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otwock Wreszcie do miasta wraca - choć w innej, nowoczesnej odsłonie - kino z prawdziwego zdarzenia. oCK podpisało 
umowę z Cine Project Polska i zaczyna przystosowywanie teatru im. S. Jaracza. Wkrótce otwarcie Kina „oaza”. s. 3
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PowIAt Wydział Komu-
nikacji i  Transportu Staro-
stwa Powiatowego w  Otwo-
cku informuje, iż wdrażanie 
programu CEPIK 2.0 spo-
wodowało znaczne proble-

my oraz wydłużenie czasu 
obsługi w zakresie rejestracji 
pojazdów oraz spraw innych 
związanych z zarejestrowany-
mi pojazdami. Za utrudnienia 
przepraszamy !

otwock 13 grudnia - to 
dzień... dobry jak każdy 
inny by zrobić mammogra-
fię. Tego dnia właśnie mam-
mobus zawita do Otwocka. 
Więc drogie Panie w wieku 
50-69 lat - które jeszcze 
nie skorzystały w tym roku 
z bezpłatnych badań - czas 
zrezygnować z pecha, 
a zyskać pewność. To łatwe 
i ważne!

Niespełna  39 % upraw-
nionych Polek zgłosiło 
się w tym roku na ba-

dania mammograficzne w ra-
mach Populacyjnego Progra-
mu Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi nadzorowanego 
przez Ministerstwo Zdrowia. 
Waga i znaczenie Programu 
dla zdrowia i życia Polek jest 
nie do przecenienia. Kobiety 
w  wieku 50 – 69 lat są bo-
wiem najbardziej narażone 
na ryzyko zachorowania.

„Mimo, iż mammografia 
to najskuteczniejsza metoda 
profilaktyki raka piersi, nadal 
mniej niż połowa kobiet pod-
dała się bezpłatnemu badaniu 
w ramach Populacyjnego Pro-
gramu Wczesnego Wykrywa-
nia Raka Piersi – mówi dr 
Małgorzata Cymerman z LUX 
MED Diagnostyka – Zachęca-
my panie do profilaktyki zwią-
zanej z rakiem piersi, gdyż jest 
to najczęściej występujący no-
wotwór złośliwy wśród Polek.”

Badanie jest bezpłatne i re-
fundowane przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia. Nie jest wy-
magane skierowanie lekarskie.

Mogą w  nim uczestniczyć  
ubezpieczone panie  w wieku 
od 50 do 69 lat, które nie są 

leczone onkologicznie i  jed-
nocześnie:

· w ciągu ostatnich 2 lat nie 
miały wykonanej mammo-
grafii

· lub otrzymały odpowied-
nie pisemne wskazanie ( rak 
piersi wśród członków rodzi-
ny, mutacje w genach BRCA 1 
i BRCA 2 ) i nie miały wyko-
nanej mammografii w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy

Mammografia trwa jedynie 
kilka minut i polega na zrobie-
niu 4 zdjęć rentgenowskich. 
Pozwala na rozpoznanie i wy-
krycie tzw. zmian bezobja-
wowych (guzków i  innych 
nieprawidłowości) w  bardzo 
wczesnym etapie rozwoju, kie-
dy nie są one wyczuwalne pod-
czas samokontroli piersi lub 
badań palpacyjnych. Wcześnie 
wykryty nowotwór piersi po-
zwala rozpocząć natychmia-
stowe i skuteczne leczenie oraz 
daje niemal 100 % gwarancję 
powrotu do zdrowia.

Badania mammograficzne 
w  mammobusie odbędą się 
w następującej lokalizacji:

Otwock – 13 grudnia 2017 
przy Powiatowym Młodzie-
żowym Domu Kultury, ul. 
Poniatowskiego 10

Uprzejmie prosimy o wcześ-
niejszą rejestrację pod nr tel. 
58 666 24 44 lub na http://
www.mammo.pl/formularz. 
Call Center czynne jest od 
poniedziałku do soboty.

Ponieważ istotnym ele-
mentem badania jest ocena 
porównawcza wyników z po-
przednich badań, prosimy 
o  przyniesienie na badanie 
klisz i  wyników poprzed-
nich mammografii.

Utrudnienia w Wydziale 
Komunikacji i Transportu

13 grudnia odwiedź 
mammobus

Kultura i sport jak na dłoni

Świąteczne życzenia 
dla otwocka na wesoło 

PowIAt Powstał nowy 
serwis internetowy - 
Jaknadloni.info - którego 
celem jest zebrać w „jed-
nym miejscu” bogatą 
i różnorodną ofertę kultural-
ną i sportową, jaką oferują 
ośrodki i instytucje z terenu 
powiatu otwockiego. 

Pomysłodawcą i  koor-
dynatorem witryny 
jest Biuro Kultury 

i  Promocji Starostwa Po-
wiatowego w  Otwocku. Pod 
adresem http://jaknadlo-
ni.info/ to nowe „miejsce 
w  sieci” ośrodki i  instytucje, 
a  także niezależne stowa-
rzyszenia i fundacje z terenu 
powiatu otwockiego mają 
możliwość zaprezentowa-
nia oferowanych przez nich 

przedsięwzięć o  charakterze 
edukacyjnym, kulturalnym 
czy sportowym. Na łamach 
serwisu publikowane są 
więc wydarzenia wszystkich 
tych, którzy próbują kultu-
ralnie lub sportowo ożywiać 
Powiat Otwocki i  twórczo 
go zmieniać.

Nowy serwis został zapro-
jektowany zgodnie z zasada-
mi technologii “Responsive 
Web Design”, dzięki którym 
łatwiej będzie można korzy-
stać z serwisu użytkownikom 
smartfonów i tabletów. Dużą 
wagę przyłożono również do 
tego, by witryna była dostęp-
na dla osób niedowidzących 
- wdrożona została wersja 
kontrastowa, a  elementy 
graficzne zostały dobrane 
i opisane tak, by osoby słabo-

widzące nie miały kłopotów 
z ich odczytaniem.

Witryna ma służyć miesz-
kańcom powiatu, turystom 
oraz wszystkim zaintereso-
wanym lokalnymi, otwocki-
mi wydarzeniami.

Pytania, uwagi bądź cieka-
we pomysły dotyczące funk-
cjonowania serwisu można 
przesłać na adres:

jnd@powiat-otwocki.pl

Red.

konkuRs Mamy do 
rozdania dwa bilety na 
występ kabaretu Moral-
nego niepokoju w PMDK 
14 grudnia 2017 r. Przeka-
żemy je osobom, które do 
9 grudnia 2017 prześlą do 
nas najzabawniejsze życze-
nia świąteczno-noworoczne 
dla Otwocka i/lub powia-
tu otwockiego.

Boże Narodzenie 
to czas radości - 
chcemy, żeby każ-
dy kto przeczyta 
życzenia od Was 

uśmiechnął się na myśl o Ot-
wocku. Trudne zadanie? Na 
pewno nie dla wielu miesz-
kańców miasta i  powiatu, 
którzy potrafią dostrzec, że 
w każdej sytuacji, choćby nie-
przyjemnej jest jasna strona, 
często właśnie zabawna. 

Oprócz wspomnianych 
dwóch biletów na przedsta-
wienie kabaretowe, oddamy 
też dwa bony na zakupy przed-
świąteczne w lokalnych skle-
pach.

Dnia 10.12.2017 jury złożone 
z  dziennikarzy iOtwock.info 
wybierze najzabawniejsze 
życzenia, za które przekaże-
my nagrody.

Jak wziąć udział 
w konkursie?
Tekst życzeń można napisać 

na forum iOtwock w  wątku 

“Życzenia dla Otwocka na 
święta i nowy 2018 rok”, lub 
przesłać mailem na adres: 
kontakt@iotwock.info. W te-
macie e-maila należy wpisać 
“Życzenia dla Otwocka”.

Życzenia muszą być podpisane 
imieniem autora, (plus nazwi-
sko i numer telefonu do kon-
taktu do wiadomości redakcji).

Wszystkie życzenia bę-
dziemy umieszczać w  jed-
nym poście na portalu iOt-
wock.info.

W konkursie nie mogą brać 
udziału osoby z Redakcji iOt-
wock.info oraz współpracow-
nicy.

Redakcja
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ReKLaMa

Już wkrótce ruszy Kino w Teatrze 

Prace montażowe 
potrwają do końca 
roku, a  pierwszy 
seans w nowym ot-
wockim kinie od-

będzie się w połowie stycznia 
2018 r. Udogodnieniem dla 
widzów będzie możliwość za-
kupu biletów przez internet.

Realizacja wartego ponad 
czterysta tysięcy złotych pro-
jektu możliwa jest dzięki 
wsparciu finansowemu Pol-
skiego Instytutu Sztuki Fil-
mowej. Dotacja tej instytucji 
pokryła 50 proc. kosztów rea-

lizacji, pozostałe środki pocho-
dzą z budżetu miasta Otwocka.

Seanse filmowe w budynku 
„Jaracza” odbywać się będą 
pod szyldem Kina „Oaza”. 
W ten sposób Otwockie Cen-
trum Kultury pragnie nawią-
zać do przedwojennej histo-
rii tego obiektu, który został 
wybudowany właśnie jako 
kino. Przez całe lata trzydzie-
ste Kino „Oaza” przyciągało 
rzesze spragnionych tej formy 
sztuki i rozrywki otwocczan. 
Czy tak będzie i dzisiaj? Prze-
konamy się już wkrótce. 

W  dniach 11-20 grudnia  
rozpoczną sie pracę nad mo-
dernizacją i przystosowaniem 
infrastruktury w sali widowi-
skowej Teatru im. S. Jaracza 
pod powstające Kino „Oaza”.

W  związku z  powyższym 
wszystkie seanse wcześniej 
zaplanowane na ten czas są 
odwołane! Za utrudnienia 
przepraszamy, jednocześnie in-
formując że po nowym roku za-
prosimy Państwa do nowo po-
wstałego studyjnego Kina Oaza.

OCK

Wspólna Wigilia 
Mieszkańców
otwock Jak co roku 
Miasto Otwock zaprasza na 
Wigilię dla Mieszkańców, 
która odbędzie się w dniu 
17 grudnia (niedziela) 
przy Teatrze im. Stefana Ja-
racza. Organizatorzy, Otwo-
ckie Centrum Kultury oraz 
Miasto Otwock zadbali, aby 
dzień ten był pełen atrakcji.

Wydarzenie rozpocznie 
się o  godzinie 11:00 
przed teatrem Bożo-

narodzeniowym Kiermaszem 
powiązanym z  przeglądem 
kolęd i pastorałek, który od-
bywać się będzie równolegle 
na scenie Teatru. 

Zaraz po pierwszej gwiazdce, 
około godziny 16:00 odbędzie 
się Wigilia dla Mieszkańców 
ze wspaniałymi świątecznymi 
potrawami, okraszona wystę-
pami artystycznymi na żywo - 
w repertuarze królować oczy-
wiście będą wspaniałe polskie 
kolędy. 

Dla najmłodszych teatr pro-
ponuje spektakl pt. ”Miko-
łajki – Zapominajki”. Dzień 
zakończy natomiast sztuka 
Sławomira Mrożka pt. ”Letni 
Dzień” z Anną Muchą w jednej 
z  głównych ról. Zapraszamy 
do wspólnego kolędowania.

Red.

otwock W środę 23 listopada 
otwockie Centrum Kultury podpisało 
z firmą Cine Project Polska umowę, na 
mocy której w budynku amatorskiego 
Teatru Miejskiego zostanie 
uruchomione kino. Jeszcze w tym roku 
firma ta dostarczy i zainstaluje szereg 
nowoczesnych urządzeń i systemów 
niezbędnych do projekcji filmów 
w technologii cyfrowej. zamontowane 
zostaną między innymi specjalny 
ekran, laserowy projektor cyfrowy oraz 
odpowiedni system nagłośnienia. 

kino w teatRze gRudzieŃ 2017
Czwartkowe Kino w Teatrze:
21.12 godz. 19:00 - „Listy do M.”
28.12 godz. 19:00 - „Do utraty sił”

Niedzielne Kino dla dzieci:
3.12 godz. 11:00 - „Vaiana: Skarb oceanu”
10.12 godz.11:00 - „Mój przyjaciel smok”
31.12 godz.13:00 - „Hotel Transylwania”

Otwockie Kino dla MAM
20.12 godz.11:00 - „Boska Florence”

Kinowe Mikołajki dla dzieci
6.12 godz. 17:00 - „artur ratuje gwiazdke”
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OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Karczewie ogłasza nabór 
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze -

NACZELNIKA WYDZIAŁU OŚWIATY. 

Wymagania, zakres zadań na stanowisku 
naczelnika, wymagane dokumenty oraz termin
składania ofert podane szczegółowo na stronie

www.bip.karczew.pl 
oraz na tablicy informacyjnej 

Urzędu Miejskiego w Karczewie.

ReKLaMa

Kościuszko 
nie wraca

otwock Jakiś czas temu 
pisaliśmy o losach otwo-
ckich pomników gen. Tade-
usza Kościuszki i o kurio-
zalnej sprawie usunięcia go 
z patronowania Gimnazjum 
nr 2, które powstało na 
miejscu wygaszonej Szkoły 
Podstawowej nr 2. W mi-
niony czwartek (30 listopa-
da) Rada Miasta podczas 
nadzwyczajnej sesji przyjęła 
statuty reaktywowanych 
szkół podstawowych w Ot-
wocku, w tym i SP nr 2. 

Jeden z punktów tej sesji 
dotyczył nadania statutu 
Szkole Podstawowej nr 2 

im. Ireny Sendlerowej w Ot-
wocku ul. Poniatowskiego 
47/49. Jak się okazuje nie sko-
rzystano z bardzo dobrej oka-
zji do uporządkowania spraw 
związanych z patronami. Moż-
na było uchwalić statuty szkół 
(dokument bardzo ważny 
dla ich funkcjonowania) bez 
wpisywania tam patronów 
przejętych po likwidowanych 
gimnazjach. Swoją drogą cie-
kawe dlaczego poprzednio nie 
zastosowano tego rozwiązania. 
Instytucje publiczne takie jak 
szkoły i rada miasta powinny 
być konsekwentne w  swo-
ich działaniach.

Patron szkoły to element jej 
tożsamości i  tradycji wokół 
której cała szkolna społecz-
ność (uczniowie, rodzice, 
nauczyciele, absolwenci) się 
integruje. Nie może to być 
wybór przypadkowy, nieuza-
sadniony. Tradycja SP nr 2 
w Otwocku to od 1967 r. gen. 
Tadeusz Kościuszko. Warto 
o  tym pamiętać w  obecnym 
roku 200 rocznicy jego śmier-
ci i w roku 2018 kiedy będzie-
my obchodzili 100 rocznicę 
Odzyskania niepodległości.

Paweł Ajdacki

Karczew okiem radnego 
Kwiatkowskiego

Uwaga! 
WłamyWacze!
Na osiedlu Ługi doszło 

w ostatnim czasie do serii wła-
mań do mieszkań. Schemat 
zawsze jest ten sam - włamy-
wacze wchodzą przez balkon 
i  plądrują mieszkanie. Wy-
stąpiłem już do karczewskiej 
policji z prośbą o wzmożone 
patrole na osiedlu, jednak 
sami musimy być czujni i za-
bezpieczyć mieszkania najle-
piej jak się da.

O  włamaniach pisałem już 
w  kwietniu 2016 r. Niestety 
temat wraca jak bumerang. 
Po okresie względnego spo-
koju, liczba przestępstw w tym 
zakresie znów wzrosła do kilku 
potwierdzonych przypadków.

Jak zminimalizować ryzyko 
włamania? Przede wszystkim 
– trzeba być czujnym. Gdy 
widzimy podejrzanie zacho-
wujące się osoby, szczególnie 
(w  świetle ostatnich wyda-
rzeń) „kręcące się” w  okoli-
cach balkonów - interweniuj-
my. W takiej sytuacji nie ma 
co się zastanawiać, można 
uratować czyjś dobytek, 
a może i życie. Numer kontak-
towy do Komisariatu Policji 
w Karczewie - 22 780 67 35, 
Komenda Powiatowa Policji 
w Otwocku - 22 779 40 91.

Warto również wyczulić są-
siadów na potencjalne zagro-
żenie. Włamywacze często 
obserwują zwyczaje miesz-
kańców, zanim zdecydują się 
„zaatakować”. Dzięki temu po-
trafią wybrać najdogodniejszy 
dla siebie moment, minima-
lizując ryzyko pojawienia się 
domownika w trakcie plądro-
wania jego własności. Dlatego 
tak ważne jest, aby pod naszą 
nieobecność ktoś trzymał 
pieczę nad domem. Wiele 
włamań dokonywanych jest 
przecież w ciągu dnia.

Co ważne, należy także 
rozważyć zamontowanie 

drzwi antywłamaniowych, 
krat, rolet, czy folii antywła-
maniowych na szybach. Jak 
wskazuje jeden z  producen-
tów zabezpieczeń okiennych - 
„okna i drzwi balkonowe oraz 
tarasowe są najczęściej wybie-
rane przez włamywaczy do 
wejścia do budynków. Trady-
cyjne okno zarówno w położe-
niu uchylonym jak i całkowi-
cie zamkniętym nie stanowią 
poważniejszej przeszkody dla 
miłośników cudzego mienia.” 
Przydatne mogą się okazać 
zatem wszelkie dodatkowe 
zamki okienne, zabezpiecze-
nia zawiasów czy zamki do 
okien uchylnych. Produktów 
na rynku jest dużo. W kontek-
ście ewentualnego włamania, 
koszt instalacji zabezpieczeń 
wydaje się stosunkowo niski. 
Ciekawym rozwiązaniem wy-
daje się także montaż czujni-
ków otwarcia drzwi i  okien. 
Ich ceny zaczynają się od kil-
kudziesięciu złotych, a mogą 
uratować nasz dobytek. Ta-
kie czujniki można powiązać 
z alarmem dźwiękowym, któ-
ry zwróci uwagę sąsiadów na 
to, że w naszym mieszkaniu 
dzieje się coś niepożądane-
go albo – z systemem, który 
bezpośrednio powiadomi 
nas (np. poprzez aplikację na 
telefonie) o zagrożeniu.

ReklamoWy 
aRmagedon
Właściciele niektórych firm 

upodobali sobie, w ich mnie-
maniu, tani i skuteczny spo-
sób na reklamę. Przyczepa 
z  plandeką reklamową, sta-
wiana na miejscach parkingo-
wych, w pasach drogowych czy 
na zieleni miejskiej. Przecież 
to obłęd!

Nie wiem czy nasz powiat 
jest wyjątkowy pod względem 
liczby reklam rozstawianych 
na przyczepach w  najróż-
niejszych miejscach, czy jest 

to reguła w całej Polsce. Nie-
mniej jednak, ich obecność 
jest zdecydowanie szkodliwa.

Inspiracją do napisania 
tego tekstu była plandeka 
znajdująca się na parkingu 
pod PKP w  Otwocku przy 
ul. Orlej. Pewna firma meb-
lowa z  kolorami w  nazwie 
(nie wskazuję marki, aby jej 
przypadkiem nie promować), 
ustawiając przyczepę z rekla-
mą, zastawiła pas w jednym 
z rzędów na przydworcowym 
parkingu i uniemożliwiła tym 
samym dalszy przejazd samo-
chodom. W ten sposób zabra-
ła przynajmniej kilka miejsc 
postojowych. Zastanawia 
mnie kto wpadł na pomysł, 
że denerwowanie kierowców 
poprzez odebranie im miejsc 
do parkowania, jest skutecz-
nym pomysłem na reklamę? 
W  tych okolicach i  tak jest 
ciasno w  związku z  prowa-
dzonymi pracami, a bezmyśl-
ne zmniejszanie pojemności 
parkingu może doprowadzić 
do szewskiej pasji. Mnie przy-
najmniej doprowadziło. Ale 
nie jest to niestety niechlub-
ny wyjątek. Już na wjeździe 
do Otwocka, przy rondzie 
Żołnierzy AK IV Rejony Ot-
wock – Fromczyn, witają nas 
przyczepy reklamowe po-
ustawiane na pasach zieleni. 
Dalej, w samym Otwocku czy 
Karczewie – również czekają 
na nas przyczepy, które za-
chęcając do wizyty w promo-
wanym punkcie, jednocześnie 
oszpecają otoczenie i zabiera-
ją miejsca parkingowe, któ-
re szczególnie w centrum są 
przecież na wagę złota. Prob-
lem, wbrew pozorom, nie 
dotyczy jedynie kierowców. 
Tracą na tym również piesi. 
Brak przestrzeni postojowej 
wzmaga tendencje kierowców 
do „dzikiego” parkowania na 
chodnikach czy trawnikach.

Ciężko niestety walczyć 

z tym procederem, muszą go 
dostrzec nasi parlamenta-
rzyści. Jednak jeśli widzimy 
przyczepę reklamową zaj-
mującą pas drogowy (a  pa-
sem drogowym nie jest tylko 
asfalt, a  i  jego otoczenie – 
również miejsca parkingowe) 
zgłaszajmy ten fakt (w zależ-
ności od miejsca) do Urzędu 
Miasta Otwocka (nr tel. 22 
779 20 01) lub Urzędu Miej-
skiego w Karczewie (22 780 
60 83). Jeśli to droga powia-
towa, urzędnicy odeślą nas do 
Zarządu Dróg Powiatowych 
w  Otwocku (nr tel. 22 780 
64 21). Trzeba pamiętać, że 
zarządca drogi może nałożyć 
karę za bezprawne zajmowa-
nie pasa drogowego.

Z drugiej strony – jak dziwić 
się przedsiębiorcom, skoro 
przykład idzie z góry? Pamię-
tam, jak burmistrz Łokietek 
w trakcie kampanii wyborczej 
w 2014 r. promował się właś-
nie na przyczepie, zastawiając 
miejsce parkingowe pod lo-
kalem wyborczym na osiedlu 
Ługi. Mam nadzieję, że jed-
nak zreflektował się od tego 
czasu i podejmie interwencje 

w  przypadku otrzymywania 
sygnałów o nielegalnych re-
klamach.

Wracając do przyczepy spod 
PKP – jako, iż teren należy do 
kolei, zwróciłem się z prośbą 
do PKP o zajęcie się kwestią 
niechcianej reklamy. Może do 
tego czasu, skruszony przed-
siębiorca sam ją usunie? Na-
turalnie zwróciłem się z proś-
bą o  rozwiązanie problemu 
również i do niego.

Ze swojej strony apeluję 
o bojkot miejsc, które promu-
ją się w ten sposób. Pokażemy 
tym samym, że nie akceptuje-
my zaśmiecania naszej prze-
strzeni.

Piotr Kwiatkowski, 
Radny Rady Miejskiej  

w Karczewie.
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Bombowi dowcipnisie 
w areszcie

Pijany ojciec 
z niemowlakiem

otwock Dwie osiem-
nastolatki i mężczyzna 
w średnim wieku okazali się 
sprawcami fałszywego alar-
mu bombowego na terenie 
otwockiego sądu sprzed 
dwóch tygodni. Karolina 
K. oraz Dariusz D. zostali 
zatrzymani w areszcie na 
trzy miesiące.

9 listopada Sąd Re-
jonowy w  Otwocku 
przy ul. Armii Kra-
jowej był przez kilka 
godzin zamknięty, 

a  pracownicy ewakuowani. 
Otóż w godzinach przedpołu-
dniowych jakiś mężczyzna za-
telefonował do działu obsługi 
interesanta i  poinformował 
o  pozostawionych w  budyn-
ku ładunkach wybuchowych. 
Drugi telefon podobnej treści 
otrzymał dyżurny otwockiej 
komendy. Jak wcześniej  
opisywaliśmy - szybka, ale 
i skrupulatna akcja policji wy-
kazała, że alarm to głupi żart. 
Otwoccy policjanci od razu 
zaczęli poszukiwania spraw-
ców. Bardzo pomocny okazał 
się monitoring w sądzie.

