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Wielu mieszkańców Otwocka, Woli Duckiej i okolic marzy o zamknięciu RIPOK Lekaro. Jakie są jednak 
szanse na taki scenariusz i kiedy sytuacja może się zmienić na lepsze?
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EXPRESSEM 
z Powiatu Otwockiego

Urząd gminy Wiązowna poinformował o zakupie 536,13 t kru-
szywa betonowego oraz 460,53 t kruszywa dolomitowego. 
Materiał został opłacony ze środków funduszu sołeckiego na 
rok 2018. Umowy z dostawcami zostały już zawarte, a kruszy-
wa będą dostarczane sukcesywnie w miarę postępowania re-
montów na drogach w konkretne lokalizacje: Czarnówka - 20 
tys. zł, Emów, ul. Sosnowa - 3 tys. zł i ul. Kręta - 3.494,38 zł, 
Kruszówiec - 13.707,33 zł, Majdan - 17.224,91 zł, Stefanów-
ka, ul. Krucza - 11.941,42 zł i ul. Złota - 10 tys. zł, Wola Ducka, 
ul. Sadowa - 3 tys. zł. Remonty przeprowadzi wiązowski Za-
kład Gospodarki Komunalnej.

Kazimiera 
Zalewska
sekretarz 
redakcji

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

KARCZEW

KARCZEW

WIĄZOWNA

9 lipca br. starosta otwocki wydał decyzję zezwalającą na re-
alizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa skrzy-
żowania na rondo dróg powiatowych nr 2724W – ul. Ks. W. 
Żaboklickiego i nr 2775W – ul. Stare Miasto z drogą gminną 
- ul. Franciszka Bielińskiego nr 270332W w Karczewie”. Od-
wołanie w tej sprawie można składać do wojewody mazowiec-
kiego w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Treść 
obwieszczenia na: bip.powiat-otwocki.pl

W związku z uchyleniem przez Regionalną Izbę Obrachun-
kową Uchwały Nr LVIII/517/2018 Rady Miejskiej w Karczewie 
z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzie-
lania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji 
poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach 
mieszkalnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Karczew – zawiesza się przyjmowanie wniosków doty-
czących dofinansowania wymiany pieców węglowych na pie-
ce gazowe. O dalszych krokach w tej sprawie Urząd Miejski 
będzie Państwa informował w późniejszym terminie.
UM Karczew

Zgoda na rondo

Zawieszenie przyjmowania wnio-
sków o dofinansowanie pieców!

Jest kruszywo na drogi

Być może nie tylko ulica Sa-
morządowa, ale i Konarskiego 
doczeka się wkrótce moderni-
zacji.
O tym, że dojazd do Szpitala 
Klinicznego im. prof. Grucy 
jest w opłakanym stanie wie-
dzą doskonale nie tylko miesz-
kańcy Otwocka, ale również 
pacjenci z całego kraju. Tylko 
w zeszłym roku szpital odwie-

Przedwyborcza szansa na lepszy dojazd do szpitala
dziło 100 tysięcy pacjentów. 
Liczba przeprowadzonych w 
2017 roku operacji wyniosła 
8,6 tysiąca. Obecnie szpital 
zatrudnia 740 pracowników, 
którzy każdego dnia podczas 
drogi do pracy zapewne za-
stanawiają się, dlaczego ulice 
Samorządowa i Konarskiego 
pozostają w tak fatalnym sta-
nie.
Temat dojazdu do szpitala 
powrócił w roku wyborczym 
i istnieje spora szansa, że 
właśnie w tym roku uda się 
go poprawić. Po pierwsze: 
dlatego, że na ostatniej sesji 
radni ostatecznie zgodzili się 
na przeznaczenie środków na 

dofinansowanie przebudowy 
ul. Czaplickiego i Samorzą-
dowej, co oznacza, że powiat 
ogłosi przetargi na wykonanie 
remontu jeszcze w tym roku. 
Po drugie: dlatego, że miasto 
już zakończyło postępowanie 
przetargowe na budowę ulicy 
Konarskiego. Zabezpieczona 
przez radnych kwota 250 tys. 
zł nie jest jednak wystarcza-
jąca do podpisania umowy. 
Czy rada zgodzi się na prze-
sunięcie środków tak, by mia-
sto mogło wykonać ul. Konar-
skiego jeszcze w tym roku?  
Przekonamy się w przyszłym 
tygodniu.
Red.

Rotmistrz Pilecki w Otwocku

Gminni urzędnicy wyborczy

W budżecie na ten rok Rada 
Miasta Otwocka zabezpieczy-
ła 42 000 zł na wzniesienie 
pomnika rotmistrza Witolda 
Pileckiego. Projekt zakłada 
ustawienie postumentu z ka-
mienia magmowego, na któ-
rym znajdzie się popiersie 
rotmistrza wykonane z brązu. 
Uchwała rady miasta z 29 
czerwca 2018 roku umożliwia 
realizację zadania, na które 
składa się, poza postumen-
tem i popiersiem, urządzenie 
skweru z oświetleniem pomni-
ka  biało-czerwonymi lampa-
mi imitującymi flagę polską i 
podświetleniem brzozy oraz 
ławkami parkowymi. Wybrany 
teren to narożnik należący do 
zieleni miejskiej u zbiegu ulic 
Andriollego i Pułaskiego (okr. 

Krajowe Biuro Wyborcze opu-
blikowało listę urzędników 
wyborczych w poszczegól-
nych gminach, którzy przez 
najbliższe sześć lat będą 
przygotowywali i nadzorowali 
przebieg wyborów w swoich 
miejscowościach. Za swo-
ją pracę taka osoba otrzyma 
prawie 4,5 tys. zł. 
Wedle uchwały PKW, w gmi-
nach do 50 tys. mieszkań-
ców będzie jeden urzędnik 
wyborczy. Obecnie urzędnicy 
wyborczy są powoływani na 

5/1 obr. 39) w kierunku cmen-
tarza.
Wizualizacja, która może 
ulec drobnym zmianom, była 
przedstawiona na posiedze-
niu  komisji kultury i została 
zaakceptowana.
Inwestycja ma być ukończona 
do 22 września, a rada miasta 
uzyskała zapewnienie od na-
czelnika Wydziału Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miasta 
Otwocka Andrzeja Hałaczkie-
wicza, że prace będą wykony-
wane zgodnie z harmonogra-
mem i założonymi terminami. 
Podjęta jednogłośnie przez 
Radę Miasta Otwocka uchwa-
ła w tej sprawie umożliwi zło-
żenie do starostwa wniosku o 
pozwolenie na budowę.
Całe zadanie poświęcone jest 

okres sześciu lat przez Szefa 
Krajowego Biura Wyborczego. 
Do ich zadań,, zgodnie z art. 
191e § 1 Kodeksu wyborcze-
go, należeć będzie zapew-
nienie sprawnego funkcjono-
wania obwodowych komisji 
wyborczych. Chodzi przede 
wszystkim o przygotowanie i 
pełnienie nadzoru - pod kie-
rownictwem komisarza wy-
borczego - nad przebiegiem 
wyborów w obwodowych ko-
misjach wyborczych. 
Wysokość wynagrodzenia za 

upamiętnieniu wielkiego pol-
skiego bohatera w 100 rocznicę 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości.
Zuzanna Sikora

miesiąc pracy urzędnika wy-
borczego wynosi 4473,55 zł, 
przy założeniu, że  wykonuje 
on swoje zadania w pełnym 
miesięcznym wymiarze cza-
su. Jak podało KBW, od tego 
wynagrodzenia odprowadza-
na jest zaliczka na podatek 
dochodowy od osób fizycz-
nych na takich samych zasa-
dach jak w przypadku umów 
cywilnoprawnych.

Urzędnicy w gminach powiatu otwockiego:

Nazwa JST

Celestynów Kociszewska Joanna
Jozefów Ruszczyk Monika

Karczew Lech-Barszczewska Agnieszka

Kołbiel Morawski Michał
Osieck Łączyński Łukasz
Otwock Borysiak Grzegorz

Sobienie-Jeziory Szopa Roman

Wiązowna Wiechetek Monika

Nazwisko i imię
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Poszukiwania pytona tygry-
siego o wielkości 4-6 metrów 
i obwodzie 50 cm (oszacowa-
nej na podstawie znalezionej 
wylinki, czyli ściągniętej skóry) 
prowadzi zespół kryzysowy, 
który tworzą głównie policja  
i pracownicy Służby Ochrony 
i Ratownictwa Animal Rescue 
Polska. Pomagają im ponadto: 
Powiatowe Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego w Piasecznie, 
Gminne Centrum Kryzysowe 
Konstancin Jeziorna, piase-
czyński WOPR, Ochotnicza 
Straż Pożarna, Komenda Po-
wiatowa Policji w Piasecznie, 
ekipa terenowa „turyści4x4.pl”, 
koło wędkarskie nr 12, policja 
rzeczna, ekipa z dronem. 
Mimo kilkudniowych poszuki-
wań  wciąż (do 12.07.18) nie 
udało się znaleźć węża. Pewne 
są jednak odkryte ślady zwie-
rzęcia: „Potwierdzamy iż na 
terenie od miejscowości Ciszy-
ca do miejscowości Gassy od-
naleźliśmy ślady przebywania 
pytona tygrysiego (...). Może-
my potwierdzić czas powstania 
jednego z tropów na niedzielę 
8.07 w godzinach między 18:00 
a 20:00. Oprócz tego tropu, 
znaleźliśmy inne, stanowiące 
ścieżkę, którą pokonał wąż kie-
rując się od miejscowości Dębi-
na w stronę Gass.
Oświadczamy, iż te tropy wraz 
z wylinką są jedynymi potwier-
dzonymi przez ekspertów do-
wodami na to, iż wąż przebywał 

Pyton nadal straszy nad 
Wisłą

Już od prawie tygodnia nad Wisłą straszy pyton tygrysi. Pierwsze informacje o tym, że nad rze-
ką na terenie gminy Konstancin-Jeziorna wielkiego znajduje się nawet 6-metrowy gad, pojawiły 
się w sobotę. Od wtorku  stwierdzono możliwość przebywania węża po stronie karczewskiej.

na wskazanym terenie.” - poin-
formowali w komunikacie Ani-
mal Rescue Polska (ARP). 
Pyton w Karczewie?
We wtorek wieczorem staro-
sta otwocki Mirosław Pszon-
ka opublikował ostrzeżenie,  
że gad może znajdować się  
po karczewskiej stronie Wisły. 
Podobno widział go w Glinkach 
wędkarz. Jednak ARP nie ma 
dowodów, że to, co zobaczył  
ów człowiek, to na pewno był 
poszukiwany pyton. 
„Nie otrzymaliśmy do analizy 
żadnych materiałów, które mo-
głyby potwierdzić lub wykluczyć 
możliwość, iż gad przedostał 
się na stronę otwocką. Dla bez-
pieczeństwa mieszkańców Po-
wiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego Starostwo Po-
wiatowe w Piasecznie rozpo-
częło całodobową współpracę 
ze służbami bezpieczeństwa 
po stronie otwockiej” - czytamy 
na stronie ARP.
Dalsze poszukiwania
Zespół kryzysowy skupia się 
na poszukiwaniach w okolicach 
miejscowości Gassy, czyli tam, 
gdzie znaleziono 5-metrową 
wylinkę pytona. - Była miękka  
i elastyczna, a to, zdaniem eks-
pertów, oznacza, że świeża. 
Zwierzę musi znajdować się  
w dobrej kondycji zarówno fi-
zycznej, jak i psychicznej, bo 
wylinka była w całości. Wąż 
zrzucał ją spokojnie, widocznie 
dobrze czuł się na tym tere-

nie. Możliwe, że przebywał tu 
już dosyć długo - powiedziała 
onet.pl Agnieszka Pindelska-
-Litkie, kierownik Biura Bezpie-
czeństwa, Zarządzania Kry-
zysowego i Spraw Obronnych  
w Starostwie Powiatowym  
w Piasecznie. Teren poza głów-
nym obszarem będzie co jakiś 
czas sprawdzany przy użyciu 
samochodów terenowych gru-
py turysci4x4.pl
Co zrobić, gdy zobaczymy py-
tona? 
Przede wszystkim - nie pod-
chodzić do węża! Nie próbować 
go płoszyć, rzucać w niego, itp. 
Najlepiej powoli się oddalić. 
Jak twierdzą eksperci, pyton 
niesprowokowany  raczej nie 
zaatakuje. Ale to drapieżnik 
i to duży. W razie dostrzeże-
nia węża, jeśli to bezpieczne, 
dobrze by było zrobić zdjęcie 
telefonem i jak najszybciej za-
wiadomić policję tel. 112 lub 
997; można też zadzwonić  
na numer powiatowego cen-
trum kryzysowego tel/ 22 
7370763 lub do Animal Rescue 
tel. 792 122 222.
Kazimiera Zalewska

Fot. Animal Rescue Polska 
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KRONIKA POLICYJNA
Rajdowiec z zakazem sądowym

Na ul. Granicznej w Józefowie kierujący osobową toyotą zjechał 
z drogi i uderzył w przydrożny słup z linią elektryczną. Na miejsce 
przybyła policja i straż. Ratownicy pomogli kierowcy wydostać się 
z pojazdu. Prowadzący autem 32-latek trafił do szpitala z liczny-
mi obrażeniami. Pasażer prawdopodobnie nie ucierpiał, ale jego 
również zabrała karetka. Policja wykazała nietrzeźwość kierują-
cego. Po wstępnym badaniu okazało się, że miał ponad 2,5 pro-
mila alkoholu w organizmie. Ponadto prowadził auto pomimo są-
dowego zakazu do 2019 r. Teraz grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Ukrył się w krzakach

Pożar starego magazynu

Pożar lasu przy ul. Reymonta

Paralotnia na WiśleZłodziej i paser

Taczka pełna skarbów

Protest policjantów

W kwietniu br. z terenu prywatnej budowy w Józefowie skradzio-
no przewody wiertnicze (45 szt.) o wartości 20-30 tys. zł. W wyni-
ku prowadzonego śledztwa zespół policji kryminalnej zatrzymał 
dwóch mężczyzn z Otwocka: 28-letniego i 58-letniego. Wykaza-
no współpracę obu panów: pierwszy usłyszał zarzuty związane 
z kradzieżą, drugi odpowie za paserstwo. Starszy przyznał się 
do przestępstwa i dobrowolnie poddał się karze. Młodszy stanie 
przed sądem. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Podczas 
prowadzonych czynności policja odzyskała w całości skradziony 

Podczas rutynowego patrolu karczewscy funkcjonariusze zatrzymali 
trzech mężczyzn stojących przed skupem złomu. Panowie mieli ze sobą 
taczkę wypełnioną miedzianymi przedmiotami. Jak wszystkim wiadomo,  
miedź „w świecie droga”. Padło więc podejrzenie, że może pochodzić  
z kradzieży. Kiedy policjanci skontaktowali się z dyżurnym, ich obawy po-
twierdziły się. Okazało się, że w nocy okradziono jeden z garaży w Otwoc-
ku - zginęła taczka z miedzianymi przewodami. Delikwentów zatrzymano. 
Wszyscy są mieszkańcami Otwocka w wieku 19, 23 i 32 lat. Najmłodszy  
z nich poddał się już dobrowolnie karze, pozostali zaś staną przed sądem. 
Odpowiedzą za kradzież z włamaniem. Mogą „posiedzieć” nawet 10 lat.

