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OTWOCK Smętny widok w centrum miasta. Miała tu rosnąć nowoczesna Galeria kupiecka, a od roku nic się nie dzieje. 
Niestety rada miasta choć obradowała już nad tematem 10 razy (łącznie z komisjami) wciąż nie podjęła ważnej decyzji 
umożliwiającej rozpoczęcie inwestycji. i wciąż oczekuje kolejnych zapewnień od inwestora, że galerię zbuduje. - s. 3
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Czek na milion dla powiatu 
otwockiego

RekLAMA

POWIAT otwocki ma 
już oficjalnie przyznane 
dofinansowanie na moder-
nizację ulicy Żeromskiego. 
Umowę w sprawie przeka-
zania funduszy na tę inwe-
stycję z budżetu Mazowsza 
podpisali dzisiaj (7.02.2018) 
Adam Struzik -marszałek 
województwa mazowieckie-
go oraz Mirosław Pszonka 
- starosta i Paweł Rupniew-
ski - wicestarosta powia-
tu otwockiego.

W środę, 7 lutego 2018 
r.,  otwockie sta-
rostwo powiatowe 

gościło przedstawicieli Ma-
zowieckiego Urzędu Mar-
szałkowskiego oraz trzech 
powiatów: otwockiego, piase-
czyńskiego i wołomińskiego. 
W miłej atmosferze w siedzi-
bie na ul. Komunardów na-
stąpiło uroczyste podpisanie 
umów w sprawie przyznania 
wsparcia finansowego z  bu-

dżetu województwa mazo-
wieckiego na przebudowy 
dróg powiatowych.

W  imieniu powiatu piase-
czyńskiego umowę podpisali: 
starosta Wojciech Ołdakow-
ski i Ksawery Gut - członek 
rady powiatu. W  imieniu 
powiatu wołomińskiego zaś 
starosta Kazimierz Rakowski 
i wicestarosta Adam Łossan. 
Obecni byli radni Sejmiku  
Województwa Mazowieckie-
go, rad powiatów oraz skarb-
nicy.

Wreszcie 
Żeromskiego będzie 
cała nowa 
W  wyniku otrzymania tej 

dotacji ( w  wysokości 1 114 
750 zł ) Zarząd Dróg Powia-
towych w  Otwocku będzie 
mógł w tym roku kontynuo-
wać i  zakończyć całościowo 
modernizację ważnej drogi 
dla całego powiatu, czyli ul. 
Żeromskiego. W  ubiegłym 

roku zrobiona została nowa 
nakładka asfaltowo-betono-
wa na części ulicy, jednak bez 
oznakowania poziomego, co 
zostanie wykonane w  tym 
roku. Co bardziej istotne - 
gruntownej przebudowie 
ulegnie droga na odcinkach 
od ulicy Samorządowej do 
Warszawskiej oraz od koś-
cioła w Wólce Mlądzkiej do 
Drogi Krajowej nr 17.

Starosta Mirosław Pszon-
ka podziękował w  imieniu 
powiatów Sejmikowi Woje-
wództwa Mazowieckiego za 
udzielenie wsparcia finanso-
wego na budowy dróg, co jest 
istotnym elementem stymu-
lacji rozwoju regionów.

Marszałek Adam Struzik 
podkreślił, że fundamen-
tem rozwoju Mazowsza jest 
współdziałanie samorządów. 
Jak zauważył, w  momencie 
wejścia do Unii tylko ok. 20 
proc dróg było w zadowalają-
cym stanie, dziś jest znacznie 
lepiej. - Tym niemniej jest to 
ciągle wyzwanie cywiliza-
cyjne - podkreślił. Budżet 
województwa stanowi ok. 3 
mld zł, na inwestycje w tym 
roku przeznaczono 1 mld 100 
mln (ok. 40%) i  jest to rok 
rekordowy pod tym wzglę-
dem. - Mazowsze do 2020 
r. ma ustabilizowaną sytu-
ację z  „janosikowym”, który 
już tak nie drenuje budżetu 
województwa (obecnie to ok. 
370 mln zł). Z tego powodu 
jest więcej pieniędzy na in-
westycje, stąd m.in. pomysł 

na program wsparcia z prze-
znaczeniem na przebudowy 
dróg dla powiatów. W  jego 
ramach zostanie przekazane 
łącznie ponad 100 mln zł do 
36 powiatów. To pierwsze 
od lat tego typu wsparcie 
z budżetu Mazowsza dla sa-
morządów lokalnych. Celem 
jest uzyskanie spójności te-
rytorialnej, komunikacyjnej 
bardzo ważnej dla rozwoju 
firm, turystyki, itd. Wszystkie 
wybrane do dofinansowania 
projekty powiatowe dotyczą 
dróg faktycznie ważnych, a, 
niestety, zaniedbanych, bo 
po prostu brakowało na nie 
pieniędzy. 

Marszałek przypomniał, 
że od tego roku Mazow-
sze zostało podzielone na 
dwa obszary statystyczne: 
Warszawa i  9 otaczających 
powiatów oraz pozostałe 
37 powiatów. Dzięki temu 
biedniejsza część wojewódz-
twa będzie mogła dalej starać 
się o  duże fundusze unijne 
w kolejnej perspektywie Po-
lityki Spójności (po 2020 
r).  Co zaś tyczy powiatów 
z  obszaru metropolitalnego 

(w tym otwockiego), to choć 
ich średnia dochodów na 
mieszkańca jest wyższa od 
średniej europejskiej, wciąż 
mają wiele potrzeb inwe-
stycyjnych. Z pewnością da-
lej będą mogły korzystać ze 
wsparcia typu ZIT. - My nie 
zostawimy tych powiatów 
w obszarze metropolitalnym 
bez wsparcia - zapewnił mar-
szałek. Zbudujemy własną 
politykę wyrównywania roz-
woju na tym terenie. Wiemy, 
że te powiaty nie stanowią 

oazy bogactwa i  szczęścia, 
a koszty realizacji inwestycji 
są tu często znacznie wyższe 
niż w innym miejscu. Obec-
ny program „Mazowiecki 
instrument wsparcia dróg 
lokalnych” jest pierwszym 
krokiem, ale nie ostatnim.

Po prezentacji projektów 
z  poszczególnych powiatów 
włodarze podpisali umowy 
z marszałkiem i otrzymali pa-
miątkowe czeki wielkości XL.

ZetKa

Komunikat  
W sprawie zarzutu naruszenia dóbr 
osobistych Pana dariusza kołodziejczyka na 
łamach iotwock.info przez Jana Szczyrka i 
Media - info sp. z o.o. zainteresowane Strony 
sporu zgodnie postanowiły zawrzeć ugodę 
wyjaśniając sobie wszelkie wątpliwości.

Redakcja 
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inwestor już rok czeka, radni 
obradują, a budowa stoi!

RekLAMA

OTWOCK W styczniu minął 
rok, od kiedy inwestor Ga-
lerii Kupiecka złożył wnioski 
o wykup nieruchomości 
o powierzchni ca 8% całości 
terenu przewidzianego pod 
Galerię, a stanowiących 
własność miasta. Chodziło 
o kilka niesamodzielnych 
działek o rozmiarach od 
4 do 250 m kw., które 
inwestor chciał kupić po 
cenie rynkowej po to, by na 
łącznej powierzchni 13 tys. 
m kw. wybudować galerię 
handlową. Przyjęcie jego 
propozycji przez radnych 
wydawało się być czystą for-
malnością…

Prezydent poparł 
wniosek inwesto-
ra i  skierował go 
do rady miasta 
z prośbą o stosowną 

uchwałę. Niestety, 10 posie-
dzeń, które odbyły się do tej 
pory, nie przyniosło zamierzo-
nego rezultatu.

Pierwsza komisja rady mia-
sta odbyła się już w  marcu 
2017 r. Kolejne posiedzenie, 
tym razem połączonych ko-
misji rady, miało miejsce 
w  kwietniu. Sprawa nie na-
bierała tempa. Na kwietnio-
wym spotkaniu prezydent 
i inwestor przekonywali rad-
nych, że małe działki, które 
są niesamodzielne, mogą 
posłużyć tylko inwestorowi 
lub osobie o złych zamiarach, 
która kupi je po to, by tą in-

westycję zablokować. Z  tego 
powodu niezbędny jest prze-
targ ograniczony. Nie wszyscy 
radni podzielali to stanowisko. 
Krzysztof Kłósek, radny PiS 
(asystent posłanki PiS Ani-
ty Czerwińskiej) stwierdził, 
że: „ My jako radni musimy 
stać w kontrze, musimy mieć 
świadomość, że są też inni in-
westorzy, którzy będą mogli 
chcieć stanąć do przetargu. 
Bo pan ma za zadanie wyge-
nerować jak największy zysk 
za jak najmniejsze pieniądze, 
a miasto ma za zadanie za jak 
najwyższą kwotę te działki 
sprzedać, a  nie pomóc panu 
budować galerię. I  to jest ta 
różnica. I oczywiście nie mo-
żemy Panu przeszkadzać i mu-
simy pana wysłuchiwać. Nato-
miast wnioski, że pan będzie 
nam mówił w jakim trybie po-
winny być sprzedane działki, 
uważam za zbyt daleko idące.” 
https://www.youtube.com/
watch?v=ZuX5c3ts6LQ

Na szczęście dla mieszkań-
ców koledzy z  rady przeko-
nali radnego PiS do zmiany 
stanowiska i kolejne komisje, 
które odbyły się w  czerwcu 
i lipcu 2017 r. debatowały już 
o tym, w jaki sposób odpłatnie 
przekazać nieruchomości in-
westorowi Galerii Kupiecka. 
Kolejna zaś tj. sierpniowa ko-
misja przyjęła stanowisko, że 
kończy swoje debatowanie do 
czasu aż inwestor przedstawi 
pozwolenie na budowę galerii. 
Radni w mediach społecznoś-

ciowych zapowiadali, że nie 
kierują się złymi zamiarami, 
lecz zwyczajną ostrożnością 
i gdy tylko inwestor otrzyma 
pozwolenie na budowę, nie-
zbędne mu działki zostaną 
niezwłocznie przekazane.

Inwestor pozwolenia uzy-
skał we wrześniu 2017 r. i był 
gotów budować, ale nadal… 
niestety, nie posiadał jeszcze 
8% powierzchni całej przed-
miotowej inwestycji. O  po-
moc zaczął prosić samego 
Mateusza Morawieckiego, 
ówczesnego ministra rozwoju. 
Informował w piśmie, że ga-
leria jest dużą, kosztującą 60 
mln inwestycją, która zapew-
ni 300 dodatkowych miejsc 
pracy. Wskazał, że w  radzie 
miasta zasiadają i nią kierują 
przedstawiciele partii rządzą-
cej, dlatego poprosił ministra 
o pełnienie funkcji mediatora 
w tej sprawie: https://iotwock.
info/artykul/czy-minister-mo-
rawiecki/273189

Po tym apelu sprawą zajęła 
się również prasa ogólnopol-
ska. W  związku z  nagłośnie-
niem tematu radni po raz 
kolejny spotkali się i przyjęli 
stanowisko, że wyrażają po-
zytywną opinię dotyczącą 
zbycia nieruchomości na 
rzecz inwestora. Wydawać by 
się mogło, że sprawa została 
sfinalizowana, ale nic bar-
dziej mylnego! Do zbycia po-
trzebna jest bowiem uchwała 
rady miasta, a nie stanowisko. 
Dlatego w listopadzie 2017 r. 

znowu spotykały się połączone 
komisje radnych, aby debato-
wać nad tym, jak owa uchwała 
ma wyglądać. Temu samemu 
tematowi radni poświęcali 
czas na dwóch styczniowych 
komisjach w tym roku.

Na sesji rady miasta w lutym 
br. radni przyjęli kolejne sta-
nowisko:

Rada wnioskuje do inwesto-
ra o  przedstawienie umowy 
przedwstępnej z  bankiem/
funduszem inwestycyjnym 
dotyczącym uruchomienia 
przez bank/fundusz inwesty-
cyjny finansowania inwestycji 
w przypadku uzyskania przez 

inwestora prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości.

Co ciekawe, inwestor o przy-
jętym przez radnych stanowi-
sku dowiedział się od naszej 
redakcji. Radni zapomnieli 
o  tym inwestora  poinfor-
mować! Jak to się ma do za-
pewnień z września ub. r., że 
z  przekazaniem działek cze-
kają tylko na pozwolenie na 
budowę? Dlaczego tak ważna 
sprawa nie jest przez radnych 
traktowana priorytetowo? Czy 
sprawa trafi na 10 już komisję, 
czy na kolejną sesję? Inwestor 
i mieszkańcy niecierpliwie cze-
kają na zakończenie obrad 

w  tej sprawie, a  termin roz-
poczęcia prac budowlanych 
wciąż się przesuwa.

Rada Miasta Otwock jest 
jak pies ogrodnika - sama nie 
zbuduje, a innym nie pozwa-
la. Opisane jej działanie bez 
znanych powodów torpeduje 
inwestycje, a tym samym roz-
wój gospodarczy w  mieście. 
Tak nie zachowuje się dobry 
gospodarz. Ale przyjdzie czas 
rozliczeń (wyborów) i należy 
mieć nadzieję na bardziej 
rozsądne wybieranie przed-
stawicieli do Rady.