Jak poinformowała  KPP 
Otwock, policjanci z  wy-
działu kryminalnego już 
kilkanaście godzin po zda-
rzeniu zatrzymali pierwszą 
podejrzaną o  wywołanie 
fałszywego alarmu bombo-
wego - 18-letnią Weronikę 
T. z  Otwocka. Dziewczyna 
przyznała się do wniesienia 
do budynku sądu pakun-
ku pozorującego bombę 
(była to puszka po napoju, 
oklejona taśmą). W wyniku 
dochodzenia ustalono też 
wkrótce następne dwie oso-
by odpowiedzialne za wy-
wołanie fałszywego alarmu 
bombowego, za co grozi do 
8 lat więzienia.

Zatrzymani przez otwockich 
funkcjonariuszy to: 18-letnia 
Karolina L. z Warszawy - pro-
wodyrka wydarzenia oraz 
48-letni Dariusz D. z Otwo-
cka. Obydwojgu prokurator 
postawił zarzut fałszywego 
zawiadomienia o  zdarzeniu, 
które zagraża życiu lub zdro-
wiu wielu osób, zaś otwocki 
sąd zadecydował o  ich tym-
czasowym aresztowaniu na 
okres 3 miesięcy. 

Karolina L. dodatkowo 
miała też znaczną ilość nar-
kotyków: 0,10 grama ecstasy, 
9,35 grama amfetaminy oraz 
13,02 grama mefedronu. Bę-
dzie więc także odpowiadała 
za ich posiadanie.  

Weronika T., która dała się 
naiwnie wciągnąć w  głupią 
zabawę, dobrowolnie poddała 
się karze w zawieszeniu, oraz 
dodatkowo zapłaci grzywnę.

ZetKa

otwock Prawie 3 promi-
le alkoholu w organizmie 
miał ojciec, który opiekował 
się 10-miesięczną córeczką. 
Policję wezwał pracownik 
socjalny, który przyszedł 
na kontrolę do mieszkania. 
Otwoccy dzielnicowi zatrzy-
mali nietrzeźwego mężczy-
znę. Dziewczynka zaś trafiła 
do placówki interwencyjnej.

oficer dyżurny otwockiej 
komendy został poin-
formowany przez pra-

cownika socjalnego, że w jed-
nym z  otwockich mieszkań 
przebywa nietrzeźwy mężczy-
zna wraz z 10-miesięczną có-
reczką. Z wywiadu środowisko-
wego pracownika socjalnego 
wynikało, że ojciec dziewczynki 
nadużywa alkoholu.

Na miejsce natychmiast 
przyjechali mundurowi. Oj-
ciec dziecka nie reagował na 
prośby policjantów, awantu-

rował się, nie chciał otworzyć 
drzwi. Dzięki współpracy 
dzielnicowych z pracownikiem 
socjalnym udało się wejść do 
mieszkania. Funkcjonariusze 
zatrzymali Kamila S. i spraw-
dzili stan jego trzeźwości. Męż-
czyzna mając prawie 3 promile 
alkoholu w organizmie i w tym 
stanie opiekował się 10-mie-
sięczną dziewczynką.

Dziecko zostało przewiezio-
ne do placówki interwencyj-
nej, nietrzeźwy tatuś trafił do 
policyjnej celi. Gdy Kamil S. 
doszedł do siebie, policjant 
z  wydziału dochodzeniowo-
-śledczego przedstawił mu za-
rzuty.

Nieodpowiedzialny ojciec 
swoim zachowaniem naraził 
na niebezpieczeństwo utraty 
życia i zdrowia swoje dziecko. 
Grozi mu kara do 5 lat pozba-
wienia wolności.

aw/KPP Otwock

100% NAJLEPSZEGO POLSKIEGO KURCZAKA

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

Karczew
ul. Armii Krajowej 80

Radom
ul. Wernera 10 

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

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

 Zapraszamy do sklepów firmowych,
a także do sklepów sieci handlowej Lidl 
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Nowoczesne wyposażenie 
szkolnych gabinetów 
zdrowia

Lokal dla nauczycieli i związkowców

w grudniu może ruszyć budowa galerii ,,kupiecka”

otwock Po sesji połą-
czonych miejskich komisji 
gospodarki i inwestycji, 
która odbyła się 21 listo-
pada br., zadowolone są 
z pewnością powiatowe 
związki zawodowe, czyli 
ZNP i  „Solidarność”  oraz 
inne stowarzyszenia. Otóż 
radni postanowili zgodzić 
się na przekazanie tym 
instytucjom lokalu przy ul. 
Warszawskiej 28.

zarząd Oddziału Powia-
towego ZNP,  Oświata. 
Komisja Międzyzakła-

dowa NSZZ Solidarność Re-
gionu Mazowsze oraz m.in. 
Otwockie Sosny i Stowarzy-
szenie Kombatantów korzy-
stały do tej pory z lokalu przy 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 
15. Jednakże tej jesieni stary 
budynek nie otrzymał zgody 
inspektora budowlanego na 
dalsze użytkowanie i  został 
zamknięty. Ważne dla Ot-
wocka i  powiatu instytucje 
zostały bez dachu nad głową.

Podczas sesji radni przychy-
lili się do wniosków ZNP i   
Solidarności o przekazanie im 
- oraz innym organizacjom 
miejskim - lokalu w centrum 
przy ulicy Warszawskiej 28. 
Radni oszacowali wstępnie, 
że remont i  przystosowanie 
go do potrzeb stowarzyszeń 

(np. urządzenie sali konferen-
cyjnej do wykorzystania dla 
wszystkich najemców) będzie 
razem kosztowało ok. 150 tys. 
złotych, które to fundusze po-
stanowili wpisać do budżetu 
na rok 2018.  Przewodniczący 
RM Jarosław Margielski jest 
nawet przekonany, że insty-
tucje będą mogły wprowadzić 
się do lokalu już na przełomie 
marca i kwietnia. 

Udostępnienie lokalu przy 
Warszawskiej 28 nauczycie-
lom, związkowcom, komba-
tantom i emerytom wydaje się 
bardziej sensownym pomysłem 
niż zrobienie w  tym miejscu 
MOSiR-u, którą to ideę wciąż 
pielęgnuje część radnych. 

Prezydent Zbigniew Szcze-
paniak, obecny na sesji ko-
misji, także poparł przeka-
zanie lokalu na takie cele. 
Z  pewnym jednak istotnym 
zastrzeżeniem - w trochę dal-
szej przyszłości.

Otóż problem jest z  sytu-
acją prawną wymienionego 
lokalu - były najemca wyto-
czył miastu proces o  zwrot 
nakładów. Chodzi tu o  nie-
bagatelną sumę 200 tys. 
złotych z odsetkami (łącznie 
szacowane na prawie 300 
tys. zł). Sprawa jest obecnie 
w  Sądzie Apelacyjnym. Jak 
mówił radca prawny UM, 
zwolnić Otwock z konieczno-
ści wypłacenia tych pieniędzy 

mogłaby  sprzedaż ( podej-
mowane już były próby, ale 
nieudane ). Jednak radni nie 
zgodzili się, aby prezydent po 
raz kolejny ogłosił przetarg 
na ów lokal, motywując to 
tym, że miejsce jest bardzo 
atrakcyjne i może być przy-
datne właśnie stowarzysze-
niom non-profit. Argumenty 
prawników i prezydenta, że 
za kilka miesięcy może oka-
zać się bardzo kosztownym, 
właściwie zignorowali. 

Cóż należy mieć nadzieję, 
że jednak Otwock nie prze-
gra procesu, a szanse są pół 
na pół.

Kazimiera Zalewska

otwock Na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Gospo-
darki Miejskiej oraz Budżetu 
i Inwestycji w dniu 21 listo-
pada br. otwoccy radni wy-
razili zgodę na przekazanie 
w użytkowanie wieczyste 
Spółce WOT-Inwest, inwe-
storowi Galerii „Kupiecka”, 
nieruchomości będących 
własnością gminy Otwock, 
a przeznaczonych pod 
planowaną budowę.

Prezydent Zbigniew 
Szczepaniak przed-
łożył radnym dwa 
projekty uchwał. 
Pierwszy z nich za-

kładał zbycie nieruchomości, 
drugi zaś - oddanie ich inwe-
storowi w użytkowanie wie-
czyste. Dziesięcioma głosami 
za, przy 2 głosach przeciw i 2 
wstrzymujących się, radni 
pozytywnie zaopiniowani 
ten drugi. Wszystko wskazuje 
na to, że tym samym została 
zlikwidowana ostatnia prze-
szkoda na drodze do rozpo-
częcia tej długo wyczekiwa-
nej inwestycji.

Przypomnijmy… Spółka 
WOT-Inwest zaczęła skupo-
wać ziemię pod jeden ze swo-
ich sklepów już w 2013 roku. 
Nabyła wtedy 4 tys. m kw. 
gruntu, pokonując w  prze-

targu  niemieckiego giganta 
- sieć Lidl. Wtedy też w gło-
wach jej właścicieli zrodził się 
pomysł wybudowania w Ot-
wocku nowoczesnej i  funk-
cjonalnej galerii handlowej. 
W tym celu Spółce udało się 
skupić i  przygotować pod 
budowę 13 tys. m kw. terenu. 
Jednak do rozpoczęcia in-
westycji zabrakło jej prawa 
własności do 9 małych dzia-
łek pozostających w  rękach 
miasta. I chociaż  łączna po-
wierzchnia tych gruntów nie 
przekracza 1 tys. m kw., co 
stanowi niecałe 8 proc. całej 
nieruchomości przeznaczonej 
pod budowę,  to okazało się, 
że rozwiązanie tego problemu 
wcale nie jest łatwe. 

Na przeszkodzie w realizacji 
inwestycji wartej 60 mln zł, 
która ma przynieść miastu 
300 nowych miejsc pracy, 
stanęli otwoccy radni, którzy 
po negatywnych doświadcze-
niach z firmą Dorex, zdecydo-
wali się dmuchać na zimne. 
Dyskusja nad formą przeka-
zania działek trwała od wios-
ny. W  ciągu pół roku radni 
dwukrotnie rozpatrywali opi-
nie prawne dotyczące możli-
wych wariantów przekazania 
nieruchomości inwestorowi. 
Opieszałość rady miasta 
w  tych działaniach nie spo-

dobała się mieszkańcom Ot-
wocka, dlatego w sierpniu br. 
na jednym z posiedzeń komi-
sja przedstawiła stanowisko, 
w  którym uzasadniała, że: 
„kilka miesięcy pracy na rzecz 
ustalenia właściwej procedu-
ry przekazania działek jest na 
pewno mniejszą szkodą dla 
miasta niż wieloletnie spory 
prawne wynikające z  braku 
wywiązania się inwestora 
z  realizacji inwestycji.” Być 
może jest w tym trochę racji, 
jeśli weźmiemy pod uwagę 
rozwój wypadków, których 
skutkiem było powstanie 
słynnej już otwockiej dziury 

w  centrum miasta, o  którą 
wciąż toczy się spór w sądzie.

Ponieważ w  tzw. między-
czasie inwestor otrzymał 
prawomocne pozwolenie na 
budowę i zadeklarował moż-
liwość jej rozpoczęcia jeszcze 
w  tym roku, połączone ko-
misje Gospodarki Miejskiej 
oraz Budżetu i  Inwestycji 
w październiku br. ponownie 
pochyliły się nad jego wnio-
skiem. Przegłosowano „zby-
cie nieruchomości będących 
własnością miasta na rzecz 
wnioskodawcy”.  Warto nad-
mienić, że działki, o których 
pozyskanie stara się WOT-

-Inwest, znajdują się w trakcie 
komunalizacji i  zasiedzenia. 
A  to proces niełatwy, który 
potrwa najprawdopodobniej 
jeszcze kilka czy kilkanaście 
miesięcy. Aby rozpocząć bu-
dowę Kupieckiej,  spółka po-
trzebowała  zapewnienia ze 
strony miasta, że albo sprzeda 
jej działki, albo będzie miała 
prawo do ich wieczystego 
użytkowania. Bez tej decyzji - 
co zrozumiałe -  rozpoczęcie 
inwestycji było niemożliwe. 
Dlatego dobrze się stało, że ta 
sprawa w końcu została roz-
strzygnięta. Mateusz Kraw-
czyk, przedstawiciel Zarządu 

spółki WOT-Inwest, stwier-
dził na posiedzeniu komisji 21 
listopada br., że w tej sytuacji 
bardzo prawdopodobne jest, 
że prace inwestycyjne zwią-
zane z  budową Galerii ,,Ku-
piecka” rozpoczną się jeszcze 
w grudniu tego roku. O zabez-
pieczenie inwestycji w intere-
sie miasta ma zadbać prezy-
dent, który został zobligowany 
przez radę do uwzględnienia 
w umowie z inwestorem zapi-
su, że otwocka  Galeria ,,Ku-
piecka” ma powstać w termi-
nie nie dłuższym niż 5 lat.

Andrzej Idziak

otwock Rządowe 
dofinansowanie na zakup 
wyposażenia do gabinetów 
zdrowia we wszystkich 
publicznych szkołach pod-
stawowych prowadzonych 
przez Miasto Otwock.

Wojewoda Mazowiecki 
zdecydował o przeka-
zaniu Miastu Otwock 

ponad 64 tys. zł - ze środków 
rządowych - na wyposażenie 
gabinetów profilaktyki zdro-
wotnej w  publicznych szko-
łach podstawowych.

W  ramach pozyskanych 
środków w  zależności od 
potrzeb zostaną zakupione 
m.in.: kozetki, stoliki zabie-
gowe lub stanowiska pracy 
– urządzone i  wyposażone 
stosownie do zakresu zadań 
pielęgniarki szkolnej, szafki, 
wagi medyczne ze wzrosto-
mierzem, parawany, aparaty 
do pomiaru ciśnienia tętni-
czego krwi z kompletem man-
kietów dla dzieci i dorosłych, 
stetoskopy, tablice Snellena 
do badania ostrości wzroku, 
tablice Ishihary do badania 
widzenia barwnego, tablice 
– siatki centylowe wzrostu 
i masy ciała oraz inne pomoce 
do wykonywania testów prze-

siewowych i interpretacji ich 
wyników, środki do nadzoro-
wanej grupowej profilaktyki 
próchnicy zębów.

Pozyskana dotacja, dzięki 
której zostaną doposażone ga-
binety profilaktyki zdrowotnej 
zapewni uczniom otwockich 
placówek oświatowych profe-
sjonalną opiekę pielęgniarską, 
działania profilaktyczne oraz 
pomoc przedlekarską.

Dwie z  dziesięciu szkół są 
placówkami posiadającymi 
oddziały integracyjne i  te-
rapeutyczne, gdzie znacz-
na część uczniów wymaga 
wzmożonego wsparcia i opie-
ki pielęgniarki szkolnej, co 
w dobrze i profesjonalnie wy-
posażonym gabinecie będzie 
łatwiejsze do zapewnienia.

UM Otwock
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„Żeńcy” w pMdk-u
PowIAt W środę, 29 
listopada 2017 w otwockim 
PMDK odbyła się prapre-
miera filmu „Żeńcy”, zreali-
zowanego przez Stowarzy-
szenie Kultury Mazowsza. 
Jest to fabularyzowany 
dokument o tradycyjnych 
żniwach na wsi kołbielskiej 
w połowie XX wieku. Film, 
który ma uzmysłowić, prze-
de wszystkim młodemu po-
koleniu, jak jeszcze całkiem 
niedawno zupełnie inaczej 
wyglądało życie rolników 
i inaczej przebiegała pro-
dukcja żywności. Trudniej, 
ale z wielką dawką radości.

Film ukazuje histo-
rię młodej rodziny 
na tle całej wsi koł-
bielskiej w  okresie 
żniw; przedstawia 

obrządek, który towarzyszył 
tej pracy polowej w połowie 
dwudziestego wieku, oraz 
następnie celebrowanie 
udanych zbiorów podczas 
gościny i dożynek. Nie jest to 
długa historia – raczej minio-
ny świat w pigułce, ale trzeba 
przyznać świetnie została 
w niej uchwycona wiejska tra-
dycja, którą szczególnie warto 
hołubić – tradycja wspólnoty: 
wspólnej pracy, wspólnej za-
bawy, która dawała ludziom 
siłę do przetrwania w  trud-
nych warunkach życiowych.

W środowy wieczór, w Po-
wiatowym Młodzieżowym 

Domu Kultury w  Otwocku, 
jak to zwykle bywa przy 
premierach filmów, stawi-
li się twórcy dzieła na czele 
z  prezesem Stowarzyszenia 
Kultury Mazowsza i  jedno-
cześnie scenarzystą filmu 
Andrzejem Kamińskim 
– aktorzy, muzycy, zespół 
produkcji. Oprawę muzycz-
ną do filmu – i do premiery 
w PMDK - stworzyły zespoły 
ludowe z powiatu otwockie-
go: Wiejskie Klimaty z Gliny, 
Podbielanki z  Celestynowa, 
Koło Gospodyń Wiejskich 
z Glinianki, Sołtysi z Karcze-
wa. Zaśpiewaną przez nich 
wspólnie ludową piosenkę 
“Lipka” (motyw muzyczny 
filmu), nuciła z nimi cała sala 
widzów przybyłych na to ra-
dosne wydarzenie.

Aktorzy to prawie wszyscy 
amatorzy – w tym znane po-
staci z naszego powiatowego 
kręgu, a kto? Żeby się dowie-

dzieć, musicie iść na film. Re-
żyserem filmu jest Wojciech 
Klimala, produkcję Stowa-
rzyszenie zleciło Kosmos Pro-
duction z Ewą Turczańską na 
czele. Sponsorami filmu zaś 
są: Powiat Otwocki, Gmina 
Kołbiel, Koleje Mazowieckie, 
Stajnia Grand.

Kiedy już Andrzej Kamiński 
zaprosił wszystkich twórców 

na scenę, opowiadając przy 
tym historyjki z  planu – ci 
w zamian postanowili razem 
gorąco podziękować temu, 
bez którego determinacji nic 
by się nie udało, czyli właś-
nie Andrzejowi...

Wśród gości był jeden szcze-
gólnie wyróżniony przez go-
spodarza wydarzenia – mały 
Teoś Górski, z wrodzoną cho-

robą kończyn, który razem 
z  mamą i  swoimi siostrami 
przybył by pokazać jak całą 
rodziną walczą o jego samo-
dzielność – tzn. fundusze na 
operację w  USA. Wzruszo-
na publiczność postanowiła 
wesprzeć go zrzutką do skar-
bonki.

Kazimiera Zalewska

ReKLaMa

a oto co andRzej 
kaMiŃski Mówi 
o swoiM najnow-
szyM dziele:
- Pomysł nakręcenia filmu 
„Żeńcy” zrodził się trzy lata 
temu. Byłem wówczas goś-
ciem biblioteki we wsi Stro-
miec w powiecie białobrze-
skim w związku z promocją 
mojego zbioru reportaży pt; 
„złamany hufnal”. W spot-
kaniu uczestniczyło wielu 
mieszkańców, a wśród nich 
kilkunastu młodych ludzi. 
opowiadałem o swojej 
reporterskiej pracy, o moich 
bohaterach i ich pasjach. 
W pewnym momencie młody 
chłopak, uczeń Technikum 
Mechanizacji Rolnictwa, trzy-
mając moją książkę w ręku 
zapytał: - Przepraszam, 
patrzę na pana zdjęcie 
umieszczone na okładce 
i zastanawiam się co pan ma 
na szyi.
- Chomąto – odpowiadam 
z uśmiechem, by nie poczuł 
się zażenowany swoją nie-
wiedzą.
- a co to jest to chomąto – 
dopytuje. Cóż, wyjaśniam: 
że jest to jarzmo nakładane 
na szyję konia i, do którego 
postronkami i orczykiem do-
czepia się wóz. Młody kiwa 
głową, że rozumie.
Po spotkaniu, gdy wracałem 
do domu, uzmysłowiłem 
sobie, że przecież obecnie 
na wsiach nie ma już koni, 
nie orze się pół pługami, 
nie kosi zbóż kosami, nie 
młóci, nie piecze chleba, nie 
robi masła i nikt do młyna 
nie wozi ziarna, by pozy-
skać mąkę. Takiej wsi nie 
pamiętają już rodzice tego 
chłopaka, a dziadkowie nie 
chcą wspominać tamtych 
dziejów, bo byli zbyt mali, 
by wszystko dokładnie spa-
miętać. i wówczas postano-
wiłem napisać scenariusz 
ukazujący dawne zwyczaje 
z okresu powojennego i wg 
niego nakręcić film, który te 
zwyczaje pokaże. Scena-
riuszem zainteresowałem 
Powiat otwocki i Samorząd 
Województwa Mazowieckie-
go. Spodobał się, więc dali 
dotację. Film kręciła grupa 
filmowców z firmy „Kosmos 
Production” w Muzeum 
Wsi Radomskiej, święce-
nie wieńca dożynkowego 
i chlebów w kościele w Koł-
bieli a biesiadę i zabawę 
dożynkową w Stajni „Grand” 
w Glinie.
Film chcę pokazywać 
w szkołach, w domach 
kultury, świetlicach wiejskich 
i prowadzę rozmowy z TVP, 
by obejrzało go jak najwię-
cej młodych ludzi w kraju 
i uświadomiło sobie, że 
chleb jest ze zbóż, mąka 
z ziarna, masło ze śmietany, 
jajka od kur…
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pRzygaRnij Mnie

celestynów Schro-
nisko dla Bezdomnych 
Zwierząt zachęca do adopcji 
jego podopiecznych. 

cleo to suczka, którą 
wielu się zachwyca, bo ma 
piękny charakter i  wielu się 
lituje obiecując jej dom. Jakoś 

nikt dotąd jej nie adoptował. 
Sunia wymaga  szczególnej 
uwagi, w warunkach schroni-
ska trudno jest utrzymać jej 
układ odpornościowy w  do-
brej kondycji. nr 358/17

BIngo - jedyny w swoim 
rodzaju pocieszny, nieco 
przerośnięty jamnik. Jest 

najdłuższym psem w schro-
nisku! Chcesz mieć orygi-
nalnego psa? Bingo właśnie 
szuka najlepszego domku! 
nr 50/17

Pilnie szukamy ciepłych 
i  kochających domów dla 
kilkunastu szczeniaczków! 
Musimy zdążyć przed zimą. 
Zainteresowanych adopcją 
prosimy o wypełnienie ankie-

ty przedadopcyjnej ze strony 
www.celestynow.toz.pl i ode-
słanie jej na maila: adopcje@
celestynow.toz.pl

Obowiązuje procedura ad-
opcyjna.

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

Monitoring - maszynka do robienia pieniędzy

Rozkład jazdy pociągów 
Kolei Mazowieckich edycji 
2017/2018

umowa na węzeł zakręt  

PowIAt Policja coraz 
chętniej sięga po nagrania 
z monitoringu, aby na ich 
podstawie wystawiać man-
daty dla kierowców. Takie 
działania wzbudzają jednak 
krytykę niektórych środowisk, 
które uważają, że nie chodzi 
tutaj o prewencje i bezpie-
czeństwo, lecz o zasilenie 
budżetu państwa. O sprawie 
pisze dzisiejsza “Rzeczpo-
spolita“.

W kraju uruchamianych 
jest coraz więcej pro-
gramów pilotażowych 

wykorzystujących zdjęcia 

z kamer miejskich do wysta-
wiania mandatów. Najnowszy 
ruszył w Bielsku-Białej, gdzie 
policjanci drogówki zasiądą 
w centrum monitoringu miej-
skiego i będą śledzić wykrocze-
nia wobec pieszych. Kamery 
pokażą im numer rejestracyj-
ny samochodu, który złamał 
przepisy. Następnie właściciel 
pojazdu otrzyma wezwanie do 
wskazania osoby, która kiero-
wała autem, a na koniec zosta-
nie wystawiony mandat.

Takie działania krytykuje 
m.in. Andrzej Łukasik, pre-
zes Polskiego Towarzystwa 
Kierowców. Uważa on, że 

do ukarania potrzebne jest 
zdjęcie konkretnego sprawcy, 
a nie jedynie numer rejestra-
cyjny.

Adwokat Paweł Litwiński 
przyznaje, że policja ma prawo 
do korzystania z monitoringu, 
aby wystawiać mandat, jednak 
podaje w wątpliwość czy właś-
nie po to został stworzony sy-
stem kamer miejskich.

