek, Henna papis, Jadwiga 
Lipińska, Bogusława Fili-
powicz, Janina Filip, edyta 
krzemińska, paweł ajdacki,  
iwona Skóra, andrzej Masny, 
Małgorzata Brudzyńska, 
Teresa Tarnowska,  Hanna 
Czarnecka, Beata przysowa.

album zdjęć kołbielszczyzny
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Na sceNIe

spotkaNIa

Dorosłe wypalanie
otwock Otwocki Klub 

,,Batory” zaprasza wszyst-
kich dorosłych na warsztaty 
ceramiczne. Kubek wykona-
ny własnoręcznie, miski, ta-
lerze z motywem zimowym, 
zawieszki, a może patera na 
ciasto? Jeżeli coś Cię z tego 
zainteresowało, to znaczy, 

że warsztaty są właśnie 
dla Ciebie. Zajęcia to dwa 
spotkania: na pierwszym 
uczestnicy wykonają z  gli-
ny wszystko, co tylko za-
pragną, a na drugim bedzie 
malowanie oraz szkliwienie 
dzieł. Prowadzenie - Zakątek 
ceramiczny Gliniana Chat-
ka (pracownia ceramiczna 

Otwock). Koszt: 50 zł od 
osoby, płatne przy zapisie. 
Liczba miejsc ograniczona. 
Zapisy – tel. 22 779 50 97 
lub osobiście w Klubie ,,Ba-
tory” w godz. 13.00 - 19.00.

7, 21 lutego (środa), 
godz. 18.00
Klub ,,Batory”, Otwock, 
ul. Stefana Batorego 34

pomoc przez 
zabawę
sobIeNIe-jez IorY 

Parafialny Zespół Caritas 
zaprasza na V Bal Chary-
tatywny. Gościnnie wystąpi 
uczestnik 8. edycji progra-
mu „The Voice of Poland”. 
W programie m.in.: zabawa 
taneczna, oprawa muzycz-

na zespołu Refleks, aukcja 
charytatywna z atrakcjami, 
losowanie voucherów na 
pobyt w  Spa „Perła Sobie-
nie”, fotobudka, tort, po-
nadto w  cenie biletu (160 
zł) m.in.: gorące posiłki, 
przystawki, napoje. Dochód 
z balu zostanie przeznaczo-
ny na projekt „Jesień życia 

w  wiosnę zmienić…” oraz 
na kontynuację programu 
„Skrzydła”. Zapisy: 793 796 
606 lub 509 035 876.

3 lutego (sobota), godz. 
19.00, Sala weselna 
„Pod Jaworem”, ul. 
Piwonińska 68

Przygotował: Wakul

powiatowe talenty
otwock To już tradycja! 

Bo jak inaczej nazwać kon-
kurs, który w tym roku odbę-
dzie się już po raz piętnasty. 
Rokrocznie jego uczestnicy 
zachwycają nas swoim mu-
zycznym talentem. Czy wia-
domo, o czym piszę? Tak, tak 
-  przed Wami Powiatowy 
Konkurs Kolęd i Pastorałek. 
Przesłuchanie konkursowe 
odbędzie się 3 lutego, a naj-
lepsi wystąpią tydzień później 
w koncercie finałowym. Kon-
kurs skierowany jest do dzieci 
i młodzieży ze szkół podsta-
wowych, klas gimnazjalnych 
i  szkół ponadpodstawowych 
– czeka Was zatem pełen 
wachlarz powiatowych ta-
lentów. Warto się wybrać nie 
tylko na koncert na finałowy, 
ale również na przesłuchania. 
Wstęp wolny.

3,10 lutego (sobota), 
godz. 10.00
PMDK Otwock, ul. Po-
niatowskiego 10

walizka
otwock Aktorzy ATM 

im. Stefana Jaracza w Otwo-
cku zapraszają na spektakl 
w  reżyserii Krzysztofa Cze-
kajewskiego pt. „Walizka”. 
Sztuka wystawiona będzie 
w  ramach obchodów Mię-
dzynarodowego Dnia Pamięci 
o Ofiarach Holokaustu i jest 
oparta na motywach „Spo-
wiedzi” Calka Perechodnika. 
Poznacie wstrząsającą histo-
rię jego rodziny, która wy-
darzyła się 19 sierpnia 1942 
roku podczas likwidacji get-
ta w  Otwocku. Żona Anna, 

