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OTWOCK W 2018 roku wreszcie powinien wypięknieć park miejski. Radni i prezydent Otwocka prześcigają się w anonsach 
o swoich staraniach o dofi nansowanie jego rewitalizacji. Ile pieniędzy mogą zyskać na ten cel - czytaj str. 3
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 Obwodnica Kołbieli 
coraz bliżej

Centrum handlowe Góraszka 
w oczekiwaniu 
na administracyjne decyzje 
WIĄZOWNA Wielkie cen-
trum handlowe “Kolorowe 
życie” w Góraszce, które 
miało być uruchomione na 
przełomie 2018/2019 roku, 
jest na razie głównie wirtu-
alną rzeczywistością. Działa 
portal, są znaki drogowe 
dla kierowców, ale budowa 
samego obiektu jeszcze się 
nie rozpoczęła. Co nie zna-
czy, że kompletnie utknęła 
w martwym punkcie.

C
hyba nikt się nie spo-
dziewał, że budowa 
tak ogromnego obiek-

tu - a CH Góraszka ma mieć 
powierzchnię 100 tys. m 
kw. - potrwa parę miesięcy. 
Faktem jest jednak, że rea-
lizacja projektu napotkała 
więcej trudności niż się spo-
dziewał inwestor, czyli fi rma 
Immochan Polska Sp. z o.o. 
działająca jako właściciel, 
inwestor, komercjalizator i za-
rządca centrów, galerii oraz 
parków handlowych Auchan. 
Najpierw projekt zaskarżyli 
ekolodzy, obecnie ciągnie się 
procedura uzyskania pozwo-
lenia na budowę, a na doda-
tek opóźnia się budowa drogi 
S17, przy której zlokalizowane 
jest centrum. 

Kiedy więc można spodzie-
wać się prawdziwego startu 
“Kolorowego życia”? No cóż, 
zastopowani przez dotych-
czasowe trudności przedsta-
wiciele inwestora nie chcą 
obecnie deklarować konkret-

nej daty. - “Firma Immochan 
zainwestowała w  realizację 
projektu centrum handlo-
wego duże środki fi nansowe. 
Obecnie czekamy na wydanie 
decyzji administracyjnych. Po 
ich uzyskaniu rozpoczniemy 
prace budowlane” - powie-
działa nam Agnieszka Kro-
piwiec, konsultant public 
relations fi rmy.

W  toku są jednak prace 
przygotowawcze, a  znaczna 
część z nich już została zrea-
lizowana. Jak poinformowała 
p. Kropiwiec ukończono już 
siedem zadań:

1. Połączenie drogowe z pla-
nowanym centrum handlo-
wym w ramach budowy S 17 
oraz węzła Wiązowna I i prze-
kazanie do GDDKiA. Powstał 
obiekt mostowy oraz układ 
dróg serwisowych.

2. Odcinek sieci kanalizacji 
sanitarnej „Polna” pod drogą 
DK 17 oraz całej sieci kanali-

zacji sanitarnej „Dworkowa”, 
w  tym pod DK 17, niezbęd-
nych dla działania centrum 
handlowego i  przekaza-
nie GDDKiA.

3. Niezbędne prace melio-
racyjne i drenażowe, kolidu-
jące z planowaną budową S17, 
a także udrożnienie i oczysz-
czenie rowu melioracyjnego 
na terenie inwestycji.

4. Odcinek gazociągu pod 
DK 17 zasilającego centrum 
handlowe (inwestor PSG we 
współpracy z  General Avia-
tion). 

5. Opracowanie projektu 
budowlanego dla centrum 
handlowego –   w trakcie pro-
cedury uzyskania pozwolenia 
na budowę. 

6. Opracowanie projektu 
budowlanego dla gazociągu 
zasilającego centrum han-
dlowej (sieć na trasie Izabela 
- Majdan - Góraszka) i uzy-
skanie pozwolenia na budowę 

(inwestor PSG we współpracy 
z General Aviation).

7. Realizacja porozumienia 
z GDDKiA w sprawie ułoże-
nia kabla niskiego napięcia 
(NN) zasilającego centrum 
handlowe. 

Jak się dowiedzieliśmy - 
z  budową samego obiektu 
trzeba będzie najpewniej po-
czekać do częściowej przynaj-
mniej realizacji ekspresówki 
S17. Tak duża kumulacja 
ciężkiego sprzętu budowla-
nego w jednej okolicy, na tych 
samych drogach, stanowi bo-
wiem pewne kłopoty i opóź-
nienia dla wszystkich.

Na nowoczesne połączenie 
handlu i  przyjemności, ja-
kim ma być w przyszłości CH 
“Kolorowe życie” w Góraszce, 
trzeba więc spokojnie pocze-
kać. Zrobią drogę, będzie 
handel... - taka kolej rzeczy.

Kazimiera Zalewska

KOŁBIEL Podczas kon-
sultacji Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad 
z mieszkańcami gminy Koł-
biel 11 stycznia 2018 wspól-
nie zdecydowano o prze-
biegu obwodnicy w ciągu 
drogi krajowej nr 50.