- Monitoring nie może być 
maszynką do robienia pienię-
dzy. Powinien pomóc wykrywać 
poważne przestępstwa i prze-
ciwdziałać im - mówi adwokat.

onet.pl

PowIAt Roczny rozkład 
jazdy pociągów będzie 
obowiązywać od 10 grud-
nia 2017 r. Wraz z wej-
ściem rozkładu rocznego 
wejdzie też pierwsza jego 
korekta, która jest zwią-
zana z pracami moderni-
zacyjnymi prowadzonymi 
przez zarządcę infrastruk-
tury PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S.A. Korekta będzie 
obowiązywać do 10 marca 
2018 r.

Rozkład jazdy edy-
cji 2017/2018 został 
skonstruowany na ba-

zie rozkładu obowiązującego 
jeszcze do 9 grudnia br. Nie 
ukrywam, że z uwagi na sze-
roko zakrojone prace moder-
nizacyjne prowadzone przez 
zarządcę będzie to trudny 
rok. Remonty na liniach 447 
oraz 7 są i będą szczególnie 
odczuwalne przez naszych 
podróżnych. Prosimy ich 
o  wyrozumiałość i  zapew-
niamy, że dołożymy starań, 
by niedogodności związane 

z  za-
stąpie-
n i e m 
r u c h u 
poc ią-
g ó w 
autobusami były jak naj-
mniej odczuwalne. Od chwili 
uruchomienia autobusowej 
komunikacji zastępczej po-
czyniliśmy wiele zmian z my-
ślą o osobach korzystających 
z  przejazdu autobusami. 
Tak samo będzie i  w  kolej-
nych miesiącach. Będziemy 
słuchać naszych pasażerów 
i  w  miarę możliwości udo-
skonalać rozkład i  wpro-
wadzać w  nim modyfikacje 
- zapewnił Dariusz Grajda, 
członek zarządu, dyrektor 
handlowy Kolei Mazowie-
ckich.

Linia nr R7 
Warszawa – Dęblin
Nadal będą prowadzone 

prace związane z moderniza-
cją linii, w związku z czym li-
nii dotyczą dwie korekty roz-
kładu - od 10 grudnia 2017 

r. do 18 lutego 2018 r. i od 19 
lutego do 10 marca 2018 r. 
Dodatkowo od 20 stycznia 
zastępcza komunikacja auto-
busowa zostanie wydłużona 
o odcinek Pilawa – Garwolin 
- autobusy zastąpią pociągi 
na całym odcinku Pilawa 
– Dęblin. W terminie do 18 
lutego utrudnienia związane 
będą z  pracami prowadzo-
nymi w stacji Otwock. Nato-
miast od 19 lutego, w związku 
z budową tunelu drogowego, 
ruch pociągów na odcinku 
Warszawa Falenica – Ot-
wock będzie prowadzony po 
jednym czynnym torze. Czas 
przejazdu pociągów wydłuży 
się, zaś część pociągów zosta-
nie odwołana lub skrócona 
do stacji Warszawa Faleni-
ca. Wybrane pociągi SKM 
Warszawa dojadą tylko do 
p.o. Świder.

PowIAt Ważna część 
Wschodniej Obwodnicy 
Warszawy, czyli węzeł Za-
kręt i odcinek S17 do węzła 
Lubelska, ma być gotowa 
do korzystania za ok. 3 i 
pół roku, a dokładniej do 
marca 2021 r. W środę 22 
listopada 2017r. inwestor, 
czyli Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad 
podpisała umowę na zapro-
jektowanie i budowę w/w 
odcinka drogi z wykonawcą 
- firmą WARBUD S.A. 

Firma WARBUD S.A. 
wygrała przetarg 
na wykonanie za-
dania z 18 innymi 
oferentami. Teraz, 

od 22.11.2017, ma 34 miesią-
ce* na wypełnienie umowy. 
Pierwsze 15 miesięcy prze-
znaczone jest na  projekto-
wanie i uzyskanie decyzji 
ZRID. W ciągu kolejnych 19 
miesięcy mają trwać faktycz-
ne roboty budowlane. Nadzór 
Inwestorski nad zadaniem za 
kwotę 10 mln zł ma sprawo-
wać Konsorcjum Firm: TPF 
Sp. z o.o. i GETINSA EURO-
ESTUDIOS S.L.

Jak łatwo policzyć koszt ki-
lometra tego odcinka S17 to 
90 mln złotych. Niebagatelna 
sumka, ale choć jechać będzie 
się krótko, do zrobienia jest 
bardzo dużo. Mają powstać 
dwie jezdnie po 3 pasy ru-
chu oraz trzypoziomowy wę-
zeł Zakręt:

• rondo w poziomie terenu
• S17 na estakadzie nad 

rondem
• DK2 w murach oporo-

wych pod rondem.
Inwestycja znajduje się  na 

terenie trzech powiatów:
- warszawskiego (na tere-

nie dzielnicy Wesoła m. st. 
Warszawy),

- otwockiego (gmina Wią-
zowna),

- mińskiego (Sulejówek).

O inwestycji - info GDDKiA:
W ramach inwestycji wybu-

dowany zostanie 2,5-km odci-

nek drogi ekspresowej, węzeł 
Zakręt, kładki dla pieszych, 
chodniki i ścieżki rowerowe, 
odwodnienie trasy, urządze-
nia ochrony środowiska oraz 
bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego.

Budowa drogi S17 na tym 
odcinku polegać będzie na 
przebudowie istniejącej jed-
nojezdniowej drogi krajowej 
nr 17 do parametrów drogi 
ekspresowej – przebudowa 
jezdni istniejącej wraz ze 
wzmocnieniem nawierzchni 
do 11,5 t/oś, dobudowa dru-

giej jezdni, ograniczenie do-
stępności poprzez budowę 
dwupoziomowych węzłów, 
wiaduktów nad trasą eks-
presową w ciągach dróg po-
przecznych oraz budowę rów-
noległych dróg dojazdowych 
dla obsługi ruchu lokalnego.

W przygotowaniu jest dal-
sza część S17: 13,7 km Zakręt 
– Drewnica. Przewidziany 
budżet na   ten odcinek to 1,8 
mld zł, a wykonanie w latach 
2020 – 2023.

ZetKa

paRaMetRy  techniczne:
- klasa drogi - S (trasa ekspresowa),
- prędkość projektowa 100 km/godz.,
- nośność 115 kN/oś,
- kategoria obciążenia ruchem KR7,
- przekrój 2 x 3 pasy ruchu,
- szerokość pasa ruchu 3,5 m,
- szerokość pasa awaryjnego 2,5 m,
- szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami – min. 5 m,
- węzeł zakręt.

*) - do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe,  
do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych, tj. od 15 
grudnia do 15 marca 
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Jubileusz Fundacji Rodzin adopcyjnych 
PowIAt 
27 listopada 
2017 odbyła 
się uroczysta 
gala z okazji 
20-lecia istnienia 
Fundacji Rodzin 
adopcyjnych, 
która 
otwocczanom 
jest chyba 
najbardziej znana 
z działalności 
interwencyjnego 
ośrodka 
Preadopcyjnego 
(ioP) 
mieszczącego 
się przy szpitalu 
powiatowym 
w otwocku. 

Przez 20 lat udało 
się tej fundacji 
-  poprzez różne 
programy - pomóc 
ok. 1200 niemow-

lakom oraz wielu rodzinom 
w opiece nad małymi dzieć-
mi. Ponad 130 osób -  pra-
cowników, wolontariuszy 
i darczyńców - które zebrały 
się na jubileuszu w gościn-
nych progach hotelu Holi-
day Inn w Józefowie, miało 
więc słuszne powody do 
dumy i radości ze wspólnych 
osiągnięć. 

Na wstępie gali podsumo-
wanie działalności fundacji 
przedstawił jej prezes, Woj-
ciech Pytel. Fundacja Rodzin 
Adopcyjnych istnieje od listo-
pada 1997 roku. Założyła ją 
grupa osób, którzy adoptowa-
li osierocone dzieci i stwier-
dzili, że chcą pomóc kolejnym 
opuszczonym. Uznali oni, że 
najważniejsze to uchronić 
maluchy przed umieszcze-
niem w domu dziecka, czyli 
m.in. sprawić, aby proces 
adopcyjny był maksymalnie 
szybki. Cele konsekwentnie 
realizowano, co chyba najle-
piej pokażą statystyki: 

• Przez pierwsze cztery 
lata Fundacja wspierała od-
dział preadopcyjny w  szpita-
lu w  Dziekanowie Leśnym. 
W  2001 r. powołała do życia 
Interwencyjną Placówkę Opie-
kuńczą w Otwocku - obecnie 
Interwencyjny Ośrodek Pre-
adopcyjny.

• Przez 16 lat działalno-
ści IOP -  programu spe-
cjalistycznej opieki nad 
dzieckiem porzuconym do 
1 roku życia w celu jak naj-
szybszego przyjęcia go do 
nowej rodziny, jedynego 
takiego w  województwie 
mazowieckim  - ośrodek 
zajmował się 1227 dzieć-
mi, z  czego 1161 trafiło do 
rodzin. Co bardzo ważne - 
zasadnicza większość tych 
maluchów została adopto-
wana już w siódmym tygo-
dniu po narodzinach (przez 
6 tygodni biologiczna mat-
ka ma prawo zmienić swo-

ją decyzję w sprawie odda-
nia dziecka).

• W ramach programu ,,Po-
moc Rodzinie”, którego celem 
jest wsparcie dla rodzin ad-
opcyjnych, zastępczych oraz 
biologicznych w  sytuacjach 
kryzysowych, a  więc zagra-
żających odebraniem dzieci, 
do prawie 100 rodzin trafiła 
pomoc wartości ponad 700 
tys. złotych. 

Od paru lat działający pro-
gram ,,Jaś i  Małgosia” po-
zwolił na zorganizowanie 
wypoczynku wakacyjnego 
dla 60 dzieci.

• ,,Grupy Wsparcia” dla 
rodzin adopcyjnych i zastęp-
czych pomogły 75 rodzicom 
ze 120 dziećmi.

• Najnowszy program: ,,FA-
Sada” - punkt diagnostyczno-
-konsultacyjny powołany, aby 
wspierać rodziny wychowują-
ce dzieci po prenatalnej eks-
pozycji na alkohol (z alkoho-
lowym zespołem płodowym, 
czyli FAS), objął już ponad 
120 dzieci. 

Bardzo ciepłe, emocjonal-
ne wystąpienie od ponad 12 
lat będącej dyrektorem IOP, 
Doroty Polańskiej, zostało 
entuzjastycznie przyjęte przez 
zgromadzonych. Pani Polań-
ska powiedziała m.in.: ,,Je-
stem wdzięczna za ten cały 
czas, najpiękniejszy w moim 
życiu, najpiękniejsze miej-
sce, w jakim miałam zaszczyt 
pracować, z najpiękniejszymi, 
z najwspanialszymi, najbar-
dziej wrażliwymi ludźmi”. 
W dalszej części przedstawi-
ła pokrótce swoich współ-
pracowników, wywołując 
ich do odebrania nagrody, 
a o każdym miała do powie-
dzenia kilka ciepłych, nieba-
nalnych słów.

Opowiedziała zebranym, 
jak wiele przez te kilkanaście 
lat działalności pracownicy 
ośrodka zdołali się nauczyć 
i ulepszyć, jak zrozumieli, iż 
najistotniejsze jest okazanie 
dzieciom, że są ważne, aby 
blizna z powodu zranienia po 
narodzeniu (odrzucenie przez 
rodziców biologicznych) nie 
przeszkadzała im żyć i  roz-
wijać się.

- Nie byłoby osiągnięć IOP 
bez ludzi - mówiła Dorota 
Polańska - bez wspaniałego 
personelu, który pracuje non-
-stop, bez przerw świątecznych 
czy nocnych; bez Sądu Rejo-
nowego (rodzinnego) w  Ot-
wocku, który w ciągu kilku dni 
rozpatruje nasze sprawy; bez 
ośrodków adopcyjnych: kato-
lickiego, TPD, wojewódzkie-
go ( w dniu, kiedy dziecko jest 
wolne prawnie, przyjeżdża po 
nie rodzina ). Pochwaliła też 
współpracę z  pracownikami 
ośrodków pomocy społecznej, 
lekarzami (pediatrzy dr Sła-
womir Gęsior, dr Małgorzata 
Wielopolska), aptekarzami 
i  wolontariuszami. Dzięko-
wała przyjaciołom z Fundacji 
Medicover i darczyńcom, pa-
nom z zarządu - Wojciechowi 
Pytli i Wojciechowi Sperkow-
skiemu.

Lista osób, które dołożyły 
swoją cegiełkę do sukcesu, 
jakim jest opieka i wsparcie 

dla tak dużej grupy dzieci 
i rodzin, jest naprawdę dłu-
ga. Trzeba tu podkreślić, że 
praca Fundacji i IOP ma ol-
brzymie wsparcie w wolonta-
riacie, czyli osobach, które na 
co dzień zajmują się dziećmi, 
zbierają fundusze, pomagają 
w wielu sprawach formalnych 
czy wreszcie w  organizacji 
imprez charytatywnych na 
rzecz maluchów, w tym także 
gali na 20-lecie ( jako wolon-
tariusze wystąpili artyści: 
Alicja Ruszczak z muzykami, 
fotografowie, swoją cegiełkę 
dołożył Holiday Inn).

Przy okazji 20-lecia Fun-
dacja Rodzin Adopcyjnych 
została odznaczona przez 
Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego Adama Struzika 
prestiżowym Medalem PRO 
MASOVIA. Ponadto otrzy-
mała listy gratulacyjne od 
wielu instytucji i organizacji.

Kazimiera Zalewska
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Starosta Otwocki
1. Ustala, że nieruchomość położona w miejs-
cowości Zakręt, gmina Wiązowna, oznaczona 
w ewidencji gruntów jako dawne działki ew.  nr
44/4 i 43/4 (odpowiadające obecnej działce ew.
nr 3 o pow. 0,2900 ha), dawne działki ew. nr 374
i 371 (odpowiadające dzisiejszej działce ew. nr
38/12 o pow. 0,1900 ha) dawna działka ew. nr 375
(odpowiadająca dzisiejszej działce ew. nr 46 
o   pow. 0,0800 ha), dawna działka ew. nr 372
(odpowiadająca dzisiejszej działce ew. nr 89 
o pow. 0,050 ha),  dawna działka 392 (odpowiada-
jąca dzisiejszej działce ew. nr  245 o pow. 0,0500
ha) dawna działka ew. nr 386 (odpowiadająca
dzisiejszej działce ew. nr 281 o pow.0,0800 ha),
dawna działka ew. nr 357 (odpowiadająca
dzisiejszej działce ew. nr 363/1 o pow. 0,0100 ha),
dawna działka ew. nr 394 (odpowiadająca
dzisiejszej działce ew. nr 378 o pow. 0,1300 ha)
oraz dawna działka ew. nr 393 (odpowiadająca
dzisiejszej działce ew. nr 421 o pow. 0,0800 ha) 
z obr. 26- Zakręt gm. Wiązowna stanowi mienie
gromadzkie, w trybie art. 8 ust. 1, w związku z art.
1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. 
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

oraz stwierdza, że

2. Decyzję niniejszą podaje się do wiadomości 
w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejs-
cowości oraz ogłasza wywieszając w urzędzie gminy
oraz w starostwie powiatowym na okres 14 dni, 
a także zamieszcza się w Biuletynie Informacji Pub-
licznej gminy i powiatu oraz w prasie lokalnej.
3. Zamieszczenie niniejszej decyzji w prasie lokalnej
nastąpi na zlecenie i koszt wnioskodawcy. 

Uzasadnienie

W dniu 6 września 2017 r. do Kancelarii tut.
Starostwa wpłynął wniosek Wójta Gminy Wią-
zowna w sprawie wydania decyzji w trybie art. 8
ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospo-
darowaniu wspólnot gruntowych ustalającej, że
dawne działki ew. nr 44/4 i 43/4 (odpowiadające
obecnej działce ew. nr 3 o pow. 0,2900 ha), nr 374
i 371 (odpowiadające dzisiejszej działce ew. nr
38/12 o pow. 0,1900 ha), nr  375 (odpowiadająca
dzisiejszej działce ew. nr 46 o pow. 0,0800 ha), nr
372 (odpowiadająca dzisiejszej działce ew. nr 89 
o pow. 0,0500 ha),  nr 392 (odpowiadająca dzi-
siejszej działce ew. nr 245 o pow. 0,0500 ha), 
nr 386 (odpowiadająca dzisiejszej działce ew. nr
281 o pow.0,0800 ha), nr 57 (odpowiadająca
dzisiejszej działce ew. nr 363/1 o pow. 0,0100 ha),
nr 394 (odpowiadająca dzisiejszej działce ew. nr
378 o pow. 0,1300 ha) oraz nr 393 (odpowiadająca
dzisiejszej działce ew. nr 421 o pow.  0,0800 ha)
obr. 26 -Zakręt gm. Wiązowna stanowi mienie gro-
madzkie

Zawiadomieniem z dnia 12 września 2017 r.
Starosta Otwocki poinformował wnioskodawcę 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania de-
cyzji w przedmiotowej sprawie. 

W wyniku rozpatrzenia wniosku oraz analizy
zgromadzonych dokumentów Starosta Otwocki,
wykonujący zadanie z zakresu administracji rzą-
dowej, zważył co następuje.

Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czer-
wca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot grun-
towych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 703)
–zagospodarowaniu podlegają w trybie i na zasadach
określonych w ustawie nieruchomości rolne, leśne 
i obszary wodne, stanowiące mienie gromadzkie 
w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem,
jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy były fak-
tycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi.

Przynależność ww. nieruchomości do mienia gro-
madzkiego przed 1958 r. potwierdzają oświadczenia
najstarszych mieszkańców wsi Zakręt dołączone do
wniosku Wójta Gminy Wiązowna, z których wynika,
że działki były użytkowana wspólnie przez
mieszkańców wsi jako powszechnie dostępna droga
dojazdowa do pól, domostw, terenów leśnych i grun-
tów użyteczności publicznej.

Biorąc pod uwagę najstarsze zapisy rejestru grun-
tów z roku 1963 działka stanowiła drogę dojazdową.
W wyniku kontroli ewidencji gruntów zmieniono nu-
merację działki i wpisano Urząd Gminy Wiązowna-
drogi powszechnego korzystania jako władający
samoistnie.

Z przepisu art. 1 ust. 2 uzwg wynika, że definicji
mienia gromadzkiego, którego dotyczy ustawa 
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, należy
poszukiwać w przepisach rozporządzenia Rady Min-
istrów z dnia 29 listopada 1962 r. w sprawie zarządu
mieniem gromadzkim oraz trybu jego zbywania (Dz.
U. z 1962 r. nr 64, poz. 303 z późn. zm.). Stosownie
do § 1 ust. 1 ww. Rozporządzenia Rady Ministrów
przez pojęcie mienia gromadzkiego rozumieć należy
mienie, które do dnia wejścia w życie ustawy z dnia
25 września 1954 r. o reformie podziału administra-
cyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad naro-
dowych (Dz. U. nr 43, poz. 191) stanowiło majątek
dawnych gromad jako majątek gromadzki, dobro
gromad oraz inne prawa majakowe, a przez dawne
gromady rozumieć należy gromady istniejące do
dnia wejścia w życie wskazanej ustawy z 25 wrześ-
nia 1954 r. (podobnie: wyrok NSA z dnia 8 czerwca
2011 r., sygn. akt II OSK 738/10). 

Przepis art. 3 uzwg stanowi,  że  nie zalicza się do
wspólnot gruntowych nieruchomości lub ich części,
określone w art. 1 ust. 1, jeżeli przed dniem wyjścia
w życie ustawy zostały prawnie lub faktycznie
przekazane na cele publiczne lub społeczne. 

Dla ustalenia, czy dana nieruchomość stano-
wi mienie gromadzkie istotne znaczenie ma
okoliczność czy taka nieruchomość należała do gro-
mad istniejących w okresie od 1933 r. do 1954 r.
oraz czy przed dniem 5 lipca 1963 r. była faktycznie

użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi. 
Mienie gromadzkie służyło, i często nadal służy,
potrzebom ogółu mieszkańców dawnej gromady,
ale użytek ten ma charakter społeczny. Mieniem
takim są wójtówki, kowalówki, działki szkolne,
place publiczne, piaskownie, cmentarzyska, drogi
dojazdowe do pól i domostw itp. (podobnie: wyrok
WSA w Kielcach z dnia 21 marca 2013 r., sygn. akt II
SA/Ke 77/13).

Z powyższych ustaleń wynika, że nieruchomość
położona w miejscowości Zakręt, gmina Wią-
zowna, oznaczona w ewidencji gruntów jako
dawne działki ew. nr 44/4 i 43/4 (odpowiadające
obecnej działce ew. nr 3 o pow. 0,2900 ha), nr 374
i 371 (odpowiadające dzisiejszej działce ew. nr
38/12 o pow. 0,1900 ha), nr  375 (odpowiadająca
dzisiejszej działce ew. nr 46 o pow. 0,0800 ha), nr
372 (odpowiadająca dzisiejszej działce ew. nr 89 
o pow. 0,0500 ha),  nr 392 (odpowiadająca
dzisiejszej działce ew. nr 245 o pow. 0,0500 ha), nr
386 (odpowiadająca dzisiejszej działce ew. nr 281
o pow.0,0800 ha), nr 57 (odpowiadająca dzisiejszej
działce ew. nr 363/1 o pow. 0,0100 ha), nr 394
(odpowiadająca dzisiejszej działce ew. nr 378 
o pow. 0,1300 ha) oraz nr 393 (odpowiadająca
dzisiejszej działce ew. nr 421 o pow.  0,0800 ha)
obr. 26 -Zakręt gm. Wiązowna służyły celom pub-
licznym, a zatem stanowiły majątek gromadzki,
który następnie na mocy art. 98 ust. 2 ustawy 
z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych
(tekst jedn. Dz. U. z 1975 r. nr 26 poz. 139 z późn.
zm.) stał się mieniem gminnym. 

Zgodnie z art. 8 uzwg starosta wydaje decyzję 
o ustaleniu, które spośród nieruchomości, o których
mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie.
Decyzję o ustaleniu, które nieruchomości stanowią
mienie gromadzkie, podaje się do wiadomości 
w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejs-
cowości oraz ogłasza wywieszając w urzędzie gminy
oraz w starostwie powiatowym na okres 14 dni, 
a także zamieszcza się w Biuletynie Informacji Pub-
licznej gminy i powiatu oraz w prasie lokalnej.

Z uwagi na powyższe należało orzec jak w sen-
tencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia
odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośred-
nictwem Starosty Otwockiego, w terminie 14 dni od
dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania
strona może zrzec się prawa do wniesienia odwoła-
nia wobec organu administracji publicznej, który
wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi admin-
istracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się
prawa do wniesienia odwołania  przez ostatnią ze
stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna. 

DECYZJA NR 109/2017
Na podstawie art. 8 ust. 1, w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 703), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Wiązowna
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Dane = majątek
Przeciętny użytkownik tele-

fonu komórkowego i kompute-
ra każdego dnia pozostawia po 
sobie tysiące śladów w postaci 
kliknięć, wpisywanych ko-
mentarzy, wgrywanych zdjęć, 
oglądanych filmów, słuchanej 
muzyki, wybieranych witryn 
www. Nawet najkrótsze ko-
munikaty adresowane do 
znajomych, płatności kartą 
kredytową lub dane w  pro-
gramach lojalnościowych 
stają się częścią big data. In-
ternational Data Corporation 
szacuje, że w  2020 roku na 
każdego mieszkańca globu 
przypadnie ponad 5 GB takich 
danych – to prawie tyle ile na 
nośniku zajmują dwa sezony 
House of Cards ściągnięte 
z  Netflixa. - W  dzisiejszym 
świecie nasycenia, prawie 
pełnej substytucji oraz nieli-
mitowanego dostępu do in-
formacji zawsze i wszędzie, to 
klient, a nie produkt powinien 
stać w centrum uwagi – mówi 
Piotr Krzeszowiak, Managing 
Partner Envolved - firmy do-
radczej z biurami w Krakowie, 
Monachium i Londynie, która 
specjalizuje się w  tworzeniu 
i  wdrażaniu strategii, proce-
sów i  cyfrowych technologii 
dla marketingu, sprzedaży 
oraz obsługi wykorzystujących 
zintegrowane z różnych źródeł 
dane. - Dlatego dane  są naj-
większym majątkiem, ale też 
najważniejszym narzędziem 

zorientowanych na klienta 
firm – dodaje Krzeszowiak.

