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Boisko na Ługach – trochę z dotacji, trochę z kredytu
Do pierwszego przetargu 
na wykonanie komplek-
su boisk przy os. Ługi nie 
zgłosił się żaden wyko-
nawca, do drugiego - tylko 
jeden. Firma Moris Polska 
zaproponowała cenę 2 
882 136,00, która jednak 
znacznie przewyższała 

wcześniej zaplanowa-
ne przez radnych środki, 
dlatego na ostatniej sesji 
przegłosowano wniosek, 
aby brakującą kwotę uzu-
pełnić zaciągniętym na ten 
cel kredytem.
Boisko ma otrzymać dota-
cję z budżetu państwa w 

wysokości 1 mln złotych, 
co pozwoli na pokrycie 1/3 
kwoty związanej z jego bu-
dową. Pozostałe fundusze 
mają pochodzić z budżetu 
miasta, w tym z kredytu.
Na ostatniej sesji skarb-
nik miasta wyraziła swój 
sprzeciw dotyczący zacią-

gania tej wierzytelności. 
Sugerowała, że po ana-
lizie budżetu można by 
przesunąć środki z inwe-
stycji, które nie mają moż-
liwości zostać wykonane 
w tym roku. Radni na to 
rozwiązanie nie zgodzili 
się i przegłosowali stano-

wisko dotyczące zwięk-
szenia kredytu.
Ile ma wynosić  i jakie raty 
będą spłacali mieszkańcy 
w kolejnych latach? Te in-
formacje podamy Państwu 
w kolejnym numerze.

Red.

Ruszają prace w parku 
– na początek woda i elektryczność

Po wielu trudach ze zna-
lezieniem wykonawców 
prac w zakresie rewita-
lizacji parku miejskiego 
wreszcie się udało. Jesz-
cze w tym roku zostaną 
wykonane wszystkie pra-
ce elektryczne i sanitarne 
za łączną kwotę prawie  
3 mln złotych.

Wkrótce park miejski zmie-
ni się w plac budowy. Sama 
elektryka, czyli m. in. wy-
miana latarni, wykonanie 
instalacji i przyłączy do 

planowanej tężni, zgodnie  
z ofertą przetargową bę-
dzie kosztować ponad 2 
mln zł. Wykonawca ma 90 
dni na realizację umowy. 
W tym roku park zostanie 
więc znacznie doświetlony.
Zgodnie z projektem latanie 
mają mieć kolor czarny. Ten 
sam kolor będzie domino-
wał wśród wszystkich ele-
mentów małej architektury.
Wykonawca instalacji sani-
tarnych ma mniejszy zakres 
prac i krótszy czas wykona-
nia ( 60 dni). Jego zadanie 

będzie polegało na budowie 
przyłączy wodno-kanaliza-
cyjnych od miejskiej toale-
ty, przyłączy wodnych do 
fontanny oraz podziemnej 
instalacji podlewania dla 
zieleni w całym parku.
Wykonane w tym roku 
prace pozwolą na to, by 
w przyszłym roku zainsta-
lować nową fontannę, po-
łożyć nawierzchnię placu 
głównego i alejki, zamówić 
tężnie oraz dokonać nasa-
dzenia zieleni.

Red.
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W delikatesach AdriA,
KArczewsKA 23, Ot-
wOcK znajdziesz ponad 20
nietypowych rodzajów mąki,
takich jak jaglana, z amaran-
tusa, z ciecierzycy, z komosy
ryżowej, tapiokowa, grochowa. 

Są to mąki całkiem inne
niż te znane zbożowe, ale
warto po nie sięgać (nawet
gdy możesz jeść gluten),
ponieważ zawierają wiele cen-
nych substancji odżywczych.
I tak np. mąka z ciecierzycy
zawiera: •błonnik – zapobie-
gający zaparciom, stabilizujący
poziom glukozy, • białko (aż

20% składu) – stanowiące
świetną alternatywę dla białka
zwierzęcego, • potas – sprzy-
jający obniżeniu ciśnienia czy
• magnez – regulujący pracę
układu nerwowego. Nadaje
się do: zagęszczania zup i

sosów  ( zwłaszcza tych wege-
tariańskich, które wzbogaci w
białko), placków i naleśników
– wyjdą dość sycące oraz jako
zdrowszy zamiennik bułki tartej
i jajka w ciastach czy kotletach
( na panierkę ).

Natomiast mąka ba-
nanowa robiona jest z pla-
tanów, czyli bananów
zielonych warzywnych.
Charakteryzują się one dużą
zawartością skrobi przy niskiej
zawartości cukrów (idealne

dla cukrzyków). Mąka jest neu-
tralna w smaku,  nadaje się
świetnie  do wyrobu bezg-
lutenowych deserów, za-
gęszczania sosów, wypieku
chleba (może stanowić 30%
ciasta chlebowego) i ciast. 

Mąki bezglutenowe - bogaty wybór w Adrii

W poprzednim numerze
(14) iOtwock.info pisaliśmy o
kolizji trzech aut na skrzyżowa-
niu ul. Filipowicza i Armii Kra-
jowej w Otwocku przy prze-
jeździe kolejowym
(„Skrzyżowanie na chybił –
trafił”). Rosyjska ruletka trwa
nadal. 

Kolejny „dzwon” miał
miejsce we wtorek (14.08) ok.
9.30. Tym razem starła się
technika francuska w postaci
peugeota z technologią
niemiecką, czyli vanem volk-
swagen. Wynik? Wyglądało na
remis. Uszkodzono po jednym
błotniku z częścią pasa przed-
niego, a rozgrzany asfalt

łapczywie przyjął parę litrów
chłodniczego płynu. Winą obar-
czono „francuza”, który wymusił
pierwszeństwo przejazdu.
Koszt – 250 zł na poczet man-
datu. Obaj panowie kierujący
- bez wskazań na spożycie
alkoholu. Na szczęście, dla
odmiany, w tej sytuacji bilans
zamknął się wyłącznie na
poziomie strat materialnych
(nie dotyczy blacharzy i
lakierników). Reasumując,
skrzyżowanie ul. Filipowicza i
Armii Krajowej stało się ostatnio
bardzo żądne niezdrowych
wrażeń. Nie dajmy się złapać
drapieżnej hydrze otwockiej.

Sławomir Wąsowski

Kierująca osobówką
mieszkanka powiatu otwock-
iego z rozległymi obrażeniami
ciała została przewieziona do
szpitala w Warszawie. Pasażer
peugeota i jeden z pasażerów
autobusu trafili do otwockiego
szpitala. Do wypadku doszło
w niedzielę (12.08) nad ranem
ok. godz. 3.30 na skrzyżowaniu
w Woli Duckiej. 

Jak podaje Anna Wasilewicz

z KPP Otwock, kierujący auto-
busem linii Tarnopol – Warsza-
wa obywatel Ukrainy (lat 47)
nie dostosował prędkości do
panujących warunków jazdy i
uderzył w tył skręcającego w
lewo forda. O sile uderzenia
świadczy zupełnie rozbity tył
auta osobowego, które odwró-
ciło się przodem do Kołbieli.
Kierowcy autobusu już postaw-
iono zarzuty. 

Ile osób ucierpi jeszcze,
zanim bezpiecznie pojedziemy
nową S17? Policja apeluje o
szczególną ostrożność na od-
cinku budowanej trasy.

SW

Na otwockich ulicach w
godzinach nocnych można
usłyszeć donośny dźwięk sil-
ników i przeraźliwy pisk opon.
Jak w wielu i innych miastach,
tak i u nas są amatorzy nocnych
wrażeń na ulicach. Niestety,
„swobodni jeźdźcy” powodują
nie tylko hałas, który budzi
mieszkańców, ale również i za-
grożenie w ruchu drogowym.

Ale jak to w życiu bywa: jest
akcja – jest i reakcja. Otwoccy
mundurowi rozpoczęli nocne
kontrole. Poruszają się po uli-
cach miasta również pojazdami
nieoznakowanym, nasłuchując,
gdzie tłumiki mocniej grają.
Posługują się laserowymi
miernikami prędkości i kręcą
filmy rejestratorami wideo.
Każdy z „szybkich” ma okazję

zostać bohaterem filmowym,
choć znikome są szanse na
pojawienie się na dużym
ekranie. Istotne stają się infor-
macje mieszkańców wybud-
zonych ze snu. I tak  - w ostat-
nich dniach dwóch młodych
amatorów czterech kółek i jeden
motocyklista oddali w ręce
sprawiedliwości swoje up-
rawnienia. Nie tylko znacznie

przekroczyli prędkość, ale i
stan techniczny ich maszyn
budził poważne zastrzeżenia

funkcjonariuszy drogowych. I
jak tu jutro do roboty jechać?

SW

Wypadek autobusu na DK 17

Nocni szybcy i wściekli

Skrzyżowanie na chybił
trafił  - ciąg dalszy

Prasowe tytuły o wypadkach na DK 17 pojawiają się
ostatnio bardzo często. Niedawno przy ul. Narutowi-
cza zginęła młoda kobieta. Tym razem w zderzeniu
autobusu marki Volvo z osobowym fordem kuga obyło
się bez ofiar, ale w zdarzeniu ucierpiały 3 osoby.
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Było to ok. trzeciej w nocy.
Paliły się drewniane,
wewnętrzne schody. Szybko
zaalarmowała pozostałych
mieszkańców, którzy natych-
miast zaczęli gasić zarzewie
ognia. Wezwano też otwocką
straż. Kiedy po 20 minutach
przybyli ratownicy (2 zastępy),
ogień był już opanowany.
Strażacy dogasili nadpalone
schody. Stwierdzono praw-
dopodobieństwo podpalenia
drewnianej konstrukcji i zaw-
iadomiono policję, która podjęła
dochodzenie wspólnie z
biegłym z zakresu pożarnictwa. 

Budynek to jednopiętrowy,
drewniany „świdermajer” z

zagospodarowanym pod-
daszem. Mieści się w nim 13
lokali mieszkalnych, które zaj-
muje kilkadziesiąt osób. Na
górze mieszka m. in. kobieta z
trójką dzieci. Drewniane schody
to jedyna droga ewakuacji. Jed-

na ze zbulwersowanych sąsi-
adek pyta retorycznie: ”Co ona
by zrobiła? Wyrzuciłaby dzieci
przez okno?” 

Jeśli faktycznie doszło do
podpalenia, to do tego pytania
dokładamy jeszcze jedno: co

trzeba mieć w głowie, żeby w
nocy podpalać drewniany dom,
odcinając jednocześnie ludziom
jedyną drogę ucieczki? To py-
tanie pozostawiamy również
bez odpowiedzi.

Sławomir Wąsowski

Podpalenie w Otwocku-Świdrze?
Tragicznie mógł się zakończyć pożar przy
ul. Zacisznej 26 w Otwocku-Świdrze.
Jedną z mieszkanek pierwszego piętra
tamtejszego, wielorodzinnego budynku
obudził duszący dym. 
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Mogą w nim uczestniczyć ubezpieczone panie w wieku 
od 50 do 69 lat, które nie były leczone z powodu raka 
piersi i jednocześnie:
· w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej mammo-
grafii w ramach Programu
· lub otrzymały wynik ze wskazaniem do wykonania badania 
po 12 miesiącach (dotyczy kobiet, u których w rodzinie wy-
kryto raka piersi u matki, siostry, córki lub w badaniu gene-
tycznym stwierdzono mutacje w genach BRCA 1 i BRCA 2)
Badania mammograficzne odbędą w mobilnej pracowni 
mammograficznej (mammobusie) w Otwocku – 14 wrze-
śnia 2018 przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kul-
tury, ul. Poniatowskiego 10
Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 
58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. 
Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.
Istotnym elementem badania jest ocena porównawcza wy-
ników z poprzednich badań, dlatego prosimy o przyniesie-
nie na badanie zdjęć/płyt z poprzednich mammografii.

Bezpłatne badania mammograficzne

W ostatnich dniach utwo-
rzono 5 punktów samoob-
sługowych z 36 rowerami. 
Są one zlokalizowane w 
kilku miejscach:
● Skwer 7 Płk. Ułanów 
(Małpi Gaj)
● Park Miejski (Skwer Len-
nestadt)
● Osiedle Morskie Oko (u 
zbiegu ul. Hallera i Gene-
ralskiej)
● PKP Świder (ul. Jasna, 
obok poczty)
● Top Market (ul. Żerom-
skiego) - stacja została uru-
chomiona dzięki współpra-
cy z prywatnym partnerem 
Wojciechem Krawczykiem.