W
ybrano wariant naj-
mniej ingerujący 
w  środowisko natu-

ralne, jak też możliwie naj-
dalej oddalony od siedzib 
ludzkich, z węzłem w okolicy 
Rudzienka (wariant 1).

Przedstawiciele GDDKiA 
i  biura projektowego po-
informowali, że na etapie 
przygotowań do uzyskania 
decyzji uwarunkowań środo-
wiskowych, co jest pierwszym 
krokiem do otrzymania dal-
szych decyzji, najważniejsze 
jest uzgodnienie przebiegu 
obwodnicy. Kiedy ona będzie 
wydana, a może to nastąpić 
w drugim kwartale tego roku, 
przyjdzie czas na wyznacza-
nie zjazdów. – Wtedy też bę-
dziemy rozpatrywali państwa 
wnioski, których już wpłynęło 
do nas kilkaset, a dotyczących 
głównie zjazdów i  wjazdów 

na obwodnicę – stwierdził 
przedstawiciel GDDKiA, na-
czelnik K. Jackowski.  Dodał 
też, że w optymistycznych za-
łożeniach budowa obwodnicy 
rozpocznie się w  2021 roku 
i zakończy w 2024. Wcześniej 
jednak będzie budowany wę-
zeł dla drogi krajowej nr 50 
i 17 na wysokości Człekówki. 
– Jest to bowiem oddzielna 
inwestycja GDDKiA – wy-
jaśnił.

Kilkudziesięciu mieszkań-
ców gminy, uczestniczący 
w spotkaniu, przyjęli te wy-
jaśnienia ze zrozumieniem 
i bez dyskusji.

AnKa
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CELESTYNÓW Schronisko 
dla Bezdomnych Zwierząt 
zachęca do adopcji jego 
podopiecznych. 

Takie dwie 
cudowne 
suczki czeka-
ją w schroni-
sku na swój 
prawdziwy, 
odpowie-
dzialny i ko-

chający dom! Mają ok.3,5 
miesiąca, są zaszczepione 
i zaczipowanie. Będą śred-
niej wielkości. Tracą swój 
najlepszy czas za kratami...

Gofr to nie-
duży, ok. 6-let-
ni psiak. Jest 
w schronisku 
od niedawna, 
ale nie czuje 
się tu pewnie. 
Bardzo 
dobrze chodzi 

na smyczy, nie zaczepia innych 
psów. Mimo swojej nieśmia-
łości uwielbia być blisko 
człowieka, a szczególnie kocha 
pieszczoty i przytulanki.
NR 215/17

Białek to śred-
niej wielkości, 
uroczy psiak 
o oryginalnej 
śnieżnej uro-
dzie. Ma ok. 
3 lat. Dobrze 
dogaduje się 
z suczkami. 

Chętnie chodzi na spacery. 
Pobyt w schronisku nie wpływa 
na niego dobrze. Niecierpliwie 
czeka na swój zaciszny dom.
NR 226/17

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

PRZYGARNIJ MNIE

Wyścig po kasę na 
park – kto pierwszy 
i kto da więcej
OTWOCK Rada miasta 
ogłosiła, że dzięki sta-
raniom poseł PiS Anity 
Czerwińskiej jeszcze 
w styczniu do budżetu kra-
jowego zostanie wpisany 
milion złotych na rewitali-
zację otwockiego parku. 
Chwilę później prezydent 
ogłosił, że jeszcze w stycz-
niu zapadnie ostateczna 
decyzja dotycząca przy-
znania miastu ponad 5 mln 
zł dotacji na rewitalizację 
parku i dwóch skwerów, 
o którą miasto ubiega się 
niezmiennie od 2016 r. Na 
obydwie dotacje czekamy 
z niecierpliwością!

W
styczniu UM Otwock 
otrzymał informa-
cję z  NFOŚiGW, że 

złożony już w  2016 r. pro-
jekt „Rewitalizacji Parku 
Miejskiego oraz Skweru VII 
Pułku Łączności i  Skweru 
Lennestadt w  Otwocku” 
opiewający na kwotę po-
nad 13 mln spełnił kryteria 
wyboru projektów (dotacja 
z  UE to ponad 5 mln zł). 
Ostateczna decyzja o  dofi -
nansowaniu ma jednak za-
paść 16 stycznia br.

Zgodnie z założeniem pro-
jektu w  ciągu dwóch lat, 
z czego większość prac przy-
pada na rok 2019, w parku 
miejskim powstałyby nowe 

nawierzchnie piesze, fon-
tanna w postaci podziemnej 
betonowej niecki, tężnia so-
lankowa, a istniejąca muszla 
koncertowa zostałaby zmo-

dernizowana i  zyskałaby 
nową widownię. Dodatko-
wo - powstałyby nowe alta-
ny i wiele elementów małej 
architektury. Natomiast 
dwa skwery tj. dawny skwer 
VII Pułku Łączności i skwer 
Lennnenstad zyskałyby roz-
planowanie nowego układu 
kompozycji przestrzennej, 
nowe nawierzchnie z kostki, 
oświetlenie, elementy małej 
architektury oraz nasadze-
nia zieleni.

