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JÓZEFÓW Dwoje mieszkańców Józefowa miało niebezpieczne spotkanie z dzikami zaraz za furtką swojej posesji. 
Poraniony został ich piesek. Coraz więcej jest osób sfrustrowanych z powodu obecności dzikich zwierząt na terenach 
miejskich. Problem rosnącej populacji dzików gwałtownie narasta. - S. 3
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Najważniejszy jest minister
Wybory uzupełniające 
na Kresach

S
zkoła powinna uczyć 
i wychowywać, a nie być 
tylko placówką oświato-

wą, jak o niej się obecnie po-
wszechnie mówi. Pół biedy, 
gdyby się tylko tak mówiło. 
Gorzej, że jest placówką, czyli 
miejscem, albo jak kto woli, 
budynkiem, w  którym pra-
cują w pocie czoła nauczycie-
le stosując się z konieczności 
do, coraz to bardziej durnych 
programów, wymyślanych 
przez kolejnych ministrów.

Reforma oświaty, którą 
przed 17 laty w  życie wdro-
żył AWS, spowodowała, że 
w szkole bardziej przywiązuje 
się wagę do realizowania pro-
gramu tzw. edukacji  aniżeli 
do nauczania i  wychowania. 
Nauczyciel zatem rozliczany 
jest z ,,przerobienia” progra-
mu, a  nie z  wbicia do głowy 
Jasiowi logarytmów, całek czy 
fi lozofi i Platona. Ważne się 
bowiem stało, by Jaś zaliczył 
test, czyli ogólnie orientował 
się: co, gdzie, kiedy, a nie po-
siadł głęboką i ugruntowaną 
wiedzę. Co z  tego, że młody 
człowiek swoją niewiedzę 
może niwelować, czerpiąc 
potrzebne mu informacje 
z Internetu, gdy podczas bez-
pośredniej rozmowy ujawnia 
się w całej pełni jego umysło-
wa indolencja.

Na dobitkę - przy okazji re-
form - każdy nowy minister, 
chcąc zapisać się złotymi zgło-
skami na kartach edukacyjnej 
historii, wprowadza różne 
zmiany i poprawki. Minister 
Mirosław Handke ustanowił 
gimnazja, do których wcis-
nął młodzież w  wieku 13-16 
lat, aby, jak to wtedy argu-
mentował, w jednej placówce 
mieć uczniów przeżywających 
okres buntu. Tworząc rodzaj 
getta nie zalecił jednak sa-
morządom, by zatrudniły 
więcej niż jednego pedagoga 
i  psychologów. Nie martwił 
się też ani przez chwilę, skąd 
gminy mają wziąć fundusze 
na zbudowanie i wyposażenie 
nowych placówek oraz do-
wóz do nich uczniów. Po nim 
w  oświacie zaczęła grzebać 

minister Krystyna Łybacka. 
Wydumała sobie, że od stu-
leci zdawana przez młodzież 
matura jest anachronizmem 
i należy ją zastąpić czymś na 
miarę XXI wieku, czyli te-
stem. Jak się okazało zaliczył 
go jedynie co piąty abiturient. 
I w tym momencie nowy już 
minister, Roman Giertych, 
zamiast wyznaczyć zespół 
specjalistów do przeanali-
zowania przyczyn tak mier-
nych wyników nowej matury, 
robi młodzieży niedźwiedzią 
przysługę i  ogłasza, że świa-
dectwo dojrzałości dostaną 
nawet te osoby, które matury 
nie zdały. Dobry wujek Gier-
tych nie dopowiedział jednak, 
zachwyconej tym prezentem 
młodzieży, że żadna uczelnia 
czy szkoła pomaturalna nie 
przyjmie ich z „niedojrzałym” 
świadectwem. Jego Wysokość 
minister dumał też, by wyciąć 
matematykę z obowiązkowych 
przedmiotów maturalnych 
- wtedy młodzieży byłoby 
łatwiej zdawać egzamin doj-
rzałości. Miał chęć natomiast 
wprowadzić religię i  wy-
chowanie patriotyczne jako 
przedmioty egzaminacyjne. 
Cóż, Jasio nie musi umieć 
liczyć, wystarczy, aby potrafi ł 
zaśpiewać hymn i Bogurodzi-
cę. Resztę mądrości może za-
czerpnąć przecież z Internetu.

Obecnym (tfu)rczym mini-
strem jest Anna Zalewska, 
z  wykształcenia polonistka. 
Chcąc zapisać się na kartach 
historii, że coś w szkolnictwie 
zmieniła, zlikwidowała gim-

nazja, nie licząc się ze zda-
niem nauczycieli, samorzą-
dowców i rodziców uczniów. 
Upór jej jest tak duży, że nie 
przyjmuje do wiadomości, iż 
ponad 30 tysięcy nauczycieli 
straci pracę, że samorządy 
wydadzą gigantyczne pienią-
dze na półroczne odprawy dla 
nich, że pobudowane olbrzy-
mim wysiłkiem fi nansowym 
gmin budynki gimnazjów 
świecić będą pustkami, że 
chaos zapanował w  szkolni-
ctwie. Ona robi reformę, jest 
do niej przekonana, zdania 
innych się nie liczą, bo mi-
nister wie najlepiej, co dla 
ucznia jest dobre.

Z łezką w oku wspominam 
swoich nauczycieli i  mini-
strów. Ich mozolny i  skąpo 
nagradzany trud otwierania 
przed nami świata nauki, in-
spirowanie do jej zgłębiania, 
pamiętam też ich zachwyt 
i dumę, gdy ktoś z nas osią-
gał w życiu sukces. Tu należy 
dodać, że dawni nauczyciele 
znali swych uczniów i śledzi-
li ich poczynania po ukoń-
czeniu szkoły. Dziś program 
nauczania wyznaczany przez 
Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej nie wymaga od nauczy-
ciela niczego poza tym, by go 
realizował od dechy do dechy. 
Tak zaabsorbowani nie do-
strzegają często ucznia, który 
notabene z tego się cieszy, bo 
nie musi się szczególnie wysi-
lać, ale, niestety, cierpi na tym 
jego edukacja.

Andrzej Kamiński

OTWOCK 27 sierpnia 
mieszkańcy okręgu nr 9 
w Otwocku 27 wybiera-
li radnego w wyborach 
uzupełniających. O man-
dat radnego ubiegało się 
czworo kandydatów. Przez 
następny rok Kresy w Ra-
dzie Miasta Otwocka repre-
zentować będzie dwudzie-
stokilkuletni Mateusz Kamil 
Głasek, zgłoszony przez 
KWW Stowarzyszenie Ini-
cjatywa Mieszkańców SIM, 
który zyskał 151 głosów.

W
edług wstępnych, nie-
ofi cjalnych wyników 
frekwencja wyborcza 

wyniosła kilkanaście procent (ok. 
15%). Głosów ważnych było 324. 

Wyniki pozostałych kandy-
datów: 

Barbara Stanisława Stocka, 
lat 61, (zgłoszona przez 
KWW BARBARY STOCKIEJ) 
- głosów 94
Piotr Pieniak, lat 23, (zgło-
szony przez KWW Prawo 
i  Samorządność Otwock 
Kresy) - głosów 69
Monika Orłowska, lat 27, 
(zgłoszona przez KWW Pra-
we Miasto) -  głosów 10.

Jak się dowiedzieliśmy do 
Miejskiej Komisji Wybor-
czej  w  dniu wyborów, 27 
sierpnia wpłynął protest 
wyborczy od KWW Barbary 
Stockiej o  naruszenie ciszy 
wyborczej w dniu poprzednim 
(26.08.2017). Przypomnijmy 
- kampanię wyborczą komite-
ty mogły prowadzić tylko do 
25 sierpnia 2017. Otóż pewien 

otwocki krzykacz namawiał 
na lokalnym fanpagu do 
głosowania w wyborach uzu-
pełniających - ale promował 
tylko trójkę młodych kandy-
datów. Nosi to znamiona na-
ruszenia ciszy wyborczej. Jest 
prawdopodobne, że Komisja 
jutro (28.08) skieruje sprawę 
do prokuratury. Post został 
usunięty. 

Mateusz Głasek o  mandat 
radnego z okręgu nr 9 starał 
się już w wyborach samorzą-
dowych w 2014 r. Wtedy jed-
nak mandat zdobył Bernard 
Wojciechowski. Nowy radny 
ma 23 lata, pracuje jako grafi k 
komputerowy (m.in. projekto-
wanie stron internetowych), 
od kilku miesięcy jest żonaty. 

 ZetKa
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JOZEFÓW 
Bardzo groźne 
spotkanie mieli 
mieszkańcy 
Józefowa na 
swojej ulicy - 
zaatakowały 
ich dziki. Oni 
szczęśliwie 
wyszli z tego bez 
szwanku, ciężko 
jednak ucierpiał 
ich pies.

W
  Otwocku, Jó-
zefowie, Kar-
czewie i  okoli-
cach od kilku 
miesięcy dziki 

są tematem numer jeden 
wielu rozmów. Przestały być 
mieszkańcami lasu,więc ze-
tknięcie się z  nimi stało się 
codziennością. O  ile w  lesie 
jesteśmy gośćmi i  powinni-
śmy zachować ostrożność 

w stosunku do dzikich zwie-
rząt, o tyle w miastach to my 
dyktujemy warunki. Niestety, 
sytuacja wymknęła się spod 
kontroli i powoli przestajemy 
dominować na naszym lokal-
nym podwórku.

Dochodziła godzina 21.00, 
gdy pani Iwona wraz z mężem 
postanowiła wyprowadzić 
psy na wieczorny spacer. Był 
to jej częsty zwyczaj. W Józe-
fowie mieszka od 10 lat i za-
wsze czuła się tu bezpiecznie. 
Mieszkanka znała zasady 
bezpieczeństwa i unikała wie-
czornych wędrówek po lasach 
i nad Świder, gdzie można na-
tknąć się na dzikie zwierzęta.

Jednak gdy tylko wyszli za 
furtkę, ich oczom ukazał się 
zaskakujący widok: dwie lo-
chy i około 10 młodych dzi-
ków znajdowało się tuż przed 
wejściem do domu, na jednej 
z ulic miasta. Niestety, duże 
osobniki nie zamierzały tylko 
żerować, ale - zaniepokojone 
obecnością ludzi i psów - rzu-
ciły się w stronę pani Iwony 
i  jej męża. Psy były małe, 
około 6-kilogramowe, w  ty-
pie yorków, natomiast lochy, 
które atakowały, mogły mieć 
według relacji mieszkanki 
nawet po 100 kg! Psiaki nie 
miały więc szans w  starciu 
z dzikami.

-Gdybym była sama, spani-
kowałabym, ale całe szczęście 
był mąż – mówi nam pani 
Iwona. - Złapał za patyk i za-
czął odganiać zwierzęta. Nic 
im nie zrobił, bo były olbrzy-
mie, ale dzięki temu udało 
nam się uciec. Psy też usko-
czyły, mimo to jeden dotkli-

wie ucierpiał: odpluwał krew, 
miał też krwotok z nosa. Po 
wizycie u lekarza okazało się, 
że zwierzę jest całe poobijane 
i ma połamane żebra.

Strach wyjść na 
spacer
Pani Iwona i  jej mąż są 

w  szoku. Szczęście w  nie-
szczęściu, że były to lochy, 
a  nie odyńce (samce dzika, 
osiągają duże rozmiary – na-
wet 350 kg, starsze osobniki 
uzbrojone są w potężne szab-
le), bo cała sprawa mogła 
skończyć się tragicznie nie tyl-
ko dla psów, ale też właścicie-
li. – Wiem, że są dziki w lesie, 
ale my nie mieszkamy w lesie, 
to jest ulica Żurawia, odcinek 
miedzy Świdrem a Wiązowską 
– mówi zaniepokojona kobie-
ta. – Wystrzegamy się chodze-
nia do lasu, natomiast teraz 
dziki wyszły z  lasu na drogę 
w miejsce, w którym nie spo-
dziewałam się ich spotkać. 
W tej chwili uważam, że wie-
czorami najlepiej w ogóle nie 
chodzić na spacery.

Poszkodowani zadzwonili 
od razu pod numer alar-
mowy 112, ale dyspozytorka 
poleciła, żeby zgłosili spra-
wę do straży miejskiej. Nie-
stety, strażnicy nie pracują 
w weekendy. Pojawili się do-
piero w tygodniu (pani Iwo-
na opisała sprawę na stronie 
internetowej Urzędu Mia-
sta). Przyznali, że nie mogą 
nic z tym zrobić i że mieli już 
podobne zgłoszenia. Jedynym 
rozwiązaniem byłoby odło-
wienie dzików albo ich od-
strzał.

Okolica miejsca zdarzenia 
jest zamieszkała przez ludzi, 
niedaleko znajduje się sta-
dion, gdzie dzieci uczęszcza-
ją na zajęcia. - Chwilę przed 
naszym wyjściem na feralny 
spacer, szła sąsiadka w piątym 
miesiącu ciąży i towarzyszyło 
jej 5-letnie dziecko. Wyobra-
żacie sobie państwo, co mo-
głoby się stać? – mówi pani 
Iwona. – Niedaleko mamy 
też stadion Józefowi,  gdzie 
przed godziną 10 kończą się 
zajęcia sportowe dla dziecia-
ków, a niedługo wrzesień. Nie 
wiem, co musi się stać, żeby 
ktoś zareagował na sytuację. 
Dziki mogą zaatakować prze-
cież też człowieka.

Możliwe, że zwierzęta po-
jawiają się w  tym miejscu, 
ponieważ po remoncie drogi 
nie wszystkie posesje zostały 
ponownie ogrodzone. Na nie-
których rosną jabłonie i dziki 
mogą przychodzić, żeby się 
pożywić. Niestety, nie za-
wsze ogrodzenie rozwiązuje 
problem. Jedna z mieszkanek 
ulicy Zacisznej w  Otwocku 
przyznała, że dziki są u nich 
niemal każdego dnia i doszło 
do tego, że locha widząc psa 
za ogrodzeniem, próbowała 
się do niego przedostać, ro-
biąc dziurę w płocie. Wygląda 
więc na to, że zwierząt jest za 
dużo i nie jest to kwestia tylko 
pożywienia czy braku ogro-
dzenia, ale i  rosnącej, słabo 
kontrolowanej populacji dzi-
ka w naszych okolicach.

Dzik w mieście
Dziki trafi ają do miasta 

w poszukiwaniu pożywienia. 

