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OTWOCK Radni koalicji wielokrotnie dopisywali do ostatnich dwóch budżetów miejskich dodatkowe pozycje 
w punkcie inwestycje drogowe. na ile jednak realne były to zapisy? przyjrzyjmy się procesowi jednej z wielu inwestycji 
w otwocku. Tym przykładem będzie przebudowa ulicy olszowej. s. 3

Olszowa mogła być ładniejsza, 
bardziej zielona niż jest
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Utrudnienia na drogach

niepodległość nieśmy 
na rękach

obchody narodowego 
Święta niepodległości

OTWOCK Wg informacji z 
UM Otwock: od 14 listopada 
br. obowiązuje tymczasowa 
organizacja ruchu w ciągach 
pieszych i jezdnych położo-
nych w pobliżu stacji PKP 
Świder. Wyłączony z ruchu 
jest odcinek ulicy Grunwal-
dzkiej – od skrzyżowania z 
ulicami: Majowa i Jana Pawła 
II do ulicy Zajęczej. Wyłączo-
no z ruchu trzy odcinki ulicy 
Jana Pawła II. Pierwszy pro-
wadzący od stacji kolejowej 
do skrzyżowania z ulicą Ma-
jową. Drugi, od skrzyżowania 
z ulicą Majową i Grunwal-
dzką do ulicy Lisiej i trzeci 
odcinek położony po drugiej 
stronie torów – na wysokości 

ulicy Górnej. Przejezdna jest 
ulica Majowa – w tym prze-
jazd kolejowy.

Dojazd do stacji PKP Świ-
der możliwy jedynie ulicami: 
Bagatela i Kukułcza.

Utrudnienia czekają także 
pieszych. Wyłączone z użyt-
kowania będą chodniki – po 
obu stronach ulicy Majowej, 
na odcinku od skrzyżowania 
z ulica Górną do ogrodzenia 
Przedszkola nr 15.

Zgodnie z harmonogramem 
robót, utrudnienia potrwają 
do czterech miesięcy. 

JÓZEFÓW W związku 
z budową mostu na rzece 
Świder, także od 14.11. 2017 

zamknięty jest wiadukt nad 
linią kolejową na DW 721, 
tj. w ul. Jarosławskiej w Jó-
zefowie. Wyznaczony objazd 
poprowadzi wjeżdżających 
od Wiązowny ulicą Wronią, 
Sikorskiego do ronda przy 
M.C. Skłodowskiej, następnie 
w lewo przez naziemny prze-
jazd kolejowy do ronda na ul. 
Piłsudskiego. Po zjechaniu z  
ronda w lewo, dojedziemy do 
ronda przy zamkniętym od-
cinku ul. Jarosławskiej (obok 
stacji Orlen).  Jak podaje wi-
cedyrektor ZDP Otwock (z/s 
w Karczewie) Marek Dą-
browski, wiadukt zostanie 
przywrócony do ruchu pod 
koniec tego roku.

CELEsTYNÓW Minęło 
99 lat od dnia, który uwolnił 
Polaków od zaborców i na 
mapie Europy znów pojawiła 
się Polska. 10 i 11 listopada 
1918 roku - naród polski 
uświadomił sobie w pełni 
odzyskanie niepodległości, 
a nastrój głębokiego wzru-
szenia i entuzjazmu ogarnął 
kraj. Niepodobna oddać tego 
upojenia, tego szału radości, 
jaki ludność polską w tym 
momencie ogarnął. Po 120 
latach prysły kordony. Nie 
ma „ich”. Wolność! Niepodle-
głość! Zjednoczenie! Własne 
państwo! Na zawsze! Chaos? 
To nic. Będzie dobrze. 
Wszystko będzie, bo jesteśmy 
wolni od pijawek, złodziei, 
rabusiów, od czapki z bącz-
kiem, będziemy sami sobą 
rządzili. Cztery pokolenia na-
daremno na tę chwilę czekały, 
piąte doczekało. A dziś my 
musimy wszyscy tę niepod-
ległość szanować i pielęgno-
wać, by się nie zatraciła.

W  gminie Celestynów 
uczczono wolny i nie-
podległy kraj mszą za 

Ojczyznę, która miała miejsce  
w kościele celestynowskiej pa-
rafii pod wezwaniem Wnie-
bowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny z  udziałem władz 
samorządowych gminy i po-
cztów sztandarowych: harce-
rzy Hufca ZHP im. Bohate-
rów Akcji pod Celestynowem, 
strażaków z Dąbrówki i Regu-
ta, żołnierzy z  Wojskowego 
Ośrodka Farmacji i  Techni-
ki Medycznej oraz parafii 
WNMP „Totus Tuus”. Po mszy 
wójt Witold Kwiatkowski  - 
w towarzystwie zastępcy Pio-
tra Rosłońca, przewodniczą-
cego rady Romualda Ziętali 
i wiceprzewodniczącego Da-
miana Krysztofika -  złożył 
wiązankę pod pomnikiem 
„Dziesięciolecia Niepodle-
głości”. Wiązanki złożyli też: 
przewodniczący Rady Powia-
tu Dariusz Grajda, dyrektor 
GOKiS Hanna Pawłowska, 
sołtys Celestynowa Tomasz 
Wyglądała, komendantka 
Hufca ZHP im. Bohaterów 
Akcji pod Celestynowem 
phm Anna Wiśniewska, dy-
rektor SP Celestynów Anna 
Kędziorek i  przedstawiciele 

straży. Proboszcz ks. Miro-
sław Wasiak zaprosił wszyst-
kich znów do świątyni, gdzie 
odbył się wspaniały koncert 
pieśni patriotycznych w wy-
konaniu artystów z Krakowa: 
Anny Klimczak i Jana Migały.

Natomiast o  godz. 15.00 
w  hali sportowej rozegrany 
został turniej piłki siatkowej, 
do którego zgłosili się: druży-
na samorządowców, drużyny 
OSP z Dąbrówki i z Celesty-
nowa, nauczyciele celesty-
nowskiej szkoły podstawo-
wej i żołnierze z Wojskowego 
Ośrodka Farmacji i Techniki 
Medycznej w  Celestynowie. 
Rozgrywki przebiegały w ra-
dosnej i przyjaznej atmosfe-
rze, a  zwycięzcami zostali 
wszyscy uczestnicy turnieju. 
Drużyny zadeklarowały także 
chęć uczestnictwa w przyszło-
rocznych zawodach.

AnKa

OTWOCK Polska już po 
raz 99 świętowała odzy-
skanie w 1918 r. niepodle-
głości. Uroczyste obchody 
odbyły się także w Otwocku 
przy obelisku Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego, 
a poprzedzone zostały 
mszą świętą za Ojczyznę. 
Podczas tego wydarzenia 
Rada Miasta Otwocka 
zapowiedziała, że  - z okazji 
setnej rocznicy odzyskania 
wolności - w parku miejskim 
zostanie odbudowany po-
mnik Józefa Piłsudskiego.

Uroczyste obcho-
dy w  dniu 11 li-
stopada 2017 r. 
rozpoczęły się 
o  godzinie 10:00 

mszą świętą w  intencji Oj-
czyzny ( w kościele parafial-
nym pw. św. Wincentego 

a Paulo ) z udziałem pocztów 
sztandarowych, chóru Lira 
i Otwockiej Orkiestry Dętej. 
Następnie o  godzinie 11:00 
miała miejsce uroczystość 
patriotyczna przy obelisku 
Marszałka Polski Józefa Pił-
sudskiego na ul. Kościuszki. 
Została ona poprowadzo-
na przez harcerzy w  asyście 
Jednostki Strzeleckiej 1019 
Otwock. Jako pierwszy głos 
zabrał prezydent miasta – 
Zbigniew Szczepaniak, po 
nim starosta otwocki – Mi-
rosław Pszonka, a następnie 
przewodniczący rady miasta 
– Jarosław Margielski, który 
podczas swojej przemowy 
zapowiedział, że z okazji 100 
rocznicy odzyskania niepod-
ległości przez Polskę, w parku 
miejskim zostanie odbudo-
wany pomnik Józefa Piłsud-
skiego.

Apel pamięci został odczy-
tany przez strzelców z  Ot-
wocka. Bractwo Strzelców 
Kurków ,,Lechity’’ oddało 
salwę honorową, co upamięt-
niło wydarzenia z 1918 roku.  
Później nastąpił moment 
składania kwiatów przez 
różne organizacje i instytucje 
działające w Otwocku i oko-
licach. Jako pierwsi wieniec 
złożyli Zbigniew Szczepa-
niak i  Jarosław Margielski, 
czyniąc to w  imieniu władz 
Otwocka. Po tym uroczystym 
momencie miała miejsce mi-
nuta ciszy, której towarzyszył 
utwór ,,Śpij kolego’’ zagrany 
na trąbce przez jednego ze 
strzelców. Całemu wydarze-
niu towarzyszyła muzyka 
w wykonaniu Otwockiej Or-
kiestry Dętej.

Weronika Świńczak
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drożej nie znaczy lepiej
OTWOCK Chyba nikt nie 
ma wątpliwości, że środkami 
budżetowymi Otwocka na 
inwestycje rozporządza rada 
miasta, a właściwie koalicja 
PiS, ChIS i bezpartyjnych, 
która - mając większość - 
praktycznie przegłosowuje 
uchwały, jak chce. Ale czy 
rządzi mądrze i efektywnie?

projekty inwesty-
cji samorządu na 
kolejny rok przy-
gotowuje władza 
wykonawcza, czyli 

w przypadku Otwocka - pre-
zydent. W  miejscowościach, 
gdzie jest dobra współpraca 
między urzędem a radą gminy, 
rada najczęściej uchwala pro-
ponowany przez urzędników 
budżet, w tym inwestycje. Tak 
nie jest w Otwocku - w ostat-
nich dwóch latach radni grun-
townie zmieniali projekty 
prezydenckie, wpisując do bu-
dżetu wiele inwestycji według 
swoich ustaleń, czyli zgodnie 
z potrzebami wyborców. Ana-
lizując jednak przebieg inwe-
stycji z  tego okresu, można 
zaobserwować niepokojącą 
tendencję - niejedna z  nich 
mogła być zrobiona szybciej 
i taniej, a ślimaczyła się i efekt 
końcowy okazał się mizerny. 
Istotną przyczyną jest koszto-
genny błąd, czyli nierealistycz-
nie niskie środki przeznaczane 
przez radę na inwestycje.

Przypadek Olszowej 
Zadanie pn. „Projekt i prze-

budowa jezdni i chodnika w ul. 
Olszowej (na odcinku od ul. 
Batorego do ul. Przewoskiej) 
zostało wpisane do budżetu 
na 2016 rok, a przeznaczone 

środki to 161 500 zł. Na zle-
cenie UM Otwock firma “Ars 
Projekt” przygotowała projekt 
gruntownej przebudowy ww. 
odcinka Olszowej, w  skład 
którego wchodziło:

• zerwanie starej nawierzch-
ni i  zrobienie nowej wraz ze 
wzmocnieniem nośności 

• budowa odwodnienia
• budowa chodnika i ścieżki 

rowerowej
• utworzenie pasa zieleni 

poprzez nasadzenia drzew 
i krzewów.