Warto podkreślić, że jest 
to projekt pilotażowy, po-
trwa do 4 listopada br. Jak 
podkreśla radny, Jarosław 
Margielski - to od miesz-
kańców Otwocka zależy, 
czy chętnie będą korzystać 
z rowerów i czy w efek-
cie program pozostanie w 
mieście. Pierwotnie zakła-
dano, że z jednośladów 
będzie można korzystać 
już w ubiegłym roku, jed-
nakże wystąpiły opóźnienia 
wynikające z braku zgody 
rady miasta i przeznacze-
nia odpowiednich środków. 
Pojawiła się szansa uru-
chomienia projektu wiosną, 
ale ostatecznie nastąpiło 
to kilka dni temu. Jak po-
informował przedstawiciel 
Nextbike Polska - firma mo-
nitoruje systemy, a sam po-

Otwocki Rower Miejski 
wystartował

W poniedziałek, 13 sierpnia, na skwerze Lennestadt w Otwocku odbyła się inau-
guracja pilotażowego projektu pn. „Otwocki Rower Miejski”. Prezentacja miała 
miejsce w obecności władz miasta reprezentowanych przez wiceprezydenta 
Przemysława Zaboklickiego, radnych oraz rzecznika prasowego firmy NextBike 
Polska SA Marka Pogorzelskiego.

mysł montażu rowerów w 
kolejnym podwarszawskim 
mieście, cieszy. Pojazdy są 
bowiem kompatybilne z po-
dobnym systemem m.in. w 
stolicy, z którego skorzysta 
1,7 tys. otwocczan oraz w 
Konstancinie- Jeziornej. Po 
prezentacji wiceprezydent, 
radni i prezes zarządu 
Nextbike przejechali rowe-
rami ze stacji przy skwerze 
Lennestadt do Małpiego 
Gaju. 
„Otwocki Rower Miejski to 
program pilotażowy, mamy 
jednak nadzieję, że rower 
miejski stanie się stałym 
elementem krajobrazu mia-
sta. To kolejny już system 
Nextbike Polska w bezpo-
średnim sąsiedztwie War-
szawy. Rowery można już 
wypożyczać w Konstanci-
nie-Jeziornie, Piasecznie, 
Pruszkowie i Michałowi-
cach, a od poniedziałku 13 
sierpnia w Otwocku. Two-
rzy się aglomeracyjny sys-
tem rowerowy” – mówi Ro-
bert Lech, prezes zarządu 
Nextbike Polska.
„Otwocki Rower Miejski to 
kolejna inicjatywa w na-
szym mieście, która promu-
je aktywny tryb życia wśród 
mieszkańców i jednocze-
śnie ułatwia komunikację, 
a to wpisuje się z kolei w 
zapobieganie niskiej emi-
sji pyłów zawieszonych 
PM 2,5 oraz PM 10. Jest 
to doskonałe uzupełnienie 
programu budowy ścieżek 

rowerowych w ramach Zin-
tegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych” – skomento-
wał z kolei  Piotr Stefański, 
wiceprezydent Otwocka.

Warto tutaj wspomnieć, jak 
korzystać z systemu. Użyt-
kować go może każdy za-
rejestrowany w systemie 
Veturilo, a także ci, którzy 
założą konto na urucho-
mionej stronie internetowej: 
otwockirower.pl. 10 złotych 
- to kwota niezbędna do 
wypożyczenia roweru, któ-
rą musi być zasilone konto. 
Innym sposobem jest wpi-
sanie na terminalu numeru 
telefonu, kodu PIN i nume-
ru wypożyczonego jedno-
śladu. Najszybszą możli-
wością jest skorzystanie z 
bezpłatnej aplikacji Next-
bike i zeskanowanie kodu 
QR.
Jeśli chodzi o stawki, to po 
wpłaceniu kwoty startowej 
za jazdę:
● do 20 minut  - nic nie pła-
cimy 
● do 60 minut  - płacimy 1 zł 
● do 120 minut - płacimy 3 zł 
● do 180 minut - płacimy 5 zł 
● za kolejne godziny - płaci-
my po 7 zł
Nie pozostaje nic innego, 
jak zachęcić do korzystania 
z rowerów, bo jeśli projekt 
się przyjmie, to ma szansę 
pozostać na stałe w na-
szym mieście..

Sebastian Rębkowski
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Władze Karczewa zachę-
cają mieszkańców gmi-
ny do zaangażowania się  
w akcję Budżetu Partycy-
pacyjnego na rok 2019. 
Wszyscy mogą przedsta-
wić swoje propozycje dzia-
łań, inwestycji i zmian, któ-
re uważają za interesujące 
i przynoszące coś dobrego 
dla pozostałych współoby-
wateli. W tym roku na reali-
zację pomysłów mieszkań-
ców przeznaczono nieco 
ponad 583 tys. zł. Warto 
skorzystać, jest to większy 
budżet niż ubiegłoroczne - 
ponad 521 tys. zł. Na stro-
nie internetowej: karczew.
pl można pobrać wszelkie 
potrzebne formularze zgło-
szeniowe, zgody i karty gło-
su. Pozostaje zaprosić do 
wzięcia udziału w akcji.

System TBS (Towarzystwo 
Budownictwa Społeczne-
go) nie jest w Polsce czymś 
nowym, ponieważ funkcjo-
nuje już od połowy lat 90. 
Nowatorskie jest natomiast 
prowadzenie inwestycji 
przez spółkę, która zasad-
niczo budownictwem się 
nie zajmuje. I taką właśnie 
inicjatywę podjęło Komu-
nalne Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej w Kar-
czewie na czele z preze-
sem Krzysztofem Balcerza-
kiem. Było to możliwe po 
uzyskaniu nisko oprocen-
towanego kredytu w wyso-
kości do 4 mln zł w Banku 
Gospodarstwa Krajowego 
i przekazaniu prawie 1 ha 
działki przez Radę Miejską 
w Karczewie. W kosztach 
budowy partycypuje KPEC 
i przyszli mieszkańcy.
W uroczystości wmurowa-
nia aktu erekcyjnego pod 
drugi budynek 14 sierpnia 
(wtorek), obok przedsta-
wicieli inwestora, tj. wspo-
mnianego prezesa i Rady 
Nadzorczej KPEC z prze-
wodniczącym Bartłomiejem 
Tkaczykiem, wzięli udział: 
burmistrz Karczewa Wła-
dysław Dariusz Łokietek, 
przedstawiciele RM: Anna 
Trzepałka i Anna Osial  
z przewodniczącą Danutą 
Trzaskowską, przedstawi-
ciel wykonawcy E.W. Rental 
Krzysztof Walasek, kierow-
nik budowy Michał Pelak 
oraz karczewski proboszcz 
ks. Andrzej Sobczyk. Oka-

Nieubłaganie zbliża się 
nowy rok szkolny, już za kil-
kanaście dni dzieci wrócą do 
szkół. Jednakże po wytężo-
nej  nauce, potrzebna jest 
także chwila na odpoczynek 
od obowiązków. Według naj-
nowszych informacji, jesz-
cze w tym roku obok Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Karcze-
wie powstanie plac zabaw. 
Jak się okazało, gmina 
otrzymała zastrzyk gotówki 
ze środków Unii Europejskiej  
w kwocie nieco ponad  
63 tys. zł. Dofinansowanie 
pochodzi ze środków Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 
w ramach działania :„Wspar-
cie na wdrożenie operacji  
w ramach strategii rozwoju lo-
kalnego kierowanego przez 
społeczność”. Jeśli wszystko 
pójdzie zgodnie z planem, już  
w najbliższych dniach powin-
na się rozpocząć procedura 
wyboru wykonawcy robót.

Sebastian Rębkowski

Propozycje  
na stół

Dofinansowanie 
dla Karczewa

TBS Otwock Mały  
– etap drugi

W lipcu ubiegłego roku Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Karczewie 
podjęło nowatorskie przedsięwzięcie na skalę kraju: budowę domu wielorodzinnego w 
systemie TBS przy ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym. Kiedy pierwszy blok jest już 
prawie gotowy, wmurowano akt erekcyjny pod budowę drugiego budynku.

zało się, że w procesie 
przetargowym wygrała ta 
sama firma, która prowadzi 
budowę pierwszego bloku. 
Prezes Balcerzak nie ma 
żadnych zastrzeżeń i chwa-
li sobie współpracę z war-
szawskim wykonawcą. Jak 
przekazał redakcji: dotych-
czasowe roboty odbywają 
się zgodnie z założonym 
harmonogramem, a ustale-
nia w ich trakcie świadczą 
o profesjonalizmie i zaan-
gażowaniu prowadzących 
prace. Zadowolenia nie krył 
też karczewski burmistrz.  
W swojej wypowiedzi pod-
kreślił słuszność decy-
zji radnych, a dotyczącej 
przekazania działki pod 
budowę. Trudno się dziwić 
– nowe mieszkania, nowi 
podatnicy, większa szansa 
na rozwój miasta.
Cała inwestycja obejmu-
je budowę trzech domów 
wielorodzinnych, łącznie 
są 93 lokale (po 31 każdy) 
o powierzchniach od 36 do 
65 m2. Pierwszy budynek 
, zgodnie z zapowiedzią, 
ma zostać oddany w grud-
niu tego roku. Wszystkie 
lokale już dawno zostały 
zarezerwowane (nie tylko 
przez karczewian), zaś ich 
przyszli mieszkańcy mie-
li do wyboru sporą gamę 
materiałów wykończenio-
wych, a nawet wpływ na 
rozkład swojego mieszka-
nia (wszystko z pieczątką 
inspektora nadzoru bu-
dowlanego). Inwestycja 

cieszy się dużym zainte-
resowaniem. Na lokale 
w drugim budynku wpły-
nęło już ok. 20 podań. Te 
mieszkania również zo-
staną oddane na rodzinne 
święta Bożego Narodze-
nia, oczywiście w przy-
szłym roku. Drugi etap 

inwestycji przewiduje tak-
że budowę placu zabaw i 
siłowni plenerowej, która 
będzie częścią wspólną 
wszystkich mieszkańców. 
Oczywiście powstaną rów-
nież zewnętrzne parkingi.

Sławomir Wąsowski



17 SIERPNIA 2018 7AKTUALNOŚCI

Jakie pretensje do KM mają 
pasażerowie, czytaj: „Pasa-
żerowie linii 7 piszą rekla-
macje do KM” oraz „Alarm 
w Otwocku i Świdrze”. Po-
nieważ do naszej redakcji 
także docierały głosy nie-
zadowolonych pasażerów, 
zapytaliśmy rzecznika KM, 
co firma ma do powiedze-
nia w sprawie ZKA. W pią-
tek, 10 sierpnia, otrzymali-
śmy w końcu (po kilkunastu 
dniach) odpowiedź z Biura 
Rzecznika Prasowego KM 
podpisaną przez dyrektor 
Donatę Nowakowską.
Oto jak przewoźnik tłuma-
czy problemy:
,,Prowadzenie ZKA na tra-
sie na Świder - Otwock  jest 
zadaniem bardzo trudnym 
z wielu względów. Przede 
wszystkim infrastruktura 
drogowa składa się z bar-
dzo wąskich dróg, co przy 
kursowaniu ZKA Kolei 
Mazowieckich, ale także 
komunikacji prowadzonej 
przez ZTM oraz ruchu sa-
mochodów prywatnych 
powoduje ogromne korki, 
które przekładają się na 
opóźnienia autobusów. 
Na miejscu - zarówno  
w Świdrze, jak i w Otwoc-
ku - pracują nasi koordyna-
torzy czuwający nad funk-
cjonowaniem kursowania 
autobusów i pociągów. Dla 
poprawy organizacji doło-
żyliśmy jeszcze jednego 
koordynatora w Świdrze,  
a także udało nam się 
przesunąć przystanek au-
tobusowy bliżej stacji PKP.  
W miarę możliwości kur-
sy pociągów są dostoso-
wywane do ewentualnych 
opóźnień autobusów ZKA, 
a nasi koordynatorzy kon-

Koleje Mazowieckie  
tłumaczą się w sprawie ZKA

Pisaliśmy ostatnio o problemach pasażerów  
w związku z zamknięciem torów między Otwoc-
kiem a Świdrem  (pozwalającym wykonawcy na 
budowę tunelu w ciągu ulicy Majowej). Najwięk-
sze zastrzeżenia podróżnych wzbudził przede 
wszystkim sposób organizacji i prowadzenia 
autobusowej komunikacji zastępczej.

taktują się między sobą  
w przypadku potrzeby 
opóźnienia wyjazdu auto-
busu i ewentualnego sko-
munikowania z pociągiem 
Kolei Mazowieckich lub 
SKM, co jednak z powodów 
technicznych nie zawsze 
jest możliwe. Nadmieniam, 
że nasi koordynatorzy zo-
stali zobowiązani do tego, 
by odprowadzać potoki po-
dróżnych aż do ostatniego 
podróżnego. 
Należy mieć też na wzglę-
dzie, że oprócz utrudnień 
wynikających z samego re-
montu, na ruch pociągów na 
linii 7 wpływają inne czynni-
ki, jak np. awarie infrastruk-
tury lub awarie składów, a 
także nałożenie się remon-
tów na dwóch odcinkach - 
pomiędzy Dęblinem a Pila-
wą, Otwockiem a Świdrem 
oraz dodatkowo zamknię-
ciem stacji Warszawa Ol-
szynka Grochowska.”  - czy-
tamy w informacji z KM.
Przypominamy, że od  
9 sierpnia została wprowa-
dzona korzystna dla pasa-
żerów zmiana lokalizacji 
postoju autobusów koło 
stacji Świder (mapa w za-
łączniku) - przystanek dla 
osób wsiadających i wysia-
dających znajduje się teraz 
na ul. Jana Pawła II. 
Gorzej, że jak podaje do-
brze poinformowana „Sió-
demka” „otwarcie ruchu 
na odcinku Świder-Otwock 
od 3 września stoi pod 
znakiem zapytania - pla-
nowane jest przedłużenie 
zamknięcia do POŁOWY 
września”. Jest to jednak 
informacja nieoficjalna.

ZetKa

Komunikat KM
Uruchomienie dodatkowego kursu ZKA Pilawa 17:48 – 
Dęblin - informujemy, że w okresie 20-31 sierpnia 2018 r.  
uruchomiony zostanie dodatkowy kurs autobusu ZKA PI-
LAWA 17:48 – DĘBLIN 19:38 (P. WOLĘ ŻYCKĄ).
Będzie on realizowany w terminie kursowania (D) od po-
ciągu nr 19213 (przyjazd do stacji Pilawa godz. 17:40).
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- Ile propozycji prezy-
denta Otwocka zaakcep-
towała rada miasta w tej 
kadencji?
- Szczerze mówiąc to trud-
no takie przykłady wymie-
nić. Jeśli nawet jakieś in-
westycje zostały wpisane 
do budżetu miasta, to wy-
sokość przeznaczonych na 
ten cel środków uniemoż-
liwiała ich realizację. Od 
początku tej kadencji radni 
koalicyjni, którym przewo-
dzi PIS, dali jasny sygnał, 
że będą działali w opozycji 
do inicjatyw prezydenta. 
Konsekwentnie odrzucają 
wszystkie pomysły, szko-
dząc przede wszystkim 
interesom mieszkańców,  
a nie władzom miasta.