Projekt unijny to, niestety, 
nie tylko dotacja. Aby go zre-
alizować, miasto musi włożyć 
w  realizację własne środki. 
W przypadku innego projektu 
o nazwie „Restaura”, na który 
miasto (UM) również pozy-
skało unijną dotacje, radni nie 
zgodzili się na zabezpieczenie 
wkładu własnego i projekt nie 
mógł być realizowany. Miejmy 
nadzieję, że tym razem sytua-
cja się nie powtórzy, bo i rad-
ni, i  prezydent zgodnie za-
biegają o rewitalizację parku 
oraz środki na ten cel. A to że 
u innych źródeł, to i słusznie, 
bo pieniędzy w kasie miasta 
nigdy za dużo.

Zetka
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OTWOCK Po bezskutecz-
nych staraniach o zatwier-
dzenie nowych stawek tary-
fowych za odbiór ścieków 
i dostawę wody, w nowym 
roku w aglomeracji otwockiej 
obowiązywać będą zasady 
zgodne z orzeczeniami 
Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego. Jedna grupa 
taryfowa w opłatach za 
ścieki z urealnioną ceną za 
ich odbiór oraz brak opłaty 
za podłączenia do sieci ka-
nalizacyjnej i wodociągowej. 
Miejska spółka nie mogła 
wcześniej wprowadzić ko-
rzystnych dla mieszkańców 
regulacji, ponieważ Rada 
Miasta wielokrotnie odrzuca-
ła jej wnioski.

U
stawodawca właś-
nie pozbawił radnych 
kompetencji do po-

dejmowania decyzji w  spra-
wie uchwalania stawek ta-
ryfowych za odbiór ścieków 
i dostawę wody. Już wkrótce 
o  ich wysokości decydować 
będzie wyłącznie centralny 
regulator, czyli Państwowe 
Gospodarstwo Wodne „Wody 
Polski”. Rozwiązuje to trwają-
ce od dawna problemy, które 
wynikały z zaskarżania i bloko-
wania wniosków taryfowych 
przez obecną koalicję w Radzie 
Miasta Otwocka.

Zaskarżona uchwała 
i jej konsekwencje
Na kilka tygodni przed wy-

borami samorządowymi we 
wrześniu 2014 r poprzednia 
Rada Miasta podjęła uchwałę 
w sprawie zatwierdzenia taryf 
dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i odprowadzania ście-
ków na terenie miast Otwock 
i  Karczew. Te zasady miały 
obowiązywać do końca paź-
dziernika 2015 r.

- Opłaty były odzwier-
ciedleniem wprowadzonych 
w 2012 roku stawek zróżni-
cowanych w  zależności od 
grupy, do której byli zakwa-
lifikowani dostawcy ścieków 
i odbiorcy wody – wyjaśnia 
Mieczysław Kostyra, prezes 
Otwockiego Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanali-

zacji. – Wśród dostawców 
ścieków wyodrębniono 
cztery grupy, a  trzy wśród 
odbiorców wody. Ceny za 
świadczone usługi wyni-
kały z  analizy przychodów 
i  wydatków przedsiębior-
stwa ponoszonych m.in. na 
spłatę istniejących zobowią-
zań oraz na finansowanie 
działalności inwestycyjnej. 
Były korzystne dla lokalnej 
społeczności i  zyskały po-
wszechną akceptację zarów-
no w Otwocku jak i w Kar-
czewie, który obsługujemy.

Najniższe taryfy wprowa-
dzono za odbiór ścieków 
od indywidualnych odbior-
ców w Karczewie (6,16 
zł netto), a najwyższe dla 
tzw. ryczałtowców (8,22 zł 
netto), którzy nie korzystają 
ze zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę, nie mają 
wodomierzy, ale odprowa-
dzają ścieki do zbiorczej 
kanalizacyjnej. Opłaty za 
odbiór ścieków dla dwóch 
pozostałych grup: instytucji 
użyteczności publicz-
nej (7,09 zł netto) oraz 
przedsiębiorców (7,29 zł 
netto) ustalone zostały na 
zbliżonym poziomie.

- Po zmianie władzy w sa-
morządach pod koniec 
2014, nowa Rada Miasta 
przedłużyła o  pół roku de-
cyzję swoich poprzedników 
o zatwierdzeniu taryf, a na-
stępnie zaskarżyła własną 
decyzję o przedłużeniu oraz 
uchwałę poprzedników do 
wojewody mazowieckiego – 
kontynuuje prezes OPWiK. 
– Z  poprzednią radą często 
mieliśmy odmienne zda-
nia, ale miała ona jedną 
zasadniczą przewagę nad 
obecną - kierowaną przez 
grupę koalicyjną - nigdy nie 
działała na szkodę własnego 
miasta i  jego mieszkańców. 
To, z czym mamy do czynie-
nia obecnie jest kuriozalne 
i kompletnie niezrozumiałe.

Wojewoda mazowiecki pod 
koniec swojego urzędowania 
przed wyborami parlamen-
tarnymi w  2015 r. skierował 

skargę radnych koalicyjnych 
do Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego, który zakoń-
czył postępowanie pod koniec 
2016 r.