Projekt ten znalazł się w spe-
cyfikacji przetargu ogłoszone-
go w maju 2016 r. Najniższą 
ofertę w nim złożyła firma To-
miraf, która jednak wyceniła 
zadanie o blisko 80% drożej 
niż wynosiła suma środków 
w  budżecie przeznaczonych 
na tę inwestycję, a dokładnie 
na 288 391,34 zł. Kolejne 
oferty przekraczały już 300 
tys. złotych. 

W tej sytuacji, aby móc zre-
alizować zadanie za dostępne 
pieniądze, prezydent (a właś-
ciwie wydział inwestycji UM 
w jego imieniu) zdecydował, 
aby okroić zakres przebudowy. 
W nowym projekcie zminima-
lizowano koszty wykonania 
nakładki asfaltowej przy re-
zygnacji z “otoczki”.

Drugi przetarg na budo-
wę odcinka ulicy Olszowej  
został ogłoszony dn. 29.09 
2016 r. Jeśli zajrzymy do spe-
cyfikacji, to widzimy, że tym 
razem wykonawca miał do 
zrobienia tylko: rozbiórkę 
starej nawierzchni, podbudo-
wę i wzmocnienie nowej oraz 
budowę jezdni (nawierzch-
ni bitumicznej) i  chodnika 
plus krawężniki.

Znów najkorzystniejszą ofer-
tę złożył Tomiraf, wyceniając 
zadanie na 226 355,78 zł. 
Tym razem rada miasta zgo-
dziła się dołożyć środki do tej 
najniższej oferty i 24.11.2016 
została podpisana umowa 
na wykonanie Olszowej od 
Batorego do Przewoskiej. 
Nadeszła jednak zima i sama 
budowa została przełożona na 
2017 rok. 

Po jej rozpoczęciu jednak 
okazało się, że nowe odwod-
nienie na tym odcinku ulicy 
jest niezbędne, ponieważ 
boczne ulice znalazłyby się 
niżej i  zbierałyby całą wodę 
z Olszowej.

Na początku marca rada 
miasta zgodziła się przekazać 
dodatkowe środki w wysoko-
ści 67 tys. zł na odwodnienie. 
Wreszcie w maju 2017 r. pra-
ce zostały zakończone. Już 
jednak na początku września 
mieszkańcy dyskutowali na 
temat pofałdowanej i  popę-
kanej nowej nawierzchni Ol-
szowej.

Kosztogenny błąd
Opisywany odcinek Olszo-

wej mógł być gotowy już po-
nad pół roku wcześniej, taniej 
i  - jak wynika z pierwszej spe-
cyfikacji do przetargu - zakres 
byłby większy. Otwocczanie 
przy omawianej ulicy mieliby 
dodatkowo ścieżkę rowerową 
oraz nową roślinność. Podat-
nicy przepłacili kilka tysięcy 
złotych za mniejszy zakres ro-
bót!

Niestety, nie jest to przy-
padek odosobniony, tylko 
pierwszy przykład z  listy 
ukazujący schemat, którego 
konsekwencje są wielorakie. 

Pierwszy błąd, czyli środki 
na inwestycje źle zapisane 
w budżecie (za niskie, a po-
dobnie jest w  przypadku 
wielu innych zadań - jeden 
z  najnowszych przykładów: 
na projekt i  budowę prawie 
500 m ulicy Laskowej zapi-
sane w budżecie jest 85 tys. 
zł, wstępny kosztorys to ok. 
800 tys zł!)  - jest kosztogen-
ny z kilku powodów. Najpierw 
sam z siebie powoduje znacz-
ne rozciągnięcie w czasie wy-
konania inwestycji. Średnio 
na jeden przetarg na tego 
typu inwestycję od ogłosze-
nia do podpisania umowy 
z  wykonawcą potrzeba ok. 
1 miesiąca, ale pod warun-
kiem, że na dane zadanie są 
zabezpieczone wystarczające 
środki. Często jednak ten czas 
znacznie się wydłuża, jeśli np. 
w  drugim przetargu wciąż 
środki w budżecie na zadanie 
są niższe niż najniższa oferta 
wykonawcy (nawet o 1 tysiąc 
złotych), to zmiany muszą 
być przeprowadzone w  for-
mie uchwały rady miasta, 
a nowy załącznik budżetowy 
musi dotrzeć do Wydziału In-
westycji UM. Ale nie zawsze 
dociera szybko. Np., jak się 
dowiedzieliśmy na począt-
ku października pracowni-
cy UM, wciąż nie otrzymali 
podpisanych przez przewod-
niczącego RM załączników 
budżetowych uchwalonych 
2 sierpnia br. 

Po drugie - koszty, jak wi-
dać po Olszowej, sumowane 
osobno łatwo rosną. Wyko-
nawcy wyceniają dodatkowe 
zadania drożej, bo np. muszą 
przerywać już rozpoczęte pra-
ce, albo robić je jeszcze raz. Są 

też ukryte koszty, które trudno 
konkretnie wyliczyć, np. koszt 
pracy urzędników, którzy kil-
kakrotnie muszą przygoto-
wywać specyfikacje do prze-
targów na tę samą inwestycję. 

Co gorsze, ma to wpływ na 
realizację kolejnych inwestycji 
- coraz bardziej zmniejsza się 
liczba firm chętnych do udzia-
łu w  otwockich przetargach. 
Zmniejsza się - jak ostatnio 
kilkakrotnie - do zera! Firmy 
te nie chcą ponosić kosztów 
pracy przygotowywania ko-
lejnych dokumentów oraz 
wpłat zabezpieczeń.

Według Krzysztofa Cyry, 
radni przy konstruowaniu 
budżetu w  ogóle nie pytają 
urzędników o  ich wyliczenia 
prognozowanych kosztów 
inwestycji, choć na logikę 
biorąc powinni się opierać 
na ustaleniach specjalnie do 
tego zatrudnionych w  urzę-
dzie pracowników.  Co gorsze 
nie pytają, czy dana inwestycja 

w ogóle jest możliwa do zreali-
zowania w danym roku budże-
towym (a niejednokrotnie nie 
jest ze względu np. na nieure-
gulowane prawo własności). 
Dlaczego więc tak potrzebna 
współpraca  kuleje?

Czy przyczyną są znane 
wszystkim animozje między 
wiodącą grupą radnych two-
rzących koalicję a  prezyden-
tem miasta i jego urzędem?

W  każdym razie zatrud-
nionego urzędnika, jeśli źle 
wykonuje swoją pracę, moż-
na zwolnić. Radni mogą po-
pełniać wciąż te same błędy 
bezkarnie. Nawet prokurator 
nie może postawić zarzutu za 
niegospodarność, ponieważ 
radny na niczym nie musi się 
znać.  No chyba, że dostrzegą 
je w  końcu wyborcy i  odpo-
wiednio przyjrzą się kandyda-
tom w najbliższych wyborach 
w 2018.

Kazimiera Zalewska

Fragment
pierwszego projektu

przebudowy Olszowej
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SkM-ki będą 
dłuższe

POWIAT Dobra wia-
domość dla pasażerów 
komunikacji publicznej: 
Warszawska Szybka Kolej 
Miejska rozbudowuje swój 
tabor. Do końca listopada 
trwa przetarg, w wyniku 
którego przewoźnik ma 
wzbogacić się o 13 nowych 
pociągów. 

Warszawska SKM 
ujawniła, że to nie 
koniec planów za-

kupowych - łącznie chcą na-
być 21 nowych pociągów: 15 
składów pięcioczłonowych 
i  6 czteroczłonowych. Ale 
w  pierwszym etapie - z  już 
ogłoszonego przetargu, chcą 
podpisać umowy na zakup 8 
dłuższych pociągów i 5 krót-
szych.

Każdy, kto korzysta regular-
nie z komunikacji warszaw-
skiej SKM, wie jak bardzo 
zatłoczone są często pociągi 
w godzinach szczytu. Jak jed-
nak na prośby i  skargi w  tej 
sprawie odpowiadał nieraz 
ZTM, możliwości przewozo-
we SKM są ograniczone. Dla-
tego chyba każdego pasażera 
ucieszy decyzja stołecznego 
ratusza (właścicielem SKM 
jest Miasto Stołeczne War-
szawa) o zakupie nowych po-
ciągów. Ogłoszony przetarg 
oprócz składów obejmuje 
15-letni okres utrzymania 
i pakiet szkoleń dla obsługi.  

Kiedy można się spodziewać 
dłuższych pociągów? Jak po-
informowało SKM na swoim 
FB, nowych składów na tra-
sach można spodziewać się 
już w przyszłym roku, a naj-
później w 2020 r.

Jak wyliczyli pasjonaci jaz-
dy kolejką SKM - kupowane 
pociągi pięcioczłonowe mają 
długości do 95 metrów, więc 
możliwe będzie nawet łącze-
nie dwóch pięcioczłonowców 
- razem będą miały mniej niż 
200 metrów, a tyle mają naj-
krótsze perony kolejowe na 
stołecznych liniach. Jest więc 
szansa, że nowe pojazdy będą 
tak pojemne jak to tylko moż-
liwe. Nadadzą się na wszyst-
kie linie z wyjątkiem jednej - 
tej do Lotniska Chopina, bo 
tam podziemny peron ma tyl-
ko 150 metrów długości. Czyli 
czteroczłonowce o długości do 
75 metrów prawdopodobnie 
trafią na linię S2. 

Chociaż te ostatnie wiado-
mości to raczej spekulacje, bo 
SKM nie chce zdradzić jaki 
będzie przydział nowego ta-
boru. Jak piszą, o tym będzie 
decydować Zarząd Transpor-
tu Miejskiego - ale w końcu 
tych linii nie ma aż tak dużo 
(razem cztery), więc z  pew-
nością użytkownicy linii S1 
już mogą być (prawie) pewni 
dłuższych pociągów na trasie.

ZetKa

Karczew okiem radnego 
Kwiatkowskiego
Konsultacje w sprawie 
autobusu z Karczewa 
do PKP Otwock
W  karczewskim urzędzie  

doszło do spotkania przedsta-
wicieli Karczewa oraz Otwo-
cka w celu ustalenia przebiegu 
trasy linii autobusowej z Kar-
czewa do PKP w Otwocku. Jak 
informowałem w poprzednim 
felietonie - były w tym zakre-
sie pewne rozbieżności. Długa 
dyskusja pomiędzy radnymi 
i włodarzami miast zaowoco-
wała wyłonieniem dwóch pro-
pozycji, które przeanalizować 
ma teraz ZTM.

Pierwsza koncepcja zakła-
da, że przystanek począt-
kowy usytuowany byłby na 
parkingu przy kościele na 
Ługach. Autobus miałby na-
stępnie jechać ul. Generalską, 
Kuklińskiego, później ul. Kra-
szewskiego aż do ronda z ul. 
Batorego - i  tam zawrócić 
w  kierunku Karczewa - ul. 
Wyszyńskiego, ul. Świder-
ską do kościoła w Karczewie. 
Dalej trasa miałaby się pokry-
wać z tą pierwotnie planowa-
ną: ul. Mickiewicza, os. Ługi, 
Karczewska, Batorego, Olszo-
wa, Przewoska, Andriollego 
do PKP w Otwocku.

Wariant, który zapropo-
nowany został przez prze-
wodniczącego rady miasta 
Otwocka, wydaje się najsen-
sowniejszy. Mimo iż przewi-
duje on wydłużenie trasy, a co 
za tym idzie - wzrost kosztów, 
to zapewnia  pewien kompro-
mis, a  w  dodatku obejmuje 
m.in. osiedle Warszawska 
w Karczewie.

