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Niezwykły  
Dzień Dziecka  

w SP nr 12
Staramy się, żeby szkoła 

była drugiem domem  
dla uczniów...

• Otwock czeka życie 
   na kredycie - s. 5
• Do kiedy roboty drogowe 
    na DW721? - s. 7
• 3 km dróg powiatowych  
   z nową nawierzchnią - s. 9
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Koniec „dziury” w centrum 
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Huczne  
urodziny  
profesora 
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Sesja dla 
mam i dzieci 

POWIAT

OTWOCK S. 6

w każdy piątek informacje z regionu

Wygląda na to, że 7 czerwca zapisze się jako bardzo dobry dzień dla Otwocka  
- dzień, w którym szczęśliwie dla miasta zakończył się spór sądowy  
ze spółką Dorex o teren w centrum, czyli tzw. „dziurę”. 
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CENA 2,50 zł 
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POWIAT S. 8 

WYWIAD S. 11

Od kiedy elektroniczne 
zwolnienia?
- o nowinkach technologicznych 
w Przychodni Miejskiej 
w Józefowie opowiada 
dyrektor SPZOZ Maria Kurcz 
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EXPRESSEM z Powiatu Otwockiego
KARCZEW

Według informacji podanej przez Urząd Gminy  Karczew - miasto jest zbyt bogate, by zakwalifi-
kować się w konkursie OSA (Otwarte Strefy Aktywności). Gmina złożyła wniosek do Programu 
rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte 
Strefy Aktywności (OSA) - na utworzenie czterech stref aktywności OSA: w Janowie, Otwocku 
Wielkim, a także przy Zespole Szkół w Karczewie i w okolicach jeziora Moczydło. Niestety, 
według informacji podanej przez ministerstwo, Karczew ma zbyt wysoki wskaźnik dochodów 
podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca i nie znalazł się na liście rankingowej.

Kazimiera 
Zalewska
sekretarz 
redakcji

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

OTWOCK
Po naszych dwóch artykułach o sprawie podwyżek dla pracowników administracji i obsługi za-
trudnionych w placówkach oświatowych na terenie Otwocka - wiceprezydent Otwocka Agniesz-
ka Wilczek złożyła rezygnację ze stanowiska. Jaki był konkretny powód rezygnacji, zapytaliśmy 
panią wiceprezydent e-mailem, ale dotychczas nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Z nieoficjalnych 
informacji wiemy, że przed odejściem z urzędu odbiera zaległy urlop. Jeśli otrzymamy komen-
tarz od niej w tej sprawie, poinformujemy naszych czytelników.

Już niebawem ok. 7,8 mln zł 
wsparcia z funduszy unijnych 
trafi do Otwocka. Dzięki tym 
środkom termomodernizację 
przejdą budynki A i C Urzę-
du Miasta Otwock, Muzeum 
Ziemi Otwockiej oraz 13 bu-
dynków oświatowych – żło-
bek miejski, przedszkola nr 
4,6,10,15,17,18,20, szkoły 
podstawowe nr 1 i 9 oraz gim-
nazja nr 1,3 i 4. 
Projekt zakłada ocieplenia 
ścian zewnętrznych, stropów, 
dachów i stropodachów, wy-
miany okien i drzwi w budyn-
kach, a  także modernizację 
instalacji centralnego ogrze-
wania, m.in. wymianę grzej-
ników, zaworów i głowic ter-
mostatycznych. Dodatkowo w 
budynkach zostanie wymie-
nione oświetlenie na energo-
oszczędne oraz zamontowane 
panele fotowoltaiczne (OZE). 

Blisko 8 mln z UE 
na termomodernizację

Aż 16 budynków w Otwocku stanie się znacznie bardziej 
energooszczędnymi. Są na to fundusze.

Działania te poprawią efektyw-
ność energetyczną w budyn-
kach, ograniczą zużycie ener-
gii cieplnej i elektrycznej oraz 
spowodują redukcję emisji za-
nieczyszczeń.
Umowę, na mocy której 
Otwock otrzyma dofinansowa-
nie w kwocie 7 819 247,72 zł,  
w urzędzie marszałkowskim  
w Warszawie podpisał 5 czerw-
ca wiceprezydent Otwocka 
Piotr Stefański.
Wg informacji z UM pra-
ce obejmą w szczególności 
termomodernizację ścian, 
stropodachów, poddaszy, 
częściową wymianę stolarki 
drzwiowej i okiennej, wymianę 
kotłów grzewczych, instalację 
nowoczesnego systemu CO, 
modernizację oświetlenia, za-
stosowanie OZE.

Red.

POWIAT
Dwa obiekty sportowe zyskają dofinansowanie z nowego programu wojewódzkiego  Mazo-
wiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018.  W jego ramach radni 
województwa zdecydowali o przyznaniu prawie 10 mln zł na zmodernizowanie  lub stworzenie 
m.in. boisk, bieżni, torów na terenie całego Mazowsza. Wśród zaakceptowanych do dofinan-
sowania wniosków znalazł się wniosek z gminy Celestynów na budowę toru PUMPTRACK  
w miejscowości Celestynów (dofinansowanie 100 tys zł).

Natomiast powiat otwocki otrzyma z tej puli 147 750 zł z przeznaczeniem na wymianę na-
wierzchni boiska sportowego.

WIĄZOWNA
Od 4 czerwca br. na linii L22 kursującej na trasie Wiązowna – Otwock zostały wprowadzone 
nowe kursy.
Jak poinformował UG Wiązowna, na mocy nowej umowy do poprzedniego rozkładu jazdy do-
dano 13 nowych kursów. Zwiększona liczba autobusów będzie kursować do końca 2019 roku, 
czyli w czasie obowiązywania obecnych umów na funkcjonowanie linii L20 i L22. Koszt tego 
przedsięwzięcia po stronie gminy Wiązowna to blisko 140 tysięcy złotych.

Szczegółowy rozkład na stronie www.ztm.waw.pl

Dofinansowania nie będzie

Więcej kursów L22

Dwa obiekty sportowe dofinansowane

Wiceprezydent rezygnuje ze stanowiska
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Kronika kryminalna

Kronika pożarnicza

Przygotował: Sławomir Wąsowski

W poprzednim numerze iOtwock.info opisaliśmy wypadek ze skutkiem śmiertelnym, 
do którego doszło na DW 801. W Wygodzie zginął 30-letni pasażer renault me-
gane, mieszkaniec naszego powiatu, a kierowcę, otwocczanina, przetransporto-

wano śmigłowcem do szpitala. Jednak tego samego dnia (środa 30.05), na tej samej dro-
dze, kilka godzin wcześniej (ok. 10.30) również miał miejsce tragiczny wypadek. Tym razem  
w Sobieniach Szlacheckich, chociaż tutaj obyło się bez ofiar śmiertelnych. Osobowy volkswa-
gen zderzył się z motocyklistą. Kierowca osobówki (60-letni mieszkaniec powiatu otwockiego -  był 
trzeźwy) wyszedł bez szwanku, ale motocyklista (lat 33, z powiatu puławskiego), w stanie ciężkim 
został przetransportowany do szpitala. Tu również użyto transportu lotniczego. Tak więc w środę, 
30 maja na DW 801, w przedziale kilku godzin, śmigłowiec lądował dwukrotnie: w Sobieniach 
Szlacheckich i Wygodzie.
Policja apeluje do motocyklistów o rozwagę oraz dostosowanie prędkości do umiejętności i wa-
runków na drodze, ale też zwraca się do kierowców osobówek, aby częściej korzystali z lusterek 
wstecznych. Proszę pamiętać, że kierujący motorami są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu, zaś 
w konfrontacji z samochodem ich szanse są znikome.

Jak podaje rzecznik KP 
PSP mł. kpt. Maciej Ło-
dygowski, prawie 2 godz. 

W środę (30.05) doszło do dość kuriozalnego zdarzenia 
na stacji paliw Orlen w Józefowie. Niefrasobliwy kie-
rowca crossovera marki Peugeot, wykonując manewr, 

uszkodził dwa auta osobowe, autobus i dystrybutor. Prawdopo-
dobnie nie poradził sobie z automatyczną skrzynią biegów. Kie-
rowca został ukarany mandatem 400 zł i 6 punktami karnymi.

W ostatnią środę (06.06) o godz. 7.30 doszło do kolizji 
drogowej w centrum Otwocka, u zbiegu ul. Powstań-
ców W-wy i Andriollego. Jak podaje rzecznik KPP 

Otwock, nadkom. Daniel Niezdropa, mężczyzna (lat 23), prowa-
dząc samochód osobowy marki Mazda, dostał ataku epilepsji. 
Nagle zjechał na chodnik, staranował betonowe donice i uderzył 
w sygnalizator świetlny. Z mężczyzną podróżowała jego żona  
w ciąży; oboje są z Otwocka. Na miejsce zdarzenia przyjechała 
policja, pogotowie i zastęp straży. Wstępne badanie uczestni-
ków zdarzenia nie wykazało jakichkolwiek obrażeń, jednak oby-
dwoje zostali przewiezieni do szpitala celem wykonania badań 
profilaktycznych, głównie ze względu na stan pasażerki. Kie-
rowca był trzeźwy.

strażacy gasili budynek gospo-
darczy w Józefowie. 
Pożar wybuchł 4 czerw-

ca (poniedziałek) po godz. 
14.00, przy ul. Nadwiślań-
skiej. Na miejsce akcji przy-

było 7 zastępów straży  
(27 ratowników), a także poli-
cja i pogotowie energetyczne. 
Płonęła drewniana konstruk-
cja o powierzchni ok. 50 m2. 
Obok były zaparkowane dwa 
pojazdy: dostawczy nissan i 
osobowy fiat. Strażacy skiero-
wali jeden prąd wody na pło-

nący budynek i dwa prądy na 
samochody. W wyniku po-
żaru drewniana szopa spło-
nęła doszczętnie. Uszko-
dzone zostały również oba 
pojazdy - nissan wypalił się  
w środku. 
Nie było osób poszkodowa-
nych.
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W połowie maja (14.05) funk-
cjonariusze policji prewen-
cyjnej patrolowali centrum 
Otwocka. Na ich widok nerwo-
wo zareagował kierowca oso-
bowego citroena na obcych 
numerach rejestracyjnych, 
nagle przyspieszając. Policja 
ruszyła za nim, próbując za-
trzymać go do kontroli przy 
użyciu sygnałów świetlnych 
i dźwiękowych radiowozu. 
Kiedy sygnały zostały zigno-
rowane, funkcjonariusze po-
dali informację do dyżurnego 
i rozpoczął się pościg. Prze-
stępca uciekał ul. Wawerską 
w stronę Świdra. Następnie 
wpadł na drogę wojewódzką 
801, kierując się do Józefo-
wa. Tam, na skrzyżowaniu  
z ul. Wyszyńskiego, czekała 
już policyjna blokada. W chwi-
li, kiedy kierowca citroena ją 
dostrzegł, zawrócił i skierował 
auto w przeciwną stronę - do 
Karczewa. 
Wtedy uruchomiono kolej-
ną ekipę służb, tym razem  
z karczewskiego posterunku, 
która zablokowała wylot drogi 

Uciekał z narkotykami w skarpecie
Tuż po północy w centrum 
Otwocka rozegrała się ak-
cja policyjna, która może 
posłużyć jako inspiracja dla 
scenarzystów filmowych. W 
wyniku pościgu zatrzyma-
no przestępcę, 35-letniego 
mieszkańca gminy Wiązow-
na, który w skarpecie cho-
wał m.in. amfetaminę!

w kierunku Puław. Policjanci 
przez cały czas mieli citroena 
w zasięgu wzroku. Kiedy po-
ścig dotarł do Otwocka Małe-
go, auto nagle zatrzymało się 
i wyskoczył z niego mężczy-
zna, rzucając się do ucieczki. 
Po kilkudziesięciu metrach 
pieszego pościgu został jed-
nak ujęty, obezwładniony i za-
łożono mu kajdanki. W trakcie 
przeszukania zabezpieczono 
4 gramy niedozwolonych sub-
stancji psychoaktywnych - po 
2 gramy mefedronu i amfeta-

miny. Przestępca ukrył narko-
tyki w skarpecie. 
Należy pamiętać, że posiada-
nie nawet najmniejszej ilości 
substancji psychoaktywnych, 
jest w Polsce przestępstwem. 
W toku prowadzonego śledz-
twa policja ustaliła, że męż-
czyzna jest dealerem, a więc 
prawdopodobnie odpowie 
nie tylko za posiadanie, ale  
i handel narkotykami. Do tego 
dochodzi jeszcze zarzut kar-
ny: niezastosowanie się do 
sygnałów związanych z obo-

wiązkiem zatrzymania się do 
kontroli. Tak więc uciekinie-
rowi postawiono 3 zarzuty, 
na które teraz odpowie przed 
sądem. Sprawą zajmuje się 
jeszcze prokurator i „docho-
dzeniówka”. Nocny uciekinier 
oczekuje w policyjnym aresz-
cie. Grozi mu kara do 10 lat 
pozbawienia wolności.
W akcji zatrzymania prze-
stępcy brały udział 4 radiowo-
zy (ośmiu funkcjonariuszy). 
Rzecznik otwockiej policji- 
nadkom. Daniel Niezdropa 

podkreśla, że działania po-
ścigowe wymagają od poli-
cjantów szczególnych pre-
dyspozycji i umiejętności: nie 
tylko sprawności fizycznej, ale 
nade wszystko przewidywania 
i adekwatnego reagowania. 
W wyniku opisanego zdarze-
nia nikt nie doznał obrażeń  
i żaden z pojazdów nie został 
uszkodzony. Funkcjonariu-
szom gratulujemy udanej akcji 
pościgowej.

Sławomir Wąsowski
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POSZUKUJEMY
HANDLOWCA

I DZIENNIKARZA
DO WSPÓŁPRACY

biuro@iotwock.info

PORTAL i TYGODNIK

Czeka nas życie na kredycie 
- Otwock będzie płacił 2 mln rocznie
Temat dotyczący kredytów poruszyliśmy już w poprzednim numerze gazety. Obiecaliśmy 
Państwu przedstawić  sytuację finansową Otwocka w latach 2014 -2017, czyli ile było 
wolnych środków zgromadzonych na koniec każdego roku oraz ile kredytów zaciągnięto  
w latach 2017 i 2018. Oto odpowiedzi, jakie uzyskaliśmy z urzędu miasta.

I cóż? Nagle z bogatego, nie-
zadłużonego miasta robimy 
się miastem zadłużonym? 
Kto za obietnice wyborcze za-
płaci? My, czyli mieszkańcy! 
Czy Otwock stać  na dalszą 
beztroską, populistyczną po-

litykę naszych radnych koali-
cyjnych? Na realizację hasła: 
,,Zastaw się, a postaw się” ?!
Czy życie na kredyt jest dobre? 
Czy branie pożyczek to metoda 
na rozwój naszego miasta? Po-
kolenia otwocczan będą spła-

cały zaciągnięte zobowiązania. 
Oczywiście, każdemu z czy-
telników pozostawiamy ocenę 
tej sytuacji. Oto z miasta, które 
miało w 2014 roku nadwyżkę 
i wolne środki, mamy się stać 
miastem z zadłużonym budże-
tem i spłacającym bankom hor-
rendalne kwoty.
Taka polityka finansowa pro-
wadzi do upadłości i nic do-
brego nie wróży. Najłatwiej 
jest pozaciągać zobowiąza-
nia, a potem zostawić je do 
spłaty innym. Wszak kadencja 
obecnej rady miasta dobiega 
końca! Czy ma to być według 
zasady: my naobiecujemy,  
a  inni niech się martwią? Nie 
jest to dobry prognostyk ani 
dla nas - mieszkańców,  ani 
dla naszego miasta.

Stanisława Wadowska

WOLNE ŚRODKI  W OKRESIE 2014-2017  
WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU WYNOSIŁY:

2014 rok

2015 rok
2016 rok
2017 rok

15.113.276,07 zł 
(plus nadwyżka budżetowa 3.067.991,29 zł),

11.804.442,04 zł
8.649.204,98 zł
5.438.193,24 zł

W roku 2017 miasto zaciągnęło kredyt w kwocie 6.500.000 zł 
(spłaty w latach 2019-2023 po 1.100.00 zł, 2024 rok - kwota 
1.000.000 zł). W roku 2018 nie zaciągnięto żadnego kredytu, pla-
nowany jest do zaciągnięcia kredyt w kwocie 7.441.000 zł (spłaty 
w latach 2021-2027 po 1.063.000 zł).

