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OTWOCK Niejeden z mieszkańców stolicy powiatu ma w swoim domu skarb, lecz o tym nie wie... W czwartek,  
29 czerwca 2017 r. rozpoczęła się promocja marki DomoVita, ogólnopolskiej marki wody z kranu rodem z Otwocka.  s. 2
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OTWOCK Czy wiesz, 
że wielu otwocczan ma 
w swoich domach prawdzi-
wy skarb - źródło zdrowia 
i witalności? Co to jest? 
Czysta, świeża, znakomitej 
jakości woda z wodociągu 
miejskiego, do picia prosto 
z kranu. Co dziwne, jest 
wielu innych, którzy mogliby 
z niej korzystać, ale - być 
może przez niewiedzę - wolą 
kupować o wiele droższą 
wodę butelkowaną.

W  czwartek, 29 czerw-
ca br., rozpoczęła się 
kampania promocyj-

na marki DomoVita, pierwszej 
ogólnopolskiej marki wody 
z  kranu, która narodziła się 
w Otwocku. Tak - DomoVita 
to po prostu woda dostarczana 
do otwockich i częściowo kar-
czewskich gospodarstw przez 
Otwockie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o. (OPWiK). Firma zdecy-
dowała się na taką kampanię, 
aby uświadomić mieszkańcom, 
że na co dzień mają do dyspo-
zycji  bardzo dobrą jakościowo 
wodę, która składem, zawar-
tością minerałów i  smakiem 
dorównuje wodzie źródlanej 
i mineralnej, a jest nieporów-
nywalnie  tańsza.

Ile i jaką wodę pić?
Aby nasz organizm funk-

cjonował poprawnie, każde-
go dnia powinniśmy wypijać 
minimum 1,5 l wody - przy-
pomniała na konferencji pra-
sowej zorganizowanej w  Te-
atrze Miejskim im. Jaracza 
w Otwocku dietetyczka Anna 
Wiśniewska z  centrum Na-
turHouse. Są jednak dni, kie-
dy powinniśmy jej pić znacznie 
więcej, czyli do 3 litrów, np. 
kiedy jest gorąco. Także oso-
bom bardzo aktywnym fizycz-
nie zaleca się pić dużo więcej 
ponad określone minimum. 
Woda bowiem to źródło życia, 
dobrego samopoczucia, lep-
szej koncentracji, ładniejszej 
skóry... Niestety w  natłoku 
obowiązków często po prostu 
o piciu zapominamy. W kon-

sekwencji narzekamy na róż-
ne dolegliwości, np. ból głowy, 
który niejednokrotnie jest wy-
nikiem odwodnienia. Krótko 
mówiąc, warto od dziecka wy-
trenować nawyk regularnego 
picia wody.

Jednak woda wodzie nierów-
na. Tu wracamy do DomoVity. 

Jak opowiadał podczas 
konferencji prezes OPWiK 
Mieczysław Kostyra, firma 
podczas ostatnich dziesięciu 
lat przeszła wielką transfor-
mację, stając się w  swojej 
branży, synonimem wyso-
kiej jakości potwierdzonej 
m.in. przez pięć międzyna-
rodowych certyfikatów ISO. 
Dzięki pozyskaniu funduszy 
z Unii Europejskiej, możliwe 
było wykonanie nowoczesnej 
i  dostępnej prawie wszyst-
kim mieszkańcom Otwocka 
(98%) sieci wodociągowej. 
DomoVita wydobywana jest 
w kilkunastu studniach głębi-
nowych (60-70 m), następnie 
uzdatniana w dwóch stacjach 
przy ul. Grunwaldzkiej i Kar-
czewskiej, tzn. - jak opowiadał 
Stanisław Lasocki z OPWiK, 
odpowiedzialny za technologię 
produkcji otwockiej wody - po-
zbawiana nadmiaru związków 
żelaza i manganu. Woda pozy-
skiwana ze studni głębinowych 
jest bardzo dobrej jakości, dla-
tego w OPWiK przyjęto zasadę 
stosowania minimum koniecz-
nej chemicznej ingerencji, aby 

woda była smaczna i zachowa-
ła jak najwięcej ważnych dla 
człowieka mikroelementów. 

Woda regularnie 
badana
OPWiK ma swoje laborato-

rium z certyfikatem Polskiego 
Centrum Akredytacji, które re-
gularnie bada DomoVitę. Jak 
podkreślała Anna Karaskie-
wicz, kierownik ds. jakości ot-
wockiego laboratorium, dzię-
ki temu firma ma pewność, 
że woda jest zdrowa. Ważny 
aspekt stanowi świeżość, np. 
woda w  baniaku zasilającym 
popularne automaty w  biu-
rach - często stojąca w nasło-
necznionym miejscu -  bardzo 
łatwo może stać się źródłem 
chorobotwórczych bakterii. 
Takiej należy unikać.  

Ktoś może powiedzieć, że 
to wszystko ładnie brzmi, ale 
czasem z kranu płynie brud-
na, brązowa woda. Owszem, 
to się zdarza i najczęściej jest 
wynikiem awarii sieci wodo-
ciągowej, w wyniku której po-
ruszone zostają kumulujące się 
w rurach związki żelaza i man-
ganu.Taka woda choć wyglą-
da brzydko, nie jest jednak 
szkodliwa. W  razie pojawie-
nia się zmian w barwie cieczy, 
należy powiadomić OPWiK, 
który w  takich przypadkach 
lokalizuje i  usuwa awarię, 
a jednocześnie przeprowadza 
przepłukiwanie wodociągu. 

Jeśli natomiast zmiany nie 
są efektem awarii po stronie 
sieci, należy niezwłocznie 
poinformować administrację 
obiektu lub osiedla. Może to 
być sygnał do koniecznego 
serwisu lub wymiany insta-
lacji wewnętrznych, które po-
dobnie jak nieruchomości są 
prywatną własnością, w które 
miejskie wodociągi nie mają 
prawa ingerować.

DomoVita w Otwocku 
- czyli edukacja przede 
wszystkim
Jak opowiadał Piotr Chrusz-

czyk, kierownik Działu Zamó-
wień Publicznych i  Obsługi 
Klienta OPWiK, woda z miej-
skich wodociągów jest czysta, 
świeża, znakomita w  smaku 
i  zawsze dostępna. Pomimo 
tego, mało osób pije ją prosto 
z  kranu, uważając, że nada-
je się do spożycia dopiero po 
przegotowaniu. Takie przeko-
nanie jest całkowicie błędne. 
Podczas gotowania woda traci 
swoje najważniejsze zalety. Jest 
również wiele osób, które nie 
chcą korzystać z wody miejskiej 
posiadając własne studnie. Nie 
zastanawiają się przy tym jakiej 
jakości jest to woda.  - Zlecenia 
badań laboratoryjnych to rzad-
kość w przypadku prywatnych 
ujęć. Badania, które wykony-
waliśmy na zlecenia mieszkań-
ców wykazują niestety przekro-
czenia norm. Wpływa na to 

kilka czynników - najczęściej są 
to płytkie ujęcia wody (6-15m), 
do których poprzez piaszczyste 
gleby łatwo dostają się różne 
zanieczyszczenia z powierzch-
ni, np. nawozy z pól, zmywane 
deszczem z  dróg substancje 
ropopochodne, które poprzez 
rozsączanie z  rowów melio-
racyjnych mogą zostać prze-
niesione nawet w  promieniu 
2 kilometrów. Jak wpływają 
na studnię zlokalizowaną 30-
40m od drogi, możecie sobie 
Państwo wyobrazić. Osobną 
kategorią źródeł zanieczysz-
czenia są nieszczelne szamba, 
z  których wydostają się ska-
żenia bakteryjne. Szanujemy 
przyzwyczajenia mieszkańców, 
- podkreślał  Piotr Chruszczyk 
- sugerujemy jednak, by wodę 
z własnych ujęć wykorzystywali 
wyłącznie do celów gospodar-
czych. Do picia, gotowania 
i higieny osobistej, wyłącznie 
wodę z ujęć miejskich. - Sieć 
wodociągowa jest dostępna 
praktycznie wszędzie w  Ot-
wocku. Aby z  niej korzystać, 
wystarczy po prostu zgłosić 
w OPWiK chęć przyłączenia. 
Spółka wykonuje inwestycje 
w  bardzo preferencyjnych 
i konkurencyjnych cenach. Do-
datkowo rozkłada całość kosz-
tów na nieoprocentowane raty.

Marka na skalę kraju
Najwyższa jakość wody 

zasługuje na swoją markę, 

stąd pomysł na DomoVitę. 
Stworzenie tej marki to efekt 
wielomiesięcznej współpracy 
pomiędzy OPWiK a specami 
od brandingu - firmie Demo 
Effective Launching. W per-
spektywie marka DomoVita 
będzie zrzeszać wodociągi 
na terenie całej Polski, któ-
re dostarczają mieszkańcom 
wodę głębinową i  spełniają 
restrykcyjne normy jako-
ści. Ma to być gwarantem 
najwyższej jakości wody 
i  umożliwiać prowadzenie 
wspólnych działań marke-
tingowych. Zanim to jednak 
nastąpi, promocja marki za-
cznie się tu gdzie przyszła na 
świat - w Otwocku. Wkrótce 
zobaczycie na ulicach miasta 
saturatory z  logo DomoVita 
i OPWiK -  z których napoje 
będą serwowane wszystkim 
spragnionym nieodpłatnie. 
Każdy będzie mógł spróbo-
wać otwockiej wody (z dodat-
kiem soku). W planie są po-
idełka w szkołach, ośrodkach 
zdrowia i  innych miejscach 
publicznych oraz wiele innych 
ciekawych akcji.

Woda jest smaczna i tania. Po 
co więc wydawać 2 zł na jed-
ną butelkę wody mineralnej, 
jeżeli w tej samej cenie można 
mieć 360 litrów świeżej i zim-
nej DomoVity prosto z kranu!

Kazimiera Zalewska 

DomoVita źródło zdrowia i życia

Takie saturatory będą na ulicach Otwocka
Piotr Chruszczyk, Mieczysław Kostyra, Anna Wiśniewska, Iwona Gaw-
łowska, Anna Karaskiewicz, Stanisław Lasocki 
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reKlaMa

Szpital na Batorego w sieci
OTWOCK Cztery otwockie 
szpitale znalazły się wśród 
zakwalifikowanych do tzw. 
sieci szpitali, która powstaje 
w ramach reformy służby 
zdrowia. Jest wśród nich 
Powiatowe Centrum Zdro-
wia Sp. z o. o.  w Otwocku.

Oprócz szpitala powia-
towego na liście do 
podstawowego szpi-

talnego zabezpieczenia świad-
czeń opieki zdrowotnej (sieci 
PSZ) znalazły się także

- Z poziomu szpitale onko-
logiczne i pulmonologiczne:

• Mazowieckie Centrum Le-
czenia Chorób Płuc i Gruźlicy 
w Otwocku

• Europejskie Centrum 
Zdrowia Otwock Sp. z o. o.  

- Z poziomu szpitale ogól-
nopolskie:

• Samodzielny Publiczny 
Szpital Kliniczny im. Prof. 
Adama Grucy CMKP.