Druga propozycja to ta 
sama „sporna” koncepcja, 
którą przedstawiałem w po-
przednim felietonie, czyli 
objazd przez Otwock aż do 
ronda przy ul. Kraszew-
skiego (dla przypomnienia 
- Kościół w  Karczewie, ul. 

Mickiewicza, os. Ługi, Kar-
czewska, Batorego, rondo 
przy Kraszewskiego, powrót 
w  kierunku ul. Olszowej, 
Przewoska, Andriollego do 
PKP w  Otwocku). Nie wie-
rzę w  oficjalne wyliczenia, 
które przewidują, że autobus 
pokona tę trasę w 23 minu-
ty (szczególnie w  godzinach 
szczytu). Nierealne. Wliczając 
postój na przystankach, lekko 
licząc, byłoby to pół godziny. 
A wtedy taka podróż staje się 
dla większości pasażerów nie-
atrakcyjna.

Podtrzymuję swoje stano-
wisko, że drugi wariant jest 
niekorzystny dla mieszkań-
ców. Jak podkreślał obecny 
na spotkaniu przedstawiciel 
ZTM - taka linia byłaby nie-
atrakcyjna dla pasażerów 
i  w  efekcie cieszyłaby się 
niskim zainteresowaniem. 
A przecież nie o to chodzi.

Kwestią dyskusyjną jest rów-
nież częstotliwość kursowania. 
Powtarzam - rozumiem, że 
środki są ograniczone. Ale tym 
bardziej nie stać nas, aby wy-
dawać pieniądze na półśrodki. 
I tak - w porównaniu do pozo-
stałych gmin w  aglomeracji 
warszawskiej-  na komunikację 
wydajemy stosunkowo mało. 
Jeśli chcemy zainwestować 
w publiczny transport (a raczej 
musimy), to zróbmy to z głową. 
Autobusy muszą kursować na 
tyle często, aby były atrakcyjną 
alternatywą dla innych środ-
ków transportu.

W  tym wszystkim trzeba 
oczywiście pamiętać również 
o innych zaletach płynących 
z  uruchomienia linii ZTM. 
Należy do nich choćby możli-
wość wpływu na ceny biletów 
oraz bezpłatne przejazdy dla 
osób starszych. Dlatego mam 
nadzieję, że mimo pewnych 
rozbieżności, uda się nam 
porozumieć i linia już wkrótce 

zacznie kursować. A na razie 
nie pozostaje nic innego jak 
czekać na odpowiedź Zarzą-
du Transportu Miejskiego 
w Warszawie.

„Schetynówki” na 
2018 rok
Wojewoda Mazowiecki ogło-

sił wstępną listę rankingową 
wniosków o dofinansowanie na 
2018 rok w ramach „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 
2016 – 2019”.

Zakwalifikowane zostały 132 
projekty. Na dofinansowanie 
rządowe, które może wynieść 
do 50 procent kosztów zadania 
(maksymalnie 3 mln zł), mają 
szanse wnioski znajdujące się 
najwyżej na liście rankingo-
wej. Do 31 grudnia wojewoda 
mazowiecki ogłosi ostateczny 
wykaz zakwalifikowanych pro-
jektów.

O  przyznanie środków wy-
stąpił również Karczew (prze-
budowa ul. Westerplatte i Ró-
żanej), niestety, znalazł się na 
dalekim, bo 76 miejscu na liście 
(na 85 projektów) i o dofinanso-
waniu może raczej zapomnieć.

Co to oznacza w  praktyce? 
Remontu ul. Westerplatte 
i Różanej chyba nie ma co się 
spodziewać w nadchodzącym 
roku. Zresztą jak i wielu innych 
ulic w Karczewie.

Powiat otwocki wystąpił 
z  kolei o  pomoc w  realizacji 
przebudowy na rondo skrzy-
żowania ul. Karczewskiej z ul. 
Batorego i Matejki w Otwocku. 
Również i on znalazł się jednak 
na dalekim- 46 miejscu (na 
47), co stawia inwestycję pod 
znakiem zapytania.

Piotr Kwiatkowski, 
Radny Rady Miejskiej 

w Karczewie



5www.iOtwock.info20 listopada - 3 grudnia 2017 KRoniKa

alarm bombowy 
w sądzie 

Tragiczna seria na drogach

OTWOCK W czwartek, 
9 listopada, przed godzi-
ną 11.00 rano ulica Armii 
Krajowej przed Sądem 
Rejonowym w Otwocku za-
pełniła się policją i służbami 
ratowniczymi. Policja otrzy-
mała zgłoszenie o ładunku 
wybuchowym znajdującym 
się w budynku sądu.

na szczęście był 
to fałszywy 
alarm, a  powo-
dem  - znów 
głupi dowcip. 

Jak dowiedzieliśmy się od 
funkcjonariusza KPP Ot-
wock, podinspektora Piotra 
Zakrzewskiego, około godz. 
10.00 rano na policję za-
dzwonił mężczyzna z  infor-
macją, że w  budynku Sądu 
Rejonowego znajduje się 
bomba. Podobny telefon 
otrzymali pracownicy sądu 
- prawdopodobnie od tego 
samego mężczyzny. 

Do akcji ruszyli przede 
wszystkim funkcjonariusze 
policji, w  tym specjalne od-
działy z psami do poszukiwa-
nia ładunków wybuchowych. 

Teren został ogrodzony. 
Decyzją prezesa sądu ewa-
kuowano z  budynku 150 
pracowników, a także popro-
szono o opuszczenie pomiesz-
czeń pracowników notariatu 
znajdującego się w  skrzydle 
budynku. 

Na miejscu znaleziono jed-
nak tylko torbę z  zawiniętą 
puszką po napoju. Funkcjo-
nariusze policji, aby upewnić 
się, że nic niebezpiecznego 
nie ma w budynku, przeszu-
kali go dwukrotnie. Zajęło im 
to ponad dwie godziny. 

Oprócz policjantów w akcji 
uczestniczyli strażacy i ratow-
nicy medyczni - przed sądem 
czekały trzy jednostki straży 
pożarnej, przyjechały też 
dwie karetki pogotowia (jed-
na jednak wcześnie odjecha-
ła). Jednostki te są rutynowo 
wzywane przez policję w ra-
zie, gdyby nastąpił wybuch 
i  trzeba byłoby gasić pożar 
oraz ratować ludzi. Ponad 
dwie godziny stali wszyscy 
w  gotowości z  powodu głu-
piego dowcipu.

Teraz otwoccy policjanci 
będą prowadzić dochodzenie, 

aby ustalić sprawcę alarmu. 
Jak podejrzewa podinspektor 
Zakrzewski - jest to kolejna 
osoba, która prawdopodobnie 
chciała zakłócić rozprawę są-
dową. 

Niestety, za takie żarty mu-
simy płacić wszyscy, a kilka-
dziesiąt osób jest zaanga-
żowanych, aby wyjaśnić czy 
istnieje zagrożenie dla bez-
pieczeństwa ludzi. Miejmy 
nadzieję, że dowcipniś prędko 
wpadnie w ręce policji.

ZetKa

POWIAT W piątek 
10 listopada w trakcie 
przechodzenia przez 
szosę lubelską zginął na 
miejscu 62-letni mieszka-
niec gminy Wiązowna. To 
już piąta ofiara śmiertel-
na wypadku na terenie 
powiatu otwockiego 
w ciągu ostatnich paru ty-
godni. Czwartą był młody 
kierowca, który zderzył 
się z drzewem na DW801 
trzy dni wcześniej.

Historia, niestety, się 
powtarza: pieszy 
z  10 listopada zgi-

nął w  bardzo podobnych 
okolicznościach jak nieca-
łe dwa tygodnie wcześniej 
(27.10.2017) inny mężczyzna 
- 71-letni mieszkaniec gmi-
ny Kołbiel, który wczesnym 
rankiem usiłował przebiec 
przez drogę krajową nr 17 
w Bocianie.

Jak informuje KPP Ot-
wock, wypadek 10 listopada 
zdarzył się ok. godziny 5.30 
w Radiówku. Samochodem 
marki Audi, jadącym od 
strony Garwolina w  kie-
runku Warszawy, kierował 
25-letni mężczyzna. W okoli-
cy przystanku autobusowego 
w Radiówku nagle na jezd-
ni pojawił się pieszy, który 
przechodził z lewej na prawą 

stronę (patrząc w kierunku 
ruchu pojazdu). Potrącony 
przez samochód przecho-
dzień zginął na miejscu.

Do jesiennej aury oraz mo-
krej i śliskiej nawierzchni źle 
dostosowują się także kie-
rowcy.  Tragiczny przykład: 
we wtorek 7 listopada ok. 
14.00 na drodze wojewódz-
kiej nr 801 w  Dziecinowie 
samochód marki Rover nagle 
zjechał na pobocze i uderzył 
w  przydrożne drzewo. Zde-
rzenia nie przeżył 22- letni 
kierowca rovera. 

Lista śmiertelnych ofiar 
wypadków na terenie powia-
tu otwockiego gwałtownie 
wzrosła tej jesieni do łącznej 
liczby 18.

Policja wciąż apeluje o roz-
sądek i zmniejszenie prędko-
ści jazdy. Trudno się z  nimi 
nie zgodzić, gdy widzimy te 
bezsensowne zgony. 

Rady KPP Otwock - 
przeczytaj, skorzystaj!
“Apelujemy, by w ten jesien-

ny okres kierowcy zmienili 
technikę jazdy. Przekraczanie 
dopuszczalnej prędkości oraz 
niezachowanie bezpiecznego 
odstępu od poprzedzającego 
pojazdu to jedne z najczęstszych 
przyczyn wypadków jesienią. 
Jeżeli jest mgła lub intensywne 
opady deszczu oraz duże natę-
żenie ruchu na drodze, należy 
zwolnić do prędkości pozwala-
jącej kierowcy kontrolować sy-
tuację na drodze. Pamiętajmy 
– prędkość dopuszczalna nie 
zawsze oznacza prędkość BEZ-
PIECZNĄ! Należy również pa-
miętać o właściwym i zgodnym 
z przepisami używaniu świateł 
przeciwmgłowych i świateł do 
jazdy dziennej (art. 51 ustawy 
„Prawo o ruchu drogowym”).

ZetKa

100% NAJLEPSZEGO POLSKIEGO KURCZAKA

Otwock
ul. Karczewska 14/16 lok 17
ul. Józefa Poniatowskiego 1/5

Karczew
ul. Armii Krajowej 80

Radom
ul. Wernera 10 

Warszawa
ul. Krasnobrodzka 19B 
ul. Belgradzka 46 lok U6

Łódź
ul. Limanowskiego 170 
ul. Traktorowa 180
ul. Aleksandrowska 38 
ul. Rojna 3/5

 Zapraszamy do sklepów firmowych,
a także do sklepów sieci handlowej Lidl 
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CELEsTYNÓW Schroni-
sko dla Bezdomnych Zwie-
rząt zachęca do adopcji jego 
podopiecznych. 

HEbAN jest jednym z tych 
psów, o których mówi się, że 
są w schronisku od zawsze. 
Nie jest rasowy, a do tego - 
nieśmiały i „nie rzuca się w 
oczy”. Dlatego dzisiaj poka-
zujemy go światu z nadzieją 
na ciepły i kochający dom na 
jesień życia Hebana.