Otwock odzyskał teren 
„dziury” w centrum

Historia niedokończonej in-
westycji w centrum Otwoc-
ka sięga 2006 roku kiedy to 
poprzedni prezydent miasta 
Andrzej Szaciłło przekazał  
w użytkowanie wieczyste dwie 
nieruchomości przy placu 
Niepodległości spółce Dorex. 
W tym samym czasie Powiat 
Otwocki sprzedał tej samej fir-
mie przylegającą do tych dzia-
łek nieruchomość. Inwestor 
zobowiązał się wtedy do wy-
budowania w tym miejscu ga-
lerii handlowej. Spotkało się 
to z ogromnym zadowoleniem 
mieszkańców, którzy mieli 
nadzieję na powstanie tego 
typu obiektu. Z niewiadomych 
do dziś przyczyn prace przy 
budowie galerii nagle stanęły  
w miejscu. Działka, która 
wcześniej była własnością 
powiatu wkrótce została zli-
cytowana przez komornika 
sądowego. Miasto Otwock 
natomiast w 2010 roku wy-
stąpiło do sądu o odebranie 
przekazanych wcześniej Do-
rexowi działek. Okazało się to 
trudnym wyzwaniem.
Wyrok sądu pierwszej instan-
cji oddający miastu działki za-
padł już w 2014 roku. Jednak 
nierzetelny inwestor  postano-
wił odwołać się do sądu dru-
giej instancji, przez co wyrok 

nie miał możliwości się upra-
womocnić. Aby wyrok nie zna-
lazł potwierdzenia w sądzie  
II instancji właściciele Dorexu 
stosowali różne kruczki praw-
ne - permanentnie odwoływali 
zarząd spółki tuż przed dniem 
wydania wyroku. Mieszkańcy 
stracili już właściwie nadzie-
ję, że miastu uda się wygrać 
i odzyskać nieruchomości. 
Wyglądało na to, że sterczą-
ce druty wpisały się na stałe  
w krajobraz miasta. 
Na szczęście w tym roku 
zmieniło się prawo i sąd mógł 
wreszcie wydać wyrok ko-
rzystny dla miasta Otwock. 
W dniu składania tego wyda-
nia iOtwock.info (7.06.2018) 
dotarła do nas fantastyczna 
wiadomość, że nieruchomo-

ści wydane spółce Dorex  
w 2006 roku.  wróciły do 
Miasta Otwock. Wyrok sądu  
II instancji jest prawomocny  
z dniem jego wydania.
W najbliższym czasie ma się 
odbyć konferencja prasowa  
z udziałem włodarzy i praw-
ników miasta oraz oczywiście 
mieszkańców. Będą też kon-
sultacje, co ma dalej się stać  
z “dziurą”. Więcej o sprawie 
napiszemy w przyszłym wyda-
niu iOtwock.info. 
Na dzień dzisiejszy dzielimy 
się tą dobrą wiadomością - że 
znów otwocczanie będą mogli 
decydować, co ma powstać  
w centrum zamiast nieszczę-
snej “dziury”.

Kazimiera Zalewska
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Niezwykły dzień w Szkole Podstawowej nr 12

4 czerwca br. w największej 
otwockiej szkole podstawo-
wej, czyli ,,dwunastce”  od-
był się piknik z okazji Dnia 
Dziecka. Park rozrywki, który 
w tym dniu powstał na terenie 
szkoły, wieloma atrakcjami 
zachęcał uczniów do zaba-
wy. W tym szczególnym dniu   
- w ramach godzin lekcyjnych- 
zaproponowano dzieciakom 
bezpłatnie m.in. dmuchane 
zamki oraz malowanie twarzy. 
Mogły też poskakać na euro-
bungee, popływać w kulach 
wodnych oraz obejrzeć po-
kazy cyrkowe. Zwieńczeniem 
wydarzenia był Festiwal Ko-
lorów. Strażacy zadbali o kur-
tyny wodne, a po kolorowych 
zabawach „wywołali deszcz” 
z węża strażackiego, co oka-
zało się niemałym przeżyciem 
dla zebranych gości. Dodatko-
wą atrakcją był wóz strażacki, 
za którego sterami dzieci mo-
gły poczuć się prawdziwymi 
strażakami.
- Od początku tego roku szkol-
nego wspólnie z całą radą 

rodziców oraz dyrektor Szy-
dłowską postawiliśmy sobie 
za cel stworzenie w szkole 
nie tylko placówki edukacyj-
nej ukierunkowanej wyłącz-
nie na proces dydaktyczny. 
Naszym celem było stworze-
nie miejsca, w którym proces 
wychowawczy i rekreacyjny 
byłby również ważny, a szko-
ła stała się drugim domem dla 
uczniów. Szereg wydarzeń, 
których ukoronowaniem był 
piknik z okazji Dnia Dziecka, 
jest podsumowaniem naszych 
działań - mówi przedstawiciel-
ka rodziców Monika Bartold.
- Śmiało możemy powiedzieć, 
że cel został osiągnięty - do-
daje z dumą, podkreślając 
wkład rodziców.
Organizatorzy zadbali o dar-
mowy catering: kiełbasę  
z grilla, watę cukrową, popcorn, 
ciasta oraz napoje. Uczennice 
z Technikum Nukleonicznego 
zaplatały kolorowe warkocze, 
a ustawiona fotobudka pozwa-
lała upamiętnić ten niezwykły 
dzień na zdjęciach.

Dzień Dziecka to szczególny dzień dla nas wszystkich, bowiem dzieci -  i młodsze, i te starsze -  celebrują najbardziej beztroski czas w swoim życiu. Dzień 
ten, oficjalnie wpisany do kalendarza w 1954 r. przez ONZ, miał na celu upowszechnianie ideałów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów 
Zjednoczonych. Od tego czasu dużo się zmieniło i polska data 1 czerwca kojarzy się głównie z prezentami, które rodzice dają swoim pociechom. Ale jest 
jeszcze nadzieja, że pospolity konsumpcjonizm choć na chwilę zostanie odsunięty na bok. Grono pedagogiczne i rada rodziców Szkoły Podstawowej  
nr 12 udowodnili, że można spędzić ten dzień na dobrej zabawie.

Radny Artur Brodowski, Dyrektor SP 12 Beata Szydłowska 
oraz Monika Bartold - współorganizatorka wydarzenia

Dyrektor SP nr 12 Beata 
Szydłowska i rada rodziców  
- przy wsparciu niezastąpio-
nego grona pedagogicznego 
oraz rodziców uczniów - mogą 
być z siebie dumni. Swoim 
uporem i zaangażowaniem 
podnieśli poprzeczkę nie tylko 
innym szkołom, ale i miastu 
Otwock w zakresie organizacji 
tak ważnego dla naszych po-
ciech święta.
Szkoła Podstawowa nr 12 
dziękuje Otwockiemu Zakła-
dowi Energetyki Cieplnej sp. 
z o.o. za udzielone wsparcie 
oraz p. Arturowi Brodowskiemu 
za osobiste zaangażowanie  
w organizację Dnia Dziecka.

Zuzanna Sikora

Sponsorzy wydarzenia:  
Top Market, Livio, Carre-

four, OZEC, OPWIK, TKKF, 
IZBA PRZEDSIĘBIORCÓW 
POWIATU OTWOCKIEGO, 
Jacek Czarnecki, Piekar-

nia Wanda, Straż Pożarna, 
PolicjaDmuchane atrakcje

Woda na ochłodę

Festiwal KolorówZaklinacz węży
Włodzimierz Demaniuk  
nauczyciel muzyki w SP12

Policjanci
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Inwestorem jest Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich 
– Rejon Drogowy Otwock,  
a wykonawcą Przedsiębior-
stwo Budowy Dróg i Mo-
stów Sp. z o. o. z Mińska 
Mazowieckiego. Jak dowie-
dzieliśmy się od Lidii Sokół  
z MZDW - RD Otwock, pro-
wadzone są tu prace głównie 
w obrębie jezdni - będzie ona 
wzmocniona, zostanie położo-
na nowa nakładka asfaltowa, 
i poszerzona do 7 metrów. 
Natomiast w obrębie ciągu 
pieszo-rowerowego wzdłuż 
tego odcinka drogi jest tylko 
poprawiany stan techniczny 
w miejscach uszkodzenia. 
Planowany termin zakończe-
nia prac to koniec czerwca br. 

Przebudowy na DW721  
w Józefowie
Na terenie Józefowa trwa przebudowa około kilometrowego odcinka DW721 od ronda przy 
ul. Piłsudskiego do ul. Wyszyńskiego. Planowo ma ona potrwać do końca czerwca.

Chociaż może być trochę póź-
niejszy - jak poinformowała p. 
Sokół, ponieważ wykonawca 
wystąpił o  przedłużenie ter-
minu, ale decyzja nie została 
jeszcze podjęta. MZDW bę-
dzie się starał, aby termin zo-
stał dotrzymany. 
Kolejną inwestycję wzdłuż 
DW721, którą prowadzi Jó-
zefów, jest budowa ścieżek 
rowerowych, ciągów pieszo 
rowerowych i chodników  
i tu  (wg info z UM Józefów) 
wszystko przebiega zgodnie 
z aktualnym harmonogramem 
robót. 
Obecnie, na zlecenie miasta 
Józefowa, trwają roboty wy-
konywane przez firmę Planeta 
na następujących odcinkach:

1) Wawerska (na odcinku 
Ogrodowa – Wyszyńskiego) 
– nawierzchnia położona, 
oznakowanie pionowe wy-
konane, pozostało oznako-
wanie poziome;
2) Wyszyńskiego (na odcin-
ku od Wawerskiej do Sien-
kiewicza) – trwa wykonanie 
podbudowy i przekładanie 
nawierzchni chodnika; 
3) Sikorskiego (na odcinku 
od granicy z Warszawa do ul. 
Dobrej) – wykonano podbu-
dowę pod chodniki i rozpo-
czyna się ich układanie, trwa 
budowa podbudowy pod 
ścieżkę, asfaltowanie moż-
liwe będzie po zakończeniu 
prac na zlecenie PGE. 

ZetKa

Jak mówił wójt Janusz Budny podczas sesji absoluto-
ryjnej 29 maja 2018, po ubiegłym -  rekordowym pod 
względem wydatków majątkowych - roku, teraz w bu-
dżecie przewidziane są jeszcze dużo większe środki, 
bo ok. 30 mln zł. W pozycji ‚wydatki majątkowe” kryją 
się przede wszystkim inwestycje. Oto, co ostatnio było i 
jest realizowane w obszarze inwestycji drogowych.
 

Budują się chodniki:
• Trwa budowa chodnika na ul. Majowej w Dziechcińcu  
(droga powiatowa nr 2709W) na odcinku od ul. Olchowej do 
ul. Piaskowej. Powstaje tam ciąg pieszo-rowerowy o szero-
kości 2,5 m wraz z układem odwodnienia, zjazdami indywi-
dualnymi i publicznym oraz zatoka autobusowa. 
Przy tej samej drodze powstaje ok. 230 m chodnika od 
ośrodka zdrowia w Gliniance do ul. Łąkowej. Jest to część 
inwestycji realizowanej już czwarty rok, która łącznie ma dać 
ponad 5 km nowego ciągu pieszo-rowerowego w południo-
wej części gminy.

Planowane zakończenie obecnych robót drogowych - 
do końca lipca tego roku.

• Budowa 560 m chodnika przy ul. Kościelnej w Wiązow-
nie wraz z dojazdami. Chodnik jest poszerzany i wykładany 
kostką brukową. Ulica Kościelna to droga powiatowa, ale 
gmina wykonuje modernizację chodnika samodzielnie za 
kwotę 260 tys. zł. Planowane zakończenie robót - do końca 
lipca tego roku.
• Trwa budowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż DW721 
(o czym pisaliśmy w poprzednich nr iOtwock.info). Na tere-
nie gminy to ponad 10 km ścieżki. Na odcinku od Józefo-
wa po DK17 jest już położony asfalt. Kolejne odcinki przez 
Wiązownę, Boryszew, Stefanówkę, Duchnów do Halinowa  
- w trakcie realizacji.
O innych inwestycjach drogowych w tej gminie - w następ-
nym numerze gazety.

ZetKa

Kilometry  
nowych chodników

W poniedziałek 4 czerwca informowaliśmy na 
portalu iotwock.info o dużych utrudnieniach  
w ruchu pociągów SKM oraz KM. Problemy były 
poważne i trwały praktycznie cały dzień. SKM 
informuje o możliwości uzyskania zwrotu za 
bilety oraz zaświadczeń do pracy koniecznych  
w przypadku spóźnień z powodu awarii na kolei.

Komunikat SKM:
Za wszelkie powstałe niedogodności przepra-
szamy i informujemy, że wszystkie informacje 
dotyczące możliwości uzyskania zwrotu pienię-
dzy za bilety z powodu opóźnienia pociągów 
SKM można uzyskać na tej stronie internetowej: 
http://skm.warszawa.pl/prawa-pasazerow.html.  
W sprawie zaświadczeń o opóźnieniach pociągów 
SKM, prosimy o kontakt drogą mailową na adres:  
biuro@skm.warszawa.pl”

ZWROTY ZA BILETY PO AWARII
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Na jubileusz przybyło wielu 
naukowców z dziedziny fizyki: 
dziekani i profesorowie uni-
wersytetów z Polski, Ukrainy, 
Francji, Japonii, w tym dwóch 
noblistów, a także minister Ire-
na Romaszewska – doradca 
prezydenta RP, Krzysztof Za-
nussi – kolega ze studiów na 
wydziale fizyki UW, rodzina, 
liczne grono profesorów, dok-
torów z IWC i dzieci z Ukrainy, 
Płocka i Starej Wsi, które dla 
profesora śpiewały i wystę-
powały. Nie zabrakło wśród 
gości celestynowskich władz 
samorządowych w osobach: 
wójta Witolda Kwiatkowskie-
go, przewodniczącego rady 
gminy Romualda Ziętali i prze-
wodniczącego rady powiatu 
Dariusza Grajdy.
Spotkanie ze swadą celebro-
wała dyrektor Instytutu prof. 
Izabella Grzegory, przypomi-
nając na wstępie życie i twór-
czość naukową prof. Sylwestra 

I ustał. Wszedł więc wójt na 
scenę i oficjalnie otworzył 
Dzień Dziecka pod hasłem: 
„Folklor-muzyka, taniec, 
śpiew – z różnych regionów 
Polski”. Początek zabawy 
obwieścił na ligawie*, którą 
dzielnie podtrzymywały przed-
szkolaki, Andrzej Powałka, 
a następnie zaśpiewał starą 
pieśń ludową. Dopiero potem 
aktorka Alina Więckiewicz za-
powiedziała pierwszych arty-
stów: sekcję baletową GOKiS. 
Po niej występowały dzieci   
z przedszkola w Celestynowie, 
ze szkół w Podbieli, Ostrowia, 
przedszkolaki i uczniowie ze 
Starej Wsi, ,,zerówkowicze”, 
a potem uczniowie ze szkoły 
w Celestynowie, młodzi mu-
zycy z sekcji Edwarda Pikuli, 
przedszkolaki i uczniowie ze 
szkoły w Regucie i „Kuźnia ta-
lentów” muzycznych Dariusza 
Wesołowskiego. 
Większość młodych artystów 
wystąpiła w strojach ludowych 
i z repertuarem pieśni i tańców 
folklorystycznych, choć pojawi-
li się również młodzi marynarze 
i Cyganie. Po każdym wystę-
pie wójt Witold Kwiatkowski, 
wicewójt Piotr Rosłoniec albo 
przewodniczący komisji kultury 
gminnej rady Wiktor Piasecki 
wręczali dyrektorom placówek 

Mały Superstrażak to cykl 
spotkań, podczas których naj-
młodsi mieszkańcy z gminy 
Karczew mogą poznać zasa-

Bądź małym strażakiem
Mały Superstrażak to akcja skierowana do dzieci w wieku 
5-12 lat. Jest to autorski pomysł strażaków z OSP Otwock 
Wielki, aby utworzyć Dziecięcą Drużynę Pożarniczą. Akcja 
objęta została honorowym patronatem Prezesa Powiato-
wego OSP w Otwocku -  starosty otwockiego Mirosława 
Pszonki.

dy bezpieczeństwa pożarowe-
go i domowego. Projekt ten ma 
na celu pokazanie i utrwalenie 
zasad udzielania pierwszej po-

mocy i radzenia sobie w sytu-
acji zagrożenia. Na spotkania 
z dziećmi zapraszani będą 
m.in. strażacy OSP i PSP, 
przedstawiciele nadleśnictwa, 
policji,  przedstawiciele WO-
PR-u i byli żołnierze.