Zgodne podejście 
sądu i spółki 
w sprawie opłat 
za ścieki i wodę
Na początku grudnia 2016 

r. WSA wydał orzeczenie 
zobowiązujące OPWiK do 
wprowadzenia w  miejsce 
czterech zróżnicowanych 
grup tylko jednej, równej dla 
wszystkich stawki za odbiór 
ścieków i  dwóch za dostawę 
wodę. Wielu użytkowników 
na takiej zmianie mogło dużo 
zyskać, ponieważ przy okazji 
w trzech z czterech grup tary-
fowych zmniejszały się opłaty 
za świadczenie usług. Takie 
rozstrzygnięcie, w ocenie sądu, 
było przejrzyste i eliminowa-
ło kontrowersje.

Z  taką samą propozycją, 
która o  10 miesięcy wy-
przedziła orzeczenie sądu, 
wystąpiło kierownictwo 
OPWiK wspólnie z  prezy-
dentem Otwocka do Rady 
Miasta. Już w lutym 2016 r 
spółka zamierzała wprowa-
dzić jednolitą stawkę za od-
biór ścieków dla wszystkich 
użytkowników. Prezydent 
zwrócił się także do bur-
mistrza Karczewa (miasto 
z  największą koncentracją 
przemysłu) o  zaopiniowa-
nie proponowanej zmiany. 
Zmiana ta w istotny sposób 
obniżała wysokość opłat dla 
ryczałtowych dostawców 
ścieków oraz dla instytu-
cji użyteczności publicznej 
i właśnie przedsiębiorców.

- Zakłady Drobiarsko-Mięs-
ne „SuperDrob” S.A. w Kar-
czewie mogłyby zgodnie z tą 
propozycją płacić mniej o po-
nad złotówkę za metr sześ-
cienny ścieków – przelicza 

prezes Mieczysław Kostyra. 
– Dla przedsiębiorstwa, od 
którego rocznie odbieramy 
ok. 600 tys. m³ ścieków, by-
łaby to olbrzymia oszczędność 
- ponad 600 tys. zł. Jednak ku 
zaskoczeniu wszystkich bur-
mistrz Karczewa naszą propo-
zycję zaopiniował negatywnie 
i nie zgodził się na obniżenie 
taryf. Stracił na tym nie tylko 
Zakład Drobiarski, ale także 
mieszkańcy, którzy prowadzą 
działalność gospodarczą na te-
renie tego miasta. O powody 
tej decyzji lokalna społeczność 
powinna zapytać burmistrza, 
nam się to nie udało.

Spółka nie otrzymała żadne-
go uzasadnienia dotyczącego 
odmowy obniżenia taryf na 
terenie Karczewa. W  Otwo-
cku było podobnie. Koalicyjni 
radni odrzucili wniosek prezy-
denta i OPWiK o wprowadze-
nie wyrównanej dla wszyst-
kich opłaty za odbiór ścieków 
i  znacznie niższej dla wielu 
użytkowników korzystających 
ze zbiorczej kanalizacji.

- Na proponowanej przez 
nas obniżce stawek za od-
biór ścieków zyskałoby wów-
czas ok. 2 tys. gospodarstw 
domowych, czyli ok. 8 tys. 
mieszkańców rozliczających 
się za ścieki w formie tzw. ry-
czałtu, a także m.in. szpitale, 
szkoły, przedszkola, domy 
kultury, ośrodki sportowo-
-rekreacyjne, drobny biznes 
i przedsiębiorcy – informuje 
Mieczysław Kostyra. – Nasze 
argumenty nie przekonały 
jednak koalicyjnych radnych 
ani razu. Wnioski były sied-
miokrotnie odrzucane przez 
Radę Miasta. Najgorsze, że 
nie mogliśmy przez to zreali-
zować zaleceń Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego 
o wprowadzeniu jednej gru-
py stawek za odbiór ścieków 
i zlikwidować opłaty za przy-
łączenie do sieci.

Bezpodstawne opłaty 
za podłączenia
Wojewódzki Sąd Admini-

stracyjny przy okazji rozpa-
trywania w 2015 roku sprawy 
jednej z polskich gmin uznał, 
że pobieranie opłat za podłą-
czenia nieruchomości do sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej 
jest nieuzasadnione. Wynika 
to z uwarunkowań prawnych, 
do których sąd odniósł się 
w swoim orzeczeniu. W 2012 
roku OPWiK zostało zobo-
wiązane do pobierania tej 
opłaty (200 zł netto) przez 
poprzednią Radę Miasta, 
która wykazała jej brak jako 
wadę wniosku taryfowego.

- Tamtą uchwałę zaskarży-
liśmy do wojewody, ale nasze 
starania nie przyniosły efek-
tu. W konsekwencji musieli-
śmy pobierać tę niekorzyst-
ną dla mieszkańców opłatę 
– tłumaczy prezes spółki. 
– Skutkiem odrzucania na-
szych wniosków o dokonanie 
zmian zgodnych z  orzecze-
niem sądu było zainteresowa-
nie ze strony prokuratury. Po 
raz kolejny byliśmy zmuszeni 
wyjaśniać, dlaczego nadal po-
bieramy opłatę przyłączenio-
wą. Ostatni wniosek o wpro-
wadzenie jednej taryfy za 
ścieki i odstąpienie od opłat 
za podłączenia złożyliśmy 
radnym na początku listopa-
da 2017 r, ale rada postąpiła 
jak zwykle.