Nr 344/15

DuKAT to młody, nieduży 
i pełen pozytywnej energii 
psiak. Został sam. Do schro-

niska trafił razem z bratem. 
Wcześniej byli nierozłączni 
i koczowali w lesie pod po-
bliską wsią. Dukat bardzo 
tęskni. Nie potrafi żyć w sa-
motności. Nie pozwólmy mu 
wydorośleć za kratami schro-
niska.

Nr 104/17

Oto maleńkie psie dzieci 
wyrzucone w lesie z karmią-
cą suką. Mają ok. 7 tyg. i będą 
raczej średniej wielkości. Za-
równo trójka rodzeństwa jak 
i dzielna mama - Pinka -  już 
niedługo będą gotowe do ad-

opcji. Pinka jest młoda, nie-
zwykle opiekuńcza i łagodna.

Pinka nr 220/17

Informacje o adopcji:
Schronisko dla Bezdomnych 
zwierząt w celestynowie
ul. prosta 3, tel. 22 789 
70 61, e-mail: adopcje@
celestynow.toz.pl

PRZYgARNIJ mNIE

Wspólna linia autobusowa 
z Sulejówkiem

Jest uchwała 
antysmogowa

wiĄzOwna Trwają 
rozmowy w sprawie 
uruchomienia nowej linii 
autobusowej w Sulejówku 
dojeżdżającej do stacji 
PKP, która obsługiwa-
łaby także część gminy 
Wiązowna. Wójt Janusz 
Budny podpisał poro-
zumienie z burmistrzem 
Sulejówka Arkadiuszem 
Śliwą w sprawie opra-
cowania przebiegu tej 
linii autobusowej.

linia L73 miałaby po-
łączyć północną część 
gminy Wiązowna, a do-

kładnie Michałówek, Izabelę 
i Zakręt ze stacją PKP Sulejó-
wek Miłosna. Jej operatorem 
ma być ZTM. Takie połącze-
nie autobusowe z pewnością 
byłoby dużym udogodnie-
niem dla mieszkańców wy-
mienionych miejscowości, 
szczególnie w obliczu zapla-
nowanych wkrótce budów 
dróg S17 i A2. Z Sulejówka-
-Miłosny kursują do Warsza-
wy pociągi (SKM i KM), które 
umożliwiają szybki dojazd 
do stolicy.

Jedni zdecydowani, 
drudzy - wciąż nie
Włodarzom Wiązowny 

tak zależy na usprawnieniu 
transportu w tej części gmi-
ny, że są chętni płacić połowę 
kosztów utrzymania nowej li-
nii autobusowej, choć więk-
sza część trasy będzie prze-
biegała na terenie Sulejówka. 
Zdecydowanie też wspierają 
burmistrza Śliwę, który 
chciałby uruchomić tę linię 
(plus drugą w północnej czę-

ści gminy Sulejówek) już we 
wrześniu 2018 r. Rada Gminy 
Wiązowna już w sierpniu br. 
przyjęła uchwałę “w sprawie 
utworzenia linii komunika-
cji publicznej łączącej gminę 
Wiązowna z  miastem Sule-
jówek“. W październiku wójt 
Budny uczestniczył w  sesji 
sulejowskiej rady miejskiej, 
w czasie której zachęcał rad-
nych do poparcia pomysłu 
burmistrza. Bo, niestety, 
radni Sulejówka są mocno 
podzieleni w  kwestii uru-
chomienia w przyszłym roku 
linii autobusowych. Na razie 
zgodzili się tylko na porozu-
mienie z Wiązowną w sprawie 

opracowywania przebiegu 
linii L73. Dopiero jednak na 
grudniowej sesji budżetowej 
podejmą decyzję, czy przeka-
żą środki na uruchomienie 
nowego transportu publicz-
nego w  2018 r. Jeśli się nie 
zgodzą - sprawa się przesunie 
na następne lata.

Tymczasem w UG Wiązow-
na działają: po zakończeniu 
wspólnego opracowywania 
trasy nowej linii samorządy 
będą pozyskiwać niezbędne 
zgody. Później zawrzemy trój-
stronne porozumienie z ZTM 
- planują. 

ZetKa

POWIAT Sejmik Woje-
wództwa Mazowieckiego 
jednogłośnie przyjął uchwa-
łą antysmogową, która we-
szła w życie już 11 listopada 
2017 r. Według jej zapisów 
mieszkańcy województwa 
nie będą mogli palić miałem 
i mułem węglowym już od 1 
lipca 2018 roku, a właści-
ciele starych pieców niskiej 
jakości na ich wymianę 
mają czas do 1 stycznia 
2023 roku. Za niestosowa-
nie się do zapisów uchwały 
grożą kary  nawet do 5 tys. 
złotych. Od dnia podpisa-
nia uchwały nie można już 
instalować pieców niższej 
jakości, które emitują do at-
mosfery dużo szkodliwych, 
trujących substancji. Jest to 
zmiana, która ma radykalnie 
poprawić jakość powietrza 
na terenie Mazowsza.

Wo j e w ó d z t w o 
mazowieckie 
jako czwarte, 
po małopol-
skim, śląskim 

i opolskim, opowiedziało się 
za poprawieniem jakości po-
wietrza, jakim oddychają ich 
mieszkańcy. Stawką jest prze-

cież zdrowie nas wszystkich. 
Astma, nowotwory, choroby 
układu oddechowego czy krą-
żenia to konsekwencje złego 
stanu powietrza.

Jak ogrzewać 
zgodnie z uchwałą?
Od 1 lipca 2018 roku na te-

renie województwa mazowie-
ckiego nie będzie wolno palić 
mułów, flotokoncentratów 
węglowych, mieszanek, które 
je zawierają, węgla brunatne-
go oraz paliw produkowanych 
z jego wykorzystaniem, mia-
łów (węgla kamiennego w 
postaci sypkiej o uziarnieniu 
0-3 mm) oraz paliw zawiera-
jących biomasę, np. mokrego 
drewna. Natomiast do końca 
2022 roku wszyscy mieszkań-
cy Mazowsza będą zmuszeni 
do wymiany swoich pieców 
czy kominków na jednostki 
co najmniej 5-tej klasy, mogą 
jednak liczyć na dofinansowa-
nie tego rodzaju inwestycji. W 
ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego wojewódz-
twa mazowieckiego na lata 
2014 - 2020 przeznaczono 
na ten cel 111 mln euro.

Dokument przewiduje tak-
że możliwość kontrolowa-

nia urządzeń grzewczych. 
Inspekcje będą mogli prze-
prowadzać: straże miejskie i 
gminne, wójt, burmistrz, pre-
zydent miasta, upoważnieni 
urzędnicy urzędów miejskich 
i gminny, a także policja oraz 
Mazowiecki Wojewódzki In-
spektor Ochrony Środowiska. 
Za niezastosowanie się do no-
wych przepisów będzie grozić 
kara od 500 do nawet 5000 zł.

bedziecieplo.pl

Wójt Wiązowny Janusz Budny podpisał porozumienie 
z burmistrzem Sulejówka Arkadiuszem Śliwą w sprawie 
opracowania nowej linii autobusowej.
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tradycja i nowoczesność, czyli wszystko 
o otwockich wodociągach (cz. 1)
OTWOCK Trudno sobie 
dziś wyobrazić codzienne 
życie bez wody płynącej 
z kranu. Kilkadziesiąt tysię-
cy mieszkańców Otwocka 
i kilku okolicznych gmin 
korzysta z bieżącej wody, 
jakby w rurach płynęła od 
zawsze. Pamiętajmy jednak, 
że nie zawsze tak było.

niewiele jest w na-
szym kraju przed-
siębiorstw wodo-
ciągowych, które 
mogą poszczycić 

się ponad 80-letnią tradycją. 
Jednym z nich jest Otwockie 
Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i  Kanalizacji, które od 
1935 roku zaopatruje w wodę 
mieszkańców Otwocka oraz 
sąsiadujących z  nim gmin. 
Ostatnie dziesięć lat istnie-

nia przedsiębiorstwa to okres 
ogromnych przemian, inwe-
stycji oraz przyrostu obsługi-
wanych sieci wodociągowych 
o prawie 150 proc. To również 
ponad dwukrotne powiększe-
nie sieci kanalizacyjnej. Spół-
ka nie tylko prężnie się roz-
wija, wdraża nowe standardy 
jakości, ale dysponuje coraz 
bardziej nowoczesnym sprzę-
tem i wykwalifikowaną kadrą.

Początki nie były 
łatwe
Początki przedsiębiorstwa 

sięgają roku 1935, kiedy to 
firmie pana Szypniewskiego 
z Warszawy zlecono wywierce-
nie pierwszej studni próbnej 
we wsi Świdry Wielkie, przy 
szosie Warszawa-Karczew. Nie-
długo później prof. Politechniki 
Warszawskiej - Karol Pomia-

nowski, sporządził projekt bu-
dowy wodociągów i kanalizacji 
w  Otwocku. Po jego zatwier-
dzeniu przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych, w 1936 
roku ruszyła budowa systemu 
wodno-kanalizacyjnego. Jego 
koszt miał wynieść okrągły mi-
lion złotych. Początkowo prace 
przy realizacji projektu toczyły 
się szybko i sprawnie. Do 1937 
roku udało się wybudować sta-
cję pomp, ponad 4,5 km sieci 
wodociągowej i ponad 3,5 km 
sieci kanalizacyjnej. W  kolej-
nych latach zostało wykonane 
przejście sieci wodociągowej 
pod torami kolejowymi oraz 
dalszy ciąg magistrali do ul. 
Reymonta, aż po dzielnice 
sanatoryjne. Postęp prac prze-
rwał jednak wybuch drugiej 
wojny światowej, zatrzymując 
rozwój sieci kanalizacyjnej, aż 
do roku 1952.

Przeobrażenia 
i rozwój
Stan urządzeń sanitarnych 

w zakładach leczniczych, z któ-
rych w okresie międzywojen-
nym słynął Otwock, po 1945 
roku był katastrofalny. Wiele 
z nich z tego powodu było na-
wet zagrożonych zamknię-
ciem, istniała pilna potrzeba 
wznowienia prac przy rozbu-
dowie kanalizacji. Rozpoczęto 
więc układanie kanału połu-
dniowego, którego zadaniem 
było odwodnienie dzielnic 
Śródborów i Sopliców.

1 stycznia 1953 roku wła-
dze miasta powołały do życia 
„Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 
w Otwocku”. A już 7 lipca od-

dano do użytku oczyszczalnię 
ścieków, która w  założeniu 
miała obsługiwać całą powia-
tową aglomerację. W  latach 
70. zakład został przekształ-
cony w  Miejskie Przedsię-
biorstwo Wodociągów i  Ka-
nalizacji w  Otwocku, a  pięć 
lat później, na podstawie roz-
porządzenia Prezydenta War-
szawy stał się częścią MPWiK 
w Warszawie. Ten proces nie-
stety spowolnił rozwój inwe-
stycyjny przedsiębiorstwa aż 
do 1992 roku, kiedy to wy-
budowano przepompownię 
ścieków „Świder” i „Karczew”, 
stację pomp przy ul. Karczew-
skiej oraz wodociąg do Kar-
czewa. Uruchomiono również 
przepompownię główną na 
terenie oczyszczalni ścieków, 
co pozwoliło rozszerzyć zakres 
świadczonych usług na teren 
sąsiadującej z  Otwockiem 
gminy Karczew. Rok później 
powołano do życia zakład 
budżetowy OZWiK, którego 
staraniem została wybudo-
wana Stacja uzdatniania wody 
Świder-Jagienki oraz Otwock-
-Borowa. Starsi mieszkańcy 
pamiętają ten okres z produ-
kowanych w tym czasie bute-
lek „Wody borowej”.