Zgłoszenia do Dziecięcej 
Drużyny Pożarniczej  przyj-
muje prezes OSP w Otwoc-
ku Wielkim - Łukasz Płaczek,  
tel: 531 220 589. Polecamy!

AnKa

Urodziny profesora
„Dziecko” prof. Sylwestra Porowskiego, czyli Instytut Wysokich Ciśnień PAN i przyjaciele 
urządzili mu 2 czerwca w Lasku jego 80 urodziny.

Porowskiego: - W latach 1964 
do 2010 roku kierował Labora-
torium Ciśnieniowych Badań 
Półprzewodników Instytutu Fi-
zyki PAN, które w 1972 roku 
przekształciło się w Laborato-
rium Fizyki i Technologii Wyso-
kich Ciśnień „Unipress” PAN, 
a w 2004 roku w Instytut Wy-
sokich Ciśnień PAN. Profesor 
Porowski prowadził także pra-
ce badawcze m.in. na Uniwer-
sytecie Harvarda (1967-69) 
oraz Uniwersytecie Montpellier 
(od 1978). Jest członkiem Pol-
skiego Towarzystwa Fizyczne-
go, European Physical Society 
oraz Światowej Organizacji 
Fizyki i Technologii Wysokich 
Ciśnień AIRAPT, której prze-
wodniczył w latach 1999–2003 
– podkreśliła prof. Grzegory 
i dodała, że utworzony przez 
prof. Porowskiego Instytut Wy-
sokich Ciśnień (IWC), znany 
również jako „Unipress”, został 
założony w 1972 r., a „magicz-

ny” Lasek stał się jego integral-
ną częścią.
Wiele osób składających ży-
czenia urodzinowe Jubilatowi 
przypominało jego osiągnięcia 
naukowe oraz różnorodne dzia-
łania tzw. poboczne, jak choćby 
organizację wakacji w Lasku dla 
dzieci pochodzenia polskiego  
z Ukrainy, zawarcie i zacieśnia-
nie przyjacielskich kontaktów  
z miasteczkiem Clapiers we 
Francji z celestynowską gminą, 
a także zawarcie bliskich kontak-
tów z Japonią. Wspomniano też  
o koncertach muzyki poważ-
nej, które profesor Porow-
ski organizuje każdego roku  
w Lasku.
Po części oficjalnej zwiedza-
no Park Innowacyjny, który 
również z inicjatywy prof. Po-
rowskiego powstał w Lasku  
i korzystając z pięknej pogody, 
spacerowano po rozległym te-
renie „Unipressu”.

AnKa

czy sekcji okolicznościowe po-
dziękowania.
Gościnnie wystąpił też profe-
sjonalny Zespół Tańca Ludo-
wego „Warszawa” z Akade-
mii Wychowania Fizycznego 
im. J. Piłsudskiego. Mieli trzy 
wejścia i trzy odsłony tańca 
i regionów: łowickiego, rze-
szowskiego i żywieckiego. 
Scena jęczała od przytupów, 
a owacjom publiczności nie 
było końca.
Trzeba przyznać, że publicz-
ność dopisała, choć w powie-
trzu wisiał deszcz. Mieszkańcy 
przyszli całymi rodzinami, by 
zobaczyć występy dzieci, ale 
też, by swoim pociechom ku-
pić popcorn, lody, zapiekankę 
lub popatrzeć, jak z niewiel-
kiego basenu maluchy wycią-
gały wędką plastikowe rybki, 
za co członkowie Koła Węd-
karskiego w Celestynowie na-
gradzali ich słodyczami. Była 
też dmuchana zjeżdżalnia za 
darmo, warsztaty biblioteczne, 
plastyczne, filcowe…A klown  
z czerwonym nosem puszczał 
bańki mydlane  ku uciesze naj-
młodszych. Jednym słowem 
dla każdego było coś miłego  
i atrakcyjnego.

AnKa

*) Ligawa – trąba drewniana

Dzień Dziecka 
na ludowo

3 czerwca. Wszystko gotowe na rozpoczęcie obchodów 
Dnia Dziecka w Celestynowie, a tu deszcz, sikawica i gromy 
z czarnego nieba. Pod namiotami brakuje miejsca. Plac to-
nie w wodzie. Dyrektor GOKiS Hanna Pawłowska błagalnie 
wpatruje się w chmury. Może przestanie – mówi bez prze-
konania do wójta Witolda Kwiatkowskiego. – Proszę się nie 
martwić, deszcz ustanie – odpowiada ten stanowczo.
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Inwestorem jest gmina Sobie-
nie-Jeziory, a wykonawcą kon-
sorcjum firm z liderem - spółką 
Sport Concept z Nowej Woli.
W ramach realizacji samorzą-
dowych zadań inwestycyjnych 
mają powstać w Siedzowie i 
w Warszawicach dwa ogólno-
dostępne obiekty sportowo-re-
kreacyjne obejmujące: boisko 
wielofunkcyjne o nawierzchni 
poliuretanowej do gry w piłkę 
ręczną, piłkę siatkową, koszy-
kówkę i tenisa ziemnego, ogro-
dzenie z piłkochwytami, dwa 
urządzenia siłowni plenerowej 
(typu jeździec i stepper), ławki 
parkowe i stojak na rowery.
Każda z tych dwóch inwesty-
cji ma kosztować 448 950,00 
zł. Na zadanie realizowane w 
Siedzowie gmina otrzymała 
229 039,00 zł dofinansowa-
nia w ramach poddziałania Postęp prac najbardziej jest 

widoczny w okolicy Góraszki. 
Tutaj teren został już odhu-
musowany (jest to termin 
używany przez pracowników 
budowlanych, a oznacza 
zdjęcie wierzchniej warstwy 
gleby - wartościowej dla ro-
ślin. Humus jest kumulowany 
na zwałkach i po zakończe-
niu budowy powinien wrócić 
tam, skąd pochodził, np. na 
nasypy przy nowej drodze). 
Ponadto zostały już wykona-
ne odcinki próbne w zakresie 
przygotowania podłoża i dol-
nych warstw nasypów, a także 
pod jedną z dróg dojazdowych 

- W czerwcu ZDP będzie ukła-
dał nową nawierzchnię asfal-
tową na drodze łączącej Glinę 
z Pogorzelą, remontować bę-
dziemy ul. Laskowską w Ce-
lestynowie na odcinku, gdzie 
wbudowana jest już kanaliza-
cja, a gdy znajdzie się na całej 
długości drogi, dokończymy 
asfaltowanie całości. Nowa 
nakładka zostanie położo-
na  w Ponurzycy na odcinku 
od końca istniejącego asfaltu 
do skrętu, czyli do tzw. rynku. 
Kontynuować będziemy budo-
wę chodnika przy ul. Obroń-
ców Pokoju w Celestynowie  
i wykonamy cząstkowy remont 
drogi tzw. Gozdowskiej – wyli-
cza dyrektor Płaczek. Dodaje 

Nowe place rekreacji  
dla Siedzowa i Warszawic
W Siedzowie i w Warszawicach, gm. Sobienie-Jeziory, po-
wstają na działkach przy szkołach nowoczesne place rekre-
acji. Już od września mieszkańcy tych miejscowości - za-
równo dzieci jak i dorośli - będą mieli do dyspozycji boiska 
do siatkówki, koszykówki i szczypiorniaka oraz kort do te-
nisa i (małe) siłownie plenerowe.

19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność” ob-
jętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.
Umowy między gminą a wy-
konawcą zostały podpisane 
15.05 2018 r. Budowa rozpo-
częła się w ostatnich dniach 
maja, a ma według planu za-
kończyć się 31 sierpnia 2018 r.
Ponadto warto wspomnieć, 
że w ramach funduszu sołec-
kiego zaplanowana została  
i zaakceptowana budowa pla-
cu zabaw w Gusinie. Urzą-
dzenia do wyposażenia placu 
zabaw  zamówiono w połowie 
kwietnia i wkrótce powinna na-
stąpić ich instalacja.

ZetKa

 Budowa w Siedzowie. Fot. sobieniejeziory.pl

Co się dzieje przy budowie S17?
Roboty przy budowie drogi ekspresowej S17 od Garwolina aż po Majdan (czyli przyszły 
węzeł Lubelska) ruszyły z kopyta. 

oznaczoną jako DD01.
1 czerwca wykonawca poin-
formował o rozpoczęciu budo-
wy mostu drogi ekspresowej 
(obiekt MS-4 w km. 5+160) -  
przygotowuje się fundamenty.
Dla kierowców jeżdżących 
obecną DK17 oznacza to, że 
na tym obszarze powinni się 
spodziewać przerw w ruchu 
związanych z częstymi wjaz-
dami pojazdów budowy na 
pas ruchu. 
Na dalszych odcinkach -  
w stronę Kołbieli -  trwa wycinka 
drzew na działkach należących 
do nadleśnictwa Celestynów 
oraz wyburzanie budynków  

i porządkowanie przejętych 
nieruchomości. Tu także kie-
rowcy powinni się spodziewać 
utrudnień, takich jak wprowa-
dzenie ruchu wahadłowego  
i ograniczenie prędkości. 
Odcinek obwodnicy Kołbie-
li  wykonawca budowy - kon-
sorcjum Strabag - przejął jako 
plac budowy trochę później, 
bo od 25 maja. Obecnie suk-
cesywnie przejmuje działki 
przeznaczone pod ekspre-
sówkę w miejscowościach  
Ostrowik, Bocian, Stara Wieś 
Druga, Kołbiel oraz Gadka
.

Zetka

Już 3 km dróg powiatowych z nową nawierzchnią
Zarząd Dróg Powiatowych w maju wyremontował w gminie Celestynów kilka ważnych ulic: Żurawinową w Zabieżkach, Otwocką, Prostą i Wojska Polskie-
go w Celestynowie i, jak stwierdza dyrektor Marek Płaczek, jest to dopiero początek inwestycji drogowych na terenie gminy w tym roku.

też, że rozpisano przetarg na 
budowę chodnika z Dąbrówki 
do Starej Wsi i zapewnia, że 
stanie się to jeszcze przed 
rozpoczęciem roku szkolne-
go, by dzieci z Dąbrówki bez-
piecznie docierały do szkoły, 
a rowerzyści mogli swobod-
nie jechać z Celestynowa do 
Otwocka. Poinformował tak-
że, że w planie jest doświe-
tlenie trzech przejść dla pie-
szych: w Celestynowie na ul. 
Św. Kazimierza na wysokości 
szkoły, w Starej Wsi również 
przy szkole i na drodze do 
Otwocka, tuż za Polhotelem.
Dyrektor ZDP podkreśla bar-
dzo dobrą kilkuletnią współpra-
cę z gminą Celestynów, która 

wspiera finansowo władze po-
wiatu otwockiego w zakresie re-
montów i inwestycji drogowych. 

Dzięki temu następuje szyb-
sza poprawa bezpieczeństwa  
i stanu technicznego dróg, cze-

go oczekują i i zadowoleniem 
przyjmują mieszkańcy.

AnKa
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Piknik rodzinny w Łukówcu
Piękna pogoda i liczne atrak-
cje przygotowane przez 
organizatorów pikniku – 
OSP Łukówiec oraz sołtysa  
i radę sołecką – przyciągnęły  
2 czerwca sporą liczbę ma-
łych i dużych mieszkańców 
Łukówca, Górek Całowań-
skich, ale również sąsiadów 
i przyjaciół miejscowości. Im-
preza, zorganizowania z oka-
zji Dnia Dziecka i Dnia Mamy, 
rozpoczęła się o godz. 17.00 
od oficjalnego powitania 
uczestników przez pana Ry-
szarda Lesiaka, sołtysa Łu-
kówca, pana Władysława Ło-
kietka, burmistrza Karczewa 
i pana Tomasza Rosłonka, 
prezesa Zarządu OSP. Zaba-
wa zaczęła się od symbolicz-
nego wypuszczenia dużego, 
kolorowego pęku - wypełnio-
nych helem -  balonów, które 
towarzyszyły uczestnikom do 
samego końca pikniku tj. do 
godz. 24.00, górując dumnie 
nad remizą strażacką. Na ze-
branych czekały dmuchańce, 
liczne konkurencje sporto-
we, zabawy, fotobudka, grill  
i, oczywiście, słodki poczę-
stunek. 
Nie zabrakło pokazów stra-
żackich przygotowanych 

przez druhów z OSP Łukó-
wiec i zaprzyjaźnionych dru-
hów z OSP Dziecinów. Oto 
około godz.18.15 zawyła syre-
na alarmowa i na teren pikniku 
na sygnale wjechał wóz bojo-
wy wraz z drużyną dzielnych 
strażaków, którzy przystąpili 
do gaszenia groźnie wyglą-
dającego pożaru. Wszystko 
to odbyło się przy dźwię-
kach piosenki ze znanego 
filmu animowanego „Strażak 
Sam”. Druhowie OSP Dzieci-
nów zaprezentowali dzieciom 
elementy pierwszej pomocy 
przedmedycznej, a druhowie 
z Łukówca umożliwili wszyst-
kim chętnym gaszenie poża-
ru najprawdziwszym wężem 
strażackim. 
Równolegle, w świeżo wyre-
montowanej świetlicy wiej-
skiej, trwał turniej tenisa stoło-
wego, do którego przystąpiło 
aż 20 dzieci. Quiz sportowy, 
przeciąganie liny, strzał piłką 
do celu, malowanie buziek, 
zabawy z klaunem, wata cu-
krowa – naprawdę nie sposób 
było się nudzić. 
Wspaniałe nagrody dla zwy-
cięzców konkurencji sporto-
wych przekazał Urząd Mar-
szałkowski Województwa 

Mazowieckiego. Organizato-
rzy przygotowali też wystawę 
zdjęć prezentujących miesz-
kańcom postępy w remoncie 
remizy, działalność edukacyj-
ną strażaków w Szkole Pod-
stawowej w Sobiekursku oraz 
ołtarz na Boże Ciało, który 
zawierał w tym roku elemen-
ty strażackie (przygotowany 
przy parafii w Warszawicach).
Od godz. 20 rozpoczęła się 
zabawa taneczna poprowa-
dzona przez DJ Ireneusza.
Piknik zorganizowany został  
z myślą o integracji wsi i cel 
ten z pewnością został osią-
gnięty. Mieszkańcy już nie 
mogą doczekać się kolejnej, 
zapowiadanej przez organiza-
torów imprezy, tj. Dnia Łukó-
wiaka, którą zaplanowano na 
koniec lata.
Piknik odbył się dzięki wspar-
ciu Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Karczewie, Firmy 
VEGAPOL, Gminnej Spół-
dzielni w Karczewie (Sklepy 
Groszek), Marka Rumaka 
- FotoBudka, Piekarni Oskro-
ba, Piekarni Staropolska oraz 
Wypożyczalni Kajaków „Pod 
Prąd” - Piotr Zaręba.

T.R.

Piknik odbędzie się 9 czerwca 2018 r. (sobota) o godz. 
10:00 w Zespole Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskie-
go w Karczewie, ul. Wyszyńskiego 4

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
10:00 –10.10  • Uroczyste otwarcie pikniku, powitanie uczest-
ników, hymn, wciągnięcie flagi państwowej na maszt.

10:10–11:30 • Prezentacja sprzętu wojskowego Oddziału Za-
bezpieczenia Garnizonu Stołecznego.
• Prezentacja sprzętu 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego.
• Pokaz tresury i umiejętności psów wojskowych przez żołnie-
rzy Centrum Farmacji i Techniki Medycznej z  Celestynowa.
• Szkolne zawody motoryzacyjne.

11:30 –12:30 • Zawody sportowo–obronne klas mundurowych 
powiatu  otwockiego o puchar Komendanta WKU Garwolin.

12:30-12:45 • Pokaz lądowania śmigłowca na boisku szkoły .

12:45-13:00 • Pokaz umiejętności  działań  strażaków   
z Ochotniczych Straży Pożarnych 

13.00–13.45 • Inne atrakcje: grochówka wojskowa, bigos, grill, 
kawiarenka, loteria fantowa, atrakcyjne nagrody  dla  uczestni-
ków zawodów, dobra  muzyka i zabawa na świeżym powietrzu.                                                                                                                             

14:00 –14.15 • Oficjalne zakończenie pikniku, wręczenie  
pucharów i nagród uczestnikom zawodów sportowo-obron-
nych i  motoryzacyjnych, wręczenie podziękowań.

Piknik Motoryzacyjno-
-Obronny
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Lider wprowadzania informatyzacji
Z Marią Kurcz, dyrektor SPZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie,  

która w kwietniu została utytułowana Złotym Liderem w kategorii  
Skuteczne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, rozmawia Zuzanna Sikora.