Niezbędna analiza
Lecz aby szum informacyjny 

mógł zamienić się w sensowną 
fabułę – opowieść o preferen-
cjach użytkownika sieci nie-
zbędna jest eksploracja danych 
– data mining i praca na smart 
data – obejmujące wyselekcjo-
nowanie, pogrupowanie oraz 
wstępne zinterpretowanie 
danych przez analityka - data 
scientist . Pozyskanie stosow-
nej wiedzy czy mechanizmów 
zawartych w powyższych okre-
śleniach jest coraz łatwiejsze 
w  dobie mnożących się na 
rynku przedsiębiorstw świad-
czących usługi dla zachowania 
i syntezy big data . Jedna z pol-
skich firm będąca hurtownią 
danych przetwarza anoni-
mowe informacje aż o trzech 
miliardach użytkowników 
sieci na świecie. Prawdziwym 
wyzwaniem staje się więc od-
powiednie ich wykorzystanie.

Jednak według badań firmy 
Intel tylko 18 proc. polskich 
przedsiębiorców poznało wagę 
budowania swojej wartości 
na analizie dużych zbiorów 
danych. Co potwierdza Piotr 
Krzeszowiak: - Z  racji po-
nad dwudziestoletniego do-
świadczenia naszego zespołu 
na projektach dla klientów 
w Europie, Azji czy USA wi-
dzimy różnice jeżeli chodzi 
o  nastawienie do podejmo-

wania decyzji umotywowa-
nych danymi. Nadal jeszcze 
na naszym kontynencie nie 
we wszystkich branżach oraz 
wśród nie wszystkich dużych 
graczy wykorzystanie wielkich 
zbiorów danych jest wpisane 
w strategię.

Szybka reakcja na 
potrzeby klienta 
Odpowiednie wyselekcjono-

wanie pożądanych informacji 
pozwala na dotarcie z  kon-
kretnym przekazem nawet do 
bardzo wąskiej grupy inter-
nautów, których łączą wspólne 
zainteresowania czy specyfika 
wykonywanej pracy. W mode-
lach biznesu zorientowanych 
na klienta smart data będą 
odgrywały coraz większą rolę 
poprzez zwiększanie dokład-
ności targetowania działań 
marketingowych, zwiększania 
efektywności obsługi zapytań 
i reklamacji, a także pomaga-
jąc wprowadzić innowacyjne 
rozwiązania produkcyjne. 
Jednym słowem to właśnie 
analiza wyselekcjonowanych 
danych pozwala na szybkie 
i  precyzyjne reagowanie na 
potrzeby klientów, persona-
lizowanie produktów oraz 
indywidualne kierunkowanie 
oferty. Co bezpośrednio prze-
kłada się na wzrost rentowno-
ści firmy. Profesor Michał Ko-
siński (absolwent psychologii 
społecznej na SWPS) – specja-
lista od big data na Uniwersy-
tecie Stanforda – dowodzi, że 

skuteczność psychograficzne-
go mikrotargetowania może 
być nawet kilkunastokrotnie 
większa od skuteczności re-
klam wysyłanych według kry-
teriów demograficznych.*

Które dane dla kogo
Dla biznesu nie każde dane 

gromadzone w  sieci są war-
tościowe. Wieloletnie zapisy 
transakcji bankowych mają 
sens dla budowania zdolności 
kredytowych, tak by decyzja 
o  ewentualnej pożyczce mo-
gła zapaść automatycznie. 
Ale już dla firm logistycznych 
największe znaczenie ma fast 
data – czyli wyłącznie bieżące 
dane z GPS o sytuacji na dro-
gach, tak by móc jak najszyb-
ciej zareagować w sytuacji kry-
zysu. Z pojęciem tym łączy się 
również analiza komentarzy 
na temat danego produktu po-
dejmowana zazwyczaj w czasie 
rzeczywistym. Długość życia 
takich danych jest zatem wy-
jątkowo krótka – niezbędna do 
zdobycia wiedzy na konkretny 
temat w danej chwili.

Ilość i jakość danych
Kluczem do sukcesu jest 

pełna wiedza o  odbiorcach 
swoich usług lub produktów. 
Istotę stanowi nie tylko ilość, 
ale i jakość oraz różnorodność 
zasobów danych. Rejestrowa-
nie wirtualnych kroków swo-
ich klientów stwarza potencjał 
do zwiększenia efektywności. 
Ale dopiero połączenie tej 

wiedzy z  informacjami np. 
o  reklamacjach, zwrotach, 
korzystaniu z  benefitów na 
karcie lojalnościowej tworzy 
kompletną ramę dla obrazu 
klienta. Pełne jego odwzoro-
wanie wymaga jednak talentu 
i żmudnej pracy. - Aby osiąg-
nąć przewagę konkurencyjną 
osadzając w  swoim modelu 
biznesowym dane na strate-
gicznej pozycji, nie wystarczy 
tylko samych danych, umiejęt-
ności pracowników oraz no-
woczesnym technologii. Musi 
się przede wszystkim zmienić 
styl zarządzania, pozwalający 
w tym aspekcie na integracje 
wiedzy pomiędzy obszarami 
firmy jak marketing, sprze-
daż, obsługa czy IT. – zauwa-
ża ekspert Envolved. - Przy 
opracowaniu i  strategii dla 
integracji danych analizujemy 
i optymalizujemy w pierwszej 
kolejności właśnie struktury 
i procesy w organizacji. Tylko 
firmy rozumiejące jak ko-
rzystać całościowo z  danych 
w swoim biznesie, przetrwają 
cyfrową transformację – kon-
kluduje Krzeszowiak.

Nieodzowne narzędzie 
optymalizacji biznesu
Wszystkie historie utkane 

w  globalną sieć WWW za-
czynają się od jednego ruchu 
(kliknięcia), który odpowied-
nio przetworzony dyktuje za-
pis indywidualnych potrzeb. 
A  pomnożony przez liczbę 
wszystkich użytkowników 

Internetu i zsumowany z po-
zostałymi informacjami z ma-
tematyczną precyzją może 
uporządkować wszelkie gusta 
i określić trendy. Smart data 
nie pozostawia przedsiębior-
com innej alternatywy – są 
obecnie nieodzownym narzę-
dziem optymalizacji biznesu. 
W  swej różnorodności staje 
się też technologią najbar-
dziej elastyczną, ponieważ 
każda branża może decydo-
wać o stopniu szczegółowości 
i rodzaju danych, których po-
trzebuje. Lecz tylko umiejętnie 
wykorzystana, redukując czas 
i koszty, prowadzi do wzrostu 
wartości biznesu. Czy analiza 
danych sprawdza się wyłącznie 
w korporacjach? - Jeżeli wiel-
kość firmy koreluje ze skalą 
przetwarzanych danych, licz-
bą klientów jak również złożo-
nością procesów to potencjał 
płynący z wykorzystania smart 
data w takich przypadkach jest 
szczególnie duży – odpowiada 
Piotr Krzeszowiak. - Z drugiej 
strony mamy przykłady Boo-
king.com czy Airbnb, które 
w  dobie transformacji cyfro-
wej powstały jako start-upy, 
oparły swoje modele bizneso-
we na analizie i  wykorzysta-
niu danych i zdobyły znaczące 
udziały na rynkach zdomino-
wanych wcześniej przez bran-
żowych graczy.

*Wywiad Jacka Żakowskie-
go z prof. Michałem Kosiń-
skim, Polityka Nr 2/2017.

BizNeS

ReKLaMa

smart business szyty na miarę klienta
EksPERtYZA W pojęciach smart 
data, data mining, Business intelligence 
zawierają się przyzwyczajenia, 
upodobania i potrzeby konsumenckie – 
dane nas wszystkich. od ich umiejętnego 
wykorzystania zależy, czy staniemy się 
adresatami spersonalizowanych treści 
i produktów. Problem w tym, że ponad 80 
proc. polskich przedsiębiorstw nie włącza 
analizy danych do strategii swojego 
rozwoju.
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PoRADY Dzięki 
internetowej 
drukarni można 
dziś stworzyć 
szybko i łatwo 
spersonalizowany, 
zabawny 
i ładny prezent 
świąteczny.

Jaki prezent wybrać 
pod choinkę? Wielu 
z  nas nie potrzebu-
je ,,rzeczy”, ale pra-
wie każdy chciałby 

wiedzieć, że to, co robi, jest 
doceniane. Dlatego przy co-
dziennym zabieganiu, gdy 
wciąż brak nam czasu na 
gesty uznania dla bliskich, 
ważnych dla nas ludzi, warto 
poświęcić czas i przygotować 
na święta spersonalizowany 
upominek. Prezent z fantazją 
i pokazujący jednocześnie, że 
znamy i cenimy obdarowywa-
ną osobę oraz to, co ona robi.

Dla mamy i brata
Można na przykład taki 

prezent wydrukować. No-
woczesne drukarnie interne-

towe -  oprócz standardowych 
usług poligraficznych (ulotki, 
plakaty, gazetki, które poma-
ga realizować iOtwock.info) 
- oferują także możliwość 
samodzielnego projektowania 
niektórych produktów typu: 
kalendarze, notesy, książki 
pamiątkowe czy wreszcie 
koszulki i torby.

Koszulka z  nadrukiem 
(a  szczególnie żartobliwym) 
to prezent, który przez dłu-
gi czas będzie przypominać 
obdarowanemu, że o  nim 
myślimy - a jak, to już zależy 
od Twojej fantazji. ,,Nie prze-
straszysz mnie. Mam dwie 
córki” - dla niejednego taty 
to stwierdzenie, pod którym 
by się podpisał i nosił na pier-
si. A dla przyjaciółki mogłoby 
być takie na przykład hasło: 
,,Nie zadzieraj! Mam kumpe-
lę, nie zawaham się jej użyć!”. 
Z kolei mamie, która nie lubi 
zaśmiecać środowiska, można 
sprezentować torbę z nadru-
kiem, np. ,,Nie wiesz czegoś? 
Masz Google. Nie możesz 
znaleźć czegoś? Masz mamę!”.

Dla brata biznesmana do-
brym prezentem mogą być 
wizytówki z  Multiloft NFC*. 
Oprócz ładnego wyglądu, 
dzięki ukrytemu mikrochi-
powi, wyróżniają się one 

możliwością zapisania na 
nich wielu danych, które od-
czytywane są po zbliżeniu wi-
zytówki do telefonu. Można 
dajmy na to zapisać na niej 
promocje dla stałych klien-
tów lub przekierowanie do 
sklepu internetowego i różne 
inne funkcje. Taki prezent to 
nowoczesne i  funkcjonalne 
narzędzie promocji dla bi-
znesmena i jego firmy. Dzięki 
tej nowatorskiej technologii 
będzie o krok przed konku-
rencją - i będzie wiedział, że 
wspierasz jego działalność.

Upominki dla klientów
Dla przedsiębiorcy osoba 

bliska sercu to klient, szcze-
gólnie ten stały. W okolicach 
świąt poprzez upominki ma 
on okazję okazać partnerowi 
biznesowemu szacunek i po-
dziękowanie. W takiej sytua-
cji znów niezastąpione będą 
produkty z drukarni.

Po pierwsze - kartki świą-
teczne, pięknie wydrukowa-
ne z  logo firmy. Po drugie 
- spersonalizowane kalenda-
rze (własne logo i tekst, wy-
brane tło). Tu opcji jest dużo: 
mogą być biurkowe, listkowe, 
trójdzielne, jednodzielne. Po 
trzecie - kubki z nadrukowa-
nym logo i  jakimś mottem.

Wszystkie te upominki 
( jak i wiele innych produk-
tów drukowanych takich 
jak: wizytówki, ulotki, pla-
katy, katalogi) - zarówno 
pojedyncze, jak i większych 
ilościach, można sobie ob-
myślić i bardzo łatwo zamó-
wić przez internet, a gotowe 
przywiezie kurier (bezpłat-
nie w usłudze drukuj z iOt-
wock.info). Termin zamó-

wienia jest bardzo krótki 
- od jednego do kilku dni. 

Zamawiać można poprzez 
usługę drukuj z  iOtwock.
info: mailem lub telefonicz-
nie. Pomożemy też w przygo-
towaniu projektu do druku 
(musi być CMYK).

Chcesz coś wydrukować na 
święta? Napisz: reklama@
iotwock.info lub dzwoń tel. 
513-432-119.

Szerzej o ofercie: Najłatwiejszy 
sposób na druk iOtwock.info 

*) Near Field Communication 
(skrót NFC –  z ang.: komu-
nikacja bliskiego zasięgu) 
– krótkozasięgowy, wysoko-
częstotliwościowy, radiowy 
standard komunikacji pozwa-
lający na bezprzewodową 
wymianę danych na odle-
głość do 20 centymetrów.

BizNeS

ReKLaMa

Fantazyjne prezenty z drukarni
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Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) zawiadamia się, że w dniu 11 września 2017 r.
zostało wszczęte postępowanie w sprawie zezwolenia na realizację inwes-
tycji drogowej pn.: „budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) 
– Garwolina odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) - Garwolin (początek
obwodnicy): Część nr 2: obwodnica Kołbieli od ok. km 19+200 do ok.
km 27+900 długości ok. 8,700 km”.

Następnie wniosek zmieniono w dniu 19 października 2017 r., oraz w dniu 23
listopada 2017 r.

Ponadto, w związku z faktem, iż inwestor wnioskował o przeprowadze-
nie ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, za-
wiadamia się, iż w dniu 27 września 2017 r. tutejszy organ zwrócił się z prośbą
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie
warunków realizacji ww. przedsięwzięcia. W związku z powyższym należy
wskazać, iż do terminów określonych w przepisach dotyczących wydania de-
cyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności,
okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych
z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad, działający przez pełnomocnika – Pana Roberta Aksamita.

Działki usytuowania obiektu (inwestycja zlokalizowana jest w wo-
jewództwie mazowieckim, powiecie otwockim, na terenie gminy Ce-
lestynów i Kołbiel):

- w istniejącym pasie drogowym, działki należące do Skarbu Państwa,
będące w trwałym zarządzie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
Autostrad, zlokalizowane w całości w liniach rozgraniczających teren
inwestycji:

Gmina Celestynów
obręb Ostrowik, działki o nr ew.: 136/15, 338/4, 415,
Gmina Kołbiel
obręb Antoninek, działki o nr ew.: 39,

- w istniejącym pasie drogowym, działki należące do Skarbu Państwa,
będące w trwałym zarządzie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad, podlegające podziałowi, zlokalizowane w liniach roz-
graniczających teren inwestycji (w nawiasach numery działek po
podziale – tłustym drukiem numery działek w liniach rozgraniczających
teren inwestycji):

Gmina Kołbiel
obręb Sępochów, działki o nr ew.: 1152 (1152/1, 1152/2), 1322 (1322/1,
1322/2),

- w istniejącym pasie drogowym, działki należące do Skarbu Państwa,
będące w trwałym zarządzie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad, podlegające podziałowi, zlokalizowane częściowo w liniach
rozgraniczających teren inwestycji (w nawiasach numery działek po
podziale – tłustym drukiem numery działek w liniach rozgraniczających
teren inwestycji):

Gmina Kołbiel
obręb Sępochów, działki o nr ew.: 1053 (1053/1, 1053/2, 1053/3),
Gmina Kołbiel
obręb Kołbiel, działki o nr ew.: 2328/1 (2328/3, 2328/4), 2321 (2321/2,
2321/1, 2321/3),
Gmina Kołbiel
obręb Gadka, działki o nr ew.: 684 (684/1, 684/2, 684/3),

- w projektowanym pasie drogowym, nienależące do Skarbu Państwa,
podlegające podziałowi do przejęcia pod inwestycję (w nawiasach nu-
mery działek po podziale – tłustym drukiem numery działek przeznac-
zone do przejęcia pod inwestycję):

Gmina Celestynów
obręb Ostrowik, działki o nr ew.: 134/3 (134/7, 134/8, 134/9), 134/4 (134/10,
134/11, 134/12), 136/11 (136/20, 136/21), 136/16 (136/22, 136/24, 136/25,
136/23, 136/26), 189/1 (189/2, 189/3, 189/4), 191/1 (191/2, 191/3, 191/4),
193/1 (193/2, 193/3, 193/4), 194/1 (194/2, 194/3, 194/4), 195/3 (195/4, 195/5,
195/6), 195/2 (195/7, 195/8, 195/9), 196/1 (196/2, 196/3, 196/4), 197/1
(197/2, 197/3, 197/4), 199/1 (199/2, 199/3, 199/4), 200/1 (200/2, 200/3,
200/4), 202/1 (202/2, 202/3, 202/4), 238/39 (238/58, 238/59, 238/60),
238/42 (238/55, 238/56, 238/57), 256/2 (256/4, 256/5, 256/6), 261 (261/1,
261/2, 261/3), 264 (264/1, 264/2, 264/3), 269/1 (269/2, 269/3, 269/4),
270/1 (270/2, 270/3, 270/4), 271/2 (271/4, 271/5, 271/6), 271/3 (271/7,
271/8, 271/9), 272/1 (272/2, 272/3, 272/4), 273/1 (273/2, 273/3, 273/4),
274/1 (274/2, 274/3, 274/4), 275/1 (275/2, 275/3, 275/4), 278 (278/1, 278/2,
278/3), 279 (279/1, 279/2), 338/2 (338/6, 338/7, 338/8), 338/5 (338/9,
338/10, 338/11), 352 (352/1, 352/2, 352/3), 355 (355/1, 355/2, 355/3), 417
(417/1, 417/2, 417/3), 418 (418/1, 418/2, 418/3),

obręb Celestynów, działki o nr ew.: 1319 (1319/1, 1319/2, 1319/3, 1319/4),
1322 (1322/1, 1322/2, 1322/3), 

Gmina Kołbiel
obręb Sępochów, działki o nr ew.: 500 (500/1, 500/2), 624/1 (624/3,
624/4), 841 (841/1, 841/2, 841/3), 631 (631/1, 631/2), 630 (630/1, 630/2),
629 (629/1, 629/2), 624/2 (624/5, 624/6), 843 (843/1, 843/2), 796 (796/1,
796/2), 797 (797/1, 797/2), 792 (792/1, 791/2), 842 (842/1, 842/2, 842/3),
1321 (1321/1, 1321/2, 1321/3), 1047 (1047/1, 1047/2), 1049 (1049/1, 1049/2),
1052 (1052/2, 1052/1, 1052/3), 1023 (1023/1, 1023/3, 1023/2, 1023/4), 1019
(1019/2, 1019/1, 1019/3),

obręb Bocian, działki o nr ew.: 74/3 (74/12, 74/14, 74/15, 74/13, 74/16), 93
(93/1, 93/2, 93/3, 93/4), 94/2 (94/6, 94/7, 94/8), 95 (95/1, 95/2), 110 (110/1,
110/2, 110/3), 111/1 (111/3, 111/4, 111/5), 111/2 (111/6, 111/7, 111/8), 112 (112/1,
112/3, 112/4, 112/2, 112/5), 113 (113/2, 113/3, 113/1, 113/4), 114 (114/2, 114/3,
114/1, 114/4), 115/2 (115/4, 115/5,  115/3, 115/6), 116/1 (116/4, 116/3), 116/2
(116/5, 116/6, 116/7), 117 (117/2, 117/3, 117/1, 117/4), 118 (118/2, 118/3, 118/1,
118/4), 119/2 (119/4, 119/5), 138/1 (138/4, 138/5, 138/3), 139/1 (139/3, 139/4),
179 (179/1, 179/2, 179/3), 181 (181/1, 181/2), 182 (182/1, 182/2), 184 (184/1,
184/2), 185/2 (185/5, 185/6), 186/1 (186/4, 186/5, 186/3), 186/2 (186/6,
186/7, 186/8), 187 (187/1, 187/2, 187/3), 188 (188/1, 188/2), 192/2 (192/3,
192/4), 193 (193/1, 193/2, 193/3), 194 (194/1, 194/2, 194/3), 195 (195/1,
195/2), 196 (196/1, 196/2), 225 (225/1, 225/2), 226 (226/1, 226/2, 226/3),
227 (227/1, 227/2, 227/3), 228 (228/1, 228/2, 228/3), 239 (239/2, 239/3,
239/4, 239/1, 239/5), 240/2 (240/3, 240/4, 240/5, 240/6), 257 (257/1, 257/2,
257/3), 258 (258/2, 258/3, 258/1, 258/4), 11 (11/1, 11/3, 11/2), 23/5 (23/13,
23/12), 23/6 (23/15, 23/14), 23/3 (23/16, 23/17, 23/18), 23/8 (23/20, 23/21,
23/19, 23/22), 233 (233/2, 233/1), 236 (236/1, 236/3, 236/4, 236/5, 236/2,
236/6), 237 (237/1, 237/3, 237/2, 237/4), 245/60 (245/61, 245/62, 245/63),
246/61 (246/63, 246/62), 247/76 (247/95, 247/96), 247/94 (247/97, 247/98),
248/752 (248/753, 248/755, 248/756, 248/754), 260/751 (260/754,
260/753), 260/752 (260/756, 260/757, 260/755), 60/4 (60/5, 60/6, 60/8,
60/7), 60/3 (60/10, 60/9), 60/1 (60/11, 60/12), 61 (61/1, 61/3, 61/2), 72
(72/1, 72/2), 73/2 (73/3, 73/4), 74/7 (74/8, 74/9), 74/5 (74/10, 74/11), 75/1
(75/3, 75/4, 75/5), 75/2 (75/7, 75/8, 75/9, 75/11, 75/12, 75/6, 75/10), 76/1
(76/3, 76/4), 76/2 (76/5, 76/7, 76/8, 76/9, 76/6), 94/1 (94/3, 94/4, 94/5),

obręb Nowa Wieś, działki o nr ew.: 84 (84/2, 84/3, 84/4, 84/1, 84/5), 86
(86/2, 86/3, 86/4, 86/1, 86/5), 88 (88/2, 88/3, 88/4, 88/1, 88/5), 90 (90/2,
90/3, 90/4, 90/1, 90/5), 92 (92/2, 92/3, 92/4, 92/1, 92/5), 94 (94/2, 94/3,
94/4, 94/1, 94/5), 96 (96/2, 96/3, 96/4, 96/1, 96/5), 98 (98/2, 98/3, 98/4,
98/5, 98/1, 98/6), 100 (100/1, 100/3, 100/4, 100/2, 100/5), 102 (102/2,
102/3, 102/1, 102/4), 104 (104/2, 104/3, 104/1, 104/4), 106 (106/2, 106/3,
106/1, 106/4), 108 (108/2, 108/3, 108/1, 108/4), 110 (110/2, 110/3, 110/1,
110/4), 112 (112/2, 112/3, 112/1, 112/4), 114 (114/1, 114/2, 114/3), 115 (115/1,
115/2), 118 (118/1, 118/2, 118/3), 119 (119/1, 119/2), 199 (199/1, 199/2), 201
(201/2, 201/3, 201/5, 201/1, 201/4, 201/6), 

obręb Gózd, działki o nr ew.: 186 (186/1, 186/2), 187 (187/1, 187/2), 188
(188/1, 188/2), 189 (189/1, 189/2),