przerażona widmem śmierci 
swojej i dziecka, stara się za 
wszelką cenę ratować życie. 
Jej mąż Calek, pełniący funk-
cję policjanta w getcie, także 
chce zrobić wszystko, by oca-
lić najbliższych. Życie jednak 
stawia go przed trudnymi 
wyborami, a  podejmowanie 
decyzji ostatecznych, najważ-
niejszych… paraliżuje strach. 
Jak się zachować w  obliczu 
śmierci, która czai się w pa-
trzących na nas oczach? 
Niezwykłą ciekawostką jest 
fakt, że sztuka będzie miała 
swoją premierę właśnie w Te-
atrze im. Jaracza w Otwocku, 
w miejscu, które kiedyś było 
siedzibą kina Oaza. A  jego 
właścicielką była Anna Pe-
rechodnik, żona Calka Pe-
rechodnika. Bilety w  cenie 
15/20 zł.

10 lutego (sobota), 
godz. 19.00
Teatr im. Stefana Jara-
cza, Otwock, ul. Armii 
Krajowej 4

rockowi amatorzy
otwock 10 lutego od-

będzie się pierwszy koncert 
zmienionej formuły kon-
kursu Rock Point, w  któ-
rej nagrodą jest nagranie 5 
utworów w  profesjonalnym 
studiu. Utwory zostaną rów-
nież zmiksowane oraz zma-
sterowane, co oznacza tylko 
jedno -  gotowy materiał do 
wydania. W  nowej formule 
Rock Point (w  stosunku do 
roku ubiegłego) odbędą się 
trzy koncerty eliminacyjne, 
w których jurorami jest pub-
liczność – w finałowej odsło-

nie wystąpią więc 3 zespoły. 
W  przeglądzie biorą udział 
grupy rockowe z  terenu po-
wiatu otwockiego działające 
przy ośrodkach/domach kul-
tury lub innych instytucjach 
bądź działające prywatnie. 
Są to zespoły amatorskie, 
czyli takie, które nie mają na 
swoim koncie debiutu płyto-
wego. Rock Point jest szansą 
dla zespołu na milowy krok 
w  kierunku własnej płyty, 
a dla Was czytelnicy – na po-
znanie lokalnej, amatorskiej 
sceny rockowej. Wstęp na 
koncerty jest darmowy.

10 lutego (sobota), 
godz. 18.00
Klub „Smok”, Otwock, 
ul. Warszawska 11/13

stepowe rytmy
otwock „Usłyszeć ta-

niec” to niezwykłe i  spekta-
kularne widowisko, na które 
zaprasza Amatorski Teatr im. 
Stefana Jaracza. Czekają na 
Was różne rodzaje stepowa-
nia: flamenco, step irlandzki, 
amerykański, taniec jazzowy 
oraz muzyka etnojazzowa na 
żywo. Projekt tworzą wybitni 
tancerze i muzycy, soliści wi-
dowisk w Europie i USA, tacy 
jak tancerka Marta Czyż (Ta-
niec z Gwiazdami), gitarzysta 
flamenco Michał Czachow-
ski (Indialucia), wokalistka 
Małgorzata Mycek (Danar). 
Bilety do nabycia na www.
biletyna.pl.  

17 lutego (sobota), 
godz. 19.00
Teatr im. Stefana Jara-
cza, Otwock, ul. Armii 
Krajowej 4
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rok dla ryszarda 
Nawrockiego
wiĄzowna Wzorem 
ubiegłorocznej akcji “Krę-
cimy dla Teosia“, podczas 
której organizowaliśmy róż-
ne działania, wydarzenia, 
atrakcje, a dochód został 
przekazany dla Teodora 
Górskiego, mieszkańca 
gminy Wiązowna - rok 2018 
dedykujemy Rysiowi Na-
wrockiemu.