Mówi się, że jesteście  
Państwo liderem  

we wprowadzaniu  
nowinek, takich jak nowy 
system kolejek. Na czym 

polega ta zmiana?
Chcieliśmy przede wszyst-
kim do końca zinformaty-
zować naszą przychodnie. 
Złożyliśmy wniosek o dota-
cje unijne, żeby rozszerzyć – 
nie tylko w zakresie systemu 
medycznego, ale przede 
wszystkim w celu ułatwienia 
rejestracji pacjentom. Otrzy-
maliśmy ocenę pozytywną, 
zakupiliśmy sprzęt kompute-
rowy i udoskonaliliśmy sys-
tem informatyczny.

Jaki macie Państwo system 
zapisów do lekarza  

pierwszego kontaktu?
Dzięki środkom unijnym nasz 
system jest bardzo rozbudo-
wany. Mamy 3 sposoby re-
jestracji pacjenta. Pacjent 
może podejść do rejestracji, 
gdzie zapisze się w tradycyj-
ny sposób. Może zapisać się 
przez internet poprzez sys-
tem OSOZ lub przez nasza 
stronę internetową www.
spzozjozefow.pl. Najwy-
godniejszym dla wszystkich 
sposobem jest aplikacja Vi-
siMed, którą można za dar-
mo pobrać na swój telefon 
lub tablet. W aplikacji wy-
świetlają się wszyscy lekarze 
wraz z dostępnymi termina-
mi wizyt, potwierdzeniem 
wizyty lub jej odwołaniem , 
historia choroby, wyniki ba-
dań oraz leki wraz z listą ap-
tek, w których są dostępne.

Pacjent, który nie ma inter-
netu w domu, może przyjść 
do przychodni i z pomocą 
naszego pracownika za-
rejestrować się do lekarza  
oraz założyć własne konto 
internetowe swojej karty 
choroby.
W ramach programu unij-
nego dostępne jest WiFi  
– w środku i na zewnątrz 
przychodni, dzięki czemu 
każdy pacjent może skorzy-
stać z dóbr informatycznych 
przychodni.

Jakich specjalistów macie 
Państwo zakontraktowa-

nych w przychodni?
Mamy 7 poradni specjali-
stycznych: urologiczną, gi-
nekologiczną, okulistyczną, 
dermatologiczną, reuma-
tologiczną, laryngologiczną  
i kardiologiczną. Dodatko-
wo stomatologię w szkołach 
dla dzieci i młodzieży oraz 
w przychodni stomatologię 
ogólnodostępną.

Od 1 grudnia*) br.  
lekarze mają obowiązek 

wypisywania zwolnień  
lekarskich w systemie  

elektronicznym.  
Czy jesteście przygotowani 

na tę nowość?
Jesteśmy przygotowani – za-
kupiliśmy czytniki podpisów 
certyfikowanych, natomiast 
każdy lekarz wykupił swój 
podpis. Jest jeszcze drugi 
sposób podpisania zwolnie-
nia – przez platformę zusow-
ską.Trudności są, jednak nie 
po naszej stronie. ZUS nie dys-

ponuje wszystkimi zakładami 
pracy, dlatego nie każde 
zwolnienie może być drogą 
elektroniczną wysłane.
Nasza przychodnia jest bar-
dzo rozwinięta, jeżeli chodzi 
o informatyzację i to na tyle, 
że inne placówki medycz-
ne za nami nie nadążają. 
W przypadku badań dia-
gnostycznych możemy ła-
two współpracować tylko  
z podmiotami, które prze-
syłają nam wyniki drogą 
elektroniczną. Niestety, nie 
zawsze udaje się takie pla-
cówki odnaleźć, np. RTG 
nadal wysyłamy do miejsca, 
w którym tej informatyzacji 
nie ma – musimy odbierać 
wyniki papierowo lub na 
płycie. Jest to dla nas małe 
utrudnienie.

Ale wam udało się zinforma-
tyzować przychodnię, może 
inne placówki pójdą w wa-
sze ślady.
We wnioskach unijnych jest 
możliwość współpracy part-
nerskiej. Nie znalazłam ani 
jednego podmiotu, mimo 
iż do wielu dzwoniłam, który 
byłby zainteresowany. Jako 
jedyna pokusiłam się o na-
pisanie wniosku, który na 
szczęście został rozpatrzo-
ny pozytywnie i dzięki temu 
mogłam zinformatyzować 
przychodnie. Obecnie udo-
stępniono nową pulę środ-
ków unijnych i mam nadzie-
ję, że podmioty medyczne 
pozyskają te środki dla swo-
ich placówek.

Wszyscy przedsiębiorcy, 
również ci z ochrony zdro-
wia, wprowadzają RODO. 

Jak Państwo dajecie sobie 
radę z nowym systemem 
ochrony danych osobo-

wych?
Przed 25 maja mieliśmy Ad-
ministratora Bezpieczeństwa 
Informacji , a od nowego 
roku zatrudniłam Inspektora 
Danych Osobowych, któ-
ry przejmował obowiązki 
wraz z całą dokumentacją, 
przygotowując się do wpro-
wadzenia RODO. Wszystko 
zostało poprawione zgod-
nie z nowym rozporządze-
niem. Jesteśmy jednostką 
posiadającą dane wrażliwe 
pacjentów, więc musieli-
śmy zachować szczególną 
ostrożność w ochronie tych 
danych.

Żeby jeszcze lepiej chro-
nić pacjentów, za kilka dni 
zostaną już zamontowane 
przed każdym gabinetem 
lekarskim ekrany, na któ-
rych będzie się wyświetlał 
indywidualny numer każde-
go pacjenta. Nie będzie już 
wywoływania pacjentów 
po nazwisku.

Jakie więc plany  
na przyszłość?

We wszystkich pracowniach 
mamy dobry sprzęt, jednak 
napisałam wniosek na za-
kup sprzętu lub jego wymia-
nę. W planach mamy zakup 
RTG kostno-płucnego, USG, 
unitów stomatologicznych, 
desyntometru do badania 
kości oraz innych drobnych 
sprzętów. Póki co wnioski 
dostały ocenę pozytywną 
pod względem formalnym, 
czekamy na dalsze oceny.

Trzymam kciuki!  
Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję

*) Elektroniczne zwolnienia 
lekarskie miały obowiązy-
wać już od 1 lipca tego 
roku. Jednak tempo wdra-
żania wersji elektronicznej 
zwolnień lekarskich nie było 
satysfakcjonujące i w maju 
sejm zdecydował o przesu-
nięciu terminu na 1 grudnia 
2018. Do tego czasu lekarze 
będą mogli wystawiać zwol-
nienia jeszcze w tradycyjnej, 
czyli papierowej wersji.
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Z pozyskanych w ten sposób 
funduszy gminy naprawiają 
drogi, budują przedszkola, 
remontują szkoły, opłaca-
ją oświetlenie uliczne oraz 
fundują imprezy integracyj-

Jak wiadomo - szkoła ma nie 
tylko uczyć logarytmów, re-
gułek fizycznych czy analiz 
poetyckich, ale także powin-
na rozwijać zainteresowania 
uczniów i poszerzać ich hory-
zonty myślowe. I tak się wła-
śnie dzieje w LO nr III im. J. 
Słowackiego, gdzie realizuje 
się już od dawna cykl spotkań 
z ciekawymi ludźmi, którzy 
potrafią opowiadać o swoich 
pasjach.
Spotkanie rozpoczął od krót-
kiego przypomnienia drogi 
dziennikarskiej: począwszy od 
pracy w szkolnym radiowęź-
le podczas nauki w liceum, 
następnie radio VOX w Byd-
goszczy, gdzie był reporte-
rem miejskim, poprzez Radia 
WAWA i Radio dla Ciebie w 
Warszawie, gdzie prowadził 
rozmowy z politykami aż do 
pracy w TVN od momentu 
powstania tej telewizji - prze-
pracował tam 15 lat. Kolej-
nymi miejscami, gdzie reali-
zował się jako dziennikarz, 
była TVP, a ostatnio Nowa TV  
i Focus TV. Trzeba przyznać, 
że Tomasz Sekielski był i jest 
rozpoznawalny przez widzów 
telewizyjnych. W TVN pra-
cował jako reporter Faktów, 
korespondent wojenny (Irak, 
Ukraina, Kosowo – druga woj-
na bałkańska), prowadził pro-
gram ,,Teraz My” oraz ,,Czar-
no na białym”. Spowodował 
zamieszanie w świecie poli-
tyków, ujawniając tzw. aferę 
taśmową w 2006 roku.
W swojej wypowiedzi poruszył 
wiele obszarów pracy dzien-
nikarza telewizyjnego - w tym 
segmencie przecież pracuje 
już ponad 20 lat.
Mówił o tym, jak politycy ła-
godnieją w kampanii wybor-
czej: „Jest taki moment dla 
dziennikarzy, kiedy łatwiej jest 
o dostęp do polityków. Nagle 
wszyscy chcą być blisko wy-
borców.”
Wspomniał także o roli dzien-
nikarzy i, niestety, o gonieniu 

Dziennikarstwo śledcze w ,,Słowaku”
28 maja w ,,Słowaku” odbyło się spotkanie autorskie z To-
maszem Sekielskim. Ten dziennikarz radiowy, reporter te-
lewizyjny, dziennikarz śledczy, korespondent wojenny, do-
kumentalista i pisarz zawitał w progi szkoły, aby przybliżyć 
młodzieży swój warsztat pracy.

za sensacją, która się dobrze 
sprzeda w mediach. „Zawsze 
jako reporter staram się po-
kazać, jak wielkie wydarzenia 
wpływają na losy pojedyn-
czych ludzi. To jest najważ-
niejsze w pracy dziennikarza. 
To powoduje, że wy wszyscy 
- jako odbiorcy - lepiej rozu-
miecie ludzkie dramaty, lepiej 
rozumiecie, co te osoby prze-
żywają. Ten cały kontekst na-
biera nagle życia, ponieważ 
codziennie widzimy w telewizji 
mnóstwo tragedii, ogrom wo-
jen, zamachów bombowych. 
Niestety, wszyscy skaże-
ni są już znieczulicą, nawet  
w redakcjach jest takie prze-
liczenie „trupa na kilometr”. 
Im więcej kilometrów od War-
szawy, tym więcej musi by tru-
pów, żeby serwis informacyjny 
o tym wspomniał. Może nie 
każdy dziennikarz się do tego 
przyzna, ale w każdej redak-
cji jest taki przelicznik. Powo-
duje to przesyt informacjami  
o zabójstwach, zbrodniach  
i w końcu zobojętnienie wi-
dzów na wszelkie tragedie. 
Dlatego uważam, że zawsze 
jest ważne, by pokazać oso-
bę, pokazać to, co mają do 
powiedzenia konkretni ludzie.”
Okazało się, że częścią świata 
bliską Tomaszowi Sekielskie-
mu jest Meksyk. Dziennikarz 
mówił o wydarzeniu sprzed 
kilku lat, czyli o uprowadzeniu 
i zamordowaniu grupy studen-
tów w tym kraju. „Meksyk jest 
specyficznym państwem. Tam 
rządzą kartele. Państwo jest 
fikcją, ponieważ w każdym 
stanie rządzi kartel narkotyko-
wy. Miasta i miasteczka wyjęte 
są spod prawa, stanowią pry-
watny teren. Nagminnie pory-
wa się ludzi w Meksyku - dla 
okupu i z zemsty. Dziennikarz 
w tym państwie to zawód wy-
sokiego ryzyka. W Meksyku 
dziennikarze giną masowo 
– nawet kilkuset rocznie jest 
tam mordowanych.”
Tomasz Sekielski napisał 

także pięć powieści sensa-
cyjnych. ,,Jestem więc pisa-
rzem” – stwierdził żartobliwie. 
,,A co robiłem jako dokumen-
talista? Realizowałem pro-
gram „Władcy marionetek”, 
próbując odpowiedzieć na 
pytanie, czy politycy kłamią. 
Na YouTube można obej-
rzeć filmy o hipokryzji oraz 
większych i mniejszych kłam-
stwach tej grupy. Natomiast 
film „8.30”, który jest dostępny 
na stronach TVN24, pokazuje, 
co działo się na trzy minuty 
przed katastrofą smoleńską  
i tuż po tym zdarzeniu. Widzi-
my prawdziwe emocje ludzi, 
którzy prowadzą program na 
żywo. Czyste emocje, których 
nie zawłaszczyła jeszcze poli-
tyka”.
Warto wspomnieć, że Tomasz 
Sekielski jest autorem, reży-
serem serialu „Teoria spisku”, 
gdzie podjął próbę wyjaśnie-
nia tak ważnych wydarzeń 
z naszej najnowszej historii 

Polski jak: zamordowanie 
małżeństwa Jaroszewiczów, 
tajemnicza śmierć generała 
Petelickiego, zlecenie zabój-
stwa gen. Marka Papały, prof. 
Sylwestra Kaliskiego, śmierć 
lidera Samoobrony Andrzeja 
Leppera i wiele innych. O pra-
cy reżysera mówił:
„Reżyser jest na planie naj-
ważniejszy. Wszyscy go mu-
szą słuchać. Gdy czasami je-
stem pytany, czym chciałbym 
się zająć: dziennikarstwem, 
pisarstwem, a może reżyse-
rowaniem filmów dokumen-
talnych, to odpowiadam, że 
najbardziej chciałbym zająć 
się kierowaniem zespołem. To 
jest właśnie reżyseria.”
Gość nie omieszkał też wspo-
mnieć o relacjach dzienni-
karze - politycy. „Politycy 
nauczyli się chodzić do ta-
kich redakcji, gdzie dostaną 
przewidywalne pytania, gdzie 
będą mogli powiedzieć to, co 
chcą. Niestety, żyjemy w cza-

sach, kiedy politycy uważają, 
że mogą porozumiewać się 
przekazami dnia ze społe-
czeństwem ponad głowami 
mediów. A do tego media są 
przelęknione, że być może 
ktoś znowu ich zbojkotuje … 
i co będziemy wtedy robić? 
Nie zadają trudnych pytań, nie 
wyciągają na światło dzienne 
niewygodnych faktów i tracą 
wiarygodność. Słabe media 
to słabi wyborcy, bo niedoin-
formowani. A później ci niedo-
informowani wyborcy głosują  
i są bardziej podatni na błędy 
przy swych politycznych wy-
borach. Ale ja nie mam pomy-
słu, jak to zmienić.”
Po zakończeniu spotkania To-
masz Sekielski jeszcze bardzo 
długo rozmawiał na szkolnym 
korytarzu z grupą młodzieży, 
która miała do tego znakomi-
tego dziennikarza mnóstwo 
pytań.

Grzegorz Kopański, 
bibliotekarz

Piórem kronikarza: Hojni z naszego
Rząd każdego kraju utrzymuje swoje państwo i siebie z pieniędzy, które - w formie podatków czy różnych opłat - miesz-
kańcy płacą. Podobnie samorządy lokalne. Mają w budżecie tylko tyle, ile mieszkańcy gminy zapłacą: od nieruchomości, 
od użytkowania pojazdów, od gruntów rolnych…

ne dla mieszkańców. Wydaje 
się więc logiczne, że jeśli rząd 
wprowadza jakieś państwowe 
reformy, to powinien znaleźć 
na nie pieniądze, a nie sięgać 
do kieszeni lokalnych samo-

rządów. Niestety, tak się sta-
ło ostatnio z reformą oświaty 
wprowadzoną pod koniec 
2016 roku. Wszelkie koszty 
reorganizacji gminnej oświaty 
musiały sfinansować gminy,  

a jakby tego było mało, to 
rząd zmniejszył subwencje na 
nią, a obiecane podwyżki dla 
pracowników nakazał pokryć  
z gminnych budżetów. Istnie-
je obawa, że przyznane 300 

zł na wyprawki dla uczniów 
w roku szkolnym 2018/19 
również będą finansować 
gminy. Cóż, idea słuszna, 
by pracownicy oświaty do-
stali wyższe wynagrodzenia,  
a rodzice uczniów mieli na 
tornister i książki, ale ten 
koszt powinno pokryć pań-
stwo, a nie samorządy, które 
z trudem wiążą koniec z koń-
cem, by zaspokoić wszystkie 
potrzeby swojej gminy.

AnKa
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Łabiszyn (kujawsko – pom.), Warszawa, Zgierz i Trzebinia 
(małopolskie) to miasta, w których w ostatnich trzech ty-
godniach wybuchły pożary na wysypiskach śmieci. W po-
wiecie otwockim mamy dwa składowiska odpadów. Oba 
zlokalizowane są w pobliżu DK 17, pomiędzy Jabłonną  
i Gliną. Czy i my powinniśmy obawiać się pożaru śmieci?

