
– Poważny wypadek na DK 50. 
Zderzyły się trzy pojazdy: dwie ciężarówki 
i auto osobowe. 
– Potrącony rowerzysta zginął 
na miejscu. Do tragedii doszło 
na drodze Otwock – Celestynów.

a utrudnia podwyżki dla 
sprzątaczek i konserwatorów
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w każdy piątek informacje z regionu

Pożary lasów w Otwocku, Józefowie i Karczewie były tak ogromne  
i niebezpieczne, że do pomocy w ich gaszeniu strażacy  

musieli wezwać samolot z Warszawy.
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miesięcznie
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Trwa m.in. budowa na ulicach:
Grottgera, Armii Krajowej, 
Nałkowskiej, Małej.

– Spółka wodociągowo - kanalizacyjna 
zlikwidowana. Połączenie spółek 
ma przynieść oszczędności.
– 31 mieszkań wybudowanych w systemie  
Towarzystwa Budownictwa Społecznego  
jeszcze w tym roku.
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EXPRESSEM z Powiatu Otwockiego

JÓZEFÓW

POWIAT

POWIAT

Józefów opłaca czipowanie psów swoich mieszkańców. Jednak niewiele osób z tego korzysta, 
choć to świetny sposób na szybsze odnalazienie zwierzęcia w razie jego zaginięcia.
Miasto ma zabezpieczone fundusze na czipowanie psów, a także podpisaną umowę z wetery-
narzem, który to wykonuje. 
Dlaczego warto to zrobić? Przede wszystkim, czip pod skórą zwierzęcia, w znacznym stopniu 
zwiększa prawdopodobieństwo jego odnalezienia. Tylko w ubiegłym roku w Józefowie zgło-
szono ponad 70 przypadków zaginięcia czworonoga. Jeśli zgłosimy straży miejskiej, że nasz 
pies jest zaczipowany, to znacznie ułatwi im ustalenie właściciela znalezione psa i przyspie-
szy jego powrót do domu. Ponadto czip zabezpiecza psa przed nielegalną sprzedażą, co jest 
szczególnie istotne w przypadku zwierząt rasowych. Sam zabieg jest prosty - weterynarz przy 
pomocy strzykawki umieszcza mikroczip pod skórą psa. Czip jest całkowicie bezpieczny i nie 
wywołuje jakichkolwiek efektów ubocznych. Urząd Miasta Józefowa zachęca do skorzystania z 
oferty - mieszkańcy mogą to zrobić bezpłatnie - na koszt UM. Jak to zrobić? Trzeba zgłosić się 
do Urzędu Miasta, do Biura Obsługi Klienta z aktualnym dowodem szczepienia psa przeciw-
ko wściekliźnie i wypełnić wniosek o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania psa na 
koszt miasta Józefowa. 
(Wniosek dostępny jest na stronie: www.jozefow.pl w zakładce: Środowisko->Zwierzęta i rośli-
ny->Psy i koty->Chipowanie psów). Info: Referat Gospodarki Komunalnej: 22 779 00 55
Czipowanie przeprowadza Przychodnia Weterynaryjna Con Amore w Józefowie,  
przy ul. Marsz. Piłsudskiego 92, tel. 22 612 25 00

ZetKa

Radny Grzegorz Michalczyk zaalarmował, że Przychodnia Rejonowa w Świdrze, która jest jed-
nostką Powiatowego Centrum Zdrowia (szpitala przy ul. Batorego), wstrzymała przyjmowanie 
pacjentów. – Mam informacje, że w tej placówce nie są świadczone usługi podstawowej opieki 
zdrowotnej, czyli internistyczne – informował na jednym z posiedzeń komisji. 

Sprawę ma wyjaśnić starosta otwocki Mirosław Pszonka, bo PCZ podlega otwockiemu staro-
stwu. Z naszych ustaleń wynika, ze w przychodni w Świdrze funkcjonuje wszystko prawidłowo. 
Jest dwóch lekarzy internistów i rzeczywiście jeden z nich był na urlopie w ubiegłym tygodniu, 
wziął wolne na jeden dzień. – Tak się stało, ale wszystko działa. Pacjentów odsyłaliśmy do przy-
chodni przy ulicy Armii Krajowej. Natomiast pediatra, zgodnie z harmonogramem, przyjmuje 
pacjentów przez dwie godziny dziennie – usłyszeliśmy od rejestratorki przychodni w Świdrze. 

Regionalna Izba Obrachunkowa przeanalizowała sprawozdanie władz powiatu otwockiego z wy-
konania budżetu w 2017 roku. Jak się okazuje kondycja finansowa samorządu powiatowego jest 
coraz lepsza. Budżet zamiast deficytem w wysokości ponad 2,5 mln zł zamknął się nadwyżką 
w wysokości 3 mln zł. Jak zaznacza skarbnik powiatu Wiesław Miłkowski, zredukowano także 
zadłużenie. Na koniec 2017 roku wyniosło ono nieco ponad 46,4 mln zł. To o 10 mln zł mniej niż 
na początku obecnej kadencji samorządu. Powiat w minionym roku otrzymał także rekordową 
wysokość dotacji – o ponad 13 mln zł więcej niż to bywało w latach poprzednich. Na kwotę składa 
się oczywiście dotacja rządowa na budowę mostu, ale również dotacje z samorządów na remonty 
i budowę dróg powiatowych – głównie z miasta Otwocka i gminy Wiązowna.   

Coraz lepsza kondycja

Darmowe czipowanie psów 

Burza w szklance wody
Dziękuję za wszystkie komentarze odnośnie poprzednie-
go wydania. Zarówno za pochwały, ale również i za krytykę, 
zwłaszcza za tę konstruktywną.  To daje motywację do two-
rzenia jeszcze lepszego i bardziej dynamicznego tygodnika 
„iOtwock.info”.
Z wyjątkowym rozbawieniem, ale też niedowierzaniem przy-
słuchiwałem się ostatnio obradom Komisji Budżetu Rady 
Powiatu Otwockiego. Samorządowcy dyskutowali na róż-
ne tematy. Jak się okazało im temat prostszy i łatwiejszy do 
załatwienia, tym dłuższa dyskusja. Prym w tym wiedli radni 
Platformy Obywatelskiej. Otóż w trakcie dyskusji o umiejsco-
wieniu pomnika gen. Juliana Filipowicza była starosta otwoc-
ki Bogumiła Więckowska zdobyła się na wywód godny planu 
Marshalla dla powiatu otwockiego. Otóż szefowa struktur tej 
partii, wcześniej wieloletnia dyrektor zakładu wodociągowo-
-kanalizacyjnego w Józefowie, a obecnie pracownik samo-
rządowy Miasta Stołecznego Warszawy, stwierdziła, że chce, 
aby w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. K.I. Gałczyń-
skiego samorząd Powiatu Otwockiego uruchomił… kasyno. 
Jej zdaniem program „500+” nie działa, a Polska jest w ogonie 
Europy, jeśli chodzi o liczbę narodzin. To wszystko spowodu-
je, że liceum już niedługo do niczego nie będzie potrzebne  
i trzeba będzie zagospodarować budynek. Jej zdaniem naj-
lepiej przeznaczyć go na cele rekreacyjne. Co tam rekreacyj-
ne, po prostu na jaskinię hazardu. Biznesplanu  co prawda 
nie przedstawiła, ale - jak się można domyślić - miałoby to 
przynieść zyski dla samorządu powiatowego. Sam nie wiem, 
co myśleć o tej wypowiedzi. Może chciała w ten sposób od-
pracować dług, który, będąc starostą, tylko powiększyła. Jej 
partyjny kolega – radny Jarosław Wiązowski nie był lepszy. 
Podczas dyskusji o tym, że pomnik generała będzie stał przed 
budynkiem liceum, a pomnik Marszałka Piłsudskiego  za nim, 
stwierdził, że „każdy facet woli być z tyłu”.
Dyskusja mało zgodna z linią programową partii. Zostając  
w temacie PO i przygotowaniach tego ugrupowania do wy-
borów samorządowych, nie mogę się powstrzymać, żeby nie 
skomentować poczynań Obywatelskiego Powiatu Otwockie-
go. To taki twór zrzeszający front antypisowski w naszym re-
gionie. Co kilka tygodni działacze spotykają się przed sądem, 
a potem chodzą do kawiarni, żeby trochę pospiskować. Po 
co spacerują przed sądem? Nie mam bladego pojęcia, a gdy 
zapytałem na Facebooku, nikt z administratorów nie raczył  
mi odpowiedzieć. 
W mieście aż huczy natomiast na temat budowania politycz-
nego wspólnego komitetu PO i Nowoczesnej. Ponoć działa-
cze „N” zaproponowali kandydaturę na prezydenta miasta 
jednego z naczelników  otwockiego magistratu. Startował on 
wcześniej w barwach tej partii na posła. Pomysłowi jednak 
zdecydowanie sprzeciwiła się posłanka PO Kinga Gajewska, 
która ma pilnować Bogumiły Więckowskiej i Jacka Czarnow-
skiego przy tworzeniu list partyjnych na wybory samorządo-
we. Gajewska stwierdziła ponoć, że urzędników spoza PO po-
pierać nie zamierza, tym bardziej tych, którzy w poprzednich 
wyborach samorządowych kandydując na radnego zdobyli  
12 głosów. Posłanka zapowiedziała, że jeśli Nowoczesna da-
lej będzie się upierała przy kandydaturze owego naczelnika, 
to partie pójdą do wyborów oddzielnie. I tak oto jeden skrom-
ny naczelnik od „kultury” swoim nazwiskiem zniweczył plany  
spacerującego przed sądem towarzystwa. Co będzie dalej, 
sam jestem ciekaw.

Marcin Gawrylik
redaktor naczelny

Kazimiera 
Zalewska
sekretarz 
redakcji

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

Quo vadis, 
Platformo?

OTWOCK
W ramach obchodów Święta Sosny (zaplanowanych na piątek, 18 maja) nadane zostanie imię 
kolejnemu drzewu w Alei Sosen na terenie Urzędu Miasta Otwocka. Tym razem patronem sosny 
zostanie zmarły w kwietniu br. doktor nauk medycznych Witold Stefan Trybowski, żołnierz Armii 
Krajowej - pułku Baszta pseudonim „Wit”. Pułkownik WP odznaczony Krzyżem Armii Krajowej  
i Warszawskim Krzyżem Powstańczym, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. 
Wyróżniony także za zasługi dla Otwocka i za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia.

W tym roku nie będzie wspólnego sadzenia drzewek. Organizatorzy, czyli Urząd Miasta Otwocka 
i Polski Klub Ekologiczny - koło „Otwockie Sosny” zapraszają za to do wspólnego sadzenia kwia-
tów w donicach na terenie centrum miasta. 

Sosna doktora Trybowskiego
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Kronika kryminalna

Dużo szczęścia miała 
rowerzystka, która ule-
gła wypadkowi  kilka 
godzin wcześniej, na 

skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej 
i Narutowicza w Otwocku-Śród-
borowie. Mieszkanka naszego 
powiatu, lat 66, została potrą-
cona przez kierującą BMW, 
28-letnią kobietę z Otwocka. 
Rowerzystka z obrażeniami tra-

fiła do szpitala. Policja wyjaśnia 
przyczyny wypadku.

Rozpoczął się sezon 
letni, kiedy fani jaz-
dy rowerowej chętnie 
korzystają ze swoich 

ekologicznych dwukółek. Funk-
cjonariusze policji gorąco ape-
lują do kierujących autami, aby 
zwracali szczególną uwagą na 

tzw. niechronionych uczestni-
ków ruchu, szczególnie pod-
czas wykonywania manewrów. 
Jednak i rowerzyści nie są 
zwolnieni ze zdrowego rozsąd-
ku i wyobraźni. Policja prosi  
o ograniczone zaufanie do kie-
rujących pojazdami, szczególnie 
podczas przecinania ulic, nawet 
na oznakowanych przejazdach. 
Przypominamy: piesi na przej-

Kronika 
pożarnicza

Przygotował: Sławomir Wąsowski

ściach są „nietykalni”, natomiast 
nie wolno im na pasy wbiegać. 
Rowerzyści na przejazdach 
mają pierwszeństwo wobec 
pojazdów, ale kiedy korzystają 
z przejścia dla pieszych, mu-
szą zejść z roweru.  Rowe-
ry powinny być wyposażone  
w odpowiednie oświetlenie. 
Bezpieczeństwo podnoszą też 
kamizelki odblaskowe. Policja 
zapowiada prowadzenie kontro-
li oraz działań ukierunkowanych 
na poprawę bezpieczeństwa 
niechronionych uczestników 
dróg powiatu otwockiego.

W piątek (11.05), 
po godz. 21.00, 
w Pogorzeli  
k/Celestynowa 

miał miejsce wypadek ze 
skutkiem śmiertelnym. Ko-
bieta kierująca pojazdem 
marki Citroen C3, potrąciła 
rowerzystę, który, w wyniku 
rozległych obrażeń, zginął 
na miejscu. Prowadząca 
auto była trzeźwa. Do trage-
dii doszło na drodze Otwock 
– Celestynów, w okolicy zjaz-
du do Pogorzeli i przejścia 
dla pieszych z przejazdem 
rowerowym. Okoliczności 
wypadku bada prokuratura.

Kolejny pożar pusto-
stanu. Tym razem 
prawie doszczętnie 
spłonął jednoro-
dzinny, drewnia-

ny dom na ul. Orzeszkowej  
w Otwocku-Śródborowie. W 

ponad dwugodzinnej akcji 
gaśniczej wzięło udział aż  
8 zastępów straży (40 ratow-
ników). Jednocześnie podano 
4 prądy wody z dwóch stron 
budynku. Strażacy mówią  
o bardzo wysokiej temperatu-

rze, która nie pozwoliła prze-
szukać budynku bezpośred-
nio po przyjeździe na miejsce 
zdarzenia. Było to możli-

we dopiero po opanowaniu 
ognia, przed dogaszaniem. 
Na szczęście nikogo nie zna-
leziono. W akcji uczestniczyli 

również funkcjonariusze poli-
cji. Z budynku pozostał tylko 
fragment ceglanej ściany.

D o poważnego 
wypadku doszło 
również na DK 
50 w miejscowo-

ści Glinki w okolicach wia-
duktu kolejowego. Tutaj, 
14.05, ok. godz. 14.00, 
zderzyły się trzy pojaz-
dy: dwie ciężarówki i auto 
osobowe. Ucierpiał jeden  
z kierowców dużego samo-
chodu. 

W akcji ratunkowej brała 
udział policja, dwie załogi 
pogotowia ratunkowego 
oraz 7 zastępów straży 
pożarnej (24 ratowników). 
Strażacy, przy użyciu spe-
cjalistycznego sprzętu, 
uwolnili kierowcę, które-
go noga została ściśnięta  
w kabinie. Wycięto słupek, 
drzwi pojazdu, następnie 
użyto rozpieracza, aby wy-
dobyć mężczyznę, który 
uskarżał się również na sil-
ny ból kręgosłupa. Poszko-
dowanym zajęli się ratow-
nicy pogotowia. Pozostali 
uczestnicy zdarzenia wy-
szli bez szwanku.  Dopiero 
po godz. 17.00 przywró-
cono płynność ruchu na  
DK 50.