We wtorek, 10 lipca, rozpoczął się ogólnopolski protest NSZZ Policjan-
tów. Domagają się oni podwyżek 1000 zł netto oraz różnych przywilejów 
jako rekompensaty za trudną służbę i wypalenie zawodowe. Dzisiaj świe-
żo upieczony policjant, zależnie od grupy, zarabia ok. 2700 zł „na rękę”. 
W czasie protestu policjanci będą tylko pouczać, a nie karać mandatami 
we wszystkich sytuacjach, gdy tylko prawo to dopuszcza. Oczywiście, na 
pobłażanie nie mogą liczyć chuligani, pijani kierowcy czy piraci drogowi. 
Jak podaje rzecznik KPP Otwock nadkom. Daniel Niezdropa, przystą-
pienie do protestu jest sprawą indywidualną każdego policjanta. Zapew-
nia jednocześnie, że sytuacja ta nie wpłynie na stopień bezpieczeństwa  
w naszym powiecie.

Do niecodziennej sytuacji doszło w okolicach Gadki, nieopodal DK nr 17, w sobotę (7.07). Około 
godz. 12.00 kierowca dostawczego volkswagena LT poruszał się po polnej drodze w pobliżu kra-
jówki, gdy nagle wjechał w nasyp ziemny. Sytuację tę zauważył jadący DK przypadkowy kierowca 
i powiadomił służby. Na miejsce przybyła straż, pogotowie i policja. Niestety, w volkswagenie nie 
było już kierującego, więc służby rozpoczęły poszukiwania. Po kilku minutach policjanci znaleźli 
uciekiniera siedzącego w krzakach za przydrożnym zajazdem. To 55-letni mieszkaniec Otwocka. 
Nie odniósł obrażeń, natomiast badanie wykazało, że był pijany (ponad 1,5 promila). Grozi mu do 
2 lat więzienia, kara grzywny i utrata prawa jazdy.

W sąsiedztwie przedszkola, przy ul. Ko-
chanowskiego w Otwocku zapalił się 
budynek magazynowy. Zdarzenie miało 
miejsce 10.07 (wtorek), a straż odebrała 
zgłoszenie o godz. 11.00. Na miejsce wy-
słano 4 samochody gaśnicze i 14 ratow-
ników. Była też załoga policji. Strażacy 
wyważyli drzwi. Stary, murowany budy-

nek okazał się pustostanem. W środku znajdowało się trochę mebli, które 
spłonęły doszczętnie. Spalił się również fragment dachu. Jak dowiedzie-
liśmy się nieoficjalnie, magazyn był miejscem, z którego czasem korzy-

Około 1.5 ha poszycia leśnego spło-
nęło za szpitalem przy ul. Reymon-
ta w Otwocku. Do pożaru doszło 
w czwartek (5.07). Akcja gaśnicza 
rozpoczęła się o godz. 10.40. Dużą 
trudność w prowadzeniu działań 
stanowiło dotarcie do miejsca poża-
ru. Las płonął ok. 1 km w głąb, pa-

trząc z ul. Reymonta, a dotarcie dużych wozów gaśniczych było 
możliwe po usunięciu kilku dorosłych drzew . Dość szybko opa-
nowano ogień, ale przelewanie pogorzeliska trwało jeszcze kil-
ka godzin. Jak podaje rzecznik otwockiej straży mł. kpt. Maciej 
Łodygowski, dogaszanie poszycia czy ściółki leśnej jest zawsze 
mozolne i długotrwałe. Wszystko po to, by mieć 100% pewno-
ści, że ogień nie powstanie na nowo. Czwartkowa akcja trwała 7 
godz. Wzięło w niej udział 10 zastępów straży (31 ratowników). 
Zużyto 150 m3 wody.

Doskonale wiemy, że dzisiejsi strażacy biorą udział w różno-
rakich działaniach, nie tylko gaśniczych. W niecodziennej ak-
cji uczestniczyli na Wiśle w poniedziałek (9.07). Otóż jedna  
z rzecznych wysepek posłużyła pilotowi paralotni za awaryj-
ne lądowisko. Osiadł tam w wyniku uszkodzenia swojego „po-
wietrznego statku” i dawał sygnały świetlne, prosząc o pomoc. 
Około godz. 20.30 kilka zastępów straży rozpoczęło działania 
ratunkowe. Do akcji zwodowano również łódź z OSP Świdry 
Małe. Dzięki sprawności służb ratowniczych, po dwóch godzi-
nach, cały i zdrowy lotnik ze swoją maszyną stał już bezpiecznie 
na brzegu Wisły.

KRONIKA POŻARNICZA

Przygotował: Sławomir Wąsowski

stali bezdomni. Na szczęście w chwili wybuchu pożaru nikogo 
w środku nie było. W wyniku szybkiej akcji gaśniczej pożar nie 
przeniósł się na sąsiednie budynki. Kilkanaście metrów od s 
tarego magazynu znajduje mieszkalny drewniak, a za nim 
przedszkole.
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PolFEL - tak został nazwany 
polski laser na swobodnych 
elektronach, który ma być 
zbudowany w ciągu najbliż-
szych kilku lat w Narodowym 
Centrum Badań Jądrowych 
w Otwocku-Świerku. To urzą-
dzenie badawcze będzie nie-
zwykłe nie tylko ze względu 
na swoją cenę (uzyskane fi-
nansowanie z Programu Ope-
racyjnego Inteligentny Rozwój 
to ponad 118 mln zł). 
Jak mówi dr Paweł Krawczyk 
(NCBJ) kierujący projektem, 
PolFEL ma działać nie tylko 
w trybie impulsowym – tak 
jak inne  istniejące lasery na 
swobodnych elektronach (któ-
rych jest raptem kilkadziesiąt  
na świecie) – ale również  
w trybie fali ciągłej, w którym 
pulsy promieniowania genero-
wane są ze stałą częstością.
Ambitny plan zbudowania 
rzadkiego i cennego dla nauki  
urządzenia zakłada, że inwe-
stycja rozpocznie się w stycz-
niu 2019 r. a powinna zakoń-
czyć się w 2022 r. 
Polski projekt będzie wspie-
rany naukowo i technicznie 
m.in. dzięki współpracy NCBJ 
z twórcami najpotężniejsze-
go tego typu urządzenia na 
świecie pracującego od roku  
w Hamburgu. 
Lasery na swobodnych elek-
tronach, których już kilkadzie-
siąt powstało na świecie, po-
zwalają badać z niedostępną 
innymi metodami precyzją 
materiały, molekuły chemicz-
ne, cząsteczki biologiczne  
i dynamikę procesów, w któ-
rych one uczestniczą. Wyniki 

Laser za 118 mln w Świerku!

Rzeźba 
Marii

badań prowadzonych przy 
użyciu tych urządzeń mogą 
mieć rewolucyjne znacze-
nie dla medycyny, chemii czy 
elektroniki. 
Laboratorium PolFEL, które 
powstanie w ośrodku jądro-
wym NCBJ w Świerku, będą 
współtworzyć gospodarze 
oraz specjaliści z Wojskowej 
Akademii Technicznej, Poli-
techniki Warszawskiej, Poli-
techniki Łódzkiej, Politechniki 
Wrocławskiej, Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, Uniwer-
sytetu w Białymstoku i Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. 
Polscy naukowcy uzyskają 
wsparcie od partnerów NCBJ,  
a są to  m.in. laboratoria 
DESY, STFC Lab Daresbu-
ry, a także European XFEL 
GmbH i firmy RI Research 
Instruments GmbH i Kuba-
ra Lamina S.A. Większość 
środków będzie pochodzi-
ła z Programu Operacyj-
nego Inteligentny Rozwój 
ustanowionego przez Unię 
Europejską. Jednostką 
wdrażającą Program po-
średniczącą w procesie 
finansowania przedsię-
wzięcia jest Ośrodek Prze-
twarzania Informacji (OPI) 
- Państwowy Instytut Ba-
dawczy.
ZetKa

podpis
 Stanowisko badawcze foto-
katod nadprzewodzących w 
Zakładzie Technologii Pla-
zmowych i Jonowych NCBJ 
(Fot: NCBJ)

4 lipca minęły 84 lata od 
śmierci Marii Skłodowskiej-
-Curie, która jest patronką je-
dynego pracującego obecnie 
w Polsce reaktora badawcze-
go znajdującego się w NCBJ 
w Świerku. Z tej okazji Instytut 
zaprezentował nową rzeźbę 
wspaniałej uczonej. Autorem 
popiersia jest Paweł Chmie-
lewski. (NCBJ)
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I choć ta inwestycja może 
zmusić Lekaro do pewnych 
modyfikacji, to - sądząc po za-
daniach, jakie firma wykonuje 
dla samorządów, po wielkiej 
liczbie osób, jakie obsługuje 
-  scenariusz z diametralnymi 
zmianami, jak zamknięcie, wy-
daje się w najbliższych latach 
bardzo mało prawdopodobny.
Lekaro zabiera odpady z 
sześciu dzielnic Warszawy ( 
Mokotów, Rembertów, Wa-
wer, Wesoła, Praga Południe 
i Praga Północ ),  czyli w sa-
mej stolicy zapewnia obecnie 
zachowanie czystości dla po-
nad pół miliona osób. Dodać 
do tego należy jeszcze 5 gmin 
podwarszawskich: Józefów, 
Konstancin-Jeziorna, Micha-
łowice, Piaseczno oraz Wią-
zowna, a to jest obsługa kolej-
nych ok. 100 tys. osób. 
Lekaro wygrywa kolejne prze-
targi na wywóz śmieci za 
sprawą niskich cen. I nieste-
ty, patrząc na sytuację stoli-
cy, argument cenowy będzie 
jeszcze długo dominujący. Jak 
informował portal samorzą-
dowy, kontrole NIK pokazały,  
że w wielu gminach nie bilan-
sują się koszty gospodarowa-
nia odpadami z przychodami 
z opłat za ich wywożenie, uty-
lizację, recykling. Zaległości 
mieszkańców stolicy z tego ty-
tułu na koniec 2017 r. wyniosły 
12 mln zł.
Ponadto Warszawie brakuje 
infrastruktury do nowocze-
snego utylizowania odpadów 
komunalnych. Miejskie Przed-
siębiorstwo Oczyszczania 
zleca podwykonawcom zago-
spodarowanie śmieci. Samo 
potrzebuje więcej śmieciarek. 
Dodatkowo WIOŚ zdecydo-
wał o zamknięciu od września 
br. wysypiska w Radiowie. 
Jak czytamy w ekspertyzie 
„Rzeczpospolitej”: „Warsza-
wa może mieć problem eko-
logiczny porównywalny z tym  
w Neapolu”. 
W takiej sytuacji nie można 
się spodziewać, że decydenci 
zdecydowaliby się na zamy-
kanie, czy nawet zatrzymanie 
działalności Lekaro. 

Wszyscy chcą tanio
Wprowadzona w 2014 r. usta-
wa śmieciowa miała spowo-
dować zniknięcie z krajobrazu 
nielegalnych wysypisk, a po-
ziomem recyklingu mieliśmy 
dogonić rozwiniętą część UE. 
Niestety, po paru latach mamy 
ciągłe nowelizacje przepisów, 
pożary i nieznośne dla otocze-
nia, ale rozwijające się niektó-

re zakłady MBP, jak właśnie 
Lekaro.
W ciągu tych lat, jak podaje 
portal ,,Rzeczpospolitej”, skła-
dowiska tymczasowo groma-
dzonych śmieci urosły nawet 
dwukrotnie, czyli do 2 mln ton. 
Przyczyny autorzy analizy wi-
dzą w polityce, a dokładniej 
- w dbałości włodarzy samo-
rządów o popularność wśród 
elektoratu. „Większość śmieci 
[na składowiskach] pochodzi  
z polskich „oszczędnych” gmin 
– lokalnym politykom zależy 
na utrzymaniu jak najniższych 
kosztów wywozu z altanki. 
System mocno zróżnicowa-
nych stawek dla mieszkańców 
(od 5 do 20 zł za osobę) rodzi 
patologie i daje pożywkę sza-
rej strefie.
Pokusa pozbywania się śmie-
ci przez ich podpalenie jest 
silna, bo te po pożarze nie  
są objęte opłatami środo-
wiskowymi za składowanie. 
Tzw. opłata marszałkowska 
wzrosła skokowo, do 140 zł/
tonę. Od 2019 r. będzie 170 
zł, a w 2020 r. już 270 zł. –  
Za 5 zł można odebrać odpa-
dy i nielegalnie wrzucać je do 
dołu lub składować. Dopiero 
ok. 20 zł daje możliwość skie-
rowania śmieci do sortowni 
i odzyskania surowców (...).  
Utylizacja tony odpadów kosz-
tuje średnio 500 zł, a spalenie 
ich w specjalnej instalacji – 
nawet 700 zł. A gminy w prze-
targach utrzymywały 200–250 
zł/tonę” -  czytamy wyliczenia 
na portalu.

