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140 rocznica uruchomienia Kolei Nadwiślańskiej
Pobudowana w 1877 r. stacja Otwock dała impuls do 
powstania miasta. W rocznicę  tego wydarzenia wybierz się 
na zwiedzanie otwockiej stacji z przewodnikiem. 
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OTWOCK/JÓZEFÓW Gmina Józefów rozpoczęła budowę własnej oczyszczalni ścieków od rury zrzutowej, której 
wylot „zdobi” plażę nad Świdrem, ulubione miejsce letniej rekreacji okolicznych mieszkańców. Przeciwnicy tej budowy 
mają jednak kilka mocnych argumentów, które szczegółowo przedstawiamy na sTR. 4
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reKlama

OTWOCK Mieszkańcy 
okręgu nr 9 (Kresy) 27 
sierpnia br. będą wybierać 
radnego w wyborach uzu-
pełniających. Kandydatów 
jest czworo - dwie kobiety 
i dwóch mężczyzn. Jest już 
powołana Obwodowa Komi-
sja Wyborcza, oraz wyzna-
czone miejsce głosowania. 

Zebraliśmy informacje do-
tyczące wyborów uzupełnia-
jących na radnego przydatne 
dla mieszkańców Otwocka 
uprawnionych do głosowania 
w danym okręgu. 

Kandydaci: 
Lista nr 1 - Mateusz Kamil 
Głasek, lat 23, (zgłoszony 

przez KWW STOWarZY-
SZenIe InICJaTYWa 
mIeSZKaŃCÓW SIm);
Lista nr 2 -  Barbara 
Stanisława Stocka, lat 
61, (zgłoszona przez KWW 
BarBarY STOCKIeJ);
Lista nr 3 - Monika Orłow-
ska, lat 27, (zgłoszona przez 
KWW PraWe mIaSTO),
Lista nr 4 - Piotr Pie-
niak, lat 23, (zgłoszony 
przez KWW PraWO 
I SamOrZĄdnOŚĆ OT-
WOCK KreSY).
Kampania wyborcza trwa 

do 25 sierpnia 2017. Wybo-
ry odbędą się w niedzielę 27 
sierpnia od 7.00 do 21.00.

Siedziba obwodowej komi-
sji wyborczej: Stacja Pomp 
OPWiK, ul. Batorego 2, Ot-
wock. 

Jak uchwaliła 5 sierpnia 
2017 r. Miejska Komisja Wy-
borcza w  Otwocku w  skład 
9-osobowej Obwodowej Ko-
misji Wyborczej nr 11, która 
będzie mieć pieczę nad wy-
borami radnego, wchodzą: 
Małgorzata Jobda, Beata 
Kwiatkowska, Agnieszka Jo-
lanta Orłowska, Dominika 
Piskorska, Marta Smolak, 
Patrycja Spiess, Weronika 
Szczepaniak, Marzena Ka-
tarzyna Szostak, Oskar Pa-
tryk Wiedeński.

Wybory uzupełniające na radnego

Spotkanie Obywa-
telskiego Otwocka 
z o r g a n i z o w a n e 
w czwartek 3 sierp-
nia 2017 w PMDK, 

w którym wzięło udział kilka-
naście osób mieszkających na 
terenie powiatu otwockiego, 
pokazało, że problem demo-
kracji leży ludziom na sercu. 
Rozmawiali m.in. o potrzebie 
jednoczenia się wokół wspól-
nych celów, o  demokratycz-
nych wartościach łamanych 
przez opcję rządzącą, o  ko-
nieczności wspólnego działa-
nia. Nie w partii czy w jakiejś 
innej zorganizowanej for-
mie, ale spontanicznie - jako 
oddolny ruch obywatelski 
pilnie śledzący poczynania 
władzy i patrzący jej na ręce. 
Bo politycy ,,nie mogą robić 
tego - co im się żywnie podo-
ba, tylko dlatego, że dostali 
taki mandat wyborczy, bo są 
zobowiązani działać zgodnie 

z prawem, bo nie ma zgody na 
łamanie Konstytucji, na pod-
porządkowanie sądów władzy 
jednego człowieka, na ekspre-
sowe ,,przepychanie” w sejmie 
zmian zaburzających trójpo-
dział władzy”.

Uczestnicy spotkania zasta-
nawiali się także nad nazwą 
ruchu. Najodpowiedniejszą 
byłby „Obywatelski Powiat 
Otwocki”, chociażby z  tego 
względu, że wśród osób za-
angażowanych w  protesty 
byli mieszkańcy nie tylko 
Otwocka, ale i Józefowa czy 
Karczewa. Podkreślano rów-
nież, że aby zmieniać polską 
rzeczywistość, trzeba działać 
inaczej niż dotychczas, czyli 
bez biurokracji i skompliko-
wanych procedur, że należy 
ze sobą rozmawiać i wspierać 
się nawzajem. W oddolnych 
inicjatywach społecznych 
chodzi bowiem o takie kro-
ki, które mobilizują ludzi do 

określonego, świadomego 
działania: podpisanie pety-
cji, wysłanie e-maila, wizytę 
w biurze poselskim, zabranie 
głosu w ankiecie, zorganizo-
wanie spotkania czy w końcu 
przyjście na demonstrację. 
I chociaż nie ukonstytuowa-
ła się jeszcze grupa inicja-
tywna ruchu, to zdecydowa-
no, iż głosem platformy na 
początek ma być „gazetka” 
(powielana i  drukowana 
domowym sumptem). Bę-
dzie ona z jednej strony in-
formować o kolejnych plano-
wanych działaniach ruchu, 
z drugiej zaś - przekonywać 
nieprzekonanych. Z  dużą 
akceptacją spotkał się tak-
że pomysł zorganizowania 
w szkołach - przy wsparciu 
Stowarzyszenia Sędziów 
Polskich Iustitia - cyklu 
prelekcji nt. praw obywa-
telskich w  świetle Konsty-
tucji RP, a  24 sierpnia br. 
– przed Sądem Rejonowym 
w  Otwocku - miesięcznego 
spotkania rocznicowego, 
upamiętniającego sądowy 
protest. Kolejne spotkanie 
Obywatelskiego Powiatu 
Otwockiego planowane jest 
już za tydzień.

Lech Wałęsa na spotkaniu 
z  robotnikami powiedział 
kiedyś, że dla niego demo-
kracja parlamentarna to „po-
kojowa wojna wszystkich ze 

wszystkimi”. Patrząc na to, co 
działo się w ostatnim czasie 
wokół ustaw sądowniczych 
w  naszym kraju, nie można 
się oprzeć wrażeniu, że były 
to słowa prorocze. Problem 
w tym, że demokracji można 
bronić tylko demokratyczny-
mi metodami. Stąd tak ważna 
jest aktywność obywatelska 
będąca nie tylko warunkiem 
funkcjonowania demokracji, 
lecz samą istotą tego syste-
mu politycznego.

Ze zrozumieniem tej oczy-
wistej prawdy wciąż w Polsce 
mamy poważny problem, 
zwłaszcza podczas aktów 

wyborczych. Odmowa udzia-
łu w życiu politycznym bierze 
się z przekonania, że wybra-
na w  ten sposób władza nie 
dba o  interes przeciętnego 
Kowalskiego, a wybory pre-
zydenckie, parlamentarne 
czy samorządowe są jedynie 
emanacją prywatnych aspi-
racji osób zainteresowanych 
karierą polityczną oraz pę-
dem do władzy partii poli-
tycznych. Dlatego marsze, 
demonstracje i  pikiety, któ-
re - mimo wakacyjnej pory 
- jeszcze niedawno były nie-
odłącznym elementem obra-
zu naszych miast i miasteczek 

w skali nieporównywalnej od 
końca lat 80., to coś nowego 
i niesłychanie ważnego z oby-
watelskiego punktu widzenia.

Winston Churchill powie-
dział kiedyś, że „demokracja 
jest najgorszym z możliwych 
ustrojów, tyle tylko, że lepsze-
go nikt jeszcze nie wymyślił”. 
Dlatego uczmy się jej i broń-
my, bo jeżeli nie będziemy 
tego robić, obudzimy się któ-
regoś dnia w kraju, w którym 
nie tylko nie ma „Teleranka”, 
ale w którym parlamentarną 
mamy nie demokrację, a dyk-
taturę.

Andrzej Idziak

Obywatelski Powiat Otwocki
OTWOCK Protesty społeczne związane z reformą sądów, 
której zasadności notabene nikt nie kwestionuje, a co za 
tym idzie dwa veta prezydenckie do ustaw o KRS i Sądzie 
Najwyższym uświadomiły Polakom, że o demokrację 
można i trzeba walczyć. Pokazały też, że demokracja nie 
jest dana nam raz na zawsze, że musimy o nią stale dbać 
i bronić w razie zagrożenia. Takie podejście cieszy, zwłasz-
cza w powiecie otwockim, który tak naprawdę nigdy nie 
był liderem, jeżeli chodzi o wymiar społecznego zaangażo-
wania. Dlatego nie ma wakacji od demokracji, zakończyły 
się ,,spacery” pod otwockim sądem, a zaczęły rozmowy, 
co dalej...
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OTWOCK Upały w ostatnie 
dni sprzyjają wypoczynko-
wi nad wodą. Wiele osób 
szuka wytchnienia i miejsca 
relaksu również w związku 
z sezonem urlopowym. I tu 
przychodzi nam z pomocą 
plaża miejska w Otwocku, 
gdzie otoczeni zielenią 
możemy miło i bezpiecznie 
spędzić czas.

Okazuje się, że 
chętnie korzy-
stamy z  nad-
świdrzańskiej 
plaży nie tyl-

ko w  weekendy, ale rów-
nież w  środku tygodnia. 
Odwiedziłem to miejsce 
w  czwartek wczesnym po-
południem, zastając po-
nad setkę osób wypoczy-
wających i  korzystających 
z kąpieli. Nie ma problemu 
z zaparkowaniem samocho-
du w niewielkiej odległości 
od plaży; parkingi  usytu-
owane są po obu stronach 
rzeki. Do dyspozycji mamy 
nie tylko wodę i  piasek, 
ale również boisko do pił-
ki siatkowej, badmintona 
oraz niewielką instalację 
z  huśtawkami do zabaw 
dla dzieci. Od strony Józe-
fowa znajdziemy też stoliki 
biwakowe oraz te służące 
do gier planszowych. Głód 
i  pragnienie możemy za-
spokoić w  minibarku ( jak 
twierdzą wczasowicze – jest 
smacznie) usytuowanym na 
terenie plaży, korzystając 
ze stolika i  krzeseł w  cie-
niu barowego parasola. 
W  ramach infrastruktury 
znajdziemy również toalety 
i kosze na śmieci (niestety, 

te ostatnie przepełnione 
i chyba zbyt rzadko opróż-
niane). Oczywiście, jak to 
w  polskiej rzeczywistości, 
zawsze znajdą się również 
tacy, którym kosze na odpa-
dy zupełnie „nie przeszka-
dzają”, zaś pozostałości pik-
nikowe pozostawiają tam, 
gdzie chcą.