Redakcja/Kazimiera Zalewska

Film inwestora z października 2017 r.:
https://www.youtube.com/watch?v=Gne5kVlvCLA
Pisaliśmy już o tej sprawie tutaj:
23 styczeń: https://iotwock.info/artykul/wiosna-rusza-budowa/114222
30 czerwca: https://iotwock.info/artykul/galeria-kupiecka/259057
3 sierpnia: https://iotwock.info/artykul/galeria-kupiecka--kolejna/264131
9 września: https://iotwock.info/artykul/dlaczego-nie-buduje-sie/269622
2 październik: https://iotwock.info/artykul/czy-minister-morawiecki/273189
25 października: https://iotwock.info/artykul/galeria-kupiecka--maly/299710
25 listopada: https://iotwock.info/artykul/w-grudniu-moze-ruszyc/314024
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Gazety kupuje się dla 
wiedzy, jaką niosą. O 
świecie, o sprawach 

międzynarodowych, o mia-
stach, w których nie byliśmy 
i bardzo dużo o polityce. Pis-
ma lokalne zaś dostarczają 
informacji o ludziach, którzy 
mieszkają tuż obok i dalej, o 
sąsiedniej wiosce i o dziurach 
w drogach, po których jeździ-
my. Ponadto nasza, czyli lokal-
na gazeta, przekazuje bieżące 
informacje o uchwałach, które 
radni w naszej gminie podej-
mują i zawsze możemy liczyć, 
że mając problem z załatwie-
niem zawiłej sprawy, dzienni-
karze, w ten czy inny sposób, 
pomogą. Często mamy swo-
ich ulubionych autorów w 
gazecie i kupujemy ją, by ich 
teksty przeczytać. Kupuje się 
też prasę lokalną, by znaleźć 
informacje, gdzie kupić najta-
niej telewizor, samochód albo 
zamówić opiekę do dziecka.

W 1989 r. ukazywało się 
w Polsce 49 tytułów o łącz-
nym nakładzie 9 milionów. 
Po dziesięciu latach na ryn-
ku prasowym było dwa razy 
więcej wydawców gazet, ale 
ich nakład ledwie przekraczał 
trzy miliony egzemplarzy. W 
2015 r. odnotowano, że na 
rynku jest 2428 tytułów pra-
sy lokalnej i zostało już tylko 
10 wydawców ogólnokrajo-
wych. Łącznie w ubiegłym 
roku wydrukowano półtora 
miliona egzemplarzy. Ile re-
dakcje zbierają zwrotów - nie 
wiadomo. Tak czy inaczej na 
rynku prasowym trwa ostra 
walka o reklamodawcę, który 
jest głównym źródłem finan-
sowym gazety i o czytelnika, 
bo liczba sprzedawanych czy 
rozdawanych egzemplarzy 
wpływa na cenę za reklamę. 
Wydawcy imają się różnych 
więc sposobów, by przekonać 
czytelnika do swojej gazety. 
Zwyczajem stało się już, że 
do pisma dołącza się prób-

kę szamponu znanej firmy, 
zdrapkę z obietnicą wysokiej 
nagrody, zabawkę albo jakąś 
inną tandetę.

Zmiany na rynku mediów 
powodują, że wiele tytułów 
znika. Jedne padają całkowicie, 
inne zaś wchłaniane są przez 
silniejszych finansowo wy-
dawców krajowych, koncerny 
zagraniczne i wielkie molochy 
prasowe z zachodu. Dla przy-
kładu wydawnictwo H. Bauer 
z Hamburga wykupiło w Pol-
sce łącznie 26 popularnych 
tytułów, m.in. popularny „Tele 
Tydzień”, „Twój styl”, „Życie na 
gorąco”, „Kobieta i życie”…

W sumie 80% tytułów wy-
dawanych w naszym kraju 
jest w rękach kapitału zachod-
niego. Z jednej strony należy 
się cieszyć, bo w zasięgu ręki 
mamy wiele interesujących 
czasopism, z których czerpie-
my wiedzę, jednak z drugiej 
strony powinno być to dla nas 
ostrzeżeniem, bo tak jak ongiś 
cenzura wpływała znacząco na 
kształtowanie naszej świado-
mości i pojmowania spraw, 
tak teraz wydawcy zachod-
ni, poza robieniem biznesu, 
też mają olbrzymi wpływ na 
to, co czytamy i jak to dzien-
nikarz interpretuje. Można 
wpływać na politykę, sprawy 
międzyludzkie, obraz Europy 
i Unii Europejskiej.

Pozostałe 20% to pisma lo-
kalne będące w rękach pry-
watnych wydawców. Oni, ni-
czym ostatni bastion, bronią 
się, licząc każdą złotówkę, by 
gazety nie sprzedać obcemu 
kapitałowi. Oni też, często nie 
osiągając zysku, ale i nie do-
kładając - choć koszty coraz 
większe - mają największą 
satysfakcję, ponieważ są na 
rynku, mimo silnego wiatru 
zachodniego, który niczym 
świeczki zdmuchuje tytuły. Tak 
trzymać rodzimi wydawcy!

Andrzej Kamiński

karczew okiem 
radnego Kwiatkowskiego

smOG nAs zAbIjA 
– część 2
Felieton jest kontynuacją 

poprzedniego tekstu doty-
czącego jednego z najbardziej 
istotnych obecnie problemów 
- smogu. Poprzednią część 
można przeczytać na www.
piotr-kwiatkowski.iotwock.
info

Główną przyczyną zanie-
czyszczeń są przede wszyst-
kim stare piece węglowe, w 
których mieszkańcy, niestety, 
często palą, czym popadnie. 
Niejednokrotnie winny jest 
także sam sposób spalania. 
Warto więc przeprowadzić 
szkolenia na ten temat w 
gminach. W wielu piecach, 
dzięki odpowiedniemu pale-
niu, można spalać prawie lub 
całkowicie bez dymu, uzysku-
jąc nawet o ok. 30% więcej 
ciepła i oszczędzając opał. 
Nie dość, że w ten sposób 
można skończyć z truciem, 
to i opłaca się w wymiarze 
finansowym. Jak wskazują 
autorzy strony czysteogrze-
wanie.pl: „Cały trik polega 
na rozpalaniu od góry, prze-
nosząc w ten sposób warstwy 
żaru z dołu na górę paleniska. 
Budowa kotła nie zmienia się, 
powietrze nadal płynie spod 
rusztu ku górze. Jednak teraz 
żar pomału schodzi ku doło-
wi (z równą łatwością jak w 
paleniu od dołu wędrował ku 
górze), a dym wydostający się 
z warstwy zimnego jeszcze 
opału musi przejść przez żar, 
gdzie ulega praktycznie cał-
kowitemu spaleniu. Do komi-
na lecą niemal przezroczyste 
spaliny a w miejsce dymu 
powstaje więcej ciepła.

Palenie od góry z przyczyn 
technicznych jest procesem 
cyklicznym, tj. wrzuca się 
na początku określoną ilość 
opału, rozpala i czeka do jej 
wypalenia, aby rozpalić od 
nowa (nie ma zbytnio moż-
liwości, by dołożyć opału od 
spodu). Choć palaczowi przy-
wykłemu do dokładania może 
się to wydać karkołomne, 
palenie bez dokładania nie 
jest takie trudne, a wymaga 
jedynie zmiany nawyków.” 
W szczegółowej instrukcji 
palenia od góry, na stronie 
wskazanej powyżej, dowiecie 
się Państwo jak sobie radzić, 
gdy trzeba palić na okrągło.

Badania naukowe wskazują, 
że rozpalanie od góry obniża 
emisję pyłów (PM 2.5 i PM 
10) co najmniej o połowę, 
a kosztuje to tylko zmianę 
nawyku. A trzeba pamiętać 
także o oszczędnościach w 
opale, jakie niesie ze sobą 
ta metoda.

Oczywiście, należy również 
w dalszym ciągu dofinanso-
wywać wymianę źródeł cie-
pła. W wielu gospodarstwach 

domowych wciąż znajdują się 
stare piece, które trują całą 
okolicę. Jest to naturalnie 
najkosztowniejsze rozwiąza-
nie, ale i niezwykle skuteczne. 
W Otwocku zarezerwowano 
na ten cel 500 tys. zł, a więc 
– da się.

Niestety, czynnikiem nie-
zbędnym w ochronie przed 
smogiem są także kontrole 
pieców. Co roku ok. 45 tys. 
Polaków umiera przedwcześ-
nie z powodu smogu. To wię-
cej niż w wyniku wypadków 
drogowych. Rozumiem, że 
niektórych mieszkańców 
może nie stać na wymianę 
pieca lub na palenie dobrej 
jakości paliwem. Po to są 
właśnie dofinansowania do 
wymiany źródeł ciepła, jak 
również pieniądze z MGOPS 
na zakup węgla. Nie może być 
jednak zgody na zabijanie są-
siadów, bo tak też trzeba trak-
tować niewłaściwe palenie.

Interesująca, choć w na-
szych realiach (przynajmniej 
na razie) dość egzotyczna, 
wydaje się inicjatywa wło-
darzy Katowic oraz Gliwic. 
Miasta te testują drona ana-
lizującego skład chemiczny 
dymu, który wydobywa się z 
domów jedno i wielorodzin-
nych. Urządzenie lata nad 
miastem i umożliwia zdalny 
pomiar zanieczyszczeń. W ten 
sposób można stwierdzić pa-
lenie np. plastikowymi butel-
kami. Maszyna doprowadziła 
do wykrycia „truciciela” już 
w pierwszej godzinie swojej 
pracy, więc nie można odmó-
wić jej skuteczności.

Nasza gmina w zakresie pre-
wencji nie może pochwalić się 
zbyt dobrymi wynikami. W 
ciągu 2 miesięcy przeprowa-
dzono zaledwie 15 kontroli. 
Patrząc na te dane, nie dziwię 
się, że tak często zgłaszacie mi 
Państwo fatalny i utrudniający 
oddychanie stan powietrza w 
Karczewie. Niestety, burmistrz 
przyjmuje pozycję z góry prze-
graną. Jak sam przyznaje: 
„Przedmiotem przeprowadza-
nych kontroli były nierucho-
mości zgłoszone przez miesz-
kańców, którzy informowali, 
że spalane są tam substancje 
zanieczyszczające środowisko. 
Gdyby zgłoszeń było więcej, to 
i więcej byłoby kontroli, gdyż 
były kontrolowane “wyselek-
cjonowane” posesje.” Widocz-
ny jest tu brak inicjatywy i 
reagowanie jedynie wówczas, 
gdy ktoś zaalarmuje. Dalsza 
część wypowiedzi również nie 
napawa optymizmem: „Temat 
smogu nie jest zależny jedynie 
od działań mieszkańców Kar-
czewa czy urzędników, ale jest 
warunkowany kierunkiem 
wiatru, który w większości 
zanieczyszczenia powietrza, 
generowane głównie przez 
środki transportu, spycha znad 
aglomeracji warszawskiej w 
kierunku Otwocka i Karcze-
wa, na co - niestety- nie mamy 
wpływu, a to jest główny czyn-
nik wpływający na jakość śro-
dowiska, w którym żyjemy.”

Nie jest to naturalnie praw-
da (choć transport ma swój 
negatywny wpływ), gdyż jak 
wspomniałem powyżej, a 
także zgodnie z informacja-

mi Polskiego Alarmu Smo-
gowego: „Główną przyczyną 
zanieczyszczenia powietrza 
w Polsce jest „niska emisja”, 
czyli spaliny pochodzące z 
kotłów i pieców na paliwa 
stałe w gospodarstwach do-
mowych. Sytuację dodatkowo 
pogarsza spalanie złej jakości 
węgla w urządzeniach  nie-
spełniających żadnych norm 
emisji spalin. Szacuje się, że 
w kraju użytkowanych jest 
ok. 3 milionów takich „kop-
ciuchów”.”

Jak najbardziej mamy za-
tem wpływ na jakość powie-
trza w naszej małej Ojczyźnie 
i musimy o nią zadbać. Jeśli 
tematem nie zainteresuje się 
również włodarz naszej gmi-
ny, coraz więcej z nas będzie 
chorować, a w konsekwencji 
umierać z powodu smogu.

Piotr Kwiatkowski, 
Radny Rady Miejskiej  

w Karczewie
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dotacje 
na piece
OTWOCK/jÓzEFÓW 
500 000 zł zostało zapi-
sane w budżecie miasta 
Otwock na poprawę jakości 
powietrza w 2018 r. poprzez 
wymianę starych pieców 
grzewczych na nowoczes-
ne. Taką samą sumę na ten 
cel zabezpieczono w bu-
dżecie Józefowa.

Od 11 listopada 2017 r. 
obowiązuje przyjęta 
przez Sejmik Woje-

wództwa Mazowieckiego 
uchwała antysmogowa dla 
Mazowsza. Ogranicza ona 
m.in. używanie pieców, kot-
łów i  kominków, które nie 
spełniają wymagań ekopro-
jektu. Jej ważne zapisy to, 
m.in.: • do końca 2022 r. 
użytkownicy tzw. kopciuchów 
muszą je wymienić na speł-
niające normy.

Kolejne gminy podejmują 
uchwały, które mają pomóc 
finansowo mieszkańcom zre-
alizować to prawo. Na ten rok 
w budżetach Otwocka i Józe-
fowa na dofinansowanie wy-
miany kotłów przeznaczono 
po pół miliona złotych. 

Terminy i  zasady naboru 
wniosków na stronach urzę-
dów.