Mazowiecki Oddział NFZ 
ogłosił we wtorek, 27 czerwca 
2017, listę 82 lecznic z terenu 
województwa, które od paź-
dziernika br. będą miały za 
zadanie objąć pacjenta kom-
pleksową opieką, łącznie z re-
habilitacją po zabiegu. Za tę 
opiekę przez następne cztery 
lata ( do czerwca 2021) będą 
dostawać ryczałtową zapłatę 
w ramach umowy z NFZ. Za-
kwalifikowanie szpitala do 
sieci nie oznacza, że wszystkie 
oferowane w danej placówce 
rodzaje leczenia będą opłaca-
ne w formie ryczałtu - tak zo-
staną rozliczone podstawowe 
świadczenia, np. chirurgicz-
ne, oddziału wewnętrznego, 
pediatryczne, natomiast inne 

(dodatkowe) mają być finan-
sowane osobno, w zależności 
od tego, ile wykonano świad-
czeń i w oparciu o możliwości 
finansowe płatnika.

Lepsze czasy dla 
szpitala powiatowego
Dla otwockiego PCZ zakwa-

lifikowanie do sieci szpitali 
to ważny krok ku stabilizacji 
i  lepszej kondycji. Jak to się 
udało osiągnąć - zapytaliśmy 
wicestarostę powiatu otwo-
ckiego Pawła Rupniewskie-
go.  - Znalezienie się na liście 
sieci szpitali należy uznać za 
sukces wynikający z  bardzo 
wielu czynników. Istotna 
okazała się przede wszystkim 
struktura Powiatowego Cen-
trum Zdrowia, obejmująca 
dużą liczbę oddziałów prefe-
rowanych przez Ministerstwo 
Zdrowia. Kluczowymi oddzia-
łami okazały się interna, gi-
nekologia i oczywiście pedia-
tria, która borykała się przez 
pewien czas ze znacznymi 
problemami, a w chwili obec-
nej jest odbudowana nie tyl-

ko jako obiekt, ale także jako 
zespół lekarski. Ogromne 
znaczenie miała w tym przy-
padku współpraca z Fundacją 
Polsat, dzięki której oddział 
pediatryczny został całkowi-
cie wyremontowany i jest jed-
nym z najnowocześniejszych 
oddziałów w regionie.

W  otwockim PCZ od 1 
października br. będą miały 
ryczałtowe zabezpieczenie 
finansowe: anestezjologia i in-
tensywna terapia, chirurgia 
ogólna, choroby wewnętrzne, 
izba przyjęć, neonatologia, 
pediatria oraz położnictwo 
i  ginekologia. Następnie 
- osiem poradni specjali-
stycznych: chirurgia ogólna, 
dermatologia i  wenerologia, 
endokrynologia, kardiologia, 
neurologia, onkologia, położ-
nictwo i ginekologia, urologia 
oraz rehabilitacja neurolo-
giczna. Ponadto ryczałtem 
zostaną objęte niektóre ba-
dania wykonywane w warun-
kach ambulatoryjnych oraz 
opieka pielęgniarska, dyżury 
świąteczne i nocne.

Modernizacja 
oddziału 
wewnętrznego PCZ
Dla pacjentów ważne są 

warunki w jakich przebywają 
w szpitalu. Wiedzą o tym do-
skonale w Zarządzie Powiatu, 
który jest jedynym udziałow-
cem PCZ. Zaplanowana jest 
już modernizacja oddziału 
wewnętrznego. - Przewidy-
wany koszt remontu oddzia-
łu wewnętrznego to 3 mln 
zł. - mówi wicestarosta Pa-
weł Rupniewski. -  Zadanie 
zostało podzielone na dwa 
etapy z uwagi na konieczność 

zachowania ciągłości funkcjo-
nowania oddziału. Pierwszy 
etap zrealizowany zostanie 
w tym roku w kwocie 1,5 mln 
zł. Dołożymy wszelkich sta-
rań, aby koniec prac nastąpił 
przed początkiem sezonu 
grzewczego. Natomiast dru-
gi etap prac, w analogicznej 
kwocie, planowany jest na 
pierwszy kwartał 2018 roku. 
Remont ma zapewnić obec-
nie przyjęte standardy opieki 
nad pacjentami. Planuje się 
zmniejszenie wielkości sal 
szpitalnych przy zachowaniu 
niezmienionej ilości łóżek, 
zapewniając pacjentom bez-
pośredni dostęp do osob-
nych węzłów sanitarnych. 
Już 4 lipca nastąpi otwarcie 
ofert. Mam nadzieję, że wy-
łonienie wykonawcy odbędzie 
się w sposób sprawny, a sam 
wykonawca – solidny i  wia-
rygodny. (Zadanie w  trakcie  
przetargu na wykonawcę).

Zarząd i  sam wicestarosta 
zabiegają także w  gminach 
powiatu o  fundusze na do-
sprzętowienie PCZ. Co uda-
ło się osiągnąć? - Gmina 
Wiązowna podjęła uchwałę 
o udzieleniu wsparcia w wyso-
kości 100 tys. złotych - infor-
muje p. Rupniewski. - Kwota 
ta zostanie przeznaczona na 
zakup sprzętu dla oddziału 
chirurgicznego. Józefów za-
oferował na chwilę obecną 
około 14-16 tys. złotych, jed-
nak mam nadzieję, że jest to 
dopiero wstęp do współpracy, 
ponieważ z rozmów z włoda-
rzami miasta wynikało, że 
kwota ta będzie znacznie 
wyższa. Zwróciłem się do 
włodarzy Józefowa z pismem 
o zakup Aparatu USG na po-

trzeby Izby Przyjęć, stołu ope-
racyjnego na potrzeby Bloku 
Operacyjnego oraz pomp In-
fuzyjnych dla Oddziału Cho-
rób Wewnętrznych – całość 
za kwotę 180 tys. zł. Mam na-
dzieję, że w niedługim czasie 
wrócimy do wspólnych roz-
mów.

Pomoc zadeklarował także 
Osieck, ale czekamy w chwili 
obecnej na ostateczną decy-
zję. Trwają rozmowy z  po-
zostałymi włodarzami gmin 
naszego powiatu, ponieważ 
zapotrzebowanie na sprzęt 
medyczny Powiatowego Cen-
trum Zdrowia jest ogromne. 
Moim osobistym marzeniem 
jest, aby współpraca w przy-
szłym roku zaowocowała 
zapewnieniem tomografu 
komputerowego tak bardzo 
potrzebnego dla naszego szpi-
tala.

Kto poza listą?
Jak poinformował dyrek-

tor mazowieckiego oddziału 
wojewódzkiego NFZ, Filip 
Nowak, do sieci na Mazow-
szu nie zakwalifikowały się 32 
lecznice, w tym również pla-
cówki publiczne (tych jest 14). 

W tej grupie znalazł się m.in. 
SPZOZ Szpital Specjalistycz-
ny MSW w Otwocku, ale ,,to-
warzystwo” ma znaczące, bo 
np. poza siecią jest także Ma-
zowieckie Centrum Zdrowia 
im. prof. Jana Mazurkiewicza 
w Tworkach (szpital psychia-
tryczny).

Placówki, które nie znala-
zły się w  sieci, będą mogły 
ubiegać się o  finansowanie 
oferowanych procedur me-
dycznych poprzez konkursy. 
Tyle tylko, że na ten cel mini-
sterstwo zdrowia przeznacza 
zaledwie niewielki procent 
(ok. 7%) całej sumy wyasyg-
nowanej na działalność służ-
by zdrowia, natomiast prawie 
cały budżet jest przeznaczony 
na sieć. 

Według Ministerstwa Zdro-
wia wprowadzane zmiany 
w  systemie służby zdrowia 
mają prowadzić do tego, żeby 
szybciej, sprawniej i lepiej le-
czyć pacjentów. 

Kazimiera Zalewska

lista wszystkich szpitali 
na Mazowszu w sieci na 
iOtwock.info 

Paweł Rupniewski
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Ulice zmienią 
swoich patronów
Ustawa „dekomunizacyjna” 

nałożyła na samorządy obo-
wiązek usunięcia z przestrze-
ni publicznej nazw budowli, 
obiektów i urządzeń użytecz-
ności publicznej, w tym dróg, 
ulic, mostów i placów, które 
upamiętniają komunizm 
lub inny ustrój totalitarny. 
W  Karczewie ustawa objęła 
dwie ulice. Jedną z nich jest 
ul. Mariana Buczka, która -  
zgodnie z sugestią mieszkań-
ców - zmieni nazwę na ul. 
Mikołaja Kopernika. Z kolei 
ul. generała Zygmunta Ber-
linga otrzyma nazwę genera-
ła Stanisława Maczka. Radni 
przy wyborze nowych nazw 
starali się uszanować wolę 
mieszkańców, a  zarazem 
zachować pewien ład w  na-
zewnictwie obowiązujący na 
danym osiedlu. W przypadku 
osiedla Ługi – były to nazwy 
ulic upamiętniające polskich 
generałów z  okresu II woj-
ny światowej.

Co ważne, zmiana nazw ulic 
nie wymaga od mieszkańców 
wymiany dokumentów. Bę-
dzie można z nich korzystać 
do końca okresu ich ważno-

ści. Najpoważniejsze kon-
sekwencje czekają przedsię-
biorców, którzy będą musieli 
zaktualizować adres swojej 
działalności, a  także mate-
riały reklamowe.

Krótka biografia no-
wych patronów:
Mikołaj Kopernik – ur. 19 
lutego 1473 w toruniu, zm. 
21 maja 1543 we Fromborku. 
Polski astronom, autor dzieła 
De revolutionibus orbium 
coelestium (O obrotach 
sfer niebieskich) przedsta-
wiającego szczegółowo 
i w naukowo użytecznej 
formie heliocentryczną 
wizję Wszechświata.

Stanisław Władysław Ma-
czek – ur. 31 marca 1892 
w Szczercu, zm. 11 grudnia 
1994 w edynburgu. Generał 
broni Wojska Polskiego, 
honorowy obywatel Holandii, 
kawaler Orderu Orła Białego. 
uczestnik I i II wojny świato-
wej, a także wojny polsko-
-bolszewickiej.
We wrześniu 1939 dowodził 
brygadą, która walczyła 
w składzie armii Kraków. Po 
internowaniu na Węgrzech 
przedostał się do Francji 
i tam na nowo formował 10. 
Brygadę Kawalerii Pancernej. 
Po klęsce Francji udał się do 
Wielkiej Brytanii i od 1942 
przystąpił do organizowania 

1. Dywizji Pancernej w opar-
ciu o żołnierzy i oficerów wal-
czących pod jego komendą 
w Polsce i we Francji. 1. 
Dywizja Pancerna przystąpiła 
do walk 1 sierpnia 1944, bio-
rąc udział w inwazji Francji.
„Żołnierz polski walczy o wol-
ność wszystkich narodów, 
ale umiera tylko dla Polski”. – 
gen. Stanisław Maczek

po komisji na 
ŁUgach
Komisja wyjazdowa Rady 

Miejskiej w  Karczewie, 
o której informowałem w po-
przednim felietonie, przeszła 
ulicami osiedla Ługi, dokład-
nie analizując potrzeby par-
kingowe oraz planowaną or-
ganizację ruchu na Ługach. 
Mogę śmiało powiedzieć, że 
jestem usatysfakcjonowany 
z  jej przebiegu. Jako radni 
z osiedla wskazaliśmy miej-
sca na każdej z  ulic, w  któ-
rych według nas powinny 
znaleźć się miejsca postojo-
we i na bieżąco omawialiśmy 
pomysły z autorem projektu 
organizacji ruchu. Zatoki 
udało się wyznaczyć w  taki 
sposób, aby maksymalnie 
wykorzystać wolną prze-

strzeń w pasach drogowych, 
jednocześnie nie ingerując 
w zbyt dużym stopniu w tere-
ny zielone, które są przecież 
swoistym symbolem nasze-
go osiedla.