Firma obsługująca plażę 
oferuje nam również do-
datkowe atrakcje w  czasie 
weekendów, jak np. fitness 
w  wodzie, karaoke, stand 
up czy speed dating (rodzaj 
zabawy towarzyskiej służą-
cej poznawaniu innych lu-
dzi ). Choć oficjalnie kąpie-
lisko otwockie nie istnieje, 
okazuje się, że chętnie ko-
rzystamy z wodnych uciech.

Od wielu miesięcy kon-
trowersje wzbudza plano-
wana budowa oczyszczalni 
ścieków dla mieszkańców 
Józefowa, która ma być zlo-
kalizowana w odległości ok. 
60 m od brzegu Świdra, vis 
a vis otwockiej plaży (mia-
sto korzysta obecnie z usług 
OPWiK, tłocząc ścieki pra-
wie sześciokilometrową 
rurą). Zwiastunem tej in-
westycji jest wybudowany 
już spust dla wody -  jako 
ostatecznego produktu 
w  procesie oczyszczania 
-  na józefowskim brzegu 
Świdra, poniżej otwockiej 
plaży. Jak zapewniają pra-
cownicy UM Józefów in-
stalacja ma być niezwykle 
nowoczesna, nieinwazyjna 
i  bardzo bezpieczna dla 
środowiska, z zachowaniem 
standardów wyższych od 
obecnie obowiązujących 
w UE, a woda z rury czyst-

sza od rzecznej. Obecnie 
wydane są już wszelkie po-
trzebne zgody na budowę, 
a  inwestycję wstrzymuje 
jedynie Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska, blo-
kując unijną dotację w wy-
sokości ok. 44 mln zł, co 
stanowi ok. 50 % wartości 
całej inwestycji.

Chodząc po plaży, zapyta-
łem o oczyszczalnię wypo-
czywających mieszkańców 
Otwocka, Józefowa oraz 
, ku mojemu zdziwieniu, 
także gości z południowych 
dzielnic Warszawy, których 
było więcej niż można by 
się spodziewać (niektórzy 
zażywali słońca bezpo-
średnio przy wylocie rury).  
Uzyskałem dość szerokie 
spektrum opinii na ten te-
mat: od zdania, że budowa 
jest im obojętna i wystarczą 
zapewnienia urzędników 
o spełnieniu restrykcyjnych 
wymogów, przez wątpliwo-
ści dotyczące ewentualnych 
przykrych zapachów, ryzyka 
awarii, zaburzenia estetyki 
miejsca wylotem rury, aż po 
kategoryczne - „już nigdy tu 
nie przyjedziemy”. Wiele 
osób zgłaszało również wąt-
pliwości dotyczące czystości 
wody w Świdrze, oczekując 
aktualnej informacji, która 
mogłaby być zamieszczana 
w Internecie lub na specjal-
nej tablicy nad rzeką.

Jak zwykle, w podobnych 
sytuacjach, każdy ma swo-
je racje. Z  jednej strony 
mamy włodarzy Józefowa, 
którzy chcą zadbać o  inte-
resy swoich mieszkańców, 
zmniejszając miesięczne ra-
chunki i uniezależniając się 

od zewnętrznego odbiorcy 
nieczystości, z drugiej stro-
ny pojawiają się wątpliwo-
ści dotyczące lokalizacji 
i potrzeby wielomilionowej 
inwestycji. Swoje zdanie 

na pewno przedstawi też 
OPWiK, który się rozbudo-
wuje, unowocześnia i tech-
nicznie jest w stanie Józe-
fów obsłużyć. Czyja racja 
jest ponad innymi? Z  tym 

pytaniem pozostawię Cię, 
drogi Czytelniku.

Sławomir Wąsowski
O oczyszczalni ścieków 
w Józefowie czytaj także 
na stronie 4
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O plaży miejskiej z oczyszczalnią ścieków w tle
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OTWOCK/JÓZEFÓW 
Ekolodzy twierdzą, że w Pol-
sce nie ma z prawdziwego 
zdarzenia - ogólnokrajowe-
go, kompleksowego syste-
mu ochrony wód, powietrza 
i wody. Sprawy te leżą 
bowiem w gestii samorzą-
dów, co w praktyce ozna-
cza, że o wielu inwestycjach 
o charakterze ekologicznym 
decydują urzędnicy w za-
leżności od posiadanych 
środków budżetowych oraz 
sytuacji politycznej.

dzieje się tak, mimo 
iż ochroną środo-
wiska powinni zaj-
mować się ludzie, 
którzy się na tym 

znają, a  nie politycy. Przecież 
za każdą inwestycją ekologiczną 
stoi nie tylko społeczny interes, 
ale i  ingerencja w środowisko 
naturalne, w  otoczenie, w  ja-
kim aktualnie żyjemy i w jakim 
przyjdzie żyć przyszłym poko-
leniom.

Inwestycja szkodliwa 
dla środowiska 
Jeśli chodzi o  gospodarkę 

wodno-ściekową w Polsce, dzię-
ki środkom unijnym oraz samo-
rządowym zrobiono wiele, nie 
znaczy to jednak, że wszystkie 
podjęte decyzje i inicjatywy były 
właściwe. Na kwestie ekologii 
trzeba bowiem patrzeć szerzej 
i bardziej globalnie, uwzględnia-
jąc w studiach wykonawczych 
również dobro środowiska na-
turalnego gminy, regionu czy 
kraju. W przypadku samorzą-
dów mamy natomiast do czy-
nienia z myśleniem raczej par-
tykularnym. To błąd, bo gdyby 
każde miasto czy gmina podjęły 
decyzję o wybudowaniu własnej 
spalarni śmieci lub oczyszczal-
ni ścieków, to powstawałoby 
mnóstwo niedużych i nieefek-
tywnych instalacji, a  do tego 
jeszcze źle zarządzanych, gdyż 
nie ma w kraju wystarczającej 
liczby specjalistycznej kadry, 
która mogłaby zapewnić funk-
cjonowanie tego typu obiektów 
na najwyższym z możliwych po-
ziomie. Dlatego rozum podpo-
wiada, by budować mniej, ale za 
to z lepszej jakości materiałów, 
z wykorzystaniem bardziej za-
awansowanych technologicznie 
urządzeń i przy zaangażowaniu 
wysokiej klasy fachowców. To 
właśnie z  tego powodu, wiele 
lat temu, narodziła się kon-
cepcja aglomeracji będącej 
połączeniem kilku gmin oraz 
infrastrukturalnych obiektów 
aglomeracyjnych w postaci m.in 
otwockiej oczyszczalni ścieków.

Wokół budowy oczyszczalni 
ścieków w  Józefowie narosło 

wiele mitów i półprawd, a dys-
kusja na ten temat dawno 
wyszła już poza samorządowe 
gabinety i  przybrała wszelkie 
możliwe formy, nie tylko spo-
łecznego, ale i  politycznego 
dyskursu. Zdaniem mgr. inż. 
Mieczysława Kostyry - prezesa 
Otwockiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i  Kanalizacji: 
,,Małe i  nieefektywne ekono-
micznie inwestycje ekologicz-
ne są nie tylko szkodliwe dla 
środowiska, ale również dla 
jego mieszkańców. Bardziej 
opłacalna i pożyteczna dla śro-
dowiska naturalnego jest jed-
na duża oczyszczalnia ścieków, 
bo może być nie tylko lepiej 
zarządzana, ale można w  niej 
zastosować wyższe standardy 
ekologiczne. Samorząd, podej-
mując się realizacji inwestycji 
ekologicznej, często podąża „na 
skróty”, wiadomo musi zmieścić 
się w budżecie, jakim dysponu-
je. Tymczasem na ekologii nie 
wolno oszczędzać - trzeba wpro-
wadzać najnowocześniejsze 
technologie, bo postęp jest tak 
szybki, że zmiany zachodzą 
już pomiędzy etapem plano-
wania a realizacją inwestycji. 
Krótko mówiąc - nie sztuka 
budować, gdy się ma na to pie-
niądze i możliwości, sztuką jest 
planować inwestycje proeko-
logiczne rozumnie i tam, gdzie 
są one autentycznie potrzebne. 
Inwestycje powinny być realizo-
wane w takich miejscach, które 
będą najbardziej przyjazne dla 
ludzi i środowiska. Oczyszczal-
nia ścieków planowana w Józe-
fowie jest - moim zdaniem – nie 
tylko nieefektywna z ekologicz-
nego i ekonomicznego punktu 
widzenia, ale również szkodli-
wa dla środowiska i mieszkań-
ców powiatu.

Racjonalna 
alternatywa
Gdyby o  powstaniu oczysz-

czalni ścieków w Józefowie de-
cydowali fachowcy i brano by 
pod uwagę zdanie ekologów, 

to inwestycja ta nigdy nie mia-
łaby szansy powstać. Trudno się 
bowiem spodziewać, aby zosta-
ła wydana zgoda na realizację 
kolejnej instalacji stanowiącej 
potencjalne zagrożenie ekolo-
giczne dla rezerwatu ,,Świder” 
(obejmującego koryto rzeki 
oraz pas brzegu o  szerokości 
20 m) wchodzącego w  skład 
Mazowieckiego Parku Krajo-
brazowego. A awarie, chociaż 
rzadko, jednak się zdarzają. 
Im więcej tego typu obiektów, 
tym większe prawdopodobień-
stwo wystąpienia zdarzenia 
kryzysowego. Inna rzecz, że 
otwieranie nowej oczyszczalni 
ścieków w sytuacji, kiedy obok 
istnieje i funkcjonuje od lat duża 
oczyszczalnia ścieków przezna-
czona do obsługi całej aglome-
racji, czyli Otwocka i okolic wy-
daje się po prostu nieracjonalne. 
Otwocka oczyszczalnia ścieków, 
rozbudowywana przez lata 
i wielokrotnie modernizowana, 
należy dzisiaj do najnowocześ-
niejszych tego typu obiektów 
w woj. mazowieckim. To od niej 
m.in. zależy czystość wody, jaka 
wpada do Wisły po oczyszcze-
niu ścieków produkowanych 
przez podwarszawskie gminy.