- Czego nie udało się zre-
alizować?
- Wielu naszych propozycji. 
Bulwersującą sprawą było 
odrzucenie przed dwoma 
laty unijnej dotacji w wys. 
1,5 mln zł na opracowanie 
planu rewitalizacji zdegra-
dowanych obszarów w cen-
trum miasta. Z naszego bu-
dżetu mieliśmy dołożyć tylko 
200 tys. zł. Ta kwota mogła 
być jeszcze pomniejszona 
o ponad 100 tys. zł, które 
zadeklarował wówczas mi-
nister rozwoju w liście gra-
tulacyjnym do prezydenta 
Otwocka po naszym zwy-
cięstwie w europejskiej kon-
kurencji. Mieliśmy być lide-
rem w międzynarodowym 
projekcie RESTAURA. Nic 
z tego jednak nie wyszło, 
bo koalicyjni radni odrzucili 
unijną dotację. Zamiast in-
westorów, którzy przystę-
powaliby teraz do odnowy 
historycznej części miasta, 
z atrakcyjnym zapleczem 
handlowo- usługowym  
w rynku, mamy nadal targo-
wisko ze straganami i łóżka-
mi polowymi.

Za błędne decyzje radnych  
płacą mieszkańcy

Targowisko w centrum Otwocka zamiast planu rewitalizacji zdegradowa-
nych obszarów miejskich to skutek odrzucenia przed dwoma laty unijnej do-
tacji przez koalicyjnych radnych, którym przewodzi PIS. Brak zgody na re-
alizację projektu RESTAURA zniweczył odnowę historycznej części miasta,  
w której nadal króluje handel obwoźny. To tylko jeden z przykładów torpedowa-
nia przez przewodniczącego rady miasta inicjatyw prezydenta Otwocka, sprzyja-
jących poprawie standardu życia w aglomeracji. Za decyzje koalicyjnych radnych, 
podejmowane w obecnej kadencji, zapłacą teraz mieszkańcy. O skutkach tych 
działań rozmawiamy z Piotrem Stefańskim, wiceprezydentem miasta.

- Dlaczego odrzucono 
projekt, który miał po-
prawić estetykę centrum 
miasta?
- Można się tylko domyślić, 
że realizacja projektu - uni-
katowego w skali europej-
skiej - z międzynarodowymi 
partnerami przysporzyłaby 
popularności miastu i pre-
zydentowi. To jest sprzecz-
ne z polityką koalicyjnych 
radnych, którzy od począt-
ku torpedowali jego dzia-
łania. Za wszelką cenę 
chcieli odwołać prezydenta 
i szukali na niego różnych 
haków. Gdy to się nie po-
wiodło, zorganizowali pod 
koniec 2016 roku referen-
dum, które sami przegra-
li. Od tego momentu ataki 
na prezydenta Zbigniewa 
Szczepaniaka, który, nie-
stety, przypłacił to własnym 
zdrowiem, jeszcze bardziej 
się nasiliły. Urażona duma 
bardzo doskwiera oponen-
tom, dlatego szanse na ak-
ceptację przez koalicyjnych 
radnych jego propozycji 
zmalały od tego momentu 
właściwie do zera. Tracą na 
tym głównie mieszkańcy.

- Które propozycje prezy-
denta trafiły do kosza?
- Odniosę się tylko do naj-
ważniejszych. Prezydent 
zabiegał o przedłużenie 
ulicy Warsztatowej do drogi 
wojewódzkiej nr 801. Na tę 
nadwiślańską trasę musimy 
wjeżdżać przez sąsiednie 
miasto Józefów. Próbowa-
liśmy przekonać radnych 
do wykonania wjazdu z tej 
wojewódzkiej drogi bez-
pośrednio do Otwocka. 
Chcieliśmy odciążyć ruch 
komunikacyjny od osiedla 
Ługi i od strony Karczewa, 
żeby nie kumulować poran-
nego korka w jednym miej-
scu i rozłożyć go na dwa 
wjazdy. Radni długo się 
zastanawiali, jaki interes 

ma w tym prezydent i wy-
myślili, że pewnie chce do-
godzić jakieś firmie. Powód 
odmowy przedłużenia ulicy 
do tej drogi był absurdalny 
i nie poparty żadnymi argu-
mentami. Skutek jest taki, 
że korki się nasiliły i sa-
mochody dostawcze prze-
jeżdżają przez centrum,  
a zanieczyszczenie powie-
trza w uzdrowiskowym kie-
dyś mieście potęguje się. 
Swoją odmową radni, któ-
rym przewodzi PIS, znów 
skrzywdzili mieszkańców. 
Mam nadzieję, że wyborcy 
już wkrótce ich rozliczą za 
takie postępowanie.

- Są kolejne powody do 
takich rozliczeń?
- Jest ich bez liku i moż-
na je długo wymieniać, ale 
wyborcy powinni rozliczyć 
radnych za utratę ponad 
50 mln zł unijnych dotacji 
na rozbudowę i moder-
nizację miejskiej oczysz-
czalni. Wprowadzona  
w tym roku podwyżka sta-
wek za dostawę wody i od-
biór ścieków dla mieszkań-
ców Otwocka i Karczewa 
jest efektem działalności 
Jarosława Margielskiego, 
przewodniczącego rady 
miasta. Tak skutecznie 
przekonywał instytucje 
państwowe do odmowy 
wsparcia dla Otwockiego 
Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji, że 
unijne dotacje przepadły. 
Miejska spółka musiała 
korzystać z pożyczek, aby 
realizować najpilniejsze 
inwestycje i teraz je spła-
ca wraz z odsetkami, które 
wynoszą rocznie ok. 3 mln 
zł. Gdyby nie te zobowią-
zania, nie byłoby żadnej 
podwyżki taryf dla miesz-
kańców. Teraz te zadłuże-
nia trzeba będzie spłacać 
przez kolejne lata, bez 
względu na to, kto wygra 

wybory. Spółką zarządza 
świetny fachowiec, tego-
roczny manager roku wy-
łoniony w ogólnopolskim 
konkursie i dlatego te pod-
wyżki są niewielkie. PIS 
nie ma takich fachowców, 
dlatego strach pomyśleć, 
jakie byłyby te stawki pod 
ich rządami. Spowodo-
wali te zadłużenia, ale 
nie mają żadnego pomy-
słu na politykę finansową 
miasta. Niebawem zafun-
dują mieszkańcom kolej-
ną podwyżkę. Tym razem 
będą to opłaty za odbiór 
śmieci ponoszone w przy-
szłym roku.

- Skąd te obawy?
- Od stycznia przyszłego 
roku będą obowiązywa-
ły ujednolicone dla całego 
kraju nowe zasady odbioru 
i zagospodarowania od-
padów. Trzeba przepro-
wadzić przetarg na wybór 
firmy, która będzie świad-
czyła te usługi. Umowa  
z dotychczasowym odbior-
cą śmieci wygasa z końcem 
grudnia. Na ostatnim posie-
dzeniu zaproponowałem 
radnym, żeby zagwaran-
towali pieniądze na ten cel 
na 2019 r. i ogłosili przetarg  
w październiku, aby zdążyć  
z obowiązującą procedurą. 
To będzie przetarg na dość 

dużą kwotę, dlatego ogło-
szenie musi wisieć przez 
ok. 60 dni. W tym okresie 
będą składane oferty. Po-
tem trzeba je przeanali-
zować, zapewnić czas na 
ewentualne odwołania lub 
zapytania firm. To wszystko 
potrwa, zanim podpisana 
zostanie umowa na odbiór 
śmieci. Jeśli to się zrobi po 
wyborach i dopiero nowy 
prezydent ogłosi przetarg, 
to nie ma żadnych szans 
na to, żeby zdążyć przed  
1 stycznia z wyborem firmy, 
która będzie obsługiwać 
miasto. Radni stwierdzili, 
że ja muszę mieć w tym 
jakiś interes, skoro ich do 
tego namawiam, dlatego 
nie przeznaczyli tych pie-
niędzy na przyszły rok i nie 
wyrazili zgody na to, żeby  
przetarg przed wyborami 
ogłosić. Inne miasta już 
przeprowadzają takie prze-
targi, bo im wcześniej wy-
łonią firmy, tym będą mieli 
większe możliwości na wy-
negocjowanie korzystniej-
szych warunków finanso-
wych. Jeśli przedsiębiorcy 
pozyskają już dużo zleceń, 
to pod koniec roku zaczną 
dyktować wyższe ceny za 
swoje usługi. W tej sytuacji 
odbiór śmieci w 2019 roku 
może kosztować o 50 proc. 
więcej. O tyle samo wzro-
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sną ceny dla mieszkańców. 
Przy takim podejściu rad-
nych koalicyjnych budżety 
gospodarstw domowych 
znacznie się skurczą.

- Co można zrobić w tej 
sytuacji?
- Wybrać rozsądnych ludzi 
do przyszłej rady miasta, 
którzy będą współpraco-
wali z prezydentem, a nie 
szargali mu opinię i bez-
podstawnie go oskarżali. 
Zbliżają się wybory, dlate-
go znów przewodniczący 
Jarosław Margielski skie-
rował skargę do prokura-
tury jako element kampa-
nii wyborczej. Przed 4 laty 
było podobnie. Do tej pory 
zresztą toczy się postępo-
wanie sądowe w sprawie 
bezzasadnych oszczerstw 
p r z e d s t a w i o n y c h  
w ulotkach wyborczych. 
Manipulacje i socjotech-
niczne sztuczki zdomi-
nowały jego czteroletnią 
kadencję. Zamiast się 
skupić na strategii rozwo-
ju miasta i na niezbędnych 
inwestycjach, całą swo-
ją energię poświęca na 
torpedowanie wszystkich 
inicjatyw. Koalicyjni radni 
pieniądze przeznaczają 
na budowę pomników i 
robienie imprez okoliczno-
ściowych za 150 000 zł. To 
jest naprawdę skandal, bo 
taka kwota mogłaby być 
przeznaczona na budowę 
drogi do wyjątkowego cen-
trum rehabilitacji i opieki 
nad osobami z demencją 
oraz innymi schorzeniami 
neurologicznymi. Do tego 
Centrum ORIGIN, które 
rusza za kilka tygodni i bę-
dzie międzynarodową wi-
zytówką Otwocka, nie ma 
utwardzonej drogi, bo rad-
ni od półtora roku zwleka-
ją z decyzją. To jest inwe-
stycja warta ok. 300 tys. 
zł. Inwestor deklarował 
przygotowanie dokumen-
tacji projektowej i sfinan-
sowanie połowy kosztów 
tej budowy. Swoją arogan-
cją obecna rada zniechę-
ca inwestorów do realiza-
cji projektów w Otwocku, 
a to jest ewidentne dzia-
łanie na szkodę lokalnej 
społeczności. Przy urnach 
mieszkańcy wkrótce będą 
mieli wybór, czy chcą żyć  
w przyjaznym, czy wiecz-
nie skonfliktowanym mie-
ście.

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała Jolanta Czudak

Nowe etykiety zostaną 
umieszczone na wszyst-
kich stacjach tankowania 
pojazdów i to nie tylko na 
dystrybutorach i pisto-
letach, ale też przy wle-
wach paliwa i instrukcjach 
obsługi nowych pojaz-
dów zarejestrowanych po  
11 października br. Nalep-
ki na dystrybutorach mają 
mieć przynajmniej 30 mm 
średnicy, a te na pistole-
tach i wlewach paliwa nie 
mniej niż 13 mm. Zdaniem 
unijnych urzędników wpro-
wadzane oznaczenia mają 
ułatwić kierowcom w całej 
Unii Europejskiej wybór 
odpowiedniego paliwa i po-
móc uniknąć problemów, 
których można doświad-
czyć po wlaniu do baku 
czegoś niewłaściwego.
Na razie nowy system iden-
tyfikacyjny pojawi się tylko 
jako alternatywa. Nie za-
stąpi on od razu znanych 
od lat skrótów ON i Pb,  
a jedynie będzie stanowić 
dodatkową informację. Dla 
benzyny - E5, E10 i E85 - 
oznaczenia będą przedsta-
wione w kółku. Informacje 
wewnątrz znaku będą od-
nosić się zawartości bio-
komponentów w paliwie, 
np. w przypadku „Exx” - „E” 
będzie oznaczać etanol, 
a „xx” jego maksymalną 
ilość, jaką można zastoso-
wać w pojeździe. Dla oleju 
napędowego nowe ozna-
czenia to: B7, B10 i XTL. 
Będą one przedstawione w 
kwadracie. Litera „B” ozna-
cza biodiesel, a liczba obok 
litery - maksymalną ilość 
biodiesla dopuszczalną  
w przypadku danego pojaz-
du. XTL natomiast to nie-
rafinowany olej napędowy. 
Oznaczenia dla paliw ga-
zowych to: H2, CNG, LPG 

