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piórem kronikarza: W sprawie publikacji dotyczącej 
„Skandal samorządowy w otwocku” (nr 5/2018)

okradzeni w środku dnia

picie to długie życie

rekLaMa

Wesołe jest życie sta-
ruszka, a  szczegól-
nie, gdy zje golonkę, 

popije pięćdziesiątką wódki 
i utrwali chłodnym piwkiem, 
nie zważając na gderanie 
małżonki. I, by to gderanie 
uciszyć, przytoczyłem swo-
jemu cerberowi naukowe 
badania dr Claudii Kaws 
z  Uniwersytetu Kalifornij-
skiego. Jest ona zdania, że 
sekretem długowieczności 
seniorów niekoniecznie jest 
surowa dieta czy specjalne 
ćwiczenia. Jak się okazuje, 
sędziwy wiek to w dużej mie-
rze zasługa alkoholu i  nad-
programowych kilogramów. 
Wyniki badań, którymi dr 
Claudia Kawas podzieliła się 
na forum konferencji Ame-
rykańskiego Stowarzyszenia 
Na Rzecz Rozwoju Nauki, 
poprzedzone zostały po-
nad 15-letnimi badaniami. 
Ich celem było znalezienie 
odpowiedzi na intrygujące 
pytanie: dlaczego niektórzy 
ludzie dożywają 90, a nawet 
więcej lat? Otóż w badaniach 
wzięło udział 1700 osób mię-
dzy 90 a  99 rokiem życia. 
Naukowcy analizowali, jakie 
codzienne nawyki seniorów 
mają wpływ na ich zdrowie. 
Zespół naukowców doszedł 
do ciekawych wniosków. 
Mianowicie: ci z  badanych, 
którzy w przybliżeniu wypi-
jali dwie szklanki piwa albo 
wina dziennie, wykazywali 
o  18 proc. mniejsze ryzyko 
przedwczesnej śmierci w po-
równaniu do seniorów, którzy 
unikali alkoholu. Okazało się 
również, że niewielka nad-
waga (ale nie otyłość) u osób 
starszych, obniżała ryzyko 

przedwczesnej śmierci nawet 
o 3 proc. - Nie mam żadne-
go wytłumaczenia na to, ale 
jestem stanowczo przekona-
na, że picie skromnych ilości 
alkoholu sprzyja długowiecz-
ności - komentuje dr Claudia 
Kawas i dodaje: - Umiarko-
wane picie alkoholu i  nad-
programowe kilogramy to 
nie wszystko. Według badań 
na długowieczność i  dobre 
samopoczucie ma również 
wpływ regularny ruch i spę-
dzanie czasu na realizowaniu 
swoich pasji. Ci z badanych, 
którzy poświęcali przynaj-
mniej dwie godziny dziennie 
na hobby, byli aż o 21 proc. 
mniej narażeni na przed-
wczesną śmierć, a codzienne 
ćwiczenia fizyczne trwające 
od 15 do 45 minut zmniej-
szały ryzyko przedwczesnej 
śmierci nawet o 11 proc.

Niestety, żona nie dała się 
zwieść naukowym wywodom, 
a jedynie przykazała, bym nie 
czytał głupot na fejsie. Jedyne, 
co udało mi się ugrać wynika-
mi badań dr Kawas, to golon-
ka w kapuście raz w miesiącu 
i szklaneczka chłodnego piw-
ka. No, dobre i to!

Andrzej Kamiński

Pan Jarosław Margielski 
wobec opublikowanego 
w iOtwock.info artykułu 

„Skandal samorządowy w Ot-
wocku” (Nr 5/2018) wolał za-
brać głos w konkurencyjnym 
periodyku,... to zabrał. Przyj-
mujemy, że artykuł przewod-
niczącego Rady Miasta Otwo-
cka był prywatną publikacją 
i zamieszczony został na koszt 
zainteresowanego. 

Ponieważ uznajemy zasa-
dę, że „z kimś, kto zaprzecza 

pryncypiom, nie dyskutuje 
się” - nie będziemy polemi-
zować z panem Margielskim.

To, że iOtwock.info jest 
prywatną gazetą wąskiej 
grupy otwockich przedsię-
biorców nie stanowi tajem-
nicy, nie może też być po-
wodem do wstydu, a  tylko 
wyrazem wolności słowa, 
z  którego ta grupa korzy-
sta. Biznesmeni - Ireneusz 
Paśniczek, Piotr Skoczek, 
Wojciech Krawczyk - z chę-

cią i wielokrotnie udzielają 
się w życiu społecznym Ot-
wocka. 

Wydawcy iOtwock.info 
mają misję oraz ambicje, 
aby zabierać głos w ważnych 
dla otwockiej społeczności 
sprawach i czynią to zawsze 
w sytuacjach, gdy uznają  za 
stosowne. 

iOtwock.info nie przestanie 
krytykować działań szkod-
liwych dla miasta, powiatu 
i jego mieszkańców. Patrzymy 

na ręce politykom, samorzą-
dowcom, udostępniamy fakty, 
sprawdzone - na ile to możli-
we - wiadomości, a czytelni-
cy sami mają prawo wyrobić 
sobie na ich temat opinie. 
Publikacje w  ważkich spra-
wach i podawanie faktów nie 
powinno zaś być odbierane 
jako szykanowanie, chyba 
że... ktoś ma niską samoocenę 
lub jest narcyzem.

Kazimiera Zalewska 

powiat 28 lutego 2018 
na facebookowej grupie 
otwockiej pojawił się post 
ostrzegawczy, który doty-
czył działalności oszustów 
wyłudzających pieniądze od 
starszych osób metodą “na 
wnuczka“. Okazuje się, że 
rzeczywiście Otwock i okoli-
ce były celem jakiejś szajki. 
Niestety w dwóch przypad-
kach oszustom się powiod-
ło - okradli samotną kobietę 
oraz małżeństwo na łączną 
sumę kilkudziesięciu tysięcy 
złotych. Są też kolejne syg-
nały o aktywności oszustów. 
Policja apeluje o skrajną 
ostrożność i nieufanie oso-
bom, których tożsamości 
nie jesteśmy pewni!

Jak relacjonuje rzecz-
nik KPP Otwock, 
nadkom. Daniel Nie-
zdropa, 28.02.2018 
około południa zda-

rzyły się dwa udane dla oszu-
stów wyłudzenia pieniędzy od 
otwockich seniorów. Pierwszą 

z ofiar była 93-letnia, samot-
nie mieszkająca, kobieta. 
Zadzwoniła do niej kobieta i -  
podając się za członka rodziny 
(zwracała się do niej “ciociu“) 
- powiedziała, że jest u nota-
riusza i potrzebuje pieniędzy 
na opłatę. Starsza pani prze-
kazała pieniądze mężczyźnie, 
który wkrótce do niej się zgło-
sił, a niedługo potem zoriento-
wała się, że została oszukana.

Kolejne ofiary to małżeń-
stwo ok. 80-latków z  Otwo-
cka. Do nich także dzwoniła 
kobieta, udając wnuczkę 
i prosząc o pomoc finansową 
na kaucję, ponieważ jakoby 
miała groźny wypadek, za co 
groził jej areszt.

Tego samego dnia do ot-
wockiej komendy trafiły dwa 
kolejne zgłoszenia prób wyłu-
dzenia pieniędzy. Pierwsze od 
66-letniej mieszkanki Otwo-
cka, która nie dała się zwieść 
historii o wypadku osoby z ro-
dziny. Drugie - z terenu Józe-
fowa: tu do starszego mężczy-
zny zadzwoniła rzekomo córka 

z prośbą o pieniądze. Mężczy-
zna poznał się jednak na 
oszustwie w trakcie rozmowy, 
bo córka pojawiła się na jego 
posesji i widział ją przez okno.

Nadkom. Niezdropa w imie-
niu otwockich policjantów 
prosił, aby wszyscy, którzy 
mają samotnie mieszkają-
cych krewnych czy sąsiadów, 
ostrzegli ich o wzmożonej ak-
tywności oszustów. Podkreślał 
także, że zawsze należy weryfi-
kować usłyszane  informacje. 
Nawet gdy ktoś w pierwszym 
momencie uwierzy, że osobie 
bliskiej zdarzyło się nieszczę-
ście i  potrzebna jest pomoc 
finansowa, to  przed przeka-
zaniem jakichkolwiek pienię-
dzy trzeba koniecznie jeszcze 
raz skontaktować się z osobą 
bliską, dzwoniąc na kontakt 
sobie znany, a nie ten podany  
przez osobę proszącą o pienią-
dze. Absolutnie też nie należy 
ulegać prośbom dzwoniące-
go, aby o  zdarzeniu nikomu 
nie mówić. Jeśli chodzi o tak-
tykę oszustów, to warto też 

wiedzieć, że często zaczynają 
oni rozmowę, podając się za 
kogoś z rodziny, czyli wnuczka, 
bratanka itp., a osoby starsze, 
niestety, łatwowiernie same 
podają oszustom konkretne 
imiona i informacje o bliskich.

Policjanci szukają sprawców 
opisanego wyżej oszustwa. 
Prawdopodobnie w okolicach 
Otwocka szajka pojawiła się 
na krótko, starając się szyb-
kim, ale o  szerokim zasięgu 
działaniem trafić na osoby, 
które można okraść. Potem 
złodzieje znikają z danego te-
renu, przenosząc się na inny 
i szukając kolejnych, przypad-
kowych ofiar.

O każdej telefonicznej próbie 
nawiązania kontaktu przez 
oszusta i wszelkich podejrze-
niach można bezpośrednio 
informować oficera dyżurnego 
otwockiej komendy, telefonu-
jąc pod numer: 22 60 41 213. 
Można również dzwonić na 
alarmowe 997 i 112.

ZetKa
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Skandal z udziałem radnych 
poruszył mieszkańców otwocka
otwock W poprzed-
nim numerze iOtwock 
opublikowaliśmy tekst pt. 
“Skandal samorządowy 
w Otwocku”, w którym 
opisaliśmy działania otwo-
ckich radnych tzw. koalicji 
skupionej wokół przewod-
niczącego Rady Miasta 
oraz stowarzyszenia ekolo-
gicznego „Zielony Kasz-
tel”, które doprowadziły 
do utraty łącznie ponad 50 
milionów złotych bezzwrot-
nych dotacji dla miejskiej 
spółki OPWiK. Informacja 
wywołała ogromne poru-
szenie wśród mieszkańców 
Otwocka i lawinę komenta-
rzy w mediach społecznoś-
ciowych. 

Polemika, któ-
ra rozgorzała na 
jednej z grup dys-
kusyjnych mia-
sta Otwock na 

Facebooku (ponad 10 tys. 
użytkowników), miała bar-
dzo burzliwy przebieg. Po-
stanowiliśmy uporządkować 
dyskusję prosząc o wyjaśnie-
nia OPWiK.

Inwestycje OPWiK 
bez pozwoleń 
na budowę?
- Radni Kłósek i Łakomski 

zarzucili spółce wykonanie 
modernizacji oczyszczalni 
ścieków bez koniecznego 
pozwolenia na budowę. 

- Zaprzecza temu sam 
przewodniczący Margielski, 
który wystąpił do wojewody 
o wszczęcie z urzędu postę-
powań administracyjnych 
w  sprawie stwierdzenia 
nieważności prawomoc-
nych pozwoleń na budowę. 
W  uzasadnieniu wniosku 
napisano „Starosta Otwo-
cki decyzją (...) zatwierdził 
projekt budowlany i udzielił 
OPWiK pozwolenia na bu-
dowę wykonania robót bu-
dowlanych polegających na 
przebudowie i  rozbudowie 
oczyszczalni ścieków”. Oka-
zuje się, że 30 stycznia br. 
Powiatowy Inspektor Nad-
zoru Budowlanego wydał 
OPWiK pozwolenie na użyt-
kowanie wszystkich zgłoszo-
nych obiektów oczyszczalni, 
nie dopatrując się żadnych 
nieprawidłowości i kończąc 
tym samym proces inwe-
stycyjny, który nie ruszyłby 
z miejsca bez w/w pozwoleń 
na budowę.

Dowożone ścieki 
przemysłowe
- Kolejny zarzut dotyczył 

rozbudowy oczyszczalni 
w celu ściągnięcia do Otwo-

cka dziesiątek tirów wypeł-
nionych niebezpiecznymi 
ściekami przemysłowymi 
z  terenu całego Mazowsza. 
Argumentem „za” miał być 
przetarg sprzed 5 lat, któ-
rego spółka nie wygrała… 
Radni też nie przedstawili 
żadnych dowodów na udział 
spółki w jakimkolwiek prze-
targu na odbiór ścieków 
przemysłowych w  ciągu 
ostatnich lat. Zwróciliśmy 
się zatem do OPWiK z proś-
bą o dodatkowe wyjaśnienia. 

- Dane, które mamy poka-
zują, że ilość ścieków dowo-
żonych w  ostatnich latach 
jest na takim samym po-
ziomie, podobnie jak udział 
ścieków przemysłowych wy-
noszący ok 5% wszystkich 
ścieków dowożonych. Otwo-
cka stacja zlewna obsługuje 
zatem głównie ścieki bytowe 
z przydomowych szamb.

[Wykres dostępny na stro-
nie iOtwock.info]

- Z wypowiedzi J. Margiel-
skiego wynikało z  kolei, że 
na terenie oczyszczalni wy-
budowano specjalną stację, 
dzięki której do Otwocka 
będą zwożone tłuszcze z za-
kładów przemysłowych z te-
renu całego Mazowsza. Tę 
informację również spraw-
dziliśmy. 