Wiązowna znalazła się wśród 
150 finalistów konkursu 
„Wiem, czym oddycham” or-
ganizowanego przez Aviva  
i w nagrodę otrzymała czujnik 
jakości powietrza do użytko-
wania przez najbliższe 2 lata. 
Dane dotyczące stężenia za-

Jakie powietrze w Wiązownie?
Od maja mieszkańcy Wiązowny i okolic mogą na żywo śledzić jakość powietrza w swojej 
miejscowości i okolicy. Urząd Gminy Wiązowna postarał się o czujnik powietrza firmy Airly, 
który został zamontowany na budynku urzędu. 

nieczyszczeń powietrza moż-
na śledzić, w czasie rzeczy-
wistym, na stronie Airly - airly.
eu/pl/ - w zakładce mapa oraz 
na smartfonie, pobierając dar-
mową aplikację Airly. Czujnik 
monitoruje kilka parametrów 
jakości powietrza: stężenia 

pyłów PM 10 i PM 2,5, aktu-
alną wilgotność powietrza, 
temperaturę oraz ciśnienie. 
Pokazuje także dane histo-
ryczne oraz prognozy zanie-
czyszczeń.

Red.

Płoną wysypiska śmieci!

Jak podaje Ministerstwo Śro-
dowiska, w Polsce w tym roku 
płonęło już blisko 70 wysy-
pisk, z czego ponad 20 to 
duże pożary, w których gasze-
niu brało udział kilkanaście/
kilkadziesiąt zastępów straży. 
W Zgierzu spłonęło ok. 50 tys. 
ton odpadów (papier, plastik). 
Liczba interwencji służb na 
wysypiskach od stycznia jest 
prawie dwukrotnie większa  
niż w całym ubiegłym roku. 
Ostatnio (3.06) w Studzian-
kach (woj. podlaskie), na 
obrzeżach Puszczy Knyszyń-
skiej, płonęła hałda śmieci  
o wielkości 30x80 i kilkanaście 
metrów w górę. Pożar gasiło 
16 zastępów strażackich
W powiecie otwockim ostat-
nie pożary odnotowane na 
wysypisku miały miejsce na 
terenie sortowni Lekaro, gdzie 
dwukrotnie gaszono ogień: 
w sierpniu 2015 r. oraz we 
wrześniu 2016 r. Nie były to 
ogromne pożary (w 2015 r.  
w płomieniach stanęło ok. 
1000 m3 odpadów zmie-
szanych), ale chyba nikogo 
nie trzeba uświadamiać, ja-
kie skutki dla zdrowia czło-
wieka i kondycji środowi-
ska niosą spalane śmieci. 
Można tylko puścić wodze 
fantazji i pospekulować, 
jaka część tablicy Mende-
lejewa idzie w atmosferę  
i do naszych płuc.
Coraz więcej odpadów spro-
wadzamy zza zachodniej 
granicy, po tym jak Chiny, 
kilkanaście miesięcy temu, 
zaostrzyły swoje regulacje 
prawne. Procederowi sprzy-
jają niskie ceny i brak kontroli 
na granicy. Główny Inspek-
torat Ochrony Środowiska 
podaje, że w ubiegłym roku 
legalnie wjechało do Polski 
733 tys. ton śmieci. A ile nie-
legalnie? Obecnie już głośno 
mówi się o intratnym bizne-
sie śmieciowym. Odważniejsi 
w sposób dobitny artykułują 
oskarżenia, wiążąc proceder 
z działaniem wręcz mafij-
nym. Na jednej tonie odpa-
dów, przywiezionych zgodnie  
z prawem, zarabia się  
w Polsce ok. 200 zł. Można 
przypuszczać, że nie chodzi  
o makulaturę, a raczej o sub-
stancje kłopotliwe, których 
składowanie i utylizacja jest 

kosztowna. Podpalenie defi-
nitywnie rozwiązuje problem 
właściciela wysypiska: nie 
trzeba płacić za drogą utyli-
zację w spalarni, a wcześniej 
czekać w długiej kolejce, no 
i tworzy się miejsce na nowe 
odpady. W Polsce dzia-
ła obecnie siedem spalarni  
o łącznej wydajności ok.  
1 mln ton rocznie, kolejne 
dwie - w budowie; koszt bu-
dowy jednej spalarni to ok. 
700 mln zł. Pożar w Zgierzu 
przyniósł właścicielowi wy-
sypiska szacunkowy zysk  
3 mln zł. Trudno wyrokować, 
ile z tych pożarów wybuchło 
w wyniku celowego działa-
nia. Część można zrzucić na 
barki niedbalstwa i ludzkich 
błędów. Na pewno nie można 
jednak przyjąć, że zadziała-
ła wyłącznie złośliwa natura, 
tym bardziej, że najczęściej 
ogień pojawia się w środku 
nocy (wszystkie wymienione 
w ,,zajawce”). Jak podała jed-
na z telewizji informacyjnych, 
w Trzebini pożar wybuchł  
w kilku miejscach jednocze-
śnie, a więc ktoś skutecznie 
zadbał, by nie zdążono uga-
sić zbyt wiele. W ostatnich 
tygodniach do powszechnego 
użytku zaczyna wchodzi okre-
ślenie „recykling po polsku.”
Jak rozwiązać problem? Po-
mysłów jest kilka, a czas nagli. 
Minister środowiska zapowie-
dział wzmożone kontrole na 
wysypiskach i to bez zapowie-
dzi (obecnie inspektorzy mają 
obowiązek zapowiedzieć się 
na 7 dni przed wyznaczoną 
datą kontroli, co brzmi jak frag-
ment scenariusza filmu Barei). 
W obliczu tego procederu głos 
zabrał sam premier Mateusz 
Morawiecki i stwierdzając do-
bitnie na konferencji prasowej: 
„miarka się przebrała”, zapo-
wiedział szybką zmianę regu-
lacji prawnych. Zauważył, że 
obecnie odpady przywożone 
są na zasadzie recyklingu, ale 
po przekroczeniu granicy już 
nie bardzo wiadomo, co się  
z nimi dzieje, ponieważ nikt 
nie prowadzi wnikliwej kontroli. 
Zintensyfikowany monitoring 
- to jedno, ale premier zapo-
wiedział również zwiększenie 
kompetencji inspektora ochro-
ny środowiska, który mógłby 
zapobiegać wwożeniu okre-
ślonych odpadów na teryto-
rium naszego kraju.
Z niecierpliwością czekamy 
na radykalne rozwiązania 
idące z „góry” i z niepokojem 
zerkamy na nasze zaśmieco-
ne podwórko.

Sławomir Wąsowski
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Wirus ASF stanowi obecnie 
niezwykle realne zagrożenie 
dla polskich hodowli trzody 
chlewnej. Zdaniem minister-
stwa, tylko poprzez utrzyma-
nie niskiej liczebności dzików 
można doprowadzić do wyga-
szenia choroby w środowisku 
naturalnym. W tym celu zde-
cydowano się podjąć radykal-
ne kroki mające doprowadzić 
do zmniejszenia gęstości po-
pulacji dzików do 0,1 osobni-
ka na kilometr kwadratowy na 
wschód oraz do 0,5 osobnika 
na zachód od Wisły.
Sanitarny odstrzał dzików 
przez myśliwych przeprowa-
dzony zostanie na terenie ca-
łego Mazowsza do 31 marca 
2019 roku i będzie się odby-
wać wyłącznie poza terena-
mi zamieszkanymi. 19 maja 
2018 r. wojewoda mazowiec-
ki, działając na wniosek Ma-
zowieckiego Wojewódzkiego 
Lekarza Weterynarii, wydał 
rozporządzenie (nr 9) w tej 
sprawie obowiązujące na te-
renie wszystkich 37 powiatów 
na Mazowszu. 
Do końca marca przyszłego 
roku, planuje się zmniejszyć  

Mają wystrzelać dziki
Od pewnego czasu rośnie w Polsce liczba przypadków afrykańskiego pomoru świń wśród 
dzików. Aby ograniczyć rozwój tej choroby, Ministerstwo Środowiska wprowadziło prze-
pisy umożliwiające całoroczne polowanie na dziki w całym kraju. Ostatnio wydana przez 
wojewodę mazowieckiego zgoda na sanitarny odstrzał tych zwierząt ma na celu jak naj-
szybsze ograniczenie występowania ognisk tej choroby.

w ten sposób populację dzi-
ków na terenach mazowiec-
kich obwodów łowieckich  
o 7 460 osobników. Co ważne, 
odstrzał sanitarny jest trzebie-
żą dodatkową, a więc wykony-
waną przez myśliwych poza 
tzw. planowanymi odstrzała-
mi. Podczas akcji nie będą 
organizowane polowania 
zbiorowe, a jedynie odstrzały 
indywidualne z zastosowa-
niem wszelkich dostępnych 
środków ostrożności i w taki 
sposób, aby nie stanowiły ja-
kiegokolwiek zagrożenia dla 
ludzi. Mięso odstrzelonych 
osobników, u których pod-
czas badania laboratoryjne-
go nie zostanie stwierdzona 
obecność wirusa ASF, zosta-
nie przeznaczone na użytek 
własny myśliwego lub będzie 
podlegać utylizacji. Tusze 
zwierząt z dodatnim wynikiem 
badania na obecność wirusa 
ASF będą bezwzględnie nisz-
czone.
- Jedynym sposobem zaha-
mowania liczby zachorowań 
na afrykański pomór świń jest 
ograniczenie populacji dzika 
- mówi Stefan Traczyk z woj-

skowego Koła Łowieckiego 
„Bażant” z siedzibą w Garwo-
linie - dzierżawiącego obwód 
434 na terenie powiatu otwoc-
kiego - nikt do tej pory nie 
wymyślił nic mądrzejszego. 
Trzeba po prostu ograniczyć 
liczbę osobników żyjących 
na wolności, co spowoduje, 
że choroba będzie rozprze-
strzeniać się wolniej. Przy 
mniejszej liczbie dzików praw-
dopodobieństwo ich kontaktu 
ze zwierzętami hodowlanymi 
będzie również zdecydowa-
nie mniejsze. Musimy jednak 
mieć świadomość, że całkowi-
te wyeliminowanie choroby tą 
drogą jest właściwie niemoż-
liwe. Wirus ASF jest bardzo 
żywotny i mimo że nie może 
doprowadzić do zachorowa-
nia człowieka, to jednak przez 
kontakt z zarażonym osobni-
kiem może być przez niego 
przenoszony.
Populacja dzika w Europie  
i w Polsce w ostatnich latach 
rosła dość dynamicznie. Obec-
nie w naszym kraju mamy 
ponad 220 tys. tych zwierząt,  
z czego niespełna 18 tys. w sa-
mym województwie mazowiec-

kim. To o ponad 35 proc. więcej 
niż zakładano na 2017 r. Mamy 
więc do czynienia z małą eks-
plozją demograficzną tego ga-
tunku, na którą wpływa wiele 
czynników. Przede wszystkim 
coraz większe areały kukury-
dzy i rzepaku uprawiane nie 
tylko na karmę i cele spożyw-
cze, ale również na biomasę  
i biopaliwa. Uprawy te stano-
wią dla dzików nie tylko do-
skonałą, wysokoenergetyczną 
karmę, ale i znakomitą kry-
jówkę na terenach uprawnych, 
na których - ze zrozumiałych 
względów - trudno prowadzić 
polowania. Dzik jest typowym 
wszystkożercą i prawdziwym 
utrapieniem rolników. Ryjąc  
w ziemi, potrafi poczynić wiel-
kie szkody, zwłaszcza w upra-
wach roślin bulwiastych. Nie 
zmienia to faktu, że jest także 
istotnym elementem bioce-
noz leśnych, które w znaczny 
sposób oddziałują nie tylko na 
leśny, lecz również polny eko-
system.
Czy ekstremalne działania pod-
jęte przez Ministerstwo Śro-
dowiska w celu zażegnania 
epidemii odniosą spodziewany 
skutek? Trudno powiedzieć. 
Przykład Białorusi pokazuje, 
że podjęta próba wyniszcze-
nia całości populacji dzika nie 
powstrzymała afrykańskie-
go pomoru świń. Również na 
Podlasiu działania myśliwych 
przyniosły skutek odwrotny od 
zamierzonego; nowe przypadki 
zachorowań na ASF w Puszczy 
Białowieskiej odnotowano już 
kilka miesięcy po intensywnym 
odstrzale dzików. Co więcej, 
bardzo prawdopodobne wyda-
je się zastąpienie zwolnionych 
siedlisk przed zainfekowane 
dziki z Białorusi. Dziś już wiado-
mo, że - zakrojone na szeroką 
skalę - polowania na dziki na 
terenie powiatu hajnowskiego 
nie przeszkodziły w rozprze-
strzenieniu się ASF. Jak będzie 
u nas - czas pokaże.

Andrzej Idziak

Ratujmy Celestyniaki!

Wsparcie prosimy kierować na konto:

PKO BP VIII O/W-wa 43 1020 1156 0000 7102 0061 5146  z dopiskiem: „Ratujmy Celestyniaki”
Na naszej stronie znajduje się zakładka „przekaż darowiznę” z łączem do PayPal lub Dotpay.

IBAN: PL43 1020 1156 0000 7102 0061 5146        KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPW
Wyślij sms na nr 72365 o treści S10858  

Koszt 2,46 brutto (w tym VAT)

Dramatyczny APEL O POMOC PODOPIECZNYM społecz-
nego schroniska w Celestynowie w utrzymaniu przez naj-
bliższe miesiące. Jesteśmy już na minusie w tym roku po-
nad 50 000 zł, nie przetrwamy do wakacji! (...)

Błagamy o wsparcie na wczo-
raj. Jeśli nie uzbieramy środ-
ków finansowych na najbliż-
szy kwartał zanim otrzymamy 
1% podatku, będziemy mu-
sieli schronisko ograniczyć 
do minimum. Nie mamy za co 

utrzymać naszych podopiecz-
nych. Dramat w pierwszej ko-
lejności dotknie naszych dłu-
goletnich opiekunów zwierząt 
i lekarzy weterynarii, którzy  
z braku środków będą musie-
li być zwolnieni i będą musieli 

zostawić swoich podopiecz-
nych. Setki kolejnych pod-
opiecznych nie trafi do nas po 
zmarłych, chorych osobach 
i z interwencji czym wielo-
krotnie zostaną skazane na 
śmierć. Dlatego prosimy,  
a raczej błagamy Państwa 
o pomoc, wsparcie i ratunek 
dla naszych podopiecznych. 
Każda przekazana złotówka 
jest na wagę naszego prze-
trwania i nadzieją na lepszą 
przyszłość. Pozwólcie nam 
ratować bezdomne i opusz-

CELESTYNÓW Schronisko 
dla Bezdomnych Zwierząt 
zachęca do adopcji jego 
podopiecznych. 

Franka - zwykła sunia,  
a przez to niezwykła. We-
teranka - w schronisku od 
zawsze i nikt nigdy się nią 
nie zainteresował. Nienarzu-
cająca się, łagodna, trochę 
wycofana. Nie wykazuje na-
wet cienia agresji. Potrzebuje 
mądrego opiekuna, który zre-
kompensuje jej lata samotno-
ści. Jest bardzo cierpliwa, już 
tyle lat czeka...i nadal nie traci 
nadziei! NR 61/15

Marley już nie liczy cza-
su spędzonego za krata-
mi. Zawsze jednak ema-
nuje dobrym humorem, 
wrażliwością i łagodnością. Za-
dziwiające, że tak cudownym  
i uczuciowym psem przez dłu-
gie lata nie zainteresował się 
żaden człowiek. To smutne, 
bo Marley oddałby z miłości 
całe swoje psie serce. Wciąż 
jednak wierzy, że nie umrze  
w schronisku. NR 353/15

Oto Ferdynand i jest na-
prawdę wspaniały! To piękny, 
duży pies. Rozpiera go mło-
dzieńcza, pozytywna energia 
i bardzo kocha ludzi. Szuka 
równie cudownych, aktyw-
nych opiekunów, którzy da-
dzą mu dom i już nigdy go 
nie porzucą. NR 107/18

Informacje o adopcji:
Schronisko  

dla Bezdomnych Zwierząt  
w Celestynowie ul. Prosta 3.  

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

@celestynow.toz.pl

czone chore zwierzęta. Kto 
im pomoże jak nas zabrak-
nie?

Łukasz Balcer
Dyrektor Schroniska  

dla Bezdomnych 
Zwierząt w Celestynowie 

www.celestynow.toz.pl

Przygarnij 
mnie!