źródło: facebook: OSP Otwock-Jabłonna
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Puste donice, a w zasadzie 
zarośnięte chwastami, to wi-
dok, do którego mieszkańcy 
Otwocka już przywykli. Urząd 
Miasta co prawda organizuje 
akcję społecznego sadzenia 
kwiatków, ale jakie będą jej 
efekty, przekonamy się za ty-
dzień. Społeczność Szkoły 
Podstawowej nr 12 wzięła na-
tomiast sprawy w swoje ręce. 
Rodzice wraz z nauczyciela-
mi i dyrektor administracyjną 
– Aurelią Trzaskowską, sami 
posadzili kwiatki na rabatach 
i w donicach przed szkołą.  
– To nie pierwsza tego typu 
akcja. Rodzice chętnie pracu-
ją na rzecz szkoły. Malujemy, 
remontujemy i doposażamy 
sale. Niedługo wspólnie bę-

W nocy z soboty (12.05) na 
niedzielę (13.05) nieznani 
sprawcy zniszczyli trzy wia-
ty przystankowe przy ulicy 

WIDZISZ – REAGUJ!
Wandale zniszczyli przystanki przy ulicy Żeromskiego

Żeromskiego w Otwocku.  
Powybijano szyby na przy-
stanku: Reymonta, Kilińskiego 
i Szlachecka. Policja poszu-

kuje sprawców i świadków de-
wastacji wiat. Prosimy o kon-
takt z Komendą Powiatową 
Policji w Otwocku. 

Niestety, jest jeszcze druga 
przykra informacja związana 
z tym zdarzeniem. Do chwili 
zamknięcia naszego numeru 

odpowiedzialny za przystanki 
Wydział Gospodarki Komunal-
nej Urzędu Miasta Otwocka nie 
zlecił nawet uprzątnięcia szkła. 

Zapylają w ciepłowni
Śladem właścicieli biurowców w centrum Warszawy poszedł Otwocki Zakład Ener-
getyki Cieplnej i w centrum Otwocka mamy pasiekę. Kilka, a nawet kilkanaście 
tysięcy pszczół zamieszkało w ciepłowni i zapyla obecnie kwitnącą akację, a już 
niebawem rozpocznie zbieranie pyłków z lipy.
– Pan Aleksander Nowak, 
wieloletni pracownik naszej 
ciepłowni jest pszczelarzem 
już w trzecim pokoleniu. Jakiś 
czas temu doszliśmy do wnio-
sku, że w centrum Otwocka 
jest świetny materiał do za-
pylania. Akacje, lipy oraz cała 
masa kwiatów – informuje pre-
zes OZEC Artur Brodowski. 
I tak zdecydowano, że przy 
ulicy Andriollego tymczasowo 
zlokalizowane zostaną ule. 
Pan Aleksander szacuje, że 
mieszka w nich nawet kilkana-
ście tysięcy pszczół. – Trudno 
je policzyć, bo na okrągło pra-
cują. Szacuje się, że z każ-
dego ula wyprodukowanych 

będzie w ciągu sezonu ponad  
10 litrów miodu.
Pasieka w otwockiej ciepłow-
ni powstała na wzór hodowli 
otwieranych na dachach wie-
żowców w centrum Warsza-
wy. Okazuje się, że centra 
miast to świetne miejsce do 
życia dla pszczół. Tereny są 
nasłonecznione, nie braku-
je kwitnących drzew, krze-
wów i kwiatów. Nie ma za to 
śmiercionośnych dla pszczół 
pestycydów. Owady nie za-
grażają ludziom pod warun-
kiem zachowania podstawo-
wych zasad bezpieczeństwa. 
– Nie powinno się zbliżać do 
pasieki. Poza tym nie wolno 

atakować owada. Pszczoła 
w naturalny sposób broni się, 
kąsając człowieka. One nie 
maja czasu na walkę z nami. 
Ich życie to droga od ula  
do kwiatka. I tak w kółko. Od-
poczywa tylko nocą i zimą – 
podkreśla pan Aleksander.
20 maja obchodzony jest 
Światowy Dzień Pszczoły. 
ONZ ustanowił tę datę jako 
podkreślenie roli pszczoły 
w ekosystemie. Tymczasem 
czekamy na miód z pasie-
ki. Prezes Artur Brodowski 
zapewnił nas, że wszystkim 
zainteresowanym da spróbo-
wać miodu z otwockich uli!

MG

Czyn społeczny  
na miarę XXI wieku
Rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 12 pokazali  
jak ukwiecić miasto.

dziemy organizowali piknik 
z okazji Dnia Dziecka. Tego 
wszystkiego nie byłoby bez 
zaangażowania społecznego 
– mówi Monika Bartold, prze-
wodnicząca rady rodziców  
z SP nr 12.  



W poprzednim tygodniu w materiale „Mają 
głodowe pensje! Woźne i intendentki wal-
czą o podwyżki” pisaliśmy o sprawie 
podwyżek dla pracowników admi-
nistracji i obsługi zatrudnionych  
w placówkach oświatowych na te-
renie Otwocka. Wiceprezydent 
Agnieszka Wilczek, choć zobo-
wiązała się do przedstawienia da-
nych, ile średnio wynoszą najniżej 
uposażenia, danych nie ujawniła. 
Czyżby utrudniała przyznanie naj-
biedniejszym pracownikom 300 zł 
brutto podwyżek?

Do połowy maja wice-
prezydent Agnieszka 
Wilczek i dyrektor 
Oświaty Miejskiej 
Edyta Rosłaniec  
miały przedstawić 
średnie zarobki na 
poszczególnych sta-
nowiskach w szko-
łach, przedszkolach, 
żłobku i Oświacie 
Miejskiej. Zobowią-
zały się do tego na 
posiedzeniu Komisji 
Oświaty i Wycho-
wania Rady Miasta 
Otwocka jeszcze  
w kwietniu. Danych 
jak nie było, tak nie 
ma. Tymczasem 
radni czekają na wy-
liczenia, bo planują 
średnio na każde sta-
nowisko zwiększyć pulę wynagrodzeń w oświacie o 300 zł brutto, czyli tyle, ile żądają pracownicy 
i reprezentujący ich Związek Nauczycielstwa Polskiego. – Prawdopodobnie chodzi o kwestię za-
trudnienia bratanicy pani wiceprezydent, o czym mówiono na posiedzeniu komisji – usłyszeliśmy 
od rozgoryczonego pracownika jednej ze szkół po posiedzeniu komisji. 
O co chodzi? Podczas posiedzenia komisji przewodniczący rady Jarosław Margielski dopytywał 
wiceprezydent Agnieszkę Wilczek, czy to prawda, że w podległej jej Oświacie Miejskiej zatrud-
niona została jej bratanica. Obruszona pytaniem wiceprezydent stwierdziła, że o tym decyduje 
dyrektor oświaty (który jej podlega – przyp. red.), a prawdą jest, że każdy z jej rodziny gdzieś pra-
cuje. – Są procedury konkursowe – dodała. Tymczasem w Biuletynie Informacji Publicznej Oświa-
ty Miejskiej brak jest informacji o przejściu tejże procedury przez bratanicę pani wiceprezydent. 
Zapewne dlatego, że -  jak wynika z naszych informacji - rodzina Agnieszki Wilczek zatrudniona 
została pierwotnie na umowę zastępstwo, gdzie procedura konkursowa nie jest wymagana.
Jakby tego było mało, wyszło na jaw, że podczas nieobecności prezydenta Zbigniewa Szczepa-
niaka, wiceprezydent Agnieszka Wilczek zawnioskowała o dodatkowe pieniądze dla siebie z tytułu 
zwiększonej ilości zadań. Na pytania pana Margielskiego w tej sprawie wiceprezydent Wilczek 
odpowiadać nie chciała, zasłaniając się inną tematyką komisji. Tymczasem przewodniczący rady 
ujawnił, że chodziło o kwotę 2740 zł brutto. Co prawda wiceprezydent zaprzeczyła, że chodziło 
o zwiększenie podstawy, ale na pytania o nagrodę i dodatki już jasno nie odpowiedziała. Dodała 
natomiast, że jej wynagrodzenie jest z roku na rok coraz niższe. Przypomnijmy, że według danych 
na maj 2017 roku wynosiło 11 200 zł miesięcznie brutto. – I jak my się mamy czuć – pytają pra-
cownicy administracji i obsługi szkół. – Wiceprezydent proponuje podwyżki tylko wybranym i na 
to chce przeznaczyć 260 tys. zł. My uważamy, że wzrost uposażeń należy się każdemu – dodają. 
Tymczasem dopóki Rada Miasta Otwocka nie otrzyma propozycji zmian w budżecie, to nie ma 
możliwości zwiększenia uposażeń najmniej zarabiającym. Brak zmian w budżecie to brak środ-
ków finansowych w szkołach. I tak w kółko.

Marcin Gawrylik

5OTWOCK
ŚLADEM NASZYCH PUBLIKACJI

Wiceprezydent zarabia
11 200 złotych
miesięcznie  
a utrudnia podwyżki  
dla sprzątaczek 
i konserwatorów

Jak wynika z BIP Oświaty Miejskiej nie było  
otwartego konkursu na stanowisko w tym zakładzie, 
które miała rzekomo objąć bratanica wiceprezydent
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Jedni chcą ogrodzić liceum,
drudzy wybudować pomnik

Mało, że szkoła nie chce, by przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego im. K. I. 
Gałczyńskiego stanął pomnik generała Juliana Filipowicza, to jest jeszcze koncepcja, 
by teren od frontu placówki ogrodzić. Proponującą takie rozwiązanie – członkinię Za-
rządu Powiatu Anetę Bartnicką -  radni powiatowi z Otwocka wyśmiali, dodając, że 
niestosownym jest, aby radna z Kołbieli opiniowała, jak ma wyglądać teren wokół naj-
bardziej reprezentacyjnego budynku w Otwocku.
- Nie wyobrażam sobie, że-
bym  - jako rodowity mieszka-
niec Otwocka i radny wybrany 
w tym mieście-  wypowiadał 
się na temat tego, jaki pomnik 
powinien stanąć na rynku  
w Kołbieli – tak Artur Bro-
dowski skwitował stanowisko 
członkini Zarządu Powiatu 
Anety Bartnickiej, która scep-
tycznie odniosła się do budo-
wy pomnika generała Juliana 
Filipowicza w Otwocku. – Na 
skwerku przed liceum kiedyś 
była tablica poświęcona żoł-
nierzom Armii Czerwonej. W 
niczym nie kolidowała z ru-
chem pieszych i samochodów. 
Później tablica została, wraz 
z upadkiem systemu komu-

nistycznego zdemontowana,  
i jest tam teraz świetne miejsce 
dla pomnika generała. Tym 
bardziej, że skwer przylega do 
ulicy nazwanej jego imieniem 
– dodał. Piotr Mateusz Kudlicki 
stwierdził natomiast, że wszel-
kie próby ogrodzenia terenu 
spełzną na niczym. – Proszę 
nawet nie próbować budować 
tu płotu, bo zostanie i tak roze-
brany – mówił 
Aneta Bartnicka, odpowie-
dzialna w Zarządzie Powiatu 
za oświatę, próbowała wy-
tłumaczyć swoje sceptyczne 
stanowisko, co do pomnika.  
– Budowa ogrodzenia wyni-
ka z koncepcji wykonanej dla 
szkoły. Chodzi o bezpieczeń-

stwo. Natomiast, owszem, my 
jesteśmy jako powiat właści-
cielami terenu przed liceum, 
ale trwały zarząd ma szkoła 
i to na opinię rady pedago-
gicznej i rady rodziców czeka-
my. Już wiem, ale to jeszcze 
nieformalne stanowisko, że 
opinia będzie negatywna – 
mówiła. – Są inne możliwości 
zlokalizowania tego pomnika 
– dodała. 
Padały propozycje umiejsco-
wienia go w parku lub na te-
renie parafii Bł. Ignacego Kło-
potowskiego. – Nie wciskajmy 
pomnika między drzewa. Po-
winien stać w godnym miejscu 
– skwitował dyskusje kolejny 
radny powiatowy z Otwocka 

Julian Filipowicz urodził się 13 września 1895 roku we Lwo-
wie. Jako dziewiętnastolatek, po wybuchu I wojny światowej, 
wstąpił do Legionów Polskich i walczył w 1 Pułku Ułanów.  
W 1917 roku, po chwilowym wcieleniu go do armii austriac-
kiej, wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej. 
W okresie obrony granic II Rzeczypospolitej, a więc począw-
szy od roku 1918, służył w 11 Pułku Ułanów Legionowych, 
będąc dowódcą szwadronu, a następnie dowódcą całego 
pułku. W 1930 roku, w niepodległej Polsce, ukończył Wyż-
szą Szkołę Wojenną w Warszawie. Jako dyplomowany ofi-
cer objął stanowisko dowódcy 7 Pułku Ułanów Lubelskich  
w Mińsku Mazowieckim, a od 1935 roku dowodzenie 3 Puł-
kiem Strzelców Konnych w Wołkowysku. Podczas kampa-
nii wrześniowej 1939 roku był dowódcą Wołyńskiej Brygady 
Kawalerii w Równem. Dowodził Wojskiem Polskim podczas 
jednej z pierwszych bitew II wojny światowej – potyczką pod 
Mokrą. Wołyńska Brygada Kawalerii pod dowództwem puł-
kownika Juliana Filipowicza powstrzymała przez cały dzień 
silniejszą, pancerną  dywizję niemiecką wspieraną przez lot-
nictwo. Po zakończeniu działań wojennych Julian Filipowicz 
włączył się w działalność konspiracyjną. Był dowódcą okręgu 
białostockiego i krakowskiego 
Związku Walki Zbrojnej. Używał pseudonimów „Kogan”, „Po-
bóg”, „Róg”. Był dwukrotnie aresztowany przez gestapo. Był 
bohaterem brawurowych ucieczek z więzień okupanta. Jed-
nak pobyt w areszcie hitlerowskim spowodował pogorsze-
nie jego zdrowia. 15 sierpnia 1942 Wódz Naczelny generał 
Władysław Sikorski na wniosek Komendanta Głównego Armii 
Krajowej generała Stefana Roweckiego, mianował Juliana  
Filipowicza generałem brygady. Stale pogarszające się zdro-
wie generała zmusiło go do pozostania w ukryciu w Otwocku. 
Tu zmarł 14 sierpnia 1945 roku.     
Otwock jest miejscem śmierci dowódcy Brygady Wołyńskiej  
i miejscem jego pochówku. Generał został odznaczony  
orderem Virtuti Militari. Dla upamiętnienia zasług względem  
ojczyzny jego imieniem nazwano jedną z głównych ulic miasta,  
a od 1990 Julian Filipowicz jest patronem Szkoły Podstawo-
wej nr 8. 

-  Jacek Czarnowski. 
Tymczasem z wnioskiem  
o uhonorowanie generała wy-
stąpił Urząd do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjo-
nowanych oraz Rada Miasta 
Otwocka. – To jest organ, któ-
ry ma prawo do wypowiadania 

się na temat tego, co społecz-
ność lokalna myśli o kształto-
waniu przestrzeni publicznej 
– skwitował radny Brodowski.     
Sprawa pomnika ma trafić na 
sesję Rady Powiatu. O decyzji 
samorządowców będziemy in-
formowali.