 
Groźny błąd 
w projekcie
Planowana oczyszczalnia 

ścieków w  Józefowie ma wy-
puszczać ścieki do rzeki Świder. 
Przy jej projektowaniu – zda-
niem Mieczysława Kostyry 
- popełniono zasadniczy błąd 
polegający na tym, że - zamiast 
maksymalnego i minimalnego 
- wzięto pod uwagę średni stan 
wód w roku, opierając na tym 
przekonanie, iż inwestycja nie 
jest w stanie zagrozić rezerwa-
towi przyrody rzeki Świder. 
Zapomniano jednak o  tym, 
że poziom wody w  rzece się 
zmienia. Pamiętamy wszyscy 
jak wyglądała sytuacja w 2010 
roku, kiedy w wyniku ulewnych 
deszczy przybór wody w Świ-
drze był tak duży, że sięgała 

ona przęseł mostu kolejowego. 
Jeżeli taka sytuacja powtórzy 
się w przyszłości, to rura, którą 
w założeniu mają być zrzucane 
ścieki z Józefowa, będzie zato-
piona w całości, co - przy braku 
tłoczenia pompowego- spowo-
duje, że ścieki zamiast spływać 
do Świdra i Wisły wybiją i pod-
topią oczyszczalnię, a wraz z nią 
miejską sieć kanalizacyjną. A to 
już pierwszy krok do katastro-
fy ekologicznej. Planowana 
inwestycja w  Józefowie nie 
przewiduje bowiem budowy 
zbiornika retencyjnego, który 
mógłby zbierać ścieki w sytu-
acji zwiększonego przyboru 
wód. Zupełnie kuriozalnym 
zapisem w projekcie jest rów-
nież stwierdzenie mówiące 
o  tym, że w przypadku braku 
możliwości spuszczenia ście-
ków do  Świdra, zostaną one 
przetrzymane w  kanalizacji 
przez 36 godzin. Czym to gro-
zi, można sobie tylko wyobrazić 
obserwując aktualne wskaza-
nia termometrów. Co ciekawe, 
OPWiK wypuszczając ścieki 
do rzeki Jagodzianki, która 
nota bene nie ma specjalnego 
znaczenia, zostało zobligowa-
ne przez Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych do budo-
wy zbiornika retencyjnego na 
wypadek nawalnych deszczów 
i  różnych innych nieprzewi-
dzianych okoliczności. Budo-
wa takiego zbiornika zostanie 
ukończona w ciągu najbliższych 
trzech miesięcy.

Jeżeli weźmiemy z kolei sytu-
ację, kiedy będziemy mieli do 
czynienia z rażąco niskim sta-
nem wód, a do takich zdarzeń 
dochodziło w ostatnich latach 
już dwukrotnie w 2011 i 2015 
roku, to ścieki, dostarczane 
rurą do rzeki Świder, nie będą 
wpływały do jej koryta, bo nie 
będzie tam wody, ale bezpo-
średnio na skarpę i dno koryta, 
czyli na piasek. Dla okolicznych 
mieszkańców korzystających 
z  terenu rekreacyjnego znaj-
dującego się w rezerwacie przy-

rody może to być niezbyt przy-
jemny widok. Któż bowiem 
chciałby się kąpać w  wodzie, 
mając świadomość, że pocho-
dzi ona bezpośrednio z systemu 
oczyszczającego ścieki.

Rozwiązanie za 
miedzą - OPWiK 
Ekolodzy twierdzą, że decyzja 

o realizacji budowy oczyszczal-
ni ścieków w Józefowie zapadła 
w sprzeczności z Ustawą o ochro-
nie przyrody, która mówi jasno, 
że można „realizować inwestycje 
liniowe celu publicznego w przy-
padku braku rozwiązań alterna-
tywnych i po zagwarantowaniu 
kompensacji przyrodniczej 
w rozumieniu art. 3 pkt. 8 usta-
wy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
- Prawo ochrony środowiska”. 
Rozwiązanie alternatywne ist-
nieje, a  jest nim oczyszczalnia 
ścieków w Otwocku, oczyszcza-
jąca józefowskie ścieki od lat. 
Dlaczego więc udzielono zgody 
na budowę nowej instalacji?

Otwockie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i  Kanalizacji, 
które jest właścicielem oczysz-
czalni ścieków, obsługuje sieci 
kanalizacyjne na terenie Ot-
wocka i  Karczewa oraz aglo-
meracyjną oczyszczalnię ście-
ków przy ul. Kraszewskiego, 
do której doprowadzane są 
ścieki powstające w gminach: 
Otwock, Karczew, Józefów 
oraz Celestynów. Obiekt od-
biera również ścieki z obszarów 
nieskanalizowanych, dowożo-
ne wozami asenizacyjnymi 
do punktu zlewnego przy ul. 
Warsztatowej. System działa 
bez zarzutu, a  woda z  otwo-
ckich wodociągów jest czysta, 
zdrowa i tania. Wbrew temu, 
co twierdzą józefowscy samo-
rządowcy, OPWiK od 2012 
roku nie podniósł ceny ście-
ków i wody dla żadnej z gmin, 
z którą jest związany umową. 
Mało tego, prezes zarządu 
spółki Hydrosfera, Stanisław 
Zdanowicz, która zarządza 
siecią wodociągową i  kanali-
zacyjną miasta Józefów, otrzy-
mał w ubiegłym roku pisemne 
gwarancje ze strony OPWiK, 
że cena ta nie ulegnie zmianie 
przez najbliższe 5 lat. Ile za 
tę usługę zapłacą mieszkańcy 
Józefowa po wybudowaniu 
własnej oczyszczalni - nie wia-
domo. Czy na pewno mniej? 
Warto się nad tym zastanowić.

PR-owa gra
Wokół oczyszczalni ścieków 

w Józefowie od momentu pod-
jęcia decyzji o jej budowie to-
czy się PR-owa gra mająca na 
celu zdyskredytowanie obec-
nego operatora, którym jest 
OPWiK. Chodzi o  społeczne 

uzasadnienie celowości inwe-
stycji i zdobycie przychylności 
opinii publicznej, czyli miesz-
kańców Józefowa, dla budowy 
nowej oczyszczalni. Ma być 
„jedną z najnowocześniejszych 
w Europie, lepiej dbać o jakość 
oczyszczanych ścieków i zwra-
cać naturze wodę spełniającą 
najwyższe z możliwych norm”. 
To brzmi przekonująco… Tyle 
tylko, że to wszystko już jest 
tuż za miedzą, w Otwocku. Po 
co więc wydawać publiczne 
środki w niebagatelnej kwocie 
ok. 43 mln złotych na kolejną 
inwestycję, skoro istniejąca 
w pełni wywiązuje się ze swoich 
zadań i już w chwili obecnej speł-
nia najwyższe normy dyrektyw 
Unii Europejskiej.

Argumenty o  wykorzysty-
waniu przez OPWiK pozycji 
monopolisty, ciągłym podno-
szeniu cen, przekroczeniach 
dopuszczalnych wskaźników 
oczyszczania ścieków czy mo-
dernizacji oczyszczalni na po-
trzeby zwiększenia ilości trud-
nych do oczyszczania ścieków 
dowożonych, można włożyć 
między bajki. Są równie chy-
bione, jak przekonanie józefow-
skich urzędników, że po wybu-
dowaniu własnej oczyszczalni 
ścieków, będą mniej płacić za 
ścieki, lepiej zadbają o  jakość 
ich oczyszczania, a  wybudo-
wany obiekt będzie bezpieczny 
i  nieuciążliwy dla otoczenia. 
Prawda jest taka, że ani jeden 
wniosek zarzucający OPWiK 
praktyki monopolistyczne skie-
rowany do UOKiK do tej pory 
nie skutkował wszczęciem po-
stępowania ze strony urzędu, 
parametry ścieków oczyszczo-
nych mieszczą się w dopuszczal-
nych normach obowiązujących 
w Polsce, a ilość ścieków dowo-
żonych do otwockiej oczyszczal-
ni od 2010 roku systematycznie 
maleje (611 tys. m3 w 2010 r., 
529 tys. m3 w 2015 r., 523 tys. 
m3 w 2016 r.). 

Wybudowanie oczyszczalni 
ścieków w Józefowie miało być 
kwestią czasu. Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej póki co, jed-
nak nie podjął decyzji w sprawie 
przekazania dotacji na jej bu-
dowę. Impas trwa, a w jego tle 
toczy się dyskusja na pseudoar-
gumenty, pomówienia i urzęd-
nicze pisma. Szkoda tylko, że 
w tej ogólnej dyspucie, w której 
strony co rusz wyciągają kolej-
ne racje, nie słucha się tego, co 
podpowiada zdrowy rozsądek.

Andrzej Idziak

W następnym numerze 
- rozmowa z przedstawi-
cielem UM Józefów na 
temat oczyszczalni.

Rura zrzutowa do Świdra z przyszłej józefowskiej oczyszczalni. Fot. Sławomir Wąsowski

dlaczego w Józefowie nie powinna 
powstać oczyszczalnia ścieków
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OTWOCK Urząd Miasta fi-
nansuje zabiegi sterylizacji, 
kastracji i czipowania psów 
przygarniętych z terenu 
Miasta Otwocka. Zabiegi 
wykonywane są w gabine-
cie weterynaryjnym przy 
Schronisku dla Bezdom-
nych Zwierząt w Celesty-
nowie.

Warunki uczestnictwa 
w akcji: zwierzęta muszą być 

przygarnięte z terenu miasta 
(nie zakupione !), • właści-
ciel musi być mieszkańcem 
Otwocka, • zwierzę musi po-
siadać aktualne szczepienie 
przeciwko wściekliźnie, • na 
zabieg należy zgłaszać się te-
lefonicznie: 22 789 70 61 

w godz. 8.00-15.00 (telefon 
schroniska). • Zwierzę wra-
ca do domu w dniu zabiegu, 
w pełni wybudzone.

OTWOCK Tylko do końca 
sierpnia możliwe jest 
składanie propozycji do 
tegorocznej edycji budżetu 
obywatelskiego. Podobnie 
jak w zeszłym roku łączna 
kwota środków przeznaczo-
nych na ten cel to ponad 
1,5 mln złotych. Projekty 
można zgłaszać w ramach 
pięciu progów kwotowych:  
do 500 000 zł, 250 000 zł, 
150 000 zł, 50 000 zł i 10 
000 zł.

Głosować może każdy 
mieszkaniec Otwocka, który 
ukończył 16 rok życia. Podob-
nie jak w zeszłym roku może-
my zagłosować za pomocą 
tradycyjnie wypełnianej karty 
wrzucanej do urny lub oddać 
elektroniczny głos.

Konsultacje w  ramach bu-
dżetu obywatelskiego są 

przeprowadzane w Otwocku  
już po raz trzeci. Niekwe-
stionowanym beneficjentem 
pierwszej edycji były placówki 
oświatowe. Regulamin kolej-
nej edycji ograniczył środki, 
jakie mogą być wydawane 
w ramach budżetu obywatel-
skiego na placówki miejskie, 
do 50 tys. zł. Tegoroczny regu-
lamin zniósł te limity i wpro-
wadził zastrzeżenie, że każda 
inwestycja realizowana w ra-
mach budżetu obywatelskiego 
powinna być ogólnodostępna.

Kolejne pozytywne zmiany 
w stosunku do zeszłorocznej 
edycji to możliwość konsul-
towania poprawności swoje-
go projektu przed jego osta-
tecznym złożeniem. Więcej 
informacji można znaleźć na 
stronie: budzetobywatelski.
otwock.pl.

OTWOCK Wracające we 
wrześniu do otwockich 
szkół dzieci czeka sporo 
miłych niespodzianek, jeśli 
chodzi o warunki, w jakich 
przyjdzie` im się uczyć. Co 
za udogodnienia im przygo-
towano? Wyjaśniamy - choć 
nie będą to już niespo-
dzianki.