Red.

centrum opieki dla osób z demencją 
OTWOCK Za kilka miesię-
cy w Otwocku-Soplicowie 
zostanie otwarty Specja-
listyczny Ośrodek Opieki 
i Rewalidacji w Demencji 
i Problemach Neurolo-
gicznych. Personel już jest 
na szkoleniach. Później 
będzie miał stałe wsparcie 
wybitnych specjalistów. 
Kiedy nikt nie przeszkadza, 
także w Otwocku inwesty-
cja realizuje się szybko 
i sprawnie.

Origin Polska to sio-
strzana firma kana-
dyjskiej spółki Origin 

Active Lifestyle Communi-
ties. W Otwocku – Soplico-
wie uruchomione zostanie za 
kilka miesięcy centrum me-
dyczno-opiekuńcze ze 120 
miejscami opieki całodobo-
wej oraz 30 miejscami opie-
ki dziennej dla osób w wieku 
senioralnym. Mieścić będzie 
nowoczesne zaplecze tera-
peutyczno-rehabilitacyjne 
oraz przychodnię lekarską 
specjalizującą się w geriatrii 
ze szczególnym uwzględnie-
niem demencji.

Obiekt będzie się specjali-
zował w opiece nad chorymi 
na Alzheimera, szczegól-
nie w drugiej i trzeciej fazie, 
kiedy opieka staje się coraz 

trudniejsza i  coraz bardziej 
wyczerpująca dla człon-
ków rodziny.

Centrum zostało zaprojek-
towane i będzie wyposażone 
zgodnie z najnowszymi tren-
dami architektury terapeu-
tycznej. - Nasze know-how 
opiera się w dużej mierze na 
wiedzy i doświadczeniu firmy 
Origin Active Lifestyle Com-
munities w Kanadzie – mówi 
Krzysztof Jacuński, prezes 
Origin Polska. – Nawiązali-
śmy też współpracę z wiodą-
cymi instytutami badawczymi 
zajmującymi się demencją, 
które będą na stałe asysto-
wały personelowi w  Polsce. 
Współpracujemy między in-
nymi z  wybitnymi polskimi 
specjalistami: prof. dr hab. 
Moniką Rudzińską–Bar, kie-
rownikiem Kliniki Neurologii 
Śląskiego Uniwersytetu Me-
dycznego w Katowicach i prof. 
Tadeuszem Parnowskim, 
członkiem Polskiej Akade-
mii Nauk i Polskiego Towa-
rzystwa Psychiatrycznego, 
prezesem Polskiego Towarzy-
stwa Psychogeriatrycznego, 
laureatem nagrody Funda-
cji Australijskiej POL-KUL 
za działania na rzecz osób 
z chorobą Alzheimera, dzięki 
którym w  naszym ośrodku 
będą prowadzone także ob-

serwacje naukowe dotyczące 
chorób demencyjnych.

W projekcie zadbano o na-
leżytą liczbę i wielkość odpo-
wiednio zaprojektowanych 
i  wyposażonych pomiesz-
czeń wspólnych, w  których 
chorzy będą mogli uczestni-
czyć w różnego rodzaju zaję-
ciach.  - Aktywność w ciągu 
dnia jest niezwykle ważnym 
elementem łagodzenia obja-
wów chorób demencyjnych – 
podkreśla Małgorzata Durka, 
dyrektor opieki ośrodka w Ot-

wocku. – Nasi podopieczni 
będą z  odpowiednim nasi-
leniem realizować precyzyj-
nie opracowane programy 
o charakterze terapeutycznym 
i rehabilitacyjnym, aktywizu-
jące procesy myślowo-pamię-
ciowe.

Układ funkcjonalny wnętrz, 
ich wystrój, oświetlenie, ko-
lorystyka oraz wyposażenie, 
wyznaczone przez zasady 
architektury terapeutycznej, 
będą ułatwiały orientację 
oraz zmniejszały stany napię-

cia, agresji i depresji chorych, 
poprawiając ich samopoczu-
cie i redukując cierpienie.

Otwarcie obiektu przewi-
dziane jest na drugą poło-
wę 2018 roku, ale już kilka 
miesięcy temu rozpoczęto 
staranną selekcję przyszłego 
personelu, który przechodzi 
specjalny program szkole-
niowy w  Origin Academy 
oraz staż w obiektach Origin 
w Kanadzie.

MJ
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nie przychodzi, a kasę bierze

kadrowe gry w PCz

OTWOCK Telewizja TVN 
na ostatniej sesji Rady Mia-
sta Otwocka poszukiwała 
radnego Łukasza Majchrzy-
ka. Samorządowiec, choć 
pokazuje się na obradach 
dwa razy do roku, za peł-
nienie mandatu otrzymuje 
ponad 7200 złotych. Jak 
to możliwe?

Najwięcej o  sytuacji 
radnego Majchrzyka 
mówi jego oświadcze-

nie majątkowe, które złożył 
23 kwietnia br. w Gdańsku. 
Pisze tam, że pracuje w spółce 

mieszczącej się w stolicy Po-
morza jako prezes zarządu. 
Prawdopodobnie też tam 
mieszka, bo na posiedzeniach 
komisji w  Otwocku, gdzie 
w 2014 roku został wybrany 
radnym, dawno go nikt nie 
widział, a na sesji jest bardzo 
rzadkim gościem.

Nie przeszkadza mu to po-
bierać diety radnego. Mie-
sięcznie otrzymuje 604 zł, 
a w skali roku ponad 7200 zł.

Tymczasem, zgodnie z usta-
wą o samorządzie gminnym, 
radny ma obowiązek utrzymy-
wać stałą więź z mieszkańcami 

i jest zobowiązany do udziału 
w pracach rady gminy. Nieste-
ty, dotychczas przewodniczący 
Rady Miasta Otwocka Jaro-
sław Margielski nie reagował 
na tę sytuację. Zapewne dlate-
go, że radny Majchrzyk został 
wybrany na radnego z  tego 
samego ugrupowania (PiS). 
Sprawą zainteresowała się Te-
lewizja TVN, która przyjecha-
ła na ubiegłotygodniową sesję 
(w  czwartek, 1 lutego), żeby 
sprawdzić, czy radny Maj-
chrzyk pracuje na rzecz spo-
łeczności lokalnej. Majchrzyk 
w obradach nie uczestniczył. 

Jego postawę dość pokrętnie 
tłumaczył przewodniczący 
Margielski, którzy przyznał, że 
kolega z listy otrzymuje diety, 
choć nie przychodzi. Zazna-
czył jednak, że przekazuje je 
na cele charytatywne. 

Jak to możliwe, że radny 
nie uczestniczy w obradach, 
a otrzymuje dietę za pełnienie 
swojego mandatu? Wynika to 
z uchwały Rady Miasta Otwo-
cka z  2004 roku, do której 
zmiany samorządowcy się nie 
kwapią. Nic dziwnego!

Łukasz Budzynowski

OTWOCK 
W czwartek, 1 
lutego 2018 r. 
w Powiatowym 
Młodzieżowym 
domu kultury 
w otwocku odbyła 
się XXXi sesja 
nadzwyczajna 
V kadencji 
Rady Powiatu 
w otwocku. 
została ona 
zwołana 
na wniosek 
siedmiorga 
radnych 
zaniepokojonych 
zmianami na 
stanowisku 
prezesa PCz, 
czyli szpitala 
powiatowego.

Główny powód nie-
pokoju: właśnie 
zaczęła pracę już 
szósta prezes Po-
wiatowego Cen-

trum Zdrowia w tej kadencji. 
Tak częste zmiany rodzą pyta-
nie o ich przyczynę i - ogólniej 
mówiąc - o politykę kadrową 
w  szpitalu, której autorami 
są wicestarosta otwocki Pa-
weł Rupniewski i  przewod-
niczący Rady Nadzorczej 
PCZ Andrzej Mazek. Dalsze 
pytanie dotyczy  powodu nie-
oczekiwanego zakończenie 
współpracy z prezes Henryką 
Romanow, która kierowała 
PCZ przez ostatnie dwa lata. 
Nieoczekiwanego, bo jeszcze 
w grudniu ub. roku w atmo-
sferze zadowolenia z  postę-
pujących pozytywnych zmian 
w  szpitalu padały z  obydwu 
stron - i pani prezes, i zarządu 
powiatu - zapewnienia o chęci 
przedłużenia współpracy.

Na początek sesji prze-
wodniczący Dariusz Grajda, 
a następnie kolejni radni m.in 
Krzysztof Szczegielniak i  dr 
Małgorzata Wielopolska za-
sypali wicestarostę pytaniami 
o aktualną  sytuację w szpitalu 
przy ul. Batorego, oczekując 

konkretnych odpowiedzi, wy-
jaśnień... Tych jednak właści-
wie nie otrzymali, ponieważ 
p. Rupniewski tłumaczył się, 
że miał zbyt mało czasu na 
przygotowanie takich da-
nych. Zapewnił jednak, że 
dostarczy je na kolejną sesję, 
która jest zaplanowana na 8 
lutego br.

Bardziej szczegółowy obraz 
zmian, które nastąpiły w ostat-
nich kilkudziesięciu dniach 
w  kierownictwie szpitala, 
zaczął się tworzyć po wystą-
pieniu byłej prezes PCZ Hen-
ryki Romanow. Nie owijając 
w  bawełnę,  zarzuciła ona 
wicestaroście Rupniewskie-
mu potajemne prowadzenie 
rozmów w  sprawie powoła-
nia innej prezes szpitala oraz 
rozpowszechnianie pomówień 
i  oszczerstw dotyczących jej 
prokurentów (dyr. Marci-
na Ozdarskiego i  dyr. Anny 
Gromko). Przygotowany dla 
niej kontrakt nazwała bub-
lem. Pani Romanow twierdzi-
ła również, że jej współpraca 
z wicestarostą oraz przewod-
niczącym Rady Nadzorczej 
układała się źle, a  głównie 
z tego powodu, że ona nie jest 
typem służalczym, natomiast 

panowie - choć jej zdaniem 
właściwie nie interesowali 
szpitalem ani nie znają się 
na kierowaniu nim - chcieli 
nią sterować.

Dr Marcin Ozdarski, który 
jak się okazało wziął urlop 
na cały rok na robienie dok-
toratu oraz przygotowuje 
się do udziału w  wyborach 
samorządowych o fotel bur-
mistrza Nowego Dworu Ma-
zowieckiego, zapowiedział 
pozew sądowy przeciw p. 
Mazkowi i  PCZ. Natomiast 
Anna Gromko podkreśliła 
ogromnie niesprawiedliwe 
potraktowanie jej osoby - 
pracownika szpitala od ponad 
30 lat.

Postępowanie Zarządu 
Powiatu z  kolei tłumaczył 
starosta Mirosław Pszonka. 
Przedstawił on pisma, które 
pokazywały, że jeszcze w po-
łowie grudnia były prowadzo-
ne z  p. Romanow rozmowy 
na temat przedłużenia  kon-
traktu. Następnie dokładnie 
przedstawił zapisy propono-
wanego jej kontraktu. Zarzu-
cił byłej prezes: po pierwsze 
- zbyt wygórowane żądania 
finansowe (m.in. proponowa-
no jej pensję w wys. 12 tys. zł, 
a ona chciała 20 tys. plus do-
datki). Kolejny ważny zarzut 
był taki, że stawiając swoje 
żądania, nie pozostawiła cza-
su na negocjacje, a na doda-
tek wzięła wolne w dn. 29.12 
( jednocześnie z  obojgiem 
prokurentów), czym naraziła 
szpital na groźbę nieotrzyma-
nia pieniędzy z NFZ, ponie-
waż nie było komu podpisać 
wniosków, które musiały być 
zatwierdzone do 2.01.2018 
(chodzi o kluczowe dla spół-
ki kontrakty opiewające na 
niebagatelną sumę ponad 
22 mln zł).

W  tej sytuacji Zarząd Po-
wiatu postanowił nie pod-
pisywać z p. Romanow kon-
traktu, a powołać tymczasowo 
(na styczeń br.) jako prezesa 
Andrzeja Mazka i szukać od-
powiedniej osoby na to sta-

nowisko. Starosta Mirosław 
Pszonka stanowczo nie zgo-
dził się też ze stwierdzeniem 
pani Romanow, że zarząd 
nie reagował na jej prośby 
w różnych sprawach szpitala 
- twierdził, iż ma wiele doku-
mentów potwierdzających, że 
reagował szybko (w tym także 
p. Rupniewski). 

Kolejne wypowiedzi, m.in. 
wiceprzewodniczącego Rady 
Nadzorczej PCZ Jarosława 
Wojtowicza, potwierdziły, że 
współpraca Zarząd Powiatu 
i  Rady Nadzorczej z  prezes 
Romanow rzeczywiście nie 
układała się zbyt dobrze. 

W  czasie sesji z  żarliwą 
obroną dr. Ozdarskiego 
-  jako uczciwego samorzą-
dowca, lekarza, pracownika 
-  wystąpiły dwie mieszkanki 
Nowego Dworu  Mazowie-
ckiego. Za powrotem prezes 
Henryki Romanow do szpi-
tala głośno optowała zebra-
na grupa pracowników PCZ 
(choć obok siedzieli inni, 
którzy mieli raczej przeciw-
ne zdanie).

Chociaż  dyskusja trwała 
ponad trzy godziny, nie wy-
jaśniły się do końca przy-
czyny tego dość poważnego 
kryzysu kadrowego w  szpi-
talu powiatowym. Radni: 
Artur Brodowski, Bogumiła 
Więckowska, Dariusz Sokół, 
Mariusz Szostak, Mateusz 

Rojek i Grzegorz Michalczyk 
wnioskowali o udostępnienie 
kolejnych dokumentów, któ-
re Zarząd Powiatu obiecał im 
przesłać. 