8 czerwca 2018 r. 15KULTURA

Teraz przyszedł czas na 
Szkołę Podstawową nr 2 im. 
Ireny Sendlerowej. Warto  
w tym momencie wspomnieć, 
że Sendlerowa była związa-
na z Otwockiem, bo właśnie 
tutaj spędziła lata swojego 
dzieciństwa. Jej ojciec, Stani-
sław Krzyżanowski prowadził 
tu sanatorium i powszechnie 
uważano go za dobrego czło-
wieka. Wartości przekazane 
Sendlerowej przez Krzyża-
nowskiego odegrały znaczący 
wpływ na to, jakim była czło-
wiekiem. Jak wiadomo Irena 
Sendlerowa, w czasie II wojny 
światowej, bohatersko poma-
gała Żydom, za co otrzyma-
ła m.in. Order Orła Białego 
oraz odznaczenie Sprawie-
dliwej Wśród Narodów Świa-
ta, a sama przyznawała, że 
„ciągnęło ją w te okolice” (do 
Otwocka).
Nauczyciele otwockiej „dwój-
ki” wyszli więc z inicjatywą  
i zapytaniem do „muralarzy”, 

Otwock

W hołdzie Sendlerowej
Członkowie grupy „Otwockie Murale” nie zwalniają tempa. Artyści, specjalizujący się  
w barwnych malowidłach ściennych, już prawie od roku uświetniają miasto. Stworzyli  
wizerunki m.in. J. Tuwima, J. Lennona i M. Kubasińskiej. Budynki Szkoły Podstawowej  
nr 6 im. M.E. Andriollego oraz LO im. J. Słowackiego, dzięki tej ekipie, wyglądają atrakcyj-
niej, a przede wszystkim dumnie pokazują swojego patrona.

czy nie zechcieliby stworzyć 
na budynku ich szkoły wizu-
rek patronki. Członkowie gru-
py przystali na tę propozycję. 
Jak mówią nam artyści, ich 
poczynania wyglądają zawsze 
w ten sam sposób. Impulsem 
do działań jest zlecenie, po-
tem ci artyści, którzy akurat 
mają czas oraz chęci przy-
gotowują projekty konsulto-
wane następnie z właścicie-
lem ściany (zleceniodawcą) 
i po akcepcie rozpoczyna się 
tworzenie dzieła. Tak też było 
w przypadku SP 2 w Otwoc-
ku. Ekipa „Otwockich Murali” 
czekała na dobrą pogodę, by 
móc swobodnie przystąpić do 
prac. Kiedy wreszcie nadszedł 
odpowiedni moment, artyści 
zabrali się żwawo do akcji. 
Wizerunek patronki przed-
stawiony jest na tle ciepłych, 
żółtych barw pośród motyli. 
Warto dodać, że artyści nie 
tworzą graffiti, nie używają 
sprayów, ich murale tworzo-

ne są za pomocą pędzli i farb. 
Prace trwają ponad dwa ty-
godnie, a szkoła zyska nowy 
wizerunek na „Jarmark u Iren-
ki”, który rozpocznie się już  
w najbliższą sobotę 9 czerwca 
w „dwójce”, który zbiega się 
także z obchodzonym „Ro-
kiem Ireny Sendlerowej”.
„Otwoccy Murale” mówią, że 
już wkrótce przystąpią do re-
alizacji kolejnego projektu, tym 
razem na ul. Batorego. Zachę-
camy do śledzenia działalno-
ści grupy na Facebooku i za-
praszamy do zapoznania się z 
ich najnowszym dziełem przy 
ul. Poniatowskiego w SP nr 2 
już w nadchodzący weekend. 
Zamieszczamy też zaprosze-
nie uczniów na to wydarzenie, 
oraz spektakl „Żyć, aby poma-
gać” w MDK w Otwocku, któ-
ry odbędzie sie już w piątek  
8 czerwca.

Sebastian Rębkowski

Podniebne ewolucje ulubionych zespołów lotniczych 
w Polsce, zjawiskowe pokazy zabytkowych statków 
powietrznych, gwiazdorski turniej golfa i mnóstwo 
atrakcji dla całych rodzin - to wszystko podczas dwu-
dniowego pikniku lotniczego Sky Show Sobienie, któ-
ry odbędzie się w dniach 16-17 czerwca, w Sobieniach 
Szlacheckich. 

Sobienie Szlacheckie

Sky Show  
Sobienie 2018

Dzisiaj, w 100. rocznicę 
powstania lotnictwa pol-
skiego, tworzymy jedyne w 
swoim rodzaju wydarzenie 
dla pasjonatów podnieb-
nych ewolucji, miłośników 
golfa i amatorów wrażeń 
zapierających dech. Sky 
Show Sobienie z pewno-
ścią na stałe zapisze się 
w kalendarzu ulubionych 
imprez lotniczych i rodzin-
nych Polaków - mówi Ro-
bert Skóra, założyciel fun-
dacji Navigator, organizator 
pokazów. 
W pokazach lotniczych 
swój udział zapowiedziały 
już takie gwiazdy awiacji 
jak: Jacek Mainka, Artur 
Kielak, Marek Choim, Łu-
kasz Czepiela, Mateusz 
Strama i wiele innych. 
W sobotę, oprócz pokazów 
lotniczych i atrakcji naziem-
nych dla całych rodzin, 
odbędzie się gwiazdor-
ski turniej golfa, w którym 
uczestnicy, znane postaci 
polskiej estrady, będą wal-
czyć o nagrodę pieniężną, 

którą przekażą na cele cha-
rytatywne.
Sky Show Sobienie 2018 
to nie tylko pokazy lotnicze. 
To ogromy piknik rodzin-
ny, na który organizatorzy 
zapraszają wszystkich mi-
łośników spędzania wol-
nego czasu na świeżym 
powietrzu. Nie zabraknie 
ulubionych atrakcji dla ca-
łych rodzin, takich jak we-
sołe miasteczko, symula-
tory lotów, zawody dronów, 
lot balonem na uwięzi, loty 
widokowe, pokazy grup re-
konstrukcyjnych, pokazy 
sprzętu wojskowego, profe-
sjonalne lekcje gry w golfa, 
strefy gier video, strefa ma-
lucha i wiele innych. Dużą 
przestrzeń przeznaczono 
dla wystawców gastrono-
micznych. Ceny biletów 
będą w przedsprzedaży 
zaczynały się od 20 zł za 
osobę (www.skyshow.com.
pl). Wg prognoz, wydarze-
nie przyciągnie ponad 50 
tys. osób.

Sobienie Królewskie to niezwykle malowniczo 
 położony obiekt, zlokalizowany 50 km  
na południowy wschód od Warszawy.  

Teren obejmuje 9-hektarowy park krajobrazowy,  
lądowisko statków powietrznych z 900-metrowym 

 pasem trawiastym oraz pole golfowe.
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Nieprawdopodobna operacja Teosia
Każda historia ma swój początek i koniec. Jak w Holly-
wood… Ale życie pisze czasem scenariusze, które da-
lekie są od tych kreowanych w amerykańskiej Krainie 
Snów. Tym razem jednak wszystko wskazuje na to, że 
losy bohatera naszej opowieści potoczą się szczęśliwie.

Przypomnijmy… Teodor - syn 
państwa Emilii i Przemysła-
wa Górskich, mieszkających  
w Woli Duckiej, o którym pi-
saliśmy m.in. w grudniu ubie-
głego roku w „iOtwock.info”, 
urodził się z tzw. dysplazją ko-
ści. Kilkuletni chłopczyk cier-
piał na wrodzone zwichnięcie 
wszystkich stawów - bioder, 
kolan, stawów, łokci i nad-
garstków. Aby mógł stanąć 
na własnych nogach, potrzeb-
na była kosztowna operacja,  
a później leczenie i intensyw-
na rehabilitacja w Stanach 
Zjednoczonych. Przeprowa-
dzenie trwającego wiele go-
dzin zabiegu chirurgicznego, 
jak również późniejsza reha-
bilitacja w amerykańskiej klini-
ce, to koszt niemały, bo sza-
cowany na ponad 800 tysięcy 
złotych.
Dla zwykłego człowieka zdo-
bycie tak zawrotnej sumy, któ-
ra oznacza danie szansy wła-
snemu dziecku na normalne 
życie, to sytuacja granicząca 
z nieprawdopodobieństwem. 
No chyba, że w grę wcho-
dzi miłość matki, która łamie 
wszelkie bariery i pozwala 
wierzyć w to, że niemożliwe 
może stać się możliwe. Wia-
ra to jednak nie wszystko… 
Bez zaangażowania i pomocy 
mieszkańców gminy Wiązow-
na, całego powiatu, rodziny, 
przyjaciół oraz wszystkich 
ludzi dobrej woli, którzy włą-
czyli się w zbiórkę środków 
na leczenie syna państwa 
Górskich, zebranie tak dużej 
sumy w tak krótkim czasie by-
łoby jednak niezwykle trudne. 
Internetowe zbiórki, koncer-
ty, bale, licytacje, a wszystko 
po to, by dać małemu dziec-
ku szansę na zwyczajne ży-
cie, nadzieję, że los można 
odmienić. - Teoś to taki nasz 
mały celebryta. Wiedzieliśmy, 
że musimy mu pomóc i tak 
krok po kroku wymyślaliśmy 
kolejne akcje - mówił Janusz 
Budny, wójt gminy Wiązowna.
Szansą dla Teosia była 
skomplikowana rekonstruk-
cja stawów kolanowych tzw. 
super knee, czyli odtworze-
nie więzadeł stabilizujących 
kolana oraz rekonstrukcja 
stóp. Metodę tę stosuje się  
w przypadku pacjentów z wro-
dzonym niedorozwojem ud 
(czyli nierozwiniętymi kośćmi 
udowymi). Najogólniej rzecz 
biorąc, wygląda to tak, że 
stawy biodrowe nie rozwijają 
się do końca prawidłowo, co 
powoduje zaburzenie geome-
trii kości udowych oraz sta-
bilności stawów kolanowych  
i w konsekwencji skrócenie 
kości udowych. Metoda, któ-
rą stosuje się przy tego typu 
operacjach, ma przywrócić 

wszystko do normy, poza skró-
ceniem ud. - Przede wszystkim 
należy doprowadzić do sta-
bilności stawów biodrowych, 
poprawy ich przebudowy, li-
kwidacji przykurczów, które 
są związane z tą jednostką,  
a następnie poprawy geometrii 
kości udowych tak, aby prawi-
dłowo pracowały - mówi o me-
todzie „super knee” w jednym 
z wywiadów dr n. med. Milud 
Ibrahim Shadi - specjalista  
w zakresie ortopedii i trauma-
tologii pracujący w ORTOP 
Poliklinice w Poznaniu, a tak-
że w Szpitalu Ortopedyczno-
-Rehabilitacyjnym im. W. Degi 
w Poznaniu. W dalszej kolej-
ności należy doprowadzić do 
poprawy stabilności stawów 
kolanowych tak, aby kolana 
nie przemieszczały się w trak-
cie wydłużenia. To wszystko 
robi się w celu przygotowania 
do procesu wydłużenia koń-
czyn. Kolejny etap stanowi 
samo ich wydłużanie.
W Polsce, niestety, tego typu 
operacje to wciąż zabiegi pio-
nierskie, a do tego nierefundo-
wane przez NFZ. W naszym 
bogatym kraju, gdzie bardziej 
dba się o dzieci nienarodzone 
niż te, które są już na świecie, 
gdzie osoby z niepełnospraw-
nościami tygodniami muszą 
walczyć na korytarzach sej-
mowych o poprawę własnego 
bytu, a ministrom lekką ręką 
państwo wypłaca nagrody  
w wysokości rocznych przy-
chodów statystycznie zara-
biającego Polaka, bo zdaniem 
premiera „im się należą”, 
dzieci takie jak Teoś nie do-
stają drugiej szansy. Rodzice 
tego małego, sympatycznego 
chłopca szukali pomocy wszę-
dzie, gdzie tylko było to możli-
we. Rezultat tych poszukiwań 
był jednak taki, że przestali 
wierzyć w NFZ i musieli wziąć 
sprawy we własne ręce. No 
bo, ileż razy można słuchać  
o tym, że dziecko nie ma 
szans, że nogi i rączki, zwich-
nięte właściwie w każdym 
stawie, muszą już takie… po-
zostać. Lekarz w 32 tygodniu, 
po badaniu USG, bez skrępo-
wania wylał na ich głowę ku-
beł zimnej wody. ,,Dysplazja 
stawów biodrowych - nie tylko 
nogi, ale i ręce są wadliwie 
zbudowane…” - stwierdził. 
Państwo Górscy tymczasem 
szukali pomocy lekarza, te-
rapeuty, kogokolwiek, kto 
zada sobie odrobinę trudu, by 
właściwie zdiagnozować ich 
dziecko i oceni jego szanse na 
sprawność. Od tamtego czasu 
minęły ponad dwa lata. Nikt  
z lekarzy, z którymi kontakto-
wali się w Polsce, nie powie-
dział im, że ma jakiś „pomysł” 
na ich dziecko, że będzie je 

operował czy leczył.
Kiedy zaczęli już tracić wia-
rę w polską służbę zdrowia, 
Emilia Górska przypomniała 
sobie materiał, jaki oglądała  
w telewizji zanim jeszcze uro-
dziła chore dziecko. Kiedy 
więc po raz kolejny odmówio-
no jej podjęcia leczenia, chwy-
ciła za telefon i skontaktowała 
się z dr. Paleyem ze Stanów 
Zjednoczonych. Jeszcze tego 
samego dnia dostała odpo-
wiedź i propozycję spotkania 
w Polsce. Doktor bardzo długo 
i dokładnie oglądał Teosia, ki-
wał głową ze łzami w oczach, 
widząc, w jakiej jest sytuacji, 
a w jakiej mógłby być, gdyby 
leczenie zostało już podję-
te. Dwie operacje wykonane  
w Polsce nazwał powikłania-
mi, które nie miały najmniej-
szego sensu. Kosztorys lecze-
nia państwo Górscy otrzymali 
niemal natychmiast. Operacja 
miała potrwać kilka godzin, 
podczas których będzie moż-
liwe naprawienie 6 stawów 
naraz, po czym nastąpi trzy-
miesięczna rehabilitacja, po 
której istnieje duże prawdopo-
dobieństwo, że dziecko wróci 
do Polski i wysiądzie z samo-
lotu na własnych nóżkach.  
Z punktu widzenia państwa 
Górskich zdarzył się cud! 
Znaleźli w końcu lekarza, któ-
ry zrozumiał, że nie tak ma 
wyglądać życie ich dziecka  
i który w końcu chciał mu dać 
szansę. Barierą oczywiście 
były pieniądze, ale jeżeli się 
czegoś chce i uparcie do tego 
dąży, to osiągnięcie celu jest 
tylko kwestią czasu. Po raz 
kolejny okazało się, że ludzi 
mających wielkie serca, pełne 
poświęcenia i ofiarności nie 
brakuje, że pomagać może 
każdy i wszędzie.
16 maja br. w klinice St. Ma-
ry’s Medical Center w West 
Palm Beach w Stanach Zjed-
noczonych Teoś przeszedł 
długo oczekiwaną operację. 
Zdaniem operującego go  
dr. Feldmana zakończyła się 
ona pełnym sukcesem. Teo-
dor ma naprawione kolana  
i stopy. Ten wspaniały, dzielny 
chłopczyk otrzymał swoją dru-
gą szansę. Otrzymał ją dzię-
ki ludziom, ich solidarności  
i ofiarności oraz tej pozytywnej 
energii, dzięki której można 
pokonać nie tylko system, ale  
i odmienić ludzki los. W Polsce, 
dzieci takie jak Teodor, żyją ze 
swoim kalectwem w czterech 
ścianach. W Stanach Zjed-
noczonych chodzą do szkoły 
na własnych nogach, pracują  
i zakładają rodziny. Funkcjo-
nują samodzielnie, bo ktoś 
kiedyś dał im w życiu szansę.

Andrzej Idziak

Foto: Facebook / profil: Kręcimy dla Teosia
12 maja 21:21 • West Palm Beach, Stany Zjednoczone

Facebook / profil: Kręcimy dla Teosia St. Mary’s Medical Center.
18 maja 15:57 • West Palm Beach, Stany Zjednoczone
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Sesja dla mam i dzieci
Sekcja Fotograficzna Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie postanowiła uczcić 
Dzień Matki, zapraszając kilkanaście mam z gminy Wiązowna wraz z dziećmi na spe-
cjalne sesje fotograficzne im poświęcone. Miały one miejsce w Rzakcie i w Izabeli.

