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EXPRESSEM 
z Powiatu Otwockiego

OTWOCK
Andrzej Wysoczański, naczelnik wydziału kultury i promocji, 
decyzją dyrektora generalnego Lasów Państwowych Andrze-
ja Koniecznego, został jednym z szesnastu członków Rady 
Naukowo – Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego 
„Lasy warszawskie”. Rada składa się z 16 osób -  przedsta-
wicieli środowisk naukowych, organizacji pozarządowych, in-
stytucji samorządowych. Rada, powołana na 6 letnią kaden-
cję, do roku 2022 jest organem doradczym, opiniodawczym 
oraz pomocniczym dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych. Do jej zadań należy opiniowanie projektów 
urządzania lasów, projektów rocznych planów finansowo-go-
spodarczych, działalności naukowej, edukacyjnej czy też tury-
stycznego udostępniania terenów leśnych. 

(UM Otwock)

Kazimiera 
Zalewska
sekretarz 
redakcji
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Pomoże w zarządzaniu lasami

WIĄZOWNA
W ramach budowy sieci świetlic wiejskich już w czerwcu przy-
szłego roku mieszkańcy Kopek będą mieć wymarzoną świetli-
cę. Zostanie ona wybudowana przez firmę ADIMEX Sp. z o.o. 
sp.k za kwotę 445 980,00 zł  według projektu świetlic w Iza-
beli i Majdanie. Będzie miała 90 m2 powierzchni użytkowej, 
na którą składa się: przestronna sala, kuchnia oraz łazienka 
dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zostanie 
również wybudowana niezbędna infrastruktura techniczna.

(UG Wiązowna)

Będzie świetlica w Kopkach

23 czerwca br. jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Malcanowie, gm. Wiązowna 
uroczyście obchodziła jubile-
usz 90-lecia istnienia. 
Tego dnia na placu przy re-
mizie OSP Malcanów stawiła 
się cała jednostka w galowych 
mundurach, poczty sztandaro-
we sąsiednich OSP oraz wielu 
gości. Uroczystość rozpoczęła 
się  mszą świętą w intencji dru-
hów i druhen oraz tych z nich, 
którzy odeszli na wieczną war-
tę, odprawioną przez probosz-

90 lat OSP Malcanów
cza parafii w Wiązownie. Na-
stępnie wszystkich przybyłych 
przywitali prezes zarządu OSP 
Malcanów Stanisław Bogucki 
oraz  wójt gminy Wiązowna Ja-
nusz Budny, który podziękował 
druhom z Malcanowa za owoc-
ną służbę i złożył życzenia dal-
szych sukcesów.
Oczywiście nie skończyło się 
na samych słowach podzię-
kowania - zarówno całe OSP 
Malcanów jak i kilkudziesięciu 
jej strażaków otrzymało od-
znaczenia i nagrody. Przede 

wszystkim OSP Malcanów  
z rąk sekretarza OW OSP 
druha Zbigniewa Kaliszyka 
oraz prezesa Zarządu Gmin-
nego OSP Janusza Budnego 
otrzymało Złoty Medal za Za-
sługi dla Pożarnictwa. Uhono-
rowanych wieloma medalami  
i odznaczeniami związkowymi 
oraz odznakami „Za wysługę 
lat” zostało indywidualnie tak-
że wielu druhów z jednostki.
Przyłączamy się do gratulacji 
dla jubilatów. 

Red. 

SPROSTOWANIE
W nr 5 iOtwock.info w artykule „Co zamiast dziury” autorstwa 
Zuzanny Sikory we fragmencie: „Na pytanie o działkę leżącą 
pośrodku terenu (dz. Nr 2), która wciąż należy do byłego in-
westora, wiceprezydent Stefański odpowiedział, iż ta działka 
nigdy nie należała do miasta. Mocą decyzji Starostwa prze-
kazana została SPOŁEM, które odsprzedało ją firmie DOREX  
a dziś właścicielem jest DELTA Sp. z o.o.” wkradł się błąd. Zda-
nie powinno brzmieć: „Mocą decyzji Starostwa przekazana zo-
stała spółce Dorex, a dziś właścicielem jest DELTA Sp. z o.o”.
Za błąd bardzo przepraszamy - przede wszystkim PSS „Spo-
łem” w Otwocku, które jak nas poinformowało „nigdy nie 
było stroną transakcji, w wyniku której firma DOREX naby-
ła tytuł prawny do nieruchomości oznacoznej jako działka  
ew. nr 164/2 obr.43”. 
Przepraszamy także Czytelników.

Redakcja

Parking przed otwockim dworcem PKP 
w LIPCU ZAMKNIĘTY 

Komunikat: Jak informuje Urząd Miasta Otwocka, w  związ-
ku z modernizacją linii kolejowej Nr 7 od dnia 28/29 czerw-
ca 2018 r. zostanie całkowicie wyłączony z ruchu pojazdów 
parking przed budynkiem dworca kolejowego w Otwocku. 
Przewidywany czas wyłączenia parkingu z ruchu pojazdów to 
około 4-5 tygodni.

Trwają już prace przy budowie 
autostrady A2 na odcinku od 
węzła „Lubelska” (bez węzła) do 
węzła „Konik”. W związku z tym 
od czwartku 28 czerwca br. bę-
dzie wprowadzona tymczasowa 

Powstaje wiadukt nad A2 w Michałówku
organizacja ruchu w zakresie 
dróg powiatowych nr 2701W  
i 2704W w miejscowości Micha-
łówek, gm. Wiązowna. 
Nowa organizacja ruchu bę-
dzie obowiązywała od 28.06. 

od godziny 11.00 na czas bu-
dowy wiaduktu WD-1 nad au-
tostradą A2 (etap 1).
Wiadukt WD1 (usytuowany 
dokładnie w km 490+935) ma 
na celu bezkolizyjne prze-
prowadzenie ruchu lokalne-
go w ciągu drogi powiatowej  
nr 2701W nad autostradą A2. 
Wiadukt będzie przeznaczo-
ny dla ruchu samochodowego 
(jezdnia o szerokości 6 m) oraz 
pieszego i rowerowego (ścież-
ka dla pieszych o szer. 1,5 m,  
a rowerowa o szer. 3,4 m).

ZetKa
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Kronika kryminalna

Kronika pożarnicza

Przygotował: Sławomir Wąsowski

Apel otwockiej policji

Rozpoczął się okres wakacyjny i pierwsza fala urlopowych wyjazdów. Jak podają policyjne 
statystyki, jest to czas zwiększonej liczby wypadków. Należy więc spodziewać się na tra-
sach więcej nieoznakowanych radiowozów z wideorejestratorami, patroli motocyklowych 

oraz statycznych posterunków z pomiarem prędkości i badaniem trzeźwości. Również na tere-
nie naszego powiatu rzecznik otwockiej KPP, nadkom. Daniel Niezdropa zapowiada wzmożenie 
kontroli drogowych i eliminowanie z ruchu łamiących prawo. Apelujemy o zachowanie rozsądku  
i dostosowanie prędkości do warunków jazdy.

Wichura powaliła drzewo

W czwartek (21.06) ok. godz. 19.00 na ul. Narutowicza,  
w pobliżu skrzyżowania z ul. Kubusia Puchatka  
w Otwocku, silny wiatr przewrócił drzewo, które ze-

rwało linię energetyczną oraz zablokowało całą szerokość 
ulicy. Pojawiały się iskry, a chodnik i jezdnia były mokre po 
deszczu. Strażacy OSP Jabłonna wspólnie z otwockim po-

licjantami zabezpieczali teren w oczekiwaniu na pogotowie energetyczne. Wstrzymano nie tylko 
ruch pojazdów na tym odcinku, ale również, ze względów bezpieczeństwa, nie przepuszczano ro-
werzystów i pieszych. Pogotowie energetyczne zabezpieczyło zerwaną linię dopiero ok. północy. 
Prace związane z usuwaniem drzewa podjął zarządca drogi (ZDP) następnego dnia.

Śmierć na DK 17

Ubiegły numer (7) iOtwock.info zdominowało doniesienie o tragicznym zdarzeniu na DK 17. 
Uzupełniając informację, podajemy, że w wypadku zginęła 32-letnia mieszkanka powiatu 
wołomińskiego. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że osierociła dwójkę małych dzieci. Wy-

jeżdżając od strony Woli Karczewskiej osobowym peugeotem, próbowała przeciąć krajówkę, po 
której poruszała się betoniarka. Kierowca ciężarówki nie odniósł obrażeń; był trzeźwy.

Uwaga! Słaba widoczność na DK 17

Po zamieszczeniu informacji o wypadku, na portalu 
iOtwock.info - wśród komentarzy - jeden z internau-
tów zwrócił uwagę na niefortunne ustawienie tablic 

ostrzegawczych przy tym skrzyżowaniu. Oznakowania 
te miałyby zasłaniać widoczność włączającym się do ru-
chu na DK 17 z ul. Narutowicza. Udaliśmy się na miejsce  
i sfotografowaliśmy obraz z perspektywy kierowcy. Na-
szym zdaniem widoczność od strony Wólki Mlądzkiej fak-
tycznie jest ograniczona przez biało-czerwone tablice wy-
łączające tzw. półpas z ruchu. Dodatkowo, w dniu, kiedy 
robiliśmy zdjęcia, od strony Kołbieli trwała wycinka drzew. 
Tutaj również półpas był wyłączony z ruchu i zabezpie-
czony dużą tablicą świetlną, która bardzo ograniczała wi-
doczność. W związku z tą sytuacją wysłaliśmy informację 
do biura prasowego wykonawcy, czyli firmy Strabag oraz 
do wiadomości otwockiej KPP wraz fotografiami.

Nieuczciwa właścicielka przedszkola

Funkcjonariusze z policyjnego referatu do walki z przestępczością gospodarczą otwockiej 
KPP przez kilka miesięcy gromadzili materiał dowodowy w sprawie jednego z niepublicz-
nych przedszkoli w naszym powiecie. Prawdopodobnie nieuczciwa właścicielka (lat 27) nie 

respektowała praw swoich pracowników i nie odprowadzała należnych składek do ZUS-u na ich 
konta. W związku z tym usłyszała aż 8 zarzutów dotyczących naruszenia przepisów prawa. Teraz 
podejrzana o przestępstwo gospodarcze odpowie przed sądem. Sporządzono już akt oskarżenia. 
Kobiecie grozi 2 lata więzienia.

Prowadził na podwójnym gazie

Kierownik Posterunku Policji w Wiązownie, mł. asp. Michał Wieczorek, podczas służby na 
swoim terenie, zauważył samochód marki Skoda poruszający się „wężykiem”. Kierowca 
zatrzymał auto na środku skrzyżowania ul. Kościelnej i Lubelskiej i tutaj zgasł mu silnik. Pro-

wadzący nie mógł go już ponownie odpalić. Policjant podszedł do samochodu, otworzył drzwi i od 
razu wyczuł zapach alkoholu. Badanie alkomatem potwierdziło jego podejrzenie. Wynik: prawie  
2 promile. Kierowca to 63-letni mieszkaniec Wiązowny. Dobrowolnie poddał się karze. Przypomi-
namy, że prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest w Polsce przestępstwem.
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Ireneusz Paśniczek
Prezes Zarządu IPPO

Uczestniczymy w ważnych wydarzeniach odbywających się w naszym mieście Otwocku i na terenie całego powiatu otwockiego.  
Organizujemy okolicznościowe jarmarki i festyny, które cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców.  
Wspieramy organizację wielu imprez sportowych dla dzieci i młodzieży. Jednak IPPO to nie tylko przedsiębiorczość  
i działalność gospodarcza. Chcemy także być mecenasem sztuki, kultury w Otwocku i całym powiecie otwockim.  
Pragniemy uczestniczyć w przedsięwzięciach edukacyjnych promujących przedsiębiorczość.  
Przedsiębiorco, dołącz do nas! Łącząc wyrazy szacunku, serdecznie zapraszam.

                                                                                                                                     Szanowni Przedsiębiorcy,     
 

Jestem Prezesem Zarządu IZBY PRZEDSIĘBIORCÓW POWIATU OTWOCKIEGO – IPPO.

Przedstawiam Państwu organizację, którą mam zaszczyt reprezentować i zapraszam do członkostwa w IPPO oraz do uczestniczenia  
w wielu jej przedsięwzięciach. Przedsiębiorczość wiąże się z determinacją w dążeniu do celu, podejmowaniem wyzwań,  
osiąganiem sukcesów, a niekiedy i przeżywaniem rozczarowań.  
IPPO powstało w 2014 roku z myślą o wspieraniu Was – Przedsiębiorców powiatu otwockiego – w codziennych zmaganiach i wyzwaniach. 

Jesteśmy, wspieramy, doradzamy. Wspólne działanie zapewnia bowiem skuteczność. 

Propagujemy i rozwijamy naszą działalność poprzez współpracę z innymi organizacjami, samorządami lokalnymi i społecznościami prywatnymi. 
Jesteśmy emitentem bonów towarowych promujących lokalnych przedsiębiorców.

Wyznaczyliśmy sobie główne cele:

• budowa wspólnego prestiżu i siły środowiska 
• wzajemna pomoc i współpraca
• kreowanie własnych przedsięwzięć 
      i projektów innowacyjnych

• poszerzanie wiedzy poprzez szkolenia tematyczne 
• działania na forum publicznym
• obecność w mediach 
• rozwijanie kontaktów w ramach form działalności IPPO

Podajemy odpowiedź otrzy-
maną od Pauliny Jaworek  
z Biura Komunikacji Społecz-
nej przy UM Otwock:
„Gmina Otwock zawarła umo-
wę z firmą Universal Group 
Sp.z o.o. w dniu 02.08.2017 r. 
na wykonanie prac dot. prze-
budowy chodników i krawęż-
ników w ul. Świderskiej, za 
kwotę 243.710,97 zł. Zgodnie 
z umową prace powinny się 
zakończyć do dnia 03.10.2017 
r. Prace nie zostały wykonane, 
a środki na realizację umowy 
zostały zapisane na 2018 r., 
jako środki niewygasające. 
Pomimo wielokrotnych we-
zwań do realizacji prac, firma 
nie podjęła budowy. Pismem 
z dnia 21.05.2018 r., Gmina 
Otwock odstąpiła od umowy  
z przyczyn leżących po stro-
nie wykonawcy. Również zo-
stała naliczona kara za odstą-
pienie od umowy w wysokości  
12 185,55 zł. oraz kary umow-
ne za opóźnienie w zakoń-
czeniu robót w wysokości 
112 106,60 zł. Rada Miasta 

Remont ul. Świderskiej, czyli co dalej?
W zimie zaobserwowaliśmy wstrzymanie prac remonto-
wych na ulicy Świderskiej w Otwocku. Inwestycję -  remont 
jezdni i chodników - prowadzi gmina Otwock. Zapytaliśmy 
więc, co się stało?