- Jak poinformował inż. Ar-
tur Soczewica z Mostostalu 
Warszawa S.A., odpowie-
dzialny za ostatni etap mo-
dernizacji otwockiej oczysz-
czalni, stworzono możliwości 
wydzielonego przyjmowania 
tłuszczy organicznych po-
chodzących z  czyszczenia 
sieci i urządzeń kanalizacyj-

nych. Była to konieczność, 
aby zaprzestać ich zrzutu do 
punktu zlewnego i  zmniej-
szyć ilość tłuszczy w  ście-
kach poddawanych proce-
sowi oczyszczania. Stacja 
pozwala na skierowanie ich 
bezpośrednio do fermentacji 
celem odciążenia procesu 
oczyszczania ścieków w  re-
aktorze biologicznym.

Koszty eksploatacji 
i ceny za usługi
- Z  wypowiedzi radnych 

wynika, że Rada Miasta 
jest przeciwna rozbudo-
wie oczyszczalni ponieważ 
w  konsekwencji wzrosną 
koszty eksploatacji urządzeń 
i mieszkańcy będą mieli jesz-
cze wyższe opłaty za wodę 
i  ścieki. Spółce zarzucono 
prowadzenie nieodpowie-
dzialnej polityki finansowej, 
co według radnego Łakom-
skiego, spowodowało, że dziś 
wszyscy płacą więcej za ście-
ki. Czy tak jest naprawdę? 

- Przede wszystkim każ-
dy zakup nowego sprzę-
tu wiąże się z  oczywistymi 
oszczędnościami w kosztach 
eksploatacji. Po pierwsze 
urządzenia są na gwarancji, 
po drugie ich wydajność, 
mała awaryjność czy energo-
oszczędność przekłada się na 
redukcję kosztów. 

Argument wydaje się 
więc kompletnie
nietrafiony.
- Fakty dotyczące zmia-

ny cen usług OPWiK już 
w  iOtwock.info podawali-
śmy ( https://iotwock.info/
artykul/stawki-za-wode-

-i-scieki/274817 artykuł 
z października 2017  ). Infor-
mowaliśmy Państwa, że ak-
tualnie obowiązujące stawki 
wprowadzono zgodnie z wy-
rokiem Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w  War-
szawie z  dnia 5/12/2016 r. 
Wyrok ten był konsekwen-
cją zaskarżenia przez woje-
wodę (przy poparciu koalicji 
w RM Otwocka) uchwał jej 
poprzedników (radnymi byli 
wtedy m.in. p. Margielski i p. 
Kosiński - ojcowie obecnych 
radnych, nadających ton ko-
alicji). Wyrok wymusił na 
OPWiK wprowadzenie jed-
nej grupy taryfowej na ście-
ki, a przez to „uśrednienie” 
ceny. W efekcie z dotychcza-
sowych 4 grup taryfowych, 1 
grupa płaci więcej a 3 grupy 
płacą mniej.

Dokument 
z Ministerstwa 
Środowiska
- Radni udostępnili także 

na grupie dyskusyjnej skany 
pisma z Ministerstwa Środo-
wiska z 28/01/2015 r. mające 
być dowodem, że utrata czę-
ści (19 mln zł) z olbrzymich 
dotacji, unijnych (łącznie 
ponad 50 mln. zł.), była wy-
nikiem błędów zawartych 
we wniosku aplikacyjnym. 
Co na to OPWiK?

- Powyższe pismo było 
omawiane na jednej z  sesji 
RM w 2015 r., kiedy obecny 
na sali zarząd OPWiK oraz 
pracownicy merytoryczni 
spółki wyjaśniali radnym, 
każdą ze zgłoszonych uwag. 
Dopiero opublikowanie 
pisma Centrum Wspierania 

Inicjatyw Pozarządowych 
(będącego autorem wniosku 
OPWiK o dofinansowanie do 
WFOŚiGW), wyjaśniło sytu-
ację i praktycznie zamknęło 
dyskusję. W korespondencji 
Centrum czytamy „Pragnie-
my zaznaczyć, iż pierwszy 
raz spotkaliśmy się w trakcie 
oceny projektu z tak ogrom-
ną skalą uwag zgłaszanych 
przez ekspertów, które nie 
miały zastosowania w analo-
gicznych projektach innych 
beneficjentów (realizowali-
śmy kilkanaście projektów 
z  tego samego priorytetu 
i  działania). Odnieśliśmy 
wrażenie, iż celem ocenia-
jących było zniechęcenie do 
dalszej poprawy i uzupełnień 
wniosku”, i  dalej „W  opi-
nii CWIP, powodem, który 
zadecydował o  negatywnej 
ocenie przez Ministerstwo 
w/w projektu, był brak pra-
womocnego pozwolenia 
na przebudowę i  rozbudo-
wę OŚ w  Otwocku. Ponad-
to urzędnicy WFOŚiGW 
w Warszawie, Ministerstwa 
Środowiska oraz eksperci 
wykonujący ocenę wnio-
sku (…) posiadali bardzo 
dogłębną wiedzę na temat 
skomplikowanej sytuacji 
związanej z  pozyskaniem 
pozwolenia na budowę przez 
Inwestora (w tym skargami 
składanymi przez Stowa-
rzyszenie „Zielony Kasztel”). 
Inne uwagi zgłoszone przez 
Ministerstwo uznajemy za 
nieuzasadnione lub możli-
we do poprawy/korekty na 
etapie podpisywania umowy 
na dofinansowanie (tak jak 
odbywa się to w przypadku 

innych beneficjentów). Nie 
były to zatem argumenty 
decydujące o  odrzuceniu 
wniosku”. 

W czerwcu 2017 roku Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska, nie miał już 
żadnych wątpliwości (opisa-
nych w piśmie z MŚ) i udzie-
lił finansowania na zadanie 
„Przebudowa i  rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Ot-
wocku - zadanie II, III i IV” 
w  kwocie 14.005.711,40 zł. 
Dzięki tej decyzji otwocka 
oczyszczalnia jest obecnie 
jednym z  najnowocześniej-
szych obiektów w  Polsce, 
a  wymogi usuwania bioge-
nów są wypełniane na po-
ziomie znacznie wyższym 
od najbardziej restrykcyj-
nych norm.

[Pełna wersja dokumentu 
dostępna jest na portalu iO-
twock.info.]

Kazimiera Zalewska

Wypowiedź jednego 
z mieszkańców podczas 
dyskusji na Facebooku:
„nie mogę zrozumieć 
i wytłumaczyć inaczej tych 
działań, jak chęcią zwykłe-
go dokopania oponentom 
i opWik, opieranie się 
w sporze ze spółką na 
argumentach serwowanych 
przez konkurencyjne do 
otwockiej spółki przedsię-
biorstwa, takie jak józefow-
ska Hydrosfera. nie mogę 
zrozumieć opierania się 
na autorytetach takich jak 
burmistrzowie i wójtowie 
sąsiednich gmin, którzy 
dążą (i korzystają na tym 
wskutek takiej postawy 
radnych z otwocka) wyłącz-
nie do osiągnięcia swoich 
partykularnych politycznych 
interesów kosztem Otwocka 
i otwockiej spółki. zapro-
szenie burmistrza i wicebur-
mistrza Józefowa na sesję 
czy komisję w otwockim 
ratuszu w celu przeczołga-
nia prezesa i pracowników 
merytorycznych opWik 
uważam za lokalną zdra-
dę stanu. podobnie jak 
występowanie do wojewody 
z wnioskiem o stwierdzenie 
nieważności prawomocnych 
decyzji budowlanych, post 
factum, kiedy już urządzenia 
zbudowane na podstawie 
takich decyzji stoją i działają 
po dopuszczeniu ich do 
użytkowania.” 
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Brazylijski show 
z okazji dnia kobiet

Vi powiatowy konkurs palm 
Wielkanocnych w kołbieli

zadecyduj jaki będzie dworzec!

powiat Przybliżenie 
symboliki i znaczenia palmy 
w obrzędowości ludowej 
i chrześcijańskiej, popu-
laryzowanie zwyczajów 
związanych z Niedzielą 
Palmową oraz uroczystoś-
cią wielkanocną – to tylko 
niektóre pobudki do orga-
nizacji kolejnego konkursu 
na najpiękniejszą palmę 
w powiecie otwockim.

Organizatorem konkur-
su jest Szkoła Pod-
stawowa im. Armii 

Krajowej w Kołbieli, na czele 
z dyr Agatą Michalczyk, pod 
Honorowym Patronatem Sta-
rosty Powiatu Otwockiego, 
Mirosława Pszonki oraz Izby 
Przedsiębiorców Powiatu Ot-
wockiego. Zadanie konkur-
sowe polega na wykonaniu 
max. jednometrowej palmy 

z  naturalnych materiałów 
przy wykorzystaniu trady-
cyjnych form zdobniczych. 
Organizatorzy pragną rozbu-
dzać inwencję twórczą dzieci 
i młodzieży, stwarzać warun-
ki do ingerencji społecznej 
w  małej ojczyźnie oraz pro-
mować nasz dorobek kultu-
rowy. Zaproszenie do udziału 
w konkursie skierowane jest 
do wszystkich szkół i instytu-
cji kulturalno-oświatowych, 
znajdujących się na terenie 
powiatu otwockiego. Prace 
należy składać w SP Kołbiel 
w  dniach 12-15.03.18 r., zaś 
rozstrzygnięcie konkursu 
odbędzie się 19 marca i wtedy 
na stronie www.spkolbiel.pl. 
(tam też szczegóły) zostaną 
ogłoszone wyniki. Nagrody 
będą wręczone podczas II 
Otwockiego Jarmarku Wiel-
kanocnego w  dniu 24.03.18 

r. (sobota). Konkurs jest do-
finansowany ze środków Po-
wiatu Otwockiego oraz Izby 
Przedsiębiorców Powiatu Ot-
wockiego.

Organizatorzy serdecznie za-
praszają.

Sławomir Wąsowski

otwock W środę, 14 
marca w Teatrze im. S. Jara-
cza w Otwocku o godzinie 
17.00 odbędzie się otwarte 
spotkanie konsultacyjne do-
tyczące przebudowy dworca 
PKP. Mieszkańcy będą mieli 
możliwość wypowiedzieć 
się na temat oczekiwa-
nej dostępności dworca, 
a w szczególności przejścia 
podziemnego i budynku 
dworca, przed sporządze-
niem ostatecznego projektu 
budowlanego przez PKP.

Według wstępnych za-
łożeń dworzec zyska 
nowe przejście pod-

ziemne, które będzie znajdo-
wało się na wysokości pero-
nów. Będzie ono wyposażone 
w  dwie windy i  pochylnie. 
Dodatkowe przejście dla pie-
szych ma być zlokalizowane 
na wysokości Teatru im. S. 
Jaracza.

Modernizacja dworca jest 
realizowana przez PKP w ra-
mach przebudowy linii ko-
lejowej Warszawa – Lublin. 
Cała inwestycja ma koszto-
wać 3,4 mln zł z  czego 2,9 
mln zł będzie pochodziło ze 
środków Unii Europejskiej. 
Prace projektowe związa-
ne z  przebudową dworca 
mają się zakończyć jeszcze 

w tym roku, po to by w 2019 
roku mogła się rozpocząć 
jego przebudowa.

Red.

otwock Podobnie jak 
w latach poprzednich 
prezydent miasta zaprosił 
mieszkanki Otwocka na 
przygotowany specjal-
nie z okazji ich święta, tj. 
Międzynarodowego Dnia 
Kobiet, show. W tym roku 
wystąpił Amilcar Batista 
Cruz razem z zespołem. 
Sala teatru była wypełnio-
na po brzegi, a atmosferę 
podgrzewali dodatkowo 
brazylijscy tancerze. Tego 
dnia naszym mieszkankom 
wrażeń nie brakowało.
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wielki remont iop zakończony
otwock 
niezwykłej 
przemianie uległ 
interwencyjny 
ośrodek 
Preadopcyjny 
(iop) w otwocku 
- miejsce pobytu 
porzuconych 
niemowląt 
z całego 
Mazowsza - 
prowadzony przez 
Fundację rodzin 
adopcyjnych.

W  terminie od 
20 listopada 
do 15 grudnia 
2017 odbył się 
generalny re-

mont placówki, koordynowa-
ny przez Fundację Medicover. 
W to skomplikowane przed-
sięwzięcie bezinteresownie 
zaangażowało się ponad 50 
firm, ponad 150 dobroczyń-
ców, a także kilkuset wolon-
tariuszy. W  lutym br. Ośro-
dek został oficjalnie otwarty. 
Dzięki wsparciu Fundacji 
Medicover, Stowarzyszeniu 
Przyjaciół Domu Nazaret, 
licznych darczyńców i sponso-
rów zaangażowanych w akcję 
pro bono, a przede wszystkim 
dzięki wielkiej sile dobrej 
woli i  współpracy, przepro-
wadzony został gruntowny 
proces przemiany Ośrod-
ka, który stara się stworzyć 
porzuconym noworodkom 

i  niemowlętom namiastkę 
domu w  czasie, gdy czekają 
na rodziny.

IOP to unikalny w skali kra-
ju i  jedyny w  województwie 
mazowieckim ośrodek inter-
wencyjny przyjmujący w na-
głych sytuacjach kryzysowych 
noworodki i niemowlęta, które 
zostały pozbawione czasowo 
lub trwale opieki rodziców. 
Jego działalność służy ochro-
nie najmłodszych przed nega-
tywnymi skutkami sieroctwa.

Dyrektor IOP - Dorota Po-
lańska powiedziała: „Remont 
Interwencyjnego Ośrodka 
Preadopcyjnego był niezbęd-
ny, żeby podnieść komfort ży-
cia naszych podopiecznych. 
Musimy odpowiedzieć na 
wszystkie ich potrzeby, nie 
tylko te opiekuńcze. Dzieci 
muszą mieć zapewnione od-
powiednie bodźce wzrokowe 
i  dotykowe. Tak ogromna 
zmiana w  ośrodku podnio-
sła również komfort pracy 
personelu ośrodka. Wraże-
nia po remoncie zarówno 
pracowników ośrodka, jak 

i samej Fundacji Rodzin Ad-
opcyjnych, a także wszystkich, 
którzy widzieli ośrodek przed 
i po są niesamowite. Remont 
nie byłby możliwy, gdyby nie 
kilkuset wolontariuszy i kilka-
dziesiąt firm, które pokazały, 
że we wspólnym, dobrym 
celu i  działając razem, po-
święcając swój czas, można 
zdziałać cuda.”