Muszę przyznać, że była to 
jedna z  najbardziej meryto-
rycznych komisji, w których 
uczestniczyłem od początku 
kadencji. Nikt nikomu nie 
przerywał, a każdy mógł swo-
bodnie zgłosić swoje propozy-
cje. Najmniej zmian zaszło by 
na ul. Grota Roweckiego oraz 
ul. Andersa, gdyż są one naj-
szersze. Większość samocho-
dów pozostałaby na swoich 
miejscach (z wyjątkiem łuku 
na wysokości ul. Andersa 5 
– po drugiej stronie ulicy po-
wstaną nowe zatoki). W przy-
padku ul. Sikorskiego oraz ul. 
Berlinga udało się znaleźć 
lokalizacje, w których bezin-
wazyjnie można by stworzyć 
miejsca postojowe.

Przedstawione przez nas 
propozycje zostaną niebawem 
omówione na posiedzeniu 
komisji w  urzędzie. Nie są 
to naturalnie inwestycje do 
przeprowadzenia w  rok, ale 
mam nadzieję, że część z na-
szych postulatów znajdzie się 

już w przyszłorocznym budże-
cie. Z pewnością zwiększy to 
poziom bezpieczeństwa na 
osiedlu i  udrożni nasze wą-
skie uliczki.

Korzystając z  obecności 
prezesa OSM przy okazji wi-
zji lokalnej na osiedlu, poru-
szyliśmy także temat miejsc 
postojowych pomiędzy ul. 
Berlinga a  przedszkolem. 
Z najnowszych ustaleń wyni-
ka, że powierzchnia, na której 
wysypano tłuczeń zostanie 
powiększona przez karczew-
ską Grupę Remontową, aby 
zwiększyć komfort parkują-
cych.

Na osiedlu wzmagają się też, 
niestety, akty wandalizmu. 
Chuligani m.in. notorycznie 
przestawiają lustro sferyczne 
przy wyjeździe z ul. Andersa. 
Gdy widzimy tego typu sytu-
acje, reagujmy i  wzywajmy 
policję. W przypadku dostrze-
żenia uszkodzenia infrastruk-
tury gminnej warto zadzwo-
nić do Grupy Remontowej, 
która zajmie się naprawą 
szkód - tel. (22) 780 60 63 
wew. 22.

Piotr Kwiatkowski, 
Radny Rady Miejskiej w Karczewie

KARCzEW OKIEm RADnEGO KWIATKOWsKIEGO

Fot. fakt.pl

90 lat oSp w wólce Mlądzkiej

W   niedzielę, 25 
czerwca 2017 
roku, obchody 
90-lecia OSP 
Otwock-Wólka 

Mlądzka rozpoczęły się od 
uroczystej mszy świętej w in-
tencji strażaków w  kościele 
parafialnym celebrowanej 
przez ks. proboszcza Roberta 
Turyka. Następnie kolumna 
wozów bojowych, pocztów 
sztandarowych, zwartego 
pododdziału strażaków oraz 
przedstawicieli najwyższych 
władz samorządowych 
(obecni byli m.in.; Mirosław 
Pszonka - starosta Powia-
tu Otwockiego i  prezes OP 
Związku OSP RP, Zbigniew 
Szczepaniak - prezydent 

Miasta Otwocka , Jarosław 
Margielski - przewodniczą-
cy Rady Miasta Otwocka, 
Tomasz Dąbrowski - zastęp-
ca komendanta powiatowego 
PSP w Otwocku) przemasze-
rowała do remizy OSP przy 
Szosie Lubelskiej. Podczas 
uroczystego apelu, który 
poprowadził gospodarz wy-

darzenia, prezes OSP Wólka 
Mlądzka Robert Rybka, zo-
stały wręczone odznaczenia 
i wyróżnienia wielu zasłużo-
nym druhnom i druhom. 

Oprawę muzyczną części 
oficjalnej uroczystości - za-
równo w kościele, jak i przed 
remizą - przygotowała lokal-
na orkiestra dęta. Zespół, spe-

cjalnie na tę okazję, stworzy-
ła grupa grającej młodzieży 
w  większości pochodzącej 
właśnie z  Wólki Mlądzkiej 
(9 z  17 osób), a   dyrygował 
Paweł Rama.  Zagrali straża-
kom koncertowo i -  jak cho-
dzą słuchy - zespół ,,pali się”, 
aby grać dalej w tym składzie. 
Stworzyli go pasjonaci, więc 

miejmy nadzieję, że usłyszy-
my go jeszcze nieraz.

Po zakończeniu części ofi-
cjalnej jubileuszu strażacy 
z OSP Wólka Mlądzka zapro-
sili gości, w tym licznie przy-
byłych okolicznych miesz-
kańców, na piknik rodzinny. 
Podczas części artystycznej 
na scenie wystąpiły zespo-

ły: Yankes, Exaited, Veegas, 
Raflo, Skalars oraz Grand. 
Dla dzieci i młodzieży orga-
nizatorzy przygotowali wiele 
atrakcji, a dla dorosłych tra-
dycyjną grochówkę i zabawę 
taneczną do późnych godzin 
wieczornych. 

ZetKa

OTWOCK 
Ochotnicza Straż 
Pożarna w Otwocku-
Wólce Mlądzkiej 
obchodziła 90-lecie 
swego istnienia. aby 
uczcić ten piękny 
wiek w służbie 
społeczeństwu, 
odbyła się uroczysta 
msza święta oraz 
zorganizowano 
piknik rodzinny.

Fot. otwock.pl Fot. otwock.pl

Fot. otwock.plFot. powiat-otwocki.pl
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Wakacyjne połączenie stolicy z Trójmiastem i Ustką

Bilet studencki                  22
Bilet uczniowski               28
Bilet w ofercie KM-35    29
Bilet normalny                  45 

29
37
39
60 zł

05 
zł
35 
zł
25 
zł
 
zł

do Ustkido Trójmiasta

Psa lub rower zabierzesz gratis!

Z Warszawy do Trójmiasta w 3 h 5 min, do Ustki w 5 h 15 min

www.sloneczny.mazowieckie.com.pl
Call Center: 22 364 44 44 

> Ceny biletów na przejazdy pociągiem „Słoneczny” oraz czasy przejazdów w relacjach  
Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny/Ustka w okresie 24.06. – 2.09.2017 r.

40 
zł
80 
zł
 
zł

reKlaMa

Inwestycje drogowe otwockiego ZDP - lato 2017
POWIAT Wyjątkowo duże 
inwestycje prowadzi w tym 
roku Zarząd Dróg Powia-
towych w Otwocku (z/s 
w Karczewie). Szczegóło-
wych informacji o wykona-
nych robotach i przyszłych 
realizacjach udzielił nam dy-
rektor ZDP - Tadeusz Marek 
Płaczek. Warto sprawdzić, 
gdzie można spodziewać 
się ograniczeń w ruchu 
podczas wakacji.

(SW): Jakie inwestycje 
drogowe, zaplanowane 
na ten rok, zostały już 
wykonane? 
(TMP): Zgodnie z inwesty-

cjami przyjętymi na bieżący 
rok budżetowy wykonaliśmy 
dotychczas ok. 7 km nakła-
dek, tzn. odtworzyliśmy w ca-
łości zniszczone nawierzchnie 
dróg asfaltowych. Prace zo-
stały zrealizowane w  nastę-
pujących miejscowościach:

- Warszówka, Warszawice 
(gmina Sobienie-Jeziory): 
1600 m wraz z poboczami; 

- Kościeliska (gmina 
Osieck): 1500 m nakładki 
(zostały jeszcze pobocza) oraz 
ok. 400 m nowo wybudowa-
nej drogi w Natolinie; 

- Janów, Brzezinka i Ostró-
wiec (gmina Karczew): łącz-
nie 1050 m.; - Kąty, Gadka, 
Radachówka, Wola Sufczyń-
ska (gmina Kołbiel): łącznie 
1520 m. Dodatkowo z inicja-
tywy starosty pozyskano od 
firmy prywatnej, realizującej 
prace przy DK nr 17, 600 t. 
masy, która została wbudowa-
na w  500-metrowy odcinek 
drogi w Antoninku. 

 - Zabieżki (gmina Celesty-
nów): 750 m nakładki. Te 

roboty zostały już wykona-
ne, inne są jeszcze w trakcie 
realizacji. Remonty cząst-
kowe rozpoczynamy zwykle 
w czerwcu, natomiast w tym 
roku, ze względu na ich dużą 
liczbę, odtwarzanie nakła-
dek podjęliśmy już w marcu. 
Podkreślam, że te remonty 
nie polegały na łataniu dziur, 
ale wykonaniu pełnych na-
wierzchni. To olbrzymia licz-
ba w skali powiatu. Tegorocz-
ny budżet ZDP to 24,6 mln zł, 
z czego 13,8 mln zł pochodzi 
ze źródeł zewnętrznych (uzy-
skane dotacje na realizację 
wybranych zadań).

(SW): Jakie prace czekają 
jeszcze na realizację?  
(TMP): Wielość wykona-

nych prac do czerwca spowo-
dowana była dużymi inwesty-

cjami planowanymi na drugą 
połowę roku: zorganizowanie 
przez ZDP dojazdu do rzeki 
Świder w związku z budową 
mostu łączącego Otwock 
i  Józefów (prawdopodobnie 
już w lipcu zostanie rozstrzyg-
nięty przetarg i wyłoniony wy-
konawca), 

dokończenie przebudowy 
drogi Otwock – Celestynów, 
budowa nowych odcin-
ków w Izabeli, Woli Duckiej 
i Wiązownie. Na ten rok pla-
nowana była budowa ron-
da u  zbiegu ulic: Batorego, 
Karczewskiej i  Matejki. Ta 
inwestycja jednak nie zosta-
nie zrealizowana, ponieważ 
UM Otwock wycofał się z do-
finansowania. Z  przesunię-
tych środków odbudujemy 
nawierzchnię na ul. Żerom-
skiego w  Otwocku (łącznie 

z  zaplanowanymi na ten cel 
środkami: prawie 1,2 mln. zł.). 
Na pewno wyremontujemy 
odcinek od kościoła w Wólce 
Mlądzkiej do ul. Samorządo-
wej. Być może jeszcze niewiel-
ki fragment od skrzyżowa-
nia z ul. Reymonta w stronę 
centrum. Łącznie: 3 – 3,5 
km.; obecnie dokonujemy 
pomiarów. Przy udziale środ-
ków miejskich odtworzymy 
również nawierzchnię na ul. 
Narutowicza w Otwocku - od 
budynku OSP w Jabłonnie do 
przejazdu kolejowego. Na ten 
rok pozostaje jeszcze nakład-
ka na ul. Przewoskiej, ale do-
piero po przebudowie chodni-
ków przez UM oraz remonty 
w Józefowie: ul Piłsudskiego, 
od ul. Wiązowskiej do Urzędu 
Miasta i niewielki odcinek na 
ul. 3-go Maja. W Karczewie: 

fragment ul. Mickiewicza - od 
ul. Krakowskiej do ul. Bema. 

