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OTWOCK Jak mieć fantastyczną przygodę za odrobinę wysiłku organizacyjnego? Wybrać się na spływ kajakiem po 
Świdrze. Tuż za progiem, w otoczeniu otwockich lasów, czekają na Ciebie cudowne, letnie wrażenia, a potem wyśmienity 
odpoczynek. Jakie dokładnie? - s. 5
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PIóRem KRONIKARzA

22 lipca – święto 
czekolady
Tylko takie stare pryki jak 

ja pamiętają, że dzień 22 
lipca obchodzono w Pol-

sce uroczyście i powszechnie. 
Na urzędach państwowych 
wieszano flagi, a  pierwszy 
sekretarz PZPR wygłaszał 
stosowną mowę do narodu, 
w  której zapewniał o  do-
zgonnej przyjaźni z narodem 
radzieckim i  pod-
kreślał wiodącą 
rolę partii.

Tak też było 
p o d c z a s 
centralnej 
a k a d e m i i 
w  Warsza-
wie 22 lip-
ca w  1964 
roku, na 
której Włady-
sław Gomułka 
z  okazji XX-lecia 
PRL-u wręcz wykrzyczał 
orędzie: Pragnę w imieniu na-
rodu polskiego złożyć na ręce 
towarzysza Chruszczowa wy-
razy głębokiego szacunku dla 
narodu radzieckiego, z które-
go łona wyszli wyzwoliciele 
naszej ziemi. Chruszczow 
w podziękowaniu pomachał 
ręką, a zgromadzeni na pla-
cu „Zwycięstwa” przodow-
nicy pracy i  lud Warszawy 
zaklaskali. Pełne zrozumie-
nie i akceptacja. Po uroczyści 
obchodów Narodowego Świę-
ta Odrodzenia Polski szło się 
na piwo. Alkohol bowiem 
nie był wcześniej sprzeda-
wany, by nie przyszło komuś 
do pijanej głowy nie klaskać 
podczas wiecu lub zbezcześcić 
portrety przywódców partyj-
nych, które młodzież dumnie 
trzymała nad głowami. Mu-
siało panować ogólne zado-
wolenie, bo przecież dostatek 
był powszechny i  widoczny 
na każdym kroku. Wszyscy 
mieli pracę, a  za zarobione 
pieniądze mogli sobie kupić, 
co tylko chcieli w geesowskim 
sklepie czy w delikatesach.

W  1972 roku szef dzia-
łu zagranicznego Agencji 

Robotniczej, w  której od-
bywałem dziennikarską 
praktykę, wysłał mnie do 
Berlina. Miałem opisać wra-
żenia turystów, którzy po raz 
pierwszy „na dowód osobi-
sty” jechali do Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej. 
I choć wcześniej wmawiano 
mi, że niczego nam nie bra-

kuje w  socjalistycz-
nej ojczyźnie, 

to w  centrum 
handlowym 

na Aleksan-
d e r p l a t z 
w  Berlinie 
przekona-
łem się, że 
tak nie jest. 

Turyści oka-
zali się przed-

s i ę b i o r c z y m i 
handlarzami. Do 

przepastnych toreb 
ładowali dziesiątki par bu-
tów, rajstop, owoców połu-
dniowych, a foliowe torebki 
brano setkami, bo za darmo. 
Jedna z pseudoturystek wy-
grzebywała z koszy na śmie-
ci plastikowe kubeczki, by je 
w Polsce, jak się później do-
wiedziałem, sprzedać tym, 
którzy handlują wodą sodo-
wą z saturatorów.

Kiedyś podczas kolegium 
redakcyjnego, Zbyszek Sko-
czek, naczelny redaktor „Linii 
Otwockiej” zaproponował, by 
ktoś napisał o 22 lipca. Świę-
cie wymazanym z kalendarza 
i zapomnianym. Agata, z roz-
brajającą ignorancją, zapy-
tała: „Czy to chodzi o święto 
czekolady? Taka przecież była 
kiedyś w sklepach.”

I myślę, że Agata, jej rówieś-
nicy i młodsi od nich, niech 
kupią sobie 22 lipca tabliczkę 
czekolady i mimo uszu pusz-
czają opowieści dziadków 
o Narodowym Święcie Odro-
dzenia Polski, które wymyślili 
i propagowali chorąży sztan-
darów PZPR.

Andrzej Kamiński

Przebudowy na drogach

Rozpoczęto remont ulicy 
Żeromskiego

OTWOCK W okresie 
koniec czerwca - początek 
lipca zakończone zostały 
budowy kilku ulic. Najwięk-
sza z tych inwestycji to 
ulica Generalska i Danuty. 
Wciąż jednak trwają roboty 
drogowe w co najmniej 10 
punktach miasta. Sprawdź, 
gdzie pojedziesz już po 
nowej drodze, a które ulice 
na razie lepiej omijać.

Nowe drogi
Nową nawierzchnię asfalto-

wą mają ulice: Zielna (od ul. 
Kołłątaja do ul. Świderskiej) 
i Warszawska (od ul. Naruto-
wicza do ul. Ujejskiego) oraz 
wspomniane ul. Generalska 
i Danuty łączące osiedla Hal-
lera, Kresy i Ługi.

Na ulicy Zielnej zrobiono 
też chodnik, odwodnienie 
oraz progi zwalniające. Z kasy 
miasta wydano na ten projekt 
797,663,84 złotych.

Na ul. Warszawskiej wy-
konano również nowe chod-
niki i  odwodnienie,a  oprócz 

tego miejsca postojowe i ciąg 
pieszo-rowerowy. Inwestycja 
kosztowała 373 455,68 zł. Był 
to pierwszy etap przebudowy 
tej ulicy, wkrótce zapowiada-
ny jest start kolejnego etapu 
remontu Warszawskiej od ul. 
Ujejskiego do ul. Norwida.

Prawie 700 metrów nowych 
ulic Generalskiej i  Danuty 
łączy teraz osiedle Hallera 
z Ługami i Kresami. Wzdłuż 
drogi powstała też ścieżka 
rowerowa oraz ułożono nowy 
chodnik. Ten odcinek drogi 
kosztował ok. 1,1 mln złotych.

Sfinalizowana także jest 
przebudowa ul. Ziołowej - tu 
nawierzchnię oraz chodnik 
położono z kostki betonowej. 
W trakcie modernizacji zrobio-
ne zostało odwodnienie i progi 
zwalniające. Cała inwestycja 
kosztowała miasto 292 029 zł.
Roboty w trakcie - te 
miejsca lepiej na razie 
omijać
Według informacji z Urzędu 

Miasta, jest w Otwocku obec-
nie około dziesięciu miejsc, 

gdzie trwają zaawansowane 
roboty drogowe. Większość 
z nich ma termin ukończenia 
do końca lipca br. Niektó-
re powinny być oddane do 
użytku jednak wcześniej, czyli 
w połowie miesiąca.

Modernizacja jezdni trwa na 
ulicach: Sosnowskiego, Fiel-
dorfa, Łukasińskiego, Małej.

Nawierzchnia z  kostki be-
tonowej kładziona jest na 
ulicach: Sobieskiego (od ul. 
Kosmicznej do ul. Kołłątaja), 
Żabiej (od ul. Majowej do nr 
32), Wąskiej (od ul. Majowej 
do ul. Wojska Polskiego), 
Żurawiej (od ul. Majowej do 
ul. Krętej), Wiązowskiej (na 

odcinku od ul. Majowej do ul. 
Ostrowskiej).

Ponadto trwa budowa ron-
da (wraz z odwodnieniem) na 
skrzyżowaniu ulic Pułaskie-
go i Andriollego. Planowany 
okres realizacji to 90 dni.

OTWOCK We wtorek 
(11.07) ruszył remont frag-
mentu ulicy Żeromskiego 
w Otwocku. Nową nakładkę 
zyska odcinek od kościoła 
w Wólce Mlądzkiej do ul. 
Samorządowej, czyli ok. 3,5 
km. Prace mogą potrwać 
nawet do końca lipca. 
Obecnie ustawiona jest 
sygnalizacja świetlna i na 
kilkusetmetrowym odcinku 
ruch odbywa się wahadło-
wo. Pojedynczymi pasami 
kładzione są warstwy 
wyrównawcze, zaś po re-
gulacji studzienek zostanie 
położona - całą szerokością 
jezdni - warstwa górna. 
Z tego powodu pod koniec 
lipca droga zostanie wyłą-
czona z ruchu pojazdów na 
ok. 3 dni i zostaną wyzna-
czone objazdy.

Podobna inwestycja jest 
prowadzona na ul. Naruto-
wicza w Otwocku. Tam nową 
nakładkę zyska odcinek od 
budynku OSP Jabłonna do 

przejazdu kolejowego. Prace 
są już na ukończeniu.

Wszystkie prace prowadzi 
Zarząd Dróg Powiatowych 
w Otwocku (z/s w Karczewie), 

a bieżących informacji udzie-
lił nam z-ca dyr. ZDP Marek 
Dąbrowski. 

Sławomir Wąsowski 
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Wyjazdowe ob-
rady dwóch 
komisji RM

W  środę, 12 
lipca, o  godz. 

16.00 odbyło się wspólne 
posiedzenie Komisji Oświa-
ty i Wychowania z przewod-
niczącą Moniką Kwiek oraz 
Komisji Budżetu i Inwestycji, 
której przewodniczy Barba-
ra Olpińska. Miało ono cha-
rakter wyjazdowy. Radni 
spotkali się na terenie Gim-
nazjum Nr 3 przy ul. Koś-
ciuszki 28 w Otwocku, które 
było przedmiotem dyskusji. 
W wyniku posiedzenia prze-
głosowano, znakomitą więk-
szością głosów, dwa wnioski 
dotyczące przygotowania 
projektu uchwały budżeto-
wej na rok 2017 uwzględ-
niającej przesunięcie środ-
ków z  zadania dotyczącego 
poprawy bezpieczeństwa na 
przejściach dla pieszych dróg 

powiatowych. Pierwszy - na 
projekt i  budowę placu za-
baw na terenie Gimnazjum 
Nr 3 z uwzględnieniem ogól-
nodostępności po godzinach 
funkcjonowania placówki 
(170 tys. zł), drugi – na bu-
dowę dodatkowego wejścia 
do szkoły dla dzieci młod-
szych oraz furtki i chodnika 
prowadzącego do budynku 
od ul. Leśnej (32 tys. zł). 
Podczas rozmów radni zwró-
cili również uwagę na brak 
parkingu przy szkole.

Propozycja 
prezydenta 
Należy przypomnieć, że 

potrzebę realizacji tych 
zadań zgłaszał wcześniej 
prezydent Zbigniew Szcze-
paniak - w swojej poprawce 
do budżetu wpisał przeka-
zanie odpowiednio ok. 84 
tys. zł na plac zabaw i  32 
tys. zł na dodatkowe wej-
ście dla małych dzieci. Rada 
Miasta 30 czerwca br. od-
rzuciła jednak ten pomysł, 
przekierowując środki na 
inne cele. Dopiero po infor-
macji dyrektora na stronie 
szkoły, protestach rodzi-
ców i publikacji na portalu 
iOtwock.info (“Szkoły nie-
równo obdarowane”) radni 
dwóch komisji postanowili 
ponownie zgłosić oba wnio-
ski, proponując zwiększenie 
kwoty na plac zabaw prawie 
dwukrotnie. 

Mały budżet, wiele 
potrzeb
Posiedzenie zostało za-

planowane z  niewielkim 
wyprzedzeniem i  nie mogła 
w nim wziąć udziału dyrek-
tor szkoły Izabela Stefanow-
ska. W  krótkiej rozmowie 
telefonicznej z  iOtwock.info 
wyraziła wdzięczność człon-
kom połączonych komisji RM 
za pozytywne zaopiniowanie 
wniosków. 

W wyniku reformy oświaty 
placówka zostanie przemia-
nowana na szkołę podstawo-
wą. W budynku trwają obec-
nie prace remontowe mające 
na celu jego przystosowanie 
do nowej roli. Zostanie przy-
gotowanych 6 sal lekcyjnych 
ze świetlicą, biblioteką i toale-
tami. Prace prowadzone są ze 
środków bieżących placówki 
oraz przekazanych przez 
sponsorów i przy dużym za-
angażowaniu fizycznym pra-
cowników obsługi szkoły. 

Dyrektor zwróciła uwagę 
na trudną sytuację finan-

sową w  ostatnich latach. 
Zarządzanie budżetem ok. 
210 tys. zł nie pozwalało na 
większe inwestycje. W  ten 
sposób skumulowało się wiele 
potrzeb, wśród których zwró-
ciła uwagę na konieczność 
powiększenie odcinka spor-
towego z  salą gimnastycz-
ną. Jednakże, jak zapewnia, 
wykorzystanie pieniędzy 
z subwencji oświatowej wraz 
ze środkami z  pozytywnie 
zaopiniowanych we wtorek 

wniosków, pozwoli należycie 
przygotować się placówce na 
przyjęcie najmłodszych ucz-
niów 4 września 2017r. .