obręb Stara Wieś Druga, działki o nr ew.: 148/4 (148/31, 148/32), 148/5
(148/29, 148/30), 148/6 (148/15, 148/17, 148/14, 148/16, 148/18), 148/7
(148/20, 148/22, 148/19, 148/21, 148/23), 148/8 (148/25, 148/27, 148/24,
148/26, 148/28), 148/9 (148/12, 148/13), 149 (149/2, 149/4, 149/1, 149/3),
20 (20/1, 20/2), 21 (21/2, 21/1, 21/3), 22 (22/2, 22/1, 22/3), 23 (23/2, 23/3,
23/1, 23/4), 25 (25/1, 25/3, 25/2, 25/4), 26 (26/1, 26/3, 26/2, 26/4), 27 (27/1,
27/3, 27/2, 27/4), 28 (28/1, 28/3, 28/2, 28/4), 29 (29/1, 29/3, 29/2, 29/4), 30
(30/2, 30/4, 30/1, 30/3), 32 (32/1, 32/2), 33 (33/1, 33/3, 33/2, 33/4), 34
(34/2, 34/1, 34/3), 35 (35/1, 35/3, 35/5, 35/7, 35/2, 35/4, 35/6, 35/8), 36
(36/1, 36/3, 36/2, 36/4), 37 (37/1, 37/3, 37/2, 37/4), 38 (38/1, 38/2, 38/3),
79 (79/2, 79/1), 80 (80/2, 80/1), 81 (81/2, 81/1), 82 (82/2, 82/1), 83/1 (83/3,
83/4), 83/2 (83/5, 83/6), 84 (84/1, 84/2), 85 (85/1, 85/2), 86 (86/1, 86/2),
87/2 (87/3, 87/4), 88 (88/1, 88/2), 101 (101/1, 101/2), 102 (102/1, 102/2), 103
(103/1, 103/2), 104 (104/1, 104/2), 105 (105/1, 105/2), 106 (106/1, 106/2),
138 (138/1, 138/2), 139 (139/1, 139/2, 139/3), 140 (140/1, 140/2, 140/3), 141
(141/1, 141/2, 141/3), 142 (142/1, 142/2, 142/3), 143 (143/1, 143/2, 143/3),
144 (144/1, 144/2, 144/3), 145 (145/1, 145/3, 145/2, 145/4), 146 (146/2,
146/1, 146/3), 147 (147/1, 147/3, 147/2, 147/4), 150 (150/1, 150/3, 150/5,
150/2, 150/4, 150/6), 151 (151/1, 151/2), 152 (152/1, 152/3, 152/2, 152/4), 153
(153/1, 153/2),

obręb Kołbiel, działki o nr ew.: 2001/1 (2001/7, 2001/8, 2001/9), 2001/2
(2001/10, 2001/11, 2001/12), 2002/2 (2002/3, 2002/4, 2002/5), 2003
(2003/1, 2003/2, 2003/4, 2003/5, 2003/3), 2004/1 (2004/3, 2004/5,
2004/7, 2004/4, 2004/6), 2004/2 (2004/8, 2004/10, 2004/12, 2004/9,
2004/11), 2007 (2007/1, 2007/2), 2009 (2009/1, 2009/2), 2010 (2010/1,
2010/3, 2010/4, 2010/2), 2011/1 (2011/4, 2011/6, 2011/7, 2011/5), 2011/2
(2011/8, 2011/10, 2011/11, 2011/9), 2011/3 (2011/12, 2011/14, 2011/15,
2011/13), 2012 (2012/1, 2012/3, 2012/4, 2012/2), 2013 (2013/1, 2013/3,
2013/4, 2013/2), 2014/2 (2014/3, 2014/5, 2014/6, 2014/4), 2015/1 (2015/3,
2015/5, 2015/4), 2022 (2022/1, 2022/2), 2023 (2023/1, 2023/2), 2025
(2025/1, 2025/2), 2026 (2026/1, 2026/2), 2027 (2027/1, 2027/2), 2028
(2028/1, 2028/2), 2033 (2033/1, 2033/2), 2034 (2034/1, 2034/2), 2036/1
(2036/29, 2036/30), 2036/10 (2036/26, 2036/27, 2036/28), 2036/2
(2036/31, 2036/32), 2048 (2048/1, 2048/2), 2050 (2050/1, 2050/2),
2052/1 (2052/2, 2052/3, 2052/4), 2053 (2053/1, 2053/2), 2056 (2056/1,
2056/2), 2057/1 (2057/3, 2057/4), 2057/2 (2057/5, 2057/6), 2058 (2058/1,
2058/2), 2059 (2059/1, 2059/2), 2060 (2060/1, 2060/2), 2061 (2061/1,
2061/2), 2066 (2066/1, 2066/2, 2066/3), 2068 (2068/1, 2068/2), 2110
(2110/1, 2110/2, 2110/4, 2110/6, 2110/3, 2110/5), 2111/14 (2111/16, 2111/17),
2111/15 (2111/18, 2111/19), 2132/1 (2132/5, 2132/6), 2133 (2133/1, 2133/2),
2134 (2134/1, 2134/2, 2134/3), 2135 (2135/1, 2135/2, 2135/3), 2136 (2136/1,
2136/2), 2166 (2166/1, 2166/2, 2166/3), 2314 (2314/1, 2314/2), 2320
(2320/2, 2320/4, 2320/1, 2320/3), 2322 (2322/1, 2322/3, 2322/4, 2322/5,
2322/6, 2322/2, 2322/7),

obręb Człekówka, działki o nr ew.: 120 (120/1, 120/2), 121 (121/1, 121/2),
123 (123/1, 123/2), 124 (124/1, 124/3, 124/2), 136/2 (136/3, 136/4), 137 (137/1,
137/2), 138 (138/1, 138/2), 139 (139/1, 139/2, 139/3, 139/4), 377/1 (377/5,
377/6), 377/2 (377/3, 377/4), 378/3 (378/15, 378/17, 378/16), 378/4 (378/9,
378/10), 378/6 (378/11, 378/12), 378/8 (378/13, 378/14), 559 (559/2, 559/3,
559/1, 559/4),

obręb Gadka, działki o nr ew.: 533 (533/1, 533/2), 534 (534/2, 534/3), 534/1
(534/4, 534/6, 534/5), 535 (535/1, 535/2), 536 (536/2, 536/3, 536/1), 537
(537/2, 537/3, 537/1), 538 (538/2, 538/3, 538/1), 562/1 (562/2, 562/3), 563
(563/1, 563/2), 564 (564/1, 564/2), 565 (565/1, 565/2), 566 (566/1, 566/2),
688 (688/2, 688/3, 688/1, 688/4), 689/3 (689/5, 689/6, 689/7, 689/4,
689/8), 299/2 (299/3, 299/4), 300 (300/1, 300/2), 301 (301/1, 301/2), 302
(302/1, 302/2), 303/2 (303/4, 303/5), 304 (304/1, 304/2), 305 (305/1,
305/2), 306 (306/1, 306/2, 306/3), 307 (307/1, 307/2, 307/3), 308 (308/1,
308/2, 308/4, 308/3), 309 (309/1, 309/2, 309/3), 310 (310/1, 310/2, 310/3),
311 (311/1, 311/2, 311/3), 312/1 (312/3, 312/4), 312/2 (312/5, 312/6), 336/1
(336/3, 336/4), 336/2 (336/5, 336/6), 338 (338/2, 338/1, 338/3), 339/2
(339/3, 339/4, 339/6, 339/5, 339/7), 340/2 (340/11, 340/13, 340/14,
340/16, 340/12, 340/15, 340/17), 340/4 (340/5, 340/6, 340/7, 340/9,
340/8, 340/10), 341 (341/1, 341/2, 341/4, 341/5, 341/7, 341/3, 341/6,
341/8), 342/1 (342/5, 342/6, 342/8, 342/9, 342/11, 342/7, 342/10, 342/12),
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342/4 (342/13, 342/14, 342/16, 342/18, 342/15, 342/17, 342/19), 343
(343/1, 343/2, 343/4, 343/5, 343/3, 343/6), 345 (345/1, 345/2, 345/4,
345/5, 345/3, 345/6), 346 (346/1, 346/2, 346/4, 346/5, 346/3, 346/6), 348
(348/1, 348/3, 348/4, 348/5, 348/2, 348/6), 349 (349/1, 349/2, 349/3,
349/4), 350 (350/2, 350/3, 350/4), 351 (351/1, 351/2, 351/3), 352 (352/1,
352/2, 352/3), 353 (353/1, 353/2, 353/3), 361 (361/1, 361/2, 361/3), 362/1
(362/2, 362/3, 362/4), 363 (363/1, 363/2), 406 (406/1, 406/2, 406/4,
406/3, 406/5), 408 (408/1, 408/2, 408/4, 408/3), 410 (410/1, 410/2,
410/3), 411 (411/1, 411/2, 411/3), 412 (412/1, 412/2, 412/3), 413 (413/1,
413/2, 413/3), 414 (414/1, 414/2, 414/3), 420 (420/1, 420/2, 420/3), 421
(421/1, 421/2, 421/3), 422 (422/1, 422/2, 422/3, 422/4), 479 (479/1, 479/2,
479/3, 479/4), 499 (499/1, 499/2, 499/3, 499/4), 500 (500/1, 500/2,
500/3), 501 (501/1, 501/2, 501/3), 572/1 (572/3, 572/4, 572/5, 572/2,
572/6), 573/1 (573/3, 573/4, 573/5, 573/2, 573/6), 574 (574/2, 574/3, 574/4,
574/1, 574/5), 575 (575/3, 575/4, 575/5, 575/2, 575/6), 576 (576/2, 576/3,
576/4, 576/1, 576/5), 577 (577/4, 577/5, 577/3, 577/6), 578 (578/2, 578/3,
578/1, 578/4), 579/2 (579/5, 579/6, 579/4, 579/7), 580 (580/4, 580/5, 580/3,
580/6), 581/1 (581/3, 581/4, 581/2, 581/5), 582/1 (582/4, 582/5, 582/3,
582/6), 584/1 (584/3, 584/4, 584/2, 584/5), 585/1 (585/3, 585/4, 585/2,
585/5), 586/1 (586/3, 586/4, 586/2, 586/5), 587/1 (587/3, 587/4, 587/2,
587/5), 588/1 (588/3, 588/4, 588/2, 588/5), 589/1 (589/7, 589/8, 589/6,
589/9), 590/1 (590/4, 590/5, 590/3, 590/6), 591/1 (591/3, 591/4, 591/2,
591/5), 592/1 (592/3, 592/4, 592/2, 592/5), 593/1 (593/6, 593/7, 593/5,
593/8), 594/1 (594/6, 594/7, 594/5, 594/8), 595/3 (595/8, 595/9, 595/7,
595/10), 595/4 (595/12, 595/13, 595/11, 595/14), 596/1 (596/3, 596/4,
596/2, 596/5), 597/1 (597/3, 597/4, 597/2, 597/5), 598/1 (598/3, 598/4,
598/2, 598/5), 599/1 (599/3, 599/4, 599/2, 599/5), 600/1 (600/3, 600/4,
600/2, 600/5), 601/1 (601/3, 601/4, 601/2, 601/5), 602/1 (602/3, 602/4,
602/2, 602/5), 603/1 (603/3, 603/4, 603/2, 603/5), 604/1 (604/5, 604/6,
604/7), 605/1 (605/2, 605/3, 605/4), 606/1 (606/2, 606/3, 606/4), 607/1
(607/2, 607/3, 607/4), 608/1 (608/2, 608/3, 608/4), 609/1 (609/2, 609/3,
609/4), 610 (610/1, 610/2, 610/3), 611 (611/1, 611/2), 612 (612/2, 612/3,
612/1, 612/4), 613 (613/2, 613/3, 613/1, 613/4), 614/1 (614/3, 614/4, 614/2,
614/5), 615/1 (615/3, 615/4, 615/2, 615/5), 616/3 (616/9, 616/10, 616/8,
616/11), 616/2 (616/5, 616/6, 616/4, 616/7), 617/1 (617/3, 617/4, 617/2, 617/5),
618/1 (618/2, 618/3, 618/4), 619/1 (619/3, 619/4, 619/5), 620 (620/1, 620/2,
620/3), 621 (621/1, 621/2, 621/3), 622 (622/1, 622/2, 622/3), 623/3 (623/4,
623/5, 623/6), 624/3 (624/4, 624/5, 624/6), 625 (625/1, 625/2, 625/3), 626
(626/1, 626/2, 626/3), 627/1 (627/2, 627/3, 627/4), 628/2 (628/4,  628/5,
628/6), 629/1 (629/2, 629/3, 629/4), 630/1 (630/2, 630/3, 630/4), 631
(631/1, 631/2, 631/3), 632 (632/1, 632/2, 632/3), 633/2 (633/9, 633/10,
633/11), 633/4 (633/6, 633/7, 633/8), 633/5 (633/12, 633/13, 633/14), 640
(640/1, 640/2, 640/3), 641 (641/1, 641/2, 641/3), 642 (642/1, 642/2), 643
(643/1, 643/2), 644 (644/1, 644/2), 645 (645/1, 645/2, 645/3), 646 (646/1,
646/2, 646/4, 646/3), 647 (647/1, 647/3, 647/2, 647/4), 648 (648/1, 648/3,
648/4, 648/2, 648/5), 649 (649/1, 649/3, 649/2, 649/4), 650 (650/1, 650/3,
650/2, 650/4), 651 (651/1, 651/3, 651/2, 651/4), 652 (652/1, 652/3, 652/2,
652/4), 661 (661/2, 661/3, 661/1, 661/4), 676 (676/1, 676/2, 676/3, 676/5,
676/7, 676/4, 676/6, 676/8), 680/2 (680/3, 680/4, 680/5), 683 (683/1,
683/2, 683/4, 683/5, 683/3, 683/6), 698/1 (698/2, 698/3, 698/4, 698/5),
779/2 (779/4, 779/3, 779/5),

obręb Antoninek, działki o nr ew.: 1 (1/1, 1/3, 1/2, 1/4), 2/1 (2/13, 2/15, 2/14,
2/16), 2/3 (2/5, 2/7, 2/6, 2/8), 2/4 (2/9, 2/11, 2/10, 2/12), 3 (3/1, 3/2, 3/3),
4 (4/1, 4/2, 4/3), 5 (5/2, 5/3, 5/4), 6 (6/1, 6/2, 6/3), 7 (7/1, 7/2, 7/3), 8 (8/1,
8/2, 8/3), 9 (9/1, 9/2, 9/3), 10 (10/1, 10/2, 10/3), 11 (11/1, 11/2, 11/3), 12 (12/1,
12/2, 12/3), 13 (13/1, 13/2, 13/3), 14 (14/1, 14/2, 14/3), 15 (15/1, 15/2, 15/3),
16 (16/1, 16/2, 16/3), 17 (17/1, 17/2, 17/3), 18 (18/1, 18/2, 18/3), 19 (19/1, 19/2,
19/3), 20 (20/1, 20/2, 20/3), 21 (21/1, 21/2, 21/3), 22 (22/1, 22/2, 22/3), 23
(23/1, 23/2, 23/3), 24 (24/1, 24/2, 24/3), 25 (25/1, 25/2, 25/3), 26 (26/1,
26/2, 26/3), 27 (27/1, 27/2, 27/3), 28/1 (28/3, 28/4, 28/5), 29/1 (29/3, 29/4,
29/5), 29/2 (29/6, 29/7, 29/8), 30 (30/1, 30/2, 30/3), 31/1 (31/5, 31/6, 31/7),
31/3 (31/11, 31/12, 31/13), 31/4 (31/8, 31/9, 31/10), 131 (131/1, 131/2, 131/3), 

- w projektowanym pasie drogowym, nienależące do Skarbu Państwa,
podlegające w całości do przejęcia pod inwestycję 

Gmina Kołbiel
obręb Ostrowik, działki o nr ew.: 277, 276/1,
obręb Sępochów, działki o nr ew.: 625, 626, 627, 628, 499, 498, 497, 496,
495, 793, 794, 795,
obręb Bocian, działki o nr ew.: 138/2, 183, 189, 190, 197/1, 197/2, 261/1, 266,
247/75, 248/751, 248/94, 73/1, 74/6,
obręb Stara Wieś Druga, działki o nr ew.: 31, 137, 136, 135, 134, 133, 132, 131,
obręb Kołbiel, działki o nr ew.: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015/2,
2014/1, 2002/1, 2001/4, 2001/3, 2024, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2039,
2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047/1, 2047/2, 2062, 2063,
2064, 2065,

obręb Człekówka, działki o nr ew.: 122, 378/5, 378/7.

Numery działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę dróg innych
kategorii, budowę lub przebudowę zjazdów oraz wykonania rozbiórki
istniejących obiektów budowlanych, niewchodzące w skład projek-
towanego pasa drogowego (tłustym drukiem - numery działek po
podziale  przeznaczone pod budowę/przebudowę/rozbiórkę):

Gmina Celestynów
obręb Ostrowik, działki o nr ew.: 418 (418/3), 273/1 (273/4), 352 (352/3),
195/3 (195/6), 193/1 (193/4), 191/1 (191/4), 189/1 (189/4),
obręb Celestynów, działki o nr ew.: 1319 (1319/4), 1322 (1322/3), 

Gmina Kołbiel
obręb Sępochów, działki o nr ew.: 841 (841/3), 1321 (1321/3), 1019 (1019/1),
1053 (1053/3), 1047 (1047/2), 1049 (1049/2),
obręb Bocian, działki o nr ew.: 23/3 (23/18), 236 (236/6), 72 (72/2), 73/2
(73/4) 112 (112/5), 113 (113/4), 240/2 (240/6), 240/2 (240/5), 185/2 (185/6),
193 (193/3), 
obręb Nowa Wieś, działki o nr ew.: 96 (96/5), 206, 141, 
obręb Człekówka, działki o nr ew.: 377/1 (377/6), 525/2, 377/2 (377/4), 376/3
obręb Stara Wieś Druga, działki o nr ew.: 378/3 (378/16), 34 (34/1), 33
(33/2), 149 (149/1), 150 (150/2, 150/4, 150/6), 151 (151/2),
obręb Kołbiel, działki o nr ew.: 2321 (2321/1, 2321/3), 2110 (2110/3), 2003
(2003/3), 2002/2 (2002/5), 2051, 2052/1 (2052/4), 2320 (2320/3,
2320/1), 2014/2 (2014/4), 2015/1 (2015/4), 2006/1, 2012 (2012/2), 2013
(2013/2), 2036/10 (2036/28),
obręb Antoninek, działki o nr ew.: 1 (1/4, 1/2), 4 (4/3), 5 (5/4), 10 (10/3), 11
(11/3), 12 (12/3), 13 (13/3), 14 (14/3), 15 (15/3), 16 (16/3), 17 (17/3), 22 (22/3),
23 (23/3), 24 (24/3), 29/2 (29/8), 30 (30/3), 31/1 (31/7),

obręb Gadka, działki o nr ew.: 582/1 (582/6), 661 (661/4), 585/1 (585/5),
589/1 (589/9), 594/1 (594/8), 595/3 (595/10), 600/1 (600/5), 602/1
(602/5), 603/1 (603/5), 604/1 (604/7), 607/1 (607/4), 609/1 (609/4), 610
(610/3), 612 (612/4), 614/1 (614/5), 616/2 (616/7), 617/1 (617/5), 618/1
(618/4), 619/1 (619/5), 620 (620/3), 621 (621/3), 623/3 (623/6), 624/3
(624/6), 625 (625/3), 626 (626/3), 631 (631/3), 632 (632/3), 633/2 (633/11),
633/4 (633/8), 633/5 (633/14), 683 (683/3, 683/6), 647 (647/2, 647/4), 648
(648/5, 648/2), 650 (650/4, 650/2), 651 (651/2, 651/4), 649 (649/2), 297,
298, 684 (684/3), 299/2 (299/4), 300 (300/2), 302 (302/2), 303/2 (303/5),
304 (304/2), 306 (306/3), 307 (307/3), 406 (406/5), 348 (348/6), 361
(361/3), 362/1 (362/4), 500 (500/3), 341 (341/3), 406 (406/3), 348
(348/2), 342/4 (342/17), 613 (613/4).

Numery działek przeznaczonych pod budowę lub przebudowę sieci
uzbrojenia terenu i prowadzenia robót budowlanych oraz wykonania
rozbiórki istniejących obiektów budowlanych, niewchodzących w skład
projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – numery działek
po podziale przeznaczone pod budowę/przebudowę/rozbiórkę sieci
uzbrojenia terenu):

Gmina Celestynów
obręb Ostrowik, działki o nr ew.: 261 (261/3), 264 (264/3), 278 (278/3),
279 (279/2), 417 (417/3), 418 (418/3), 131/6 (131/10), 134/3 (134/9), 134/4
(134/12), 136/11 (136/21, 136/23), 136/16 (136/26), 189/1 (189/4), 191/1
(191/4), 193/1 (193/4), 194/1 (194/4), 195/2 (195/9), 195/3 (195/6), 196/1
(196/4), 197/1 (197/4), 199/1 (199/4), 200/1 (200/4), 202/1 (202/4), 238/39
(238/60) 238/42 (238/57), 256/2 (256/6), 272/1 (272/4), 273/1 (273/4),
274/1 (274/4), 275/1 (275/4), 338/2 (338/8), 338/5 (338/11), 269/1 (269/4),
270/1 (270/4), 271/2 (271/6), 271/3 (271/9),
obręb Celestynów, działki o nr ew.: 1319 (1319/4), 1322 (1322/3),

Gmina Kołbiel
obręb Sępochów, działki o nr ew.: 629 (629/2), 843 (843/2), 796 (796/2),
797 (797/2), 798, 842 (842/3), 1321 (1321/3), 1048, 1053 (1053/3), 1047
(1047/2), 1052 (1052/1, 1052/3), 1019 (1019/1), 1022, 1023 (1023/2, 1023/4),
1287, 
obręb Bocian, działki o nr ew.: 11 (11/2), 61 (61/2), 72 (72/2), 93 (93/4), 95
(95/2), 112 (112/5), 113 (113/4), 114 (114/1), 117 (117/4), 118 (118/4), 179
(179/3), 181 (181/2), 182 (182/2), 187 (187/3), 188 (188/2), 193 (193/3), 194
(194/3), 223, 224, 225 (225/2), 226 (226/3), 227 (227/3), 233 (233/1), 236
(236/2), 237 (237/2), 239 (239/5), 257 (257/3), 258 (258/4, 258/1), 60/1
(60/12), 60/3 (60/9), 60/4 (60/7), 73/2 (73/4), 74/3 (74/16, 74/13), 74/4,
74/5 (74/11), 75/2 (75/10, 75/6), 76/1 (76/4), 76/2 (76/6), 94/1 (94/5), 94/2
(94/8), 23/3 (23/18), 23/5 (23/12), 23/6 (23/14), 23/8 (23/19), 111/2 (111/8),
115/2 (115/3), 116/1 (116/3), 119/1, 119/2 (119/5), 138/1 (138/3), 139/1 (139/4),
139/2, 185/2 (185/6), 186/1 (186/3), 186/2 (186/8), 192/1, 192/2 (192/4),
222/1, 222/2, 240/2 (240/5), 246/61 (246/62), 248/752 (248/754), 260/751