(SW): Inwestycje te wiążą 
się z ograniczeniami w ru-
chu ulicznym. Które będą 
realizowane w wakacje? 
(TMP): Wszystkie prace 

zaplanowane w  miastach, 
a więc: w Otwocku, Józefowie 
i Karczewie.

(SW): Jakie zadania 
chciałby Pan zrealizować 
w przyszłym roku? 
(TMP): Na pewno ZDP 

będzie zaangażowany przy 
budowie mostu na Świdrze, 
ale w związku z przebudową 
DK 17, chciałbym też dokoń-
czyć drogi wlotowe do Otwo-
cka, a  więc ul. Żeromskiego 
i  Narutowicza. Myślimy też 
o  budowie ronda na skrzy-

żowaniu ul. Narutowicza 
i  Armii Krajowej. Na kom-
pleksowy remont czeka cała 
ul. Samorządowa w Otwocku. 
Ta praca mogłaby być powią-
zana z budową dwóch skrzy-
żowań o  ruchu kołowym, tj. 
u zbiegu ul. Żeromskiego z ul. 
Reymonta. Projekt ten można 
by rozszerzyć o kolejne rondo 
na skrzyżowaniu ul. Żerom-
skiego i  Reymonta (na tym 
skrzyżowaniu w czerwcu br. 
doszło do wypadku ze skut-
kiem śmiertelnym – przyp. 
redakcji). To plan ogromnej 
inwestycji, ale traktujący 
kompleksowo duży obszar 
w tej części miasta.

(SW): Życzę powodzenia. 
Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał: Sławomir Wąsowski



6 www.iOtwock.info 3-16 lipca 2017aKtualNOśCI

Zmiany na linii SKM S1 
POWIAT W czasie lata 
pasażerowie Szybkiej Kolei 
Miejskiej oraz Kolei Mazow-
ieckich z powodu prac to-
rowych powinni spodziewać 
się odstępstw od harmono-
gramu kursowania pociągów. 
Natomiast po wakacjach 
SKM S1 czeka duża zmiana 
- pociągi będą dojeżdżać do 
warszawskiego Służewca za-
miast do Pruszkowa.

Do końca wakacji, do 2 
września 2017 r., z powodu 
wielu prac torowych kole-
jarze zalecają korzystającym 
z SKM codzienne sprawdza-
nie rozkładu jazdy. Ponieważ 
zamknięta jest jedna linia 
dla pociągów dalekobieżnych 
w kierunku na Grodzisk 
Mazowiecki przez Pruszków, 
pociągi SKM będą kursować 
w nierównych odstępach 
czasu, a dodatkowo można 
spodziewać się wydłużonych 
postojów składów na stacjach 
Warszawa Zachodnia lub 
Warszawa Wschodnia.

Natomiast od września 
spodziewana jest duża zmi-
ana na linii SKM S1. Z pow-
odu przebudowy całkowicie 
zatrzymany zostanie ruch na 
podmiejskiej linii grodziskiej, 
więc pociągi SKM nie będą 
mogły kursować do Prusz-
kowa. Zamiast tego SKM S1 
będą jeździć do Służewca. Co 
prawda nie wszystkie składy, 
gdyż część  skończy bieg na 
stacji Warszawa Zachodnia. 
Dotyczyć to jednak będzie 
głównie kursów weekend-
owych, w dni robocze w godz. 
od 5:30 do 22:00 trasa ma 
zostać wydłużona. W przy-
gotowaniu jest rozkład jazdy 
SKM S1 na trasie Warszawa 
Służewiec – Otwock. W ZTM 
zapowiadają, że ta zmiana nie 
wpłynie na liczbę kursów lot-
niskowych czy Kolei Mazow-
ieckich w kierunku na Ra-
dom, mogą tylko ulec zmianie 
godziny kursowania.

ZetKa

Jaki dworzec PKP?
CELEsTYnÓW Liczna 
grupa mieszkańców gminy 
skorzystała z zaproszenia na 
spotkanie z przedstawiciela-
mi PKP SA., aby przekazać 
swoje oczekiwania dotyczą-
ce przyszłej modernizacji 
dworca w rodzinnej miej-
scowości. Celestynowianie 
chcą, aby był bezpieczny, 
wygodny i piękny.

26 czerwca w łączni-
ku hali sportowej 
odbyły się war-

sztaty kreatywne dotyczące 
modernizacji dworca stacji 
kolejowej. Przybyło na nie 
kilkudziesięciu mieszkańców 
żywo zainteresowanych jego 
remontem i wykorzystaniem, 
wójt Witold Kwiatkowski, wi-
cewójt Piotr Rosłoniec, radni, 
a także przedstawiciele PKP 
SA z dyrektorem ds. inwesty-
cji Wojciechem Rybakiem na 
czele. Prowadzący spotkanie 
Paweł Wróblewski w imieniu 

PKP SA stwierdził, że celes-
tynowski dworzec, podobnie 
jak 40 innych na Mazowszu, 
jest zakwalifikowany do grun-
townej modernizacji i są na 
to fundusze unijne. – Nim 
przystąpimy do prac projek-
towych, muszą być określone 
przez samorząd i mieszkań-
ców ramy funkcjonalno-użyt-
kowe obiektu – wyjaśnił 
Paweł Wróblewski i rozdał 
ankiety, w których utworzone 
z osób obecnych na spotkaniu 
grupy, miały określić, jakie 
funkcje ma zmodernizowany 
dworzec spełniać. Większość 

wpisała, że w budynku stacyj-
nym chcieliby mieć: kasę bile-
tową, aktualny rozkład jazdy 
pociągów, punkt informacji 
turystycznej, wypożyczalnię 
rowerów, a zimą - nart bie-
gowych dla odwiedzających 
Celestynów turystów, kawia-
renkę, w poczekalni zaś mini-
kino, duży telewizor, galerię 
sztuki na ścianach, a przed 
budynkiem - ławki, kwiaty, 
ozdobne krzewy… Pomysłów 
było bez liku, co pokazało, że 
mieszkańcom bardzo zależy, 
by dworzec i jego najbliższa 
okolica stanowiły wizytówkę 

miejscowości będącej stoli-
cą gminy.

Przedstawiciele PKP SA 
obiecali, że na następnym 
spotkaniu omówione zosta-
ną już konkretne propozycje. 
Dodatkowo uczestnicy war-
sztatów otrzymają możliwość 
dostępu do specjalnej grupy 
na portalu społecznościowym, 
gdzie uzyskają bieżące infor-
macje o postępach w projek-
cie, będą mogli też zadawać 
pytania oraz przesyłać swoje 
spostrzeżenia i uwagi.

AnKa

wiĄzowna Przy Szkole 
Podstawowej w Malcanowie 
oddano do użytku nową 
halę sportową. Obiekt 
mieści m.in. boisko do 
piłki ręcznej o olimpijskich 
wymiarach. W niewielkiej 
wsi stworzono kompleks 
szkolno - sportowy, którego 
mogą pozazdrościć metro-
polie.

Prawie trzy lata trwała 
modernizacja i  rozbu-
dowa starego budynku 

szkoły w Malcanowie (gmina 
Wiązowna), obok której sta-
nęła nowoczesna hala sporto-
wa imponujących rozmiarów. 
Boiska do piłki siatkowej, ko-
szykowej i  ręcznej mieszczą 
się na płycie o wymiarach 20 
x 40 m, a  cała wewnętrzna 
powierzchnia hali to aż 1344 
m2. Placówka obecnie po-
siada 14 sal lekcyjnych, nową 

bibliotekę i  świetlicę, a  na 
zewnątrz: boisko ze sztucz-
ną trawą, plac zabaw,  nowy 
parking, zaś wokół widoczna 
jest ładnie zagospodarowana 
zieleń. Nawet uliczne przej-
ście dla pieszych, tuż przed 
budynkiem, zyskało sygna-
lizację świetlną. Całość robi 
imponujące wrażenie. Inwe-
stycja kosztowała prawie 14 
mln zł i została sfinansowana 
ze środków Gminy Wiązow-
na wraz z dotacją w wysokości 
ok. jednego miliona złotych 
otrzymaną od Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Wykonaw-
cą była firma P.B.I. „STOK” 
z Otwocka.

Oficjalną część uroczystości 
rozpoczęła Joanna Iwańska, 
inspektor Wydziału Spraw 
Społecznych z Wiązowny, pre-
zentując krótko oddawaną do 
użytku inwestycję. Następnie 
licznie zgromadzonych go-

ści powitała dyrektor Szkoły 
Podstawowej w  Malcanowie 
– Hanna Sekulska, wyra-
żając jednocześnie głęboką 
wdzięczność dla wszystkich, 
którzy przyczynili się do rea-
lizacji tego dzieła. Przecięcia 
wstęgi dokonali: wójt Gminy 
Wiązowna – Janusz Budny, 
dyrektor szkoły oraz wybrani 
goście wraz z przedstawicie-
lem uczniów. Wśród zapro-
szonych znalazły się rów-
nież gwiazdy sportu: mistrz 
świata i  Europy, wicemistrz 
olimpijski w  zapasach - An-
drzej Supron oraz reprezen-
tant Polski w piłce siatkowej, 
złoty medalista mistrzostw 
świata juniorów, olimpijczyk 
z  Atlanty – Marcin Nowak. 
Wójt, jako gospodarz, nie 
krył zadowolenia z  przepro-
wadzonej inwestycji. W słowie 
skierowanym do zebranych 
podziękował Radzie Gminy 

za owocną współpracę. Za-
apelował również do dzieci, 
aby z pasją realizowały swoje 
zainteresowania sportowe, 
a  rywalizacja w  tym miejscu 
prowadzona była zawsze 
uczciwie. W przemówieniach 
okolicznościowych wystąpili 
również przedstawiciele Rady 
Powiatu, Rady Rodziców i So-
łectwa. Wszyscy zgodnym 
chórem dziękowali za prze-
piękny, imponujący kompleks, 
który będzie służył nie tylko 
dzieciom i mieszkańcom Mal-
canowa, ale całej społeczności 
gminnej. Należy bowiem za-
znaczyć, iż to największy i naj-
bardziej nowoczesny obiekt 
tego typu na terenie gminy 
Wiązowna. Poświęcenia hali 
dokonał miejscowy proboszcz 
ks. kanonik Edward Kowara, 
kierując do zebranych myśl, 
iż praca nad tężyzną ciała 
winna iść wespół z rozwojem 

ducha. Otwarcie nowej hali 
sportowej stało się też przy-
czynkiem do złożenia przez 
przedstawicieli młodzieży 
szkolnej przyrzeczenia uczci-
wej rywalizacji sportowej, zaś 
czwórka najlepszych uczniów 
otrzymała z rąk wójta stypen-
dia naukowe.