Po pierwsze: we wszyst-
kich dotychczasowych 
gimnazjach, które od 

września będą już podsta-
wówkami, zostaną wpro-
wadzone zmiany konieczne, 
aby dostosować budynki do 
przyjęcia młodszych dzieci. 
Jak poinformowała wicepre-
zydent Agnieszka Wilczek, 
miasto Otwock pozyskało 
na ten cel z  Ministerstwa 
Finansów blisko 350 tys. zł. 
Zostały one przeznaczone na 
doposażenie i przystosowanie 
obiektów do potrzeb uczniów 
klas 1-3. 

Te dodatkowe fundusze (nie 
wszystkie gminy uzyskały ta-
kie wsparcie) zostały przezna-
czone dokładnie na:

• doposażenie pomieszczeń 
lekcyjnych do nauki w meble 
i pomoce naukowe

• doposażenie świetlic szkol-
nych; znajdą się tu nowe po-
moce dydaktyczne, dzięki 
którym dzieci będą mogły 
lepiej uczyć się umiejętności 
cyfrowych, komunikacyjnych 
i poznawczych. W świetlicach 
tych zostaną wydzielone i od-

powiednio urządzone strefy 
edukacyjne, relaksacyjne, 
profilaktyczne, itp. 

• remonty pomieszczeń sa-
nitarnych z  dostosowaniem 
dla dzieci młodszych.

Po drugie: we wszystkich 
dotychczasowych podsta-
wówkach trwa przystoso-
wywanie sal lekcyjnych dla 
potrzeb klas 7-8. 

Po trzecie: w  trzech szko-
łach powstaną nowe obiekty 
sportowo-rekreacyjne: 

- W  Szkole Podstawowej 

nr 12 (ul. Andriollego 76) 
powstają dwa nowe boiska: 
jedno do koszykówki oraz 
drugie wielofunkcyjne do 
siatkówki oraz tenisa. W pla-
nach jest jeszcze przebudo-
wa bieżni lekkoatletycznej 
i nowe oświetlenie, ale w tym 
momencie nie ma jeszcze wy-
łonionych wykonawców na te 
zadania. 

- Szkoła Podstawowa nr 
6 (ul. Ambasadorska 1) ma 
wzbogacić się o nową bieżnię 
lekkoatletyczną. Niestety, tu 

też nie ma jeszcze wykonaw-
cy. Przetarg został unieważ-
niony, ponieważ wszystkie 
oferty były wyższe niż środki 
przeznaczone na inwestycję 
(220 000 zł.). 

- Przy Gimnazjum nr 1 (ul. 
Majowa 267) powstaje strefa 
rekreacyjno-edukacyjna, na 
którą złożą się: plac zabaw, 
róża wiatrów, struktura dla 
dzieci niewidomych, altana 
ogrodowa, stoły szachowe, 
street workout.

ZetKa

Wspólnie 
zagospodarujmy 
ponad pół 
miliona złotych!
Tegoroczny karczewski bu-

dżet partycypacyjny już wy-
startował! W  tym roku do 
wydania mamy 521 211,84 zł. 
Jeszcze do 1 września br. moż-
na zgłaszać swoje propozycje 
zadań do budżetu na 2018 rok. 
Projekty może składać każdy 
mieszkaniec Karczewa, który 
ukończył 16 lat. Formularz, 
znajdujący się na stronie www.
bp.karczew.pl oraz w Urzędzie 
Miejskim w  Karczewie, musi 
być podpisany przez co naj-
mniej 15 mieszkańców dane-
go osiedla, którzy ukończyli 
16 lat. Dokument powinien 
zawierać: nazwę (tytuł projek-
tu), proponowaną lokalizację, 
szacunkowe koszty oraz ewen-
tualne dodatkowe informacje. 
Co istotne, koszty nie mogą 
przewyższać limitu kwotowe-
go przypadającego na osiedle.

Kwoty przypadające na osied-
la w tegorocznym budżecie oby-
watelskim:

osiedle Nr 1 – ulice: Podcho-
rążych, Ignacego Prądzyńskie-
go, Joachima Lelewela, Piotra 
Wysockiego, Maurycego Moch-

nackiego, Redutowa, Boh. 
Powstania Listopadowego, 
Chłopickiego, Niemcewicza, 
Ordona – 36 310,08 zł,

osiedle Nr 2 – ulice: Fran-
ciszka Bielińskiego, Rynek 
Zygmunta Starego, Widok, 
Janusza Kusocińskiego, Jaku-
ba Winczakiewicza, Romualda 
Traugutta, Boh. Powst. Stycz-
niowego, Ireny Maciejewskiej, 
Częstochowska – 39 187,68 zł,

osiedle Nr 3 – ulice: Górna, 
Ogrodowa, Wiślana, Warszaw-
ska, Karczówek, Przechodnia, 
Świderska, Ludwika i  Jana 
Trzaskowskich, Kwiatowa, Łą-
kowa, Spokojna – 55 354,56 zł,

osiedle Nr 4 – ulice: Adama 
Mickiewicza, księdza Włady-

sława Żaboklickiego, Akacjo-
wa, Brzozowa, Armii Krajowej, 
Dojazd, Kolejkowa, Podlaska, 
Stare Miasto, Wschodnia, 
Zakolejkowa, Przemysłowa, 
Jagodne, Czerwona Droga, 
Torfy, Anielin, Ciepłownicza – 
58 860,00 zł,

osiedle Nr 5 – ulice: Księdza 
Stanisława Brzóski, Mariana 
Buczka, Fryderyka Chopina, 
Hugona Kołłątaja, Jana Ma-
tejki, Stanisława Moniuszki, 
Otwocka, Krakowska, Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego, 
Różana, Henryka Sienkie-
wicza, Marii Skłodowskiej, 
Juliusza Słowackiego, Boha-
terów Westerplatte, Stanisła-
wa Wyspiańskiego, Stefana 

Żeromskiego, Hubala, Par-
tyzantów, Henryka Suchar-
skiego, Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego, Słoneczna – 80 
572,80 zł,

osiedle Nr 6 – ulice: Gołębia, 
Tadeusza Kościuszki, Jana 
Krzewniaka, Leśna, Krótka, 
Ochotników, Wierzbowa – 39 
710,88 zł,

osiedle Nr 7 – ulice: Bednar-
ska, Kościelna, Księdza Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego, 
Piaski, Sosnowa, Ślepa, Ślu-
sarska, Stolarska, Rzemieśl-
nicza, Zatylna, Złotnicza – 30 
240,96 zł,

osiedle Nr 8 – ulice: Gene-
rała Józefa Bema, Generała 
Zygmunta Berlinga, Generała 

Władysława Sikorskiego, Ge-
nerała Stefana Grota Rowe-
ckiego, Generała Andersa – 170 
353,92 zł,

osiedle Nr 9 – ulice: Genera-
ła Józefa Hallera, Jana Kocha-
nowskiego, Księdza Biskupa 
Ignacego Krasickiego, Księdza 
Biskupa Władysława Miziołka, 
Księdza Jerzego Popiełuszki, 
Leopolda Staffa, Bolesława 
Prusa, Mikołaja Reja, Czesława 
Miłosza, Zbigniewa Herberta, 
Wąska, Zakątek, Zaułek – 10 
620,96 zł.

Prace nad placem 
zabaw na Ługach 
dobiegają końca
Gdy mówimy o  budżecie 

partycypacyjnym, świetny 
przykład jego wykorzystania 
stanowi plac zabaw przy ul. 
Bema na os. Ługi, który jest 
przebudowywany (a praktycz-
nie budowany od nowa) właś-
nie dzięki aktywności i pomy-
słowi mieszkańców.

Jako osoba zaangażowana 
w  realizację tego projektu, 
z przyjemnością informuję, że 
prace nad nowym placem za-
baw mają się ku końcowi i już 
wkrótce dzieci będą mogły 
bezpiecznie się na nim bawić. 

Miejsce powstające przy ul. 
Bema jest z  pewnością inne 
od już istniejących na osied-
lu. Przede wszystkim podłoże 
placu zabaw w  części składa 
się z bezpiecznej, syntetycznej 
powierzchni, która ograniczy 
ryzyko wypadku. Reszta tere-
nu również jest przyjazna użyt-
kownikom.

Plac zabaw jest także moni-
torowany, co miejmy nadzieję 
wyeliminuje akty wandalizmu 
w tym miejscu, które w prze-
szłości, niestety, już się zda-
rzały. Zamontowane zostało 
ponadto nowe, estetyczne i wy-
trzymałe ogrodzenie (poprzed-
nie zostało zdemolowane).

Wreszcie, zainstalowano 
nowe zabawki dla dzieci, któ-
re z pewnością sprawią frajdę 
wielu milusińskim, a  także 
chodniki, kosze i  ławki, aby 
również rodzice i osoby starsze 
mogły przyjemnie spędzać czas 
w tym miejscu.

Przed nami kolejny budżet 
partycypacyjny i  kolejne wy-
zwania. Dziękuję za Państwa 
dotychczasowe wsparcie i oczy-
wiście liczę na nie przy okazji 
kolejnych projektów.

Piotr Kwiatkowski, 
Radny Rady Miejskiej w Karczewie

Bezpłatne sterylizacje psów 

Pomysły na budżet 
obywatelski zgłaszamy 
tylko do końca sierpnia!

Inwestycje w szkołach

Karczew okiem radnego Kwiatkowskiego

Otwocka SP 6 już ma nowoczesne boisko, teraz ma być zbudowana  
nowa bieżnia lekkoatletyczna Fot. otwock.pl
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CELEsTynÓW Schroni-
sko dla Bezdomnych Zwie-
rząt zachęca do adopcji jego 
podopiecznych. 

Pięć szczeNiaczKów 
3 - tygodniowych znaleziono 
w  kartonie nad Świdrem. 
Skazane przez człowieka na 
śmierć - cudem przeżyły. Dziś  
mają już 6 tygodni. Dwie 
suczki i  trzy pieski czekają 
w schronisku na swoje praw-
dziwe, kochające i odpowie-
dzialne domy.

Psie życie AgAWy nie jest 
wesołe. Wyrzucono ją cię-
żarną na pobliskie targowi-

sko. Ponad pół roku siedzi 
już za kratami schroniska. 
Agawa wygląda jak rottwei-
ler w wersji mikro. Jest pełna 
energii i chęci szalonego ży-
cia. Uwielbia dzieci i lubi być 
w  centrum uwagi. Łagodna 
i bystra. Wciąż marzy o domu!  

nr 30/17

DAFFI znaleziony został 
w centrum Otwocka w kwiet-
niu. Wciąż jednak nie może 
się odnaleźć w nowym miej-
scu. Ciągle rozgląda, szuka 
i czeka, czy jego pan po niego 
przyjdzie. Szukamy domu, 
w  którym znów poczuje się 
potrzebny i kochany.

nr 78/17

Informacje o adopcji:
Schronisko dla Bezdom-
nych Zwierząt w Celesty-
nowie
ul. Prosta 3. Kontakt: tel. 
22 789 70 61, e-mail: ad-
opcje@celestynow.toz.pl

KołBieL Wkrótce już na-
leży się spodziewać sprzętu 
i robotników drogowych na 
ponad 13-kilometrowym od-
cinku S17 od końca obwod-
nicy Kołbieli do początku 
obwodnicy Garwolina. 