Lepsza przyszłość?
Wydaje się, że realną szan-
są na poprawę jakości życia 
osób, które mieszkają w pobli-
żu instalacji śmieciowych, jest 
inwestycja  w nowoczesne 
zakłady. Możliwe bowiem, aby 
z takiego zakładu nie wydoby-
wał się smród i nie zatruwał 
ludziom życia. Ale to kosztuje 
i to dużo. 
Warszawa jest właśnie   
w trakcie przygotowań do wiel-
kiej modernizacji (a właściwie 
budowy) Zakładu Uniesz-
kodliwiania Stałych Odpa-
dów Komunalnych (ZUSOK)  
na Targówku. Jak czytamy na 
stronie MPO: „Instalacja bę-
dzie zrealizowana w oparciu o 
najnowocześniejsze dostępne 
na świecie technologie, prze-
kształcając odpady w ener-
gię elektryczną i cieplną dla 
mieszkańców stolicy”. Stolica 
przeznacza na realizację ok. 
1 mld złotych. Obecnie trwają 
działania przetargowe doty-

czące wyboru wykonawcy. In-
westycja ma być zrealizowana 
w ciągu 36 miesięcy od prze-
jęcia przez wykonawcę placu 
budowy. „Rocznie obiekt bę-
dzie mógł przekształcać w 
prąd i ciepło ponad 305 tys. 
ton zmieszanych odpadów 
komunalnych i wytwarzać 
energię odpowiadającą zapo-
trzebowaniu kilkunastu tysię-

Jaka alternatywa dla Lekaro?
Wielu mieszkańców Otwocka, Woli Duckiej i okolic marzy 
o zamknięciu RIPOK Lekaro. Ostatnio nadzieję na zmiany 
w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa budzą prace nad eks-
presówką S17, która częściowo zahacza o teren instalacji. 

cy gospodarstw domowych” 
- podaje stołeczne MPO.
ZUSOK, gdy powstanie,  
z pewnością będzie realną 
konkurencją dla Lekaro. Oby 
inwestycja doszła jak najszyb-
ciej do skutku…
Ponadto nadzieję na poprawę 
sytuacji niosą projekty zmian 
ustaw  o Inspekcji Ochrony 
Środowiska oraz o odpadach. 

W planach jest udzielenie 
znacznie większych upraw-
nień inspektorom OŚ oraz 
zaostrzenie i uszczelnienie 
wielu przepisów. Ale to szeroki 
temat - będziemy o tym infor-
mować.

Kazimiera Zalewska
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Izba Przedsiębiorców Powiatu 
Otwockiego (IPPO) powstała 
w 2016 roku, aby wspierać 
rozwój lokalnego biznesu i tym 
samym regionu. Jednym ze 
sposobów na realizację tego 
celu są właśnie bony lokalne. 
Ich zadaniem jest zatrzymanie 
pieniądza na terenie powiatu 
otwockiego i wzajemne pro-
mowanie lokalnych przedsię-
biorców.

Bony lokalne  
- jak używać?

Jak mówi Ireneusz Paśni-
czek -  nad koncepcją ob-
radowano w gronie zarządu 
Izby kilka miesięcy. Wresz-
cie wybrana została grafika, 
zabezpieczenia na logotyp, 
ustalono regulamin i umo-
wy... W premierowej edycji 
IPPO wyemitowało bony na 
kwotę pół miliona złotych. 
Liczba firm - akceptan-
tów najpierw wynosiła 12, 
obecnie - 15. Są to sklepy 
spożywczo-przemysłowe  
i przedsiębiorstwa usługowe 
z różnych dziedzin. 
Każdy, kto dostaje bon, otrzy-
muje także ulotkę - „dro-

Bony lokalne IPPO ruszyły w powiat
- Bony lokalne to jeden z pierwszych pomysłów Izby na propagowanie naszego regionalnego patriotyzmu -  mówi prezes IPPO Ireneusz 
Paśniczek - który wreszcie ruszył pełną parą. Pomysł został dokładnie przemyślany i opracowany - otwockie bony lokalne są już w obrocie 
i, jak liczą przedsiębiorcy, staną się znanym i cenionym narzędziem lokalnej gospodarki. 

gowskaz”, gdzie może go zre-
alizować, a więc zawierającą 
nazwy i adresy firm, branże 
oraz dodatkowe korzyści, jakie 
można uzyskać w danym miej-
scu, wykorzystując bon. Tymi 
profitami są rabaty, których nie 
ma, gdy płaci się gotówką lub 
kartą. Gwarantowane zniżki 
oferowane przez akceptantów 
wynoszą od 3 do 30 proc.

Pierwsze partie bonów trafiły 
już do rąk przedsiębiorców, 
którzy wykorzystali je do pre-
miowania swoich pracow-
ników. Po raz pierwszy też,  
8 lipca, bony lokalne IPPO  
(o łącznej wartości 1000 zł) 
stały się nagrodą podczas 
wydarzenia sportowego. Cho-
dzi o półmaraton na rolkach,  
w których to zawodach najlep-
si otwocczanie - Aleksandra 
Kubalik oraz Łukasz Sekuła 
-  zostali wyróżnieni bonami  
o wartości 600 i 400 zł.

Bony lokalne - 
jakie korzyści dla 
przedsiębiorcy?

Zasada jest prosta: każdy 
przedsiębiorca może na-
być w IPPO bony (cena 1:1, 
czyli za 100 zł - jest 100 zł 
w bonach), aby przeznaczyć 
je np. na premie dla swoich 
pracowników lub inne nagro-
dy uznaniowe. W ten spo-
sób ma pewność, że środki 
te zostaną wydane na tere-
nie powiatu otwockiego, po-
budzając wzrost lokalnych 
przedsiębiorstw i zasilając 
budżety gmin (poprzez po-
datek PIT). 
Po zrealizowaniu bonów 

przez klientów, firmy-akcep-
tanci  zwracają je do Izby, 
która pobiera 5% prowizji  
z ich wymiany na gotów-
kę (czyli gdy np. uzbiera  
1000 zł w bonach, to otrzyma 
950 zł gotówki). Uzyskane 
środki IPPO przeznacza na 
dalszą promocję, na utrzyma-
nie strony internetowej bony-
lokalne.pl, na aktualizowanie 
broszury informacyjnej czy 
też na nagrody w przedsię-
wzięciach kulturalnych lub 
sportowych,  jak to właśnie 
zdarzyło się podczas półma-
ratonu rolkowego.

Warto zauważyć - podkreśla 
Ireneusz Paśniczek - że same 
bony są promocją całej grupy: 
Izby, ale też poszczególnych 
firm-akceptantów. Każda in-
formacja na ich temat, np.  
w artykule  prasowym czy na 
portalach internetowych, jest 
jednocześnie  reklamą party-
cypujących przedsiębiorstw. 
Koszt i rezultat promocji 
poprzez bony dla każdego  
z biznesów jest bardzo dobrze 
policzalny i na dodatek płatny 
dopiero w momencie konkret-
nego zysku. 

- Zapraszamy  pracodawców 
do akcji promowania lokalne-
go biznesu poprzez akcepto-
wanie bonów i nagradzanie 
nimi swoich pracowników 
oraz do dołączenia do naszej 
lokalnej inicjatywy - zachęca 
prezes IPPO. Wierzymy, że 
to działanie przyniesie poży-
tek nam wszystkim mieszka-
jącym w Otwocku i sąsiednich 
gminach.

Kazimiera 
Zalewska
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W przypadku korzystania  
z wodomierza zasady są teo-
retycznie jasne. Lokator płaci 
za faktyczne zużycie wody 
na podstawie wskazań, które 
można odczytać z urządzenia. 
Kiedy rozlicza się ze spółdziel-
nią ryczałtowo, za podstawę 
wyliczenia przyjmuje się

- ustaloną przez spółdziel-
nię - tzw. normę oraz rozli-
czenie zużycia wody w ca-
łym budynku. 

To oznacza, że do faktury ob-
liczonej na podstawie normy, 

Lokatorze - płacz i płać... 
Za wodę płacimy coraz więcej!
Mieszkańcy bloków należących do Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej płacą za zużycie wody tak jak większość 
innych lokatorów w Polsce, czyli na dwa sposoby: na podstawie odczytu z wodomierza lub w postaci ryczałtu.

doliczana jest ewentualna 
nadwyżka wykazana przez 
wodomierz główny znajdują-
cy się w budynku. Wydaje się 
to logiczne. Kiedy zużyjemy 
więcej wody, powinniśmy za 
nią zapłacić. Aby jednak było 
sprawiedliwie, nadwyżka po-
winna zostać podzielona so-
lidarnie pomiędzy wszystkich 
najemców, którzy rozliczają 
się ryczałtem. Tyle teoria…

Rozliczenie za ostatnie pół 
roku, które otrzymali mieszkań-
cy bloków w Otwocku, budzi 
jednak kontrowersje. Wielu lo-

katorów, którzy mają zamonto-
wane wodomierze, po otrzyma-
niu rozliczenia zużycia zimnej 
wody za ostatnie 6 miesięcy,  
z przykrością skonstatowało, że 
musi za nią dopłacić. Niektórzy 
nawet sporo. Czym spowodo-
wane są tak znaczące różnice 
pomiędzy ilością wody faktycz-
nie zużytą przez mieszkańców 
(zgodnie ze wskazaniem liczni-
ka) a tą wykazaną do zapłaty? - 
I po co w takim razie montować 
liczniki na wodę i oszczędzać 
jej zużycie, skoro i tak potem 
trzeba za nią dopłacać? - pytają 
mieszkańcy.

Jak ustalono dopłaty?

„Opłata, która pojawiła się 
w tegorocznym rozliczeniu 
za wodę - zdaniem Józe-
fa Smorąga, prezesa OSM, 
wynika z różnicy pomiędzy 
wskazaniem wodomierza na 
blok a sumą wskazań wodo-
mierzy mieszkańców”. Wy-
gląda jednak, że osoby, które 
rozliczają się ryczałtowo, nie 
muszą ponosić tej dopłaty,  
a kosztami dodatkowego zu-
życia wody zostali obciążeni 
wyłącznie właściciele wo-
domierzy. Zaskoczenie? Na 
pewno! Takie podejście ludzi 
bulwersuje, tym bardziej, że 
kwoty do zapłaty nie są małe 
i wynoszą od kilkunastu do 
kilkuset złotych.
W ramach specjalnej grupy, 
która powstała na Facebo-
oku, toczy się gorąca i emo-
cjonalna dyskusja. Mieszkań-
com OSM trudno zrozumieć, 
dlaczego mimo posiadania 
liczników wody wskazują-
cych, ile faktycznie metrów 
sześciennych zostało zużyte, 
wymaga się od nich dopłat. 
Patryk Blachowski np. pisze: 
„Jakby nie liczyć, wychodzi 
na to, że osoby które mają 
założone wodomierze, mu-
szą dopłacić za osoby będą-
ce na ryczałcie. Rozliczenie 
jest proste, podam przykład: 
niech będzie, że suma zuży-
tej wody z wodomierzy indy-

widualnych wyniosła 550 m3. 
Główny wodomierz na bloku 
wskazał 1000 m3. Spółdziel-
nia - (…) błędnie założyła, 
że średnie zużycie na osobę 
jest 6,6 m3. Powiedzmy, że 
w bloku jest w sumie 35 osób 
na ryczałcie za wodę, co daje  
35 x 6,6 = 231 m3. Ryczał-
towcy zapłacili więc za wodę 
tylko za 231 m3 - chociaż wła-
ściwie zużyli 450 m3 (…) Ok, 
to kto dopłaci za pozostałe  
219 m3? Osoby z licznikami!”.
A Marcin Kowalczyk na tym 
samym forum dodaje: (…) 
najwięcej płacą ci, którzy 
mieszkają w blokach, gdzie 
jest najwięcej osób płacących 
za wodę ryczałtem. Wniosek 
nasuwa się sam. Nie wszyscy 
są uczciwi i po prostu żyją na 
nasz koszt. A spółdzielnia naj-
wyraźniej akceptuje taki stan 
rzeczy”.

Jak są rozliczane 
wspólne koszty 

za wodę?

Rozliczenie kosztów zuży-
cia wody i odprowadzenia 
ścieków w zasobach zarzą-
dzanych przez spółdzielnię 
polega m.in. na dbaniu, aby 
koszty utrzymania bloku były 
sprawiedliwie rozdzielone po-
między poszczególne lokale. 
Obliczeń dokonują pracow-
nicy administracji. Zgodnie  
z regulaminem obowiązują-
cym w spółdzielni podstawą 
rozliczania kosztów wody  
i odprowadzania ścieków  
w budynkach wielolokalowych 
są wskazania licznika główne-
go na węźle oraz wodomierzy 
zainstalowanych w poszcze-
gólnych mieszkaniach. Należy 
podkreślić, że za konserwa-
cję i wymianę uszkodzonych 
liczników wody odpowiedzial-
ny jest użytkownik lokalu.  
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I to w jego interesie jest dba-
nie o to, aby urządzenie po-
miarowe było sprawne. Jeżeli 
jednak założymy, że wszystko 
działa tak jak należy, to skąd 
bierze się różnica w odczy-
tach wodomierza głównego  
i wodomierzy w lokalach?

Niesprawne urządzenia sa-
nitarne typu zepsuta spłucz-
ka czy cieknący kran powo-
dują większe jej zużycie,  
z czego czasem nie zdajemy 
sobie sprawy. To sytuacja, 
w której mamy do czynienia 
z tzw. uchybem, czyli różni-
cą pomiędzy wskazaniem 
licznika głównego a sumą 
wskazań liczników w loka-
lach według norm przyjętych 
dla lokali rozliczanych ryczał-
towo. Źródeł powstawania 
wody niebilansowej jest co 
najmniej kilka. Może to wy-
nikać z technologicznej nie-
dokładności typowych liczni-
ków lokalowych o przepływie  
1,5 m3/h, które często nie 
rejestrują małych wycieków 
z baterii i spłuczek, błędów 
pozycyjnych w montażu licz-

ników, osadzania się zanie-
czyszczeń wody i kamienia 
na elementach pomiarowych, 
co powoduje później ułom-
ności w odczycie wskazań, 
niejednokrotnie też z celowej 
manipulacji licznikami przez 
nieuczciwych mieszkańców. 
To w wyniku takich sytuacji 
powstaje różnica pomiędzy 
ilością wody dostarczoną 
do budynku przez OPWiK  
i zmierzoną przez wodomierz 
główny a ilością wody wyka-
zaną przez liczniki zamonto-
wane w lokalach i wspólnych 
pomieszczeniach. W niektó-
rych budynkach różnica ta 
wynosi nawet kilkaset metrów 
sześciennych. Występowanie 
uchybów jest więc normal-
nym stanem rzeczy, biorąc 
pod uwagę różnorodność sto-
sowanych wodomierzy, któ-
ry ma wpływ na różnicę we 
wskazaniach zużytej wody.
Musimy bowiem pamiętać, 
że wodomierz główny jest 
urządzeniem dokładniejszym 
niż wodomierze montowane  
w lokalach. Dlaczego jednak 
w tym konkretnym przypad-

ku różnice są tak duże? Dla-
czego nadwyżki kosztów nie 
pokrywają solidarnie wszyscy 
lokatorzy? Czy w związku  
z tym  spółdzielnia obciąża 
lokatorów dodatkowymi kosz-
tami zgodnie z prawem i czy 
lokatora nie powinno obo-
wiązywać wskazanie wyłącz-
nie jego własnego licznika? 
Pytań jest wiele, odpowiedzi 
już… niekoniecznie.