Nowe oznaczenia  
na stacjach paliw

Jeden z moich znajomych zwykł powtarzać, że 
w życiu stałe są tylko zmiany. I coś jest na rze-
czy, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że pew-
ne znaki identyfikacyjne, które stosujemy przez 
lata, nagle przestają obowiązywać. Mam tu na 
myśli nowe oznaczenia paliw pojawiające się na 
stacjach benzynowych w Polsce. Jest to efekt 
unijnej dyrektywy, która zacznie obowiązywać 
na dobre w październiku 2018 roku.

i LNG. Będą przedstawio-
ne w rombie. H2 to wodór, 
CNG - sprężony gaz ziem-
ny, LNG - skroplony gaz 
ziemny, a LPG - gaz płynny.
Nad wzorem etykiet pra-
cował zespół złożony  
z ekspertów branży sa-
mochodowej i paliwowej, 
przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, rządów  
i Komisji Europejskiej. Czy 
nowe oznaczenia spraw-
dzą się w praktyce, trochę 
za wcześnie wyrokować. 
Nie zmienia to jednak fak-
tu, że będziemy musieli 
się do nich przyzwyczaić 
i nauczyć na pamięć. Naj-
ważniejsze to zapamiętać, 
jak po zmianach będzie 
określana benzyna, diesel 
i gaz. Teoretycznie to pro-
ste… Dla benzyn - to koło, 
dla oleju napędowego kwa-
drat, a dla paliw gazowych 
- romb.
Co ważne, oznakowanie 
będzie obowiązkowe nie 
tylko w Unii Europejskiej, 
ale też w Islandii, Liechten-
steinie, Macedonii, Nor-
wegii Serbii, Szwajcarii 
i Turcji. Oznacza to, że 
wyjeżdżając za granicę, 
kierowcy nie będą musieli 
znać lokalnych oznaczeń 
na dystrybutorach. Zgod-
nie z unijnym rozporzą-
dzeniem, wymóg etykie-
towania dotyczy również 
nowo wyprodukowanych 
pojazdów, w tym: motoro-
werów, motocykli, pojaz-
dów trój- i czterokołowych; 
samochodów osobowych; 
lekkich samochodów do-
stawczych; pojazdów cię-
żarowych oraz autobusów 
i autokarów. Obecni wła-
ściciele pojazdów nie mu-
szą dodatkowo wyposażać 
ich w specjalne naklejki, 
nie ma takiego obowiązku.

Na otwockich stacjach pa-
liw nowych oznaczeń póki 
co  nie widać, zarówno na 
Orlenie na ul. Kołłątaja 61, 
jak i BP przy Majowej 34 
- jeszcze wszystko po sta-
remu. Na stacji benzyno-
wej Shell przy ul. J. Bema 
1 w Karczewie - podobnie. 
Pracownicy stacji, zapyta-
ni o ewentualny termin ich 
wprowadzenia, nie potrafili 
udzielić odpowiedzi… No 
cóż, do października pozo-
stało jeszcze sporo czasu. 
Nie zmienia to postaci rze-
czy, że już za półtora mie-
siąca większość z nas po-
ruszających się na co dzień 
samochodami czekają 
zmiany, do których będzie-
my musieli przywyknąć.  
I nie ma się co zżymać… 
W końcu urzędnicy unijni 
robią to w trosce o nasze 

dobro, a przypadki, kiedy 
ktoś wlał do baku swojego 
pojazdu niewłaściwe pali-
wo, o dziwo - wcale nie są 
takie rzadkie. Przynajmniej 
tak twierdzą pracownicy 
stacji paliw.

Wśród otwockich kierow-
ców wiedza na temat no-
wych znaków identyfika-
cyjnych paliw jest raczej 
znikoma. Większość zapy-
tanych przeze mnie osób, 
co prawda o dyrektywie 
unijnej gdzieś tam słysza-
ła lub czytała, ale zapytani  
o szczegóły już nie do koń-
ca jasno potrafili objaśnić, 
jak nowe oznaczenia mają 
wyglądać. Widać oswo-
jenie się z tymi kwestiami 
jeszcze przed nami.

Andrzej Idziak

BENZYNA

OLEJ NAPĘDOWY

PALIWA GAZOWE

Źródło: www.fuel-identifiers.eu
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Po mszy starostowie doży-
nek: Wanda Mazek z Lubic 
i Dariusz Piętka z Osiecka, 
oboje rolnicy wielohektaro-
wych gospodarstw, dożyn-
kowy chleb z tegorocznego 
zboża wręczyli gospoda-
rzowi Mirosławowi Pszon-
ce – staroście powiatu 
otwockiego i wspólnie, wraz  
z przewodniczącym Rady 
Powiatu Dariuszem Grajdą 
i wiceprzewodniczącą Bar-
barą Markowską, podzielili 
go pośród licznie przybyłych 

Podzielili dożynkowy chleb
Rolnicy otwockiego powiatu spotkali się 15 sierpnia w Kątach, by świętować zakończenie tegorocznych żniw. Delegacje poszcze-
gólnych gmin i wiosek z okazałymi wieńcami i bochnami chleba stanęły obok sceny, podobnie jak poczty sztandarowe gmin, 
jednostek straży, organizacji i stowarzyszeń, by uczestniczyć w mszy polowej celebrowanej przez księdza Krzysztofa z Samo-
dzielnego Szpitala Klinicznego im. A. Grucy, której towarzyszyła Orkiestra Dęta OSP Karczew pod batutą Zbigniewa Chodaka.

gości dożynkowych. Podob-
nie uczynili przedstawiciele 
wiosek gmin powiatu, czę-
stując swoim chlebem.
Miłym akcentem ze strony 
organizatorów tegorocz-
nych dożynek: Powiatu 
Otwockiego i Stowarzysze-
nia „Kątowiacy”, było wrę-
czenie pamiątkowych po-
dziękowań delegacjom wsi 
i pocztom sztandarowym, 
czego osobiście dokonali 
starosta otwocki Mirosław 
Pszonka i prezes stowa-

rzyszenia Dariusz Sokół – 
główny „dyrygent” święta. 
Ważna była też intencja: 
zbiórka pieniędzy na Do-
mowe Hospicjum Dziecię-
ce Promyczek w Otwocku.
Po części oficjalnej, która 
zakończyły życzenia staro-
sty Mirosława Pszonki ad-
resowane do rolników, a też 
odczytane przez Dariusza 
Grajdę życzenia od mar-
szałka Województwa Mazo-
wieckiego Adama Struzika, 
scenę zajęła konferansjer-

ka Anna Pitała, góralka  
z pochodzenia, która gwarą 
podhalańską podziękowa-
ła sponsorom, wolontariu-
szom i wszystkim, którzy 
pomogli w organizacji doży-
nek, a po nich gali zespołów 
disco-polowych.
Część dożynkową zakoń-
czył znakomity ludowy Ze-
spół Pieśni i Tańca „Soko-
łowianie”.
Nawiązując do dożynko-
wych tradycji nadszedł 
czas zabawy i hulanki. Jed-

nak nie, jak ongiś, w takt 
muzyki grajków wiosko-
wych, a skocznych rytmów 
disco-polowych. Na scenie 
wystąpiło 25 zespołów i sa-
modzielnych wykonawców, 
w tym gwiazda wieczoru 
Mario Bischin, którego na-
zwisko ściągnęło do Kątów 
kilka tysięcy, głównie mło-
dych, fanów.
Bawiono się do późnych 
godzin nocnych.

AnKa
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Przyjechały  
muzea...

W naszym powiecie ob-
chody Święta Wojska 
Polskiego odbyły się na 
Dąbrowieckiej Górze, na 
terenie gmin Celestynów  
i Karczew. Organizację im-
prezy w formie historyczno-
-militarnego pikniku wzięło 
na siebie Koło Terenowe 
Przedmoście Warszawa 
Stowarzyszenia „Pro Forta-
licium” oraz Nadleśnictwo 
Celestynów. Otwocczanie 
nie zawiedli, pojawili się 
tłumnie i jak na piknik przy-
stało - całymi rodzinami. 
Była okazja pokazać naj-
młodszym latoroślom nie 
tylko zabytkowe uzbrojenie 
- broń ręczną i artyleryjską 
z czasów II wojny świato-
wej, ale i ciekawą kolekcję 
pojazdów wojskowych i te-
renowych rozwijaną przez 
Mateusza Borkowskiego 
oraz Eko-Patrol Karczew. 
Można było zobaczyć 
eksponaty z pola bitwy 
pod Pogorzelą, fragmenty 
zniszczonego niemieckie-
go pociągu pancernego, 

Piknik historyczno-militarny  
na Dąbrowieckiej Górze

Tradycyjnie jak co roku obchodom Święta Wojska Polskiego, które przypadają 15 sierpnia, towarzyszyło wiele wydarzeń, po-
cząwszy od wielkiej defilady wojskowej w Warszawie, a kończąc na różnego rodzaju uroczystościach, koncertach i piknikach 
rodzinnych. W całym kraju odbywały się uroczystości patriotyczne i msze poświęcone żołnierzom poległym za Ojczyznę

zapór przeciwczołgowych 
tzw. „czeskich jeży” oraz 
zwiedzić wnętrza schro-
nów. Zaproszeni na im-
prezę przedstawiciele Mu-
zeum Śląskiego Września 
1939 w Tychach zapre-
zentowali zmotoryzowany 
działon armaty ppanc. wz. 
36 Bofors, Polski Fiat 508 
oraz broń wsparcia pie-
choty, od karabinów ma-
szynowych poczynając,  
a na moździerzach koń-
cząc. Muzeum 2 Korpusu 
w Celestynowie wystawi-
ło z kolei działon armaty 
polowej Schneider kal. 75 
mm, czyli wszystko to, co 
z lżejszej artylerii wspiera-
ło polskiego piechura pod-
czas kampanii wrześniowej 
i pozwalało mu walczyć z 
piechotą oraz wozami bo-
jowymi przeciwnika. Mu-
zeum Ziemi Otwockiej wraz  
z Otwockim Centrum Kultu-
ry zaprezentowało działko 
przeciwlotnicze wz 39 kal. 
37 mm, które broniło pol-
skiego nieba nad przepra-
wami wiślanymi pod Ma-
gnuszewem w 1944 roku 
oraz infrastruktury drogo-

wej i kolejowej przed zaku-
sami niemieckiej Luftwaffe. 
Stowarzyszenie „Bitwa pod 
Falenicą” zaś - relikty tego 
bliskiego, a jednocześnie 
mało znanego pola bitwy.

Skansen Forteczny 
coraz ciekawszy

A wszystko to w otoczeniu 
odtworzonych umocnień  
z 1944 roku. Skansen For-
teczny na Dąbrowieckiej 
Górze znajduje się aktualnie 
pod opieką Stowarzyszenia 
na Rzecz Zabytków Fortyfi-
kacji „Pro Fortalicium”, któ-
re zrzesza miłośników tego 
miejsca, zafascynowanych 
historią walk o wschodnie 
przedpola Warszawy. To 
dzięki ich pasji i zaangażo-
waniu - zaniedbane, zasy-
pane piaskiem i śmieciami 
obiekty udało się przeobra-
zić w izby muzealne. We 
wnętrzach obu remontowa-
nych schronów na Dąbro-
wieckiej Górze można już 
było zobaczyć nowe wypo-
sażenie oraz zapoznać się 
z postępem prac napraw-
czych schronu bojowego 

Regelbau 514. To wyjątko-
wa okazja, ponieważ re-
montowany schron nie jest 
jeszcze dostępny do zwie-
dzania. Tam, gdzie jeszcze 
w zeszłym roku straszyły ur-
wane futryny i świeżo wyko-
nane zbrojenie, dziś są już 
nowe ściany oraz działające 
drzwi. Wnętrze prezentuje 
się czysto i schludnie i na-
wet z obecnym wyposaże-
niem robi duże wrażenie. 
Do ciekawszych ekspona-
tów, które można było podzi-
wiać podczas tegorocznego 
pikniku, należy niewątpli-
wie kolekcja zdezaktywo-
wanych przedwojennych 
polskich bomb lotniczych, 
pochodząca z muzeum Ro-
berta Fotyniuka ( próżno 
ich szukać w państwowych 
zbiorach muzealnych ) oraz 
pistolety używane na planie 
filmowym przez bohaterów 
popularnych polskich filmów 
wojennych, czyli Hermana 
Brunnera i Hansa Klossa  
w „Stawce większej niż ży-
cie” oraz Janka Kosa - do-
wódcy czołgu 102 Rudy  
w serialu „Czterej pancerni  
i pies”.

Historia z turystyką
Dąbrowiecka Góra to nie-
wątpliwie miejsce ciekawe 
zarówno z historycznego, 
jak i turystycznego punk-
tu widzenia. W otoczeniu 
starych fortyfikacji, wokół 
których odbywał się piknik, 
co roku organizowane są 
imprezy plenerowe popu-
laryzujące lokalną historię  
i ochronę zabytków bu-
downictwa wojskowego. 
Odtworzone w duchu epo-
ki wnętrza często goszczą 
także grupy rekonstrukcji 
historycznej, które organi-
zują w tym miejscu biwaki, 
manewry oraz sesje zdję-
ciowe. Przedstawicieli tych 
formacji nie zabrakło rów-
nież podczas tegorocznego 
święta. Przybyli na piknik 
mieszkańcy Otwocka i oko-
lic mieli okazję zobaczyć, 
jak w historycznym umun-
durowaniu prezentują się 
żołnierze Samodzielnej Bry-
gady Strzelców Karpackich, 
a w szczególności  żeński 
pododdział sanitarny wysta-
wiony przez Muzeum 2 Kor-
pusu w Józefowie oraz żoł-
nierze Armii Ludowej, w rolę 
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14 sierpnia to dzień, w któ-
rym mieszkańcy Józefowa 
zainteresowani historią re-
gionu uczestniczą w obcho-
dach rocznicy zestrzelenia 
samolotu sił powietrznych 
RPA. Aliancki samolot Libe-
rator z 31 szwadronu SAAF 
miał dostarczyć powstań-
com leki, amunicję i żyw-
ność. Nad Warszawą został 
jednak zestrzelony przez 
artylerię przeciwlotniczą. 
Część załogi uratowała się, 
część, niestety, zginęła. Sa-
molot rozbił się nad wzgó-
rzem, które dziś nosi nazwę 
Góra Lotnika na pamiątkę 
tego wypadku. W tym roku 
przypada 74 rocznica wy-
darzenia, którego świadek 
Bronisław Kowalski, żołnierz 
AK i mieszkaniec Michalina, 
zainicjował wybudowanie 
pomnika. Co roku odbywają 
się przy nim uroczystości i 
koncerty patriotyczne.
Fala upałów przechodząca 
nad Polską, susza odczu-
walna zwłaszcza w lesie 
stwarzają zagrożenie po-

Za gorąco na 
uroczystości

Patriotyczny koncert  na Górze Lotnika od-
wołany z powodu wysokiego zagrożenia po-
żarowego.