Pomysł sesji fotograficznej 
na Dzień Matki bardzo się 
spodobał - stawiły się na nim 
jako modele osoby od 3 tygo-
dni do 75 lat. Atmosfera była 
faktycznie świąteczna, a pięk-
ne czarno-białe portrety, które 
powstały w trakcie spotkania, 
z pewnością będą wspania-
łą pamiątką dla wszystkich 
uczestników wydarzenia.
- Z okazji Dnia Matki Sek-
cja Fotograficzna Gminnego 
Ośrodka Kultury w Wiązownie 
zrealizowała wyjątkowe sesje 
w świetlicy w Rzakcie oraz w 
Izabeli - powiedział instruk-
tor Krystian Herncisz. - Tego 
dnia zazwyczaj matki obda-
rowywane są kwiatami, laur-
kami i prezentami. My, jako 
grupa fotograficzna, posta-
nowiliśmy również uczcić ten 
dzień - fotografiami w klimacie 
czarno-białych portretów. Do 
zdjęć pozowały mamy, mamy  
z dziećmi oraz całe rodziny. 
Wykonane fotografie znajdą 
się na okolicznościowej wy-
stawie w Izabeli oraz corocz-
nej w Wiązownie. 
A oto komentarze uczestni-
ków-fotografów:

Danuta Podgórska - Orga-
nizacja i udział w sesji por-
tretowej z okazji Dnia Matki 
to było wyzwanie i skuteczna 
nauka fotografii – trzeba było 
„opanować” sprzęt oraz kilka-
naście matek wraz z dziećmi. 
Gościliśmy nie tylko polskie ro-
dziny, ale także dzieci z Grecji. 
To był żywioł… W efekcie po-
wstało kilkaset czarno-białych 
fotografii, z których po selekcji 
zostaną wybrane naprawdę 
ciekawe portrety Matek - po-
każemy na wystawie w Izabeli. 
Takie akcje świetnie integrują 
mieszkańców i inspirują foto-
grafów, którzy uczą się trudnej 
sztuki portretowania.
Michalina Siwik (11 lat) 
- Uczestniczyłam w sesji  
z okazji międzynarodowego 
Dnia Matki. Sesja ta była dla 
mnie łatwa. Mamy wspania-
le wyglądały na fotografiach,  
a z rodziną jeszcze piękniej. 
Sesje z ludźmi są trudne, 
gdyż niełatwo powiedzieć mo-
delom, jak chcemy, by zdję-
cie wyglądało, lecz zawsze 
udaje się zrobić piękne zdję-
cia. W zajęciach sekcji GOK 

Wiązowna uczestniczę od  
2 lat. Fotografia jest dla mnie 
oderwaniem się od rzeczywi-
stości, pięknem, które nie za-
wsze da się zobaczyć żywym 
okiem. Jest to też w pewien 
sposób przedstawienie siebie 
- to wgląd do mojej duszy.
Magdalena Burak - W sesji 
fotograficznej z okazji Dnia 
Matki, która odbyła się 22 maja  
w świetlicy w miejscowości Iza-
bela, brałam udział jako osoba 
fotografująca oraz jako model. 
Przyznam, że zdecydowanie 
bardziej komfortowo czuję się, 
robiąc zdjęcia niż gdy inni ro-
bią je dla mnie. Spodobał mi 
się bardzo sposób przeprowa-
dzenia tej niecodziennej sesji. 
Cieszę się, że mogłam w niej 
uczestniczyć.
Weronika Świderek - Jestem 
podróżnikiem, w podróży nie 
mam czasu na zastanawia-
nie się nad użyciem apara-
tu. Zajęcia są fantastyczne, 
umożliwiają mi pracę z apa-
ratem w różnych warunkach 
i sytuacjach. Ciągle nowe 
tematy dają dużo frajdy,  
a sama kiedy przez długi czas 

jestem w domu, nie mam chę-
ci wyciągania aparatu i pracy 
z nim.  Zajęcia grupowe są 
świetną motywacją, szcze-
gólnie pod profesjonalnym 
okiem naszego instruktora.  
W grupie mamy osoby bardzo 
zróżnicowane pod każdym 
względem: zainteresowań, 
wieku, obszaru pracy, nauki, 
z różnym doświadczeniem 
pracy z aparatem i zupełnie 
różnymi punktami widzenia, 
ale to właśnie stwarza niesa-
mowite warunki do kreatyw-
nego działania. Prywatnie 
dodam jeszcze, że mieszkam 
w Wiązownie już kilka lat, ale 
z uwagi na nieregularny tryb 
życia i specyfikę małych miej-
scowości, gdzie w zasadzie 
nie ma możliwości poznania 
społeczności lokalnej, coty-
godniowe warsztaty i eventy 
były dla mnie jedyną okazją 

do poznania fantastycznych 
ludzi z okolic. Ostatnia sesja, 
kiedy mieliśmy tylko kilka mi-
nut na uchwycenie dobrego 
portretu, pokazała nam, jakie 
wymogi stawia profesjonalna 
fotografia, a emocje i spojrze-
nia uchwycone na zdjęciach 
mówią już same za siebie.
Krystian Herncisz zaprasza 
kolejnych fotografów, którzy 
chcieliby wspólnie poprawiać 
swoje umiejętności. - Nasza 
sekcja fotograficzna dzia-
ła już 11 lat - mówi - a efekty 
ostatniego roku pracy można 
było przez cały maj oglądać  
w Amatorskim Teatrze Miej-
skim im. Stefana Jaracza  
w Otwocku. Zainteresowanych 
nauką fotografii i dołączeniem 
do naszej grupy serdecznie 
zapraszamy - bezpośredni 
kontakt 662 24 00 24.

Red.
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Powiat Otwocki Sobienie-Jeziory

Kulturalne fiszki
Otwock

8 czerwca, godz. 17.00, PMDK, ul. Poniatowskiego 10
Rok 2018 to rok Ireny Sendlerowej w związku z czym społecz-
ność Szkoły Podstawowej nr 2, której patronką jest właśnie Sen-
dlerowa, zaprasza na wyjątkowy spektakl pt. „Żyć, aby pomagać”. 
Spektakl poświęcony jest tej słynnej otwocczance, kierowniczce 
referatu dziecięcego Rady Pomocy Żydom. W programie m.in.: 
wystąpienie Karola Madaja, przedstawiciela Instytutu Pamięci 
Narodowej, autora książki pt.: „Proboszcz getta” oraz projektanta 
gier planszowych, wystawa Instytutu Pamięci Narodowej „Żegota 
- Rada Pomocy Żydom” oraz poczęstunek. Wstęp wolny.

9 czerwca, godz. 10.00, Szkoła Podstawowa nr 2  
im. I. Sendlerowej, ul. Poniatowskiego 47/49

Zapraszamy na „Jarmark u Irenki”. W programie m.in.: konkurs 
wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, prezentacja mo-
tocykli, parada jednośladów na cześć Ireny Sendlerowej, pokazy 
taneczne, występy uczniów, loteria fantowa, fotobudka, warsz-
taty origami, kąciki zdobniczo-jubilerskie, malowanie twarzy, za-
bawy z chustą Klanzy. kawiarenka, grill, wata cukrowa, świeże 
soki, wystawa i aukcja prac uczniowskich, pokazy ratownictwa, 
ścieżka zdrowia.

9 czerwca, godz. 10.00, Klub Mlądz, ul. Majowa 202
Bajkowy Poranek - bajki bawią, uczą i wzbudzają refleksje na 
temat wartości, które są w życiu ważne. Dodatkowo po seansie 
odbywają się animacje, które mają za zadanie utrwalić przekaz 
dydaktyczny. Wstęp wolny.

14 czerwca, godz. 16.00, Klub Mlądz, ul. Majowa 202
„Zrób to sam- kreatywne czwartki” to bezpłatne zajęcia świetli-
cowe dla dzieci w wieku szkolnym. Przed Wami ostatnie spotka-
nie przed wakacjami. Zapraszamy.

Józefów
8 czerwca, godz. 18.00, MOK Józefów, ul. Wyszyńskiego 1

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie zaprasza na wernisaż  
pt. „Nowe Odsłony 2018”. Zobaczycie dzieła członków stowa-
rzyszenia „Plastycy Ziemi Otwockiej”, co gwarantuje Wam róż-
norodność doznań artystycznych. Wstęp wolny.

9 czerwca, godz. 10.00,  
plac przed UM w Józefowie, ul. Wyszyńskiego 1

Janusz Prządka – miłośnik i pasjonat miasta Józefowa zaprasza 
wszystkich chętnych na wspólną wycieczkę rowerową. Trasa li-
cząca 20 km (Szlak Nadwiślański) przeplatana będzie postoja-
mi przeznaczonymi na ciekawe opowieści gospodarza wyciecz-
ki (potrwa ona ok. 4 h). Wstęp wolny, ale obowiązują zapisy: 
agnieszka.jung@mokjozefow.pl, tel. 22 789 22 84.

11 czerwca, godz. 17.00, MOK Józefów, ul. Wyszyńskiego 1
Walt Kowalski to emerytowany weteran żyjący we własnym 
poukładanym świecie. Jego spokój zostaje zburzony przez no-
wych sąsiadów z Azji, których syn spróbuje ukraść mu ulubione 
auto… Tę historię poznacie w ramach „Filmowego Klubu Senio-
ra” podczas seansu „Gran Torino” w reżyserii Clinta Eastwooda. 
Seans niebiletowany.

16 czerwca, godz. 9.00,  
zbiórka obok tablicy informacyjnej „Dolina dolnego 

Świdra” przy stadionie MLKS Józefovia Józefów
 „Dolina dolnego Świdra” to kolejny plener fotograficzny, na któ-
rym będziecie mogli „ustrzelić” wspaniałe momenty przyrodni-
cze. Wszak lato tuż, tuż, a natura się zieleni. Udział w plenerze 
jest bezpłatny. Obowiązują zapisy: agnieszka.jung@mokjo-
zefow.pl, tel. 22 789 22 84.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sobieniach-Jeziorach zaprasza na „Noc w bibliotece” zorgani-
zowaną w ramach IV wydania ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek” w  100-lecie Niepodległej pod 
hasłem „RzeczpospoCzyta”. Wstęp wolny.

Klub Batory Otwockiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej już po 
raz drugi organizuje Nocny 

Otwock

Gubiszlaki 2018
Rajd Nawigacyjny po powiecie 
otwockim. Imprezę zaplano-
wano w nocy z 9 na 10 czerw-

ca, a każdy z uczestników 
ma do wyboru jedną z 4 tras. 
Różnią się one długością, jak 
również środkiem lokomocji 
– są piesze lub rowerowe. 
I tak - do wyboru są: trasa 
piesza ok. 20-25 lub 30 – 35 
km oraz dwie trasy rowerowe 
30-35 km bądź 50-60 km. Or-
ganizator dopuszcza start za-
równo indywidualny jak i dru-
żynowy (do 6 osób), a każdy  
z uczestników w ramach wpi-
sowego otrzyma chustę wie-
lofunkcyjną, znaczek rajdowy 
i poczęstunek na mecie. Pod 
adresem http://klub-batory.pl/
REGULAMIN.pdf znajdziecie 
regulamin oraz informacje 
dotyczącą zgłoszeń.  

źródło: facebook.com

Otwock

Nasze najlepsze wesele
17 czerwca, godz. 19:00 
18 czerwca, godz. 16:00 
24 czerwca, godz. 19:00 
25 czerwca, godz. 19:00

Repertuar Kina Oaza
Bella i Sebastian 3

18 czerwca, godz. 18:00  
22 czerwca, godz. 18:00 
23 czerwca, godz. 11:00  
25 czerwca, godz. 14:00

Zimna wojna
23 czerwca, godz. 19:30 
24 czerwca, godz. 15:00 
26 czerwca, godz. 11:00 
27 czerwca, godz. 11:00
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Karczew

Farna w Karczewie

Dni Karczewa (15-17 czerwca) stanowią ważne wydarzenie 
dla lokalnej społeczności, więc z roku na rok uczestniczy 
w nich coraz więcej ludzi. Jest też coraz więcej atrakcji. Co 
czeka zainteresowanych imprezą w tym roku? Otóż gwiazdą 
wieczoru będzie Ewa Farna. Poniżej prezentujemy program 
obchodów, każdy z Was znajdzie na pewno coś dla siebie.

Niedziela
Kościół Parafialny  

p. w. Św. Wita w Karczewie,  
godz. 12.00

– Uroczysta msza św. w inten-
cji mieszkańców Karczewa.

Rynek Zygmunta Starego

Godz. 14:00 – Wystąpienia 
okolicznościowe władz samo-

rządowych
Godz. 14:15 – Lekcja historii 

o Karczewie  - SP nr 2
Godz. 14:30 – Koncert ludo-

wego zespołu Sołtysi
– Prezentacja wyników XXIX 
Ogólnopolskiego Konkursu 

Poetyckiego im. Jana Krzew-
niaka

– Wręczenie nagród w kon-
kursie na PIT

– Prezentacja Międzyszkolne-
go Klubu Sportowego

Godz. 15:45 – Koncert chóru 
Głos Duszy z Mińska (Biało-

ruś)
Godz. 16:30 – Występ 

uczniów Szkoły Muzycznej 
KIK Muza z Pilzna

Godz. 17:20 – Koncert ze-
społu młodzieżowego WHY 

NOT z Pilzna
Godz. 18:00 – Koncert 

zespołu Blues Station Dżem 
Cover

Godz. 19:30 – Gwiazda  
wieczoru: Ewa Farna

Godz. 21:00 – Zabawa ta-
neczna z zespołem Fanaberia

Godz. 22:30 – Pokaz ogni 
sztucznych

Godz. 23:30  
– Zakończenie imprezy

Sobota
MOSIR Karczew ul. Boh. 

Westerplatte 55, godz. 10.00
II Karczewski Bieg Uliczny

Rynek Zygmunta Starego, 
godz. 16.00

– Uroczysty polonez w wyko-
naniu uczniów klas gimnazjal-

nych Szkoły Podstawowej  
nr 1 w Karczewie  

Centrum Kultury,  
ul. Widok 2, sala widowi-

skowa, godz. 17.00
- Wystawa TPK pt.: „Rodzi-
ny Karczewskie” i wystawa 

SUTW pt.: „Karczew pędzlem 
malowany” 

Rynek Zygmunta Starego
godz. 17:30 – Finał Gminne-
go Konkursu Piosenki – Szko-

ła Podstawowa nr 2  
w Karczewie

godz. 18:00 – Finał Gminne-
go Konkursu Talentów  

„Pokaż swój talent”
godz. 19:30 – Prezentacja 
Wokalnego Zespołu Gębule  

z MGOK Karczew
godz. 19:45 – Prezentacja 

Stowarzyszenia Pasjonatów 
Muzyki Trzy-Czwarte

godz. 20:45 – Ogłoszenie 
wyników i wręczenie  

nagród finalistom Gminnego 
Konkursu Talentów  
„Pokaż swój talent”

godz. 21:15 – Koncert Julii 
Węgrowicz z zespołem

godz. 23:00  
– Zakończenie dnia

Piątek
Rynek Zygmunta Starego, godz. 10.00

– utworzenie napisu 470 lat  przez dzieci z Przedszkola  
nr 1, 2 i 3 w Karczewie

– uroczysty przemarsz uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2  
w Karczewie z transparentami zawierającymi hasła  

i rymowanki na temat Karczewa 

Centrum Kultury, ul. Widok 2,  
sala widowiskowa, godz. 18.00

– uroczysta Wieczornica Poetycka z udziałem  
laureatów i jurorów XXIX Ogólnopolskiego  

Konkursu Poetyckiego im. Jana Krzewniaka  
i spektakl pt. „Droga” Wojciecha Młynarskiego  
i Jerzego Derfla, piosenki - Stanisław Górka,  

prowadzenie Laura Łącz.

(Astro)
piknik

Miejski Ośrodek Kultury  
w Józefowie zaprasza 
wszystkie dzieci wraz  
z rodzicami na rodzinny pik-
nik naukowy pod znakiem 
astronomii. W programie 
m.in.: warsztaty, ścież-
ki zwiedzania, prelekcje, 
atrakcje dla dzieci i mło-
dzieży, mobilne planetarium 
astronomiczne, przyrządy 
do obserwacji nieba – tele-
skopy, itp. Wstęp wolny.