Otwocka, podczas majowej 
sesji, ponownie utworzyła za-
danie w budżecie na 2018 r., 
dot. przebudowy chodników 
i krawężników w ul. Świder-
skiej. Obecnie zostanie podję-
ta ponownie uchwała w spra-
wie pomocy rzeczowej dla 
Powiatu Otwockiego na reali-
zację przedmiotowych prac, 
po czym zostanie przeprowa-
dzone postępowanie przetar-
gowe w celu wyłonienia wyko-
nawcy prac.”
Co oznacza fraza ostatniego 
zdania: „pomoc rzeczowa dla 
Powiatu Otwockiego”? Trze-
ba wiedzieć, że zarząd nad 
odcinkiem ul. Świderskiej (po-
między ul. Orlą a Kołłątaja) 
sprawuje właśnie powiat. Po-
trzebę remontu zgłosiła gmina 
i w umowie z powiatem, przy 
zachowaniu obowiązującego 
prawa, takie prace na terenie 
miasta prowadzi. To dobrze, 
że samorządowcy porozumie-
wają się dla wspólnej spra-
wy. Owocem takich umów 
jest wiele dobrze przeprowa-

dzonych inwestycji, np. na  
ul. Przewoskiej. Szkoda, że 
tym razem zabrakło rzetelne-
go wykonawcy. Do ubiegło-
rocznego przetargu stanęła 
tylko jedna firma Universal 
Group Sp.z o.o. z Konstanci-
na – Jeziornej. Nie udało nam 
się z nią skontaktować, ale  
w trakcie poszukiwań natknęli-
śmy się na inną firmę o tej sa-
mej nazwie z tym, że z branży 

spedycyjnej. Właściciel tejże fir-
my, Patrycjusz Dzięgielewski, w 
rozmowie telefonicznej opowie-
dział nam o roszczeniach, jakie 
zgłaszają do niego różni inwe-
storzy, a które to roszczenia do-
tyczą oczywiście firmy budow-
lanej z Konstancina – Jeziornej. 
Ponadto pan Patrycjusz prowa-
dzi firmę spedycyjną od 2007 
r. i wyraził zdziwienie, że koło 
Warszawy zarejestrowano fir-

mę o tej samej nazwie (powsta-
ła w 2015 r.). Odbiera sygnały 
o problemach z konstancińską 
firmą już od około 3 lat. Oczy-
wiście, nie znamy szczegółów, 
ale po takiej informacji czerwo-
na lampka już się zapala. Pyta-
nie do urzędników: czy przed 
rozstrzygnięciem przetargu nie 
dotarły do nich takie sygnały?

Sławomir Wąsowski
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Czytelnicy, którzy śledzą histo-
rię tej - rodzącej się w bólach 
- inwestycji, wiedzą, że cho-
dzi o kilka niewielkich działek, 
które pod planowaną inwesty-
cję są po prostu niezbędne. 
Wielkość tych nieruchomo-
ści oraz ich usytuowanie jest 
takie, że nie ma właściwie 
możliwości samodzielnego 
ich zagospodarowania w ob-
rębie terenu przeznaczonego 
na działalność inwestora. Za 
działki o powierzchni: 8 m kw., 
345 m kw., 178 m kw. i 190 m 
kw. ustalono cenę wywoław-
czą ponad 1,7 miliona złotych. 
Sporo! Zważywszy na fakt, że 
mamy do czynienia z działka-
mi o stosunkowo niedużym 
areale, a nie mówimy w tym 
przypadku o zbyciu, a jedy-
nie - użytkowaniu wieczystym. 
Dlaczego więc cena działek 
jest tak wysoka? Z tym pyta-
niem zwróciliśmy się do urzę-
du miasta…
Paulina Jaworek z Biura Ko-
munikacji Społecznej otwoc-
kiego urzędu miasta, tłuma-
czy to w następujący sposób: 

Przetarg na działki pod Galerię „Kupiecka”
12 czerwca br. na stronach Biuletynu Informacji Publicznej otwockiego urzędu miasta, pojawiło się ogłoszenie o przetargu na oddanie w użytkowanie 
wieczyste 4 działek, których nabycie ma umożliwić start budowy Galerii „Kupiecka”.

- „Wartość 1 m kw. działek 
przeznaczonych do oddania w 
użytkowanie wieczyste, poło-
żonych w Otwocku przy ulicach 
Staszica, Kupieckiej i Andriol-
lego, została ustalona przez 
uprawnionego rzeczoznaw-
cę majątkowego w operacie 
szacunkowym z marca 2018 
roku przy zastosowaniu po-
dejścia porównawczego, tzn. 
metody porównywania parami. 
Wartość określona w niniej-
szym operacie szacunkowym 
uwzględnia przede wszystkim 
cel, jakim jest ustalenie warto-
ści nieruchomości dla potrzeb 
oddania gruntu w użytkowanie 
wieczyste”.
Przy metodzie porównywa-
nia parami porównuje się 
nieruchomość będącą przed-
miotem wyceny z podobną 
parcelą, która znalazła się w 
obrocie rynkowym i dla któ-
rej znana jest cena, warunki 
zawarcia transakcji oraz jej 
cechy. Metoda porównywania 
parami daje najlepsze wyniki 
wtedy, gdy obiekty porównaw-
cze są identyczne z przed-

miotem wyceny, transakcje 
zostały zawarte stosunkowo 
niedawno, a rynek nierucho-
mości jest stabilny. Rodzi 
się w związku z tym pytanie, 
gdzie rzeczoznawca majątko-
wy, wynajęty przez urząd mia-
sta, znalazł analogiczny punkt 
odniesienia stanowiący pod-
stawę takiej wyceny? Czyżby 
w Warszawie?
W grupie mieszkańców Otwoc-
ka dyskutujących o tej sprawie 
na Facebooku cena działek 
zgłoszonych do przetargu 
również budzi kontrowersje. 
Agnieszka P. pisze: - „Komuś 
chyba strasznie zależy, żeby 
ta galeria nie powstała :-(. Py-
tanie kto ustalił taką kosmiczną 
cenę? Za metr wychodzi kwota 
2 357 zł, a mamy do czynie-
nia z czterema mikroskopijny-
mi działkami”. Wtóruje jej Aga 
NoQra: - „Ale przecież te dział-
ki nie są skomunalizowane? 
Poza tym RM uchwaliła, że się 
zgadza na ich dzierżawę przez 
inwestora? Kolejna uchwała 
jednego dnia? A cena promo-
cyjna - Otwock to stan umysłu 

jednak... niecałe 800 m, jak w 
centrum Warszawy, to będzie 
ile za metr? Bogato... i to użyt-
kowanie, nie akt własności... 
chyba drożej nawet”. A Frania 
uzupełnia: - „Nieustające ab-
surdy!!! Czy komuś zależy, aby 
w Otwocku działo się coś po-
zytywnego w sensie estetycz-
nym? (…)
Rozstrzygnięcie postępowa-
nia nastąpi w połowie sierpnia. 
To wymóg wynikający z Roz-
porządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14.09.2004 r., które 
mówi, że ogłoszenia o prze-
targu podaje się do publicznej 
wiadomości co najmniej na  
2 miesiące przed wyznaczo-
nym terminem. To zaś może 
oznaczać, że do tego czasu 
prace na budowie się nie roz-
poczną. Chyba, że inwestor 
zdecyduje się na start prac 
na pozostałej części inwesty-
cji. Teoretycznie ma do tego 
prawo, bo jako osoba prawna, 
która jest właścicielem więk-
szości posesji na tym terenie, 
może dysponować gruntem 
należącym do gminy Otwock 

na cele budowlane na pod-
stawie zawartych z gminą 
umów dzierżawy oraz decyzji 
udzielającej pozwolenia na 
budowę. Potwierdza to, repre-
zentujący inwestora - spółkę 
WOT-Inwest ,Wojciech Kraw-
czyk: - „Na pewno z pracami 
ruszymy w sierpniu, a może 
nawet wcześniej. Co do cen 
działek, to - moim zdaniem - 
są one wygórowane. Wynika 
to zapewne z przyjętej przez 
miasto metody wyceny, któ-
ra jest metodą „dochodową”. 
Trudno powiedzieć, dlaczego 
akurat w tym przypadku przy-
jęto taki właśnie sposób wyce-
ny. Być może wynika to z jakiś 
przepisów, o których nie wiem. 
Ceny podobnych nieruchomo-
ści zbywanych w okolicach 
Otwocka kształtowały się do 
tej pory w granicach od 900 
do 1200 zł, ale nigdy 2 000zł 
za metr. Być może jest to już 
estymowana wartość dzierża-
wionych działek po zrealizo-
wanej inwestycji?”.

Andrzej Idziak
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Nic nie wiecie o tej tradycji? 
To posłuchajcie, czego się 
dowiedziałam na spotkaniu  
z historykiem Pawłem Ajdac-
kim i Ireneuszem Paśniczkiem 
reprezentującym Cerkom, 
rodzinną firmę, której założy-
cielem jest jego brat Ryszard 
Paśniczek.

Zaczęło się w XIX wieku...

W samym sercu XIX-wiecz-
nej Warszawy, u zbiegu ulic 
Marszałkowskiej i Królewskiej, 
stał Otwock - karczma miesz-
cząca się obok pałacu Bieliń-
skich. Serwowano w niej piwo 
otwockie, które było warzone 
w browarze majątku Otwock 
Wielki (w tamtych czasach 
obecny Otwock Wielki nazy-
wano najczęściej po prostu 
Otwockiem). Według relacji 
Pawła Ajdackiego i browar,  
i karczma funkcjonowały dłu-
gie dziesiątki lat. Karczmę ro-
zebrano dopiero na początku 
XX w.  Do tej pory natomiast  
zachował się budynek browa-
ru w Otwocku Wielkim.
W okresie międzywojennym 
były w Otwocku dwa duże 
składy piw, w tym jeden połą-
czony z rozlewnią Haberbu-
sha i Schielego z Warszawy. 
Jeden, po którym nic do dziś 
nie zostało, znajdował się na 
ul. Bazarowej. Natomiast dru-
gi na ulicy Górnej, w którym to  
budynku obecnie mieści się 

Nowe otwockie piwa z tradycją
Kiedyś, ponad 100 lat temu, Otwock wielu warszawiakom kojarzył się przede wszystkim ze złocistym napitkiem z pianką. Dziś znów może się poszczycić 
serią znakomitych piw rzemieślniczych produkowanych przez Cerkom, które świetnie się wpisują w dobrą, otwocką tradycję piwną. 

archiwum państwowe. Za nim 
jest parterowy, długi barak, 
czyli właśnie przedwojenna 
rozlewnia piwa Haberbusha  
i Schielego - potenta piwnego 
tamtych czasów.
Po II wojnie światowej tak-
że funkcjonowała w Otwocku  
rozlewnia piwa o nazwie,,Kró-
lewskie”, a znajdowała się na 
ulicy Batorego 4. Miało więc 
nasze miasto z piwem wiele 
wspólnego - konkluduje Paweł 
Ajdacki.

Chcemy swojskich smaków

Te historie to był przyczynek, 
aby stare tradycje ożywić  
i uruchomić produkcję piwa  
z nazwami odnoszącymi 
się do dawnych czasów, ale 
wzbogaconymi o charakte-
rystyczne cechy naszego re-
gionu - podejmuje opowieść 
Ireneusz Paśniczek, pomysło-
dawca stworzenia lokalnych 
marek piw. Ponadto od pew-
nego czasu wróciła moda na 
piwa rzemieślnicze, kraftowe, 
bo tęsknimy za swojskimi pro-
duktami i smakami. 
- Wymyśliłem więc i opraco-
wałem koncepcję odrodze-
nia naszego lokalnego piwa, 
stwarzając 3 podstawowe 
marki: „Otwockie letniskowe”, 
„Rzemieślnicze józefowskie” 
(ukłon do specyfiki Józefowa, 
w którym zawsze było wielu 
rzemieślników) i „Świderskie”, 

które jest też w wersji smako-
wej - z dodatkiem żurawiny.
Działania te zaowocowa-
ły powstaniem wyjątkowych 
trunków. Nasze  piwa są 
produkowane tylko z natu-
ralnych surowców. Składają 
się z trzech podstawowych 
składników: czystej wody, 
najwyższej jakości słodu 
jęczmiennego oraz dodat-
ku aromatycznego chmielu, 
który podkreśla delikatną 
goryczkę, pochodzącego ze 
słynnych lubelskich upraw. 
Te składniki oraz wiedza po-
łączona z precyzją i zaanga-
żowaniem doświadczonych 
piwowarów, którym powierzy-
liśmy przygotowanie naszych 
piw,  są najlepszą gwarancją 
smaku oraz jakości. 
Warto podkreślić, że w trak-
cie produkcji niczego nie 
przyspieszamy - mówi Irene-
usz Paśniczek - Fermentacja 
przebiega metodą klasyczną  
i trwa odpowiednią ilość cza-
su. Nasze piwa szlachetnieją 
też poprzez leżakowanie, któ-
re trwa  ponad 40 dni.
Piwo, tak samo jak wino, jest 
produktem żywym: rodzi się, 
ma swoją świetność i umiera. 
Dzisiejsze technologie po-
zwalają na wydłużenie czasu 
świetności, czyli terminu przy-
datności do spożycia nawet 
do 270 dni. Browar, w którym 
powstają nasze piwa, zainwe-
stował w nową technologię, 

która pozwala odsysać po-
wietrze podczas rozlewania  
i dzięki temu oraz pasteryzacji 
piwa szybko się nie psują. 

Najważniejsza jakość

Jakość jest dla nas bardzo 
ważna. Wszak na etykiecie 
jest sygnaturka „wyproduko-
wano dla Cerkom”, więc  uzna-
jemy naszą odpowiedzialność 
właśnie za jakość produktu.
W dzisiejszych czasach, nie-
stety, wiele tanich piw jest ro-
bionych na bazie kukurydzy. 
Przepisy regulują skład piwa. 
Aby nazwać produkt piwem, 
trunek musi być wyproduko-
wany ze zboża. Dopuszcza się 
więc użycie kukurydzy, która 
jest przecież zbożem. Jednak 
między ceną słodu jęczmien-
nego a kukurydzianego istnie-
je wielka różnica - na korzyść 
tego drugiego, stąd piwa pro-
dukowane na bazie kukurydzy 
mogą być bardzo tanie.  
Zależało mi na tym - kontynu-
uje Ireneusz Paśniczek - żeby 
powstał  produkt, który mógłby 
się kojarzyć dobrze z Otwoc-
kiem. Uważam, że najlepszą 
promocją miasta, ziemi są 
produkty regionalne. Nasze 
piwa sprzedajemy nie tylko  
u siebie, ale są one dostępne 
także w sieci hoteli Novotel, 
gdzie przyjeżdżają obcokra-
jowcy, którzy zachwycają się 
naszym napitkiem.

Są lagery, czas na ale

Jest już znaczna grupa pi-
woszy, którzy chętnie sięgają 
po  nasze lagery: „Świder-
skie”, „Otwockie letniskowe”, 
„Rzemieślnicze józefowskie”. 
Mogę zdradzić, że w planach 
mamy kolejnego pilsa - konty-
nuuje pan Paśniczek. - W tym 
sezonie jednak zaplanowali-
śmy wprowadzić coś nowego, 
piwo typu „ale”, czyli piwo gór-
nej fermentacji. Nazwaliśmy je  
„Świderskie pszeniczne”. 

Co wiadomo o tej nowince? 