Te urodzone na terenach 
miejskich nie czują strachu 
przed ludźmi, bo człowieka 
kojarzą raczej z możliwością 
zdobycia pokarmu, a nie za-
grożeniem – pisze Krzysztof 
Kiełczyński z  nadleśnictwa 
w  Otwocku. Podstawową 
zasadą, by ograniczyć liczbę 
zwierząt w mieście, jest nie-
dokarmianie ich w żaden spo-
sób. Dzięki temu dziki prze-
niosą się w bardziej odludne 
tereny i tam będą mogły być 
odstrzelone – mówi Stefan 
Traczyk. Należy też zabez-
pieczyć wyrzucane przez nas 
odpadki – te w kompostowni-
kach oraz worki ze śmieciami, 
które powinno się zamykać 
w kontenerach. Jak czytamy 
na stronie Urzędu Miasta 
w Józefowie, zwierzęta może 
też odstraszyć lampa z czuj-
nikiem ruchu. – Ostatecznie 
warto mieć przy sobie od-
straszające środki hukowe 
(petardy) – pisze Kiełczyński. 

Poza tym niezwykle istotne 
są szczelne ogrodzenia na-
szych domów.

Czy dzik 
jest niebezpieczny?
Nadleśniczy Stefan Tra-

czyk wymienia kilka sytuacji, 
w  których dzik jest niebez-
pieczny dla człowieka. Kiedy 
locha jest z  młodymi – nie 
wolno interesować się jej po-
tomstwem, łapać warchlaków 
czy ganiać ich. Należy też 
uważać na psa, jeśli nam to-
warzyszy. Na stronie Urzędu 
Miasta Józefowa ostrzega się, 
żeby nie rozdzielać zwierząt, 
bo można samemu ucierpieć. 
Poza tym pies powinien być 
na smyczy. Dzik stanowi za-
grożenie również, kiedy jest 
ranny albo gdy znajduje się 
w  pułapce, czyli zagoniony 
zostanie na ogrodzony teren 
(np. podwórko). 

Edyta Grykałowska
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Wmurowanie aktu 
erekcyjnego pod 
mieszkania TBS
KARCZEW 
W Otwocku Małym 
ruszyła budowa 
pierwszego bloku 
w systemie TBS 
(Towarzystwo 
Budownictwa 
Społecznego). 
W czwartek, 
17 sierpnia, 
wmurowano akt 
erekcyjny pod tę 
inwestycję.

W
  uroczystości 
wzięli udział 
p r z e d s t aw i -
ciele władz 
s a m o r z ą d o -

wych z Karczewa: burmistrz 
Władysław Dariusz Łokietek, 
karczewscy radni z przewod-
niczącą Danutą Trzaskowską, 
prezes Krzysztof Balcerzak 
z  radą nadzorczą Komu-
nalnego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej (KPEC) 
w Karczewie i -  jako inwestor 
oraz wykonawca - prezes Ra-
dosław Walasek z pracowni-

kami fi rmy E.W. Rental Sp. 
z o. o. z Warszawy.

Wszystkich zebranych ofi -
cjalnie powitał prezes KPEC, 
a następnie burmistrz Łokie-
tek przybliżył krótką historię 
przekazania działki inwesto-
rowi. Proces był karkołomny 
i długotrwały, gdyż teren ten 
był w  zarządzie rosyjskiej 
spółki, której korzenie sięgały 
jeszcze czasów Związku Ra-
dzieckiego. Burmistrz wyraził 
też wdzięczność przedstawi-
cielom Rady Miasta za owoc-
ną współpracę. Natomiast 
prezes Balcerzak w  kilku 
zdaniach opisał prowadzoną 
inwestycję, przypominając, 
że rozpoczęto budowę pierw-
szego z trzech bloków zapla-
nowanych w  tej lokalizacji. 
Jeden budynek ma liczyć 31 
wykończonych „pod klucz” 
lokali o powierzchniach 36-
65 m2. Ewenementem na 
skalę kraju okazuje się fakt, 
że spółka, ze sfery niebudow-
lanej, czyli KPEC Karczew, 
została inwestorem budowy 
w systemie TBS. Dotychczas 
działalnością tą zajmowały 
się wyłącznie spółki specjal-
nie do tego powołane. Człon-
kowie rady nadzorczej KPEC 
docenili starania swojego pre-
zesa, który wraz ze słowami 
uznania, otrzymał od współ-

pracowników symboliczny 
szklany kamień węgielny. 
Przewodnicząca Danuta 
Trzaskowska wyraziła nadzie-
ję na rozwój Karczewa i okolic 
w związku z nowymi mieszka-
niami, które będą gotowe już 
w grudniu 2018 r.

Po uroczystym odczytaniu 
przez burmistrza aktu erek-
cyjnego, przedstawiciele sa-
morządu, inwestora i wyko-
nawcy złożyli na dokumencie 
podpisy. Do metalowej tuby 
włożono również informa-
cję  z  nazwiskiem obecnie 
urzędującego prezydenta 
RP, Uchwałę Rady Miasta 
dotyczącą przekazania tere-
nu, aktualny numer „Głosu 
Karczewa”, pendrive z  foto-
grafi ami działki przed inwe-
stycją oraz wszystkie używane 
obecnie polskie monety.  

Karczewski duszpasterz 
ks. Andrzej Wąsowski po-
święcił rozpoczętą budowę 
oraz „kompletną” tubę i wte-
dy uczestnicy uroczystości 
chwycili za kielnie. Okazało, 
że narzędziem tym sprawnie 
operują nie tylko mężczyźni. 
Tuba ze swoją cenną zawar-
tością spoczęła dla potom-
nych w  jednej z  ław nowo 
powstającego bloku. 

Sławomir Wąsowski

Uroczyste obchody 
rocznicy zagłady Żydów 

OTWOCK Nawet pogoda 
dopasowała się do wyda-
rzenia - smutek i refl eksja 
towarzyszyły Marszowi 
Pamięci zorganizowanemu 
20 sierpnia 2017 r. w Otwo-
cku w 75. rocznicę zagła-
dy Żydów.

Z
 jednej strony 75 lat wy-
daje się być bardzo dłu-
gim czasem, natomiast 

z drugiej -  to tylko 75 lat od 
makabrycznej zbrodni, która 
miała miejsce na naszym lo-
kalnym terenie. Historia sięga 
roku 1940, kiedy okupant nie-
miecki utworzył getto w Otwo-
cku. Mieściło się ono na tere-
nie dzisiejszego dworca PKS  
i było drugim, co do wielkości 
w  dystrykcie warszawskim. 
Przez dwa lata mieszkało 
tam około 15 tysięcy Żydów. 
Likwidacja getta nastąpiła 19 
sierpnia 1942 r. - hitlerowcy 
zabili kilka tysięcy osób. Część 
z nich została wywieziona do 
obozu zagłady w  Treblince, 
natomiast pozostałych roz-
strzelano na miejscu.

Już w 1949 r. na terenie po-
chówku Żydów postawiono 
kamień pamięci, który zo-
stał odnowiony w 2012 roku. 
Życie społeczności żydowskiej 
w Otwocku zakończyło się co 
prawda dawno, ale mieszkań-
cy miasta nadal o niej pamię-
tają i wyrażają to poprzez or-
ganizację obchodów rocznicy 
likwidacji getta.

Uroczystość rozpoczęła 
się w niedzielę, 20 sierpnia, 
o godz. 17:00 na skwerze Pa-
mięci Żydów Otwockich przy 
zbiegu ul. Świderskiej i An-
driollego. Pomimo brzydkiej 
pogody zgromadziło się tam 
dużo ludzi chcących oddać 

hołd zamordowanym w 1942 
r. Przemawiał prezydent mia-
sta Zbigniew Szczepaniak 
oraz organizatorzy wydarze-
nia, m.in. Zbigniew Nosow-
ski. Odczytano także wspo-
mnienia osób uczestniczących 
w zagładzie Żydów. Jednym 
z  nich był Józef Panicman 
(Yossi Nitzan). Prezydent 
Szczepaniak wraz z  radną 
Barbarą Olpińską odsłonili  
pamiątkowy kamień i  tabli-
cę informacyjną. Następnie 
złożono kwiaty symbolizują-
ce pamięć o zamordowanych. 
Był też moment, kiedy każdy 
z przybyłych mógł indywidu-
alnie pomodlić się w symbo-
licznym miejscu.

Później zebrani wzięli udział 
w  marszu, zatrzymując się 
przy rampie kolejowej, skąd 
zabrali zapalone świeczki 
i z nimi udali się do miejsca 
pamięci Żydów otwockich 
przy ul. Reymonta. Po pozo-
stawieniu światełek przy ka-
mieniu poświęconym zamor-
dowanym w 1942 r. i złożeniu 
kwiatów, nadszedł czas na 
wspólną modlitwę i  odśpie-
wanie psalmów.

To bardzo ważne, że po-
mimo upływu lat, ludzie nie 
zapominają o dawnych miesz-
kańcach, którzy stracili życie 
w  dramatycznych okolicz-
nościach i  poświęcają jeden 
dzień w  roku na uczczenie 
ich pamięci. Organizatorami 
tego wydarzenia był: Społecz-
ny Komitet Pamięci Żydów 
Otwockich i  Karczewskich, 
Towarzystwo Przyjaciół Ot-
wocka, Fundacja Ochrony 
Dziedzictwa Kulturowego, 
Komitet Upamiętnienia Za-
głady Gett w Falenicy i Rem-
bertowie oraz Europejski In-

stytut Kultury Fundacja. 
Lokalne fi rmy również przy-

czyniły się do zrealizowania 
uroczystości. Fundatorem 
kamienia, którego odsłonię-
cie miało miejsce w  ubiegłą 
niedzielę, był  Piotr Skoczek 
z fi rmy Bruk-Bud. Przedsta-
wienie miejsca pamięci oraz 
tablicy było możliwe także 
dzięki współpracy Sławo-
mira Mocha z  fi rmy Exitus 
oraz Krzysztofa Mocha z fi r-
my Granit.

Na obchodach pojawiło się 
bardzo dużo ludzi związanych 
z rodzinami żydowskimi, ale 
przyszły także osoby, które 
nigdy nie miały z  nimi nic 
wspólnego. Wszyscy wzięli 
udział w  marszu, ponieważ 
uważali za swój  obowiązek, 
aby szanować pamięć o  za-
mordowanych żyjących kie-
dyś w miejscu, w którym oni 
mieszkają teraz. Na co dzień 
nie myślimy o wydarzeniach 
rozgrywających się podczas 
II wojny światowej, jednak 
w takim dniu, jak 19 sierpnia, 
warto chociaż przez chwilę 
pomyśleć o zmarłych i poświę-
cić im dwie godziny, biorąc 
udział w Marszu Pamięci.

W tym roku obchody zosta-
ły przesunięte ze względu na 
fakt, że 19 sierpnia wypadał 
w  sobotę ( szabat). Organi-
zatorzy zapowiedzieli już, że 
w przyszłym roku odbędą się 
one tradycyjnie, czyli w dniu 
upamiętniającym likwidację 
getta o godzinie 19:00. Przy 
okazji zaprosili do udziału 
w zbiórce funduszy na rzecz 
odbudowy zabytkowej pom-
py na skwerze Pamięci Żydów 
Otwockich. 

Weronika Świńczak
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Plaga kradzieży w sklepach 
POWIAT Jak podaje 
KPP Otwock, na początku 
sierpnia w ręce funkcjo-
nariuszy wpadły dwie 
złodziejki: 68-letnia Halina 
P. oraz 65-letnia Wiesława 
M. Okazało się, że obie są 
stałymi klientkami jednego 
z celestynowskich sklepów, 
a przegląd zarejestrowane-
go monitoringu ujawnił wię-
cej „grzechów” obu kobiet.

P
ierwsza z nich pró-
bowała wynieść 
artykuły spożywcze 
i  prasę, a  nagrania 
z  monitoringu po-

zwoliły obciążyć ją jeszcze 
dwunastoma kradzieżami 
na łączną kwotę prawie 700 
zł. Kilka dni później, w  tej 
samej placówce, ujęto drugą 
złodziejkę z  niezapłaconymi 
artykułami spożywczymi i che-
micznymi, zaś jej przestępczy 
dorobek to dziesięć kradzieży 
produktów o łącznej wartości 
blisko 1000 zł. Obie panie 
przyznały się do winy i poddały 
dobrowolnej karze.

Dla właścicieli dużych skle-
pów kradzieże są prawdziwą 
plagą. Złodziei nie zniechęca 
obecność klipsów na artyku-
łach, bramek antykradzieżo-
wych, monitoringu (w dużym 

sklepie montuje się nawet 
40 kamer) czy pracowników 
ochrony. Jak usłyszeliśmy 
od p. Wojciecha Krawczyka, 
właściciela sieci sklepów Top 
Market, których część znajdu-
je się na terenie naszego po-
wiatu, jednorazowo kradzione 
są zwykle artykuły o wartości 
od kilkunastu do 30 zł. Łupem 
padają najczęściej drogie kawy 
i słodycze, ale także piwo. Kto 
kradnie? Pan Wojciech wśród 
złodziei wyróżnia trzy grupy: 
największą stanowią ludzie 
z  marginesu społecznego 
w wieku 18-30 lat, drugą – pa-
nie po 60-ce (!), zaś najmniej-
szą, ale najbardziej niebez-
pieczną, stanowią zawodowi 
przestępcy, działający często 
na zamówienie paserów. Ci 
ostatni działają bardzo spraw-
nie: wchodzą, szukają na pół-
kach konkretnych artykułów, 
biorą i wychodzą. Zwykle „za 
rogiem” czeka samochód z kie-
rowcą. Kradną  z zimną krwią , 
a wpadki traktują jak wypadek 
przy pracy. 

Należy pamiętać, że zło-
dziejem zostaje się dopiero 
za kasą, czyli po wyjściu bez 
zapłacenia za wynoszony pro-
dukt. Pomiędzy półkami nie 
można nikogo zatrzymać, gdyż 
klient mógł włożyć batonik do 

kieszeni przez pomyłkę. W sy-
tuacji 100% pewności, że do-
szło do kradzieży, pracownik 
sklepu ma prawo zatrzymać 
złodzieja do przyjazdu policji 
w ramach tzw. ujęcia obywa-
telskiego, a  w  razie potrzeby 
nawet obezwładnić. Może 
poprosić o zwrot skradzionych 
przedmiotów, ale nie ma pra-
wa złodzieja przeszukiwać. Ta 
czynność pozostaje wyłącznie 
w gestii funkcjonariuszy poli-
cji. Pan Wojciech, właściciel 
8 placówek, szacuje straty na 
kwotę ok. 40 tys. zł rocznie, 
chociaż każdy ujęty złodziej 
w jego sklepie jest przykładnie 
karany przez  policję (w sytua-
cji wykroczenia – 500 zł).  