Radny powiatowy Piotr  
Mateusz Kudlicki zaalar-
mował, że w szpitalu przy  
ul. Batorego aż huczy, że 
Zarząd PCZ Otwock planu-

czyli co będzie z salowymi w szpitalu?
Starosta otwocki Mirosław Pszonka zapowiada zewnętrzny audyt w Powiatowym Cen-
trum Zdrowia przy ulicy Batorego w Otwocku po tym, jak miasto obiegła informacja  
o przenoszeniu salowych z umów o pracę na umowy zlecenia do prywatnej firmy.

Podpisuj zlecenie albo spadaj,

je zlecić usługi sprzątania 
oraz  opieki nad pacjentami 
firmie zewnętrznej. Dotych-
czas to szpital zatrudniał na 
umowy o pracę salowe, które 

myły i obsługiwały pacjentów,  
a zewnętrzna firma salowe, 
które sprzątały. – Czy to ma 
wyglądać tak: podpisuj zle-
cenie albo spadaj? – pytał 

radny Kudlicki. Wyjaśnień  
w tej sprawie udzielał starosta 
Mirosław Pszonka. – Rzeczy-
wiście PCZ ogłosił przetarg 
na tę usługę. Jednak kwota, 
jaką zaproponowano, to 1,6 
mln zł, czyli za dużo jak na 
możliwości szpitala – infor-
mował starosta. – Też uwa-
żam, że ludzie nie są piłeczką 
ping-pongową i na takie trak-
towanie nie ma mojej zgody 
– dodał. 

Zarząd Powiatu Otwockiego 
ma zlecić audyt zewnętrzny 
w PCZ, który wykaże zasad-
ność podejmowanych decyzji 
w szpitalu. Kontrola ma objąć 
zarówno kwestie medyczna 
jak i ekonomiczne. – Naszym 
celem jest, żeby placówka 
funkcjonowała i świadczyła 
możliwie najlepsze usługi dla 
pacjentów – zapewnił staro-
sta Pszonka.  

MG
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Jak się dowiedzieliśmy z nie-
oficjalnych źródeł -  1 mln zł 
dotacji rządowej, które obie-
cała załatwić dla Otwocka 
poseł PiS Anita Czerwińska, 
nie trafią na rewitalizację Par-
ku Miejskiego. Przypomnijmy, 
że otwoccy radni: Jarosław 
Margielski i Jarosław Łakom-
ski z kwiatami dziękowali 
posłance za pomoc w znale-
zieniu dodatkowego źródła 
finansowania odnowy parku. 
Tymczasem, jak udało nam 
się ustalić, pieniądze rzeczy-
wiście gdzieś są, ale utknęły 
między wojewodą mazowiec-
kim, a wojewódzkim konser-
watorem zabytków i nie ma 
jak ich przekazać do miasta.

Na działkach o powierzchni 
blisko 11 tys. m2 miał powstać 
obiekt, jakiego w Otwocku 
jeszcze nie było. W ramach re-
alizacji inwestycji zaplanowano 
budowę kompleksu sportowe-
go na nieużytkowanym tere-
nie znajdującym się w okolicy 
osiedla bloków mieszkalnych 
„Ługi” w Otwocku.
Całkowity zakres projekto-
wanego kompleksu sporto-
wego obejmuje: boisko ze 
sztucznej trawy do gry w pił-
kę nożną , trybunę przy bo-
isku piłkarskim z 100 siedzi-
skami, boisko wielofunkcyjne  
z nawierzchnią poliuretanową 
do gry siatkówkę i koszyków-
kę, plac do treningu wraz ze 
ścianką, ogrodzenie terenu 
wraz z bramami wjazdowy-
mi i furtkami wejściowymi, 
elementy małej architektury,  
nawierzchnie utwardzone  
– chodniki z kostki brukowej, 
plac utwardzony, oświetlenie, 
zaplecze szatniowo-sanitar-
ne, plac zabaw i otwarta stre-
fa aktywności. 
Miał powstać, ale na razie do 
realizacji inwestycji nie doj-
dzie. W budżecie Rada Mia-
sta na tę inwestycję prze-
znaczyła trochę ponad 350 
tys. zł. To niewiele ponad 
25 proc. realnych kosztów 
jej realizacji. Dlaczego 
zaplanowano tak niską 
kwotę w stosunku do 
rynkowej wartości wy-
konania robót? Z tym 
pytaniem zwróciliśmy 
się do radnego Marci-

Miał być kompleks sportowy
- zostały OBIETNICE
1,2 mln zł chce od Urzędu Miasta Otwocka oferent, który dał najniższą cenę za wybudowanie kompleksu sporto-
wego na osiedlu Ługi. Tymczasem samorządowy budżet dysponuje kwotą niewiele ponad 350 tys. zł. Co będzie 
z inwestycją? Czy to kolejna przedwyborcza „kiełbasa”, która nigdy nie zostanie zrealizowana?

Poseł 
OBIECAŁA 

kasę  
na park, 

a NIE DAŁA
Nie będzie rządowego 
wsparcia rewitalizacji Par-
ku Miejskiego w Otwocku. 
Poseł choć obiecała milon 
złotych na ten cel i załatwiła 
kasę w rządzie, nie ma jak 
przekazać środków

MG

na Kraśniewskiego z Ługów. 
– Wiadomo było, że pienię-
dzy zabraknie. Zawsze tak 
robimy, żeby urząd nie pod-
pisywał żadnych umów na 
roboty dodatkowe – tłuma-
czy radny. – W tym wypadku 
zakładaliśmy różne wersje 
realizacji inwestycji. Także  
w formie okrojonej, czyli tylko 
boisko do piłki nożnej – do-
daje. Czy nie była to zatem 
przedwyborcza obietnica? – 
Ja jestem pewny, ze ten kom-
pleks powstanie. Szukamy 
pieniędzy z zewnątrz – 
dodaje. 
Tymczasem prze-
targ Urząd Mia-

sta musiał unieważnić ze 
względu na brak wystarcza-
jących środków finansowych. 
Żeby nie skończyło się, jak  
w przypadku budowy boisk 
przy Szkole Podstawowej  
nr 12, które rozgrze-

bano i do dzisiaj nie ukończo-
no, a inwestycja określona zo-
stała mianem „niespełnionych 
obietnic”.
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Tak pracowitego weekendu 
jak ubiegły (12/13 maja) stra-
żacy z naszego powiatu już 
dawno nie pamiętają. Kilka 
tygodni prawie bezdeszczo-
wej pogody spowodowały su-
chość ściółki przekraczającą 
normy zupełnie jakby był to 
środek lata. W niedzielę wy-
wołało to  pożary łąk i lasów 
w Otwocku, Karczewie, Józe-
fowie i Celestynowie. Pożar 
strawił kilka hektarów lasów. 
W akcji gaśniczej uczestniczy-
ła Jednostka Ratowniczo-Ga-
śnicza Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Otwocku, jednostki ochot-
niczych straży pożarnych  
z Wólki Mlądzkiej, Jabłonny, Upalne dni sprawiają, że szu-

kamy ochłody nad wodą, a że 
kąpielisk w powiecie otwoc-
kim jest mało, udajemy się na 
dzikie plaże wiślane. I właśnie 
nad Wisłą w minioną sobotę  
i niedzielę w okolicy Nadbrzeża 
wypoczywało wiele osób. Rze-
ka jest aktualnie płytka, więc 
chlapią się w niej dzieci i nie-
rzadko dorośli. Czy takie kąpie-
le są bezpieczne zapytałem wi-
ceprezes Otwockiego WOPR 
Annę Bielicką, którą spotka-
łem nad rzeką rozmawiającą 
z policjantem Policji Rzecznej.  
– Opalanie się na dzikiej pla-
ży w okolicy stanicy WOPR 
jest bezpieczne, ale nie kąpiel  
w rzece – ostrzega wiceprezes 
Bielicka, a potwierdza to war-
szawski policjant. – Wisła ma 
tu bardzo silny nurt, występują  
w niej wiry, a dno jest niestabilne  
i występują miejscami tzw.  
ruchome piaski. Kilka lat temu 

Samolot gasił pożary  
w okolicach Otwocka, Józefowa i Karczewa
Pożary lasów w Otwocku, Józefowie i Karczewie były tak ogromne i niebezpieczne, że do 
pomocy w ich gaszeniu strażacy musieli wezwać samolot z Warszawy.

Józefowa, Świdrów Małych, 
Celestynowa, Dąbrówki, Gli-
nianki oraz jednostka stra-
żacka Lasów Państwowych. 
– Ze względu na utrudnioną 
dostępność ognia oraz roz-
ległość terenu zadyspono-
waliśmy także do tej akcji 
samolot patrolowo-gaśniczy 
Dromader. Zachodziła oba-
wa, że ze względu na suchość 
ściółki ogień może być trudny 
do opanowania – informuje 
mł. bryg. Karol Kierzkowski  
z Komendy Wojewódzkiej PSP  
w Warszawie. – Jest to jed-
nostka Dromader, która  
przede wszystkim służy do 
celów patrolowych, ale ma 
także zamontowany zbiornik  

z wodą, aby wspierać akcję 
gaśnicze – dodaje Maciej 
Pawłowski, rzecznik Regio-
nalnego Dyrektora Lasów 
Państwowych, który zarządza 
dromaderem. 
Pożary wybuchały w niedzie-
lę, 13 maja od ok. godz. 9, ich 
gaszenie trwało do późnych 
godzin popołudniowych. Na 
szczęście w minionym tygo-
dniu spadł deszcz, który za-
pewne powstrzyma kolejne 
pożary, bo wilgotność ściółki 
wzrosła. 
Strażacy apelują o ostroż-
ność. Koszty całodziennej 
akcji gaśniczej z użyciem tak 
dużej liczby sprzętu sięgają 
nawet 100 tys. zł.  

Otwocki WOPR ostrzega
NIE PŁYWAĆ W WIŚLE
W minioną sobotę amator zimnej kąpieli postanowił spróbo-
wać przepłynąć Wisłę w Warszawie – na wysokości mostu 
Poniatowskiego. Jego wyczyn przerwał wartki nurt rzeki, któ-
ry zniósł z obranego kursu na środek koryta. Na szczęście 
nieopodal czuwali policjanci rzeczni, którzy wycięczonego 
śmiałka odtransportowali na brzeg

w takie piaski wpadł młody 
człowiek i po prostu zniknął  
z oczu kolegów spacerują-
cych przy brzegu. Innym ra-
zem pewien mężczyzna pły-
wał kajakiem. Nurt porwał 
kajak i ciągnął w wir. Na jego 
szczęście ratownicy naszego 
WOPR-u zauważyli jego nie-
skuteczną walkę z żywiołem  
i ściągnęli nieszczęśnika wraz 
z kajakiem do brzegu. Jednak 
odpowiadając na pytanie, czy 
bezpieczna jest kąpiel w Wi-
śle, odpowiem, że nie jest. Ale 
nie jest też zakazana. Tyle tyl-
ko, że grozi to utonięciem, co  
z cała stanowczością chcę pod-
kreślić. Jednak zapraszam na 
urokliwą plażę, ale wyłącznie  
do opalania się i podziwiania 
naszej wspaniałej, choć nie-
bezpiecznej, Wisły – podkreśla 
wiceprezes otwockiego WOPR 
Anna Bielicka.

AnKa

Rada Powiatu zdecyduje, czy przekaże gminie Karczew 
- na czas remontu - chodnik przy ulicy Częstochowskiej.
- Po raz kolejny proszę o podjęcie decyzji w sprawie przekazania 
chodników Karczewowi, który je naprawi – apelowała do rad-
nych powiatowych Grażyna Olszewska. – Sprawa ich remontu 
przeciąga się, a gmina ma na ten cel zarezerwowane pieniądze 
– dodała. Kwestię przekazania chodników wyjaśniał starosta Mi-
rosław Pszonka, który zauważył, że, owszem, gmina Karczew 
ma w budżecie zarezerwowane na ten cel 50 tys. zł, ale są to 
całe środki, bo póki co, Powiat Otwocki nie ma ani złotówki.  
– Przecież wiadomo, że ten remont jest bardzo potrzebny, ale 
gmina musi poczekać. Jeśli okaże się, że nie otrzymamy dotacji 
na budowę ronda u zbiegu ulic Karczewskiej, Batorego i Matejki, 
to być może część środków uda nam się przekazać na inwesty-
cję przy ul. Częstochowskiej w Karczewie – mówił starosta. 

Nie ma już Spółki Komunal-
nej Wodociągi i Kanalizacja 
w Karczewie. Jednostka 
utworzona do zarządzania 
siecią wodociągowo-kana-
lizacyjną została włączona 
do Komunalnego Przedsię-
biorstwa Energetyki Ciepl-
nej. Ma to rzekomo przy-
nieść oszczędności rzędu 
100 tys. zł rocznie. Jak 
będzie? Przekonamy się 
już wkrótce. Tymczasem 
sprawy dotyczące sieci wo-
dociągowej w sołectwach 
należy zgłaszać do KPEC 
przy ul. Ciepłowniczej 1  
(tel. 780-67-69 lub 70)  

POŁĄCZENIE 
SPÓŁEK

ma przynieść 
oszczędności

Jeszcze w tym roku oddanych do użytku ma być 31 miesz-
kań wybudowanych w systemie Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego. O kredyt na budowę kolejnych mieszkań stara 
się obecnie Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej, które realizuje inwestycję na terenie dawnego Trektoro-
exportu przy ulicy Częstochowskiej. Aby nabyć mieszkanie 
w tym systemie, należy spełnić szereg warunków: m.in. nie 
posiadać tytułu prawnego do innej nieruchomości oraz dys-
ponować kwotą w wysokości 25 proc. wartości lokalu.