Piwo produkowane jest  
w otwartych kadziach, co daje 
dodatkowy atut świeżości. Łą-
czy w sobie delikatny, orzeź-
wiający, zbożowy smak, który 
bierze się ze słodu pszenicz-
nego połączonego z aromata-
mi goździkowo-bananowymi, 
za które odpowiadają drożdze 
górnej fermentacji. Jest nie-
filtrowane i naturalnie mętne. 
Piwo po prostu idealne na 
lato. „Świderskie pszeniczne” 
trafi do sklepów już ok. połowy 
lipca.
Zapowiada się dobry sezon 
letni dla otwockich i okolicz-
nych piwoszy…

Kazimiera Zalewska
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Na początku tego tygodnia 
dwie ekipy rozpoczęły prace 
przy budowie dwóch tym-
czasowych rond w Otwoc-
ku na skrzyżowaniu ulic: 
Reymonta z Samorządową 
oraz Reymonta z Żerom-
skiego. Roboty prowadzi 
PKP w związku z przebudo-
wą ul. Majowej w Otwocku - 
Świdrze. Tam powstaje nowy 
tunel pod torami oraz dwa 
nowe, już docelowe, ronda  
w okolicach przedszkola. 
Dlaczego na ul. Reymonta 
powstają tymczasowe ron-
da? Jak już wspominaliśmy 
w poprzednich numerach 
iOtwock.info, ulica Reymon-
ta służy obecnie jako objazd. 
Po otwarciu nowego mostu na 
Świdrze, w sytuacji, gdy tunel 
na Majowej nie będzie jeszcze 
gotowy, samochody pojadą 
właśnie ul. Reymonta. Należy 
spodziewać się wtedy wzmo-
żonego ruchu, stąd pomysł 
na budowę tymczasowych 
rond, które podniosą jego 

Tymczasowe ronda przy ul. Reymonta
płynność, a przy okazji i bez-
pieczeństwo użytkowników. 
Każdy kierowca korzystający  
z ul. Reymonta, który przeci-
na ul. Żeromskiego w stronę 
Śródborowa, wie, jak karko-
łomny jest to manewr. Widocz-
ność z prawej strony zasłania 
bowiem narożny budynek. Do-
celowo ma być rozebrany, ale 
nie nastąpi to na pewno w tym 
roku. Przypomnijmy, że na ten 
rok budżetowy wpisane jest 
jeszcze dokończenie remontu 

ul. Żeromskiego oraz remont 
ul. Samorządowej z nowymi 
chodnikami i ścieżkami rowe-
rowymi. Te prace będzie już 
prowadzić otwocki ZDP.
Warto też wspomnieć, że po 
naszej interwencji, ZDP oczy-
ścił pobocza ul. Reymonta. 
Tamtejsi mieszkańcy przez 
cztery lata zgłaszali duże 
utrudnienia w ruchu pieszych. 
Obecnie można zaobserwo-
wać znaczną poprawę.

Sławomir Wąsowski
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Miliardy złotych wydano  
w Polsce na inwestycje zwią-
zane z poprawą jakości wody 
dostarczanej użytkownikom. 
W wielu miastach ujmowana 
jest ze źródeł głębinowych  
i ma wyśmienite właściwości. 
Jej parametry nie ulegają po-
gorszeniu w czasie przesyłu 
do odbiorców, ponieważ no-
woczesne sieci wodociągowe 
spełniają wysokie standar-
dy. W świadomości Polaków 
ugruntowana jest jednak opi-
nia, że woda z sieci ma niską 
jakość i nie nadaje się do picia 
prosto z kranu. Z badań wyni-
ka, że takie nastawienie pre-
zentuje blisko połowa respon-
dentów.
– Do zmiany przekonań przy-
czynić się może ogólnopolska 
kampania, która wpłynie na 
wzrost świadomości społecz-
nej – uważa Jacek Sadowski, 
prezes DEMO Effective Laun-
ching. – Przed rokiem tę kam-
panię wspaniale zainicjowało 
Otwockie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji jako 
prekursor wprowadzenia Do-
moVity w kraju. Spółka jest 
dobrym przykładem dla ok. 
30 przedsiębiorstw wodocią-
gowych w Polsce, które już 
deklarują włączenie się w te 
działania. Stworzenie marki 
DomoVita jest efektem naszej 
wielomiesięcznej współpra-
cy z OPWiK, poprzedzającej 
wprowadzenie tego brandu  
w Otwocku. Inne przedsię-
biorstwa mają już w tym 
momencie gotowy produkt  
i mogą podpatrywać prekursora  
w prowadzeniu całej kampanii.

Sieć dostępna  
dla wszystkich

Saturatory, promujące Do-
moVitę na ulicach Otwocka, 
mają przekonać mieszkańców 
do picia wody prosto z kranu, 
która nie różni się wcale wła-
ściwościami od kupowanej  
w sklepie. Jej cena jest nato-
miast 200 razy niższa. Zakłada-
jąc, że każdy człowiek powinien 
dziennie wypijać 3 litry wody 
niegazowanej, to dla kilkuoso-
bowej rodziny jest to spora 
oszczędność, nawet kilkaset 
złotych miesięcznie. Rocznie 
uzbiera się już niezła suma.

Dwieście razy taniej  
- pół grosza za litr DomoVity

Woda czerpana z ujęć głębinowych jest zdrowa, świeża i smaczna. Ma takie same właściwości jak źródlana i mineralna, ale kosztuje tylko pół grosza za 
litr. Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zachęca do picia jej prosto z kranu. We współpracy ze specjalistami od brandingu spółka wy-
promowała przed rokiem DomoVitę, którą wszyscy mieszkańcy mogą mieć we własnych domach. OPWiK jest prekursorem tego brandu w kraju. Marka 
przebija się coraz lepiej w świadomości Polaków. To efekt profesjonalnej kampanii prowadzonej przez spółkę.

- Troska o zdrowie i finanse 
to bardzo ważne argumenty, 
ale jest jeszcze jeden, równie 
istotny, powód naszego za-
angażowania w tę kampanię 
– wyjaśnia Mieczysław Ko-
styra, prezes OPWiK . – Nasi 
pracownicy, częstując prze-
chodniów wodą z saturatora 
opatrzonego naszym logiem  
i znakiem DomoVity, zachę-
cają właścicieli prywatnych 
nieruchomości do podłącza-
nia domów do nowoczesnej 
sieci wodociągowej wybudo-
wanej przez OPWiK. Ta sieć 
jest dostępna dla ponad 98 
proc. mieszkańców Otwocka. 
Wydaliśmy na tę inwestycję 
bardzo dużo pieniędzy, zacią-
gając pożyczkę w NFOŚiGW 
w wysokości ok. 80 mln zł.

Do spłaty pozostało jeszcze 54 
mln zł do 2032 roku. Infrastruk-
tura wodociągowa jest przygo-
towana na podłączenie do sieci 
łącznie 4040 budynków. Na ra-
zie ( od 2010 roku ) udało się to 
zrobić w 35 procentach. Spółka 
liczy na znaczną poprawę tej 
statystyki w wyniku prowadzo-
nej kampanii. Z miejskiej sieci 
może skorzystać jeszcze około  
10 tys. osób, bo w wielu budyn-
kach jest po kilka mieszkań.

OPWiK dokonuje podłączeń 
do budynków na wyjątkowo 
korzystnych zasadach. Stawki 
są najniższe w kraju i wynoszą 
netto 50 zł za metr bieżący. 
Wydatki poniesione na takie 
inwestycje przez właścicieli 
nieruchomości rozkładane są 
na 48 nieoprocentowanych 
rat. Miesięczny wydatek to 
niewielkie pieniądze. Propo-
zycja oferowana przez zarząd 
spółki jest niezwykle korzyst-
na dla mieszkańców.

Wodociąg  
bezpieczniejszy 

od studni
Najbezpieczniejszym sposo-
bem zaopatrzenia mieszkań-
ców w wodę jest podłączenie 
nieruchomości do sieci wodo-
ciągowej. Nie ma wtedy obaw, 
że jest zanieczyszczona  
i szkodliwa dla zdrowia. Wodę 
w studniach kontroluje się 

sporadycznie. To stwarza po-
ważne ryzyko dla konsumen-
tów. Może bowiem zawierać 
zanieczyszczenia mikrobiolo-
giczne i chemiczne spływają-
ce z pól, dróg i nieszczelnych 
szamb, które mogą być źró-
dłem wielu groźnych chorób.
- Korzystanie z sieci wodocią-
gowej takie ryzyko całkowicie 
eliminuje – zapewnia prezes 
OPWiK. – W naszym akredy-
towanym laboratorium woda 
jest wszechstronnie badana 
pod kątem najważniejszych 
wskaźników, które mają klu-
czowy wpływ na bezpieczeń-
stwo zdrowotne. Stosujemy 
najwyższe standardy i pro-
cedury badawcze. Od 2009 
roku posiadamy certyfikat 
Polskiego Centrum Akredyta-
cji. W przypadku prywatnych 
ujęć badania laboratoryjne to 
rzadkość. Jeśli już ktoś je zle-
ci, to bardzo często wskazują 
na przekroczenie dopuszczal-
nych norm. Po co ryzykować 
zdrowiem, skoro można ko-
rzystać z taniej i wartościowej 
odżywczo DomoVity z miej-
skiej sieci wodociągowej.

Kampania 
zmienia nawyki 

i przyzwyczajenia
Otwock jest miastem specy-
ficznym, położonym na bardzo 
rozległym terenie. Sieć wodo-
ciągową posiada dopiero od 
niedawna - w odróżnieniu od 
wielu innych miast na Mazow-
szu. Ludzie są przyzwyczajeni 
do własnych ujęć i trudno im  
z nich zrezygnować. Do tej 
pory mieli wodę za darmo, 
dlatego bronią się przed pod-
łączeniami do sieci, aby za nią 
nie płacić. Kampania ma zmie-
nić te przekonania i rozbudzić 
świadomość wśród mieszkań-
ców. Picie wody z niepewnych 
źródeł jest zbyt dużym ryzy-
kiem dla zdrowia, a koszty 
leczenia mogą wielokrotnie 
przekroczyć stawki za dosta-
wę dobrej jakościowo wody. 
Kupowanie jej w sklepach też 
jest sporym obciążeniem dla 
kieszeni. Można tych wydat-
ków uniknąć, pijąc DomoVitę 
prosto z kranu, którą każdy 
mieszkaniec Otwocka może 

mieć przecież we własnym 
domu. OPWiK zrobiło wszyst-
ko, aby zaopatrzyć w nią całe 
miasto. Od dawna zabiega też 
o stworzenie preferencyjnego 
systemu dopłat dla mieszkań-
ców, którzy chcieliby podłą-
czyć swoje domy do miejskiej 
sieci. Spółka wnosi do kasy 
miasta rocznie ponad 6 mln 
zł podatku od nieruchomości. 

Część tej kwoty mogłaby być 
przeznaczona na dopłaty do 
przyłączy. To zależy jednak 
od woli radnych. W trosce  
o interes mieszkańców powin-
ni tego dokonać. Czy tak się 
stanie, to czas pokaże, ale 
kampania będzie zachęcać 
władze samorządowe do ta-
kich działań.

(JC)
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Już na samym wstępie autor 
wyrokuje, iż w wyniku wybu-
dowania kanalizacji zosta-
nie zerwany asfalt, a nowa 
nawierzchnia będzie łatana. 
Otóż – nieprawda. Nowa na-
wierzchnia będzie w całości 
– na całej szerokości jezdni - 
wykonana na nowo. Na koszt 
Gminy Karczew.
Informacja, iż Gmina Kar-
czew planuje wydatkować 
na wybudowanie kanalizacji 
na terenach wiejskich ponad  
2,4 mln zł jest błędne. Już 
sama oczyszczalnia w Jano-
wie kosztuje ponad 3 mln zł. 
Autor wskazuje, iż między Ja-
nowem a Łukówcem będzie 
PRUTY (jakże barwne okre-
ślenie) asfalt. Należy wyjaśnić 
autorowi, iż między Janowem 
a Łukówcem znajduje się jesz-
cze miejscowość Brzezinka, 
która ma również ścisłą zabu-
dowę. I tam również asfalt bę-
dzie na koszt Gminy Karczew 
wykonany na nowo.
Interesujące jest również 
stwierdzenie, iż od Burmistrza 
Władysława Dariusza Ło-
kietka nie udało się Redakcji 
uzyskać wytłumaczenia co do 
zaprojektowanej sieci. Otóż 
Redakcja nie uzyskała wytłu-
maczenia, bowiem nie zwró-
ciła się do Urzędu Miejskiego  

Karczew buduje
W nr 1 niniejszej gazety z 11 maja br. autor MG popełnił artykuł na temat planowanej budo-
wy kanalizacji na terenie Gminy Karczew w miejscowościach, Janów, Brzezinka, Łukówiec. 
Artykuł ten zawiera w ogromnej części nieścisłości.

w Karczewie ani do Burmi-
strza z żadnym pytaniem na 
temat planowanej inwestycji.
Fakty są następujące.  
W czerwcu 2013 r. Zarząd 
Dróg Powiatowych (ZDP)  
w Otwocku zaopiniował pozy-
tywnie lokalizację projektowa-
nej trasy sieci kanalizacyjnej 
w drodze powiatowej. ZDP 
wykonywał drogę w Janowie 
na różnych odcinkach w la-
tach 2016-2017,
ZDP wiedział zatem o tym, 
iż Gmina Karczew zamierza 

budować sieć kanalizacyjną  
w drodze powiatowej. Przed 
rozpoczęciem budowy drogi 
mógł wystąpić do Gminy Kar-
czew z pytaniem o planowa-
ny termin budowy kanalizacji. 
Tym bardziej, iż cytowany  
w artykule Marek Płaczek - 
Dyrektor ZDP (wcześniej pia-
stujący stanowisko Zastępcy 
Dyrektora) jest jednocześnie 
radnym Rady Miejskiej w Kar-
czewie, a więc o planowanej 
budowie kanalizacji wiedział.

UM Karczew

Studenci Uniwersytetu III Wieku z Otwocka zebrali się w ma-
lowniczo położonym Centrum Edukacji Leśnej w Celestyno-
wie, by wspólnie świętować zakończenie roku akademickiego.
Rektor Regina Stec-Morawska wraz z prorektor Zofią Szar-
szewską podziękowały studentom za sumienne uczestnictwo 
w zajęciach i organizowanych wycieczkach edukacyjnych, 
wręczając okolicznościowe dyplomy. Po oficjalnej części, już 
przy smacznej botwince i pierogach, snuto plany na rok na-
stępny. Nie obyło się też bez wspólnego śpiewania, a także 
tańców. Miłą uroczystością stało się odśpiewanie ,,Sto lat” 
studentce Alinie Lupackiej-Lichoń, która skończyła 80 lat. Był 
więc tort z lampką szampana i życzenia zdrowia. Późnym po-
południem akademicy powrócili do Otwocka.