W 1998 roku zakład rozpo-
czął odbiór ścieków z Józefowa, 
a w 2002 roku z gminy Celesty-
nów. Oczyszczalnia wzbogaciła 
się w tym czasie o zautomaty-
zowaną stację odbioru ścieków 
dowożonych. Trwająca cztery 
lata modernizacja i rozbudowa 
Oczyszczalni Ścieków zakoń-
czyła się w 2004 roku, a dwa 
lata później - sfinalizowano 
prace przy modernizacji Sta-

cji Uzdatniania Wody przy ul. 
Karczewskiej.

Przełomowym w rozwoju był 
jednak rok 2005, w  którym 
Otwock otrzymał dofinanso-
wanie unijne w ramach Fun-
duszu Spójności na realizację 
projektu „Budowy systemu 
wodno-kanalizacyjnego”. 
Projekt obejmował m.in. mo-
dernizację i budowę systemów 
kanalizacji sanitarnej oraz 
stacji uzdatniania wody i sie-
ci wodociągowej oraz moder-
nizację oczyszczalni ścieków. 
Bezpośrednią konsekwencją 

tego zdarzenia była podjęta 
w 2017 roku przez Radę Mia-
sta decyzja o likwidacji zakła-
du budżetowego i utworzeniu 
Otwockiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o., w której to formie funk-
cjonuje do dziś.

Andrzej Idziak

Cz. 2 — o tym co już 
wybudowano z funduszy 
unijnych i co jeszcze się bu-
duje w opWiK w następnym 
wydaniu iotwock.info

ReKlaMa

Złoże zraszane

SUW Karczewska

Przepompownia
ścieków
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Ponowne wyłożenie planu dotyczy wyłącznie:

- ustaleń parametrów urbanistycznych w zakresie zmiany maksymalnej wysokości

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - na załączniku graficznym do niniejszego

obwieszczenia tereny, których dotyczy ta zmiana oznaczone są pomarańczową ob-

wódką i oznaczone symbolem MN, MNU,

- dopuszczenia lokalizowania ogrodzeń w terenach zabudowy mieszka-niowej

wielorodzinnej MW i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterach

budynków mieszkaniowych wielorodzinnych MW(U) – na załączniku graficznym do

niniejszego obwieszczenia przedmiotowe tereny oznaczone są niebieską obwódką,

- wskazania stosowania rodzajów instalacji i paliw zgodnie z przepisami odrębnymi

(tj. stosowną uchwałą Sejmiku Województwa przyjętą na podstawie art. 96 ustawy

z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) w obrębie terenów gdzie do-

puszczono w planie zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła – na za-

łączniku graficznym do niniejszego obwieszczenia przedmiotowe tereny oznaczone

są zieloną obwódką.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 39 ust. 1

ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1338) oraz uchwały Nr LVII/570/14 Rady Miasta Ot-

wocka z dnia 30 września 2014r. 

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się 

z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego miasta Otwocka, obejmującego obszar osiedla zabudowy wielorodzinnej „Ługi”

miasta Otwocka pod nazwą „Osiedle Ługi” wraz z prognozą oddziaływania na

środowisko, w dniach od 27.11.2017 r. do 31.12.2017 r. w Wydziale Planowania

Przestrzennego Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5, bud. B, pok. 17, 

w godzinach 9.00 – 15.00. Ponowne wyłożenie odnosi się wyłącznie do ustaleń para-

metrów urbanistycznych w zakresie zmiany maksymalnej wysokości zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej (w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

– MN oraz terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenach zabudowy

usługowej – MNU), dopuszczenia lokalizowania ogrodzeń w terenach zabudowy

mieszkaniowej wielorodzinnej – MW i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usłu-

gami w parterach budynków mieszkaniowych wielorodzinnych 

– MW(U), jak i wskazania stosowania rodzajów instalacji i paliw zgodnie 

z przepisami odrębnymi w obrębie terenów gdzie dopuszczono w planie zaopatrzenie

w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła (1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 1MW(U),

1MWU, 2MWU, 1U, 2U, 1UK, 1MN, 2MN, 1MNU, 2MNU, 3MNU). 

Zakres przestrzenny, który dotyczy ponownego wyłożenia prezentuje załącznik

graficzny do niniejszego obwieszczenia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie

się w dniu 5.12.2017 r. o godzinie 16.30 w Auli Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii

Krajowej 5, bud. A.

Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w pro-

jekcie planu miejscowego z zakresu maksymalnej wysokości zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej (MN, MNU), dopuszczenia lokalizowania ogrodzeń w terenach zabu-

dowy mieszkaniowej wielorodzinnej - MW i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

z usługami w parterach budynków mieszkaniowych wielorodzinnych - MW(U), jak 

i wskazania stosowania rodzajów instalacji i paliw zgodnie z przepisami odrębnymi

w obrębie terenów gdzie dopuszczono w planie zaopatrzenie w ciepło z indywidual-

nych źródeł ciepła (1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 1MW(U), 1MWU, 2MWU, 1U, 2U,

1UK, 1MN, 2MN, 1MNU, 2MNU, 3MNU), może wnieść uwagi. 

Powyższe uwagi do projektu planu oraz w postępowaniu w sprawie strategicznej

oceny oddziaływania na środowisko dotyczące wyłącznie zakresu objętego wyłoże-

niem należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Otwocka, ustnie do protokołu,

za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich

bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o pod-

pisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-

cyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urząd

Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05 400 Otwock lub e-mail: umotwock@ot-

wock.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.01.2018r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Otwocka.

Prezydent Miasta Otwocka

Zbigniew Szczepaniak

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obejmującego obszar osiedla zabudowy wielorodzinnej „Ługi” miasta Otwocka pod nazwą „Osiedle Ługi”
oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. 
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zatrudni kierowców
Prawo jazdy C + E, 

wymagane doświadczenie,

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

ReKlaMa

SpOtkania • warSztaty

NA sCENIE

NA EKRANIE

Warto posłuchać
POWIAT We wtorek i śro-

dę odbędą się bardzo ciekawe 
wykłady, na które warto pójść. 
Wtorkowe przedpołudnie to 
wystąpienie st. asp. Anny 
Wasilewicz, które będzie od-
powiedzią na pytanie: „Jak 
ustrzec się przed zagroże-
niami ze strony grasujących 
przestępców”. Wykład zorga-
nizowany jest w ramach dzia-
łalności Otwockiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, wstęp 
wolny. W środę natomiast od-
będzie się wykład nt. „Etyka 
zdrowia” w  ramach Celesty-

nowskiego Koła Studenckiego 
dla Seniorów. Wstęp wolny.

21 listopada (wtorek), 
godz. 11.00, Teatr Miej-
ski im. S. Jaracza,
Otwock, ul. Armii Krajo-
wej 4
22 listopada (środa), 
godz. 11.00, Hala spor-
towa, Celestynów, ul. 
prof. H. Koprowskiego 2

Debata o leWicy
OTWOCK Rada Powiatowa 

SLD w  Otwocku zaprasza na 
debatę pt. “Czy jest miejsce dla 
lewicy w  XXI wieku“. Gośćmi 

spotkania będą: prof. Maria 
Szyszkowska – filozof  i  polityk, 
działaczka społeczna, i Anna-
-Maria Żukowska – prawniczka, 
filolożka, rzeczniczka prasowa 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej..

24 listopada 2017 r. 
(piątek), godz. 18.00
Kawiarnia Klubowa, 
Otwock, ul. Poniatow-
skiego 1 

strachy na lachy
OTWOCK Bójcie się śmier-

telnicy, ponieważ przed Wami 
tradycyjna już, najstraszniej-
sza impreza w  repertuarze 

Muzeum Ziemi Otwockiej, 
czyli „Strachy na lachy” - an-
drzejkowe wróżby w mrocz-
nym klimacie. W programie 
tej imprezy rodzinnej nie za-
braknie lania wosku, degu-
stacji ,,potwornych” potraw, 
czy też robienia czarodziej-
skich kapeluszy. Organiza-
torzy przygotowali również 
kilka niespodzianek, dlatego 
też zabierzcie ze sobą latarki 
i ubierzcie się adekwatnie do 
pogody. Wstęp wolny.

25 listopada (sobota), 
godz. 16.00, MZO, 
ul. Narutowicza 2

naroDoWa pulsacja
JÓZEFÓW Ostatni week-

end listopada upłynie pod 
znakiem tańca – odbędzie 
się bowiem III Ogólnopolski 
Konkurs Dowolnych Kompo-
zycji Tańców Polskich – Na-
rodowa Pulsacja 2017. Wyda-
rzenie to promocja polskiego 
dziedzictwa tanecznego, a ce-
lem konkursu jest prezentacja 
współczesnych interpretacji 
polskich tańców narodowych 
tworzonych przez młodych 
choreografów. Wstęp wolny.

26 listopada (niedziela), 
godz. 13.00, MOK, Józe-
fów, ul. Wyszyńskiego 1

W poszukiWaniu 
moralności
OTWOCK Pod tym tytułem 

kryje się sztuka w wykonaniu 
aktorów ATM im. S. Jaracza 
w Otwocku (reżyseria A. Sa-
durska). Zgadliście, jest ona 
inspirowana  utworem G. 
Zapolskiej ,,Moralność pani 
Dulskiej”. Spektakl dla grup 
zorganizowanych - bilety 
w cenie 15zł/os.

24 listopada (piątek), 
godz. 11.00, Teatr Miej-
ski im. S. Jaracza,
Otwock, ul. Armii Krajo-
wej 4 

bajkoWy klasyk
OTWOCK Któż nie zna 

lisa Witalisa z  bajki Jana 
Brzechwy… No dobrze, może 
jeszcze ktoś nie zna, ale „Szel-
mostwa lisa Witalisa” będzie 
można zobaczyć na deskach 

otwockiego teatru; reż. 
Krzysztof Czekajewski. Zapra-
szamy dzieci w wieku 5-12 lat, 
bilety w cenie 15/20 zł. 

26 listopada (niedziela), 
godz. 15.00, Teatr Miej-
ski im. S. Jaracza,
Otwock, ul. Armii Krajo-
wej 4 

improWizujemy
OTWOCK „Oho, zapomniał 

tekstu, musi improwizować”…
Na pewno sporo z Was było 
świadkiem sytuacji, że ktoś 
gdzieś musiał improwizować, 
czyli tworzyć spontanicznie. 
A to nie nauczył się na lekcję, 
a to zapomniał tekstu wystą-
pienia… Definicja słownikowa 
mówi, że jest to sztuka tea-
tralna, taneczna, muzyczna, 
a także  każda chwila w życiu, 
w której nie wiemy, co powie-
dzieć lub też co zrobić. Jeśli 
choć raz byliście zmuszeni 
improwizować, wiecie, jakie 
to bywa trudne. Tym bardziej 
zapraszamy na warsztaty z im-

prowizacji. Zapisy: tel. 22 788 
15 34 wew. 387. 