Od 12 grudnia obowiązują 
już nowe regulacje prawne, 
które pozbawiły radnych 
kompetencji uchwalania 
taryf. Skoro Rada Miasta 
przed tą datą nie uchwaliła 
nowych stawek, przedłużo-
ne zostały stawki dotychczas 
obowiązujące. Do 21 stycz-
nia 2018 r. będą jeszcze 
obowiązywały 4 zróżnico-
wane grupy taryf za odbiór 
ścieków i opłaty za przyłą-
czenia, ale po tym termi-

nie wprowadzona zostanie 
ujednolicona taryfa za ście-
ki dla wszystkich użytkow-
ników. Nie będzie też opłaty 
za przyłączenie.

- Zawsze podkreślałem, że 
o  wysokości opłat powin-
ni decydować wyłącznie 
specjaliści, a  nie politycy, 
którzy nie ponoszą żadnej 
odpowiedzialności za szkod-
liwe decyzje podejmowane 
wobec swoich mieszkańców 
– podsumowuje Mieczysław 
Kostyra. - Mam nadzieję, że 
mieszkańcy ich za to rozli-
czą w  najbliższych wybo-
rach. Na szczęście w nowym 
roku o  stawkach nie będą 
już decydowali otwoccy rad-
ni, tylko centralny regulator 
„Wody Polskie”.

Taryfy dla zbiorowego za-
opatrzenia w  wodę i  odpro-
wadzania ścieków na terenie 
Otwocka i  Karczewa zosta-
ną urealnione i  częściowo 
zweryfi kowane. Po 6 latach 
obowiązywania niezmiennie 
poprzednich stawek, zmie-
nią się ceny dla indywidu-
alnych użytkowników, np. 
w Karczewie o 65 gr za m³. 
Zgodnie z orzeczeniem WSA 
wprowadzona zostanie jed-
na wspólna i  niższa stawka 
za odbiór ścieków dla osób 
rozliczających się w  formie 
ryczałtu, dla przemysłu, drob-
nych przedsiębiorców oraz 
instytucji podległych burmi-
strzowi i prezydentowi. Nowe 
zasady będą obowiązywały 
do 10 czerwca 2018 roku, na-
stępnie pojawi się nowa taryfa 
uchwalona przez regulatora 
na trzy kolejne lata. Jest na-
dzieja, że w Otwocku zatrium-
fuje normalność i stabilność 
korzystnych dla lokalnej spo-
łeczności stawek, ponieważ 
Rada Miasta nie ma już w tej 
sprawie żadnych kompetencji.

Jolanta Czudak

AKTUALNOŚCI

Ustawodawca zakończył 
intrygę radnych koalicji
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA

KARCZEW OKIEM RADNEGO KWIATKOWSKIEGO

Z DZIADKAMI 
NA ZDJĘCIU
JÓZEFÓW Sekcja Fo-
tografi czna Józefów wraz 
z instruktorami serdecznie 
zaprasza na międzypo-
koleniowy plener  „Świder 
i Świdermajer zimową porą”. 
Zabierzcie ze sobą aparat 
i termos z ciepłą herbatą. 
Uczestnicy spotykają się 
o godz. 11:00 na parkingu 
przy dawnym moście kolejki 
wąskotorowej w Józefowie. 
Udział jest bezpłatny, obo-
wiązują zapisy: 
tel. 22 789 22 84.
20 stycznia (sobota), 
godz. 11.00 

OD SERCA
OTWOCK Najwartoś-
ciowsze prezenty to te 
wykonane własnoręcznie 
i od serca. Warto zatem wy-
brać się do Muzeum Ziemi 
Otwockiej na Muzealny 
Dzień Babci i Dziadka, czyli 
warsztaty rodzinne. 
Wykonać tam będzie moż-
na upominki dla dziadków, 
drzewo genealogiczne,  
oraz upiec czekoladowe 
rogaliki babuni. 
Wstęp wolny.
20 stycznia (sobota), 
godz. 11.00
Muzeum Ziemi Otwockiej, 
ul. Narutowicza 2, Otwock

WEEKEND FILMOWY
JÓZEFÓW Niespodzianka 
z okazji Dnia Babci i Dziadka, 
czyli specjalna, fi lmowa przy-
goda. 20 stycznia poznacie 
historię Sebastiana wychowy-
wanego przez przybranego 
dziadka. Seans niebiletowany. 
W niedzielę natomiast czeka 
na Was fi lm animowany,  nomi-
nowany w 2015 roku do Osca-
ra w kategorii „Najpiękniejsza 
bajka”. Seans niebiletowany.
20 i 21 stycznia (sobota 
i niedziela), godz. 16.00
MOK, Józefów, 
ul. Wyszyńskiego 1

Wakul

OTWOCK Ryszard Koz-
łowski, wybitny rzeźbiarz 
z Otwocka, 4 stycznia 
uhonorowany został przez 
Ministra Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego srebr-
nym medalem Gloria Artis.