Do sklepowych kradzieży do-
chodzi dość często. Pan Marek 
Kocko, właściciel otwockiego 
Lewiatana, odnotowuje drob-
ną kradzież prawie każdego 
tygodnia. O dziwo, wśród zło-
dziei również wskazuje grupę 
starszych kobiet. Zwykle uda-
je się schwytać nieuczciwego 
klienta i odzyskać skradziony 
towar, a delikwent najczęściej 
okazuje skruchę. Zdarza się 
jednak, że złodziej bywa agre-
sywny i powoduje zniszczenia 
w  sklepie na większą kwotę. 
Jedną z takich sytuacji wspo-
mina pan Marek: przyłapany 

na kradzieży klient zaczął się 
awanturować, zrzucając towar 
z półek. Właściciel upomniał 
się o rekompensatę za znisz-
czenia na drodze sądowej 
i  wygrał. Rozrabiaka został 
ukarany grzywną 500 zł oraz 
kosztami zadośćuczynienia za 
straty w  sklepie. Okazało się 
jednak, że przestępca jest nie-
wypłacalny, a komornik bez-
radny. Do kar nakładanych na 
złodziei przez funkcjonariuszy 
pan Marek dokłada jeszcze 
jedną: raz złapanego złodzie-
ja nigdy więcej nie obsługuje 
w swoim sklepie.

W większości kradzieży skle-
powych zrabowane towary są 
odzyskiwane, zaś winni przyj-
mują kilkuset złotową karę 
grzywny (prawo przewiduje 
20 -5000 zł). Tak się dzieje 
w sytuacji wykroczenia, a więc 
jednorazowej kradzieży przed-
miotów o łącznej wartości do 
500 zł. Powyżej tej kwoty lub 
w sytuacji recydywy mamy już 
do czynienia z przestępstwem, 
więc policja kieruje zawiado-
mienie do sądu. Trzeba wie-
dzieć, że wartości skradzio-
nych artykułów się sumuje. 
Tak  stało się w Celestynowie. 
Obie złodziejki będą odpowia-
dały za przestępstwo i grozi im 
kara do pięciu lat pozbawie-

nia wolności. Udowodnienie 
wcześniejszych kradzieży 
było możliwe dzięki żmudnej 
pracy funkcjonariuszy, którzy 
przeglądali wielogodzinne 
nagrania z  monitoringu. To 
jednak rzadkość. Zazwyczaj, 
po zapłaceniu niewielkiej kary 
pieniężnej, złodzieje mogą 
kontynuować swoją „dzia-
łalność” z  czystym kontem. 
Obecnie rząd planuje zmianę 
w tej kwestii: każde wykrocze-
nie miałoby być odnotowane 
w  specjalnej, elektronicznej 
bazie, aby notorycznym, drob-
nym złodziejaszkom sumowa-
ły się ich przewinienia.

Jak podaje rzeczniczka KPP 
w  Otwocku: od początku 

czerwca do połowy sierpnia 
br. udowodniono 23 kradzie-
że sklepowe, w tym 17 wykro-
czeń i 6 przestępstw (również 
kradzieży z włamaniem). Dane 
dotyczą wyłącznie Otwocka. 
Proceder ma, niestety, tenden-
cję wzrostową. W tym samym 
okresie ubiegłego roku odno-
towano 9 takich zdarzeń (5 
wykroczeń i 4 przestępstwa). 
W całej Polsce w 2016 r. doko-
nano prawie 11 tys. kradzieży 
sklepowych, a przoduje w tym 
woj. mazowieckie z liczbą po-
nad 2000 kradzieży. W skali 
kraju od trzech lat obserwuje 
się tendencję wzrostową.

Sławomir Wąsowski
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Od redakcji:  W ubiegłym 
numerze iOtwock.info 
opublikowaliśmy artykuł 
“Dlaczego w Józefowie 
nie powinna powstać 
oczyszczalnia ścieków”,  
w którym przytaczaliśmy 
argumenty przeciw in-
westycji, jak szkodliwość 
dla środowiska, istnienie 
racjonalnej alternatywy 
w postaci OPWiK. Poniżej 
argumenty Józefowa  za 
realizacją budowy. 

- Dlaczego powinna 
powstać oczyszczalnia 
ścieków w Józefowie?

- (...) Oczyszczalnia oznacza 
dla Józefowa przede wszyst-
kim niezależność i możliwość 
samodecydowania o  sobie. 
W  wielu aspektach. To po-
czucie, że pracuje się na coś 
własnego, że można kontrolo-
wać i mieć wpływ na wszyst-
kie elementy funkcjonującego 
systemu. Sami kontrolujemy 
jakość oczyszczanych ścieków, 
monitorujemy poziom wy-
datków i mamy bezpośredni 
wpływ na strukturę cen ście-
ków i wody. Nie chciałabym 
się zagłębiać w nasze relacje 
z OPWiK, ale faktem jest, że 
traci on klientów. Przykła-
dem jest chociażby Józefów 
czy Karczew, które chcą bu-
dować własne oczyszczalnie. 
Inny klient - Celestynów od 
wielu lat znajduje się w spo-
rze sądowym z OPWiK, także 
józefowska spółka Hydrosfera 
dochodzi swoich praw w są-
dzie. To daje do myślenia… 
Przypominam, że co roku Jó-
zefów płaci za usługę oczysz-
czania ścieków ok. 4 miliony 
złotych i naszym zdaniem jest 
to kwota nadmiernie wygóro-
wana i nieuzasadniona.

To, że jako gmina nie jeste-
śmy zadowoleni ze współpra-
cy z  OPWiK, wynika m.in. 
z  faktu, że do tej pory nie 
udało nam się uzyskać roz-
liczenia kosztowego świad-
czonych usług i tak napraw-
dę nie wiemy, skąd bierze 
się wyliczony przez otwo-
ckie przedsiębiorstwo koszt 
oczyszczania ścieków. Taka 
postawa jest dla nas niezro-
zumiała, bo przecież jesteśmy 
dużym, hurtowym klientem, 
o którego powinno się dbać, 
a nie traktować jak takiego, 
który nie ma… innego wyjścia 

i zmuszony jest korzystać wy-
łącznie z usług OPWiK.

Ale nawet gdyby tym rela-
cjom nie można byłoby ni-
czego zarzucić, to jako gmina 
Józefów mamy święte prawo 
decydować o sobie. Samorzą-
dy mają obowiązek dbania 
o interesy swoich mieszkań-
ców, co wynika z Ustawy o sa-
morządzie gminnym, gdzie 
do zadań własnych gminy 
należy dbanie o  odpady ko-
munalne. Ustawa nie określa 
jak należy to robić, wiadomo 
jednak, że należy to robić 
najlepiej jak się jest w stanie. 
Dlatego m.in. wykonaliśmy 
bardzo skrupulatne analizy 
funkcjonalności, analizy kosz-
towe i analizy tego jak Józe-
fów będzie się rozbudowywał 
w  przyszłości i  wyszło nam, 
że po wybudowaniu oczysz-
czalni będzie taniej. Decyzja 
o  budowie oczyszczalni nie 
jest nagła i pochopna. Do tej 
inwestycji przygotowujemy 
się od wielu lat.

- Jaki jest aktualnie stan 
realizacji inwestycji? Co 
z dotacjami z Narodowe-
go Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, które miały być 
przekazane na budowę 
oczyszczalni ścieków?

- Została już zakończona 
budowa wylotu ścieków nad 
Świdrem i ogłosiliśmy prze-
targ na budowę oczyszczalni 
wraz z  serwisem gwaran-
cyjnym. 1 sierpnia br. otwo-
rzyliśmy oferty. W  wyniku 
tego postępowania wpłynęły 
dwie oferty, które są aktual-
nie w trakcie analizy. Mamy 
na to 60 dni, bo tyle wynosi 
ważność ofert.

Czekamy również na środki 
fi nansowe na realizację in-
westycji z  NFOŚiGW, które 
nam się należą. Wniosek o to 
dofi nansowanie został złożony 
jeszcze w styczniu 2016 roku. 
Komisja konkursowa, która 
zajmowała się oceną wnio-
sków, poinformowała nas 
ofi cjalnie w sierpniu ubiegłego 
roku o pozytywnym przejściu 
wszystkich etapów weryfi kacji 
wniosku, zarówno od strony 
formalnej, jak i merytorycznej. 
To znaczy, że komisja spraw-
dziła studium wykonalności 
projektu i  orzekła, że nasza 
inwestycja jest uzasadniona, 
rentowna i nie zagraża środo-
wisku naturalnemu. Wg regu-
laminu konkursu - z wniosko-
dawcami, którzy dostali się na 
tzw. listę rankingową, powin-
na zostać podpisana umowa 
o dofi nansowanie. Powinna to 
zrobić instytucja zarządzająca, 
czyli NFOŚiGW. Tymczasem 
mimo przewidzianego w  ta-
kich sytuacjach określonego 
trybu jej zawarcia, umowa 
wciąż nie została podpisana. 

Jest to kuriozalna sytuacja, 
którą trudno wytłumaczyć 
jakimiś racjonalnymi wzglę-
dami. I  przede wszystkim 
takie działanie jest niezgod-
ne z  prawem. Potwierdza to 
niezależna analiza prawna, 
którą zleciliśmy.

Mimo wielokrotnych mo-
nitów i pism z naszej strony, 
sprawa wciąż stoi w miejscu. 
Gdybyśmy otrzymali decyzję 
odmowną, to przysługiwałby 
nam tryb odwoławczy, ale ta-
kiej decyzji nie ma, więc i tryb 
odwoławczy w tym przypadku 
nie ma racji bytu…

Sytuacja, z  jaką mamy do 
czynienia, wynika z  faktu, 
że w  tym samym konkursie 
startowało również Otwo-
ckie Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji z wnio-
skiem o grant na rozbudowę 
otwockiej oczyszczalni ście-
ków, w  którym jako swoich 
odbiorców podało również 
mieszkańców Józefowa. I tu 
pojawił się problem… Tak 
jak w przypadku tego banku, 
wymienionego w opowiastce, 
zapytano nas, dlaczego ubie-
gamy się o  dofi nansowanie 
budowy nowej oczyszczalni, 
skoro ścieki z  gminy odbie-
ra zakład w  Otwocku? Py-
tanie bardzo spóźnione. Po 
co w  takim razie przedsta-
wialiśmy całe studium wy-
konalności z uzasadnieniem 
ponoszonych przez nas kosz-
tów, wszelkimi wyliczeniami 
opłacalności, jak i  parame-
trami jakości oczyszczania 
ścieków i  dlaczego wniosek 
został pozytywnie zweryfi -
kowany przez komisję? Jeśli 
NFOŚiGW kwestionuje decy-
zję własnej komisji - co było-
by działaniem bezpreceden-
sowym - to konkurs powinien 
zostać unieważniony. Jednak 
w tym przypadku, powinien 
to być cały konkurs dotyczą-
cy wszystkich benefi cjentów, 
a nie tylko decyzja w sprawie 
józefowskiego projektu.

Impas więc trwa. 
NFOŚiGW wysyła pisma do 
różnych instytucji, próbując 
zrzucić odpowiedzialność za 
podjęcie decyzji w  sprawie 
dofi nansowania budowy jó-
zefowskiej oczyszczalni na 
kogoś innego m.in. do Mi-
nisterstwa Środowiska, a na-
wet NIK-u z prośbą o kontro-
lę w  OPWiK i  UM Józefów 
w celu sprawdzenia celowości 
inwestycji. Najwyższa Izba 
Kontroli odpowiedziała, że 
kontrolę oczywiście może 
przeprowadzić, ale w jej kom-
petencjach nie leży badanie 
celowości planowanej budo-
wy oczyszczalni. W maju br. 
dotarły do nas słuchy, że na-
szym wnioskiem ma zająć się 
unijna inicjatywa JASPERS 
działająca przy Minister-
stwie Rozwoju. W  czerwcu, 
gdy spytaliśmy o to u źródła, 

okazało się, że JASPERS nic 
o  tym nie wie. Dopiero, gdy 
sprawą  zainteresowały się 
media, zaczęło się przekazy-
wanie dokumentacji. Mamy 
jednak duże wątpliwości, czy 
to przyspieszy sprawę.

Inicjatywa JASPERS zaj-
muje się przede wszystkim 
wsparciem merytorycznym 
podmiotów na etapie pisa-
nia wniosków o  dofi nanso-
wanie inwestycji ze środków 
unijnych i to wniosków bar-
dzo dużych, opiewających 
na setki milionów złotych. 
W naszym przypadku wnio-
sek nie tylko został już na-
pisany i złożony, ale i rozpa-
trzony pozytywnie. W  czym 
tu więc doradzać?

- Czy Urząd Miasta w Jó-
zefowie ma zabezpieczo-
ne środki fi nansowe na 
samodzielną realizację 
tego zadania (Budowa 
oczyszczalni ścieków 
w Józefowie)?

- Jeżeli nie otrzymamy do-
fi nansowania ze środków 
unijnych, to i tak tę inwesty-
cje zamierzamy zrealizować. 
Gmina ma zabezpieczone 
środki na ten cel. Miasto 
jest w  bardzo dobrej kon-
dycji fi nansowej. Będzie to 
oczywiście spore obciążenie 
dla budżetu, o którym osta-
tecznie muszą zdecydować 
radni. Chciałabym jednak 
podkreślić, że to właśnie oni 
upoważnili władze Józefowa 
do złożenia wniosku w  tej 
sprawie, nie mając żadnych 
gwarancji, że środki na bu-
dowę oczyszczalni zostaną 
przyznane. Z naszych obliczeń 
wynika, że po wybudowaniu 
własnej instalacji, będziemy 
w stanie obniżyć koszt oczysz-
czania ścieków o  ok. 30-40 
proc., a to oznacza dla miesz-
kańców oszczędności w skali 
roku rzędu kilku milionów 
złotych. To inwestycja w przy-
szłość naszych mieszkańców. 
Jesteśmy zdeterminowani, 
aby wybudować tę oczysz-
czalnię, dlatego będziemy 
rozpatrywać różne możliwo-
ści pozyskania środków na 
jej realizację.

- Jaki będzie koszt amor-
tyzacji budowy oczysz-
czalni ścieków? Jakie 
ceny ścieków i wody 
podano w studium wyko-
nalności, które zostało 
złożone wraz z wnio-
skiem o środki z UE 
i ile konkretnie zapłacą 
mieszkańcy Józefowa 
za 1m3 odebranych od 
nich ścieków?

Z analiz ekspertów ujętych 
w studium wykonalności wy-
nika, że koszt oczyszczania, 
z uwzględnieniem amortyza-

cji, będzie mniej więcej o 30-
40% niższy od obecnie pła-
conego do OPWiK (6,34 zł). 
Ostateczna wartość będzie 
oczywiście w  dużej mierze 
zależna od całkowitych kosz-
tów inwestycji, a te poznamy 
po zakończeniu budowy, roz-
ruchu i oddaniu oczyszczalni 
do eksploatacji.