Grzegorz Michalczyk pod-
sumowując, stwierdził, że 
jego zdaniem działania za-
rządu były niespójne i że cała 
sytuacja to jakaś gra. Aplauz  
może wskazywać, że jego 
zdanie podzielała większość 
obecnych na sesji radnych. 
Najgorsze jednak, że ta gra - 
ktokolwiek ją prowadził, czy 
brał w niej udział - dotyczyła 
żywego organizmu, instytucji 
bardzo ważnej dla całej po-
wiatowej społeczności, czy-
li szpitala.

Na razie kryzys personalny 
został zażegnany  - jest powo-
łana nowa prezes Ewa Woj-
ciechowska, która przedsta-
wiła się krótko zebranym na 
koniec nadzwyczajnej sesji. 
Wydaje się być osobą dobrze 
zorganizowaną, która ma 
już po pierwszym dniu pracy 
konkretne cele i plan działa-
nia. To dobrze wróży szpita-
lowi, a więc jej i całej załodze 
należy życzyć jak najlepiej 
układającej się współpracy.

(Bardziej szczegółowo nową 
panią prezes przedstawimy 
wkrótce w kolejnym artyku-
le).

Kazimiera Zalewska

Ostatnio radny Łukasz Majchrzyk (drugi z prawej) 
uczestniczył w sesji w grudniu 2017 roku.
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utrudnienia w urzędzie Stanu Cywilnego

Komunikat OPWiK: 
okresowe wstrzymania 
dostaw wody

OTWOCK Prezydent Ot-
wocka skrócił godziny pra-
cy Urzędu Stanu Cywilnego 
w Otwocku.

Większość urzędów wy-
dłuża godziny pracy 
tak, aby interesanci 

mogli łatwiej załatwić swoją 
sprawę. Niektóre, jak Urząd 
Gminy Wiązowna, organizują 
nawet tzw. pracujące soboty.

Tymczasem Prezydent Ot-
wocka Zbigniew Szczepa-

niak 30 stycznia br. podpisał 
zarządzenie, na mocy które-
go skrócił godziny funkcjo-
nowania Urzędu Stanu Cy-
wilnego. Zgodnie z  nowymi 
regulacjami USC w Otwocku 
interesantów obsługuje w go-
dzinach:
Poniedziałek: od 8:00 do 
18:00
Wtorek: od 8:00 do 14:00
Środa: od 8:00 do 16:00
Czwartek: od 8:00 do 14:00
Piątek: od 9:00 do 15:00

Jak poinformowano, nowe 
godziny funkcjonowania USC 
w  Otwocku obowiązywały 
będą aż do odwołania, a  ich 
wprowadzenie wynika z bra-
ków kadrowych w magistracie.

Łukasz Budzynowski

OTWOCK W drugiej 
połowie lutego br. w czę-
ści  Otwocka - Świdra 
w związku z przebudową 
sieci wodno-kanalizacyjnej 
nastąpi okresowe wstrzy-
manie dostaw wody.

z   powodu wykony-
wanej moderni-
zacji i  rozbudowy 
linii kolejowej 
Warszawa – Do-

rohusk zatrudnione przez 
inwestora (PKP) firmy wy-
konawcze prowadzą roboty 
budowlane związane m.in. 
z  projektowanym tunelem 
na przecięciu linii kolejowej 
z drogą powiatową w ul. Ma-
jowej. Planowana inwestycja 
powodowała kolizję z istnie-
jącymi w  gruncie sieciami 
wodociągowymi i  kanaliza-
cyjnymi.

Od jesieni ubiegłego roku 
trwają prace związane ze 
zmianą lokalizacji kolizyjnych 
odcinków sieci.  Dobiegają 
one końca i  zbliżamy się do 
etapu włączenia do eksploa-
towanej sieci nowo wybudo-
wanych odcinków. Proces ten 
odbędzie się w drugiej poło-
wie lutego i będzie związany 
z okresowym wstrzymaniem 
dostaw wody w  tym rejonie 
na czas wykonywania prac 
przełączeniowych (ok. 12 do 
16 godzin).

Wstrzymanie dostaw wody 
nastąpi m. in. w ulicach Ma-
jowej, Grunwaldzkiej, Górnej, 
Jana Pawła II, Słowackiego. 
Szczegółowy plan zamknięć, 
rozlokowania beczkowozów 
z wodą do celów sanitarnych 
przedstawiony zostanie po-
przez rozwieszone ogłoszenia 
w rejonie prac, media, serwisy 

społecznościowe oraz stronę 
internetową www.opwik.com.

Podczas wstrzymywania do-
staw wody i  ich wznawiania 
w niektórych rejonach miasta 
mogą wystąpić konsekwencje 
związane ze zmianą kierun-
ków przepływów wody w po-
staci okresowego zaburzenia 
parametrów dostarczanej 
wody, tj. obniżone ciśnienie, 
możliwa zmiana parametrów 
fizyczno-chemicznych i barwy, 
jednak bez zmiany parame-
trów bakteriologicznych.
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wyższe słupy, więcej energii

tną drzewa w pasie dk17

POWIAT Na terenie pięciu 
gmin powiatu otwockie-
go: Wiązowna, Otwock, 
Celestynów, Karczew 
i Sobienie - Jeziory będzie 
realizowana w ciągu najbliż-
szych czterech lat kolejna 
wielka inwestycja. Chodzi o  
modernizację linii elektro-
energetycznej Kozienice-
-Miłosna. Dzięki niej zwięk-
szy się bezpieczeństwo 
dostaw energii, gminy będą 
miały dodatkowe dochody, 
a właściciele nieruchomości 
usytuowanych pod linią - 
odszkodowania.

Właśnie zaczęły 
się rozmowy 
przedstawicieli 
inwestora, czy-
li spółki pań-

stwowej Polskie Sieci Elek-
troenergetyczne S.A. (PSE) 
- z  władzami samorządowy-

mi i  mieszkańcami z  terenu 
powiatu. Jako pierwsi z pla-
nem przebudowy zapoznali 
się uczestnicy 52. sesji Rady 
Gminy Wiązowna, która od-
była się 30 stycznia 2018 roku. 

Niewydolna sieć 
przesyłowa
Jak mówił Damian Przepad-

ło (jeden z pięciorga pracow-
ników PSE, którzy przybyli do 
Wiązowny), konieczność mo-
dernizacji linii wybudowanej 
w  latach 70. XX w. wynika 
z  rosnącego zapotrzebowa-
nia na energię. - Co roku bi-
jemy rekordy popytu na prąd. 
W związku z tym w Polsce re-
alizowany jest duży program 
budowy linii najwyższych na-
pięć. W toku są aż 142 takie 
inwestycje. Jedną z nich jest 
modernizacja nitki Kozienice-
-Miłosna. Stacja w Sulejówku 
oraz wspomniana linia mają 
ogromne znaczenie dla zaopa-
trzenia w prąd centralnej oraz 
północno-wschodniej czę-
ści kraju. Nowa linia będzie 
w stanie dostarczać energię na 
odpowiednim poziomie przez 
następnych kilkadziesiąt lat.

Unowocześnienie 
i optymalizacja linii
Cała nowo budowana linia 

elektroenergetyczna ma dłu-
gość 71,8 km, z czego 38,98 
km znajduje się na terenie 
powiatu otwockiego. Nitka 
łączy stację elektroenerge-
tyczną w Sulejówku-Miłośnie 
ze stacją przy elektrowni Ko-
zienice. Po drodze przebiega 
przez gminę Halinów, następ-
nie przez gminy:
• Wiązowna - 12,28 km
• otwock - 0,95 km
• Celestynów - 11,19 km
• karczew - 2,02 km
•  Sobienie Jeziory - 

12,54 km,

potem jeszcze przez gminy 
Wilga i  Magnuszew do Ko-
zienic.

Nowa linia będzie dokład-
nie znajdowała się w koryta-
rzu obecnie istniejącej. Będą 
jednak spore różnice między 
nimi. Obecna jednotorowa 
linia 400 kV zostanie zastą-
piona linią dwutorową (2x 
400kV). Prawie dwukrotnie 
“urosną“ też słupy: obecne, 
ok. 31-metrowej wysokości, 
zastąpią znacznie smuklejsze 
62-metrowe. Ponieważ są one 
węższe od poprzednich o  5 
metrów, o tyle samo z każdej 
strony osi zmniejszy się pas 
technologiczny* - łącznie z 80 
m na 70 m szerokości. 

Wymienione zostaną także 
przewody  na nowoczesne, 
trójwiązkowe, których ważną 
cechą jest to, że są znacznie 
cichsze od obecnych (prze-
wody linii wysokiego napię-
cia dość głośno szumią przy 
dużej wilgotności powietrza). 
Będą one też wyżej zawieszo-
ne: w  najniższym punkcie, 
w najgorętszej porze roku - 10 
m ponad ziemią.

Przy okazji modernizacji 
trasa przebiegu linii zosta-
nie zoptymalizowana. Jak 
to będzie wyglądało np. 
w  gminie Wiązowna, na 
spotkaniu 30 stycznia po-
kazał Mariusz Sadłowski, 
główny projektant linii. Dla 
mieszkańców ważne jest, że 
uda się tak usytuować słupy, 
aby  uniknąć kolizji z doma-
mi mieszkalnymi. Z  prze-
prowadzonej inwentaryzacji 
wynika, że w obecnym pasie 
technologicznym w  gminie 
Wiązowna znajduje się 12 
budynków mieszkalnych i 11 
niemieszkalnych. W nowym 
projekcie w  pasie technolo-
gicznym, a właściwie na jego 
obrzeżach, znajdują się już 

tylko 3 budynki mieszkalne 
i są to domy letniskowe. 

Obecna linia w  gm. Wią-
zowna przebiega przez: Mi-
chałówek, Boryszew, Duch-
nów, Kąck, Pęclin, Malcanów, 
Dziechciniec, Kopki, Wolę 
Karczewską i Wolę Ducką.

Korzyści dla gminy 
i mieszkańców
Dla budżetu gminy będą 

stałe, coroczne przychody - 2 
proc. od wartości inwesty-
cji (zależne od długości linii 
w gminie).

Z  kolei wszystkich właś-
cicieli terenów, przez które 
przechodzić będzie linia, cze-
kają wkrótce rozmowy i ne-
gocjacje z przedstawicielami 
PSE. W ich trakcie mają być 
ustalone nowe warunki słu-
żebności przesyłu na nieru-
chomości, a mówiąc prościej 
- odszkodowanie (jednorazo-
we) za udostępnianie terenu 
pod linię energetyczną, za-
równo pod słupy jak i prze-
wody. Jak poinformował p. 
Przepadło, z każdym z właś-
cicieli pełnomocnicy PSE 
będą indywidualnie ustalać 
warunki i  zawierać umowy. 
Szczegóły, w  tym możliwość 

zapoznania się z  dokładną 
lokalizacją linii na mapach, 
zostaną przekazane na spot-
kaniach w sołectwach. Roko-
wania z właścicielami nieru-
chomości mają zacząć się od 
maja br. (Informacje o spot-
kaniach - na stronach gmin, 
w sołectwach oraz na stronie 
liniakozienice-milosna.pl. 
O szczegóły można też pytać 
mailowo: liniakozienice-mi-
losna@pse.pl)

Etapy inwestycji
Z  powodu znaczenia linii 

dla bezpieczeństwa ener-
getycznego kraju, inwesty-
cja została wpisana do tzw. 
specustawy przesyłowej, a to 
powoduje, że decyzje admini-
stracyjne dotyczące kolejnych 
punktów realizacji będą wy-
dawane przez wojewodę, a nie 
władze lokalne.

Obecnie przedstawiciele 
PSE uczestniczą w  spotka-
niach i konsultacjach w gmi-
nach: Wiązowna, Sulejówek, 
Halinów ( konsultacje trwają 
także w  garwolińskich gmi-
nach Wilga i  Magnuszew). 
W kolejnych miesiącach - do 
maja br. -  odbędą się podob-
ne spotkania w gminach: Ce-

lestynów, Otwock, Karczew, 
Sobienie-Jeziory.

Przez resztę roku (od maja) 
będą prowadzone negocjacje 
z mieszkańcami i przygotowy-
wane dokumenty konieczne 
do realizacji inwestycji. Na 
rok 2019 zaplanowano m.in. 
uzyskanie decyzji środowi-
skowych i pozwolenia na bu-
dowę. Sama wymiana słupów 
i  przewodów ma się zacząć 
w  roku 2020, a  zakończyć 
w grudniu 2021 r.. 

Kazimiera Zalewska

*) Pas technologiczny
W celu zapewnienia strefy 
ochrony dla każdej linii 
400 kV tworzy się tzw. pas 
technologiczny o szeroko-
ści 70 m (po 35 m od osi 
linii w obie strony). W tym 
pasie występują ograni-
czenia dotyczące budowy 
budynków mieszkalnych 
i budynków przeznaczonych 
na stały pobyt ludzi. W pasie 
technologicznym inwestor 
ma prawo poruszać się pod-
czas budowy i w przyszłości 
– podczas konserwacji czy 
modernizacji. (za: liniakozie-
nice-milosna.pl)

 POWIAT W pasie dro-
gowym DK17 od kilku dni 
ścinane są drzewa. To 
przygotowania do budo-
wy odcinka S17 od węzła 
Lubelska do obwodnicy 
Kołbieli, która ruszy pełną 
parą po wydaniu decyzji 
ZRID. Wycinka potrwa do 
końca lutego - poinformo-
wał Krzysztof Nalewajko, 
rzecznik lubelskiego od-
działu Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad.