Po oficjalnych wystąpie-
niach dzieci przedstawiły 
część artystyczną, przybli-

żając zebranym ideę ruchu 
olimpijskiego. Miło było pa-
trzeć na ciekawą choreografię 
stworzoną do pięknej muzy-
ki. Hasłem przewodnim całej 
uroczystości było: ,,Szybciej – 
Wyżej – Dalej”. Pozostaje tyl-
ko mieć nadzieję, że właśnie 
w takich miejscach dorastają 
przyszli olimpijczycy.  

Sławomir Wąsowski

Hala sportowa w Malcanowie 
na miarę olimpiady
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edukacyjno-rodzinny czwartek w wólce Mlądzkiej
OTWOCK W czwartek, 
22 czerwca br., w Szkole 
Podstawowej nr 8 im. gen. 
Juliana Filipowicza w Otwo-
cku uczniowie wzięli udział 
w programie edukacyjnym 
„Wisła”. 

Najpierw poszczególne 
klasy wylosowały mia-
sta, a  następnie przy-

gotowały ich prezentacje, 
w  tym m. in. Sandomierza, 
Kazimierza Dolnego, Płocka, 
Puław, Torunia, Włocław-

ka czy Krakowa. Uczniowie 
wykazali się dużą inwencją 
twórczą i poczuciem humoru, 
a sala gimnastyczna zamieni-
ła się w  przestrzenną mapę 
Wisły. Nie zabrakło dobrej za-
bawy i wspólnego śpiewania.

Po południu, na terenie 
stacji paliw CircleK (dawniej 
Statoil), odbył się piknik ro-
dzinny z mnóstwem atrakcji. 
Były pokazy akcji ratunko-
wych przygotowane przez 
OSP Wólka Mlądzka, dmu-
chańce, wata cukrowa i liczne 

konkursy dla dzieci. Podczas 
pikniku zostały również wrę-
czone nagrody dla uczestni-
ków konkursu plastycznego, 
w którym wzięły udział dzie-
ci z SP nr 8. Zwyciężczyni – 
Magdalena Basek z kl. III B 
otrzymała w nagrodę rower. 
Pozostali laureaci: Oliwia 
Osica, Zuzanna Adamczyk, 
Kamil Strużyński oraz Blan-
ka Władzińska również zosta-
li nagrodzeni.

Kamila Radomska-Piętka

Ostatni, co tak poloneza wodzili…

OTWOCK Przy dźwiękach 
poloneza Wojciecha Kilara 
z filmu „Pan Tadeusz” już 
po raz ostatni w murach 
Gimnazjum Nr 2 im. Ireny 
Sendlerowej w Otwocku 
rozpoczął się bal trzecich 
klas gimnazjalnych. I cho-
ciaż bawiono się znakomi-
cie, to gdzieś tam podświa-
domie czuło się, że jest to 
wieczór szczególny. 

Nie tylko za sprawą 
ostatniego dnia roku 
szkolnego, ale i  fak-

tu, że kończy się historia tej 
placówki oświatowej pisana 

przez kilkanaście roczników 
otwockich gimnazjalistów.

Z  jednej strony więc była 
radość, że nauka dobiegła 
końca i że za moment będzie 
można rozpocząć upragnione 
wakacje, a z drugiej - smutek, 
że wszystko przemija bezpo-
wrotnie.

W  czwartkowy wieczór 
u ,,Sendlerowej” czuło się to 
bardziej niż kiedykolwiek, za-
równo w nastroju i zachowa-
niu młodzieży, jak i przedsta-
wicieli grona pedagogicznego. 
Bo szkoła to nie tylko miejsce, 
gdzie pobiera się edukację, 
gdzie czerpie się wiedzę z wie-

lu dziedzin, ale także miejsce, 
gdzie zawiera się przyjaźnie 
na całe życie, gdzie rodzą 
się nieśmiało młodzieńcze 
fascynacje, gdzie odkrywa-
my to, co jest dla nas w życiu 
ważne. Bo w końcu szkoła to 
nie budynek, a ludzie wypeł-
niający treścią każdy dzień 
naszej w  niej obecności. To 
oni stanowią o  sensie tego, 
co robimy, czego się uczymy 
i to oni mają wpływ na nasze 
pierwsze życiowe wybory.

Gimnazjum im. I. Sendle-
rowej w Otwocku ma (a raczej 
miało) grono świetnych na-
uczycieli. Świadczą o tym wy-

niki nauczania, które młodzież 
tegorocznych klas gimnazjal-
nych osiągnęła w  bieżącym 
roku szkolnym zarówno w ska-
li miasta jak i powiatu. I cho-
ciaż gimnazjum odchodzi już 
w przeszłość, to jestem przeko-
nany, że nie ginie bezpowrot-
nie, że gdzieś cząstka atmo-
sfery i tej dobrej, pozytywnej 
energii, która bez wątpienia 
była w murach przy ul. Ponia-
towskiego 47/49, zostanie w jej 
uczniach i że poniosą ją w świat 
i będą chlubą oraz wizytówką 
swoich wychowawców.

Andrzej Idziak
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CELEsTYnÓW Schronisko 
dla Bezdomnych Zwierząt 
zachęca do adopcji jego 
podopiecznych. 

Smutne oczy BABU mówią 
wszystko. Dlaczego taki cu-
downy, kochający starszy pies 
trafił do schroniska? Może 
nie potrafił znaleźć drogi do 
domu? Musimy znaleźć nowy 
dom dla Babu. Jest spokojny, 
grzecznie chodzi na spacery 
i  nie zaczepia innych psów. 
Byłby wspaniałym towarzys-
zem dla starszej osoby.

nR.63/17

mARCELA spędziła całe 
życie w schronisku. Jej przy-
jaciele z  boksu już dawno 
znaleźli swoje domy, i  Mar-
celka znów została sama. 
Jest energiczną, pełną życia 
sunią w średnim wieku. Czy 
jest skazana na dożywocie 
w schronisku? 

nR.247/15 

BOmBER jest średniej 
wielkości rezolutnym psia-
kiem. Pełen pozytywnej en-
ergii i sprytu, zawsze skory do 
zabawy. Jest mądry i wesoły. 
Bardzo, bardzo kocha ludzi 
i  tęskni za ich towarzyst-
wem i  spacerami. Ma ok.7 
lat i  równie długą, smutną 
schroniskową historię.

nR.348/15

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

POWIat

PRzYGARnIJ 
mnIE absolutoria dla włodarzy 

Zanim to nastąpiło 
Rada Powiatu wy-
słuchała sprawozda-
nia finansowego za 
2016 rok, z którego 

wynikało, że budżet został wy-
konany prawidłowo. Na plus 
w kwestii powiatowych finan-
sów trzeba uznać tendencję 
spadkową w zadłużeniu o ok. 
5 proc. w stosunku do ubiegłe-
go roku (do 40,6% w 2016 r.), 
minusem jest ciągle zła sytu-
acja Powiatowego Centrum 
Zdrowia, której właścicielem 
jest Powiat Otwocki (wskaź-
niki ekonomiczne za ostatnie 
3 lata ujemne, brak płynności 
finansowej spółki). W dysku-
sji radny Krzysztof Szcze-
gielniak stwierdził, że samo 
wykonanie budżetu to mało, 
a Zarząd nie ma - jak to ujął 
- ,,pomysłu na powiat“. Część 
radnych miała podobnie kiep-
ską opinię, bo siedem osób 
zagłosowało przeciw udzie-
leniu absolutorium. Jednak-
że zasadnicza większość - 14 
radnych - uważała, że Zarząd 
dobrze wykonał w 2016 roku 
swoją pracę i  przegłosowała 
oponentów. Stanowczo nie 
zgodził się z  zarzutem rad-
nego Szczegielniaka starosta 
Mirosław Pszonka, podkre-
ślając, że budżet 2016 został 
wykonany ,,z  górką“ (czyli 
z  dodatkowymi zadaniami, 
początkowo nieplanowanymi) 
oraz przypominając ostatnie 
sukcesy Zarządu w  uzyska-
niu funduszy zewnętrznych 
na inwestycje m.in. 7 mln zł 
na most w Świdrze, 1 mln na 
drogę Pogorzel - Otwock (Ar-
mii Krajowej do Narutowicza) 
czy ok. 700 tys. zł na system 
wczesnego ostrzegania.

W gminach
Spośród gmin powiatu ot-

wockiego absolutorium za rok 
2016 uzyskało na razie  pię-
ciu włodarzy. Jako pierwszy - 
burmistrz Józefowa Stanisław 
Kruszewski. Podczas sesji 25 
maja br. żaden z radnych nie 
miał zastrzeżeń do wykonania 
budżetu miasta w ub. roku. 

30 maja br. jednogłośnie - 
za rekordowy pod względem 
inwestycji budżet - absoluto-
rium od Rady Gminy Wią-
zowna otrzymał wójt Janusz 
Budny (na inwestycje w  za-
kresie infrastruktury publicz-
nej zostało przeznaczonych 
23,14% wydatków zrealizo-
wanych w roku ubiegłym). 

21 czerwca 2017 r. z  kolei 
Rada Miasta Karczewa za-
aprobowała działalność bur-
mistrza Władysława Dariusza 
Łokietka. Spośród 13 radnych 
za udzieleniem absolutorium 

głosowało 10, trzech wstrzy-
mało się od głosu.

Wójt Kołbieli 
z absolutorium
Kołbielscy radni jednogłoś-

nie zagłosowali za udziele-
niem wójtowi gminy Ada-
mowi Budycie absolutorium 
za wykonanie budżetu za 
rok 2016. Uchwalony budżet 
na rok 2016 przewidywał 
plan dochodów w wysokości 
30.654.149,27 zł. Jednak-
że zrealizowano je w kwocie 
30.702.434,39 zł, w tym do-
chody bieżące w  100,19%, 
zaś majątkowe  - w  97,25%. 
Plan wydatków po zmia-
nach wynosił 33.159.708,27 
zł, a  ogółem zrealizowano 
je w  kwocie 31.862.158,69 
zł. Wynik budżetu za 2016 
r. zamknął się deficytem 

w kwocie 1.159.724,30 zł przy 
planowanym w  wysokości 
2.505.559,00 zł. Wydatki 
majątkowe wykonano w kwo-
cie 6.430.382,07 zł. Zreali-
zowano 35 zadań i zakupów 
inwestycyjnych; są to między 
innymi: - budowa kanalizacji 
w miejscowości Rudno i Ru-
dzienko,  - inwestycje dro-
gowe,  - budowa kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego 
w miejscowości Kołbiel, 

- remont targowiska w Koł-
bieli, - dobudowa oświetlenia 
w Gminie Kołbiel, - sala spor-
towa przy Szkole Podstawo-
wej w Kątach.

- Wszyscy w  urzędzie sta-
ramy się gospodarować jak 
we własnym domu, dobrze 
i  oszczędnie, a każdą propo-
zycję inwestycji uzgadniamy 
z radą i to dzięki rozsądkowi 

radnych nasza gmina rozwija 
się, a mieszkańcy są coraz bar-
dziej zadowoleni – podkreślił 
wójt Adam Budyta. Dodał 
też, że wraz z pracownikami 
będzie się starał, by wykona-
nie budżetu za rok bieżący nie 
było gorsze. 

Wójt gminy Celestynów Wi-
told Kwiatkowski na sesji 28 
czerwca został przez radnych 
pozytywnie rozliczony za wy-
konanie budżetu za rok 2016, 
co spowodowało udzielenie 
mu jednogłośnie absoluto-
rium.