3 sierpnia wojewoda mazo-
wiecki wydał bowiem zezwo-
lenie na realizację inwestycji 
drogowej (ZRID) dotyczącej 
tego odcinka ekspresówki. 

To nie znaczy, że ciężki 
sprzęt Budimexu pojawi się 
na tym odcinku w najbliż-
szych dniach, jest to raczej 
kwestia kilku lub kilkunastu 
tygodni. Najpierw musi być 
załatwiona sprawa odszko-
dowań. Decyzja oznacza, że 
w najbliższym czasie właści-
ciele nieruchomości przezna-
czonych pod budowę drogi 
z miejscowości takich jak 
Gadka, Antoninek, Wilczarz, 
Chrząszczówka powinni 
sprawdzać, np. portal gminy 
Kołbiel. Szybko bowiem nale-
ży się spodziewać oficjalnych 
obwieszczeń o tej decyzji w 
Mazowieckim Urzędzie Wo-
jewódzkim oraz w urzędach 
gmin. Właściciele i użytkow-
nicy wieczyści nieruchomości 
otrzymają zawiadomienia na 
adres wskazany w ewidencji 
gruntów i budynków. Waż-
ne jest to dlatego, że po 14 

dniach od publicznego ogło-
szenia informacji o wydaniu 
decyzji ZRID, można będzie 
się od niej odwołać, ale tylko 
przez kolejnych 14 dni. 

Wydany ZRID oznacza, że 
zaczyna się proces przejmo-
wania nieruchomości przez 
Skarb Państwa. Decyzję o 
wysokości odszkodowania 
ustala wojewoda w postępo-
waniu administracyjnym, a 
wypłacać je będzie inwestor, 
czyli Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad. 
,,Swoim zakresem decyzja 

ta obejmuje zarówno teren 
pod samą drogę, jak również 
skrzyżowania, rowy drogowe, 
skarpy, drogi gospodarcze, 
zbiorniki retencyjne oraz tzw. 
czasowe zajęcia pod przebu-
dowę kolidujących instalacji”.

Decyzja ma rygor natych-
miastowej wykonalności, co z 
kolei oznacza, że sprawy teraz 
już potoczą się szybko.

Przypominamy, że odcinek 
od obwodnicy Kołbieli do po-
czątku obw. Garwolina o dłu-
gości ok. 13,015 km budować 
będzie firma Budimex. Prze-

znaczona kwota na realizację 
to blisko 290 mln zł.

Ekspresówka S17 będzie 
miała na tym odcinku dwie 
jezdnie dwupasmowe (plus 
pas awaryjny). 

Trwa już przygotowanie 
tymczasowego objazdu linii 
kolejowej nr 12. 24 lipca 2017 
r. rozpoczęła się  także reali-
zacja robót przygotowaw-
czych okołotorowych oraz ro-
bót związanych z usunięciem 
kolizji kablowych. Prace mają 
potrwać do końca sierpnia br. 

ZetKa

Zaczyna się budowa S17 na odcinku Kołbiel - Garwolin

Fo
t. 

G
d

d
K

ia

Postępy w budowie tego odcinka można śledzić na stronie: s17-kolbiel-garwolin.pl



8 www.iOtwock.info 14 – 27 sierpnia 2017OTWOCK

reKlama

namawianie do 
picia tzw. kra-
nówki to duża 
odpowiedzia l-
ność, dlatego po-

stanowiliśmy zobaczyć na 
miejscu - w  OPWiK - jak 
wygląda proces uzdatniania 
wody i  jak jest ona badana 
zanim trafi do konsumenta. 
Przewodnikami po otwockim 
przedsiębiorstwie byli: Kry-
styna Kaczorek, kierownik 
laboratorium oraz Stanisław 
Lasocki odpowiedzialny za 
technologię produkcji otwo-
ckiej wody, obydwoje wielo-
letni pracownicy firmy.

Wycieczkę rozpoczniemy od 
końca, czyli od laboratorium, 
o którym mówi się, że to pre-
stiżowa jednostka wewnątrz 
OPWIK. Istnieje ono już 
prawie 40 lat, ale w ostatnich 
dekadach zmieniło się grun-
townie na nowocześniejsze. 
Od 2009 roku posiada certy-
fikat PCA (Polskiego Centrum 
Akredytacji), a  to znaczy, że 
badania laboratorium są hono-
rowane w całej UE. Wykonuje 
się je według ściśle określonych 
procedur badawczych i co roku 

zespół audytorów z PCA spraw-
dza zachowanie standardów 
pracy zespołu, system zarzą-
dzania i proces analizy. W la-
boratorium zatrudnionych jest 
siedem osób, które regularnie 
muszą się szkolić, aby być na 
bieżąco z wszelkimi wymaga-
niami dotyczącymi LAB-u. 
Sam certyfikat akredytacji musi 
być odnawiany co 4 lata.    

Jak badana jest woda?
Zanim woda trafi do wodo-

ciągu jest badana co najmniej 
dwukrotnie. Najpierw bada-
na jest woda surowa, a potem 
woda uzdatniona na wyjściu ze 
stacji uzdatniania. Dodatkowo 
firma przeprowadza też kon-
trole na hydrantach, w budyn-
kach, w miejscach wskazanych 
przez sanepid (ok. 30 punktów 
w mieście).

Przeprowadzane badania, jak 
mówi pani Kaczorek, to siatka, 
przez którą nie przejdzie żadne 
chorobotwórcze skażenie. Raz 
w tygodniu robiony jest zakres 
monitoringu kontrolnego wy-
nikający z rozporządzenia mi-
nistra zdrowia w sprawie wody 
do picia. Wtedy sprawdzane są 

m.in. mętność wody, jej barwa, 
przewodność, smak, zawartość 
żelaza, manganu, związków 
azotu i - oczywiście -  bakterii.

Dwa razy do roku przepro-
wadzany jest monitoring prze-
glądowy, tzn. bada się wszystko 
w sposób bardzo szczegółowy. 
Ponadto, częściej niż jest to ko-
nieczne wg przepisów, robione 
są tzw. badania technologicz-
ne wody surowej, a na koniec, 
w razie potrzeby,  wykonuje się 
badania interwencyjne.

Jakość wody 
w wodociągu
Jak podkreślali Krystyna 

Kaczorek oraz Stanisław La-
socki, bakteriologicznie otwo-
cka woda miejska jest bardzo 
czysta - zarówno surowa, jak 
i uzdatniona. Głównym fele-
rem wody surowej pobiera-
nej ze studni głębinowych jest 
w Otwocku (podobnie zresztą 
jak w wielu miejscach Polski) 
nadmiar żelaza i  manganu. 

Żelazo powoduje, że woda 
jest niesmaczna i  mętna. 
Duże ilości manganu działa-
ją destrukcyjnie na wątrobę. 
Od momentu wejścia Polski 
do Unii Europejskiej w całym 
kraju m.in. z tego właśnie po-
wodu budowano stacje uzdat-
niania wody. Normy unijne - 
jak mówi pani Kaczorek - są 
bardzo zaostrzone w porów-
naniu z tymi, które obowiązy-
wały w Polsce w poprzednim 
okresie: kiedyś żelaza mogło 
być 0,5 mg w litrze, a teraz - 
0,2 mg w litrze; manganu zaś 
- było 20 mg, a jest 10 mg/l. 
Na szczęście nadmiar żelaza 
oraz manganu przy dzisiej-
szych technologiach jest sto-
sunkowo łatwy do usunięcia. 
Rezultat?

W Otwocku woda miejska ma 
klasę wody źródlanej. Pod ką-
tem zawartości magnezu zbliża 
się do wody Żywiec zdrój, siar-
czanów - do Kropli Beskidu, 
chlorków - do Ustronianki. Su-

maryczna zawartość związków 
wapnia i magnezu przekracza 
w niej 200 mg/l, a więcej spo-
śród wód butelkowanych mają 
tylko Piwniczanka, Staropo-
lanka i  Muszynianka. Trzeba 
tu podkreślić, że norma dla 
wody źródlanej to 160 mg/l 
wapnia i magnezu (pierwiast-
ków bardzo ważnych dla pra-
widłowego funkcjonowania 
naszego organizmu). Otwocka 
woda nie zawiera metali cięż-
kich i pestycydów, jest świeża 
i w każdej chwili dostępna, nie 
jest też narażona na negatywne 
działanie światła.

Tu mała dygresja - na pew-
nym portalu społecznościowym 
jedna z jego uczestniczek chwa-
liła się, że stawia wodę w butli 
na parapecie, aby ją ,,wysteryli-
zować”. Według szefowej labo-
ratorium OPWiK to bardzo zły 
pomysł, którego rezultat może 
okazać się wręcz odwrotny 
do zamierzonego. Chyba każ-
dy wie, jak zielenieje odkryta 

woda pozostawiona na dłużej 
w  naczyniu. Promienie sło-
neczne i ciepełko to sprzyjają-
ce warunki do rozwoju wielu 
bakterii, które przecież krążą 
w powietrzu. W laboratorium 
właśnie, umieszczając próbki 
w ciepłym i wilgotnym miejscu, 
stwarza się idealne warunki do 
rozwoju bakterii.

Dla zachowania walorów 
woda musi płynąć - podkreśla 
Krystyna Kaczorek - nie może 
stać, bo w  takiej bakteria od 
razu zakłada kolonię.

Już wiesz jakiej klasy woda 
płynie w otwockim wodociągu 
- będziesz pić kranówkę? 

Kazimiera Zalewska

O tym jak dokładnie prze-
prowadzane jest uzdat-
nianie wody w OPWiK 
i dlaczego czasami 
z kranów leci brunatna 
woda - opowie w kolejnej 
części artykułu Stani-
sław Lasocki.

Otwocka woda źródlana
OTWOCK na początku 
lipca pisaliśmy, że Otwockie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. (OPWiK) 
rozpoczęło kampanię promocyjną 
wody z kranu marki domoVita, co 
w praktyce oznacza, że zachęca 
mieszkańców Otwocka do picia wody 
pochodzącej z sieci miejskiej.  