Remont objął osiem po-
mieszczeń dla dzieci, ba-
wialnię, pokój rehabilitacyj-
ny, kuchnię, dwa korytarze, 
pomieszczenie socjalne i trzy 
pokoje administracyjne. 
Modernizacja ośrodka warta 
jest ponad 410 tys. zł. Jednak 
dzięki darczyńcom remont 
kosztował dużo mniej. Prze-
prowadziły go firmy, które 
pracowały charytatywnie lub 
za symboliczną opłatą - Sto-
warzyszenie Przyjaciół Domu 
Nazaret podarowało na ten 
cel 50 tys. zł. Starostwo po-
wiatowe w Otwocku sfinan-
sowało wymianę instalacji 
wodno-kanalizacyjnej.

Zakres remontu obejmował: 
wymianę podłóg, moderni-
zację instalacji wodno – ka-
nalizacyjnej i  elektrycznej, 
malowanie, tapetowanie, 
reorganizację pomieszczeń, 
przestrzeni gospodarczej 
oraz biurowej. Metamorfo-
zę wnętrz zaprojektowano 
z ogromną dbałością, aby każ-
dy metr kwadratowy ośrodka 

zamienił się ze „szpitalnego” 
na „domowy”. Przytulne po-
koje w  pastelowych kolorach, 
piękne drewniane łóżeczka 
pomalowane na biało, jasne 
meble i urocze półki – domki, 
a  także nowe, sensoryczne 
zabawki. Całości dopełniło 
ciepłe oświetlenie.

Całościowy projekt remontu 
Ośrodka przygotowało biuro 
Roma Kulczyk Architekt.

W remont włączyło się także 
wielu darczyńców indywidu-
alnych, niezwiązanych ani 
z  ośrodkiem, ani z  Fundacją 
Medicover. Została urucho-
miona strona, na którą każdy 
mógł wejść i  zarezerwować 
kupno, np. części wyposaże-
nia lub oświetlenia. Pomóc 
mógł każdy na miarę swoich 
możliwości, gdyż do wybo-

ru było wiele elementów: 
od najdrobniejszych akceso-
riów dziecięcych, do mebli 
zarówno dla dzieci, jak i  do 
części socjalnej czy biurowej 
oraz sprzętów niezbędnych 
do rehabilitacji. Odzew ludzi 
o wielkich sercach przeszedł 
najśmielsze oczekiwania.

Dzieci powróciły po remon-
cie jeszcze przed świętami 
Bożego Narodzenia, jednak 
oficjalne otwarcie odbyło się 
9 lutego 2018 roku. Gościli-
śmy na nim zarówno przed-
stawicieli partnerów oraz 
sponsorów, jak również swoją 
obecnością zaszczycił nas wi-
cestarosta Powiatu Otwockie-
go, pan Paweł Rupniewski.

Kinga Błaszczyk 
Fundacja Rodzin Adopcyjnych

wśród organizacji, 
które przyczyniły 
się do remontu iop 
znalazły się m.in. 
firmy:

action, advertis, anna 
Morawska architekt , 
apteki Medicover, centrum 
Medicover aleje Jerozolim-
skie, centrum Medicover 
klimczaka, centrum Me-
dicover Wołoska, centrum 
Medicover Wrocław, colliers 
international, eip Sp. z o.o., 
everspace Sp. z o.o, Funda-
cja Medicover, Henry kruse, 
Hr Business consluting, 
invimed, Fundacja rodzin 
adopcyjnych, irMa, Janus, 
Light effect, Marcin dekor 
Sp. z o.o, Medi-coVer 
Band, Medicover Go, 
Medicover More, Medicover 
Senior, Medicover Stoma-
tologia, Medicover Stoma-
tologia atrium , Medicover 
Stomatologia Jerozolimskie, 
Medicover Stomatologia 
klimczaka, Medicover 
Stomatologia puławska, 
Medicover Stomatologia 
Wołoska , Medicover, 
dział aX, Medicover, dział 
centralnych zakupów, 
Medicover, dział cyfrowe-
go rozwoju, Medicover, 
dział Hr, Medicover, dział 
inwestycji , Medicover, dział 
iT, Medicover, dział Mar-
ketingu, Medicover, dział 
prawny, Medicover, pion 
commercial, Medicover, 
pion Medyczny, Medicover, 
pion operacyjny, newmor, 
nordic Living, noTi, pro-
artmedica Mariola Kacz-
marska, project Medica, 
rehasport, rhenus, roma 
kulczyk architekt, Sca 
HYGiene Sp.z o.o., Sitag, 
Splast, Starostwo powiatu 
otwockiego, Stern Weber, 
Stowarzyszenie przyjaciół 
domu nazaret, Studio Sen-
so , Synevo, Szpital Medi-
cover, Tech-Med., Timoore, 
TpJu agnieszka kamola-
-kwiatkowska, Verti-Hor.
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otwock Po około 
roku od złożenia wniosku 
inwestor Galerii Kupiecka 
doczekał się zakończenia 
sprawy dotyczącej prze-
kazania mu przez miasto 
Otwock kilku małych dzia-
łek -  należących do gminy 
- z przeznaczeniem pod 
budowę galerii handlowej. 
27 lutego 2018 rada miasta 
podjęła uchwałę, która 
pozwala na zbycie wspo-
mnianych nieruchomości 
firmie WOT Invest w formie 
wieczystego użytkowania. 

W związku z tym w kwietniu 
br. powinna wreszcie ruszyć 
budowa Kupieckiej.

Jak wcześniejsze, tak 
i  ostatnie negocjacje 
na spotkaniu komisji 

i na sesji RM nie były łatwe. 
Radni koalicji, choć sami nie 
spieszyli się i podjęcie decyzji 
zajęło im niemal rok [czytaj 
także: „Inwestor już rok cze-
ka, radni obradują, a  budo-
wa Galerii Kupiecka stoi!” ] 
oraz mimo wcześniejszych 
ustaleń, nalegali, aby skrócić 

o połowę - z pięciu lat na dwa 
i  pół roku - czas, w  którym 
inwestycja ma być w każdych 
okolicznościach zakończona.  
Przedstawiciel inwestora, 
Wojciech Krawczyk, co praw-
da przyznał, że firma chce bu-
dowę zrealizować w znacznie 
krótszym czasie ( około roku 
), ale stwierdził, iż nie może się 
w  tym momencie zgodzić na 
taką zmianę. Kiedy inne zapisy 
uchwały zostały już ustalone, 
to jeszcze koalicjanci wiele 
czasu poświęcili na krytykowa-
nie estetyki ogrodzenia wokół 
inwestycji, tak jakby to była 
jedna z istotniejszych spraw.  

Ale w  końcu argumenty 
przeciwne zostały najwyraź-
niej wyczerpane, bo ostatecz-
nie uchwała została przyjęta: 
15 głosami za, przy 1 przeciw-
nym i  1 wstrzymującym się. 
Ustalono, że WOT Invest ma 
pięć lat od momentu podjęcia 
tejże uchwały na oddanie do 
użytkowania Galerii. 

Budowę można zacząć, 
uchwała pozwala bowiem 
inwestorowi podpisać umowę 
z bankiem w sprawie kredytu, 
a następnie z generalnym wy-
konawcą na realizację inwe-
stycji. 

Jak powiedział Wojciech 
Krawczyk, dobrze by było, 
żeby teraz Urząd Miasta 
ustalił wszelkie wątpliwości 
i postarał się o sprawne ure-
gulowanie prawne tych kilku 
działek, aby móc podpisać 
umowę o wieczystej dzierża-
wie z inwestorem. Ta sprawa 
bowiem także przeciąga się  

nadmiernie w czasie.
Jak dowiedzieliśmy się, 

firma WOT Inwest planuje 
rozpocząć prace budowla-
ne jeszcze w  kwietniu br. 
Inwestor deklaruje także 
przeprowadzenie całej bu-
dowy w  „sprzyjających oko-
licznościach” w  ciągu roku. 
Zastrzeżenie i  brak zgody 
na skrócenie czasu zrealizo-
wania inwestycji w  umowie 
z  radą miasta wynikają, jak 
się dowiadujemy, z ostrożno-
ści inwestora. Obawia się on 
kolejnych problemów - prób 
zablokowania budowy. Nie-

stety, już na sesji było widać, 
że obawy te mogą być bar-
dzo zasadne. Okazuje się, że 
jeden z wiernych stronników 
koalicji radnych, osoba rzeko-
mo postronna, działa już od 
dłuższego czasu, pisząc skargi 
do urzędów (choć te  kolejno 
odrzucają je jako bezzasad-
ne), aby cofnąć WOT Invest 
pozwolenie na budowę Gale-
rii Kupiecka. 

Miejmy nadzieję, że dzia-
łania przeciwników Galerii 
okażą się nieskuteczne.

Kazimiera Zalewska
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karczew okiem radnego kwiatkowskiego

Jest zgoda na przekazanie działek miejskich pod 
Galerię kupiecką

Rewolucja 
czy ewolucja 
na Ługach?
Osiedle Ługi projektowane 

było jeszcze w poprzednim 
ustroju, a  co za tym idzie, 
w  trakcie prac nie przewi-
dziano wielu rzeczy, jakie 
miała przynieść przyszłość. 
Jednym z  podstawowych 
błędów jest wybudowanie 
zbyt wąskich uliczek i nie-
uwzględnienie rosnących 
potrzeb parkingowych. Bo 
kto by wówczas pomyślał, 
że za 30 lat samochodów 
będzie kilkanaście razy wię-
cej...

Modernizacja infrastruk-
tury i „ucywilizowanie” sytu-
acji parkingowej na osiedlu 
to jeden z celów, jakie zało-
żyłem sobie na początku 
tej kadencji samorządu. Do 
końca III kwartału br. po-
winna wreszcie zostać przy-
jęta organizacja ruchu dla 
Ługów. Zakłada ona przede 
wszystkim uporządkowa-
nie osiedla, odpowiednie 
oznakowanie i  wyznacze-
nie miejsc parkingowych, 
umożliwiając dostęp do 
klatek schodowych. W pro-
jekcie jest jeszcze trochę 
niedociągnięć, ale mam 
wrażenie, że zmierzamy 
w dobrym kierunku. Wpro-
wadzenie organizacji ruchu 
zwiększy przede wszystkim 
bezpieczeństwo na osiedlu 
i określi jasne zasady poru-
szania się po nim. O szcze-
gółach opowiem w osobnym 
felietonie - po roboczym 
spotkaniu z  projektantem 
oraz radnymi.

autobusem na PKP 
po wakacjach
Termin uruchomienia linii 

autobusowej ZTM z  Kar-
czewa do PKP w Otwocku, 
niestety, oddala się. Plano-
wane uruchomienie połą-
czenia zostało przesunięte 
na 3 września br. Wynika to 
z faktu, iż wciąż czekamy na 
wycenę dłuższego wariantu 
trasy autobusu (kościół na 
os. Ługi, ul. Generalska, 
Kuklińskiego, później ul. 
Kraszewskiego aż do ronda 
z  ul. Batorego - następnie 
powrót w  kierunku Kar-
czewa - ul. Wyszyńskiego, 
ul. Świderska do kościoła 
w  Karczewie - ul. Mickie-
wicza, os. Ługi, Karczewska, 
Batorego, Olszowa, Przewo-
ska, Andriollego do PKP 
w  Otwocku). Przeciągnęły 
się także rozmowy między 
samorządami i  Zarządem 
Transportu Miejskiego 
w  Warszawie. Do końca 
marca ma nastąpić podpisa-
nie porozumienia i zarezer-
wowanie środków w budże-
tach obu gmin, a następnie 
ZTM rozpisze przetarg 
i wyłoni firmę, która będzie 
realizować połączenie.

Częstotliwość kursowa-
nia autobusów pozostawia 
w mojej ocenie wiele do ży-
czenia (planowane jest 18 
kursów – co ok. 40 minut 
w godzinach szczytu, co 60 
minut lub więcej w pozosta-
łych porach dnia), ale są to 
już przynajmniej podwaliny 
pod wewnętrzną komunika-
cję publiczną. Wierzę, że li-
nia będzie się rozwijała i wraz 

ze wzrostem zainteresowania 
ze strony pasażerów, rosła bę-
dzie również liczba kursów.

o smogu mówi się 
coraz gŁośniej
Nasz region, niestety, przo-

duje w niechlubnym rankingu 
zanieczyszczenia smogiem. 
W  gminach podejmowane 
są różne działania dążące do 
poprawy sytuacji, ale jest ich 
w mojej ocenie za mało i nie 
są one ze sobą w żaden spo-
sób skoordynowane.

14 lutego w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa 
Mazowieckiego w  Warsza-
wie odbyło się spotkanie 
dla samorządowców, które 
dotyczyło walki ze smogiem. 
Jak stwierdził Wiesław Ra-
boszczuk, wicemarszałek 
woj. mazowieckiego, główną 

przyczyną smogu na obrze-
żach Warszawy i w gminach 
ościennych jest złe spalanie 
w domach jednorodzinnych.

W  związku z  powyższym, 
w marcu i październiku, zor-
ganizowane zostaną dwa 
konkursy na wymianę urzą-
dzeń grzewczych, na które 
przeznaczone zostanie łącznie 
ok. 25 mln zł na terenie Ma-
zowsza. Na spotkaniu zebrani 
usłyszeli również deklarację, 
że w  przypadku większego 
zapotrzebowania, samorząd 
woj. mazowieckiego będzie 
zabiegał o dodanie środków 
na to przedsięwzięcie..