żarem. Ostrzeżenia przed 
upałem i możliwymi nie-
bezpiecznymi zjawiskami 
meteorologicznymi skłoniły 
władze miasta Józefowa 
do odwołania planowane-
go koncertu. Wystosowano 
prośbę o nieprzychodzenie 
obywateli. Kwiaty zostały 
złożone przed pomnikiem 
przez delegację złożoną 
przez  burmistrza Stanisła-
wa Kruszewskiego w towa-
rzystwie wiceprzewodniczą-
cej rady miasta Marianny 
Jakubowskiej oraz Karoliny 
Szostak z urzędu miasta.
Przebieg uroczystości mo-
żemy obejrzeć na zdjęciach 
umieszczonych na stronie 
UM Józefów.

Elżbieta Latoszek

których wcielili się członko-
wie Klubu Miłośników Histo-
rii „Warszawa”.
Wszyscy strudzeni zwie-
dzaniem mogli posilić się  
w kuchni polowej. Amatorów 
spróbowania wojskowego 
menu: żurku, grochówki, 
golonki czy karkówki - nie 
brakowało. Na stoiskach 
można było także kupić ele-
menty wojskowego wypo-
sażenia: hełmy, niezbędniki 
oraz wojskowe zestawy ra-
cji żywnościowych, drobne 
pamiątki w postaci brelocz-
ków wykonanych z karabi-
nowych łusek i przewodni-
ki historyczne. Prawdziwą 
atrakcją zaś, która cieszyła 
się powodzeniem - zarówno 
dzieci, jak i dorosłych - była 
strzelnica, gdzie można 
było postrzelać do tarczy  
z broni pneumatycznej oraz 
z markerów do paintballa.

Andrzej Idziak
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To już lokalna tradycja. Jak
dawna? O to zapytałam wójta
Stanisława Wirtka, głównego
organizatora imprezy. Nie bar-
dzo umiał sobie przypomnieć,
kiedy impreza miała swój
początek, ale jak mówił, nie
jest to takie ważne. Istotne, że
stała się okazją dla zapracowa-
nych rolników, sąsiadów do
spotkania, do rozmowy, po-
chwalenia się ostatnimi osiąg-
nięciami czy podzielenia codzi-
ennymi problemami, do wspól-
nego przeżywania wraz z gość-
mi radości z dobrze wykonanej
pracy i osiągniętych wyników.

Dożynki sadowników
Owocobranie jest wydarze-

niem dla sadowników trochę
jak dożynki dla rolników. Z tym,
że  - w przeciwieństwie do tych
drugich - jest organizowane
przed głównymi zbiorami. Jak
tłumaczy Stanisław Wirtek, od
września przez całą jesień to
okres najbardziej intensywnej
pracy dla sadowników: trzeba
zebrać owoce, głównie jabłka,
co jest w dużym stopniu uza-
leżnione od pogody i czasem
potrafi trwać nawet do
początków grudnia. 

Już teraz sadownicy z gminy
Sobienie -Jeziory mają powody
do zadowolenia i dumy, a tym
samym świętowania: tegorocz-
ne zbiory jabłek (głównego
owocu) zapowiadają się zna-
komicie, a sąsiedzka współpraca
w ramach grup producenckich
przynosi coraz lepsze efekty. 

Kiedyś truskawki 
i cebula, dziś jabłka

Pewnie wielu z was wie, że
obecnie Polska jest trzecim na
świecie producentem jabłek.
Owoców tych zawsze u nas
było dużo, ale naprawdę dy-
namiczny rozwój sadownictwa
o bardzo wysokiej wydajności

dotyczy właściwie już tego
wieku. To stwierdzenie prawdzi-
we jest też dla gminy Sobienie
-Jeziory. 

Tereny te mają swoją dobrą
tradycję rolniczą. Podstawą są
znakomite ziemie - klasy pier-
wszej i trzeciej -  w znacznej
części nadwiślańskie żyzne
mady. W drugiej połowie
ubiegłego wieku Sobienie Jezio-
ry były znane z upraw truska-
wek, a ponadto warzyw, przede
wszystkim cebuli, czosnku i
ogórków. Stopniowo jednak rol-
nicy coraz częściej przechodzili
na uprawę mniej pracochłon-
nych, a bardziej dochodowych
owoców. Pojawiało się coraz
więcej sadów jabłkowych, a
także czereśniowych i wiś-
niowych. Pod koniec XX w. -
jak opowiada p. Wirtek - lokalne
spółdzielnie miały już dobrze
rozwiniętą bazę przechowal-
niczą, gdzie wykorzystywano
kontrolowaną atmosferę (dzięki
regulacji ilości tlenu i dwutlenku
węgla zmniejsza się “oddy-

chanie“ jabłek, a tym samym
spowalnia się ich dojrzewanie i
psucie). Mniej więcej na
początku lat 90. znaczna część
sadów przemarzła, wtedy na
sobieńskie pola zawitała ka-
pusta pekińska, która wciąż tu
jest chętnie uprawiana.

Młode, wydajne sady
Impulsem do bardziej dy-

namicznego rozwoju lokalnego
sadownictwa było wejście Polski
do Unii Europejskiej i dostęp do

środków zewnętrznych. Rolnicy
zaczęli też masowo korzystać
ze specjalistycznych szkoleń.
W rezultacie powstało wiele
nowych sadów, które w szybkim
czasie przynoszą dochody. 

- Może jeszcze nie dogani-
amy Holendrów czy Belgów
(światowych liderów w
dziedzinie sadownictwa) - mówi
wójt Wirtek, ale staramy się
ich naśladować. Kiedyś w
naszych sadach było 200 - 400
drzewek na hektarze, dziś
rośnie ich 3-4 tys. na tym
samym obszarze. 

Sobienie -Jeziory oraz
sąsiadująca gmina Wilga (pow.
garwoliński) to obecnie najwięk-
sze “zagłębie“ jabłkowe po tej
stronie Wisły. Aby dobrze
sprzedać plony, spółdzielnie
sadownicze przekształciły się
w grupy producenckie, które z
powodzeniem eksportują efekty
swojej pracy we wszystkie
strony świata. Jabłka z Sobieni
zajadają zarówno Skandyna-
wowie, Białorusini czy Bułgarzy,

jak i Hindusi, Chińczycy czy
Arabowie.

Według szacunków wójta
Wirtka (także sadownika) ist-
niejące w gminie dwie grupy
producenckie: Wilga Fruit oraz
Owoc Wysoczyn  - każda
zrzeszająca po ok. 60 udzi-
ałowców - sprzedają na eksport
minimum 2/3 produkowanych
jabłek. Rynek zagraniczny (ale
i krajowy) nieustannie się
zmienia, a sobieńscy sadownicy
starają się sprostać nowym up-
odobaniom i wymaganiom.
Jeszcze niedawno wiele jabłek
stąd było sprzedawanych w
Rosji, gdzie lubią owoce duże,
ale akceptują różną ich barwę.
Z kolei dla takich Hindusów
najważniejsze jest, aby jabłko
było idealnie czerwone, a na-
jlepiej bordowe... Obecnie cz-
erwone jabłka znajdują
znacznie więcej amatorów niż
zielone. Popularne odmiany to
m.in. champion, gala, red jon-
aprince, różne mutanty jon-
agold, idared, gloster i zielone
golden delicious...

Aby móc dostosowywać się
do upodobań klientów, a jed-
nocześnie mieć jak najbardziej
optymalny zysk, drzewa w
sadach są wymieniane co ok.
15 lat. Kiedyś sad niejednokrot-
nie przeżywał właściciela, dziś
jest kilka razy wymieniany w
czasie jednego pokolenia, ale
może być źródłem utrzymania
na dobrym poziomie.  - Sadzi
się dużo drzew, ciasno, aby
uzyskać minimum 50 ton z ha i
mieć godziwy zysk - pod-
sumowuje wójt Wirtek i zaprasza
raz jeszcze na wspólne świę-
towanie podczas Owocobrania.

Wybierzcie się 26 sierpnia
do Sobieni -Jezior: oprócz
jabłek będą też gruszki, śliwki,
możecie też liczyć na świeże
lokalne pomidory  czy kapustę
pekińską.

Kazimiera Zalewska

Owocowa gmina 
Już 26 sierpnia sadownicy z gminy sobienie - Jeziory oraz ich
goście spotkają się na Dużym rynku na dorocznym wydarzeniu
pn. Owocobranie. 

wójt stanisław wirtek
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Bywa tak czasem,że wy-
starczy jeden impuls, by 
powstała piękna i pożytecz-
na inicjatywa. Jak choćby 
ten dzień, kiedy operator 
filmowy i fotografik Armand 
Urbaniak przybył z Warsza-
wy z grupą przyjaciół odpo-
cząć nad Świdrem i ujrzał 
przepływające przez nich 
światło. Do światła dołączy-
ły głosy pary śpiewającej 
arię operową przy akompa-
niamencie szumu rzeki. 

Membrana nad 
Świdrem

Inicjatywa Jędrzeja Sud-
nikowicza, kierownika 
Biura Kultury i Promocji w 
Otwocku, realizowana przy 
współpracy grupy przy-
jaciół ze Stowarzyszenia 
„Chodź nad Świder”, dopro-
wadziła do powstania wy-
jątkowego Festiwalu Mem-
brana. Pierwsze spotkanie 
ludzi ceniących sobie kul-
turę w naturalnym otocze-
niu odbyło się w czerwcu,  
a ostatnie 4 sierpnia 2018. 
Zaplanowane piąte spo-
tkanie, niestety, już się nie 
odbędzie. Umiejscowienie 
wydarzenia, duża liczba 
zainteresowanych zarów-
no artystów, jak i gości oraz 
związana z tym logistyka 
pochłonęły zaplanowa-
ne środki już po czterech 
wydarzeniach. Pozostaje 
mieć nadzieję, że gdy fe-
stiwal wróci w przyszłym 
roku, korzystając z tego-
rocznego doświadczenia, 
finanse pozwolą na więcej 
spotkań.

Jak czytam na oficjalnej 
stronie powiatu otwockiego: 
„Membrana to wielokultu-
rowy festiwal poświęcony 
rzece w jej przyrodniczym 
i symbolicznym znacze-
niu”. Występy śpiewaków 
operowych, kręgi bębnów, 
gongi,ligawy i trombity, pol-
ska muzyka ludowa czy 
brzmienia z Indii i Węgier - 

Od Membrany  
po Nieskończenie Niepodległą

Jeszcze nie przebrzmiały zupełnie echa fe-
stiwalu nad rzeką - Membrana, a już jedna 
z jego organizatorek, Ewa Pietraszek, przy-
gotowała kolejne wydarzenie, tym razem 
związane ze 100-leciem niepodległości.

wszystko ( bez dodatkowe-
go nagłośnienia ) odbyło się 
w naturalnej scenerii rzeki.
Nie będziemy rozpisywać 
się nad programem festiwa-
lu, który był bogaty w zaska-
kujące wydarzenia. Trudno 
jednak nie wspomnieć, że  
w dzikim rejonie lasu, tuż nad 
skarpą, wylądował olbrzymi 
fortepian... Relacje na gorą-
co i filmiki możemy znaleźć 
np. na iOtwock.info czy też 
na fanpagu Membrany. Tam 
też możemy poczytać opinie 
gości i artystów. Same pozy-
tywne i wszystkie wołające o 
jeszcze. Dołączamy się do 
tej prośby.

Turystyka  
lokalna i...

Stowarzyszenie „Chodź 
nad Świder’’ zajmuje się 
głównie archiwistyką doliny 
Świdra i jej dwóch brzegów. 
Podczas nagrywania au-
dioprzewodników nawiąza-
ła się współpraca pomiędzy 
Jędrzejem Sudnikowiczem 
a członkami stowarzysze-
nia. Przy organizacji festi-
walu Membrana zaangażo-
wała się szczególnie Ewa 
Pietraszek. Etnografka  
z wykształcenia postanowi-
ła napisać pracę na temat 
ludzi mieszkających w sta-
rych otwockich świderma-
jerach. Ich historie oraz ich 
domów zainspirowały panią 
Ewę do zainteresowania 
się archiwistyką i promowa-
niem turystyki lokalnej, któ-
ra stała się jej pasją. 