Rzeczywiste prace bu-
dowlane rozpoczną się 
dopiero po wydaniu 

decyzji ZRID przez wojewodę 
mazowieckiego i przekazaniu 
placu budowy wykonawcy - 
konsorcjum z firmą Strabag 
na czele. - Obecnie ścinane 

są drzewa w pasie drogo-
wym DK17 (Góraszka, Maj-
dan, Wólka Mlądzka itd.) i w 
związku z tym mogą występo-
wać chwilowe wstrzymania 
ruchu - powiedział Nalewajko.

Po wydaniu decyzji o wycin-
ce drzew przy drogach przez 
wójta gminy Kołbiel na tere-
nie miejscowości Sępochów, 
Gadka i Antoninek, wyko-
nawca (Strabag) zobowiązał się 
do rekompensaty strat zieleni 
poprzez nasadzenia zastępcze. 
Choć informacja o tym została 
podana tylko w odniesieniu do 
obwodnicy Kołbieli, liczymy, że 
to praktyka dotycząca całości 
terenu budowy ekspresówki.

Opóźnione ZRID-y
Z całego 95-kilometrowe-

go odcinka S17 Warszawa-

-Lublin, który ma powstać 
do 2020 r., decyzji pozwala-
jących na budowę nie mają 
tylko dwie części, gdzie wy-
konawcą jest Strabag. We-
dług niedawnych (grudzień 
2017) informacji pochodzą-
cych z GDDKiA, ZRID na 
zadanie węzeł Lubelska do 
obwodnicy Kołbieli miał być 
wydany w styczniu 2018 r. 
Na samą zaś obwodnicę - w 
lutym. Wciąż jednak ich nie 
ma. 30 stycznia br. rynekin-
frastruktury.pl poinformo-
wał, że m.in. z powodu ko-
nieczności uzyskania opinii 
Państwowego Wojewódzkie-
go Inspektora Sanitarnego w 
Warszawie oraz Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Go-
spodarki Wodnej wydanie 
ZRID na obwodnicę Koł-

bieli w ciągu S17 przedłuży 
się z pewnością do drugiego 
kwartału tego roku. Nic na-
tomiast nie ujawniono na te-
mat przyczyn zwlekania z de-
cyzją wojewody na odcinek 
węzeł Lubelska-obwodnica 
Kołbieli. 

W każdym razie, jak infor-
mował rzecznik Krzysztof 
Nalewajko, w tym roku cały 
95-kilometrowy odcinek S17 
pomiędzy węzłami Lubelska 
i Kurów Zachód będzie fak-
tycznym placem budowy. Jed-
nym słowem, kto nie musi, 
lepiej niech sobie daruje po-
dróże z Warszawy do Lublina. 
Ale potem, to będziemy śmi-
gać, że ho, ho (przez jedyne 
90 minut!).

ZetKa

Przedstawiciel PSE na sesji Rady Gminy Wiązowna

Takie będą nowe słupy 
przesyłowe: 62 m wysoko-
ści, szerokość ramienia - 16 
m, podstawa - 8,8 m x 5,3 
m (stare słupy: 31,3 m wy-
sokości, 21 m szerokości, 
podstawa - 6,7m x 3,8m)
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trwa przebudowa stacji PkP

OTWOCK Trwają intensyw-
ne prace przy przebudowie 
dworca kolejowego Otwock. 
Rozebrany już właściwie 
został jeden z peronów, a pa-
sażerowie na razie muszą 
korzystać z tymczasowego 
peronu. W piątek przed świę-
tami zostało udostępnione 
dla pieszych także dodat-
kowe przejście z centrum 
do stacji  - od przystanku 
autobusowego na ul. Orlej.

O d czterech 
miesięcy trwa 
p r z e b u d o w a 
stacji Otwock. 
Oto, co się 

dzieje: zupełnie rozebrany 
został wiadukt nad ulicą 
Orlą, w toku jest rozbiórka 
dwóch peronów, likwidowa-
ne są także stare tory i sieć 
trakcyjna. 

• Pracownicy firmy Budi-
mex, która jest wykonawcą 
modernizacji, przygotowu-
ją obecnie teren od ulicy 
Majowej pod zaplanowany 
w tym miejscu tunel dla sa-
mochodów. Ta budowa ma 
ruszyć w  drugim kwartale 
2018 roku. Drugi bezkoli-
zyjny przejazd dla pojazdów 
ma powstać w ulicy Żerom-
skiego.

• Zamknięte na minimum 
pół roku jest przejście dla 
pieszych przez torowisko 
między ulicami: Rzemieślni-
czą i Warszawską. Powstaje tu 
podziemne przejście dla pie-
szych.

Do postawionego w  grud-
niu na stacji tymczasowego 
peronu, który ma zastąpić 
zdemontowane perony na 
okres modernizacji, wyzna-
czono dojścia dla pasażerów: 

 od strony ulicy Warszaw-
skiej oraz od strony dworca 
po istniejącym trzecim pe-
ronie. Wybudowane zostały 
labirynty i ustawiono znaki. 

Od 22 grudnia br. otwarte 
też jest przejście dla pieszych 
między ulicą Orlą i dworcem. 
Jak poinformował UM Ot-
wock, jest ono utwardzone 
i dodatkowo oświetlone.

Przez tory można się obec-
nie także przedostać przej-
ściem utworzonym od Armii 
Krajowej do Warszawskiej 
w okolicach teatru. W drugiej 
kolejności w  tej okolicy ma 
zostać wybudowany także tu-
nel podziemny dla pieszych. 

Warto zapamiętać możliwe 
przejścia, ponieważ Budimex 
poinformował, że  - ze wzglę-

dów bezpieczeństwa - cały te-
ren objęty budową zostanie 
ogrodzony, nie będzie więc 
możliwości skrócenia sobie 
drogi dotąd istniejącymi nie-
oficjalnymi ścieżkami. 

W  wyniku modernizacji 
stacja zmieni się całkowi-
cie: trzy nowe perony mają 
być bardziej funkcjonalne 
i  lepiej przystosowane do 
obsługi pasażerów, także 
tych niepełnosprawnych. 
Zainstalowane zostaną 
nowe wiaty, ławki, tablice 
informacyjne, oświetlenie 
oraz nagłośnienie. Do pe-
ronów pasażerowie będą 

mogli dojść dwoma przej-
ściami podziemnymi.

Modernizacja stacji Otwock 
odbywa się w ramach wielkiej 
przebudowy linii kolejowej nr 7 
Warszawa-Lublin, którą prowa-
dzi PKP PLK, a która ma zasad-
niczo usprawnić ruch pociągów 
na trasie między wspomniany-
mi stolicami województw. Ta 
największa obecnie inwestycja 
w Krajowym Programie Kole-
jowym ma łącznie kosztować 
ponad 3,4 mld złotych, a finan-
sowana jest w większości z fun-
duszy unijnych (2,9 mld zł).

ZetKa

RekLAMA
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inwestycje w 2017 roku
CELEsTYnÓW 
o ubiegłorocznych 
inwestycjach 
z wójtem Gminy 
Celestynów 
Witoldem 
kwiatkowskim 
rozmawia Andrzej 
kamiński

Andrzej Kamiński – Dzień 
dobry! Panie Wójcie, 
jesteśmy na początku 
2018 roku. To będzie 
już czwarty rok obecnej 
kadencji. W opinii wielu 
mieszkańców, których 
spotykam na co dzień, 
przez te 3 lata Celesty-
nów jak i cała gmina 
ogromnie się zmieniły. Co 
by Pan wskazał jako naj-
większe sukcesy tych lat?
Witold Kwiatkowski – 

Dzień dobry. Przyjemnie sły-
szeć tak miłe słowa. Jestem 
zadowolony z  bardzo wielu 
aspektów życia gminy, choć 
oczywiście jest jeszcze sporo 
do zrobienia. Z  najważniej-
szych rzeczy, jakie już udało 
się osiągnąć, warto wspo-
mnieć o  znacznej poprawie 

relacji międzyludzkich. Dzię-
ki ciężkiej i wytrwałej pracy 
poprawiamy także zaufanie 
mieszkańców do samorządu 
gminnego. Obecnie miesz-
kańcy mają pewność, że to, 
co obiecuje samorząd, jest 
wypełniane. Gmina (Urząd 
Gminy, GOKiS) organizuje 
mnóstwo imprez, spotkań, 
zawodów sportowych czy 
wyjazdów, z  których korzy-
stają dzieci, młodzież i doro-
śli. Dzięki temu integruje się 
nasza mała ojczyzna, ludzie 
rozmawiają ze sobą, poznają 
się. Wzrasta zainteresowanie 
mieszkańców sprawami gmi-
ny oraz współpracą między-
narodową z innymi gminami 
z Francji, Ukrainy, Białorusi 
i  Japonii. Efektem tego jest 
m.in. to, że jesienią ubie-
głego roku powstało nowe 
stowarzyszenie „Na Świat” 
zajmujące się współpracą 
międzynarodową. W  tym 
miejscu zapraszam chętnych 
mieszkańców do wstąpienia 
w  szeregi stowarzyszenia. 
Oczywiście nie byłoby to 
możliwe, gdyby nie było od-
powiednich warunków. Nowo 
wybudowana hala sportowa 
tętni życiem. Z zajęć sporto-
wych, rekreacyjnych i  kul-
turalnych w ciągu roku sko-

rzystało ok. 25 tysięcy osób. 
Spartakiady i  zawody mię-
dzyszkolne, Gminny Dzień 
Dziecka, Dzień Gminy Ce-
lestynów, pikniki rodzinne 
w sołectwach, Piknik Histo-
ryczny, Bieg Celestynowski 
ściągają setki, a nawet tysią-
ce uczestników.

Druga ważna sprawa, na 
jaką stawiam od początku, 
to poprawa warunków i  ja-
kości życia mieszkańców 
w  całej gminie. Oddane do 
użytku w  2017 roku nowe 
przedszkole spowodowało, 
że po raz pierwszy w historii 
gminy wszystkie dzieci, któ-
re rodzice zgłosili, dostały się 
do przedszkoli. W obecnej ka-
dencji dla samorządu dobra 
edukacja dzieci i  młodzieży 
jest ogromnie ważna. O hali, 
z której mogą korzystać wszy-
scy mieszkańcy gminy, już 
mówiłem. Zmodernizowa-
liśmy 5 nowych boisk przy 
naszych szkołach. Wpisuje 
się to w mój pomysł propa-
gowania wśród wszystkich 
mieszkańców zdrowego i ak-
tywnego stylu życia. Pięknieje 
nam centrum Celestynowa, 
gminne imprezy organizo-
wane w parku przed urzędem 
gminy mają zaplecze – ponad 
120 miejsc parkingowych 

w  otoczeniu nowych drzew 
(klony, dęby).

W  zakresie komunikacji 
zdecydowanie poprawiła się 
jakość dróg. Począwszy od 
dróg realizowanych wspól-
nie z Powiatem (m.in. droga 
z ciągiem pieszo rowerowym 
do Otwocka – ok. 5 000 m, 
ul. Obrońców Pokoju, Otwo-
cka w  Celestynowie, ul. Żu-
rawinowa w Zabieżkach) po 
drogi gminne w  sołectwach 
(zarówno przebudowy dróg, 
nakładki asfaltowe czy tłucz-
niowe).

Rozbudowujemy kanali-
zację sieciową, jak również 
zbudowaliśmy ok. 70 przy-
domowych oczyszczalni 
ścieków. Rozbudowujemy 

też sieci wodociągowe, co 
potwierdza rozwój gminy, 
z  każdym rokiem przybywa 
mieszkańców i  nowych bu-
dynków. Pozyskujemy środ-
ki zewnętrzne, w tym unijne, 
na tę chwilę jest to już kilka 
mln zł. Przeznaczymy je na 
modernizację targowiska, 
ocieplanie budynków pub-
licznych, siłownie zewnętrz-
ne i plac zabaw, przydomowe 
oczyszczalnie ścieków, odbiór 
eternitu itd. Zrealizowanym 
w końcówce roku zadaniem 
był zakup nowego samo-
chodu strażackiego dla OSP 
Podbiel (dofinansowanie 500 
tys. zł) – w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa całej gminy.

Wykonanie tego wszyst-

kiego nie byłoby możliwe, 
gdyby nie założony plan 
i konsekwencja w jego reali-
zacji. Niezbędne do tego jest 
praca urzędników gminnych 
i  jednostek pomocniczych 
oraz porozumienie i  współ-
praca z  Radą Gminy, za co 
im wszystkim w  tym miej-
scu dziękuję.

A.K. – Dziękuję Panie 
Wójcie za krótki wywiad 
i życzę, aby rok 2018 
był kolejnym rokiem 
dynamicznego rozwoju 
gminy Celestynów.
W.K. – Dziękuję i  pozdra-

wiam Czytelników „iOtwock.
info” w nowym 2018 roku.

(Przedruk z „Celestynki”)

nowy wóz gaśniczy dla 
OsP Podbiel

Wycinka lasu w dąbrówce

CELEsTYnÓW Jednostka 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Podbieli zakupiła 
nowy wóz gaśniczy, dzięki 
dofinansowaniu przez 
Komendę Główną Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
oraz gminę Celestynów. 
Nowy samochód można 
było zobaczyć przed halą 
sportową w Celestynowie 
30 stycznia podczas sesji 
Rady Gminy Celestynów.

druhowie z OSP Podbiel 
tego dnia zaprezen-
towali wóz gaśniczy 

i podziękowali radnym, wój-
towi, a  także pracownikom 

urzędu. Jest to średni samo-
chód gaśniczy, na podwoziu 
MAN z  napędem na cztery 
koła, wyciągarką, łącznością, 
masztem oświetleniowym itp.