5- letni Rysiek Na-
wrocki z Emowa po-
trzebuje wsparcia na 
operacje i  rehabilita-
cję. Choroba chłopca 

zaczęła się w lipcu 2014 roku, 
gdy zdiagnozowano u niego guz 
Trytona – rzadki rodzaj guza 
nerwów obwodowych. Guz był 
ogromny, miał 10 x 5 cm, ale 
na szczęście nie zdążył się uzło-
śliwić. Został wycięty, a  wraz 
z nim usunięto część nerwów, 
co spowodowało uszkodzenie 
splotu ramiennego i niedowład 
lewej ręki. Była ona całkowicie 
wiotka, więc chłopiec musiał ją 
nosić na temblaku.

Dwa lata później, gdy było już 
pewne, że nowotwór Ryśkowi 
nie zagraża, lekarze zdecydo-
wali się na pierwszą operację 
przeszczepu nerwów. Potem 
przeszczepiono mu mięśnie 
z uda do bicepsa, co po tygo-
dniach rehabilitacji pozwoliło 
chłopcu zginać rękę w łokciu. 
Operacje i  rehabilitacja były 
trudne i dla chłopca i dla jego 
rodziny. 

Chłopiec nie odzyskał jesz-
cze w pełni sprawności. Żeby 
to osiągnąć, potrzebne są ko-
lejne dwie kosztowne operacje 
w Niemczech. Po nich chłopca 
czeka wiele godzin wyczerpu-
jącej rehabilitacji. Operacje 
nie mogą zostać w  pełni sfi-
nansowane przez NFZ. Poza 
tym fundusz pokrywa koszt 
120 dni rehabilitacji rocznie, 
a chłopiec wymaga jej znacz-
nie częściej. To warunek, by 
w  przyszłości był sprawnym, 
zdrowym człowiekiem, który 
może spokojnie się uczyć, pra-
cować i być aktywnym.

Ryszard jest fanem piłki noż-
nej, jego ulubionym zawodni-
kiem polskiej reprezentacji jest 
Grzegorz Krychowiak. Uwiel-
bia sagę „Gwiezdne wojny”.

Żeby pomóc Ryszardowi 
i jego rodzinie, musimy zebrać 

przynajmniej 68 000 zł. To 
jest możliwe, jeśli każdy z nas 
przekaże na jego leczenie 1% 
podatku. Można to zrobić, 
wpisując w rocznym zeznaniu 
podatkowym w odpowiednim 
miejscu nr KRS 0000142952 
z dopiskiem Nawrocki Ryszard. 

Jednym z  działań na rzecz 
Ryśka jest koncert charyta-
tywny, na który już dziś zapra-
szamy. 

To już drugi tego typu kon-
cert charytatywny w  gminie 
Wiązowna. W wydarzenie włą-
cza się wiele osób z nią zwią-
zanych. Pracownicy urzędu 
z wójtem i  zastępcą na czele, 
dyrektorzy jednostek, osoby 
współpracujące z  Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Wiązow-
nie przygotowują specjalnie 
na tę okazję kabaret. Program 
kabaretowy z udziałem wymie-
nionych osób prezentowany 
jest tylko jeden raz, właśnie 
podczas tego wydarzenia. Pod-
czas koncertu prowadzone są 
liczne licytacje. Przedmioty 
podarowane przez darczyńców 
to między innymi: akcesoria 
sportowe z autografami spor-
towców, rzeźby, obrazy, zdjęcia, 
przedmioty użytkowe. W tym 
roku będzie licytowany medal 
taty Rysia za udział w  misji 
w Afganistanie V i VI zmiany 
NATO ISAF AFGANISTAN. 
Podczas imprezy niezwykły 
kompozytor, piosenkarz i pia-
nista, autor tekstów, aranżer 

– Grzegorz Turnau zagra spe-
cjalnie dla Rysia.

Koncert odbędzie się 4 marca 
2018 roku (niedziela) w Hote-
lu Brant w  Majdanie dzięki 
wsparciu i  gościnności Jaku-
ba Wesołowskiego.

Cegiełki upoważniające do 
wstępu na wydarzenie dostęp-
ne są w  Gminnym Ośrodku 
Kultury w  Wiązownie i  w  bi-
bliotekach gminy Wiązowna. 
Dodatkowo cegiełki można 
nabyć,  wpłacając darowiznę 
na konto Fundacji.