Więcej szczegółów z analiz 
ujętych w  naszym projekcie 
będę mogła podać po zakoń-
czeniu konkursu. Stanowią 
one bowiem element analizy 
fi nansowej i wniosku o dofi -
nansowanie projektu zgodnie 
z art. 37 ust. 6 Ustawy z dnia 
11 lipca 2014 r. o zasadach re-
alizacji programów w zakresie 
polityki spójności fi nansowa-
nych w perspektywie fi nanso-
wej 2014-2020. Oznacza to, 
że do czasu rozstrzygnięcia 
postępowania konkursowego 
informacje te nie są informa-
cjami publicznymi.

- Jakie działania będą po-
dejmowane w przypadku 
awarii oczyszczalni ście-
ków? Dlaczego projekt 
nie przewiduje budowy 
zbiornika retencyjnego 
ścieków surowych?

- Budowa zbiornika re-
tencyjnego nie jest wymo-
giem przy projektowaniu 
oczyszczalni. Jest on bar-
dziej konieczny w  przypad-
ku okresowych dużych ilo-
ści dopływających ścieków 
i zmiany ich parametrów, np. 
w przypadku posiadania stacji 
zlewnej czy dopływu ścieków 
przemysłowych. W Józefowie 
dobowe wahania dopływu 
ścieków wynoszą +- 15% (na-
wet przy ulewnych opadach 
deszczu). W  przypadkach 
koniecznych, wymagających 
zmniejszenia dopływu ście-
ków do oczyszczalni, rolę 
zbiornika będzie pełniła roz-

legła sieć kanalizacji w mie-
ście, której pojemność wy-
starcza na minimum 3 doby 
przetrzymania ścieków. Taki 
scenariusz jest jednak zde-
cydowanie mało prawdopo-
dobny.

Warto podkreślić, że aby 
zdywersyfi kować potencjal-
ne ryzyko w przypadku awarii 
oraz usprawnić proces kon-
serwacji i  remontu obiektu, 
oczyszczalnia posiadać bę-
dzie dwa ciągi technologicz-
ne. Biorąc więc pod uwagę, że 
będziemy mieli trzystopniowy 
system sterowania i  będzie-
my korzystać z najnowocześ-
niejszych technologii, wiele 
urządzeń będzie miało swoje 
odpowiedniki, które w razie 
awarii będą mogły być zastą-
pione w trakcie pracy, a fi rma, 
która wykona obiekt, udziela 
na niego również gwarancji 
serwisowej. Śmiem twierdzić, 
że będzie bardziej bezpiecz-
niej niż obecnie.

Pragnę przypomnieć, że 
aktualnie wszystkie ście-
ki z  Józefowa spływają do 
Centralnej Przepompowni, 
która znajduje się w tym sa-
mym miejscu nad Świdrem, 
gdzie planujemy wybudować 
oczyszczalnię. Następnie ście-
ki płyną sześciokilometrową 
rurą pod mostem kolejko-
wym, przez obszary chronio-
ne aż do Otwocka. Instalacja 
ta powstała w  1998 roku. 
Jeżeli w ogóle miałabym się 
martwić o jakiekolwiek awa-
rie, to o wiele bardziej bała-
bym się awarii tego właśnie 
systemu niż naszej  planowa-
nej oczyszczalni.

Andrzej Idziak

(Jest to część wywiadu - 
więcej na iOtwock.info)
W kolejnym wydaniu 
- opinie mieszkańców 
w sprawie oczyszczalni.

AKTUALNOŚCI

Pozwólcie nam decydować o sobie
Rozmowa 
z Magdaleną 
Janczewską 
- rzecznikiem 
prasowym 
Urzędu Miasta 
w Józefowie
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OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496)
zawiadamia się, że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S17 na od-
cinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) – Kołbiel (początek obwodnicy) Część I - km 4+049
- 5+650”. Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. 

W dniu 17.07.2017 r. pełnomocnik inwestora zmienił wniosek w zakresie działek inwesty-
cyjnych.

Powyższa zmiana dotyczy następującej działki ewidencyjnej:
• działka poza projektowanym pasem drogowym niezbędnej dla budowy lub przebudowy sieci
uzbrojenia terenu: działka o nr ew. 32/4 z obrębu 9-Góraszka, jednostka ewidencyjna
141708_2 Wiązowna, 
Po zmianie wniosku:
• działka poza projektowanym pasem drogowym niezbędnej dla budowy lub przebudowy sieci
uzbrojenia terenu: działka o nr ew. 30/4 z obrębu 9-Góraszka, jednostka ewidencyjna
141708_2 Wiązowna.
Ponadto dokonano korekty dotyczącej nazwy obrębu – po zmianie wniosku: 
• zamiast 21-Wiązowna nazwa obrębu to 21-Wiązowna Gminna.

W pozostałej część obwieszczenie z dnia 22.06.2017 r. nie ulega zmianie.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.

1257) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za doko-
nane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pok. 639, w dniach:
poniedziałek – w godzinach 13.00 – 16.00, środa i piątek - w godzinach 8.00 – 12.00, gdzie
można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy do dnia wydania
orzeczenia w sprawie

Dzień publicznego obwieszczenia: 28.08.2017 r.
WI-II.7820.1.3.2017.MO

Zamknięta droga Nr 2715W

OTWOCK/CELESTYNÓW 
Zarząd Dróg Powiatowych 
w Otwocku poinformował, 
że od dnia 22 sierpnia 2017 
r., zamknięta dla ruchu jest 
droga powiatowa Nr 2715W 
- ul. Armii Krajowej w Otwo-
cku oraz w miejscowości 
Pogorzel, gm. Celestynów, 
z powodu rozpoczęcia 
przebudowy ww. drogi. 

P
rzebudowa potrwa 
dwa i  pół miesiąca. 
Wykonawcą jest fi rma 

BRUK-BUD, Piotr Skoczek 
(na zdj. ze starostą Mirosła-
wem Pszonką i  dyrektorem 
ZDP Markiem Płaczkiem 

podczas podpisania umowy). 
Droga zamknięta jest na 

odcinku od ul. Narutowicza 
w  Otwocku do przepustu 
w miejscowości Pogorzel (za 
dawnym Pol Hotelem). Moż-
liwy jest jedynie dojazd do 
posesji prywatnych.

Objazd wyznaczono dro-
gami: ul. Narutowicza w Ot-
wocku do drogi krajowej Nr 
17 – drogą krajową Nr 17 do 
drogi powiatowej Nr 2713W 
w miejsc. Wola Ducka – dro-
gą powiatową Nr 2713W 
do miejsc. Stara Wieś oraz 
drogą powiatową Nr 2722W 
do przejazdu kolejowego 
w miejsc. Pogorzel.

Wkrótce umowa na węzeł Zakręt

Ruszyła budowa 
mostu przez Świder 

POWIAT W październi-
ku będzie wiadomo, kto 
wybuduje krótki, ale ważny, 
2,5-kilometrowy odcinek eks-
presówki S17 - czyli węzeł 
Zakręt i część do węzła Lu-
belska. Oferty złożyło osiem 
przedsiębiorstw. Wszystkie 
zaoferowały cenę niższą niż 
na realizację zadania prze-
znaczył inwestor, czyli GDD-
KiA. Wybrana fi rma będzie 
miała ok. 3 lat na kompletne 
wykonanie zlecenia.

W
edług informacji po-
danych przez Gene-
ralną Dyrekcję Dróg 

Krajowych i Autostrad oferty 
dotyczące realizacji tego od-
cinka S17 zostały otwarte 21 
sierpnia 2017. Teraz podlega-
ją one weryfi kacji. 

Inwestor na sfi nansowanie 
budowy węzła Zakręt i  od-
cinka drogi do węzła Lubel-
ska (bez tego węzła, który jest 
w innym zadaniu) przeznaczył 
322 068 884, 06 zł brutto.  

Wśród fi rm, które stanęły 
do przetargu, najniższą cenę 
- 196,8 mln zł - zaoferowało  
Przedsiębiorstwo Usług Tech-
nicznych INTERCOR Sp. z o. 
o., najwyżej budowę wyceniło 
konsorcjum:  Astaldi S.p.A. , 

Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg i Mostów Sp. z o. o. - na 
312,6 mln zł. Ponadto o zle-
cenie ubiegają się: WARBUD 
S.A., STRABAG, MOSTO-
STAL, PORR, Metrostav 
Polska S.A. i BUDIMEX.

Po weryfi kacji ofert umowa 
powinna być zawarta w paź-
dzierniku br. Od tego mo-
mentu wykonawca ma do-
kładnie 34 miesiące na całość 
realizacji, ale zanim ta część 
drogi rzeczywiście będzie go-
towa do użytku może minąć 6 
miesięcy więcej, bo od okre-
sów budowlanych odlicza się 
3-miesięczne okresy zimowe. 

Omawiany odcinek S17 to 
część Wschodniej Obwod-
nicy Warszawy. Znajduje się 
na terenie gmin Sulejówek, 
Wiązowna, oraz dzielnicy 
Warszawa-Wesoła. 

W ramach inwestycji wybu-
dowany zostanie 2,5 km od-
cinek drogi ekspresowej (po 
3 pasy w każdą stronę), węzeł 
Zakręt, kładki dla pieszych, 
chodniki i ścieżki rowerowe, 
odwodnienie trasy, urządze-
nia ochrony środowiska oraz 
bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego.

ZetKa

OTWOCK W piątek, 18 
sierpnia, podpisana została 
umowa na wykonanie 
pierwszego etapu budowy 
mostu przez Świder, a już 
w poniedziałek  21 sierpnia 
nastąpi wprowadzenie wy-
konawcy na teren budowy. 
Realizacja tego etapu ma 
potrwać ok. 3,5 miesiąca. 
Most w stanie ,,surowym” 
powinien być gotowy już 
w grudniu tego roku.

U
mowę na wykona-
nie mostu przez 
Świder podpisali 
w  imieniu inwe-
stora, czyli  Zarzą-

du Dróg Powiatowych w Ot-
wocku z/s w Karczewie -  jego 
dyrektor Tadeusz Marek Pła-
czek oraz starosta otwocki Mi-
rosław Pszonka, zaś w imieniu 
wykonawcy - Warszawskiego 
Przedsiębiorstwa Mostowego 
MOSTY sp. z o.o - prokurenci.  

Jak skomentował wydarze-
nie radny powiatowy Artur 
Brodowski, idea staje się 

wreszcie faktem po 19 latach 
od pierwszych koncepcji. 

W ramach części pierwszej 
całego zadania, którym jest 
nowy most przez Świder wraz 
z rozbudową ulic Jana Pawła 
II w  Otwocku  i  Sikorskiego 
w  Józefowie, MOSTY mają 
wykonać: budowę mostu 
przez rzekę Świder bez wy-
posażenia obiektu, budowę 
muru oporowego pod wia-
duktem drogi wojewódzkiej 
nr 721, przebudowę sieci ga-
zowej, przebudowę urządzeń 
telekomunikacyjnych, wyko-
nanie nasypów przy obiekcie 
oraz wycinkę drzew. Koszt 
tych robót został ustalony na 8 
mln 797 tys. 500 zł. To ponad 

2,5 mln mniej niż na pierw-
szy etap realizacji inwestycji 
udało się zebrać samorządom 
- powiatowi i miastu Otwock, 
które miały do dyspozycji 11 
mln 467 tys 370 zł. brutto.  

Formalne wprowadzenie wy-
konawcy na teren budowy na-
stąpiło 22 sierpnia. Na placu 
budowy obecny był prezydent 
Otwocka Zbigniew Szczepa-
niak, przewodniczący Rady 
Miasta Otwocka Jarosław 
Margielski, starosta Miro-
sław Pszonka, członek Zarzą-
du Powiatu Roman Zdunik, 
radni Rady Powiatu: Artur 
Brodowski, Janusz Goliński 
oraz dyrektor ZDP Marek 
Płaczek wraz z  pracownika-

mi: Marcinem Kasprzakiem 
i  Markiem Dąbrowskim. Po 
ofi cjalnym wbiciu łopaty, wy-
konawca zaczął już realizację 
zadania - od wycinki drzew. 
Wykonawca na zrealizowanie 
wszystkich zadań ma czas do 
10 grudnia 2017.

Oby pogoda nadmiernie nie 
przeszkadzała, wtedy wszyscy 
otwoccy pesymiści, którzy 
wciąż nie wierzą w powstanie 
nowego mostu, będą mogli 
nabrać trochę nadziei. Choć 
oczywiście do momentu, gdy 
mostem przejedzie pierwszy 
samochód będzie potrzebne 
jeszcze ok. półtora roku.

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

BUKIET to młody, ok. rocz-
ny psiak. Gdy został przywie-
ziony do schroniska bardzo 
bał się ludzi. Dziś jest jeszcze 
nieśmiały, ale już wychodzi 
na spacery do lasu i zawsze 
chętnie przybiega się przywi-
tać i pobawić. Traci najlepszy 
okres życia za kratami...
nr 100/17

KARI to piękna, duża su-
nia znaleziona w Otwocku 
pod koniec maja. Wydaje się 
niemożliwe, by ktoś mógł 
wyrzucić tak cudownego 
psa. Jest łagodna, subtelna i 
kocha ludzi. Jednak nikt jej 
nie szuka! Pomóżmy Kari 
znaleźć odpowiedzialny dom 
pełen miłości.
nr 113/17

DINGO - jedyna w swoim 
rodzaju, piękna, młoda sunia 
w typie australijskiego psa 
dingo. Jest radosna i zawsze 
chętna do zabawy. Nie prze-
puści także pieszczot i głaska-
nia po brzuszku. Ta wyjątko-
wa sunia marnuje się właśnie 
w schronisku!
nr 111/17

INFORMACJE O ADOPCJI:

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

PRZYGARNIJ 
MNIE

11 lepszych dróg

Jubileusz pod parasolem

CELESTYNÓW Zgodnie 
z wcześniej ustalonym przez 
samorząd harmonogramem, 
urząd gminy w okresie wa-
kacji wykonał wiele zadań 
inwestycyjnych na gmin-
nych drogach. A były to:

• UL. OBROŃCÓW PO-
KOJU W CELESTYNOWIE

Wybudowano asfaltowy 
ciąg pieszo-rowerowy przy 
ul. Obrońców Pokoju (odci-
nek drogi między ul. Mokrą 
a  ul. Prostą) oraz położono 
nową asfaltową nawierzch-
nię. To kolejny odcinek drogi 
powiatowej, który gmina Ce-
lestynów realizuje razem z po-
wiatem w  tym roku. W  na-
stępnych latach planowane 
jest przedłużenie tego ciągu 
w kierunku Dyzina i Jatnego.

• ULICA MACIEJKI 
W POGORZELI

Remont polegał na wyko-
naniu podbudowy z kruszywa 
betonowego na długości 135 
m i szerokości 3 m oraz regu-
lacji pionowej studzienek dla 
zaworów kanałowych, wodo-
ciągowych i gazowych.

• ULICA KOLEJOWA 
W POGORZELI

Wykonano: podbudowę 
z kruszywa betonowego plus 

podbudowę z kruszywa łama-
nego na długości 135 m i sze-
rokości 4 m, a także  regulację 
studzienek dla zaworów ka-
nałowych.

