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30 sierpnia w auli ratusza wiceprezydent Otwocka 
Przemysław Zaboklicki wręczył nominacje szóstce no-
wych dyrektorów szkół i przedszkoli - poinformowało 
Biuro Komunikacji Społecznej  UM. Swoje kadencje 
na stanowiskach rozpoczną one - bo są to same panie 
- od 1 września br.

W trakcie  spotkania podziękowanie za pięcioletnią 
pracę na stanowisku dyrektora SP nr 6 otrzymała na-
tomiast Olga Bernadzka.

NOMINACJE NA DYREKTORÓW OTRZYMAŁY:

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Pawła II 
- dyrektor Dorota Dworak  

/na okres od 01.09.2018 do 31.08.2023/

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Gen. J. Filipowicza  
- p.o. dyrektora Agnieszka Galińska

/na okres od 01.09.2018 do 30.06.2019/

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. M.E. Andriollego 
 - dyrektor Agnieszka Korniluk  

/na okres od 01.09.2018 do 31.08.2023/

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. J. Korczakowskiej 
- dyrektor Anna Wasążnik  

/na okres od 01.07.2018 do 31.08.2022/

Przedszkole Nr 10  
- dyrektor Ewelina Pszczółkowska  

/na okres od 01.09.2018 do 31.08.2023/

Przedszkole Nr 15 
-  dyrektor Barbara Gniadek  

/na okres od 01.09.2018 do 31.08.2023/

,,W zwołanej na dzień 
28 sierpnia br. LXXI Se-
sji Rady Miasta Otwocka 
Przewodniczący Rady 
Pan Jarosław Margielski 
w porządku obrad zamie-
ścił punkt dotyczący przy-
jęcia stanowiska Rady 
Miasta w sprawie Woje-
wódzkiego Planu Gospo-
darki Odpadami (WPGO). 
WPGO jest dokumen-
tem regulującym kwestię 
składowania odpadów 
na terenie województwa 
mazowieckiego, a zatem 
dotyczy również składo-
wiska Amest mieszczą-
cego się w granicach ad-
ministracyjnych Miasta 
Otwocka.

Licznie przybyli na sesję 
mieszkańcy musieli czekać 
godzinę na rozpoczęcie ob-
rad, gdyż Przewodniczący 
Rady zajmował się w tym 
czasie czymś innym.

Zgodnie z art. 20 usta-
wy o samorządzie gmin-
nym (tekst jedn.: Dz.U.  
z 2018 r., poz. 994) „Rada 
gminy obraduje na sesjach 
zwoływanych przez prze-
wodniczącego w miarę 
potrzeby, nie rzadziej jed-
nak niż raz na kwartał. Do 
zawiadomienia o zwołaniu 
sesji dołącza się porządek 
obrad wraz z projektami 
uchwał” oraz § 9 pkt. 5 Sta-
tutu Miasta Otwocka, który 
mówi „O sesji Rady należy 
zawiadomić pisemnie rad-
nych co najmniej na trzy 
dni przed terminem posie-
dzenia wskazując miejsce, 
dzień i godzinę posiedze-
nia oraz porządek obrad. 
Wraz z zawiadomieniem 
powinny być przesłane 

Kto ma głos?
Z Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Otwocka otrzy-
maliśmy relację ze zdarzenia podczas ostatniej sesji Rady Miasta 
Otwocka. Publikujemy ją w całości:

niezbędne materiały zwią-
zane z przewidywaną te-
matyką obrad” do kompe-
tencji Przewodniczącego 
Rady Miasta należy pisem-
ne zawiadomienie radnych  
o sesji wraz z przekaza-
niem materiałów zwią-
zanych z przewidywaną 
tematyką obrad. Do mate-
riałów na LXXI Sesję Rady 
Miasta nie został dołą-
czony projekt stanowiska, 
które miało zostać podjęte  
w sprawie Wojewódzkiego 
Planu Gospodarki Odpa-
dami. W związku z powyż-
szym doszło do narusze-
nia przepisów, zarówno 
ustawy o samorządzie 
gminnym, jak i Stautu Mia-
sta Otwocka.

Podczas trwania sesji 
okazało się, że pod wpi-
sanym punktem nr 3 po-
rządku obrad, który brzmi 
„Przedstawienie uwag 
oraz przyjęcie stanowiska  
Rady Miasta Otwocka ws. 
WPGO” nic się nie kryło. 
Poza wydrukiem informacji 
o konsultacjach społecz-
nych ze strony Marszałka 
Województwa Mazowiec-
kiego, materiały w przed-
miotowej sprawie nie zo-

stały przygotowane. Rada 
Miasta nie wypracowała 
żadnego stanowiska.

Żaden z radnych, ani 
Przewodniczący Rady 
nie zwrócili się wcześniej 
do Prezydenta z prośbą  
o przygotowanie w przed-
miotowej sprawie odpo-
wiednich materiałów, czy 
też wypracowania wspól-
nego stanowiska. Przewod-
niczący Margielski usiłując 
zasłonić swój brak przygo-
towania próbował przerzu-
cić winę na obecnego na 
sesji Wiceprezydenta Prze-
mysława Zaboklickiego. 
Jednak każda próba wyja-
śnienia radnym i mieszkań-
com absurdalności sytuacji 
doprowadzała do bezczel-
nego wyłączania mikrofo-
nu Wiceprezydentowi. Po 
trzykrotnym wyłączeniu 
mikrofonu przez Przewod-
niczącego Wiceprezydent 
Zaboklicki opuścił w skan-
daliczny sposób prowadzo-
ne obrady.

W konsekwencji Rada 
obradując aż do północy, 
nie podjęła żadnego stano-
wiska. Zmarnowano czas  
i nerwy wielu osób.”

Nominacje dla 
dyrektorów szkół 

i przedszkoli

fot. UM Otwock 
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27 sierpnia w Sobie-
niach Szlacheckich ok. 
godz. 19.00 wybuchł pożar  
na parterze murowanego 
domu jednorodzinnego - pa-
lił się jeden pokój. Na szczę-
ście szybko do akcji wkro-
czyło 18 ratowników straży 

Dziś (czwartek, 30 sierp-
nia) ok. godz. 13.00 na 
drodze krajowej nr 17 koło 
Radiówka bus jadący z Lu-
blina do Warszawy, prze-
wożący 15 osób, uległ wy-
padkowi  - przewrócił się na 
bok. Możliwe, że zahaczył 
o karpę drzewa. Rannych 
zostało sześć osób.  

Wypadek zdarzył się na 
odcinku między Radiów-
kiem a skrzyżowaniem 
DK17 z DW721. Droga po-
czątkowo była kompletnie 
zablokowana (po rannych 
przyleciał śmigłowiec LPR), 
potem policja puściła ruch 
wahadłowy.

Jak poinformował rzecz-
nik otwockiej KPPSP mł. 
kpt. Maciej Łodygowski, na 
miejscu wypadku pracuje 
pięć zastępów straży, poli-
cja, trzy karetki pogotowia 
oraz Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe. Wiadomo, że 
sześć osób odniosło obra-
żenia i zostało zabranych 
do szpitali. Na szczęście, 
według wstępnych infor-
macji od policji, nie są to 
ciężkie przypadki, a raczej 

Nocny pożar w Józefowie
Potrzeba było aż 9 za-

stępów straży pożarnej, 
aby opanować ogień, który 
jednak prawie całkowicie 
zniszczył dach budynku 
przy ulicy Sikorskiego.

Według informacji, któ-
re przekazał nam rzecznik 
otwockiej KPPSP mł. kpt. 
Maciej Łodygowski, ak-
cja strażaków zaczęła się  
o 21.15, a zakończyła do-

piero 40 minut po północy. 
W murowanym, mieszkal-
no-usługowym budynku na 
ul. Sikorskiego płonął bla-
szany dach i poddasze. 

W gaszeniu brało udział 
39 strażaków, ponadto ra-
townicy pogotowia ratun-
kowego i energetycznego 
oraz policja. Strażacy byli 
zmuszeni puścić aż 3 prą-
dy wody, aby opanować 

płomień. Użyto także od-
kurzacza do wody, żeby 
zminimalizować zalanie 
pomieszczeń.

Wszyscy mieszkań-
cy wyszli na zewnątrz, na 
szczęście nikt nie odniósł 
obrażeń. Udało się także 
uratować część ich mienia. 
Spłonęła duża część kon-
strukcji dachu.

Red.

Szybka akcja  
w Sobieniach Szlacheckich

pożarnej i w ciągu niecałych 
dwóch godzin opanowa-
li ogień, następnie prze-
wietrzyli pomieszczenia.

Jeden z mieszkańców 
sam wyszedł z płonącego 
budynku, odmówił przyję-
cia pomocy od ratowników. 

W wyniku pożaru znisz-
czone zostało wyposaże-
nie jednego pokoju. Wśród 
strażaków wszyscy potrafią 
udzielać pierwszej pomocy, 
niektórzy z nich to ratowni-
cy medyczni.

Red.

Wypadek busa na DK17

ogólne potłuczenia.
Nie są na razie znane 

przyczyny wypadku. Wia-
domo, że kierowca był 

trzeźwy.
Utrudnienia w ruchu 

wciąż trwają. Korek od stro-
ny Warszawy rośnie.

Prawie cztery godziny trwała akcja gaszenia pożaru, który wybuchł w 
niedzielę, 26 sierpnia, w czterokondygnacyjnym budynku w Józefowie.
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Jeszcze nigdy w historii 
gminy nie prowadzono jed-
nocześnie tak szeroko za-
krojonych inwestycji w jed-
nym czasie. Rozwiązanie, 
które zastosowano, było 
unikatowe na skalę kraju. 
Niewiele samorządów de-
cyduje się na tak śmiałe 
inwestycje. Dla samorządu 
było jednak oczywiste, że 
nie możemy robić tego eta-
pami, bo wszystkie szkoły 
wymagały pilnej rozbudo-
wy, a każde dziecko ma 
takie samo prawo do nauki  
w doskonałych warunkach. 

 - Zdecydowaliśmy się 
na jednoczesną rozbudo-
wę wszystkich naszych 
szkół w projekcie partner-
stwa publiczno - prywatne-
go. Znaleźliśmy inwestora 
(konsorcjum firm Siemens 
Sp. z o.o., WARBUD S.A., 
Siemens Finance Sp. z o.o. 
oraz WARBUD PPP6 Sp.  
z o.o.), który za własne pie-
niądze w półtora roku roz-
budował i zmodernizował 
wszystkie nasze szkoły. To 
nie były powierzchowne 
remonty. Niektóre budynki 
zostały niemal dwukrotnie 
powiększone – mówi wójt 
Janusz Budny, pomysło-
dawca inwestycji.

To, od kolejnej zimy, 
przyniesie gminie wy-
mierne oszczędności, bo 
spadną rachunki za ogrze-
wanie. Zaoszczędzone 
pieniądze pomogą spłacać 
raty. Przez kolejnych 15 lat 
za konserwację  szkół od-
powiadać będzie konsor-
cjum, które dziś je rozbu-
dowuje. Wszystkie budynki 
są przeznaczone na reali-
zację zadań oświatowych, 
uczniowie będą uczęsz-
czać do szkół na jedną 
zmianę, co ułatwi i zopty-
malizuje transport oraz or-
ganizację zajęć dodatko-
wych, których z roku na rok 

Największa inwestycja w historii
Stan szkół w gminie Wiązowna był jednym  
z najbardziej palących problemów. Przepełnio-
ne, latami nieremontowane budynki nie dawały 
komfortu uczniom. Zmuszały do pracy na dwie 
zmiany.  To się jednak fundamentalnie zmieni-
ło. W 2015 i 2016 roku zbudowano nową szkołę 
w Malcanowie. Przez ostatni rok rozbudowano 
wszystkie pozostałe szkoły na terenie gminy: 
w Zakręcie, Wiązownie i Gliniance. Od września 
2018 roku wszystkie dzieci w gminie mają za-
pewnione komfortowe warunki nauki, a wielkie 
otwarcia planowane są na 3 września.

w każdej szkole przybywa. 
Realizacja zadania za-
kończy się według umowy 
wraz z końcem września, 
ale prace budowlane po-
szły tak dobrze, że trwają 
już ich odbiory. Szkoły są 
też sprzątane i wyposa-
żane, co pozwoli na roz-
poczęcie roku szkolnego  
w nowych obiektach już od 
3 września.

OTWARCIA SZKÓŁ 
(wstęp  

wolny, zapraszamy):

godz. 08:30 SP Malcanów
godz. 09:00 SP Glinianka
godz. 11:00 SP Wiązowna

godz. 12:15 SP Zakręt

W czasie inauguracji 
roku szkolnego w szko-
łach będzie możliwość 
zwiedzenia zmoderni-
zowanych i rozbudowa-
nych obiektów.

SZKOŁA  
W ZAKRĘCIE 

Tu powstało zupełnie 
nowe skrzydło, w którym 
znajduje się 19 sal lekcyj-
nych z zapleczami na po-
moce dydaktyczne oraz  
6 sal do edukacji wcze-
snoszkolnej. Ponadto 
powstała nowa kuchnia 
przystosowana do sporzą-
dzania na miejscu posiłków 
dla ok. 400 uczniów. W 
szkole wymieniono okna, 
drzwi, system grzewczy  
i elewację.  

 
SZKOŁA  

W WIĄZOWNIE
 

Tu również dobudowa-
no nowe skrzydło budynku.  
W szkole są już 22 sale lek-
cyjne dla dzieci starszych  
i 9 dla najmłodszych. Budy-
nek przeszedł termomoder-

nizację, wymieniono źródła 
ciepła i instalacje central-
nego ogrzewania, rozbu-
dowano system wentylacji 
mechanicznej z zastoso-
waniem odzysku ciepła. 
Szkoła jest w pełni dostęp-
na dla uczniów niepełno-
sprawnych. Samorząd po-
zyskał na ten cel (i na prace 
termomodernizacyjne przy 
budynku po dawnym gim-
nazjum w Gliniance) ponad 
4,2 mln zł ze środków euro-
pejskich. 

 
SZKOŁA  

W GLINIANCE 

Do starego budynku do-
budowane zostało nowe 
skrzydło, w którym znaj-
duje się 16 sal lekcyjnych. 
Szkoła zyska nową salę 
gimnastyczną z areną gry 
o wymiarach 28 x 15 m.  
W starej części wymienio-
ne zostały okna, drzwi i po-
sadzki. Placówka ma nową, 
ekologiczną i tanią w utrzy-
maniu instalację grzew-
czą. Docelowo w budynku 
będzie można prowadzić 
12 oddziałów szkoły pod-
stawowej oraz 6 oddziałów 
przedszkolnych. 

 
BUDYNEK  

PO GIMNAZJUM  
W GLINIANCE

  
Tu nastąpiła przede 

wszystkim termomoder-
nizacja budynku, w tym 
modernizacja instalacji 

grzewczej, zastosowanie 
odzysku ciepła z systemu 
wentylacji mechanicznej, 
wymiana drzwi, ocieplenie 
stropu, wykorzystanie ze-
wnętrznych pomp ciepła 
jako podstawowego źródła 
energii. Do tego dokonano 
adaptacji strychu na 4 sale 
z zapleczami. 

NOWE  
PRZEDSZKOLE

Dzięki temu projektowi 
w Woli Duckiej powstało 
też nowe przedszkole. Po 
raz pierwszy od lat warunki 
lokalowe wyprzedzają po-
trzeby. Mamy zapas miejsc 
i w szkołach, i w przedszko-
lach, dzięki czemu rozwój 
naszej gminy oraz napływ 
nowych mieszkańców nie 
wiąże się już z ciasnotą  
w szkołach i przedszkolach 
– dodaje wójt. Przedszkole 
powstaje na miejscu daw-
nej świetlicy wiejskiej „Ka-
prys”. 