Budowa TBS pełną parą

Chodniki poczekają
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To już VII edycja konkursu 
organizowanego przez Ko-
mendę Stołeczną Policji. 
Jego celem jest kształtowa-
nie prawidłowych postaw do-
tyczących sytuacji zagrożeń, 
promowanie spędzania wol-
nego czasu w sposób czynny 
oraz budowanie zaufania do 
funkcjonariuszy służb porząd-
ku publicznego. Partnerami 
przedsięwzięcia są: Kurato-
rium Oświaty w Warszawie, 
Biuro Edukacji Urzędu Miasta 
Stołecznego Warszawy oraz 
warszawskie Centrum Spor-
tu Młodzieżowego (WCSM) 
„Agrykola”.   
O godz. 10.00 rozpoczęła się 
rywalizacja trzyosobowych, 
uczniowskich drużyn. Otwoc-
ką 12-tkę reprezentowali: 
Aleksandra Jarzemska (kl. 
VI), Marta Latuszek (kl. V) 
oraz Michał Podgórski (kl. IV) 
pod opieką nauczycieli: Jolan-

„Policjanci są wśród nas”
W ostatnią środę (16.05), w Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego, przy 
ul. Andriollego w Otwocku odbył się II etap (rejonowy) konkursu „Policjanci są wśród nas.” 
W rywalizacji wzięły udział reprezentacje dwóch szkół z naszego powiatu: otwocka SP  
nr 12 oraz SP nr 1 z Józefowa. 

ty Skorupskiej i Mateusza Te-
reszyńskiego. Z józefowskiej 
SP nr 1 przyjechała trójka 
zawodników:  Filip Baracz (kl. 
VI), Kacper Burzyński (kl. V), 
Grzegorz Jarek (kl. IV) wraz 
opiekunem Małgorzatą Kana-
bus-Zielińską. Prowadzącymi 
konkurs i jury zarazem były 
dwie funkcjonariuszki KPP 
Otwock: asp. sztab. Anna Wa-
silewicz oraz mł. asp. Karolina 
Pardej. Obie panie w codzien-
nej służbie zajmują się profi-
laktyką społeczną.  
Najpierw był półgodzinny test 
dotyczący wiedzy nt. bez-
pieczeństwa. Młodzi ludzie  
w skupieniu, bez pomocy 
dorosłych, zgodnie współ-
pracowali przy jego rozwią-
zaniu.  Minimalnie większą 
wiedzą wykazała się druży-
na z Otwocka. Prowadzące 
policjantki zwróciły uwagę 
na wysoki poziom umiejętno-

ści wszystkich uczestników  
w stosunku do lat ubiegłych. 
Następnie potencjalni adepci 

szkół policyjnych przystąpili 
do testów sprawnościowych 
poprzedzonych kilkunasto-
minutową rozgrzewką (pełen 
profesjonalizm). Ta część 
składała się z dwóch kon-
kurencji. Jedną z nich była 
sztafeta. Uczniowie biegali, 
skakali przez skrzynię, prze-
kładali szarfę i rzucali piłką 
koszykową, a wszystko na 
czas. Tutaj również nieco 
lepszym okazał się team  
z SP 12. I znowu różnice  
w były minimalne. Cóż, jak  
w życiu. Po zakończonych 
konkurencjach wszyscy 
uczestnicy odebrali dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe (ka-
ski i elementy odblaskowe). 
Były też gratulacje od poli-
cjantów, ponieważ, oprócz 
prowadzących, zmagania 
śledzili również nadkom. Da-
niel Niezdropa oraz dzielnico-
wi: st. asp. Aneta Kurant oraz 
mł. asp. Piotr Rumak. Dłonie 
wszystkich ściskała również 
gospodyni miejsca ,  dyrektor 
otwockiej SP 12 -  p. Beata 

Szydłowska.  Na zakończe-
nie było pamiątkowe zdjęcie. 
Gratulujemy obu drużynom, 
a zwłaszcza zwycięzcom. To 
właśnie oni: Ola, Marta i Mi-
chał będą dzielnie reprezen-
towali nasz powiat 12 czerw-
ca podczas finału VII edycji 
konkursu „Policjanci są wśród 
nas” na warszawskiej „Agry-
koli”. Młodzieży i opiekunom 
życzymy zwycięstwa.
Cała impreza odbyła się  
w atmosferze dobrej zabawy  
i rywalizacji fair play, bez zbęd-
nego zadęcia czy cienia nie-
uczciwości. Panie policjantki 
wykazały się nie tylko profe-
sjonalizmem i transparentno-
ścią w podejmowaniu decyzji, 
ale również dużym zaangażo-
waniem i zwykłą życzliwością 
w objaśnianiu zasad konkursu 
uczestnikom. To postawa, któ-
ra może imponować młodym 
ludziom, a nawet zachęcić do 
wstąpienia w policyjne szeregi 
(w całej Polsce czeka obec-
nie 5 tys. wakatów). Szkoda 
jedynie, że tylko dwie szkoły  
z naszego powiatu wzięły udział  
w tym konkursie. Kolejna 
szansa za rok. 

Sławomir Wąsowski



Aby poprawić jakość powie-
trza na Mazowszu na jesieni 
2017 r. została wprowadzona 
ustawa antysmogowa. Jed-
nym z jej ważnych punktów 
jest konieczność wymiany 
pieca na węgiel lub drewno 
powinien, jeśli nie spełnia on 
normy dla klas 3, 4 lub 5 wg 
normy PN-EN 303-5:2012. 
Trzeba to zrobić do do końca 
2022 r. Józefów zarezerwo-
wał w tym roku 500 tys. zł na 
pomoc swoim mieszkańcom 
w zakupie nowoczesnych ko-

10 JÓZEFÓW

Miasto Józefów zawarło umowę 
z warszawską firmą Benevento 
na wykonanie tego lata prze-
budowy aż 15 odcinków ulic. 
Obecnie trwają roboty na sied-
miu z nich. Wszystkie mają być 
wykonane do 28 września br.

Prace budowlane w toku:
 

• Budowa 190 metrów ulicy 
Grottgera od ul. Dobrej od  
ul. Sobieskiego. 
• Ulica Nałkowskiej zostanie 
wyasfaltowana w całości, czyli 
od ul. Asnyka do ul. Sadowej. 
• 120 metrów ul. Armii Krajo-
wej na odcinku od Wawerskiej 
do  Samorządowej 
• 100 metrów ulicy Małej, na 
odcinku od ul Wawerskiej do 
ul. Samorządowej; 
• 210 metrów ulicy Wańkowi-
cza (od ul. Żeromskiego do  
ul. Głównej), 
• ok. 200 metrów ulicy Barto-
sza (od ul. Dobrej do ul. So-
bieskiego).
• 125 metrów ulicy (bez nazwy) 
łączącej ul. Leśną i Długą.

Józefowianie podpisują umowy 
na wymianę „kopciuchów”

W Józefowie podpisano w UM już 23 umowy (z możliwych 100) o łącznej wartości 
107 252,70 zł na dofinansowanie wymiany starych kotłów. Kolejne złożone wnioski 
czekają na rozpatrzenie. Wciąż jednak można aplikować o to dofinansowanie. 

- likwidację kotła lub miejscowego podgrzewacza pomieszczenia na paliwo stałe i zastą-
pienie go przez nowy kocioł opalany paliwem gazowym albo olejem opałowym lub przez 
pompę ciepła (do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na wymia-
nie źródła ciepła, jednak nie więcej niż 6 000 zł);

- likwidację kotła na paliwo stałe niespełniającego wymagań w zakresie sprawności ciepl-
nej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 
lub miejscowego podgrzewacza pomieszczenia i zastąpienie go przez nowy kocioł na 
paliwo stałe (do 60 % rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na wymianie 
źródła ciepła, jednak nie więcej niż  4 000 zł).

Zasady udzielania dotacji, określające w szczególności kryteria wyboru inwestycji, tryb 
postępowania w związku z udzielaniem dotacji i sposób jej rozliczania oraz formularze 
wniosków znajdują się z załącznikach do ustawy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzę-
du Miasta Józefowa

 (UM Józefów)

tłów. Właściciele starych ko-
tłów mogą otrzymać dotację 
sięgającą 6 tysięcy złotych. 
Na początku maja zostały 
podpisane już pierwsze umo-
wy w tej sprawie między Urzę-
dem Miasta a mieszkańcami.
„Obserwujemy duże zain-
teresowanie dopłatami do 
wymiany kotłów - poinfor-
mował zastępca burmistrza 
Józefowa Marka Banaszka.  
- W tej chwili podpisano już  
23 umowy o dofinansowanie, 
a na rozpatrzenie czekają ko-

lejne – w sumie złożono ich 50. 
Niektóre musimy odrzucać, 
na przykład ze względu na 
nieuregulowany stan prawny 
nieruchomości lub brak zgody 
właścicieli na oddanie starych 
kotłów. Na stronie miasta za-
mieściliśmy licznik, który po-
kazuje jaka część z łącznej 
puli środków przeznaczonych 
na dofinansowanie została już 
wykorzystana i ile umów już 
podpisaliśmy. Na wnioski cze-
kamy do końca maja.”

Kazimiera Zalewska

Z DOTACJI MOGĄ SKORZYSTAĆ: 
osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, 

osoby prywatne, przedsiębiorcy,  
jednostki z sektora finansów publicznych  

będące gminnymi osobami prawnymi.

DOTACJE MOŻNA OTRZYMAĆ NA:

Ścieżki połączą gminy
Nabierają kształtu ścieżki rowerowe w gminach  
Józefów i Wiązowna budowane w ramach wspólnego  
- 6 gmin - projektu „Wybierzmy rower - Partnerstwo 
dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”. 

Józefów - W Józefowie trwają intensywne prace przy budowie 
ścieżki rowerowej przy ulicy Sikorskiego. Na ok. 2-kilometrowym 
odcinku od ulicy Dobrej do granic Warszawy powstaje ścieżka 
rowerowa i chodnik. Prace wykonuje przedsiębiorstwo Planeta 
sp. z o.o.. Mają być one zrealizowane do końca lipca br. 
Jest to część projektu w ramach gminy Józefów, gdzie łącznie 
powstanie ponad 8 kilometrów ścieżek rowerowych i ciągów 
pieszo - rowerowych i prawie 6 kilometrów chodników. Kolejne 
części ścieżki powstaną przy ulicach: Nadwiślańskiej, Granicz-
nej, Skorupki, Wyszyńskiego i Piłsudskiego.

Wiązowna - W gminie Wiązowna z kolei, gdzie w ramach mię-
dzygminnego projektu powstaje ponad 10 km nowej ścieżki ro-
werowej wzdłuż DW 721, najbardziej zaawansowane są prace 
na odcinku ul. Wiązowskiej w Emowie (od granic Józefowa do 
DK17). Tu w ostatnich dniach pracownicy budowlani leją już as-
falt (w związku z tym należy się spodziewać utrudnień w ruchu).
Ten odcinek, jak również leżący w Duchnowie (ul. Wspólna), 
buduje firma TOMIRAF S.C z Celestynowa. Pozostałą część 
leżącą w obrębie Wiązowny, Stefanówki, Boryszewa realizuje 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska 
Mazowieckiego.
Prace drogowe trwają praktycznie na całym wiązowskim odcin-
ku ścieżki rowerowej. W związku z tym w wielu miejscach na 
DW721 obowiązują ograniczenia prędkości do 40 km/godz.

ZetKa

Wyleją nowy asfalt 
Aż 15 ulic osiedlowych w Józefowie zyska tego lata 
nawierzchnię asfaltową. Całe zadanie zostało powie-
rzone jednemu wykonawcy. Trwa m.in. budowa na 
ulicach Armii Krajowej, Grottgera, Nałkowskiej, Małej. 
Jakie będą następne - sprawdź.

Na wszystkich tych odcinkach 
dróg zostanie położony nowy 
asfalt oraz wybudowane nowe 
zjazdy z kostki betonowej.

W ramach tej samej umowy 
firma Benevento  

przebuduje jeszcze  
tego lata następujące ulice:

ul. Sienkiewicza (od ul. Kar-
dynała Wyszyńskiego do  
ul. Ogrodowej), ul Rodzie-
wiczówny (od ul. Kościuszki 
do ul. Brzozowej); ul. Złotej 
Jesieni (od ul. Konopnickiej 
do ul. Sadowej); ul. Rejtana 
(od ul. Brucknera do ul. 11 
Listopada), ul. Matejki (od ul. 
Kasztanowej do ul. Bukowej),  
ul. Polna (od ul. Wawerskiej 
do ul. Przybosia), ul. Staszica 
(od ul. Polnej do ul. Zielonej ), 
ul. Ejsmonda (od ul. Polnej do 
ul. Bema). 
Łączna cena według umowy 
za wykonanie tych ulic (zada-
nie podzielone na cztery czę-
ści) wynosi 4 115 234,96 zł

Kazimiera Zalewska
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Główną organizatorką spo-
tkania była radna z Zakrętu, 
Aleksandra Rutkowska. Wy-
jaśnień mieszkańcom udzie-
lali przedstawiciele inwestora, 
czyli Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, wyko-
nawcy - firmy Warbud oraz 
firm projektujących (Arcadis, 
MP Mosty), z kierownikiem 
projektu Antonim Muzińskim 
na czele (GDDKiA). 
Mieszkańców Zakrętu, jak też 
Izabeli, Michałówka czy Maj-
danu,  czeka w najbliższych 
3 latach niemałe wyzwanie 
komunikacyjne. Miejscowo-
ści te będą otoczone wielkimi 
budowami: z jednej strony od 
Majdanu po Stary Konik bę-
dzie realizowana budowa au-
tostrady A2, z drugiej zaś już 
trwa budowa S17. Ale węzeł 
Zakręt to chyba najbardziej 
newralgiczny punkt jeśli cho-
dzi o komunikację, ponieważ 
znajduje się na skrzyżowaniu 
S17 z DK2, którą to drogą 
wiele osób codziennie jeździ 
do Warszawy. W tej sytuacji 
nie dziwne, że na spotkaniu 
10 maja stawiła się kilkudzie-
sięcioosobowa grupa osób, 
które postanowiły się dowie-
dzieć u źródła co ich czeka w 
najbliższych latach realizacji 
budowy. 

Optymalizacja ZRID-u

Od marca br. zadanie „Budo-
wa węzła Zakręt” ma zgodę 
Wojewody Mazowieckiego na 
budowę, czyli decyzję ZRID. 
Nieruchomości przeznaczo-
ne pod inwestycję zostały już 
przejęte na własność skarbu 
państwa. Obecnie trwają pro-

Co czeka mieszkańców  
podczas budowy węzła Zakręt?

W czwartek, 10 maja w budynku gimnazjum w Zakręcie odbyło się ważne dla miesz-
kańców tej miejscowości oraz Zagórza, Majdanu i Góraszki, spotkanie. Dotyczyło 
ono planowanej budowy węzła Zakręt w ciągu drogi ekspresowej S17.

cedury odszkodowawcze dla 
ich byłych właścicieli. 
Sama budowa 2,5 km odcin-
ka S17 od węzła Lubelska 
(bez węzła) do węzła Zakręt 
(łącznie z ok. kilometrowym 
odcinkiem DK2) rozpocznie 
się dopiero na wiosnę 2019 
roku. Inwestor zażądał opty-
malizacji planów budowlanych  
i w związku z tym przygoto-
wywany jest wniosek o nowy 
ZRID, który ma być złożony 
do wojewody we wrześniu 
tego roku. Nowo projektowa-
ne rozwiązanie - dotyczące 
odcinka DK2 w ramach węzła 
- ma gwarantować większe 
bezpieczeństwo użytkowni-
kom infrastruktury. W stosun-
ku do pierwotnego planu wy-
dłużony został odcinek DK 2 
przeznaczony do przebudowy 
- od skrzyżowania z ulicami 
Jana Pawła II/ al. Piłsudskie-
go (k. McDonaldsa) do wy-
sokości ul. Rzemieślniczej  
w Sulejówku (kierunek Mińsk 
Maz.). Wzdłuż drogi krajowej 
powstaną drogi serwisowe  
i tylko z nich będzie dostęp dla 
ruchu lokalnego do DK2 i wę-
zła Zakręt.