AnKa

Św. Jan Chrzciciel urodził się 
między 6. a 2. r. p.n.e, jego 
rodzicami byli Elżbieta i Za-
chariasz, jest uważany za 
największego z proroków. On 
udzielił chrztu Jezusowi Chry-

Zakończyli
rok akademicki

O św. Janie Chrzcicielu i parafii Warszawice...
W niedzielę, 24 czerwca, Kościół katolicki obchodził uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela. Jest to patron kościoła w Warszawicach, gm. Sobienie-
-Jeziory, któremu parafia wiele zawdzięcza.

stusowi i wskazał jako zapo-
wiadanego Zbawiciela świata. 
Ponad 600-letnia parafia  
w Warszawicach k. Sobie-
ni- Jezior nosi imię tego pa-
trona. Została wzniesiona na 

pozostałościach po kościele, 
który wcześniej znajdował się  
w sąsiednim Radwankowie. 
W ostatnią niedzielę w ko-
ściele parafialnym gościł były 
proboszcz parafii ks. prałat 
Tadeusz Karwowski, który wy-
głosił homilię i wspomniał także  
o istotnej roli Jana Chrzciciela 
na przestrzeni lat jego dzia-
łalności oraz o tym, jaki ma 
wpływ na życie każdego czło-
wieka. Dodał, że Kościół wy-
jątkowo obchodzi uroczystość 
ku jego czci przede wszystkim 
w dzień narodzin, a nie, jak 
zwykle w przypadku świętych, 
w dzień śmierci, choć w litur-
gii czczony jest również dzień 
męczeńskiej śmierci Jana.
Pierwsze wzmianki o koście-
le w Radwankowie pochodzą  
z początku XV w. i opowiada-
ją o przeniesieniu parafii NMP 
z Grodziska nad Wisłą w XIII 
w. Jeżeli faktycznie tak było, 
to obecna parafia Warszawi-
ce jest najstarszą w diecezji 
siedleckiej. W 1618 r. powódź 

zmyła świątynię z powierzchni 
ziemi, lecz po 11 latach nową 
budowlę ufundował dziedzic 
Tomasz Lasocki, a poświę-
cił biskup poznański Maciej 
Łubieński. Po prawie wieku 
spokojnego czasu dla parafii, 
w 1713 r. ponownie przyszła 
powódź. W końcu w 1736 r. 
marszałek koronny Franci-
szek II Bieliński i jego żona 
Dorota z Przebendowskich 
dokonali aktu fundacji no-
wej świątyni znajdującej się  
w Warszawicach. Według le-
gendy kościół wznieśli sami 
parafianie z pozostałości 
świątyni w Radwankowie  
i to w ciągu zaledwie jednego 
dnia.
W XIX w. z parafii wydzielono 
dwie inne: Sobienie oraz Goź-
lin. W 1908 r. wybudowano 
dzwonnicę, a kilkanaście lat 
później powstały dodane dwa 
nowe dzwony. Bardzo trudnym 
okresem były czasy II wojny 
światowej, kiedy to Niemcy 
wkroczyli do dwóch wiosek: 

Piotrowic i Warszawic. W tym 
czasie  pożar zniszczył księ-
gi parafialne z lat 1678-1852, 
ale na szczęście sam budy-
nek kościoła przetrwał dzięki 
ówczesnemu proboszczowi, 
Stanisławowi Pieczarze, któ-
ry wstawił cztery sosnowe 
kolumny. Po wojnie wzmoc-
niono konstrukcję świątyni, 
powiększono cmentarz oraz 
wybudowano kaplicę pw. Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej  
w sąsiednim Sobiekursku.
Trzeba przyznać więc, że 
kościół w Warszawicach ma 
interesującą historię. Moż-
na powiedzieć, że wszyst-
kie trudne sytuacje przetrwał 
dzięki swojemu patronowi św. 
Janowi Chrzcicielowi, który 
czuwał nad parafią i świątynią 
i nie pozwolił, by ta zniknęła 
na stałe. I oczywiście dzięki 
ciągłej determinacji kolejnych 
proboszczów i parafian funk-
cjonuje po dziś dzień.

Sebastian Rębkowski
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W Ostrowie przecięto uroczyście wstęgę nad drogą przez wieś (od szkoły do granicy z gminą Wiązowna), która budowana była w trzech etapach. Całkowita jej 
długość to 850 mb. W Glinie odebrano ul. Leśną, budowaną w dwóch etapach, o całkowitej długości 351 mb. Trzecia droga, którą przedstawiciele samorządu 
gminnego uroczyście odebrali, to ulica Klonowa w Celestynowie. Długość przebudowanej drogi wynosi 200 mb. Łączny koszt tych inwestycji to ok. 1,5 mln zł 
Na zakończenie objazdu udano się jeszcze do Zabieżek, gdzie wszyscy mogli zobaczyć, jak na nowym placu zabaw, usytuowanym na terenie OSP Zabieżki, ba-
wią się dzieci. Budowa placu została dofinansowana ze środków unijnych. Wójt Witold Kwiatkowski podziękował za pracę wykonawcom odebranych dróg i placu 
zabaw, radnym oraz  pracownikom urzędu. AnKa

Wszyscy mieszkańcy i go-
ście tłoczyli się w niewielkiej 
salce strażnicy, gdzie mieli 
możność i niewątpliwą przy-
jemność obejrzenia występu 
dziewczynek w strojach ludo-
wych, a następnie posłuchali 
pieśni ludowych w wykonaniu 
zespołu śpiewaczego „Pod-
bielanki”. Po nim wystąpi-
ła kapela z Wólki Mlądzkiej 
„Pod Hydrantem”, która za-
grała kilka melodii znanych 

Otwarcie nowych dróg W ramach objazdowej komisji łączonej radni gminy Celestynów, władze sa-
morządowe i pracownicy referatu inwestycji urzędu gminy objechali 21 czerw-
ca kilka miejscowości gminnych, w których ukończono modernizację dróg.

Droga w Ostrowie Plac zabaw w Zabieżkach

Ul. Klonowa w Celestynowie Ul. Leśna w Glinie

Na ludowo  
w Zabieżkach

W strugach deszczu rozpoczął się rodzinny piknik w Za-
bieżkach. Jedyne, co udało się wykonać tuż przed ulewą, 
było grupowe sfotografowanie mieszkańców. Na placu 
przed remizą ociekały wodą dmuchane zjeżdżalnie i wozy 
strażackie.

przebojów ludowych. Nad 
całością czuwała niezmordo-
wana i pełna pomysłów rad-
na Agnieszka Wojtaś, której 
pomagali strażacy, kilkoro 
mieszkańców i jej nieletni sy-
nowie. Mimo że padał deszcz, 
wszyscy bawili się wspaniale, 
smakując ciasta i napoje.

AnKa
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Jak poinformował urząd gminy, od poniedziałku 25 czerwca 
2018 r. przewozy pasażerskie z Kołbieli do Otwocka i Mińska 
Mazowieckiego realizuje firma transportowa UTJ Wołoszka  
z Miastkowa Kościelnego.

Na trasie Kołbiel – Nowa Wieś – Otwock autobusy kursu-
ją w dni powszednie, realizując po 6 kursów każdego dnia:  
3 w godzinach porannych począwszy od 7.00, kiedy rusza 
autobus z Kołbieli (następne co godzinę - 8.00, 9.00) oraz  
3 w godzinach popołudniowych (12.30, 14.40, 16.00). 
Autobusy z Otwocka, z przystanku Orla/Świderska, ruszają  
o godz.: 7.30, 8.30, 10.30, 13.00, 15,20, a ostatni w powrotną 
drogę odjeżdża o godz. 16.30.

Natomiast na trasie Kołbiel – Stojadła – Mińsk Mazowiecki 
autobus UTJ Wołoszka wykona 10 kursów dziennie w każdą 
stronę.
Start z Kołbieli o godzinach: 5.40, 6.45, 7.45, 9.40, 10.40, 
13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.50. Powrót z Mińska Maz. 
o godzinach: 6.15, 7.15, 8.15, 10.10, 13.10, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10 i 19.10.
Pełny rozkład na stronie iOtwock.info

ZetKa

Radni, na sesji 22 czerwca, 
obniżyli o 930 zł pensję wój-
towi gminy Kołbiel Adamo-
wi Budycie, co jest zgodne  
z rozporządzeniem Rady Mini-
strów. Wcześniej jednogłośnie 
podjęli uchwałę o udzielenie 
mu absolutorium za prawidło-
we wykonanie budżetu za rok 
2017, a komisje zaopiniowały 
pozytywnie sprawozdanie fi-
nansowe, podobnie zresztą 
jak uczyniła to Regionalna 

1. Wanda i Marek Mazek  
– Masarnia Lubice
2. Agnieszka i Karol Wiącek  
– Hops Agencja
3. Wojciech Krawczyk  
– właściciel sklepów Top Market
4. Marcin Sibilski  
– właściciel sklepów Kulfon
5. Piotr Skoczek – 
 właściciel firmy Bruk-Bud
6. Monika i Dariusz Nowak 
– właściciele sali bankietowej 
Biała Perła

Obniżyli pensję 
WÓJTOWI KOŁBIELI

Izba Obrachunkowa. 
Trudno to pojąć. Z jednej stro-
ny chwalą, a z drugiej obci-
nają wynagrodzenie. – Cóż, 
siła wyższa nakazała tak zde-
cydować – tłumaczył jeden  
z radnych. A tymczasem  
w gminie Celestynów komisje 
rady jednogłośnie zagłosowa-
ły za odrzuceniem projektu 
uchwały o obniżce pensji wój-
ta. Można? Można!

AnKa

Nowe rozkłady  
jazdy autobusów  

z KOŁBIELI
30 czerwca kończy działalność firma przewozowa MOBI-
LIS, która zapewniała komunikację mieszkańcom wielu 
gmin, także z powiatu otwockiego. Z Kołbieli już jeżdżą  
w zastępstwie autobusy innej firmy.

źródło: woloszka.com.pl

Zawody strażackie w Lubicach
Już po raz siódmy 24 czerwca odbyły się w Lubicach ( gmina Kołbiel) zawody sportowo 
-pożarnicze gminnych jednostek OSP.

PRZEDZIAŁ 12-15 LAT 
mieszana

1 miejsce – OSP Gadka

PRZEDZIAŁ 15-18 LAT 
chłopcy

1 miejsce – OSP Rudno
2 miejsce – OSP Kąty

3 miejsce – OSP Lubice

Po mszy polowej, którą ce-
lebrował proboszcz para-
fii kołbielskiej ks. Krzysztof 
Abramowski, sędzia główny 
st. kapitan Janusz Popis dał 
rozkaz rozpoczęcia zawodów, 
którym przyglądało się wielu 
mieszkańców z terenu gminy 
oraz starosta otwocki Miro-

sław Pszonka, wójt gminy Ko-
łbiel Adam Budyta, zastępca 
komendanta Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej st. 
bryg. Tomasz Dąbrowski i rad-
ny powiatowy Dariusz Sokół. 
Zmagania strażaków były za-
cięte. Każda drużyna, a było 
ich 18, chciała być najlepsza  

i najszybsza w rozwijaniu 
węży i trafieniu strumieniem 
wody w tarczę.
Zawody zakończyły się wrę-
czeniem stosownych nagród 
i dyplomów, a na koniec bie-
siadą, na której nie zabrakło 
strażackiej grochówki.

AnKa

Osoby, które okazały pomoc i wsparcie w organizacji zawodów:
7. Ewa i Krzysztof Kubajek  
– właściciele firmy Agro-pak
8. Agnieszka i Marek Osica  
– sklep spożywczo-przemysłowy 
w Lubicach
9. Waldemar Pałysa  
– właściciel firmy Stanwex II
10. Dorota i Wiesław Ruccy  
– Pomoc Drogowa Rucki
11. Piekarnia Oskroba
12. Edyta i Mirosław Wielgoław-
scy – Zakład kamieniarsko-beto-
niarski Wielmex

13. Joanna i Wiesław Wielgo-
ławscy – Produkcja materiałów 
budowlanych Wielbet
14.Tadeusz Rosa
15. Małgorzata i Dariusz Sokół
16. Strażacy z OSP Kąty
17. Aneta i Paweł Nowak  
– delikatesy A&P
18. Regina i Sławomir Wiechetek
19. Strażacy i mieszkańcy Lubic
20. Gospodynie z Lubic
21. Urszula i Andrzej Szostak

WYNIKI:
PRZEDZIAŁ 12-15 LAT

chłopcy
1 miejsce – OSP Rudzienko

2 miejsce – OSP Kołbiel
PRZEDZIAŁ DO 12 LAT 

mieszana
1 miejsce – OSP Gadka

PRZEDZIAŁ 15-18 LAT
dziewczęta

1 miejsce – OSP Kołbiel

POWYŻEJ 18 LAT
mężczyźni

1 miejsce – OSP Rudzienko
2 miejsce – OSP Rudzienko
3 miejsce – OSP Rudzienko
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Jak podsumowałaby Pani 
rok szkolny 2017/18?

Dla mnie ten rok był bardzo 
udany, pierwszy rok mojej 
kadencji to jednocześnie 
pierwszy rok klas siódmych. 
Udało nam się pomyślnie 
wprowadzić reformę oświa-
ty, organizowaliśmy wiele 
zadań wewnątrzszkolnych 
przy dużym zaangażowaniu 
uczniów, rodziców i nauczy-
cieli. Niemniej był to trudny 
rok, bo pierwszy rok refor-
my. Mieliśmy obawy, jak so-
bie poradzimy, ale daliśmy 
radę ze wszystkimi trudno-
ściami, z nowymi pracow-
niami, uczniami w 7 klasach 
i podręcznikami dla nich.

Co było największym 
wyzwaniem w związku 
z klasami siódmymi?

Dzięki temu, że znamy tych 
uczniów od klasy pierwszej,  
nie było większych wyzwań. 
Czują się w szkole bezpiecz-
nie i mają do nas zaufanie. 
Obawialiśmy się, jak wyjdzie 
pogodzenie dużych dzieci  
z małymi w jednym budyn-
ku. Jednak nie było z tym 
problemów, a wręcz prze-
ciwnie – w naszej szkole 
dzieci starsze pomagają 
młodszym. Nie było sytuacji 
trudnych na tym pozio-
mie. Wielkim wyzwaniem 
była i wciąż jest, budowa 
kompleksu sportowo-rekre-
acyjnego na terenie szkoły, 
która niestety nie została 
ukończona.

Czy powstanie klasy
 ósmej powoduje jeszcze 

jakieś trudności?
Długoterminowym wy-
zwaniem jest egzamin klas 
ósmych, który będzie zu-
pełnie nowym egzaminem. 
Chcemy, żeby uczniowie 

Pierwszy rok z 7 klasą 
z Beatą Szydłowską - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12   

im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku rozmawia Zuzanna Sikora.

napisali go jak najlepiej, 
ponieważ wiemy, że w tym 
samym czasie do liceum 
będą szły dwa roczniki – 
ósmoklasistów i ostatni rocz-
nik gimnazjum. Tym się wła-
ściwie zajmujemy. Mamy 
dużą szkołę, dlatego nie 
martwimy się o miejsce. Klas 
młodszych mamy mniej, po-
nieważ rozłożyły się one na 
10 szkół, a nie 6 jak to było w 
czasie funkcjonowania gim-
nazjów. Dzięki temu sale, 
które kiedyś były klasami 
nauczania początkowego, 
przeznaczone są teraz dla 
dzieci starszych. Nie mamy 
problemów lokalowych.

Jak ocenia Pani 
reformę?

To trudne pytanie. Należy 
podejść do tego dwutoro-
wo -  dla jednych uczniów 
jest to bardzo dobre, że 
zostali w szkołach macie-
rzystych. Znają specyfikę 
szkoły, mają zaufanie do 
nauczycieli, wiedzą, gdzie 
się zwrócić w trudnej sytu-
acji oraz jak tutaj zaistnieć.  
Z drugiej strony - zmiana 
szkoły dawała niektórym 
dzieciom możliwość odna-
lezienia się w innym środo-
wisku, a było im to potrzeb-
ne. Nie można wrzucić tego 

wszystkiego do jednego 
worka. Problemem, który wi-
dzimy, ale nie jest on zależny 
od nas, staje się przeciążenie 
dzieci - mają bardzo dużo 
godzin, są przemęczone.
Na radzie pedagogicznej 
pytałam, jak nauczyciele 
oceniają 7 klasy i tak na-
prawdę wszyscy ocenili bar-
dzo pozytywnie. Stwierdzo-
no, że są to starsze dzieci, na 
których można bazować. 
Poziom rozmów na płasz-
czyźnie uczeń-nauczyciel 
jest zupełnie inny, dojrzalszy.

Jak wyglądała 
komunikacja 

z Ministerstwem 
Edukacji Narodowej 

oraz kuratorium?
Jestem dopiero od wrze-
śnia, dlatego nie wiem, jak 
wyglądały działania związa-
ne z reformą przed począt-
kiem roku. Tamte wakacje 
były wyzwaniem dla moje-
go poprzednika. Organizo-
wanie nowych pracowni, 
których szkoła podstawowa 
nie miała, powrót nauczy-
cieli do swoich pierwotnych 
specjalizacji jak chemia czy 
biologia. Było to przeorgani-
zowanie całej szkoły. W cią-
gu roku nie miałam proble-
mów z komunikacją. Jeżeli 

czegoś nie byłam pewna, 
dzwoniłam do kuratorium 
i dostawałam odpowiedź. 
Dostawaliśmy również dużo 
listów i informacji z MEN, 
dzięki czemu byliśmy dobrze 
poinformowani.