Remont starego budyn-
ku był nieopłacalny. Zde-
cydowano się więc  na wy-
burzenie, a potem budowę 
od podstaw. Dzięki temu 
i przedszkole, i świetlica 
wiejska będą wygodne i 
bezpieczne. Ich otwarcie 
planowane jest na 1 paź-
dziernika, a do tego cza-
su przedszkolaki z Woli 
Duckiej będą uczęszczać 
do szkoły w Malcanowie, 
gdzie wcześniej funkcjono-
wał oddział zamiejscowy 

przedszkola w Pęclinie. Tak 
więc sale i inne pomiesz-
czenia są już dostosowane 
do potrzeb najmłodszych 
mieszkańców.

 
SZKOŁA  

W MALCANOWIE
 

Zmiany w infrastrukturze 
oświatowej w tej kadencji 
zaczęto od szkoły w Malca-
nowie. Po latach zamknięcia 
budynek został wyremonto-
wany i rozbudowany. Teraz 
jest w pełni przystosowany 
do potrzeb dzieci. Został za-
projektowany tak, by przez 
lata służył mieszkańcom 
gminy. Jest funkcjonalny  
i skrojony na miarę. W stu 
procentach wykorzystano 
gminną działkę i stary nisz-
czejący budynek. Szkoła ma  
14 sal lekcyjnych, szatnie, 
w pełni wyposażoną kuch-
nię i toalety przystosowane 
dla najmłodszych dzieci. 
Ma nowoczesne systemy 
grzewcze i fotowoltaiczne. 
Jest starannie ocieplona.  
Przestrzeń wokół budyn-
ku została dobrze zago-
spodarowana. Ze względu 
na bezpieczeństwo dzieci  
w sąsiedztwie szkoły na 
drodze powiatowej gmina 
zainstalowała sygnalizację 
świetlną. Przy szkole po-
wstała pierwsza w naszej 
gminie pełnowymiarowa 
hala sportowa czynna do 
późnych godzin wieczor-
nych. 

Anna Rosłaniec
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W powiecie otwockim 
zarejestrowano łącznie 32 
komitety, z czego najwię-
cej, bo aż 9,  ma siedzibę w 
Józefowie, 7 w Karczewie, 
a 5 w Otwocku. Niektóre  
z założenia mają działać 
tylko na terenie swojej gmi-
ny, inne mogą na terenie 
Mazowsza.
Trzeba pamiętać, że z tych 
komitetów będzie pocho-
dzić tylko część kandyda-
tów na wójtów, burmistrzów 
czy prezydenta w gminach  
i miastach naszego po-
wiatu. Swoich kandydatów 
mogą wystawić także partie 
polityczne: PiS, PO, PSL, 
SLD, Razem... oraz komi-
tety ogólnokrajowe.
Dokładne listy konkretnych 
osób, które będą się starały  
o wybór na stanowiska urzęd-
nicze oraz do rad, poznamy 
dopiero w połowie września. 
Już dziś widać, że chętnych 
do ich objęcia będzie wielu. 
Czas zacząć przyglądać się 
tym, którzy już się przedsta-
wiają wyborcom.
Zarejestrowane komitety 
na powiat otwocki
[nazwa komitetu oraz na-
zwisko pełnomocnika wy-
borczego] 

Józefów (siedziba):
KOMITET WYBORCZY DLA 
MIASTA Wojciech Władysław 
Perczyński (zasięg - mazo-
wieckie)
KOMITET WYBORCZY WY-
BORCÓW JÓZEFÓW JA.TY.
MY. Urszula Wiśniewska (za-
sięg - mazowieckie)
KOMITET WYBORCZY WY-
BORCÓW NASZE MIASTO 
Grażyna Markiewicz
KOMITET WYBORCZY WY-
BORCÓW POROZUMIENIE 
SPOŁECZNE Ewa Marzena 
Wojciechowska
KOMITET WYBORCZY WY-
BORCÓW NASZ JÓZEFÓW 
Paweł Kołodziej
KOMITET WYBORCZY WY-
BORCÓW FILIPA IDZIKOW-
SKIEGO 
JÓZEFÓW ZDRÓJ Jacek Ma-
rian Idzikowski
KOMITET WYBORCZY WY-
BORCÓW PRAWE MIASTO 
I KUKIZ’15 Paweł Walo 
(zasięg - mazowieckie)
KOMITET WYBORCZY WY-

Komitety wyborcze w Otwocku i gminach powiatu
Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w War-
szawie podała dziś ostateczną listę zgłoszonych 
i zarejestrowanych lokalnych komitetów wybor-
czych, które będą miały możliwość wystawić 
swoich kandydatów do wyborów samorządo-
wych zaplanowanych na 21 października br.

BORCÓW KRZYSZTOFA BA-
KALARSKIEGO Justyna Elż-
bieta Bakalarska
KOMITET WYBORCZY WY-
BORCÓW NIEZALEŻNI 
OTWOCK Marcin Maciej Kali-
nowski (zasięg - mazowieckie)

Otwock (siedziba):
KOMITET WYBORCZY WY-
BORCÓW WSPÓLNOTA 
SAMORZĄDOWA POWIATU 
OTWOCKIEGO M a r i u s z 
Edward Strawiński (zasięg - 
mazowieckie)
KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW KIERUNEK 
OTWOCK Piotr Wiesław 
Kot (zasięg - mazowieckie)
KOMITET WYBORCZY WY-
BORCÓW IRENEUSZA PA-
ŚNICZKA K a r o l i n a 
Helena Marczak (zasięg - ma-
zowieckie)
KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW SIM SAMO-
RZĄDOWA INICJATYWA 
MIESZKAŃCÓW Joanna 
Chmielewska (zasięg - mazo-
wieckie)
KOMITET WYBORCZY WY-
BORCÓW PRZEMYSŁAWA 
BOGUSZA PRZYJAZNY 
OTWOCK Paweł Kowal-
ski (zasięg - mazowieckie)

Karczew (siedziba):
KOMITET WYBORCZY NASZ 
WSPÓLNY DOM D a -
riusz Olszewski (zasięg - ma-
zowieckie)
KOMITET WYBORCZY WY-
BORCÓW WSPÓLNOTA 
OBYWATELSKA MIASTA  
I GMINY KARCZEW 
Krzysztof Grzegorz Skwarek
KOMITET WYBORCZY WY-
BORCÓW TWOJA WSPÓL-
NOTA SAMORZĄDOWA 
Krzysztof Balcerzak (zasięg - 
mazowieckie)
KOMITET WYBORCZY WY-
BORCÓW MICHAŁA RUDZ-
KIEGO RAZEM DLA GMINY 
KARCZEW Ma łgo rza ta 
Danuta Sitarek-Rudzka
KOMITET WYBORCZY WY-
BORCÓW KRÓLEWSKI 
KARCZEW Łukasz Grze-
gorz Rzeszotarski
KOMITET WYBORCZY WY-
BORCÓW WSPÓLNOTA SA-
MORZĄDOWA DLA CIEBIE 
Andrzej Kobza (zasięg - ma-
zowieckie)
KOMITET WYBORCZY WY-
BORCÓW - BĄDŹMY ROZ-

SĄDNI Bernard Koc (Piotro-
wice - siedziba)

Celestynów:
KOMITET WYBORCZY WY-
BORCÓW INICJATYWA DLA 
CELESTYNOWA M a r -
lena Monika Michalska
KOMITET WYBORCZY WY-
BORCÓW IDZIEMY RAZEM 
Wiktor Stanisław Piasecki 
(Dąbrówka - siedziba)

Kołbiel
KOMITET WYBORCZY WY-
BORCÓW KOŁBIEL ZAWSZE 
PO DRODZE M a r i u s z 
Grzegorz Kośmicki-Żórawski 
(Borków - siedziba)
KOMITET WYBORCZY WY-

BORCÓW „SOLIDARNY SA-
MORZĄD KOŁBIELI” E l ż -
bieta Halina Urbaniak
KOMITET WYBORCZY WY-
BORCÓW WSPÓLNA SPRA-
WA GMINA KOŁBIEL Miko-
łaj Karol Mazek

Osieck:
KOMITET WYBORCZY WY-
BORCÓW AKTYWNA GMINA 
OSIECK Teresa Kuk
KOMITET WYBORCZY WY-
BORCÓW GMINA OSIECK 
NOWA PERSPEKTYWA 
Arkadiusz Sylwester Zawada 
(Pogorzel - siedziba)

Sobienie-Jeziory:
KOMITET WYBORCZY WY-

BORCÓW PROJEKT SOBIE-
NIE Magdalena Malarz
KOMITET WYBORCZY WY-
BORCÓW NASZA GMINA 
SOBIENIE-JEZIORY R o -
bert Zapaśnik (Wysoczyn - 
siedziba)

Wiązowna:
KOMITET WYBORCZY WY-
BORCÓW MONIKI SOKO-
ŁOWSKIEJ Paweł Jerzy 
Sokołowski (Czarnówka - sie-
dziba)
KOMITET WYBORCZY WY-
BORCÓW JANUSZ WITOLD 
BUDNY  Karolina He-
lena Budny
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W związku z realizacją inwe-
stycji drogowej pn. Budowa 
mostu przez rzekę Świder  
w km 0+933,36 wraz z dojaz-
dami łączącego drogę po-
wiatową Nr 2757W (ul. Jana 
Pawła II w Otwocku) z dro-
gą powiatową Nr 2769W (ul. 
Sikorskiego w Józefowie) 
Zarząd Dróg Powiatowych  
w Otwocku – inwestor 
przedmiotowego zadania 
-  informuje, że roboty bu-
dowlane przedmiotowej 
inwestycji realizowane są 
zgodnie z przedstawionym 
przez wykonawcę i zaak-
ceptowanym przez inwesto-
ra harmonogramem robót.
W dniu 24 sierpnia 2018 
r. odbyło się spotkanie 
koordynacyjne inwestora 
z wykonawcą robót bu-
dowlanych, przy udziale 
inspektorów nadzoru, na 
którym określono stopień 
zaawansowania realizacji 
inwestycji szacowany na 
około 65%, z czego w ca-
łości wykonano przebudo-
wę sieci teletechnicznej, 
sieci elektroenergetycznej 
średniego napięcia, sie-
ci gazowej, wybudowano 
mur oporowy pod wiaduk-
tem drogi wojewódzkiej 
nr 721 oraz przebudowa-
no kanalizację sanitarną,  
w około 90% wykonane 
zostały roboty brukarskie, 
w około 80% - kanalizacja 

Postępy prac przy budowie 
mostu przez Świder

65 procent mostu z dojazdami już stoi. Całość po-
winna być gotowa za półtora miesiąca - twierdzi Ta-
deusz Marek Płaczek, dyrektor Zarządu Dróg Powia-
towych w Otwocku. Poniżej szczegółowa informacja 
z ZDP o obecnym stanie zaawansowania robót przy 
oczekiwanej przez wielu otwocczan inwestycji.

deszczowa, a sam obiekt 
mostowy wykonany został 
w około 95%. Pozostała 
część robót związanych  
z budową dojazdów do 
mostu szacowana jest na 
około 58%.
Zakończenie inwestycji 
wraz z uzyskaniem po-
zwolenia na użytkowanie 
planowane jest na połowę 
października 2018 r.
Roboty budowlane reali-
zowane są przez konsor-
cjum firm: Warszawskie 
Przedsiębiorstwo Mosto-
we MOSTY sp. z o.o. BU-
DOWNICTWO sp. k.  
ul. Marywilska 38/40, 03-
228 Warszawa i PHU TO-
WEMO Monika Szczygieł, 
ul. Żeromskiego 73K, 05-
400 Otwock, a nadzór nad 
inwestycją sprawuje firma 
KND INVEST Dariusz Zie-
liński, 07-215 Obryte, Za-
mbski Kościelne 15.
Roboty budowlane na 
żadnym z etapów nie były 
wstrzymywane, a inwe-
stycja została podzielona 
na dwa etapy z uwagi na 
wysokość zabezpieczo-
nych środków finansowych  
i uzyskane dofinansowa-
nie zewnętrzne. Każdy  
z etapów realizowany jest 
w odrębnym roku budżeto-
wym. I etap rozpoczęty zo-
stał w sierpniu 2017 r., po 
uzyskaniu dofinansowania 

z Ministerstwa Infrastruktu-
ry i rozstrzygnięciu postę-
powania przetargowego, 
a zakończony w grudniu 
2017 r. Etap II rozpoczął 
się niezwłocznie po uzy-
skaniu dofinansowania  
z Ministerstwa Infrastruk-
tury, rozstrzygnięciu postę-
powania przetargowego  
i podpisaniu umowy z wy-
konawcą w maju 2018 r.
Równocześnie z inwesty-
cją powiatową trwa także 
modernizacja linii kolejowej 
nr 7 Warszawa Wschod-
nia Osobowa – Dorohusk 
na odcinku od Otwocka-
-Świdra do Pilawy, która re-
alizowana jest przez firmę 
Budimex S.A.
Z uwagi na połączenie oby-
dwu inwestycji u zbiegu 
ulic Majowej i Jana Pawła 
II w Otwocku Zarząd Dróg 
Powiatowych w Otwocku 
organizuje spotkania z wy-
konawcą inwestycji kolejo-
wej, na których uzyskuje in-
formacje dotyczące stopnia 
zaawansowania robót, aby 
móc skoordynować oby-
dwie budowy.
Na ostatnim spotkaniu, któ-
re odbyło się 24 sierpnia, 
uzyskano zapewnienie, że 
roboty budowlane związa-
ne z budową tunelu pod 
torami kolejowymi u zbiegu 
ulic Majowej, Jana Pawła 
II i Grunwaldzkiej realizo-
wane są zgodnie z przy-
jętym harmonogramem,  
a otwarcie układu komuni-
kacyjnego ul. Jana Pawła II  
w kierunku naszego obiektu 
mostowego nastąpi do poło-
wy października 2018 r.

Chodnik i ścieżka rowerowa na dojeździe od strony Józefowa

Dojazd do mostu od strony Józefowa

Most - widok od strony Otwocka

Most - widok ogólny

Dojazd do mostu od strony OtwockaDyrekcja ZDP na spotkaniu na budowie tunelu pod torami PKP
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Wielu pasażerów Kolei 
Mazowieckich czy Szybkiej 
Kolei Miejskiej niecierpliwie 
czeka nadejścia września, 
ponieważ wtedy ma być 
przywrócony normalny ruch 
pociągów między Otwoc-
kiem a Świdrem. Jak wła-
śnie poinformowali przed-
stawiciele PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. -  pra-
ce idą zgodnie z planem,  
a od niedzieli pociągi znów 
będą kursować z Otwocka 
do Warszawy. Kolejną do-
brą wiadomością dla osób 
podróżujących w kierunku 
wschodnim jest obiecane 
na 8 września przywróce-
nie kursowania pociągów 
od Garwolina do Pilawy.

Jak poinformował pod-
czas konferencji prasowej 
28 sierpnia Karol Mazurek, 
kierownik kontraktu na od-
cinku Otwock-Pilawa, na 
linii kolejowej nr 7, obec-
nie  realizowana jest I faza 
przebudowy stacji Otwock, 
która obejmuje komplekso-
wą modernizację grupy to-
rów nieparzystych oraz bu-
dowę wiaduktu kolejowego 
na ulicy Majowej. Celem 
trwającej od połowy lipca 
przerwy w ruchu między 
Otwockiem a Świdrem było 
właśnie wykonanie kon-
strukcji tego obiektu pod to-
rami nr 1 i 2. Zaplanowane 
prace mają się ku końcowi 
i będzie można od 2 wrze-
śnia puścić ruch kolejowy 
po nowych torach. 

Nowe bezkolizyj-
ne skrzyżowanie zwięk-
szy poziom bezpie-

Z tygodnia na tydzień 
dynamicznie zmienia się 
sytuacja w ruchu na dro-
dze krajowej nr 17 oraz 
pobliskich drogach po-
wiatowych i gminnych 
między Majdanem a Gar-
wolinem. Niektóre drogi 
są zamykane, inne zmie-
niają przebieg. Kierowcy 
muszą korzystać z coraz 
nowych objazdów.