25 listopada (sobota), 
godz. 16.00, PMDK 
Otwock, ul. Poniatow-
skiego 10

koncert myslovitza
OTWOCK Myslovitz to 

zespół, którego nie trzeba ni-
komu przedstawiać. Zespół 
z Mysłowic powstał w 1992 r. 
i dla wielu ma status kultowe-
go. Koncertuje w kraju i zagra-
nicą, ma na koncie wiele płyt 
i  nagród. 16 grudnia grupa 
w  składzie: Michał Kowalo-
nek, Jacek Kuderski, Wojciech 
Kuderski, Przemek Myszor 
oraz Wojciech Powaga-Gra-
bowski zawita do Otwocka. 
Podczas koncertu usłyszycie 
zarówno stare, jak i  te nowe 
hity. Bilety w cenie 60/70 zł.

16 grudnia (sobota), 
godz. 19.00, Teatr Miej-
ski im. S. Jaracza,
Otwock, ul. Armii Krajo-
wej 4

„Żeńcy” - 
prapremiera
OTWOCK Stowarzyszenie 

Kultury Mazowsza i  Kosmos 
Production zapraszają na 
światową prapremierę filmu 
„Żeńcy” w reżyserii Wojciecha 
Klimali, wg scenariusza An-
drzeja Kamińskiego. Film sfi-
nansowany przez Powiat Otwo-
cki i Samorząd Województwa 
Mazowieckiego.Wstęp wolny. 

29 listopada (środa), 
godz. 18.00, PMDK, 
Otwock, ul. Poniatow-
skiego 10

kino Dla mam z... 
pisarką

OTWOCK Anna Dziewit-
-Meller będzie gościem listo-
padowego ,,Otwockiego kina 
dla MAM“. Zaprezentuje 
swoją książkę dla dzieci, któ-
rej bohaterkami są niezwykłe 
Polki. Po spotkaniu - film 
,,Bobasy” i na okrasę - kon-
kurs z nagrodami.

11:00 Spotkanie autorskie 
z Anną Dziewit-Meller - wy-
darzenie w  ramach ,,Otwo-
ckiego kina dla Mam”, która 
opowie o  książce dla dzieci 
,,Damy, dziewuchy, dziew-
czyny“. Ale dorośli też znajdą 
w tej lekturze wiele dla siebie! 

12:30 Otwockie Kino dla 
MAM ,,Bobasy” - film doku-
mentalny: urocza opowieść 
o  pierwszym roku z  życia 
czwórki maluchów z różnych 
krańców świata, które w od-
mienny sposób poznają swo-
je otoczenie.

Dodatkową atrakcją sean-
su jest konkurs, w którym do 

wygrania będą fantastyczne 
nagrody. Wstęp wolny. 

29 listopada (środa), 
godz. 11.00, Teatr Miej-
ski im. S. Jaracza,
Otwock, ul. Armii Kra-
jowej 4 

kryminał na 
szynach
OTWOCK „Dziewczy-

na z  pociągu” to bestseller 
kryminalny Pauli Hawkins, 
książka, która sprzedała się 
w milionach egzemplarzy. Czy 
film na podstawie tej trzyma-
jącej w napięciu powieści jest 
równie dobry? Możecie się 
przekonać w ramach Czwart-
kowego Kina Otwockiego. 
Film dla widzów dorosłych. 
Wstęp wolny.

23 listopada (czwartek), 
godz. 19.00, Teatr Miej-
ski im. S. Jaracza,
Otwock, ul. Armii Kra-
jowej 4
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Konferencja na temat zieleni miejskiej 
OTWOCK Pod koniec 
października, w budynku 
otwockiego teatru, odbyła 
się konferencja pt. „Zieleń 
miejska Otwocka”, która 
została zorganizowana 
przez Fundację „Dobra 
przestrzeń”, Miasto Otwock 
oraz warszawską SGGW.

Głównym zamy-
słem spotkania 
było podjęcie 
współpracy  Ot-
wocka z jednymi 

z  najlepszych specjalistów 
w kraju w zakresie urbanisty-
ki, czyli wykładowcami i stu-
dentami SGGW z prof. Jere-
mim Królikowskim na czele. 
To profesjonaliści w zakresie 
kompleksowych rozwiązań 
urbanistycznych, które mają 
być owocem dyskusji, projek-
tów koncepcji i wreszcie kon-
kretnych realizacji w naszym 
mieście. Na potrzeby tych 

działań powołana została 
w Otwocku Fundacja „Dobra 
przestrzeń”, która ma pełnić 
funkcję ciała wspomagające-
go. Jak stwierdziła naczelnik 
Wydziału Ochrony Środo-
wiska., Iwona Gawłowska, 
naszemu miastu w  tej kwe-
stii potrzebne jest podejście 
holistyczne. Okazuje się, że 
uczelnia ma wystarczające 
kompetencje i  narzędzia do 
realizacji takich zadań, a stu-
denci podczas konferencji za-
prezentowali próbkę swoich 
umiejętności, przedstawiając 
analizę dotyczącą otwockich 
skwerów: Lennenstadt i VII 
Pułku Łączności. Podsu-
mowanie odbędzie się już 
w  styczniu 2018 roku. Mia-
sto uzyska fachowo przygo-
towane propozycje zmian za 
niewielką część środków, ja-
kie należałoby wyłożyć z kasy 
przy zatrudnieniu zewnętrz-
nej firmy.  

Na konferencji wystąpiło 
kilkoro prelegentów. Obok 
wspomnianej p. Gawłowskiej 
głos zabrała Barbara Jezier-
ska, mazowiecki konserwator 
zabytków, opisując wybrane 
obiekty charakterystyczne dla 
Otwocka. W  jej wypowiedzi 
pojawiła się również smutna 
konkluzja, że wiele przedwo-
jennej zabudowy utraciliśmy 
bezpowrotnie, a  kolejne ar-
chitektoniczne perły ulegają 
ciągłemu rozkładowi. Wska-
zała również na przykłady 
pozytywnych działań, jak re-
mont i rozbudowa komplek-
su pod ECZ przy ul. Borowej 
oraz obecnie trwająca rekon-
strukcja willi Gurewicza.

Przewodniczący Komisji 
Ochrony Środowiska i Urba-
nistyki RM Otwocka, Prze-
mysław Bogusz przypomniał 
o założeniach ,,Studium uwa-
runkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego 

miasta z 2014. Wskazał rów-
nież na problem braku planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego dla ok. 2/3 części miasta, 
niefortunne lokalizacje osiedli 
wśród zabytków oraz uciążli-
we składowisko śmieci. Na 
potrzebę rozwiązania tego 
ostatniego jest propozycja 
częściowej zmiany studium. 

Jarosław Margielski, prze-
wodniczący RM, przedstawił 
skalę inwestycji i  wydatków 
poniesionych w ostatnich la-
tach. W planach miasta doty-
czących zieleni wymienił: re-
witalizację parku miejskiego 
(ok. 9 mln zł), zagospodaro-
wanie skwerów: Lennenstadt, 
im. VII Pułku Łączności, 
skweru przy teatrze i skweru 
im. W. Pileckiego przy parku 
miejskim z budową pomnika 
rotmistrza oraz rewitalizację 
skweru i  remont fontanny 
przy ul. Armii Krajowej obok 
UM. Obecnie procedowane  

prace dotyczące małej archi-
tektury to: budowa pomnika 
Ireny Sendlerowej, makiety-
-pomnika ku czci gen. A. 
Gabszewicza u  zbiegu ul. 
Andriollego–Poniatowskiego 
(ok. 150 tys. zł), wspomniana 
budowa pomnika rtm. Pile-
ckiego, odtworzenie pomni-
ków Kościuszki i Piłsudskiego 
w parku miejskim oraz skata-
logowanie i odrestaurowanie 
istniejących miejsc pamięci 
w Otwocku. Do końca br. zo-
stanie unormowane prawnie 
utworzenie szlaku kajakowe-
go na rzece Świder.

Kierownik Muzeum Ziemi 
Otwockiej, Sebastian Rakow-
ski, przypomniał kilka aspek-
tów historycznych naszego 
miasta, które powstało jako 
letnisko przy okazji budowy 
linii kolejowej z małą stacyj-
ką, początkowo bez planu. 
Mówił o  cechach charakte-
ryzujących ten teren: bardzo 

duże działki z willami wśród 
przydomowych rozległych 
ogrodów z klombami. Całość 
w osnowie sosnowego lasu.  

Agnieszka Bukowska, ar-
chitekt krajobrazu z  Funda-
cji „Przestrzeń Publiczna”, 
zwróciła natomiast uwagę na 
problem rozpoczętej budowy 
nowej oczyszczalni ścieków 
w Józefowie vis a vis otwockiej 
plaży miejskiej, która, wg niej, 
gwałci prawa mieszkańców 
Otwocka. Prezes tejże funda-
cji, Wiktor Lach, zauważył, że 
aż 40 % gminy to tereny leś-
ne, zaś ponad 1/3 miasta sta-
nowią użytki i nieużytki rolne. 
Wskazał też na potencjał, jaki 
kryją dzielnice: Świder, So-
plicowo i  Śródborów, które 
zachowały wiele elementów 
pierwotnego układu miasta 
zbliżonego do miasta-ogrodu 
z przedwojenną zabudową. 

Sławomir Wąsowski

Na podstawie art. 11 pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1
ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405  
z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta
Otwocka uchwały nr LII/540/14 z dnia 30 czerwca 2017
r. o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Otwocka dla terenów oznaczonych w obowiązującym
studium symbolami: U/P-2, T-2, C-5, C-12, C-13, C-14, C-
15, U/M-13, U/M-14, M/U-17, ZN/ZL-20, ZN/ZL-14, US/ZR-
5, U-4, M/U-26, M/U-27, M-31, ZN/ZL-30, UZ-2, ME-13,
MNL-24, MNL-25, MNL-26, MNL-27, MNL-28, MNL-36,
ZN/ZL-21, M-27, M-30, U/M-18, U/M-19, M/U-28, U/P-8,
U/P-9, U/P-10, U/P-11, U/P-12, ZL-3, PT-1, M-33, M/U-29,
U/M-20, U/P-13, ZN/ZL-28, ZN/ZL-31, T-6, ME-11, ZP-9, M-
28, M-26, M-24, M/U-22, M-25 oraz o przystąpieniu do
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko (sporządzenia prognozy oddziaływania zmi-
any studium na środowisko).

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczą-
ce zmiany studium w zakresie powyższych terenów  
w nieprzekraczalnym terminie do 18.12.2017 r.

Wnioski do zmiany studium należy składać na piśmie
do Prezydenta Miasta Otwocka z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz

adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek doty-
czy na adres Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej
5, 05-400 Otwock, za pomocą elektronicznej skrzynki
podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz.
570), tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektron-
icznym (e-mail: umotwock@otwock.pl), albo opatrzone
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wnioski do prognozy oddziaływania zmiany studium na
środowisko  należy składać do Prezydenta Miasta Otwocka
w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywa-
nia ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest
Prezydent Miasta Otwocka.