U
roczystość odbyła się 
podczas otwarcia wy-
stawy „Pasja” w Domu 

Plastyka Okręgowego Związku 
Polskich Artystów Plastyków 
w Warszawie. Medal, w obec-
ności licznego grona rzeźbia-
rzy i osób uczestniczących w 
otwarciu, w tym wielu miesz-
kańców Otwocka, wręczyła dy-
rektor departamentu MKiDN 

Paulina Florjanowicz, a lauda-
cję wygłosiła kurator wystawy 
Urszula Święcicka.

- Tworzę z miłości do rzeźby, 
do wyrażania swoich emocji, 
uniesień i przeżyć – mówił arty-
sta i podkreślił, że najważniejsza 
w życiu jest miłość: do kobiety, 
rodziny, pracy, bo ona inspiruje 
i motywuje do działania. I te 
słowa doskonale wpisały się w 
tytuł wystawy ,,Pasja”, o której 
kurator Święcicka powiedziała: 
,,Wystawiają sami PASJONACI, 
bo jak inaczej nazwać osoby 
ponoszące niewymierne na-
kłady fi nansowe na stworzenie 
dzieła, które być może nigdy nie 
zostanie sprzedane? Jak nazwać 

ludzi, którzy jeszcze ciągle wie-
rzą w być, a nie mieć? Czy ktoś 
jeszcze rozumie, że podporząd-
kowanie świata ekonomicznym 
wzorcom ten świat zubaża, po-
zbawia indywidualnego, samo-
dzielnego myślenia, tworzenia, 
czucia?”

Wystawę można obejrzeć 
w Domu Plastyka w Warsza-
wie przy ul. Mazowieckiej 11 
do końca stycznia. Ryszard 
Kozłowski prezentuje na niej 
rzeźbę w brązie „Aktor” przed-
stawiającą wybitnego aktora Ig-
nacego Gogolewskiego – wielo-
letniego mieszkańca Otwocka.

AnKa

W
 jednym z poprzednich 
felietonów wspomnia-
łem, że Karczew, deli-

katnie mówiąc, bardzo mizernie 
prezentuje się pod względem 
pozyskiwania środków ze-
wnętrznych na inwestycje. Stąd 
brak tylu dróg, chodników czy 
oświetlenia ulicznego z prawdzi-
wego zdarzenia. To, co udało się 
wykonać, przeważnie zostało 
zrealizowane ze środków włas-
nych. Bez dofi nansowań z UE 
czy programów krajowych. 
A  szkoda, bo nasza mała Oj-
czyzna mogłaby teraz zupełnie 
inaczej wyglądać.

Za pozyskiwanie funduszy 
odpowiada burmistrz. Radni 
mogą co najwyżej służyć radą, 
wskazać źródła, z których moż-
na byłoby się postarać o pienią-
dze, ale to organ wykonawczy 
ma tu decydujący głos. 

Z racji wykształcenia i zainte-
resowań, śledzę informacje do-
tyczące różnych samorządów 
w naszym kraju. Przyznam, że 
kibicuję m.in. prezydentowi 
Starachowic, młodemu czło-
wiekowi (28 l.), który stara się 
walczyć z podejściem “nie da 
się“ - tak jak ja staram się to 
robić w Karczewie.

Oczywiście Starachowice są 
gminą większą od Karczewa, 
jednak przykład tego miasta 
pokazuje, że da się - tylko wy-
kazać inicjatywę.

U  nas to “nie da się“ spo-
tykam, niestety, na każdym 
prawie kroku. “Nie da się“ 
ucywilizować systemu zapi-
sów do lekarzy w przychodni, 
“nie da się“ pozyskać środków 
na przebudowę dróg, “nie da 
się“ wymienić latarni na taką, 
która będzie świeciła, a nie tyl-
ko pobierała prąd (przykład 
latarni na ul. Roweckiego na 
Ługach, która po parotygo-
dniowym “remoncie“ świeci 
kilkukrotnie gorzej i zapewnia 
mniej światła niż dwudziesto-
kilkuletnie latarnie).

I  to “nie da się“ nie zawsze 
wynika z  braku pomysłu, 
a często z samego podejścia – 
z góry skazanego na porażkę. 
Bo nie raz jako radni propo-
nowaliśmy rozwiązania prob-
lematycznych sytuacji, choćby 
w kwestii przywołanych zapi-
sów do przychodni. Tutaj aku-
rat, po wielu bojach, częściowo 
posłuchano pomysłu radnych 
i wprowadzono system zapisu 
na wizytę z  wyprzedzeniem, 
co mieszkańcy bardzo sobie 
chwalą. Jednakże często jest 
tak, że młodych radnych nie 
warto słuchać. Dlaczego? No 
bo są przecież młodzi. Wróćmy 
zatem do młodego prezyden-
ta Starachowic.

W tym świętokrzyskim mie-
ście właśnie wystąpiono o do-
fi nansowanie na optymalizację 

oświetlenia ulicznego. Ogólna 
wartość projektu to 7,5 mln 
zł, a  wnioskowane dofi nan-
sowanie to 6,4 mln zł, tj. ok. 
85% wartości. To jeden z wielu 
przykładów. Z aplikacji, które 
już przeszły -  m.in. wniosek 
o termomodernizację obiektów 
użyteczności publicznej. Efekt? 
Pozyskane prawie 13 mln zł 
przy całym projekcie opiewa-
jącym na kwotę 15 mln zł.