Oto zmiany z ostatnich 
dwóch tygodni, o których 
warto wiedzieć, planując 

Od września pojedziesz pociągiem 
z Otwocka do Warszawy bez przesiadek

Zmiany w organizacji ruchu w związku z budową S17
podróż w okolice budowa-
nej S17.
• Od 29.08.2018 r. obo-
wiązuje czasowa organiza-
cja ruchu w miejscowości 
Gadka: zamknięcie drogi 
powiatowej nr 2745W (ul. 
Królewskiej) i drogi gminnej 
(ul.Strażackiej). Będzie ona 
obowiązywać na czas bu-
dowy S17.
• Od 28.08.2018 r. ruch  
z ciągu głównego DK17 
został przełożony na drogę 
równoległą P14. Równo-
cześnie zamknięto ruch na 

DK17 od km 30+200 do km 
34+100. (odcinek Kołbiel - 
Garwolin).
• Od 27.08.2018 r. obowią-
zuje czasowa organizacja 
ruchu na funkcjonowanie 
zjazdów na plac budowy 
w pasie drogowym uli-
cy Wspaniałej i Sołtana  
w miejscowości Otwock  
(w km 12+000).
• Od 20.08.2018 r. rozpo-
częły się roboty stałe na ca-
łym projektowanym odcinku 
S17 Obwodnica Kołbieli, co 
wiąże się ze wzmożonym 

ruchem pojazdów budowy.
• Od 21.08.2018 r. obowią-
zuje czasowa organizacja 
ruchu na zamknięcie dro-
gi powiatowej nr 2742W 
od DK17 w kierunku Ce-
lestynowa i drogi gminnej 
270415W w miejscowości 
Stara Wieś Druga. Droga 
2742W zostanie gruntow-
nie przebudowana, a jej 
przebieg zmieniony. Dla 
kierowców zostały wyzna-
czone objazdy.
[mapa - Zaprojektowany 
przebieg drogi DP2742W]

• Od 14.08.2018 r. obo-
wiązuje czasowa organi-
zacja ruchu na funkcjono-
wanie bypassu na DK50 
w miejscowości Człeków-
ka: wyjazd ul. Wspólną 
w kierunku Kołbieli jest 
zamknięty. Ruch pieszy 
z miejscowości Człe-
kówka poprowadzono  
z ul. Wspólnej w kierun-
ku istniejącego ronda 
na skrzyżowaniu DK50  
z DK17, wzdłuż bypassu 
po stronie południowej.

Red.

czeństwa pasażerów i 
usprawni komunikację w mieście.  
W miejscu przejazdu ko-
lejowo-drogowego na ul. 
Majowej powstał już wy-
kop, w którym będzie jezd-
nia oraz chodniki dla pie-
szych. Stawiane są ściany 
dojazdu do tunelu. Wyko-
nawca przejdzie kolejno 
do budowy przyczółków,  
a następnie płyty wiaduktu. 
Zasadnicze prace plano-
wane są do końca roku.

Równolegle prowadzo-
ne są prace na ulicy Orlej.  
W miejscu przebudowywa-
nego wiaduktu kolejowego 
widać część nowej kon-
strukcji. Przy ratuszu i na 
wysokości peronów 

w Otwocku wykonano 
już połowę żelbetonowych 
konstrukcji nowych przejść 
podziemnych. 

Natomiast na stacji 
Otwock w budowie są dwa 
perony - jeden wyspowy, 
drugi jednokrawędziowy. W 
trakcie jest układanie ścia-
nek zwanych elkami pero-
nu pierwszego,  częściowo 
wykonano też płyty perono-
we. Do obydwu została wy-
budowana już konstrukcja 
przejścia pod torami, która 
pozwoli pasażerom bez-
piecznie dotrzeć na perony. 
Ponadto   stoi już pierwszy 
z dwóch szybów wind.

Z trzech nowych pero-
nów, w tym dwóch wyspo-
wych, pasażerowie skorzy-
stają w 2020 roku. Będą 
wyposażone w szerokie 
wiaty, wygodne ławki oraz 
tablice informacyjne. Windy  

i pochylnie zapewnią do-
stęp osobom o ograniczo-
nej mobilności. Powstaną 
ścieżki dotykowe dla osób 
niewidomych i niedowidzą-
cych. Dla pieszych będą  
2 nowe przejścia pod to-
rami. Pierwsze z nich za-
pewni wygodne dojście na 
perony i do pociągów, dru-
gie - na wysokości ratusza  
w Otwocku, lepiej skomuni-
kuje dwie części miasta.

Kontynuowane są prace 
torowe po zachodniej stro-
nie stacji: układane szyny 
i tłuczeń. Planuje się, że  
w połowie października 
prace przeniosą się na dru-
gą stronę stacji.

8 września wrócą po-
ciągi na odcinek Garwolin 
– Pilawa, ponieważ wtedy 
będą gotowe urządzenia 
sterowania ruchem. Fir-
ma Thales z tygodniowym 
opóźnieniem zakończy 
prace. Po wznowieniu ru-
chu kolejowego na stacjach  
w Pilawie i Garwolinie pa-
sażerowie skorzystają  
z całkowicie nowych pero-
nów wyposażonych w wy-
godne ławki, wiaty, infor-
mację oraz udogodnienia 
dla osób o ograniczonej 
mobilności. Obiekty są bar-
dziej funkcjonalne, lepiej 
oznakowane i oświetlone.

Szybko i komfortowo na 
trasie Warszawa - Lublin

Po zakończeniu inwe-
stycji czas przejazdu naj-
szybszego pociągu mię-
dzy stolicami Mazowsza  

i Lubelszczyzny skróci się 
do ok. półtorej godziny. 
Pociągi pojadą bowiem  
z prędkością do 160 km/h. 
Sprawniejsze przejazdy 
zapewni drugi tor między 
Otwockiem a Pilawą. 

Powstanie 77 nowych 
peronów i 11 nowych pod-
ziemnych przejść dla pie-
szych, które poprawią kom-
fort obsługi pasażerów.

W ramach modernizacji 
linii kolejowej nr 7 z Lubli-
na do stolicy tylko między 
Lublinem a Otwockiem 
PLK przebudują łącznie 31 

mostów kolejowych oraz 
17 wiaduktów. Zmoderni-
zowanych zostanie 150 
km torów i sieci trakcyjnej. 
Ważnym efektem inwesty-
cji będzie wzrost poziomu 
bezpieczeństwa w ruchu 
kolejowym. Wymienione 
zostaną 383 rozjazdy oraz 
urządzenia sterowania. Na 
42 przejazdach kolejowo-
-drogowych PLK zamontują 
dodatkowe urządzenia i ro-
gatki. Dwa nowe wiadukty 
kolejowe (tunele drogowe) 
usprawnią przejazdy przez 
linię kolejową. 
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SZKOŁA  
PODSTAWOWA NR 1 

jest przygotowana do roz-
poczęcia roku szkolnego. 
W dniu, kiedy odwiedziłem 
tą placówkę, szykowano 
się do rady pedagogicz-
nej. Rozmawiając z wi-
cedyrektor panią Dorotą 
Siciarz Maj, usłyszałem, 
że stan liczebny uczniów 
w szkole wzrósł i trzeba 
będzie zwiększyć liczbę 
oddziałów. Pod względem 
kadrowym problemów nie 
ma. Jedynym kłopotem są 
podręczniki, które mimo 
wcześniejszego zamówie-
nia spływają do placówki 
bardzo wolno. Szkoła jest 
wysprzątana i oczekuje 
uczniów. Ważną inwesty-
cją była budowa poręczy 
schodowych przy wejściu 
do szkoły. Pomyślano tu 
także o najmłodszych i po-
ręcze dostosowano tak dla 
uczniów starszych, jak i dla 
maluchów. Ponieważ wzro-
sła liczba dzieci w klasach 
I – III, jedną z sal przysto-
sowano do edukacji wcze-
snoszkolnej (z pełnym wy-
posażeniem), odnowiono 
również korytarz przy małej 
sali gimnastycznej.

W SZKOLE  
PODSTAWOWEJ 

NR 2 
w Karczewie najważniej-
szą inwestycją był zakup 
pieca konwekcyjnego, któ-
ry usprawni pracę kuchni,  
a jednocześnie umożliwi 
wydawanie posiłków za-
wsze gorących i bez zbęd-
nego przesuszania mięsa 
czy ziemniaków. Takie pie-
ce są obecnie niezbędne 
w każdej kuchni wydającej 
dużo porcji obiadowych. 
Dyrektor Katarzyna Radzik 
z dumą podkreśliła, że na 
piec pieniądze zostały ze-
brane podczas pikniku in-

W gminie Karczew przed 
pierwszym dzwonkiem

Gdy 28 sierpnia od-
wiedziłem kilka pla-
cówek oświatowych 
gminy Karczew, trwały 
tam już ostatnie pra-
ce porządkowe. To co 
było w granicach moż-
liwości dyrektorów 
zostało wykonane.

tegracyjnego, jaki odbył się 
w czerwcu. Drugą ważną 
inwestycją w karczewskiej 
„Dwójce” był remont ła-
zienek. Wyremontowano 
łazienki chłopców na obu 
poziomach, pozostały jesz-
cze do remontu łazienki 
dziewcząt. Na remont pie-
niądze wyłożył urząd mia-
sta. Dyrekcja szkoły liczy, 
że w przyszłym roku znajdą 
się w budżecie gminy pie-
niądze na dokończenie re-
montu łazienek.

Największym proble-
mem Szkoły Podstawowej 
nr 2 jest wjazd na teren 
placówki. Stale rozrasta-
jący się system korzenio-
wy drzew unosi płytki do 
góry, powodując, że droga 
od bramy głównej do bu-
dynku szkoły nie należy 
do najbezpieczniejszych. 
Dyrektor Katarzyna Radzik 
zapowiedziała, że przy naj-
bliższej sposobności przed-
stawi radnym ów problem   
i poprosi o pilne zajęcie się 
tą sprawą.

W NADBRZEŻU 
o przygotowaniu placówki 
do nowego roku szkolnego 
rozmawiałem z prezesem 
Stowarzyszenia Rozwoju 
Wsi Nadbrzeż Danutą Le-
śniewską. Tu najważniej-
szą inwestycją był gene-
ralny remont łazienek na 
parterze, szczególnie tych 
dla dzieci najmłodszych. 
Brakuje jeszcze boksów 
oddzielających poszcze-
gólne toalety, ale do pierw-
szego dzwonka zostaną już 
zamontowane. Wszystkie 
inwestycje zostały zrealizo-
wane ze środków własnych 
stowarzyszenia. Odnowio-
na została szatnia. Nieste-
ty, mimo złożenia zamówie-
nia na początku czerwca, 
nie wszystkie podręczniki 
dotarły do szkoły. Placówka 
się rozrasta i z każdym ro-
kiem jest coraz więcej dzie-
ci. Już teraz nie wszystkie 
maluchy zostały przyjęte 
do przedszkola. Dyrekcja 
szkoły planuje dobudować 
jeszcze jedną salę, ale to 
sprawa do realizacji na 
przyszły rok, w tym roku  
z pewnością wszystkie 

sprawy związane z doku-
mentacją zostaną zapięte 
na ostatni guzik. Ponieważ 
budynek jest własnością 
urzędu miejskiego, więc 
i rozbudowę będzie pro-
wadzić, stowarzyszenie 
jednak będzie współfinan-
sowało inwestycję. Gdy 
odwiedziłem szkołę, wielu 
nauczycieli pracowało przy 
jej sprzątaniu, wieszaniu 
pomocy naukowych oraz 
dekoracji.

W GLINKACH 
dyrektor Marianna Trza-
skowska poinformowa-
ła, że szkoła do nowego 
roku szkolnego jest przy-
gotowana. Atrakcyjność 
szkoły zwiększa otwarte w 
czerwcu boisko wielofunk-
cyjne i być może również  
i z tego powodu wzrosła 
liczba uczniów. Ze wzglę-
du na niedostateczną licz-
bę sal lekcyjnych, w cza-
sie wakacji dostosowano 
pracownię informatyczną 
do prowadzenia tam zajęć  
z innych przedmiotów, dzię-
ki temu lekcje nadal odby-
wać się będą w systemie 

jednozmianowym. W wa-
kacje powstała pracownia 
geograficzno – przyrodni-
cza. Dyrektor Trzaskowska 
podkreśliła, że od września 
nauczyciele będą mogli ko-
rzystać z dwóch tablic in-
teraktywnych. Oprócz tego 
odnowiono toalety. Problem 
natomiast jest z książkami. 
Wydawnictwa niesumien-
nie wywiązują się ze swo-
ich obowiązków i czasami 
paczki nie są zgodne ilo-
ściowo z zamówieniem, ale 
do pierwszego dzwonka 
wszyscy uczniowie powin-
ni być w pełni zaopatrzeni 
w podręczniki i ćwicze-
nia. Problem jest również 
z kadrą do niektórych 
przedmiotów, gdyż trudno 
jest namówić specjalistę, 
by przyjeżdżał do szkoły  
w Glinkach na jedną czy 
dwie godziny tygodniowo. 
Borykają się z tym również 
inne placówki wiejskie.

Zdaniem Naczelnik 
Oświaty Urzędu Miejskiego 
w Karczewie, Małgorzaty 
Żywek szkoły są do nowego 
roku szkolnego przygoto-
wane dobrze. Gmina otrzy-

mała dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej 
w kwocie 63.155,00 i za te 
pieniądze powstanie plac 
zabaw przy Szkole Pod-
stawowej nr 1. Inwestycja 
powinna być zrealizowana 
do połowy listopada. Dzię-
ki temu wszystkie placów-
ki oświatowe będą miały 
nowoczesne place zabaw. 
Zlecone zostały opracowa-
nia dokumentacji rozbudo-
wy szkół w Nadbrzeżu i So-
biekursku, ale te inwestycje 
realizowane będą dopiero 
w przyszłym roku. Pani na-
czelnik zdaje sobie sprawę 
z problemów kadrowych 
dotyczących niektórych 
przedmiotów w szkołach 
wiejskich, takich jak wiedza 
o społeczeństwie (2 godzi-
ny tygodniowo w kl.VIII) czy 
edukacja dla bezpieczeń-
stwa (1 godzina tygodnio-
wo w kl.VIII). Jej zdaniem 
jedynym rozwiązaniem jest 
mobilizowanie nauczycieli 
do kończenia studiów po-
dyplomowych, które są do-
finansowywane z budżetu 
gminy.

Krzysztof Kasprzak
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Jeszcze 2 lata temu 
to ZSEG górował atrak-
cyjnością w oczach mło-
dzieży nad popularnie 
zwanym „Nukleonikiem”, 
a absolwenci gimnazjów 
znacznie chętniej wybie-
rali naukę na kierunkach 
ekonomiczno-usługowych 
niż typowo technicznych. 
W roku 2017/2018 była już 
widoczna zmiana tenden-
cji, by obecnie wyraźnie 
się odwrócić. W skrócie: 
szesnolatkowie z powiatu 
(i okolic), jeśli już są zde-
cydowani wybrać zawód, 
chętniej stawiają na kierun-
ki techniczne typu informa-
tyk, grafik komputerowy, 
logistyk  niż gastronomicz-
no-usługowe. 

Wiemy to  z danych doty-
czących przyjęć pierwszo-
klasistów, które udostępniła 
redakcji  Hanna Majewska- 
Smółka, dyrektor Oświaty 
Powiatowej w Otwocku.

Oczywiście, niech nikt 
nie pomyśli, że ZSEG jest 
w kryzysie, stoi pusty -  nic 
z tych rzeczy. Zaintereso-
wanie absolwentów gimna-
zjów nauką w tej szkole  jest 
duże, klasy są pełne. Każde 
pokolenie ma swoje upodo-
bania, a my byliśmy cieka-
wi, kim obecna młodzież 
chce w przyszłości być, ja-
kie zawody wydają im się 
najbardziej atrakcyjne.  
- Na rok szkolny 2018/2019 
w ZSEG utworzyliśmy  

„Nukleonik” przebija „Ekonomik”
W tym roku szkolnym w Zespole Szkół nr 2 im. Marii Skło-
dowskiej-Curie zacznie kolejny etap edukacji o kilkudziesięciu 
uczniów więcej niż w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastrono-
micznych im. Stanisława Staszica. 