Do projektu przystąpiła 
także gmina Karczew. Nabór 
wniosków planowany jest od 
30.03.2018r. do 06.06.2018r. 
W ramach konkursu wsparcie 
udzielane będzie na realizację 

projektów dotyczących likwi-
dacji „niskiej emisji”. Działa-
nia zostaną skierowane na 
realizację przyłączy do sieci 
ciepłowniczej/chłodniczej 
oraz wymianę starych kotłów, 
pieców, urządzeń grzewczych 
wykorzystujących paliwa sta-
łe na źródła ciepła spalające 
biomasę lub wykorzystujące 
paliwa gazowe:

– wymiana czynnika grzew-
czego (kotłów, pieców, urzą-
dzeń grzewczych) w  gospo-
darstwach domowych,

– wymiana czynnika grzew-
czego (kotłów, pieców, urzą-
dzeń grzewczych) w ramach 
lokalnych źródeł ciepła tj. 
kotłowni zasilających kil-
ka budynków oraz kotłow-
ni osiedlowych,

– podłączenie do sieci cie-
płowniczej/chłodniczej.

W  ramach konkursu moż-
liwe jest uzyskanie dofinan-
sowania w wysokości 50% na 
prace termomodernizacyjne 
w budynku, w którym wymie-
niane będzie źródło ciepła.

Maksymalny poziom dofi-
nansowania dla projektów 
wynosi aż 80% kosztów kwa-
lifikowanych projektu.

Do piątku, na stronie www.
karczew.pl, powinny pojawić 
się wnioski i załączniki, któ-
re muszą wypełnić wszystkie 
osoby zainteresowane wymia-
ną kotłów. Mieszkańców in-
nych gmin gorąco zachęcam 
do dowiadywania się o szcze-
gółach konkursu w miejsco-
wych urzędach.

Zdecydowanie namawiam 
Państwa do składania wnio-
sków, bo każdy z  nas ma 

wpływ na jakość powietrza 
w naszej okolicy. Należy pa-
miętać, że wymiana źródła 
ciepła to również sposób 
na znalezienie oszczędności 
w domowym budżecie i uła-
twienie procesu ogrzewania.

Co więcej, mam dobre 
wieści dla osób zaintereso-
wanych przyłączeniem do 
sieci ciepłowniczej. Mimo że 
burmistrz Karczewa odradza 
mieszkańcom podłączanie do 
sieci, argumentując, iż „za-
pewne taka techniczna moż-
liwość istnieje. Obawiam się 
jednak, że kwestie partycypa-
cji finansowej mieszkańców, 
a  raczej ich wielkość, może 
być dużym problemem.” – to 
dofinansowanie w  wysoko-
ści do 80% obejmie również 
podłączenie do sieci ciepłow-
niczej. Dzięki temu koszt in-
westycji nie będzie już tak 
wysoki. A  warto zaznaczyć, 
że ten sposób ogrzewania 
jest najkorzystniejszy zarów-
no dla gminy,  jak i dla miesz-
kańców.

Piotr Kwiatkowski, 
Radny Rady Miejskiej 

w Karczewie
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celestynów Schronisko 
dla Bezdomnych Zwierząt 
zachęca do adopcji jego pod-
opiecznych. 

jerzyn to ok. 2-letni nie-
duży psiak, bardzo pogodny 
i kontaktowy. Przytuli się 
chętnie do każdego czło-
wieka i świetnie dogada 
z innymi psami. Naprawdę 
nie potrzebuje wiele miejsca, 
ale za to odwdzięczy się 
ogromem miłości. nr 18/18

taBaka jest piękną, 
długowłosą suczką. Miesz-
ka w schronisku od wielu 
lat. zawsze starała się być 
niewidzialna, nie narzucała 
się adoptującym. To bardzo 
mądra i spokojna sunia. od-
kąd wychodzi na spacery, jest 
wpatrzona w człowieka. ale 
od czasu, gdy jej przyjaciółka 
z boksu znalazła dom, Tabaka 

nie potrafi się odnaleźć, cierpi 
i tęskni. pomóżmy jej znaleźć 
dom na resztę swego psiego 
życia. nr 133/15

todorek to nieduży, kilku-
letni psiak oryginalnie umasz-
czony. Trafił do schroniska 
razem z rodzeństwem, które 
już znalazło domy. Todorek 
tęskni i wypatruje swojego 
człowieka. nie należy do 
psów przebojowych, jest 
raczej nieśmiały w stosunku 
do nowych osób. Jednocześ-
nie jest aktywny i uwielbia 
skakać. Wymaga uwagi 
i czasu, by się zaprzyjaźnić. 
nr 223/15

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 mnieWycinka drzew w parku miejskim
otwock W ubiegłym ty-
godniu niektórzy mieszkań-
cy Otwocka zaniepokoili się 
odgłosem pił mechanicz-
nych w parku miejskim – na 
portalach społecznościo-
wych zawrzało. Udaliśmy 
się do źródła, aby zaczerp-
nąć rzetelnej informacji na 
ten temat.

Jak podaje Paulina 
Jaworek z Biura Ko-
munikacji Społecznej 
przy otwockim UM,  
zakończono wycinkę 

drzew od strony ul. Pułaskie-
go w celu umożliwienia prac 
związanych z  wykonaniem 
przyłączy wodno – kanali-
zacyjnych, m.in. dla celów 
sanitarnych oraz energetycz-
nych pod przyszłe instalacje. 
Planowana jest również wy-
miana ogrodzenia i stworze-
nie nowych miejsc parkin-
gowych. Wszystkie prace są 
częścią kompleksowych roz-
wiązań dotyczących prac zie-
leniarskich na terenie parku. 
Wycinka została wykonana 
zgodnie z decyzją wojewódz-
kiego konserwatora zabytków 
i pod jego nadzorem.

Jeszcze w tym roku zostaną 
ogłoszone przetargi na wy-
konanie instalacji zewnętrz-
nych wodno-kanalizacyjnych 
i  instalacji elektrycznej na 

terenie parku oraz na wy-
mianę nawierzchni placu 
głównego z przygotowaniem 
miejsca pod budowę pomni-
ka marszałka J. Piłsudskie-
go. To tylko jeden z etapów 
prac, które będziemy mogli 
zaobserwować w najbliższym 
czasie. Docelowo projekt za-
kłada budowę tężni, fontan-
ny, altany i elementów małej 
architektury (ławki, pergole, 
kosze na śmieci i inne), a tak-
że remont muszli koncerto-
wej.

W projekcie ujęto również 
prace stricte zieleniarskie na 
terenie całego parku. Obej-
mują one wycinkę chorych 
drzew i  krzewów, samosie-
wów oraz odmłodzenie ist-
niejących grup krzewów. 

Zostaną uzupełnione drze-
wa na placu głównym oraz 
wzdłuż alejek spacerowych. 
Nowe nasadzenia uzupełnią 
też obwodową aleję lipową. 
Zaprojektowano rabaty na 
placu centralnym: wokół 
fontanny mają kwitnąć róże 
obrzeżone niskim, bukszpa-
nowym żywopłotem. Skrzy-
żowania alejek zyskają nowe 
krzewy w nawiązaniu do tzw. 
ogrodów obwodnicowych 
(ich głównym założeniem 
były kompozycje oparte na 
elementach wykorzystują-
cych naturalną rzeźbę terenu 
i  kultywowanie roślinności 
zgodnie z  pierwotnym sied-
liskiem). Nowo wybudowa-
ne pergole z czasem zostaną 
ozdobione przez pnącza.

Jak podaje p. Jaworek, 
całość inwestycji obejmuje 
rewitalizację Parku Miej-
skiego, Skweru 7 Pułku Uła-
nów i  Skweru Lennestadt 
na łączną kwotę ponad 13,2 
mln zł. Miasto otrzymało 
na realizację tego projektu 
dofinansowanie z Programu 
Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko w wysokości 
ponad 4,3 mln zł. W  chwili 
obecnej przygotowywane są 
dokumenty niezbędne do 
podpisania umowy. Miasto 
ubiega się także o  dodatko-
wy 1 mln zł dotacji celowej 
od Wojewódzkiego Mazo-
wieckiego Konserwatora Za-
bytków.

Sławomir Wąsowski
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O polityce senioralnej Mazowsza
z elżbietą Lanc 
- członkiem 
zarządu 
Województwa 
Mazowieckiego 
rozmawia andrzej 
idziak

- Według zapowiedzi 
Ministerstwa Finansów, 
samorządy mogą liczyć 
w 2018 roku na wyższe 
subwencje niż rok wcześ-
niej. W połączeniu z dota-
cjami na zadania własne 
i zlecone, do jednostek 
samorządu terytorialne-
go trafi łącznie prawie 
100 mld złotych. Spora 
część tej kwoty zostanie 
przeznaczona na zadania 
realizowane w woj. mazo-
wieckim w obszarze poli-
tyki społecznej. O jakich 
sferach, jeżeli chodzi 
o Mazowsze, możemy 
mówić w kategoriach 
priorytetu w 2018 roku?
- Takich sfer jest wiele... To 

m.in. działanie koncentru-
jące się na rozpoznawaniu 
przyczyn ubóstwa oraz prze-
ciwdziałanie mu poprzez 
opracowanie i realizację regio-
nalnych programów pomocy 
społecznej. To rozwój usług 
promujących samodzielność 
i  aktywność osób starszych, 
co przy wciąż starzejącym się 
społeczeństwie staje się impe-
ratywem kategorycznym, sta-
nowiącym wyzwanie na miarę 
XXI wieku. To w końcu cała 
gama programów z  obszaru 
profilaktyki i edukacji społecz-

nej: przeciwdziałania prze-
mocy w  rodzinie, wsparcia 
samodzielności osób z zabu-
rzeniami psychicznymi oraz 
ich rodzin, walki z depresją, 
z  zaburzeniami odżywiania, 
z  kompulsywnymi zacho-
waniami spowodowanymi 
korzystaniem z nowych tech-
nologii, z chorobą Alzheimera 
oraz innymi chorobami otę-
piennymi. Pracujemy też nad 
wojewódzkim programem, 
który pozwoli na wyrówny-
wanie szans osób niepełno-
sprawnych i który będzie mógł 
skutecznie przeciwdziałać ich 
społecznej izolacji. Dbamy 
o  odpowiednie warunki do 
rozwoju ekonomii społecz-
nej na Mazowszu, która daje  
nowe miejsca pracy dla ludzi 
wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 

- W ciągu ostatnich 25 lat 
obserwujemy w Polsce 
spowolnienie rozwoju 
demograficznego oraz 
znaczące zmiany w struk-
turze wieku jej mieszkań-
ców. Statystycznie żyjemy 
coraz dłużej i coraz 
dłużej jesteśmy aktywni 
zawodowo. W wojewódz-
twie mazowieckim mamy 
w tej chwili ponad 1,2 
mln osób, które prze-
kroczyły 60 rok życia. 
Jak radzić sobie z po-
stępującym starzeniem 
się społeczeństwa? Czy 
samorząd woj. mazo-
wieckiego dostrzega ten 
problem?iego dostrzega 
ten problem?
- Nie tylko dostrzega, ale 

stara się mu aktywnie prze-
ciwdziałać. Służy temu reali-

zowana przez nasze jednostki, 
a w szczególności Mazowieckie 
Centrum Polityki Społecznej, 
polityka senioralna polegają-
ca na tworzeniu warunków, 
w których osoba starsza będzie 
mogła dożyć samodzielnie 80 
lat, radząc sobie w warunkach 
domowych. Chodzi też o  to, 
aby w tej samodzielności se-
niora wspierała rodzina, aby 
nie pozostawał sam, żeby 
potrafił samodzielnie radzić 
sobie z codziennymi czynnoś-
ciami życiowymi. 

W  Polsce nie mamy do-
świadczenia w  budowaniu 
usług wsparcia samodzielno-
ści, bo wychodząc z systemu 
opiekuńczego, takiej trans-
formacji nie dokonaliśmy. 
W wielu państwach Unii Eu-
ropejskiej jest inaczej, tam 
stawia się na samodzielność. 
Wydatki na pomaganie są 
traktowane jako inwestycja. 
Osoba samodzielna ma lep-
szą jakość życia i  nie musi 
korzystać z  usług całodobo-
wej opieki, które nie są tanie. 
Samorządów ani szpitali nie 
stać na to, aby indywidualnie 
każdej potrzebującej osobie 
zagwarantować opiekuna, 
tym bardziej, jeśli za chwilę 
seniorzy będą stanowić 35 
proc. społeczeństwa, a  na 
jedną osobę pracującą będzie 
przypadało czterech emery-
tów. W  polityce społecznej 
należy więc patrzeć na de-
mografię z innej perspektywy 
czasowej i podejmować dzia-
łania zanim jeszcze dojdzie do 
określonych zjawisk. W  tym 
celu planujemy m.in. rozwój 
różnorakich form działań 
oraz usług społecznych, które 

będą wspierać samodzielność 
i  aktywność osób starszych. 
Kładziemy duży nacisk na 
wsparcie funkcjonowania 
organizacji pozarządowych, 
jak również seniorów pocho-
dzących z gmin wiejskich Ma-
zowsza. Chcemy stymulować 
lokalne inicjatywy środowisk 
senioralnych, oferując im po-
moc w postaci bonów społecz-
nych, co powinno wpłynąć na 
zwiększenie ich aktywności.  