• ULICA POLNA W PO-
GORZELI

Zakres prac obejmował:  
wykonanie podbudowy z kru-
szywa betonowego na dłu-
gości 200 m i szerokości 4 m 
oraz profi lowanie poboczy po 
obu stronach drogi.

• ULICA DIAMENTOWA 
W POGORZELI

Prace objęły: wykonanie 
podbudowy z  kruszywa be-
tonowego na długości 12 m 
i szerokości 4 m oraz profi lo-
wanie poboczy drogi o szero-
kości po obu stronach drogi .

• ULICA SZKOLNA 
W CELESTYNOWIE

Zakończono oczekiwaną od 
lat przebudowę ul. Szkolnej 
aż do ul. Wrzosowej w  Ce-
lestynowie. Na łącznym od-
cinku o  długości około 367 
mb została wykonana na-
wierzchnia asfaltowa, chod-
nik, zjazdy do posesji oraz 
odwodnienie. Ulica ta zna-
cząco poprawi komunikację 
mieszkańców, jak również 
rodziców dzieci szkolnych 

i  przedszkolnych. Ponadto 
wykonano przebudowę li-
nii energetycznej średniego 
napięcia. Od lat słupy SN 
znajdowały się na styku ul. 
Szkolnej, ul. Wrzosowej i ul. 
Orzeszkowej. Przestawienie 
słupa od strony ul. Wrzoso-
wej pozwoliło na uregulo-
wanie przebiegu ul. Szkol-
nej i  zapewniło prawidłową 
lokalizację drogi gminnej. 
Jednocześnie przebudowa-
no dwa odcinki ul. Szkolnej: 
dojazd do posesji nr 18 oraz 
od skrzyżowania z ul. Św. Ka-
zimierza do styku z ul. Wrzo-
sową.

• ULICA BOROWIKOWA 
W DĄBRÓWCE

Zakończono prace związane 
z remontem ul. Borowikowej

w Dąbrówce. Na odcinku 80 
mb usunięto karpy, wykoryto-
wano oraz wykonano podbu-
dowę z kruszywa betonowego. 

Co najważniejsze - nadano 
drodze prawidłowy przebieg 
i umożliwiono dojazd do dzia-
łek budowlanych położonych 
przy ul. Borowikowej.

• ULICA CICHA W DĄ-
BRÓWCE

Zakres prac obejmował 
wykonanie koryta w drodze, 
a następnie podbudowy z kru-
szywa betonowego i kruszywa 
łamanego na długości 80 mb 
i szerokości 5 m oraz profi lo-
wanie poboczy ze spadkiem 
jednostronnym do rowu.

• ULICA MYŚLIWSKA 
W DĄBRÓWCE

Myśliwska - odcinek wzdłuż 
ogrodzeń – zakres prac obej-
mował profi lowanie drogi 
równiarką, usunięcie 45 
karp drzew oraz wykonanie 
podbudowy z kruszywa beto-
nowego na długości 120 mb 
i szerokości 4 m.

• PROGI NA UL. PO-
NIATOWSKIEGO W CE-
LESTYNOWIE

Mieszkańcy nieruchomo-
ści znajdujących się przy ul. 
Poniatowskiego w  Celesty-
nowie zgłosili prośbę wybu-
dowania progów zwalniają-
cych, głównie ze względu na 
bezpieczeństwo dzieci. W jej 
wyniku urząd gminy podjął 
działania, których skutkiem 
było zainstalowanie na ulicy 
5 progów za kwotę 32.595,00 
zł. Wykonawca to fi rma Janu-
sza Łukasika z Dąbrówki.

• UTWARDZENIE UL. 
OSIECKIEJ W CELESTY-
NOWIE NA JEJ CZĘŚCI 
GRUNTOWEJ

• UTWARDZENIE DZIA-
ŁEK GRUNTOWYCH 
W PONURZYCY.

AnKa

CELESTYNÓW Tego-
roczny, 26 Dzień Gminy 
Celestynów, zbiegł się 
z obchodami 65-lecia jej 
utworzenia. Z tej też okazji 
samorządowcy posadzili 
na placu przed urzędem 
15 dębów, a mieszkańcom 
zafundowali moc atrak-
cji kulturalnych. I - mimo 
ciągle padającego deszczu 
- uczestnicy wydarzenia 
licznie i czynnie kibicowali 
występom artystów, którzy 
w tym roku byli wyjątkowi.

Z
nany z telewizyjnych 
seriali „Miodowe 
lata” czy „Ranczo” 
Artur Barciś bawił 
dowcipem i  śpie-

wem, Stefano Terazzino (wraz 
z zespołem) -

 śpiewając i  tańcząc - prze-
niósł moknącą publiczność 
do słonecznej Italii, Andrzej 
Rybiński przypomniał dawne 
przeboje takie jak „Nie liczę 
godzin i  lat”, „Czas relaksu”, 
„Pocieszanka”, zespół „Oddział 
Zamknięty” dał elektroniczne-
go czadu, a gwiazda wieczoru 
zespół „MIG” zgromadził 
przed sceną fanów muzyki 
disco-polo.

Nim jednak scena zaczęła 
rozbrzmiewać muzyką, wy-
stąpił na niej wójt Witold 

Kwiatkowski, przypominając 
pokrótce 65-letnią historię 
gminy i jej rozwój będący – jak 
stwierdził –  dziełem wielu 
osób, w  tym samorządow-
ców i  mieszkańców, którym 
serdecznie podziękował. Na 
jego zaś ręce, jako aktualnego 
wójta, życzenia dalszego, dy-
namicznego rozwoju złożyli: 
radna sejmiku województwa 
mazowieckiego Bożena Żela-
zowska, przewodniczący Rady 
Powiatu Otwockiego Dariusz 
Grajda, wiceprzewodnicząca 
Rady Powiatu Barbara Mar-
kowska, dyrektor Gospodarki 
Komunalnej w  Celestynowie 
Lucyna Komorowska i dyrek-
tor GOKiS Hanna Pawłowska.

Mimo nieustannie padającego 
deszczu, publiczność, kryjąc się 
pod parasolami, odwiedzała sto-
iska handlowe, gastronomiczne 
i  twórców ludowych. Jednak 
najwięcej osób przyciągała sce-
na i  kolejni artyści. Zaskaku-
jącym epizodem był taniec na 
scenie jednego z naszych star-
szych mieszkańców z partnerką 
Stefano Terazziano. Dostał wiel-
kie brawa, a Stefano stwierdził 
żartobliwie, że większe od niego.

Cóż, jubileuszowy Dzień 
Gminy Celestynów za nami, 
ale za sprawą dębów pamiętać 
go będziemy bardzo długo. Tak, 
jak długo będą szumieć dęby.

AnKa

Sponsorzy imprezy:
- Bank Spółdzielczy Oddział Celestynów, pani Anna Szlasa
- Delikatesy „Bzyk” w Celestynowie, pan Dariusz Kozłowski
-  Delikatesy „FUDI” w Celestynowie, pani Anna Koleśnik, pani 

Elżbieta Błaszczak
- Drogeria Kleopatra w Celestynowie, pan Michał Klimek
- Firma Auto-Leszek w Celestynowie, pan Leszek Tatara
-  Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

Warszawa pani Marta Marcinow
- Pizzeria „Sekret” w Celestynowie pan Tomasz Błachnio
-  Sklep Ogólno-Spożywczy w Celestynowie pan Krzysztof 

Rosłaniec
-  Sklep Spożywczo-Wędliniarski w Celestynowie, państwo 

Elżbieta i Witold Matosek
-  Sklep Wielobranżowy „Grosik” w Celestynowie, pani Małgo-

rzata Bąk, pan Jacek Świeczak
-  Zakłady Piekarskie „Oskroba” w Celestynowie, pan Dariusz 

Oskroba
Partner: Koleje Mazowieckie
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Inauguracja sieci 
świetlic wiejskich
WIĄZOWNA W pierwszych 
dniach sierpnia otwarta zo-
stała, jako pierwsza z pięciu 
zaplanowanych, świetlica 
w Izabeli. Wszystkie mają 
tworzyć sieć świetlic wiej-
skich w gminie Wiązowna. 

N
ie jest to zbyt duży 
obiekt - ma ok. 90 
m2 powierzchni 
użytkowej, ale jest 
w sam raz na po-

trzeby lokalnej społeczności 
Izabeli i  Michałówka. Może 
z  niego korzystać jednocześ-
nie 50 osób. Ponadto powstał 
szybko (budowę rozpoczęto je-
sienią 2016 r.), kosztował roz-
sądne pieniądze (ok. 390 tys. 
zł) i już rozpoczął działalność.

Kolejne  świetlice wiejskie 
- według informacji Urzędu 
Gminy Wiązowna -  takie 
same, według jednego pro-
jektu budowlanego, mają po-
wstać w  Majdanie, Pęclinie, 
Kopkach i Rzakcie. 

Świetlica w Izabeli ma jedno 
główne, duże pomieszczenie 
- aulę oraz pomieszczenia so-
cjalno - kuchenne, sanitariaty 
i oczywiście pomieszczenie go-
spodarcze. Główne wejście do 
budynku jest wyposażone w po-
chylnię umożliwiającą dostęp 

dla osób niepełnosprawnych. 
Budynek powstał za pieniądze 
z  kasy gminnej, częściowo ze 
środków sołeckich z roku 2015 
Izabeli i Michałówka, a  także 
w  wyniku wsparcia fi nanso-
wego prywatnych sponsorów. 

Celem budowy obiektu było 
zapewnienie miejsca na spot-
kania rekreacyjno – społeczno 
– kulturalne dla mieszkańców 
sołectwa Izabela, Michałówek 
oraz sołectw sąsiednich.

Pierwszym wydarzeniem był 
piknik 6 sierpnia 2017 r., na 
który przybyło wielu okolicz-
nych mieszkańców oraz przed-
stawiciele władz gminy z wój-
tem Januszem Budnym na 
czele, kilkoro radnych i sołtysi: 
Henryk Sędek ze Stefanówki, 
Jacek Kardas z Zakrętu, Anna 
Halladin z  Boryszewa. Rolę 
gospodarza spotkania pełni-

ła sołtys - Emilia Dudek. Po 
przecięciu wstęgi i  poświę-
ceniu świetlicy, którego do-
konał ks. Tadeusz Firysiuk,  
podziękowania za wsparcie 
inwestycji otrzymali: Andrzej 
Cholewa, Radosław Łąbędź, 
Danuta Podgórska i państwo 
Zakrzewscy. A  później miała 
miejsce zabawa i  dla dzieci, 
i dla dorosłych.

Zaraz potem w świetlicy ru-
szyły zajęcia dla dzieci „Waka-
cje blisko domu”. Co jeszcze 
będzie się działo w  świetlicy 
w Izabeli? To zależy w dużym 
stopniu od mieszkańców. Pro-
pozycje zajęć w swoim nowym 
nabytku mogą oni zgłaszać do 
Gminnego Ośrodka Kultu-
ry, tel. 22 780 41 79, e-mail: 
gok@gok-wiazowna.pl.

ZetKa
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OTWOCK CZYTA...

(…) Polska to jest wiel-
ka rzecz:
Podłość odrzucić precz 
(…) – Poeta, akt. II, sc.10

,,Wesele’’ Stanisława Wy-
spiańskiego jest lekturą Na-
rodowego Czytania w 2017 
roku. Finał tegorocznej edy-
cji zaplanowano na sobotę 2 
września br.

Dramat Wyspiańskiego 
zwyciężył podczas interne-
towego głosowania, a kon-
kurował z: ,,Przedwiośniem” 
Stefana Żeromskiego, ,,Pa-
miątkami Soplicy” Henryka 
Rzewuskiego i ,,Beniowskim” 
Juliusza Słowackiego. Akcja 
Narodowe Czytanie organi-
zowana jest przez Prezydenta 
RP od 2012 roku. 

W Otwocku czytanie ,,Wese-
la” rozpocznie się o godz. 15.00 
w Teatrze im. S. Jaracza, a or-
ganizatorem wydarzenia jest 
Miejska Biblioteka Publiczna 
z dyr. Anną Kwaśniewską na 
czele. Z interpretacją tekstu 
zmagać się będą włodarze 
naszego miasta, użytkownicy 
biblioteki oraz nauczyciele i 
młodzież z LO NR III im. J. 
Słowackiego. Gościem hono-
rowym jest Stanisław Górka – 
aktor teatralny i fi lmowy ( zna-
ny m.in. z serialu ,,Plebania”). 
Zapraszamy mieszkańców do 
uczestnictwa w imprezie.

Wakul

Powiatowe rzeki w obiektywie

Rekrutacja wolontariuszy 
Szlachetnej Paczki 

POWIAT Wisła, Świder, 
Mienia... a może Jagodzian-
ka... - znajdź piękne miejsca 
rzek czy strumieni powiatu 
otwockiego, sfotografuj je 
i prześlij swoje zdjęcia na 
konkurs pt. “Temat rzeka“. 
Przyroda to wdzięczny 
temat do fotografowania 
- a za atrakcyjne zdjęcie 
można wygrać naprawdę 
fajną nagrodę. Główną bo-
haterką powinna być Wisła 
- wszak to rok poświęcony 
królowej polskich rzek. 

Z
a spacery nad rzekami 
z obiektywem i wysłanie 
zdjęć na konkurs w ter-

minie do 29 września 2017 

można wygrać aż 1500 zło-
tych. To nagroda dla zwycięz-
cy, za drugie miejsce będzie 
900 zł, a za trzecie - 600 zł.

Powiatowy Konkurs Foto-
grafi czny “Temat rzeka“ 2017 
dotyczy promocji powiatu ot-
wockiego poprzez zachęcenie 
uczestników do odwiedzenia 
naszego regionu i uchwycenia 
na fotografi ach najciekaw-
szych przyrodniczo miejsc 
w  szczególności w okolicach 
Wisły, a także mniejszych rzek 
i strug. Konkurs jest przezna-
czony dla pełnoletnich oby-
wateli Polski.  

Szczegóły na iOtwock.info 
lub powiat-otwocki.pl

JÓZEFÓW Masz trochę wol-
nego czasu i chciałbyś prze-
znaczyć go na pomoc innym? 
Szlachetna Paczka to niezwy-
kła inicjatywa łącząca ludzi z 
pozytywną energią. Działamy 
nieprzerwanie od kilkunastu 
lat i zmieniamy świat na lep-
sze. Nie zwlekaj i zarejestruj 
się na szlachetnapaczka.pl, 
klikając Józefów w polu “Wy-
bierz rejon“. To co? Działamy? 
Rekrutacja w tym roku trwa 
tylko do 10 września!

Finał Szlachetnej Paczki  
odbędzie się w grudniu w SP 
nr 12 w Otwocku.