1. Należy wpłacić min. 150,00 
zł na konto Fundacji Fundacja 
OTWARTE RAMIONA

Fundacja Splotu Ramiennego
Nr konta: 90 8009 0007 

0017 3342 2001 0001 tytułem 
“Ryszard Nawrocki – Koncert”

2. Przesłać potwierdzenie 
realizacji przelewu na adres: 
gok@gok-wiazowna.pl

3. Przyjść na koncert w dniu 4 
marca 2018 r. do Hotelu Brant 
w Majdanie – wejściówka bę-
dzie czekała w recepcji.

(Rezerwacja na nazwisko 
osoby przelewającej środki fi-
nansowe. Można zmienić  re-
zerwację, podając odpowiednie 
dane w e-mailu)

 Dochód ze sprzedaży cegie-
łek zostanie przekazany na 
konto Fundacji Otwarte Ra-
miona na potrzeby Rysia Na-
wrockiego.  

Paulina Sokół - GOK Wiązowna

Rysiowi można pomóc, przekazując dowolną darowiznę 
na konto Fundacji:

oTWarTe raMiona
Fundacja Splotu ramiennego

nr konta: 90 8009 0007 0017 3342 2001 0001 
koniecznie z dopiskiem “ryszard nawrocki”



13www.iOtwock.info29 stycznia - 11 lutego 2018 rekLaMa



14 www.iOtwock.info 29 stycznia - 11 lutego 2018HiSToria

zatrudni kierowców
Prawo jazdy C + E, 

wymagane doświadczenie,

CV proszę kierować na adres: 
biuro@bruk-bud.com.pl

rekLaMa

Bogini Higieia a… herb otwocka
otwock Charaktery-
styczny znak miejskiej 
wspólnoty, jakim jest herb, 
pojawił się w II połowie XIII 
w. wraz z kodyfikacją prawa 
miejskiego. Od samego 
początku jego wzór ściśle 
określały reguły heraldycz-
ne. Otwock w swojej 100- 
letniej historii w roli miasta 
„dorobił” się już dwóch... 
a nawet trzech herbów.

pierwszy z  nich za-
twierdzony został 
jeszcze przed na-
daniem praw miej-
skich 7 sierpnia 

1916 r. z  inicjatywy radnego 
Edwarda Kasperowicza i był 
w użyciu do 1927 r. Od tego 
roku oficjalnym znakiem Ot-
wocka jest dzisiaj nam znany 
herb. Chyba każdy otwoc-
czanin wie, jak on wygląda. 
Kogo byśmy się nie spytali, to 
usłyszymy, że widać na nim 
pół orła w  koronie i  kielich 
z wężem będącym symbolem 
medycyny, co nawiązuje do 
uzdrowiskowej przeszłości 
miasta. Na oficjalnej stronie 

internetowej Urzędu Miasta 
Otwocka znalazłem tylko 
jego obowiązujący wizeru-
nek w zakładce... „Logotypy” 
( jakby herb był logotypem) 
i... ani jednego słowa opisu. 
Lakoniczny opis wyszuka-
łem dopiero w  archiwalnej 
wersji miejskiego portalu: 
„Nowy herb został zatwier-
dzony przez Radę Miejską 2 
sierpnia 1926 roku, a  przez 
wojewodę warszawskiego 16 
maja 1927 roku. Herb prze-
trwał do dziś. Herb jest dwu-
polowy, powstał z połączenia 
dawnego herbu województwa 
warszawskiego i godła medy-
cyny. Na tarczy widnieje po-
łowa orła polskiego w koronie 
oraz wypełzający z  pucharu 
wąż. Projekt herbu wykonał 
artysta plastyk Józef Tom. Od 
1927 roku herb ten figuruje 
na pieczęciach”.

Wpisane: hart ducha 
i mądrość
Obecny herb Otwocka jest 

dwupolowy. W polu prawym, 
czerwonym, znajduje się po-
łowa  - zwróconego na prawo 
- białego polskiego orła  w zło-
tej koronie i ze złotymi szpo-
nami oraz dziobem. W polu 
lewym, złotym (kolor żółty), 
widnieje połowa szarego kieli-
cha, z którego wypełza zielony 
wąż zwrócony w lewą stronę. 
Zastosowane barwy na tarczy 
herbowej nie są przypadkowe. 
W  heraldyce, zarówno tak 
szlacheckiej jak i  miejskiej, 
barwy wykazywały zależ-
ność od barw herbu dynastii 
i państwa. Kolorami dominu-
jącymi w heraldyce polskiej są 
więc czerwień i srebro. Kolor 
czerwony oznacza wspania-
łomyślność, hart ducha i wa-
leczność, a kolor złoty - wiarę, 
stałość, mądrość, chwałę, do-
skonałość. W przypadku Ot-
wocka możemy mówić o har-
cie ducha i mądrości, mając 
na myśli jego uzdrowiskową 
przeszłość. Połowa wizerunku 
koronowanego orła nawiązuje 
do dawnego herbu wojewódz-