Wasza szkoła słynie 
z zaangażowania rady
 rodziców. Jak układa
 się Pani współpraca

 z rodzicami?
Mamy to szczęście, że po-
wstała taka wspaniała rada 
rodziców z cudowną prze-
wodniczącą panią Monikę 
Bartold. Jest ona koordyna-
torem mnóstwa działań, jest 
zawsze skora do pomocy. 
Dzięki radzie rodziców wiele  
w tak dużej placówce nam 
się udaje. Zawsze możemy 
na nich liczyć, są otwarci, 
dają nam wsparcie, sami 
zgłaszają się z pomysłami, 
które później realizują. Mamy 
to, co najważniejsze: świetną 
komunikację. Są to ludzie, 
którzy aktualnie uczestniczą 
w wydarzeniach szkolnych. 
Szczęściem dla nas jest mieć 
takich rodziców.

Jakie są Pani cele 
na przyszły rok?

Najbardziej chciałabym, 
aby uczniowie klas ósmych 

uzyskali jak najwyższe wy-
niki na egzaminie. Opra-
cowujemy plan działania,  
w jaki sposób możemy im  
w tym pomóc. Dzieciaki 
mają bardzo dużo godzin 
zajęć lekcyjnych, musimy 
więc je dostosować tak, 
aby każdy mógł wziąć udział  
w zajęciach fakultatywnych. 
To jest największe wyzwa-
nie. Przy tym wszystkim nie 
zapomnimy o maluchach 
i o innych uczniach. Chce-
my kontynuować nasze 
działania w formie pikników, 
uroczystości, które są wyróż-
nikiem naszej szkoły, jak np. 
Akademia Talentów, Korne-
liada. 
Oczywiście chcemy w na-
szym kalendarzu zaznaczyć 
100-lecie niepodległości, 
planujemy włączyć się  
w miejskie obchody. Chce-
my też wyjść do środowiska 
lokalnego i przygotować ak-
cje, które będą obejmowa-
ły wszystkie otwockie szkoły. 
Mamy dużo planów, które 
w najbliższym czasie zamie-
rzamy wdrożyć. Mam wielką 
nadzieję, że budowa kom-
pleksu sportowo-rekreacyj-
nego dobiegnie końca.
Chcemy utrzymać dobry wi-
zerunek szkoły, żeby jak naj-
więcej dzieci chciało tu zdo-
bywać wiedzę. W dalszym 
ciągu będziemy stawiali na 
pomoc psychologiczno-pe-
dagogiczną, która w naszej 
placówce stoi na wysokim 
poziomie. Dzieci mogą za-
wsze liczyć na wsparcie pe-
dagogów. Wszystkim zapew-
niamy pomoc, jeżeli tylko się 
do nas o to zwrócą lub gdy 
sami widzimy, że dziecko ta-
kiej pomocy potrzebuje.

Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję

Wakacje w PMDK rozpoczęte
Szkolne mury opustoszały. Za to Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury tętni życiem.

W ramach zajęć z cyklu 
„Lato w PMDK”  uczestnicy 
odwiedzili Centrum Edukacji 
Leśnej w Celestynowie. Jego 
pracownicy przygotowali dla 
obozowiczów wiele atrakcji. 
Dzieci dowiedziały się, jak 
szerokie zastosowanie ma 
drewno i dlaczego w związ-
ku z tym należy dbać o lasy. 

Wykonywały plakaty zachęca-
jące do ochrony przyrody. Po-
znały świat owadów, m. in. ob-
serwowały pod mikroskopem 
kleszcza i kornika w ogromny 
powiększeniu. Wszyscy mogli 
też za pomocą testu spraw-
dzić swoją znajomość flory  
i fauny czy umiejętność wbija-
nia gwoździ.

Obóz językowy, prowadzo-
ny tradycyjnie przez kadrę 
ze Stanów Zjednoczonych, 
rozpoczął się od uroczyste-
go wciągnięcia na maszt flag 
polskiej i amerykańskiej. Go-
ście zza oceanu rozpoczęli 
swój pobyt od całodniowej 
wycieczki po Warszawie, a od 
poniedziałku (25.06.) ruszyły 

zajęcia. Wśród prowadzą-
cych są „starzy znajomi”, ale 
także nowi nauczyciele, któ-
rzy przyjechali do Otwocka  

z głowami pełnymi pomy-
słów na ciekawe zajęcia.

PMDK
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Niby to zwykła sosna, a jed-
nak bardzo oryginalna, rośnie 
bowiem tworząc półłuk nad 
ulicą Patriotów. Drzewem za-
chwycają się okoliczni miesz-
kańcy oraz wszyscy,  którzy 
na co dzień korzystają z drogi. 
„Jest fantastyczna o każdej 
porze roku...”, „nasza ulubio-
na sosna, która zapowiada, 
że już za chwilę Józefów” - 
tego typu komentarze pojawi-

Zachować falenicką sosnę
Czy charakterystyczna, pochyła sosna rosnąca przy ulicy Patriotów w Falenicy tuż przy granicy z Józefowem przetrwa mo-
dernizację linii kolejowej nr 7? Wiele wskazuje na to, że nie. Chociaż - jak się ostatnio okazało - drzewo ma wielu fanów, m.in.  
w Józefowie i Otwocku, którzy stanowczo nie zgadzają się na jego wycięcie. Ma już też naprawdę prominentnych sojuszników.

ły się w ostatnich tygodniach  
w mediach społecznościo-
wych. Przyczyną jest upu-
bliczniona informacja, że so-
sna, podobnie jak inne drzewa 
rosnące wzdłuż torów do odle-
głości 15 m, została przezna-
czona do wycinki w ramach 
modernizacji linii kolejowej.
Decyzja stanowczo nie po-
doba się wielu mieszkańcom 
Wawra oraz sąsiednich miej-

scowości. Rozpoczęli oni ak-
cję mającą na celu zachowa-
nie drzewa. Stowarzyszenie 
Razem dla Wawra zebrało 
kilkaset podpisów pod petycją 
złożoną do prezydent Warsza-
wy Hanny Gronkiewicz -Waltz, 
aby wystąpiła do PKP PLK  
z wnioskiem o odstępstwo 
od wycinki. Pani prezydent 
szybko zdecydowała, aby 
rozpocząć procedurę uznania 

falenickiej sosny za pomnik 
przyrody.
Teraz jeszcze “Zarząd Dziel-
nicy Wawer musi wnioskować 
o przesunięcie przejścia pod-
ziemnego, które zaprojekto-
wano akurat na jedynym tak 
dużym drzewem w okolicy” 
- podkreślają organizatorzy 
akcji z wawerskiego stowarzy-
szenia i zauważają, że włoda-
rze dzielnicy ustami rzecznika 
Konrada Rajcy także obiecali 
reakcję, w razie gdyby „PKP 
PLK rzeczywiście zechciało 
wyciąć sosnę w ramach prze-
budowy linii kolejowej”!
Akcja w obronie pochyłej so-
sny falenickiej zatacza coraz 
szersze kręgi - na FB włączył 
się do niej m.in. znany prezen-
ter telewizyjny Filip Chajzer. - 
“O drzewo jeszcze w życiu nie 
walczyłem, ale zawsze musi 
być ten pierwszy raz. PKP 
Polskie Linie Kolejowe SA, 
czy naprawdę zamierzacie 
wyciąć tę przepiękną sosnę 
z warszawskiego Wawra??? 
To symbol tej części miasta, 
naturalne dzieło sztuki” - napi-
sał. - “Trzeba oczu nie mieć, 
żeby podjąć taką decyzję” - 
stanowczo stwierdził i zapro-

KREBS jest 
nieśmiały i ła-
godny. Potrze-
buje czasu, 
by znowu za-
ufać ludziom. 

Kiedyś został wyrzucony jak 
śmieć na wysypisko, więc nie 
ma dobrych doświadczeń. 
Chętnie chodzi na spacery  
i widać, że bardzo to lubi. Szu-
ka doświadczonego domu,  
w którym odzyska poczucie 
bezpieczeństwa. Nr 263/16

Przygarnij mnie!

ponował przesadzenie drze-
wa. Jednakże w komentarzu 
jedna z internautek - Martyna 
Dorotkiewicz - neguje taką 
możliwość. Jej zdaniem drze-
wo najpewniej nie przeżyłoby 
przesadzenia, a powodem 
jest właśnie jego asymetria 
i bardzo rozbudowany (aby 
utrzymać taką statykę) sys-
tem korzeniowy, który uległby 
na pewno poważnemu uszko-
dzeniu. Ponadto sosny źle 
znoszą przesadzanie, a ten 
przypadek dotyczy już dość 
starego drzewa.
Obrońcy falenickiej sosny po-
stulowali, aby drzewo usta-
nowić pomnikiem przyrody, 
ale ten pomysł już właściwie 
został odrzucony przez PKP 
PLK. W piśmie do Stowa-
rzyszenia Razem dla Wawra 
czytamy: „... PKP Polskie Li-
nie Kolejowe SA, zarządca li-
nii kolejowej nr 7, nie wyraża 
zgody na  ustanowienie sosny 
zwyczajnej na nieruchomości 
140/4 (...) w Warszawie za po-
mnik przyrody ze względu na 
zachowanie bezpieczeństwa 
ruchu kolejowego, w szcze-
gólności po zakończeniu in-
westycji”.
Jakie więc będą losy niezwy-
kłej sosny? Bieżące infor-
macje można śledzić na FB 
- Rada Osiedla Falenica oraz 
Stowarzyszenie Razem dla 
Wawra.

Kazimiera Zalewska 

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

Oto HOGA - 
ok. 5- letnia 
suczka. Jesz-
cze niedawno 
bała się ludzi 
i była nieuf-

na. Dziś jest wesoła i chętnie 
zaczepia, aby się z nią bawić  
i choć chwilę pogłaskać. Wciąż 
jednak pamięta o przykrej 
przeszłości. Szuka świadome-
go domu, gotowego do pracy 
z psem, aby Hoga już nigdy nie 
trafiła na ulicę. Nr 2/18

BAGIETKA ma 
ok. roku, a już 
odsiaduje wyrok 
bezdomności. 
Mimo wszystko 
jest bardzo po-

godna i zawsze uśmiechnięta. 
Nie należy do super odważ-
nych, ale przecież to jeszcze 
psie dziecko, uczy się życia. 
Energiczna i otwarta na każdy 
dobry gest ze strony człowieka. 
Nie pozwólcie, by straciła na-
dzieję na starcie. Nr 136/18
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Dopalacze to substancje psy-
choaktywne, które wywołują 
efekt narkotyczny. Występują 
w postaci tabletek, suszu i ka-
dzidełek. Mogą być mieszan-
ką różnych substancji, zarów-
no naturalnych (np. ziół), jak i 
syntetycznych. Składniki uży-
wane do produkcji same zwy-
kle nie stanowią zagrożenia, 
mają często nawet właściwo-
ści lecznicze, jednak ich połą-
czenie może być zabójcze.
Badania pokazują, że ok 30% 
młodzieży zażywającej do-
palacze nie ma pojęcia o ich 
składzie, używają wyłącznie 
nazw komercyjnych. Anna 
Wójcik – Janiak, lekarz pedia-
tra z otwockiego szpitala przy 
ul. Batorego, wskazuje na 
trudność w reagowaniu, kiedy 
na oddział trafia młody pacjent. 
Jak mówi: ,,Nasze działania 
są wyłącznie objawowe, gdyż 
nie wiemy, z jaką substancją 
mamy do czynienia. Pod tym 
względem dopalacze mogą 
być groźniejsze od znanych 
narkotyków”. Doktor Wójcik 

Pierwszego dnia wakacji, tj 23 
czerwca 2018 roku, o godz. 
11.00 w Józefowie, a dokład-
niej - na terenie Miasteczka 
Ruchu Drogowego rozpoczął 
się niezwykły piknik, na który 
zaprosił wszystkich burmistrz 
Józefowa i Komendant Po-
wiatowy Policji. Podczas pik-
niku policjanci zorganizowali 
stoiska dla dzieci i młodzieży z 
atrakcjami, których celem jest 
budowanie społecznego za-
ufania do służb mundurowych 
oraz pokazanie najmłodszym, 

Dopalacze ciągle groźne
Zbliżają się wakacje – czas relaksu i wypoczynku w różnych formach. Niestety, to również 
czas, kiedy chętniej sięga się po używki. Wśród nich są dopalacze. Choć ostatnio mniej się 
o nich mówi, to są ciągle dostępne i niebezpieczne.

– Janiak potwierdza, że pro-
blem dotyczy głównie nieletniej 
młodzieży. Rocznie trafia do 
szpitala kilka osób. O każdym 
przypadku informowana jest 
policja. Po zażyciu dopalaczy 
młodzi pacjenci trafiają na od-
dział co prawda przytomni, ale 
bez samokontroli, a czasem 
agresywni. Nie zapomni przy-
padku z tego roku, kiedy rato-
wała 15-letniego chłopca – „re-
cydywistę” w bardzo ciężkim 
stanie. Tym razem znowu się 
udało, co nie znaczy, że przy 
kolejnym będzie tak samo. 
W Polsce z powodu dopalaczy 
umiera rocznie od kilkunastu 
do dwudziestu kilku osób. A 
konsekwencje dla zdrowia? 
Trudno ściśle określić. Ale 
można przypuszczać, że po-
pularny dzisiaj i zakazany 
mefedron nie pozostanie bez 
śladu. Badania wskazują na 
niebezpieczeństwo nieodwra-
calnych zmian w mózgu. Jed-
na z telewizji pokazała relację 
dorosłego mężczyzny, obecnie 
abstynenta, który z narkotyków 

przeszedł na dopalacze. Mówi: 
„Nigdy nie wiedziałem, co bio-
rę.” A w konkluzji padło zdanie: 
„To jakiś syf, jakbyś zażył trut-
kę na szczury albo ace”. Obec-
nie, choć jest „czysty” od kilku 
lat, to ma poważne problemy 
z koncentracją. Inne możliwe 
pozostałości to stany lękowe, 
bezsenność, urojenia, apatia, 
ataki szału, problemy z oddy-
chaniem, śpiączka.
Zagrożenie dopalaczami na-
rasta od kilkunastu lat. Ocenia 
się, że w ciągu ostatnich kilku 
lat skala zjawiska zwiększyła 
się dwukrotnie. Nie dzieje się 
to kosztem narkotyków, których 
zażywanie w tym czasie nie 
zmniejszyło się. Zmiana sytu-
acji nie jest jednak łatwa.
Rzecznik prasowy KPP 
Otwock, nadkom. Daniel Nie-
zdropa potwierdza, że dopala-
cze są cały czas dostępne na 
naszym rynku. Ich zażywanie 
klasyfikuje jako zjawisko patolo-
gii społecznej. Oczywiście, skali 
problemu nie można zrównać z 
alkoholizmem, ale na pewno 

nie wolno jej bagatelizować. 
Trudnością w zwalczaniu zja-
wiska jest ciągła zmiana składu 
używek. Na jedną, wciągniętą 
na listę zakazanych substancji, 
pojawiają się nowe o zmienio-
nym składzie i innej nazwie. 
Weryfikacja zabiera sporo cza-
su, co działa na niekorzyść. Po-
jawiają się ciągle nowe kanały 
dystrybucji. Tak więc praca po-
licji w tym zakresie jest mozol-
na - wymaga fachowej wiedzy 
i szczególnych umiejętności. 
Nadkomisarz przestrzega, że 
za posiadanie zabronionych 
substancji grozi do 3 lat wię-
zienia, za udzielanie (handel) 

do 10 lat, zaś za częstowanie 
nieletnich nawet 8 lat. Policja 
zapowiada w okresie wakacyj-
nym wzmożone kontrole i prosi 
o przekazywanie informacji na 
ten temat.
Na koniec przekazujemy apel 
nadkom. Daniela Niezdro-
py skierowany do młodzieży: 
„Niech rozpoczęte wakacje 
będą wolne od używek. Nie 
ulegajcie namowom i presji 
otoczenia. Pamiętajcie, że 
rozsądek to jest to, czym nale-
ży się w życiu kierować, a do-
palacze mogą bardzo szybko 
to życie zniszczyć.”