A  u  nas? Termomoderniza-
cja również została przepro-
wadzona. Budynki oświatowe 
i przychodnia w Sobiekursku 
zyskały nowy, dużo ładniejszy 
wygląd. Udało się osiągnąć 
także oszczędności w zużyciu 
energii. Tyle, że inwestycję 
przeprowadzono w  ramach 
Partnerstwa Publiczno-
-Prywatnego. Co to oznacza? 
Termomodernizacji dokonał 
prywatny partner, a  gmina 
musi spłacać koszty remontu 
– ponad 10 mln zł przez 14 lat 
(przy dofi nansowaniu ze środ-
ków NFOŚiGW w wysokości 1 
323 621 zł).

Latarnie? Brak perspektywy 
na kompleksowe oświetlenie 
miejsc w naszej gminie, które 
niezwłocznie tego wymagają. 
A co tu dopiero mówić o wy-
mianie lamp na nowe, ener-
gooszczędne.

W ostatnim czasie moje fe-
lietony były utrzymywane 
raczej w  formie społeczno-
-informacyjnej. Przekazy-
wałem Państwu informacje 
związane z  naszą gminą czy 
powiatem, alarmowałem, gdy 
coś się działo, a jeśli już pisa-
łem o władzach – przeważnie 
neutralnie. Zdarzało mi się 
nawet pochwalić inicjatywy 
burmistrza, które uznałem 
za słuszne (np. rewitalizację 
rynku). Projekt rewitalizacji 
rynku, niestety, „odpadł” i nie 
zostanie dofi nansowany, ale 
przynajmniej próbowano!

Dalej zamierzam chwalić to, 
co dobre. Jednak w ostatnim 
czasie nałożyło się na siebie 
kilka czynników, które skło-
niły mnie do napisania felie-
tonu w innej formie, aby być 
z Państwem uczciwym. Jedną 
z takich rzeczy było głosowanie 
w ramach „rankingu” remon-
tu ulic. Radni oceniali m.in. 
strategiczność ulic, aby wyło-
nić te, które powinny zostać 
wybudowane/wyremontowa-
ne w pierwszej kolejności. Po-

mysł z góry skazany na poraż-
kę – w ostatnim roku kadencji 
ustala się plan na kilka lat do 
przodu… No, ale większość 
tak postanowiła, więc tak też 
się stało.

Po głosowaniu, na następ-
nym posiedzeniu komisji, 
jedna z radnych z ugrupowa-
nia burmistrza stwierdziła, że 
„system głosowania jest szkod-
liwy dla nas” (czyt. radnych od 
burmistrza – przyp. PK) i już 
po fakcie zmieniono zasady 
przeprowadzonego głosowa-
nia. W ten sposób ulice, które 
uzyskały czołowe wyniki (m.in. 
ul. Bema), spadły na dół ran-
kingu. Rzecz nie do pomyśle-
nia. Niestety – nieważne kto 
głosuje, ważne kto liczy głosy.

W  takich momentach czło-
wiek naprawdę czuje, że to 
wszystko nie powinno wyglą-
dać w ten sposób. Mam jednak 
na szczęście dość silne oręże 
w postaci m.in. niniejszych fe-
lietonów w  iOtwock.info. Bo 
nic nie jest tak niewygodne dla 
rządzących, jak doinformowa-
ni mieszkańcy.

Takich wydarzeń na prze-
strzeni ostatnich miesięcy 
było kilka, ale rzeczą, która 
ostatecznie mnie „dobiła”, było 
wyłonienie gminnego logo. 
Burmistrz ogłosił konkurs na 
logotyp, który ma być używa-
ny zamiennie z herbem gminy. 
Przyznam szczerze, że mimo 
iż jestem młody i powinienem 
być entuzjastycznie nastawio-
ny do nowości, to jednak nie 
do końca rozumiem tę decyzję. 
Po co nam ten logotyp? Czy nie 
wystarcza herb z barankiem? 
W  jakich sytuacjach używa-
ne będzie logo, w których nie 
można byłoby użyć herbu? 
Szczególnie, że w ocenie mo-
jej i  większości osób komen-
tujących logo w  internecie – 
nie wygląda ono zbyt dobrze. 
Nasz herb jest po prostu dużo 
ładniejszy. Wydaliśmy na ten 
cel niby niewiele, bo 4000 zł. 
Ale jak pomyślę o tym, jaki bój 
trzeba było stoczyć, aby bur-
mistrz chociażby zamontował 
halogeny oświetlające wał przy 
ul. Bema (kosztujące mniej niż 
4000 zł), to kwota ta staje się 
dla mnie dużo poważniejsza.

Pozostawiam Państwa z mo-
imi przemyśleniami.

Piotr Kwiatkowski,

Radny Rady Miejskiej w Karczewie

Miłość do rzeźby nagrodzona
Dofi nansowania są nam 
niepotrzebne?
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PIŁKA RĘCZNA Kar-
czewskie szczypiornistki 
nie zwalniają tempa. 
W wyjazdowym spotkaniu 
z MKS Lublin 7 stycznia 
wygrały zdecydowanie 
38:26 (20:13) i umocniły się 
na prowadzeniu w tabeli 
grupy 3 (warszawsko-
-mazowieckiej) II ligi kobiet 
w piłce ręcznej.