twa warszawskiego i do herbu 
państwowego, co jest elemen-
tem jednoznacznie osadzają-
cym Otwock w  konkretnym 
miejscu na mapie Polski.

Bogini uzdrowiska
Ciekawszą symbolikę ma 

pole lewe, gdzie znajduje się 
pół kielicha z wypełzającym 
zeń wężem. Przez długie lata 
na herbach pokazywanych 
publicznie prezentowano 
cały kielich z wężem, a nawet 
kielich z wężem owijającym 
się wokół niego. Każde z tych 
wyobrażeń nawiązuje do po-
staci greckiej bogini zdro-
wia Higiei (Hygieia, Hygie-
ja, Hygea, Hygia, Higieja), 
której atrybutem był kielich 
z wężem (tzw. Kielich Higiei). 
Według greckiej mitologii 
Higieia była córką boskiego 
lekarza Asklepiosa (rzymskie-
go Eskulapa) i  Epione oraz 
siostrą Panakei (Panacei). 
Bogini często pojawiała się 
w orszaku ojca, uosabiając… 
zdrowie. Połączenie kielicha 
z wężem ma bogate znacze-
nie mitologiczne. W kielichu 
podawano wino, ale także 
ziołowe mikstury lecznicze. 
Wąż natomiast jest zwie-
rzęciem, którego jad może 
zabić, ale jednocześnie zrzu-
ca swoją skórę i regeneruje 
siły. Wysunięty jadowy języ-
czek przypomina natomiast 
o ostrożności i odpowiedzial-
ności, z jaką należy korzystać 
z darów natury. Kielich tutaj 
symbolizuje zdrowie, a  wąż 

ciągłą samoodnowę życia, 
ozdrowienie, długowieczność 
i uzdrawianie, czyli dokładnie 
to, czego oczekujemy od ku-
racji w uzdrowisku. Z czasem 
Kielich Higiei stał się sym-
bolem farmacji – aptek (cza-
sami mylnie uznawany jest 
za ogólny symbol medycyny, 
której faktycznym godłem 
jest laska Asklepiosa-Esku-
lapa), a od jej imienia nazwa-
no dział medycyny zajmujący 
się wpływem środowiska na 
zdrowie ludzkie, czyli higie-
nę. Swoją drogą ciekawe, kto 
wpadł na pomysł umieszcze-
nia w herbie Kielicha Higiei 
w czasie, gdy Otwock z higie-
ną i warunkami sanitarnymi 
nie bardzo sobie radził.

Obca korona
Nad tarczą znajduje się 

złota korona o  fantazyjnym 
kształcie z jedenastoma biały-
mi kamieniami. Ta dziwaczna 
korona jest artystyczną wizją 
stosowanych w  miejskiej 
heraldyce koron w  kształcie 
murów miejskich. Liczba 
baszt w koronie określa ran-
gę miasta. Było ich zwykle 
od trzech do pięciu (miasto 
ważniejsze ma większą liczbę 
baszt w koronie). Stosowanie 
koron w kształcie miejskich 
murów jest charakterystycz-
ne dla heraldyki zachod-
nioeuropejskiej i  rosyjskiej. 
W Polsce zaczęto je stosować 
dopiero w  okresie zaborów 
i  jest to ewidentny przykład 
rusycyzmu lub germanizmu 

w  rodzimej heraldyce. Pol-
ską tradycją natomiast było 
ozdabianie koroną królew-
ską miast pełniących aktu-
alnie lub dawniej rolę stolicy 
państwa czy stolicy dawnych 
jednostek terytorialnych.