Organizacja ruchu lokalnego

Uczestnicy spotkania w Za-
kręcie pytali przede wszystkim 
o przyszłe możliwości dostępu 
do S17, jak też komunikacji 
lokalnej przecinającej drogę 
ekspresową. Węzeł Zakręt 
będzie trzypoziomowy: najni-
żej w tunelu będzie przecho-
dzić DK2, na poziomie ulicy 
będzie rondo łączące DK2 
z S17, a górną estakadą bę-
dzie ekspresówka. Zjazdy  

z dróg lokalnych będą na 
drogi serwisowe (Wschodnia  
i Zachodnia). Na S17 dostęp 
z ruchu lokalnego będzie na 
węzłach Zakręt i Góraszka 
(ale nie na węźle Lubelska - to 
będzie tylko przecięcie 2 dróg 
ekspresowych i autostrady). 
Przejazd ze strony Zakrętu na 
Zagórze będzie także możliwy 
przez kładkę, która powstanie 
w okolicy ulicy Zagórskiej. 
Przecięcie DK2 na omawianym 
odcinku będzie możliwe na 
skrzyżowaniu w Starej Miłośnie 
(al. Piłsudskiego), a z drugiej 
strony - przez nowe skrzyżowa-
nie z ul. Rzemieślniczą. Ruch 
autobusowy będzie się odby-
wał drogami serwisowymi.
Ponadto powstaną dodatko-
we kładki dla ruchu pieszego  
i rowerowego. (Dokładne pla-
ny dostępu do węzła Zakręt 
można znaleźć na mapie na 
stronie iOtwock.info).

Odwodnienie i oświetlenie

Co jeszcze ważne dla miesz-
kańców Zakrętu i okolic, którzy 
niejednokrotnie już borykali się 
z podtopieniami, realizujący 
budowę węzła Zakręt obiecali 
odpowiednio zadbać o spraw-
ne odprowadzanie wody. Po-
przez nową kanalizację desz-
czową bwoda będzie trafiała 
do zbiorników retencyjnych,  
a potem - podczyszczona - do 
kanału Wawerskiego, którego 
przepustowość ma być także 
poprawiona.
Ostatnie elementy inwesty-
cji, które zostaną zrobione 
to oświetlenie i ekrany aku-
styczne między serwisówkami  
a S17 i węzłem.

Harmonogram prac

Jak poinformowali na spo-
tkaniu przedstawiciele GDD-
KiA nie ma jeszcze ukoń-
czonych projektów budowy, 
więc nie ma harmonogramu 
prac. Wiadomo, że główna 
budowa ma trwać od marca  
2019 r. do kwietnia 2021 r. 
Według wstępnej koncepcji 
najpierw będzie budowana 
droga serwisowa Wschodnia 
(2 km po stronie Zakrętu od 
Majdanu po DK2) i na nią na-
stępnie zostanie przekierowa-
ny ruch z obecnej DK17. Dla 
ruchu lokalnego istotne jest 
też, że w ramach inwestycji 
przebudowanych zostanie kil-

ka ulic gminnych: 
• ul. Zagórska - na odcinku ok. 
544 m
• ul. Błękitna - ok. 125 m
• ul. Równa - ok. 112 m.
Według przewidywań przy tak 
poważnej budowie jak wę-
zeł Zakręt będą utrudnienia  
w ruchu pojazdów, najpewniej 
okresowe zamknięcia przecię-
cia DK2 i S17. jednakże jak 
zapewniali przedstawiciele 
GDDKiA przez cały czas dla 
mieszkańców będą zapew-
nione dostępy do wszystkich 
znajdujących się wzdłuż bu-
dowy posesji. Będą także 
zapewnione objazdy, czyli 
przede wszystkim mozliwość 
dojazdu do stolicy.
Obecnie trwają intensywne 
prace projektowe - po ich za-
kończeniu i zezwoleniu woje-
wody na nowy ZRID możliwe 
jest kolejne spotkanie z bu-
downiczymi węzła Zakręt - za-
powiedziała na koniec spotka-
nia Aleksandra Rutkowska. 
iOtwock. info będzie o tym 
informować.

Kazimiera Zalewska

Osoby, które mają chęć sa-
modzielnie zapoznać się  
z dokumentacją, postępem 
robót węzła Zakręt zachę-
camy do skorzystania ze 
strony projektu: s17-zakret-
-lubelska.pl.
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Druhna Ula urodziła się  
w Sieradzu, ale z Otwoc-
kiem związała większość 
życia. Złożyła Zobowiązanie 
Instruktorskie w 1969 roku, 
później zdobywając kolejne 
stopnie instruktorskie, aż do 
harcmistrza. Uczestniczka 
licznych warsztatów, kursów 
i szkoleń w Perkozie, Załę-
czu, Oleśnicy.

Druhna hm. Urszula  
odeszła na wieczną wartę

9 maja 2018 r. odeszła na Wieczną Wartę druhna hm 
Urszula Bugaj. Nasza druhna Ula... Wieloletni wybitny 
instruktor Hufca Otwock, niedościgniony Zuchmistrz, 
Członek Komendy Hufca, Komisji Stopni, Chorągwia-
nego Sądu Harcerskiego, Naczelnik Poczty Harcer-
skiej nr 75, redaktor Zuchowych Wieści. Odznaczona 
wieloma odznaczeniami państwowymi i harcerskimi. 
Wspaniały, ciepły człowiek. Przyjaciel. Zaangażowana 
do końca, mimo ciężkiej choroby.

Drużynowa zuchowa (1964-
1970; 1986-1992), Namiest-
niczka zuchowa (1985-89), 
Przewodnicząca i współtwór-
czyni Kręgu Instruktorskie-
go Matecznik (1986-1988), 
Przewodnicząca i wieloletnia 
członkini Komisji Stopni In-
struktorskich (od 1986), człon-
kini Zespołów Kadry Kształ-
cącej (1997), Zastępczyni 

Komendanta Hufca (1999), 
Naczelniczka Poczty Har-
cerskiej nr 75 (od 1993), 
członkini referatów, redak-
torka „Zuchowych Wieści”, 
członkini Sądu Harcerskie-
go Chorągwi Stołecznej.
Odznaczona Odznaką Cho-
rągwi Stołecznej, odznaką 
Zasłużony dla Hufca ZHP 
Otwock, Krzyżem Zasłu-
gi dla ZHP, Otwocką Złotą 
Sosenką i Krzyżem Zasługi 
przyznanym przez Prezy-
denta RP.

Wychowała rzesze zuchów, 
harcerzy i instruktorów. 
Będzie nam brakować jej 
serdeczności, opowieści  
i życiowej wiedzy. Tego cza-
sem niewidzialnego wspar-
cia, jakim nas obdarzała.
Teraz pewnie wśród aniołów 
będzie organizować harcer-
skie spotkania, przy herba-
cie dla wszystkich przyjaciół.
Czuwaj Druhno Ulu!

Druhowi Zbyszkowi oraz ca-
łej rodzinie składamy szcze-
re kondolencje.

Zuchy, harcerze i instrukto-
rzy Hufca ZHP Otwock

Decyzja Przewodniczącego ZHP nr 6/2018 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie odznaczenia 
Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”
Na podstawie § 69 ust. 2 p. 3) Statutu ZHP nadaję niżej wymienionym wyróżniającym się 
Druhnom i Druhom Harcerskie Odznaczenie Honorowe – Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”.
Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują: Chorągiew Stołeczna ZHP hm. Urszula BU-
GAJ - pośmiertnie.Czuwaj!

Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego hm. Dariusz Supeł

W ostatniej drodze zmar-
łemu towarzyszyły wozy 
gaśnicze i bojowe, pocz-
ty sztandarowe jednostek  
i druhowie w galowych mun-

Pożegnanie strażaka

17 kwietnia rodzina, dru-
howie z gminnych jedno-
stek OSP i mieszkańcy 
pożegnali w celestynow-
skim kościele druha Pio-
tra Pawła Żołądka, dłu-
goletniego strażaka  
z OSP Celestynów.

durach a w chwili składania 
trumny do grobu sygnały sy-
ren pożegnały druha, ser-
decznego kolegę, przyjaciela.
Piotr Paweł Żołądek był współ-
założycielem jednostki stra-
ży w Celestynowie i jednym 
z budowniczych remizy. Od 

1962 roku pełnił wiele waż-
nych funkcji w zarządzie,  
a prywatnie, z nieodłącznym 
akordeonem, był duszą to-
warzystwa i nie tylko pośród 
druhów. 

Red.

Święto w parafii w Ostrowie

Biała sobota dla lekarzy
19 maja we wszystkich placówkach ZUS na terenie kra-
ju odbędzie się „Biała Sobota dla Lekarzy”. To doskonała 
okazja, by dobrze przygotować się do wdrożenia elektro-
nicznych zwolnień lekarskich.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza lekarzy do wzięcia 
udziału w szkoleniach i instruktażach. 19 maja (sobota) w godzi-
nach od 9.00 do 13.00 pracownicy ZUS we wszystkich placówkach 
na terenie kraju będą służyć kompleksowym wsparciem i pomocą 
w rozpoczęciu wypisywania przez medyków elektronicznych zwol-
nień lekarskich (e-ZLA). Pracownicy Zakładu założą lekarzom pro-
file na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (profil jest potrzebny 
do obsługi e-ZLA). Przeprowadzą także szczegółowe szkolenia  
– także przystanowiskowe, w których lekarz przećwiczy wystawie-
nie zwolnienia pod okiem i przy wsparciu specjalisty). Będzie moż-
na nauczyć się zarówno wystawienia e-ZLA jak i anulowania doku-
mentu. Pomożemy także w uzyskaniu certyfikatu z ZUS, który jest 
darmową i intuicyjną formą podpisywania dokumentu (zastępuje 
on tradycyjny podpis i pieczątkę). Warto wziąć ze sobą urządzenie, 
na którym lekarz będzie wystawiać zwolnienie (np. laptop, tablet), 
dzięki temu na miejscu skonfigurujemy w nim certyfikat ZUS. Je-
żeli lekarz będzie wystawiać e-ZLA na komputerze stacjonarnym, 
to należy zabrać ze sobą pamięć USB. Certyfikat zostanie wtedy 
zapisany na przekazanym nośniku i po podpięcia go do właści-
wego komputera będzie można podpisywać formularze. Tego dnia 
odpowiemy oczywiście także na wszystkie pytania lekarzy, które 
dotyczyć będą elektronicznych zwolnień lekarskich.
Pomoc Zakładu Ubezpieczeń Społecznym we wdrożeniu elek-
tronicznych zwolnień nie ogranicza się wyłącznie do „Białej So-
boty dla Lekarzy”. Zakład proponuje także nową usługę – do-
radców ds. e-ZLA. Od 2 maja pracownicy ZUS specjalizujący 
się w kwestiach związanych ze zwolnieniami lekarskimi czekają  
w placówkach Zakładu na pytania dot. nowych formularzy, 
ewentualnych problemów technicznych czy też wątpliwości 
związanych z obowiązkami osób, które będą ich używać. Do-
radcy pomogą zatem wszystkim uczestników obiegu zwolnień, 
także pracodawcom i pacjentom. 
Przypomnijmy, że zgodnie z obecnymi przepisami tradycyjne zwol-
nienia lekarskiego zostaną wycofane z obiegu 1 lipca. Należy przy 
tym jednak dodać, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej podjęło decyzję o przesunięciu terminu wdrożenia e-zwol-
nień na 1 grudnia. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że w trwającym 
obecnie okresie przejściowym lekarze mogą wystawiać zarówno 
tradycyjne, jak i elektroniczne zwolnienia, korzystnie jest już te-
raz wdrożyć się w nowe rozwiązanie. Jest ono prostsze i stanowi 
usprawnienie czynności związanych z wystawianiem zaświad-
czeń. W kwietniu w województwie mazowieckim ponad 31% zwol-
nień miało już postać elektroniczną. W Polsce – ok. 25%.
Jeszcze raz zapraszamy środowisko medyczne 19 maja na 
„Białą Sobotę dla lekarzy”. Zachęcamy także, aby w pozostałe 
dni korzystać z pomocy doradców. Aby skorzystać z ich usług 
należy wybrać w biletomacie przycisk „doradca ds. e-ZLA”.

Piotr Olewiński - Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS 
województwa mazowieckiego

13 maja w kościele parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika 
w Ostrowie  prawie 30 młodych osób przyjęło Ducha Świętego 
z rąk biskupa ks. Marka Stolarczyka z diecezji warszawsko pra-
skiej, umacniając wiarę i uzdolnienie do świadczenia o niej oraz 
jej obrony. Stało się to w roku, gdy parafia obchodzi 25-lecie jej 
erygowania. Tak liczne bierzmowanie to ogromny sukces duszpa-
sterski proboszcza ks. Huberta Walczyka, który potrafił w krótkim 
czasie od powołania go na funkcję proboszcza wtopić się w życie 
mieszkańców Ostrowa, Ostrowika, Jatnego, Dyzina i Woli Duc-
kiej, a przede wszystkim stać się ich przyjacielem i powiernikiem 
problemów, ale i też sukcesów. To dobry duch tych miejscowości. 
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W piątek, 11 maja odbyło się 
Walne Zebranie Sprawozdaw-
czo-Wyborcze Izby Przedsię-

Izba Przedsiębiorców 
Powiatu Otwockiego
Ireneusz Paśniczek, reprezentujący spółkę Media Info – wydawcę tygodnika „Otwock.info” 
ponownie został wybranym prezesem Izby skupiającej 67 przedsiębiorców z powiatu otwoc-
kiego. Zarząd zapowiedział dalszą realizację przewodniej idei Izby: „Rozwój miasta Otwocka 
oraz powiatu otwockiego poprzez wspieranie lokalnej przedsiębiorczości”.

biorców Powiatu Otwockiego. 
Udzielono absolutorium ustę-
pującemu zarządowi i wybrano 

nowe władze Izby. Do zarządu 
weszli: Łukasz Piętka, Marek 
Kocko, Ireneusz Paśniczek, 

Mariusz Kowalczyk, Wojciech 
Krawczyk, Monika Bartold, Mi-
chał Giziński, Artur Brodowski  
i Marzena Salamon. 
Izba powstała dwa lata temu 
na bazie Forum Przedsię-
biorców Powiatu Otwockiego. 
Obecnie skupia 67 członków 

– polskie firmy z Otwocka  
i regionu. Nadrzędnym celem 
IPPO jest rozwój Otwocka  
i powiatu otwockiego poprzez 
wspieranie lokalnej przedsię-
biorczości. W Izbie funkcjo-
nują sekcje tematyczne: IT  
i promocji, usług wspólnych, 

Od lewej: Monika Bartold, Mariusz Kowalczyk, Wojciech Krawczyk i Prezes Izby Ireneusz Paśniczek Piotr Kot (drugi z prawej) został przewodniczącym Sądu Polubownego

Marek Kocko i Marzena SalamonWalne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze wybrało nowy Zarząd Izby w niemalże niezmienionym składzie



15GOSPODARKA

Powiedzieli nam o Izbie:
Monika Bartold, właścicielka sieci sklepów Livio  

w Otwocku i Józefowie:

Według mnie za ustępującym i zarządem idzie doświadcze-
nie i wiedza w tematyce społeczno- gospodarczej naszego 
regionu. Dlatego ponownie powierzyliśmy funkcje dotychcza-
sowym członkom zarządu. Chcemy rozwijać Izbę, żeby firmy, 
ich pracownicy i klienci otrzymywali produkt lepszy i tańszy. 
Żeby to uzyskać musimy ze sobą współdziałać. Moim zda-
niem dotychczasowy zarząd pracował odpowiedzialnie i kon-
sekwentnie reprezentując interesy naszych, rodzimych firm. 
Przykładem jest tutaj udział i interwencja zarządu Izby zwią-
zana z budową kolejnego sklepu wielkopowierzchniowego. 
Izba wsparła nie tylko otwockich przedsiębiorców, ale przede 
wszystkim mieszkańców, którzy zostali pozostawieni sami so-
bie w walce z międzynarodową siecią i machiną administra-
cyjną. Z tych właśnie względów zdecydowałam się na popar-
cie dotychczasowego zarządu, a także pracę w Izbie. 