Sławomir Wąsowski

PS. Rada Miasta na sesji 
13.07 uchwaliła przyzna-
nie szkole nr 3 środków:  
w wysokości 170 tys. zł na 
plac zabaw i 32 tys. zł na do-
datkowe wejście dla małych 
dzieci. [red]

aKTualnOŚCi

ReKlaMa

Jednak będzie plac zabaw 
przy SP Nr 3
OTWOCK Jak wynika 
z opublikowanego przez 
Urząd Miasta Otwocka 
zestawienia inwestycji 
w szkołach w latach 2007-
2017 Gimnazjum Nr 3 im. 
Tomasza Morusa jest na 
szarym końcu pod wzglę-
dem środków z budżetu 
miasta przekazanych na 
rozbudowę infrastruktury. 
Wielkim więc oburzeniem 
zareagowali  rodzice dzieci, 
które mają uczyć się w tej 
wkrótce już szkole podsta-
wowej, na odrzucenie przez 
Radę Miasta zapropono-
wanych przez prezydenta 
i tak niewielkich inwestycji 
na rzecz najmłodszych ucz-
niów placówki. O proteście 
dyrekcji i rodziców pisali-
śmy na portalu iOtwock.
info. Radni, szczęśliwie dla 
dzieci, zreflektowali się jed-
nak i postanowili przekazać 
fundusze dla tej szkoły.

Inwestycje na terenie szkół (sport i rekreacja) w latach 
2007-2017 - w tym pozostałe do wykonania w tym roku.
SP nr 1, ul. Karczewska - 1367438 zł
SP nr 5, ul. Słowackiego - 810046 zł
SP nr 6, ul. ambasadorska  - 1182703 zł
SP nr 8, ul. Żeromskiego*1) - 375548 zł
SP nr 9, ul. narutowicza - 1694547 zł
SP nr 12, ul. andriollego - 1126905 zł
Gim. nr 1, ul. Majowa - 861531 zł
Gim. nr 2, ul. Poniatowskiego - 1182369 zł
Gim. nr 3, ul. Kościuszki*2) - 279998 zł
Gim. nr 4, ul. Szkolna - 694259 zł
*1) SP nr 8 będzie wkrótce gruntownie rozbudowana
*2) Gim. nr 3 - otrzymało dodatkowo 202000 zł
dane: uM Otwock
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Chcę pomóc rozwiązywać 
problemy Kresów
Już 27 sierpnia br. w okręgu 
wyborczym nr 9 – otwockie 
Kresy odbędą się wybory 
uzupełniające do Rady 
Miasta Otwocka w związku 
z wakatem jaki powstał 
wskutek śmierci Bernarda 
Wojciechowskiego. Wśród 
zgłoszonych komitetów 
wyborczych jest Komitet Wy-
borczy Wyborców Barbary 
Stockiej. 

- Mam pytanie, nieco 
retoryczne, czy KWW 
Barbary Stockiej wystawi 
innego kandydata, czy 
będzie nim Pani?
Barbara Stocka: - Na 

chwilę obecną KWW Bar-
bary Stockiej nie zgłosiło 
jeszcze kandydata w  tych 
wyborach, ale jak się Pani 
słusznie domyśla, będę nim 
ja. Przy wsparciu członków 
KWW Barbary Stockiej, ro-
dziny i wielu przyjaciół po-
stanowiłam kandydować na 
wakujące miejsce w  Radzie 
Miasta Otwocka.

- Jest Pani mieszkan-
ką Kresów?
- Tak, i to właśnie dla Kre-

sów pragnę zaangażować się 
w  działalność samorządową 
na rzecz naszej małej ojczy-
zny i  jej mieszkańców. Każ-
dego dnia, tak samo jak i moi 
sąsiedzi widzę jakie problemy 
mają Kresy i chciałabym po-
móc je rozwiązać.

- Dlaczego zdecydo-
wała się Pani na udział 
w tych wyborach?
- Pani Redaktor, na pewnym 

etapie życia osiąga się pełną 
stabilizację rodzinną, material-
ną, zawodową i przychodzi czas 
na danie z siebie coś dobrego 
innym. Jestem na to przygoto-
wana, jak już wspomniałam, 
poprzez doświadczenie życio-
we, zawodowe i społeczne.

Mieszkam wspólnie z  cór-
kami, wnukami, tworzymy 
rodzinę, którą zajmowałam 
się samodzielnie przez 13 lat 
po tragicznej śmierci męża.

Po przejęciu Spółki, którą 
głównie zarządzał mąż, do dziś 
kieruję naszą firmą. Przez 30 
lat swojej działalności spółka 
otrzymała wiele wyróżnień 
i  podziękowań. Prowadzenie 
firmy sprawiło, że kanony wie-
dzy prawniczej, ekonomicznej, 
biznesowej, administracyjnej 
i zarządzania zasobami ludz-
kimi są mi znane.

W  życie firmy wpisana jest 
również działalność charyta-
tywna, społeczna a także, w róż-
nym wymiarze, kulturowa.

- Ostatnio prowadziła 
Pani jeden z koncertów 
w ramach Sacrosong 
Diecezji Warszawsko 
Praskiej, pisze Pani 
wiersze. Czy są jeszcze 
jakieś inne dziedziny 
życia w których Pani się 
chętnie odnajduje?

Sacrosong jako festiwal pieś-
ni religijnej i patriotycznej to 
wydarzenie kulturowe o skali 
międzynarodowej. Mam na-
dzieję, że wpisze się w  stały 
kalendarz wydarzeń kultural-
nych Otwocka. O poprowadze-
nie koncertu pn. „Od serca do 
serca” poprosił mnie ks. Jan 
Śmigasiewicz, proboszcz pa-
rafii pw. MB Królowej Polski 
na Kresach, któremu pragnę 
w tym miejscu raz jeszcze wy-
razić uznanie i podziękowanie 
za zorganizowanie tak wiel-
kiego przedsięwzięcia jakim 
był Sacrosong 2017.

Będąc przewodniczącą Sto-
warzyszenia ,,Klub Twórczego 
Myślenia” w latach 2006-2010 
powołaliśmy Inicjatywę Oby-
watelską ,,Prawda-Pamięć-
-Przebaczenie” i  wspólnie 
zrealizowaliśmy w  Otwo-
cku budowę pomnika „Ka-
tyń-1940”. Zresztą na podkre-
ślenie zasługuje fakt, że rzeźba 
pomnika jest autorstwa miesz-
kańca Kresów – artysty rzeź-
biarza Ryszarda Kozłowskiego.

Chętnie wspieram charyta-
tywnie działalność stowarzy-
szeń, indywidualne społeczne 
akcje i  przedsięwzięcia. Moja 
firma współfinansowała m. in. 
Festiwal Orkiestr Dętych w Ot-
wocku przez 5 lat, jest również 
darczyńcą wielu nagród i przed-
sięwzięć. Zresztą Festiwal Sac-
rosong również wsparliśmy fi-
nansowo. Ponadto, cyklicznie 

wspieramy Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy czy też 
Szlachetną Paczkę.

- Bycie radnym to nie 
tylko reprezentowanie 
mieszkańców okręgu 
wyborczego z które-
go się kandyduje. Czy 
będzie Pani także broniła 
interesów mieszkańców 
z innych okręgów wybor-
czych?
- Przede wszystkim należy 

zawsze pamiętać, że pod-
miotem samorządu teryto-
rialnego są jego mieszkańcy, 
w naszym przypadku wszyscy 
mieszkańcy Otwocka. To oni 
wybierają swoich przedstawi-
cieli do Rady Miasta Otwo-
cka, a ci winni działać w ich 
interesie. Najważniejsze, 
to zrozumieć i skupić się na 
istocie samorządności czyli 
tworzeniu dobra wspólnego.

- Czy na koniec chciałaby 
Pani skierować jakieś 
słowa do swoich przy-
szłych wyborców?
- Tak, chętnie. Serdecznie 

zapraszam mieszkańców 
naszych Kresów do udziału 
w wyborach uzupełniających 
do Rady Miasta Otwocka 
w dniu 27 sierpnia. To Pań-
stwa głosy zadecydują czy 
będę mogła reprezentować 
nasze Kresy w Radzie Miasta.

- Dziękuję za rozmowę.

Kazimiera Zalewska

nowe zasady segregacji śmieci
OTWOCK Od 1 lipca 
obowiązują w Polsce nowe 
standardy segregacji odpa-
dów -  ruszył Wspólny Sy-
stem Segregacji Odpadów. 
Do końca roku jest czas na 
odpowiednie oznakowanie 
pojemników. Ministerstwo 
Środowiska wyjaśnia, że 
przyczyną zmian jest niski 
poziom recyklingu w Pol-
sce.

Od tej pory odpady będą 
dzielone na cztery 
frakcje: do pojemni-

ków lub worków w  kolorze 
niebieskim trafi papier, zielo-
nym – szkło, żółtym – metale 
i  tworzywa sztuczne, zaś do 
worków/pojemników brązo-
wych – odpady biodegrado-
walne. Szkło dodatkowo bę-
dzie można posegregować na 
bezbarwne i kolorowe.

Ze względu na wygaśnięcie 
dotychczasowych umów z fir-
mami odbierającymi odpady, 
Ministerstwo Środowiska 

wprowadziło okres przej-
ściowy, czyli wprowadzenie 
zasad segregacji będzie uza-
leżnione od zakończenia tych 
umów. Na wymianę pojemni-
ków gminy będą miały 5 lat 
i tylko pół roku na wprowa-
dzenie nowego oznakowania 
obecnych.  

Skąd zmiany?
Zmiany spowodowane są 

unijnymi regulacjami w  za-
kresie recyklingu, czyli jednej 
z metod ochrony środowiska 
naturalnego, której celem jest 
maksymalizacja ponownego 
wykorzystania materiałów od-
padowych oraz minimalizacja 
nakładów na ich przetworze-
nie. Już za 3 lata powinniśmy 
osiągnąć poziom 50-pro-
centowy – dla porównania 
w  2014 i  2015 roku wyniósł 
on zaledwie 26 procent. Jeśli 
Polska nie osiągnie zakłada-
nego poziomu recyklingu, 
będzie to skutkowało nałoże-
niem przez Unię Europejską 

wysokich kar finansowych. 
Poza tym wprowadzenie jed-
nolitych zasad selektywnego 
zbierania odpadów jest tego 
warte, bo to aż 1,3 mld euro 
z unijnych funduszy na gospo-
darkę odpadami.

Cel?
Ponowne użycie produk-

tu to korzyść dla środowi-
ska i  gospodarki, ponieważ 
oszczędzamy surowce i  nie 
produkujemy dużej ilości od-
padów. Gospodarka o obiegu 
zamkniętym to koncepcja, 
która zakłada, że produk-
ty, materiały oraz surowce 
będą użytkowane tak długo, 
jak to jest możliwe. Odpady 
oznaczają pieniądze, które 
marnujemy – Europa traci 8 
milionów ton wartościowych 
zasobów. Na przykład two-
rzywa sztuczne przydają się 
w produkcji obuwia, odzieży, 
toreb, akcesoriów, opakowań, 
a nawet w budownictwie – do 
budowy dróg, w  motoryza-

cji czy przy wyrobie mebli. 
Należy brać przykład z  ta-
kich krajów jak Szwajcaria, 
Holandia czy Niemcy, gdzie 
poziom recyklingu przekracza 
60 procent. Wysoki wskaźnik 
przetwarzania odpadów idzie 
w parze z zakazem ich składo-
wania, czyli nie więcej niż 10 
procent trafia na wysypiska. 
W  podanych wyżej krajach 
jest to zaledwie 1 procent!

Otwock przygotowany 
na zmiany?
W Otwocku do końca roku 

nie zaobserwujemy zmian 
ze względu na obowiązujące 
umowy. Prawdopodobnie po-
jawi się broszura informują-
ca mieszkańców o  nowych 
zasadach segregacji. Jak do-
wiedzieliśmy się w Wydziale 
Gospodarowania Odpadami 
w Otwocku, zmienią się po-
jemniki w  przestrzeni pub-
licznej: powstaną oddzielne 
na papier, a  z  prywatnych 
gospodarstw znikną różo-

we worki przeznaczone na 
plastik, papier i  metal. Dla 
porównania - w  Józefowie 
taka segregacja nie jest żad-
ną nowością i obowiązuje już 
od stycznia 2016 roku. Warto 
dodać, że ponad 90 procent 
mieszkańców Józefowa se-
greguje swoje śmieci (dane 
z końca 2016 roku).