Tarcza - polski barok
Przyjrzyjmy się jeszcze tar-

czy. Kształt tarczy herbowej 
wywodzi się w  prostej linii 
od tarczy bojowej. Zmieniał 
się on na przestrzeni wieków 
zależnie od kraju (wpływów 
obcych) i  aktualnej mody. 
W  czasach heraldyki żywej, 
tzn. będącej odzwierciedle-
niem rzeczywistego uzbro-
jenia rycerza, kształt tarczy 
ewoluował wraz z rozwojem 
rynsztunku i  zbroi. Z  cza-
sem heraldyka odeszła od 
tej zasady. Tarcza „otwocka” 
swoim krojem nawiązuje do 

XIX-wiecznych wzorców 
i  stanowi uproszczoną wer-
sję polskiej barokowej tar-
czy herbowej. Jest to kolejny 
element odróżniający otwocki 
herb od innych herbów miej-
skich w Polsce, które bazują 
na XIX - wiecznej tarczy hi-
szpańskiej. Tarcza otwocka 
jest dodatkowo ozdobiona 
szeroką złotą taśmą zwaną 
bordiurą. Tego typu ozda-
bianie czy też udostojnienie 
herbów jest powszechne 
w  heraldyce szkockiej, bry-
tyjskiej, francuskiej, hiszpań-
skiej i portugalskiej. W Polsce 
stosowane jest niezmier-
nie rzadko.

Wracając do bogini Higiei. 
W Poznaniu znajduje się je-
dyny jej pomnik w  Polsce. 
Ustawiony w  1908 r. z  fun-
dacji hr. Raczyńskiego na 
miejskim wodotrysku, nosi 
rysy jego żony, hr. Konstan-
cji z  Potockich Raczyńskiej. 
Może warto pomyśleć, żeby 
np. znajdująca się w  otwo-
ckim parku fontanna zosta-
ła ozdobiona figurą bogini 
Higiei. Byłoby to piękne na-
wiązanie do miejskiego herbu 
i  do uzdrowiskowej tradycji 
naszego miasta.

Tyle można wyczytać z do-
brze znanego nam herbu Ot-
wocka.

Paweł Ajdacki

Bogini Higieia

Herb z lat 1916-26 Herb nieoficjalny l. 90 Herb obowiązujący od 1927 r



15www.iOtwock.info29 stycznia - 11 lutego 2018 rekLaMa



16 www.iOtwock.info 29 stycznia - 11 lutego 2018SporT

karczewianki wciąż najlepsze!

Biegowa uczta

piłka RĘCZNA Wygrana 
w meczu rozegranym 21 
stycznia 2018 z KPR-TPD 
Białystok 29:28 (18:12) była 
dla szczypiornistek z Kar-
czewa już piątym z rzędu 
zwycięstwem w rozgryw-
kach II ligi kobiet w piłce 
ręcznej. Podopieczne Grze-
gorza Ankiewicza, jak do 
tej pory, wygrały wszystkie 
swoje spotkania i plasu-
ją się na pozycji lidera 
warszawsko-mazowieckiej 
tabeli grupy 3.

Tym razem jednak 
wyjazdowe zwycię-
stwo nie przyszło 
łatwo, a to za sprawą 
ambitnie i do końca 

grających białostoczanek, 
które na własnym parkiecie, 
zwłaszcza w drugiej połowie, 
postawiły karczewiankom na-
prawdę wysokie wymagania.

Powiedzieć o  tym meczu, 
że był emocjonujący, to nie 
powiedzieć… NIC. Takiej bo-
wiem dawki adrenaliny, jaką 
zafundowały swoim kibicom 
zawodniczki MKS-u, nie 
spodziewał się nikt. Zaczęło 
się więc jak u Hitchcocka od 
przysłowiowego „trzęsienia 
ziemi”, a potem napięcie już 
tylko rosło...