Stanisław Lasocki i Krystyna Kaczorek Pracownia wody - tu wykonuje się analizy wody
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Pomoc Przez zabawę
KołBieL Bawić się lubi 

każdy, ale często na swój 
własny, indywidualny spo-
sób… A co powiecie na to, że 
Wasza „zabawa” może pomóc 
innym? Coś wspaniałego! Jest 
nam więc niezwykle miło za-
prosić wszystkich na Powiato-
wy Piknik i Jarmark Ludowy 
w  Kątach, z  którego dochód 
przeznaczony będzie na dzie-
ci z Hospicjum „Promyczek”, 
a dokładniej  - z Domowego 
Hospicjum Dziecięcego „Pro-
myczek”, które w  „domowy” 
sposób obejmuje opieką pa-
liatywną nieuleczalnie chore 
i  umierające dzieci z  kilku 
powiatów województwa ma-
zowieckiego. Hospicjum za-
pewnia całodobową i całoty-
godniową opiekę medyczną, 
psychologiczną, duchową 
chorym dzieciom przebywa-
jącym w  swoich rodzinnych 
domach, jak również bezpłat-
nie wypożycza im niezbędny 
sprzęt medyczny. Niestety, na 
to wszystko potrzebne są pie-
niądze, dlatego też nie może 
Was zabraknąć 15 sierpnia 
w Kątach. W programie m.in.: 
występy artystyczne, catering, 
stoiska wystawowe, rękodzieło 
artystyczne i ludowe, zabytko-
we pojazdy, latające lampio-
ny i  loty balonem na uwięzi. 
Wstęp wolny. 

Program: 10.30 - msza św. 
; 11.30 - Zespół ludowy 
Kalina; 12.30 - mini show - 
skoki na enduro
Gala disco polo: od 12.50, 
wystąpią m.in.: Kordian; 
Camasutra; Playboys;  
d-Bomb; ; 24.00 - Sztucz-
ne ognie.
15 sierpnia (wtorek), Kąty

oddział zamknięty
CELEsTynÓW W progra-

mie dorocznego „Dnia Gminy 
Celestynów” m.in.: sadzenie 
dębów z okazji 65 - lecia ist-
nienia gminy Celestynów, stoi-
ska twórców ludowych, i wiele 
innych atrakcji. Gwiazda wie-
czoru: Oddział Zamknięty.

20 sierpnia, godz. 16.00, 
wstęp wolny
Plac naprzeciwko UG Ce-
lestynów, ul. Regucka 3

100 lat oSP 
Glinianka
wiĄzowNa Ochotnicza 

Straż Pożarna w Gliniance ob-
chodzi 100- lecie swego istnie-
nia i zaprasza całe rodziny na 
wielką imprezę urodzinową. 
W programie część oficjalna, 
a  potem wiele atrakcji, kon-
certy, konkursy, pokaz sprzętu 
strażackiego, sztuczne ognie. 

27 sierpnia, godz. 13.00 
Plac przy kościele pw. św. 
Wawrzyńca w Gliniance

Dante Alighieri twierdził, 
że ten dobrze schował, kto 
schował w pamięci… Tak dłu-
go jak dbamy o to, by pamięć 
o czymś bądź o kimś nie prze-
minęła, tak długo kolejne po-
kolenia będą także pamiętały. 
Przed nami 75. już rocznica 
Zagłady Żydów Otwockich 
i  Falenickich. W  tym roku, 
ze względu na przypadający 
19 sierpnia szabat, doroczny 
Marsz Pamięci i Modlitwy od-
będzie się 20 sierpnia. 

otwock 
17 sierpnia (czwartek), 
godz. 18.00, Teatr Miej-
ski, ul. Armii Krajowej 4
Niezwykłe przygody rodziny 

doktora Przygody, czyli spot-
kanie z Karen Kirsten z Bo-
stonu (USA), praprawnuczką 
Józefa Przygody, który w 1895 
r. założył pierwszy w Otwocku 
„zakład leczniczy dyjetetycz-
no - hygieniczny dla Izraeli-
tów” przy ul. Warszawskiej 5. 

18 sierpnia (piątek), 
godz. 18.30, zbiórka na 
dworcu PKP
Spacer po nieistniejącym 

mieście – śladami otwockie-
go getta. Będzie to prawdziwa 
lekcja historii, dowiecie się 
m.in. gdzie w Otwocku było 
getto. Prowadzą: Zbigniew 
Nosowski i  Sebastian Ra-
kowski.

19 sierpnia (sobota), 
godz. 18.00, Teatr Miej-
ski, ul. Armii Krajowej 4 
(bilety w cenie 40/45 zł)

Perechodnik wraca 
do otwocka
Zapraszamy na spektakl 

„Wbrew swojej woli” w  wy-
konaniu Grupy Supermar-
ket oparty m.in. o „Spowiedź” 
Calka Perechodnika, poru-
szające wspomnienia miesz-
kańca Otwocka, żydowskiego 
policjanta w tutejszym getcie. 
Miejsce spektaklu nie jest 
przypadkowe, bowiem otwo-
cki Teatr Miejski im. Stefana 
Jaracza to budynek przedwo-
jennego kina „Oaza” należą-
cego do żony Perechodnika. 
19 sierpnia 1942 r. Perechod-
nik bezradnie patrzył, jak do 
bydlęcego wagonu wsiadają 
jego ukochana żona i  dwu-
letnia córeczka. 

20 sierpnia (niedziela). 
godz. 17.00
Marsz Pamięci i  Modlitwy 

w 75. rocznicę zagłady otwo-
ckich Żydów.

Rozpoczęcie uroczystości 
na skwerze Pamięci Żydów 
Otwockich (u  zbiegu ulic 

Świderskiej i Andriollego) – 
odsłonięcie pamiątkowego 
kamienia i tablicy informacyj-
nej. Następnie marsz wyruszy 
tradycyjnie z rampy kolejowej 
do miejsca pamięci Żydów ot-
wockich przy ul. Reymonta.

Falenica
20 sierpnia (niedziela), 
godz. 19.30
Ceremonia rocznicowa – 

przy pomniku upamiętniają-
cym zagładę Żydów z Faleni-
cy, ul. Patriotów róg Frenkla.

20 sierpnia, ok. godz. 
20.00, Kinokawiarnia Sta-
cja Falenica, ul. Patriotów 
44A
Projekcja filmu dokumen-

talnego „Portrecista”,(wstęp 
wolny). 

23 sierpnia (środa), godz. 
19,00, Kinokawiarnia 
Stacja Falenica, 
Koncert zespołu BESTER 

QUARTET (wstęp wolny). 
Przygotował: Wakul

OTWOCK Pogoda do-
pisuje, więc tym bardziej 
powinniście skorzystać 
z muzyczno – filmowej pro-
pozycji w Parku miejskim.
• muzyka – niedziela, 
godz. 19.00
20 sierpnia - muzyka filmo-
wa - Quiz i karaoke
• Film – niedziela, godz. 
20:30
20 sierpnia - ,,Wspaniała”
27 sierpnia - ,,dumni 
i wściekli” 

KołBieL Stowarzyszenie 
Kultury Mazowsza już po 
raz drugi stało się produ-
centem filmu. Po sukcesie 
„Wesela Kołbielskiego” 
nakręconego w 2012 roku, 
który dzięki telewizji i licz-
nym emisjom w domach 
kultury, świetlicach i czy-
telniach obejrzały miliony 
osób w kraju i za granicą, 
przyszła kolej na następny 
film pt. „Żeńcy”.

- Sceny w filmie mają przy-
pominać, jak wyglądały żniwa 
na dawnej wsi, ale też poka-
zywać młóckę, pracę w młynie 
czy wyrób masła, chleba, sera. 
Dawniej te prace były co-
dziennością, dziś powoli od-
chodzą w zapomnienie. Mło-
dzież nie wie zbyt wiele na 
temat dawnej wsi. Jeżdżąc po 
Polsce, spotykam się z młody-
mi na wieczorach autorskich. 
Pokazuję na przykład chomą-
to i pytam, czy wiedzą, co to 
jest. Nie wiedzą – mówi An-
drzej Kamiński, autor scena-
riusza i prezes Stowarzyszenia 
Kultury Mazowsza.

- Staramy się odtworzyć na 
podstawie historii jednej ro-
dziny, która przygotowuje się 

do żniw, cały obrządek, który 
towarzyszył tej pracy polowej 
w połowie dwudziestego wie-
ku. Myślę, że będzie to fajna 
pamiątka - dopowiada Woj-
ciech Klimala, reżyser filmu 
„Żeńcy”. - Niemal wszyscy, któ-
rzy występują w „Żeńcach”, są 
amatorami. Choć w tym przy-
padku to, że nie ma tu akto-
rów zawodowych, jest zaletą. 
Mamy jednak jednego praw-
dziwego aktora,Jarka Grudę, 
który nam pomaga i  jest do-
brym duchem ekipy. Reszta to 
ludzie, którzy są naturszczyka-

mi, ale od dawna uczestniczą 
w rekonstrukcjach ludowych, 
są zaangażowani w  historię 
wsi, więc jak najbardziej odpo-
wiedni, żeby stworzyć klimat, 
jakiego potrzebujemy – pod-
kreśla Wojciech Klimala.

- Zdjęcia do „Żeńców” 
kręcono w  Muzeum Wsi 
Radomskiej przez trzy dni, 
gdyż w tym miejscu znajdują 
się chaty kryte strzechą, jest 
młyn wodny, młockarnia na 
chodzie z 1942 roku i  traktor 
Ursus z  1953 roku, również 
działający. I, co ważne, było 

żyto na polu, które pozwolo-
no nam kosić, wiązać w snop-
ki i ustawiać w dziesiątki jak 
ongiś. Kolejne sceny będzie-
my kręcić 3 września, ale już 
nie w radomskim skansenie, 
a w kościele w Kołbieli, gdzie 
zostanie poświęcony wieniec 
i  chleb dożynkowy. Nato-
miast same dożynki odbędą 
się w gospodarstwie agrotu-
rystycznym „Stajnia Grand” 
w Glinie, gmina Celestynów. 
Wezmą w nich udział boha-
terowie filmu oraz zespoły 
ludowe z powiatu otwockiego 
i zaproszeni goście – zapowia-
da autor filmu Andrzej Ka-
miński i dodaje podziękowa-
nia dla sponsorów: Powiatu 
Otwockiego, Gminy Kołbiel 
i Kolei Mazowieckich.

Premiera filmu, jak infor-
muje prezes Kamiński, ma się 
odbyć w listopadzie w Powia-
towym Młodzieżowym Domu 
Kultury w Otwocku i w Ma-
zowieckim Centrum Sztuki 
Współczesnej „Elektrownia” 
w Radomiu.  Prowadzone są 
także rozmowy z TVP, która 
jest zainteresowana emi-
sją filmu.

Kazimiera Zalewska,   
Andrzej Kamiński

Pamięć Nie zagiNie
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“Żeńcy” z Kołbielszczyzny

OTWOCK Wakacyjny cykl 
wydarzeń plenerowych 
w Teatrze miejskim. 
ul. armii Krajowej 4, Otwock

• 20 sierpnia (niedziela)
- 11.00 Film dla dzieci  - 
„Stella”, wstęp wolny
- 12.00-17.00 atrakcje dla 
najmłodszych (skwer): 
gry i zabawy, zjeżdżalnia, 
piłeczki, wstęp wolny
- 16.00 - Spektakl dla dzie-
ci - „W miejskiej dżungli” - 
Teatr Katarynka, bilety 10 zł 
• 27 sierpnia (niedziela)
- 11.00 Film dla dzieci - 
„Fistaszki”,  wstęp wolny
- 12.00-17.00 atrakcje dla 
najmłodszych (skwer), 
wstęp wolny; 
16.00 - Spektakl dla dzieci 
- „Bajkotworek i bajek 
pełen worek” - Teatr Itakza-
gramy, bilety 10 zł
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OTWOCK 29 sierpnia b.r. 
przypada 140 rocznica uru-
chomienia Nadwiślańskiej 
Linii Kolejowej łączącej Mła-
wę, Ciechanów, Warszawę, 
Lublin, Chełm z Kowlem 
na Wołyniu. Dla naszego 
Otwocka jest to najważniej-
sza data w historii, ponie-
waż właśnie budowa tej 
kolei i uruchomienie na niej 
stacji Otwock dało impuls 
do powstania osady, która 
z czasem przekształciła 
się w dobrze znane nam 
miasto. Jednocześnie jest 
to podręcznikowy wręcz 
przykład miastotwórczej roli 
kolei. 