Prezydent Miasta Otwocka
Zbigniew Szczepaniak

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka
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JÓZEFÓW Nic tak nie 
dodaje motywacji i chęci do 
walki, jak wspólne niesie-
nie pomocy powiązane 
z grupowym wysiłkiem 
fizycznym. Przekonali się 
o tym uczestnicy Charyta-
tywnego Maratonu Fitness, 
który odbył się 5 listopada 
w Integracyjnym Centrum 
Sportu i Rekreacji w Józefo-
wie. Wzięło w nim udział aż 
250 osób.

dochód z  marato-
nu przeznaczony 
był na rzecz Agi 
Holki i  Teosia 
Górskiego. Płacąc 

symboliczną kwotę 20 zł za 
wejście, można było nie tyl-
ko pomóc potrzebującym, ale 
także uczestniczyć w przygo-
towanych rozrywkach. Wie-
le osób przyszło tylko po to, 
aby obejrzeć pokazy taneczne 
oraz wspomóc chore osoby, co 
było celem wydarzenia. 

pech agi i teOSia
Agnieszka Holka zapadła 

w śpiączkę w 2014 r., po po-
trąceniu przez samochód, 
gdy wracała z  pracy. Do 
tego czasu znajomi i rodzina 
postrzegali ją jako wesołą 
i  pełną życia dziewczynę, 

wytrwale realizującą swo-
je cele i marzenia. Niestety, 
plany Agnieszki legły w gru-
zach grudniowego piątku za 
sprawą wypadku. Jej historię 
zna już cała Polska, jednak 
rodzina nadal prosi o pomoc 
i  wsparcie, by przywrócić 
zdrowie dziewczynie. Dru-
gi beneficjent wydarzenia 
- Teoś Górski - jest ponad 
dwuletnim chłopcem, który 
urodził się z licznymi wada-
mi rąk i nóg. Przeszedł wiele 
diagnoz lekarskich, aktualnie 
podejrzewana jest u  niego 
dysplazja kostna, co wiąże 
się z  karłowatością. Teosia 

wspierają rodzice oraz brat 
i siostra, którzy również bar-
dzo proszą wszystkich o po-
moc.

 ZJEDNOCZENI 
w SpOrcie
Wydarzenie w  józefow-

skim ICSiR przyciągnęło aż 
250 osób - głównie kobiet 
(ok. 80%). Zorganizowały 
je Zjednoczone Siły Pomocy, 
czyli Integracyjne Centrum 
Sportu i  Rekreacji, Żaneta 
Kornatowska i  Sąsiad dla 
Sąsiada, Józefów Poma-
ga. Impreza rozpoczęła się 
o godzinie 16:00 polonezem 

Moniki Wardeckiej, po czym 
gwiazdy fitnessu pokazały 
wiele ćwiczeń na różne części 
ciała. Na wydarzeniu obecni 
byli: Żaneta Kornatowska, 
Michał Brzyzki, Artur Job-
da, Agnieszka Szymczak, Iza 
Tyszka oraz Bartek Zającz-
kowski. Każdy z nich prowa-
dził własny pokaz ćwiczeń, 
skupiających się na nogach, 
rękach oraz brzuchu. Uczest-
nicy mogli również wziąć 
udział w  treningu z  ręczni-
kiem, a  także ćwiczeniach 
w parach. Nie tylko dla doro-
słych przygotowano mnóstwo 
atrakcji. Dla dzieci przepro-

wadzono specjalne zajęcia 
,,Fit Kids’’, które poprowadził 
Paweł Rożniatowski. 

pieniĄdze i eMOcJe
Podczas maratonu odbył 

się pokaz ćwiczeń na tram-
polinie  prowadzony przez  
Aleksandrę Domańskaą po-
kaz kick-boxingu Bolesława 
Nowaka oraz pokaz formacji 
Relise Piotra Patłaszyńskiego. 
Po wyczerpujących zajęciach 
goście posilali się w specjal-
nie urządzonej kawiarence, 
a  także korzystali z  innych 
atrakcjach, skierowanych  
głównie do dzieci, jak np.: 
punkt zmywalnych tatuaży 
czy zjeżdżalnie dla najmłod-
szych. Podczas wydarzenia 
odbyła się również licytacja 
koszulki Roberta Lewandow-
skiego. 

W  czasie trwania marato-
nu wolontariusze z Józefowa 
i Otwocka zbierali pieniądze 
przeznaczone na pomoc dla 
Agi i Teosia. Jak poinformo-
wał Piotr Gąszcz na FB ICSiR 
w rezultacie na konto Teosia 
trafiło 2 360 zł i  tyle samo 
dla Agi.

Maraton fitnessu przy-
ciągnął wielu chętnych i po-
zostawił po sobie pewien 
niedosyt. Ludzie wychodzili 

zadowoleni, ale żądni kolej-
nych ćwiczeń i  następnego 
wydarzenia. Jedna z organiza-
torek - Żaneta Kornatowska 
planuje już nowy maraton, 
który na razie pozostaje nie-
spodzianką. Póki co uzyskała 
patronat rzecznika Krajowej 
Izby Komorniczej oraz Izby 
Warszawskiej i  konsultacje 
prawnicze. Prosi o cierpliwość 
oraz zbieranie sił na kolejną 
dawkę emocji i wysiłku. 

Weronika Świńczak

ReKReacja

ReKlaMa

kurs samoobrony 
CELEsTYNÓW GOKiS za-
prasza na zajęcia samoobrony 
dla kobiet i mężczyzn. Głów-
nym celem zajęć jest popra-
wa kondycji, możliwość sku-
tecznej reakcji w warunkach 
zagrożenia oraz poczucie 
bezpieczeństwa i pewności 
siebie. Zajęcia - w czwartki, 
godz. 19.45-20.45 w Hali 
Sportowej w Celestynowie, 
ul. prof. H.Koprowskiego 2. 
Instruktor: Piotr Błaszczak. 
Cena: 25 zł/m-c. Zapisy: GO-
KiS, ul. Regucka 1, od pn. do 
pt. w godz. 10.00-18.00 lub 
tel. 22  789 71 02; www.gok-
celestynow.pl

maraton Fitness dla Agi i Teosia
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walczą o Orzełka
piłka NOŻNA Ręka 
w górę, kto z Was, drodzy 
czytelnicy, marzył w cza-
sach swojego dzieciń-
stwa, aby zostać sławnym 
piłkarzem i strzelać bramki 
na największych stadionach 
świata. Pragnął założyć 
biało-czerwoną koszulkę 
i poprowadzić reprezen-
tację po mistrzowski tytuł. 
Ręka w górę, kto z Was grał 
w „Warszawę” na osiedlo-
wym trzepaku, przybierając 
nazwiska ówczesnych 
gwiazd piłki nożnej… 
W tym roku już po raz  
osiemnasty wielu młodych 
chłopców i dziewczynek 
walczy o swoje marzenia… 
Liczy się talent, zgranie, 
wytrwałość, a wszystko 
w duchu walki fair play.

Wszystko  jest 
możliwe dzięki 
trwającym roz-
grywkom w ra-
mach XVIII 

edycji turnieju „Z Podwórka 
na Stadion o Puchar Tymbar-
ku”. Czym jest ten turniej? To 
wspaniała impreza sportowa 
i  zarazem wielka szansa na 
piłkarską karierę w  repre-
zentacji Polski. Dzięki tej 
imprezie już 50 zawodników 
dumnie reprezentuje nasz 

kraj (w różnych kategoriach 
wiekowych). Zwieńczeniem 
rywalizacji jest mecz finało-
wy na stadionie PGE Naro-
dowy.  – W proces obserwacji 
zawodników podczas turnie-
ju zaangażowani są trenerzy 
młodzieżowych reprezenta-
cji Polski, trenerzy pracujący 
w Akademiach Młodych Or-
łów oraz skauci Wojewódz-
kich Związków Piłki Nożnej. 
Kulminacyjnym momentem 
naszej pracy jest Finał Ogól-
nopolski, który odbywa się 
w  Warszawie, ale obserwu-
jemy zawodników i  zawod-
niczki również na etapie wo-
jewódzkim. Poza tym mamy 
ścisły kontakt z  trenerami 
prowadzącymi poszczególne 
zespoły. Bardzo blisko współ-
pracujemy również z  trene-
rami koordynatorami w da-
nych województwach, którzy 
obserwują mecze i informują 
nas dokładnie o  przebiegu 
zawodów i  o  występujących 
w nim zawodnikach – mówi 
Bartłomiej Zalewski, selek-
cjoner reprezentacji Polski 
U-17.

Laur dla najlepszych
Na co mogą liczyć Ci „naj”? 

Biorą oni regularny udział 
w  Letniej Akademii Mło-
dych Orłów, a powołanie do 

młodzieżowych  reprezen-
tacji Polski nie jest niczym 
abstrakcyjnym. Chcecie liczb? 
W rozegranym niedawno me-
czu towarzyskim ze Słowacją 
(U-14) na 20 powołanych 
zawodników aż 12 wywodzi 
się z  wspomnianego turnie-
ju. – Turniej „Z Podwórka na 
Stadion o  Puchar Tymbar-
ku” traktujemy jako począ-
tek drogi do reprezentacji. 
Udział w  tych rozgrywkach 
to jeden z  podstawowych 
kroków, dzięki którym gra 
z orłem na piersi może stać 
się w  przyszłości realna dla 
wielu chłopców i dziewczynek 
– zaznacza Zalewski. Nie po-
winno Was zatem dziwić to, 
że tacy piłkarze jak: Arka-
diusz Milik, Piotr Zieliński, 
Tomasz Kędziora, Bartosz 
Bereszyński, Damian Kądzior 
czy Marcin Kamiński zaczy-
nali właśnie od tego udziału 
w turnieju.

Cała Polska
„Z  Podwórka na Stadion 

o Puchar Tymbarku” to tur-
niej, w  którym grają dzieci 
z całej Polski. W tegorocznej 
edycji mecze eliminacyjne 
rozgrywane są w blisko w 99 
proc. powiatów w  Polsce: 
uczniowskie kluby sportowe, 
Akademie Młodych Orłów, 

kluby sportowe, organiza-
cje prowadzące działalność 
sportowo-edukacyjną, a także 
szkoły podstawowe - wszyscy 
walczą na tych samych zasa-
dach. Etap gminny i powia-
towy trwa od października 
2017 do marca 2018, a zwy-
cięskie drużyny przejdą do 
finałów wojewódzkich roz-
grywanych na przełomie 
marca i kwietnia przyszłego 
roku (U-8). Starsze roczniki 
w maju rozegrają decydują-
ce mecze na stadionie PGE. 
Turniej to nie tylko szansa na 
karierę, ale również bardziej 
konkretne nagrody - dla naj-
lepszych zespołów chłopców 
i dziewcząt do lat 8 będą na-
grody rzeczowe, a  do lat 10 
i  12 - możliwość obejrzenia 
meczu kadry Adama Nawał-
ki oraz osobistego spotkania 
z  piłkarzami reprezenta-
cji Polski.