Nasz poziom 
recyklingu
Jeśli chodzi o statystykę re-

cyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia papieru, 
metali, tworzyw oraz szkła, 
to jest ona coraz lepsza. O ile 
w roku 2012 w Otwocku po-

ziom przetworzenia odpadów 
wynosił zaledwie 15,6 pro-
cent, to w 2015 sięgnął blisko 
40 procent. Dla porównania: 
w Józefowie wynosił 28 pro-
cent pięć lat temu, zaś ostat-
nie dane dostępne na stronie 
( pochodzące z  2014 roku ) 
mówią o ponad 23-proc po-
ziomie recyklingu. Odpady 
budowlane i  rozbiórkowe 
w obu miastach to 100- pro-
centowy poziom przetworze-
nia już od kilku lat. Znacząco 
zmniejszyła się też ilość skła-
dowanych odpadów ulegają-
cych biodegradacji.

eg

Wybory uzupełniające do Rady Miasta Otwocka 
z okręgu nr 9, odbędą się 27 sierpnia 2017 r. Kan-
dydatów na radnego mogą zgłaszać zarejestrowane 
komitety wyborcze. Osoby te muszą być zgłoszone 
do 28 lipca br. do Miejskiej Komisji Wyborczej w Ot-
wocku. 
Zarejestrowane w Krajowym Biurze Wyborczym komitety:
•  KWW Prawe Miasto – pełnomocnik wyborczy Ma-

teusz Traczyk;
•  KWW Barbary Stockiej – pełnomocnik wyborczy anna 

Stocka-Gawza;
•  KWW Stowarzyszenie Inicjatywa Mieszkańców SIM – 

pełnomocnik wyborczy Marta Fijał;
•  KWW Prawo i Samorządność Otwock Kresy – pełno-

mocnik wyborczy Piotr Pieniak;
• KWW Otwock – pełnomocnik Beata Poniatowska.
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dobra marka - maranello

Świder kajakami spływa

OTWOCK Maranello 
to włoska miejscowość, 
w której powstają znane na 
całym świecie samochody 
sportowe Ferrari. Maranello 
to także otwocki kompleks 
hotelowo - restauracyjny 
otulony zielenią lasów Wólki 
Mlądzkiej. Co łączy te dwa 
miejsca? Marka dająca 
ludziom to, co najlepsze.

Hotel i restauracja Ma-
ranello (kiedyś Villa 
Otwock) usytuowany 

jest w  dziewiczej części Ot-
wocka blisko Świdra w Wólce 
Mlądzkiej. Gdy dojeżdżamy, 
od razu uwagę zwraca ładnie 

zaprojektowana zieleń wto-
piona w  stary drzewostan 
naturalnego lasu. Urokliwe 
alejki prowadzą do elegan-
ckiej restauracji z szerokimi 
tarasami. Budynek intrygu-
je swoją architekturą: szkło 
tworzy wrażenie nowoczes-
nej elegancji, a jego surowość 
przełamują fale czerwonej 
dachówki. W środku zaś wie-
lość i  sterylność szkła prze-
plata się z ciepłem ciemnego 
drewna. Szybko odkrywamy 
też realizację znakomitego 
zamysłu: cała restauracja 
i część hotelu tworzy swoistą 
oranżerię. Z  tym, że rośliny 
są…na zewnątrz. 

Restauracja mieści jedno-
razowo 200 gości, a przyległe 
do niej tarasy powiększają  
powierzchnię po rozsunięciu 
szklanych ścian. Tutaj orga-
nizuje się zarówno spotkania 
kameralne, jak i duże imprezy 
okolicznościowe. 

Piękno architektonicznych 
rozwiązań jest istotne, ale 
są rzeczy jeszcze ważniej-
sze - kuchnia. A ta zdaje się 
wysuwać na plan pierwszy. 
Szef kuchni, Rafał Czerski, 
wie, czym jest finezja smaku. 
Zafascynowany kuchnią śród-
ziemnomorską, gdzie zdoby-
wał kulinarne doświadcze-
nie, potrafi należycie zadbać 
o podniebienia gości. Jak sam 
mówi: „Maranello to miejsce, 
gdzie smak spotyka się ze 
sztuką, rozkoszuje potrawa-
mi, gdzie przez zamknięte 
oczy widzi się winnice Toska-
nii z doskonale dobranym wi-
nem do kompozycji smaków.” 
Cóż dodać? Może tylko to, że 
pan Rafał, oprócz zwykłego 
gotowania, prowadzi rów-
nież warsztaty kulinarne. 
Zaprasza wszystkich, którzy 
chcą poznać tajniki kuchni 
śródziemnomorskiej, gdzie 
królują krewetki, ale znaj-
dują również swoje miejsce 
małże w sosie śmietanowym 
czy toskańska zupa warzyw-

na. Restauracja Maranello 
zaprasza w  każdą niedzielę 
na „Obiady Rodzinne – jedz 
i pij, ile chcesz”.

Część hotelowa mieści 
28 pokoi ( na 3 kondygna-
cjach) z przeznaczeniem dla 
68 gości. Wśród nich mamy 
do wyboru dwa apartamen-
ty z  prywatnymi częściami 
oranżerii na drugim piętrze. 
Widoki na okolicę z wysoko-
ści 12 m zadowolą najbardziej 
wybredne osoby. Wnętrza 
pokoi to luksus w wersji soft. 
Wyposażenie stanowią ciem-
ne, drewniane meble tworzą-
ce przestrzeń klasycznego 
piękna, harmonii i  spokoju. 
W części hotelowej znajduje 
się również bar oraz trzy kli-
matyzowane sale konferen-
cyjne. Na poziomie -1 może-

my zrelaksować się w saunie 
oraz grocie solnej.

Budynek hotelowo-restau-
racyjny Maranello usytuo-
wany jest na ok. 4 ha działce. 
Połowę stanowi, wspomniany 
wcześniej, wykwintny ogród 
z iluminacją świetlną, druga 
zaś część to naturalna łąka 
pod lasem wykorzystywana 
do pikników. Maranello za-
prasza również do wypoczyn-
ku na świeżym powietrzu, 
zarówno biernego, jak i czyn-
nego.  W pierwszej kategorii 
znajdzie się altana grillowa, 
hamaki oraz stoliki z  krze-
sełkami rozsianymi po ca-
łym ogrodzie. Tak więc kawę 
możemy wypić na otwartej 
przestrzeni, przy szumie 
oczka wodnego lub w cieniu 
starych sosen. Miłośników 

„strony czynnej” zapraszają: 
korty tenisowe, boisko do 
piłki siatkowej, liczne ścieżki 
do spacerów i wycieczek ro-
werowych wokół hotelu oraz 
sztandarowa atrakcja nadświ-
drzańskiego terenu – spływy 
kajakowe. Rzeka, w otulinie 
rezerwatu, przepływa w od-
ległości kilkuset metrów od 
Maranello, który stanowi 
świetną bazę hotelową rów-
nież dla kajakarzy.

Sławomir Wąsowski

„Maranello” 
hotel i restauracja
ul. Wspaniała 47
05-400 Otwock
tel.: 22/ 788 05 88, mail: 
recepcja@maranello.pl
www.maranello.pl

OTWOCK 
Przepłynięcie 
Świdra kajakiem 
to świetna 
zabawa pełna 
niespodzianek. 
Przeczytajcie 
relację taty, który 
po raz pierwszy 
zabrał córkę na 
wyprawę kajakową 
naszą lokalną, 
wydawałoby się 
leniwą, rzeką. 
Okazuje się, że 
nawet najkrótsza 
z tras, jaką np. 
proponuje na spływ 
firma River-Fun 
z Wólki Mlądzkiej, 
to prawdziwe 
morze niezwykłych 
wrażeń.

Jeśli zapytam Cię o rze-
kę Świder, to pewnie 
powiesz, że ją znasz. 
Przecież wiele razy 
spacerowałeś nad jej 

brzegiem, czasem przecho-
dziłeś w bród, a może nawet 
zażywałeś kąpieli w  jej wo-
dach.  Kiedyś myślałem po-
dobnie…   

Świder - dziki 
i rozmaity
W słoneczny, lipcowy dzień 

nakłaniam swoją córkę, aby-
śmy popłynęli kajakiem po 
Świdrze. Zostajemy odsta-
wieni busem na brzeg rzeki 
i  wyposażeni w  niezbędny 
sprzęt. Drugie wiosło oka-
zuje się niepotrzebne, domy-
ślałem się, że będę jedynym 
wioślarzem. Zaraz po

odbiciu od brzegu zostaje-
my otoczeni ciszą i dzikością 
natury. Słychać tylko plusk 
wody na tle śpiewu ptaków. 
Świder leniwie snuje się 
w cieniu pochylonych drzew. 
I  nagle czar pryska - oto 
przed nami gruby pień roz-
łożył się na całej szerokości 
rzeki. Próbuję hamować… 
najpierw nogami w odruchu 
kierowcy samochodowego, 

następnie przy użyciu wio-
seł. Druga metoda okazuje 
się bardziej skuteczna i usta-
wiamy kajak równolegle do 
drzewa. 

Wyskakuję z butów i wcho-
dzę po kolana w wodę. Chwi-
la wysiłku i  znów suniemy, 
napawając się pięknem 
pocztówkowych obrazów. 
Zadziwia nas różnorod-
ność świderskich brzegów. 
Czasem porośnięte gęstymi 
chaszczami, czasem ustro-
jone obnażonymi korzenia-
mi drzew, innym razem to 
niewielkie, piaszczyste klify 
z chudymi sosnami. I oto ko-
lejne zwalone drzewo - tym 
razem nisko schylamy głowy 
i przepływamy pod wyschnię-
tym pniem. 

Kolejny odcinek pokonuje-
my nieco węższym korytem 
rzeki, gdy dochodzi do nas 
szum. Trochę przyspieszamy 
i wyrasta przed nami falujący, 
wodny dywan głaszczący gło-
wy kamieni. Na końcu - nie-
wielki próg wodny. Dno rze-
ki zaczyna się kłócić z dnem 
kajaka. Dostrzegam przerwę 
między głazami, więc usta-
wiam odpowiednio dziób 
kajaka i miękko pokonujemy 

miniwodospad. Po burzli-
wym odcinku wypływamy na 
szerokie koryto rzeki. Woda 
jakby stoi w  miejscu. Znaj-
dujemy się na małym rozle-
wisku otoczeni promieniami 
słońca. Teraz, dla odmiany, 
szorujemy „tyłkami” po żół-
tym piasku. Świder znów nas 
zaskakuje - tym razem swoim 
lenistwem. Przestaję wiosło-
wać, osiadamy na mieliźnie. 
Wychodzę na małą, żółtą 
łachę i  robię kilka zdjęć. Ta 
rzeka ma dwa imiona: „dzika” 
i  „rozmaita”. Mogę tu zostać 
bez zegarka. 

I znów pokonujemy kolejne 
meandry ciągle zaskakiwani 
niewyczerpanymi pomysłami 
natury.  Kajak sunie równo, 
wyciągając dziób z  cieka-
wością, co dalej. Świder nie 
pozwala się nudzić - czasem 
usypia na jasnej mieliźnie, 
czasem tłucze kamieniami 
o dno kajaka z ciemnej, spie-
nionej wody, zmuszając do 
pokonywania swoich szypo-
tów. Na koniec miękko przy-
bijamy do brzegu. Trochę 
mokrzy i bardzo zadowoleni.  

Znasz rzekę Świder? Wsiądź 
do kajaka… potem mi odpo-
wiesz.

Skorzystaj z River-Fun
Przepłynęliśmy niewielki 

odcinek Świ-
dra od mostu 
w  Woli Kar-
czewskiej do 
mostu  w  Wól-
ce Mlądzkiej. 
Pokonanie 5,5 
km rzeki zajęło 
nam ok. 2 godz. Fir-
mą organizującą spływy 
kajakowe jest „River-Fun” 
z  parkingiem przy ul. Wy-
poczynkowej 9 w Otwocku – 
Wólce Mlądzkiej. Właściciele 
przystani proponują nam 5 
tras między Kołbielą a Mlą-
dzem na dystansach od 5 do 
21,5 km z różnymi stopniami 
trudności. Po zakończonym 
spływie kajakowym może-

my odpocząć na ich przysta-
ni przy ognisku lub grillu. 

Chcąc skorzystać z atrak-
cji, należy umówić się 

wcześniej telefonicz-
nie lub mailowo  ( 
tel.: 660 792 276, 

mail: biuro@river-
-fun.pl). Gospodarze 

serdecznie zaprasza-
ją, gwarantując świet-

ną zabawę i nietuzinkowe 
doznania. Okazuje się, że 
nie trzeba pokonywać setek 
kilometrów na Mazury, aby 
skorzystać z aktywnego wypo-
czynku w kajaku. Takie miej-
sce znajduje się w Otwocku, 
niespełna 30 km od centrum 
Warszawy.   

Sławomir Wąsowski
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Radni przeszli 
ulicami Karczewa
W ostatnim miesiącu odbyły 

się dwie komisje wyjazdowe 
Rady Miejskiej w Karczewie, 
które skontrolowały bieżący 
stan nawierzchni drogowej 
w  mieście. Nie ma co się 
czarować – jest jeszcze wiele 
do zrobienia. Ciężko nawet 
wskazać rejon, w  którym 
najbardziej brakuje infra-
struktury. Problem jest za-
równo w starym Karczewie, 
jak i na os. Warszawska czy 
os. Zagóry.