Karczewianki zaczęły w swo-
im stylu i z każdą akcją ich gra 
wyglądała coraz lepiej. Celne 
rzuty na bramkę Julii Zagra-
jek i  Joanny Wójcik szybko 
pozwoliły wyjść podwarszaw-
skiej drużynie na prowadze-
nie. W  16 minucie meczu 
drużyna z Białegostoku, mimo 
że występowała u siebie i po-
winna wykorzystać atut włas-
nego boiska, przegrywała już 
6 bramkami. Karczewianki 
natomiast rozgrywały pił-
kę szybko i  kombinacyjnie, 

konstruując akcje z  takim 
polotem, że ręce same skła-
dały się do oklasków. Dobra 
gra karczewianek w obronie, 
skutecznie hamowała zapędy 
wiceliderek z  Białegostoku, 
które ku rozpaczy impulsyw-
nie reagującego na ich po-
czynania trenera, nie mogły 
znaleźć skutecznego sposobu 
na przełamanie w tym meczu. 
W  rezultacie białostoczanki 
przegrały pierwszą połowę 
różnicą aż 6 bramek.

Nie wiadomo, co trener 
drużyny z  Białegostoku po-
wiedział swoim dziewczynom 
w szatni, ale faktem jest, że na 
drugą połowę spotkania wy-
szły mocno zmotywowane. 
Było to widać w ich postawie 
na boisku, chociaż sytuacja 
wciąż pozostawała pod kon-
trolą teamu z Karczewa, a tab-
lica wyników nadal odnoto-
wywała jego kilkubramkową 
przewagę. Jednak w  miarę 
upływu czasu sytuacja na 
parkiecie zaczęła robić się 
coraz bardziej dynamiczna. 
Indywidualnie kryta Julia 
Zagrajek właściwie przestała 
dochodzić do sytuacji strzele-
ckich, a coraz ostrzej grające 
białostoczanki zaczęły wymu-
szać faul za faulem, prowo-
kując rzuty karne. W  całym 
meczu podyktowali ich sę-
dziowie na korzyść drużyny 
z Białegostoku aż… dziesięć. 
W pewnym momencie rywa-
lizacji, prawie każda próba 
obrony ze strony szczypior-
nistek Karczewa kończyła się 
podyktowaniem wobec nich 
rzutu karnego. No cóż, z wer-
dyktami sędziów nie wypada 
polemizować, ale powiem 
szczerze - dawno już nie oglą-
dałem spotkania, w  którym 
arbitrzy tak ochoczo gwizda-
liby karne dla gospodarza.

Z  dziennikarskiego obo-
wiązku wypada   jednak  od-
notować, że gra Białegosto-
ku w  końcówce spotkania 
była   o  wiele skuteczniejsza 
niż w  pierwszej połowie. 
Konsekwentnie grające bia-
łostoczanki  powoli, acz syste-
matycznie, zaczęły odrabiać 
straty. Przewaga MKS-u Kar-
czew stopniała najpierw 
do trzech bramek, później 
dwóch, jednej, by w  końcu 
w  ostatniej minucie meczu 
zatrzymać się na wyniku re-
misowym. Euforia na ławce 
rezerwowych z Białegostoku 
i  na trybunach gospodarzy 
sięgnęła zenitu. Wydawało 
się, że nikt już nie odbierze 
tego remisu białostockiej 
drużynie. A jednak…

Kilkanaście sekund przed 
końcem spotkania skuteczną 
obroną  popisały się zawod-

niczki z  Karczewa i  dosłow-
nie sekundy przed końcowym 
gwizdkiem po raz ostatni 
ruszyły na   bramkę biało-
stoczanek. I  wtedy stało się 
coś, co trener białostockich 
szczypiornistek długo jesz-
cze będzie analizował… Piłkę 
otrzymuje atakująca z lewego 
skrzydła Aleksandra Gałązka, 
która mocnym rzutem w pra-
wy górny róg   definitywnie 
ustala wynik meczu. Ta ostat-
nia rzucona bramka wywołuje 
prawdziwą eksplozję radości 
na parkiecie i wśród kibiców 
karczewskiej drużyny. Kolej-
na wygrana podopiecznych 
Grzegorza Ankiewicza w roz-
grywkach II ligi kobiet w piłce 
ręcznej staje się faktem.

Zwycięstwo wywalczone 
po ciężkim meczu i  w  dra-
matycznych okolicznościach 
smakuje najlepiej. To także 

dowód na to, że debiutująca 
w rozgrywkach II ligi drużyna 
z Karczewa nie ma sobie rów-
nych i pewnie zmierza po mi-

strzostwo swojej grupy. Oby 
tak dalej, trzymamy kciuki!