5 pierwszych klas Techni-
kum, natomiast nie ma klas 
szkoły  Branżowej Szkoły 
I Stopnia, czyli zawodowej 
- mówi Hanna Majewska- 
Smółka. - Prowadziliśmy 
nabór do klasy w zawodzie 
kucharz, ale zainteresowa-
nie okazało się tak małe 
(klasę tę w pierwszej pre-
ferencji wybrało  tylko 10 
osób), że podjęliśmy decy-
zję o rezygnacji z jej utwo-
rzenia. Łącznie do ZSEG 
do klas pierwszych przyję-
tych zostało  na ten rok 160 
uczniów. Najbardziej oble-
gane w tym roku kierunki to 
technik ekonomista i tech-
nik hotelarstwa.

W ZS Nr 2 w tym roku 
nie udało się utworzyć klas: 
technik usług fryzjerskich  
i technik-elektryk choć  
w minionych latach cieszyły 
się sporym zainteresowa-
niem. Także ze względu na 
zbyt małe zainteresowanie 
młodzieży. Udało  się na-
tomiast zrekrutować klasę 
technik elektroenergetyk 
transportu szynowego. Naj-
większym jednak  zainte-
resowaniem absolwentów 
gimnazjów cieszyła się kla-
sa kształcąca w zawodzie 
technik – informatyk, w któ-
rej zadeklarowało chęć na-
uki  60 osób. Jednakże , jak 
mówi  Hanna Majewska-
-Smółka,  część z  kandy-
datów nie zakwalifikowała 
się do tej klasy ze względu 

na zbyt  niską punktację. 
Podobnie było z dużą liczbą 
chętnych do klasy dla „gra-
fików komputerowych” - tu 
także wielu kandydatw miało 
zbyt niskie wyniki aby móc 
podjąć naukę w tej klasie. 

Łączna liczba przyjętych 
do klas pierwszych na ten 
rok w ZS Nr to 203 oso-
by  - do 4 klas Technikum  
i 2 klas Branżowych Szkoły 
I Stopnia.

Zdaniem szefowej 
Oświaty Powiatowej oferta 
edukacyjna w wyżej opisa-
nych szkołach jest  na bie-
żąco dostosowywana  do 
zainteresowań młodzieży  
I potrzeb rynku pracy. Po-
wstają klasy z nowymi za-
wodami lub wzbogacone 
o innowacje. Wypracowa-
ny system edukacji  w tych 
szkołach -  z praktykami  
u renomowanych pracodaw-
ców, stażami zagraniczny-
mi - świetnie przygotowuje 
uczącą się tu młodzież do 
startu na rynek pracy. Jak 
podkreśla, absolwenci tak 
Technikum jak i szkół bran-
żowych, zarówno ZSEG jak  
i ZS Nr 2 rzadko mają proble-
my ze znalezieniem pracy.

A o to przecież w tej 
edukacji chodzi. 

Wszystkim uczniom  
w  nowym roku szkolnym 
życzymy dużo entuzjazmu 
i wytrwałości w osiąganiu 
celów.

Kazimiera Zalewska

ZSEG - KLASY PIERWSZE W TECHNIKUM:
Technik ekonomista 

Technik ekonomista -innowacja wojskowa
Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik technologii żywności
Technik hotelarstwa - innowacja personel pokładowy

ZS NR 2 - KLASY PIERWSZE W TECHNIKUM: 
Technik informatyk

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik logistyk - innowacja strażacko-ratowniczą
Technik elektroenergetyk transportu szynowego

ORAZ BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2: 
2 klasy wielozawodowe
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- Co pana skłoniło do 
inwestowania w budo-
wę Centrum ORIGIN 
Otwock?
- Przez wiele lat byłem in-
westorem i deweloperem na 
rynku nieruchomości. Budo-
waliśmy centra handlowe, 
biura i trochę mieszkań  
w Polsce, Kanadzie i Sta-
nach Zjednoczonych.  
W pewnym momencie mia-
łem już tego dość. Mój au-
striacki kolega z tej samej 
branży zaproponował, że-
byśmy spojrzeli na rynek 
senioralny w Europie, bo to 
jest przyszłość. Jak zagłębi-
łem się w tę problematykę, 
to statystyki mnie przeraziły. 
Europa bardzo starzeje się, 
a Polska jest w czołówce 
tych krajów. Kiedy przyglą-
daliśmy się różnym obiek-
tom senioralnym, zwłaszcza 
na terenie Polski, zobaczy-
łem ogrom ludzkiego cier-
pienia, bólu i samotności. 
Zacząłem wtedy patrzeć 
na ten rynek emocjonalnie,  
a nie tylko biznesowo. Zna-
lazłem w Niemczech poten-
cjalnego operatora ośrod-
ków opieki w Polsce, ale do 
tej współpracy nie doszło. 
Zraziłem się, ponieważ ten 
operator o pensjonariu-
szach mówił przedmiotowo. 
Nie używał słowa człowiek, 
tylko miejsce albo łóżko. Nie 
chciał też zjeść ze mną po-
siłku w ośrodku, który sam 
prowadzi, co nie najlepiej 
świadczy o wyżywieniu. Na 
szczęście znalazłem odpo-
wiedniego partnera w Kana-
dzie, który swoich pensjo-
nariuszy traktuje z wielkim 
szacunkiem, więc  dlatego 
podjęliśmy współpracę.

- Jak szybko dał się prze-
konać do rozpoczęcia 
działalności w Polsce?
- Już w czasie naszej 
pierwszej rozmowy podjęli-
śmy decyzję o współpracy 
z Neilem Prashadem, który 
jest twórcą uznanej marki 
ORIGIN w Kanadzie. Od 
ponad 30 lat prowadzi tam 
swoje ośrodki na bardzo 
wysokim poziomie. Zanim 
jednak Prashad zdecydo-
wał się na wejście swoją 

O otwockim centrum ORIGIN
Za dwa miesiące w Otwocku – Soplicowie rusza Centrum ORIGIN Otwock, wzor-
cowy ośrodek holistycznej rehabilitacji neurologicznej i opieki nad osobami z de-
mencją. Centrum wyposażone będzie w najnowocześniejszy na świecie specjali-
styczny sprzęt do kompleksowej rehabilitacji. O modelowej działalności ośrodka 
rozmawiamy z architektem Krzysztofem Jacuńskim, współzałożycielem, udzia-
łowcem i prezesem ORIGIN Polska.

marką do Polski, bardzo 
dokładnie przeanalizował 
nasz rynek. Sprawdził sta-
tystyki, które pokazują, że 
prawie 5,5 mln Polaków 
przekroczyło już 65 rok ży-
cia. Zaledwie 80 tys. miejsc 
w ośrodkach opieki to zde-
cydowanie za mało na za-
pewnienie kompleksowych 
usług dla osób starszych  
i niepełnosprawnych. Idea 
stworzenia w naszym kraju 
sieci placówek nowej gene-
racji, według kanadyjskich 
standardów opieki, spo-
tkała się z jego aprobatą  
i został współzałożycielem 
oraz udziałowcem ORIGIN 
Polska.

- Dlaczego wybrano 
Otwock na budowę refe-
rencyjnego ośrodka ?
- Miasto ma świetną loka-
lizację blisko Warszawy  
i atrakcyjne położenie 
wśród sosnowych lasów,  
a także bogate, przedwo-
jenne tradycje uzdrowisko-
we. Łatwo można tu do-
jechać z centrum stolicy. 
Miejską kolejką w ciągu 30 
minut, a to jest wielki atut. 
Po wybudowaniu nowego 
mostu na Wiśle transport 
samochodowy będzie tak-
że ułatwiony. W mieście 
jest bardzo dobrze rozwi-
nięta nowoczesna infra-
struktura wodociągowa  
i kanalizacyjna. Pewnym 
mankamentem są lokalne 
drogi. Mam nadzieje, że po 
wyborach samorządowych 
lepiej będzie nam się ukła-
dała współpraca z nową 
radą miasta i powstanie 
porządna droga do Cen-
trum ORIGIN. Nadrobimy 
to, czego nie udało nam się 
osiągnąć przez półtora roku 
z obecną koalicją radnych. 
Dla mnie jest to zupełnie 
niezrozumiałe, że osoba, 
która podejmuje się funkcji 
radnego, żeby reprezento-
wać mieszkańców, patrzy 
na swoją rolę z punktu wi-
dzenia politycznego, a nie 
interesów lokalnej społecz-
ności. Nasza inwestycja 
przyniesie przecież wiele 
korzyści. Miasto będzie 
miało większe wpływy do 

budżetu z naszych podat-
ków, poszerzy się standard 
usług opiekuńczych, pielę-
gnacyjnych, medycznych  
i rehabilitacyjnych, dostęp-
nych również dla miesz-
kańców. Będzie też dużym 
pracodawcą. W naszym 
ośrodku pracę znajdzie 
ponad 80 osób. Ponadto 
Centrum prowadzić będzie 
prace badawcze, współ-
pracować z naukowcami, 
lekarzami i fizjoterapeutami 
nie tylko z całej Polski, ale 
też ze świata. Podpisali-
śmy już pierwszą umowę 
o współpracy z producen-
tem robotycznego sprzętu 
rehabilitacyjnego – firmą 
badawczo-produkcyjną 
Motorika. Na mocy poro-
zumienia nasze Centrum  
w Otwocku stanie się ośrod-
kiem referencyjnym dla Mo-
toriki m.in. ich sprzętu do 
reedukacji chodu dla osób 
po udarach, ciężkich ura-
zach odniesionych w wyni-
ku wypadków. Oznacza to, 
że w Centrum w Otwocku 
będą się odbywały między-
narodowe seminaria i kon-
ferencje. Podobne porozu-
mienia są przygotowywane 
z innymi firmami. Zwykle 
taka ekspozycja miasta 
przyciąga również inwesto-
rów, a Otwock ma bardzo 
duży potencjał m.in. uzdro-
wiskowy, nadal niewłaści-
wie wykorzystany. Trzeba 
zadbać o rozwój tego nie-
uporządkowanego urbani-
stycznie miasta. Wszyscy 
na tym zyskają, tylko trzeba 
okazać przychylność inwe-
storom. Powiem szczerze, 
że po doświadczeniach 
kanadyjskich, gdzie miesz-
kam już od ponad 30 lat, 
patrzę z dużym przeraże-
niem na to, co się dzieje 
nie tylko w Otwocku, ale  
i w całej Polsce. Uzależ-
nienie działań na szczeblu 
miasta czy gminy od przy-
należności radnych do ja-
kiejś opcji politycznej jest 
kompletnie irracjonalne  
i szkodliwe.

- Co powinno być najważ-
niejsze?
- Mieliśmy mówić o naszym 

Centrum, ale odpowiem na 
to pytanie - najważniejsze 
zawsze, tak w biznesie jak 
i działalności publicznej, są 
kompetencje, uczciwość  
i transparentność działań. 
W przypadku samorządów 
działacze muszą pamiętać, 
że  wyborcy są przecież też 
ich pracodawcami, bo pła-
cą im za to, żeby działali na 
rzecz lokalnej społeczności 
i dbali o ich interesy. Co 
to ma za znaczenie, jakie 
mają preferencje czy barwę 
polityczną. Mieszkańcom 
jest wszystko jedno, czy 
osoba, która działa w ich 
dzielnicy, jest z takiego czy 
innego ugrupowania. Waż-
ne jest, żeby pomagała  
w dobrym funkcjonowaniu 
tej społeczności. Zabiegała  
o środki na rozwój i sensow-
nie je inwestowała. Jeżeli 
radny nie działa na rzecz 
poprawy standardu życia  
i nie dba o stabilny rozwój  
i lepszy byt wspólnoty, to 
nie jest patriotą, bez wzglę-
du na to, jaką ma przyna-
leżność partyjną i jak moc-
no macha flagą. Dla mnie 
jest to przerażające, jeśli 
ktoś na posiedzeniu rady 
miasta głosuje przeciw tyl-
ko dlatego, że pomysł czy 
propozycję zgłosił ktoś  
z innej opcji. To przekracza 
granice jakiegokolwiek roz-
sądku. Jest nie tylko wbrew 
logice, ale również uczci-
wości wobec swoich wybor-
ców, bo to jest działanie na 
szkodę własnej społeczno-
ści. W tym miejscu muszę 
podkreślić, że administra-
cja Otwocka przyczyniła 
się do tego, żeby to wzor-
cowe centrum mogło tu po-
wstać, działano skutecznie 
i sprawnie, za co wszyscy 
powinniśmy być wdzięcz-
ni. Ale dosyć już o polityce, 
od której osobiście stronię, 

wróćmy do ciekawszego 
tematu, jakim jest Centrum 
Origin w Otwocku.

- Kto poza pensjonariu-
szami będzie mógł korzy-
stać ze specjalistycznych 
usług Centrum ORIGIN 
Otwock?
- Wszyscy będą mogli ko-
rzystać z naszych usług, 
ale najbliżej do ośrodka 
mają mieszkańcy Otwoc-
ka. W ośrodku otwieramy 
przychodnię, dostępną dla 
wszystkich, gdzie będzie 
można sprawdzić stan 
zdrowia i wydolność orga-
nizmu osoby, u której poja-
wiają się sygnały związane 
z demencją albo dla której 
zalecana jest rehabilitacja 
neurologiczna. Adresujemy 
nasze usługi do wszystkich 
grup wiekowych, również 
dzieci. Z naszych urządzeń 
m.in. najnowszej genera-
cji komory hiperbarycznej, 
kriosauny, fali uderzenio-
wej do zwalczania bólu 
oraz bieżni antygrawita-
cyjnej umożliwiającej tre-
ning biegowy przy odcią-
żeniu masy ciała nawet  
o 80 procent, każdy będzie 
mógł korzystać pod kon-
trolą specjalistów. Chcemy 
pomagać w powrocie do 
zdrowia wszystkim, którzy 
tego potrzebują. Szczegóły 
dotyczące programów re-
habilitacyjnych i sprzętu są 
dostępne na stronie www.
originpolska.com . Zachę-
camy nie tylko do tej lektu-
ry, ale zapraszamy również 
do naszego Centrum ORI-
GIN Otwock, które rusza 
już w październiku.

Dziękuję za rozmowę

Z Krzysztofem Jacuńskim, współ-
założycielem, udziałowcem i pre-
zesem ORIGIN Polska rozmawiała 

Jolanta Czudak
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Pierwszym punktem 
programu była msza świę-
ta sprawowana w południe 
w kościele św. Wita w Kar-
czewie. Kolejne wydarzenia 
odbywały się już we wsi. 
Przybyli m.in. burmistrz 
Władysław Dariusz Łokietek 
wraz z przedstawicielami 
gminy, a także sołtysi oko-
licznych miejscowości (m.in. 
Łukówca i Całowania) oraz- 
oczywiście- ostrówiecki 
gospodarz. Wszyscy zgro-

Dożynki gminne w Ostrówcu
W niedzielę, 26 sierpnia, w podkarczewskim Ostrów-
cu odbyły się dożynki gminne. Chociaż przez cały po-
przedni tydzień na niebie nie brakowało słońca, to  
w dzień imprezy przyszły chmury i opady. Jednakże 
nie przeszkodziło to organizatorom w uroczystości. 

madzeni mieli okazję zoba-
czyć tradycyjny ceremoniał 
dożynkowy i przyjrzeć się 
starannie i twórczo przygo-
towanym wieńcom. Pod-
czas dożynek nie zabrakło 
również innych nawiązań 
do ojczystych wartości. Pod 
sceną odtańczono polone-
za w ludowych strojach do 
muzyki znanej z ekranizacji 
,,Pana Tadeusza” w reżyse-
rii Andrzeja Wajdy. Było coś 
dla oka, przyszła pora na 

coś dla ucha - zaśpiewano 
bowiem tradycyjne pieśni, 
w tych samych biało-czer-
wonych strojach. Na ludo-
wą nutę wykonywał również 
swoje utwory zespół Sołtysi.