Jako Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego głęboko 
szanujemy autonomię śro-
dowisk senioralnych, dlatego 
stawiamy na ich podmio-
towość, wyrażoną głosami 
swoich przedstawicieli pod-
czas Sejmiku Senioralnego 
Województwa Mazowieckiego 
oraz regionalnych konferencji 
poświęconych polityce senio-
ralnej. Te fora są najlepszym 
sposobem na dotarcie do sze-
rokiego grona odbiorców, a co 
za tym idzie - powstawania 
senioralnych organizacji po-
zarządowych oraz gminnych 
rad seniorów. To one - po 
odpowiednich szkoleniach - 
będą mogły ubiegać się samo-
dzielnie o pozyskanie środków 
w  ramach konkursów ogła-
szanych przez samorząd dla 
organizacji pozarządowych. 

Każdy kto ma kontakt z oso-
bami starszymi wie, że wraz 
z wiekiem wykazują oni zabu-
rzenia poznawcze. Opubliko-
wane kilka lat temu badania 
PolSenior wykazały, że blisko 
co czwarta osoba po 65 roku 
życia cierpi na tego rodzaju 
dysfunkcje. Również badania 
epidemiologiczne potwier-
dzają, że jednymi z najczęściej 

występujących chorób, które 
ograniczają funkcjonowanie 
osób starszych w społeczeń-
stwie, są choroby otępienne, 
w  tym choroba Alzheimera. 
Badania dowodzą, że sta-
tystyki te, niestety, będą się 
pogarszać, dlatego tak waż-
na jest wczesna diagnostyka, 
która daje chorym szanse na 
leczenie, a  co za tym idzie 
- na spowolnienie postępu 
choroby i przedłużenie samo-
dzielnego funkcjonowania. 
W budżecie zaplanowaliśmy 

także środki finansowe na 
tzw. opiekę wytchnieniową. 
Z  tej formy wsparcia będą 
mogli skorzystać członkowie 
rodzin opiekujący się przez 
całą dobę swoimi bliskimi 
dotkniętymi chorobą Alz-
heimera lub innymi choro-
bami otępiennymi.

- Dziękuję ze rozmowę.

(dalsza część wywiadu 
z Elżbietą Lanc o prioryte-
tach Mazowsza na 2018 r. 
- na portalu iOtwock.info)
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walbachowski 
karczew Miejsko-

-Gminny Ośrodek Kultury 
zaprasza wszystkich serdecz-
nie na Walbachowski Jarmark 
Wielkanocny. Jeśli wykonu-
jesz ozdoby związane z Wiel-
ką Nocą lub własnoręcznie 
przygotowujesz świąteczne 
wypieki, to nie może Cię na 
nim zabraknąć. Zaproszenie 
jest skierowane zarówno do 
wystawców, bo to świetna 
okazja do zaprezentowania 
i sprzedaży swoich wyrobów, 
jak również do zwykłych 
śmiertelników szukających 
świątecznych inspiracji. Zgło-
szenia i  informacje dla wy-
stawców: Piotr Kwiatkowski 
tel. 22 780 60 87 wew.124, 
Jolanta Wojda  tel. 22 780 
60 83. Wstęp wolny.
Program:
- godz. 11.00 – wspólne ozda-
bianie gigantycznej palmy
- godz. 11.00 – 12.00 – 
warsztaty tworzenia palm 
wielkanocnych oraz pisanek
- od godz. 11.00 – wielkie 
polowanie na jajka (konkursy)

17 marca (sobota), g. 
9.00, Rynek Zygmunta 
Starego w Karczewie

kiermasz 
rękodzieŁa
soBienie-jez iory 

Wójt gminy Sobienie – Je-
ziory, Klub Kobiet Krea-
tywnych, Gminna Biblioteka 

Publiczna oraz OSP Sobie-
nie – Jeziory zapraszają na 
Wielkanocny Kiermasz Rę-
kodzieła.  W programie po-
kaz rękodzieła artystycznego 
z  możliwością zakupu (de-
koracje i ozdoby wielkanoc-
ne) oraz degustacja potraw 
i  wypieków świątecznych. 
Wstęp wolny.

18 marca (niedziela), 
godz. 10.00
Świetlica w Sobieniach 
– Jeziorach, ul. Duży 
Rynek 25

pisankowy 
zawrót gŁowy
osieck Wójt gminy 

Osieck serdecznie zaprasza 
na warsztaty pisankarskie. 
Spotkanie przeznaczone jest 
dla osób dorosłych, a zapisy 
przyjmowane są w  sekreta-
riacie UG Osieck, tel. 685 
70 26 wew. 11 lub mailowo: 
ugosieck@gminaosieck.pl. 
Warsztaty poprowadzi Gra-
żyna Wojda – Płochowska. 
Uczestnicy proszeni są o za-
branie dwóch wydmuszek.  

13 marca (wtorek), 
godz. 17.00
UG w Osiecku, 
ul. Rynek 1

tradycyjne 
palmy ludowe
wiązowna Warsztaty 

wielkanocne w GOK. 
Wstęp wolny.

21 marca 2018 r., 
godz. 16:30 - 19:30 
GOK, Wiązowna,
ul. Kościelna 41

szantowisko
otwock Powiatowy 

Młodzieżowy Dom Kultury 
zaprasza na VIII edycję Szan-
towiska, czyli wielkie święto 
szantów… i nie tylko. O godzi-
nie 17.00 rozpocznie się kier-
masz żeglarski oraz wystawa 
fotografii, o  godzinie 18.00 
z  kolei odbędzie się aukcja 
fotografii Czesława Czapliń-
skiego z Nowego Jorku pt. „ 
September 11’ World Trade 
Center Nowy Jork - przed 
i po”. Wstęp wolny.
Koncert szantowy:
18.00 – Kapitan Jacek – 
szantymen
18.30 – iskra nadziei – chór 
żeglarski
19.00 – załoga św. Brynda-
na – chór z parafii niepoka-
lanego Serca Maryi w Śród-
borowie
19.30 – Maciej Bossowski – 
szantymen
20.00 – Strefa ciszy – zespół 
szantowy

17 marca (sobota), 
godz. 17.00
PMDK Otwock, ul. Po-
niatowskiego 10

muzyczna podróż
józefów „Świat w obło-

kach” to wyjątkowy koncert 
w  wykonaniu Barbary Lu-
bos  przy akompaniamencie 

znakomitego pianisty Adana 
Snopka. W programie znala-
zły się utwory takich artystów 
jak Agnieszka Osiecka, Marek 
Grechuta czy Jacek Kaczmar-
ski. Czeka Was muzyczna 
wycieczka w głąb człowieka, 
opowieść o  poszukiwaniu 
miłości, walce z samotnością 
i przeciwstawieniu się złemu 
losowi. Barbara Lubos jest 
laureatką Przeglądu Piosen-
ki Aktorskiej we Wrocławiu. 
Pracowała w  Teatrze Roz-
rywki w  Chorzowie, Teatrze 
Zagłębia w Sosnowcu. Obec-
nie aktorka Teatru Śląskiego 
w Katowicach. Współpracuje 
z Teatrem Korez i galerią Pod-
-Nad, gdzie powstał jej mono-
dram ,,Kamień-rzecz o Edycie 
Stein”. Ma również na swoim 
koncie kilka ról filmowych.  

Bilety w cenie 10 zł do na-
bycia w  przedsprzedaży do 
23.03.2018 w  godz. 14:00 - 
18:00 w kasie MOK. W dniu 
koncertu od godziny 17:00. 

24 marca (niedziela), 
godz. 18.00 
MOK Józefów, ul. Wy-
szyńskiego 1

jazzowe trio
karczew 17 marca – 

w  ramach cyklu spotkań 
z  muzyką na żywo – odbę-
dzie się koncert zespołu Je-
rzy Bokłażec Trio. Tę jazzo-
wą kapelę tworzą: Wojciech 
Ruciński – bas, Jerzy Bokła-
żec – gitara, Paweł Gębicki 
– perkusja. Zespół w swoim 
repertuarze obok własnych 
kompozycji ma wiele inter-
pretacji standardów jazzu 

nowoczesnego, m. in. utwo-
rów Johna Coltrane’a, Mile-
sa Davisa, Chicka Corei, Joe 
Hendersona. 

Wstęp wolny.
17 marca (sobota), 
godz. 19.00
Piwnica pod barankiem, 
Karczew, ul. Widok 2

w krainie czarów
wiązowna Gminny 

Ośrodek Kultury zaprasza na 
wyjątkowy spektakl teatralny 
pt. „Alicja w Krainie Czarów”. 
W rolę aktorów wcielą się se-
niorzy oraz wolontariusze 
z gm. Wiązowna oraz Sobie-
nie – Jeziory. Spektakl ten 
powstał na podstawie mu-
zycznej bajki wg Lewisa Car-
rolla. Czekają na wszystkich: 
piękna oprawa muzyczna, 
baśniowe stroje, fantazyjne 
rekwizyty, zwariowane dia-
logi i wesołe piosenki. Wstęp 
wolny. 

11 marca (niedziela), 
godz. 11.00 
Teatr im. Stefana Ja-
racza w Otwocku, ul. 
Armii Krajowej 4
18 marca (niedziela), 
godz. 18.15 
Remiza OSP Osieck, ul. 
Rynek 21

Przygotował: Wakul

ogrodowi lokatorzy

w knie

na scenie

wielkanoc tuż, tuż...

józefów Spotkanie z cy-
klu przyrodniczego „Kultura i 
natura – przyroda okolic Jó-
zefowa”: czy wiecie, że miasto 
jest zbliżone (ze względu na 
swoją zanurzoną w zieleni 
budowę) do dawnej koncep-
cji miasta ogrodu. Dlatego 
też najbliższe spotkanie pt. 

„Mieszkańcy przydomowych 
ogródków” poświęcone będzie 
właśnie mieszkańcom małych 
i dużych ogrodów, tuż za pro-
giem domów. Wstęp wolny.

16 marca (piątek), 
godz. 18.00
MOK Józefów, ul. Wy-
szyńskiego 1

senior na filmie
józefów Miejski Ośro-

dek Kultury zaprasza senio-
rów na kolejne spotkania 
filmowego klubu. 12 marca 
razem z  Joelem odkryjecie, 
że jego była dziewczyna pod-
dała się zabiegowi wymazania 
go z pamięci. On postanawia 
zrobić to samo, ale w trakcie 
operacji uświadamia sobie, że 
wciąż ją kocha… 

Tydzień później – 19 marca 
przeniesieni zostaniecie w lata 
Wielkiego Kryzysu i poznacie 
złodziejaszka Ulyssesa, który 
wraz z  dwoma kompanami 
ucieka z  więzienia. Główny 
bohater mami towarzyszy 
wizją ukrytego skarbu…

 Ostatnie spotkanie w marcu 
upłynie pod znakiem krymi-
nalnej zagadki. Na uroczy-
stości pogrzebowej zjawia 
się nieznajomy, który grozi 
ujawnieniem tajemnicy nie-
boszczyka. Synowie zmar-
łego robią wszystko, aby go 
powstrzymać. Seanse niebi-
letowane, wstęp wolny.

12, 19, 26 marca (ponie-
działek), godz. 17.00
MOK Józefów, ul. Wy-
szyńskiego 1

wajda school
józefów Wajda School, 

czyli Szkoła Wajdy (dawniej: 
Mistrzowska Szkoła Reżyse-
rii Filmowej Andrzeja Wajdy) 
powstała w 2002 r. Jest nie-
publiczną uczelnią, której 
założycielami były autoryte-
ty polskiego filmu: reżyserzy 
Andrzej Wajda i  Wojciech 

Marczewski, producentka 
filmowa Barbara Pec-Ślesicka 
oraz Wytwórnia Filmów Do-
kumentalnych i Fabularnych. 
Wśród stałych wykładowców 
są m.in.: Edward Żebrowski, 
Maciej Sobieszczański, Joan-
na Kos-Krauze, Jacek Bławut, 
Marcel Łoziński i Vita Żelake-
viciute. 17 marca w Józefowie 
odbędzie się festiwal filmowy 
pt. „Patrz więcej” – będzie to 
projekcja 6 filmów doku-
mentalnych właśnie z  „Waj-
da School”: „Koniec świata”, 
„Kiedy będę ptakiem”, „Papa-
razzi”, „Ślimaki”, „Trampka-
rze”, „Niewiadoma Henryka 
Fasta”. Produkcje te zostały 
wybrane spośród filmów 
biorących udział w  jubileu-
szu 15-lecia Wajda School & 
Studio. Wstęp wolny. 

Dzień później – 18 marca, 
w  ramach tego samego fe-
stiwalu odbędzie się koncert 
Limboskiego. Jest to artysta, 
który z roku na rok czymś za-
skakuje fanów. „Cafe Brum-
ba” to płyta z  niekoniecznie 
romantycznymi balladami 
czy bluesowy krążek „Tribute 
to Georgie Buck” – oto cały 
Limboski. W 2016 roku wydał 
album „One Man Madness”. 
Wstęp wolny.

17 marca (sobota), 
godz. 17.00
18 marca (niedziela), 
godz. 18.00
MOK Józefów, ul. Wy-
szyńskiego 1

Wakul
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wiązowna Dobrze się 
pomaga w miłym towarzy-
stwie. Podczas koncertu 
charytatywnego ”Grze-
gorz Turnau i Przyjaciele 
dla Rysia Nawrockiego”, 
zorganizowanego dla 
chłopca z Emowa, który 
walczy o powrót do zdrowia 
po usunięciu nowotworu, 
uczestnicy bawili się przed-
nio i jednocześnie zebrali 
znaczną sumę pieniędzy 
na pomoc dla bohatera 
wydarzenia. 

dzień 4 marca 2018 
r.  to był z pewnoś-
cią ciężki dla pię-
ciolatka - Ryszar-
da Nawrockiego. 