W mojej ocenie rozwój in-
frastruktury drogowej powi-
nien być jednym z prioryte-
tów na najbliższe lata. Jak 
zatem wyglądają plany na 
ten rok? Budowa fragmentu 
ul. Ordona, fragmentu ul. 
Prądzyńskiego i  fragmentu 
ul. Mochnackiego, budowa 
ul. Chopina w  Karczewie, 
przebudowa dróg na tere-
nie osiedla Częstochowska. 
Łącznie 1 544 000 zł na 
dokumentacje projektowe 
i modernizację infrastruktu-
ry gminnej. Raczej skromnie. 
Dla porównania mniej więcej 
podobne wielkościowo gminy 
z  aglomeracji warszawskiej 
i  ich plany na 2017 r. zwią-
zane z rozwojem dróg gmin-
nych:

- Sulejówek - 7.245.960,00 zł
- Nieporęt - 1.246.500,00 zł
- Milanówek - 5.992.000,00 zł
- Izabelin - 3.731.142,00 zł
- Dębe Wielkie - 1.770.264,02 zł
- Halinów - 3 464 144,00 zł

Nie chcę tym drobnym ze-
stawieniem (które z pewnoś-
cią nie jest pełne i możliwe, że 
są w okolicy jakieś podobne 
wielkościowo gminy, które na 
drogi w tym roku przeznaczą 
mniej) kogoś napiętnować. 
Po prostu chciałbym, abyśmy 
zwrócili na to uwagę i  przy 
projektowaniu kolejnego bu-
dżetu postarali się wygospo-
darować więcej na poprawę 
stanu ulic w gminie. Kontrola 
stanu ulic tylko utwierdziła 
nas w  przekonaniu, że po-
trzeb jest niestety wiele.

Komisja wyjazdowa była 
z pewnością także dobrą oka-
zją do spotkania z mieszkań-
cami, którzy dzielili się swo-
imi bolączkami i wskazywali 
na problemy występujące 
w ich okolicy. W posiedzeniu 
uczestniczył także dyrektor 
Grupy Remontowej, co po-
zwoliło na bieżąco omawiać 
dostrzeżone problemy (m.in. 
zbyt wysoko wyniesione dro-
gi na os. Warszawska czy też 
usunięcie słupa zagrażającego 
bezpieczeństwu). Do najżyw-

szej dyskusji doszło na os. Za-
góry, którego mieszkańcy nie 
mogli się pogodzić z margina-
lizacją inwestycyjną osiedla. 
Nie ma zresztą co im się 
dziwić, faktycznie na osied-
lu dzieje się bardzo niewiele 
- i niestety nie zapowiada się, 
aby prędko się to zmieniło.

W  najbliższym czasie ko-
misję czeka wizytacja tere-
nów wiejskich naszej gminy. 
Z pewnością i  stamtąd wró-
cimy z długą listą inwestycji, 
które wymagają pilnej reali-
zacji.

 
Mieszkańcy 
przeciw rewitalizacji?
Do Urzędu Miejskiego 

w Karczewie wpłynął protest 
grupy mieszkańców prze-
ciwko rewitalizacji Rynku 
Zygmunta Starego w Karcze-
wie. Autorzy pisma twierdzą 
w nim, iż rynek jest „ośrod-
kiem życia gospodarczego 
(liczne sklepy i banki) i spo-
łecznego miasta”, a działania 
podejmowane przez Urząd 
doprowadzą do jego degra-
dacji. Według inicjatorów 
petycji „planowana na rynku 
budowa miejsc zabaw dla 
dzieci, poustawianie nie tylko 
licznych ławeczek i schodów 
do siedzenia na poboczach 
Rynku to propozycja zmie-

rzająca do uśpienia niż do re-
witalizacji tej części miasta”.

Burmistrz w  odpowiedzi 
na pismo stwierdził, iż pla-
nowane działania przyniosą 
zapewne wiele korzyści na-
szemu miastu. Nie pozostaje 
mi nic innego, jak w  pełni 
się z tym zgodzić. Analizując 
koncepcję rewitalizacji ryn-
ku cieszy najbardziej fakt, że 
główny punkt miasta przesta-
nie być w końcu parkingiem. 
Oczywiście zapewnione zo-
staną nowe miejsca postojo-
we, w okolicach samego ryn-
ku. Jednakże ten centralny 
punkt zostanie odpowiednio 
zagospodarowany, aby fak-

tycznie zaczął tętnić życiem 
– nie jako parking, a miejsce 
gdzie będzie można spędzić 
wolny czas oraz tak jak do-
tychczas – zrobić zakupy. 
Rynek jest z pewnością jed-
ną z  głównych wizytówek 
miasta i gdy ktoś przyjeżdża 
do Karczewa, swoją opinię 
o nim wyrabia m.in. ocenia-
jąc walory estetyczne cen-
trum. Aktualnie ocena ta nie 
jest raczej pozytywna, dlatego 
wszelkie próby zmiany tego 
stanu rzeczy należy z  całą 
mocą wspierać.

Specyfika naszej okolicy 
jest jaka jest – brak jest tak 
naprawdę rynku czy innego 

miejsca, które mogłoby przy-
ciągnąć ludzi do spędzania na 
nim swojego wolnego czasu. 
Najbliżej tego jest chyba… 
otwocka „aleja” kebabów. Je-
śli karczewski rynek stałby 
się takim żywym miejscem, 
z  estetycznie zagospodaro-
waną przestrzenią, z  letnimi 
ogródkami kawiarnianymi 
i  cyklicznie organizowanymi 
atrakcjami to skorzystaliby 
na tym tak naprawdę wszyscy. 
Mam nadzieję, że projekt się 
uda i trzymam za niego kciuki.

Piotr Kwiatkowski, 
Radny Rady Miejskiej  

w Karczewie

aKTualnOŚCi

Karczew okiem radnego Kwiatkowskiego

Konflikt na Karczewskiej
OTWOCK W ostatnim tygodniu czerwca odbyło 
się spotkanie Komisji Spraw Społecznych, zdrowia 
i Porządku Publicznego w Otwocku. Radni zaprosili 
na nie mieszkańców ulicy Karczewskiej, którym od 
dłuższego czasu doskwiera obecność barów z kebabami 
i całodobowego sklepu monopolowego

ulica Karczewska 
jest jedną z głów-
nych ulic miasta. 
Pewnie dlatego 
właśnie w okoli-

cach ronda Raczkowskiego 
obserwujemy wysyp barów 
szybkiej obsługi, sklepów 
spożywczych i monopolo-
wych. Dawniej w opisywa-
nym miejscu znajdował się 
bazar z drewnianymi budka-
mi. Po jego likwidacji powstał 
pasaż handlowy i jeden z 
pierwszych w Otwocku keba-
bów należący do znanej sieci 
słynącej z kurdyjskiej kuchni.

Przy ulicy mieszczą się rów-
nież budynki mieszkalne, 
szkoła i -  ukryte za blokami 
-  przedszkole. Karczewska 
po licznych remontach zy-
skała ścieżkę rowerową, chy-
ba najładniejszą w Otwocku 
oraz gęsto rozmieszczone 
ławki. Śmiało można powie-
dzieć, że jest jedną z bardziej 
reprezentacyjnych ulic nasze-

go miasta, więc mieszkanie, 
które jest tu zlokalizowane, 
powinno być wyróżnieniem, 
a na pewno nie udręką. Nie-
stety, mieszkańcy bloków 
naprzeciwko pasażu mają 
kompletnie inne wrażenie.

Uskarżają się na ciągłą 
obecność pijanych osób, ich 
głośne zachowanie tuż pod 
swoimi oknami, dużą ilość 
odpadów po jedzeniu z fast 
foodów, zniszczone klatki 
schodowe oraz odór feka-
liów. Jest to na tyle uciążliwe, 
że niektórzy mają problem 
z bezsennością, bo libacje 
trwają do późnych godzin 
nocnych. W okolicy znajdują 
się już wspomniane szkoła i 
przedszkole. Te drugie, z racji 
swojego usytuowania tuż za 
blokami i na mało oświet-
lonym terenie, szczególnie 
traci. Jak relacjonuje jedna 
z mieszkanek, nawet w ciągu 
dnia zdarzają się amatorzy 
załatwiania potrzeb fizjo-

logicznych przez ogrodze-
nie przedszkola.

Sytuacja okazuje się patowa, 
bo trudno znaleźć rozsądne 
rozwiązanie problemu. Jest to 
miejsce w centrum, więc za-
mykanie lokali gastronomicz-
nych i sklepu monopolowego 
nie jest najlepszym wyjściem. 
W Otwocku i tak występuje 
problem z utrzymaniem 
działalności gospodarczej w 
dłuższym okresie i na zado-
walającym poziomie – nigdy 
nie wiadomo, co okaże się 
atrakcyjne dla konsumenta.

Mimo to pada pomysł ze 
strony radnych na odebranie 
sklepowi koncesji. Żeby tak 
się stało, wspólnota miesz-
kaniowa powinna zgłosić się 
do prezydenta z wnioskiem 
o cofnięcie pozwolenia na 
sprzedaż alkoholu. Dodatko-
wo - komendant policji musi 
dysponować dokumentacją 
o zasadnych interwencjach. 
Powinny być też dowody, że w 

sklepie sprzedaje się alkohol 
osobom pijanym bądź nielet-
nim, o co będzie trudno, po-
nieważ właścicielka stanowczo 
podkreśliła, że jej personel 
jest przeszkolony i nie naru-
sza prawa. Zwróciła też uwa-
gę, że 300 metrów dalej jest 
kolejny sklep z alkoholem, 
więc nie tylko ona powinna 
być obwiniana za uciążliwe 
zachowania klientów.

Pojawił się również głos, 
aby skrócić godziny otwarcia 
lokali gastronomicznych czy 
handlu do godziny 22. Jest 
to jednak kontrowersyjny po-
mysł, bo musiałby objąć cały 
Otwock. Jak zauważył prze-

wodniczący rady, zmniejszy-
łyby się wpływy do budżetu, 
na czym ucierpiałoby miasto. 
Warto wspomnieć, że w Jó-
zefowie funkcjonuje podob-
ne ograniczenie.

Zaproszono także dziel-
nicową z tego rejonu, któ-
ra mówiła, że policjanci są 
uwrażliwieni na odprawach, 
aby kontrolować okolice Kar-
czewskiej. Trudno jednak 
złapać kogokolwiek na go-
rącym uczynku, bo na widok 
oznakowanego samochodu 
butelki lądują w koszach na 
śmieci. Radny Przemysław 
Bogusz podpowiedział, że 
można kontrolować teren po-

jazdem bez oznakowania. W 
ten sposób zwiększyłoby się 
prawdopodobieństwo nało-
żenia kary. Bardziej dosadne 
wnioski miał jeden z właści-
cieli lokali gastronomicznych: 
według niego przedsiębiorcy 
są karani za służby, które nie 
działają tak jak powinny.

Podczas sesji padło kilka 
pomysłów, które mogą być 
szybko zrealizowane i po-
mocne mieszkańcom, jak na 
przykład dodatkowe oświet-
lenie terenu za blokiem. Czy 
zostaną zrealizowane? Bę-
dziemy o tym informować.

Edyta Grykałowska
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CeleSTyNóW Tradycyj-
nie już Stara Wieś witała 
lato. Licznie przybyłych 
mieszkańców przywitał 
wójt Witold Kwiatkowski 
w towarzystwie dyrektor 
GOKiS Hanny Pawłowskiej 
i radnych: ze Starej Wsi 
- Leszka Gąsiorowskie-
go i Dąbrówki - Wiktora 
Piaseckiego, życząc dobrej 
zabawy i ciepłego lata.

Program, przygotowany 
przez GOKiS, nie po-
zwolił się nikomu nudzić. 

W świat ludowej pieśni wpro-
wadził zespół „Wiejskie Klima-
ty” z Gliny, a dawnych prywa-
tek czar przywołał sceniczny 
duet: Krzysztof Korzeniowski 

i Marcin Dźbik. Do ludowego 
klimatu nawiązał następnie 
zespół z Podbieli „Podbielanki”, 
a w krąg cygańskich piosenek 
i tańca - zespół „Cygańskie Cza-
ry” z solistką Eleną Rutkowską. 
Na koniec zespół „Fernando” 
dał czadu tak, że wiele osób 

poderwało się do tańca.
Ponadto było wiele stoisk, 

między innymi z kosmetyka-
mi, zabawkami, kiełbaskami, 
a  dla dzieci pneumatyczne 
zjeżdżalnie za darmo.

AnKa

POWiaT
ReKlaMa

ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 5 czerwca 2017 r., zostało wszczęte
postępowanie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł
"Lubelska" (bez węzła) – Kołbiel (początek obwodnicy) Część I - km 4+049 - 5+650”. 