Tradycją już stało się, że 
wójt przedstawia radzie 
i wszystkim obecnym na sesji 
wykonanie budżetu w formie 
prezentacji multimedialnej. 

Wynikało z niej, że dochody 
gminy w 2016 roku osiągnęły 
41.671.235 mln. zł., co w sto-

sunku do planu dało 101,50% 
realizacji. Wydatki natomiast 
wynosiły 42.462.449 mln, co 
dało 95,82%. Natomiast na 
inwestycje gmina wydała re-
kordowe 9.937.172 mln zł, co 
w  odniesieniu do planu dało 
97,93% ich wykonania i do tej 
pory w gminie Celestynów nie 
osiągnęło tak wysokiego po-
ziomu. Wśród największych 
zadań należy wymienić: wybu-
dowanie hali sportowej w Ce-
lestynowie, budowę nowego 
przedszkola, zagospodarowanie 
centrum – ulica Koprowskie-
go i  parkingi przy Hali, ulice 
Leśna, Kwiatowa, Ogrodowa, 
Pogorzelska czy wspólna mo-
dernizacja drogi powiatowej 
Pogorzel – Pol Hot i wiele in-
nych. Mimo tak wysokiej kwoty 
wydanej na inwestycje, deficyt 
zmniejszył się z  zakładanego 
3,3 mln do 0,8 mln złotych.

Co ciekawe, zadłużenie 
gminy systematycznie spada 
i  z  poziomu niemal 10 mln 
długu w  roku 2013 (34% 
zadłużenia) na koniec roku 
2016 osiągnęło ok. 7,5 mln zł 
(18 %). 

- To był ambitny budżet, 
głównie ze względu na liczbę 
inwestycji, jakie sobie wspólnie 
wyznaczyliśmy – mówił wójt 
Witold Kwiatkowski, komen-
tując prezentację z wykonania 
ubiegłorocznego budżetu. – 
Jednak dzięki gospodarności, 
uzdrawianiu gminnych finan-
sów i ciężkiej wspólnej pracy 
udało się osiągnąć aż 23,4% 
realizacji zadań inwestycyj-
nych w  stosunku do wydat-
ków budżetu. To też zasługa 
państwa radnych i wszystkich 
pracowników urzędu, z dyrek-
torami placówek oświatowych, 
kulturalnych, komunalnych, 
służby zdrowia, pomocy spo-
łecznej i  sołtysów włącznie – 
dziękował wójt.

Pozytywnie i łatwo procedu-
rę absolutoryjną przeszli także 
wójtowie gmin Osieck i  So-
bienie Jeziory, czyli Karolina 
Zowczak i Stanisław Wirtek. 
W  tym ostatnim przypadku 
radni gminy Sobienie-Jeziory 
podczas sesji absolutoryjnej 
zwrócili się do wójta z apelem, 
by nie rezygnował z  funkcji 
i w następnej kadencji samo-
rządowej.

Dopiero w  ostatnim dniu 
czerwca miała się odbyć Rada 
Miasta Otwocka, na której 
zaplanowano rozpatrzenie 
absolutorium dla prezydenta  
Zbigniewa Szczepaniaka. Jak 
się zakończyła? Cóż, na pewno 
nie było łatwo (prezydentowi).

Kazimiera Zalewska,  
Andrzej Kamiński

POWIAT Późna wiosna, początek lata to okres rozliczania władzy wykonawczej w jednostkach 
samorządowych z wykonania ubiegłorocznego budżetu. 22 czerwca 2017 r. podczas XXV sesji rady 
Powiatu absolutorium za 2016 rok uzyskał Zarząd Powiatu w Otwocku.

Rada Gminy Celestynów. W środku: wójt Witold Kwiatkowski 

Głosowanie radnych w Kołbieli. W środku: wójt Adam Budyta

(Od lewej): Krzysztof Boczarski, Paweł Rupniewski, Mirosław Pszonka, Dariusz Graj-
da, Barbara Markowska, Roman Zdunik, Aneta Bartnicka
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zatrudni kierowców
Prawo jazdy C + E, 

wymagane doświadczenie,

CV proszę kierować na adres: 
biuro@bruk-bud.com.pl

Gałczyński o nałogach
CELEsTYnÓW Teatralne 
Towarzystwo „Pod Górkę”, 
zaproszone przez Gminną 
Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
i szkolnego pedagoga 
Teresę Sitek-Zdziarską, 13 
czerwca w celestynowskim 
gimnazjum starało się udo-
wodnić, że picie, ,,ćpanie” 
i palenia to zgubne nałogi. 
Aktorzy: Stanisław Górka, 
Monika Świtaj, muzyk Jerzy 
Derfel i dziennikarz Andrzej 
Kamiński słowem i śpiewa-
nymi tekstami Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego 
starali się obrzydzić mło-
dzieży używki.

Spotkanie rozpoczął 
dziennikarz Andrzej 
Kamiński, życząc mło-

dym ludziom udanych wa-
kacji, z których powrócą tak 
samo zdrowi, jak na nie wy-
jechali. Opowiedział o waka-
cjach Krzyśka, ucznia drugiej 
klasy Technikum Ekonomicz-

nego w  Otwocku, który na 
Mazurach, będąc pod wpły-
wem alkoholu, skoczył ,,na 
główkę” ze skarpy do jeziora 
i złamał kręgosłup. Młodzież 
przyjęła tę wypowiedź, nie-
stety, dosyć obojętnie. Cóż, to 
ich przecież nie dotyczy. Nie-
ważne, że mowa o chłopaku 
z  Glinianki, który już nigdy 
nie zagra w siatkówkę, w któ-
rej to grze był w szkole asem.

Stanisław Górka, znany 
aktor, zaśpiewał „Najpięk-

niejszy jest księżyc z papiero-
sem”, „Straszne skutki pijań-
stwa”, „Schował się księżyc za 
chmurką”. O zgubnym nałogu 
palenia papierosów wspo-
mniał Andrzej Kamiński, 
opowiadając o swoim niemi-
łym wypadku: idąc ulicą św. 
Kazimierza, przypalał papie-
rosa i potknął się o wystającą 
kostkę chodnikową, a  prze-
wracając się, uderzył w kra-
wężnik i złamał dwa żebra.

Andrzej Kamiński, nawią-

zując do utworu K.I. Gał-
czyńskiego, przypomniał 
gimnazjalistom swój zamiesz-
czony kiedyś w  lokalnej ga-
zecie reportaż opowiadający 
o  dyskotece, podczas której 
młodzież, by dobrze się ba-
wić, ,,ćpa”, pali ,,dragi”, pije 
piwo. Historia nie wywoła-
ła większego wrażenia na 
słuchaczach. Dopiero kiedy 
dziennikarz powiedział, że 
piątka młodych ludzi zginęła 
w wypadku drogowym, wra-
cając nad ranem z dyskoteki, 
bo kolega prowadzący starego 
opla nie do końca był trzeźwy, 
uczniowie pobledli, a  w  sali 
zaległa cisza.

Na zakończenie spotkania 
artyści zaśpiewali, a  raczej 
zainscenizowali znany po-
wszechnie tekst Gałczyńskie-
go „Wycieczka do Świdra”, bo 
- jak wiadomo - poeta wielo-
krotnie wypoczywał, mocząc 
nogi w tej rzece.

ZetKa

Wakacyjny (wy)skok
POWIAT Zaczyna się czas 
wakacji, a co za tym idzie 
wyjazdy młodzieży na długo 
wyczekiwany odpoczynek. 
Dla uczniów to czas relaksu 
i imprezowania, dla rodzi-
ców zaś ból głowy o swoje 
pociechy. Odwieczne 
pytanie dorosłych brzmi: 
„Puścić dziecko z kolegami, 
czy też nie?”

Pod koniec wakacji 
w 2006 roku wraz z ko-
legami wyjechaliśmy 

na Mazury do miejscowości 
Morąg. Pogodę mieliśmy 
wspaniałą: słońce, upał. Jako 
młodzi ludzie w wieku 18 - 20 
lat myśleliśmy tylko o dobrej 
zabawie, a  wiadomo, że do 
tego przydałby się alkohol. 
Nie zawsze jest potrzebny, ale 
zakazany owoc smakuje najle-
piej. Człowiek myśli: ,,Jestem 
niezniszczalny i mogę wszyst-
ko”. Skoki do wody polubiłem 
od momentu, gdy nauczyłem 
się pływać. Na rzece Świder 
- od kiedy pamiętam - była 
skocznia, która przyciągała 
amatorów skoków do wody.

Na Mazurach świetnie się 
bawiliśmy. Od kiedy przy-
jechaliśmy, towarzyszyły 
nam piwko, wódeczka... No, 
ogólnie rzecz ujmując -  ba-
lety. Któregoś dnia wracając 
do domku i   będąc pijanym, 
zachciało mi się skoczyć do 
wody. No i okazało się, że to 
był mój ostatni w życiu skok 
na ,,główkę”.

Obudziłem się w  szpitalu 
nieświadomy tego, co się sta-
ło. Dookoła jakaś aparatura, 

lekarze i pielęgniarki. Myślę: 
Coś się stało, ale co!? Po re-
akcji braci wiedziałem, że coś 
poważnego. Powiedzieli mi, że 
nie będę chodził, a ja zapyta-
łem: Do kiedy? Października? 
Listopada? Usłyszałem: Do 
końca życia! Szok i niedowie-
rzanie z mojej strony. W głowie 
czarne myśli, a w oczach łzy. 
No bo jak to  - mam nie cho-
dzić, nie biegać…? Okazało się 
to szczerą i brutalną prawdą. 
19 sierpnia 2006 - ten dzień 
zmienił życie moje oraz moich 
najbliższych o 180 stopni. 

Na samym początku naj-
gorsza nie była świadomość, 
że nie będę chodził, tylko re-
akcja ludzi, którzy widzieli 
mnie w takim stanie, bo bę-
dąc pod wpływem morfiny, 
nie czułem bólu fizycznego. 
Nie mówię tego na poczet 
wzbudzenia w  czytelnikach 
wzruszenia -  naprawdę tak 
było. Widząc łzy w  oczach 
bliskich, mnie samemu ści-
skało coś w gardle. Gdy leża-
łem kilka dni na OIOM-ie, 
dotarło do mnie, jak bardzo 
narozrabiałem i co sobie sam 
zrobiłem. Nie było wesoło, 
ale na pewno się nie załama-
łem. Nie dość, że leżysz jak 
kłoda, to masz jeszcze rurkę 
tracheotomijną, przez którą 
możesz tylko szeptać, więc 
ledwo cię słychać. Tutaj chcę 
zaznaczyć, że samo złamanie 
kręgosłupa nie powoduje ka-
lectwa, a dopiero uszkodzenie 
rdzenia kręgowego.