Czwarty zlot pasjonatów BMW Sięgać do studni 
duszy

OTWOCK Fani czterech 
kółek ze śmigłem na masce 
po raz kolejny spotkają 
się w Otwocku. Na swoje 
święto wybrali park miejski, 
zapraszając wszystkich 
fanów monachijskiej marki 
i nie tylko.

J
uż po raz czwarty otwo-
cka grupa BMW (Bay-
erische Motoren Werke) 

organizuje zlot pasjonatów tej 
marki. Każdy posiadacz cieka-
wej „beemki” może zaprezen-
tować swoje auto w otwockim 
parku miejskim. Mile widzia-
ni będą również motocykliści, 
oczywiście także spod znaku 
BMW. Organizatorzy spodzie-
wają się ok. 300 maszyn. Zlot 
- zaplanowany na 9 września 
-  rozpocznie się spotkaniem 
uczestników na ul. Kupieckiej 
(9.00-10.00), skąd przejadą 
oni ul. Andriollego i  Filipo-

wicza do parku miejskiego 
(10.00-10.20). Tam nastąpi 
ofi cjalne otwarcie imprezy 
(11.00), a potem zaprezento-
wane zostaną wszystkie ,,ma-
szyny” (11.20-16.30). 

Uczestnicy zlotu staną też 
do konkursu rozgrywanego 
w  trzech  kategoriach: naj-
ładniejsze auto, najładniejsze 
felgi, najniższe auto (zawie-
szenie). Na zwycięzców cze-
kają oczywiście nagrody. Jak 
zapowiada pan Łukasz Sala-
mon, prezes Stowarzyszenia 
„Sportowy Otwock”, konkursy 
i niespodzianki przygotowano 
również dla publiczności. 

Pozostałe atrakcje to: zjeż-
dżalnie-dmuchańce, lody 
tajskie (nowość w  Polsce), 
potrawy z grilla  oraz darmo-
wa wata cukrowa i malowanie 
twarzy. Wystawią się też fi rmy 
ściśle związane z motoryzacją: 
car-audio, renowacja felg, 

kosmetyka samochodowa, 
gadżety marki. Na zakończe-
nie wydarzenia (17.00) zosta-
ną rozstrzygnięte konkursy 
i wręczone nagrody.

W  realizację pasji i  dobrą 
zabawę wpisany jest jeszcze 
jeden bardzo ważny element 
– od początku istnienia zlo-
tów organizatorzy kwestują 
na cele dobroczynne. Podczas 
ubiegłorocznej edycji zebra-
no ok. 11 tys. zł na operację 
chorego Szymona. Cel tego-
rocznej zbiórki przedstawią 
nam organizatorzy w trakcie 
imprezy.  

Projekt został dofi nansowa-
ny z budżetu miasta Otwock 
oraz otrzymał wsparcie kilku-
nastu partnerów, w tym me-
dialne redakcji iOtwock.info.

Organizatorzy serdecznie 
zapraszają.  

 
Sławomir Wąsowski

OTWOCK 
Z Andrzejem 
Krzysztofem 
Malesą - poetą-
romantykiem 
z Otwocka 
rozmawia 
Andrzej Idziak

- Poeta, prozaik, ak-
tor, dziennikarz, krytyk 
literacki, ale także - jak 
sam Pan o sobie pisze 
– „romantyk, piewca zmy-
słowej miłości i miłośnik 
kobiecego piękna”… Jest 
Pan współczesnym od-
powiednikiem człowieka 
renesansu ?
- (śmiech) Człowiek rene-

sansu to może za dużo po-
wiedziane…, aczkolwiek mam 
świadomość, że odstaję nieco 
od współczesności. (...)

- Dla kogo Pan pisze?
- Tak się składa, że moje 

wiersze czytają głównie ko-
biety. Jeśli prześledzi Pan 
mój profi l na Facebooku czy 
ewentualnie którąś z  moich 
autorskich grup poetyckich, 
a  mam ich aż cztery, to za-
uważy Pan, że 95 proc. czy-
telników stanowią kobiety. 
To one czytają i  komentują 
kolejne tomiki moich wier-
szy. Wiem, że nie wystawia 
to najlepszego świadectwa 
mężczyznom, ale prawda 
jest taka, że płeć piękna jest 
od nas wrażliwsza. Mężczyź-
ni bardziej skupiają się na 
rzeczach praktycznych, co 
korzeniami sięga gdzieś na-
szej tradycji i kultury, bo to na 
nas ciąży obowiązek utrzyma-
nia rodziny, zapewnienia jej 
bytu. Z kolei kobieta zajmuje 
się przekazywaniem warto-
ści duchowych, tworzeniem 
atmosfery i magii domowego 
ogniska. I dlatego wydaje mi 
się, że wiersze romantyczne 
siłą rzeczy bardziej trafi ają 
do kobiet, bo w ich przypadku 
ziarna poezji padają na bar-
dziej podatny „grunt”. Czasem 
z  tej wrażliwości wyrastają 
naprawdę piękne i egzotycz-
ne kwiaty.

- Skąd czerpie Pan inspi-
racje do swoich wierszy?
- Tak naprawdę inspiracją 

jest wszystko to, co nas ota-
cza. Wystarczy tylko spojrzeć 
uważnie wokół przez pryzmat 
własnej wrażliwości. Takie 
podejście pozwala lepiej zro-
zumieć świat, a jednocześnie 
odrzucić jego dosłowność.

W  2009 roku wydałem 
zbiór wierszy „W Dolinie Świ-
dra”, powstanie którego było 
inspirowane moimi przeży-

ciami z dzieciństwa. Po uka-
zaniu się tego zbioru w prasie 
pojawiły się dwie recenzje, 
z  których żadna, niestety, 
nie odnosiła się do warstwy 
artystycznej zawartych tam 
utworów, będąc jednocześ-
nie próbą ich dosłownej in-
terpretacji. Zarzucano mi, 
że przedstawiłem niepraw-
dziwy obraz Świdra, że rzeka 
jest „pełna śmieci, butelek, 
puszek i zużytych prezerwa-
tyw”. To mnie dotknęło, bo 
jak to się ma do istoty za-
wartego w zbiorze przesłania. 
Przecież „W Dolinie Świdra” 
jest pewnego rodzaju formą 
podróży sentymentalnej do 
krainy mojego dzieciństwa. 
W moich wierszach jest inny 
Świder niż teraz, bardziej 
malowniczy, urokliwy, pełen 
ryb, z którym będąc młodym 
chłopakiem, byłem w  jakiś 
sposób związany emocjo-
nalnie. Wspominając nasze 
dzieciństwo, zawsze mamy 
skłonność do jego idealizowa-
nia, to naturalne. Jest w tym 
tomiku wiersz zatytułowany 
„Mała ojczyzna”, w  którym 
napisałem: „Mała ojczyzna 
to jest miejsce w duszy, miej-
sce szczególne - to wiem bez 
dwóch zdań, to echo w leśnej 
zawodzące głuszy, siła wzru-
szenia - co zatyka krtań”. 
Ktoś kto urodził się w Otwo-
cku czy w  jego okolicach na 
pewno znajdzie w  tej poezji 
wyobrażenie tamtego Świdra 
sprzed lat. Porównywanie go 
do stanu, w  jakim się aktu-
alnie znajduje, to dowód na 
prymitywizm i absolutny brak 
zrozumienia istoty poezji.

- Czy media społecznoś-
ciowe to dobra forma 
komunikowania poezji? 
- To wszystko zależy od cha-

rakteru grupy. Ja prowadzę 
na Facebooku cztery gru-
py poetyckie, najliczniejsza 
z nich to „Piękno słowa”, na-
leży do niej blisko 1 200 osób. 
Kolejna to „Ogród zmysłów” 
skupiająca ok. 700 osób. Na-
stępne to „Pachnidło” - gru-
pa zrzeszająca miłośników 
poezji sensorycznej, której 
grono liczy blisko 500 osób 
i najmniejsza -„Dotyk piękna”. 
Za wyjątkiem tej ostatniej, 
w  której można publikować 
wiersze tylko mojego autor-
stwa, we wszystkich pozo-

stałych uczestnicy publikują 
także swoją własną poezję. 
Ostatni wydany przeze mnie 
tomik wierszy „Ogród zmy-
słów” powstał właśnie na ba-
zie działalności grupy, która 
stworzyłem na Facebooku. 
Uważam, że Facebook to do-
bre miejsce na prezentowanie 
poezji, wszystko zależy jednak 
od charakteru danej społecz-
ności i tego, kto pełni w niej 
rolę administratora oraz mo-
deratora .(...)

- Ktoś kiedyś napisał, że 
Pana wiersze są „odważ-
ne, subtelne, zmysłowe 
i... tylko dla pełnolet-
nich”, to prawda?
- Podejrzewam, że chodzi 

o słowa autorki słowa wstęp-
nego do mojego ostatniego 
tomiku „Ogród zmysłów”… 
Nie ukrywam, nie jest to 
poezja dla dzieci, ale jeżeli 
chodzi już o młodzież poszu-
kującą odpowiedzi na pytania 
związane ze sferą swojej emo-
cjonalności, nad którą nie do 
końca potrafi  zapanować, jak 
najbardziej. Wydaje mi się, że 
jest to dobre źródło uczucio-
wej inspiracji. Lepiej, jeżeli 
młodzi ludzie będą odkrywać 
dla siebie erotyzm poprzez 
poszukiwanie jego piękna 
w poezji niż stykać się z jego 
wulgarnymi przejawami w In-
ternecie. Takie podejście nie 
tylko zubaża, ale może rów-
nież okaleczyć na całe życie.

- Niedawno ukazał się 
kolejny tomik Pana wier-
szy pt. “Ogród zmysłów”. 
O czym jest ten zbiór?
- Tomik jest stosunkowo 

świeży, ponieważ ukazał się 
5 maja tego roku. Jego celem 
było wypełnienie pewnego ro-
dzaju luki w warstwie poezji 
współczesnej polegającej na 
próbie określenia intymnych 
relacji pomiędzy mężczy-
zną a kobietą językiem poe-
zji. Tomik powstał po to, by 
wzbogacić nasze słownictwo 
w tej materii, by nauczyć nas 
mówić pięknie o miłości, bez 
wstydu i  zażenowania. Cóż 
nasze życie byłoby warte 
bez miłości?

- Dziękuję za rozmowę.

(Jest to część wywiadu 
z Andrzejem Krzysztofem 
Malesą - całość na portalu 
iOtwock.info)
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ZAPROSZENIE DO KINA

Harmonia 
dźwięków

JÓZEFÓW Przed nami 
dziewiąta już edycja wiel-
kiego święta bluesa, czyli 
festiwal „Lep na Bluesa”, 
który jest wielką chlubą 
miasta Józefów. Tematem 
wiodącym tegorocznej 
edycji będzie harmonijka 
i blues symfoniczny.

N
ie da się ukryć, że „Lep 
na Bluesa” jest jednym 
z najważniejszych wy-

darzeń bluesowych na Ma-
zowszu. To wielki powód do 
dumy dla miasta, w  którym 
przeszło 20 lat mieszkał i two-
rzył nie kto inny jak Tadeusz 
Nalepa. Muzyk ten nie na 
darmo nazywany jest „ojcem 
polskiego bluesa”, to również 
założyciel legendarnego ze-
społu Breakout. Gdzie zatem 
indziej mógłby się odbyć ten 
festiwal? Nigdzie, tylko w Jó-
zefowie.

Podczas poprzednich edycji 
przez józefowską scenę prze-
winęło się wielu znakomitych 
artystów – zarówno polskich 
jak i  zagranicznych. W  tym 
roku festiwal rozpocznie wer-
nisaż zbiorowej wystawy ma-
larstwa pt. „Kierunek blues” 
grupy malarskiej „Kierunek” 
(godz. 17.00, galeria Rama). 
O  godzinie 18.00 odbędzie 
się koncert plenerowy pt. 
„Harmonijkowy Atak”, a  za-
gra bluesowa supergrupa, 
która wyłamuje się z ram czy-
stego bluesa. Ich muzyka to 
wybuchowy międzygatunko-
wy koktajl, w którym liczy się 
fi nezja, wirtuozeria, a przede 
wszystkim – dobra zabawa. 9 
września odbędzie się druga 
część festiwalu: usłyszymy 
projekt Marzeny Ugornej 
„Blues Symfonicznie” (godz. 
18.00), w  którym artystka 
łączy dwa odległe światy mu-
zyczne. Najprawdziwszy w tre-
ści blues zostanie zestawiony 
z  klasycznym brzmieniem 
sekcji dętej orkiestry Tomka 
Filipczaka. Wstęp wolny na 
wszystkie wydarzenia.

3,9 września (niedziela, 
sobota), godz. 18.00
 Miejski Ośrodek Kultu-
ry, Józefów, ul. Wyszyń-
skiego 1

Przygotował: Wakul
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NA DOBRANOC
OTWOCK 31 sierpnia w ra-
mach Czwartkowego Kina 
Otwockiego wyświetlony zo-
stanie fi lm pt. „Kołysanka”. 
Obraz ten - w reżyserii Juliu-
sza Machulskiego - jest czar-
ną komedią w typie ,,Rodziny 
Adamsów”. Spokój mieszkań-
ców jednej z niewielkich ma-
zurskich wsi zostaje zburzony 
pojawieniem się rodziny Ma-
karewiczów - wraz z ich przy-
byciem w  niewyjaśnionych 
okolicznościach zaczynają 
ginąć ludzie… Wstęp wolny.

31 sierpnia (czwartek), 
godz. 19.00, Teatr Miej-
ski ul. Armii Krajowej 4, 
Otwock

KINOWE ZALEGŁOŚCI
OTWOCK Każdy rodzic 
wie, jak bardzo absorbujące 
jest wychowywanie swoich 
pociech, zwłaszcza gdy są 
jeszcze bardzo małe. Właś-
nie z myślą o zajętych rodzi-
cielskimi obowiązkami – bez 
względu na to czy jest to 
mama, tata czy opiekunka 
z dzieckiem – OCK prowadzi 
cykl spotkań z fi lmem pt. „Ot-
wockie kino dla MAM”. 

Oferta skierowana jest do 
rodziców dzieci w  wieku od 
niemowlaka do 6 lat. Spo-
kojnie, dzieci jak najbardziej 
weźcie ze sobą!  W  trakcie 
projekcji zostanie przyciszo-

ny dźwięk oraz przygaszone 
światło. Dla wygody malu-
chów w sali kinowej zagwa-
rantowane będą wszelkie 
możliwe udogodnienia, np.: 
przewijak, kosmetyki, itp. 
Stworzony zostanie także 
kącik dla dzieci wyposażony 
w gry, zabawki i kredki. Pod-
czas trwania spotkania star-
sze dzieci mogą pozostać pod 
opieką animatorów. 