10 czerwca (niedziela), 
godz. 15.00,  

MOK Józefów,  
ul. Wyszyńskiego 1

Elektronika 
dla uszu
Już 10 czerwca na własne 
uszy będziecie mogli prze-
konać się, jak uzdolnionym 
artystą jest Przemysław 
Mieszko Rudź. Ten kompo-
zytor i wykonawca muzyki 
elektronicznej, popularyza-
tor astronomii, autor książek 
i przewodników zaprezentu-
je swój solowy projekt muzy-
ki elektronicznej z gwiazda-
mi w tle. Wstęp wolny.

10 czerwca (niedziela), 
godz. 19.00, 

skwer im św. Jana  
Pawła II, Józefów

Membrana
Pod tą nazwą kryje się wyda-
rzenie będące częścią XV Po-
wiatowego Festiwalu Kultury 
realizowanego przez powiat 
otwocki. Czym jest tytułowa 
membrana? To wielokulturo-
wy festiwal traktujący o rzece 
w jej przyrodniczym i symbo-

licznym znaczeniu. Tegorocz-
na edycja odbędzie się nad 
Świdrem, początek na plaży 
miejskiej w Otwocku. Wstęp 
wolny.
Kolejne wydarzenie z cyklu 
planowane jest na 8 lipca - 
„Pieśni Mocy”

Program:
9 czerwca (sobota). 
Wielkie Wodowanie

15.00 – Grzegorz Świtalski

15.30 – zespół ludowy  
wyłoniony w I Przeglądzie 

Zespołów, Śpiewaków  
i Muzyków Ludowych 

16.00 – Cztery Refy

17.00 – Oranżada

18.00 – Świdermajer  
Orkiestra

19.00 – Vavamuffin 

20.00 – Kapela Ze Wsi 
Warszawa

21.00 – Buzu Squat

22.00 – Zakończenie: 
wielkie ognisko pełne  

symboliki

vava, źródło: rzeszow.naszemiasto.pl

Otwock
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Roszada
Szachy to niezwykła dyscyplina sportowa – rywalizować ze 
sobą mogą różne pokolenia i to bez niebezpieczeństwa zali-
czenia kontuzji. Tak, oczy Was nie mylą… Międzynarodowy 
Komitet Olimpijski uznaje szachy za dyscyplinę sportu.
Już w sobotę (9 czerwca) Uczniowski Klub Sportowy MDK 
Otwock organizuje XII Otwarte Mistrzostwa Szkoły Podstawo-
wej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku o Puchar 
Dyrektora Szkoły. Niech Was nie zwiedzie młody wiek zawod-
ników, będą prawdziwe emocje. Turniej w szachach szyb-
kich dla uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków, start 
godzina 10.00. Szczegółowe informacje i zapisy na stronie:   
http://www.szachyotwock.pl/.

Wakul

Sokudo Cup tuż, tuż
Przypominamy, że już 16 czerwca Otwock stanie się mek-
ką zawodników karate, a to za sprawą kumulacji imprez. 
XIV Puchar Polski Dzieci i Młodzików, Międzywojewódzkie  
Mistrzostwa Młodzików strefy C oraz IV Turniej SOKUDO 
CUP zbliżają się wielkimi krokami!
Klub Sztuk Walk SOKUDO został po raz czwarty wybrany przez 
Polski Związek Karate do organizacji zawodów o tak wysokiej 
randze Zmagania rozpoczną się o godzinie 9.00 w hali sportowej 
przy ul. Konopnickiej 3 w Otwocku. Organizatorzy dla najlepszych 
przewidzieli medale, dyplomy, puchary oraz nagrody rankingowe: 
Najlepszy Zawodnik, Najlepsza Zawodniczka, Najlepszy Klub 
oraz Najliczniejszy Klub na mistrzostwach. Wszelkie informacje 
dostępne pod nr telefonu 667 339 147 oraz email: biuro@sokudo.
pl. Dla samych zawodników KSW Sokudo zawody te będą spraw-
dzianem przed wrześniowymi Mistrzostwami Europy w Berlinie.

Wakul
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Pomimo niesprzyjających 
prognoz pogodowych i du-
żych obaw z tym związanych 
udało się rozegrać wszyst-
kie planowane konkurencje 
mistrzowskie. Zawodom to-
warzyszyły starty mastersów 
(również o tytuły Mistrzostw 
Polski) oraz Ogólnopolskie 
Zawody Dzieci, w których 
Wilki mogą pochwalić się naj-
większymi sukcesami.
Zawodnicy z Otwocka przy-
wieźli z tych ważnych zawo-
dów łącznie 5 brązowych me-
dali i 2 miejsca czwarte, w tym 
w sztafecie, gdzie zabrakło 
odrobiny szczęścia, aby także 
stanąć na podium.
Najlepsza okazała się mło-
dziutka Olga Mazur, która na 
podium stawała aż 4 razy. 

Lokalny mundial
14 czerwca rozpoczyna się wielkie święto piłki nożnej – 
Mistrzostwa Świata w Rosji. Dzień wcześniej w Otwocku 
odbędą się lokalne zmagania o miano najlepszych i puchar 
Prezydenta Miasta Otwocka Zbigniewa Szczepaniaka.  
13 czerwca na terenie kompleksu sportowego przy ul. Kar-
czewskiej w Otwocku rozegrany zostanie turniej Otwock 
World Cup 2018.
Warto wybrać się jako kibic, bowiem emocji nie zabraknie. 
Organizatorzy przewidzieli miejsce dla maksymalnie 12 dru-
żyn (6 zawodników w polu + bramkarz), a każdy mecz potrwa 
15 minut (wyjątkiem jest finał oraz mecz o trzecie miejsce  
– 20 minut). Poniżej prezentujemy harmonogram turnieju.
· 18.00 - mecze grupowe,
· 20:00 - mecze ćwierćfinałowe,
· 21.00 - mecze półfinałowe,
·  21:30 - mecz finałowy i mecz o 3 miejsce.
· 22:00 - wręczenie wyróżnień, nagród i medali

Wakul

Biało-czerwony Otwock
W Dąbrowie Górniczej rozegrane zostały Mistrzostwa 
Europy w karate shotokan, a wśród reprezentantów Pol-
ski znaleźli się zawodnicy klubu ADSW JISSENKAN.

Turniej zorganizowano pod egidą światowej organizacji ka-
rate SKDUN i były to prawdopodobnie największe zawody 
tego stylu karate w Polsce (w tym roku). Zgłoszonych zo-
stało około 1100 zawodników z 20 krajów - obsługiwało ich  
80 sędziów, 30 osób ze strony organizatora oraz 170 tre-
nerów. W klasyfikacji młodzieżowej (Kohai) Polska zajęła 
4 miejsce, natomiast w klasyfikacji Mistrzostw Europy nasz 
kraj znalazł się na 11 miejscu. Zawodnikom ADSW JISSEN-
KAN, niestety, nie udało się zdobyć medali, chociaż wielu 
karateków z Otwocka zajęło miejsca blisko podium. 

Wakul

Debiutanci UKS Wilki Otwock 
Z MEDALAMI

W dniach 2-3 czerwca w Dusznikach Zdroju odbyły się Torowe Mistrzostwa Polski w jeź-
dzie szybkiej na rolkach, w których rywalizowała cała krajowa czołówka. Na starcie stanęło  
320 zawodników i zawodniczek z całej Polski oraz kilkoro zawodników z Czech. Nie zabra-
kło oczywiście reprezentantów UKS Wilki Otwock, w tym kilkorga debiutantów. I to właśnie 
oni sprawili najwięcej miłych niespodzianek i dostarczyli najwięcej emocji.

Wyczyn Olgi jest tym bardziej 
godny podkreślenia, że był to 
jej debiut na torze. Inna, jesz-
cze młodsza zawodniczka, 
Aleksandra Niemczyk, także 
debiutantka na tej imprezie, 
również odbierała medal za 
trzecie miejsce. Obie ,,Wil-
czyce” wykazały się ogromną 
wolą walki i pokazały, że na-
wet upadki, które każda z nich 
zaliczyła, nie muszą być jed-
noznaczne ze stratą medalo-
wej pozycji.
Najlepsze wyniki w Duszni-
kach osiągnęli zawodnicy  
z klubów, które mają moż-
liwość na co dzień ćwiczyć 
na profesjonalnych torach 
wrotkarskich. Imprezy, ta-
kie jak ostatnie mistrzostwa, 
doskonale pokazują, jak od-

powiednia infrastruktura i jej 
dostępność wpływają na wy-
niki sportowe. Duszniki Zdrój, 
Tomaszów Lubelski, Kłodzko, 
Tomaszów Mazowiecki czy 
Słomczyn mają już swoje tory 
i to właśnie zawodnicy z tych 
miast wiedli prym w miniony 
weekend. My w Otwocku jesz-
cze czekamy na swoją szan-
sę, aby rozwijać i doskonalić 
drzemiące w młodych zawod-
nikach umiejętności. Obyśmy 
się wkrótce doczekali …
Cała impreza stała się dosko-
nałą promocją jazdy szybkiej 
na rolkach nie tylko w Duszni-
kach, ale i w całej Polsce, gdyż 
zawody były przez cały czas 
trwania transmitowane on-line.

Agnieszka Zyśk-Pożoga 

źródło: ADSW JISSENKAN
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Włoska Toskania to jeden z najważniejszych regionów turystycznych 
na świecie ze wspaniałą kuchnią, tradycją winiarską, zabytkami  
i światowej sławy muzeami. Poza tym, kto by nie chciał odwiedzić  

Florencji, ale mamy też odrobinę Toskanii w Otwocku. Oczywiście to 
nie są zabytki, klimat czy kuchnia, lecz rezydencjonalna architektura. 

24 HISTORIA

Włoska Toskania to jeden  
z najważniejszych regionów 
turystycznych na świecie ze 
wspaniałą kuchnią, tradycją 
winiarską, zabytkami i świato-
wej sławy muzeami. Poza tym, 
kto by nie chciał odwiedzić 
Florencji, ale mamy też odro-
binę Toskanii w Otwocku. 
Oczywiście to nie są zabytki, 
klimat czy kuchnia, lecz rezy-
dencjonalna architektura. 
Wystarczy wybrać się na spacer 
w rejon skrzyżowania ulic Bro-
nisława Czecha i Ambasador-
skiej, aby zobaczyć pozostałość 
ciekawego założenia architek-
tonicznego wzniesionego przed 
II wojną światową dla dwóch 
braci Rzeczkowskich.
Pod adresem Ambasadorska 
3 do dzisiaj wznosi się okaza-
ły piętrowy dom z niedawno 
odnowioną elewacją. Od stro-
ny ogrodu, który pierwotnie 

Odrobina Toskanii ... w Otwocku

sięgał aż do ul. Mieszka I, 
integralną częścią budynku 
jest imponujący przeszklony, 
półkolisty taras z odkrytym 
balkonem na I piętrze. Patrząc 
na ten budynek o idealnych 
proporcjach z zachowanymi 
oryginalnymi okiennicami, 
balustradami i kratami okien-
nymi, mamy wrażenie, że 
przenieśliśmy się gdzieś do 
środkowych Włoch w okoli-
ce Firenze (Florencji), czyli 
właśnie do... Toskanii. Drugi, 
bliźniaczy budynek, powstał 
kilkadziesiąt metrów dalej 
przy ul. Bronisława Czecha 4.
Historia tego miejsca sięga po-
łowy lat 30. ubiegłego wieku, 
kiedy to bracia Rzeczkowscy 
zakupili działki budowlane 
na terenie ówczesnego letni-
ska Świder. Jan Rzeczkow-
ski nabył dwie działki przy  
ul. Spokojnej (dzisiejsza ul. 

Bronisława Czecha), nato-
miast Ryszard Rzeczkowski 
wraz z żoną Martą kupił dużą 
działkę przy ul. Borowej 2 (dzi-
siejsza ul. Ambasadorska 3). 
Bracia postanowili wybudo-
wać tam swoje wille. Zostały 
one wzniesione w 1939 r. i wy-
kończone już po zakończeniu 
wojny w 1945 r. Rzeczkowscy 
prowadzili rodzinną firmę bu-
dowlaną w Warszawie mającą 
bardzo dużą renomę w okre-
sie międzywojennym. Było to 
„Przedsiębiorstwo Budowlane 
A. i R. Rzeczkowscy” miesz-
czące się w Warszawie przy 
ul. Zajęczej 8, które następ-
nie zmieniło nazwę na „Biuro 
Budowlane Bracia Rzeczkow-
scy”. Firma była rzetelna, a jej 
renoma zasłużona. Skutkowa-
ło to otrzymywaniem najbar-
dziej prestiżowych realizacji 
budowlanych w Warszawie  

z przebudową pałacu Brühla  
i budową nowego pawilonu 
Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych w Warszawie w la-
tach 1932-37 na czele.
Projektantem obydwu willi 
był zaprzyjaźniony z Rzecz-
kowskimi król polskiej ar-
chitektury Bohdan Pniewski 
(1897 - 1965) -  znany z takich 
realizacji jak: gmach Sądów 
Grodzkich na Lesznie w War-
szawie, budynek Poselstwa 
RP w Sofii, przebudowa i roz-
budowa gmachu Minister-
stwa Spraw Zagranicznych  
w pałacu Brühla, gmach Mini-
sterstwa Komunikacji przy ul. 
Chałubińskiego, siedziba Na-
rodowego Banku Polskiego, 
Dom Chłopa, a także zespół 
archiwów (obecnie Archiwum 
Akt Nowych) przy ul. Hankie-
wicza. Ostatnim jego dziełem 
był projekt odbudowy gma-
chu Teatru Wielkiego, czynią-
cej z niego największą scenę 
operową świata. W Świdrze 
zaprojektował proste w formie 
o idealnych proporcjach wille, 
które nawiązują do toskań-
skich willi wznoszonych w re-
jonie Florencji.
Po wojnie obydwie wille prze-
chodziły różne koleje losu. Jan 
Rzeczkowski tylko około roku 
mieszkał w swojej - sprzedał 
ją w 1946 r. Przez kolejne 
lata zmieniała ona właścicieli  
i użytkowników. PSS „Spo-
łem” będące właścicielem wil-
li przy ul. Bronisława Czecha 
4 prowadziło tam restaurację 
„Suwalska”. Po niej - w tym 
samym miejscu -  w latach 70. 
ubiegłego wieku otworzyła 
swoje podwoje kultowa otwoc-
ka restauracja „Ambasador-
ska” prowadzona początkowo 
przez ajentów Społem, a z 
czasem przejęta całkowicie 
przez prywatnego właściciela.  

W tym czasie budynek został 
niezbyt szczęśliwie przebudo-
wany, co doprowadziło do za-
tarcia jego oryginalnej bryły. 
Szczególnie szkoda odkrytego 
tarasu na I piętrze, który został 
w całości zabudowany. Dzia-
łająca tutaj restauracja słynęła  
z dobrej kuchni i zabawy. Przy-
jeżdżali do niej goście z Warsza-
wy i dalszych okolic Otwocka. 
Lubił tutaj przebywać wieloletni 
premier PRL-u Józef Cyrankie-
wicz. Od kilkunastu lat budy-
nek stoi nieużytkowany.
Druga z willi, wzniesiona dla 
Marty i Ryszarda Rzeczkow-
skich, pozostała do dzisiaj  
w rękach ich spadkobierców, 
co widać w dbałości o zacho-
wanie tej wspaniałej budowli. 
Niedawno miałem ogrom-
ną przyjemność spotkać się  
z nimi i porozmawiać o histo-
rii tego miejsca za jeszcze raz 
serdecznie im dziękuję. Jed-
nak w okresie PRL-u też nie 
mieli lekko. Dokwaterowano 
im przygodnych lokatorów 
komunalnych, a nawet urzą-
dzono rotacyjne mieszkanie 
dla funkcjonariuszy UB i MO. 
Zapewne byli to funkcjonariu-
sze, którzy pilnowali słynnego 
podpułkownika Światło miesz-
kającego nieopodal.
Rzeczkowscy spoczywają 
w rodzinnym grobowcu na 
warszawskich Powązkach  
w kwaterze nr 168 w rzędzie 
4. W grobowcu tym spoczy-
wa założyciel firmy budowla-
nej - Alfons oraz wspominani  
w artykule Marta, Ryszard  
i Jan Rzeczkowski. Będąc na 
warszawskich Powązkach, 
warto zapalić świeczkę na gro-
bie tak zacnej rodziny, zasłu-
żonej dla Warszawy i do dzi-
siaj związanej z Otwockiem.

Paweł Ajdacki

Willa Rzeczkowskich przy ul. Ambasadorskiej.

Willa przy ul. Czecha 4, gdzie znajdowała się  
legendarna restauracja Ambasadorska..

Wnętrze restauracji Suwalska - pocztówka z początku lat 70.