Rozmowa z panią Ewą to jak 
podróż pendolino. Szybko 
okazuje się, że działalność lo-
kalna to dla niej za mało. Jest 
pełna energii i pomysłów, 
ogromnej wiedzy i potrzeby 
dzielenia się tym z innymi, 
co  spowodowało nawiązanie 
kontaktu z Fundacją Ośrodka 
KARTA. Jest to niezależna 
organizacja pożytku publicz-
nego, która odkrywa, chroni 
i upowszechnia historię wi-

dzianą z perspektywy wielu 
jednostek.
Potrzeba pogłębienia wie-
dzy pokierowała panią Ewę 
do Fundacji KARTA na 
szkolenie dla archiwistów 
społecznych. A to stało 
się początkiem kolejnych 
projektów, między innymi 
wystawy związanej ze stu-
leciem niepodległości ,,Nie-
skończenie Niepodległa”.

Wystawa Karty  
w Wiązownie

11 listopada 1918 Rada 
Regencyjna przekazała 
uwolnionemu z twierdzy 
magdeburskiej Józefowi 
Piłsudskiemu władzę woj-
skową i naczelne dowódz-
two podległych jej wojsk 
polskich. Zawieszenie bro-
ni podpisane przez Niemcy 
kończyło Wielką Wojnę. Po 
120 latach niewoli Polska 
odzyskała wolność.

W 2018 roku obchodzimy 
stulecie odzyskania niepod-
ległości. Z tej okazji Fundacja 
Ośrodka KARTA zorganizo-
wała wystawę ,,Nieskończe-
nie Niepodległa”. Jest to 
ogólnopolski program, który 
ukazuje, co wydarzyło się 
w Polsce przez ostatnie stu-
lecie. Wystawa archiwów, 
przewodnictwo kuratorskie, 
pokazywanie historii lokal-
nej, obiektywizm dokumen-
towany tekstami źródłowymi, 
konfrontacja (widzenie sytu-
acji z własnej perspektywy) 
to założenia Fundacji Karta 
i treść tego przedsięwzię-
cia. Pojawi się lokalnie w 14 
miejscach, m.in. już 15 sierp-
nia zagościła w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Wiązow-
nie, w związku z obchodami 
Święta Wojska Polskiego. 
Niemałą rolę w organizacji 
tego wydarzenia odegrała 
właśnie Ewa Pietraszek, ar-
chiwistka społeczna i lokalna 
działaczka stowarzyszenia 
„Chodź nad Świder”.

We wrześniu spodziewamy 
się wystawy w Otwocku.  
O szczegółach będziemy 
informować.

Elżbieta Latoszek

Langosz z czulentem, 22 lipca  
Fot. Maciej Smolarczyk/facebook.com/membranafest

Pieśni Mocy, 8 lipca

Pieśni Mocy, 8 lipca

Przestrzeń i Głos, 4 sierpnia  
Fot. Joanna Kessler/facebook.com/membranafest

Wielkie Wodowanie, 9 czerwca

Przestrzeń i Głos, 4 sierpnia  
Fot. Joanna Kessler/facebook.com/membranafest



17 SIERPNIA 201816 KULTURA

Otwock

Repertuar  
Kina Oaza

WYSZCZEKANI 
17 sierpnia, godz. 13:30
18 sierpnia, godz. 13:00 
19 sierpnia, godz. 11:00
19 sierpnia, godz. 14:00

NAJBRZYDSZY 
SAMOCHÓD ŚWIATA 

+ ŚLIMAKI 
17 sierpnia, godz. 16:00
18 sierpnia, godz. 16:00 
19 sierpnia, godz. 16:00

MAMMA MIA: 
HERE WE GO AGAIN!

17 sierpnia, godz. 18:00
17 sierpnia, godz. 20:30
18 sierpnia, godz. 18:00
18 sierpnia, godz. 20:30
19 sierpnia, godz. 18:00
19 sierpnia, godz. 20:30
20 sierpnia, godz. 18:00
20 sierpnia, godz. 20:30

No to gramy
Pierwsze dźwięki muzycz-
nej uczty usłyszycie o go-
dzinie 18.00. Zaprezentu-
je się przed Wami zespół 
„Kraków Street Band”  
w składzie: Łukasz Wi-
śniewski (wokal, harmo-
nijka), Tomek Kruk (gitara 
Dobro), Piotr Grząślewicz 
(banjo), Adam Partyka 
(perkusja), Wojtek Szela 
(trąbka), Miłosz Skwirut 
(kontrabas), Krzysztof Ch-
lipała (saksofon), Marcin 
Hilarowicz (gitara). Zespół 
ten reprezentuje najbar-
dziej energetyczną i naj-
ciekawszą odmianę muzyki 
bluesowej -  został wybrany 
spośród wszystkich wyko-
nawców, którzy do tej pory 
wystąpili na festiwalu jako 
reprezentant bluesa ulicz-
nego. Krakowska ekipa wy-
stąpiła już podczas VII edy-
cji Festiwalu (pod hasłem 
„Street blues”). 
Kolejne koncerty będą już 
ściśle związane z Tade-
uszem Nalepą, czyli pa-

Józefów

Lep na Bluesa
Wielkimi krokami zbliża się kolejna, już 10, edycja festiwalu, który zyskał miano kultowego – jest to 
oczywiście Festiwal Bluesowy im. Tadeusza Nalepy „Lep na Bluesa”. Tegoroczna edycja odbędzie się pod 
hasłem „Toast Bluesowy”. Będzie nowatorsko, energetycznie i z nutką nostalgii. Festiwal rozpocznie się 
2 września, a swojego rodzaju otwarciem będzie wernisaż zbiorowej wystawy fotograficznej Grzegorza 
Muczke, Zbyszka Jędrzejczyka, Piotra Salwy i Jerzego Andrasiaka oraz plakatów ze wszystkich edycji 
festiwalu. Wszystko będzie miało miejsce w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie od godziny 17.00. 

tronem imprezy. „Ojciec 
polskiego bluesa” – tak był 
nazywany ten legendarny 
muzyk, który sporą część 
życia spędził i tworzył  
w Józefowie. W tegorocz-
nej edycji festiwalu obec-
ność Tadeusza Nalepy 
zostanie zaakcentowana 
jeszcze wyraźniej niż zwy-
kle, bowiem do udziału 
zostali zaproszeni artyści, 
którzy na różnych etapach 
towarzyszyli mu w muzycz-
nej drodze.

Muzyczna rodzina
8 września wystąpi Piotr 
Nowak, który z Nalepą 
współtworzył legendarne 
grupy Blackout i Breakout, 
a prywatnie był jego przyja-
cielem. W hołdzie dedykuje 
mu utwór pt.: „Pamięć”. 
Festiwal zakończy się kon-
certem „Legendarni mu-
zycy Tadeusza Nalepy”. 
Zagrają byli członkowie 
formacji Breakout: Krzysz-
tof Dłutowski, Zbigniew 
Wypych, Winicjusz Chróst 

oraz muzycy z Free Blu-
es Band: Andrzej Malche-
rek i Dariusz Kamiński.  
W festiwalowej supergrupie 
wystąpi również Kazimierz 
Pabiasz, który w 2013 r. re-
aktywował zespół Breakout 
w starym składzie. 

PROGRAM:

02.09.2018 (NIEDZIELA) 
godz. 17.00 - Otwarcie fe-
stiwalu - Wernisaż zbioro-
wej wystawy fotograficz-
nej Grzegorza Muczke, 
Zbyszka Jędrzejczyka, 
Piotra Salwy i Jerzego An-
drasiaka oraz plakatów ze 
wszystkich edycji festiwalu. 
godz. 18:00 - koncert „Kra-
ków Street Band” 

08.09.2018 (SOBOTA) 
godz. 18.00 - koncert „Piotr 
Nowak Band” w składzie: 
Piotr Nowak (wokal), Ro-
bert Bartusik (perkusja), 
Marcin Dyś (piano), Woj-
ciech Kwieciński (bas); Se-
bastian Stachurski (gitara). 

W dniu koncertu odbędzie 
się wystawa zbiorów i pa-
miątek kolekcjonerskich 
„Galeria na wsi Niebrów” 
prezentująca kolekcję okła-
dek płytowych zespołu Bre-
akout w formie szklanych 
kafli podpisanych przez 
wszystkich autorów. 

15.09.2018 (SOBOTA) 
godz. 18:00 - koncert „Le-
gendarni muzycy Tadeusza 
Nalepy” w wykonaniu zespo-
łu w składzie: Krzysztof Dłu-
towski (piano), Zbigniew Wy-
pych (bas), Winicjusz Chróst 
(gitara), Andrzej Malcherek 
(gitara), Dariusz Kamiński 
(perkusja) oraz Kazimierz 
Pabiasz (wokal, gitara). 

Wstęp wolny na wszystkie 
wydarzenia.

Miejsce: skwer im. św. Jana 
Pawła II w Józefowie (przy 
Miejskim Ośrodku Kultury)
W razie deszczu koncerty 
zostaną przeniesione do 
sali widowiskowej MOK.
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14.00 – oficjalne rozpoczęcie i powitanie gości;  
prezentacja lokalnych talentów „100 lat Niepodległej” 

(uczniowie PSP: Warszawice, Sobienie – Jeziory, Siedzów;  
laureaci Konkursu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej)

16.00 – kapela „Mazowsze”
17.00 – pokaz taneczny V2 Egurrola Dance Studio;  

rozstrzygnięcie konkursu na Najładniejsze Stoisko Sołeckie;  
rozstrzygnięcie konkursu na Najsmaczniejszą Szarlotkę w gminie  
Sobienie – Jeziory; konkurs wiedzy o ruchu drogowej dla dzieci

18.00 – The Postman – Beatlesi z Polkowic

19.30 – Delay

21.00 – D-Bomb
22.00 – zabawa taneczna z zespołem Delay

Ponadto: stoiska sadownicze, rękodzielnicze, atrakcje dla dzieci:  
malowanie buziek, bańki mydlane, dmuchańce, gry i zabawy,  

animatorzy w przebraniach bajkowych, eurobungy, grill  
i wiele innych atrakcji

W PROGRAMIE m.in.  
• zaprezentowanie historii walk, które rozegrały się na 
tym terenie w okresie II wojny światowej przez płk. Jerze-
go Włosińskiego 
• wystawa dokumentująca historię walk (fotografie, eks-
ponaty wojskowe)
• Apel Pamięci w wykonaniu młodzieży klas munduro-
wych Zespołu Szkół Ekonomiczno -Gastronomicznych 
im. Stanisława Staszica w Otwocku
• złożenie kwiatów przy pomniku
• program artystyczny: oprawę muzyczną zapewni p. Ma-
rek Połynko, wystąpi też zespół ludowy „Sołtysi” gminy 
Karczew wzmocniony przez grupę młodzieży ze szkół 
podstawowych z Glinek, Nadbrzeża i Otwocka Wielkiego
• Uroczystość w części nieformalnej zakończy piknik 
(przygotowany przez radę sołecką i sponsorów), przewi-
dziany: grill, kiełbaski, degustacja miejscowych owoców  
i warzyw przy muzyce do słuchania i do tańca.     
ORGANIZATORZY:  Rada Pow. SLD w Otwocku, Koło 
nr. 61 Żołnierzy WP w Górze Kalwarii,   rada sołecka  
i sołtys Radwankowa Szlacheckiego p.Łukasz Krawczy-
kowski przy współpracy wójta Gminy Sobienie Jeziory  
p. Stanisława Wirtka

zaprasza na imprezę patriotyczno-historyczną

RADWANKÓW 2018
dla uczczenia 74-tej rocznicy walk  

o Przyczółek Radwankowski, 

w NIEDZIELĘ  2 WRZEŚNIA 2018 r.  o godzinie 14.00 
Spotkajmy się przy pomniku w Radwankowie Szlacheckim

Sobienie - Jeziory
Wójt Gminy Sobienie 
– Jeziory Stanisław 
Wirtek oraz Przewod-
nicząca Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego 
Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego Boże-
na Żelazowska zapra-
szają na tegoroczne 
Owocobranie - ul. Duży 
Rynek (26 sierpnia). 
Poniżej prezentujemy 
program imprezy.

Owocobranie
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Zabawki, zgodnie ze swoim
przeznaczeniem, mają uprzy-
jemniać życie i rozwijać wyo-
braźnię. Pamiętam, że szczy-
tem moich i rówieśników ma-
rzeń było posiadanie drewnia-
nego konia na biegunach. Do-
siadając go, toczyliśmy zwy-
cięskie boje, odbywaliśmy
dalekie podróże i pełne suk-
cesów polowania na grubego
zwierza. Koń stanowił dla nas
wszystko. Na nim opierał się
nasz dziecięcy świat koloro-
wych marzeń. Gdyby nam go
ktoś odebrał, życie straciłoby
dla sens. Koń bowiem dostar-
czał przekonania, że bierzemy
czynny udział w życiu. Choć
często wyimaginowanym, ale
dla nas prawdziwym. 

Automatyczne zabawki spy-
chają nasze dzieci do roli widza
przyglądającego się insceniza-
cji, która rozgrywa się na jego
oczach. Nie mając nic innego
do roboty, gapią się, biją brawo
i pokazują tatusiowi, jak czołg
posuwa się po dywanie. Kiedy

się znudzą, włączają telewizor,
by obejrzeć bajkę, którą autor
od początku do końca wymyślił,
nie zostawiając miejsca na
domysły i przewidywania dziec-
ka. Zawarł co prawda morał,
ale wyłożył go na tacy.

Dziecko wychowane na
telewizyjnych bajkach, komput-
erowych grach, automaty-
cznych zabawkach, gdy
dorośnie chętniej dołączy do
publiczności, aniżeli zaryzykuje
aktywność i udział w grze w
roli bohatera i zdobywcy. 