Wóz kosztował ok. 800 tys. 
złotych. Gmina Celestynów 
ze swojego budżetu wsparła 
zakup kwotą 298.580,00 zł, 
resztę uzyskano w  ramach 
„Programu modernizacji 
Policji, Straży Granicznej, 
Państwowej Straży Pożarnej 
i Biura Ochrony Rządu w la-
tach 2017-2020” z Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych 
i  Administracji reprezento-
wanego przez Komendanta 
Głównego Państwowej Stra-

ży Pożarnej, przy ogromnym 
zaangażowaniu komendanta 
Powiatowej PSP w Otwocku 
st. bryg. Mariusza Zabro-
ckiego. Niemałe było także 
zaangażowanie strażaków 
z Podbieli, którzy powiększy-
li własnymi siłami istniejący 
przy remizie garaż, a  także 
ocieplili i wykonali elewację. 
Wymagało to wielu godzin 
pracy. Nowoczesny wóz stra-
żacki na pewno zrekompen-
sował im ów trud i  zaanga-
żowanie oraz dał ogromną 
motywację do dalszego dzia-
łania.

AnKa

CELEsTYnÓW Nadleśni-
ctwo Celestynów od ubie-
głego roku prowadzi prze-
budowę lasu w Dąbrówce 
i Starej Wsi, a konkretnie 
w obrębie drogi z Celesty-
nowa do Otwocka. W tym 
roku leśnicy wytną drzewa 
na powierzchni 6 hektarów, 
teren zaorzą, a wiosną ob-
sadzą młodym lasem.

Niestety, nie ma innego 
wyjścia. Las wygląda 
zdrowo, ale jest chory, 

a przez to stanowi zagrożenie 
dla ludzi i domów  – stwier-
dza stanowczo nadleśniczy 
z  Nadleśnictwa Celestynów 
Artur Dawidziuk. – Zwró-
ciliśmy się do ekspertów od 
ochrony lasu, by ten obszar 
szczegółowo przebadali. 
Diagnoza była jednoznacz-
na: las bezwzględnie trzeba 
odbudować. Drzewa zaata-
kowała huba korzeniowa, co 
znaczy, że w  środku są one 
zgniłe.  W zgniliznę wnikają 
szkodniki żywiące się nią, co 
sprawia, że pień staje się co-
raz bardziej pusty w środku. 
Choroba za przyczyną owoc-
ników przenosi się z drzewa 
na drzewo. I niby z wyglądu 
zdrowe, a  przy byle wiater-
ku może się złamać niczym 
zapałka. Odbudowę  lasu 
w  Dąbrówce i  częściowo 

Starej Wsi rozłożyliśmy na 
kilka lat. Pierwszą wycinkę 
wykonaliśmy wiosną ubie-
głego roku, teraz wycinamy 
chory las po drugiej stronie 
drogi, a później będziemy ro-
bić nasadzenia młodnikiem 
i chcemy do tej akcji zapro-
sić mieszkańców z Dąbrówki 
i Starej Wsi, by poczuli, że to 
ich las. Główne gatunki, ja-
kie planujemy posadzić, to 
sosna, ale także dęby , brzo-
zy i wyjątkowo - trochę buka. 
Wycięte drzewa nie będą się 
nadawać do niczego innego 
jak tylko na opał – strata dla  
Skarbu Państwa i  nadleśni-
ctwa. Zyskają jedynie miesz-
kańcy, bo będą mieć opał na 
zimę za niewielkie pieniądze  
– podkreśla nadleśniczy Ar-
tur Dawidziuk.

Las jest wtedy piękny, gdy 
zdrowy. Dbają o to leśnicy. Co 
jakiś czas przeprowadzają ba-
dania kontrolne i gdy wykryją, 
że któreś drzewo jest zainfeko-
wane chorobą, natychmiast le-
czą, a gdy schorzenie jest nie-
uleczalne, wycinają, by kolejne 
nie uległy zakażeniu. Niestety, 
ten las choroba zaatakowała 
masowo, więc nie pozostaje 
nic innego jak dokonać od-
nowienia (posadzić nowy), 
zostawiając niewielkie połacie 
młodszego drzewostanu.

Lasy w Polsce są powszech-
nie dostępne, a  leśnicy - za-
praszając do nich - muszą 
mieć pewność, że są w dobrej 
kondycji i  nikomu krzywda 
się nie stanie.

Andrzej Kamiński  
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Jest pozwolenie na użytkowanie dla 
zmodernizowanej oczyszczalni ścieków!
OTWOCK W dniu 31 stycz-
nia 2018 r. zmodernizowane 
obiekty oczyszczalni ście-
ków w Otwocku (w ramach 
zadania II i III), uzyskały 
pozwolenie na użytkowa-
nie. Wyeksploatowane 
urządzenia i przestarzałą 
technologię zastąpiły nowe 
rozwiązania technologiczne 
i nowoczesne urządzenia, 
zarówno w zakresie gospo-
darki oczyszczania ścieków, 
instalacji oczyszczania, 
przesyłu i magazynowania 
biogazu jak i poprawienia 
warunków technicznych 
oraz warunków BHP 
w przebudowanych obiek-
tach.

W  ramach reali-
zacji zadania 
wybudowano 
nowy trój-
fazowy blok 

biologiczny z  dwoma nie-
zależnymi ciągami, stację 
dmuchaw z urządzeniami do 
napowietrzania ścieków w re-
aktorze biologicznym, drugi 
niezależny ciąg stacji zlewnej 
do przyjmowania ścieków 
dowożonych podwyższający 
efektywność wstępnego pod-
czyszczania ścieków, zbiornik 
osadu przefermentowanego 
oraz wykonano komplekso-
wo nowoczesną instalację 
biogazową. Do układu tech-
nologicznego przywrócono 
dwa osadniki wtórne wraz 
z komorami oraz zapewniono 
możliwość zmagazynowania 
fali zanieczyszczeń dopływa-
jących na oczyszczalnię pod-
czas gwałtownych opadów 
w  zbiorniku retencyjnym. 
Zautomatyzowany układ od-
bioru ścieków z  wozów ase-
nizacyjnych z  nowym ukła-
dem wizualno-dźwiękowym 
pozwala na pełną kontrolę 

ilości i jakości przywożonych 
ścieków. W celu minimaliza-
cji oddziaływania obiektów na 
środowisko naturalne prze-
budowane zagęszczacze osa-
du zostały zhermetyzowane, 
a powietrze złowonne odpro-
wadzone na biofiltr. Wokół 
nowych obiektów rozbudowa-
no układ dróg wewnętrznych.

Zrealizowany kontrakt obej-
mował również remont pom-
powni „Ługi” polegający na 
wykonaniu nowych zabezpie-
czeń konstrukcji betonów, za-
montowaniu nowoczesnych i  
energooszczędnych pomp oraz 
zabezpieczeniu układu na do-
pływie ścieków poprzez mon-
taż rozdrabniarki. Pompownia 
wraz z komorą rozprężną zo-
stały zhermetyzowane w celu 
ograniczenia jej oddziaływa-
nia na środowisko. Wykona-
ne obiekty wyposażono w naj-
wyższej klasy, nowoczesne 
i energooszczędne urządzenia. 
Dostawcami pracujących na 
oczyszczalni urządzeń i wypo-
sażenia są renomowane firmy 
produkcyjne zarówno z terenu 
Polski jak i innych krajów eu-
ropejskich oraz USA.

W celu optymalizacji efek-
tywności energetycznej pro-
cesów oczyszczania w zakresie 
intensywności natleniania, 
recyrkulacji wewnętrznej 
i  zużycia koagulantu sto-
sowanego do chemicznego 
usuwania fosforu zainstalo-
wano i  uruchomiono inte-
ligentny system sterowania 
procesami technologicznymi 
RTC (Real Time Control) fir-
my Hach. Oprogramowanie 
umożliwia regulację procesu 
w czasie rzeczywistym w celu 
pełnego wykorzystania moż-
liwości układu i  obniżenia 
kosztów. Zakres wykonanych 
prac nie zmienił przepusto-
wości oczyszczalni ścieków 

(Qdśr.=15.500 m3/d), a  je-
dynie zwiększył efektyw-
ność oczyszczania ścieków, 
w  szczególności w  zakresie 
związków biogennych.

Pozytywne zakończenie 
realizacji kontraktu to efekt 
współpracy, zrozumienia 
i  dążenia do osiągnięcia za-
kładanego efektu pomiędzy 
inwestorem/użytkownikiem, 
generalnym wykonawcą, do-
świadczonymi podwykonaw-
cami (m.in.: Budolex, ZUH 
Budosprzęt, POŚ Eko-Comp, 
Eko-Rozruch Fambud, Hy-
dromax, Intech, PBOiRI In-
żynieria, Tomiraf) i producen-
tami/dostawcami urządzeń 
i  instalacji (m.in.: Huber, 
Heymowski, Jafar, Mevapol, 
Poleko Aparatura, Sigatech, 
Wilo, Xylem, Zickert).

Generalnym wykonawcą in-
westycji była Spółka Ekolog, 
która swoje pierwsze kroki 
na rodzimym rynku stawiała 
ponad trzydzieści lat temu 
zajmując się budową infra-
struktury dla ochrony środo-
wiska. Ekolog w wielu aspek-
tach swojej działalności była 
w Polsce prekursorem. W roku 
1988 oddała do eksploatacji 
pierwszą kompaktową oczysz-
czalnię ścieków typu ELA, 
opartą na własnej innowa-
cyjnej wówczas technologii. 
Obecnie Spółka propaguje 
i wdraża nowoczesne, autor-
skie technologie oraz wysokiej 
jakości specjalistyczne urzą-
dzenia technologiczne.

Firma specjalizuje się w pro-
jektowaniu oraz realizacji „pod 
klucz”, a  także działa w  roli 
generalnego wykonawcy ko-
munalnych i  przemysłowych 
oczyszczalni ścieków o zróżni-
cowanych przepustowościach 
dobowych. Ekolog oferuje 
również kompleksowe usługi 
w  zakresie rozwiązań gospo-

darki odpadami, począwszy od 
opracowywania planów selek-
tywnej zbiórki i zagospodaro-
wania odpadów komunalnych, 
poprzez budowę obiektów, 
zakładów i instalacji segrega-
cji odpadów komunalnych. 
Firma rozwija technologię 

produkcji biogazu z odpadów 
komunalnych i  rolniczych, 
który następnie może być wy-
korzystywany do produkcji 
energii elektrycznej i cieplnej. 
Ekolog z sukcesem działa nie 
tylko na polskim rynku, gdzie 
zrealizował na przestrzeni lat 

wiele inwestycji, ale również 
jest obecny na Ukrainie, Biało-
rusi, w Kazachstanie, Kirgista-
nie, Indiach, Chinach i Male-
zji, Rosji, Rumunii, Bułgarii, 
czy Turkmenistanie.

Red.

PRzYGARnIj mnIE
CELEsTYnÓW Schro-
nisko dla Bezdomnych 
Zwierząt zachęca do adopcji 
jego podopiecznych. 

FIGIEL przyjechał z Otwo-
cka pod koniec grudnia. To 
przesympatyczny, kontak-
towy i nieduży psiak. Komu 
się zgubił? Może nie potrafił 
wrócić do domu? Nr 299/17

FERbI to wspaniały psi 
przyjaciel. Zawsze uśmiech-

nięty i  chętny do głaskania. 
Ten oryginalnej urody psiak 
w  średnim wieku znaleziony 
został w okolicy Kolbieli. Nikt 
nie szuka tego cudaka? Nr 1/18

DRAKA jest sunią o bardzo 
oryginalnej urodzie. Jest nie-
duża, zawsze uśmiechnięta 
i wesoła. Jeszcze nigdy nikt się 
nią nie zainteresował. Chcesz 
poznać niezłą Drakę? Przyjedź 
na sobotni spacer i  zakochaj 
się w niej! Nr 130/15

Przekaż 1% swojego po-
datku na celestyniaki:
KRS 0000154454
Cel szczegółowy 1%: 
Schronisko dla Bezdom-
nych Zwierząt w Celesty-
nowie

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

Od lewej: Piotr Lech – kierownik Oczyszczalni Ścieków OPWiK, Witold Kaczyński 
– inżynier kontraktu, Renata Piotrowska – przedstawiciel firmy Ekolog (wykonawcy 
modernizacji), Janusz Jabłoński – kierownik Jednostki Realizującej Projekt OPWiK
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• Otwarte zajęcia plastycz-
ne poświęcone wariacjom 
walentynkowym wykonywa-
nym techniką decoupag’u. 
Zapraszamy dzieci w  wieku 
od 6 do 10 lat. Wstęp wolny 
– obowiązują zapisy.

13 lutego, godz. 17.00

• „Zimowy krajobraz w mie-
ście” to otwarte zajęcia pla-
styczne poświęcone makiecie. 
Zaciekawieni? Wstęp wolny – 
obowiązują zapisy.

21 lutego, godz. 17.00

• W  sali nr 19 Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultury 

w  Karczewie odbędą się ot-
warte zajęcia szachowe. Wstęp 
wolny – obowiązują zapisy. 