Nasze podwórko
Za nami etap powiatowy 

piłkarskiego turnieju, w któ-
rym to wystartowało 6 dru-
żyn w kategorii U-10 (chłopcy) 
oraz 2 drużyny w kategorii U-8 
(chłopcy). W młodszej grupie 
zmierzyły się ze sobą Football 
Academy Otwock oraz Gli-
nianka. Lepsza okazała się 
ekipa z Otwocka, wygrywając 
aż 15: 0. Faza grupowa w U-10 
to prawdziwy popis sportowej 
walki, taktyki i  radości z gry. 
W meczu o III miejsce stanęły 
naprzeciwko siebie drużyny: 
Football Academy Otwock 
i SP 2 w Józefowie. Pojedynek 
był niezwykle zacięty i o zwy-
cięstwie zadecydowały rzuty 
karne – 3 :2 dla Football Aca-
demy Otwock.  Wisienką na 
torcie powiatowej rywalizacji 
była walka w  meczu finało-
wym o awans do etapu woje-
wódzkiego. O laur najlepszych 

walczyły drużyny: SP1 Józefów 
oraz SP Sobiekursk. Spotkanie 
to było namacalnym dowodem 
na to, że póki piłka w grze -  
wszystko jest możliwe, w koń-
cu walczy się do ostatniego 
gwizdka. Przy stanie 2 : 0 dla 
drużyny z Sobiekurska wielu 
typowało, iż zespół „dowiezie” 
wynik do końcowego gwizdka. 
„Jedynka” jednak wzbiła się na 
wyżyny swoich umiejętności 
i nie tylko odrobiła straty, ale 
również wygrała 4 : 2.

Wakul

WyNiKi: 
U-8
1. Football Academy Otwock
2. Glinianka
 
U-10
1. SP 1 Józefów
2. SP Sobiekursk
3. Football Academy Otwock
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Srebrny MKS Karczew 

iX Ogólnopolski 
Turniej Piłki 
Ręcznej Dziew-
cząt Karczew 
Cup’ 2017, któ-

ry odbywał się w dniach od 9 
do 12 listopada br., był wyjąt-
kowy pod wieloma względa-
mi. Przede wszystkim dlate-
go, że pierwszy raz w historii 
wzięło w  nim udział prawie 
700 zawodniczek. W  trwa-
jących trzy dni turniejowych 
zmaganiach rywalizowało ze 
sobą w  trzech kategoriach 
wiekowych aż 36 zespołów. 
Mecze rozgrywane były w 3 
halach sportowych: w Karcze-
wie, Józefowie i Malcanowie.

Rekordowe 
zainteresowanie 
Sukcesy karczewskiej dru-

żyny w  rozgrywkach pu-
charowych i  mistrzostwach 
Polski, jak również poziom 
sportowy oraz doskonała 
organizacja turniejów piłki 
ręcznej, zrobiły swoje. Do 
Karczewa chcą przyjeżdżać 
i  konfrontować swoje pił-
karskie umiejętności z  wy-
chowankami karczewskiego 
klubu - zespoły z całej Polski. 
O tym jak wysoko środowisko 
piłki ręcznej w naszym kraju 
ocenia karczewskie zawody 
sportowe świadczy rekordowe 

zainteresowanie tegorocznym 
turniejem. Na Karczew Cup’ 
2017 przyjechały drużyny 
z Krakowa, Szczecina, Gdyni, 
Kielc, Chorzowa, Siemiatycz, 
Łukowa, Jaktorowa, Radzy-
mina, Pietrowic Wielkich, 
Zielonki, Marek, Cegłowa 
i Płocka. W sportowe szranki 
stanęły dziewczęta z roczni-
ka 2001/2002 klasyfikowa-
ne jako juniorki młodsze, 
młodziczki czyli dziewczęta 
z  rocznika 2004/2005 oraz 
najmłodsze dziewczynki 
z rocznika 2006/2007. Naj-
liczniej reprezentowana była 
kategoria młodziczek, w któ-
rej na parkiecie zmagało się 
aż 16 zespołów. Pozostałe 
grupy liczyły po 10 drużyn.

Utytułowane karczewskie 
juniorki młodsze pierwszy 
mecz z  kadrą Mazowsza 
rozegrały już  9 listopada. 
Spotkanie było bardzo wy-
równane i  chociaż piłkarki 
ręczne z Karczewa prowadzi-
ły momentami nawet różnicą 
kilku bramek, to ostatecznie 
rozstrzygnęły mecz na swo-
ją korzyść wynikiem 16:15. 
Niewątpliwie na poziom 
spotkania miał wpływ fakt, 
że było rozgrywane wieczo-
rem w  czwartek, który dla 
zawodniczek obu drużyn był 
zwykłym dniem szkolnym. 

I  chociaż zmęczenie dało 
się zauważyć na parkiecie, 
a  wygrana była tylko jedną 
bramką, to triumf osiągnięty 
w  pierwszym meczu otwie-
rającym zawody był dobrym 
prognostykiem na otwarcie 
turnieju. 

Piątek 2:1
Z kolejnym przeciwnikiem, 

drużyną Vistal Gdynia II, 
piłkarki z Karczewa wygrały 
już przekonująco 17:6. Mecz 
z  gdyniankami rozgrywany 
wczesnym rankiem w piątek 
był dość jednostronnym spot-
kaniem, w którym przewaga 
na parkiecie była przez cały 
czas po stronie MKS Kar-
czew.

Drugim rywalem tego dnia 
karczewskich szczypiorni-
stek był Kusy Kraków. Ze-
spół z Małopolski  to solidnie 
grająca drużyna, wielokrot-
nie odnosząca sukcesy. Pod-
opieczne Grzegorza Ankiewi-
cza rozegrały jednak ten mecz 
koncertowo. Zachowując dy-
scyplinę taktyczną, świetnie 
grając w obronie i dysponując 
znakomitą strzelecką dyspo-
zycją, wygrały wysoko 18:8.

Przed ostatnim piątkowym 
spotkaniem, po trzech wy-
granych meczach,  dwie dru-
żyny:  MKS Karczew i MKS 
Kusy Szczecin miały tę samą 
liczbę punktów.  Stawką 
wieczornego spotkania było 
więc pierwsze miejsce w gru-
pie. Początek meczu zaczął 
się pod dyktando piłkarek 
z Karczewa. Postawiły dobry 
blok w  obronie, a  dysponu-
jąca tego dnia fenomenalną 
skutecznością strzelecką Ju-
lia Zagrajek zdobyła kilka 
bramek z  rzędu. Problem 
zaczął się, kiedy - zoriento-
wawszy się, że większość ak-
cji Karczewa zakończonych 
bramką zaczyna się od Julki 
- szczecinianki zdecydowały 
się na jej indywidualne krycie 
i skutecznie „odcięły” zawod-
niczkę MKS-u od dogodnych 
sytuacji strzeleckich. Niższe, 
bardziej filigranowe karcze-
wianki nie mogły znaleźć 
skutecznej recepty na sfor-
sowanie obrony postawniej-
szych, a  do tego agresywnie 
grających zawodniczek ze 
Szczecina. Te zaś systema-

tycznie zaczęły odrabiać stra-
ty, by w konsekwencji wyjść 
na prowadzenie i wygrać całe 
spotkanie 15:11.

Trudna walka o finał
Przegrana z Kusym Szczecin 

skomplikowała sytuację kar-
czewianek. Aby marzyć o za-
graniu w finale turnieju, mu-
siały wygrać z Vistalem Gdynia 
I, który w  grupie B zajął 
I miejsce. Podopieczne Grze-
gorza Ankiewicza przystąpiły 
do tego spotkania nie tylko 
mocno zmotywowane, ale 
i podbudowane zwycięstwem 
nad drużyną SMS ZPRP 
Płock, z którą przyszło im ro-
zegrać tego dnia mecz ligowy. 
Dziewczyny z  MKS-u  mają 
charakter: mimo zmęczenia 
zagrały  świetnie zespołowo 
i  z  dużą determinacją. Zwy-
cięstwo nie przyszło im łatwo, 
bo Vistal grał dobrze, szybko 
i  skutecznie. Bohaterką tego 
spotkania była Natalia Barań-
ska, która mimo tego że moc-
no poturbowana w porannym 
meczu z  SMS-em Płock, po-
trafiła pociągnąć dziewczyny 
do zwycięstwa. To dzięki jej 
waleczności i godnej podziwu 
skuteczności karczewianki wy-
grały ten mecz 14:13.

Gonitwa w finale
Niedzielny mecz finałowy 

przyszło rozegrać zawodnicz-
kom MKS-u  z  ich jedynymi 
pogromczyniami, czyli druży-
ną MKS Kusy Szczecin. Kiedy 
w meczu na szczycie spotyka-
ją się dwie świetnie grające 
drużyny, o zwycięstwie zwykle 
decyduje liczba popełnionych 
błędów. I tym razem było po-
dobnie. Podopieczne trenera 
Ankiewicza rozpoczęły mecz 
od prowadzenia, później to 
prowadzenie straciły, by osta-
tecznie już do końca spotka-
nia gonić kilkubramkową 
przewagę zawodniczek ze 
Szczecina. Kiedy kilka minut 
przed końcem meczu zdołały 
doprowadzić do stanu, w któ-
rym szczecinianki wygrywały 
już tylko jedną bramką, wy-
dawało się przez chwilę, że 
będą w stanie odwrócić losy 
spotkania na swoją korzyść. 
Niestety, w tym kulminacyj-
nym momencie, przy prowa-
dzeniu akcji przez karcze-

wianki, piłkę przechwyciła 
zawodniczka ze Szczecina i po 
samodzielnym rajdzie zakoń-
czonym skutecznym strzałem 
na bramkę było już wiadomo, 
że losy meczu są przesądzone. 
Ostatecznie szczecinianki wy-
grały spotkanie  jedną bram-
ką (16:15), zdobywając w ka-
tegorii juniorek młodszych 
najwyższe trofeum turnieju.

Udział juniorek młodszych 
z MKS Karczew w tegorocz-
nym turnieju Karczew’ 2017 
należy ocenić pozytywnie. 
Drużyna jest w przebudowie, 
do składu dołączyły dziew-
czyny z  młodszego roczni-
ka, które wymagają jeszcze 
,,ogrania”. A  drugie miejsce 
w stojącym na wysokim po-
ziomie turnieju to przecież 
sukces. W tegorocznych roz-

grywkach należy wyróżnić 
bardzo dobrą postawę Julii 
Zagrajek, Natalii Barańskiej, 
Poli Janowskiej i  Dominiki 
Baran, które wyrastają na 
prawdziwe liderki karczew-
skiego zespołu.

Tegoroczny Karczew Cup to 
jak dotąd największe sporto-
we wydarzenie w piłce ręcz-
nej dziewcząt w  Karczewie. 
I ogromny wysiłek logistycz-
ny, w  którym niebagatelny 
udział mieli rodzice zawod-
niczek aktywnie współpra-
cujący przy organizacji tych 
zawodów. To w dużej mierze 
dzięki nim, sponsorom oraz 
przyjaciołom Klubu, Karczew 
zaliczył kolejną udaną impre-
zę sportową. 

Andrzej Idziak

piłka rĘczna po zaciętym meczu 
MKS Karczew jedną bramką przegrał 
finałowe spotkanie ze szczecińską 
drużyną MKS Kusy, zajmując 
w tegorocznym Turnieju piłki Ręcznej 
dziewcząt Karczew cup’ 2017 - drugie 
miejsce.

KLASyfIKACJA KOńCOWA
Kategoria: juniorki młodsze
1 m: MKS Kusy Szczecin
ii m: MKS Karczew
iii m: Vistal Gdynia i
 
Kategoria: Młodziczki
i m: SKS Kusy Kraków
ii m: MKS Kusy Szczecin
iii m: Korona Handball Kielce
 
Kategoria: dzieci
i m: SKS Kusy Kraków
ii m: UKS jedynka łuków
iii m: UKS zielonka
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