Mając w swoim otoczeniu
ludzi młodych, a nawet bardzo
młodych, stwierdzam, że wobec
życia publicznego, czyli świata

wykraczającego poza ich krąg
znajomych i rodziny, są bierni.
Obserwują, ale nie wnikają.
Są, ale nie podejmują działania.
Patrzą, ale nie widzą. 

Bolączką ustępującego
pokolenia jest zatem fakt, że
młodzi rzadko przejmują inic-
jatywę, aby stanowić o swojej
wsi, gminie czy Polsce. Zebra-
nia sołeckie, na przykład w Ce-
lestynowie, nie cieszą się zain-
teresowaniem młodych, mimo
że podejmowane są na nim
decyzje dotyczące zagospo-
darowania placu w centrum
osady, z uwzględnieniem miejs-
ca na boiska, plac zabaw itp.
Podobnie jest w Borkowie, Wój-

towiźnie, Sępochowie... Listy
kandydatów do samorządu
również nie zawierają nazwisk
osób młodych. – Nie pcham
się, bo nawet jeśli zostanę
jakimś cudem radnym w gminie
czy powiecie, to niewiele będę
mógł zrobić – wykazuje się
szczerością student trzeciego
roku informatyki mieszkający
w Osiecku. Podobnie myślą,
niestety, inni, choć roszczą so-
bie pretensje do wygod-
niejszego życia, dobrych
zarobków i świadczenia dla
nich wszelkich usług już
zaraz,natychmiast. Jeśli zdarzy
się, że młody człowiek da się
przekonać do pracy publicznej,

to jest albo bierny, albo wykazu-
je chęć osiągania szybkich i
wymiernych sukcesów. 

Zbliżają się wybory, ale
obawiam się, tak jak to miało
miejsce cztery lata temu i
wcześniej, że głosować pójdą
jedynie ci młodzi, którzy aktu-
alnie dostąpili tego zaszczytu,
i ci, których na siłę zaciągną
do urn rodzice. Na listach
próżno będziemy też szukać
nazwisk doskonale wykształ-
conych, charyzmatycznych i
aktywnych młodych ludzi. 

Szkoda, że stoją na uboczu,
zamiast dosiąść drewnianego
konika i pocwałować z dorosły-
mi do celu, który sobie wspólnie
wytyczą.

Andrzej Kamiński

Bingo - jedyny w swoim
rodzaju pocieszny, nieco prze-
rośnięty jamnik. Jest na-
jdłuższym psem w schronisku!
Chcesz mieć oryginalnego
psa? Bingo wciąż szuka na-

jlepszego domku!     nr 50/17
cleo to suczka, którą wielu

się zachwyca, bo ma piękny
charakter i wielu się lituje,
obiecując jej dom. Jakoś nikt
jej jednak nie adoptował. Sunia
wymaga  szczególnej uwagi,

w warunkach schroniska trudno
jest utrzymać jej układ
odpornościowy w dobrej kondy-
cji. Wyjątkowo łagodna i potul-
na. Powoli traci nadzieję…

nr 358/17

sinus to uśmiechnięty psiak
z klapniętym uchem. Jest
dużym zaskoczeniem. Na
początku był zagubiony i prz-
erażony. Z czasem nabrał za-
ufania i okazał się wielkim
pieszczochem. Uwielbia
zabawy z piłką i kocha wodę.
Sinus czeka na swoją szansę
na normalne życie poza kratami
schroniska. nr 253/16

Informacje o adopcji:
Schronisko dla Bezdom-

nych Zwierząt w Celestynowie
ul. Prosta 3. Kontakt: tel.

22 789 70 61, e-mail: adopc-
je@celestynow.toz.pl

Przygarnij Mnie!
CELESTYNÓW Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
zachęca do adopcji jego podopiecznych. 

Piórem kronikarza

Włącz się w politykę
Automatyczne zabawki zubożają wyobraźnię i skłaniają do dreptania w miejscu.
Elektroniczne cudeńka typu samojezdne samochodziki, roboty przemierzające
pokój, czołgi pokonujące przeszkody i robiące dużo huku, gadające lalki, samo-
grające instrumenty – spychają dziecko do roli obserwatora. Nie uczą – no, chyba
że cierpliwości... do patrzenia.
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imieniny obchodzą: 
17 sierpnia - Jacka, Mirona
18 sierpnia - Heleny, Bronisławy
19 sierpnia - Bolesława, Juliana
20 sierpnia - Bernarda, Sobiesława
21 sierpnia - Joanny, Franciszki
22 sierpnia - Cezarego, Tymoteusza
23 sierpnia - Filipa, Apolinarego

Święta... całkiem nietypowe
17 sierpnia - dzień Pozytywnie zakręconych

Pozytywnie zakręcony człowiek, to taki, który ma bzika na
punkcie swojej pasji, miewa zwariowane pomysły, jest urodzonym
optymistą, a w jego towarzystwie zawsze jest weselej.

19 sierpnia - Światowy dzień Fotografii
Technika tak poszła do przodu, że dziś wszyscy robią fotki,

wystarczy tylko mieć ze sobą telefon. Jest to możliwe dzięki
technice dagerotypii wynalezionej przez Louisa Daguerre‘a i
Josepha Niépce‘a. Światowy Dzień Fotografii upamiętnia to
wydarzenie z 1839 roku, które uważane jest za datę wynalezienia
fotografii.

Dzień Optymisty jest świętem obchodzonym od 2016 roku.
Ma on na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzebę
pozytywnego myślenia i zachęcić wszystkich ludzi do zmiany
swojej postawy na bardziej optymistyczną. Światowy Dzień
Optymisty został powołany z inicjatywy polskiej Fundacji „Jestem
Optymistą”, która poprzez swoje działania pragnie nieść
pozytywną ideę i zarażać ludzi uśmiechem.  

Krzyżówka panoramiczna z hasłemKartka z
kalendarza

Hasło krzyżówki panoramicznej  z 10 sierpnia 2018: POMNIK
KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ W KARCZEWIE

SUDOKU
6 2 4 1

7 8

8 3 4 6

8 4 7

7 1

5 7 2

1 3 5 4

8 2

3 5 1 6

21 sierpnia 
- Światowy dzień Optymisty

Uśmiechnij się!
sportowcy

- Jak mężczyźni ćwiczą
latem na plaży?

- Wciągając brzuch na widok
każdego bikini.

Nad rzeką
- Co najczęściej robi otwoc-

czanin na plaży miejskiej?
- Świdruje oczami józe-

fowianki.

dwa rekiny
Rodzina odpoczywa nad

egzotycznym morzem. Do
opalającej się na plaży mamy
podbiega chłopczyk i pokazuje
złapanego małego rekina.

- Och, jaki duży! - podziwia
mama.

- Duży to był ten, co złapał
tatę - odpowiada jej synek.

Można piwko?
Pierwszy dzień pobytu w

nadmorskim resorcie postano-
wiliśmy z żoną spędzić na plaży.
Wróciłem jednak do pokoju

hotelowego, żeby zabrać coś
do picia. Akurat pokojówka
ścieliła łóżko. Złapałem
lodóweczkę z napojami i już
miałem wyjść, ale zatrzymałem
się i zapytałem - Czy możemy
pić piwo na plaży? - Jasne -

odpowiedziała. - Ale jak skoń-
czę wszystkie pokoje.

robot 
- Dlaczego robot pojechał

na wakacje w gorące kraje?
- Naładować baterie!
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Podopieczni Łukasza Has-
sa w ostatnią niedzielę,  
12 sierpnia zmierzyli się 
u siebie w Okręgowym 
Pucharze Polski z druży-
ną, o ciekawie brzmiącej 
nazwie: PKO Sport. Wisła 
Dziecinów, choć jeszcze 
nie w optymalnym skła-
dzie, pokonała „bankie-
rów” wynikiem 6:1. 
Po ostatniej porażce z Le-
gią, gra wyglądała już le-
piej, jednak wciąż jest nad 
czym pracować. Liczne 
grono kibiców zobaczy-
ło gola zdobytego przez  
K. Woźniaka. Fantastycz-
ną formą wykazał się na-
tomiast M. Strzeżek, który 
został autorem aż 5 bra-
mek. W drugiej rundzie 
na Wisłę Dziecinów czeka 
Amur Wilga.
W innej sytuacji znalazł 

To smutny film, ale musisz 
go obejrzeć, bo choć opo-
wiada o traumatycznym do-
świadczeniu czwórki dzieci, 
to niesie nadzieję i  moty-
wuje do akcji na ich rzecz. 
Mowa o dokumencie „Po-
moc dla osieroconych dzie-
ci z Zabieżek” przygotowa-
nym przez hernciszfilm.
Film opowiada o pomyśle 
na pomoc dla Jakuba 12 
lat, Zuzi 10 lat, Wiktorii 8 lat 
i Bartka 3 lata, których oboje 
rodzice zginęli w tragicznym 
wypadku na niestrzeżonym 
przejeździe kolejowym w Za-
bieżkach dnia 1.07.2018 r.  
Chodzi o pomaganie przez 

Już 18 sierpnia ruszą zma-
gania lokalnych drużyn o 
mistrzostwo w klasie A gr. 
Warszawa II. Zanim jed-
nak 14 ekip piłkarskich roz-
pocznie walkę  o punkty, w 
ostatnich dniach rozgrywali 
jeszcze mecze sparingo-
we i te w Okręgowym Pu-
charze Polski. W pojedyn-
kach sparingowych chodzi 
przede wszystkim o spraw-
dzenie taktyk oraz przete-
stowanie nowych zawodni-
ków. Poniżej prezentujemy 
wyniki kolejnych meczów 
oraz strzelców bramek.

Sztafeta Niepodległości to 
symboliczny bieg dla uczcze-
nia setnej rocznicy odzyska-
nia niepodległości przez Pol-
skę. Startowali w nim także 
żołnierze z 6 Mazowieckiej 
Brygady Obrony Terytorial-
nej. 6-osobowy zespół biega-
czy przebiegł ponad 110 km.
W Sztafecie Niepodległości 
brało udział 130 żołnierzy  
i pracowników Wojsk Obro-
ny Terytorialnej z trzynastu 
brygad OT i Dowództwa 
WOT. Zespoły startowały 
ze źródeł (11 sierpnia) oraz 
ujścia Wisły (12 sierpnia), 
aby 14 sierpnia, po prze-
biegnięciu blisko 1100 km, 
spotkać się   w Warszawie. 
Sztafeta trwała nieprzerwa-

Wzruszający film  
zachęcający do biegania

uczestnictwo w biegu cha-
rytatywnym im. rtm. Wi-
tolda Pileckiego, który 
przygotowywany jest na  
23 września br. w Otwocku.
Ireneusz Paśniczek, inicja-
tor wydarzenia, zachęca 
przedsiębiorców i wszyst-
kich mieszkańców powia-
tu otwockiego do udziału  
w akcji, a Witold Kwiatkow-
ski, wójt gminy Celestynów,  
mówi: „Musisz tam być”! 
Jednak wydaje się, że kto-
kolwiek zobaczy tę trage-
dię, to po prostu pomyśli: 
„Chcę tam być”, tym bar-
dziej, że tak niewiele trze-
ba, aby pomóc.

Samo chwytające za serce 
nagranie jest także formą 
pomocy dla osieroconych 
dzieci, którą oferowali jego 
realizatorzy: Karolina Trza-
skowska i Krystian Herncisz. 
oglądaj na www.iOtwock.
info lub youtube.com

ZetKa

Sztafeta Niepodległości 
dotarła do Warszawy

nie przez całą dobę, biega-
cze prowadzeni przez prze-
wodników na rowerach, 
pokonywali trasę w parach. 
Zmiany zaplanowano co 
10 km. Mazowieccy tery-

torialsi pokonali w Sztafe-
cie Niepodległości łącznie 
ponad 110 km, biegnąc  
o różnych porach dnia i nocy. 
W sztafecie biegli żołnierze  
z 61 batalionu lekkiej pie-
choty w Grójcu, w tym sam 
dowódca batalionu - ppłk 
Janusz Ostrowski.
Uroczysty finał biegu odbył 
się w przededniu Święta 
Wojska Polskiego o godz. 
17 przy Pomniku AK i Pol-
skiego Państwa Podziem-
nego. Trasę pomiędzy 
Stadionem PGE Narodowy 
(meta sztafety) a pomni-
kiem w biało-czerwonym 
peletonie wspólnie pokona-
li wszyscy biegacze szta-
fety z obu grup.

Ostatnie sprawdziany 
przed sezonem

Laura Chylice - Józefo-
via Józefów 1:3;  
Bramki: D. Dukalski (2), 
M. Makulec
Advit Wiązowna- CKS 
Celestynów 2:2;  
Bramki: A. Kowalski, P. 
Bąk- G. Laskus, A. Kę-
dzierski
Promnik Łaskarzew- 
Mazur II Karczew 2:1; 
Bramka: D.Maszewski
Mazur Karczew- Mszczo-
nowianka Mszczonów 1:4; 
Bramka: K. Gałązka

Sebastian Rębkowski

Wygrana Dziecinowa, 
walkower OKS-u

się natomiast OKS Start 
Otwock. W środę, 15 
sierpnia miał się zmierzyć 
w I meczu rundy Okrę-
gowego Pucharu Polski 
z KTS Weszło Warsza-
wa. Jeszcze we wtorek, 
przed południem można 
było znaleźć zaprosze-
nie na mecz dla kibiców  
w mediach społeczno-
ściowych. Po południu, 
okazało się, że mecz, któ-
ry miał mieć miejsce na 
stadionie Marymontu nie 
odbędzie się ze względu 
na absencje i kontuzje 
zawodników, choć jak 
czytamy w komunikacie, 
były chęci do zaprezento-
wania się przed tamtejszą 
publicznością. W wyniku 
walkoweru pojedynek au-
tomatycznie jest wygrany 
dla drużyny ze stolicy 3:0.
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Z archiwum reportera

Taśmy śmierci
Czternaście lat temu tragicznie zginął w Iraku Waldek Milewicz, korespondent 
wojenny polskiej telewizji. Wraz z nim zabity został pracujący dla TVP Algier-
czyk - montażysta Mounyr Beouamrane. W zamachu, do którego doszło na dro-
dze z Bagdadu do Nadżafu, raniono operatora Telewizji Polskiej Jerzego Ernsta. 
Oto jego opowieść o tej tragedii (spisana w 2008 r. - [przyp. red.]).