Sławomir Wąsowski

Bezpieczne wakacje w Józefowie
że policjant to nie tylko stróż 
prawa, ale i przyjaciel.
Dzieci mogły wziąć udział 
w zabawach i konkursach z 
nagrodami, a młodzież sko-
rzystać z symulatora jazdy 
motocyklem. Dla dorosłych 
przewidziano spacer z prze-
szkodami przy użyciu alkogo-
gli i narkogogli.
Uczestnicy wydarzenia mogli 
także obejrzeć wóz Ochotni-
czej Straży Pożarnej wraz z 
wyposażeniem i posiedzieć 
w łódce ratowniczej oraz 

zobaczyć sprzęt policyjny. 
Prawdziwą atrakcją był pokaz 
przewodników policyjnych z 
psem służbowym. Uczestnicy 
poznawali tajniki pracy techni-
ka kryminalistyki i sprawdzali 
swoje umiejętności w zakresie 
ratownictwa medycznego.
Dużym wzięciem cieszyło się 
stoisko bezpłatnego znakowa-
nia rowerów. Chętni musieli 
cierpliwie poczekać na swoją 
kolej. W międzyczasie można 
było skorzystać z porady eks-
pertów Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej w Otwocku, po-
rad fizjoterapeutów, zmierzyć 
ciśnienie, dowiedzieć się o 
pierwszej pomocy w zakre-
sie urazów i wypadków oraz 
uzyskać porady profilaktyczne 
dotyczące zdrowia i zapoznać 
się z funkcjonowaniem reje-
stracji on-line do lekarza.
W ciągu całego pikniku lu-
dzie swobodnie rozmawiali z 
policjantami i dzielnicowymi 
na tematy bezpieczeństwa i 
otrzymywali odpowiedzi na 
nurtujące ich pytania. Chętni 

mogli skorzystać z informacji i 
porad dotyczących wstąpienia 
w szeregi stróżów prawa.
Wśród gwaru, kolorowych ba-
lonów, piłek plażowych oraz 
innych gadżetów widać było, 
że dzieci, młodzież i dorośli 
świetnie spędzili ten czas. 
Jak pokazał sobotni piknik w 
Józefowie, który zorganizo-
wała Komenda Powiatowa 
Policji w Otwocku, nie brakuje 
policjantów szczerze zaanga-
żowanych w promocję dzia-
łań mających służyć bezpie-
czeństwu.

Zuzanna Sikora
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W sobotę, 23 czerwca, na skwe-
rze Szarych Szeregów obok 
Teatru Miejskiego im. St. Jara-
cza odbył się X finał otwockiej 
edycji „Motoserca”. Wydarze-
nie - pod hasłem ,,Krew darem 
życia” - zostało zorganizowane  
przez otwocki Zryw MC Poland 
należący do Kongresu Polskich 
Klubów Motocyklowych. Na 
placu stanął autokar Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Warszawie, 
przed którym ustawiła się kolej-
ka, aby oddać krew. Według 
naszych informacji udało się 
zebrać ( od 24 osób)  prawie 11 
litrów tego cennego płynu.
Podczas dziesiątego finału 
imprezy można było posłu-
chać m.in. lokalnego zespołu 
rockowego The Foolishly, któ-
ry wystąpił na scenie rozsta-
wionej na skwerze. Oprócz 
tego na uczestników czekało 
sporo atrakcji. Dzieci zachęcał 

Na terenie południowego 
Mazowsza, w ramach Wojsk 
Obrony Terytorialnej formo-
wana jest 6 Brygada OT, 
która od lipca tworzy kolej-
ne bataliony lekkiej piecho-
ty. Powstają one w Płocku, 
Radomiu oraz Pomiechów-
ku. Terenem stałej odpo-
wiedzialności będzie połu-
dniowe Mazowsze, w tym 
Otwock. Już teraz wszyscy 
chętni do wstąpienia w sze-
regi WOT mogą starać się  
o przyjęcie do służby. Batalio-
ny będą przyjmować ochot-
ników nie tylko z powiatów 
swojego rejonu odpowiedzial-
ności, ale także z innych re-
gionów województwa.
Informacje na temat Teryto-
rialnej Służby Wojskowej do-

Ruszył nabór do WOT w Otwocku!
Ochotnicy do 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej z Otwocka mogą składać 
wnioski o przyjęcie do służby. Rekrutować mogą kobiety i mężczyźni, którzy nie pełnili 
do tej pory służby wojskowej oraz rezerwiści. Brygada planuje również kolejną uroczystą 
przysięgę wojskową w Płocku, która odbędzie się już 15 lipca.

stępne w każdej Wojskowej 
Komendzie Uzupełnień (WKU) 
oraz na stronie internetowej  
www.terytorialsi.wp.mil.pl.

Wojskowa Komenda 
Uzupełnień. Warszawa 

- Ochota, ul. Sękocińska 8, 
02-313 Warszawa

Czym jest szesnastka?
Szkolenie to w praktyce będzie 
obejmowało naukę i dosko-
nalenie umiejętności taktycz-
nych i strzeleckich. Pierwszego 
dnia ochotnicy zostaną umun-
durowani i wyekwipowani.  
W kolejnych dniach zostaną 
poddani „testowi wejściowemu” 
sprawności fizycznej i badaniu 
współczynników masy ciała. 
Wyniki tych testów i badań zo-

staną wykorzystane w dalszej 
służbie, głównie w celu dosko-
nalenia sprawności fizycznej 
kandydatów. Następne dni 
obejmować będą wdrożenie 
elementów zielonej taktyki wła-
ściwej dla lekkiej piechoty.
Największy nacisk podczas 
szkolenia zostanie położo-
ny na naukę praktycznych 
umiejętności posługiwania się 
bronią, zasad zachowania na 
polu walki oraz przetrwania. 
Ważnymi elementami będą 
również pomoc przedmedycz-
na i topografia.
Ochotnicy posługiwać się będą 
najnowocześniejszą polską 
bronią- karabinkiem MSBS 
Grot. To pierwszy system bro-
ni strzeleckiej korzystający  
z amunicji 5,56 x 45 mm opra-

cowany i wyprodukowany 
wyłącznie siłami krajowego 
przemysłu oraz ośrodków na-
ukowych – jest on też w pełni 
zgodny ze standardami NATO.
6 Mazowiecka Brygada Obro-
ny Terytorialnej im. rtm. Witol-
da Pileckiego została powoła-
na w drugim etapie tworzenia 
Wojsk Obrony Terytorialnej. 
Jej stałym rejonem odpowie-
dzialności jest południowe 
Mazowsze. W skład bryga-
dy wchodzi pięć batalionów 
lekkiej piechoty, dowodzi płk 
Grzegorz Kaliciak.

Zadania Wojsk Obrony Terytorialnej
Wojska Obrony Terytorial-
nej będą ściśle współdziałać  
z wojskami operacyjnymi. Mi-
sją WOT jest obrona i wspie-
ranie lokalnych społeczności. 
Do głównych zadań w czasie 
pokoju będzie należało m.in. 
przeciwdziałanie i zwalczanie 
skutkom klęsk żywiołowych. 
W czasie wojny WOT będzie 
wspierać wojska operacyjne  
w strefie bezpośrednich dzia-
łań bojowych, a poza nią bę-
dzie stanowić siłę wiodącą.

X finał Motoserca w Otwocku
dmuchany zamek, a na środ-
ku placu rozstawiona została 
trampolina, na której znajdo-
wało się mnóstwo najróżniej-
szych pluszaków. Swój punkt 
przygotowała także Aurea - 
fundacja pomocy goldenom. 
Ta szczególna rasa psów jest 
bardzo przyjazna w kontakcie 
z człowiekiem, więc dla naj-
młodszych była to niemała ra-
dość. Na miejscu wydarzenia 
na wszystkich czekała woda 
od OPWiK, drożdżówki i prze-
kąski z grilla, a oprócz tego 
możliwość naprawy oraz kup-
na galanterii skórzanej i - rzecz 
jasna - motocykle. Ustawione 
pojazdy znakomicie prezento-
wały się na ulicy, a przy okazji 
można było dowiedzieć się, jak 
wyglądały starsze modele. Na 
skwerze zlokalizowano także 
punkt z historycznymi wiado-
mościami o Otwocku. 
Dla tych, którzy oddali krew 

w podstawionym autokarze, 
poza drobnymi upominkami 
będących darem wdzięczno-
ści, czekały też inne nagrody. 
Zwycięzca loterii zgarnął ro-
wer, a dwoje innych szczę-
śliwców zdobyło kamerę oraz 
bezprzewodowy głośnik. Po-
mimo późniejszego deszczu, 
uczestnicy chętnie korzystali 
z atrakcji. Trzeba zaznaczyć, 
że wśród oddających krew 
byli tacy, którzy robili to po raz 
pierwszy, bo ukończyli 18. rok 
życia, ale byli również wete-
rani - po raz kolejny pomagali  
z potrzeby serca drugiemu 
człowiekowi.
Takie imprezy jak te pokazu-
ją, że w szczytnym celu war-
to zjednoczyć siły, by razem 
zrobić coś więcej i bez żadne-
go przymusu okazać pomoc 
cząstką siebie.

Sebastian Rębkowski
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Kawa czy herbata
z Grzegorzem Miszewskim - właścicielem otwockiej kawiarni

„Cafelokomotywa”,pasjonatem dobrej kawy i herbaty 
rozmawia Andrzej Idziak

Mówi się, że każdy  
człowiek powinien mieć  

w życiu jakąś pasję…  
Pan, gościom swojej 

kawiarni, oferuje bogaty 
wybór herbat i kaw.  

Skąd wzięło się u Pana 
zamiłowanie do tych  

napojów?

Jak sięgnę pamięcią za-
wsze lubiłem dobre jedze-
nie, pyszną kawę, herbatę 
czy wino. Te rzeczy w na-
turalny sposób łączą się ze 
sobą. Moja nieżyjąca już 
babcia Basia, która była 
prawdziwą damą przed-
wojennej Warszawy, uwiel-
biała celebrować takie 
przyjemności. Pamiętam te 
herbaty, mieszanki - Cey-
lon i Dilmah - pite w por-
celanowych filiżankach, 
kawę Lavazza kupowaną 
w Baltonie czy przywiezioną 
gdzieś z zagranicy. Zawsze 
kochałem tę atmosferę. 
Mieszkanie mojej babci na 
powiślańskiej Tamce miało 
niesamowity klimat, było 
miejscem, w którym czułem 
się dobrze i bezpiecznie. To 
wszystko zostawiło we mnie 
jakiś ślad. Spowodowało, 
że później w dorosłym życiu 
zrodziło się we mnie zamiło-
wanie do tego co dobre, 
do smakowania życia po-
przez takie drobne przyjem-
ności, jak picie doskonałej 
jakości kawy czy herbaty.

A sam woli Pan  
kawę czy herbatę?

Zawsze wolałem kawę, bo 
dobrze mnie stymulowa-
ła, jednak kiedy pojawiły 
się  problemy ze zdrowiem, 
zacząłem sięgać także po 
herbatę. I proszę sobie wy-
obrazić, odkryłem, że kiedy 
wypiję filiżankę dobrej białej 
lub zielonej herbaty, to czuję 
się tak, jakbym wziął tablet-
kę pobudzającą czy wypił 
pięć kaw… To naprawdę 
niesamowite uczucie!
W pewnym momencie swo-
jego życia spotkałem na 
swojej drodze miłych i życz-
liwych ludzi, którzy wprowa-
dzili mnie w świat kawy. Byli 
to ludzie prowadzący dzi-
siaj, moim zdaniem, jedną 
z najlepszych palarni kawy 
w Warszawie na Wybrzeżu 
Gdańskim. To oni uświa-

domili mi, jak ważne jest, 
z jakiej plantacji pochodzi 
kawa, czy ziarna są zagrzy-
bione, czy nie, jaką metodą 
są przygotowywane i jak 
wygląda obróbka ziaren  
i ich suszenie. Jest mnó-
stwo czynników mających 
wpływ na jakość kawy, któ-
re dla przeciętnego zjada-
cza chleba nie mają zna-
czenia. Kiedy kupujemy ją  
w sklepie, po prostu nie 
zwracamy na nie uwagi. 
Kiedy restaurator zamawia 
kawę dla gości w kawiarni, 
musi zwracać uwagę na 
istotne cechy tego produk-
tu, bo są one niesłychanie 
ważne. To samo zresztą od-
nosi się do herbaty - wielko-
ści i jakości liścia, partii czy 
zbiorów, z których pochodzi. 
Dobry wybór i odpowiednia 
selekcja surowca ma bar-
dzo duży wpływ na to, jak 
podana kawa czy herbata 
smakuje później w filiżance.

Skąd wiadomo, że kawa 
jest dobra i jak należy  
ją przyrządzać. żeby  

wydobyć z niej pełnię 
smaku i aromatu?

(Uśmiech) - Zawsze powta-
rzam, że dobra kawa czy 
herbata, to taka, która nam 
smakuje! Problem w tym, że 
musimy mieć porównanie, 
no bo jak inaczej możemy 
powiedzieć, że coś jest do-
bre czy złe. O jakości kawy 
podawanej w kawiarni de-
cyduje przede wszystkim 
świadomość baristy i ziarno. 
Z jakiego regionu pocho-
dzi, czy jest to singiel czy 
mieszanka, a jeżeli tak - to 
w jakich proporcjach, jaka 
jest data jego wypalenia. 
Proszę mi wierzyć, dla do-
świadczonego oka już po 
tygodniu widać jak zmie-
nia się struktura espresso. 
Przede wszystkim widać 
to po creamie parzonej 
kawy. Po dwóch, trzech 
tygodniach można już za-
obserwować, jakiej zmianie 
ulega bazowy shot będący 
podstawą białej czy czar-
nej kawy, kaw mlecznych 
czy koktajli. Konsument nie 
zawsze ma pełną świado-
mość tego, co dostaje, 
a powinien! Dalej, to już 
sama technologia przyrzą-
dzania: odpowiednia gra-

matura, mielenie, właści-
wa temperatura parzenia, 
dobrze dobrany stosunek 
wody do kawy i na końcu 
- odpowiednie podanie, 
czyli wszystkie czynności, na 
które wpływ ma barista. Za-
chowanie  odpowiednich 
proporcji powoduje, że 
klient zamawiający espres-
so, dostaje właśnie espres-
so, a nie np. americano. 
Pewne standardy przyjęte 
na rynku europejskim mu-
szą obowiązywać, chociaż 
duże sieciowe kawiarnie 
coraz częściej mają tenden-
cje do ich zacierania. Jeżeli 
przychodzimy do kawiarni, 
w której barista nie stosuje 
właściwych standardów, 
to serwowana kawa jest za 
gorzka albo za kwaśna, nie-
dopalona lub przepalona 
w ekspresie. Samo przygo-
towanie napoju jest więc 
niezwykle ważne. To samo 
odnosi się do herbaty… Li-
czy się jakość liścia, planta-
cja i zbiory, również mieszal-
nia. Tych z kolei, podobnie 
jak palarni kawy, jest całe 
mnóstwo. Pytanie tylko, któ-
ra z nich jest uczciwa i która 
oferuje dobrej jakości suro-
wiec. Proszę porównać do-
brej jakości liść herbaciany, 
który rozwija się w wodzie, 
oddając w filiżance pełnię 
smaku i aromatu z zawar-
tością tego, co zaparzamy 
w papierowej torebce. Nie 
trzeba być specjalistą, żeby 
docenić, jaka jest różnica  
w smaku.