G
rające pierwszy se-
zon w  drugiej lidze 
podopieczne Grze-

gorza Ankiewicza rozegrały 
kolejne, bardzo dobre spot-
kanie, odnosząc już czwarte 
zwycięstwo z  rzędu. Mecz 
rozgrywany był na parkiecie 
hali sportowo-widowiskowej 
„Globus” w Lublinie, na któ-
rej karczewianki zaprezen-
towały się po raz pierwszy. 
Nowoczesna lubelska arena 
przeznaczona m.in. do gry 
w piłkę ręczną to prawdziwy 
gigant w  porównaniu z  halą 
karczewskiego MOSiR-u, 
na której zawodniczkom 
MKS-u  przychodzi grać na 
co dzień. Powierzchnia płyty 
głównej w  Lublinie wynosi 
bowiem aż 1 800 m kw., co 
przy 1 215 m kw. karczew-
skiego parkietu (45m x 27m) 
stanowi dość istotną różnicę. 
Nic dziwnego więc, że trener 
karczewskiego zespołu zdra-
dził  przed meczem, iż ma 
pewne  obawy, jak jego za-

wodniczki dadzą sobie radę 
z grą w tak dużej hali. Była to 
jednak chyba bardziej kurtu-
azja z jego strony niż faktycz-
ne obawy, bo  podopieczne 
poradziły sobie w  nowych 
warunkach doskonale. Ła-
pały co prawda dwukrotnie 
momenty „zadyszki” -  pod 
koniec pierwszej i w końców-
ce drugiej połowy -  ale roze-
grały całe spotkanie dojrzale 
taktycznie i co najważniejsze 
- skutecznie.

Lublinianki rozpoczęły 
mecz z  dużym animuszem, 
zapewne podbudowane wy-
jazdowym zwycięstwem nad 
wiceliderem tabeli, drużyną 
KPR-TPD Białystok. Widać 
było, że bardzo zależy im na 
uzyskaniu kolejnego, korzyst-
nego rezultatu i opuszczeniu 
ostatniej pozycji w  tabeli. 
Ale było to zdecydowanie za 
mało na znakomicie dyspono-
wane tego dnia karczewskie 
szczypiornistki, które z  każ-
dą chwilą meczu coraz lepiej 
czuły się na parkiecie. Grające 
poprawnie, ale jednak moc-
no schematycznie lublinianki, 
nie mogły nawiązać równo-
rzędnej walki z szybko i kom-
binacyjnie grającymi piłkar-
kami z Karczewa. W efekcie 
schodziły do szatni, mając 
do odrobienia po przerwie 
aż 7 bramek.

Druga połowa spotkania to 
był już prawdziwy koncert 

gry karczewskiego MKS-u. 
Doskonale punktowały: Julia 
Zagrajek, Joanna Wójcik, Na-
talia Barańska i  Aleksandra 
Gałązka. A  licznie dopingu-
jący z trybun lubelskiej areny 
kibice karczewskiego zespołu 
nagradzali gromkimi brawa-
mi bramkarskie parady swo-
ich golkiperek: Moniki Rogali 
i  Natalii Popis. Przyjemnie 
oglądało się swobodnie grają-
ce piłkarki ręczne z Karczewa; 
widać, że z meczu na mecz ich 
forma rośnie, co stanowi do-
bry prognostyk przed kolej-

ną rundą rozgrywek. Cieszy 
również fakt, że po nabytych 
kontuzjach wracają do zdro-
wia i  treningów z  drużyną: 
Wiktoria Trzepałka, Zuzanna 
Buczkowska i Marianna Gro-
madzka. To dobre, skutecznie 
grające zawodniczki, które 
miejmy nadzieję - już nieba-
wem - będą zdobywać bramki 
dla karczewskiego zespołu.

Andrzej Idziak

Zdeklasowały MKS Lublin!

Sadłecka i ,,setka”

KOLARSTWO Gościem 
specjalnym rozegranych 
na stadionie OKSu Otwock 
zawodów Małej Ligi CX 
o Puchar Prezydenta Miasta 
Otwocka była Magdale-
na Sadłecka.

S
potkanie z  Polską 
kolarką górską, któ-
ra ma na swoim kon-

cie m.in. srebrny medal 
mistrzostw świata, złoty 
medal mistrzostw Pol-
ski, tytuły wicemistrzyni 
świata i mistrzyni Europy 
juniorek czy uczestnictwo 
w Igrzyskach Olimpijskich 
w Atenach, było dla wielu 
uczestników nie lada prze-
życiem i na długo zapadnie 
w  pamięć. Podobnie jak 

i  niezwykle ciekawa i  wy-
magająca trasa tego rowe-
rowego przełaju. W zawo-
dach wystartowało ponad 
100 cyklistów, a  nagrody, 
medale i  puchary zawod-
nikom wręczał prezydent 
Miasta Otwocka Zbi-
gniew Szczepaniak.
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