Ponadto, w związku z faktem, iż inwestor wnioskował o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko
w ramach postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zawiadamia się, iż w dniu 6.06.2017
r. tutejszy organ zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków
realizacji ww. przedsięwzięcia. W związku z powyższym należy wskazać, iż do terminów określonych w przepisach dotyczących
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla
dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony
albo z przyczyn niezależnych od organu.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.
Działki usytuowania obiektu (inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, powiecie otwockim – Gmina Wiązowna):
- w istniejącym pasie drogowym, działki należące do Skarbu Państwa, będące w trwałym zarządzie Generalnego Dyrek-
tora Dróg Krajowych i Autostrad, zlokalizowane w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji:
Gmina Wiązowna
obręb 9-Góraszka, jednostka ewidencyjna 141708_2 Wiązowna, działki o nr ew.: 171/3, 171/5, 138/2, 138/3, 138/4
obręb 21 – Wiązowna Gminna, jednostka ewidencyjna 141708_2 Wiązowna, działki o nr ew.: 440/3, 440/4, 440/5, 440/7, 440/6, 440/8
- w projektowanym pasie drogowym, działki nienależące do Skarbu Państwa, podlegające podziałowi do przejęcia pod
inwestycję (w nawiasach numery działek po podziale - tłustym drukiem numery działek przeznaczone do przejęcia pod
inwestycję):
Gmina Wiązowna
obręb 9-Góraszka, jednostka ewidencyjna 141708_2 Wiązowna, działki o nr ew.: 26 (26/1, 26/2), 29/2 (29/6, 29/7), 30/1 (30/18,
30/19), 30/17 (30/20, 30/21), 31/4 (31/9, 31/10), 83 (83/1, 83/2, 83/3), 84 (84/1, 84/2), 85/5 (85/6, 85/7, 85/8), 86/37 (86/43,
86/44), 29/1, 31/7, 86/38 (86/45, 86/46), 86/39 (86/47, 86/48), 86/40 (86/49, 86/50), 86/42 (86/51, 86/52, 86/53), 170/1,
86/41, 87/1, 87/2 (87/3, 87/4, 87/5), 96 (96/1, 96/2, 96/3), 178/1, 88, 100 (100/1, 100/2), 101 (101/1, 101/2), 102 (102/1, 102/2),
103 (103/1, 103/2), 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 134/1 (134/7, 134/8, 134/9), 138/5 (138/8, 138/9), 166/4 (166/9,
166/10), 169 (169/1, 169/2), 170/3 (170/5, 170/6), 170/4 (170/7, 170/8), 171/4 (171/7, 171/8), 171/6 (171/9, 171/10), 172 (172/1,
172/2), 173/2 (173/3, 173/4), 174/1 (174/3, 174/4), 174/2 (174/5, 174/6), 175 (175/1, 175/2), 176/3 (176/12, 176/13), 176/5 (176/14,
176/15), 178/2 (178/4, 178/5, 178/6), 178/3 (178/7, 178/8), 181/3 (181/9, 181/10), 181/4 (181/7, 181/8), 181/5 (181/11, 181/12),
182/1 (182/3, 182/4), 187/4 (187/6, 187/7), 187/5 (187/8, 187/9, 187/10), 183/1,
obręb 21 – Wiązowna, jednostka ewidencyjna 141708_2 Wiązowna, działki o nr ew.: 94/1 (94/2, 94/3),  691, 95/3 (95/6, 95/7),
96/4 (96/7, 96/8), 97/15 (97/21, 97/22), 397/1 (397/4, 397/5, 397/6), 398/5 (398/15, 398/16), 398/8 (398/17, 398/18, 398/19),
395/6 (395/48, 395/49), 406/1 (406/4, 406/5), 398/10, 447 (447/1, 447/2), 6/1 (6/4, 6/5), 9/1 (9/4, 9/5,  9/6), 11/1 (11/4, 11/5,
11/6), 13/1 (13/4, 13/5, 13/6).

Numery działek przeznaczone pod przebudowę/budowę: dróg innych kategorii, zjazdów, niewchodzące w skład
projektowanego pasa drogowego (w nawiasach numery działek po podziale - tłustym drukiem - numery działek po
podziale przeznaczone pod budowę/przebudowę):
Gmina Wiązowna
obręb 9-Góraszka, jednostka ewidencyjna 141708_2 Wiązowna, działki o nr ew.: 26 (26/1, 26/2), 83 (83/1, 83/2, 83/3), 138/5
(138/8, 138/9), 169 (169/1, 169/2),
obręb 21 – Wiązowna, jednostka ewidencyjna 141708_2 Wiązowna, działki o nr ew.: 83/1, 176/3, 406/1 (406/4, 406/5), 97/14.

Numery działek poza projektowanym pasem drogowym niezbędne dla budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia
terenu (tłustym drukiem - numery działek po podziale przeznaczone pod budowę/przebudowę):
Gmina Wiązowna
obręb 9-Góraszka, jednostka ewidencyjna 141708_2 Wiązowna, działki o nr ew.: 138/1, 24/1, 24/7, 24/6, 24/3, 26 (26/2), 29/2
(29/7), 30/1 (30/19), 30/3, 32/4, 30/17 (30/21), 31/4 (31/10), 31/8, 32/7, 32/6, 32/10, 83 (83/3), 85/4, 85/5 (85/8), 187/5 (187/10),
86/38 (86/46), 86/40 (86/50), 86/42 (86/53), 87/2 (87/5), 96 (96/3), 134/1 (134/9), 138/5 (138/9), 178/3 (178/8), 178/2 (178/6),
182/1 (182/4), 181/5 (181/12), 173/2 (173/4), 172 (172/2), 171/4 (171/8), 170/3 (170/6), 170/4 (170/8), 169 (169/2), 165/2, 164/36,
166/4 (166/10), 166/7, 184,
obręb 21 – Wiązowna, jednostka ewidencyjna 141708_2 Wiązowna, działki o nr ew.: 2/1, 6/1 (6/5), 9/1 (9/6), 11/1 (11/6), 13/1
(13/6), 65, 484, 450/3, 176/3, 97/15 (97/22), 96/4 (96/8), 398/5 (398/16), 398/8 (398/19), 406/1 (406/5), 94/1 (94/3), 95/3.

Numery działek przeznaczone pod rozbiórkę budynków niewchodzące w skład  projektowanego pasa drogowego
(w nawiasach numery działek po podziale - tłustym drukiem - numery działek, na których istnieje konieczność rozbiórki
budynków):
Gmina Wiązowna
obręb 9-Góraszka, jednostka ewidencyjna 141708_2 Wiązowna, działki o nr ew.: 166/4 (166/9, 166/10)

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl.
Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 639, w godzinach 13-16 – pon., 8-12 – śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać ewentualne
uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia pub-
licznego ogłoszenia.         WI-II.7820.1.3.2017.MO

gminne powitanie lata

Wicemiss ziemi 
Otwockiej w finale 
Miss Polonia 
POWIAT Tegoroczna 
I wicemiss Ziemi Otwockiej 
Hanna Gumowska została 
wybrana do finału Miss 
Polonia 2017. Podczas pół-
finału konkursu, który odbył 
się w czwartek, 6 lipca br. 
w Warszawie, spośród ok. 
140 kandydatek do finału  
jury wybrało 19 dziewcząt; 
finał już w listopadzie.

na półfinałowy 
casting przybyły 
uczestniczki wy-
brane w regional-
nych eliminacjach 

prowadzonych na przestrzeni 
kilku miesięcy oraz w ramach 
castingu przeprowadzonego 
online. Powiat otwocki w tym 
konkursie reprezentowało aż 
sześć dziewcząt: tegoroczna 
Miss Ziemi Otwockiej Mał-
gorzata Żmudzin, Hanna Gu-
mowska, II wicemiss Kinga 
Paduch, Aleksandra Michalec 
i Magdalena Dynek, które do-
stały od przedstawicieli biura 
Miss Polonia tzw. dzikie karty 
oraz Karolina Przybysz - wi-
cemiss Ziemi Otwockiej 2016. 

Podczas castingu 6 lipca 
jury w składzie: Jagoda Pią-
tek - Włodarczyk (dyrektor 
konkursu Miss Polonia), 
Izabella Krzan (Miss Polo-
nia 2016), Sylwia van Dorst 
(biuro Miss Polonia) i  Igor 
Włodarczyk (PR manager 
Miss Polonia) wyłoniło 19 
finalistek (plus cztery rezer-
wowe)  tegorocznego finału 
Miss Polonia 2017. 

Hanna Gumowska ma 21 
lat. Jest mieszkanką Warsza-

wy, na co dzień tańczy w ze-
spole Funky Chics. Podczas 5 
edycji konkursu Miss Ziemi 
Otwockiej, który odbył się 22 
kwietnia br., Hanna Gumow-
ska zdobyła tytuł I wicemiss 
Ziemi Otwockiej 2017, a tak-
że tytuły Miss Fitness i Miss 
Pięknego Uśmiechu.

„Dziękuję wszystkim 6 
dziewczynom za godne re-
prezentowanie powiatu ot-
wockiego podczas półfinału 
Miss Polonia 2017. Jestem 
dumny, że laureatka konkursu 
Miss Ziemi Otwockiej wystąpi 
podczas ogólnopolskiego fi-
nału Miss Polonia (pierwszy 
raz w historii konkursu Miss 
Ziemi Otwockiej). Gratuluję 
Hani, mam nadzieję, że to 
dopiero początek jej sukcesów 

i w listopadowym finale powal-
czy o najwyższe cele” – napisał 
Łukasz Płaczek, dyrektor kon-
kursu Miss Ziemi Otwockiej 
na profilu facebookowym 
Miss Ziemi Otwockiej.

Konkurentki do korony 
Miss Polonia 2017 już wkrót-
ce - jak obiecują organizato-
rzy - będzie można oglądać 
na FB konkursu. W tej chwili 
wiadomo, że spośród finało-
wej 19-tki sześć dziewcząt to 
jasne blondynki (w tym Hania 
Gumowska). Czy znowu - jak 
w ubiegłym roku - na tronie 
zasiądzie ciemnowłosa pięk-
ność? Czy dla odmiany kró-
lowa będzie blondynką? Tego 
dowiemy się w listopadzie.

ZetKa
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CeleSTyNóW Wakacje 
to piękny czas wypoczynku, 
w trakcie którego bardzo 
łatwo jednak zapomnieć, 
że w miesiącach letnich 
liczba porzuconych zwierząt 
wzrasta co roku o 30%! 
W Schronisku dla Bez-
domnych Zwierząt w Ce-
lestynowie przyjmujemy 
coraz więcej psich ofiar 
ludzkiej bezduszności, m.in. 
trzytygodniowe szczenia-
ki znalezione w kartonie 
nad Świdrem, kilka psów 
w bardzo złym stanie, oraz 
przerzucony przez ogro-
dzenie schroniska pies ze 
sznurkiem na szyi.

Już po raz kolejny To-
warzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w  Polsce 

realizuje kampanię wakacyj-
ną „NIE PORZUCAJ!”, za-
początkowaną w 2005 r. pod 
patronatem ś.p. Prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego.

Bezgranicznie ufający 
właścicielowi pies czy kot nie 
mogą na ogół pojąć tego, co 
je spotkało. Bardzo często 
zwierzęta czekają w  miejscu 
porzucenia na swojego pana, 
bywa że całymi tygodnia-
mi. Niektóre z nich za swoją 
wierność płacą najwyższą 
cenę, umierając w cierpieniu 
z powodu wycieńczenia orga-
nizmu lub ginąc pod kołami 

samochodów. Do końca nie 
tracą nadziei, nawet jeśli ko-
nają przywiązane do drzewa...

Hasło tegorocznej kampanii 
„NIE PORZUCAJ!” brzmi: 
„Porzucając członka rodziny, 
zasługujesz by potraktowano 
cię tak samo!” Pamiętajmy, że 
krzywdy wyrządzone bezgra-
nicznie ufającemu nam zwie-
rzęciu, wrócą do nas po latach.

Mamy głęboką nadzieję, 
że przesłana informacja, 
dotykająca tak poważnego 
problemu, skłoni Państwa 
do rozpropagowania kampa-
nii „NIE PORZUCAJ!”, jak 
i samej idei przeciwdziałania 
okrucieństwu wobec zwierząt, 
a także do propagowania ad-
opcji i wspierania Schroniska 
w tym bardzo ciężkim czasie.

Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt w Celestynowie

www.celestynow.toz.pl

POWiaT

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

gRyzIA to filigranowa 
suczka. Niewiarygodne, że 
ta mała, słodka psinka była 
przykuta łańcuchem do budy. 
Jest tak radosna, że nie spo-
sób przejść obok niej obojęt-
nie. Wykorzystuje każdą oka-
zję, by wtulić się w człowieka. 
Jest bardzo mądra, rezolutna 
i zawsze ,,uśmiechnięta”. Cze-
ka na prawdziwy dom,aby jak 
najszybciej zapomnieć o prze-
szłości. nr 83/17

AmBeR to młody, duży 
i  energiczny  pies wyjątko-
wej urody. Ma długą, piękną 
sierść. Grzecznie chodzi na 
smyczy. Lubi towarzystwo 
i  zabawę z  ludźmi. Wymaga 
aktywności i możliwości wy-
biegania się z nową rodziną. 
Pilnie szuka dobrego domu, 
by uwolnić się ze schronisko-
wego boksu. nr 102/17

mARS jest młody i szalony. 
To duży, silny i  energiczny 
pies. Uwielbia pływać i  bie-
gać,  ile sił w łapach. Potrze-
buje tylko swojego człowieka, 
którego będzie mógł bronić 
i z którym się wybiega do woli. 
Ale nie dajcie się zwieść po-
zorom, ponieważ Mars jest 
wielkim pieszczochem. Czeka 
na doświadczonych, kochają-
cych, aktywnych opiekunów 
i własny dom. nr 75/17

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

nie porzucaj! droga Boryszew-góraszka 
w budowie
WIĄzOWNA Ruszyły 
prace przy budowie szosy, 
dzięki której od jesieni kie-
rowcy będą mogli znacznie 
skrócić przejazd między 
drogą wojewódzką nr 721 
a drogą krajową nr 17 od 
Boryszewa do Góraszki. 
Jak informuje UG Wią-
zowna budowa ok. 1300 
m nowej trasy ma koszto-
wać łącznie prawie 2 mln 
złotych - pieniądze będą 
pochodzić w większości 
z kasy gminy.