Pierwsze 3 lata to czas cięż-
kiej, żmudnej rehabilitacji. 
Człowiek po paraliżu 4-koń-
czynowym jest dosłownie jak 
dziecko: uczy się sam jeść, 
ubierać itp. Nadal, mimo 
setek, jak nie tysięcy godzin 
pracy z fizjoterapeutą, nie je-
stem w stanie sam się ubrać 
lub przesiąść z łóżka na wózek. 
Pomagają mi w tym najbliżsi. 
Nie jest tak, że wszystko jest 
szare i  ponure, o  nie! Nadal 
utrzymuję kontakt z wieloma 
znajomymi sprzed wypadku, 
od 5 lat pracuję i wkrótce będę 
bronił licencjat na studiach. 
Poznałem dziewczynę, z któ-
rą jestem ponad 4 lata.  Naj-

bardziej nie lubię, gdy spadnie 
mi pilot albo nie mogę trafić 
w guziki na nim. 

Słyszałem o kampanii „Płyt-
ka wyobraźnia to kalectwo”. 
Wielu ludzi myśli:,,Skoro mi 
się nic nie stało, to dlaczego 
miałbym się tym przejmować”. 
A jednak do czasu. Teraz takie 
wygłupianie się nad wodą wy-
daje się być niemądrą, niebez-
pieczną zabawą. Chciałoby się 
powiedzieć: „Mądry Polak po 
szkodzie”. Kochałem uprawiać 
sport, a teraz kocham go oglą-
dać. Młodość rządzi się swoi-
mi prawami, ale też i głupotą. 
Nie jesteśmy w stanie obronić 
się przed tragediami, lecz 
możemy ograniczyć prawdo-
podobieństwo dojścia do nich. 
Sam, widząc teraz młodzież 
i  dorosłych skaczących do 
wody nad naszą rzeką bądź 
jeziorem, mówię z uśmiechem 
na twarzy, że ja im wózka po-
życzał nie będę. Przecież nie 
będę krzyczał na kogoś, aby 
nie skakał. Czy warto utracić 
tak wiele za chwilę zabawy? 
Teraz mówię: „Nie, dziękuję”.

Zachęcam do refleksji nad 
tym, jak dużo możemy stracić 
za sprawą jednego nieprze-
myślanego czynu. Mam tu 
na myśli nie tylko skok „na 
główkę”, lecz całą gamę po-
dobnych zdarzeń, tj. jazdę pod 
wpływem alkoholu, nadmier-
ną prędkość itp. Jedna chwila 
potrafi drastycznie zmienić 
całe nasze życie.

Czy warto więc igrać z nie-
szczęściem?

Krzysztof Wereda
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artystyczna 
niedziela w RUdnie
kołBieL Fundacja Moniki 

Gawrylak dla Kultury i  Roz-
woju Osobistego “Być Więcej“ 
zaprasza do Rudna k. Kołbieli 
na koncert i wernisaż artystyc-
zny pt.” Dziwny jest ten świat“. 
Wystawa czynna od 10.00 do 
20.00. Koncert od godz. 15.00.  
W  koncercie udział wezmą: 
Justyna Panfilewicz, Dorota 
Sowa, Katarzyna Brzozowska, 
Marta Orchard, Anna Burger, 
Vołodia Biełokur, Paweł Izdeb-
ski, Adam Tkaczyk, Krzysztof 
Nowiński, Paweł Krupka, 
Mariusz Dekiel.

Na wystawie będzie można 
oglądać prace artystów plas-
tyków wykonane w  różnej 
formie, jak: fotografia, ma-
larstwo, rzeźba, haft, ceramika, 
biżuteria, wycinanki i inne.

9 lipca (niedziela), 
godz. 10.00
Zespół pałacowo parko-
wy Rudno, k. Kołbieli 

KlasyKa w ŁączniKU
CELEsTYnÓW Gminny 

Ośrodek Kultury i Sportu za-
prasza na spektakl w  wyko-

naniu aktorów Teatru 
Królewskiego w  Wilanowie 
według E.T.A. Hoffman-
na z  muzyką Piotra Cza-
jkowskiego pt. „Dziadek do 
orzechów”.. Występują: Ali-
na Więckiewicz i Magdalena 
Waligórska. Jest to klimaty-
czna opowieść o przygodach 
Klary i  jej drewnianego dzi-
adka do orzechów. Udział 
w  przedstawieniu biorą ak-
torzy i  lalki. Spektakl ski-
erowany jest do dzieci od 3 
lat, wstęp wolny.

30 lipca (niedziela), 
godz. 16.00 
hala sportowa w Celesty-
nowie (łącznik),
ul. prof. H. Koprowskiego 2

#lUbięOtwOcK
OTWOCK Towarzystwo 

Przyjaciół Otwocka zachęca 
do udziału w  facebookowej 
akcji #LubięOtwock, która 
notabene jest też konkursem. 
O co w tym wszystkim chodzi? 
Wystarczy, że będziecie pub-
likowali swoje ulubione 
zdjęcia zrobione w Otwocku 
i  oznaczali je hasztagiem 
#LubięOtwock  bądź napisze-

cie kilka słów z wyjaśnieniem, 
dlaczego lubicie swoje mi-
asto (trzeba dodać hasz-
tag). Pamiętajcie, aby treści 
z dodanym hasztagiem miały 
status „publiczne”, ponieważ 
pozwoli to organizatorom 
akcji dotrzeć do wszystkich 
„prac” uczestników. Zdjęcia 
można publikować do 9 lip-
ca, a dzień później ogłoszona 
będzie lista zwycięzców loso-
wania, którzy otrzymają pub-
likacje książkowe związane 
z Otwockiem.

Przygotował: Wakul

źródło: tPO

patriotyczna wieczornica 
w willi „Jeżewo”

JÓzEfÓW Już po raz 
jedenasty małżeństwo 
lubianych powszechnie 
aktorów - Kingi i Arkadiusza 
Głogowskich - zorganizo-
wało 17 czerwca na terenie 
swojej posiadłości w Józe-
fowie, należącej kiedyś do 
generała Stefana Rowe-
ckiego „Grota”, patriotycz-
ną wieczornicę.

I jak każdego roku przybyło 
na nią wielu gości, a szcze-
gólnie, wręcz owacyjnie, 

witany był przyjaciel Gło-
gowskich, kiedyś mieszka-
niec Otwocka, znany poeta 
i pisarz Ernest Bryll. Literat 
zaprezentował kilka swoich 
wierszy, a wszystkim począt-
kującym poetom odradzał 
pisanie, twierdząc, że lepiej 
i  pożyteczniej być dobrym 
szewcem, murarzem czy 
urzędnikiem, aniżeli przez 
całe życie mieć myśli zasnu-
te słowami, które nie zawsze 
trafiają do czytelnika, a  tym 
bardziej do wydawców.

Małżeństwo aktorów powi-
tało przybyłych: kombatan-
tów II wojny światowe, harce-
rzy, przedstawicieli Jednostki 
Strzeleckiej 1019 im. Żołnie-
rzy AK IV Rejonu Fromczyn 
z Otwocka, uczniów I LO PUL 
im. 111 Eskadry Myśliwskiej 
w Wołominie, Dziecięcą Gru-
pę Rekonstrukcyjną „Żołnie-
rze września 1939 – „Garni-
zon Dęblin”, stowarzyszenie 
Semper Fidelis Res Publicae 

i  zespoły Voce per Dio oraz 
TR-Aktor, który miał swo-
ją światową premierę. Były 
też podziękowania i  słowa 
wdzięczności skierowane do 
osób i instytucji wspomagają-
cych tegoroczną wieczornicę. 
Były to: Powiat Otwocki, Pie-
karnia Staropolska – Ryszard 
Krawczyk, Masarnia Lubice – 
Marek Mazek, właściciel re-
stauracji „Wino na widelcu” 
– Ryszard Paśniczek, miasto 
Józefów – burmistrz Stani-
sław Kruszewski, Tomasz 
Misior (za kiełbaski), Moni-
ka Bodalska - właścicielka 
restauracji Zalesin, Andrzej 
Kamiński - prezes Stowarzy-
szenia Kultury Mazowsza, 
Agata Puścikowska, Siostry 
i Ojcowie Szensztaccy z Józe-
fowa, Bracia Franciszkanie 
z Józefowa, kierownik Ośrod-
ka Zarządu Dróg i Autostrad 
w  Józefowie, syn Gotard i   
rodzina, która wiele godzin 
poświęciła na przygotowanie 
pikniku (m.in. wykoszenia 
rozległej działki i ugotowaniu 
pysznej grochówki).

Piknik rozpoczął się od 
odśpiewania, przy czynnym 
udziale Dziecięcej Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej 
„Garnizonu Dęblin” z  Ryk, 
hymnu narodowego i prezen-
tacji pomnika J. Piłsudskiego 
dłuta Ryszarda Kozłowskiego 
z okazji 100- lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 
Ponadto w różnych miejscach 
posesji rozmieszczone były 

wystawy: ,,Od skautingu do 
Solidarności Walczącej”, po-
święcona Henrykowi Sien-
kiewiczowi, malarstwo pań: 
Jolanty Drawnel, Elżbiety 
Budrewicz i  Elżbiety Mo-
czarko.

A  na letniej scenie wiele 
się w to sobotnie popołudnie 
działo. Z prelekcją historycz-
ną wystąpił Adam Feliks 
Wojciechowski, znany histo-
ryk, poeta i dramaturg, odbył 
się pokaz musztry paradnej 
w wykonaniu GRH „Żołnierze 
września 1939” z Ryk, walki 
szablą bojową Towarzystwa 
Lekkiej Jazdy – baron Muller 
von Wołkiewicz i Jacek Borko-
wicz, a wieczorem ze sceny po-
płynęła muzyka. Najbardziej 
przypadł wszystkim do gustu 
występ nowego w  powiecie 
otwockim zespołu TR-Aktor 
( w  skrócie Traktor), który 
swoimi piosenkami zachęcił 
do tańca na trawie nierucho-
mości „Jeżewo”, willi, w której 
tuż po wojnie mieszkał Ry-
szard Kapuściński.

Wracając z tej kolejnej wiel-
kiej uroczystości patriotycz-
nej, pomyślałem sobie, że są 
takie miejsca na ziemi,gdzie 
należy uklęknąć i oddać hołd 
naszym przodkom, bo prze-
cież oni nam tę Polskę ofiaro-
wali, często krew przelewając. 
Dbajmy więc o nią i szanujmy, 
bo nie jest wyłącznie na-
szą własnością.

Andrzej Kamiński

artystycznie na 
wakacjach
„Artystyczny Lipiec” to pro-

pozycja Miejskiego Ośrodka 
Kultury skierowana do dzie-
ci w wieku od 6 do 12 lat jak 
i  również młodzieży – każdy 
znajdzie coś dla siebie, bowiem 
kultura wieku nie rozróżnia. 
W każdy lipcowy wtorek czeka 
na Was spotkanie z Centrum 
Języka la Petite France, które 
zabierze chętnych na „Między-
kulturowe podróże do Francji 
i  Hiszpanii”. W  środy czekać 
będzie „Akademia przygody 
żeglarskiej”, a piątki upływały 
będą pod znakiem „Papiero-
wych fantazji”. 

Ponadto w każdy poniedzia-
łek i czwartek zachęcamy do 
odwiedzenia letniego kina 
„Pod parasolem”.

Na wszystkie wydarzenia 
wstęp wolny. Obowiązują za-
pisy: tel. 22 789 22 84, e-ma-
il: agnieszka.jung@mokjoze-
fow.pl. Szczegółowy program: 
www.mokjozefow.pl.