Na fanów muzyki roz-
rywkowej, popularnej i di-
sco również czekało wie-
le niespodzianek. Znane  
z kanałów muzycznych, 
najnowsze hity, ale także te  
z dawniejszych lat  - zarów-
no polskich wykonawców, 
jak i zagranicznych - przy-
pomniały zespoły: Carpii  
i Dimer. Wielu spośród ze-
branych podśpiewywało lub 
nawet próbowało zatańczyć 
w rytm słyszanej ze sceny 

muzyki. W podobnym, po-
powym tonie zagrał również 
lokalny zespół Fanaberia. 
Największą widownię zgro-
madził natomiast skład di-
scopolowy Bobi. Autorzy 
takich piosenek jak „Cud-
ny aniele” czy „Niebiańskie 
oczy” uświetniły dożynki 
gminne i wprowadziły wi-
dzów w nastrój do zabawy. 
Przy dźwiękach muzyki 
elektronicznej, późnym wie-
czorem zakończyło się te-
goroczne świętowanie.

Warto podkreślić, że na 
miejscu czekały na wszyst-
kich jeszcze inne atrakcje, 
wśród których można wy-
mienić: wystawę historycz-

ną, punkt gastronomiczny 
oraz dmuchany zamek  
i zabawki dla najmłodszych.

Dożynki gminne  
w Ostrówcu poprowadził 
konferansjer, a także wo-
kalista znany z anteny 
Polo TV, Maciej Smoliński. 
Popularny prezenter za-
powiadał kolejne punkty 
programu, przypomniał też 
o szczytnym celu imprezy 
- zbiórce prowadzonej dla 
czworga rodzeństwa, które 
1 lipca straciło swoich ro-
dziców w wypadku na prze-
jeździe kolejowym. Kolejne 
dożynki już za rok.

Sebastian Rębkowski
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Po zakończeniu wszyst-
kich najważniejszych prac 
polowych i zebraniu plo-
nów, a głównie zbóż, nad-
chodzi czas na świętowanie 
i uroczyste dziękczynienie 
Bogu za dary ziemi i owoce 
ciężkiej pracy rąk rolnika. 
Tradycyjnie dożynki są naj-
większym w roku świętem 

29 sierpnia wójt Witold 
Kwiatkowski podpisał umo-
wę ze Stowarzyszeniem 
LGD Natura i Kultura na 
dofinansowanie budowy 
zadaszonej trybuny na 124 
miejsca przy boisku orlik w 
Celestynowie oraz budowę 
chodnika prowadzącego 
do hali sportowej na kwotę 
156.576,00 tys. zł. Dzięki 
temu sympatycy sportu zy-
skają komfortowe miejsce 
do kibicowania.

W ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowa-

29 sierpnia w siedzi-
bie Ministerstwa Spra-
wiedliwości wójt gmi-
ny Celestynów Witold 
Kwiatkowski podpisał 
umowę na wyposaże-
nie gminnych jednostek 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych na kwotę 
38.182,32 zł. 

W ramach tych środ-
ków, przy finansowym 
udziale gminy, będzie 
można nabyć dla jed-
nostek OSP zestawy ra-
townictwa technicznego 
i urządzenia ratownictwa 
medycznego.

AnKa

Będzie 
bezpieczniej

Ponad 150 tys. zł  
na trybunę przy orliku

nego przez społeczność” 
objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich 
2014-2020, Stowarzysze-
nie LGD Natura i Kultura, 
działające w ramach Osi IV 
LEADER, przeprowadziło 
w styczniu tego roku nabór 
wniosków na dofinansowa-
nie projektów obejmujących 
poprawę dostępności, jako-
ści i rozwoju infrastruktury 
służącej lokalnej społecz-
ności. Gmina Celestynów 
złożyła wniosek na projekt 
pod nazwą: „Wzrost miejsc 
rekreacji i turystyki na tere-
nie wiejskim poprzez bu-

dowę małej architektury w 
ramach trybuny sportowej 
i chodnika w Gminie Cele-
stynów” i wniosek rozpa-

trzony został pozytywnie, 
czego należy gratulować.

AnKa

Dożynki w Gliniance
gospodarskim rolników, 
ogrodników i sadowników, 
które jest  ukoronowaniem 
ich całorocznego trudu.

Tegoroczne Święto Plo-
nów Diecezji Warszaw-
sko – Praskiej odbyło się  
26 sierpnia

w Gliniance na błoniach 
przykościelnych parafii pod 

wezwaniem Świętego Waw-
rzyńca. Uroczystość dożyn-
kową rozpoczęto mszą po-
lową pod przewodnictwem 
księdza biskupa Marka 
Solarczyka. Później pojawił 
się korowód maszyn rolni-
czych, a następnie część 
muzyczno – rozrywkową 
zaprezentowali aktorzy  

z warszawskiego teatru Ko-
media: Tomasz Dutkiewicz, 
Iwona Lorenc, Jakub Szy-
dłowski, Monika Rowińska, 
Mariusz Totoszko, wysta-
wiając „Najlepsze z Najlep-
szych”, czyli hity polskie od 
lat 50. aż po 90. Dodatkową 
atrakcją był program „Disco 
Polo Show” prezentujący 

znane i lubiane piosenki 
muzyki popularnej w wy-
konaniu aktorów kieleckich 
scen muzycznych. Gwiaz-
da wieczoru to folkowy ze-
spół Redlin. Wszyscy bawili 
się świetnie, nie zwracając 
uwagi na padający deszcz.

UG Wiązowna

fot. Grzegorz Płochocki fot. Grzegorz Płochocki 

fot. Grzegorz Płochocki fot. Grzegorz Płochocki 
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W dniach 20-24 sierp-
nia (poniedziałek-piątek) 
w salce katechetycznej, 
na placu wokół kościoła  
w Warszawicach oraz na 
boisku parafialnym odby-
ły się „Wakacje z Bogiem”. 
Półkolonie zostały zorgani-
zowane i przeprowadzone 
przez Katolickie Stowarzy-
szenia Młodzieży z Warsza-
wic oraz przyjaciół grupy.  
W codziennych zajęciach 
brała udział spora grupa 
dzieci z okolicznych wio-
sek. Na uczestników cze-
kało mnóstwo zabaw, gier  
i niespodzianek. Organiza-
torzy ze wszystkich sił stara-
li się, by wszyscy zapamię-
tali ten tydzień jak najlepiej.

Każde spotkanie roz-

„Wakacje z Bogiem”  
w Warszawicach

poczynało się modlitwą 
i błogosławieństwem od 
ks. proboszcza Krzysztofa 
Wałka. Pierwszego dnia, 
gdy już wszyscy zebra-
li się na boisku, młodzież  
z KSM-u przedstawiła 
dzieciom układ taneczny 
do piosenki „Góry do góry” 
zespołu Małe TGD. Jak się 
zaraz okazało, najmłodsi 
całkiem szybko nauczy-
li się kolejnych ruchów  
i w następnych dniach nie 
mieli problemu z jego za-
pamiętaniem. Po tej czę-
ści - pod czujnym okiem 
opiekunów - boisko, plac 
wokół kościoła i salka pa-
rafialna należały do dzieci. 
Wśród licznych atrakcji na-
leży wymienić  wspólne gry  

i zabawy przygotowanych 
przez młodzież. Najmłodsi 
i animatorzy zagrali m.in. 
w beczkę, krowę, chowa-
nego, sznur, berka, casa-
novę i wiele innych. Pod-
czas dwóch dni półkolonii 
z pokazem oraz nauką tri-
ków we freestyle football 
przyjechał Maro. Wszyscy 
zebrani z wielkim zacieka-
wieniem patrzyli na tę dys-
cyplinę sportową, a wielu  
z nich wykorzystało szan-
sę i próbowało wykonać 
kilka kombinacji z piłką.

Młodzież KSM-u, wraz  
z dziećmi, wybrała się także 
na niekrótki spacer, odwie-
dzając pobliski plac zabaw. 
Oprócz tego została przy-
gotowana gra terenowa na 

placu wokół kościoła para-
fialnego, po której każdy, 
kto zgłodniał, mógł posma-
kować kiełbasek i chlebków 
z ogniska. Dostępny był 
nawet domowej roboty po-
pcorn, a także drożdżówki 
od państwa Andrzejew-
skich z Sobiekurska.

Ostatniego dnia, choć 
zmęczenie dawało się we 
znaki, główną atrakcją  
w upalny dzień było wza-
jemne polewanie się wodą. 
Zabawa trwała w najlep-
sze - wiele dzieci, a także 
opiekunowie chętnie wzięli 
udział w wodnym pojedyn-
ku. Gdy już wszyscy zdą-
żyli wyschnąć na słońcu, 
czekała niespodzianka- 
pyszne lody.

Na miejscu, podczas 
codziennych zajęć, było 
także malowanie twarzy, 
gra w piłkę nożną, mu-
zyka, taniec oraz śpiew. 
Udało się także wejść do 
wnętrza kościoła i poznać 
go od innej strony.

Na zakończenie „Wa-
kacji z Bogiem” ksiądz pro-
boszcz podziękował dzie-
ciom za obecność oraz 
chęć włączania się w za-
bawy, opiekunom za trud  
i wysiłek w organizację zajęć 
i wręczył drobny upominek w 
postaci miniksiążeczek.

Zapraszamy wszystkich 
chętnych na kolejne półko-
lonie już za rok.

Sebastian Rębkowski



31 SIERPNIA 201814 POWIAT

Otwocki Oddział Powia-
towy Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci już ponad 20 lat 
organizuje i prowadzi kolo-
nie dla dzieci i młodzieży. 
Działania w tym zakresie 
obejmują: programowanie 
form i treści, pozyskiwanie 
sprzymierzeńców, realiza-
torów oraz środków ma-
terialnych i finansowych 
umożliwiających wykona-
nie zadania.
W następstwie takich sta-
rań Oddział nasz zapewnił 
w bieżącym roku wyjazd 
170 dzieci i młodzieży na 
trzy kolonie nad morzem 
oraz w górach, w tym:
- w lipcu 50 osobom do 
Ośrodka Wypoczynkowego 
w Jastrzębiej Górze, zlo-
kalizowanego w odległości 
kilkuset metrów od morza  
i pięknej plaży;
- w pierwszej połowie sierp-
nia 65 osobom do Ośrod-
ka Kolonijnego ,,Neptun”  
w Sarbinowie, zlokalizowa-
nego w odległości ok.100m 
od otwartego morza i pięk-
nej plaży;
- w II połowie sierpnia 50 
osobom do DW ,,Świerk” 
w centrum Zakopanego,  
z łatwym dostępem do 
atrakcyjnych szlaków tu-
rystycznych, aquaparków 
oraz obiektów kultury, któ-
re warto i należy odwiedzić 
oraz poznać.
Terminy turnusów zostały 
tak zaplanowane, aby ro-
dziny miały możliwość wy-
boru placówki stosownie do 
potrzeb wakacyjnych.
Zapewnienie zorganizo-
wanych wypoczynkowych 
wyjazdów wakacyjnych tak 
licznej grupy dzieci oraz 
młodzieży było możliwe 
dzięki uzyskaniu wsparcia 
ze strony wielu instytucji 
i ludzi.

W związku z tym,  
w imieniu Zarządu Otwoc-
kiego Oddziału Powiato-
wego TPD oraz własnym, 
serdecznie dziękuję:
- władzom miasta Otwocka 
za współfinansowanie zor-
ganizowanego wypoczynku 
wakacyjnego. Dzięki temu 
48 dzieci i młodzieży z tego 
terenu wyjechało z nami na 
kolonie nad morzem oraz  
w górach;

Wakacje 2018 z otwockim TPD
Aż 170 uczestników miały w tym roku kolonie organizowane przez 
otwocki oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Ten wypoczynek 
dzieci i młodzieży był współfinansowany przez Miasto Otwock.

- władzom gminy Celesty-
nów za wsparcie finansowe 
wyjazdu grupy dzieci z tego 
terenu nad morze;
- dyrektorom, pedago-
gom szkolnym i innym na-
uczycielom, pracownikom 
PCPR i OPS, paniom z Do-
mów dla Dzieci za aktywne 
i życzliwe wsparcie oraz 
współdziałanie;
- Szczególnie pani Iwo-
nie Krawczyk – nauczy-
cielce Przedszkola Nr 3  
w Otwocku za osobiste za-
angażowanie i wkład pracy, 
współdziałanie z rodzicami 
i TPD w wielotygodniowym 

okresie przygotowawczym. 
Dzięki temu liczna grupa 
wychowanków tej placówki 
pod profesjonalną opieką 
wyjechała na kolonie do 
Zakopanego;
- kierownictwu i wychowaw-
com poszczególnych turnu-
sów za pracowitą realizację 
atrakcyjnych programów 
opiekuńczo-wychowaw-
czych i wypoczynkowych 
akceptowanych przez na-
szych kolonistów.

Czesław Ziemiński
Prezes Zarządu Otwockiego 
Oddziału Powiatowego TPD
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S t o w a r z y s z e n i e  
„W stronę słońca” powstało 
w Karczewie w 2011 roku. 
Głównym celem tej orga-
nizacji było prowadzenie 
świetlicy dla dzieci z rodzin 
borykających się z różnymi 
problemami życiowymi. Od 
samego początku zarząd 
stowarzyszenia, jak i dzia-
łający wolontariusze przyjęli 
za punkt honoru organizo-
wanie corocznych kolonii. 
Do pierwszego wyjazdu do-
szło w 2013 roku. Na po-
czątku z tej formy wakacyj-
nego wypoczynku korzystali 
tylko podopieczni stowarzy-
szenia. Jednak chętnych 
do skorzystania z kolonii 
było z każdym rokiem co-
raz więcej. W tym roku na 
dwóch turnusach zorgani-
zowanych w Rozewiu nad 
morzem wypoczywało 130 
kolonistów w wieku od 7 do 
18 lat. Dobrze przygotowa-

W sobotę 15 września 
2018 roku Klub Honoro-
wych Dawców Krwi PCK 
działający przy Urzędzie 
Miejskim w Karczewie 
organizuje akcję pobo-
ru krwi. Będzie to już 99 
akcja poboru krwi orga-

Chcemy w sposób 
szczególny uczcić setną 
rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości i zro-
bić swoisty maraton w od-
dawaniu krwi!

16 września do Józefo-
wa przyjadą aż 4 ekipy (!!!) 
z Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa z Warszawy, aby 
pobrać krew od wszystkich 
zdrowych, chętnych i peł-
noletnich osób.

Do uzyskania naszego 
celu, czyli 100 litrów krwi, 
potrzebujemy aż 223 daw-
ców! Wierzymy, że wspól-
nymi siłami damy radę! Bo 
jak nie my, to kto?;)

Na koloniach  
„W stronę słońca”

na kadra zapewniła dzie-
ciom i młodzieży nie tylko 
poczucie bezpieczeństwa, 
ale także atrakcyjny wypo-
czynek, o którym jeszcze 
długo po wakacjach będą 
wspominali.

Zdaniem prezes stowa-
rzyszenia „W stronę słoń-
ca” Marzeny Kondej kolo-
niści wraz z kadrą stanowili 
jedną wspaniałą, kolonijną 
rodzinę. Nawiązało się wie-
le nowych przyjaźni, co  
z pewnością zaowocuje  
w czasie roku szkolnego.

Od 3 września znów ru-

szy świetlica środowiskowa  
w domu parafialnym przy ul. 
Bielińskiego 1. Potrzeby są 
duże i dlatego zarząd stowa-
rzyszenia „W Stronę Słońca” 
zwraca się z prośbą o wspar-
cie. Każda pomoc finansowa 
czy rzeczowa będzie mile 
widziana. Dla tych, którzy ze-
chcą wesprzeć stowarzysze-
nie finansowo podajemy nr 
rachunku bankowego 40 8023 
0009 2001 0010 6799 0001.

Wszelkich dodatkowych 
informacji na temat stowarzy-
szenia udziela prezes Marze-
na Kondej tel.504 864 953.