Ponieważ członkowie Otwoc-
kiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej mają prawo wiedzieć za 
co mają płacić,  nasza redak-
cja zwróciła się z prośbą do 
prezesa OSM o  udzielenie 
odpowiedzi na nurtujące ich 
pytania.

Oto odpowiedź, którą otrzy-
maliśmy: ”Otwocka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa in-
formuje, że odpowiedzi na 
przesłane przez Pana pytania 
można znaleźć na naszej stro-
nie internetowej www.otwoc-
kasm.com.pl w zakładce 
“Wiadomości” pozycja „Rozli-
czanie różnic pomiędzy wska-

zaniami wodomierza głównego,  
a sumą wskazań wodomie-
rzy mieszkaniowych” z dnia 
07.07.2018; link poniżej:

http://otwockasm.com.pl/dane/
wodomierze_20180707.pdf
Na dzień dzisiejszy ok. 7% 
lokali będących w zasobach 
OSM rozliczanych jest na 
podstawie tzw. „ryczałtu”, zaś 
93% według odczytu wodo-
mierzy.

Jednocześnie podkreślamy, 
że Spółdzielnia prowadzi dzia-
łania mające na celu zmniej-
szenie różnic niebilansującej  
się wody (dla porównania róż-
nice za 2015 rok wyniosły 9%, 
za 2016 rok -7,3%, za 2017 
rok - 6,3%), jednocześnie pro-
simy lokatorów o niezwłocz-
ne zgłaszanie zauważonych 
nieprawidłowości pracy wo-
domierzy, widocznych prze-
cieków z instalacji wodnej, 
a także „przechodzenie” na 
rozliczanie wg licznika lokalo-
wego. “ 

We wskazanej zakładce czy-

tamy, że od tego roku zmieni-
ły się ustawowo zasady doty-
czące rozliczeń za wodę, stąd 
też zmienił się sposób rozli-
czania. “Mieszkańcy budyn-
ków wielolokalowych zawsze, 
również przed wejściem  
w życie przedmiotowej usta-
wy, płacili za wodę dostarcza-
ną do budynku według wska-
zań wodomierza głównego, 
a więc ponosili wszystkie 
koszty związane z różnicami 
wody o których mowa w roz-
liczeniu na m2 lokalu. Jednak 
do 2017 roku różnice wynika-
jące z rocznego rozliczenia 
były ewidencjonowane i rozli-
czane z Państwem w ramach 
opłaty eksploatacyjnej. Od 
września 2017 r. opłata eks-
ploatacyjna została zmniej-
szona o ten składnik. Ostat-
nie rozliczenie dostarczone 
Państwu pokazuje rozliczenie 
wody wg tych samych zasad, 
ale w inny sposób.” Tyle ze 
strony OSM.

Andrzej Idziak
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Każdy sukces Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji wywołuje falę wrogości  
wśród oponentów. Ataki na prezesa spółki i prezydenta Otwocka nie przynoszą 

jednak oczekiwanych efektów. 

Wręcz odwrotnie. Obracają się przeciwko atakującym. Im więcej pojawia się  
nieuzasadnionej krytyki i szkodliwych działań wobec przedsiębiorstwa, tym liczniej 

napływają do OPWiK gratulacje dla prezesa spółki Mieczysława Kostyry z dowodami uznania 
za podwójne zwycięstwo w dwóch rozstrzygniętych na początku czerwca ogólnopolskich

konkursach - „Inwestycja Roku 2017 Wod-Kan” i „Manager Roku 2017 Wod-Kan”.

10 WYWIAD

Te sukcesy rekompensują 
panu agresję oponentów?

Uodporniłem się na upo-
wszechnianie nienawiści  
w mediach i nie czytam tych 
bzdur. Dobro zawsze zwycię-
ża i na tym się koncentruję. 
Ostatnie nagrody najlepiej  
o tym świadczą. Tej satysfak-
cji żaden hejt mi nie zakłóci. 
Przyzwyczaiłem się do tego, 
że w Otwocku są ludzie, któ-
rzy z każdego sukcesu robią 
porażkę, a z porażki sukces. 
Podobnie jak z osławionym 
głosowaniem 27:1, ale Po-
lakom oczu się nie zamydli. 
My też mamy u siebie taki 
otwocki paradoks trwają-
cy od lat. Mowa nienawiści 
zagościła w Internecie i nie-
których mediach ze szcze-
gólną wrogością, gdy tylko 
Zbigniew Szczepaniak wy-
grał po raz trzeci wybory na 
prezydenta Otwocka. Od tej 
pory z każdym rokiem agre-
sja jego przeciwników się po-
głębia. Nasiliła się zwłaszcza 
po przegranym referendum, 
w którym nie powiodło się 
odwołanie prezydenta. Nas 

Paradoks otwocki 
– sukcesy okupione konfliktem

też oponenci permanentnie 
atakują, bo jesteśmy miejską 
spółką, ale myślę, że są też 
inne powody.

Jakie?

W mojej ocenie są to powody 
personalne. Nie jest tajemni-
cą, że kilka lat temu nie udała 
się nam współpraca najpierw 
z ojcem, a potem z bratem 
obecnego przewodniczące-
go Rady Miasta Otwocka. 
Jego ojciec prowadził małą 
firmę budowlaną i wykonywał 
na zlecenie właścicieli nieru-
chomości przyłącza do sieci 
wodociągowej i kanalizacyj-
nej. Zawierał umowy bezpo-
średnio ze swoimi klientami. 
Do wykonanych prac OPWiK, 
które rozbudowało olbrzymią 
sieć kanalizacyjną w mie-
ście, miało wiele zastrzeżeń 
formalnych i technicznych, 
dlatego nie mogliśmy doko-
nywać końcowych rozliczeń 
tych przyłączy. Dla mieszkań-
ców to też rodziło komplikacje  
z uzyskaniem pozwoleń na 
użytkowanie itp. Pomimo wie-
lu interwencji, nie mogliśmy  

w żaden sposób wyegzekwo-
wać od wykonawcy skorygo-
wania tych nieprawidłowości. 
Skończyło się na tym, że wła-
ściciel firmy budowlanej swoją 
działalność zawiesił i niczego 
nie poprawił.

Były jakieś konsekwencje 
tego zaniechania?

Firma formalnie przestała ist-
nieć, ale obecny przewodni-
czący rady miasta założył pod 
tym samym adresem, z tym 
samym potencjałem, swoją 
działalność i również prowa-
dził usługi budowlane. Mogę 
przypuszczać, że ten nie-
udany eksperyment z ojcem 
przewodniczącego, który jest 
głównym animatorem walki  
z prezydentem Otwocka, odbił 
się potem na jego nastawieniu 
do naszej firmy. Przyczyniło się 
do tego jeszcze jedno wyda-
rzenie. Rozwiązaliśmy umowę 
o pracę z jego bratem, który 
był zatrudniony w OPWiK.

Jak długo brat 
przewodniczącego rady 

miasta pracował w spółce?

Prawie 6 lat, ale wydarzyło 
się coś nieetycznego z jego 
udziałem. Nie chcę mówić 
o szczegółach, bo nie jest 
to przyjemne dla młodego 
człowieka. Nadużył nasze-
go zaufania. Po otrzymaniu 
propozycji zmiany stanowi-
ska pracy nie przyjął nowych 
warunków i odszedł z OPWiK. 
Przewodniczący rady mia-
sta zrezygnował wówczas 
z prowadzenia swojej dzia-
łalności gospodarczej, a po 
pewnym czasie ponownie 
- pod tym samym adresem 
i z tym samym potencjałem 
-  brat zarejestrował swoją 
firmę świadczącą usługi bu-
dowlane. Moim zdaniem, te 
wydarzenia pogłębiły nie-
bywale niechętny stosunek 
przewodniczącego Rady 

Miasta Otwocka do nasze-
go przedsiębiorstwa. Nikogo 
nie podejrzewam o złą wolę, 
ale splot okoliczności nasu-
wa takie przypuszczenia. Po 
pewnym spotkaniu w Domu 
Kultury w Otwocku w 2016 r.  
z jednym z posłów RP przy-
znał, że nie uchwalą mi nicze-
go, dopóki będzie ta rada 
miasta. Innych świadków 
poza posłem nie było przy 
tej rozmowie, dlatego wąt-
pię, żeby zechciał to oficjal-
nie potwierdzić. W jednym 
z zeznań sądowych stwier-
dził również, że „od samego 
początku było wiadomo, iż 
większość w radzie miasta 
będzie stała w opozycji do 
planów Prezydenta Miasta 
Otwocka i spółki OPWiK zwią-
zanych m.in. z rozbudową 
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oczyszczalni ścieków.” Jeże-
li ktoś od początku zakłada 
walkę, to żadne argumenty 
merytoryczne tego nie zmie-
nią. Mogę przypuszczać, że 
ta wrogość przysłoniła im 
zdroworozsądkowe myślenie.

Fakty to potwierdzają?

Oczywiście. O uchwalenie 
korzystnych dla mieszkańców 
stawek za dostawę wody  
i odbiór ścieków występowa-
liśmy bez rezultatów dziewię-
ciokrotnie do rady miasta, 
w której większość mają ko-
alicyjni sojusznicy przewod-
niczącego. Skargi na naszą 
działalność i plany inwesty-
cyjne, związane z moderni-
zacją nagrodzonej niedawno 
oczyszczalni ścieków, wysyła-
no permanentnie do ponad 
20 różnych instytucji. Przez 
procesy sądowe i bezzasad-
ne interwencje straciliśmy, 
myślę też o mieszkańcach 
Otwocka, ok. 50 mln zł. unij-
nych dotacji, ponieważ insty-
tucje zarządzające środkami 
publicznymi miały już dosyć 
tych konfliktów. Musieliśmy 
korzystać z pożyczek WFOŚi-
GW, aby realizować nasze in-
westycyjne zamierzenia. Ten 
otwocki paradoks trwa cały 
czas ze szkodą dla miasta,  
a głównie dla jego mieszkań-
ców. Z tego powodu nadal 
taryfy za dostawę wody i od-
biór ścieków są niezatwier-
dzone

Co oznacza ta odmowa 
w sprawie taryf?

Zobaczymy, trudno powie-
dzieć. Gdyby radni koalicji,  
w której dominujący głos 
mają zwolennicy PIS, nie 
zaskarżyli własnej uchwały  
w 2015 r, nadal obowiązywa-
łyby 4 grupy odbiorców ście-
ków i mieszkańcy nie mieliby 
żadnej podwyżki. Poprzednia 
rada miasta zatwierdziła we 
wrześniu 2014 r. obowiązują-
ce od 2012 r. cztery zróżnico-
wane stawki opłat za ścieki 
dla poszczególnych grup 
oraz trzy za wodę. Obec-
na rada je przedłużyła o pół 
roku, a następnie zaskarżyła 
do wojewody mazowieckie-
go własną decyzję i uchwa-
łę poprzedników. Wojewoda 
pod koniec swojego urzę-
dowania przed wyborami  
w 2015 r. skierował skargę do 
Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego, który rok póź-
niej wydał wyrok nakazujący 
wprowadzenie jednej stawki 
taryfowej dla wszystkich grup 
za odbiór ścieków i maksy-
malnie dwóch grup za do-
stawę wody. Zastosowaliśmy 
się do tego wyroku, urealnia-
jąc ceny, ale radni koalicyjni 
tę propozycję odrzucili. Nie 
zgodzili się na to, żeby do-
tychczasowe trzy grupy pła-
ciły mniej za odbiór ścieków,  
w tym wszystkie instytu-
cje podległe prezydentowi 
Otwocka i burmistrzowi Kar-
czewa, takie jak: szkoły czy 
ośrodki zdrowia, tzw. ryczał-
towcy / około 10 tys. miesz-
kańców Otwocka i Karcze-
wa/, a pozostali mieszkańcy 

o ok. 70 groszy /netto/ wię-
cej za metr sześcienny. Przy 
obecnej inflacji to naprawdę 
nie jest dużo. Trudno przewi-
dzieć, co będzie dalej z tymi 
taryfami, ale to już zależy od 
wyborców. Liczę na rozsądek 
wyborców, aby zakończyć te 
nieustające konflikty w mie-
ście i pohamowanie apety-
tu przewodniczącego rady 
miasta na fotel prezyden-
ta Otwocka. Gdyby zasiadł  
w tym fotelu po wyborach 
samorządowych, w moim 
odczuciu miasto nie miałoby 
szansy na rozwój, a mieszkań-
cy na stabilizację.

Skąd pewność, że chce 
zostać prezydentem 

Otwocka?