Michał Giziński, właściciel firmy PM Digital:

Izba tak, jak każde zrzeszenie daje szansę połączenia sił 
przedsiębiorstwom. Organizacja skupiająca firmy z lokalnego 
terenu to dodatkowo wsparcie rodzimej gospodarki. Wypra-
cowanie wspólnej oferty dla naszego lokalnego rynku i wza-
jemne wspieranie się przedsiębiorstw to szansa na rozwój.  
I takie zadanie  postawiliśmy prezesowi i zarządowi do reali-
zacji. Firmy z powiatu otwockiego muszą zacieśnić wzajemną 
współpracę. Po co kupować tą samą usługę gdzieś w Polsce 
lub u międzynarodowego kontrahenta, skoro możemy tak wy-
pracować warunki, by współdziałać z sąsiadem. To jest zada-
nie Izby i takie działania są realizowane przez Zarząd.     

Mariusz Kowalczyk, właściciel firmy FISKOM:

Cały zarząd postawił sobie za cel łączenie firm. Chcemy 
stworzyć ekosystem pozwalający na wymianę usług. Jeśli nie 
poznamy potrzeb sąsiednich podmiotów działających na tym 
samym lokalnym rynku, to nie dostosujemy odpowiednio wła-
snej oferty. I to są działania lokalnej izby. Poznanie partnerów 
i nawiązanie współpracy. Wszystko, żeby nasz produkt był 
najlepszy i najbardziej dostosowany do potrzeb klientów.    

szkoleń i bonów towarowych. 
Ponadto organizacja wspiera 
rozwój lokalnych produktów. 
Celem sekcji usług wspólnych 
było stworzenie grupy handlo-
wej/zakupowej zajmującej się 
negocjowaniem ofert umożli-
wiających członkom Izby pod-
pisywanie umów na preferen-
cyjnych warunkach (np. karty 
paliwowe, zniżka na zakup 
energii, gazu, pakiet opieki 
medycznej, pakiet sportowy, 
obniżenie kosztów usług ban-
kowych, usługi telekomunika-
cyjne etc). 
Do zadań Sekcji promocji  
i IT. należało promowanie Izby 
i firm ją tworzących. Sekcja 
odpowiada za stworzenie i ak-
tualizację strony internetowej, 
wpisy na portalach społecz-
nościowych, promocję Izby  
w internecie i komunikację 
elektroniczną.
Sekcja szkoleń przeprowadzi-
ła szkolenia dla członków Izby: 
dotyczące możliwości pozy-
skania wsparcia ze środków 
pozostających w dyspozycji 
Lokalnej Grupy Działania NA-
TURA I KULTURA na stworze-
nie biznesu, a także na rozwój 
przedsiębiorczości na terenie 
powiatu otwockiego w 2017 r. 
dotycząca sukcesji (przekaza-
nia) działalności gospodarczej 
następcom, szkolenie: Jak się 

zachować podczas kontroli 
skarbowej?, szkolenie z Jed-
nolitego Pliku Kontrolnego. 
Sekcja bonów przygotowała 
wprowadzenie bonów na ob-
szarze powiatu otwockiego. 
Celem wprowadzenia bonów 
jest wzmocnienie lokalnego 
rynku sprzedaży i usług oraz 
firm lokalnych skupionych  
w IPPO. Istnieje możliwość 
wykupienia reklamy swoich 
firm (przez członków IPPO) 
na bonach.
W ramach społecznej odpo-
wiedzialności biznesu zor-
ganizowane zostały festyny 
dla mieszkańców, na których 
prezentowali się przedsiębior-
cy zrzeszeni w Izbie. Jarmark 
Wielkanocny organizowany 
już dwukrotnie w Otwocku cie-
szy się dużym zainteresowa-
niem mieszkańców..
Członkowie izby brali udział 
w konferencji dot. budowa-
nia partnerstwa lokalnego na 
rzecz ożywienia społeczno-
-gospodarczego i aktywiza-
cji rynku pracy w powiecie 
otwockim. Zarząd Izby zło-
żył największą liczbę wnio-
sków do starosty otwockiego  
o przyznaniu wyróżnień dla 
firm z naszego regionu. Tak, 
aby promować lokalną przed-
siębiorczość.

MG

Marek Kocko i Marzena Salamon
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Od kiedy pracuje Pan  
jako „wujek”?

Fachowo to mój zawód 
nazywa się wychowawca 
przedszkolny, a w zawodzie 
pracuję od września ubie-
głego roku. Jest to moja 
pierwsza praca w przed-
szkolu, wcześniej pracowa-
łem  w internacie z grupą 
wiekową 7-24 lat.

Jaką grupę wiekową  
prowadzi Pan  

w przedszkolu ,,Leśne 
Skrzaty”?

Najmłodszą, czyli 3 latki.

Proszę zatem zdradzić 
nam, jakie były powody, 

że zaczął Pan pracę  
jako wychowawca  

przedszkolny?

Miłość do dzieci i chęć 
pracy z nimi tak naprawdę 
wyniosłem z domu rodzin-
nego. Mama była nauczy-
cielką i zaszczepiła we mnie  
pasję uczenia i wychowy-
wania dzieci. Początkowo 
próbowałem sił w różnych 
dziedzinach, nawet myśla-
łem o masażu i  rehabilita-
cji, jednak to, co wyniosłem 
z domu rodzinnego, głębo-
ko zakorzeniło się w mojej 
psychice. To właśnie praca 
z maluchami daje mi naj-
większą satysfakcję. 

… Czyli praca  
w przedszkolu daje Panu 

satysfakcję, 
czuje się Pan  

w niej spełniony?

To niesamowita satysfak-
cja i spełnienie. Są ta-
kie momenty, że jestem 
już zmęczony, chcę rzu-
cić  wszystko, wyjechać  
w Bieszczady. Kiedy jed-
nak widzę kreatywność 
tych dzieci, ich zapał, 
energię roześmiane twa-
rze, bezinteresowne oka-
zywanie nam jako na-
uczycielom swoich uczuć, 
to wszystko mija i wiem, że 
to, co robię jest ważne, że 
jestem tym dzieciom po-
trzebny. Wpływam na ich 
rozwój, na kształtowanie 
osobowości i właśnie to 
jest najfajniejsze. Bo cóż 
może być wspanialszego 
niż dziecko, które pod-
chodzi, przytula się i mówi: 
,,kocham panią/pana”?   
I właśnie takie momenty 
są wspaniałe i wtedy wi-
dzę sens - mojej i moich 
koleżanek - pracy.

To faktycznie piękne  
i bardzo wzruszające 

chwile. Proszę zdradzić, jak 
odnajduje się Pan w pracy 

w samym przedszkolu,  
w gronie swoich koleża-
nek, bo tak naprawdę to 
rzadko spotyka się pana 

„przedszkolankę”? Czy nie 
czuje się Pan niezręcznie?

Nie mogłem lepiej trafić jak 
do ekipy nauczycielskiej  
w przedszkolu ,,Leśne 
Skrzaty”. Wszystkie panie 
- zresztą będąc u nas chy-
ba to Pani zauważyła - są 
życzliwe, uśmiechnięte, 
otwarte na niesienie po-
mocy. Nigdy nie odczu-
łem dyskryminacji zarówno 
ze strony pani dyrektor jak  
i moich koleżanek. Są za-
wsze chętne do pomocy. 
Nawet jeśli nie wiem, jak 
coś zrobić, to mam pew-
ność, że wszyscy pracow-
nicy mi pomogą. Bardzo mi 
imponuje moja pani dyrek-
tor, można jaj zaufać, jest 
osobą sprawiedliwą, dba-
jącą o dobro naszej małej 
społeczności.

 – z panem Mikołajem Jakowlewem  
– wychowawcą przedszkolnym rozmawiała 

Stanisława Wadowska.

Wujek w przedszkolu.
Superman czy nauczyciel 

-wychowawca z powołania?

W poprzednim wydaniu na-
szej gazety byliśmy w Przed-
szkolu nr 10 ,,Leśne Skrzaty” 
w Otwocku przy ul. Kocha-
nowskiego 10.  Obiecaliśmy 
tu jeszcze powrócić i słowa 
dotrzymaliśmy. Ponowie 
przyciągnęła nas oryginal-
ność tej placówki. Jest tu 
bowiem „wujek” - peda-
gog, opiekun, wychowaw-
ca. Wspaniały, pełen energii 
i zapału, a przede wszystkim 
kochany przez dzieci młody 
człowiek, który zgodził się 
na wywiad z naszą gazetą. 

Czuje się Pan zatem 
w swojej pracy 
komfortowo?

Tak, u nas panuje ciepła, 
miła, iście domowa atmos-
fera.

Jak dzieci z Pana grupy 
zareagowały, gdy na po-
czątku roku zamiast pani 
przedszkolanki poznały 

Pana, czyli „wujka”?

Trzyletnie dzieci nie zna-
ją takich stereotypów, że 
pewne zawody są zare-
zerwowane teoretycznie 
dla kobiet czy mężczyzn. 
One przyjęły mnie w spo-
sób naturalny. Jestem ich 
nauczycielem, z którym 
uczą się poznawać świat 
i to jest dla nich najważ-
niejsze.

W takim razie dziękując 
Panu za wywiad, życzymy 
wszystkiego, co najlepsze  

i samych sukcesów  
zawodowych.

Robert Beller, pracownik Po-
wiatowej Biblioteki Publicznej 
w Otwocku, otrzymał wyróżnie-
nie w konkursie „Mazowiecki 
Bibliotekarz Roku 2017”
Organizatorem konkursu Bi-
bliotekarz Roku jest Stowa-
rzyszenie Bibliotekarzy Pol-
skich, a jego podstawowym 
celem jest promocja zawodu 
bibliotekarza. 9 maja 2018 
r. w Bibliotece Publicznej 
m.st. Warszawy – Bibliote-
ce Głównej Województwa 
Mazowieckiego odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród 
i wyróżnień laureatom kon-
kursu Mazowiecki Bibliote-
karz Roku 2017. 
Prezentacji najlepszych bi-
bliotekarzy dokonała pani 
Sabina Malinowska - czło-
nek Zarządu SBP. Decyzją 
Kapituły Konkursu Mazo-
wiecki Bibliotekarz Roku, 
pod przewodnictwem Janiny 
Jagielskiej, Mazowieckim 
Bibliotekarzem Roku 2017 
została Wiesława Janina 
Sobiech z Gminnej Biblio-
teki Publicznej im. Wojcie-
cha Woźniaka w Kadzidle. 
Wyróżnienia za działalność 
i zaangażowanie w rozwój 
kulturalny środowiska lokal-
nego przyznano:
Robertowi Bellerowi - Po-
wiatowa Biblioteka Publicz-

na w Otwocku, 
Sylwii Chojnackiej -Tuzi-
mek - Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy Piaseczno 
Liliannie Nalewajskiej - 
Biblioteka Uniwersytecka  

w Warszawie. 
Wręczenia nagród i wyróż-
nień dokonała przewodni-
cząca Stowarzyszenia Biblio-
tekarzy Joanna Pasztaleniec 
– Jarzyńska. W uroczystości 
z okazji Dnia Bibliotekarza, 
podczas której uhonorowa-
no laureatów konkursu Ma-
zowiecki Bibliotekarz Roku 
2017, wzięli udział licznie 
przybyli zaproszeni goście, 
zwłaszcza ze środowiska bi-
bliotekarskiego. Wydarzenie 
ubarwił piękny występ Kapeli 
Kurpiowskiej i Dziecięcego 
Zespołu Folklorystycznego 
„Kurpianka”.

Agnieszka Zaleska

Powiatowy 
bibliotekarz 
wyróżniony



W 1986 roku Varsovia po raz 
pierwszy wyjechała na zagra-
niczne tournée do Stanów 
Zjednoczonych, gdzie była 
przyjmowana z ogromnym 
uznaniem i godnie reprezen-
towała Polskę. Dzieci olśniły 
Amerykanów, więc bisom nie 
było końca.

Przez zespół przewinęło się 
ponad tysiąc dzieci, które 
wytańczyły i wyśpiewały po-
nad tysiąc koncertów w kraju 
i poza granicami, niezmien-
nie zachwycając wdziękiem 
i profesjonalizmem. Ich en-
tuzjazm, uśmiech i zaanga-
żowanie ciągle chwytają za 
serca widzów.

Zawsze są wspaniale przy-
gotowani i prezentują róż-
norodność i bogactwo folk-
loru polskiego, narodowy 
charakter i dorobek kulturo-
wy naszych twórców sprzed 
wieków. Zespół prezentuje 
pokaźny dorobek kompozycji 
tańców i przyśpiewek z całej 
Polski. W repertuarze znaj-
dują się wszystkie polskie 
tańce narodowe, suity regio-
nalnych tańców, a także gry 
i zabawy dziecięce, pieśni 
i tańce włościańskiej Starej 
Warszawy. Jest także Salon 
Warszawski, Kolędy i Pasto-
rałki Polskie oraz Herbarz 
Polski.
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TRWA NABÓR  
DO ZESPOŁU VARSOVIA  

w Powiatowym Młodzieżowym Domu 
kultury w Otwocku

Zajęcia planowane są od września 2018 r. 
Zapisy w sekretariacie.

To był pamiętny dzień - 2 paź-
dziernika 1978 roku - w Domu 
Kultury „Za Żelazną Bramą”, 
działającym przy Śródmiej-
skiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Warszawie, powstał 
Dziecięcy Zespół Pieśni  
i Tańca Varsovia.

Pomysł przedsięwzięcia zro-
dził się w głowie pani Grażyny 
Olewskiej -Wehrli, dyrektorki 
Domu Kultury. - Mam wspania-
łe pomieszczenia, wielką salę, 
idealną do ćwiczeń. Oczami 
wyobraźni widziałam, jak tętni 
życiem zapełniona roześmia-
nymi dzieciakami uczącymi 
się naszych tańców ludowych 
- wspomina pani Grażyna.

Jej marzeniem było stworze-
nie zespołu na wzór „Mazow-
sza”. Przychylność władz spół-
dzielni już miała zapewnioną. 
Pomysł jak ściągnąć dzieci 
też. Potrzebna była tylko po-
moc fachowców. Nie namy-
ślając się długo, postanowiła 
szturmem zdobyć serce pani 
Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 
(współzałożycielki Zespołu 
„Mazowsze”). - Kupiłam wielki 
kosz nagietek i bez zapowie-
dzi pojechałam do pani Miry 
do Karolina (siedziby „Mazow-
sza”). Pani Mira z całą pew-
nością dostawała piękniejsze 
kwiaty, ale ten kosz oraz mój 
entuzjazm podbiły jej serce  
i zgodziła się pomóc - mówi  
z uśmiechem pani Grażyna.