Andrzej Idziak

bIegaNIe Początek mar-
ca zapowiada się bardzo 
interesująco, sportowo, 
rodzinnie i aktywnie. Warto 
zatem już teraz zarezer-
wować sobie we własnym 
kalendarzu pierwszą nie-
dzielę tego miesiąca. Cze-
kają bowiem na Was dwie 
niezwykłe i już tradycyjne 
imprezy biegowe.

Tropem Wilczym
W Otwocku odbędzie się VI 

już lokalna edycja ogólnopol-
skiej inicjatywy sportowo – hi-
storycznej, czyli Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. Zapisy 
już ruszyły – warto zatem 
zgłosić swój udział, który jest 
bezpłatny. Poprzednie edycje 
udowodniły, że nasze lokal-
ne społeczeństwo lubi dbać 
o pamięć i świadomość histo-

ryczną poprzez aktywność ru-
chową. Również tę rodzinną, 
bowiem tropem ŻW „podąża-
ją” całe rodziny. Każdy uczest-
nik otrzyma pamiątkową 
koszulkę i medal. Poza spor-
towymi zmaganiami odbędzie 
się  piknik historyczny i insce-
nizacja wojenna, a dla dzieci 
przewidziane są także anima-
cje. Po biegu organizator przy-
gotował poczęstunek w postaci 
bigosu, kiełbasek i ciepłej her-
baty. Start o  godzinie 12.00 
na terenie Muzeum Ziemi 
Otwockiej (ul. Narutowicza 
2), dystans to 1963 m.Zapisy 
do 23 lutego: sport@otwock.
pl, z dopiskiem: Tropem Wil-
czym. „Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych”. W mailu prosimy 
o następujące dane: imię, na-
zwisko, wiek oraz załączenie 
wypełnionej deklaracji. Infor-

macje pod numerem 22 788 
37 18. (liczba pakietów star-
towych 500 szt. - decyduje 
kolejność zgłoszeń)

38. Półmaraton 
Wiązowski
Tego samego dnia odbędzie 

się prawdziwa uczta dla tro-
chę bardziej doświadczonych 
(choć nie tylko) biegaczy. Otóż  
wielkimi krokami zbliża się 
38. Półmaraton Wiązowski. 
Organizatorzy przygotowali 
aż siedem biegów, toteż każ-
dy znajdzie coś dla siebie. 
I  jak od wielu lat twierdzą 
sami uczestnicy – trasa nigdy 
nie jest nudna, a  sam start 
jest dla wielu okazją do swo-
istego sprawdzianu efektów 
zimowych treningów. Bieg 
główny – 21,097 km wystar-
tuje w samo południe, a żeby 

tradycji stało się zadość, towa-
rzyszyć mu będą: Wiązowska 
5-tka oraz biegi młodzieżowe 
i dziecięce: Mały Półmaraton, 
Mały Ćwierćmaraton i  Bieg 
Krasnoludków. Trasy posia-
dają atest PZLA.

Zapisy trwają w  najlepsze, 
a „miejscówek” jest coraz mniej. 
Nie czekajcie do ostatniej chwi-
li!. Uczestnicy mogą wybrać pa-

kiet z koszulką lub bez - do 31 
stycznia ten pierwszy kosztuje 
60 zł, a drugi 45 zł. Wysokość 
opłaty startowej dla zawodni-
ków Wiązowskiej 5-tki to 25 zł 
za pakiet bez koszulki lub 40 zł 
za pakiet z koszulką. Od czwart-
ku, 1 lutego, opłata startowa 
ulegnie podwyższeniu, a w pa-
kietach będzie koszulka biego-
wa. Udział dzieci i  młodzieży 

w Małym Półmaratonie, Małym 
Ćwierćmaratonie i Biegu Kras-
noludków jest bezpłatny. 

Start, meta oraz miasteczko 
biegowe zlokalizowane będą 
przy Szkole Podstawowej 
w  Wiązownie. Szczegółowe 
informacje na temat biegu: 
wiazownapolmaraton.pl

Wakul
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II Liga Kobiet gr. 3 
Drużyna mecze zwycięstwa punkty zd.

1. MKS Karczew 5 5 15
2. KPR-TPD Białystok 5 2 6
3. MKS Lublin 5 2 5
4. KU AZS UW Warszawa 5 1 4