Docierają do nas takie sy-
gnały z kilku źródeł. Niedłu-
go rozpocznie się kampania 
wyborcza, to się przekona-
my, czy to jest prawda. Boję 
się, że miastem zarządzałaby 
osoba, która jeździ ze skarga-
mi wszędzie, z nastawieniem, 
żeby w miejskiej spółce dzia-
ło się jak najgorzej. Jeśli teraz 
wszystko podważa, kwestio-
nuje taryfy, stara się o unie-
ważnienie pozwolenia na 
budowę zmodernizowanej  
z sukcesem oczyszczalni ście-
ków, uznanej za inwestycję 
roku, to później się to zmie-
ni? Nigdy w to nie uwierzę. 
Gdyby taki kandydat wygrał 
wybory, to musiałby przyjąć 
na siebie skutki tych wszyst-
kich negatywnych działań, 
a to z pewnością nie będzie 
korzystne dla mieszkańców. 
Trzeba nie mieć wyobraźni, 
żeby tak postępować. War-
to pamiętać, że kto pod 
kim dołki kopie, sam w nie 
wpada. O wyjaśnienie tych 
wszystkich wątpliwości miesz-
kańcy powinni pytać kan-
dydata na spotkaniach wy-
borczych. Mam nadzieję, że 
ta kampania nie będzie tak 
oszczercza jak poprzednia. 
W ulotkach wyborczych za-
mieszczono wtedy mnóstwo 
nieprawdziwych informacji  
o prezydencie i o zarządza-
nym przeze mnie przedsię-
biorstwie. Trwa zresztą postę-
powanie karne w tej sprawie 
od grudnia 2014 roku.

Dlaczego się jeszcze nie 
zakończyło?

Na przewodniczącym rady 
miasta spoczywa ciężar 
dowodowy. Ma dowieść  
w sądzie, że to co napisano  
w ulotkach wyborczych, jest 
prawdą. Zostały rozrzuco-
ne wszędzie na parę godzin 
przed ciszą wyborczą, żeby-
śmy już nie mogli zareago-
wać. Sprawa ciągnie się 
przez ponad trzy i pół roku. 
Rozprawy były odraczane  
z różnych powodów, m. in. 
nie odebrano wezwania  
z sądu, choroby przewodni-
czącego rady miasta lub jego 
adwokata. Przewodniczący 
dzień wcześniej prowadzi po-
siedzenie sesji rady miasta,  
a następnego dnia jest chory 
i nie stawia się w sądzie. Cią-
gle powoływani są też nowi 

świadkowie, pomimo że od 
zdarzenia upłynęło ponad 
3,5 roku. Od pewnego czasu 
te rozprawy wreszcie zaczęły 
się odbywać. Najbliższe po-
siedzenie będzie we wrze-
śniu. Nie mam gwarancji, że 
sprawa zakończy się przed 
wyborami. Mieszkańcy ma-

rzą o tym, żeby w Otwocku 
zapanował wreszcie spokój 
i skończyła się agresja inspi-
rowana przez przeciwników 
prezydenta miasta i OPWiK. 
Kiedyś Otwock był atrakcyj-
nym, znanym w kraju kuror-
tem i bardzo chcemy do tej 
wspaniałej tradycji powrócić. 

Do tego jednak niezbęd-
na jest współpraca radnych  
z prezydentem, a nie ciągła 
wojna, która niszczy wszystkie 
inicjatywy.

Z Mieczysławem Kostyrą, 
prezesem OPWiK 

rozmawiała Jolanta Czudak
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CELESTYNÓW Schronisko 
dla Bezdomnych Zwierząt 
zachęca do adopcji jego 
podopiecznych. 

Przygarnij 
mnie!

KUBA jest młodym, żywio-
łowym i aktywnym kawale-
rem do wzięcia. Za wszelką 
cenę pragnie wydostać się 
zza krat schroniska. On musi 
być blisko ludzi, przytulać 
się i rozdawać całusy. Mamy 
nadzieję, że taki przystojniak 
nie zagrzeje tu długo miej-
sca. Nr 121/18

OLINKA to średnia sunia  
o delikatnym charakterze. 
Jest łagodna, cicha i nie-
śmiała. Potrzebuje trochę 
czasu, by zaufać nowym 
osobom. Uwielbia spacery  
i las, widać, że tam się relak-
suje. W zaciszu domowego 
ciepła i miłości na pewno po-
czuje się bezpiecznie i odda 
całe swoje psie serce.

KOZIOŁEK spędził całe 
swoje życie w schronisku, 
za kratami. Nie zna domu. 
Nigdy też nikomu nie wpadł 
w oko. Jest niedużym, star-
szym, spokojnym i nieco 
nieśmiałym pieskiem. Od 
niedawna chodzi na space-
ry, które bardzo lubi. Ale naj-
bardziej uwielbia pieszczoty. 
Może czeka na niego gdzieś 
domek? Nr 177/15

Informacje o adopcji:
Schronisko dla Bezdomnych 

Zwierząt w Celestynowie  
ul. Prosta 3. 

Kontakt: tel. 22 789 70 61, 
e-mail: adopcje@ 
celestynow.toz.pl

8 lipca do Reguta przybyło  
21 dziecięcych i młodzieżowych 
drużyn strażackich z prawie 
wszystkich jednostek OSP gmin 
powiatu otwockiego. Na drodze 
przyległej do terenu szkoły za-
parkowały wozy gaśniczo-po-
żarnicze, a młodociani druhowie 
wraz z mieszkańcami Reguta 
wzięli udział w mszy polowej 
celebrowanej przez proboszcza 
celestynowskiej parafii ks. Miro-
sława Wasiaka.
Po przyjęciu błogosławień-
stwa i życzeń sportowej ry-
walizacji od proboszcza, dru-
żyny ustawiły się na murawie 
boiska, a prowadzący zawody 
zastępca komendanta Powia-
towej Państwowej Straży Po-
żarnej w Otwocku – st. bryg. 
Tomasz Dąbrowski w towarzy-
stwie wójta  Celestynowa Wi-
tolda Kwiatkowskiego, prze-
wodniczącego Rady Gminy 
Romualda Ziętali, członka po-
wiatowego zarządu OSP Jaro-
sława Kozłowskiego i prezesa 
OSP Regut Tomasza Całki, 
którego jednostka wzięła na 
siebie cały ciężar organiza-
cyjny nie tylko zawodów, ale 
też całej ich oprawy – powitali 
młodych druhów i życzyli im 
osiągnięcia jak najlepszych 
wyników w zawodach. I po 
chwili zaczął się wyścig z cza-
sem poszczególnych drużyn, 
by odpalić motopompę, roz-
winąć węże i wodą z prądow-

KLASYFIKACJA GENERALNA ZAWODÓW:

Kategoria - chłopcy od 16 do 18 lat:
1 miejsce - OSP Lubice z łącznym wynikiem 0.31.75
2 miejsce - OSP Rudno z łącznym wynikiem 0.33.20
3 miejsce- OSP Kąty z łącznym wynikiem 0.37.47
4 miejsce - OSP Zabieżki z łącznym wynikiem 0.41.91
5 miejsce - OSP Regut z łącznym wynikiem 0.43.95
6 miejsce - OSP Wólka Mlądzka z łącznym wynikiem 0.44.95
 

Kategoria - chłopcy od 12 do 15 lat:
1 miejsce - OSP Rudzienko z łącznym wynikiem 0.28.21
2 miejsce - OSP Zabieżki z łącznym wynikiem 0.33.96
3 miejsce - OSP Kąty z łącznym wynikiem 0.35.79

Kategoria - chłopcy do 12 lat:
1 miejsce - OSP Podbiel z łącznym wynikiem 1.36.28

Kategoria żeńska od 16 do 18 lat:
1 miejsce - OSP Rudzienko z łącznym wynikiem 0.30.29
2 miejsce - OSP Jabłonna z łącznym wynikiem 0.31.20
3 miejsce - OSP Kołbiel z łącznym wynikiem 0.32.84
4 miejsce - OSP Wólka Mlądzka z łącznym wynikiem 0.40.56

Kategoria żeńska od 12 do 15 lat:
1 miejsce - OSP Zabieżki z łącznym wynikiem 0.48.95
2 miejsce - OSP Regut  z łącznym wynikiem 0.52.03
Kategoria -  zespoły mieszane od 12 do 15 lat:
1 miejsce - OSP Podbiel z łącznym wynikiem 0.30.89
2 miejsce - OSP Gadka  z łącznym wynikiem 0.39.20

Kategoria - zespoły  mieszane do 12 lat:
1 miejsce - OSP Podbiel z łącznym wynikiem 0.32.30
2 miejsce - OSP Gadka z łącznym wynikiem 0.55.98
3 miejsce - OSP Regut z łącznym wynikiem 01.00.03

Prądownice w rękach młodych strażaków
Już po raz kolejny boisko szkolne w Regucie stało się miejscem zawodów sportowo-pożarniczych drużyn mło-
dzieżowych OSP z powiatu otwockiego.

nicy przewrócić trzy pachołki, 
a następnie trafić w tarczę. 
Każdy młody strażak dawał  
z siebie wszystko, choć by-
wało, że wąż skręcił się, unie-
możliwiając napełnienie go 
wodą, ale determinacja dru-
hów była tak duża, iż po chwili 
woda popłynęła.
Na zawodników, którzy wyko-
nali swoje zadanie, czekała 
grochówka, lody i kiełbaski  
z grilla. Te smakołyki były 
także dostępne za darmo dla 
kibiców, których w tym roku 
pojawiło się wyjątkowo wielu. 
Dzieci miały też dużo atrakcji 
w postaci zjeżdżalni, placu za-
baw, jak również przejażdżki  
z reguckimi druhami ich za-
bytkowym konnym wozem 
strażackim. Dla dorosłych 
przygotowano również punkt, 
w którym po założeniu okula-
rów, tzw. alkogogli można było 
doświadczyć, jak widzi się 
otoczenie po wypiciu alkoho-
lu. Swoją wystawę strażackich 
gadżetów prezentował także 
Edward Pokrywka. Ponadto 
można było obejrzeć gasze-
nie ognia w wykonaniu zawo-
dowych strażaków i łapanie 
„czerwonego kura”.
Jednym słowem -  oprócz 
emocjonujących zawodów 
młodych strażaków -  każdy 
miał możność czymś się zain-
teresować.
Skład komisji sędziowskiej: 

sędzia główny - st. kpt. Ma-
ciej Aptacy, sędzia startowy -  
st. kpt. Piotr Ciosek, sędziowie 
czasowi- st. kpt. Sebastian 

Nosowski i st. sekc. Adam  
Litwińczuk, sędzia konkurencji 
- sekc. Dorota Prasuła.

AnKa



13 lipca 2018 r. 13POWIAT

Miniaturo-
wa sunia 
WANDZIA 
do adopcji! 
Jest cu-

downa i bardzo delikatna. Po 
bliższym poznaniu uwielbia 
być blisko człowieka. Doga-
duje się też z innymi psami. 
Wandzia nigdy nie miała praw-
dziwego domu. Zaprasza na 
zapoznawczy spacer. To może 
być dla niej ostatnia szansa na 
dom. Nr 263/17

Przygarnij mnie!
CELESTYNÓW Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt za-
chęca do adopcji jego podopiecznych. 

Informacje o adopcji:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt  

w Celestynowie  
ul. Prosta 3. 

Kontakt: tel. 22 789 70 61, 
e-mail: adopcje@celestynow.toz.pl

KOKA jest doro-
słą, średnią sunią 
i mieszka w schro-
nisku już długo, 
zbyt długo. Nieste-

ty, nie czuje się tu bezpiecznie. 
Jest wylękniona i nieufna, ale 
jednocześnie bardzo łagodna  
i potulna. Potrzebuje spokojne-
go domu i cierpliwej, delikatnej 
osoby, która pomoże jej zapo-
mnieć o krzywdach, jakich kie-
dyś doznała. Wierzymy, że ktoś 
taki się znajdzie. Nr 15/15

GORDON to 
piękny pies. Jest 
nieduży i dość 
energiczny.
Uwielbia space-
ry i zabawy. Nie 
wiemy, co prze-

żył, ale wciąż są miejsca na cie-
le, których nie pozwala dotknąć. 
Potrzebuje odpowiedzialnego 
i doświadczonego domu, który 
podejmie się opieki nad nim. 
Nr 245/17

Po przyjęciu błogosławień-
stwa sołtys Teresa Więsik-Wil-
czek powitała mieszkańców 
i wójta gminy Kołbiel Adama 
Budytę. Podziękowała też 

Władzin - wszyscy razem
Niewielka wieś, położona w okolicy drogi wojewódzkiej Kołbiel-Siennica, 8 lipca za sprawą 
sołtysa i rady sołeckiej rozbrzmiewała śpiewem i była miejscem wesołej biesiady.
Zanim jednak do tego doszło, mieszkańcy uczestniczyli w mszy polowej celebrowanej 
przez proboszcza kołbielskiej parafii ks. Krzysztofa Abramowskiego.

sponsorom, dzięki hojności 
których to wspaniałe spotka-
nie mieszkańców wsi mogło 
się odbyć przy stołach suto 
zastawionych ciastami, na-
pojami i kiełbaskami z grilla. 
Dziękowała też wielu miesz-
kańcom za pomoc w orga-
nizacji pikniku i zaprosiła do 
wspólnej zabawy i obejrzenia 
występów.
Najpierw na scenie zaprezen-
tował się dziecięcy zespół, 
śpiewając znane piosenki lu-
dowe, a ich rodzice nagrywali 
te występy, by w domowym 
zaciszu jeszcze raz obejrzeć 
swoich małych artystów. Po 
dzieciach, już bardziej doro-
śle, pieśni ludowe śpiewali 

członkowie Klubu Seniora 
„Zawsze Młodzi” dyrygowani 
przez Bogumiłę Araszkiewicz. 
Znane pieśni w ich interpre-
tacji sprawiły, że wiele osób 
wtórowało zespołowi lub przy-
tupywało rytmicznie.
Po występach do tańca grała 
muzyka, dzieci bawiły się na 
mobilnym placu zabaw albo 
zjeżdżały z dmuchanych wież 
zamkowych, a dorośli brali 
udział w licznych konkursach, 
rozmawiali o tym i owym, sie-
dząc za stołami i racząc się 
pysznymi ciastami, paluszka-
mi i słodkimi napojami.
AnKa

W Szkole Podstawowej nr 1 
im. Olofa Palmego w Józefo-
wie trwa budowa nowej hali 
sportowej. Istniejąca sala gim-
nastyczna zostanie rozebra-
na, a pomieszczenia na par-
terze łącznika przebudowane. 
Nowa sala gimnastyczna o 
wymiarach 19 x 36 m będzie 
znacznie większa niż dotych-
czasowa, której wymiary to 9 
x 18 m. Umożliwi to jej podział 
na 3 sekcje, co pozwoli na pro-
wadzenie zajęć w trzech pod-
grupach. W obrysie znajdą się 
boiska do piłki ręcznej, koszy-
kówki, siatkówki, badmintona 
oraz ścianka wspinaczkowa o 
charakterze sportowo – rekre-
acyjnym.