(260/753), 260/752 (260/755), 
obręb Nowa Wieś, działki o nr ew.: 115 (115/2), 113, 111, 109, 107, 105, 103,
101, 199 (199/2), 112 (112/1), 110 (110/1), 106 (106/1), 108 (108/1), 104
(104/1), 102 (102/1), 100 (100/2), 119 (119/2),
obręb Gózd, działki o nr ew.: 187 (187/2), 188 (188/2), 189 (189/2),
obręb Człekówka, działki o nr ew.: 375/1, 377/1 (377/6), 525/2, 376/3, 376/4,
377/2 (377/4), 378/4 (378/10), 139 (139/4), 136/2 (136/4), 136/1, 552, 379/1,
120 (120/2), 121 (121/2), 125, 124 (124/2), 559 (559/1), 123 (123/2),
obręb Stara Wieś Druga, działki o nr ew.: 20 (20/2), 21 (21/1, 21/3), 22
(22/1, 22/3), 23 (23/1, 23/4), 25 (25/2), 26 (26/2), 27 (27/2), 28 (28/2), 29
(29/2), 30 (30/3, 30/1), 35 (35/6, 35/4, 35/2, 35/8), 36 (36/4, 36/2), 37
(37/4, 37/2), 79 (79/1), 91, 103 (103/2), 104 (104/2), 142 (142/3), 143 (143/3),
147 (147/2), 149 (149/3, 149/1), 150 (150/2), 151 (151/2), 154, 148/3, 148/4
(148/32), 148/6 (148/16, 148/14), 148/7 (148/21, 148/19), 148/8 (148/26,
148/24), 148/9 (148/13)
obręb Kołbiel, działki o nr ew.: 2003 (2003/3), 2005, 2007 (2007/2), 2008,
2009 (2009/2), 2010 (2010/2), 2012 (2012/2), 2013 (2013/2), 2022
(2022/2), 2023 (2023/2), 2033 (2033/2), 2034 (2034/2), 2048 (2048/2),
2049, 2051, 2055, 2056 (2056/2), 2110 (2110/5, 2110/3), 2133 (2133/2),
2134 (2134/3), 2135 (2135/3), 2136 (2136/2), 2320 (2320/3, 2320/1), 2321
(2321/1, 2321/3), 2322 (2322/7, 2322/2), 2001/1 (2001/9), 2001/2
(2001/12), 2002/2 (2002/5), 2004/1 (2004/6, 2004/4), 2004/2 (2004/11,
2004/9), 2006/1, 2006/2, 2011/1 (2011/5), 2011/2 (2011/9), 2011/3
(2011/13), 2014/2 (2014/4), 2015/1 (2015/4), 2036/1 (2036/30), 2036/2
(2036/32), 2036/10 (2036/28), 2052/1 (2052/3, 2052/4), 2132/1 (2132/6),
2111/14 (2111/17), 2111/15 (2111/19),
obręb Antoninek, działki o nr ew.: 1 (1/2, 1/4), 3 (3/3), 4 (4/3), 5 (5/4), 6
(6/3), 7 (7/3), 8 (8/3), 9 (9/3), 10 (10/3), 11 (11/3), 12 (12/3), 13 (13/3), 14
(14/3), 15 (15/3), 16 (16/3), 17 (17/3), 18 (18/3), 19 (19/3), 20 (20/3), 21
(21/3), 22 (22/3), 23 (23/3), 24 (24/3), 25 (25/3), 26 (26/3), 27 (27/3), 28/1
(28/5), 29/1 (29/5), 29/2 (29/8), 30 (30/3), 31/1 (31/7), 31/4 (31/10), 31/3
(31/13), 2/1 (2/14, 2/16), 2/3 (2/6, 2/8), 2/4 (2/10)
obręb Gadka, działki o nr ew.: 341 (341/8), 343 (343/6), 345 (345/6), 346
(346/6), 348 (348/6), 349 (349/4), 350 (350/4), 351 (351/3), 352 (352/3),
406 (406/5), 533 (533/2), 536 (536/1), 538 (538/1), 564 (564/2), 566
(566/2), 575 (575/6), 577 (577/6), 610 (610/3), 611 (611/2), 612 (612/1,
612/4), 613 (613/4, 613/1), 620 (620/3), 621 (621/3), 622 (622/3), 625
(625/3), 626 (626/3), 631 (631/3), 632 (632/3), 637, 639, 640 (640/3), 641
(641/3), 645 (645/3), 646 (646/3), 647 (647/4, 647/2), 648 (648/5, 648/2),
649 (649/4, 649/2), 650 (650/4, 650/2), 651 (651/4, 651/2), 652 (652/4,
652/2), 661 (661/4, 661/1), 683 (683/6, 683/3), 684 (684/3), 688 (688/4),
340/2 (340/17), 342/1 (342/12), 342/4 (342/19), 534/1 (534/5), 573/1
(573/6), 579/2 (579/7, 579/4), 581/1 (581/5, 581/2), 582/1 (582/3, 582/6),
584/1 (584/2, 584/5), 585/1 (585/5, 585/2), 586/1 (586/2, 586/5), 587/1
(587/5, 587/2), 588/1 (588/2, 588/5), 589/1 (589/9, 589/6), 590/1 (590/3,
590/6), 591/1 (591/5, 591/2), 592/1 (592/2, 592/5), 593/1 (593/8, 593/5),
594/1 (594/5, 594/8), 595/3 (595/10, 595/7), 595/4 (595/11, 595/14),
596/1 (596/2), 597/1 (597/2), 598/1 (598/2), 599/1 (599/2), 600/1 (600/2),
601/1 (601/2), 602/1 (602/2), 603/1 (603/2, 603/5), 604/1 (604/7), 605/1
(605/4), 606/1 (606/4), 607/1 (607/4), 608/1 (608/4), 609/1 (609/4), 614/1
(614/2, 614/5), 615/1 (615/5, 615/2), 616/2 (616/7, 616/4), 616/3 (616/11,
616/8), 617/1 (617/5, 617/2), 618/1 (618/4), 619/1 (619/5), 623/3 (623/6),
624/3 (624/6), 627/1 (627/4), 628/2 (628/6), 629/1 (629/4), 630/1 (630/4),
633/2 (633/11), 633/4 (633/8), 633/5 (633/14), 309 (309/3), 310 (310/3),
338 (338/3, 338/1), 341 (341/3), 343 (343/3), 345 (345/3), 346 (346/3),
348 (348/2), 353 (353/3), 361 (361/3), 406 (406/3), 410 (410/3), 411
(411/3), 412 (412/3), 413 (413/3), 414 (414/3), 420 (420/3), 421 (421/3),
422 (422/4), 479 (479/4), 480, 481, 482, 483, 499 (499/4), 500 (500/3),
501 (501/3), 502 (502/3), 503 (503/5), 534 (534/3), 535 (535/2), 537
(537/1), 539, 563 (563/2), 565 (565/2), 574 (574/5), 576 (576/5), 578
(578/4), 580 (580/6, 580/3), 676 (676/8, 676/6, 676/4), 780, 781, 336/1
(336/4), 336/2 (336/6), 340/2 (340/12), 342/1 (342/7), 342/4 (342/15),
362/1 (362/4), 572/1 (572/6), 698/1 (698/5), 779/2 (779/5), 781 (781/2),

Numery działek objętych inwestycją stanowiących wody płynące:
Gmina Kołbiel
obręb Człekówka, działki o nr ew.: 535,
obręb Kołbiel, działki o nr ew.: 2073.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieck-
iego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950
Warszawa, pokój nr 509, w godzinach 13-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.), gdzie
można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia
w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) doręczenie uważa się za doko-
nane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.      

WI-II.7820.1.11.2017.AC
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Tradycja i nowoczesność, czyli wszystko 
o otwockich wodociągach - cz. 2

Inwestycje 
w przyszłość
Ze środków Funduszu 

Spójności Unii Europejskiej 
wybudowano 131 km sieci 
wodociągowej, 100 km sieci 
kanalizacyjnej, 13 przepom-
powni ścieków, ponad 7,5 
tys. przyłączy wodociągowo-
-kanalizacyjnych i nową stację 
uzdatniania wody „Grunwal-
dzka”. Przy okazji zmoderni-
zowano dwie istniejące już 
stacje i ujęcia wody oraz uno-
wocześniono 5126 m kolekto-
rów sanitarnych. Na terenie 
oczyszczalni ścieków wybu-
dowano instalacje wody tech-
nologicznej, unowocześniono 
kotłownię i węzeł cieplny, bu-
dynek laboratorium, osadniki 
wstępne, przeprowadzono II 
etap przebudowy i moderniza-
cji komór denitryfikacji z ukła-

dem recyrkulacji wewnętrznej, 
rozbudowano stację zlewną 
ścieków dowożonych - jedno-
cześnie budując do niej drogę 
dojazdową wraz z placem ma-
newrowym, założono monito-
ring wizyjny i technologiczny 
oraz wykonano hermetyzację 
1665 m kw. urządzeń poprzez 
przykrycie osadników wstęp-
nych i komór denitryfikacji.

Zainwestowano również 
w nowy sprzęt, w tym specjali-
styczne samochody do czysz-
czenia sieci kanalizacyjnej oraz 
pojazd umożliwiający inspek-
cję telewizyjną sieci kanaliza-
cyjnej - wyposażony w kamery 
o zasięgu do 400 metrów oraz 
układ satelitarny do badania 
przyłączy. Dzięki tym inwesty-
cjom, po raz pierwszy w histo-
rii przedsiębiorstwa, możliwe 
było wykonanie kompleksowe-
go czyszczenia i przeglądu całej 
sieci kanalizacyjnej Karczewa.

Na pierwszym miejscu 
- jakość
- Gdy w  czerwcu 2007 

roku objąłem kierownictwo 
OPWiK, moim pierwszym 
zadaniem było przekształcenie 

zakładu budżetowego w spółkę 
miejską. Musiałem się również 
zastanowić nad tym, jak ma 
wyglądać jej struktura orga-
nizacyjna i model biznesowy. 
Podjąłem wtedy decyzję, że 
zainwestujemy w rozwój włas-
nego laboratorium - wspomi-
na Mieczysław Kostyra, prezes 
zarządu OPWiK Sp. z o.o.

Decyzja o stworzeniu włas-
nego laboratorium okazała 
się „strzałem w  dziesiątkę”. 
Pracownia co roku rozszerza 
zakres posiadanej akredytacji. 
Obecnie obejmuje on badanie 
chemiczne ścieków i wody, ba-
danie mikrobiologiczne wody, 
analizę właściwości fizycznych 
ścieków i wody oraz pobieranie 
próbek ścieków. Nowoczesna, 
mechaniczno-biologiczna 
oczyszczalnia ścieków komu-
nalnych w otwockim OPWiK 
charakteryzuje się bardzo 
wysoką wydajnością reduko-
wania zanieczyszczeń orga-
nicznych i  zawiesin, a  także 
pierwiastków biogennych, 
takich jak fosfor i azot. Dzię-
ki zastosowaniu hermetyzacji 
urządzeń służących do odbio-
ru i wstępnego mechanicznego 

oczyszczania doprowadzanych 
ścieków, w otwockiej oczysz-
czalni praktycznie zlikwido-
wano uciążliwość zapachową.

- W  procesach realizowa-
nych w  oczyszczalni ścieków 
wykorzystujemy najnowsze 
technologie. Dzięki środkom 
finansowym przyznanym 
z  Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska wypo-
sażyliśmy nasz obiekt w  no-
woczesny sprzęt, aparaturę 
oraz systemy gwarantujące 
najwyższą skuteczność dzia-
łania. Efektywne zarządzanie 
firmą ułatwił nam zintegro-
wany system informatyczny 
IFS Applications - podkreśla 
prezes Kostyra, a procesy do-
konywane w spółce doceniają 
organizacje proekologiczne 
i administracja publiczna.

OPWiK dzisiaj
Jest prężną spółką o stabilnej 

kondycji finansowej, świetnie 
zarządzaną, posiadającą pięć 
międzynarodowych certyfi-
katów ISO, które stawiają ją 
w  czołówce firm pod wzglę-
dem bezpieczeństwa pracy, 
zarządzania jakością, ekologii, 
efektywności energetycznej 
oraz bezpieczeństwa żywno-
ści (woda DomoVita). Każde 
z tych prestiżowych wyróżnień 
jest poprzedzone wymagają-
cymi i wnikliwymi audytami. 
Szczególnym powodem do 
dumy jest certyfikat Polskie-
go Centrum Akredytacji, 
którym od lat legitymuje się 
laboratorium spółki. Wśród 
licznych wyróżnień i nagród, 
jakie otrzymał OPWiK, znaj-
duje się również tytuł „Naj-
lepszego Managera” w branży 
wodociągowo-kanalizacyjnej 
w roku 2012 przyznany preze-
sowi Mieczysławowi Kostyrze.

Spółka bardzo skrupulat-
nie wdraża kolejne projekty 
mające na celu doskonalenie 
swojego działania i  redukcję 
kosztów. Wprowadziła m.in. 
strategię optymalizacji strat 
wody zgodną z  wytycznymi 
międzynarodowej agencji 
IWA oraz strategię optymali-
zacji zużycia energii elektrycz-

nej. Pełne wdrożenie obu tych 
programów planowane jest do 
2020 roku, a ich realizacja jest 
jednym z narzędzi, które po-
winno wpłynąć na stabilizację 
poziomu cen usług. - Wszyst-
kie sukcesy – co zawsze pod-
kreśla prezes OPWiK - spółka 
zawdzięcza swoim pracow-
nikom, ich zaangażowaniu, 
kompetencjom i  motywacji 
do pracy.

Plany na przyszłość
W  lipcu br. kierownictwo 

Otwockiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji pod-
pisało umowę z Mostostalem 
Warszawa na przebudowę 
oczyszczalni ścieków przy ul. 
Kraszewskiego. - Przebudo-
wanych zostanie w sumie sześć 
obiektów: pompowania głów-
na z  kratownią, pompownia 
wody technologicznej, dwie 
zamknięte komory fermenta-
cyjne, budynek odwadniania 
osadu, budynek wielofunk-
cyjny oraz zewnętrzne sieci 
technologiczne. Ponadto zo-
stanie wybudowana pompow-
nia wspomagająca usuwanie 
osadu wstępnego, pomiesz-
czenie ewakuacji osadu oraz 
odpowiedni układ komuni-
kacyjny powiązany z  istnie-
jącą infrastrukturą drogową. 
Prace uwzględniają również 
wyposażenie technologiczne 
obiektów zgodnie z  wyma-
ganą specyfikacją - wyjaśnia 
Marzena Witkowska, dyrek-
tor Oddziału Zachodniego, 
Przemysłu i  Ochrony Środo-
wiska Mostostal SA. To ostat-
ni element trwającej już od 

dłuższego czasu modernizacji 
otwockiej oczyszczalni.

– Całość prac modernizacyj-
no-remontowych w oczyszczal-
ni pochłonie ok. 40 mln zł net-
to. Dzięki inwestycjom, ścieki 
zrzucane do Wisły spełniają 
najwyższe parametry unijne, 
co ma niesłychanie istotne 
znaczenie dla Warszawy po-
łożonej niedaleko Otwocka 
- mówi Mieczysław Kostyra, 
prezes OPWIK. Jego zdaniem 
modernizacja oczyszczalni po-
zwoli także uniknąć podwyż-
szania cen dla klientów przed-
siębiorstwa.

Prace modernizacyjne na 
terenie oczyszczalni dobiega-
ją końca. Obecnie otwocka 
oczyszczalnia obsługuje cztery 
gminy, czyli teren zamieszki-
wany przez 96 tysięcy miesz-
kańców. Wraz ze wzrostem 
liczby ludności, co naturalne 
- wzrasta również ilość odpro-
wadzanych ścieków. Stąd ko-
nieczność wymiany urządzeń 
na nowsze i  wprowadzanie 
bardziej optymalnych rozwią-
zań. Dzięki przeprowadzonej 
modernizacji usprawniono 
pracę obiektu, który nabrał 
nowego, bardziej funkcjonal-
nego i nowoczesnego charak-
teru. OPWiK pod wieloma 
względami jest dzisiaj kluczo-
wą otwocką firmą. Sam poda-
tek od nieruchomości, który 
spółka wpłaca do miejskiej 
kasy, stanowi połowę wszyst-
kich opłat pobieranych z tego 
tytułu przez gminę. Warto 
o tym pamiętać.

Andrzej Idziak

W 2006 roku Otwockie 
Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji rozpoczę-
ło realizację największego 
w historii tej podwarszaw-
skiej miejscowości projektu 
modernizacji i rozbudowy 
infrastruktury. 

ReKLaMa
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Finał projektu „Wisła – moja pasja”

chóry dla świętej cecylii

PowIAt Rok Rzeki Wisły 
związany jest z szeregiem 
ciekawych imprez organi-
zowanych przez władze 
samorządowe w całej Polsce. 
Obok nich pojawiły się 
również inicjatywy prywatne 
- tworzone przez ludzi pasjo-
nujących się Wisłą od wielu 
lat. Jedną z nich jest autorski 
projekt pana Piotra Gajgiera „ 
Szlakiem Wisły. Nadwiślański 
Powiat Otwocki”, w ramach 
którego nauczyciel samotnie 
przepłynął kajakiem Wisłę 
od źródeł do ujścia. Ponadto 
stworzył projekt edukacyjny 
„Wisła – moja pasja” pod 
patronatem Fundacji Roku 
Rzeki Wisły, Powiatu Otwo-
ckiego oraz iOtwock.info.

Projekt skierowany do 
uczniów szkół śred-
nich powiatu otwo-

ckiego składał się z  trzech 
konkursów: wiedzy o rzece 
Wiśle, plastycznego „ Wi-
ślane inspiracje” i  fotogra-
ficznego „Wisła- cud natu-
ry”. Dnia 21 listopada 2017 
roku w karczewskim Zespo-
le Szkół im. Księdza Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego, 
w którym uczy Piotr Gajgier, 
miało miejsce uroczyste 
wręczenie nagród zwycięz-
com wymienionych kon-
kursów.

Konkurs wiedzy o  Wiśle 
wygrał Jakub Muzyczka z LO 
im. K. I. Gałczyńskiego w Ot-

wocku. Najpiękniejsze zdjęcia 
Wisły zostały wykonane przez 
uczniów szkół otwockich:

- I miejsce - Izabela Merk  
- Zespół Szkół nr 2 im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Otwo-
cku

- II miejsce - Monika Wiś-
niewska - Zespół Szkół Eko-
nomiczno-Gastronomicznych 
w Otwocku

- III miejsce - Kacper Sabat 
- Zespół Szkół Ekonomiczno-
-Gastronomicznych w Otwo-
cku

Natomiast czołowe miejsca 
w konkursie plastycznym za-
jęły:

- I miejsce -  Natalia Pardej 
- Liceum Ogólnokształcące 

Nr III im. Juliusza Słowa-
ckiego w Otwocku

- II miejsce - Korina Opa-
nowska- Żak -  Katolickie 
Liceum Humanistyczne im. 
św. Jadwigi Królowej Polski

- III miejsce - Zuzanna Bia-
łobrzeska - Zespół Szkół Eko-
nomiczno-Gastronomicznych 
w Otwocku

Wszyscy laureaci konkur-
sów otrzymali nagrody rze-
czowe sfinansowane przez 
Powiat Otwocki i  gminę 
Karczew. Wręczali je: Aneta 
Bartnicka- członek zarządu 
Powiatu Otwockiego, bur-
mistrz Karczewa - Dariusz 
Władysław Łokietek, dy-
rektor Zespołu Szkół im. 

Księdza Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Karczewie 
- Ewa Kowalik oraz autor 
projektu - Piotr Gajgier.

Oby fascynacja Wisłą prze-
rodziła się w  pasję współ-
czesnej młodzieży, pasję, 

która pozostanie na lata i nie 
przeminie wraz z  Rokiem 
Rzeki Wisły…

PG

Nagrodzone prace 
- na www.iotwock.info

PowIAt 
W niedzielę 
wieczorem, 26 
listopada, kościół 
przy Parafii św. 
Wincentego 
a’Paulo wypełnił 
chóralny śpiew 
z racji XV  - 
jubileuszowego 
- Przeglądu 
Chórów Powiatu 
otwockiego.

Jak co roku, przyczyn-
kiem muzycznego 
spotkania było litur-
giczne wspomnienie 
św. Cecylii, która pa-

tronuje muzyce kościelnej. 
Przegląd został zorganizo-
wany przez: Stowarzyszenie 
Kultury Mazowsza na czele 
z  prezesem i  naszym redak-
cyjnym kolegą, Andrzejem 
Kamińskim, Powiat Otwo-
cki - tu reprezentowany przez 
członka Zarządu Powiatu Ot-
wockiego, Romana Zdunika 
oraz Parafię Św. Wincente-
go a’Paulo w  Otwocku z  ks. 
proboszczem Bogdanem 
Sankowskim, który otworzył 
szeroko podwoje świątyni, 
a  po koncercie udostępnił 
salę parafialną na spotkanie 
integracyjne wszystkich wy-
konawców.

Na koncert złożyło się wy-
stąpienie czterech amator-
skich chórów działających 
na terenie powiatu, kolejno: 
dziecięcy chór „Andromeda” 
ze SP nr 6 w Otwocku prowa-
dzony przez Annę Ćwikliń-
ską, chór parafii Celestynów 
„Caelestis” ze Sławomirem 
Wąsowskim,  chór parafii MB 

Królowej Polski z Otwocka-
-Kresów „Cantores Reginae 
Poloniae”, którym dyryguje 
Dominik Kozera oraz „Lira”  
- chór – gospodarz  na czele 
z maestro Czesławem Wosz-
czykiem oraz organistą Mi-
chałem Korczykiem.

Tradycyjnie, przegląd roz-
począł się wystąpieniem 
wszystkich chórzystów, którzy 
oddali cześć świętej patronce. 
Koncertu wysłuchało ok. 200 
melomanów muzyki sakral-
nej, bo, jak łatwo się domy-
ślić, na repertuar złożyła się 
muzyka kościelna - głównie 
pieśni wielogłosowe używa-
ne w  liturgii mszy świętej. 
Wykonawcy zaskoczyli dużym 
zróżnicowaniem repertuaru 
ze wskazaniem na piękno 
renesansowej polifonii: od 
wczesnochrześcijańskie-
go śpiewu gregoriańskiego, 
przez XVI-wiecznych twór-
ców: Giovanniego Pierluigi 
da Palestrinę, Josquin des 
Pres, Mikołaja Zieleńskiego 
czy Mikołaja Gomółkę z mu-
zyką do biblijnego psalmu 
w  tłumaczeniu Jana Kocha-
nowskiego, dalej – włoskiego 
kompozytora Antonio Lottie-
go, łączącego barok z klasycy-
zmem  aż do Moritza de Bro-
siga, XIX-wiecznego twórcę 
z fragmentem mszy łacińskiej 
i współczesnego kompozytora 
holenderskiego Jacoba de Ha-
ana. Pojawił się też element 
patriotyczny, czyli ,,Rota”  
Feliksa Nowowiejskiego 
w kapitalnym i wzruszającym 
wykonaniu chóru dziecięcego 
Andromeda, który zasługuje 
na szczególne wyróżnienie – 
dzieci śpiewające poważny, 
niełatwy repertuar z fenome-
nalną precyzją i  wyczuciem 
pod egidą pani Ani. Na ko-
niec organizatorzy wręczyli 
wszystkim chórom, na ręce 
ich dyrygentów, pamiątkowe 
dyplomy, następnie po raz 

wtóry uczczono św. patronkę 
wspólnym śpiewem wszyst-
kich chórzystów: „(…)to Cecy-
lia, męczennica na organach 
Panu gra”. A na organach grał 
Michał Korczyk. Po czym sło-
wa podziękowania skierował 
do wszystkich współorganiza-
tor Andrzej Kamiński z ukło-
nem w  stronę ks. Bogdana 
Sankowskiego i  Czesława 
Woszczyka za pomoc w reali-

zacji koncertu. Na zakończe-
nie wszyscy zgromadzeni od-
śpiewali ,,Apel Jasnogórski”.

Bezsprzecznie należy uznać, 
że organizowany przegląd to 
święto „świętej” muzyki, któ-
ra dzisiaj bywa często igno-
rowana w naszych kościołach 
i  infantylizowana akordami 
gitarowych piosenek.  Czasem 
wypierają one tradycyjne or-
gany wraz z pięknem i powagą 

muzyki liturgicznej oraz języ-
ka Kościoła, jakim jest łacina. 
W tym świetle tracimy to, co 
najważniejsze – sacrum. Na 
ten problem wskazał niedaw-
no polski Episkopat, wydając 
instrukcję dotyczącą muzyki 
kościelnej. Może warto, aby 
duszpasterze i  muzycy koś-
cielni nie tylko zapoznali się 
z nią, ale też wzięli ją sobie do 
serca i czynnie wypełniali.

Mamy ogromne szczęście 
mieszkać w powiecie, na te-
renie którego działa wiele 
świetnych chórów amator-
skich (dużo więcej niż 4). 
Myślę, że melomani muzyki 
sakralnej życzą sobie usłyszeć 
w przyszłości wszystkie grupy, 
które tą muzyką w powiecie 
otwockim się zajmują.  