Wspomniana inwesty-
cja to w dużej części 
droga powiatowa nr 

2703W (w  Góraszce - Mi-
ckiewicza), a  od strony DW 
721 w  Boryszewie - gminna 
270820W (od drogi woje-
wódzkiej do skrzyżowania 
z drogą powiatową 2704W). 
Prace mają trwać trzy miesią-
ce, a zakończenie ich plano-
wane jest na 29 września br. 

Ze względu na zbliżające 
się problemy komunikacyjne 
z powodu powstawania S17, 
gmina Wiązowna postano-
wiła sama przejąć inicjatywę 
w kwestii budowy drogi po-
wiatowej nr 2703W od drogi 
powiatowej 2704W (Bory-
szew-Michałówek) do istnie-

jącej nawierzchni asfaltowej 
w Góraszce i przeprowadzić 
przetarg na wyłonienie wy-
konawcy. W ubiegłym roku 
UG Wiązowna wykonał 
w  ramach pomocy rzeczo-
wej dla powiatu otwockiego 
dokumentację projektową 
przebudowy drogi powiato-
wej  2703W na odcinku 1,06 
km poprzez budowę jezdni 
o szerokości 6,0 m, chodnika 
dla pieszych szerokości 1,5 
m, odwodnienia, zjazdów in-
dywidualnych i publicznych. 
Opracowana dokumentacja 
obejmuje również fragment 
ul. Mickiewicza w  Górasz-
ce. W  2017 roku w  ramach 
udzielonej pomocy rzeczo-
wej gmina Wiązowna wybu-
duje odcinek drogi powiato-
wej nr 2703W o długości ok. 

820 mb za kwotę ok. 1 mln 
300 tys. zł.

Ponadto ten sam wykonaw-
ca wybuduje drogę gminną nr 
270820W w  Boryszewie na 
odcinku ok. 482 mb (od drogi 
wojewódzkiej nr 721 do skrzy-
żowania z drogą powiatową nr 
2704W). Wykonana zostanie 
jezdnia o nawierzchni asfalto-
wej i szerokości 6,0m, chod-
nik o szerokości 1,7m – 2,2m, 
odwodnienie, zjazdy indywi-
dualne, pobocze utwardzone 
z  kruszywa oraz fragment 
ścieżki rowerowej, która bę-
dzie budowana przy drodze 
wojewódzkiej nr 721. Na re-
alizację tej inwestycji powiat 
otwocki przeznaczył ok. 482,5 
tys. zł, a  cała budowa drogi 
gminnej będzie kosztowała 
700 tys. zł.

Wierzchem na Jasną górę

Pie lgrzymowanie 
niejedno ma imię. 
Oprócz pieszych, 
rowerowych, mo-
tocyklowych czy 

autokarowych mamy rów-
nież, jedynych w Polsce, piel-
grzymów konnych do Często-
chowy. Grupą 16-u jeźdźców 
dowodzi ks. Andrzej Dmo-
chowski, proboszcz parafii 
Zaręby Kościelne w diecezji 
łomżyńskiej. Po drodze do-
łącza do szyku jeszcze kil-
ka koni. Razem z  obsługą, 
w  „święte przedsięwzięcie” 
zaangażowanych jest prawie 
40 mężczyzn: od nastolatków 
do ułanów w  wieku bardzo 
dojrzałym. Jak podkreśla 
dowódca: młodzi uczą się od 

starszych – to sprawdzona ka-
waleryjska zasada. Każdego 
roku przemierzają wierzchem 
na Jasną Górę ponad 400 
km, co zajmuje im 11 dni.

Jak wygląda dzień kon-
nego pielgrzyma? Pobudka 
o  godz. 4.00 rano, toaleta, 
śniadanie, modlitwa, wy-
marsz - 5.30. W siodle ok. 7 
godzin, a w trakcie marszu –  
śpiewanie pieśni religijnych, 
ułańskich, patriotycznych. 
Jest też czas na różaniec, 
czasem krótką konferencję. 
W  południe: dłuższy postój 
- msza, posiłek dla ludzi 
i  koni. Wieczorem: kolacja, 
uroczysty Apel Jasnogórski, 
a  także spotkania i  krótkie 
rozmowy z tubylcami, którzy 

licznie uczestniczą we wspól-
nej wieczornej modlitwie. 
W  nocy – wyznaczeni war-
townicy pilnują koni. Wier-
ne wierzchowce, pod swoimi 
właścicielami, dobrze znoszą 
trudy podróży, nie są forso-
wane, ponieważ jadą głównie 
stępem, czasem tylko kłusują. 
Jak mówi ks. Andrzej: nie jest 
to rajd ani zawody, ale czas 
zadumy i modlitwy.

Wędrówka nie obywa się 
jednak bez trudności: głów-
ną stanowi kapryśna pogoda, 
szczególnie burze (grzmotów 

doświadczyli już drugiego 
dnia marszu). Innym proble-
mem jest wzmożony ruch sa-
mochodów i trudny przejazd 
przez most na Wiśle w Górze 
Kalwarii (w  związku z  nim 
wymarsz z Celestynowa odby-
wa się zawsze dużo wcześniej, 
a więc ok 4.00 nad ranem). 
I wreszcie sam asfalt, którego 
ciągle przybywa na pielgrzy-
mim szlaku. Kiedyś kawaleria 
poruszała się głównie po dro-
gach leśnych, dzisiaj wybrać 
wyłącznie takie trakty jest już 
rzeczą niemożliwą.

Podczas wieczornego spot-
kania proboszcz ks. Mirosław 
Wasiak wyraził wdzięczność 
pielgrzymom, że na ich szlaku 
znajduje się Celestynów, bo 
to okazja, by ułani zabrali do 
Matki Bożej również sprawy 
tej parafii, zaś dowódca ks. 
Andrzej Dmochowski dzię-
kując za królewskie przyjęcie, 
zapewnił wszystkich o modli-
tewnej pamięci w drodze na 
Jasną Górę. Do zobaczenia 
za rok.

Sławomir Wąsowski

CeleSTyNóW Wieczorem 30 
czerwca dotarła do Celestynowa 
pielgrzymka konna na Jasną Górę. 
ułani ze wsi zaręby Kościelne, po 
trzech dniach jazdy, zatrzymali się 
na nocleg przy parafialnym kościele. 
Wspólnota, na czele z miejscowym 
proboszczem ks. Mirosławem 
Wasiakiem, miała okazję gościć 
pątników już po raz osiemnasty.
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Gospodarstwa domowe (stawki za 1 m3 w zł netto):

woda           ścieki           abonament miesięczny za 1 os.

Otwock     Karczew     Józefów     Wiązowna     Celestynów     Kołbiel    Sobienie - Jeziory      Osieck
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Przedszkole 
“serduszka” 
zaPrasza
Małe przedszkole “Serdusz-

ka” Caritas Diecezji War-
szawsko - Praskiej przyjmuje 
zgłoszenia chętnych dzieci na 
nowy rok szkolny 2017/2018. 
Zapraszamy dzieci w  wieku 
od 2,5 do 4 lat.

Przedszkole jest czynne 
w godzinach 8-16. Mała gru-
pa – do 15 dzieci!

Ciekawie wyposażone wnę-
trza, twórcza i aktywna praca 
z dziećmi, bezpieczny plac za-
baw.
ul. Tadeusza 12, Otwock, 
tel. (22) 779 58 63

Ile zA WOdę I ŚCIeKI? TARyfy OPłAT W POSzCzególNyCh gmINACh

zezwolenie na budowę 
węzła Konik 

Pomocnik turysty 
WIĄzOWNA Wojewoda 
Mazowiecki wydał decyzję 
zezwalającą na budowę 
autostrady A2 Warszawa – 
Kukuryki - poinformowała 
rzecznik prasowa wojewody 
Ewa Filipowicz. Zezwole-
nie dotyczy blisko 4 km 
fragmentu drogi biegnące-
go przez gminy Wiązowna 
i Halinów. Jest to część 
odcinka autostrady od wę-
zła Lubelska do początku 
obwodnicy Mińska Mazo-
wieckiego. Inwestorem jest 
Generalny Dyrektor Dróg 
Krajowych i Autostrad.

Budowa odcinka węzeł 
Lubelska – początek 
obwodnicy Mińska 

Mazowieckiego składa się 
z  dwóch odcinków realiza-
cyjnych (podzielonych na 
3 etapy dokumentacyjne). 
Wydane przez Wojewodę 
Mazowieckiego 11 lipca 2017 
r. zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID) 
dotyczy etapu II (odcinka od 
491 do 495 km trasy, biegną-
cego przez gminy Wiązowna 
i Halinów).

Projekt budowlany obejmu-
je m.in. budowę węzła drogo-
wego „Konik” na przecięciu 
z  istniejącą drogą krajową 
nr 2/92 oraz dróg technolo-
gicznych wzdłuż autostrady 
i przebudowę dróg gminnych. 
Ponadto powstaną nowe 
wiadukty, chodniki, ścież-
ki pieszo-rowerowe, zjazdy 
i  oświetlenie. Inwestor wy-
buduje także system odwod-
nienia, przepusty drogowe, 
przejścia dla płazów i małych 

zwierząt, ekrany akustyczne 
oraz kładkę dla pieszych.

Decyzja ma rygor natych-
miastowej wykonalności.

Południowy 
most na Wiśle
Rozpoczęła się budowa mo-

stu, który połączy Południo-
wą Obwodnicę Warszawy 
z trasami S17 i A2. Dla  miesz-
kańców gminy Wiązowna to 
kluczowa inwestycja. Dzięki 
niej za trzy lata dojazd z Wią-
zowny do południowych 
dzielnic Warszawy zajmie 
kilkanaście minut.

Dzięki węzłowi  „Lubelska” 
w  Majdanie będzie można 
wjechać bezpośrednio na po-
łudniową obwodnicę stolicy, 
przejeżdżając nowym mostem 
w kilka chwil znajdziemy się 
na warszawskim Ursynowie 
i dalej na Mokotowie. 

Most wraz z  przyległymi 
drogami będzie miał 1,5 km 

długości i 42 m szerokości. To 
w sumie osiem pasów ruchu. 
Do tego chodniki i ścieżki ro-
werowe. Budowa Południo-
wej Obwodnicy Warszawy 
została podzielona na trzy 
etapy. Wszystkie kontrakty 
na budowę tych odcinków za-
warte zostały w grudniu 2015 
roku. Wszystkie zakładają, 
że 2020 roku droga będzie 
ukończona od ul Puławskiej 
do Węzła Lubelska.

Za kilkanaście tygodni roz-
poczną się prace na budowie 
trasy S17, a  potem za kilka 
miesięcy – węzła „Lubelska” 
w Majdanie. Ostatnio zakoń-
czono natomiast budowę 
zjazdu do przyszłego centrum 
handlowego w Góraszce. Gdy 
tylko centrum powstanie, 
nowo wybudowany wiadukt 
umożliwi sprawną, bezkoli-
zyjną komunikację.

UG Wiązowna

POWIAT Czy wiesz, że 
powiat otwocki ma swój 
przewodnik mobilny na 
smartfona? Ta aplikacja 
na Androida nazwana po 
prostu ,,Powiat Otwocki” 
może być bardzo przydatna 
dla turysty, ale także, np. 
gościa, który odwiedza 
nasz powiat w celach bizne-
sowych. Dzięki niej każdy 
łatwo znajdzie różnego ro-
dzaju atrakcje, a także miej-
sca, gdzie można smacznie 
zjeść lub przenocować.

aplikacja ,,Powiat 
Otwocki” znajduje 
się w  sklepie Play 
już ponad pół roku, 
ale jak na razie nie 

jest zbyt często ściągana. 
A szkoda, bo warto. Może być 
bardzo przydatnym narzę-
dziem, np. do zaplanowania 
wycieczki pieszej lub rowe-
rowej na terenie Otwocka czy 
okolic zarówno przez turystę 
polskiego, jak i zagranicznego 
( jest wersja anglojęzyczna).  

Co się znajduje 
w aplikacji?

1.  Obszerny spis najciekaw-
szych zabytków, obiektów 
religijnych czy wreszcie 
miejsc rekreacji. Atrakcje 
turystyczne zostały zebrane 
według alfabetycznej listy, 
każda posiada swoją wi-
zytówkę zawierającą opis, 
dane teleadresowe oraz 
położenie. Dzięki podanej 
lokalizacji GPS łatwo moż-
na odnaleźć dane miejsce 
na mapie. 

2.  Spis bazy noclegowej 
i  obiektów gastronomicz-

nych - także z wizytówka-
mi teleadresowymi.

3.  Szlaki turystyczne - piesze, 
rowerowe oraz pieszo-ro-
werowe  wraz z zaznaczo-
nymi i  opisanymi atrak-
cjami.

4.  Artykuły na temat powia-
tu otwockiego, jego historii 
i warunków naturalnych.

5.  Linki do Facebooka i ska-
nera QR.

Pierwsze opinie użytkowni-
ków aplikacji są bardzo przy-
chylne, choć trzeba przyznać, 
że nie zawiera jeszcze pełnego 
zestawu atrakcji turystycz-
nych znajdujących się na tere-
nie powiatu. Skromnie zosta-
ły wybrane i zaprezentowane 
szlaki, szczególnie dla rowe-
rzystów (niestety, jest tylko 
jeden przykład). Jak słusznie 
zauważył jeden z  użytkow-
ników oceniających apkę, 
przydałyby się także obiekty 
i kluby sportowe oraz infor-
macje o lokalnych imprezach 
kulturalno-rozrywkowych.