Nowa hala sportowa 
w “jedynce”

Termin wykonania robót bu-
dowlanych to 14.09 2019, 
potem odbiory, ewentualne 
poprawki, dlatego Urząd Mia-
sta Józefowa szacuje zakoń-
czenie budowy do końca 2019 
roku. Koszt całej inwestycji 
zamknie się w kwocie ok. 5 
mln zł. Miasto ma na ten cel 
zabezpieczone środki wła-
sne, mimo tego złożyło w dniu 
27.03.2018 roku wniosek do 
Ministerstwa Sportu i Turystyki 
o dofinansowanie  w ramach 
programu „Sportowa Polska 
– Program rozwoju lokalnej in-
frastruktury sportowej” i ocze-
kuje na rozstrzygnięcie.
Zuzanna Sikora

Miasteczko Ruchu Drogowe-
go w Józefowie to nowa, bo 
ubiegłoroczna inwestycja, któ-
ra ma ułatwić edukację komu-
nikacyjną. Miasto zgłosiło ją 
do ogólnopolskiego konkursu 
"Modernizacja Roku 2017" i 
okazała się na tyle atrakcyjna, 
że została zakwalifikowana do 
finału. Konkursowi towarzyszy 
internetowy plebiscyt, w któ-
rym każdy może zagłosować 
na józefowską inwestycję. 
Jak informuje UM Józefów, 

Miasteczko Ruchu Drogowego w 
konkursie

budowa Miasteczka Ruchu 
Drogowego przy ul. Wawer-
skiej kosztowała miejską kasę 
600 tys. zł. Na inwestycję zło-
żyła się  budowa jezdni asfal-
towych przeznaczonych dla 
ruchu ogólnego, dwukierunko-
wej ścieżki rowerowej zakoń-
czonej placem treningowym, 
chodników dla pieszych, in-
stalacji sygnalizacji świetlnej, 
montaż znaków drogowych, 
oznakowanie poziome jezdni i 
chodników, oświetlenie terenu 

i nasadzenie zieleni. Ponadto 
miasto zakupiło 20 rowerów, 
które garażowane są na tere-
nie Szkoły Podstawowej nr 2. 
Są one przeznaczone do ko-
rzystania przez uczniów szkół 
prowadzących zajęcia na te-
renie miasteczka. 
Od września 2017 r. funkcjo-
nariusze straży miejskiej pro-
wadzili na terenie miasteczka 
edukację dzieci i młodzieży 
w zakresie ruchu drogowego. 
Takich lekcji odbyło się już 
205, podczas których prze-
szkolono 4 102 dzieci. Rów-
nież policja prowadzi zajęcia 
z dziećmi.
Internetowy plebiscyt na ,,Mo-
dernizację Roku 2017”jest 
podzielony na kategorie - jó-
zefowskie Miasteczko Ruchu 
Drogowego znajduje się w 
kategorii „Użyteczność pu-
bliczna”. Głosować można na 
stronie: www.modernizacjaro-
ku.org
ZetKa



13 lipca 2018 r.14 EDUKACJA

Kto mąci przy wyborze dyrektora 
szkoły?

Kandydata na dyrektora 
szkoły wyłania się w drodze 
konkursu. W tym celu organ 
prowadzący placówkę szkol-
ną powołuje komisję konkur-
sową, która sprawdza, czy 
starający się o to stanowisko 
kandydaci spełniają określone 
wymagania, ocenia przedsta-
wione przez nich koncepcje 
funkcjonowania oraz rozwoju 
szkoły i w końcu poddaje ich 
kandydatury pod głosowanie.

Skład komisji nie jest przypad-
kowy. Z mocy prawa wcho-
dzą do niej przedstawiciele 
organów: prowadzącego i 
sprawującego nadzór peda-
gogiczny, reprezentanci rady 
pedagogicznej i rodziców 
oraz zakładowych organizacji 
związkowych. A wszystko po 
to, aby wybór był maksymal-
nie transparentny i najlepszy 
z możliwych. Chodzi przecież 
o wyłonienie osoby, która sa-
modzielnie i twórczo, a jedno-
cześnie sprawnie i efektywnie, 
będzie zarządzać placówką o 
charakterze edukacyjnym.

Do przeprowadzenia proce-
dury konkursowej w sytuacji, 
kiedy poprzedniemu dyrek-
torowi skończyła się kaden-
cja, zobligowany jest organ 
prowadzący placówkę, czyli 
w przypadku naszego mia-
sta - prezydent. Z jego też 
rozporządzenia, 7 maja br. 
na stronach BIP Oświaty 
Miejskiej podano do publicz-
nej wiadomości informację o 
konkursie na dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 8 im. gen. J. 
Filipowicza w Otwocku. Aby 
doprowadzić do jego rozstrzy-
gnięcia, 17 maja powołano 
12-osobową komisję konkur-
sową, ale już 5 czerwca br. - 
decyzją prezydenta - konkurs 
unieważniono. Jako przyczy-
nę podano braki formalne w 
przedłożonej dokumentacji 
konkursowej kandydatki, a w 
szczególności nieprawidłowo 
sporządzone oświadczenia, 
które jest wymagane przy pro-
cedurze aplikowania na to sta-
nowisko.

Dowody na taki stan rzeczy są 
niepodważalne. W uzasadnie-
niu zarządzenia nr 136/2018 
Prezydenta Miasta Otwocka 
czytamy m.in. (…) Wśród do-
kumentacji konkursowej prze-
kazanej prezydentowi nie ma 
prawidłowo sporządzonych 
w/w oświadczeń (chodzi o 
oświadczenie, że przeciwko 
kandydatowi nie toczy się po-
stępowanie o przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicz-
nego lub postępowanie dys-

cyplinarne, że 
kandydat nie był 
skazany prawo-
mocnym wyro-
kiem za umyślne 
przestępstwo lub 
p r z e s t ę p s t w o 
skarbowe, że nie 
był karany za-
kazem pełnienia 
funkcji związa-
nych z dyspono-
waniem środka-
mi publicznymi i 
karą dyscyplinar-
ną i że posiada 
pełną zdolność 
do czynności 
prawnych oraz 
że korzysta z 
pełni praw pu-
blicznych - przyp. 
redakcji). Pisma 
załączone do do-
kumentacji w/w 
oświadczeń  nie 
zawierają wska-
zania, kto jest 
osobą składającą 
te oświadczenia 
(brak wskazania 
imienia i nazwi-
ska oświadcza-
jącego). Na oświadczeniach 
widnieje jedynie nieczytelna 
parafa, na co wskazywano 
również w uwagach wniesio-
nych w trakcie posiedzenia 
komisji konkursowej (pkt. VIII 
protokołu z posiedzenia ko-
misji konkursowej). Z treści 
załączonych kopii dokumen-
tów nie wynika również, kto 
poświadczył za ich zgodność 
- brak jest wskazania osoby 
poświadczającej z imienia i 
nazwiska. Dodatkowo, nie na 
każdej kopii w/w dokumentów 
widnieje poświadczenie za 
zgodność, a na części kopii 
naniesiono jedynie nieczytel-
ną parafę.

Konkluzja rozporządzenia pre-
zydenta w związku z tym jest 
następująca: (…) „wskazane 
nieprawidłowości dokumenta-
cji kandydata winny stanowić 
podstawę do niedopuszczenia 
kandydata do dalszego postę-
powania konkursowego”.

I nie byłoby w tym nic dziw-
nego, bo takie sytuacje przy 
wyłanianiu kandydatów w try-
bie konkursowym się zdarza-
ją, gdyby nie fakt, że spotkało 
się to z nieoczekiwanymi ko-
mentarzami ze strony radnych 
koalicji rządzącej na sesji rady 
miejskiej w dn. 29 czerwca 
br. Co ciekawe, o dokumenty 
związane z konkursem popro-
sił również poseł na Sejm RP 
- Piotr Uściński  - reprezentu-
jący Prawo i Sprawiedliwość. 

W jakim celu i po co - trudno 
powiedzieć… Próbowaliśmy 
podpytać o poselskie intencje 
radnego Krzysztofa Kłóska, 
który jest asystentem społecz-
nym posła, ale nie znalazł cza-
su, aby nam odpowiedzieć. A 
szkoda, bo może te wyjaśnie-
nia wniosłyby coś nowego w 
sprawie i rozwiałyby wątpliwo-
ści - moje i Czytelników.

11 czerwca br. konkurs na 
dyrektora Szkoły Podstawo-
wej nr 8 w Otwocku został 
ogłoszony po raz drugi. I tym 
razem jednak nie udało się 
przeprowadzić procedury do 
końca, gdyż 3 lipca br., decy-
zją Zdzisława Sipiery, wojewo-
dy mazowieckiego (czyli or-
ganu nadzorczego), konkurs 
został zablokowany. W piśmie 
zawiadamiającym o wszczę-
ciu postępowania nadzorcze-
go wojewoda nie uzasadnił 
swojej decyzji, ograniczając 
się jedynie do podania pod-
stawy prawnej stanowiącej 
przesłankę do wszczęcia po-
stępowania w tej sprawie. Dla-
czego wojewoda zastopował 
postępowanie konkursowe na 
dyrektora Szkoły Podstawo-
wej Nr 8 - nie wiadomo. Trud-
no nawet spekulować, skoro 
w piśmie brak uzasadnienia 
takiego działania. Biorąc pod 
uwagę jednak wcześniejszą 
reakcję na konkurs otwockich 
radnych PiS oraz zaintereso-
wanie nim posła Uścińskie-
go, cała sprawa nabiera ru-

mieńców. Czyżby dyrektorem 
szkoły miała zostać osoba 
popierana przez to ugrupowa-
nie? Czy w tej sytuacji niewy-
łonienie kandydata (poprzez 
zablokowanie konkursu przez 
wojewodę) oznacza, że zosta-
ła złamana zasada apolitycz-
ności szkół?

- Nie chciałbym wysuwać aż 
tak daleko idących wniosków 
- mówi Piotr Stefański, wice-
prezydent Otwocka -  ale to 
jest chyba pierwszy przypa-
dek w historii miasta, żeby 
aż tyle osób i tak wysoko po-
stawionych interesowało się 
tą sprawą. Wybór dyrektora 
szkoły powinien leżeć w gestii 
miasta i jego mieszkańców. 
Zrozumiałbym sytuację, gdy-
by rodzice dzieci z tej szkoły 
składali protest w sprawie wy-
boru dyrektora, nie zgadzając 
się z decyzją prezydenta, ale 
takie zachowanie organu nad-
zorczego i posła daje wiele do 
myślenia.
Wyjaśnijmy dla porządku… 
To prezydent jest podmiotem, 
któremu zostały powierzone 
kompetencje do podejmo-
wania wszystkich czynności 
związanych z obsadzaniem 
stanowisk dyrektorów w szko-
łach publicznych prowadzo-
nych przez gminę. Oznacza 
to, że prezydent jako organ 
prowadzący szkołę ogłasza 
konkurs na stanowisko dyrek-
tora, a co za tym idzie - jest 
również uprawniony do jego 

unieważnienia w sytuacji, 
kiedy przedłożona aplikacja 
na to stanowisko nie spełnia 
wymogów określonych w roz-
porządzeniu do ustawy. Co by 
nie mówić, prezydent działa 
więc w tej sprawie prawidłowo 
i zgodnie z literą prawa. Prze-
pisy mówią wyraźnie: wśród 
wymaganych dokumentów 
składanych w konkursie na 
dyrektora szkoły znajdują się 
różnego rodzaju oświadcze-
nia kandydata, jak również 
oryginały lub poświadczone 
przez kandydata za zgod-
ność z oryginałem kopie do-
kumentów (§1 ust. 2 pkt 4 
ww. rozporządzenia). Oferta 
nie zawierająca wszystkich 
dokumentów wskazanych w 
ogłoszeniu, skutkuje odmową 
dopuszczenia kandydata do 
konkursu na dyrektora szkoły. 
Taką interpretację przepisów 
przyjmuje też Naczelny Sąd 
Administracyjny w podobnych 
przypadkach. Jasne? Dla 
mnie tak!

Dlaczego więc wojewoda 
jako organ nadzorczy blokuje 
dalszą procedurę wyłaniania 
kandydata na stanowisko dy-
rektora Szkoły Podstawowej 
Nr 8 w Otwocku i czemu ma 
służyć wszczęcie postępowa-
nia nadzorczego? Pytania bez 
odpowiedzi...