Sławomir Wąsowski
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Świąteczne pRzygotowania

choinkoWe cuda
jozeFów Klub Kobiet 

Miejskich zaprasza na war-
sztaty poświęcone ozdobom 
choinkowym. Wykorzystu-
jąc różne metody, uczestnicy 
wykonają: bombki, kółka, 
gwiazdki, aniołki. Organi-
zator prosi o wzięcie ze sobą: 
szyszek, żołędzi, pokrywki od 
słoika litrowego, starych ga-
zet. Wstęp wolny. Obowiązu-
ją zapisy: tel. 22 789 22 84 
lub email: agnieszka.jung@
mokjozefow.pl

5 grudnia (wtorek), 
godz. 10.00
MOK, Józefów, ul. Wy-
szyńskiego 1

„Boże” płótno
jozeFów Na pewno 

Was nie zdziwi, iż kolejne 
spotkanie z  cyklu „Sztuki 
dla dorosłych” poświęcone 
będzie motywowi narodzin 
Boga. Zapoznacie się z dzie-
łami sztuki wielkich artystów, 
takich jak: Fra Angelico, Ve-
lazquez, Rembrandt czy El 
Greco. Ten motyw biblijny 
wykorzystywali w  swojej 
twórczości najwięksi mistrzo-
wie malarstwa – od średnio-
wiecza po sztukę nowożytną, 
a nawet nowoczesną. Podczas 
spotkania poznacie obrazy 
z różnych epok. Wstęp wolny. 

8 grudnia (piątek), 
godz. 18.00
MOK, Józefów, ul. Wy-
szyńskiego 1

ŚWiąteczne 
tWoRzenie
jozeFów Pod tym ha-

słem kryją się tradycyjne już 
józefowskie warsztaty malo-
wania glinianych bombek, 
w których uczestniczą zarów-
no nastolatkowe jak i dziad-
kowie czy babcie. W zajęciach 
biorą udział również zapro-
szeni goście: artyści – plasty-
cy i przedstawiciele lokalnych 
grup. Każdy może spróbować 
swoich artystycznych sił pod 
okiem instruktorów Małgosi 
i  Grzegorza Kruków. Wyko-
nane wyroby zostaną prze-
kazane dla Stowarzyszenia 
Forum Chrześcijańskiego 
w  Józefowie, którego celem 
jest pomoc najbiedniejszym 
rodzinom z terenu Józefowa 
oraz na lokalną akcję „Gwiaz-
dobranie i Dawanie”. Zapisy 
telefoniczne: 22 789 20 26 
lub mail: maria.jarzabek@
mokjozefow.pl 

9 grudnia (sobota), 
godz. 15.00
MOK, Józefów, ul. Wy-
szyńskiego 1

RozŚWietlona 
klisza
jozeFów Święta Bożego 

Narodzenia to magiczny czas 
pod każdym względem, a zdję-
cia świąteczne – zwłaszcza te 
nocne – są niezwykle efektow-
ne (głównie dzięki świetlnym 
dekoracjom, które rozpraszają 
każdy miejski mrok). Dlatego 
też Sekcja Fotograficzna Józe-
fów oraz instruktorzy: Zofia 
i  Mirosław Nowaczykowie 
zapraszają wszystkich na wy-
jątkowy plener fotograficzny 
pt. „Zimowo i  świątecznie”. 
Organizatorzy zalecają, aby 
oprócz aparatu zabrać ze sobą 
statyw, ciepłe ubranie i dobry 
nastrój. Udział w plenerze jest 
bezpłatny. Obowiązują zapisy: 
tel. 22 789 22 84 lub email: 
agnieszka.jung@mokjoze-
fow.pl

17 grudnia (niedziela), 
godz. 15.00
spotkanie przed UM 
Józefów,  ul. Wyszyń-
skiego 1

Wspólna choinka
wiązowna 10 grudnia 

zapraszamy do Wiązowny 
na wspólne ubieranie choin-
ki. W programie m.in.: fabry-
ka elfów, kiermasz, konkurs 
ozdób choinkowych, otwarcie 
lodowiska oraz grochówka. 
Więcej na: tuwiazowna.pl, 
wstęp wolny.

10 grudnia (niedziela), 
godz. 13.00 
plac w centrum Wią-
zowny

kReatyWne czWaRtki
otwock Przed nami dwa 

spotkania w ramach zajęć dla 
dzieci pt. „Zrób to sam, czyli 
kreatywne czwartki” organi-
zowane przez otwocki klub 
„Mlądz”. 7 grudnia warsztaty 
poświęcone będą „Twórczej 
Naturze, czyli szyszkowym 
aniołkom”. Tydzień później 
uczestnicy skupią się na 
tradycyjnej kuchni – będą 
piekli pierniki świąteczne. 
Wstęp wolny.

7, 14 grudnia (czwar-
tek), godz. 16.00 
Klub Mlądz, Otwock, ul. 
Majowa 202

Przygotował: Wakul
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Hania Gumowska w finale Miss Polonia 

akrobatka justyna 
pozowała fotografom

PowIAt W niedzielę, 26 
listopada br., odbył się 
finał wyborów Miss Polo-
nia 2017. Uczestniczyła 
w nim reprezentantka Ziemi 
Otwockiej - 21-letnia Hanna 
Gumowska. 

Miss Polonia to konkurs 
piękności, który po raz 
pierwszy zorganizowa-

no w 1929 roku. W tegorocznej 
edycji o koronę najpiękniejszej 
i  nagrody o  łącznej wartości 
ponad 120 tys. złotych w ho-
telu Narvil Conference & Spa 
w Serocku walczyło 20 finali-
stek. Hania - wicemiss Ziemi 
Otwockiej 2017 - wystąpiła 
w konkursie z nr 7. Na począ-
tek zaprezentowała się w czar-
nej, krótkiej sukience, później 
wystąpiła jeszcze w stroju ką-
pielowym oraz podczas czar-

no-czerwonej prezentacji 
wszystkich finalistek. Nieste-
ty, nie zyskała wystarczającego 
uznania wśród jurorów i  nie 
przeszła do kolejnego etapu, 
czyli 10-tki najpiękniejszych. 

Podczas dalszej części finału 
Hania miała jednakże okazję 
pokazać ponownie swoją uro-
dę i wdzięk, a także promować 
Ziemię Otwocką i ,,Mazowsze. 
Serce Polski” w filmowych re-

lacjach z przygotowań do gali.
Ostatecznie koronę Miss 

Polonia 2017 wywalczyła 
27-letnia Agata Biernat ze 
Zduńskiej Woli (woj. łódz-
kie), I wicemiss Polonia 2017 
została Magdalena Swat 
z  Ostrowca Świętokrzyskie-
go, a II wicemiss - Malwina 
Ratajczak ze Szczecina.

Hania Gumowska po fi-
nale, choć w ,,portfelu wciąż 
ma tylko drobne”, to zdobyła 
mnóstwo niezwykłych do-
świadczeń oraz oczywiście 
upominków od sponsorów. 
Na koniec - szczęśliwa - dzię-
kowała rodzinie i najbliższym 
za doping, oraz za wspaniałe 
doświadczenia ze sztabem 
ekspertów podczas przygo-
towań do finału. 

ZetKa

wiązowna Uchwycić 
piękno i niezwykłość ko-
biecego, gibkiego ciała to 
zadanie, które realizowała 
ostatnio sekcja fotograficzna 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Wiązownie. 15 listopada 
odbyła się sesja z modelką 
Justyną Rogulską, młodą, 
utalentowaną, powietrzną 
tancerką. Jej efektem jest 
wiele niezwykłych i pięknych 
fotografii - mówi instruktor 
Krystian Herncisz. 

Sekcja fotograficzna 
GOK w Wiązownie 
pracowała z Justy-
ną już po raz drugi. 
Tancerka swoje wy-

jątkowe umiejętności gimna-
styczne zawdzięcza wielolet-
nim treningom. Fotografowie 
mieli więc możliwość reje-
strować bardzo niepospolite 
pozy i nastroje. 

A oto garść wrażeń 
uczestników
wydarzenia:

Modelka Justyna Rogulska:
Jestem studentką pierwsze-

go roku AWF-u. Sport towa-
rzyszy mi od dzieciństwa i jest 
dla mnie czymś więcej niż 
tylko pasją. To mój sposób na 
radzenie sobie z problemami, 
na poznawanie siebie - swo-
ich dobrych cech, jak również 
słabości. To mój sposób na 
kształtowanie przede wszyst-
kim charakteru. Przebrnęłam 
przez wiele dyscyplin, jednak 
najbliższą jest mi  akrobaty-
ka, którą trenowałam parę 
lat temu jako zawodniczka. 
Niestety, musiałam przerwać 

z  powodu kontuzji. Jednak 
nie przestałam działać i swoje 
akrobatyczne zdolności prze-
noszę na rurkę, koło i szarfy. 
Gibkość i  siła przydają się 
także na sesjach zdjęciowych, 
tak jak w  przypadku sesji 
w GOK-u, na którą zostałam 
zaproszona drugi raz. Podczas 
sesji czułam się fantastycznie, 
nie tylko dlatego, że wszyscy 
byli sympatyczni i weseli, ale 
przede wszystkim dzięki mo-
jemu chłopakowi, Adamowi 
Czartoryskiemu, który towa-
rzyszył mi pokazach. Wspólna 
praca przyniosła bardzo fajny 
efekt i nie mogę się doczekać 
kolejnej sesji.

Uczestniczka zajęć 
Patrycja Witan:

Chodzę do szkoły zawodo-
wej w Warszawie o kierunku 
fotograf. Od roku jestem 
uczestniczką sekcji fotogra-
ficznej w GOK-u w Wiązow-
nie, Rzakcie oraz Izabeli, 
które to zajęcia serdecznie 
też polecam oraz zapraszam. 

Dają mi one dużo,  dzięki nim 
mogę się rozwijać i uczyć no-
wych rzeczy od lepszych ode 
mnie uczestników. Fotogra-
fia dla mnie jest oderwa-
niem się od rzeczywistości, 
jest to również sposób na 
wyrażenie swoich emocji, 
piękna, które jest schowane 
gdzieś głęboko w nas. Mimo 
że dopiero wchodzę w świat 
fotografii, staram się od razu 
dawać z siebie jak najwięcej 
i  uczyć się na swoich błę-
dach, bo krytyka sprawia, że 
możemy dać z siebie więcej, 
tylko musimy chcieć. Ciężko 
trzeba pracować, aby osiąg-
nąć sukces, ale uważam, że 
jest warto.

Uczestniczka zajęć 
Ewa Budzińska: 

Fotografia jest moją dro-
gą do spełnienia marzenia, 
jakim jest dostanie się do 
Szkoły Filmowej w Łodzi na 
wydział Reżyserii Filmowej 
i  Telewizyjnej. W  celu pod-
niesienia moich umiejętności 

zapisałam się do sekcji foto-
graficznej w  GOK-u  w  Wią-
zownie i  - mimo krótkiego 
członkostwa - jestem nie-
zmiernie zadowolona z efek-
tów tej współpracy. Sesja 
z Justyną była niepowtarzalną 
możliwością uwiecznienia na 
zdjęciu efektów ciężkiej pracy 
i wytrwałości włożonej w sa-
modoskonalenie. 

Jak informuje Krystian 
Herncisz, efekt sesji można 
będzie oglądać na dorocznej 
wystawie sekcji fotograficznej 
GOK podsumowującej pracę 
w  okresie 2017-2018, która 
planowana jest na marzec 
przyszłego roku. - Wszystkich 
zainteresowanych fotografią 
oraz uczestniczeniem w  za-
jęciach zapraszamy do GOK 
w  Wiązownie oraz świetlic 
w  Rzakcie i  Izabeli - mówi 
instruktor. 

Red.

Prace fotografów z GoK Wią-
zowna na www.iotwock.info
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kultuRalne 
Fiszki

kRaina lodu 
zapRasza
wiązowna Gminny 

Ośrodek Kultury zapra-
sza na „Bajkowe Mikołajki 
w  Krainie Lodu”, które od-
będą się w  Domu Kultu-
ry „Nad Świdrem” w  Woli 
Karczewskiej.W  programie 
warsztaty dla dzieci, zimowe 
zabawy z bajkowymi postacia-
mi, wspólne śpiewanie, liczne 
konkursy, zabawy, warsztaty 
plastyczne i malowanie twa-
rzy. Wstęp 20 zł. Wejściówki 
do nabycia w GOK-u Wiązow-
na oraz bibliotekach gminy.

9 grudnia (sobota), 
godz. 14.00 – 18.00
DK „Nad Świdrem”, 
Wola Karczewska, Doli-
ny Świdra 6

skRzypek na dachu
otwock Powiatowy 

Młodzieżowy Dom Kultury 
zaprasza na musical w wyko-
naniu Wiązowskiego Teatru 
Muzycznego pt. „Skrzypek 
na dachu”. Bilety 20 zł do 
nabycia w PMDK (pokój nr 
1) i GOK Wiązowna.

10/17 grudnia (niedzie-
la), godz. 18.00/16.00
PMDK Otwock, ul. Po-
niatowskiego 10

motylem jestem...
kołBiel Fundacja „Być 

Więcej” zaprasza na wyjąt-
kowe spotkanie z… motyla-
mi w  tle. Podczas wykładu 
w  Rudnie będziecie mogli 
wysłuchać dra hab. Stanisła-
wa Czachorowskiego, prof. 
UWM,  pt. „Motyle, jakich 
nie znacie”. Tatiana Filus wy-
kona dla uczestników taniec 
motyla, a o muzykę zadba ze-
spół „Namotane”. W progra-
mie także wykonanie prac 
plastycznych o tematyce mo-
tylej. Szczegóły: www.bycwie-
cej.pl, zgłoszenia:fundacja@
bycwiecej.pl

 16 grudnia (sobota), 
godz. 14.00
Pałac w Rudnie, Rudno 
15a, Kołbiel

W duchu pRzemiany
wiązowna „Opowieść 

wigilijna” to świąteczny pew-
niak. Dzieło Charlesa Dicken-
sa doczekało się dużej liczby 
filmowych i  animowanych 
ekranizacji, wiele grup tea-
tralnych ma też tę niezwykle 
cenną w przekazie opowieść 
w  swoim scenicznym reper-
tuarze. 17 grudnia będzie 
można zobaczyć ,,Opowieść 
wigilijną” w formie musicalu 
przygotowanego przez Teatr 
Muzyczny Tintilo. Wyjazd 
organizuje GOK w Wiązow-
nie (dzieci 55 zł, dorośli 75 
zł). Szczegóły: 22 780 41 79.

17 grudnia (niedziela), 
godz. 15.30
GOK Wiązowna, ul. Koś-
cielna 41

Opr. Wakul

Najładniejsze kartki świąteczne – 
celestynowski konkurs rozstrzygnięty

wyśmienite preludium 
- podsumowanie XiV europejskiego Festiwalu 
Muzycznego w otwocku

Na konkurs plastyczny 
„Kartka Świąteczna”, 
zorganizowany przez 
Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Celestynowie 
wpłynęło 248 prac. Wzię-
ły w nim udział dzieci 
z 11  placówek oświato-
wych.

Prace były oceniane 
przez jury w  czterech 
kategoriach wiekowych. 

W każdej zostały przyznane 3 
główne nagrody plus wyróż-
nienia. 

Wystawa prac  laureatów 
oraz ogłoszenie wyników 
konkursu, wręczenie dyplo-
mów oraz nagród odbędzie 
się w  niedzielę, 3 grudnia 
2017 r. o godz. 15.00 na im-
prezie pn. „Bajkowa Niedzie-

la” w Hali Sportowej w Cele-
stynowie ul. prof. Hilarego 
Koprowskiego 2.

Laureaci konkursu (pełna 
lista z wyróżnieniami na 
www.iOtwock.info): 
w  kategorii: przedszkole:
I miejsce: Grochowska 
Hanna, Punkt Przedszkolny 
przy Szkole Podstawowej 
w Podbieli; Grochowski 
Wojciech, Punkt Przedszkol-
ny przy Szkole Podstawowej 
w Podbieli
II miejsce: Szol aleksan-
dra, Punkt Przedszkolny 
przy Szkole Podstawowej 
w Podbieli
III miejsce: Skolmowska 
zofia, Przedszkole Samorzą-
dowe w Celestynowie
w kategorii: klasy 0-II  

szkoły podstawowej:
I miejsce: Główka Karol, 
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w Celestynowie
II miejsce: Błachnio Julia, 
zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Starej Wsi
III miejsce: Kryńska zuzan-
na, zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Starej Wsi
w kategorii: klasy III-V 
szkoły podstawowej:

I miejsce: Kiełtyka Małgo-
rzata, zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Starej Wsi
II miejsce: Tumiłowicz alicja, 
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w Celestynowie 
III miejsce: Grzęda Kacper, 
Młodzieżowy ośrodek 
Socjoterapii „Jędruś” w Jó-
zefowie; Żołądek Weroni-
ka, Szkoła Podstawowa 
w Regucie

w kategorii: klasy VI-VII 
szkoły podstawowej i od-
działy gimnazjalne:
I miejsce: Porada Julia, ze-
spół Szkolno-Przedszkolny 
w Starej Wsi
II miejsce: Wawer Karolina, 
Szkoła Podstawowa w Re-
gucie
III miejsce: egert Patrycja, 
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w Celestynowie

otwock Zakończyła się 
XIV edycja Europejskiego 
Festiwalu Muzycznego w 
Otwocku. O podsumowa-
nie poprosiliśmy dyrektora 
artystycznego p. Kamę 
Grott-Tomaszek.

- Jak Pani ocenia poziom 
artystyczny tegoroczne-
go wydarzenia?
- Jesteśmy kilka dni po za-

mknięciu festiwalu. Myślę, 
że było to wyśmienite pre-
ludium do przyszłorocznej, 
piętnastej edycji. Poziom 
artystyczny festiwalu w tym 
roku był wyjątkowy. Fakt 
przyjęcia zaproszenia przez 
maestro Maksymiuka, który 
zgodził się pracować i po-
prowadzić orkiestrę festi-
walową, był dla wszystkich 
niezwykłym wydarzeniem. 
Mieliśmy do czynienia z ar-
tystą o światowej sławie. En-
tuzjastyczne recenzje koncer-
tu inauguracyjnego i bardzo 
pochlebne opinie maestro 
Maksymiuka, dotyczące po-
ziomu i możliwości orkiestry, 
są potwierdzeniem, iż mamy 
perełkę kulturalną, która 
może doskonale promować 
miasto na estradach świata.

 - W jaki sposób tworzony 
jest repertuar festiwalo-
wy?
Jako dyrektor artystyczny 

festiwalu staram się dobierać 
repertuar, mając na uwadze 
całość wydarzenia. Czasem 
staram się pozyskać konkret-
ny projekt muzyczny, który 

mnie zachwycił, np. Bach 
Stories, czasem zapraszam 
konkretnego wykonawcę i po-
zostawiam mu wybór reper-
tuaru. W przypadku koncer-
tów orkiestrowych muszę też 
wziąć pod uwagę kameralny 
skład zespołu, który sugeruje 
konkretny repertuar.  W tym 
roku ogromnym pozytywem 
była różnorodność muzyczna 
programu festiwalu. Każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie: 
otwarcie dziełami Mozarta 
i Maksymiuka – on sam za 
pulpitem z niezwykłą energią, 
którą zaraża młodych muzy-
ków. Do tego świetni soliści: 
Katarzyna Budnik-Gałązka 
(altówka) i prof. Jan Sta-
nienda (skrzypce). Na drugim 
koncercie recital fortepiano-
wo-saksofonowy w wykona-
niu Agnieszki Przemyk-Bryły 
wraz z jednym z najlepszych 
polskich saksofonistów Paw-
łem Gusnarem.  Dalej, iście 
klasyczny koncert kame-
ralny klarnecistki Sabine 
Grofmeier z towarzyszeniem 
Otwock Festival Ensemble. 
Kolejny koncert to impro-
wizacje mieszanego stylowo 
projektu Niepodległa ( jazz, 
klasyka, alternatywa) z cha-
ryzmatyczną Natalią Grosiak 
i Kubą Stankiewiczem na cze-
le. Wreszcie miękkie przejście 
do improwizacji klasycznych 
na tematy chorałowe Bacha 
w wykonaniu Marcina Zduni-
ka (wiolonczela) i Aleksandra 
Dębicza (fortepian), które za-
mknęły cały cykl.

 - Czy wybór miejsca na 
koncerty był trafiony?
- Po raz pierwszy wszyst-

kie koncerty odbyły się w 
teatrze im. S. Jaracza, który 
jest obecnie najbardziej pro-
fesjonalnym obiektem do 
przeprowadzenia tej rangi 
wydarzenia w Otwocku. Ja-
kość odbioru muzyki w tych 
warunkach jest dużo lepsza. 
To ważne zarówno dla me-
lomanów jak i dla artystów, 
którzy mają profesjonalną 
oprawę począwszy od sce-
ny z oświetleniem i nagłoś-
nieniem, a na garderobach 
kończąc. Wszystko to tworzy 
odpowiednią atmosferę. Nie-
zwykle cieszy mnie znakomi-
ta frekwencja na wszystkich 
festiwalowych koncertach 
oraz zróżnicowanie wiekowe 
publiczności, od rodzin z ma-
łymi dziećmi, przez młodzież, 
średnie pokolenie i najstar-
szych słuchaczy. Trzy z pięciu 
wieczorów zgromadziły nad-
komplet widzów. Były dosta-
wiane krzesła, a na inaugu-
rację festiwalu nie wszyscy 
zostali wpuszczeni ze wzglę-
dów bezpieczeństwa. Ważny 
jest fakt, że oprócz stałych 
bywalców przybywają nowi 
z okolicznych miast, a także 
z Warszawy, która ma tak 
bogatą ofertę kulturalną. Bar-
dzo miłe są również wyrazy 
wdzięczności od melomanów 
za pracę fundacji OtwArte.

- Jakie są Pani muzycz-
ne marzenia dotyczące 
naszego miasta?

- Bardzo bym chciała, aby 
orkiestra festiwalowa sta-
ła się Otwocką Orkiestrą 
Kameralną, która koncer-
towałaby regularnie w ot-
wockim teatrze. Na przy-
szłość życzyłabym zarówno 
sobie, jak i festiwalowym 
melomanom, aby Europej-
ski Festiwal Muzyczny w 
Otwocku stał się kultural-

ną wizytówką Otwocka na 
świecie. Jednakże do tego 
niezbędne jest wpisanie 
festiwalu w wieloletni plan 
finansowania oraz zapew-
nienie stosownych środków 
finansowych i odpowiednia 
metodyczna promocja.

- Dziękuję za rozmowę.
 

Sławomir Wąsowski

H. Grochowska K. Główka M. Kiełtyka
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Klasyk na drodze, czyli rowerem 
i motorem po... Szosie Lubelskiej
PowIAt 
Przez wschodni 
kraniec otwocka 
przebiega 
„słynna” Szosa 
Lubelska, jedna 
z najważniejszych 
dróg w Polsce. 
Wytyczona 
i wybudowana 
została w latach 
1832-1835 przez 
Franciszka 
Christianiego. 
Mało kto już 
dzisiaj pamięta, że 
ta droga odegrała 
niebagatelną 
rolę w rozwoju 
sportu kolarskiego 
i motorowego na 
terenie Polski.

Jednak zacznijmy 
od początku.
Tak popularne dzisiaj rowe-

ry swoją karierę rozpoczęły 
w pierwszej połowie XIX w. 
Już na początku drugiej po-
łowy tego wieku rozpoczęto 
organizowanie zawodów 
kolarskich, a w latach 80 i 90 
XIX w. -  rozgrywanie już wy-
ścigów szosowych na różnych 
dystansach. Szczególnie mor-
derczy był wyścig zapoczątko-
wany w 1891 r. na dystansie 

1200 km z Paryża przez Brest 
do Paryża. W Polsce pierwsze 
nie prywatne rowery pojawi-
ły się w  1867 roku, kiedy to 
Towarzystwo Gimnastyczne 
„Sokół” z  Lwowa zakupiło 
pierwszy taki pojazd. Pod 
koniec XIX w. kolarstwo na-
zywane było cyklistyką i nale-
żało do najstarszych sportów 
zawodniczych uprawianych 
w  naszym kraju. W  1886 r. 
powstało Warszawskie To-
warzystwo Cyklistów (WTC), 
którego rola w  rozwoju tej 
dyscypliny sportu jest nie do 
przecenienia. W  pięć lat od 
swojego powstania WTC roz-
poczęło organizowanie Mi-
strzostw Królestwa Polskiego 
w kolarstwie szosowych. Wy-
ścigi takie nazywano wtedy 
biegami 100 - wiorstowymi 
(ok. 106 km).