100 litrów krwi  
na 100-lecie niepodległości Polski

Samej akcji towarzyszyć 
będzie wielki rodzinny pik-
nik z licznymi atrakcjami 
dla dzieci i dorosłych oraz 
wiele smacznych potraw.  
A józefowskie krwiodawstwo 

Akcja Krwiodawstwa w Karczewie

POSZUKUJEMY
HANDLOWCA

I DZIENNIKARZA
DO WSPÓŁPRACY

biuro@iotwock.info

PORTAL i TYGODNIK

słynie z tego, że serwujemy 
naprawdę pyszne dania ;)

Planujemy naprawdę 
ogromne i fantastyczne wy-
darzenie!

Zapraszamy

nizowana przez klub. Do-
tychczas pobrano ponad 
1300 litrów tego tak waż-
nego leku.

Ekipa medyczna będzie 
oczekiwała na dawców, 
na parkingu przy Urzędzie 
Miejskim w Karczewie. 

Rejestracja krwiodawców  
w holu głównym Urzę-
du Miejskiego od godziny 
10.00 do godziny 14.00

Chcąc wziąć udział  
w akcji trzeba mieć przy so-
bie dowód osobisty. Przy-
pominamy o odpowiednim 

nawodnieniu organizmu - 
wieczorem, w przeddzień 
akcji, oraz na godzinę 
przed oddaniem krwi na-
leży wypić co najmniej litr 
wody mineralnej.

Panowie mogą oddawać 
krew nie częściej niż co 

osiem tygodni, a panie 
nie częściej niż co trzy 
miesiące.

Prezes Klubu HDK 
PCK w Karczewie

Krzysztof Kasprzak
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Karczew

MIGiem na Ługi
Już 8 września odbędzie 
się wielki Piknik Rodzinny 
- Pożegnanie Lata na Łu-
gach. Miejscem wielkiej fety 
będzie teren Zespołu Szkół 
w Karczewie przy ul. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego 
4. Imprezę o godzinie 15.00 
rozpoczną swoim wystąpie-
niem władze samorządowe. 
W programie pikniku m.in.: 
prezentacja osiągnięć dzie-
ci i młodzieży z klubu Grota, 
występ dzieci ze Specjalne-
go Ośrodka Szkolno – Wy-
chowawczego Nr 1 im. M. 
Konopnickiej w Otwocku, 
prezentacja zespołu wo-
kalnego Gębule z MGOK 
Karczew, zespół wokalny 
„Zdziśki” z klubu Grota, kon-

cert orkiestry OSP Karczew 
wraz z mażoretkami, gwiaz-
da wieczoru zespół „Mig”, 
zabawa taneczna z zespo-
łem Fanaberia, zakończe-
nie pikniku. Dodatkowo 
przewidziano: wesołe mia-

steczko, małą gastronomię, 
urządzenia pneumatyczne i 
wiele innych atrakcji. 

8 września (sobota), 
godz. 15.00, wstęp wolny

Zespół Szkół w Karcze-
wie, ul. Wyszyńskiego 4

Biblioteka Publiczna w Ce-
lestynowie zaprasza na lo-
kalne wydarzenie w ramach 
Narodowego Czytania – w 
tym roku cała Polska czy-
tać będzie „Przedwiośnie” 
Stefana Żeromskiego. W 
programie również czytanie 
tekstów z Antologii Niepod-

Narodowe Czytanie
w Powiecie

ległości, wystawa związana 
z bitwą warszawską 1920 r. 
oraz wykład „Od guwernera 
do korespondenta wojen-
nego – Stefan Żeromski w 
okolicach Celestynowa”. 
Organizatorzy nie zapo-
mnieli o deserze w postaci 
koncertu piosenki literackiej 

w wykonaniu Pawła Mel-
narowicza (gitara i śpiew) 
oraz Przemysława Wojna-
rowskiego – pianino. Wstęp 
wolny.

8 września (sobota), 
godz. 17.00, wstęp wolny
plac naprzeciwko Urzędu 

Gminy w Celestynowie

 Celestynów

Miejski Ośrodek Kultu-
ry w Józefowie zaprasza 
wszystkich zainteresowa-
nych nową ofertą progra-
mową na sezon 2018/2019. 
To wyjątkowa okazja, aby 
poznać kadrę instruktor-

Józefów

Dzień 
Otwarty

ską, pomysły na poszcze-
gólne zajęcia oraz projekty 
i wziąć w nich udział, wy-
brać coś z bogatej oferty 
artystycznej, a także zapi-
sać się na miejscu. Wstęp 
wolny.

16 września (niedziela), 
godz. 16.00, wstęp wolny

MOK Józefów,  
ul. Wyszyńskiego 1

Zapraszamy wszystkich 
serdecznie na konsulta-
cje społeczne w sprawie 
zagospodarowania tere-
nu przy Pl. Niepodległo-
ści. Pierwotnie spotkanie 
miało odbyć się w lipcu, 
jednak ze względu na 

Otwock

Co na placu?
fakt, iż w okresie waka-
cyjnym wielu zaintereso-
wanych nie mogłoby w 
nim uczestniczyć, zostało 
przeniesione na 5 wrze-
śnia do Teatru Miejskie-
go na godzinę 19.00. 
Wstęp wolny.

godz. 09:50  
- zgromadzenie 

uczestników
 uroczystości oraz 

pocztów 
sztandarowych na 

cmentarzu parafialnym 
w Otwocku przed
 główną bramą

godz. 09:55 
- przemarsz do ołtarza

Otwock

Ku pamięci

godz. 10:00 
- msza polowa  

na cmentarzu parafialnym

godz. 10:55 
- przemówienia

godz. 11:00 
- przemarsz pod pomnik 
główny, salwa honorowa, 

złożenie wiązanek,  
modlitwa za poległych

Prezydent Otwocka zaprasza 1 września 2018 r. 
(sobota) na uroczystości organizowane z okazji 79. 
rocznicy wybuchu II wojny światowej. Poniżej dru-
kujemy program uroczystości:

Otwock
Miejska Biblioteka Publicz-
na w Otwocku zaprasza 
serdecznie wszystkich 
mieszkańców Otwocka do 
wzięcia udziału w tego-
rocznej edycji Narodowego 
Czytania.
W roku 100. rocznicy od-
zyskania przez Polskę 
niepodległości Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda wystosował 
przesłanie zachęcające do 
organizowania Narodowe-

go Czytania w oparciu o 
powieść Stefana Żerom-
skiego „Przedwiośnie”. 
Tegoroczna akcja ma na 
celu zarówno promowanie 
czytelnictwa, jak i uczcze-
nie tego niezwykłego jubi-
leuszu.
Zapraszamy do wspólnego 
czytania 9 września o godz. 
13.30 w Teatrze im S. Jara-
cza. Uczestnikami spotka-
nia będą czytelnicy i zapro-
szeni goście ze specjalnym 

udziałem Małgorzaty Le-
wińskiej, odtwórczyni roli 
Laury w ekranizacji powie-
ści  „Przedwiośnie” w reży-
serii Filipa Bajona.
Nasz gość specjalny od-
czyta fragmenty powieści 
i podzieli się z nami wspo-
mnieniami z planu filmowe-
go. Na zakończenie przy-
gotowany zostanie krótki 
recital i poczęstunek dla 
wszystkich uczestników 
spotkania.
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Otwock

Powiatowy Młodzieżowy 
Dom Kultury w Otwocku 
zaprasza wszystkich wiel-
bicieli śmiechu na występ 
legendarnego już kabaretu 

Ostatnie  
takie trio

Ani Mru Mru - ,,Ostatnie ta-
kie trio. To program, w któ-
rym satyrycy mierzą się z 
odwiecznym pytaniami: Jak 
to?.... Jak to powiedzieć? 
Jak to działa? Jak to moż-
liwe? Jak to było? Myślicie, 
że otrzymacie odpowiedzi? 
Artyści w sobie tylko znany 
sposób unikają odpowiedzi 
na wszystkie z tych pytań, 
jednocześnie bawiąc do 
łez widzów w każdym wie-
ku. Wisienką na tym za-
bawnym torcie są kreacje 

aktorskie Waldemara Wil-
kołka, który powoli wyrasta 
na drugiego wicelidera tej 
trupy. Niech Was nie zwie-
dzie tytuł programu – to nie 
koniec, a zapowiedź po-
większenia składu o grupę 
brazylijskich tancerek, pre-
stidigitatora i kilku czoło-
wych piłkarzy. Rezerwacje 
telefoniczne pod numerem 
(22) 779 33 57 wew. 40 
lub adresem e-mail: pmdk.
otwock.adm@gmail.com, 
bilety w cenie 65 zł do na-
bycia w PMDK (pokój nr 1).

14 września (piątek), 
godz. 17.00, wstęp wolny

PMDK Otwock,   
ul. Poniatowskiego 10

Kolejny koncert tegorocz-
nej edycji cyklu Mazow-
sze w Koronie zabrzmi  
w XVIII-wiecznym kościele 
pw. św. Wojciecha w Wią-
zownie. Warszawski Chór 
Międzyuczelniany pod ba-
tutą Borysa Somerschafa 
wykona sakralne i świeckie 
pieśni polskich kompozy-
torów. Muzyczna podróż 
przez osiem wieków pol-
skiej muzyki rozpocznie się 
w średniowieczu, a zakoń-
czy w czasach współcze-
snych. Usłyszymy m.in.: 
Bogurodzicę, Gaude Mater 
Polonia, kompozycje Sta-
nisława Moniuszki, Feliksa 
Nowowiejskiego czy Hen-
ryka Mikołaja Góreckiego.

Patriotyczne akcenty 
obecne były na festiwa-
lu Mazowsze w Koronie 
od początku jego istnienia 
(pierwsza edycja projektu 
upamiętniała 475. roczni-
cę inkorporacji Księstwa 
Mazowieckiego do Korony 
Królestwa Polskiego). Nie 
mogło ich zabraknąć także 
w jubileuszowym roku 100. 
rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Na 
wszystkich koncertach roz-

W PROGRAMIE m.in.  
• zaprezentowanie historii 
walk, które rozegrały się 
na tym terenie w okresie II 
wojny światowej przez płk. 
Jerzego Włosińskiego 
• wystawa dokumentująca 
historię walk (fotografie, 
eksponaty wojskowe)
• Apel Pamięci w wykona-
niu młodzieży klas mun-
durowych Zespołu Szkół 
Ekonomiczno -Gastrono-
micznych im. Stanisława 

Już dziś zapraszamy Pań-
stwa na literackie wyda-
rzenie sezonu: zaprosze-
nie do Miejskiej Biblioteki  
w Otwocku zgodziła się przy-
jąć Tanya Valko- autorka be-
stsellerowej „Arabskiej sagi”,  
a w tym: „Arabskiej żony”, 
„Arabskiej córki”, „Arabskiej 
krwi” i „Arabskiej księżniczki”.
Losy Doroty – Polki, któ-
ra jako nastolatka poślu-
biła Libijczyka i wyjechała  
z nim do kraju jego przod-
ków oraz jej dorosłej już 
córki Marysi, możemy śle-
dzić także w „Azjatyckiej sa-
dze, która jest kontynuacją 
losów bohaterów poprzed-
niego cyklu. Powieściami 
„Arabska krucjata” i „Arab-
ski mąż” Tanya powraca do 

Wiązowna

Koncert z cyklu  
„Mazowsze  
w Koronie”  
w Wiązownie

Tegoroczny piętnasty już sezon cyklu Mazowsze  
w Koronie, organizowanego przez Mazowiecki Insty-
tut Kultury i partnerów z Mazowsza, związany jest z 
obchodami jubileuszu 100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Kolejny koncert cyklu pt. Ra-
duj się Matko Polsko! w wykonaniu Warszawskiego 
Chóru Międzyuczelnianego odbędzie się 2 września  
o godz. 19:00 w kościele pw. św. Wojciecha w Wiązow-
nie. Wstęp wolny.

brzmiewa polska muzyka, 
w dużej mierze autorstwa 
kompozytorów tworzących 
w okresie 1918–2018.

Tradycją festiwalu jest 
współpraca głównego orga-
nizatora – Mazowieckiego 
Instytutu Kultury – z lokal-
nymi partnerami z terenu 
województwa mazowiec-
kiego. Współorganizatora-
mi koncertu w Wiązownie 
są gmina Wiązowna oraz 
Parafia Rzymskokatolic-
ka św. Wojciecha Biskupa  
i Męczennika w Wiązownie
Wstęp na koncerty w ra-
mach cyklu jest wolny. 
Szczegóły na facebook.
com/mazowszewkoronie  
i stronie internetowej www.
mazowszewkoronie.pl.

Mazowsze w Koronie. Mu-
zyczne wieczory w zabyt-
kach architektury mazo-
wieckiej

2 września, niedziela, 
godz. 19:00,  

kościół  
pw. św. Wojciecha,  

Wiązowna,  
ul. Kościelna 65

Warszawski Chór Międzyuczelniany Fot. Anita Kot

Rada Powiatowa SLD w Otwocku 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
Staszica w Otwocku
• złożenie kwiatów przy po-
mniku
• program artystyczny: opra-
wę muzyczną zapewni p. 
Marek Połynko, wystąpi też 
zespół ludowy „Sołtysi” gminy 
Karczew wzmocniony przez 
grupę młodzieży ze szkół 
podstawowych z Glinek, Nad-
brzeża i Otwocka Wielkiego
• Uroczystość w części nie-
formalnej zakończy piknik 
(przygotowany przez radę 

sołecką i sponsorów), prze-
widziany: grill, kiełbaski, de-
gustacja miejscowych owo-
ców i warzyw przy muzyce 
do słuchania i do tańca.     
ORGANIZATORZY:  Rada 
Pow. SLD w Otwocku, Koło 
nr. 61 Żołnierzy WP w Gó-
rze Kalwarii,   rada sołecka 
i sołtys Radwankowa Szla-
checkiego p.Łukasz Kraw-
czykowski przy współpracy 
wójta Gminy Sobienie Jezio-
ry p. Stanisława Wirtka

Spotkanie autorskie 
z Tanyą Valko w MBP

krajów arabskich. „Arabski 
syn” jest najnowsza czę-
ścią całej orientalnej serii  
i to właśnie w Otwocku od-
będzie się spotkanie pro-
mujące tę książkę.
Autorka, pochodząca z Pol-
ski, przez wiele lat miesz-
kała i pracowała m.in. jako 
asystentka ambasadorów 
RP i nauczycielka w krajach 
arabskich. Dzięki ogromnej 
wiedzy o życiu w świecie 
muzułmańskim jej książki 
zyskują na autentyczno-
ści, a fabuła jest niezwykle 
wciągająca. Na oficjalnym 
fanpagu czytelniczki nie-
ustannie publikują pochleb-
ne recenzje i zapytania  
o kolejne części powieści.
Teraz mieszkańcy Otwocka 

mają niezwykłą okazję po-
znać bliżej Tanyę Valko i do-
wiedzieć się więcej o kulisach 
powstawania popularnej se-
rii, a także poznać jej relację, 
jako naocznego świadka,  
o życiu na Bliskim Wschodzie 
po siedmiu latach od wybu-
chu arabskiej wiosny.
Jak naprawdę wygląda 
sytuacja w Syrii i problem 
uchodźców? Zapytamy też, 
czy możliwa jest miłość mię-
dzykulturowa? Czy małżeń-
stwo Polki z muzułmaninem 
ma przyszłość? Jakie są 
losy Polaków żyjących na 
Bliskim Wschodzie?
Te i inne pytania z pew-
nością zadamy autorce 
na spotkaniu 04 września 
(wtorek) o godz. 18.00  
w Czytelni dla Dorosłych 
przy ul. Andriollego 45, na 
które serdecznie zaprasza-
my wszystkich mieszkań-
ców Otwocka.