Tu jednak trzeba zauwa-
żyć, że - jak informuje Biuro 

Kultury i  Promocji Staro-
stwa Powiatowego - aplika-
cja ma charakter rozwojo-
wy. W związku z powyższym 
Biuro prosi o  przesyłanie 
uwag na adres promocja@
powiat-otwocki.pl.  Zostaną 
uwzględnione przy aktuali-
zacji aplikacji, a zapropono-
wane przez Państwa nowe 
funkcjonalności będą rozpa-
trzone po analizie możliwości 
finansowych powiatu.

W  przyszłości rozważane 
jest również stworzenie apli-
kacji na urządzenia mobilne 
z systemem operacyjnym IOS 
oraz Windows.

Zmieniona czy nie - apka 
z  pewnością może być bar-
dzo pomocna już teraz. Aby 
ją ściągnąć (tylko Android) ze 
Sklepu Google Play, należy:
•  Otworzyć aplikację na swo-

im urządzeniu.
•  Kliknąć ikonę Sklep Play.
•  Wpisać w wyszukiwarce Po-

wiat Otwocki.
•  Zainstalować aplikację... 

i korzystać.

ZetKa Wiadukt w Góraszce nad 17-tką jest już ukończony



12 www.iOtwock.info 17-30 lipca 2017KulTuRa

leTNIe KONCeRTy

(22) 779 42 96  |  OPWIK@OPWIK.COM  |  WWW.OPWIK.COM

ZDROWA WODA 
DLA CIEBIE!

Promocja skierowana do osób, które posiadają przyłącze wodociągowe 
wybudowane do granicy nieruchomości w ramach Funduszu Spójności.

Do ceny wykonania przyłącza należy doliczyć opłatę stałą w wysokości 880 pln netto.

NAWET DO 48 RAT 0%

WYKONANIE 1 METRA PRZYŁĄCZA 
TYLKO 50 PLN   

NETTO

OFERTA LIMITOWANA

ReKlaMa

Otwarty ogród pałacu 
w Rudnie
KOłBIel Tradycyjnie 
już właściciele pałacu 
w Rudnie w gminie Kołbiel 
otwierają w lipcu bramę do 
swoich ogrodów i komnat 
zamkowych. Każdego roku 
zjeżdżają tu artyści: słowa, 
dłuta, pędzla, fotografii 
i pieśni. W tym roku, 9 
lipca, tematem wiodącym 
spotkania z gośćmi Moniki 
Gawrylak – właścicielki 
pałacu i prezes Fundacji 
„Być Więcej” - był koncert 
pod nazwą „Dziwny jest 
ten świat”.

znane i powszechnie 
lubiane przeboje 
Czesława Nieme-
na śpiewali i grali: 
Justyna Panfile-

wicz, Dorota Sowa, Katarzy-
na Brzozowska, Marta Or-
chard, Anna Burger, Vołodia 
Biełokur, Paweł Izdebski, 
Mariusz Dekiel, Krzysztof 
Nowiński, Paweł Krupka, 
i  Adam Tkaczyk. Koncert 
przyciągnął i zachwycił setki 
osób, nie tylko z okolicy Rud-
na, ale z całego kraju, a nawet 
z Francji. Goście rozproszyli 
się po 10-hektarowym par-
ku, w którego każdym miej-
scu działo się coś ciekawego. 
Artyści plastycy nawiązując 
do tematu przewodniego 
pokazywali tam przeróżne 
“dziwności”. Toteż niektó-
rzy skupili się na oglądaniu 
obrazów wystawionych przez 
celestynowskich seniorów, 
inni kupowali rzeźby ar-
tystów ludowych, a  jeszcze 
inni podziwiali architekturę 
ogrodu pałacowego urato-

wanego od zniszczenia przez 
obecnych właścicieli.

- Pałac  został wzniesiony 
około 1800 roku według pro-
jektu Hilarego Szpilowskiego 
dla Marcina Chrzanowskiego, 
chorążego warszawskiego. 
Klasycystyczny, murowany 
z cegły, otynkowany. Zbudo-
wany został na starych piw-
nicach pochodzących praw-
dopodobnie z  XVIII wieku. 
Piętrowy, na planie prosto-
kąta z  czterokolumnowym 
portykiem toskańskim zwień-
czonym trójkątnym szczytem 
pośrodku elewacji frontowej. 
Od ogrodu znajdują się dwa 
silnie wysunięte ryzality po-
łączone tarasem. Na parterze 
za portykiem jest półkolisty, 
dwukondygnacyjny hol z pier-
wotnie drewnianą – dzisiaj 
marmurową  klatką schodo-
wą – opowiada Monika Ga-

wrylak – współwłaścicielka 
pałacu. - Na piętrze znajduje 
się sala balowa w kształcie li-
tery L przedzielona czterema 
kolumnami doryckimi. 

Pałac położony jest w zabyt-
kowym parku o powierzchni 
9,04 h. Od strony północnej 
znajduje się kompleks sta-
wów oraz rzeczka otoczona 
lasem olchowym. Zachowały 
się też resztki parku z 1 poł. 
XIX w. z  aleją dojazdową 
i podjazdem na osi od frontu 
oraz śladami tarasów ziem-
nych od strony północno--
-wschodniej opadających ku 
łąkom i dwóm symetrycznie 
położonym stawom rozdzie-
lonym groblą – dopowiada 
Monika Gawrylak i zaprasza 
do zwiedzania zarówno pała-
cu, jak również parku.

Andrzej Kamiński

klasyka 
na Leżakach
KARCZEW Cykl koncertów 

promenadowych “Klasyka na 
Leżakach“ w Otwocku Wiel-
kim z  atrakcyjnym reper-
tuarem muzyki klasycznej, 
musicalowej i filmowej zorga-
nizowała Fundacja OtwArte . 

Koncerty odbywać się będą 
w niedzielne popołudnia na 
dziedzińcu pałacu Bieliń-
skich w  Otwocku Wielkim 
o godz.16.00, a w przypadku 
niepogody w sali balowej pa-
łacu. Wstęp wolny.
• 23 lipca:  zofia ziemkie-
wicz - wiolonczela, Jakub 
Grott -skrzypce, Mariusz 
Rutkowski - fortepian
• 30 lipca: Maria Machow-
ska - skrzypce, Grzegorz 
Mańkowski - gitara
• 6 sierpnia: Kama Grott-
-Tomaszek - obój, Mariusz 
Rutkowski - fortepian
• 13 sierpnia: Kama Grott 
Movie Project, feat. natalia 
Grosiak

Francuska nuta 
JózefóW Podczas najbliż-

szych „Ogrodowych koncer-
tów muzycznych” czeka na 
zainteresowanych niesamowi-
ty koncert muzyki francuskiej 
w wykonaniu Lydie Charlotte 
Ardoin Kotlinski wraz z zespo-
łem w składzie: Sebastian Pi-
kula – gitara, Jacek Mazurkie-

wicz – kontrabas, Kuba Sojka 
– perkusja. Piosenka francu-
ska, dumna i  romantyczna, 
uwodzi bez względu na epokę, 
w jakiej powstała. Artystka za-
bierze słuchaczy w podróż od 
lat dwudziestych do czasów 
współczesnych W  repertua-
rze utwory znanych lumina-
rzy piosenki francuskiej takich 
jak: Edith Piaf, Jacques Brel, 
Serge Gainsbourg, Cora Vau-
caire, Bourvil, Léo Ferré, Jean 
Moreau… . Wstęp wolny. 

23 lipca (niedziela), 
godz. 18.00 
MOK Józefów, 
ul. Wyszyńskiego 1

kino z kLimatem
OTWOCK Zapraszamy 

wszystkich wielbicieli muzy-
ki oraz filmu do parku miej-
skiego w Otwocku, gdzie ,,pod 
chmurką” będziecie mogli za-
spokoić swoje melomańskie 
pragnienia. Wstęp wolny. 
W programie:

Muzyka / Sobota 
Godzina 19:00
22 lipca - zabawa taneczna 
w rytmie latino

Film / Sobota 
Godzina 21:00 

22 lipca - aMY / reżyseria 
aSiF Kapadia
29 lipca - Młodość / reżyse-
ria Paolo Sorrentino

streFa ciszy
JózefóW Tytułowy ze-

spół wystąpi w  ramach ko-
lejnego „ogrodowego kon-
certu muzycznego”. Tworzą 
go: Agnieszka Michalczyk – 
skrzypce, Piotr Michalczyk – 
gitara, wokal, Andrzej Leleń 
– gitara basowa, akordeon, 
Tomek Grzechnik – gitara 
elektryczna, wokal, Albert 
Trzaskowski – perkusja. Ar-
tyści inspirują się tradycyjną 
muzyką irlandzką i wykonują 
utwory instrumentalne oraz 
piosenki żeglarskie popular-
nie zwane szantami. Zespół 
ma na swoim koncie wiele 
nagród m.in.: na festiwalu 
w  Giżycku, Międzynarodo-
wym Festiwalu Piosenki 
Żeglarskiej i Morskiej w Kra-
kowie, „Węgoszantach” w Wę-
gorzewie, festiwalu „Rafa” 
w  Radomiu. Brał też udział 
w nagraniach radiowych i te-
lewizyjnych. Wstęp wolny.

30 lipca (niedziela), 
godz. 18.00 
MOK Józefów, 
ul. Wyszyńskiego 1
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WAKACyJNe ATRAKCJe dlA dzIeCI

słońce 
w obiektywie

KARCZEW Zastanawiali-
ście się kiedyś,co najczęściej 
jest fotografowane? Tak, to 
zachód słońca! W czym tkwi 
jego fenomen? To proste - za-
chodzące słońce wygląda nie-
zwykle efektownie, zwłaszcza 
jeśli towarzyszą mu chmury. 
Sekcja fotograficzna Józefów 
wraz z instruktorami Nowa-
czykFoto.pl zaprasza na ple-
ner fotograficzny, podczas 
którego bedzie można poznać 
magię zachodu słońca nad 
Wisłą. Zbiórka przy prze-
prawie promowej Karczew-
-Gassy. Dla chętnych możli-
wość przeprawy promem na 
drugą stronę rzeki (opłaty za 
prom we własnym zakresie). 
Zapraszamy z aparatami i sta-
tywami. Wstęp wolny. Obo-
wiązują zapisy: tel. 22 789 22 
84, e-mail: agnieszka.jung@
mokjozefow.pl.

22 lipca (sobota),
godz. 18.00 
Prom Karczew-Gassy 
(ul. Wiślana, Karczew)

Święto Pomidora 
KARCZEW W niedzielę, 23 
lipca, szykujcie się na wielką 
bitwę pomidorową! Janów 
i  Brzezinka (gm. Karczew) 
zapraszają bowiem na II 
Krajowe Święto Pomidora. 
Głównym bohaterem wyda-
rzenia będzie chluba naszych 
ogrodników, czyli pomidor. 
Ale będzie też dużo muzyki 
w  wykonaniu zespołów lo-
kalnych i krajowych. 

W trakcie imprezy odbędzie 
się największa w Polsce Bitwa 
Pomidorowa. Zasady bitwy są 
następujące: wszyscy przeciw 
wszystkim. Nie można drzeć 
podkoszulków przeciwnika, 
a pomidory przed rzuceniem 
trzeba rozgnieść, aby nie zro-
bić komuś krzywdy. W zaba-
wie może wziąć udział każdy! 
O oprawę muzyczną podczas 
bitwy zadba duet Fast Faders. 
Więcej info - FB.com/bitwa-
podmidorowa

Podczas koncertu na Kra-
jowym Święcie Pomidora 
wystąpią: Bayera, Łobuzy, 
Playboys, D-Bomb, Piękni 
i  Młodzi. Gwiazdą wieczoru 
będą zespół Varius Manx & 
Kasia Stankiewicz.

Dodatkowo: darmowy po-
częstunek - zupa pomidoro-
wa, wesołe miasteczko dla 
najmłodszych, wystawy te-
matyczne, park maszyn, naj-
nowsze technologie i  sprzęt 
dla ogrodników.

ReKlaMa

zatrudni kierowców
Prawo jazdy C + E, 

wymagane doświadczenie,

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

artystycznie na 
wakacjach

JózefóW Przypominamy, 
że cały czas trwa akcji Miej-
skiego Ośrodka Kultury pt. 
„Artystyczny lipiec”. Jest ona 
skierowana do dzieci w wie-
ku od 6 do 12 lat, jak również 
młodzieży – tutaj każdy znaj-
dzie coś dla siebie. W każdy 
lipcowy wtorek czeka na Was 
spotkanie z Centrum Języka 
la Petite France i programem 
„Międzykulturowe podróże 
do Francji i  Hiszpanii”. We 
środę możecie wziąć udział 
w  zajęciach pn. „Akademia 
przygody żeglarskiej”, a piątki 
upływały będą pod znakiem 
„Papierowych fantazji”. 

Ponadto w każdy poniedzia-
łek i czwartek zachęcamy do 
odwiedzenia letniego kina 
„Pod parasolem”.