Nie powiedzieli, że jadą fil-
mować wojnę. Swoim naj-
bliższym oznajmili, że lecą 
do Jordanii. Tam jednak 
przesiedli się i wylądowali 
w Bagdadzie, gdzie nie-
opodal trwa zaciekła wojna 
z irackimi bandami. Wal-
dek nie chciał martwić na-
rzeczonej, Jurek chorej na 
serce matki, a Mundi żony  
i córki. Z tej reporterskiej 
wyprawy wojennej wrócił 
tylko operator.
- Minęły cztery lata, a wy-
daje mi się, jakby to było 
wczoraj – wspomina Jerzy 
Ernst, operator Waldka 
Milewicza, reportera dzia-
łu zagranicznego TVP, 
mieszkańca Józefowa. – 
Telefon od Waldka ode-
brałem w szpitalu, gdzie 
mama czekała na opera-
cję serca. Stojąc przy jej 
łóżku, powiedziałem, że 
na dzień lecę do Jordanii. 
Nie chciałem jej martwić, 
że będę filmował wojnę  
w Iraku – wspomina Jurek, 
ocierając oczy, choć od 
tamtych tragicznych zda-
rzeń minęły 7 maja czte-
ry lata. – Ten wyjazd nie 
przerażał mnie. Był w za-
łożeniach podobny do wie-
lu innych, jakie odbyliśmy  

z Waldkiem wcześniej. 
Wojna w Czeczenii, Ko-
sowie, Afganistanie i kil-
kakrotnie w Iraku. Chleb 
powszedni. Przez telefon 
powiedział: „Zbieraj się! 
Jutro lecimy!” Spakowa-
łem kamerę, statyw, lam-
py i 6 maja z paszportem 
stawiłem się w sali odpraw 
na Okęciu. Wylądowali-
śmy w Jordanii, jak każ-
dy z nas obiecał rodzinie, 
skąd za trzy godziny po-
lecieliśmy do Bagdadu. 
Czekał już na nas zaufany 
irakijski kierowca, Kazzan, 
który zawiózł nas do hote-
lu, gdzie rozpakowaliśmy 
graty, zjedliśmy kolację  
i z dziennikarzami z ca-
łego świata do późna w 
nocy gadaliśmy o „dupie 
Maryni”. 
Rano wsiedliśmy do sa-
mochodu Kazzana i po 
przekroczeniu kordonu pil-
nujących hotel żołnierzy 
amerykańskich i policji ira-
kijskiej, w dobrym nastroju 
jechaliśmy robić kolejny 
materiał dla polskiej telewi-
zji z serii „Dziwny jest ten 
świat”. Nic nie zapowiada-
ło tragedii, choć śniło mi 
się, że mama okrywa mnie 
płaszczem i gładzi po gło-

wie. W samochodzie Wal-
dek, siedzący za mną, opo-
wiadał dowcipy, a Mundi 
rechotał. Ja, siedząc obok 
kierowcy i trzymając goto-
wą do kręcenia kamerę na 
kolanach, oglądałem przez 
szybę drogę, wyszukując 
wojenne obrazy. Raptem 
usłyszałem strzały i nim 
zdążyłem się zorientować 
w sytuacji, kierowca leżał 
już na moich kolanach,  
a przednia szyba rozprysła 
się, kłując twarz i ubranie. 
Machinalnie włączyłem ka-
merę, by sfilmować akcję. 
Z tyłu usłyszałem krzyk 
Mundiego, ale miałem ba-
czenie na drogę, bo sa-
mochód - niekontrolowany 
przez kierowcę - zjeżdżał 
niebezpiecznie do rowu. 
Odwróciłem się na mo-
ment. Waldek siedzi,  
a Mundi coś krzyczy po 
arabsku, wychylając gło-
wę przez uchylone okno. 
Szturchałem kierowcę, nie 
zdając sobie sprawy, że 
celem ataku bandytów ira-
kijskich jesteśmy my. Do-
tarło to do mnie, gdy zoba-
czyłem w szybie od strony 
kierowcy, że z samocho-
du strzelają do nas i kule, 
rozbijając szkło, przelatują 
obok mnie. Napastnicy byli 
na tyle blisko, że słysza-
łem szczęk magazynków 
i widziałem ich złowrogie 
spojrzenia. Zrozumiałem 
wtedy, że chcą nas zabić. 
Mijały nas samochody,  
a w nich uśmiechnięci lu-
dzie. Pewnie nie zdawali 
sobie sprawy, że samo-
chód jadący tuż obok wie-
zie naszych zabójców.

Kule świstały tuż obok 
mnie. Zastygłem w bezru-
chu i czekałem z duszą na 
ramieniu na rozwój wypad-
ków. Z przerażeniem spo-
strzegłem, że jedna z kul 
wyrwała klamkę z drzwi od 
mojej strony, a samochód 
zaczyna gwałtownie zjeż-
dżać w lewo aż w końcu 
z hukiem zatrzymał się na 

bandzie przegradzającej 
autostradę, tracąc zawie-
szenie. Mundi wyskoczył 
i po arabsku krzyczał, że 
jesteśmy dziennikarzami. 
Ja chcąc wyjść, gramoliłem 
się, odsuwając trzęsącego 
się ze strachu i leżącego 
na moich kolanach kierow-
cę. Nie mogłem się jednak 
przecisnąć, więc włączyłem 
tylko kamerę i przez wybitą 
szybę filmowałem odjeż-
dżających bandytów. Oni 
jednak po kilkudziesięciu 
metrach zawrócili i jadąc 
przeciwnym pasem znów 
otworzyli do nas ogień  
z broni maszynowej. Wy-
dzierający się Mundi nagle 
zamilkł, a po karoserii sa-
mochodu tłuką się, niczym 
grad, kule. Szczęśliwie dla 
nas, że bandyci nie wrzuci-
li granatu. Nic by z nas nie 
zostało - pomyślałem, nie 
wiedząc jeszcze, że śmierć 
poniósł Waldek i Mundi. 
W pewnym momencie 
poczułem silne uderze-
nie w prawe przedramię  
i z przerażeniem zoba-
czyłem, że leje się krew,  
a w ręce mam potężną 
wyrwę. Mimo to nie wy-
puściłem kamery, która 
cały czas pracowała. Na-
pastnicy, będąc pewni, że 
zabili nas wszystkich, bo  
w nasz samochód wystrze-
lili ponad 150 kul, pojechali  
w kierunku Bagdadu odda-
lonego o około 40 kilome-
trów. Będąca na poboczu 
grupka osób podbiegła do 
nas. Ktoś otworzył drzwi 
od mojej strony i z jego 

pomocą wyszedłem, trzy-
mając cały czas kamerę, 
jakby ona w tej chwili była 
najważniejsza. Kierowca 
obiegł samochód i krzy-
czał, że Mundi nie żyje. 
Spojrzałem na Waldka i wi-
dząc, że ma otwarte oczy, 
zacząłem do niego mówić, 
by uciekał, bo za chwilę 
samochód może się zapa-
lić. On jednak nie żył. Do-
stał trzy kule w plecy już 
podczas pierwszego ata-
ku. Nie było widać krwi na 
ubraniu, bo jak się okazało 
kule, wyhamowane przez 
blachę bagażnika i tylnego 
siedzenia, zostały w ciele. 
Sfilmowałem podziurawio-
ny samochód, Mundiego  
z dziurą w głowie i Wald-
ka. Zrobiłem to machinal-
nie, typowo zawodowo, bo 
dokładnie zdawałem sobie 
sprawę, że filmu nie pusz-
czę nigdzie, gdyż jest zbyt 
drastyczny i, co tu gadać, 
bardzo osobisty, wszak są 
na nim moi przyjaciele.

Wsadzono mnie do jakie-
goś samochodu jadącego 
w kierunku Bagdadu. Kie-
rowca, chudy, zarośnięty 
Arab, trząsł się ze strachu 
i co chwilę nakazywał mi, 
bym leżał na siedzeniu i nie 
unosił się. Dowiózł mnie do 
irackiego szpitala, gdzie 
jedynie opatrzono mi rękę 
i karetką zawieziono do 
amerykańskiej bazy. War-
townicy, bojąc się, że w ka-
retce mogą być ładunki wy-
buchowe irakijskich band,  
a ranny cywil, podający się 

Jerzy Ernst

Waldemar Milewicz
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za polskiego dziennikarza, 
może być tylko podpuchą, 
wymierzyli do nas z kara-
binów. Zrobiło mi się cie-
pło, bo mogli wypalić bez 
zastanowienia. Oni jednak 
wezwali swoją karetkę, 
która podwiozła mnie do 
amerykańskiego szpitala. 
Lekarze jednak nie podjęli 
się operacji. Stwierdzili, że 
ubytek kości i ciała jest tak 
duży, że sobie nie poradzą. 
Helikopter zawiózł mnie do 
Bagdadu, gdzie operowa-
no mi rękę.
Nie dane mi jednak było 
szybko wrócić do Polski. 
Mimo że byłem ranny, nikt 
nie zadbał o mój powrót 
do domu. Zawieziono mnie 
na pustynię do polowego 
szpitala i tam na łóżku nr 8 
leżałem do 15 maja. Prze-
ważnie samotnie, bo tych 
rannych, których zwożono 
tu przez cały dzień, nocą 
wywożono. Byłem załama-
ny. Wszyscy opuszczają 
szpital, a ja tkwię tu nie wia-
domo czemu. Ręka zaczy-

na puchnąć, rwać i śmier-
dzieć. Nikt zbytnio tym się 
nie interesuje. W końcu za-
brano mnie do kraju, gdzie 
rekonwalescencja trwała 
długo. Na szczęście mogę 
trzymać w niej kamerę.
Będąc jeszcze w bagdadz-
kim szpitalu, zadzwoniłem 
do polskiej ambasady, pro-
sząc, by ktoś z pracowni-
ków zabezpieczył sprzęt 
zostawiony w hotelu i ktoś 
z dziennikarzy przekazał 
tragiczną wiadomość oraz 
wcześniej nakręcony ma-
teriał do publicznej wiado-
mości podczas transmisji 
satelitarnej, która zamówio-
na była na 18.00 siódme-
go maja. To był ostatni film  
z serii „Dziwny jest ten 
świat” Waldka Milewicza, 
ale już bez niego. Osierocił 
córkę z pierwszego małżeń-
stwa i  pozostawił Agniesz-
kę, z którą miał wziąć ślub 
w lipcu. Mundi, jak nazy-
waliśmy przyjacielsko Mo-
unyra Bouamrane, Polaka 
algierskiego pochodzenia, 

zostawił żonę i córkę.
To nie był przypadkowy atak 
na naszą ekipę i przypad-
kowa śmierć. To był atak 
na Waldka, który wielokrot-
nie podpadł Irakijczykom za 
pokazywanie prawdy ukry-
tej przed światem. Kilka-
krotnie przekraczał zieloną 
granicę i zbierał materiały 
tam, gdzie nie wpuszczano 
dziennikarzy. Ktoś zapy-
ta, po co się pchał i nara-
żał. Odpowiedź jest jedna:  
z dziennikarskiej rzetelności.
Waldek zwierzał się dzien-
nikarzom, że nieraz boi się, 
ale dopiero po fakcie. Nigdy 
w czasie rozgrywającego 
się dramatu. – Wtedy najle-
piej wyłączyć wyobraźnię, 
bo strach paraliżuje – mó-
wił. Kiedy otrzymał „Wik-
tora” za swoje reportaże, 
powiedział: „Największą 
satysfakcją dla mnie jest 
fakt, że wiem, iż to, co ro-
bię, naprawdę jest potrzeb-
ne, że dzięki pracy w miej-
scach, do których dotrzeć 
trudno, przekazuję prawdę, 

której nikt przede mną nie 
ujawnił. Najczęściej szale-
nie dramatyczną, bo prze-
cież docieram tam, gdzie 
toczą się wojny, a wokół 
mnóstwo bólu i cierpienia. 
Z listów, telefonów wiem, 
że widzowie czekają na te 
informacje i cenią je sobie. 
Ta świadomość jest dla 
mnie ważna”.
Jurek otarł oczy, a usta mu 
drżały. Nie przerywałem 
milczenia, bo było nazbyt 
wymowne. - Początkowo 
nie jeździłem na wojnę - 
przerwał milczenie Jurek. 
- Jednak nie dlatego, że 

bałem się, ale obiecałem 
żonie i dzieciom. Czas le-
czy rany, więc byłem już 
w Afganistanie i Kosowie, 
ale unikam centrum dzia-
łań wojennych. Z drugiej 
jednak strony trudno prze-
widzieć, gdzie akurat wo-
jenne potyczki będą się to-
czyć. Może akurat tu, gdzie 
kręcimy materiał? No, ale 
cóż, taka praca - podsu-
mował swoją wstrząsającą 
opowieść Jerzy Ernst, je-
dyny z polskiej ekipy TVP, 
który przeżył.

Andrzej Kamiński

Ostrzelany samochód
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