Andrzej Idziak
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Organizatorem muzycznych 
spotkań jest otwocka Funda-
cja Promocji Kultury „OtwArte” 
na czele z Kamą Grott-To-
maszek przy wsparciu władz 
powiatu otwockiego. To mar-
ka dobrze znana nie tylko 
otwockim melomanom. Od 
lat fundacja dba o nasz słuch, 
wychodząc naprzeciw mu-
zycznej wrażliwości poprzez 
różnorodne projekty. Najbar-
dziej znany i cieszący się du-
żym zainteresowaniem jest 
Europejski Festiwal Muzycz-
ny, który odbywa się cyklicznie 
jesienią. Ale na razie cieszymy 
się ciepłem lata i na tę porę 
roku „OtwArte” również ma dla 
nas muzyczną ofertę. Jest to 
cykl pięciu koncertów prome-
nadowych różnych wykonaw-
ców, gatunków muzycznych  
i epok. Jak podaje Kama Grot-
t-Tomaszek: „Zadaniem takich 
spotkań muzycznych jest po-
pularyzacja wysokiej kultury  

Klasyka na leżakach
Od 15 lipca rozpoczyna się cykl koncertów promenadowych w Otwocku Wielkim 
zatytułowany „Klasyka na leżakach”. Wśród starodrzewu ogrodu i we wnętrzach 
barokowego pałacu, dawnej rezydencji wiejskiej Bielińskich, będziemy mogli roz-
koszować się pięknem muzyki poważnej, musicalowej i filmowej.

w bardziej przystępnej, lżej-
szej formie. Jest to okazja 
spędzenia letniego popołu-
dnia w mniej formalnych wa-
runkach, gdzie na leżakach, 
czy kocach piknikowych w luź-
nej atmosferze można wysłu-
chać koncertu muzyki poważ-
nej. Cechą charakterystyczną 
jest uniwersalność przekazu 
- ze względu na formę i róż-
norodność gatunków muzycz-
nych, wydarzenie skierowane 
jest do wszystkich grup wieko-
wych. Szczególnie zachęcam 
do udziału całe rodziny.”
Na koncercie otwarcia  
(15 lipca) wystąpi duet forte-
pianowy „Duo Granat” -  pia-
niści Tamara Granat i Adrian 
Kreda, znający się od 25 lat. 
Dają liczne recitale w całej 
Polsce i wielu krajach euro-
pejskich, prezentując zarówno 
klasyczny repertuar, jak i wła-
sne, muzyczne projekty oraz 
tworząc liczne nagrania CD  

i DVD. Artyści mają na swoim 
koncie, m.in. komplet koncer-
tów Mozarta i Bacha na dwa 
fortepiany z towarzyszeniem 
kwartetu Prima Vista i Ada-
ma Bogackiego dla Agencji 
Muzycznej Polskiego Radia  
w Warszawie. W Otwocku 
Wielkim zainaugurują cały 
cykl recitalem na cztery ręce 
(jeden fortepian), prezentując 
utwory Schuberta, Zarębskie-
go, Mozarta, Bizeta, Mosz-
kowskiego i Paderewskiego. 
Zagrają na instrumencie, któ-
ry jest wyposażeniem pałacu, 
a na którym grał sam mistrz 
Ignacy Jan Paderewski. Ze 
względu na wartość historycz-
ną fortepianu koncert odbę-
dzie się sali balowej.
Kiedy wymieniamy nazwi-
sko Paderewskiego, na myśl 
przychodzi nie tylko muzyka, 
ale również wielka polityka 
i droga Polski do wolności. 
Twórca i dyrektor artystyczny 

cyklu Kama Grott-Tomaszek 
zapewnia, że w tegorocznej 
edycji „Klasyki na leżakach”, 
w związku z 100 rocznicą od-
zyskania niepodległości, nie 
zabraknie muzyki polskiej.  
W kolejnych koncertach wy-
stąpią: kwintet Kama Grott 

Ensemble, Arensky Piano 
Trio, kwartet smyczkowy The 
Blueberry Strings oraz Quin-
tetto di Roma.
Organizatorzy serdecznie za-
praszają.

Sławomir Wąsowski
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Otwock Józefów

Wzdłuż Świdra
Zapraszamy na wyciecz-
kę rowerową z Januszem 
Prządka – miłośnikiem i pa-
sjonatem Józefowa. Tym ra-

zem wybierzecie się na 20- ki-
lometrową trasę wzdłuż Mieni 
i Świdra (potrwa  ok. 4 h). 

Wstęp wolny. Obowiązują 
zapisy: agnieszka.jung@

mokjozefow.pl, 
tel. 22 789 22 84.

21 lipca (sobota), godz.10.00
skwer im. św. Jana Pawła II, 

Józefów

Józefów

W rytmie Kuby

15 lipca – niedziela
– 11.00 – Kino OAZA  

- projekcja filmu dla dzieci: 
„Coco” (bilety) 

– 11.00 - 16.00 – atrakcje  
dla najmłodszych na skwerze: 

gry i zabawy, zjeżdżalnia, 
wata cukrowa, piłeczki,  
„góra klocków”, stoiska  

gastronomiczne,  
kawiarenka, lody, rodzinna 

strefa wypoczynku 
– 14.00-16.00 – warsztaty –

„Bajki z Anki” – sala  
widowiskowa; prowadzenie - 

Jędrzej Sudnikowicz  
(wstęp wolny)

Rodzinne niedziele
 „Niedziela przy teatrze” to cykl wakacyjnych wydarzeń ple-
nerowych na placu przy Teatrze Miejskim oraz w teatralnej 
sali widowiskowej. Wszystko odbywać się będzie w godzi-
nach od 11 do 16.

PONIŻEJ PREZENTUJEMY PROGRAM:

22 lipca - niedziela
– 11.00 – Kino OAZA  

- projekcja filmu dla dzieci: 
„Luis i obcy” (bilety)  

– 11.00 - 16.00 – atrakcje dla 
najmłodszych na skwerze: 
gry i zabawy, zjeżdżalnia, 

wata cukrowa, piłeczki, „góra 
klocków”, stoiska gastrono-
miczne, kawiarenka, lody, 

rodzinna strefa wypoczynku 
–  14.00-16.00 – warszta-
ty warsztaty –„Wszystko o 
kleszczach” – skwer przy 

teatrze; warsztaty dotyczące 
chorób odkleszczowych,. pro-

wadzenie: otwocki sanepid

Gminny Ośrodek Kultury  
w Wiązownie zaprasza 
wszystkich chętnych na Akcję 
Krwiodawstwa w Gliniance. 
Krew będzie można oddać 29 
lipca w godzinach od 9 do 13 
przy OSP w Gliniance. War-
to wiedzieć, że w ciągu doby 
poprzedzającej oddanie krwi 
trzeba wypić ok. 2 l płynów 
(woda mineralna, soki), do-
brze się wyspać, wykluczyć 
z diety tłuszcze pochodzenia 
zwierzęcego (np. mleko, ma-
sło, jajka, orzeszki ziemne, 
ciasta kremowe itp.), ograni-
czyć palenie papierosów. Na-

Wiązowna

leży pamiętać też, że choroba 
(nawet przeziębienie), przyj-
mowane leki czy spożyty alko-
hol wykluczają z bycia krwio-
dawcą. Zapraszamy.

Celestynów

Sierpień rozpocznie się w ku-
bańskich rytmach za sprawą 
Yaremi Kordosa z zespołem, 
których usłyszycie podczas 
plenerowego koncertu w Jó-
zefowie pt. „Muzyka prosto 
z Kuby”. W programie m.in. 
tradycyjna muzyka z Kuby  
i aktualne hity latino z praw-
dziwą kubańską energią  
i radością „wypełnioną” słoń-
cem. To wspaniała muzyczna 
podróż po Karaibach. Wstęp 
wolny, impreza odbędzie się 
w ramach cyklu „Ogrodowe 
koncerty muzyczne”.

5 sierpnia (niedziela),  
godz. 18.00 

skwer im. św. Jana Pawła II, 
Józefówźródło: meetlatinmusic.com

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie zaprasza 
na spektakl teatralny dla dzieci pt. „Bajka o smerfach” w wy-
konaniu aktorów Teatru „Blaszany Bębenek”. Wstęp wolny

27 lipca 2018 r. (piątek) godz. 13.00

Hala Sportowa w Celestynowie (łącznik), 
ul. prof. H. Koprowskiego 2

Dar życia

Smerfy w teatrze

Józefów

Folk pod chmurką
22 lipca upłynie pod znakiem 
folku, a to za sprawą koncertu 
„W stronę gór” z kapelą „Po-
Pieronie”. Grupa istnieje od 
2009 roku i tworzą ją: Bożena 
Miszczyk – skrzypce, Brygida 
Sordyl – altówka, śpiew, Ma-
ciej Ormaniec – kontrabas, 
śpiew, Wojciech Maciejowski 
– skrzypce, Zuzanna Węglarz 
– skrzypce, śpiew. Razem 
prezentują unikalny styl gry, 
łącząc swoje indywidualne 
pasje twórcze na gruncie mu-
zyki głęboko zakorzenionej  
w ich góralskiej obyczajowo-

ści. Każdy z muzyków poznał 
także muzykę z pogranicza 
kultur: polskiej, słowackiej 
oraz węgierskiej, których pew-
ne elementy można dostrzec  

w ich twórczości. Wstęp wol-
ny, impreza odbędzie się  
w ramach cyklu „Ogrodowe 
koncerty muzyczne”.

22 lipca (niedziela),  
godz. 18.00

skwer im. św. Jana Pawła 
II, Józefów

źródło: https://www.facebook.com/popieronie
autor zdjęcia: Dominik Imielski
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Celestynów

W PROGRAMIE:
- godz. 14.00  - otwarcie imprezy, prezentacja stanowisk

- godz. 14.30 -  „Powstanie styczniowe” - pokaz walk  
z użyciem kos bojowych oraz ładowania karabinów  

kapiszonowych
- godz. 15.15 - „Na frontach I wojny światowej”  

- prezentacja umundurowania i uzbrojenia jednostek  
polskich ochotniczych formacji

- godz. 15.45  - „Wojna polsko – bolszewicka”  
- konna prezentacja władania szablą i lancą

- godz. 16.30  - inscenizacja „Celestynów 1918” - rozbrojenie 
Niemców przez żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej 

- godz. 17.00  - wspólny śpiew pieśni patriotycznych z aktorami

PONADTO:
- wystawa fotografii „W DRODZE DO NIEPODLEGŁOŚCI - 
miejsca pamięci historycznej na terenie gminy Celestynów”
- warsztaty szycia kokard powstańczych i szmacianych piłek

- kuchnia powstańcza
- zajęcia z użycia szabli i władania lancą

- nauka bandażowania rannych
- zajęcia z musztry, czyszczenia karabinów

Józefów

Duch Starszych Panów
Już w niedzielę usłyszycie 
największe przeboje „Kaba-
retu Starszych Panów”, któ-
re zaśpiewa Artur Gotz wraz  
z zespołem. W programie 
koncertu znalazły się wielkie 
szlagiery, takie jak: ,,Addio 
pomidory”, ,,Jeżeli  kochać”, 
,,Już kąpiesz się nie dla mnie”, 
,,Ballada z trupem”, ,,Kaptu-

rek 62”, ,,Dziewica Anastazja”, 
,,Rodzina”, ,,Upiorny twist”, 
,,W czasie deszczu dzieci się 
nudzą”, ,,Piosenka jest do-
bra na wszystko”. Zapewne 
usłyszycie również piosenki 
mniej znane, jak np.: ,,Torre-
ador i kastaniety”, ,,Sposoby 
robienia kariery”, ,,Wesoły 
deszczyk”, ,,Adziba”. Wstęp 

wolny, impreza odbędzie się 
w ramach cyklu „Ogrodowe 
koncerty muzyczne”.

15 lipca (niedziela),  
godz. 18.00

skwer im. św. Jana Pawła 
II, Józefów

Miejski Ośrodek Kultury w Jó-
zefowie zaprasza na muzycz-
ne zakończenie lipca. Wystąpi 
dla Was Ewa Gapon, która po-
rwie uczestników do zabawy 
rytmami swinga i bossa novy. 
Artystka wystąpi przy akom-
paniamencie Andrzeja Saj-
daka - keybord oraz Zbyszka 
Szularza – gitara.W programie 
znalazły się piękne i znane 
standardy polskiej i światowej 

Józefów

Swingowy finisz
muzyki, a także utwory własne 
z tekstem Ewy Gapon i muzy-
ką Sławomira Kuczka. Wstęp 
wolny, impreza odbędzie się w 
ramach cyklu „Ogrodowe kon-
certy muzyczne”.

29 lipca (niedziela),  
godz. 18.00 

skwer im. św. Jana Pawła II, 
Józefów

źródło: dziewczynynamedal.pl
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GKTS Wiązowna wygrał II ligę 
województw Mazowsza, War-
mii i Mazur. W decydującym 
pojedynku zawodnicy wygrali 
z drużyną Gąbina 7:3. Dzięki 
temu mogli rozegrać mecz re-
wanżowy w barażach o awans 
do I ligi mężczyzn tenisa sto-
łowego.
Pojedynek z KS Ogniwo 
Chełm zakończył się wyni-
kiem 7:3 dla GKTS. W całym 
sezonie nie przegrali żadne-
go meczu w lidze ani w ba-
rażach o I ligę. W pierwszym 

GKTS Wiązowna  
w I lidze tenisa  

stołowego

Lekkoatletka z Otwocka 
z życiowym rekordem

Paulina Guba, lekkoatletka 
wywodząca się z sekcji Startu 
Otwock, której specjalnością 
jest pchnięcie kulą, podczas 
6. Festiwalu Rzutów im. Ka-
mili Skolimowskiej wygrała 
konkurs i pobiła rekord życio-
wy. Zanim powiemy o najnow-
szym sukcesie, najpierw kilka 
słów wstępu...
Historia obecnej reprezen-
tantki klubu AZS Uniwersytetu 
Marii Skłodowskiej- Curie Lu-
blin zaczęła się w Otwocku. 
Jej pierwsze treningi odbywały 
się właśnie tutaj i przez kolej-
ne lata osiągała niemałe suk-
cesy, np. Na Mistrzostwach 
Europy juniorów w serbskim 
Nowym Sadzie w 2009 r. zaję-
ła 4. miejsce z wynikiem 15,63 
m. 
Z czasem kariera kulomiotki 
zaczęła nabierać coraz więk-
szego tempa. Paulina Guba 
startowała m.in. w Mistrzo-
stwach Świata Juniorów oraz 
w młodzieżowych, drużyno-
wych, a także halowych Mi-
strzostwach Europy. Po kilku 
latach doświadczenie lekko-
atletki rosło, z każdą kolejną 
imprezą zdobywała większą 
wprawę i pewność swoich 
działań. Nie zaniedbywała 
jednak codziennych treningów 
i dokładała wysiłków, aby  po-
prawić wyniki.