Czy kawa rozpuszczalna  
to „profanacja”  
tego napoju?

Nie… Chyba nie. Jeżeli ko-
muś smakuje, niech sobie ją 
pije. Nie zmienia to jednak 
faktu, że tego typu kawa 
nie jest zdrowa i ma w so-
bie więcej chemii niż kawa 
naturalna. Parząc ją, nale-
ży w związku z tym zalewać 
wrzątkiem, bo w ten sposób 
większość zawartych w niej 
związków chemicznych jest 
neutralizowana. W przeci-
wieństwie do kawy natural-
nej, którą powinno zalewać 
się wodą o niższej tempera-
turze. Chodzi bowiem o to, 
żeby nie przepalić ziaren  
i wyciągnąć z nich opty-
malny smak.

A jaka jest Pana  
ulubiona kawa?

Zdecydowanie oleiste, wło-
skie espresso. To klimat, któ-
ry jest mi najbliższy i może 
zaskoczę Pana, ale lubię 
smak kawy robusta. Ostat-
nio byłem z moim przyjacie-
lem na kawie w Warszawie 
i w maleńkiej kawiarence 
piłem espresso przyrządzo-
ne w proporcjach 95 proc. 
robusty i 5 proc. arabiki  
i to było naprawdę TO! To 
świadczy o tym, że rodzaj 
kawy jest mniej istotny, 
bardziej liczy się sposób jej 
przyrządzenia. W tej materii 
zresztą niesłychanie dużo się 
dzieje. Wciąż pojawiają się 
nowe urządzenia do przy-
gotowywania tego napo-
ju, wprowadzane są nowe 
technologie… Ostatnio bar-
dzo popularne są np. kawy, 
których nie poddaje się ob-
róbce cieplnej, przygotowy-
wane tzw. metodą kropel-
kową. Polega to na tym, że 
zmielone ziarno zalewane 
jest w górnym pojemniku 
wodą filtrowaną i przez kilka 
godzin woda, kropelka po 
kropelce, sączy się do dol-
nego zbiorniczka. Trwa to 
zwykle kilka, a czasem kilka-

naście godzin. Do tego typu 
alternatyw używamy zwykle 
mieszanek cytrusowych 
pochodzących w Afryki  
- z Etiopii, Kenii czy Konga, 
bo uważam, że pasują one 
do nich najlepiej. 

Ukończył Pan jakieś  
kursy baristyczne?

Tak. Ukończyłem 6 czy 7 
takich kursów, w różnych 
kategoriach, m.in. Barista 
Basic, Barista Advanced, 
Latte Art czy TestingCup.

Czy w domu można  
przyrządzić kawę  

lub herbatę równie  
dobrą jak w kawiarni?

Jak najbardziej… I nie wy-
maga to zakupu jakiś dro-
gich i technologicznie za-
awansowanych urządzeń. 
Nie zawsze to, co jest spe-
ciality lub manufakturą, 
musi być dużo droższe. Wy-
starczą dobrej jakości ziar-
na czy liście. I nie potrzeba 
ich wiele. Aby przyrządzić 
filiżankę dobrej herbaty, 
wystarczy wsypać do niej 
jedynie 2 gramy liści.

Dziękuję za rozmowę!
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Otwock i okolice znane są 
ze swych walorów przyrodni-
czych, zdrowotnych i… świder-
majerów. Swoją markę miasto 
zdobyło na przełomie XIX i XX 
wieku, odkąd można tu było 
dojechać Drogą Żelazną i Nad-
wiślańską tzw. linią otwocką. 
Z powodu urokliwej przyrody 
zostało ulubionym miejscem 
wakacyjnym warszawiaków. 
Wkrótce zyskało też rozgłos z 
powodu uzdrowisk, które po-
wstawały tu jak grzyby po desz-

Świdermajery – dziedzictwo lokalne
czu. Trudno się dziwić – lekka 
gleba (piaszczysta wydma), na 
której jest położony i wszech-
obecne sosny ze swymi ete-
rycznymi olejkami sprawiały, że 
mikroklimat Otwocka był niepo-
wtarzalny. Mówiło się nawet, że 
są tylko dwa miejsca na świecie  
o najdoskonalszym klimacie 
dla człowieka: Otwock i Aca-
pulco.
Od 1880 r. w osadzie poło-
żonej po obu brzegach rze-
ki Świder (ówczesna nazwa 

Brzegi) zamieszkał Elwiro 
Andriolli – twórca stylu w bu-
downictwie nazwanego świ-
dermajer. Styl ma elementy 
budownictwa mazowieckiego 
o lekkiej konstrukcji i bogato 
zdobionych pawilonów, którą 
Andriolli wzbogacił o weran-
dy i przedsionki zaczerpnięte 
z architektury schronisk al-
pejskich i rosyjskich daczy. 
Dla świdermajerów charak-
terystyczne są drewniane, 
ażurowe zdobienia werand  
i ganków oraz spiczaste 
zwieńczenia dachów.

Po II wojnie światowej władze 
komunistyczne zasiedlały te 
domy jak popadło. Nierzadko 
w takim świdermajerze miesz-
kało tyle rodzin, ile było pokoi 
i werand. Z czasem ludzie tam 
mieszkający dobudowywali, 
zwykle byle jakie, dostawki  
i tak niszczały te perełki archi-
tektury. Mieszkańcom kojarzy-
ły się z komunalną biedą, więc 
kto mógł, uciekał do bloków 
lub własnych domów.

Na przełomie lat 80 i 90 świ-

dermajery nie przedstawiały 
się okazale. Ledwie ułamek 
z nich był w dobrym stanie. 
Często dochodziło do poża-
rów, a działki władze gmin 
sprzedawały. Nikt się nimi 
nie interesował. Gminy, bo 
miały inne problemy, a re-
monty tam były jak studnia 
bez dna. Mieszkańcy, gdyż 
żyło się tam bez wygód  
i w urągających warunkach. 
Dopiero przełom wieków obu-
dził inicjatywy społeczne – lu-
dzie dobrej woli skrzyknęli się 
i zaczęli wywierać presję na 
samorządy, aby zadbały o to 
dziedzictwo kultury.

I tak, od kilkunastu lat, nie-
które z pozostałych świder-
majerów znów zachwycają 
swoją urodą. Przy wsparciu 
samorządów znów wraca-
ją do zaprojektowanej formy 
- tak architektonicznej jak  
i kolorystycznej. Ba, są 
mieszkańcy, którzy swe nowe 
domy budują w tym stylu. 
Podczas wędrówek leśnymi 
ulicami Otwocka czy Józe-
fowa można się natknąć na 

nowe świdermajery. Tworzy 
to znów ten niepowtarzalny 
klimat, ciesząc oczy jak wte-
dy, gdy oglądał je Bolesław 
Prus, który pisał: „Są to cac-
ka, jakich Warszawa jeszcze 
nie widziała w tej rozmaitości 
i ilości. Każdy z nich bawi oko 
piękną formą, sztukaterią, 
rzeźbieniami, tapicerskimi 
ozdobami albo żywą barwą.”
I tak oto w Józefowie władze 
gminy ogłosiły przetarg na 
przygotowanie dokumentacji 
projektowej oraz wykonanie 
robót budowlanych oraz do-
stawę i montaż wyposażenia 
dla zamówienia publicznego 
„Modernizacja i renowacja 
budynku przy ul. Kardynała 
Wyszyńskiego 2 w Józefowie 
mająca na celu dostosowanie 
obiektu do nowych funkcji: 
Domu Nauki i Sztuki.” Jest to 
przykład dbania o dziedzic-
two kulturowe, gdzie łączy się 
piękno świdermajera z funk-
cją użytkową, aby pozostał 
ślad dla przyszłych pokoleń. 
Z niecierpliwością czekamy 
na rezultat.

Zuzanna Sikora

Świdermajer Józefów ul. Kardynała Wyszyńskiego 2

Nowy budynek w stylu Świdermajer

Koncepcja budynku po renowacji
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Powiat Otwocki

Kulturalne fiszki

Józefów

Aparat na dwa
Miłośnicy sztuki fotografii będą 
ukontentowani, bowiem przed 
nimi teoria oraz praktyka z apa-
ratem w tle. 5 lipca odbędzie 
się wernisaż wystawy fotografii 
pt. „Magia fotografii, czyli świat 
pod drugiej stronie obiektywu”. 
Będą to prace przygotowa-
ne przez uczestnicy kursów 
fotograficznych realizowa-
nych w MOK Józefów przez 

instruktorów Zofię i Mirosława 
Nowaczyków. Dwa dni później  
– w sobotę - zaprasza-
my na plener fotograficzny  
pt. „Wschód słońca z aparatem, 
czyli polowanie na mgłę”. Cze-
kać Was będzie emocjonująca 
wędrówka przed wschodem 
słońca, w ciemności po to, by 
zdążyć wyciągnąć aparaty  
i ustrzelić wspaniałą fotkę. Nie 

zapomnijcie zabrać również 
statywów.

Udział w plenerze 
jest bezpłatny. 

Obowiązują zapisy: 
agnieszka.jung 

@mokjozefow.pl, 
tel. 22 789 22 84.

5 lipca (czwartek),  
godz. 18.00

7 lipca (sobota),  
godz. 3.00

MOK Józefów,  
ul. Wyszyńskiego 1

Otwock
29 czerwca, godz. 18.00, Klub Mlądz, ul. Majowa 202

Twórcza Posiadówa - warsztaty plastyczne dla młodzieży i do-
rosłych. Czerwcowe warsztaty poświęcone będą betonowi – 
uczestnicy stworzą niepowtarzalną osłonkę na doniczkę. Obo-
wiązują zapisy – wstęp 10 zł.

Karczew
29 czerwca, godz. 19.00,  

Piwnica pod Barankiem, ul. Widok 2

Sekcja Teatralna Klubu Seniora Miejsko – Gminnego Ośrodka 
Kultury zaprasza na inscenizację pt. „Miasto, które znam” w re-
żyserii Laury Łącz. Wstęp wolny.

Otwock

Repertuar Kina Oaza
Zimna wojna

29 czerwca, godz. 20:30 
30 czerwca, godz. 19:00

Deadpool 2
29 czerwca, godz. 18:00 
30 czerwca, godz. 14:30

Celestynów

Na festiwal został nomino-
wany decyzją jury, wygry-
wając I Przegląd Zespołów  
i Śpiewaków Ludowych or-
ganizowany 19 maja przez 
powiat otwocki. Spośród 
grup i solistów z powiatów: 
otwockiego, garwolińskiego, 
siedleckiego oraz mińskie-
go, których starości objęli 
patronatem majowy prze-
gląd, okazał się najlepszy  
i tym samym otrzymał szan-
sę dalszego występu na 
ogólnopolskim 52 Festiwalu 
Kapel i Śpiewaków Ludo-
wych w Kazimierzu Dolnym 
nad Wisłą. Festiwal odbył się 
w dniach 21-24 czerwca. Jak 
podają organizatorzy, udział 
w nim wzięło 800 artystów 
z 15 województw. Wystę-
pujący jako solista Andrzej 
Powałka zdobył zaszczytne 
3 miejsce. 
Pan Andrzej rozpoczął nie-
dawno współpracę z zespo-
łem ludowym „Podbielanki”. 

Odlotowy Nielot
29 czerwca, godz. 12:00 
30 czerwca, godz. 13:00

Uprowadzona księżniczka
30 czerwca, godz. 17:00

1 lipca, godz. 17:00

Celestynów

Solista z Celestynowa  
trzeci w ogólnopolskim festiwalu
Mieszkaniec gminy Celestynów Andrzej Powałka w 52 ogólnopolskim festiwalu w Kazi-
mierzu Dolnym zajął 3 miejsce

Prowadził również zajęcia 
muzyczne dla najmłodszych 
przybliżające im tańce i pie-
śni ludowe oraz tradycje 
regionalne. Wcześniej, bo  
9 czerwca, w Maciejowicach 
Andrzej Powałka znalazł się 
także wśród laureatów, którzy 

zdobyli pierwsze nagrody 
w kategorii solistów śpie-
waków XXV Konkursu Ka-
pel i Śpiewaków Ludowych 
Regionów Nadwiślańskich 
„POWIŚLAKI”.

AnKa
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Józefów

Wakacje to upragniony czas wszystkich uczniów – tych starszych jak i młodszych. Wszak mają 
dwa miesiące odpoczynku. Dla rodziców jest to również zmartwienie. No bo co tu zrobić, aby 
pociechy się nie nudziły? Ciekawą propozycję ma ośrodek józefowskiej kultury, czyli MOK. Przed 
Wami artystyczny lipiec - będzie to cykl porannych spotkań dla dzieci w wieku 6- 12 lat. W tym roku 
motyw przewodni to podróże połączone z artystyczną i międzypokoleniową zabawą. W każdy wto-
rek zapraszamy na aktywność w „Strefie przygody”, w środy czekają Was ekscytujące spotkania 
w „Strefie podróżnika”, a piątki upłyną pod znakiem „Artystycznej przygody”. Na wszystkie wyda-
rzenia  wstęp wolny. Obowiązują zapisy: agnieszka.jung@mokjozefow.pl, tel. 22 789 22 84. 
Poniżej prezentujemy skrócony plan akcji (2-27 lipca). 

„STREFA PRZYGODY”
Wtorki, godz. 10:00–11:20

Spotkania inspirowane różnymi zakątkami świata ze sztuką i dobrą zabawą w tle. Uczestnicy  
3 i 17 lipca będą wyplatać własne bransoletki i wisiorki, a 10 i 24 - wykonają ekomandale i statki.

„STREFA PODRÓŻNIKA” 
Środy, godz. 10:00 –11:20

- 4 lipca   - Przygotowanie do Dalekiej Wyprawy, czyli jak spakować się w podróż do Amazonii.
                   Spotkanie z podróżnikiem i fotografem Zofią Nowaczyk.
- 11 lipca - Dokąd pełzną węże. Charakterystyczne środowisko występowania 
                   m.in. boa tęczowego czy pytona tygrysiego
- 18 lipca - Jak nie w łóżku, to gdzie? Dowiecie się jak i gdzie spać podczas wyprawy. 
                   Spotkanie połączone z zajęciami praktycznymi. 
                   Prowadzenie: podróżnik i fotograf Zofia Nowaczyk.
- 25 lipca - Świat w zasięgu nosa. Jak pachnie świat 
                  - spotkanie z podróżnikiem Krzysztofem Świdrakiem.

„ARTYSTYCZNE PRZYGODY”
Piątki, godz. 10:00–11:20

Podczas czterech kolejnych spotkań uczestnicy wykonają niezwykłe prace z papieru, krepy i kre-
piny oraz drobne przedmioty metodą decoupage.

LETNIE KINO „POD PARASOLEM”
DZIECI 3–6 LAT

Czwartki, godz. 10:00

DZIECI 6–12 LAT
Poniedziałki i czwartki, godz. 11:30 

MŁODZIEŻ, DOROŚLI, SENIORZY
Poniedziałki i czwartki, godz. 17:00

Lipiec pełen wrażeń

Amilcar Batista Cruz to praw-
dziwy wirtuoz gitary klasycz-
nej z Brazylii, a do tego  kom-
pozytor i wokalista. Wraz ze 
swoim zespołem artysta za-
bierze Was w świat brazylij-
skiej muzyki i tańca. Zagra nie 
tylko perełki Bossa Novy, takie 
jak: Aqua de beber, Mas que 
Nada, Samba de Vearo, Desa-
finado, ale także zaprezentuje 
własne kompozycje: Flor de 
Lotus i Brincar de Amor, któ-
re są już promowane w wielu 
stacjach radiowych. Wstęp 
wolny, impreza odbędzie się 
w ramach cyklu „Ogrodowe 
koncerty muzyczne”.