Wstęp wolny

Otwock
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Powoli żegnamy wyjąt-
kowo upalne tegoroczne 
lato. Wyludnione miasta, uli-
ce przejezdne, brak korków  
- sprzyjało to odpoczynkowi 
tych, co musieli pracować, 
gdy inni odpoczywali. Po 
tygodniu pełnym obowiąz-
ków szukaliśmy wszyscy 
wytchnienia i ochłody jak 
najbliżej miejsca zamiesz-
kania. Świder stał się osto-
ją dla tych, którzy wiedzieli 
o jego istnieniu. A wiedziało 
wiele osób. Plaża miejska 
tętniła życiem od wcze-
snych godzin porannych 
do późnonocnych. Od rana 
- rodziny z dziećmi, a wie-
czorem MŁODZIEŻ, dla 
której imprezy przedłużyły 
się prawie do rana. Oj, dzia-
ło się, działo. Od wielkiego 
wodowania, poprzez stre-
fę kibica, szanty, karaoke  
i wiele innych atrakcji. Wiele 
osób odwiedziło świderskie 
brzegi, ale nie tylko z powo-
du finansów ograniczają-
cych plany wakacyjne. Spo-
ra grupa przychodziła nad 
rzekę dlatego, ponieważ 
chciała. Brak urlopu stał się 
mniej bolesny, gdy po połu-
dniu można zamoczyć nogi 
w wodzie, usiąść na piachu 
i zapatrzeć się w dal. Szum 
potoku pod mostem nastra-
jał nostalgicznie. 

Pamiętam, jak mając 
lat naście, każdego dnia 
przyjeżdżaliśmy pociągiem 
z pobliskiego Wawra, aby 
pokąpać się pod mostem. 
W tamtych czasach sporo 
dzieci wyjeżdżało na kolo-
nie lub do babci na wieś. 
Tym, którzy nie mieli się 
gdzie podziać, zostawał 
Świder. Podczas gdy ro-
dzice byli w pracy, młodsze 
rodzeństwo w towarzystwie 
starszego lub grupy star-
szych kolegów świetnie się 
tam bawiło. Nim rodzice 

Lato nad Świdrem
wrócili z pracy, byliśmy po-
nownie na swoich osiedlo-
wych podwórkach. To była 
prawdziwa wolność. Rodzi-
ce nie zabraniali nam tej 
przyjemności, bo do głowy 
nie przyszło im, że to robi-
my. A między nami pano-
wała solidarność. 

Dzisiaj również plaża jest 
pełna dzieci. Nie widać kry-
zysu demograficznego. Do 
południa często babcie na 
pełnych obrotach biegają za 
wnuczkami, matki korzysta-
ją ze słońca, dzieci utrwala-
ją przyjaźnie z innymi dzieć-
mi. Po południu dołączają 
tatusiowie, zdejmują robo-
cze odzienie (czasem gar-
nitur, czasem kombinezon  
z warsztatu samochodowe-
go) i - jedynie w kąpielów-
kach -  stają się Piotrusiami 
Panami, bawiąc się z dzieć-
mi w piasku. Ile przepięk-
nych budowli powstało pod-
czas takich zabaw: zamki, 
fosy, kanały dla statków na-
prędce zlepionych z kubeł-
ków z KFC.
-Tato, czy mogę rozwalić 
ten zamek?- pyta syn ojca.
-Ojej, nie po to go zbu-
dowałem, żebyś go teraz 
niszczył - odpowiedział 
zmartwiony tata.

Obok rodzina wielopoko-
leniowa. Babcia wyjmuje ka-
napki, mama owoce, a dzie-
ci krzyczą, że chcą frytki lub 
KFC. Tata korzysta z chwili 
rodzinnego przekomarzania 
się i znika w barku.

Tymczasem po dru-
giej stronie (józefowskiej),  
w krzaczkach tuż koło mo-
stu, siedzą na leżaczkach 
dojrzałe dwie panie. Prze-
chadzam się obok i dyskret-
nie podsłuchując, domyślam 
się, że to matka z córką. 
Podchodzę bliżej i pytam, co 
sprowadziło je nad Świder. - 
Wspomnienia – mówi córka 

-  Kiedyś spędzałam tu czas 
z przyjaciółmi. Dziś przy-
jeżdża z mamą, gdyż obie 
są trochę samotne. Dzieci 
młodszej kobiety mają swo-
je towarzystwo, mąż ciągle 
w pracy, a mama niedawno 
owdowiała po wielu (67) la-
tach szczęśliwego małżeń-
stwa. Strata dla obu wielka, 
ale wdowa przeżywa moc-
niej. Żeby ulżyć w cierpieniu, 
przyjeżdżają nad Świder, 
bo między ludźmi raźniej. 
Nadrabiają stracony czas, 
gdy mama, żyjąc w cieniu 
ojca, zapominała o sobie,  
a dzieci były całym jej świa-
tem. Dziś córka dowiaduje 
się, że matka też była dziec-
kiem, chodziła do szkoły  
i miała swoje problemy. Mają 
czas dla siebie. Córka mówi  
o sprawach, w które matki 
nigdy nie wtajemniczała, by 
oszczędzić jej trosk, a matka 
o problemach z ojcem, któ-
re trawiła w samotności, by 
tata był zawsze autorytetem 
dla dzieci. Z każdą taką roz-
mową są coraz bliżej siebie. 
Córka, z perspektywy dziś 
już matki, inaczej patrzy na 
jej decyzje. Matka nie może 
się nadziwić, jak wiele sytu-
acji z życia córki jej umknęło.

Plaża pustoszeje. Jesz-
cze w weekendy garstka 
osób przedłuża sobie lato. 
Coraz ciszej. Dziś już bar-
dziej słychać szum Świdra 
niż krzyki i śmiech dzieci. 
No cóż. Pozostaje zacyto-
wać znalezione w internecie 
słowa anonimowego autora:
Wszystko się kończy,
Wszystko przeminie...
I sen się przerwie
- słodkie marzenie...
Lecz coś jest w duszy,
Co nigdy nie minie...
I wciąż trwać będzie,
A tym jest WSPOMNIENIE.

Elżbieta Latoszek

Informacje o adopcji:
Schronisko dla Bezdom-

nych Zwierząt  
w Celestynowie

ul. Prosta 3. Kontakt:  
tel. 22 789 70 61, e-mail: 

adopcje@celestynow.toz.pl

Przygarnij mnie!
CELESTYNÓW Schronisko dla 

Bezdomnych Zwierząt zachęca 
do adopcji jego podopiecznych.

PANKRACY jest skromny 
i nieśmiały. Siedzi cichutko 
od kilku lat w schronisku, 
woli nie zwracać na siebie 
uwagi. Szkoda, bo jest bar-
dzo wartościowym psem. 
Łagodny, uległy i dogaduje 
się bez problemu z innymi 
psami. Potrzebuje spokoju, 
uwagi i miłości. Nr 52/15

DANNY to starszy fokste-
rier, który zupełnie nie rozu-
mie, dlaczego nagle znalazł 

się za kratami. To łagodny 
pies, ale z temperamen-
tem, typ rasy zobowiązuje. 
Może jednak ktoś go po-
szukuje? Jest w schroni-
sku od połowy lipca. Szuka 
swojego domu! Nr 170/18

MAJOR - starszy, poczci-
wy owczarek niemiecki. 
Obolałe stawy, zaniedba-
na sierść i wycieńczenie -  
w takim stanie go znalezio-
no. Jest łagodny i przyjazny. 
Czy wyszedł z domu i nie 
potrafił wrócić? Nikt go nie 
szuka ?! My szukamy dla 
niego domu, który go już ni-
gdy nie zgubi. Nr 175/18
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Lub czują, że ta miłość 
nadchodzi... - wskazuje-
my niezwykłą piwniczkę 
pełną różnorakich od-
mian szlachetnego trun-
ku z winorośli. Gdzie jest 
ta piwniczka? W delika-
tesach ADRIA (Otwock, 
Karczewska 23). Znaj-
dziecie tu wielki wybór win 
pochodzących z różnych 
stron świata i co waż-
ne - dobrych gatunkowo, 
smacznych, wyrazistych... 
Takich, które powodują, 
że życie nabiera pięk-
niejszych barw i chce się 

DLA TYCH, CO KOCHAJĄ WINO...
radośnie śpiewać... Nie 
wiecie, co wybrać? War-
to zapytać pracowników 
sklepu, a szczególnie jego 
właścicielkę, Marzenę Sa-
lamon, która chętnie pod-
powie i opowie z przyjem-
nością niejedną ciekawą 
historię z winem związaną. 
Na przykład o gruzińskich 
winach, które wciąż robi się 
przy użyciu tradycyjnych 
metod niezmienionych od 
tysięcy lat - fermentują one  
i dojrzewają w ceramicz-
nych amforach zwanych 
kwewri zakopanych w ziemi. 

A potem... delektuje się nimi 
i wspólnie celebruje picie 
tych wspaniałych trunków. 
Takie wina mają niesamowi-
tą energię i wdzięczność.
Wino jest najpotężniejsze 
spośród napojów, najsmacz-
niejsze spośród lekarstw  
i najprzyjemniejsze spośród 
potraw - powiedział dawno 
temu Plutarch i kto by się  
z nim nie zgodził, mając do 
dyspozycji takie bogactwo 
winnych smaków, jak my 
dziś także w Otwocku. 
Adria zaprasza do swej nie-
zwykłej piwniczki!

Moje mięśnie nie ostygły 
jeszcze po rajdach rowe-
rowych w Puszczy Augu-
stowskiej, więc co prędzej 
wskoczyłam na pojazd 
przetestować nowe połą-
czenia. Jestem już dojrzałą 
rowerzystką, więc najbar-
dziej doceniłam fakt, że są 
to ścieżki asfaltowe. My, 
rowerzyści, wiemy, jak bar-
dzo nawierzchnie z kostki 
brukowej szkodzą na krę-
gosłup. Często widuje się 
rowerzystów jadących po 
szosie, mimo wyznaczo-
nej ścieżki, gdyż jest to 
mniej bolesne dla naszych 
mięśni. Oczywiście, doce-
niamy fakt wybudowania 
kostkowych ścieżek, bo 
nie musimy jeździć po pia-
chu i dołach, jednakże za-
stanawiające jest, czemu  
w ogóle ktoś wpadł na po-
mysł demontowania kostki 
na rzecz asfaltu? Otóż, jak 
wiadomo, wiele naszych 
domostw jest nieskanali-
zowanych. Czekając na 
dofinansowanie budowy 
kanalizacji, co trwało ja-
kiś czas, zapadła decyzja 
budowy ścieżek z kostki, 
która jest „odnawialna”. 
Dziś, gdy istnieje dostęp 
do maszyn asfaltowych  
o odpowiedniej szerokości, 
a także, gdy są środki na ka-

Ścieżki rowerowe  
- dokąd nas zaprowadzą?

Gdy my wypoczywaliśmy na wakacjach, w powiecie otwockim pro-
wadzone były intensywne roboty drogowe. Tym razem przy budo-
wie ścieżek rowerowych. Na portalu miejskim Józefowa czytamy, 
że są to Drogi Dla Rowerów.

nalizację, mamy możliwość 
realizacji takiego rozwiąza-
nia. Stara kostka nie uległa 
zniszczeniu, więc zdjęta  
i zapakowana pięknie  
w folię (jak nowa), czeka na 
położenie w innym miejscu. 
W Józefowie skorzysta na 
tym m. in. komisariat poli-
cji i Zakład Oczyszczania 
Piękne Miasto -  wyłoży się 
nią parkingi. Kostka posłu-
ży również do poprawienia 
niektórych ulic.

Prace ciągle trwają, gdyż 
połączone są ze skanalizo-
waniem domostw leżących 
przy trasach rowerowych.

Wyraźnie szersza ścież-
ka, z gładką powierzchnią, 
zachęca do podjechania 
do sklepu bez korzystania  
z samochodu, do odwie-
dzenia znajomych rowe-
rem. Obecnie  nie jest to cał-
kiem przyjemne ani łatwe. 
Ścieżki w wielu miejscach 
zaczynają się asfaltem, po-
tem przechodzą w kostkę,  
a dalej są wysypane 
żwirem, dopiero wytyczo-
ne dróżki. Planowane po-
łączenie z Warszawą jest 
...planowane. W Józefowie 
kończy się na granicy z Fa-
lenicą. Nowo położony as-
falt znajdujemy dopiero na 
krótkich odcinkach między 
Międzylesiem a Aninem. 

Ale nie od razu Kraków 
zbudowano. Prace się za-
częły, wakacje skończyły, 
upały zmalały, więc miej-
my nadzieję, że niedługo 
pomkniemy (wręcz popły-
niemy) nowym asfaltem po 
Drodze Dla Rowerów.

Warto w tym miejscu 
poczytać sobie na stronie 
UM Józefów Kodeks Dro-
gowy dla rowerzystów. Dziś 
nie ma dla nich  kursów  
i egzaminów, więc notatka 
daje możliwość pogłębienia 
wiedzy na ten temat. Może-
my dowiedzieć się, co wolno 
rowerzystom, a co pieszym. 
Połączenie ścieżek rowero-
wych i pieszych, biegnących 
często koło siebie, stwarza 
czasami nieporozumienia. 
Rodzinne spacery po ścież-
kach doprowadzają do furii 
rowerzystów, a wyrywający  
z zamyślenia dzwonek ro-
weru przyprawia niejedno-
krotnie spacerowicza o za-
wał serca. Każdy gwałtowny 
ruch na tej drodze stwarza 
niebezpieczeństwo. Ścież-
ka biegnie wzdłuż posesji. 
Zdarzyło mi się niejedno-
krotnie, że wyjeżdżający  
z niej samochód pojawiał 
się nagle przede mną, sto-
jąc w poprzek trasy. Dlatego 
ważne jest zachowanie bez-
piecznej prędkości. Traktuj-

my ścieżki jako relaks, a 
nie wyścigi. W niektórych 
miejscach (w dużych mia-
stach) widziałam nieco inne 
rozwiązania. Trasy rowero-
we utworzono wzdłuż dróg,  
a nie chodników. Słyszałam 
różne opinie na temat ta-

kiego rozwiązania, ale nie 
korzystałam, więc nie mam 
zdania.

Cieszy nas inicjatywa, 
czekamy na jej dokończenie.

Elżbieta Latoszek
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Imieniny 
31 sierpnia - Bogdana, Rajmunda
1 września - Bronisława, Idziego
2 września - Stefana, Juliana
3 września - Izabeli, Szymona
4 września - Rozalii, Róży
5 września - Doroty, Wawrzyńca
6 września - Beaty, Eugeniusza

Święta... całkiem nietypowe
31 sierpnia - Dzień Blogów

Głównym założeniem Dnia Blogów, obchodzonego od 2006
roku, jest promowanie blogosfery i zainteresowanie czytelników
innymi kulturami. Blogerzy zachęcani są tego dnia do wyszukania
pięciu ciekawych blogów – najlepiej z różnych stron świata – i
polecenia ich swoim czytelnikom. 

1 września - Dzień Kombatanta

Z pewnością można nazwać to święto dniem bohatera. Bo jak
inaczej nazwać tych, którzy walczyli w obronie ojczyzny, rodaków
ryzykując swoje życie, nierzadko tracąc zdrowie?

2 września - Dzień Dużego Rozmiaru

Dzisiaj mamy święto “dużych” ciałek, krągłości, wypukłego
brzuszka, obfitych udek, ponadwymiarowych biustów, wielkich
stópek i pulchnej pupci.

3 września - Dzień Wieżowców

To wydarzenie jest świetną okazją, by zobaczyć świat i zrobić
fotki z dachu wieżowca. Najwyższe budynki są bowiem w tym
dniu otwarte dla każdego. Data obchodów upamiętnia urodziny
architekta – wizjonera Louisa Sullivana.

Krzyżówka panoramiczna z hasłemKartka z
kalendarza

Hasło krzyżówki panoramicznej  z 24 sierpnia 2018: JÓZEF
KIRSZROT-PRAWNICKI, POLSKI PRAWNIK

Takie rozwiązanie jest
podyktowane potrzebą us-
prawnienia i zwiększenia bez-
pieczeństwa w ruchu pojazdów
w związku z objazdem ul. Rey-
monta. Cały czas trwają prace
przy budowie nowego mostu,
wiaduktu na ul. Majowej w
Świdrze i remoncie ul. Warsza-
wskiej (obecnie na odcinku ul.
Żeromskiego – Narutowicza).  