W 2015 r. wychowanka klubu 
z Otwocka z wynikiem 17,94 
m zdobyła srebro na 28. Let-
niej Uniwersjadzie w Korei 
Południowej. To był naprawdę 
fantastyczny rezultat, jednak-
że Paulina Guba nie poprze-
stała na tym i konsekwentnie 
realizowała swoją misję spor-
towca. W 2016 r. startowała 
w Igrzyskach Olimpijskich w 
Rio de Janeiro, a potem bra-
ła udział w Uniwersjadzie w 
Tajpej (Chiny), a także na Mi-
strzostwach Świata w Londy-
nie.
Obecnie 27-letnia lekkoatlet-
ka zwiedziła wiele krajów,  
rywalizując z najlepszymi ku-
lomiotkami świata, m.in. w 
Szwecji, Kanadzie czy w pań-
stwach Azji.
W ostatnią niedzielę, 8 lipca, 
brała udział w zawodach im. 
Kamili Skolimowskiej odbywa-
jących się w Ośrodku Przygo-
towań Olimpijskich w Cetnie-
wie (dzielnicy nadmorskiego 
Władysławowa). To tam osią-
gnęła nie lada wynik. W kon-
kursie pchnięcia kulą Paulina 
Guba pobiła swój rekord ży-
ciowy i z odległością 19,38 m 
mogła cieszyć się z realizacji 
marzeń. Od lat starała się bo-
wiem dojść do granicy 19 m, a 
na niedzielnych zawodach jej 
wynik był rewelacyjny i prze-

szedł wszelkie oczekiwania. 
Jak podkreśla: „We Włady-
sławowie byłam najszczęśliw-
szą osobą”. Ponadto, obecna 
reprezentantka AZS UMCS 
Lublin, zaprezentowała się 
w pięknym stylu z wynikami: 
18,69/ 19,35/ 19,38 m.
Gratulujemy wyników Paulinie 
Gubie, która od prawie deka-
dy spełnia się w lekkoatletycz-
nej dyscyplinie, osiągając na-
prawdę fantastyczne wyniki. 
Choć nie należy zapominać, 
że sport to nie tylko rezultaty, 
ale przede wszystkim ciężka 
praca na treningach, a nagro-
da jest ukoronowaniem całe-
go trudu włożonego w przygo-
towania. Najważniejsze, żeby 
lekkoatletce wywodzącej się z 
Otwocka, nie zabrakło energii 
do dalszych działań. Życzymy 
powodzenia!
Sebastian Rębkowski

meczu wygrali z zespołem z 
Lubelszczyzny 7:3. W skład 
zwycięskiej drużyny wchodzili: 
Kamil Sitek– kapitan, Michał 
Murawski, Maciek Chojnicki, 
Mateusz Stawikowski i Tomek 
Grzybowski– zawodnik i tre-
ner. Na mecze w I lidze teni-
siści będą wyjeżdzać m. in. do 
Lęborka, Gorzowa Wielkopol-
skiego, Zielonej Góry. Dzię-
kujemy wszystkim kibicom za 
gorący doping i wiarę w suk-
ces.
TG
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Premierowe wydarzenie 
przyciągnęło całkiem sporą 
liczbę uczestników. Dzie-
więćdziesięciu jeden rol-
karzy przybyło nie tylko  
z miasta powiatowego. Jak 
się okazało, fani rolek na 
półmaraton otwocki zjecha-
lii m.in. z Warszawy, Gdyni, 
Krakowa czy Lublina. Zgłosili 
się indywidualnie, amatorsko 
albo przyjechali w klubowych 
barwach swoich drużyn.
Impreza była podzielona na 
kilka części, bowiem uczestni-
cy startowali  w różnych gru-
pach wiekowych. Pierwsi za-
czynali najmłodsi, którzy mieli 
do pokonania dystans 100 m 
w kategorii MIKRO. Liderem 

Półmaraton otwocki na rolkach
Na fanów rolek czekała w niedzielę, 8 lipca, w Otwocku nie lada gratka: po raz pierwszy rozegrano tu półmaraton na rolkach. Ulice: Filipo-
wicza, Andriollego, Narutowicza i Poniatowskiego zmieniły się w tor wyścigowy. Organizatorem zawodów było Warszawskie Towarzystwo 
Łyżwiarskie „Stegny” przy udziale UKS Bieliki. Przyświecającym im celem było uaktywnienie mieszkańców Otwocka poprzez ruch na świe-
żym powietrzu. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Otwocka.

wśród chłopców został Mate-
usz Wełnicki (19.30), a wśród 
dziewczynek Matylda Grza-
necka (18.77) Warto dodać, 
że najmłodszą uczestniczką 
zawodów była pięcioletnia 
dziewczynka.  
W kolejnym etapie MINI wy-
startowały dzieci z roczników 
2004- 2007. Na nich czekał 
dystans 3,8 km, czyli jedna 
pełna runda trasy. Klaudia 
Tyszkiewicz (6:42) była naj-
lepszą w kategorii dziewcząt, 
a Maciej Kowalski (6:44.1)  
w kategorii chłopców.
Do części MEGA o długości 
7,6 km przystąpiła młodzież 
w wieku od 15 do 18 lat. Tu-
taj liderami zostali: Maja Mi-

chalska (14:09.4) oraz Marek 
Zgrzywa (14:07.6).
Największym wyzwaniem był 
dystans mierzący 20 km. Ci, 
którzy go wybrali, jak łatwo 
policzyć, pokonali 5 kółek. 
Przejechanie jednego okrą-
żenia najszybszym rolka-
rzom zajmowało do 6 minut, 
a prędkości, jakie osiągali, 
wynosiły nawet 40 km/h. Nie 
zabrakło zdrowej rywaliza-
cji i dużych emocji, z każ-
dym kolejnym posunięciem 
nogą meta była coraz bliżej, 
a szanse na podium malały 
bądź rosły. Uczestnicy pół-
maratonu, oprócz podziału na 
płeć, startowali także w swo-
ich kategoriach wiekowych.

Po zaciętym pojedynku  
w kategorii Open, trzecie 
miejsce zajął Sebastian Ma-
zurek (30:16), na drugim 
stopniu podium uplasował się 
Mateusz Solga (30:14). Nato-
miast zwycięzcą niedzielnej 
imprezy został Bartosz Choj-
nacki (29:46). Na wszystkich 
uczestników biegu, oprócz 
pamiątkowych medali, czeka-
ła wojskowa grochówka. Ci, 
którzy stanęli na podium ode-
brali także puchary i dodatko-
we nagrody.
Z  dodatkową nagrodą za-
kończyło zawody dwoje naj-
lepszych uczestników z po-
wiatu otwockiego. Ireneusz 
Paśniczek z Izby Przedsię-

biorców Powiatu Otwockiego 
wręczył im bowiem specjalne 
bony o wartości odpowied-
nio: 600 zł i 400 zł, które 
będą mogli wykorzystać w lo-
kalnych sklepach lub firmach 
usługowych.

Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom udziału i osią-
gniętych wyników i życzymy 
organizatorom podobnej im-
prezy za rok, ale z jeszcze 
większą frekwencją.

Sebastian Rębkowski

Pełne wyniki na portalu 
iOtwock.info
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Pięć arów ogrodzonych szta-
chetami, gołębnik, klatki  
z królikami, jednoizbowy dom  
i otaczający las to cały ma-
jątek, który Sławomir Wilk 
odziedziczył po śmierci rodzi-
ców z rodzinnego podziału. 
Dwaj bracia i siostra woleli 
wziąć gotówkę, którą dostali 
po sprzedaniu pięciu hektarów 
pola i kawałka lasu. Sławomir 
kilkanaście lat mieszkał sam. 
Pewnej nocy zapukał do jego 
drzwi brat Stanisław. Z toboł-
kiem na plecach oświadczył, 
że zostawił rodzinę i do Sie-
dlec więcej nie wróci. Kilka już 
lat żyją pod jednym dachem.
– Nocą, gdy siadamy nieraz  
z bratem na schodkach 
domu, poprzez drzewa wi-
dzimy światła w oknach są-
siadów – mówi Sławomir, 
patrząc na las, za którym jest 
wieś Borówek z jednej strony, 
Chełst z drugiej, a Grzebowilk 
z trzeciej. – Zazdrościmy im, 
że mają światło i wieczorami 
mogą oglądać telewizję. Ro-
dziców, gdy zakładali elektry-
kę we wsiach, nie było stać, 
by linie dociągnąć do nasze-
go domu. My też nie mamy 
pieniędzy. Zresztą przyzwy-
czailiśmy się do lampy nafto-
wej i życia wedle słońca.
Każdy dzień braci wygląda 
tak samo. Latem wstają, gdy 
za oknem widnieje. Pichcą 
na kuchni śniadanie, karmią 
króliki i gołębie. Około piątej 
Sławomir idzie kilka kilome-
trów do autobusu i jedzie do 
roboty. Najmuje się do ocie-
pleń domów lub jako pomoc-
nik przy budowie. Stanisław 
idzie do lasu zbierać grzyby. 
Część suszy, część gotuje 
na późną kolację, gdy brat 
wróci, część zaś sprzedaje 
„letnikom”. Następnie rąbie 
drewno, które pod linijkę 
układa wzdłuż ogrodzenia 
i chodzi do sklepu w Grze-
bowilku kupić chleb, cukier, 
naftę do lampy, zapałki. Spać 
idą o zmroku.
Zimą jest inaczej. Sławomir 
nie pracuje, więc dzień spę-
dzają razem. W obejściu nie-
wiele jest do roboty, dlatego 
też chodzą po sąsiadach, szu-
kając zarobkowego zajęcia, 
łazikują po lesie i wyrabiają 

Z reporterskiego archiwum

Wilki spod lasu
Z dachu domu, gdyby nie otaczający go wysoki las, Stanisław i Sławomir Wilk mo-
gliby zobaczyć Pałac Kultury i Nauki. W prostej linii z Warszawy do Borówek, wsi  
w gminie Siennica, jest niespełna 40 kilometrów. Droga jednak do ich domu jest 
zawiła, niełatwo trafić. Z Kołbieli jedzie się w kierunku Siennicy, w Kośminie skręca  
w lewo, przy krzyżu, w polną drogę, która wiedzie do małej, 12- numerowej wsi Chełst. 
Za nią jest już tylko gęsty las. W nim, na polanie, stoi drewniany dom braci Wilków. 
Żyją w nim jak za króla Ćwieczka, bez bieżącej wody, prądu, o telefonie nie wspomi-
nając. O komputerze, faksie i Internecie w ogóle nie słyszeli. Szczęśliwi ludzie.

miotły z rózeg brzozowych, 
które latem zgromadzili.
– Przez kilka lat mieszkałem 
w bloku w Siedlcach z żoną  
i dziećmi – zwierza się Stani-
sław. – Uciekłem, bo było mi 
źle. W domu, gdzie się wycho-
wałem, jest mi o wiele lepiej, 
choć żyjemy bez światła i pry-
mitywnie. Czas jednak zapeł-
niamy sobie, jak chcemy. Nikt 
nam za uchem nie brzęczy.
Izba, choć nie krząta się w niej 
kobieta, jest zadbana. Czysto 
i schludnie w każdym kącie. 
Nad kuchnią sznury grzybów, 
w koszu cebula i czosnek. 
W sieni, gdzie jest chłodniej, 
worki z kartoflami i warzywa.
– Skąd mamy pieniądze? 
Ano, ciułamy przez całe lato. 
Nie jesteśmy rozrzutni. Wódki 
nie pijemy, chyba, że ktoś po-
częstuje – tłumaczy Sławomir. 
– Brat nam jest odległy i sio-
stra nie bliższa, choć miesz-
kają kilkanaście kilometrów 
od nas. Nie odwiedzają i nie 
utrzymują żadnych kontaktów. 
Bliżsi nam są obcy ludzie. Na 
Wigilię dostaliśmy od „warsza-
wiaków” spod Borówka ciasto  
i sałatki. Znamy się, bo nie-
raz w ich domku wykonuje-
my jakieś prace remontowe. 
Mamy też niewielki ogródek, 
w którym uprawiamy wa-
rzywa. Głównie marchew  
i cebulę, bo to samo zdrowie 
zimą.
Widząc moje zdziwienie, że 
od leśnego duktu pod samą 
furtkę odśnieżone jest niczym 
na drodze powiatowej, Sta-
nisław uśmiechnął się. – To 
trochę z nudów, a trochę, by 
myślano we wsi, że odwiedza-
ją nas goście. Złych ludzi nie 
boimy się, bo co mieliby nam 
zabrać? Worek kartofli, gołę-
bie i drewno?
Bracia Sławomir i Stanisław 
Wilk, czterdziestolatkowie, 
są pogodni i rozmowni. Żyją 
w otoczeniu lasu, z dala od 
światowego zgiełku, zawi-
ści i politycznych rozgrywek. 
Niczym u Pana Boga za pie-
cem. Cichutko i bezpiecznie. 
Już dawno temu pogodzili się 
z losem i przyjęli wobec niego 
postawę ugodowo-zapobie-
gliwą, popartą ogromną pra-
cowitością i samozaparciem. 

Mają też swoje marzenie: 
świecącą żarówkę w izbie  
i lodówkę. Na założenie prą-
du jednak ich nie stać.
– Las nie daje tyle, by uzbie-
rać na prąd – mówi Sławomir. 
– Pieniądze zaś zarobione na 
budowie czy u sąsiadów mu-
szą nam zapewnić życie, gdy 
zimą i wiosną roboty nie ma.
O Wilkach w Borówku nikt 
złego słowa nie powiedział. 
– Dobre chłopaki. Pierwsze 
do roboty i uczciwe – chwa-
li braci kobieta karmiąca na 
podwórzu kury w jednej z za-
gród. – Można na nich liczyć, 
gdy trzeba sąsiedzkiej pomo-

cy. W Chełstach też bracia 
mają dobrą opinię u miesz-
kańców. Dziwią się tylko, jak 
można żyć bez światła i te-
lewizora. – Przecie to w XXI 
wieku nienormalne – stwier-
dził, idący na przystanek do 
Kośmin, starszy mężczyzna.
Jak się okazuje, nie aż tak 
drogo, by podłączyć prąd. Co 
prawda kilometr linii energe-
tycznej napowietrznej kosztu-
je około 100 tysięcy złotych, 
ale odbiorca tyle nie płaci. 
Chcąc mieć przydział 3 KW, 
czyli możliwość podłączenia 
kilku żarówek, lodówki i tele-
wizora, trzeba zapłacić 285 

zł. Resztę kosztów inwestycji 
pokrywa Zakład Energetycz-
ny. Koszt licznika również. 
Niestety, po złożeniu  podania 
o podłączenie prądu, trzeba 
czekać ok. dwóch lat.
Niestety, bracia Wilkowie nie 
wiedzą o takich dogodno-
ściach. Kiedyś płacić trzeba 
było za wszystko. Z tego też 
powodu ich rodzice nie zde-
cydowali się na założenie 
elektryczności. Aż nie chce 
się wierzyć, że pod Warszawą 
można żyć jak w Taplarach – 
słynnej wsi z „Konopielki”.

Andrzej Kamiński