Wspomniana stacja „Ot-
wock” kategorii III została 
zbudowana na skraju dóbr 
otwockich i  stąd też wzię-
ła swoją nazwę. Oddano ją 
do użytku razem z całą linią 
kolejową w dniu 29 sierpniu 
1877 r. (według kalendarza 
juliańskiego 17 sierpnia 1877 
r.). Od dworu i folwarku w Ot-
wocku Starym była oddalona 
o ok. jednej mili (dawna mila 
polska od 1819 r. wynosiła 
8534 m i  tyle mniej więcej 
wynosi ta odległość).

Budynek stacyjny wraz z in-
nymi budynkami kolejowy-
mi oraz peron usytuowano 
po zachodniej stronie torów. 
Dostęp do stacji był od strony 
dzisiejszej ulicy Orlej. Jej lo-
kalizacja nie była przypadko-
wa. W tym rejonie krzyżowały 
się leśne drogi prowadzące do 

okolicznych majątków i osad. 
Na zachód od stacji znajdo-
wała się droga prowadząca do 
Karczewa i dalej do majątku 
w Starym Otwocku (obecnie 
jest to ulica Karczewska) 
oraz droga w kierunku traktu 
wołowego i przeprawy przez 
Świder w Świdrach Wielkich 
(obecnie ulica Świderska). 
Po wschodniej stronie torów 
główna droga prowadziła do 
folwarku Natalin, Mlądza, 
Wiązowny i Wólki Mlądzkiej 
(obecnie ulica Samorządowa).

Drewniany budynek dwor-
ca składał się z trzech części. 
Pomiędzy dwoma, niewielki-
mi, parterowymi skrzydłami 
znajdowała się okazała część 
piętrowa. Na parterze dworca 
zlokalizowana była: kancela-
ria naczelnika, telegraf, kasa 
biletowa, ekspedycja bagażu, 
sala 3 klasy i pokój damski. 
Pomieszczenia znajdujące 
się na piętrze przeznaczono 
na mieszkania służbowe dla 
zawiadowcy i jego pomocni-
ka. W  bocznych skrzydłach 
znajdował się wydział pocz-
towy i  policyjny oraz biuro 
Zarządu Drogi. Obok dworca 
stała wiata dla podróżnych, 
w  której przez kilkanaście 
lat w sezonie letnim funkcjo-
nował bufet i  odbywały się 
koncerty muzyki popularnej. 
Budynek ten dotrwał do II 
wojny światowej, pod koniec 
której spłonął doszczętnie 
w wyniku ostrzału artyleryj-
skiego zza Wisły prowadzo-
nego przez Niemców.

Po prawej stronie budynku 
stacyjnego (patrząc od strony 
peronu) wybudowany został, 
stojący do dzisiaj, drewniany 
parterowy dom z mieszkaniami 
służbowymi dla telegrafistów 
i  żandarma. Służba kolejowa 
mieszkała w skromnym bara-
ku. Obok niego wybudowano 
szopę oraz zewnętrzną piwnicę 
na oleje i smary. Na północ od 
budynku stacyjnego powstała 
rampa służąca do załadunku 
wagonów towarowych oraz 
ekspedycji dużego bagażu. 

Z lewej strony stacji wybu-
dowano murowano-drew-
nianą wieżę wodną, która 
zaopatrywała w  wodę paro-
wozy oraz cały zespół budyn-
ków kolejowych. Została ona 
zwieńczona stożkowym da-
chem ze sterczyną. Obecna, 
murowana wieża wodna, wy-
budowana została około 1910 
r. bliżej obecnej ulicy Orlej. 
Jest to budowla murowana, 
otynkowana oraz przykryta 
dachem w  kształcie hełmu. 
Swoim okazałym wyglądem 

wzbudza podziw i  zaintere-
sowanie do dzisiaj. W wieży 
umieszczono niezbędny do 
zaopatrywania parowozów 
zbiornik wodny. Wodę na 
potrzeby stacji czerpano ze 
Świdra z ujęcia przy moście 
kolejowym. Po zachodniej 
stronie mostu kolejowego 
znajdowała się czerpnia wody 
i  budynek z  pompą parową. 
Ślady po tym ujęciu wody są 
jeszcze widoczne przy moście 
kolejowym na rzece. Stąd 
podziemnym rurociągiem do-
prowadzana była do budynku 
dzisiejszej apteki przy ulicy 
Orlej i przy pomocy kolejnej 
pompy tłoczona do zbiornika 
w wieży. Ten system funkcjo-
nował jeszcze po zakończeniu 
drugiej wojny światowej.

W 1910 r. oddano do użytku 
nowy budynek dworca z cha-
rakterystyczną wieżą i  zega-
rem, wzniesiony wg projektu 
Jana Fijałkowskiego. Okazały 
murowany gmach został za-
projektowany w stylu klasycy-
stycznym z elementami secesji 
jako jeden z kilku reprezenta-
cyjnych dworców na całej kolei 
nadwiślańskiej. Na szczególną 
uwagę zasługuje efektowna 
drewniana wiata dostawiona 
do budynku dworca od stro-
ny peronów oraz arkadowe 
podcienia od frontu. Z oddali 
bryła dworca przypomina pę-
dzącą lokomotywę.

Do dziś z  pierwotnego 
dworcowego krajobrazu po-
zostało niewiele. Zachował 
się parterowy budynek miesz-
kalny dla urzędników, wieża 
wodna, zarośnięta i systema-

tycznie dewastowana rampa 
kolejowa oraz - niezauważany 
przez otwocczan i pogardliwie 
określany „kocimi łbami”-  
bruk na placu obok rampy.

Jeszcze jedną osobliwością 
otwockiego dworca jest fakt, 
że w XIX i na początku XX w. 
istniała przy nim fabryka tzw. 
proszku otwockiego. Około 
1880 r. z inicjatywy Zygmun-
ta Kurtza powstało przedsię-
biorstwo „Otwock” specjali-
zujące się w produkcji wełny 
torfowej (zamiennik wełny 
technicznej) i wojłoku z torfu 
pozyskiwanego z  pobliskich 
złóż. Po około 10 latach wy-
dobycia, złoże o wielkości ok. 
0,6 ha, zostało całkowicie wy-
eksploatowane. Pozostałością 
po tej kopalni jest dzisiejsze 
jezioro Torfy oraz... ulica An-
driollego, która powstała na 
dawnym torowisku kolejki 
konnej transportującej wydo-
byty torf z kopalni do fabryki 
przy stacji kolejowej. Z  tego 

powodu pierwsza jej nazwa 
to “Torfianka“. W następnych 
latach surowiec do produkcji 
sprowadzano z innych około 
warszawskich kopalni torfu. 
Pozostała po procesie pro-
dukcji osuszona błotnista 
masa torfowa, wykazująca 
właściwości bakteriobójcze, 
była sprzedawana jako śro-
dek do dezynfekcji przydo-
mowych toalet pod nazwą... 
„Proszek otwocki”.

Zainteresowanych zwie-
dzeniem otwockiej stacji 
z przewodnikiem zapra-
szam w dniu 17 sierpnia 
(rocznica uruchomienia 
Kolei Nadwiślańskiej 
według kalendarza juliań-
skiego) o godzinie 17.00 
przed główne wejście 
do Dworca Kolejowego. 
W trakcie zwiedzania 
przewidziane są niespo-
dzianki.

Paweł Ajdacki

hISTOrIa 
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CELEsTynÓW Wraz 
z Nadleśnictwem Celesty-
nów, jak co roku, zapra-
szamy do odwiedzenia 
schronów na Dąbrowie-
ckiej Górze w 97. rocznicę 
obrony pozycji Przedmoście 
Warszawa przed nawałą bol-
szewicką w sierpniu 1920.

Czekamy 15 sierpnia od 
godz. 10.00 do 17.00 z oświet-
lonymi wnętrzami schronów, 
wystawami militariów, zabyt-
kowych pojazdów oraz kuch-
nią polową. Będzie okazja 
obejrzeć: postępy prac przy 
schronach i kilka wystaw te-
matycznych związanych z Po-

zycją Przedmoście Warszawa,  
prace nad tworzeniem Szla-
ku po Pozycji Przedmoście 
Warszawa 1915-1944 oraz 
rozbudowę infrastruktury tu-
rystycznej.

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Zabytków Fortyfikacji ,,Pro 
Fortalicium“ 

dzień Wojska Polskiego 
na dąbrowieckiej Górze

Stacja „Otwock”

Pierwszy dworzec kolejowy w Otwocku pod koniec XIX w Lata 30-te XX w

Wieża wodna
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OTWOCK W  sobotę, 5 
sierpnia 2017, na otwockiej 
plaży miejskiej dzieci i rodzi-
ce, a także młodzież wypoczy-
wająca nad Świdrem, mogli 
wysłuchać historii i  zasad 
jednej z  dyscyplin sportu, 
jaką jest przeciąganie liny. 
Po krótkim instruktażu każ-
dy mógł spróbować swoich 
sił przy linie. Nie zabrakło 
konkursów i  drobnych na-
gród za wiedzę o tym sporcie 
i KSW Sokudo.

Wszystkim, którzy nas od-
wiedzili i  sprawdzili swoje 
możliwości, serdecznie dzię-
kujemy. Zapraszamy Was na 
turniej w  przeciąganiu liny, 
który odbędzie się na ko-
niec wakacji.

Zapisy drużyn prosimy kie-
rować na adres e-mail: biu-
ro@sokudo.pl 

Konkurencje, jakie przepro-
wadzimy to:

- dorośli 5 osób do 460 kg
- dzieci 6 osób do 180 kg
Dziękujemy za pomoc 

w przeprowadzeniu instruk-
tażu Sebastianowi Muszyń-
skiemu - zawodnikowi kadry 
narodowej Polskiego Związ-
ku Przeciągania Liny oraz 
pani Agnieszce Zagórskiej za 
owocną współpracę.

Waldemar Mazurek

KARCZEW Nauczyciel 
z Karczewa Piotr Gajgier 
uczcił Rok Wisły  pokonując 
ponad 1000 km na kajaku. 
O tym w jaki sposób Wisła 
łączy ludzi opowiedział 
Edycie Grykałowskiej.