Najpierw uczestniczył w  38. 
Półmaratonie Wiązowskim - 
jako widz i bohater akcji “Bieg-
nę dla Rysia“, a  wieczorem 
dzielnie uczestniczył w  kon-
cercie, który odbył się w Ho-
telu Brant w  Majdanie. To 
wielki wysiłek dla tak małego 
chłopca i z pewnością niejeden 
jego rówieśnik, np. bawiący 
się w domu klockami lego, za 
nic by się z nim nie zamienił. 
Ale mały Ryszard to wojow-
nik, który od drugiego roku 
życia dzielnie walczy o  życie 
i zdrowie. Po usunięciu wiel-

kiego guza umiejscowionego  
w okolicy splotu ramiennego 
chłopiec nie ma nowotworu,  
ale podczas operacji uszko-
dzone zostały nerwy i mięśnie 
jego lewej rączki. Przeszedł już 
jedną operację rekonstrukcji 
nerwów, jednakże potrzebne 
są dwie kolejne i bardzo dużo 
godzin rehabilitacji. On i jego 
rodzina się nie poddają, ale 
potrzebna jest im pomoc.  Na 
ten właśnie cel gmina Wią-
zowna organizuje zbiórki 
w ramach akcji charytatywnej 
“Rok dla Ryszarda Nawrockie-
go“. [Cała historia choroby 
i walki o zdrowie chłopca znaj-

duje się na stronie Fundacji 
„Otwarte Ramiona”, której 
Rysio jest podopiecznym].

4 marca był bardzo udany 
pod względem realizacji wy-
mienionego celu. Najpierw 
uczestnicy półmaratonu 
wybiegali dla Rysia 20 tys. 
złotych, wieczorem zaś na 
koncercie w  Hotelu Brant 
- z  cegiełek i  aukcji - uzbie-
rano aż 48 800 zł!. Czyli po 
jednym dniu chłopiec ma za-
pewnione minimum 68 tys. zł 
potrzebne na operacje.

Aukcje sprawnie i  zabawnie 
prowadzili: Joanna Iwańska, 
pracownik UG Wiązowna 

oraz Jakub Wesołowski, aktor, 
współwłaściciel Hotelu Brant. 
Fanty na aukcji były różnorod-
ne, m.in. dzieła sztuki, rzemiosła 
oraz przedmioty pamiątkowe 
i użytkowe. Najwyższą sumę, bo 
aż 5,5 tys. złotych,  uzyskano za 
pamiątkowy medal ojca Rysia, 
który otrzymał za udział w mi-
sji w Afganistanie V i VI zmiany 
NATO ISAF AFGANISTAN. 

Darczyńców było wielu, 
więc wszystkich fantów nie 
zdołano zlicytować tego wie-
czoru. Wiele z nich jest wciąż 
dostępnych, np. bardzo cieka-
we obrazy, rzeźby i przedmio-
ty - gratki dla fanów sportu. 

Cała lista dostępna na FB 
GOK Wiązowna.

Aukcje były przeplatane 
występami artystycznymi. 
Jako pierwszy wystąpił Ka-
baret „Na chwilę”. To spe-
cjalny projekt na ten wieczór 
w  wykonaniu urzędników 
z  gminy Wiązowna na czele 
z wójtem Januszem Budnym 
i  wicewójtem Tomaszem 
Kostyrą oraz pracowników 
Gminnego Ośrodka Kultury 
Wiązowny pod przewodni-
ctwem dyrektor Pauliny So-
kół. To była pierwszej klasy 
rozrywka, którą zebrana 
publiczność entuzjastycznie 

doceniła. Hitem nr 1 okazał 
się występ wójta i wicewójta 
jako Blues Brothers.

Kolejny artysta grający dla 
Rysia i  osób, które przyszły, 
aby mu pomóc,  to Grzegorz 
Turnau, znany kompozytor, 
piosenkarz i  pianista, autor 
tekstów, aranżer. Jego występ 
był wyciszający, liryczno-na-
strojowy, choć także z pazu-
rem komediowym. 

Na “deser“ imprezy odbył 
się wykwintny bankiet oraz 
koncert zespołu Half Time 
Trio Cover Band.

Kazimiera Zalewska

koncert dla rysia - wojownika z emowa

Rok z aparatem
wiązowna W poniedzia-
łek, 26 marca 2018 roku 
o godz. 19.00, odbędzie 
się wernisaż prac Sekcji 
Fotograficznej Gmin-
nego Ośrodka Kultury 
w Wiązownie. Wystawa 
jest retrospekcją rocznej 
działalności fotografów, 
którzy wspólnie szlifują 
swoje umiejętności pod 
okiem instruktora Krystiana 
Herncisza. Będą portrety 
studyjne i zdjęcia plene-
rowe - tematyka różno-
rodna... Zaprezentowane 
zostaną najlepsze prace 
kilkudziesięciu osób z tego 
okresu. Już dziś zaprasza-
my wszystkich do udziału 
w wydarzeniu.

uczestnicy działającej już 
z sukcesami od 11 lat 
Sekcji Fotograficznej 

GOK w Wiązownie są różni, 
zarówno pod względem wie-
ku (od dzieci po dorosłych), 
jak i zainteresowań, ale łączy 
ich pasja fotografowania. Po-
przednia wystawa, podczas 
której 49 osób pokazało 170 
zdjęć, odbyła się w marcu 2017 
roku. Od tamtej pory znów 
fotografowie uczestniczyli w 
wielu plenerach lokalnych, na 
których poznawali i utrwalali 
uroki swojej małej ojczyzny 
oraz realizowali reportaże z 
wydarzeń kulturalnych. Po-
nadto grupa brała udział w 
plenerze wyjazdowym do Kra-
kowa. Natomiast na zajęciach 

studyjnych w GOK i w świet-
licach w Gliniance, Rzakcie i 
Izabeli uczestnicy przeważnie 
zmagali się z fotografią por-
tretową. Na wystawie zapre-
zentowanych zostanie około 
150 fotografii kilkudziesięciu 
autorów, uczestników zajęć 
fotograficznych GOK (w for-
mie  10-15 tablic A0).

Wydarzenie objął patrona-
tem honorowym Wójt Gminy 
Wiązowna Janusz Budny
Kiedy: 26 marca 2018 r., 
godz. 19:00
Gdzie: Gok w Wiązownie, 
ul. kościelna 41
krystian Herncisz, instruktor 
prowadzący zajęcia foto-
graficzno-filmowe w Gok 
Wiązowna Fo
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otwock Ostatnio zrobiło 
się głośno o Parku Miej-
skim za sprawą prowa-
dzonych już pierwszych 
prac związanych z jego 
rewitalizacją. Warto przy-
pomnieć sobie, jak ważne 
dla otwockiego uzdrowiska 
było to miejsce.

W  okresie mię-
dzywojennym 
był to wspa-
niały fragment 
u z d r o w i s k a 

chętnie odwiedzany zarówno 
przez kuracjuszy, jak i miesz-
kańców. Spędzano wolny czas 
na spacerach, słuchaniu mu-
zyki czy korzystaniu z licznych 
atrakcji tutaj się znajdujących.

Każde modne uzdrowisko 
w Europie miało park zdrojo-
wy bądź park uzdrowiskowy. 
Były z reguły specjalnie w tym 
celu komponowane przestrze-
nie z odpowiednią roślinnoś-
cią, oczkami wodnymi, fontan-
nami, altankami i ławeczkami. 
Dynamicznie rozwijający się 
Otwock też miał taki park – 
zresztą istnieje on do dzisiaj, 
chociaż mocno zmieniony. 

dwaj słynni 
projektanci
Jego początki sięgają 1924 

roku, kiedy to otwocki magi-
strat kupił od hrabiego Wła-
dysława Jezierskiego 8,5 ha 
gruntu z  folwarku Anielin 
z przeznaczeniem właśnie na 
park, a Rada Miejska zaakcep-
towała plan jego urządzenia. 
Autorem opracowanego pla-
nu był słynny Wacław Tański, 
główny ogrodnik Łazienek 
Królewskich w  Warszawie 
i wykładowca w Wyższej Szko-
le Ogrodniczej (poprzednicz-
ce Wydziału Ogrodniczego 
SGGW). Ciekawostką jest, że 
w Otwocku zaprojektował on 
jeszcze jeden park, ale o tym 
napiszę w następnym nume-
rze iOtwock. 

W  parku wytyczono sieć 
alejek rozchodzących się pro-
mieniście z jego centrum, alej-
kę dookoła, zasadzono różne 

gatunki drzew i krzewów, zało-
żono kort tenisowy, wzniesio-
no od strony ulicy Pułaskiego 
muszlę koncertową, gdzie od-
bywały się koncerty orkiestry 
dętej, ustawiono altany i ławki.

Na początku lat 30. w związ-
ku z budową Domu Uzdrowi-
skowego („Kasyna”) nastąpiła 
konieczność przekompono-
wania układu środkowej czę-
ści parku. Zmieniono wtedy 
środkową kompozycję  - na-
wiązującą do parku regular-
nego francuskiego -  na układ 
o cechach modernistycznych. 
Prace wykonano w 1933 r. na 
podstawie projektu Stanisła-
wa Życieńskiego-Zadory, kie-

rownika Parku Ujazdowskie-
go w Warszawie. Centralnym 
elementem założenia stał się 
prostokątny basen z  fontan-
ną i zamykający oś widokową 
z tarasu Domu Uzdrowisko-
wego, otoczony tujami po-
mnik marszałka Józefa Pił-
sudskiego. Pomnik ten został 
wzniesiony w 1932 r. wg pro-
jektu Stanisława Szreniawy-
-Rzeckiego i  uroczyście od-
słonięty w  dniu 12 sierpnia. 
Cezary Jellenta tak go opisy-
wał w „Sosnach Otwockich”: 
„Zamyka tę przestronną i roz-
wartą część parku pomnik Jó-
zefa Piłsudskiego, niedużych 
rozmiarów, projektowany ze 

smakiem przez Rzeckiego, co-
kół graniasty z orłem na gór-
nej płycie, zaś bronzową pla-
kietą z popiersiem Marszałka, 
na przedniej ściance. Zakole 
zwarte tuj służy mu za tło, do-
brze pomyślane i wdzięczne.” 

W  czasie okupacji Niemcy 
usunęli z cokołu orła, a w latach 
50. ubiegłego wieku otwockie 
UB zdemontowało i  ukryło 
cały pomnik. Jego los jest do 
dnia dzisiejszego nieznany. 
Miejsce po pomniku jest nadal 
widoczne w  centrum parku. 
Jest to podwójny półokrąg tui 
i świerków na wprost budynku 
dawnego Domu Uzdrowisko-
wego (dzisiejszego LO).

pod Batutą winera
Niekwestionowaną, przed-

wojenną atrakcją parku była 
grająca tutaj w sezonie letnim 
orkiestra. Twórcą i  dyrygen-
tem orkiestry parkowej był 
Rosjanin, emigrant politycz-
ny, uchodźca przed bolszewi-
kami, Jan Winer. Ukończył on 
konserwatorium muzyczne 
w  Kijowie. W  czasie I  wojny 
światowej służył w Legionach 
Polskich, gdzie został zawo-
dowym muzykiem. Następ-
nie został członkiem repre-
zentacyjnej orkiestry Wojska 
Polskiego. Ze względu na 
stan zdrowia odszedł z  woj-
ska i  osiedlił się w  Otwocku. 

Wydział Klimatyczny Magi-
stratu zaproponował Wine-
rowi utworzenie amatorskiej 
orkiestry miejskiej, która 
miała wzbogacić i urozmaicić 
życie kulturalne. Wielkimi jej 
zwolennikami byli: burmistrz 
Jan Gadomski i jego współpra-
cownik -  inżynier Bronisław 
Hłasko. Koncerty odbywały 
się regularnie i  budziły duże 
zainteresowanie mieszkańców 
i  kuracjuszy. Specjalnie dla 
niej wzniesiona była w parku 
okrągła altanka, skąd muzyka 
roznosiła się po całym parku. 
Grano utwory Webera, Liszta 
i Beethovena. Orkiestra muzy-
kowała w sezonie letnim od 15 
maja do 15 września codzien-
nie w godzinach 17-19. Starsi 
mieszkańcy, w tym i moja ro-
dzina, wspominali, że grała 
melodie taneczne, dużo tang 
i walców. Dziadek kiedyś mó-
wił, że nawet grano dosyć czę-
sto jego ulubione „Na stokach 
Mandżurii”, czyli nieformalny 
hymn Rosji carskiej. Zresztą 
nie ma się co dziwić, że czuł 
do niej sentyment - miał za 
sobą służbę w armii rosyjskiej 
i walki, jak to mówił, na fron-
cie w Persji w czasie Wielkiej 
Wojny. 

W 1939 r. orkiestra składa-
ła się z 30 muzyków. Oprócz 
amatorów grali w  niej też 
muzycy zawodowi: 3 oso-
by z  Opery Warszawskiej i  2 
z Filharmonii. Ponadto w par-
ku istniała możliwość skorzy-
stania z  dorożki, napicia się 
wyśmienitej kawy w kawiarni 
w  Domu Uzdrowiskowym, 
a w sezonie można nawet było 
spojrzeć z  góry na Otwock 
z  gondoli balonu na stałe 
tam zakotwiczonego.

W pierwszej połowie lat 70. 
przekomponowano Park Miej-
ski, zacierając jego przemy-
ślaną kompozycję autorstwa 
Stanisława Życieńskiego-Za-
dory. Miejmy nadzieję że roz-
poczęta rewitalizacja chociaż 
w części przywróci świetność 
temu miejscu.

Paweł Ajdacki

HiSToria

zatrudni kierowców
Prawo jazdy C + E, 

wymagane doświadczenie,

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

rekLaMa

o parku uzdrowiskowym słów kilka

Stoliki kawiarniane na tarasie Domu Uzdrowiskowego. 
Zdjęcie z połowy lat 30.

Kort tenisowy w otwockim Parku.

Widok na Park z tarasu Domu Uzdrowiskowego. Zdjęcie 
z ok. 1930 r.