W ten sposób pracę arty-
styczną z grupą dzieci i mło-
dzieży szkół warszawskich 
rozpoczęli członkowie „Ma-
zowsza” - wytypowani osobi-
ście przez panią Mirę -  Ha-
lina Ossowska-Borys, Alojzy 
Rogocki i Witold Zapała, któ-
ry zajął się też choreografią. 
W krótkim czasie do tego 
grona dołączyła pani Zofia 
Pawlak.

- Na pierwsze eliminacje zja-
wiła się setka dzieci. Były 
już po wstępnych przesłu-
chaniach zorganizowanych 
w szkołach - opowiada pani 
Grażyna. - Wybraliśmy 80 
dzieciaków, które dotrwały do 
koncertu inauguracyjnego. 
Pani Mira przyjeżdżała przy-
glądać się próbom. My też 
odwiedziliśmy Karolin.

Inauguracyjny koncert odbył 
się 25 czerwca 1980 roku 
w Sali Kongresowej Pałacu 
Kultury i Nauki w Warsza-
wie. Varsovia od razu podbiła 
serca publiczności, zyskując 
sobie wielu  wielbicieli. Od 
tego momentu zespół zaczął 
jeździć po kraju z koncerta-
mi. Między innymi brał udział  
w Festiwalu Piosenki Żołnier-
skiej w Kołobrzegu, w obcho-
dach 1000-lecia Gdańska,  
w otwarciu Targów Turystycz-
nych „TT Warsaw” w Warsza-
wie.

Krótka historia Varsovii
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Otwock
19 maja, godz. 19.00, Klub Smok, ul. Warszawska 11/13

Zapraszamy na wiosenny koncert Otwockiej Orkiestry Dętej. Wśród 
utworów, które usłyszycie, znalazły się znane i niezwykle popular-
ne przeboje muzyki filmowej oraz rozrywkowej. Wstęp wolny.

Osieck
20 maja, godz. 16.00, OSP w Osiecku, ul. Rynek 21

Wójt gminy zaprasza na „Potańcówkę dla seniorów”; w progra-
mie m.in.: wręczenie odznaczeń jubilatom, poczęstunek oraz 
tańce. Wstęp wolny.

Józefów
21 maja, godz. 17.00, MOK Józefów, ul. Wyszyńskiego 1

Filmowy Klub Seniora. Tym razem uczestnicy seansu poznają 
niecodzienną historię ojca i jego licznego potomstwa. Bohatero-
wie żyją z dala od cywilizacyjnego świata, jednak pewnego dnia 
wszyscy muszą odnaleźć się w prawdziwym, realnym świecie, 
przed którym tak bardzo się bronili. Wstęp wolny.

Celestynów
23 maja, godz. 11.00, hala sportowa w Celestynowie,  

ul. Hilarego Koprowskiego 2
Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Celestynów  (i nie 
tylko) na niezwykle ciekawy wykład Lucyny Rutkowskiej pt. „Cla-
piers – Celestynów gminy bliźniacze od prawie 30 lat”. O „swo-
im” miejskim bliźniaku dowiecie się w ramach Celestynowskiego 
Koła Studenckiego dla Seniorów. Wstęp wolny.

Mlądz
24 maja, godz. 16.00, klub Mlądz, ul. Majowa 202

„Zrób to sam - kreatywne czwartki”, czyli bezpłatne zajęcia świe-
tlicowe dla dzieci w wieku szkolnym. Temat zajęć: Twórcza Na-
tura. Wstęp wolny, obowiązują zapisy.

Wakul

Kulturalne fiszki

Józefów

Kolejka z papeterią
Zapraszamy Was na kolej-
ne artystyczne wydarzenie 
w ramach obchodów stule-
cia odzyskania niepodległo-
ści. W ramach „Niepodległej 
sztuki” wybierzecie się na 
architektoniczną wycieczkę 
po Gdyni. Poznacie historię 
rozwoju tego miasta oraz 

zostaniecie zadziwieni ideą 
„Polski Morskiej”, czyli dwóch 
transatlantyków (polskich), dla 
których specjalnie zaprojekto-
wano m.in. zastawę stołową 
oraz papeterię. Dowiecie się 
również, czemu miało służyć 
powstanie kolejki liniowej na 
Kasprowy Wierch i jaki zwią-

zek miała z ideą „nowego 
człowieka” powstałą w dwu-
dziestoleciu międzywojenny. 
Spotkanie pt. „Architektura  
w podróży” poprowadzi Kata-
rzyna Uchowicz. 

Wstęp wolny.
18 maja (piątek),  

godz. 18.00, 
 MOK Józefów,  

ul. Wyszyńskiego 1

Nadbrzeż

20 maja koniecznie musicie 
odwiedzić Nadbrzeż w gminie 
Karczew, bowiem odbędą się 
tam „Zielone Świątki na Urze-
czu”. Organizatorzy przygo-
towali dla Was moc atrakcji,  

Zabawa nad Wisłą
a cała impreza zacznie się 
o godzinie 10.00 od polowej 
mszy świętej. W programie 
m.in.: degustacja karczew-
skich wędlin, interaktywne 
zabawy dla dzieci i młodzieży, 
prelekcja dr. Maurycego Sta-
naszka, występy zespołów lu-
dowych (Sołtysi, Wólkowianki, 
Kalwarki i Urzeczeni, Łurzy-
czanki, Kądziołeczka) oraz 
zabawa przy muzyce. Ponad-
to czekają na Was również 
umajone orszaki zielonoświąt-

kowe, wystawa prac plastycz-
nych „Karczew wczoraj, dziś  
i jutro”, prezentacja prac ręko-
dzielników z Karczewa oraz 
wiele innych atrakcji. 

Wstęp wolny 
20 maja (niedziela), 

godz. 10.00
Nadbrzeż, 

gmina Karczew

Wakul

Józefów

„Starsza Pani musi zniknąć” 
to wbrew złowrogo brzmiące-
go tytułu – komedia. Film jest 
dziełem Danny’ego De Vito,  
a w rolach głównych występu-
ją Ben Stiller oraz Drew Barry-
more. Alex i Nancy to zakocha-
na para, która szuka swojego 
wymarzonego gniazdka. Gdy 
już znaleźli idealne mieszka-
nie, pod wpływem chwili, bez 
zawahania od razu się wpro-
wadzają. Szybko jednak oka-
zuje się, że mieszkająca wyżej 
starsza pani to ich największy 

koszmar… O tym, jak zakoń-
czy się ta historia, przekona-
cie się sami podczas seansu 
w józefowski kinie „Muza”. 

Seans niebiletowany. 
19 maja (sobota), 
godz. 19.00, 
wstęp wolny
MOK Józefów, 
ul. Wyszyńskiego 1

Wakul

Koszmar z góry

W turnieju wezmą udział 
uczniowie klas  VI  i VII szkół 
podstawowych (kategoria I) 
oraz klasy gimnazjalne (ka-
tegoria II) z  terenu  gminy 
Wiązowna – w trzyosobo-
wych zespołach. 

24 maja, w Woli Karczewskiej, odbędzie się już czwarta edycja Turnieju Wiedzy 
o Samorządzie Gminnym. Rywalizacja jest otwarta dla publiczności, warto za-
tem się tam wybrać i zobaczyć, jak zdolną i inteligentną mamy młodzież.

Zadania i wyzwania, z jaki-
mi będą się musieli zmierzyć 
uczestnicy, nie należą do naj-
łatwiejszych – obejmują swo-
im zakresem zagadnienia sa-
morządowe, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na samo-

rząd gminny i przypadające 
na ten rok  100 - lecie niepod-
ległości Polski. 
Organizatorzy przygoto-
wali m.in. nieodzowny quiz  
z zakresu tematyki konkursu, 
fotozagadki (uwzględniające 

miejsca pamięci na terenie 
gminy) i zadania wymaga-
jące pracy zespołowej. Każ-
da z drużyn biorąca udział  
w turnieju już teraz pracuję  
w pocie czoła nad pierwszym 
z zadań, czyli przygotowa-
niem prezentacji multime-
dialnej lub filmu do pokaza-
nia na starcie. Nie jest ono 
takie proste, bowiem musi 
dotyczyć określonego tematu 

,,Żeby Polska  
była Polską…”. 

Wola Karczewska

Wiedza dla wszystkich Zapraszamy do kibicowa-
nia wszystkich, którzy inte-
resują się lokalnym samo-
rządem oraz tych, którzy 
chcieliby czegoś się o nim  
dowiedzieć. 

Turniej odbędzie się  
24 maja o godzinie 9.00  

w Wiejskim Domu Kultury 
„Nad Świdrem”  

w Woli Karczewskiej. 

Wakul

źródło: 
allbox.tv

źródło:  
https://web.facebook 
.com/zieloneswiatki/
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Przygotował: Wakul

Przed Wami już 15 ogól-
nopolska edycja imprezy  
– w pierwszej wzięło udział 
zaledwie 11 placówek.  
W akcji uczestniczy wiele 
placówek z powiatu otwoc-
kiego, m.in. Muzeum Ziemi 
Otwockiej, Muzeum Stara 
Plebania w Karczewie, Mu-
zeum Wnętrz w Otwocku 
Wielkim, Muzeum II Korpusu 
w Józefowie czy gmina Wią-
zowna, która może pochwa-
lić się Izbą Regionalną w Gli-
niance. Ktoś zaraz powie, że 
przecież te kulturalne miej-
sca czynne są codziennie  
i nie trzeba czekać rok, żeby 
je zobaczyć, a inny doda, 
że jak za darmo  - to każdy 
tam polezie. Noc Muzeów 
jest wielkim świętem kultury 

Józefów

Parabuch Pod tą nazwą kryje się teatr, 
który wystąpi na deskach Mło-
dzieżowego Domu Kultury 

źródło: scenatalentow.blogspot.com

Powiat Otwocki

Ludowy patriota

w Józefowie – w arcykome-
dii Aleksandra Fredry „Damy 
i huzary”. Sztuka ta należy 
do wielkiej trójki najczęściej 
granych - obok „Zemsty”  
i „Ślubów panieńskich”. Mistrz 
Fredro inspirację do jej napi-
sania odnalazł we własnym 
życiu, kiedy uczestniczył, bę-
dąc w szeregach armii napo-
leońskiej, w odwrocie spod 
Moskwy.  Wielu znawców 
zgodnie przyznaje, że postać 
Majora oraz jego trzech sióstr 
to majstersztyk komediowych 
charakterów. 

Wstęp wolny. 
20 maja (niedziela),  

godz. 18.00, MOK Józefów, 
ul. Wyszyńskiego 1

Noc Muzeów - wydarzenie niezwykle ważne i wycze-
kiwane przez ogromną rzeszę ludzi i to bez względu 
na wiek. Wydarzenie kulturalne, które obecnie odby-
wa się już w skali ogólnopolskiej – pierwszą polską 
„Noc Muzeów” zorganizowano w 2003 r. w Poznań-
skim Muzeum Narodowym. W tym roku będzie wy-
jątkowo.

i wszyscy czują ten klimat. 
Oto jednego dnia cały kraj 
nie kładzie się spać nocą, 
tylko idzie na randez –vous 
ze sztuką. A trzeba wiedzieć, 
że wiele placówek często 
pokazuje wtedy swoje na co 
dzień niedostępne miejsca  
i zakamarki. W tym roku ob-
chodzimy 100-lecie odzyska-
nia przez Polskę niepodle-
głości, dlatego też możecie 
być pewni, że zetkniecie się 
z eksponatami i wydarzenia-
mi patriotycznymi podczas 
zwiedzania. 

Tradycyjnie i dostojnie

Na tle kulturalnej mapy powia-
tu podczas NM wyróżnia się 
Izba Regionalna w Gliniance, 
która stara się zaskakiwać 
zwiedzających. W tym roku 

będzie można usłyszeć lokal-
nych twórców ludowych pod-
czas wykonywania utworów 
patriotycznych, odbędzie się 
również pokaz umundurowa-
nia militarnego, przybliżone 
zostaną także weselne trady-
cje rejonu Mazowsza, jak rów-
nież najmłodsi wezmą udział 
w warsztatach artystycznych.  
To nie koniec niespodzianek 
– do obejrzenia przygotowana 
zostanie wystawa wycinanek 
kołbielskich (stworzone przez 
kobiety urodzone w XIX w.) 
z prywatnej kolekcji Mariana 
Sołobodowskiego (kolekcję 
zebrał Antonii Śledziewski, 
który przekazał ją Kazimierzo-
wi Dejmkowi, reżyserowi i mi-
nistrowi kultury).

Wakul

Program
16.00 

– uroczyste otwarcie NM

16.10 
– występy ludowych twórców

17.00 
–  spektakl dla dzieci „Wesele 

na Mazowieckiej wsi”

18.30 
– warsztaty plastyczno – arty-
styczne dla dzieci „Kołbielska 

wycinanka”

18.45 
– projekcja filmu „Wesele 

Kołbielskie” w reż. Andrzeja 
Kamińskiego

PMDK

TEATR TAŃCA 
- grupa początkująca, uczestnicy zajęć  8-12 lat

TEATR TAŃCA to:
- etiudy taneczne lub widowiska taneczno-ruchowe

- opowiadanie historii ruchem,
- wcielanie się w role taneczne, ukazywanie emocji i nastrojów

- wykorzystanie w tańcu różnych, często zaskakujących,  
rekwizytów

-  możliwość tworzenia własnych fragmentów tanecznych  
i improwizacji ruchowych tak, aby lepiej oddać charakter 

odgrywanej postaci

UCZESTNICY W TRAKCIE ZAJĘĆ:
- poznają podstawy techniki tanecznej i ruchu scenicznego,
- poznają kroki taneczne w stylach tańca nowoczesnego,

- uczą się wyrażać emocje i wcielać się w role bez użycia słów,
- uczą się ruchu z rekwizytem,

- uczą się pracy w grupie,
- ćwiczą koordynację, kondycję, orientację przestrzenną,

- pracują nad wyrazem scenicznym,
- wspólnie z instruktorem tworzą tematyczne etiudy taneczne

EFEKTEM ZAJĘĆ będzie rozwijanie talentu taneczno-te-
atralnego uczestników zajęć, nabywanie przez nich nowych 
umiejętności oraz stworzenie etiudy tanecznej i prezentacja 

przed publicznością

FOLK ART
Zajęcia plastyczne nawiązujące do polskiej sztuki ludowej 

oraz szeroko rozumianego rękodzieła artystycznego  
wykonywanego współczesnymi technikami.

Kultywowanie tradycji polskiej sztuki ludowej m.in.  
przez wykonywanie kwiatów, wycinanek,  
malarstwa na szkle, ozdób świątecznych.

Zajęcia dla osób  w wieku od 11 roku życia  
mających rozwinięte zdolności manualne.