23 lutego, godz. 19.00.

kuLtuRA

nA EKRAnIE

nA sCEnIE

KuLTuRALnE FIszKImGOK zAPRAszA
karczew, ul. widok 2, tel. 22 780 65 17

Nad dachami Paryża 
wiĄzowna Dom Kultu-

ry „Nad Świdrem” zaprasza 
na niezapomnianą podróż po 
świecie najpiękniejszych piose-
nek francuskich. Podczas tego 
niepowtarzalnego koncertu 
usłyszycie m.in. takie przebo-
je jak: Milord, Piosenka sta-
rych kochanków, La Boheme, 
Champs Elysees, C’est Si Bon, 
Akordeonista, Niebo nad Pa-
ryżem, Brawo dla klauna, La 
foule, Nie opuszczaj mnie... 
Dobrze myślicie, czekają na 
Was cudowne utwory takich 
wykonawców jak: Edith Piaf, 
Jacques Brel, Charles Azna-
vour, Joe Dassin, Patachou 
czy Yves Montand. Koncert 
w wykonaniu Beaty Marczew-
skiej (wokal), Adama Snopka/
Tomasza Pali (piano) i Marka 
Andryska/Michała Opeldusa 
(akordeon). Wstęp wolny.

13 lutego  (wtorek), 
godz. 18.00, Dom 
Kultury “Nad Świdrem“ 
w Woli Karczewskiej

Walka z gosPosią
OTWOCK Już wkrótce na 

deskach ,,Jaracza” niesamo-
wity spektakl teatru Capitol 
pt. ,,Dama bije króla (szach-
-mat)”. W  rolach głównych 
wystąpią: Jacek Kopczyński, 
Marek Siudym, Joanna Żół-
kowska i  Maciej Damięcki. 
Główny bohater Fred żyje od 
lat zgodnie z wypracowanym 
schematem: we wtorki partia 
szachów z  Walterem zawsze 
o tej samej porze, w środy wi-
zyta syna Leonarda, z którym 
toczy ciągłe boje i stawia opór 
wszelkim jego propozycjom 
zmian niezdrowego życia. I do 
tego wszystkiego odwieczna 
walka z  gosposiami. Zasada 
jest prosta – syn Freda za-
trudnia, a  on je ,,wykańcza” 
w ekspresowym tempie. Nie 
chce, by ktokolwiek naruszał 
jego terytorium i  wchodził 
z buciorami w jego życie. Jed-
nak pewnego razu pojawia się 
gosposia, która wywraca życie 
Freda o  180 stopni… Bilety 
w cenie 70/90 zł dostępne je-
dynie online na kupbilecik.pl

 25 lutego (niedziela), 
godz. 19.00, Teatr Miej-
ski, Otwock, ul. Armii 
Krajowej 4

ŁagodNie 
i dostojNie
jÓzEFÓW „Kraina ła-

godności” to koncert w wy-
konaniu Basi Błaszczyk 
wraz z  zespołem Quartet. 
Zagrają: Barbara Błasz-
czyk – wokal, Przemysław 
Pankiewicz – fortepian, 
Mateusz Szewczyk – kon-
trabas, Damian Szajkowski 
– perkusja. Basia Błaszczyk 
Quartet to grupa młodych 
muzyków, artystów, przyja-
ciół i  studentów Wydziału 
Jazzu na Akademii Muzycz-
nej w Katowicach. W swoich 
kompozycjach, wykorzy-
stując ciepłe brzmienie in-
strumentów akustycznych, 
szukają przestrzeni, wol-
ności, szczerości, oddechu, 
intymności i odrobiny ciszy. 
Wstęp wolny.

17 lutego (sobota), 
godz. 18.00, MOK Józe-
fów, ul. Wyszyńskiego 1

zabici śmiechem
jÓzEFÓW „Mayday 2” to 

spektakl komediowy naszpi-
kowany gwiazdami seriali 
telewizyjnych. To komedia, 
podczas której umrzecie 
ze śmiechu i… przeżyjecie, 
a  „uśmiercać” będą Was: 
Katarzyna Cichopek, Ka-
mila Polak, Daria Krzyżania, 
Marek Włodarczyk, Michał 
Koterski, Marcin Mroczek 
i Mariusz Krzemiński. Któ-
rą kobietę powinien wybrać 
John? Seksowną Barba-
rę czy doskonale gotującą 
Mary? Co się stanie, jeśli 
jego dwójka dzieci z innych 
małżeństw pozna się? Jak 
poradzi sobie z  nieustają-
cymi kłamstwami i  kręta-
ctwami przyjaciel rodziny, 
Stanley? Na te wszystkie 
nurtujące pytania aktorzy 
odpowiedzą we własnym, 
wyjątkowym, komicznym 
i zawrotnym tempie. 

Bilety w cenie 60 zł do na-
bycia w  kasie MOK-u  (do 
16.02.2018) w godz. 14:00 – 
18:00. W dniu wydarzenia od 
godz. 17:00. 

18 lutego (niedziela), 
godz. 18.00, MOK Józe-
fów, ul. Wyszyńskiego 1

Przygotował: Wakul

koncert charytatywny dla rysia 
nawrockiego
wiĄzowna Pracownicy 
urzędu gminy Wiązowna 
z wójtem i zastępcą na 
czele, dyrektorzy jednostek, 
osoby współpracujące 
z Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury w Wiązownie przygoto-
wują specjalnie na tę okazję 
kabaret. 

Program kabaretowy 
z  udziałem wymienio-
nych osób prezentowa-

ny jest tylko jeden raz, właś-
nie podczas tego wydarzenia. 
Podczas koncertu prowadzone 
są liczne licytacje. Przedmioty 
podarowane przez darczyń-
ców to m.in.: akcesoria spor-
towe z autografami sportow-
ców, rzeźby, obrazy, zdjęcia. 
Licytowany będzie medal taty 
Rysia za udział w misji w Af-
ganistanie. Podczas imprezy 

niezwykły kompozytor, pio-
senkarz i pianista, autor teks-
tów, aranżer – Grzegorz Tur-
nau zagra specjalnie dla Rysia.

Koncert odbędzie się 4 mar-
ca 2018 r. (niedziela) w Ho-
telu Brant w Majdanie dzięki 
wsparciu i gościnności Jaku-
ba Wesołowskiego.

Cegiełki upoważniające do 
wstępu na wydarzenie dostępne 
są w GOK  i w bibliotekach gmi-
ny Wiązowna. Dodatkowo ce-
giełki można nabyć,  wpłacając 
darowiznę na konto Fundacji.

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

Fundacja Splotu Ramiennego
Nr konta: 90 8009 0007 

0017 3342 2001 0001 tytułem 
“Ryszard Nawrocki – Kon-
cert”; 2. Przesłać potwier-
dzenie realizacji przelewu na 

adres: gok@gok-wiazowna.pl; 
3. Przyjść na koncert 4 marca 
do Hotelu Brant – wejściówka 
będzie czekała w recepcji.

 Dochód ze sprzedaży cegiełek 

zostanie przekazany na konto 
Fundacji Otwarte Ramiona na 
potrzeby Rysia Nawrockiego.  

Paulina Sokół, GOK Wiązowna

kiNomaNiak
jÓzEFÓW Miejski Ośro-

dek Kultury znowu zaskakuje 
– tym razem mają coś dla se-
niorów. Nowy cykl spotkań pt. 
„Filmowy klub seniora” nie po-
zostawia żadnych wątpliwości 
dla kogo i po co jest. Podczas 
pierwszego spotkania na filmo-
wym ekranie poznacie historię 
życia geniusza matematyczne-
go Johna Nasha (Russell Cro-
we), który dzięki podważeniu 
doktryny Adama Smitha zdo-
bywa uznanie środowiska na-
ukowego i stanowisko uniwer-
syteckiego wykładowcy. Gdy 
William Pacher (Ed Harris) 
z wywiadu wojskowego zleca 
mu wykrycie komunistyczne-
go spisku w USA, życie Johna 
zmienia się gwałtownie... Tak, 
to „Piękny umysł”.

Tydzień później czekał 
będzie na Was klasyczny 
wyciskacz łez, czyli film zre-
alizowany na podstawie best-
sellerowej powieści Nicholasa 

Sparksa. Dwoje pensjonariu-
szy domu opieki umila sobie 
czas, czytając pamiętnik, 
w którym opisana jest histo-
ria wielkiej miłości. 

W ostatni poniedziałek mie-
siąca uczestnicy spotkań prze-
konają się, że serce nie sługa, 
a  miłość pojawia się wtedy, 
kiedy przychodzi jej czas. 
W  przypadku Rosie Dunne 
i Aleksa Stewarta nie bardzo 
się spieszyła, choć zapowie-
działa się wcześnie. Przyjaciele 
z dzieciństwa razem wyrastali 
z  początkowo jedynie plato-
nicznej więzi. Większość fil-
mu jest więc historią tego, jak 
mijają się ich życiowe ścieżki.  
Wstęp wolny.

12, 19, 26 lutego 
(poniedziałek), godz. 
17.00, MOK Józefów, ul. 
Wyszyńskiego 1

WeekeNd z emirem
JÓZEFÓW Przed Wami 

weekend z  filmami Emira 

Kusturicy… 24 lutego po-
znacie historię dziejów ma-
łej społeczności, która - aby 
przetrwać okrucieństwa II 
wojny światowej - postanawia 
skryć się w podziemiach. Tam 
rozpoczynają produkcję bro-
ni i materiałów wybuchowych 
dla walczących na powierzch-
ni partyzantów. Dla ukrywa-
jących się jedynym oknem 
na świat jest łącznik Marko, 
który wczuł się w swoją rolę 
do tego stopnia, że nie poin-
formował współtowarzyszy 
o  końcu wojny. Dopiero po 
ok. pięćdziesięciu latach bo-
haterom udaje się wyjść na 
wolność, gdzie jak się okazu-
je, jedna wojna się zakończy-
ła, ale rozgorzała następna...

Dzień później poznacie 
Matko Destanova – drobne-
go złodzieja-  mieszkającego 
nad brzegiem Dunaju wraz 
ze swoim nastoletnim sy-
nem. Aby wyjść z  kłopotów 
finansowych, Matko decy-

duje się zwrócić się o pomoc 
do lokalnego mafioso – Da-
dana. Jednak okazuje się, że 
gangster nigdy nic nie robi 
bezinteresownie. Dadan ma 
młodszą siostrę, którą usilnie 
chce wydać za mąż, dlatego 
też obaj zawierają umowę, 
iż zaaranżują małżeństwo 
pomiędzy Zariją a  Afroditą. 
Problem w tym, że Zare jest 
zakochany w  innej kobie-
cie, a  siostra Dadana czeka 
na swojego księcia z  bajki. 
Wstęp wolny.

24, 25 lutego (sobota, 
niedziela), godz. 18.00, 
MOK Józefów, ul. Wy-
szyńskiego 1

imPresjoNizm WzyWa
jÓzEFÓW Spotkanie ze 

sztuką dla dorosłych - tym 
razem poznacie historię im-
presjonizmu – najpopular-
niejszego kierunku w malar-
stwie.  Wstęp wolny.

16 lutego (piątek), 
godz. 18.00, MOK Józe-
fów, ul. Wyszyńskiego 1

Przez Pola i Łąki
jÓzEFÓW Na spotkaniu 

z  cyklu „Kultura i  natura – 
przyroda okolic Józefowa” 
wyruszycie na wycieczkę po 
mazowieckich łąkach i  po-
lach. Prowadzi Konrad Ma-
lec. Wstęp wolny.

23 lutego (piątek), 
godz. 18.00, MOK Józe-
fów, ul. Wyszyńskiego 1

Nic Nie jest 
W Porządku
wiĄzowna Bibliote-

ka Publiczna zaprasza na 
spotkanie autorskie z  Krze-
simirem Dębskim – auto-
rem książki „Wołyń. Moja 
rodzinna historia”. Podczas 
spotkania będzie możli-
wość zakupienia publikacji 
wraz z  autografem autora. 
Wstęp wolny.

22 lutego (czwartek), 
godz. 18.00, BP Wią-
zowna, ul. Kościelna 41
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zatrudni kierowców
Prawo jazdy C + E, 

wymagane doświadczenie,

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

RekLAMA

„olin” - Marchlewski
OTWOCK Jadąc lub idąc 
ulicą Borową w kierunku 
Europejskiego Centrum 
Zdrowia, mijamy po prawej 
stronie reszty dawnego 
ogrodzenia oraz funda-
menty nieistniejących już 
budynków. Jest to pozosta-
łość po jednej z najbardziej 
znanych otwockich placó-
wek leczniczych. W tym 
miejscu znajdowało się 
słynne dziecięce Sanato-
rium im. J. Marchlewskiego, 
czyli przedwojenny „Olin”.