8 lipca (niedziela), 
godz. 18.00

skwer im. św. 
Jana Pawła II, Józefów

Już 1 lipca zapraszamy na 
wspaniały koncert pt. „Piosenki 
polskie. Ocalić od zapomnie-
nia”. Jak sam tytuł wskazu-
je, możecie spodziewać się 
niezapomnianych przebojów 
(autorstwa m.in.: Krzysztofa 
Klenczona, Czesława Nieme-
na, Tadeusza Nalepy, Marka 
Grechuty, Miry Kubasińskiej, 
Marka Jackowskiego) takich 
jak: „Biały krzyż”, „Modlitwa”, 
„Świat w obłokach”, „Ocalić od 
zapomnienia”, „Oprócz błękit-

Józefów

Yanina dla Polski
nego nieba” czy „Tolerancja”. 
Koncert w wykonaniu Janu-
sza Yanina Iwańskiego wraz  
z zespołem w składzie: Dariusz 
Bafeltowski – gitary, vocal, 
Przemysław Pacan – cajon, 
instrumenty perkusyjne, vocal, 
Agnieszka Djatri Kural – bass.
Janusz Yanina Iwański to 
marka sama w sobie - gita-
rzysta, kompozytor, producent  
i autor tekstów. Znany przede 
wszystkim ze współpracy  
z zespołem Maanam, a tak-
że z dokonań duetu SOYKA 
YANINA, z którym ma na kon-
cie ponad 1500 koncertów 
zagranych w kraju, a także  
w całej Europie, Stanach Zjed-
noczonych i Meksyku. Wstęp 
wolny, impreza odbędzie się  
w ramach cyklu „Ogrodowe 
koncerty muzyczne”.

1 lipca (niedziela), 
godz. 18.00

skwer im. św. 
Jana Pawła II, Józefów

źródło:  
wikimedia.
org

Celestynów

Witaj, lato!
Wójt gminy Celestynów oraz przewodniczący Rady Gminy 
Celestynów zapraszają na Gminne Powitanie Lata, które 
odbędzie się w Starej Wsi już 1 lipca. Wstęp wolny. Poniżej 
prezentujemy program imprezy.
- godz. 16.00 otwarcie imprezy
- godz. 16.10 dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi
- godz. 16.40 Zespół ludowy „Podbielanki” z Podbieli
- godz. 17.00 Zespół „Szalone Gitary”-  przeboje „Czerwonych Gitar”
- godz. 18.00 sekcja tańca nowoczesnego, jazz i modern-jazz GOKiS
- godz. 18.20 Kuźnia Talentów Muzycznych 
                       pod kierunkiem Dariusza Wesołowskiego
- godz. 18.30 wokalistka Małgorzata Przybysz
- godz. 19.00 Zespół „Stereo”
- godz. 20.00-21.30 zabawa taneczna przy muzyce zespołu „Cover”

Józefów

Brazylijskie rytmy
źródło: 

www.amilcar
batistacruz.com
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Szachowe srebro
W połowie czerwca rozegrane zostały Mistrzostw Mazow-
sza Juniorów w Szachach Klasycznych – w turnieju wystą-
pił mieszkaniec gminy Wiązowna – Przemek Laszczak. 

Nasz młody zawodnik (ka-
tegoria do lat 18) spisał się 
znakomicie bowiem zdobył 
srebrny medal, a co za tym 
idzie – tytuł wicemistrza Ma-
zowsza w szachach klasycz-
nych. Turniej rozgrywany był 
systemem kołowym – 7 rund, 
a areną umysłowym zmagań 
była hala sportowa Radzy-

mińskiego Ośrodka Kultury  
i Sportu. Wywalczony medal 
cieszy tym bardziej, bowiem 
na liście uczestników znala-
zła się spora liczba uczest-
ników, mających w swoim 
sportowym CV wielokrotny 
udział w imprezach tej rangi. 
Gratulujemy.

Wakul

źródło: tuwiazowna.pl

Podium w grupie
16 czerwca w Nowej Sarzynie odbyła się szósta już edycja 
Międzynarodowego Turnieju Karate Kyokushin „TATARIA 
CUP”. Na zawodach nie zabrakło reprezentacji Klubu Spor-
tów Walki Bushi, która w czternastoosobowym składzie wy-
walczyła trzecie miejsce w klasyfikacji drużynowej.

W rywalizacji o tytuł najlepszych 
wystąpiło 150 karateków z 14 
miejscowości z Polski – Brzost-
ka, Gorzyc, Góra Kalwaria, 
Niepołomic, Józefowa pod War-
szawą, Ostrów Mazowiecka, 
Radomska, Rzeszowa, Rudni-

ka nad Sanem, Nowej Sarzyny, 
Leżajska, Bielska Białej, Sarzy-
ny, Michalina oraz z zagranicz-
nych klubów z Łotwy – Salaspils  
i Rumunii – Ploeszti. Zawodnicy 
rywalizowali w konkurencjach 
kumite, kata oraz full contact 

według przepisów światowej 
organizacji karate WKB. Rywa-
lizacja stała na bardzo wysokim 
poziomie, a rewelacyjną formę 
zaprezentowali fighterzy z Ru-
munii. Nagrody zwycięzcom po-
szczególnych kategorii wręczali 
Prezes LKKK Pan Mirosław Hoł-
da, BC Shihan Paweł Juszczyk 
z Otwocka, BC Sensei Cristi Bo-
zianu z Rumunii, BC Sensei Ma-
ris Muskats z Łotwy, BC Sensei 
Sławomir Dubiel z Bielska Białej. 
Na stronie www.karate.lezajsk.pl 
znajdziecie szczegółowe wyniki.

Wakul

źródło: KSW Bushi
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Szykuje się prawdziwe ści-
ganie na ulicach Otwocka.  
W niedzielę, 8 lipca 2018, pla-
nowane są ogólnopolskie za-

Rozgrywki miały miejsce na 
boisku z naturalną nawierzch-
nią w Regucie. Nad częścią 
sportową turnieju czuwali go-
spodarze obiektu, czyli Reguc-
ki Klub Sportowy ”Bór” Regut.
Dla zawodników oraz przy-
byłych kibiców organiza-
torzy przygotowali wiele 
atrakcji: malowanie włosów, 
dmuchane zjeżdżalnie, bańki 
mydlane, warsztaty artystycz-

Półmaraton otwocki na rolkach
wody w jeździe szybkiej na rol-
kach. Zawody przeznaczone 
są zarówno dla zawodników, 
jak i amatorów z całej Polski. 

Start i meta znajdować się 
będą przed Liceum Ogólno-
kształcącym im. K.I. Gałczyń-
skiego na ul. Filipowicza. Tra-

sa przebiegać będzie ulicami 
Filipowicza – Andriollego-Na-
rutowicza – Poniatowskiego 
do ul. Filipowicza. 

Przeprowadzone zostaną 
biegi dla dzieci na dystansie  
100 m  (od godz. 12.30 ) na 
ul. Filipowicza, dla młodzie-
ży 3,8 km (1 runda) i 7,6 km  
(2 rundy) oraz bieg główny – 
Półmaraton Otwocki na dystan-
sie 20 km (5 rund) o godz. 14.00. 
W czasie trwania zawodów - 
w godz. 12.30 - 15.30 -  część 
ulic, na których ścigać się będą 
rolkarze, zostanie wyłączona 
z ruchu, za co mieszkańców 
główny organizator zawodów 
serdecznie przeprasza. 
Ideą zawodów jest upo-
wszechnianie ruchu na świe-
żym powietrzu w dni wolne od 
pracy oraz zachęcenie miesz-
kańców Otwocka do upra-
wiania sportu. Patronat nad 
zawodami objął Prezydent 
Miasta Otwocka. 
Głównym organizatorem za-
wodów jest Warszawskie To-
warzystwo Łyżwiarskie „Ste-
gny” przy współudziale klubu 
otwockiego UKS Bieliki.
Zapisy do 4 lipca online na 
stronie www.stegny.com.
pl lub w dniu startu w biurze 
zawodów. SERDECZNIE ZA-
PRASZAMY MIESZKAŃCÓW 
OTWOCKA I OKOLIC DO 
UDZIAŁU W ZAWODACH.

Święto piłki w Regucie
Lokalna Grupa Działania Natura i Kultura zorganizowała 23 czerwca 2018 r. na terenie gmi-
ny Celestynów Dzień Sportu i Rodziny, podczas którego odbył się turniej piłkarski. Wzięło 
w nim udział 9 drużyn młodych roczników z UKS Osieck, Sokół Kołbiel i RKS Bór Regut.

ne, podczas których chętni 
własnoręcznie mogli ozdobić 
płócienne torby, a na mura-
wie (zwłaszcza na początku 
rozgrywek) - oprócz młodych 
piłkarzy - pojawiła się Myszka 
Minnie skręcająca balony w 
dowolne kształty.
Było również stoisko informa-
cyjne LGD, na którym moż-
na było zapoznać się z za-
łożeniami Lokalnej Strategii 

i możliwościami otrzymania 
wsparcia ze środków unijnych 
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 oraz stoisko Urzę-
du Gminy w Celestynowie.
Młodzi zawodnicy grali wy-
śmienicie, więc bramek pa-
dało wiele, a za każdą z nich 
otrzymywali gromkie brawa.

AnKa
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Śródborów - obecnie nieco śpiąca, zaniedbana 
dzielnica Otwocka, kojarzona raczej z rozwalającymi się 

drewniakami i ciemnymi, niebezpiecznymi uliczkami. 
Ograniczają ją ulice Warszawska, Krasińskiego, Reymonta 

i Kalinowskiego. Mało kto z dzisiejszych mieszkańców 
pamięta lub zna znakomitą przeszłość tego miejsca.

Gdzie dawniej szumiał bór...

Osiedle powstało w 1922 r. 
-  jak to się dawniej mówiło 
-  „na surowym korzeniu” ze 
społecznej inicjatywy Towa-
rzystwa „Śródborów”, które-
go jednym z celów miało być 
szerzenie idei miasta-ogrodu 
wraz z założeniem wzorco-
wego osiedla. Miejsce zosta-
ło wybrane nieprzypadkowo, 
po wielu pracach studyjnych. 
O lokalizacji zadecydowała 
bliskość Warszawy i dogod-
ne z nią połączenie koleją, 
nieprzeciętne warunki klima-
tyczno-uzdrowiskowe oraz 
mikroklimat okolicznych 
lasów. Początkowo Towa-
rzystwo miało duże trudno-
ści z wykupem terenów pod 
planowane osiedle, których 
właściciele nie chcieli się po-
zbyć. Dopiero przyjęcie ich 
w poczet członków - założy-
cieli Towarzystwa skłoniło 
do zmiany decyzji. Kolejno 
podejmowane działania po-
skutkowały wyłączeniem 
tych terenów spod ochrony 
leśnej i wydaniem pozwo-
lenia przez Urząd Ziemski 
na wybudowanie letniska. 
Jeszcze w tym samym roku 
wykonano roboty geode-
zyjne i niwelacyjne. Pod 
koniec roku Towarzystwo 
zatwierdziło plan parcelacyj-
no-regulacyjny osiedla spo-
rządzony przez prof. Zdzi-
sława Kalinowskiego. Przy 
jego sporządzaniu opierał 
się on na najlepszych wzor-
cach zachodnioeuropejskich 
związanych z modną wów-
czas ideą „miast ogrodów”,  
a w szczególności na planie 
miasta Hafenstadt – Helle-
rau. Plan przewidywał odda-
nie 19% terenu na drogi sze-
rokości 10-14 m. Pod place, 
zieleńce i park przeznaczo-
no 25 mórg. Przewidziano 
też miejsce na kościół, dwie 
szkoły, boiska do gier, halę 
targową i dla straży pożarnej. 
Drobiazgowo też dbano o za-
chowanie istniejącej zieleni, 
drzewostanu i odpowiednich 
warunków sanitarnych, co 

gwarantowały szczegółowe 
zapisy hipoteczne.
W rok później powsta-
ło pierwszych 10 domów 
wzniesionych wg projektu 
prof. Rudolfa Świerczyńskie-
go. Kolejne wille budowano 
wg projektów znanych, naj-
lepszych architektów war-
szawskich takich jak: Jerzy 
Gelbard, Wacław Weker, Je-
rzy Stackelberg, Szymon Sy-
rus, Lucjan Korngold. Dzia-
łające nadal Towarzystwo 
„Śródborów” wybudowało w 
1924 r. przystanek kolejowy, 
zainstalowało bezpośred-

nie połączenie telefoniczne  
z Warszawą i w rok później 
uruchomiło własną elektrow-
nię. W 1932 r. w skład udzia-
łowców Towarzystwa wcho-
dzili mieszkańcy Warszawy, 
Łodzi, Ozorkowa, Krakowa 
i Berlina. Między nimi było 
aż dziewięcioro Lindenfel-
dów. Na początku lat 30. 
stało w Śródborowie już 100 
domów (głównie pięknych 
modernistycznych willi),  
30 pensjonatów, komfortowy 
hotel-pensjonat dla 100 osób, 
park z przygrywającą w sezo-
nie letnim orkiestrą i... ogól-

nodostępny basen (na tere-
nie dzisiejszego Pol-Hotelu). 
Do czasu wybuchu II wojny 
światowej w tej dzielnicy za-
mieszkiwał największy od-
setek ludności żydowskiej  
w Otwocku. Mimo wielu pro-
testów  od 1932 roku Śród-
borów został włączony do 
Otwocka.
Po pięknej drewnianej sta-
cyjce z werandą i zadbany-
mi klombami nie pozostał 
dzisiaj nawet najmniejszy 
ślad. Wiele pensjonatów za-
mienionych zostało na domy 
mieszkalne lub włączone do 
budynków dawnego sanato-
rium im. H. Sawickiej przy 
ul. Narutowicza (obecnie 
Mazowieckie Centrum Le-
czenia Chorób Płuc i Gruź-
licy). Do dzisiaj działa tylko 
pensjonat „Śródborowianka” 
przy ul. Literackiej należący 
przed wojną do T. i S. Sarny, 
a obecnie Ośrodek Szkole-

niowo-Wypoczynkowy To-
warzystwa Społeczno-Kul-
turalnego Żydów w Polsce. 
Zarośnięty krzewami las 
pomiędzy ulicami Naruto-
wicza i Aleją Róż to dawny 
park śródborowski. Miło-
śnikom modernistycznej ar-
chitektury polecam spacer  
w rejonie skrzyżowania ulicy 
Cieszyńskiej z ulicą Złotą. 
Tam można zobaczyć czte-
ry wspaniałe przedwojenne 
wille zachowane w dobrym 
stanie, a niedawno nawet sta-
rannie odnowione.
Idąc uliczkami Śródborowa, 
spróbujmy wyobrazić sobie 
spacerujących tutaj przed 
wojną wczasowiczów, ele-
ganckie panie i szykownych 
panów.

Paweł Ajdacki

Aleja Róż przechodząca przez środek parku w Śródborowie Basen w Śródborowie

Modernistyczna willa przy ul. Syrokomli
Nagrodzona za projekt architektoniczny 
Willa Marii Arenstein przy ul. Cieszyńskiej

Penjonat Śródborów przy ul. Szwoleżerów Willa przy ul. CIeszyńska sanatorium TOZ