Poświęcenie pomnika marszałka J. Piłsudskiego 12 
czerwca 1932 r.

Plan Parku sporządzony w 1927 r. Widok na Park z tarasu Domu Uzdrowiskowego. Poło-
wa lat 30.
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rowery Zapał 330 
zawodników dał popalić 
zimie, która nie miała szans 
w starciu z miłośnikami jazdy 
MTB. I mimo że poranek 
straszył kilkunastostopnio-
wymi mrozami, to już na 
dekoracji zwycięzców dało 
się wyczuć wiosnę. Pierwszy 
raz w tym sezonie.

W Northtec MTB 
Zimą zbliża 
się czas roz-
strzygnięć. Po 
p i e r w s z y c h 

dwóch maratonach, zorgani-
zowanych w  Jabłonnie oraz 
Jeruzalu, kolejne zawody 
w  Karczewie miały zweryfi-

kować klasyfikację generalną 
i  wyklarować sytuację przed 
zaplanowanych na 18 marca 
finałem cyklu w Długosiodle. 
A do tego potrzebna była moc-
na, wymagająca trasa. Cezary 
Zamana, dyrektor sportowy 
Northtec MTB Zimą, w  tym 
celu tak zaplanował dystans 
Mega, aby mknący nim za-
wodnicy musieli dać z  siebie 
wszystko. Wytyczona ścież-
ka wiodła przez najwyższe 
wzniesienia Mazowieckiego 
Parku Krajobrazowego, mę-
cząc przy tym intensywnymi 
interwałowymi odcinkami. 
Komu na starcie było zimno, 
ten wkrótce po starcie był już 
rozgrzany. Zwłaszcza, że na 
trasie działo się sporo: decy-
dujący atak przypuszczono 
w połowie dystansu. Inicjato-
rzy szarży zmusili tym samym 
pozostałych zawodników do 
jeszcze większego zaangażo-
wania i  rzucenia się za nimi 
w  pogoń. Rozgrzani mogli 
też się czuć kibice, ponieważ 
końcowe fragmenty rywali-
zacji były niezwykle zacięte 
i  rozgrywane w  sprinterskim 

tempie, zbliżonym do tego 
z kolarskich wyścigów.

Ostatecznie rywalizację 
wygrał Tomasz Majewski, 
notując już drugi sukces 
w Northtec MTB Zimą. 36 ki-
lometrów pokonał on w czasie 
01:16:54. Tuż za nim na metę 
,,wjechał’ Paweł Ciunel z cza-
sem 01:16:55. Trzecie miejsce 
zajął Andrzej Rozpłoch z cza-
sem 01:16:56. Wśród kobiet 
najszybsza na dystansie Mega 
była Krystyna Żyżyńska-Ga-
leńska z czasem 01:32:37, za 
którą na mecie znalazły się 
Magdalena Kosko z  czasem 
01:34:49 i Justyna Tarnowska 
z czasem 01:35:34.

Przyjaźniejszy, bo łatwiejszy 
technicznie i  niewymagający 
aż tak znakomitej kondycji, był 
dystans Fit. Został on wytyczo-
ny przez Cezarego Zamanę 
tak, by satysfakcję z jego poko-
nania mieli również i ci mniej 
zaawansowani zawodnicy.

Zima, pokonana takim zna-
komitym stylem jazdy, nie 
miała już czego szukać w Kar-
czewie. Podwinęła więc ogon 
i jak niepyszna uciekła do lasu. 

Dekoracja zwycięzców oraz 
wręczenie szosowego roweru 
- ufundowanego przez spon-
sora tytularnego cyklu North-
tec MTB Zimą-  odbyło się już 
w klimatach przedwiosennych. 
Świecące słońce na niebie, ser-
wowane w miasteczku żurek 
i grochówka oraz przyznawa-
ne na podium nagrody sku-
tecznie wprawiły wszystkich 
w dobry nastrój.

Swój niemały udział w koor-
dynacji tak udanego marato-
nu mają także: Urząd Gminy 
Karczew oraz Miejski Ośrodek 
Sportu i  Rekreacji,  będący 
współorganizatorami całego 
przedsięwzięcia. Dzięki temu 
zawodnicy mogli korzystać 
z komfortowej bazy zawodów, 
urządzonej w karczewskiej hali 
sportowej. Tam też odbywały 
się gry i zabawy zorganizowa-
ne dla najmłodszych zawod-
ników. W maraton zaangażo-
wała się również lokalna firma 
Superdrob, która częstowała 
zawodników swoimi smako-
łykami.

Cezary Zamana

SporT

rekLaMa

zima w lesie, wiosna na mecie, czyli 
northtec MTB zimą w karczewie

zwycięzcy:
Mega Kobiety, kat. Open
1. Żyżyńska-Galeńska krystyna, 2. kosko Magdalena, 3. 
Tarnowska Justyna.
Mega Mężczyźni, kat. Open
1. Majewski Tomasz, 2. ciunel paweł,  3. rozpłoch andrzej.
Fit Kobiety, kat. Open
1. Lach aleksandra, 2 Sawicka aleksandra, 3. radziszewska 
katarzyna. 
Fit Mężczyźni, kat. Open
1. pięta paweł, 2. Marcinkiewicz Grzegorz Henryk, 3. płu-
sa Szczepan.

pełne wyniki na
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wielka feta biegaczyTurniej w ognisku “Świder“

11 medali Sokudziaków

Bieganie Emil Dobro-
wolski i Angelika Mach to 
zwycięzcy 38. Półmaratonu 
Wiązowskiego, który odbył 
się w niedzielę, 4 marca 
2018. Impreza cieszyła się 
dużym zainteresowaniem 
i zgromadziła ponad 2 
tysiące zawodników doro-
słych oraz kilkaset dzieci 
i młodzieży. 

zapaleni biegacze 
są zahartowanymi 
ludżmi, więc nie 
przestraszyli się 
mroźnej pogody. 

Stawili się tłumnie do startu 
w 38. Półmaratonie Wiązow-
skim i  Wiązowskiej 5-tce: 

łącznie ukończyło je 2234 za-
wodników. W dłuższym biegu 
1561 uczestników (w tym 304 
kobiety) dotarło do mety, 
w krótszym - 673, z czego 272 
to były panie.

Najlepszy z biegaczy - Emil 
Dobrowolski (32 lata) - dy-
stans  21 km i 975 m pokonał 
w czasie 1 godz. 6 min. 50 sek. 
Angelika Mach (27 lat), któ-
ra w  kategorii Open została 
sklasyfikowana na 13 miejscu, 
przebiegła tę samą odległość 
w  1 godz. 15 min. 20 sek.

Pięć kilometrów z kolei naj-
szybciej pokonał Krzysztof 
Wasiewicz  (l. 26) z czasem 15 
min. i 14 sek., a wśród kobiet 
- Katarzyna Rutkowska  (l. 
24), która na mecie zameldo-
wała się trochę ponad minutę 
później. 

Oczywiście długodystansowe 
bieganie to domena młodych 
ludzi - 20, 30 i  40-latków. 
Ale do udziału w biegach sta-
wiła się też duża grupa osób 
w średnim wieku i seniorów: 
199 mężczyzn, w tym 8 w wie-
ku ponad 70 lat oraz 27 kobiet 
- w tym 4 w wieku powyżej 70 
lat. Spośród nich najlepszy na 
mecie był nasz słynny, cztero-
krotny zwycięzca olimpiady 
- Robert Korzeniowski, który 

w  tym roku właśnie kończy 
50 lat. Trzeba przyznać, że 
niewiele ustępował młodym 
- zakończył start na miejscu 
23 z czasem 01:17:33.

Wiązowska impreza (pierw-
sza z cyklu Grand Prix Traktu 
Brzeskiego) co roku gromadzi 
także dużą grupę dzieci i mło-
dzieży - głównie z okolicznych 
szkół i  pobliskich powiatów. 
W  Małych Półmaratonach 
i  Ćwierćmaratonach łącznie 
ukończyło biegi 301 uczest-
ników, a łącznie z maluchami 
- prawie 500. Najbardziej chy-
ba widowiskową konkurencją 
okazał się wyścig małych dzie-
ci, czyli Bieg Krasnoludków. 
Trudno nie było uśmiechnąć 
się na widok zawziętych ma-
luchów, które w  czerwonych 
czapeczkach rwały do mety! 

Cała impreza - profesjo-
nalnie zorganizowana przez 
samorząd Gminy Wiązowna 
i Klub Sportowy „Advit” Wią-
zowna - z energetyczną atmo-
sferą, pięknymi medalami, 
wieloma ciekawymi ludźmi 
(w  biegu wziął udział m.in. 
mieszkaniec gminy Wiązow-
na, aktor Jakub Wesołowski) 
i historiami -  była także przy-
jemnym dniem dla dużej gru-
py kibiców. 

4 marca 2018 okazała się być 
szczęśliwą niedzielą dla pol-
skich biegaczy: nasze sztafety 
4x400 m wspaniale spisały się 
na Halowych Mistrzostwach 
Świata. W całym kraju nato-
miast ok. 70 tys. uczestników 
brało udział w  biegach Wil-
czym Tropem. Wiązowski 38. 
Półmaraton  wspaniale wpi-
sał się w ten niezwykły dzień 
i swoją własną piękną trady-
cję, a udział w całej imprezie 
tak licznej grupy dzieci i mło-
dzieży znakomicie prognozu-
je na przyszłość, jeżeli chodzi 
o polskie biegi.

Zetka

zwycięzcy biegów dziecię-
cych i młodzieżowych: igor 
Siwiec i Hanna cichosz 
(300m), Mikołaj olejnik 
i Hanna Jóźwicka (600m), 
Michał Głowala i aleksan-
dra Borkowska (1000m) 
oraz adam Makulec i olga 
Grabowska (1500m) oraz 
drużynowo: Szkoła podsta-
wowa w Wiązownie.

piłka nożna 22 lutego 
2018 odbył się drugi etap 
rozgrywek w piłkę nożną 
Turnieju o Puchar Dyrektora 
Ogniska “Świder“. Udział 
wzięło 6 drużyn.

tytuły zdoByli:
Fair Play - Michał Skowroń-

ski “Elemeledutki“
Najlepszy zawodnik - Kry-

stian Poreda “MOS Osowska“
Najlepszy bramkarz - Maciej 

Monica “MOS Osowska“
Najlepszy strzelec - Michał 

Jedliński Ognisko “Świder“
Wręczone zostały dyplomy 

i statuetki ufundowane przez: 
Towarzystwo Przyjaciół Dzie-
ci Ulicy “Przywrócić Dzieciń-
stwo“ oraz wieloletniego wy-
chowawcę Ogniska “Świder“ 
i radnego Powiatu Otwockie-
go - Janusza Golińskiego.

Na zakończenie turnieju 
wszyscy uczestnicy zostali 
ugoszczeni pyszną grochów-
ką i pieczonymi kiełbaskami.

Ognisko “Świder“

karate Rok 2018 KSW 
Sokudo rozpoczęło Turnie-
jem Awar Cup w Obrowie 
k/Torunia pod patronatem 
starosty toruńskiego.

Tym razem zawodnicy So-
kudo Team również nie 
zawiedli i wykonali 100% 

normy. Siedmioro zawodników 
wystartowało w 11 konkuren-
cjach i  w  każdej zdobyli po-
dium. Po turnieju Sokudziaki 
zwiedziły miasto Kopernika.

Zdobyte medale: Julia Gier-
giela - 1 miejsce w Jiu Ippon 
Kumite, 3 miejsce w  Kata; 
Natalia Kośmicka - 1 miejsce 

w Kata, 3 miejsce w Jiu Ippon 
Kumite; Cezary Mazurek - 1 
miejsce w Kata, 2 miejsce w Jiu 
Ippon Kumite

Kajetan Marton - 1 miejsce 
w Jiu Ippon Kumite, 2 miejsce 
w Kata; Szymon Dziewanowski 
- 1 miejsce w Kata; Cezary Fir-
ląg - 2 miejsce w Kata; Maciej 
Giergiela - 3 miejsce w Kata

Dla wszystkich startujących 
ogromne gratulacje. Rodzi-
com serdecznie dziękujemy 
za wspaniały wyjazd i  opiekę 
nad dziećmi.

Niebawem kolejne starty .... 

Waldemar Mazurek

Szachowe mistrzostwa w Sp8
szachy Już po raz drugi 
w Szkole Podstawowej Nr 
8 im. gen. Juliana Filipowi-
cza w Otwocku odbyły się 
Otwarte Mistrzostwa w Sza-
chach Szybkich. W tym 
roku w zawodach wzięła 
udział rekordowa liczba 
zawodników, bo aż siedem-
dziesięciu sześciu.

W  większości byli to 
w y c h o w a n k o w i e 
miejscowych szkół, 

reprezentujący otwockie pod-
stawówki Nr 1, 6 i 12, ale rów-
nież uczniowie spoza powia-
tu: z Mińska Mazowieckiego, 
Sulejówka i Warszawy. 

Zawody rozgrywane były 
systemem szwajcarskim, 
w którym rywalizacja polega 
na bezpośrednich pojedyn-
kach pomiędzy uczestnikami. 
W  szachowych zmaganiach 
uczestniczyły zarówno dziew-
częta, jak i  chłopcy w  wie-
ku do 14 lat. Najmłodszym 
zawodnikiem zawodów był 
Kacper Adlis, uczeń „zerówki” 
ze Szkoły Podstawowej Nr 8 
w Otwocku.

Pomysłodawcą imprezy oraz 
wielkim entuzjastą szachów 
jest Andrzej Dobrowolski, 
nauczyciel wychowania fi-
zycznego pracujący w „ósem-
ce” na zastępstwie, a  na co 
dzień - prezes otwockiego 

UKS MDK i  jednocześnie 
instruktor szachowy. Funkcję 
sędziego głównego zawodów 
pełnił jego syn, Maciej Do-
browolski. 