Na wszystkie wydarzenia 
wstęp wolny. Obowiązują za-
pisy: tel. 22 789 22 84, e-ma-
il: agnieszka.jung@mokjoze-

fow.pl. Szczegółowy program: 
www.mokjozefow.pl.

3-28 lipca
MOK Józefów
ul. Wyszyńskiego 1

cyrk z muzyką w tLe
JózefóW To wydarze-
nie odbędzie się w  ramach 
projektu wspieranego przez 
Polsko-Niemiecką Współ-
pracę Dzieci i  Młodzieży – 
wszystko dzięki Prywatnej 
Szkole Muzycznej Nr 1 w Ot-
wocku organizującej polsko-
-niemiecką wymianę dzieci 
i młodzieży. Spektakl będzie 
podsumowaniem między-
narodowych wakacyjnych 
warsztatów muzyczno-cyr-
kowych. Jest to unikatowe 
wydarzenie artystyczne, gdyż 
wykonawcami będą głównie 
dzieci i młodzież. W ramach 
otwartych warsztatów dla 
publiczności każdy ma szansę 
poznać podstawowe techniki 
sztuki cyrkowej m.in.: diabo-
lo, monocykl, żonglowanie. 
W programie m.in. warszta-
ty sztuki cyrkowej (godz. 
17.00) oraz spektakl cyrko-
wy z muzyką na żywo (godz. 
18.00) w wykonaniu artystów 
Niemieckiej Szkoły Sztuki 
Cyrkowej „ Cirkusschule die 
Rotznasen” z Hamburga oraz 
uczniów i absolwentów Pry-
watnej Szkoły Muzycznej Nr 
1 w Otwocku. Wstęp wolny.

29 lipca (sobota),
godz. 17.00
MOK Józefów,
ul. Wyszyńskiego 1

dziadek do 
orzechów

CeleSTyNóW Gminny 
Ośrodek Kultury i  Sportu  
zaprasza na spektakl w  wy-
konaniu aktorów Teatru 
Królewskiego w  Wilanowie, 
według E.T.A. Hoffmanna 
z  muzyką Piotra Czajkow-
skiego pt. „Dziadek do orze-
chów”. Występują: Alina 
Więckiewicz i Magdalena Wa-
ligórska. Jest to klimatyczna 
opowieść o przygodach Klary 
i jej drewnianego dziadka do 
orzechów. Udział w przedsta-
wieniu biorą aktorzy i  lalki. 
Spektakl skierowany jest do 
dzieci od 3 lat, wstęp wolny.

30 lipca (niedziela), 
godz. 16.00
hala sportowa w Cele-

stynowie (łącznik),
ul. prof. Hilarego Ko-
prowskiego 2

Niedziela Przy 
teatrze

OTWOCK Pod tym tytułem 

kryje się wakacyjny cykl wy-
darzeń plenerowych organi-
zowanych w Teatrze Miejskim 
im. S. Jaracza w  Otwocku. 
Niedziela to nie tylko rodzin-
ne obiady czy spacery - co 

powiecie na sztukę teatralną 
bądź film familijny?

23 lipca
- 11.00 - Projekcja filmu 
dla dzieci „Bociany”, wstęp 
wolny
- 12.00-17.00 - atrakcje dla 
najmłodszych (skwer): gry 
i zabawy, zjeżdżalnia, wata 
cukrowa, piłeczki, „góra 
klocków”, stoiska gastrono-
miczne, kawiarenka, lody, 
rodzinna strefa wypoczynku, 
wstęp wolny
- 16.00 - Spektakl dla dzieci 
„Tajemnice Jarzębinki” Teatr 
Banasiów, (bilety 10 zł) 
30 lipca
- 11.00 - Projekcja filmu dla 
dzieci „Był sobie człowiek”,  
wstęp wolny
- 12.00-17.00 - atrakcje dla 
najmłodszych (skwer): gry 
i zabawy, zjeżdżalnia, wata 
cukrowa, piłeczki, „góra 
klocków”, stoiska gastrono-
miczne, kawiarenka, lody 
,rodzinna strefa wypoczynku, 
wstęp wolny
- 16.00 - Spektakl dla dzieci 
„ładne kwiatki” Teatr Bana-
siów, (bilety 10 zł)

23, 30 lipca (niedziela), 
Teatr Miejski 
im. S. Jaracza
ul. Armii Krajowej 4, 
Otwock

Przygotował: Wakul
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SYLWIA Z OTWOCKA WALCZY Z OSTRĄ 
BIAŁACZKĄ SZPIKOWĄ! 
Pomóżcie uratować życie Sylwii!

Rok temu u Sylwii zdiagnozowano ostrą biała- 
czkę szpikowa, otrzymała komórki macierzyste 
od dawcy niespokrewnionego, niestety choro-
ba wróciła. Obecnie poddała się chemioterapii, 

czeka ją kolejny przeszczep szpiku kostnego. 
Potrzebuje Waszego wsparcia by wspomóc  
leczenie dostępnymi, ale drogimi metodami.

JEŚLI CHCESZ POMÓC SYLWII WEJDŹ NA STRONĘ:  
www.zrzutka.pl/pomoz-sylwii-pokonac-bialaczke i wpłać wybraną przez siebie kwotę.

Powiat mekką 
sPortowców

PIłKA RęCzNA Przed 
nami XXIII Ogólnopol-
ska Olimpiada Młodzieży 
w  Sportach Letnich w  pił-
ce ręcznej dziewcząt, która 
odbędzie się w  dniach 17-
23.07.2017r.. Areną zma-
gań będą hale sportowe 
w  Karczewie i  Józefowie. 
W  tej największej imprezie 
sportu młodzieżowego, jaka 
odbywa się w naszym kraju, 
wystartuje 16 reprezentacji 
wojewódzkich. W kadrze Ma-
zowsza występuje bramkarka 
MKS Karczew, podopieczna 
trenera Tomasz Lubasa – 
Gabriela Wojewódzka. Uro-
czyste otwarcie zawodów 
18.07.2017r. o  godz. 14.00 
w  hali sportowej MOSiR 
w Karczewie.

Miejsce zawodów:
1.  Hala MOSiR w Karczewie, 

ul. Bohaterów Westerplat-
te 55,

2.  Hala iCSiR w Józefowie, 
ul. długa 44

Bitwa umysłów

medalistki w crossmintonie

SzAChy Bitwa pod Grun-
waldem to wielkie zwycięstwo 
Polaków, to pokaz prawdziwe-
go kunsztu strategii… Miejski 
Ośrodek Kultury zaprasza na 
wielki turniej szachowy z oka-
zji tejże bitwy. Jak bowiem 
inaczej uczcić ten strategiczny 
majstersztyk, jeżeli nie umysło-
wą rozgrywką, gdzie pojedynki 
toczą różne pokolenia i każdy 
ma szansę na zwycięstwo. 
Celem turnieju jest promocja 
gry w szachy oraz wyłonienie 
najlepszej drużyny „Bitwy pod 
Grunwaldem”. Turniej prze-
znaczony jest dla wszystkich 
chętnych, niezależnie od po-
ziomu gry. W rywalizacji mogą 
wziąć udział drużyny złożone 
z 3 do 5 osób, zespół tworzyć 
może rodzina, grupa kolegów, 
firma, klub szachowy, itp. Zgło-
szenia: w biurze Domu Nauki 
i Sztuki, tel. 22 789 22 84 lub e-
-mail: agnieszka.jung@mokjo-
zefow.pl.  

Dodatkowych informacji 
udziela Tadeusz Popis, trener 
sekcji szachowej przy MOK 
Józefów: tel. 505 381 209. 
Miejsce: Klub Hydrofornia 
(ul. Wyszyńskiego 1, Józe-
fów). Turniej odbędzie się 22 
lipca w sobotę, start godzina 
17.00.

Przygotował: Wakul

CROSSmINTON W Klubie 
Tenisowym Warszawianki 
odbyły się Mistrzostwa 
Świata w Crossmintonie 
pod honorowym patrona-
tem Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego. Turniej ten 
na zawsze zapadnie w pa-
mięć czterem mieszkankom 
Józefowa, które wywalczyły 
brązowe i srebrne medale!

zastanawiacie się pew-
nie, czym jest cross-
minton. Dyscyplina 

ta nazywana była wcześniej 
speed badmintonem i  jest 
połączeniem 3 innych dy-
scyplin: tenisa, badmintona 
i squasha. Do gry używa się 
specjalnych lotek (tzw. spe-
edery), które pozwalają grać 
przy niedogodnych warun-
kach atmosferycznych, np. 
silnym wietrze. Sprawia to, 
że ów sport można uprawiać 
właściwie wszędzie. Odmia-
na nocna? Nie ma sprawy, 
zapraszamy na blackminton. 

Zasady gry w crossmintona są 
bardzo proste -  gra odbywa 
się na boisku, na którym nie 
ma siatki, a zawodnik broni 
własnego pola. Z  1/3 tylnej 
części pola odbywają się ser-
wisy dolne. Co trzy serwisy 
następuje zmiana serwują-
cego. Gra się do 16 punktów, 
do dwóch wygranych setów. 
Przeciwnik uzyskuje punkt 
za: błąd serwisowy, podwój-

ne uderzenie, kontakt lotki 
z ziemią lub ciałem.

W  tym roku po raz pierw-
szy w  Mistrzostwach Świata 
w Crossmintonie pojawiła się 
kategoria wiekowa 50+, w któ-
rej wystartowały zawodniczki 
z  Józefowa (członkinie: „Ko-
biety PRO 50+”). Srebro zdo-
były Lidia Bomirska i Krystyna 
Sęk, a brąz: Anna Morawska 
i Monika Wójcik. Gratulujemy!
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Rowerem przez Polskę

ROWERY 
W sobotę, 8 lipca, 
parking przy 
hali sportowej 
w Celestynowie 
zagęścił się 
od rowerów 
i samochodów, 
bo tu właśnie 
wyznaczyli sobie 
rowerzyści start 
i metę 3 etapu 
ogólnopolskiego 
rajdu kolarskiego 
Grand Prix 
amatorów na 
Szosie „Rowerem 
przez Polskę”.

do wyścigu zgło-
siło się ponad 
40 zawodników 
z terenu Mazow-
sza i  nie tylko. 

Wielu z nich, gdy już doko-
nali ostatecznego przeglądu 
roweru - w  oczekiwaniu na 
start - zwiedzało halę spor-
tową, wyrażając słowa uzna-
nia i zachwytu. Kilka minut 
po godzinie jedenastej za-

wodnicy wystartowali. Jedni 
pragnęli 100- kilometrowy 
rajd wygrać, więc mocno 
naciskali na pedały, inni je-
chali rekreacyjnie, podziwia-
jąc mijane krajobrazy. Trasa 
wiodła między innymi przez 
Siennicę, Wolę Rębkowską, 
Natolin, Osieck i Tabor. Przed 
godziną piętnastą wszyscy za-
meldowali się w Celestynowie 
na mecie.

- Nie wymyślamy koła na 
nowo (ani nawet roweru), 
ale chcemy zaproponować coś 
świeżego, niekonwencjonal-
nego. Frajdę na pograniczu 
rekreacji i sportu, dla zabawy 
i dla autentycznej rywalizacji. 
Imprezę cykliczną, rozsia-
ną po całym kraju, „gęstą” 
w terminarzu i pełną atrakcji 
(nie tylko krajobrazowych!). 
– mówi jeden z pomysłodaw-
ców rajdu Karol Koneczny, 
którego organizatorem jest 
RBK Sports&Managment 
oraz Fundacja eRBEKa z Kra-
kowa. - Ten cykl to dopiero 
pierwszy z pomysłów zaczerp-
niętych z tej studni. Jeśli się 
powiedzie, to pięknie go roz-
winiemy, a  później pojawią 
się kolejne. Jeśli go polubicie 
(a przede wszystkim – siebie 
nawzajem), będziecie mieli 
okazję spełnić swoje prze-
różne cyklistyczne zachcian-
ki. I  nie będziecie już mieli 
żadnych wymówek! Może 

odkryjecie nowy wymiar ro-
werowania, a może wreszcie 
odbędziecie podróż, która do 
tej pory jakoś się ,,nie spina-
ła”? Kto wie, co nas spotka na 
rowerowym szlaku? W  każ-
dym razie my nie możemy się 
już doczekać…  Was! – zachę-
ca Karol Koneczny.

Dekoracji zawodników 
przyglądała się grupka 
mieszkańców i goście z Fran-
cji, którzy przybyli kilka dni 
wcześniej z zaprzyjaźnionego 
z celestynowską gminą mia-
steczka i gminy Clapier. Naj-
szybszym okolicznościowe 
puchary wręczał wójt Witold 
Kwiatkowski wspólnie z wi-
cemerem Clapier - Yvef Fan-
jaud.
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Wyniki
1.  Michał złotek (Warszawa)
2.  Sebastian Błażejczyk 

(Warszawa)
3.  adam Ogłoblin  

(Warszawa)
4.  Wojciech Stępkowski 

(lublin)
5.  Sebastian Kostecki  

(zielonka)

1.  aleksandra Sacharczuk 
(Warszawa)

2. Sylwia Wenc (łódź)
3.  Magdalena augustowska 

(Warszawa)