– Czy jest Pan z sie-
bie dumny?
– Przepłynięcie Wisły było 

zawsze moim marzeniem, 
które od kilku lat  siedziało 
mi w głowie i z racji tego, że 
rok 2017 został ogłoszony 
Rokiem Wisły, postanowi-
łem zrealizować ten pomysł. 
Z jednej strony chciałem 
spełnić marzenie, a z dru-
giej - wypromować powiat 
otwocki i gminę Karczew. 
Miałem więc spotkanie ze 
starostą powiatu otwockie-
go, panem Pszonką i bur-
mistrzem Karczewa, panem 
Łokietkiem. Poprosiłem ich 
o pomoc. Chętnie przyłączyli 
się do projektu. Poza tym po-
zyskałem prywatnych sponso-
rów. Udałem się do firmy Top 
Market, do pana Krawczyka, 
który zadeklarował pomoc 
finansową i Minibusa, któ-
ry również współfinansował 
przedsięwzięcie. Chodziło o 
to, żeby dokupić sprzęt, któ-
ry przydałby się na wyprawie, 
a nie jest on tani. Był mi po-

trzebny między innymi filtr 
do wody, powerbanki…

– Skąd w ogóle zaintere-
sowanie kajakarstwem?
Miałem 15 lat i oglądałem 

film Kasztelanka z Krysza-
kiem. Pływał on tam kaja-
kiem między jedną miejsco-
wością a drugą. Film utkwił 
mi w pamięci i ziarno zostało 
zasiane. Kupiłem jeden kajak, 
potem drugi, chodziłem do 
szkółki kajakarskiej, wyjeż-
dżałem za granicę, pływa-
łem na Ukrainie i w tym roku 
stworzyłem projekt związany 
z Wisłą.

– Generalnie ludzie 
Panu pomagali. Jakieś 
miłe spotkania?
– Pod koniec, w Gdańsku, 

spotkanie z dwoma kajakarza-
mi, którzy płynęli z Oświęci-

mia i - jak się okazało-  jeden 
też był nauczycielem. Z ludź-
mi, którzy mi pomagali, bo 
Wisła to nie tylko rzeka, ale 
też ludzie. Klub Boruta, Nowy 
Duninów (mniej więcej w po-
łowie zalewu we Włocławku) 
- stary żeglarz, pan Karol, po-
wiedział: jest pan pierwszym 
podróżnikiem, nic pan nie 
płaci, proszę się rozbić.

– Co Pan najmilej wspo-
mina z całej wyprawy?
– Fantastyczne widoki, wi-

działem orły, które rzadko 
można zobaczyć. Mnóstwo 
ptaków. W ostatnią noc mia-
łem współlokatora - bobra. 
Jak wypłynąłem z Krakowa, 
spotkałem rodzinę łabędzi. 
Ojciec – samiec płynął przed 
mną, co dopływałem do nie-
go, odwracał się i wydawał 

dźwięki – jakby do mnie 
mówił. Wszyscy przy brzegu 
śmiali się, że mam przewod-
nika. Na końcu podróży, przy 
ujściu Wisły, widziałem fokę. 
Czyli zwierzęta, widoki, pta-
ki – to było dla mnie najfaj-
niejsze.

– O czym się myśli, gdy 
się tak długo płynie?
Myśli się praktycznie, ale 

też o wszystkim. O pracy, o 
znajomych. Myśli się, żeby 
dopłynąć. Głowa to prob-
lem, bo jak się płynie 11-12 
godzin, nie da się jej „wyłą-
czyć”. Człowiek stara się nad 
tym zapanować, nieraz to jest 
lęk: jakby coś mi się stało, co 
wtedy?. Nie wolno się temu 
poddać, przestraszyć.

– Nie było myśli o rezyg-
nacji?

Pierwszego dnia było 
kiepsko, ale byłem bardzo 
zawzięty. Kiedy nie prze-
płynąłem zaplanowanych 
kilometrów, to odczuwałem 
wściekłość. Mnie zawsze 
ciągnie na jakiś rekord. Ka-
jakarze, których spotkałem, 
robili po 60 km i też miałem 
podobny plan, ale w końcu 
robiłem o 40 więcej.

– Pana uczniowie wie-
dzieli o rejsie?
Tak, nagłośniłem to w szko-

le, mocno kibicowali.
– Będą kolejne wyzwa-
nia?
Coś mi się już w głowie 

tworzy, ale póki co, nic kon-
kretnego. Wisła raczej nie, bo 
dwa razy się nie wchodzi do 
tej samej rzeki. Dosłownie.

– Dziękuję za rozmowę.

Przeciąganie 
liny na plaży Coraz bardziej zły na wiatr (cz. 2)



15www.iOtwock.info14 – 27 sierpnia 2017 SPOrT

reKlama

• OKS Start serdecznie za-
prasza na zajęcia sportowe dla 
dzieci. Treningi odbywają się 
w każdy poniedziałek i piątek na 
stadionie OKS-u, o godzinie 17. 
Przewidziane jest dużo aktyw-
ności, zabawy, a przede wszyst-
kim uśmiechu. Więcej informa-
cji pod nr telefonu 723258385.

• Przed nami druga odsło-
na sportowych zajęć w  ra-
mach akcji „Lato w mieście” 
organizowanej przez Miejski 
Ośrodek Sportu i  Rekreacji 
w  Karczewie, który zapra-
sza wszystkie dzieci oraz 
młodzież na zajęcia w  dni 
powszednie – od 16 do 31 

sierpnia w godz. 9.00 – 13.00. 
W  programie takie atrakcje 
jak m.in. gry na orliku, zaba-
wy zespołowe, piłka ręczna, 
piłka nożna, tenis stołowy, 
liczne konkursy.  Szczegóło-
wy harmonogram na stronie 
www.mosir.karczew.pl

Wakul

PiłKa NoŻNa Wszyst-
kich miłośników aktywnego 
wypoczynku zapraszamy 
na wspaniały Dzień Sportu 
i Rodziny LGD Natura i Kul-
tura, który odbędzie się 26 
sierpnia 2017 r. na boisku 
Integracyjnego Centrum 
Sportu i Rekreacji w Józefo-
wie (ul. Długa 44).  

Będzie to prawdziwe 
święto rodzinne ze 
sportem w  tle, ponie-

waż już tradycyjnie odbędzie 
się turniej piłkarski dla dru-
żyn dziecięcych oraz młodzie-
żowych. Prócz sportowych 
atrakcji w programie przewi-
dziane są m.in.: liczne war-
sztaty – w tym rękodzielnicze, 
animacje, zabawy dla dzieci 
czy dmuchane zjeżdżalnie. 
Dodatkowo, w  punkcie in-

formacyjnym LGD, będzie 
można uzyskać informacje 
o możliwościach pozyskania 
środków UE na realizację 
projektów na obszarze Part-
nerstwa.

Turniej piłkarski to ide-
alny sposób na populary-
zację piłki nożnej wśród 
najmłodszych, aktywnego 
sposobu spędzania wolnego 
czasu oraz zdrowego trybu 
życia. W  zawodach mogą 
wziąć udział zespoły szkol-
ne, reprezentacje dzielnic, 
kluby osiedlowe, itp. z  ob-
szaru LGD Natura i  Kul-
tura (Celestynów, Józefów, 
Karczew, Kołbiel, Osieck, 
Sobienie-Jeziory, Wiązow-
na). Każda drużyna musi 
liczyć minimum 6 zawod-
ników (maksymalnie 12), 
mieć wyznaczonego kapitana 

oraz pełnoletniego opiekuna. 
Rozgrywki odbywać się będą 
w następujących kategoriach 
wiekowych: roczniki 2009-
2011; 2006-2008; 2003-
2005. Czas gry – 2 x 10 min. 
z 3- minutową przerwą. Or-
ganizator przewidział nagro-
dy rzeczowe dla zwycięskich 
drużyn z  każdej kategorii. 
Dodatkowo sędziowie wska-
żą zwycięzców, którzy otrzy-
mają nagrody w następują-
cych kategoriach: najlepszy 
zawodnik, najlepszy strzelec, 
najlepszy bramkarz. Szczegó-
łowy regulamin wraz z kartą 
zgłoszeniową znajduje się  na 
naturaikultura.pl – należy ją 
przesłać na adres biuro@na-
turaikultura.pl  bądź dostar-
czyć do biura LGD w Karcze-
wie (termin zgłoszeń upływa 
w dniu 21.08.17).

KARATE Klub Sztuk 
Walk Sokudo uczestniczył 
w niezwykłym wydarzeniu, 
które przejdzie do historii. 
W dniach 20-30.07.2017 
odbyły się 10. Światowe 
Igrzyska Sportowe The 
World Games 2017, których 
gospodarzem był Wrocław.

Prezes naszego Klu-
bu Waldemar Ma-
zurek miał wielką 
przyjemność być 
koordynatore m 

wolontariuszy przy obsłudze 
zawodów w przeciąganiu liny 
( po egidą Polskiego Związku 
Przeciągania Liny).

Karatecy z  naszego klubu, 
uczniowie i absolwenci z Ze-
społu Szkół Nr 2 w Otwocku 
oraz uczennice z  Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Solcu nad Wisłą wspólnie 
tworzyli i współorganizowali 
te wielkie mistrzostwa spor-
tów nieolimpijskich.

Wolontariat to szansa 
uczestnictwa w  organizacji 
jednej z  największych im-
prez sportowych na świecie 
i  poznania jej tajników od 
kuchni. To także okazja, by 
zdobyć cenne doświadczenie 

i rozwinąć różne umiejętno-
ści, sprawdzić się w pracy ze-
społowej i udoskonalić swoje 
możliwości komunikacyjne.

Nasi wolontariusze oczywi-
ście okazali się niezawodni. 
Zaangażowali się i sprawdzili 
w 100%, dzięki czemu zawody 
przebiegły na najwyższym po-
ziomie. Dodatkowo otrzymali 
od Polskiego Związku Prze-
ciągania Liny pamiątkowe 
koszulki, w jakich wystąpiła 
reprezentacja naszego kraju 
oraz wrócili bogatsi o  nowe 
znajomości i przyjaźnie.

Dziękujemy panu Dariuszo-
wi Bajkowskiemu, prezesowi 
PZPL, za możliwość uczest-

niczenia w  tak wyjątkowym 
i prestiżowym wydarzeniu.

Skład ekipy KSW Sokudo:
- karatecy i członkowie Klu-

bu: Czarek Mazurek, Szymon 
Mazurek, Emilia Mazurek

- Zespół Szkół Nr 2 w Otwo-
cku: Wojciech Żaczek, Adam 
Piętka, Artur Maczyński, Mi-
chał Kornatowski, Karolina 
Trzaskowska, Kamil Jaroń, 
Adrian Grzęda, Bartłomiej 
Bocian, Norbert Szarek, Hu-
bert Szarek

- Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Solcu nad Wisłą: 
Ewelina Wieczorek i  Nata-
lia Mędrek.

Waldemar Mazurek

Sportowe wakacje

rodzinna integracjaWolontariusze 
na mistrzostwach
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