- Dzieci w wieku szkolnym 
powinny grać w  szachy, bo 
szachy to gra, która zawie-
ra wiele elementów wycho-
wawczych sprzyjających 
wszechstronnemu rozwojowi 
dziecka – mówi Agnieszka 
Korniluk - dyrektor szkoły. 
- Kształci pamięć, uczy abs-
trakcyjnego i logicznego my-
ślenia, rozwija wyobraźnię 
przestrzenną. To są bardzo 
cenne umiejętności, aktualnie 
wymagane na egzaminach. 
Wiadomo, że szkoła również 
tego uczy, ale dzieci najlepiej 
przyswajają i  nabywają no-
wych kompetencji poprzez 
zabawę, robiąc to, co lubią 
najbardziej. W tegorocznych 
zawodach wystartowało 32 
naszych uczniów, czyli co szó-
ste dziecko z naszej placów-

ki. Mam nadzieję, że przy-
goda z  tą dyscypliną sportu 
w realny sposób przełoży się 
na ich intelektualny rozwój. 
Dwie nauczycielki pracują-
ce w naszej szkole biorą też 
udział w specjalnym projekcie 
wykorzystującym w procesie 
nauczania grę w szachy. Pa-
miętajmy, że szachy są ele-
mentem aktualnej podstawy 
programowej. Jesteśmy jedy-
ną szkołą z  Otwocka, która 
dostała się do tego projektu, 
a  jedną z dwunastu w woje-
wództwie mazowieckim.

- Najtrudniejszym elemen-
tem organizacji Mistrzostw 
Szkoły jest oczywiście zwią-
zana z nimi logistyka, zapew-
nienie odpowiedniej obsługi, 
w  tym także sędziowskiej, 
niezbędnego zaplecza tech-
nicznego, bufetu, jak również 
promocji - dodaje Andrzej 
Dobrowolski. - Informa-
cję o  tym wydarzeniu udało 
się nam umieścić na kilku 

znanych forach szachowych 
i w kalendarzu Mazowieckie-
go Związku Szachowego. Zo-
stała też włączona w cykl „100 
imprez szachowych na stule-
cie odzyskania niepodległości 
Polski”. To świadczy o tym, że 
nasze mistrzostwa mają już 
pewną, nazwijmy to „mazo-
wiecką” rangę. Z organizacyj-
nego punktu widzenia jest to 
naprawdę duży wysiłek, który 
w  tym przypadku wzięła na 
swoje barki szkoła. To głów-
nie dzięki dyrekcji Szkoły 
Podstawowej Nr 8 dzieciaki 
mogły wziąć udział w kolejnej 
udanej imprezie sportowej. 

Cieszę się, że mogłem pomóc 
przy jej organizacji.

W tegorocznych zmaga-
niach najlepszymi okaza-
li się:
I miejsce: Katarzyna Pa-
stuszko (rocznik 2007) ze Sp 
353 z Warszawy
II miejsce: łukasz zbysiński 
(rocznik 2004) ze Sp nr 12 
z otwocka
III miejsce: krzysztof 
Gardyza (rocznik 2007) 
z publicznej Salezjańskiej Sp 
w Mińsku Mazowieckim.

Andrzej Idziak

wyniki i fotoreportaż
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niebotyczny sukces MkS karczew 
piłka ręczna 
Po wygranej 
4 marca 2018 
na własnym 
parkiecie z kpr-
Tpd Białystok 
27:18 (8:10) 
piłkarki ręczne 
MkS-u karczew 
zapewniły sobie 
awans do i ligi 
piłki ręcznej 
kobiet. 

To już ósme z  rzędu 
zwycięstwo pod-
opiecznych Grze-
gorza Ankiewicza 
i  zarazem najważ-

niejsze, bo decydujące 
o  awansie do wyższej kla-
sy rozgrywek.

Kiedy w listopadzie ubiegłe-
go roku młode karczewskie 
szczypiornistki rozpoczynały 
swój pierwszy sezon w II li-
dze, nikt nawet nie marzył, 
że zakończy się on tak spek-
takularnym sukcesem. Ak-
tualnie zespół z Karczewa na 
cztery kolejki przed końcem 
rozgrywek, z  dorobkiem 24 
punktów, prowadzi w  tabeli 
grupy 3 drugiej ligi i  z  całą 
pewnością nie straci już tego 
miejsca do końca zawodów. 
Nad zajmującymi obecnie 
w zestawieniu drugie miejsce 
akademiczkami z Uniwersy-
tetu Warszawskiego, karcze-
wianki mają  aż 17 punktów 
przewagi. To oznacza, że 
żadna z drużyn nie zdoła ich 
już wyprzedzić.

Mimo że karczewianki roz-
grywały mecz na własnym 
parkiecie, to jednak zwycię-
stwo z białostoczankami nie 
przyszło im łatwo. KPR-TPD 
Białystok to trudny i ambitnie 
grający przeciwnik, który 
zawodniczkom z  Karcze-
wa sprawił chyba najwięcej 
kłopotów w lidze. Wystarczy 
wspomnieć mecz w Białym-

stoku wygrany przez MKS 
Karczew jedną bramką rzu-
coną w  ostatniej sekundzie 
spotkania. Zawodniczki 
z  Białegostoku przyjechały 
do Karczewa z mocnym po-
stanowieniem powalczenia 
o korzystny wynik i w pierw-
szej połowie meczu faktycznie 
to one rozdawały karty. Feno-
menalnie spisująca się tego 
dnia bramkarka gości Ewa 
Matela dokonywała praw-
dziwych „cudów”, co długo 
nie mogło przełożyć się na 
zdobycze bramkowe w wyko-
naniu karczewianek. Licznie 
zgromadzeni w hali MOSiR-
-u karczewscy kibice przecie-
rali oczy ze zdumienia. Przez 
trzydzieści minut pierwszej 
połowy karczewiankom uda-
ło się strzelić przeciwniczkom 
tylko… 8 bramek! Za to zna-
komitą dyspozycję strzelecką 
tego dnia prezentowała naj-
skuteczniejsza zawodniczka 
Białegostoku - Joanna Strzał-
kowska. I  to ona dyrygowa-
ła atakiem białostoczanek 
w pierwszej połowie na tyle 
skutecznie, że KPR-TPD Bia-
łystok z dwubramkową prze-
wagą prowadził do przerwy.

Na początku drugiej poło-
wy meczu sytuacja nie uległa 
zmianie... zawodniczki z Bia-

łegostoku prowadziły już 3 
bramkami. Sensacja wisiała 
w  powietrzu… I  wtedy, jak 
za dotknięciem „czarodziej-
skiej różdżki”, zawodniczki 
z Karczewa zaczęły odrabiać 
straty. W   7 minucie doszło 
do remisu 12 do 12. To był 
przełomowy moment tego 
spotkania… Karczewianki 
zrozumiały, że teraz muszą 
dać z siebie wszystko i w koń-
cu zaczęły grać w swoim sty-
lu, a broniąca bramki Natalia 
Popis pokazała, że i ona jest 
golkiperką nie od parady. 
W  14 minucie meczu MKS 
Karczew zaczął zyskiwać 
przewagę. 

Dziesięć minut przed koń-
cem, karczewianki prowadzi-
ły już 4 bramkami i z każdą 
kolejną chwilą coraz moc-
niej podkręcały tempo gry. 
W 28 minucie było już 26:18 
dla Karczewa. Skutecznymi 
rzutami na bramkę popisy-
wały się rozgrywające: Julia 
Zagrajek, Joanna Wójcik 
i jak zawsze ambitnie grająca 
- Natalia Barańska. Ostatecz-
nie mecz zakończył się wyni-
kiem 27 do 18 dla Karczewa.

Dźwięk syreny kończącej 
spotkanie wywołał w  kar-
czewskiej hali prawdziwą 
eksplozję radości, zarówno 

wśród zawodniczek na par-
kiecie, jak i  wśród licznie 
zgromadzonej publiczności. 
Niemożliwe okazało się moż-
liwe… Awans do I  ligi piłki 
ręcznej kobiet, po niespełna 
jednym sezonie rozegranym 
w  II lidze, stał się faktem. 
Dla Międzyszkolnego Klubu 
Sportowego sukces to niebo-
tyczny! Stoi za nim nie tylko 
utalentowana grupa młodych 
zawodniczek klubu, głów-
nie jego wychowanek, ale 
i ogromna, tytaniczna wręcz 
praca trenerów karczewskie-
go zespołu - Grzegorza An-
kiewicza i  Tomasza Lubasa. 
To dzięki nim o  Karczewie, 
małym miasteczku na Ma-
zowszu, głośno będzie w całej 
Polsce. Mam nadzieję, że o tej 
chlubie sportowej miasta, 
jaką jest klub piłki ręcznej 
kobiet nie zapomni również 
obecny na meczu Władysław 
Łokietek, burmistrz Karcze-
wa, bo w  przeszłości różnie 
z tym bywało. MKS Karczew 
pisze swoją historię i niech to 
niekończące się pasmo sukce-
sów trwa jak najdłużej. Tego 
Wam życzy autor niniejszego 
artykułu i zarazem kibic kar-
czewskiego zespołu

Andrzej Idziak

Święto tańca w Malcanowie
taniec 18 lutego 
2018 r. to była niezwykła 
niedziela w Malcanowie 
- bardzo energetyczna. 
Ponad pół tysiąca mło-
dych tancerzy bawiło się 
i rywalizowało o Puchary 
Wójta Gminy Wiązowna 
podczas Ligi Tanecznej 
FAST-STEP.

impreza, która odbyła się 
w hali sportowej przy Szko-
le Podstawowej w  Malca-

nowie, cieszyła się ogromną 

popularnością wśród tancerzy 
i publiczności. Było żywiołowo, 
widowiskowo i emocjonująco!

Mieliśmy ogromną przy-
jemność gościć blisko 570 
młodych tancerzy Szkoły 
Tańca Fast-Step z  powiatu 
otwockiego, mińskiego i pia-
seczyńskiego oraz z  kilku 
dzielnic warszawskich.

Na parkiecie zmierzyły się 
zespoły taneczne i  soliści, 
którzy dali niezwykle emo-
cjonujące popisy tańca stan-
dardowego i  nowoczesnego. 

To było wyjątkowe widowisko 
i wielkie święto tańca w Mal-
canowie, bo od lat udowad-
niamy, że potrafimy zorgani-
zować imprezę taneczną na 
najwyższym poziomie!

Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom Ligi Tanecz-
nej. Jesteśmy bardzo dumni 
i życzymy dalszych sukcesów 
z  uprawiania tak pięknego 
sportu, jakim jest taniec.

Maciej Piwiński 
Szkoła Tańca Fast-Step

powiedzieli po meczu:
-  Widać było po przebiegu pierwszej połowy – mówi Grze-

gorz ankiewicz, trener MkS-u karczew, że dziewczyny 
bardzo chciały wygrać to spotkanie. To nie nasze prze-
ciwniczki były takie dobre, tylko my słabo spisywaliśmy 
się pod ich bramką. (…). W drugiej połowie meczu, kiedy 
już zeszła z nas presja, zagraliśmy lepiej w ataku i to 
przełożyło się na korzystny dla nas rezultat. nasze dziew-
czyny są świetne, ale za ich sukcesami stoi ogromna 
praca, którą wykonują na co dzień. Teraz musimy szukać 
ludzi, którzy nam pomogą zaistnieć w i lidze, gra na tym 
szczeblu rozgrywek wiąże się już z zupełnie innymi finan -
sami. Wyniki naszego zespołu to ewenement w skali całe-
go kraju. Jesteśmy na pewno najmniejszym miasteczkiem 
w polsce, z którego klub będzie grał w pierwszej lidze 
piłki ręcznej.

-  To, że awansowałyśmy do i ligi, jeszcze do mnie nie 
dociera - mówi, śmiejąc się, Joanna Wójcik  -cóż powie-
dzieć, jestem bardzo szczęśliwa!

-  pierwsza połowa meczu trochę nam nie wyszła - dodaje 
pola Janowska - ale w drugiej połowie, po rozmowie z tre-
nerem w szatni, trochę się rozluźniłyśmy i już poszło tak 
jak trzeba… W takich spotkaniach o stawkę najważniej-
sze to opanować emocje, a z tym czasem bywa niełatwo.

-  no i bramkarka gości zagrała chyba swój mecz życia – 
uzupełnia Joanna Wójcik - miałyśmy duże problemy ze 
skutecznością. dobrze, że udało nam się odblokować 
w drugiej połowie. do tego nasza bramkarka dołożyła 
„swoje” i to przechyliło szalę na naszą korzyść.

-  W pierwszej połowie faktycznie grało nam się bardzo 
ciężko - podsumowuje Julia zagrajek - było wiele nie-
skutecznych rzutów na bramkę, ale trener udzielił nam 
w szatni kilku rad, więc wiedząc, co mamy grać, w drugiej 
połowie przełamałyśmy ten impas. Jeszcze nie czuję 
tego, że awansowałyśmy do pierwszej ligi, pewnie dotrze 
to do mnie dopiero za kilka godzin czy dni. Mam nadzie-
ję, że w kolejnych meczach uda mi się rzucić jeszcze 
kilka bramek i powalczyć o koronę króla strzelców ii ligi.

-  pierwszą połowę spotkania dziewczyny zagrały wy-
śmienicie – mówi krzysztof Wieczorek, trener kpr-Tpd 
Białystok. - później wkradło się już zmęczenie… (…) MkS 
karczew był dzisiaj mądrzejszym zespołem i z preme-
dytacją wykorzystał nasze błędy. Mogę jednak obiecać, 
że w ostatnim meczu w Białymstoku w kwietniu zrobimy 
wszystko, żebyście nas zapamiętali.
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