Jego początki sięga-
ją 1929 roku, kiedy 
to kierowany przez 
Aleksandrę Piłsud-
ską Komitet Opie-

ki Nad Najbiedniejszymi 
Mieszkańcami Warszawy 
i Podmiejskich Okolic „Osied-
le” na wydzierżawionym od 
Magistratu m. st. Warszawy 
terenie utworzył Zakład Let-
niskowy dla Dzieci. W  tym 
samym roku rozpoczęto 
budowę okazałego budyn-
ku zaprojektowanego przez 
Jana Koszczyc-Witkiewicza. 
W  uznaniu zasług dla two-
rzonego zakładu, jakie wnio-
sła Aleksandra Piłsudski, 
został on nazwany „Olinem”. 
Cezary Jellenta w  „Sosnach 
Otwockich” opisując pa-
wilon Olina przy Borowej, 
porównał go do aeroplanu: 
„Środek – niby pierś statku 
powietrznego, zakrokwio-
ny w  szczyt polski, przecina 
długą nawę o  takimże łuku, 
wyrzuconą na prawo i na lewo 
skrzydłami.” Pierwszym kie-
rownikiem „Olina” był dr Eu-
geniusz Mianowski. W głów-
nym budynku mieściło się 
250 łóżek dla dziewczynek, 
a dla 750 chłopców urządza-
no w okresie letnim miejsca 
w rozstawionych namiotach. 
Młodym pensjonariuszom 
zapewniano całodzienne wy-
żywienie i atrakcyjny program 
wychowawczy. Kilka lat przed 
wojną rozbudowano budynek 

główny i założono centralne 
ogrzewanie, co pozwoliło na 
jego funkcjonowanie przez 
cały rok. Po kilkumiesięcz-
nej przerwie, spowodowa-
nej działaniami wojennymi, 
na początku 1940 r. Zakład 
wznowił swoją działalność, 
realizując zmodyfikowany 
program o charakterze lecz-
niczo-kondycyjno-wycho-
wawczym.

Po zakończeniu wojny sana-
torium zostało reaktywowa-
ne i  znacznie rozbudowane 
dzięki pomocy Szwedzkiego 
Czerwonego Krzyża. W końcu 
1945 r. jego przewodniczący, 
dr Ulf Nordwall zwrócił się 
do władz polskich z propozy-
cją wybudowania sanatorium 
i  prewentorium dla dzieci 
chorych na gruźlicę. Pro-
jekt zakładu wykonał Mats 
Linnman. Od wiosny 1946 r. 
między Gdynią a Otwockiem 
krążyły ciężarówki z materia-
łami budowlanymi i sprzętem 
medycznym. Otwarcie pierw-
szego pawilonu na 40 łóżek 
nastąpiło we wrześniu 1946 r. 
w obecności premiera Szwecji 
dr. Eckeberga i dr. Nordwalla. 
Żołnierze szwedzcy zbudowa-
li na obszarze 15 ha kolonię 
34 drewnianych pawilonów 
wokół przedwojennego „Oli-
na” i wyposażyli je w nowo-
czesny sprzęt gospodarczy 
i  aparaturę diagnostyczną. 
Odtąd w  4 oddziałach mo-
gło się tu leczyć 300 dzieci 

z różnymi schorzeniami we-
wnętrznymi, dróg oddecho-
wych i gruźlicy w wieku 0-15 
lat. Było to największe sana-
torium dla dzieci w Otwocku. 
W  placówce zatrudniono 
personel szwedzki i  polski, 
m.in. 30 byłych więźniarek 
z Ravensbrück, które odbyły 
8 miesięczne przeszkolenie 
w  Szwecji. Zaraz po II woj-
nie światowej w pracach nad 
odbudową i rozbudową sana-
torium brali jeszcze udział: 
dr Gustaw Krakowski, dr A. 
Pankowska i dr M. Roszkow-
ski. Do 1947 r. miało wspól-
ny zarząd polsko-szwedzki, 
potem przeszło pod zarząd 
magistratu Warszawy. Pierw-
szym dyrektorem Polakiem 
został dr Emil Wartano-
wicz. W  tym czasie praco-
wał tutaj też repatriant ze 
Lwowa, twórca nowoczesnej 
europejskiej pediatrii, prof. 
Franciszek Groër. W sanato-
rium szczególnie dużo uwa-
gi poświęcano problemom 
m.in. gruźliczego zapalenia 
mózgu i  opon mózgowych 
oraz alergii gruźliczej. Dzię-
ki pracującym w tym miejscu 
wybitnym lekarzom, otwarto  
filię warszawskiego Instytutu 
Gruźlicy. 

W  1951 r. sanatorium liczy 
już 520 łóżek. W tym samym 
roku otrzymało też długo uży-
waną nazwę Sanatorium Prze-
ciwgruźliczego dla Dzieci im. 
J. Marchlewskiego. Tradycje 

prof. Groëra kontynuował spe-
cjalistyczny zakład ftyzjopedia-
tryczny. W ramach tendencji 
centralistycznych, na począt-
ku lat 50-tych ubiegłego wie-
ku, upaństwowiono wszystkie 
zakłady lecznicze i połączono 
je w  Państwowy Zespół Sa-
natoriów Przeciwgruźliczych. 
Spadek zachorowań dzieci 
i młodzieży na gruźlicę kostno-
-stawową spowodował prze-
profilowanie sanatorium na 
Wojewódzki Szpital Gruźlicy 
i Chorób Płuc dla Dzieci im. 
J. Marchlewskiego. W  1992 

r. przeniesiono go do obiektu 
na terenie Centrum Leczenia 
Chorób Płuc i Gruźlicy (dawne 
Sanatorium im. H. Sawickiej) 
przy ulicy G. Narutowicza 80. 
Obok funkcji typowo leczni-
czych zadbano też o  oświatę 
dla dzieci i  młodzież, urzą-
dzając żłobek, przedszkole 
i  szkołę podstawową (utwo-
rzoną w 1947 r.), w której na 
początku pracowała Helena 
Szaley, rodzona siostra Marii 
Skłodowskiej-Curie.

Paweł Ajdacki
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PATRIOTYCznE bIEGAnIE

ku Pamięci
bIEGAnIE Zostało Wam 

coraz mniej czasu aby wziąć 
udział w Biegu Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych” (4.03.18). 
Zapisy potrwają tylko do 
23 lutego.

Nie czekajcie do ostatnich 
chwili, udział w  biegu jest 
bezpłatny, a każdy uczestnik 
otrzyma pamiątkową koszul-
kę i medal. Bieg na dystansie 
1963 m odbędzie się o godzi-
nie 12.00 na terenie Muzeum 
Ziemi Otwockiej w ramach VI 
edycji ogólnopolskiego bie-
gu pod tym samym hasłem. 
Organizatorzy zaplanowali 

również piknik historyczny, 
inscenizację wojenną, a także 
animacje dla dzieci. Po biegu 
zapraszają na bigos, kiełbas-
ki i  ciepłą herbatę.  Zapisy: 
sport@otwock.pl, z  dopi-
skiem: Tropem Wilczym. 
„Bieg Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych“. W  mailu podajcie 
następujące dane: imię, na-
zwisko, wiek oraz załączcie 
wypełnioną deklarację. In-
formacje pod numerem 22 
788 37 18. (liczba pakietów 
startowych 500 sztuk; decy-
duje kolejność zgłoszeń).

Wakul

dla NiePodlegŁej
bIEGAnIE  Coraz mniej 

czasu pozostało Wam rów-
nież na zapisy do 38. Półma-
ratonu Wiązowskiego. Przy-
pominamy, że odbędzie się 
on 4 marca, a organizatorzy 
przygotowali aż siedem bie-
gów - bieg główny (21,097 
km) wystartuje w  samo po-
łudnie, a  żeby tradycji stało 
się zadość, towarzyszyć mu 
będą: Wiązowska 5-tka oraz 
biegi młodzieżowe i dziecię-
ce: Mały Półmaraton, Mały 
Ćwierćmaraton i Bieg Kras-
noludków. Trasy posiadają 
atest PZLA.

Udział w półmaratonie bę-
dzie też okazją do uczczenia 
100. rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Pol-
skę, bowiem tegoroczny bieg 
odbędzie się pod hasłem 
„Biegnę dla Niepodległej”. 
Z  tej okazji organizatorzy 
przygotowali dla wszyst-
kich zawodników całej im-
prezy koszulki z nadrukiem 
na rękawie z  hasłem „Dla 
Niepodległej 1918 – 2018”.  
Szczegółowe informacje na 
temat biegu: wiazownapol-
maraton.pl

Wakul

TAnIEC W niedzielę, 18 
lutego 2018 r. zapowiada 
się niezwykłe wydarzenie 
sportowe - Turniej Tańca 
o Puchar Wójta Gminy Wią-
zowna. Jak poinformowali 
organizatorzy - Szkoła Tańca 
Fast-Step - w całodzien-
nym maratonie tanecznym 
ma wziąć udział około 800 
uczniów ze szkół podstawo-
wych z powiatu otwockiego, 
mińskiego i piaseczyńskiego.

W czasie turnieju mło-
dzi tancerze zapre-
zentują się w najbar-

dziej widowiskowych stylach 
tanecznych, do których 
przygotowywali ich najwyż-
szej klasy trenerzy Szkoły 
Tańca Fast-Step. Ze względu 
na przewidzianą dużą liczbę 
uczestników i  różne konku-

rencje został podzielony na 
cztery bloki.
Program Turnieju Tańca 
o Puchar Wójta Gminy Wią-
zowna:
blok i - 9:00-11:00
blok ii - 12:00 - 14:00
blok iii - 15:00 - 17:00
blok iV - 18:00 - 19.30.
Szczytny cel - zbiórka dla 
Rysia

- Podczas Ligi Tanecznej 
FAST-STEP pomagać będzie-
my naszemu małemu tance-
rzowi Rysiowi Nawrockiemu, 
który przeszedł już sześć ope-
racji usunięcia guza w  dole 
nadobojczykowym - poin-
formował Maciej Piwiński, 
współwłaściciel Szkoły Tańca 
Fast-Step. -  Rysia czekają 
jeszcze dwie operacje, a  po-
tem bardzo kosztowne lecze-
nie i  rehabilitacja. Pieniążki 

na leczenie Rysia zbierać 
będą wolontariusze z Centrum 
Wolontariatu w  Radiówku. 
Wszystkie pozyskane środki 
zostaną przekazane Fundacji 
Otwarte Ramiona Fundacja 
Splotu Ramiennego, której 
Rysio jest podopiecznym.

Kiedy: 18 lutego 2018 r. 
w godz. 9.00 – 20.00 

Gdzie: Hala Sportowa przy 
Szkole Podstawowej w Mal-
canowie, ul. Mazowiecka 55.

Red.

teniS Stołowy 
GKTs Wiązowna wy-
graną aż 7:3 z zespo-
łem Spójni Warszawa 
zakończył pierwszą 
rundę rozgrywek 2 ligi 
na 2 miejscu, tracąc 
tylko 1 punkt do lidera, 
czyli zespołu Fructo-
plant Gąbin.

Nad trzecim ze-
społem ( Mlexer 
Elbląg ) mają  
d w u p u n k t o w ą 
przewagę. Li-

derem rankingu 2 ligi - z  21 
zwycięstwami i 1 porażką (co 
daje 95 % skuteczności) - zo-
stał Michał Murawski. Przed 
klubem decydująca faza roz-

grywek obfitująca w  wiele 
startów. W najbliższym czasie 
zawodników czekają zma-
gania podczas: Mistrzostw 
Powiatu w Tenisie Stołowym, 
Mistrzostw Województwa Ma-
zowieckiego, Mistrzostw Pol-
ski, półfinału Pucharu Polski 
Mazowieckiego Związku Teni-
sa Stołowego, a także w decy-

dującej fazie rozgrywek II ligi 
mężczyzn. Poza tym kilkana-
ście Turniejów Grand Prix i in-
nych. Wysiłek włożony w tre-
ningi, sparingi oraz dodatkowe 
szkolenia w innych klubach na 
pewno przyniosą zamierzone 
efekty. Trzymamy kciuki.

opr. Wakul

turniej tańca w Malcanowie

na półmetku
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Powalczą o puchar

Celestynowski ping-pong

KARATE Z tej informa-
cji ucieszą się wszyscy 
wielbiciele karate – zarówno 
kibice jak i sami zawodnicy. 
Otóż pod koniec marca, 
a dokładnie 24, odbędzie 
się XIX Turniej Karate Ky-
okushin o Puchar Burmi-
strza Józefowa. 

W  rywalizacji mogą 
wziąć udział zawod-
nicy z  klubów ze 

wszystkich organizacji karate. 
Zawody odbędą się w pełnych 
przepisach kyokushin, do 14 

lat osobne kat. dla pomarań-
czowych pasów (10 i 9 kyu), 
zaawansowani od rocznika 
2006 bez hogo. Areną zma-
gań tradycyjnie już będzie 
hala Integracyjnego Centrum 
Sportu i Rekreacji w Józefowie 
(ul. Długa 44). O  godzinie 
10.30 rozpocznie się turniej 
kata, na godzinę 12.00 zapla-
nowano oficjalne otwarcie, 
a walki turniejowe na godzi-
nę 12.30. Zachęcamy również 
do kibicowania. Wstęp wolny.

Wakul

TEnIs STOŁOWY Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w 
Celestynowie zaprasza na 
amatorski turniej tenisa sto-
łowego kobiet i mężczyzn 
o Puchar Wójta Gminy 
Celestynów. 

zgłoszenia potrwają 
do 21 lutego – w hali 
sportowej bądź w biu-

rze GOKiSu (ul. Regucka 1). 
Warunkiem uczestnictwa jest 
ukończone 14 lat; regulamin 
oraz karta zgłoszeniowa do 
pobrania na stronie gokce-
lestynow.pl/sport. Start za-
wodów 25 lutego o godzinie 
10.00, miejsce – hala sporto-
wa w Celestynowie. 

Wakul

Walentynki
na lodowisku

w Otwocku

w programie:
pokaz jazdy figurowej
nauka jazdy dla zakochanych 
  prowadzona przez 
  profesjonalnych     
  instruktorów
kkonkursy z nagrodami

14.02.2018
godz. 17:30

Zapraszają:
Obsługa, wynajem, wyposażenie lodowisk

Miasto Otwock
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