Na początku ubiegłego ty-
godnia, rano, w drodze do pracy
ujrzałem na środku ronda
palmę. Pierwsze pytanie, jakie
powstało w mojej głowie:
,,Sławek, jak spędziłeś wczo-
rajszy wieczór?” Uświadomiłem
sobie, że grzecznie poszedłem
spać, może trochę późno, ale
nie aż tak bardzo. Drugie: ,,Czy

przyjmujesz jakieś leki na
stałe?” Nie. Myślę: może przys-
nąłem i dojeżdżam do ronda
Charlesa De Gaulle‘a w cen-
trum Warszawy? Niemożliwe.
Po pierwsze - jest za wcześnie,
a moja 25-letnia toyota ma
słabe osiągi prędkości. Po
drugie - palma zbyt niska.
Przystanąłem i wysiadłem z
samochodu. Jestem w Otwocku
na skrzyżowaniu ul. Żerom-
skiego i Reymonta, przy
wspomnianym, tymczasowym
rondzie, a na środku stoi urokli-
wa palma – dmuchana
zabawka. Przez dłuższą chwilę
cieszyłem oczy tropikalnym
widokiem, gratulując w duszy
autorowi pomysłu. Trzeba być
albo artystą z silnie rozbu-

dowaną wyobraźnią, albo prze-
jść osobliwy tok ewolucyjny w
dzieciństwie. Chociaż te
zjawiska chyba się nie wyk-
luczają. Stojąc tam, marzyłem
przez chwilę. I wtedy zupełnie
niespodziewanie, jak niepros-

zony gość, jak intruz, przyszła
ta smutna, nieuchronna reflek-
sja: jakie miasto, taka palma.  

Sławomir Wąsowski

Ps. Już w tym tygodniu ktoś
nadał rondu imię “Otwocczani-

na Koziołka Matołka”, zawie-
szając na palmie stosowną
tablicę. Ta koncepcja komuś
jednak bardzo nie przypadła
do gustu, bo w środę 29 sierp-
nia po południu i palma, i tablica
znikły z ronda.

Otwock ze swoją palmą
Na początku lipca u zbiegu ul. Żerom-
skiego i Reymonta powstało tymczasowe
rondo. 
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Na starcie biegu jako piloci 
poprowadzą go: Piotr Ma-
łek, mistrz Polski w handbi-
ke oraz Błażej Cymerman  
i Grzegorz Kołodziejczyk.
Przypominamy - do wybo-
ru dla dorosłych* biegaczy 
są dwie opcje: bieg główny 
na dystansie 7,5 km oraz 
bieg rekreacyjny, w którym 
trzeba będzie przebiec (lub 
przetruchtać/przejść szyb-
kim krokiem) 2,5 km. 
Dla dzieci przewidziane są 
natomiast 3 krótkie trasy 
(50, 100 i 400 m), w których 
będą rywalizować podzie-
lone według kategorii wie-
kowych.
Ważne - całość wpisowe-
go, pobieranego tylko od 

Ruszyły zapisy na bieg 
im. rotmistrza Pileckiego

To będzie bieg ze szczytnym celem i pięknym pa-
tronem: 23 września br. zbieramy się na otwockiej 
zieleni miejskiej, aby pobiec ku pamięci rtm. Witolda 
Pileckiego i zebrać fundusze dla osieroconych dzieci 
z Zabieżek.

dorosłych uczestników, jest 
przeznaczona na cel cha-

rytatywny, tzn. dla czwór-
ki dzieci - podopiecznych 
Fundacji  “Drużyna Błaże-
ja”. Za bieg główny opłata 
minimalna (bo mile widzia-
na jest dobrowolnie wyż-
sza) wynosi 30 zł, za rekre-
acyjny - 20 zł.
Dla zwycięzców przewi-
dziane są nagrody oraz 
puchary. Każdy z uczestni-
ków dostanie pamiątkowy 
medal.
W pakiecie startowym za-
wodnik otrzymuje koszul-
kę, numer startowy oraz 
medal. Odbiór pakietów 
będzie możliwy po doko-
naniu rejestracji lub w dniu 
zawodów od godz. 9:00 po 
weryfikacji i przekazaniu 

deklaracji uczestnictwa.
Zachęcamy do rejestrowa-
nia się i masowego udziału 
w imprezie. Zapisy interne-
towe trwają do 16 września 
br. Natomiast będzie także 
możliwość zapisania się do 
biegu i opłacenia go w biu-
rze zawodów w dniu wyda-
rzenia od 8.00 do 10.30. 
Szczegóły regulaminu oraz 
link do rejestracji na stronie 
www.ippo.pl
lub rejestracja na www.e-
-gepard.eu

(*Prawo uczestnictwa  
w biegach rekreacyjnym  
i głównym mają osoby 
pełnoletnie oraz OSOBY  
W WIEKU od 13-18 LAT, 

JEŚLI LEGITYMUJĄ SIĘ 
PISEMNĄ ZGODĄ RODZI-
CÓW. 

CAŁKOWITA OPŁATA 
STARTOWA PRZEZNA-

CZONA NA POMOC DLA 
W/W DZIECI.

Wpłaty należy doko-
nać na subkonto - Izby 

Przedsiębiorców Powia-
tu Otwockiego  05-400 

Otwock ul. Andriollego 68
Nr konta PKO BP S.A.   

49 1020 1127 0000 1102 
0301 2184

w tytule  „ Opłata starto-
wa w dniu 23.09, 
 Imię i Nazwisko”

Do udziału w biegu  
serdecznie zaprasza  
Ireneusz Paśniczek,  

prezes Izby Przedsiębior-
ców Powiatu Otwockiego

UKS „Jastrzębie – Śród-
borów to szkolna druży-
na, która powstała pod 
koniec 2016 r. w Szkole 
Podstawowej nr 2 im. Ire-
ny Sendlerowej (dawniej 
Gimnazjum nr 2). Po nie-
spełna półtora roku zespół 
odwiedzili przedstawiciele 
SKF Tchoukball.pl , którzy 
są jednocześnie członka-
mi Światowej Federacji 
Tchoukballa  FITB. Ich cel 
był jasno sprecyzowany -  
6 zawodników z klasy spor-
towej i UKS „Jastrzębie 
– Śródborów” otrzymało 
nominacje do kadry Polski  
w M12 w tchoukaballu,  
a Paweł Łyżwa (nauczyciel 
wychowania fizycznego w 
SP nr 2) na trenera kadry 
Polski! I tak marzenia stały 
się faktem. Reprezentacja 

Medaliści Europy
Tchoukball to niezwykle dynamiczna i bezkontaktowa dyscyplina spor-
tu, która dopiero raczkuje w naszym kraju. Jej popularność rośnie m.in. 
dzięki takim drużynom jak UKS „Jastrzębie – Śródborów”, których 6 za-
wodników wróciło właśnie z brązowymi medalami z Mistrzostw Europy!

Polski do lat 12 prowadzona 
przez nauczycieli wycho-
wania fizycznego: Pawła 
Łyżwę i Monikę Majkowską 
(na co dzień pracujących w 
otwockiej „dwójce”) we wło-
skiej miejscowości Castel-
lanza wywalczyła brązowy 
medal. W meczu o trzecie 
miejsce pokonała repre-
zentację Wielkiej Brytanii.

Z okazałym pucharem  
i medalami Mistrzostw 
Europy do Polski wróciło 
sześciu uczniów Szkoły 
Podstawowej Nr 2 im. Ire-
ny Sendlerowej w Otwoc-
ku: Leon Głabuda, Matteo 
Garbacz, Aleksander Prus, 
Bartosz Nowakowski, Bo-
rys Rajzer i Fanciszek 
Rzymkowski. Gratulujemy!
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Zapisy startują w ponie-
działek 3 września i trwają 
do 26 września do godz. 
18.00 lub do momentu 
osiągnięcia limitu uczestni-
ków. Zgłoszenia przyjmo-
wane są na adres mailowy 
klub.batory@otwockasm.
com.pl i muszą zawierać: 
imię i nazwisko, rok uro-
dzenia, miasto/klub, dekla-
rowaną liczbę pętli (od 1 do 
4) - 1 pętla to ok. 2,5 km. W 
informacji zwrotnej podany 
zostanie numer konta, na 
który należy wpłacić wpiso-
we w terminie 3 dni od daty 
zgłoszenia. Po tym terminie 
nieopłacone zgłoszenia zo-
staną anulowane.

Opłata startowa wynosi 
10 zł i przeznaczona jest na 
pokrycie kosztów organiza-
cji imprezy (numery starto-
we, poczęstunek na mecie, 
pamiątkowy medal).

W BIURZE BIEGU 
ZNAJDOWAĆ SIĘ BĘDZIE 
WOLONTARIUSZ Z FUN-
DACJI „ZDĄŻYĆ Z POMO-
CĄ” ZBIERAJĄCY DATKI 

DO PUSZKI. PRZY OD-
BIORZE NUMERU STAR-
TOWEGO SUGERUJEMY 
PRZYŁĄCZENIE SIĘ DO 
ZBIÓRKI!

Bieg ma na celu zbiórkę 
pieniędzy na rzecz dziewię-
cioletniej Jowity, mieszkan-
ki Otwocka, która urodziła 
się z rzadką chorobą ge-
netyczną, czyli hipoplazją 
robaka móżdżku i ptozą. 
Mimo że ma 9 lat nie cho-
dzi, nie siedzi samodziel-
nie, jest po wielu opera-
cjach nóżek. Jej marzenie 
to WSTAĆ I BIEGAĆ. Aby 
dziewczynka mogła się roz-
wijać, musi przejść kosz-
towną rehabilitację, która 
nie cofnie, ale przynajmniej 
spowolni postęp choroby 
i da nadzieję na normalne 
życie.

Zbieramy na turnus 
rehabilitacyjny i zabiegi  
z mikropolaryzacji w Uniqu-
ecenter w Warszawie.

Z poważaniem
Patryk Popis

Rekreacyjny 
bieg  

charytatywny 
dla Jowity

Zapraszamy serdecznie do udziału  
w rekreacyjnym biegu charytatywnym  

dla Jowity Zwolińskiej,
 który odbędzie się w sobotę 

29 września o 16.00.
Regulamin dostępny jest na stronie:  

http://klub-batory.pl/REGULAMIN.pdf
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Dokładna data założenia wsi 
ginie w zamierzchłej prze-
szłości. Dzisiaj trudno jedno-
znacznie określić, czy była to 
druga połowa XIV wieku, czy 
początek wieku XV. Pierw-
sze pewne informacje o wsi 
pochodzą z drugiej połowy  
XV w. Wtedy to obecne Ru-
dzienko - wraz z sąsiednim 
Rudnem - było własnością 
Jana z Gościańczyc. Jego 
najmłodszy syn, Aleksy, za-
czął używać Rudzieński od 
nazwy swojej wsi Rudna. 
Stał się on protoplastą rodu 
Rudzieńskich do dzisiaj żyją-
cych na terenie całej Polski. 
W 1471 r. nastąpił podział 
rozległego majątku pomię-
dzy braci i bratanków. W jego 
wyniku Aleksy otrzymał dwie 
wsie: Rudno Maior i Rudno 
Minor. Od początku XVII w. 
obydwie zmieniły swoje na-
zwy na odpowiednio Rudno 
i Rudzienko. Rudno Minor, 
czyli Rudzienko, było w rę-
kach rodziny Rudzieńskich 
do końca XVI w.
W 1594 r Andrzej i Zofia 
Rudzieńscy sprzedali wieś 
Bartłomiejowi Grabiance. 
W 1621 r. od jego syna, 
również Bartłomieja, wieś 
kupił jego bratanek. Na-
stępnymi właścicielami byli 
Komońscy, a od 1695 r. 
Jan Karczewski. W rękach 
Karczewskich osada pozo-
stawała przez pół wieku aż 
do 1758 r. Następnie wieś 
nabył wojewoda mazowiec-
ki Michał Rudziński, ale 
jeszcze w tym samym roku 
odstąpił ją Aleksandrowi 
Młyńskiemu i jego żonie 
Mariannie z Chrzanowskich 

Rudno Minor, czyli długa  
historia Rudzienka

Mamy na terenie powiatu otwockiego wiele ciekawych miejscowości o dłu-
giej historii, której początki sięgają średniowiecza. Jedną z nich jest Ru-
dzienko położone przy ruchliwej „50” z Kołbieli do Mińska Mazowieckiego.

Młyńskiej. W 1840 r. wła-
ścicielem Rudzienka został 
Franciszek Zalewski i po 
nim jego dzieci. W 1864 
r. nastąpiło uwłaszczenie 
chłopów, co poskutkowa-
ło uszczupleniem mająt-
ku. Teraz należał do niego 
tylko dwór oraz folwark  
z przynależnymi polami i la-
sami. Wieś Rudzienko sta-
ła się niezależną od dworu 
osadą. Od 1868 r. kolejny-
mi właścicielami byli: Adam 
Dzwonkowski, potem Józef 
Rogowski i Ściepurzyńscy. 
Prawdopodobnie Adam 
Dzwonkowski wzniósł,  
w miejscu starszej budowli, 
klasycystyczny drewniany 
dwór z charakterystycznym 
kolumnowym gankiem.
Przed Wielką Wojną (czy-
li I wojną światową) we 
dworze u Ściepurzyńskich 
często gościła pisarka He-
lena Duninówna. W jej 
wspomnieniach zachował 
opis rudzieńskiego dworu: 
”Park ma charakter półdzi-
ki, angielski. Jest bardzo 
rozległy. Chłodno, cienisto 
i wilgotno jest w jego wiją-
cych się alejkach. Rosną 
tam kępy ogromnych wy-
bujałych paproci. Przed sa-
mym dworem, przed głębo-
ką werandą, leży olbrzymi, 
kolisty trawnik, niby wielka 
szmaragdowa polana, uj-
mują go ramy dwóch żwiro-
wych alej, od strony polany 
słonecznych i jasnych, głę-
boko ocienionych z drugiej 
strony. Bo ściany drzew są 
wysokie, zwarte, gęste, za-
trzymujące światło”. Cały 
rudzieński majątek został 

upaństwowiony na mocy 
dekretu PKWN o reformie 
rolnej z 1944 r. W dworze 
umieszczono szkołę pod-
stawową, która z niego ko-
rzystała do końca lat 90. 
ubiegłego wieku.
Do 2001 r stał tu jeszcze 
wspomniany wyżej dwór. 
Był on jedną z najładniej-
szych siedzib ziemiańskich 
na Mazowszu. Niegdyś 
przed budynkiem na gazo-
nie stał marmurowy zegar 
słoneczny, który nie zacho-
wał się do naszych czasów. 
Po przeniesieniu szkoły do 
nowej siedziby (wybudo-
wanej na jego tyłach)- ule-
gał szybkiej dewastacji.  
W ostatniej chwili został 
uratowany od niechyb-
nej śmierci przez kurato-
ra Łazienek Królewskich 
w Warszawie prof. Marka 
Kwiatkowskiego i przenie-
siony do jego prywatnego 
skansenu we wsi Stara 
Sucha niedaleko Siedlec. 
Z dawnego zespołu dwor-
skiego do dzisiaj pozostała 
tylko ruina klasycystyczne-
go murowanego lamusa  
z początku XIX w., chylą-
ca się ku ruinie oficyna też 
z pierwszej połowy XIX w. 
Dookoła można jeszcze 
zobaczyć mocno przerze-
dzony park krajobrazowy 
(pierwotnie zajmujący 4,7 
ha powierzchni) z wielo-
ma okazami starych drzew 
m.in. pomnikami przyro-
dy (2 topole białe, 2 olsze 
czarne, dąb szypułkowy)  
i zespołem stawów.

Paweł Ajdacki

Dwór w Rudzienku na początku lat 60.

Szkoła w dworze w Rudzienku.

Dworski lamus w Rudzienku w latach 60.

Dworek z Rudzienka w skansenie w Starej Suchej w 2009 r.

Dwó w Rudzienku w 1996 r.

Ruina dworskiego lamusa w Rudzienku w 1996 r.

Oficyna dworska. Stan z 1996 r.