Prowadzi MARTA SYGA
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Idea turnieju zrodziła się  
z chęci pomocy i niezwykłe-
go poczucia jedności wśród 
graczy Otwockiej Ligi Szó-
stek Piłkarskich. Oto dwie 
pierwsze edycje zorganizo-
wane zostały dla jednego  
z wieloletnich graczy OLSP – 
Pawła (kapitana drużyny Bad 
Boys), któremu postanowili 
pomóc piłkarscy bracia. Nie-
stety, Paweł przegrał walkę  
z chorobą, ale idea przetrwa-
ła i tak w 2017 r. Klub Sporto-
wy „Vulcan” Wólka Mlądzka 
oraz Stowarzyszenie Otwoc-
ka Liga Szóstek Piłkarskich 
zorganizowali 3 turniej BBC 
– zebrane pieniądze przeka-
zane zostały na rzecz dwu-
letniego wówczas Teosia.

Pomóż Ali
Można również pomagać, dokonując wpłat na indywidualny numer rachunku bankowego:

Bank Zachodni WBK S.A.: 83 1090 1753 0000 0001 3601 1320
Fundacja #DrużynaBłażeja, ul. Ejsmonda 48 a, 05-420 Józefów

W tytule przelewu należy wpisać:
„Marciszewska Alicja - darowizna na poprawę i ochronę zdrowia”.   

Zajęcia zostały podzielone 
na 2 części – teoretyczną,  
w trakcie której poznacie od-
powiedzi na takie pytania jak: 
Co to jest CrossFit?, Dlaczego 
CrossFit?, Czy CrossFit jest 
dla każdego? Jak trenować? 

Dystans został wyznaczony  
w zależności od kategorii wie-
kowej. I tak - najmłodsi (do 8 
lat) – 300m, 9-10 lat – 600m, 
11-12 lat -1000m, 13-14 lat  - 
1500, od 15 lat – 3,4 km lub 
5,4 km. Od godziny 9.00 bę-
dzie czynne biuro zawodów, 
w którym można dokonywać 
zapisów. Pierwsze biegi wy-
startują od godziny 11.00,  
a start oraz meta znajdują się 
na terenie orlika przy ulicy 
Wspaniałej. Aby wystartować, 

Mam na myśli Pawła Kocha, 
który jest aktualnym Mistrzem 
Polski w podciąganiu siłowym 
(kat. do 80 kg). To on przy 
współpracy z Integracyjnym 
Centrum Sportu i Rekreacji  
w Józefowie był pomysłodaw-
cą zawodów. Rywalizacja ma 
charakter otwarty, więc zapra-
szamy wszystkich „twardzieli” 
z powiatu. Zapisy odbywać 
się będą w godz. 11 – 12   
w dniu imprezy. Organizatorzy 
przewidzieli kilka konkurencji: 
podciąganie na drążku z wła-

Śmiało i z pełną świadomością można rzec, że Bad Boys Cup to już tradycja. Jest to 
wielkie święto lokalnej piłki nożnej, zorganizowane z wielkim rozmachem i w szczytnym 
celu. W tym roku, 10 czerwca, na terenie kompleksu sportowego w Wólce Mlądzkiej od-
będzie się już 4. edycja – start godzina 9.00.

Charytatywny Hollywood

Pomoc potrzebującym, in-
tegracja środowiska piłkar-
skiego i lokalnego, blisko 50 
drużyn, przeszło 100 me-
czy rozgrywanych na 3 bo-
iskach – to nie scenariusz 
na kolejny amerykański film, 
ale krótki opis tego szczyt-
nego turnieju. W tym roku 
pomocy potrzebuje jedna 
z podopiecznych Fundacji 
#DrużynaBłażeja. Alicja Mar-
ciszewska to 3,5 letnia miesz-
kanka Gliny, która cierpi na 
zespół Wolfa- Hirschhorna 
– nadal nie może chodzić, 
siedzieć, nie rozumie ota-
czającego jej świata, prawie 
nie mówi… Nadzieją jest in-

tensywna i nieprzerwana 
rehabilitacja, niestety, bar-
dzo kosztowna. Dlatego też  
w tegorocznej edycji Bad 
Boys Cup gramy dla niej. 
Tak, gramy, bowiem tur-
niej piłkarski to nie jedyna 
atrakcja – całe wydarze-
nie będzie wielkim pikni-
kiem rodzinnym. Animacje 
i dmuchawce dla dzieci, 
zbiórka korków plastiko-
wych, wieczorna zabawa 
taneczna, stoiska gastro-
nomiczne oraz wiele, wiele 
więcej. Dochód z imprezy 
przeznaczony zostanie dla 
Alicji. Pamiętajcie, że ona 
potrzebuje naszej pomocy. 

Wakul

Sportowe mamy
Hard Box CrossFit Otwock przy współpracy z Powiatem Otwockim przygotował sportową 
niespodziankę dla mam z okazji Dnia Matki. Zastanawiacie się, jaką? Otóż są to darmowe 
warsztaty CrossFit Intro. 

I praktyczną. W części prak-
tycznej certyfikowani trenerzy 
CrossFit nauczą Was pod-
stawowych ćwiczeń i ruchów. 
Zajęcia poprowadzą trenerzy 
Hard Box CrossFit Otwock- 
Daria i Krzysiek. Zapisy na 

mail: biuro@hardboxotwock.
pl – podczas zapisów podaj-
cie, którą godzinę wybiera-
cie (grupa I – 12.00, grupa 
II – 13.00). Gdzie? Hard Box 
CrossFit Otwock mieści się 
przy ul. Warsztatowej 4.

Wakul

Stalowe ramiona
Wielbicieli sportów siłowych ucieszy informacja, że już  
19 maja w Józefowie odbędzie się I Puchar Józefowa  
w podciąganiu na drążku. To świetna okazja do spraw-
dzenia swoich możliwości, jak również okazja, by spotkać  
Mistrza Polski…otwocczanina.

sną masą ciała (osobne kon-
kurencje kobiet i mężczyzn), 
podciąganie na drążku z do-
datkowym obciążeniem +32 
kg – mężczyźni, podciąganie 
dla dzieci. Odbędą się rów-
nież pokazy freestyle. Zawody 
mają miejsce w Street Wor-
kout Park przy ul. Wawerskiej 
w Józefowie. Zapraszamy do 
udziału. Dla najlepszych prze-
widziano puchary, dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe.

Wakul

Finał tuż tuż
14 maja 2018r. na orliku w Wólce Mlądzkiej - KS Vulcan wy-
startuje kolejna edycja Otwockiej Ligi Biegowej. Uczestnicy 
będą mieli do pokonania trasę wśród malowniczych wido-
ków rzeki Świder. 

należy uiścić opłatę startową 
w wysokości 10 zł (5 zł w przy-
padku uczniów szkół otwoc-
kich). Finał Ligi zaplanowano 
na 17 czerwca. Zawody odby-
wają się pod patronatem Pre-
zydenta Miasta Otwocka. Im-
prezę wspiera Powiat Otwocki 
i Sejmik Województwa Mazo-
wieckiego. Więcej szczegółów 
– program i regulamin zawo-
dów na stronie www.otwocka-
ligabiegowa.pl.

Wakul

źródło: facebook.com
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Hrabia Józef ze Starej Wsi

Na początku XIX w. istniał  
w tym miejscu folwark, któ-
ry należał do chorążego war-
szawskiego Marcina Chrza-
nowskiech z pobliskiego 
Rudna. Fatalne gospodarowa-
nie majątkiem i narastające 
zadłużenie doprowadziły do 
wystawienia go na sprzedaż.  
W ciągu I połowy XIX w. wie-
lokrotnie zmieniał gospodarzy. 
W 1866 r. zaniedbany folwark 
„Stara Wieś” nabył hrabia Jó-
zef Florian Zamoyski. Zmiana 
ta okazała się wręcz zbawienna 
dla mieszkańców Kołbieli i oko-
lic. Nowi gospodarze, słynący 
z gospodarności, w krótkim 
czasie doprowadzili majątek 
do rozkwitu, co miało też zna-
czenie dla podniesienia ogólnej 
zamożności mieszkańców. 
Hrabia Józef Florian Zamoy-
ski urodził się 4 maja 1835 r.  
w Klemensowie. Był młod-
szym bratem Tomasza, 
XIV ordynata na Zamościu.  
W 1836 r. wraz z rodziną wy-

jeżdża do Paryża i później do 
Anglii. Tam uczy się w Colle-
ge Burry Saint Edmonds we 
Wschodniej Anglii, w miejsco-
wości bogatej w skarby arche-
ologiczne i historyczne. Do 
kraju wraca w 1852 r. Kilka lat 
później jeszcze raz wyjeżdża 
do Paryża na studia prawni-
cze, a następnie do Włoch.  
W międzyczasie uczy się za-
rządzać majątkami, pracując 
w administracji rodowej ordy-
nacji w Zwierzyńcu i zarządza-
jąc dobrami Sielec w powiecie 
prużańskim i Jundziłłowice  
w powiecie słonimskim. Hra-
bia Józef był postacią nie-
pospolitą, o wielu talentach. 
Potrafił swobodnie porozu-
miewać się w kilku językach 
m.in. rosyjskim i angielskim. 
Był ambitnym, bardzo dobrym 
gospodarzem, kierującym się 
w swoich poczynaniach no-
woczesną wiedzą. W Starej 
Wsi założył bardzo nowocze-
sny jak na owe czasy folwark 

z mechanicznym młynem, 
owczarnią i stajniami. Zatrud-
nieni u niego robotnicy mieli 
wiele przywilejów socjalnych, 
o których mogli tylko poma-
rzyć inni robotnicy w począt-
kach kapitalizmu. Korzystać 
mogli m.in. z taniego sklepu, 
apteki, pralni, prasowalni, dni 
wolnych od pracy, łaźni, a ich 
dzieci były kształcone nie-
odpłatnie w zakresie szkoły 
powszechnej. Hrabia założył 
w Kołbieli szkołę zawodową 
dla synów ubogiej szlachty  
o profilu handlowo – rolni-
czym, która ist-niała do poło-
wy lat 20. ubiegłego stulecia. 
Był też właścicielem Towa-
rzystwa fabryki wyrobów ba-
wełnianych w Zawierciu, 
współautorem „Encyklopedii 
Rolnictwa”, prezesem War-
szawskiego Towarzystwa Wy-
ścigowego, prezesem Banku 
Handlowego, współzałożycie-
lem Warszawskiego Towa-
rzystwa Kredytowego i współ-

Wjeżdżając do Kołbieli przez Starą Wieś, zaraz za rondem, 
mijamy po prawej stronie zarastający wjazd do dawnego 

Zespołu Szkół Zawodowych, na terenie którego stoi samotnie  
- mocno nadgryziony zębem czasu - niewielki pałacyk należący 
niegdyś do potężnego rodu Zamoyskich. Niedawno otwockiemu 

starostwu udało się znaleźć nabywcę tej nieruchomości. 
Miejmy nadzieję, że dzięki zmianie właściciela pałacyk 

przeżyje drugą młodość.

założycielem warszawskiego 
Muzeum Przemysłu i Rolnic-
twa. Organizował Towarzy-
stwo Przemysłowe Lilpop, 
Rau i Loewensteim, zabiegał o 
budowę kolei Nadwiślańskiej 
Linii Kolejowej (m.in. w 1869 
r. jeździł do Petersburga, żeby 
wystarać się o kon-cesję na 
budowę tej linii). Prawdziwy 
człowiek polskiego pozytywi-
zmu. 
Józef Zamoyski zmarł bez-
potomnie po krótkiej choro-
bie 23 października 1878 r.  
w wieku 43 lat. W „Mate-
ryałach do życiorysu Hr. Jó-
zefa Zamoyskiego.” (rękopis 
w Archiwum Zamoyskich. 
AGAD Warszawa) można 
przeczytać: „Jako ziemianin 
nie mniejsze położył zasłu-
gi. Majątek jego, Stara Wieś 
pod względem gospodarstwa 
rolnego jest jednym z najpięk-
niejszych w kraju, i może być 
słusznie nazwanym fermą wzo-
rową, jakoż wielu rolników,  
z odleglejszych nawet okolic 
nie raz tam przybywało dla 
przyjrzenia się urządzeniu tego 
folwarku, który wprawdzie 
wiele kosztował, ale za to pod 
każdym względem nic zgoła 
do życzenia nie pozostawia. 
Wszystkie pola w tym kilkuna-
stowłókowym majątku (...) są 
zdrenowane, łąki zirygowane, 
bagna osuszone i zamienione 
w łąki. Inwentarz żywy składa 
się z dwóch ras bydła i z trzech 
ras owiec. Znajdują się tam 
wzorowo urządzone: młyn, 
olejarnia, krochmalnia i mło-
carnia, poruszana parą. Dalej 
jest tam zbiór narzędzi i przy-
rządów gospodarczych, a zabu-
dowania wszystkie wzniesione 
są wzorowo pod każdym wzglę-
dem. Zamiarem zmarłego było 
otworzyć folwark doświadczal-
ny i oddać go na usługi rol-
nictwu naszemu. Spodziewać 
się należy, iż zamiar ten nie 
zemrze ze śmiercią Założy-
ciela”.1 Hrabia Józef był tak 
powszechnie znaną i szano-
waną osobą, że został nawet 
uwieczniony przez Bolesława 

Prusa w „Lalce”: „Również  
w Październiku umarł  
hr. Józef Zamoyski, wielki 
przyjaciel Wokulskiego. My-
ślę nawet, że jego śmierć w 
niejednej sprawie pokrzyżo-
wała plany Stachowi.”
Co pozostało do dzisiaj po 
„naszym” Zamoyskim. Przede 
wszystkim zachował się muro-
wany, neorenesansowy pałac  
z ok. 1866 r. wzniesiony we-
dług projektu Leonarda Mar-
coniego. Podobno 22 września 
1939 r. z jego tarasu przema-
wiał do swoich żołnierzy sam 
Führer „tysiącletniej” III Rze-
szy Adolf Hitler. Wokół pa-
łacu nadal rośnie (pomimo 
wieloletniego zaniedbania) 
10 - hektarowy park krajo-
brazowy z połowy XIX w. ze 
stawem zasilanym w wodę ze 
strugi Antoninki i okazami sta-
rodrzewu. Na tyłach pałacu, 
wśród krzewów, usytuowany 
jest osobliwy granitowy obe-
lisk, wystawiony ku czci Jó-
zefa hrabiego Zamoyskiego 
(1833 – 78) z II połowy XIX w., 
z napisem „Józef hr. Zamoyski 
założyciel postępowego go-
spodarstwa w Starej Wsi 1866 
– 1878”. Od strony szosy lubel-
skiej zachowała się murowana 
brama wjazdowa składająca 
się z dwóch podcieniowych 
stróżówek. Ponadto z dawne-
go folwarku usytuowanego 
po drugiej stronie szosy miń-
skiej można jeszcze zobaczyć 
murowaną rządcówkę, staj-
nie, słynną stajnie zarodową, 
obory ze spichlerzami, czwo-
rak, resztkę piwnicy, dawny 
młyn mechaniczny - wszystko  
z XIX w. Natomiast na cmen-
tarzu wznosi się majestatycz-
nie murowana klasycystyczna 
kaplica grobowa Zamoyskich, 
którą wzniesiono w XIX w. we-
dług projektu W. Strzałkow-
skiego.

Paweł Ajdacki

Pałac Zamoyskich w Kołbieli
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1   Cytat pochodzi z artykułu za-
mieszczonego na stronie Central-
nej Biblioteki Rolniczej http://cbr.
gov.pl 

Ruiny stajni w folwarku Młyn mechaniczny