Pierwszy bieg o Mistrzostwo 
Królestwa Polskiego (czyli 
nieoficjalne Mistrzostwo Pol-
ski) odbył się dnia piętnaste-
go sierpnia 1891 r. na szosie 
lubelskiej, na dystansie 100 
wiorst, pomiędzy Wawrem 
a Garwolinem. Mistrzem zo-
stał Mieczysław Horodyński 
z Warszawy (WTC), przeby-
wając całą trasę w  5 godzin 
36 minut i 30 sekund. Daje 
to średnią ok. 20,6 km/h, co 
na ówczesne czasy było za-
wrotną prędkością. Drugie 
mistrzostwo, w 1892 r., zdo-
był zawodnik z Moskwy, Ło-
banow. Kolejnymi mistrzami 
zostawali zawodnicy WTC: 
w 1893 r. - Stanisław Barań-
ski, 1894 r. - Jan Skrodzki, 
w  1995 r. - Juljan Osiński, 
w  1896 r. - Mieczysław Ba-
rański, w 1897, 1898 i 1900 r. - 
Stanisław Wyhowski, w 1900 
r. - Sabin Barański, w 1901 r. 
Stanisław Wyhowski, w 1902 
r. - Stanisław Sobczak, w 1903 
r. - Czesław Kamiński, w 1904 
r. - Karol Kamiński, w 1905 
r. - Mieczysław Bodalski, 
w 1906 r. - Karol Kamiński, 
w 1907 r. - Stanisław Gron-
czewski, w  1908 r. Włodzi-
mierz Kietliński, w  1909 r. 

- B. Fudzyński, w 1910 i 1911 
r. - Franciszek Zawadzki. 
W  1912 r. po raz pierwszy 
Mistrzostwo Polski zdobył 
zawodnik spoza WTC - był 
nim Feliks Rawski z Mińska 
Mazowieckiego. Od roku 
1913 znowu zaczęli domino-
wać zawodnicy z Warszawy.

W  latach od 1914 do 1918 
z  powodu Wielkiej Wojny 
Mistrzostwa nie odbywa-
ły się. Po jej zakończeniu 
pierwsze Mistrzostwa Polski 
rozegrano w 1919 roku, a wy-
ciężył wtedy zawodnik WTC 
Franciszek Zawadzki. W roku 
1920 ze względu na wojnę 
z bolszewikami też nie zorga-
nizowano wyścigu. Kolejne 
zawody z 1921 r. zorganizowa-
ne zostały już przez Związek 
Polski Towarzystw Kolarskich 
na dystansie 200 kilometrów. 
Tytuł zdobył Józef Lange, 
członek WTC. W tym też cza-
sie znaczenie Szosy Lubelskiej 
jako miejsca organizowania 
zawodów zmalało. Wyścigi 
kolarskie przeniesiono w inne 
regiony Polski.

Na początku XX w. zaczął 
się też dynamicznie rozwijać 
sport motorowy. Początkowo 
pasjonaci motocykli zrzesza-
li się wspólnie z  cyklistami 
(czyli kolarzami). Pierw-
sze oficjalne zawody, które 

można uznać za początek 
tego sportu w Polsce, odbyły 
się 4 czerwca 1903 r. Był to 
wyścig torowy na dystansie 
27 km, zorganizowany na 
warszawskim torze Dynasy 
(tor na Powiślu należący do 
Warszawskiego Towarzystwa 
Cyklistów) z okazji I Wielkiej 
Wystawy Sportowej.

Nasza poczciwa Szosa Lu-
belska zapisała się też w hi-
storii sportu motorowego. 
Tutaj odbywały się jedne 
z  pierwszych wyścigów mo-
tocyklowych. Już w  1904 r. 
Warszawskie Towarzystwo 
Cyklistów zorganizowało 

„bieg” szosowy (drugi w histo-
rii - pierwszy odbył się w 1903 
r. w okolicach Zegrza) na pra-
wie 300-kilometrowej trasie 
Miłosna – Lublin – Miłosna. 
Rywalizowało na nim aż 12 
zawodników. Jako pierwszy 
na mecie pojawił się zawod-
nik dosiadający angielskiego 
motocykla marki Ormonde 
z silnikiem o mocy 2,75 KM. 
W następnym roku, tj. w 1905 
r. na trasie Warszawa – Siedl-
ce – Warszawa zorganizo-
wano wyścig o  Mistrzostwo 
Królestwa Polskiego. Te za-
wody możemy już uznać za 
początek motocyklowych 

zawodów Grand Prix oraz 
mistrzostw Polski.

Po owych pionierskich wy-
ścigach zachowało się sporo 
artykułów w  ówczesnej pra-
sie oraz rewelacyjne zdjęcia 
z wyścigu rowerowego z 1910 
roku. Na nich możemy zoba-
czyć ścigających się cyklistów 
oraz w tle widoki Wiązowny, 
okolic Majdanu i Rudki oraz -  
a może dla nas przede wszyst-
kim -  Wólkę Mlądzką i most 
na Świdrze z torami kolejki do 
cegielni Goldmana w Teklinie.

Paweł Ajdacki

Zainteresowanym tą 
tematyką polecam: ,,Kolarz 
Polski” nr 11 i 12 z 25 wrześ-
nia 1926 r. oraz anna Nizioł: 
,,Kolarstwo w Królestwie Pol-
skim w latach 1867–1914” 
[w] ,,z tradycji kolarstwa na 
ziemiach polskich w Galicji 
i na Podkarpaciu (1867–
2007)” pod red. Kazimierza 
obodyńskiego, Stanisła-
wa zaborniaka.

Cyklista Franciszek Rawski 
ok. 1913

Znaczek na 100 lecie WTC

Szosa Lubelska w Wiązownie - wyścig z 1910 r.

Szosa Lubelska w Wólce Mlądzkiej, widok na most na Świdrze - wyścig z 1910 r.

Szosa Lubelska w Wólce Mlądzkiej, widok w kierunku dzisiejszej remizy OSP od 
strony Świdra - wyścig z 1910 r.

Szosa Lubelska w rejonie 
Majdanu i Góraszki - wy-
ścig z 1910 r.
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zatrudni kierowców
Prawo jazdy C + E, 

wymagane doświadczenie,

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

102 urodziny władysława Bąbika 
soBienie-jezioRy 
Kapitan Władysław Bąbik - 
ostatni komendant garwo-
lińskiego Obwodu Batalio-
nów Chłopskich, ostatni 
żyjący uczestnik bitwy pod 
Augustówką w sierpniu 
1944 r. obchodził właśnie 
102 urodziny. 

M łode lata 
pana Bąbika 
przypadły na 
okres II woj-
ny światowej, 

w  czasie której odznaczył 
się odwagą i umiejętnościa-
mi dowódczymi. Od końca 
1937 r. służył w  21. Pułku 
Ułanów Nadwiślańskich i, 
po jednej z bitew z hitlerow-
cami, już 12 września 1939 
roku dostał się do niewoli 
niemieckiej - najpierw do 
stalagu, potem na roboty. 
Stamtąd w  1942 r. udało 
mu się uciec i po wielu pe-
rypetiach wrócił w  rodzin-
ne strony. Był ścigany i nie 
mógł oficjalnie żyć w swoich 
stronach. Włączył się więc 
w  działalność podziemną 
Batalionów Chłopskich. 
Już w 1943 r. został miano-
wany komendantem BCh na 
powiat garwoliński. W tym 
czasie współorganizował 
akcje zbrojne i sabotażowe 
w obwodzie. 

Po zakończeniu wojny nato-
miast zaangażował się w  or-
ganizowanie spółdzielczości 
w gminie Sobienie Jeziory. Jak 
to było podobnie w przypadku 
aktywnych działaczy ludowych 
czy innych niepodległościo-
wych, kilka razy UB aresztowało 
go przed wyborami czy referen-
dum, zwykle na krótki czas.  

Kpt. Władysław Bąbik to 
przykład niezłomności, hartu 
i pogody ducha, prawości, ale 
i  jasnego, otwartego umysłu, 
więc co roku w czas urodzin 
z przyjemnością jadą do niego 
z  życzeniami przedstawiciele 
ludowców, należący do młod-
szych pokoleń. Tak było i w tym 

roku. Do rodzinnego gospo-
darstwa jubilata w Dziecino-
wie 16 listopada 2017 zawitali: 
szef powiatowego PSL Miro-
sław Pszonka, starosta otwo-
cki, Jakub Stefaniak, rzecznik 
prasowy Stronnictwa,  Marek 
Płaczek, dyrektor ZDP oraz 
radni  powiatowi - Janusz Go-
liński i Zdzisław Zych, krewny 
jubilata. Panowie Pszonka 
i Stefaniak wraz z życzeniami 
i bukietem róż przywieźli dla 
pana Władysława Bąbika oso-
bisty list od prezesa PSL Wła-
dysława Kosiniaka-Kamysza 
i  pamiątkowy medal wybity 
z  okazji 120-lecia Polskiego 
Ruchu Ludowego. 

Pan Władysław, choć poru-
sza się na wózku, wciąż jest 
pełen energii i cieszy się goś-
ćmi, więc delegację ludowców, 
której to opcji był i jest wierny, 
przyjął tortem i szampanem. 
Oczywiście wspiera go nie-
ustannie wspaniała, życzliwa 
rodzina: syn, córka, małżonka.

Wiele gorących życzeń p. 
Władysławowi Bąbikowi 
przesłano także przez media 
społecznościowe. Na Twitterze 
o uroczystym wydarzeniu po-
informował Jakub Stefaniak, 
a do życzeń dołączył też prezes 
PZPN Zbigniew Boniek.

BP

Marek T. Płaczek, Mirosław Pszonka, Janusz Goliński, Jakub Stefaniak, Zdzisław 
Zych, Janusz Bąbik, 102-latek Władysław Bąbik.
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Mistrzostwa Mazowsza 
Szkół w Szachach Szybkich

sZAcHY W sobotę 18 
listopada 2017 w Wesołej 
odbyły się Mistrzostwa 
Mazowsza Szkół Podsta-
wowych, Gimnazjalnych 
i Ponadgimnazjalnych 
w Szachach Szybkich, 
wzięło w nich udział ponad 
450 uczniów, ok. 80 drużyn 
ze Szkół Podstawowych 
z całego Mazowsza, 
w większości były to szkoły 
warszawskie, natomiast 
Gminę Wiązowna w tym 
roku reprezentowała tylko 
Szkoła Podstawowa w Gli-
niance.

Mistrzostwa rozgrywa-
no według przepisów 
szachów szybkich 

systemem szwajcarskim na 
dystansie 8 rund. Każda ze 
szkolnych drużyn składała się 
z czterech szachistów, w tym, 
co najmniej jednej uczenni-
cy na czwartej szachownicy. 
Tempo gry wynosiło 15 min 
dla zawodnika.

Duży sukces osiągnął Prze-
mek Laszczak, mieszkaniec 
Góraszki. Reprezentował on 
I  skład drużyny Liceum im. 
Zamojskiego w  Warszawie 
i  zdobył indywidualnie zło-
ty medal na II stole; a wraz 
z drużyną zajęli III miejsce, 
brązowy medal w  Turnieju 
Szkół Ponadgimnazjalnych.

Ze Szkoły Podstawowej 
w Gliniance wytypowane zo-
stały 3 drużyny:

w I składzie zagrali: Tymon 
Wróblewski, Piotr Szostak, 
Hubert Manaj i  Sandra Pa-
duch; w II składzie: Mateusz 
Mielcuch, Bartek i  Grzesio 
Bąkowie, w III składzie: Igor 
Gniadek, Darek Smolak, Karol 
Mielcuch i Natalka Żółtańska.

Wszyscy grali z pełnym za-
angażowaniem i wolą walki, 
a wyniki zależały również od 
siły gry przeciwników. Poka-
zali się na miarę swoich moż-
liwości. 

tuwiazowna.pl

Bieg 
mikołaja
otwock Wszystkich 

wielbicieli sportu (i  nie tyl-
ko) zapraszamy na wyjątko-
wy bieg, wyjątkowy bowiem 
będzie to „Bieg Mikołaja – 
razem dla Karoliny”. Start 
16 grudnia o godzinie 12.00 
w Muzeum Ziemi Otwockiej 
(ul. Narutowicza 2).

Każdy z  Was może w  nim 
wziąć udział i wspomóc zbiór-
kę na rzecz 17 – letniej miesz-
kanki Otwocka. Dochód z im-
prezy przekazany zostanie 
na pomoc w  rehabilitacji tej 
młodej dziewczyny, która ule-
gła wypadkowi komunikacyj-
nemu. „Bieg Mikołaja” to bieg 
symboliczny na dystansie 2 
km, każdy z Was zatem może 
być Św. Mikołajem i  pomóc 
Karolinie. Pakiet startowy za-
wiera koszulkę, gorący posiłek 
oraz herbatę, koszt to tylko 20 
zł. Koszulki można odbierać 
w Wydziale Kultury i Promocji 
Urzędu Miasta Otwocka – bud. 
A pok. 12. Obowiązkowo nale-
ży okazać dowód wpłaty na: 
Fundacja AVALON, nr konta 
62 1600 1286 0003 0031 8642 
6001, w tytule – Podladowska 
8000.Dodatkowo 9 grudnia 
w godz. 10:00 – 14:00 koszulki 
będą także wydawane w sklepie 
TEA BREAK w Otwocku przy 
ul. Andriollego 3/5 pawilon 1. 
Na miejscu będzie możliwość 
wypełnienia deklaracji oraz 
dokonania opłaty (zbiórka 
2017/4836/KS).

Wakul

staRt 
po choinkę
PowIAt W sobotę 17 grud-

nia 2017 roku zapraszamy na 
rozpoczęcie Zielonego Punk-

tu Kontrolnego – Celestynów 
– Karczew - Otwock.

To festyn nie tylko spor-
towców, ale także całych 
rodzin, które chcą aktywnie 
spędzić czas w Centrum Edu-
kacji Leśnej. Dla wszystkich 
uczestników zabawy organi-
zatorzy przewidzieli mnóstwo 
atrakcji, gorący poczęstunek 
oraz nagrody, w tym vouchery 
do sklepu sportowego, choin-
ki na święta oraz upominki.

Aby wziąć udział w  loso-

waniu atrakcyjnych nagród 
trzeba najpierw uczestniczyć 
w zabawie z mapą i przyjść na 
imprezę 17 grudnia w  Cen-
trum Edukacji Leśnej w Ce-
lestynowie. 

Biuro imprezy będzie czyn-
ne w dniu zawodów od godz. 
11.30 w  wiacie na terenie 
Centrum Edukacji Leśnej 
(ok. 50 m na południe od 
bramy głównej).

Uczestniczenie w  biegu 
wymaga wcześniejsze-

go zgłoszenia. Należy je 
zrobić najpóźniej w  dniu 
12.12.2017 na adres mai-
lowy: krzykola@o2.pl. 
W zgłoszeniu należy podać: 
imię i nazwisko, rok urodze-
nia, kategorię biegu.

Udział w zawodach jest bez-
płatny dla wszystkich chęt-
nych niezależnie od wieku.

Można startować w trzech 
kategoriach biegowych:
• Sympatycy 800 m 17 PK
• amatorzy 1200 m 17 PK
• ambitni 1750 m 25 PK

PROGRAM IMPREZY:
11.30 – otwarcie biura 
zawodów
12.00 – Uroczyste otwarcie 
imprezy
12.00 – 15.30 gry i zabawy 
festynu
12.30 – Start biegu pokazo-
wego zawodników rejestro-
wanych w Polskim związku 
orientacji Sportowej
13.15 – Start kategorii Sym-
patyków.
13.35 – Start kategorii ama-
torów.
13.55 – Start kategorii am-
bitnych.
15.30 – zakończenie festynu, 
nagradzanie zwycięzców i lo-
sowania nagród uczestników 
gier miejskich (500 zł) oraz 
nagrody głównej (1000 zł) 
wśród uczestników festynu

Szczegóły dotyczące im-
prezy, kategorii biegowych 
oraz atrakcji można znaleźć 
w regulaminie imprezy - na 
stronie CEL Celestynów.

Świąteczne Bieganie

zobacz więcej
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Nowe rekordy Wilków

weekendowa kumulacja

Rolki W dniach 18 – 19 
listopada w Rzeszowie 
odbyła się kolejna edycja 
zawodów jazdy na rolkach 
z cyklu World Slalom Series 
- „Rzeszów Slalom Battle 
2017”. Podczas dwóch 
dni imprezy uczestnicy 
zmierzyli się w następują-
cych kategoriach – Battle, 
Speed, Classic, High Jump 
oraz Limbo Skating.

Niemal wszyscy zawod-
nicy z Otwocka pobili 
swoje rekordy życiowe 

w Speed Slalomie. Najlepsze 
czasy wśród Wilków uzyska-
li: Rafał Tokarzewski (5,670 
s. - zajmując 5 miejsce wśród 
juniorów) i  Katarzyna Gzyl 
(5,873 s. - zajmując 6 miejsce 
wśród juniorek). Na szcze-
gólną uwagę zasługuje Kasia 
Gzyl, której niewiele brako-
wało do podium. W ćwierć-

finale uległa zwyciężczyni - 
Mai Kozłowskiej z Kętrzyna,  
przegrywając 1 do 2.

W konkurencji Classic było 
trochę pechowo. Wszystkie 
nasze zawodniczki zaliczyły 
upadki, co mocno wpłynęło 
na końcowe wyniki, pomi-
mo świetnie przygotowa-
nych przejazdów.

Bardzo dobrze zaprezen-
towały się także dziewczy-
ny w  bardzo widowiskowej 
i  lubianej zarówno przez 
zawodników, jak i  kibiców 
dyscyplinie, Limbo Skating, 
czyli przejeździe pod tyczką. 
Olga Mazur zajęła 3, a Wik-
toria Kostrzewa - 4 miejsce.

Na podium stanęła także 
Halina Labriga, która zajęła 3 
miejsce w High Jump seniorek. 
Skoki nad tyczką są wyjątko-
wą dyscypliną, która przycią-
ga mnóstwo widzów. Najlepsi 
mężczyźni w  tej dyscyplinie 

mogą się poszczycić wynikami 
powyżej 150 cm. To naprawdę 
robi wrażenie, a  od zawod-
ników wymaga ogromnych 
umiejętności, odwagi i samo-
dyscypliny. Tym bardziej cie-
szy nas, że osiągamy tu sukcesy 
niemal na każdych zawodach.

Wyjazd do Rzeszowa był 
ostatnim sprawdzianem przed 
zbliżającymi się Mistrzo-
stwami Polski w  Kętrzynie. 
W dniach 7-9 grudnia repre-
zentacja zawodników UKS 
Wilki Otwock wyjedzie na 
Warmię i Mazury walczyć o jak 
najlepsze wyniki, reprezentu-
jąc Otwock i promując jazdę 
na rolkach. Trzymamy kciuki 
i liczymy na świetne starty.

Zawody Rzeszów Battle 
Slalom to oficjalne zawody 
World Slalom Series o  ran-
dze 2 kubków. Organizato-
rem zawodów była Szkółka 
Rolkowa Wodzu.

Turniej Pierwszego 
Kroku (18.11.2017) 
był świetnym 
sprawdzianem dla 
początkujących za-

wodników klubu – w  sumie 
wzięło w nim udział 170 ka-
rateków z  całej Polski. Bar-
wy KSW Bushi reprezento-
wało 9 osób, zdobywając aż 
8 medali, z  czego 5 złotych. 
W konkurencji kata pierwsze 
miejsce zdobył Igor Choiński. 
W kumite reprezentanci KSW 

Bushi wywalczyli siedem 
medali. Złoto zdobyli: Anna 
Marczak, Aleksandra Radzi-
kowska, Jakub Choiński, Ste-
fan Jeżewski; drugie miejsca 
- Mateusz Andrzejuk, Fabian 
Moskal i Marcel Budzyński, 
który rywalizował w najlicz-
niejszej kategorii zawodów. 
Ponadto klub reprezentował 
Roch Zalewski, który odpadł 
w eliminacjach. W roli sędzie-
go wystąpiła sensei Agnieszka 
Winek, a w roli sekundanta - 

sensei Krystian Witak.
Dzień później odbył się 

mocno obsadzony IV Ogól-
nopolski Turniej Karate 
Kyokushin o  Puchar Ziemi 
Koneckiej, gdzie klub zdobył 
trzecie miejsce w klasyfikacji 
drużynowej. W  zawodach 
wzięło udział 362 zawod-
ników z  organizacji WKO, 
WKB, IFK, KWF, IKO Sosai, 
Shidokan i Uechi-Ryu Kara-
te. Pierwsze miejsca zdobyli: 
Jakub Gębala, Kamil Kisiel, 

Błażej Polak, Aleks Wadych, 
Borys Zabłocki. Drugie miej-
sca wywalczyli: Oskar Gęba-
la, Weronika Józefowska, Jan 
Kacprzak, Agata Ściesińska. 
Na trzecim stopniu podium 
stanęli: Cezary Malik,  Filip 
Rutkowski, Wojciech Soboń. 
Ponadto udział w zawodach 
wzięli: Piotr Augustynowicz, 
Wiktor Jackowski, Kacper 
Jackiewicz. Sędzią podczas 
zawodów był shihan Paweł 
Juszczyk, a  sekundantami: 
sensei Agnieszka Winek, 
Malwina Jerzak i Wiktor Bi-
das oraz senpai Zbyszek Rut-
kowski.

Grand Prix
W zawodach w Bielsku-Bia-

łej (25.11.2017) wzięło udział 
223 zawodników z  24 klu-
bów z Polski, Łotwy i Ukrai-

ny z wielu organizacji karate 
kontaktowego (WKB, WKO, 
IKO, KWF, Oyama, Uechi-
-Ryu). Zawodnicy KSW Bu-
shi zdobyli medale nie tylko, 
jak zazwyczaj, w kumite, ale 
także w konkurencji kata.

W  konkurencji kumi-
te wychowankowie sensei 
Agnieszki Winek i  sensei 
Mikołaja Pałyski trenujący 
w sekcjach  w Józefowie i Ot-
wocku zdobyli aż 12 medali. 
Pierwsze miejsca wywalczyli: 
Zuzanna Dąbrowska, Oskar 
Gębala, Weronika Józefow-
ska, Mateusz Majchrzak, Fi-
lip Rutkowski. Drugie miej-
sca uzyskali: Wojciech Soboń, 
Aleks Wadych, a trzecie miej-
sca wywalczyli: Jakub Gęba-
la, Kacper Jackiewicz, Cezary 
Malik, Błażej Polak, Borys 
Zabłocki. Ponadto w  zawo-

dach wzięli udział: Piotr Au-
gustynowicz, Marcel Budzyń-
ski, Igor Choiński, Jan Fila, 
Wiktor Jackowski oraz Anna 
Marczak. W konkurencji kata, 
która tym razem odbywała się 
systemem pucharowym, naj-
lepiej spisał się Filip Rutkow-
ski, który zajął pierwsze miej-
sce. Również bardzo dobrze 
wypadła Weronika Józefow-
ska, plasując się na drugiej 
pozycji. Warto zaznaczyć, że 
Filip Rutkowski i  Weronika 
Józefowska wygrali również 
swoje kategorie kumite, co 
świadczy o  ich talencie oraz 
bardzo dużej pracowitości. 
Sędzią głównym turnieju 
był shihan Paweł Juszczyk, 
a w roli sekundantów wystą-
pili sensei Agnieszka Winek, 
sensei Mikołaj Pałyska oraz 
senpai Zbigniew Rutkowski. 

kARAtE zawodnicy KSW Bushi mają za sobą niezwykle 
pracowite i owocne dni – Turniej Pierwszego Kroku, iV 
ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin o Puchar ziemi 
Koneckiej oraz iii Grand Prix Beskidów Karate Kyokushin 
Dzieci i Młodzieży...i  we wszystkich imprezach zdobyli wiele 
medali.