Na „Otwockie kino dla 
MAM” zapraszamy w ostatnią 
środę każdego miesiąca o go-
dzinie 11:00 do Teatru im. S. 
Jaracza w Otwocku. Najbliższy 
seans to projekcja fi lmu pt. 
„Zakochani w  Rzymie”. Jest 
to wspaniała komedia roman-
tyczna w reżyserii Woody’ego 
Allena. Dobra zabawa gwa-
rantowana. Wstęp wolny.

30 sierpnia (środa), 
godz. 11.00, Teatr im. S. 
Jaracza w Otwocku
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W podzięce za plony

Dożynki w Starym Zambrzykowie 

POWIAT Dożynki to ludo-
we święto dziękczynne – od 
dawien dawna było okazją 
do podziękowania Bogu za 
pomyślne ukończenie żniw 
i prac polowych oraz okazją 
do zabawy i odprężenia po 
ciężkiej pracy. W czasach 
przedchrześcijańskich –  
etniczne święto słowiańskie 
przypadające w okresie 
równonocy jesiennej (23 
września); współcześnie 
obchodzimy je zwykle w jed-
ną z niedziel września. Już 
w najbliższą, czyli 3 wrześ-
nia, dożynki obchodzić bę-
dziemy w gminach Wiązow-
na, Karczew oraz Kołbiel.

Regionalny Duchnów
Obchody święta plonów 

w  gminie Wiązowna (Duch-
nów) rozpoczną się o godzinie 
14.00 mszą świętą plenerową 
połączoną z  poświęceniem 
wieńców dożynkowych. Po 
mszy (ok. godz. 15.00) odbę-
dzie się koncert Regionalnego 
Zespołu Pieśni i Tańca „Boczki 
Chełmońskie”. Natomiast pre-
zentacja muzyczna regional-
nych twórców ludowych będzie 
miała miejsce o godzinie 17.00. 
W dalszej części imprezy wy-
stąpią: Mario Bischin (18.00), 
Shantel (19.15), a  o  godzinie 
20.15 zacznie się zabawa ,,pod 
chmurką” z  zespołem Delay. 
W programie również: wiejska 

zagroda, pokazy rękodzielni-
cze, wystawy płodów rolnych, 
konkurs rolniczy z nagrodami.

Całowanie 
w rytmie disco
Dożynki w gminie Karczew 

odbędą się w  Całowaniu, 
a  rozpoczną się od polowej 
mszy świętej (godz. 11.00) 
w  intencji rolników i  ogrod-
ników, po której swoje wystą-
pienia okolicznościowe będą 
mieli przedstawiciele władz 
samorządowych. Ceremoniał 
dożynkowy rozpocznie się ok. 
godziny 12.15, a po nim swoje 
humoreski i  dowcipy zapre-
zentuje Anna Pituła (12.45). 
To nie koniec atrakcji, bowiem 
w programie przewidziane są: 
biesiada cygańska (13.10), ze-
spół „Sołtysi” (14.10), program 
iluzjonistyczny dla dzieci 
(14.30), biesiada ludowa 
(15.00) oraz konkurs dojenia 
krowy – na scenie (16.00). 
Druga część święta plonów 
to już gala disco polo w wer-
sji mini, która rozpocznie się 
ok. godziny 16.20. Wystąpią 
m.in.: „Casandra”, „Skalars”, 
„Mefi s”. Pokaz sztucznych ogni 
i zakończenie imprezy plano-
wane jest na godzinę 23.00.

Shazza wśród Wilków
W Kołbieli odbędą się gmin-

no parafi alne dożynki, podczas 
których królować będzie za-

równo disco polo jak i polski 
poprock. Msza Święta rozpo-
cznie się o godzinie 12.30, a tuż 
po niej odbędzie się tradycyjny 
już przemarsz korowodu do-
żynkowego (13.30) na plac 
targowy. Od godziny 14.00 
trwać będzie część ofi cjalna 
– przemówienia okolicznoś-
ciowe, które zakończą się ok. 
godziny 15.00… Wtedy na 
scenie pojawi się Klub Seniora 
„Zawsze Młodzi”. Od godziny 
15.30 zaplanowane są koncer-
ty gwiazd, wystąpią: zespół 
Milano (15.30), B-Qll (16.40), 
Shazza (17.50), Grzegorz Wilk 
(19.00) oraz gwiazda wieczoru 
– zespół Wilki (20.30). Pokaz 
sztucznych ogni oraz zakoń-
czenie imprezy zaplanowano 
ok. godziny 22.00. Wśród 
atrakcji towarzyszących będą 
– wesołe miasteczko, wystawy 
okolicznościowe, mała gastro-
nomia oraz wiele wiele więcej. 
Wstęp wolny.

SOBIENIE-JEZIORY 
W tym roku, podobnie 
jak w ubiegłych latach, 
społeczność Starego Zam-
brzykowa zorganizowała 
dożynki gminne. Odbyły 
się one w tej miejscowo-
ści już po raz trzydziesty, 
dlatego mieszkańcy mieli 
duże powody do dumy 
i radości. Tym bardziej, że 
tegoroczne dożynki okazały 
się pierwszymi w powie-
cie otwockim.

Ś
więto dożynek, 
znane również jako 
Święto Plonów, jest 
obchodzone w całej 
Polsce jako obrzęd 

dziękczynny na znak zakoń-
czenia żniw oraz prac na 
polu. Po ciężkiej pracy rolni-
cy mogą w końcu odpocząć, 
a także zaprezentować swoje 
plony. Mieszkańcy Stare-
go Zambrzykowa, zgodnie 
z  obyczajem, organizują do-
żynki o  charakterze religij-
nym, świeckim oraz ludo-
wym, a wieczorem zapraszają 
do wspólnej zabawy, która 
stanowi zwieńczenie Świę-
ta Plonów.

W przygotowanie tego wyda-
rzenia zaangażowało się bar-
dzo dużo osób; byli to zarów-

no mieszkańcy wsi, Ochotnica 
Straż Pożarna, jak i cała gmi-
na Sobienie Jeziory. Dożynki 
tradycyjnie rozpoczęły się 
mszą świętą o godzinie 11:30 
w  kościele pod wezwaniem 
Wszystkich Świętych w Sobie-
niach Jeziorach, gdzie rolnicy 
dziękowali za zebrane plony 
oraz poświęcili przygotowa-
ny wieniec. Pomimo deszczu, 
młodzież z  Zambrzykowa 
udała się tam na wozach za-
przężonych w konie, a swoimi 
nowymi, ludowymi strojami 
podbiła niejedno serce, przy-
pominając zwłaszcza starszym 
ludziom o  ich dzieciństwie 
oraz młodości.

Dalsza część uroczysto-
ści przeniosła się o godzinie 
15.00 na plac przy Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Starym 
Zambrzykowie, gdzie w uro-
czysty sposób rozpoczęto 
dożynki. Na gości czekali 
organizatorzy z przygotowa-
nymi zbożami przypiętymi 
do wstążek, które następ-
nie przyczepiano do ubrań 
na znak Święta Plonów. Po 
przemarszu korowodu do-
żynkowego i  przemówieniu 
wójta gminy Sobienie Jeziory 
- Stanisława Wirtka, nastąpi-
ło dzielenie chleba - symbo-
lizującego całoroczną pracę 

rolników - wśród przybyłych 
gości. Następnie młodzież za-
prezentowała przygotowane 
przez siebie występy, po czym 
na scenie wystąpił zespół mu-
zyczny SilverBoy oraz Kapela 
Praska. Po godzinie 19.00 po-
jawił się wyczekiwany przez 
wszystkich zespół Mejk, któ-
ry swoimi hitami zaczarował 
publiczność oraz przygotował 
gości na całonocną zabawę 
taneczną z zespołem Delay.

Przez cały dzień, oprócz 
występów artystycznych, na 
gości czekało wiele innych 
atrakcji. Przygotowano wy-
stawy, kiermasze oraz weso-
łe miasteczko, które najwięcej 
radości sprawiło najmłod-
szym uczestnikom dożynek, 
a szczególnym powodzeniem 
cieszyły się: dmuchana zjeż-
dżalnia oraz basen z kulkami. 
Jak co roku przygotowano 
również loterię fantową. Za 
symboliczny koszt cegiełki 
można było zdobyć ciekawe 
nagrody, dlatego opłaciło się 
stać w długiej kolejce, by ku-
pić los. Główną wygraną był 
rower. Kolejną atrakcję dla 
gości stanowiła fotobudka. 
Mieszkańcy Zambrzykowa 
nie zapomnieli także o przy-
gotowaniu bufetu z  prze-
kąskami: dostępna była 

kiełbasa oraz bigos, a  także 
zimne piwo. Nie brakowa-
ło też słodkości typu: wata 
cukrowa, popcorn czy lody, 
które okazały się bardzo do-
brym pomysłem na piękną 
pogodę. Mimo że początkowo 
dzień dożynek zapowiadał się 
pochmurnie, w dalszej części 
dnia wyszło słońce, co zachę-
ciło ludzi do zabawy.

Trafi onym pomysłem te-
gorocznej imprezy okazało 
się również wstępne bada-
nie okulistyczne, które było 
bezpłatne. Zorganizował je 
nowy w Sobieniach Jeziorach 
optyk, który tym samym za-
praszał ludzi do skorzystania 
ze swoich usług. 

Tegoroczne Święto Plonów 
okazało się równie udane 
jak wszystkie wcześniejsze. 
Mieszkańcy Starego Zam-
brzykowa włożyli w  jego 
przygotowanie wiele serca 

i pracy. Poświęcili temu swój 
wolny czas, ponieważ bardzo 
ważne jest dla nich podtrzy-
mywanie tradycji zapocząt-
kowanych przez ich rodziców 
i  dziadków. Pomimo często 
występującej w  dzisiejszych 
czasach semiurbanizacji, czy-
li umiastowienia wsi, wiele 
osób nadal pracuje w swoim 
gospodarstwie i  utrzymuje 
się z  pracy rolnej. Dlatego 
takie święto jak dożynki jest 
doskonałym przykładem na 
pokazanie społeczności trud-
nej pracy na roli oraz dniem, 
w którym zamiast pracować, 
można zdobywać pochwały.

Radosny nastrój udzielił się 
wszystkim przybyłym. Ludzie 
w gronie znajomych i rodziny 
mogli odpocząć od pracy oraz 
zapomnieć o  codziennych 
obowiązkach. 

Weronika Świńczak 
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73. ROCZNICA WALK 
O PRZYCZÓŁEK 
RADWANKOWSKI
SOBIENIE-JEZIORY 
2 września w  Radwanko-

wie Szlacheckim odbędzie 
się uroczystość dla uczczenia 
pamięci żołnierzy walczą-
cych w rejonie gminy Sobie-
nie Jeziory z wojskami hitle-
rowskimi w  czasie II wojny 
światowej. Pod koniec sierp-
nia przypada 73. rocznica 
krwawych walk 3 Batalionu 
II Pułku 1 Dywizji Wojska 
Polskiego im. Tadeusza Koś-
ciuszki o przyczółek na wyspie 
wiślanej w rejonie Radwanko-
wa Szlacheckiego, podczas 
których zginęło ponad 180 
polskich żołnierzy.

Z tej okazji 2 września ( so-
bota) w godz. 16.00 - 18.00 
organizowane jest spotkanie 
przy pomniku w Radwanko-
wie Szlacheckim .

W programie m.in.: odsło-
nięcie wystawy dokumentu-
jącej historię walk, złożenie 
kwiatów przy pomniku, apel 
pamięci. W trakcie wydarze-
nia wystąpią: „Wiejskie Kli-
maty”, „Karczewscy Sołtysi” 
i  młoda śpiewaczka Alek-
sandra z akompaniamentem 
„Aplauz Band”. Uroczystość 
w części nieformalnej zakoń-
czy piknik-ognisko.

Organizatorzy: Rada Pow. 
SLD w  Otwocku, Koło SLD 
w  Sobieniach Jez., Koło nr 
61 Żołnierzy WP w  Górze 
Kalwarii, sołtys Radwanko-
wa Szlacheckiego - Mariola 
Pyza i przy współpracy wójta 
gminy Sobienie Jeziory - Sta-
nisława Wirtka.

Lucyna Rutkowska

REKLAMA

zatrudni kierowców
Prawo jazdy C + E, 

wymagane doświadczenie,

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

OTWOCK Co łączy War-
szawę, Kraków, Rozni-
szew, Filadelfi ę, Poznań, 
Billingsport, Nowy Jork, 
Cooma, Kamieńsk, Głu-
chów, Pennsauken, Solura, 
Nową Krępę, Chicago, 
Waszyngton, Łódź, Milwau-
kee? Otóż w każdym z tych 
miejsc oraz w 200 innych 
na całym świecie, nawet 
i na Białorusi, znajdują 
się pomniki gen. Tadeu-
sza Kościuszki.

O
twock też miał 
pomnik Ta-
deusza Koś-
ciuszki, a  nawet 
dwa pomniki 

jemu poświęcone. Pierwszy 
z nich wznosił się na środku 
skrzyżowania Alei Tadeusza 
Kościuszki i  ul. dra J. Geis-
lera. Oczywiście ta Aleja to 
dzisiejsza ul. T. Kościuszki. 
Kamień węgielny pod budo-
wę pomnika wmurowano 15 
października 1917 roku, czyli 
w setną rocznicę śmierci Ta-
deusza Kościuszki. Zgodę na 
jego budowę wydał warszaw-
ski generał-gubernator Hans 
von Besseler 28 czerwca 1918 
roku, a uroczystego odsłonię-
cia dokonano 28 lipca 1918 
roku. Był to niewielkich roz-
miarów obelisk zwieńczo-
ny popiersiem Kościuszki 
w czapce rogatywce. Na ścia-
nie obelisku umieszczona 

była inskrypcja „Tadeuszowi 
Kościuszce w  setną roczni-
cę zgonu 15 X 1917”. Auto-
rem popiersia był Stanisław 
Pawlak. Pomnik dotrwał do 
kwietnia 1941 r.

Wtedy to, w  odwecie za 
zniszczenie niemieckiego 
godła przez mieszkańca Ot-
wocka 15-letniego Sławka 
Lewińskiego, wysadzono go 
w powietrze. Odbyło się to na 
polecenie komendanta Kripo 
(niemieckiej policji krymi-
nalnej), sturmscharführera 
Waltera Schlichta. To przed 
wejściem do jego domu było 
ułożone, z  drobnych kolo-
rowych kamyków i szkiełek, 
niemieckie godło państwo-
we. Było to prawie dokładnie 
w  miejscu, w  którym przed 
wojną stał i stoi obecnie obe-
lisk marszałka Józefa Piłsud-
skiego. Sławomir Lewiński 
wraz ze swoim ojcem zginął 
w obozie koncentracyjnym.

Po wojnie pomnik nie został 
odbudowany, ale o  samym 
Kościuszce nie zapomniano. 
W połowie lat 60. wybudowa-
no przy ul. Poniatowskiego 
47/49 szkołę tzw. „tysiąclat-
kę” gdzie umieszczono Szkołę 

Podstawową nr 2, dając jej za 
patrona właśnie gen. Tadeu-
sza Kościuszkę. Jednocześnie 
postanowiono wznieść po-
nownie w  Otwocku pomnik  
poświęcony temu bohaterowi 
narodowemu, tylko że tym ra-
zem ustawić  przy szkole jego 
imienia. Pomnik uroczyście 
odsłonięto 15 października 
1967 r. w 150 rocznicę śmier-
ci gen. Tadeusza Kościuszki. 
Swoją formą trochę nawią-
zywał do wcześniejszego: 
też składał się z niezbyt wy-
sokiego cokołu z  napisem 
„Tadeusz Kościuszko”, na 
którym umieszczone było 
popiersie patrona. Pomnik 
został zaprojektowany przez 
słynnego rzeźbiarza Bronisła-
wa Koniuszego (1917 - 1986). 
W  tym miejscu warto przy-
pomnieć że znaczną część 
kosztów wzniesienia obelisku 
pokryli członkowie Powiato-
wego Zrzeszenia Prywatnego 
Handlu i Usług, a sama szko-
ła została wzniesiona przy 
wydatnej pomocy żołnierzy 
z  jednostki w  Wesołej, czyli 
„Kościuszkowców”.

I  ten pomnik nie miał 
szczęścia. Na przełomie lat 

80 i  90 złomiarze skradli 
z cokołu popiersie Kościuszki 
z zamiarem jego sprzedania. 
Popiersie udało się odzyskać, 
ale nie powróciło już na swoje 
miejsce tylko zostało zdepo-
nowane w szkole. Jednak sam 
cokół stał dalej i zamiast do-
czekać się powrotu rzeźby na 
swój szczyt, doczekał się… 
rozbiórki. Dla porównania 
- żaden pomnik Kościuszki 
w  Stanach Zjednoczonych 
nigdy nie uległ zniszczeniu!

Trudno dociec, dlaczego 
taki los spotkał pomnik bo-
hatera narodowego Polski, 
USA i... Białorusi. Być może 
niezbyt pasował do patronki 
Gimnazjum nr 2 (utworzone-
go na miejscu dawnej SP nr 
2), czyli Ireny Sendlerowej. 
Jednak może warto go ocalić? 
Popiersie się zachowało, więc 
potrzeba tylko odbudować 
cokół. Została reaktywowa-
na Szkoła Podstawowa nr 2, 
która powinna wrócić razem 
ze swoim patronem. Byłby to 
piękny gest ze strony Otwo-
cka i otwocczan w roku 200. 
rocznicy śmierci gen. Tadeu-
sza Kościuszki (1746 - 1817) 
i w przeddzień jubileuszu 100 

– lecia Odzyskania Niepodle-
głości przez Polskę. O tym, że 
rok 2017 został uznany przez 
UNESCO i Sejm RP rokiem 
Kościuszki, wspominać chyba 
nie trzeba.

Na zakończenie przytoczę 
fragment przemowy wygło-
szonej 6 stycznia 1818 roku 
w Kongresie przez przyszłego 
amerykańskiego prezydenta 
Williama Harrisona: „…Koś-
ciuszko, wybitny propagator 
wolności i praw człowieka (...) 
za zgodą całego świata będzie 
trwale uhonorowywany po-
mnikami, a jego sława trwać 
będzie tak długo, jak długo 
wolność panować będzie na 
Ziemi, dopóki świeca zapala-
na jest na ołtarzu, imię Koś-
ciuszki przywoływane będzie.”

Pomniki upamiętniające 
gen. Tadeusza Kościuszkę 
jako symbol wolności i spra-
wiedliwości znajdują się 
w  Polsce, Stanach Zjedno-
czonych. Szwajcarii, Szwecji, 
na Białorusi, Litwie i Ukrai-
nie, w Uzbekistanie, Francji, 
Finlandii, Wielkiej Brytanii 
i Australii. Czas i na Otwock.

Paweł Ajdacki

Naczelniku! Gdzie jesteś? Czyli o otwockich 
pomnikach Kościuszki słów kilka

Pomnik gen. T. Kościuszki z 1917 r. Odsłonięcie pomnika Kościuszki 15.10.1967 r.

Znaczek poświęcony Koś-
ciuszce wydany w USA.
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FITNESS Serce roście 
patrząc na to, ile dobrego 
można zrobić, gdy jest po-
mysł i są chęci. Przed nami 
kolejna już wspaniała akcja 
charytatywna ze sportem 
w tle. Czy można pomagać 
innym, świetnie się przy tym 
bawiąc i poprawiając swoje 
zdrowie? „Żyleta” po raz 
kolejny udowadnia, że tak!

N
ie mam tu na my-
śli otwartych try-
bun na stadionie 
Legii Warszawa 
czy kawałka stali 

używanego do wygładza-
nia męskich twarzy. Chodzi 
oczywiście o pozytywnie za-
kręconą i niezwykle pogodną 
Żanetę Kornatowską – naszą 
lokalną Chodakowską tylko, 
że lepszą! „Żyleta” - bo tak 
pieszczotliwie nazywana jest 
przez wiele osób, które ob-
darzyły swoim sportowym 
zaufaniem tę fi ligranową, 
ale jakże energiczną i po-
godną kobietę - jest w opinii 
wielu nieformalną królową 
powiatowego fi tnessu. Znana 
jest również z czegoś jeszcze 
– swoją sportową energię wy-
korzystuje w licznych działa-
niach charytatywnych. Przed 
nami kolejna taka akcja 
zorganizowana przy współ-
pracy z siłownią M3 Fitness 
Otwock oraz Otwocką Plażą 
Miejską. Wszystko dla Teosia.

Teoś Górski zmaga się z 
chorobą genetyczną -  jedną z 
odmian dysplazji, stwierdzo-
no u niego również wiotkość 
mięśni. W efekcie ten młody 
człowiek nie może chodzić 
ani biegać tak jak jego ró-
wieśnicy. Ma zwichnięte bio-
dra, kolana, stawy, łokcie i 
nadgarstki. Szansą jest lecze-
nie w USA – koszt to ok. 800 

tys. zł. Niestety, wciąż brakuje 
ponad 600 tys. zł! Możemy to 
zmienić 3 września podczas 
Minimaratonu fi tness („Krę-

cimy dla Teosia”). Nie może 
Was zabraknąć w ten niezwy-
kle aktywny i przepełniony 
świetną zabawą dzień. Pa-

miętajcie, Teoś na Was liczy! 
Poniżej szczegółowy program.

Wakul

SPORT

TCHOUKBALL Szkolna 
drużyna gimnazjalna UKS 
Jastrzębie - Śródborów 
Otwock zaprasza 2 wrześ-
nia 2017 r. na I Festiwal 
Tchoukballa Plażowego nad 
Świdrem. 

W programie: 
-  turniej czołowych drużyn 

Polski

-  pokazy gry w wykonaniu wi-
cemistrzów Polski Warsaw 
Hornets

-  nauka gry dla początkują-
cych

- konkursy rzutów

2 września (sobota), 
godz. 10.00.
Plaża miejska, Otwock, 
ul. Turystyczna

ROWERY Już 10 września 
(niedziela) odbędzie się 6 
etap Małej Ligi XC w Otwo-
cku na górze Meran. Ale 
to nie jedyna dobra wiado-
mość, bowiem dzień wcześ-
niej, w oddalonej o zaledwie 
35 km Kazurce, rozegrane 
zostaną (w ramach Pucharu 
Mazowsza) Międzywoje-
wódzkie Mistrzostwa Młodzi-
ków. Oj, będzie się działo. 

W
szyscy sympatycy 
Małej Ligi XC w Ot-
wocku dobrze pamię-

tają, co było 10 września ze-
szłego roku – odbył się wtedy 
drugi wyścig tejże ligi. Każdy 
z  uczestników wyścigu wie, 
jak bardzo ciekawa jest to 
trasa. Jak pisze organizator: 
,,Trasa na Meranie jest bardzo 
interwałowa, a na 3,5 km pęt-
li suma przewyższeń wynosi 
blisko 70 m. Dość wymagają-
ce podłoże (niemało piachu, 
korzenie, naturalne i wybudo-
wane przeszkody) nie pozwo-
lą się Wam nudzić. Względem 
trasy z  poprzedniego roku 
szykujemy niewielkie zmiany, 
które uatrakcyjnią ściganie. 
Biuro zawodów usytuowane 
będzie przy ulicy Reymonta, 
na wysokości numeru 122”.
 

Opr. Wakul

Program zawodów
09:00 - start imprezy, zgła-
szanie uczestników w biurze 
zawodów
10.00 - wyścig 1 – kategorie: 
Kids D1, D2, C1, C2
11.00 - wyścig 2 – kategorie: 
juniorka młodsza, młodzik, 
młodziczka
12.00 - wyścig 3 – katego-
rie: (kobiety) juniorka, elita, 
ladies, (mężczyźni) junior 
młodszy, masters II, masters 
III, masters IV
14.00 - wyścig 4 – kategorie: 
junior, elita, masters I

wyścig 1 – 2 rundy KIDS
wyścig 2 – 2 rundy
wyścig 3 – 4 rundy
wyścig 4 – 6 rund

Festiwal na plaży

Ściganie na Meranie
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Paulina Guba druga na PGE Narodowym
LEKKOATLETYKA 15 
sierpnia 2017 r. Stadion 
Narodowy w Warszawie 
wypełnił się po brzegi 
fanami lekkiej atletyki. 
W ósmym Memoriale Kamili 
Skolimowskiej wystartowało 
bowiem wielu znakomi-
tych zawodników na czele 
z naszymi mistrzowskimi 
młociarzami - Anitą Włodar-
czyk i Pawłem Fajdkiem. 
Do zawodów po raz kolejny 
przystąpiła także Paulina 
Guba, wychowanka Otwo-
ckiego Klubu Sportowego 
Start, która w swojej konku-
rencji pchnięcia kulą zajęła 
tym razem drugie miejsce.

T
ak jak w większości dy-
scyplin w  Memoriale, 
konkurencja w  kobie-

cym pchnięciu kulą nie była 
zbyt duża: startowało pięć 

zawodniczek - cztery Polki 
i Białorusinka (zmagania in-
tegracyjne, ponieważ jedna 
z  uczestniczek była niepeł-
nosprawna). Jednakże rywa-
lizacja była zacięta, a wygrała 
ją Alona Dubicka, pokonując 
koleżanki wynikiem 17,90 m. 
Drugie miejsce zajęła Pauli-
na Guba z  wynikiem 17,46 
m, a trzecie - kolejna repre-
zentantka Polski - Klaudia 
Kardasz 16,81 m. W 2016 r. 
Paulina była zwyciężczynią 
poprzedniej edycji Memo-
riału Kamili Skolimowskiej, 
osiągając wynik 17,57 m.

Paulina Guba jest zawod-
niczką OKS Start Otwock 
od 2005 roku. Ma na swoim 
sportowym koncie już wiele 
osiągnięć - w tym czterokrot-
ne mistrzostwo Polski. Trenu-
je ją Edmund Antczak, który 
też pchał kulą z  sukcesami 

w latach 60. i 70. XX w. (wie-
lokrotny wicemistrz Polski, 
ustępował tylko Władysła-
wowi Komarowi).

W 2017 r. 26-letnia Paulina 
najwyższą formę prezentowa-
ła w czerwcu i lipcu, osiągając 
znakomite wyniki. Na zawo-
dach w  Kopenhadze pobiła 
swój rekord życiowy, pchając 
18,24 m, natomiast na Mi-
strzostwach Polski w Białym-
stoku była bliska 18 metrów, 
osiągając 17,92 m. Niestety, 
nie powiodło się jej na mi-
strzostwach świata, które od-
były się na początku sierpnia 
w Londynie. Tam w elimina-
cjach pchnęła 17,52 m, który 
to wynik  nie dał jej awansu 
do fi nału. Ostatecznie została 
sklasyfi kowana na 16 miejscu. 
Być może tak jak na wcześniej-
szych zawodach międzynaro-
dowych zawiniła psychika.

Tak czy inaczej ósmy Memo-
riał Kamili Skolimowskiej nie 
jest raczej dla niej nieudanym 
doświadczeniem. Doping 35 
tys. widzów (tak podają orga-
nizatorzy) był dla wszystkich 
sportowców gorący i  entu-
zjastyczny. Choć oczywiście 
największy aplauz wzbudzały 
obecne gwiazdy, jak np. wspo-
mniani młociarze, dyskobol 
Piotr Małachowski, tyczkarze 
(z Francuzem Renaud Laville-
nie na czele oraz Piotrem Li-
skiem i Pawłem Wojciechow-
skim), to jednak wszystkie 
zmagania były oklaskiwane 
i  ciepło komentowane. Pozy-
tywną energią charakteryzuje 
się bowiem cały ten mityng 
lekkoatletyczny, nad którym 
czuwa dobry duch niezapo-
mnianej Kamili Skolimowskiej.

ZetKa

Charytatywny Żyletofi tness

START: 3 WRZEŚNIA (NIEDZIELA), GODZ. 13.00, MIEJSCE: OTWOCKA PLAŻA MIEJSKA
Maraton fi tness na plaży poprowadzą profesjonalni trenerzy:
- Michał Brzyzki – Salsation
- Agnieszka Szymczak – Zumba Basic
- Żaneta „Żyleta” Kornatowska – BootCamp
- Edyta Gizińska – Total Body Conndition
- Joanna Kaczmarczyk – BUP
- Anna Giluk – TabatomANIA
- Magdalena Stanikowska – Trening interwałowy
- Agnieszka Czajkowska – BUP
- Bartek Zajączkowski – Gimnastyka refl eksyjna

Moc atrakcji, m.in.:
- Pokaz sztuk walki Klubu Sportowego Grappler z Otwocka
- Pokaz akrobatyki z TKKF Apollo (m.in. sekcja parkour)
- Kuźnia talentów muzycznych (Dariusz Wesołowski)
- Przejażdżki motorem z klubem motocyklowym GTM
-  Przejażdżki na kucyku ze stajni Grand
- Mini miasteczko zabaw dla dzieci – sala zabaw Olele i Sotatos Otwock (animacje)
- Kącik zabaw z profesjonalną opieką kadry z Przedszkola Niepublicznego ,,Zabawny Kącik”
- Kącik robótek, gdzie Ilona Sabak nauczy dzieci tworzyć małe rękodzieła
- Zaplatanie fi kuśnych warkoczyków, malowanie buziek
- Zwiedzanie wozu strażackiego (OSP Otwock – Jabłonna)

Ponadto:
Pyszne pierniki z lukrem i ciastka maślane (Pierniki&Ciastka), profesjonalna oprawa 
muzyczna zapewni świetną zabawę na plaży (DJ Brothers), a także mnóstwo balonów i 
wielkich baniek mydlanych.
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