3-28 lipca 

Uczniowski 
weRnisaż
Zofia i Mirosław Nowaczy-

kowie zapraszają wszystkich 
na wernisaż wystawy prac 
uczestników prowadzone-
go przez nich w MOK Józe-
fów kursu fotograficznego. 
Wystawa nosi tytuł „Ulotne 
rzeczywistości wokół nas”. 
Wstęp wolny.

6 lipca (czwartek), 
godz. 18.00
Galeria WEJŚCIE

„senjawa”
Pod tym abstrakcyjnym i in-

trygującym tytułem kryje się 
wernisaż wystawy malarstwa 
Oryszyn i  Jagny Safińskiej. 
W  trakcie naszego snu ist-
nieje pewna faza, która po-
dobna jest do stanu czuwania 
– możliwe jest przejście z niej 
w  stan przebudzenia, czyli 
jawy. Już wiecie, o czym opo-
wiadać będzie owa wystawa? 
To właśnie granica przejścia 
pomiędzy tymi dwoma stana-
mi była inspiracją dla twór-
ców. Ale czy ta granica w ogó-
le istnieje? Wstęp wolny.

7 lipca (piątek), 
godz. 18.00
Galeria RAMA

OgROdOwe discO
Już w  najbliższą niedzielę 

w  ramach ogrodowych kon-
certów muzycznych wystąpi 
zespół „Jumper” – z  głoś-
ników popłynie więc disco 
polo dance. Zespół brał udział 
w wielu programach telewi-
zyjnych, takich jak np. „Must 
Be The Music”, „Dzień Dobry 
TVN” czy „Rozmowy w toku”. 
Dwukrotnie też występował 
na festiwalu w Ostródzie oraz 
na 20-leciu festiwalu i na wie-
lu innych Galach Disco m.in. 
w  Iłowie w  2014 i  2015, we 
Wrocławiu, a także na 25-le-
ciu grupy BOYS. W  swoim 
muzycznym CV mają setki 
imprez plenerowych oraz 
klubowych. Wstęp wolny. 

9 lipca (niedziela), 
godz. 18.00
Plenerowa scena MOK

LokaLny Broadway
Było disco, to teraz czas na 

coś poważniejszego – koncert 
pt. „W światłach Broadwayu” 
w  wykonaniu zespołu wo-
kalno – instrumentalnego 
w  składzie: Gabriela Ma-
chowska-Kopietz – fortepian, 
Aleksandra Żakiewicz – so-
pran, Piotr Kędziorek – bary-
ton. Będzie można przenieść 
się w  świat musicalu i  ope-
retki, czeka Was prawdziwa 
uczta, w której przemawiają 
emocje. Zespół śpiewem i grą 
na fortepianie przypomni po-
pularne utwory z  broadwa-
yowskich musicali, a  także 
rozkołysane walce i dziarskie 
czardasze oraz pełne liryzmu 
arie i duety miłosne. W pro-
gramie takie szlagiery jak 
m.in.: ,,Gdybym był boga-
czem”; ,,Brunetki, blondyn-
ki”; ,,Przetańczyć całą noc”; 
aria z musicalu „Południowy 
Pacyfik” i wiele innych. Wstęp 
wolny. 

16 lipca (niedziela), 
godz. 18.00 
Plenerowa scena MOK

Mok Józefów zapraSza, uL. wySzyńSkiego 1

Fot. youtube.pl
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Krzyżacy 
zaatakują

CELEsTYnÓW Wójt oraz 
Przewodniczący Rady Gminy 
zapraszają na prawdziwy cud, 
czyli „Wehikuł czasu” – wielki 
piknik historyczny. 9 lipca plac 
przed urzędem gminy stanie 
się wielkim inscenizacyjnym 
polem, na którym odbędzie 
się „Atak Krzyżaków na wieś 
mazowiecką” (16.30). Impre-
za rozpocznie się o godzinie 
15.00, a w programie m.in.: 
walki na miecze, wystawa fo-
tografii „Pradzieje gminy Cele-
stynów”, pokaz konny włada-
nia kopią, pokaz łucznictwa 
historycznego, strzały poka-
zowe z hakownicy i bombardy, 
liczne stoiska – mały archeo-
log, warsztaty garncarskie, na-
uka tańca średniowiecznego, 
warsztaty czerpania papieru, 
budowanie zamków z giga-
klocków. Wstęp wolny.

9 lipca (niedziela), godz. 15. 
Plac naprzeciwko UG Cele-
stynów, ul. Regucka 3

POWIAT Zabytki techniki. 
Najczęściej zaniedbane i 
niezbyt chętnie odwiedza-
ne podczas ,,wypadów za 
miasto”. Jednym z takich 
zabytków jest linia kolejowa 
Pilawa - Mińsk Mazowiecki 
- Tłuszcz i dalej do Ostro-
łęki. W nomenklaturze PKP 
nazywana Linią Kolejową nr 
13 Krusze (Tłuszcz) - Pilawa 
i ma długość 55,5 km. 
Zapewne niejedna osoba 
nawet nie wie, że przez 
powiat otwocki przebiegają 
aż trzy linie kolejowe, w tym 
i ta, o której piszemy.

Decyzja o jej budowie 
zapadła 15 listopada 
1893 r., a oddanie do 

użytku nastąpiło w 1897 r. 
Po wybudowaniu linia ta 
przeszła pod zarząd Kolei 
Warszawsko - Terespolskiej. 
Jej powstanie związane za-
pewne było z militarną kon-
cepcją rosyjskiej armii. Linią 
tą można było swobodnie 
przerzucać wojskowe trans-
porty na osi północ-południe 

z ominięciem i tak zatłoczo-
nego warszawskiego węzła 
kolejowego. Miała więc zna-
czenie strategiczne, a nie eko-
nomiczne. Linia zawsze była 
jednotorowa i poprowadzona 
w pewnej odległości od jakiś 
znaczących miast czy miaste-
czek.

Służyła głównie do trans-
portu towarów i oczywiście 
wojska. Jednak były pewne 
próby udostępnienia jej pa-
sażerom. Przed 1914 r. na 

linii było kilka przystanków: 
Kołbiel (po II wojnie świato-
wej przemianowany na Suf-
czyn), Grzebowilk, Arynów i 
Pustelnik. Dzisiaj są to tylko 
nastawnie i mijanki, jednak 
uważne oko krajoznawcy od-
najdzie w Grzebowilku reszt-
kę peronu. Do 1914 r. kilka 
par pociągów osobowych kur-
sowało tą linią, a na początku 
lat 20. i 50. planowano przy-
wrócić ruch pasażerski, ale na 
planach się skończyło.

W okresie międzywojennym 
oraz po II wojnie światowej, 
aż do końca lat 60., ruch po-
ciągów był zawieszony, a to-
rowisko najczęściej porastała 
trawa. Jedynie sporadycznie 
coś tędy przejeżdżało. Jed-
nak zawsze była ujmowana 
w sieci kolejowej jako linia 
miejscowego znaczenia. 
Gruntowną modernizację 
przeszła linia w 1970 r. Wtedy 
została na całej długości ze-
lektryfikowana oraz przywró-

cono na niej ruch pociągów 
towarowych. Obecnie oprócz 
składów towarowych kursują 
tędy pociągi pospieszne i mię-
dzynarodowe PKP Intercity.

Historia linii ma jeden 
bardzo ciekawy wątek. Mia-
nowicie pod koniec lat 30. na 
odcinku Mińsk Mazowiecki 
(Stojadła) - Pilawa była uży-
wana jako poligon dla wojsk 
kolejowych i dla 1 Dywizjonu 
Pociągów Pancernych z Rem-
bertowa. Ćwiczono na niej 
niszczenie przy pomocy arty-
lerii i lotnictwa infrastruktury 
kolejowej i jej odbudowę.

Niemym świadkiem tych 
wydarzeń jest ceglany prze-
pust na kilometrze 30,825 
pochodzący z 1939 roku, od-
budowany po ćwiczebnym 
zniszczeniu. Inną wojskową 
pozostałością jest rampa wy-
ładunkowa na prawym brze-
gu Świdra przy moście kole-
jowym.

Do zobaczenia na kolejo-
wym szlaku.

Paweł Ajdacki

Krajobraz z pociągiem 
pancernym w tle

Fot.: celestynow.pl
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świder szlakiem 
kajakowym

POWIAT Malownicza rzeka 
Świder aż się prosi, by stać się 
szlakiem turystyki kajakowej, 
by utworzyć stanice, plaże… 
Niestety, ustawa o  ochronie 
przyrody na terenie rezerwa-
tu, która zaczęła obowiązy-
wać od 2004 roku, zakazuje 
takich działań. Odstępstwo 
od ustawowego ograniczenia 
może zapewnić pozytywna 
decyzja Regionalnego Dy-
rektora Ochrony Środowiska 
w Warszawie. I o  taką zgodę 
pod koniec 2016 roku wystą-
piła Fundacja „Nad Świdrem-
-Majówkowe Perspektywy”.

RDOŚ poparło pomysł Fun-
dacji, ale pod pewnymi wa-
runkami. Narzuciło m.in., aby 
stanice wodne znajdowały się 
na terenach stanowiących włas-
ność gmin lub skarbu państwa. 
W związku z tym z terenu gminy 
Kołbiel zostało zaproponowa-
nych 5 nieruchomości w trzech 
miejscowościach. Na początku 
kwietnia w  Urzędzie Gminy 
Kołbiel odbyło się spotkanie: 
z przedstawicielami Fundacji, 
starostwa powiatowego w Ot-
wocku, Nadleśnictwa Celesty-
nów, urzędów gmin Kołbieli, 
Józefowa, radnych Otwocka, 
RDOŚ w  Warszawie i  poseł 
Anitą Czerwińską. Podczas 
wizji lokalnej zostały wybrane 
miejsca na stanice i  przysta-
nie kajakowe.

Pod koniec maja - za zgodą 
RDOŚ - odbył się pierwszy 
rozpoznawczy spływ kajako-
wy, w  którym udział wzięli 
m.in.: Andrzej Lech - pre-
zes Fundacji, Adam Budyta 
- wójt Gminy Kołbiel, Paweł 
Rupniewski – wicestarosta 
otwocki. Wycieczkę zapla-
nowano na odcinku Kołbiel 
– Wola Karczewska, jednak 
po 6 godzinach grupa dopły-
nęła tylko do Dobrzyńca. Na 
odcinku Kołbiel – Sępochów, 
z uwagi na liczne powalone 
drzewa, spływ okazał się 
ekstremalnym wysiłkiem. 
Obserwacja terenu z pozio-
mu wody pokazała, iż rzeka 
wymaga wiele pracy, by mo-
gła być atrakcją turystyczną. 
7 czerwca RDOŚ wystąpiła 
do Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w War-
szawie i Wojewódzkiego Za-
rządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Warszawie o wy-
rażenie zgody na wyznacze-
nie szlaku kajakowego na 
odcinku Kołbiel – Otwock. 
Jest nadzieja, że inicjatywa 
Fundacji zakończy się sukce-
sem i rzeka Świder zostanie 
„przywrócona” mieszkań-
com, nie tylko na w/w  od-
cinku, ale z czasem na całym 
swoim obszarze.

Urszula Morawska

w zdROwym ciele
CELEsTYnÓW Aktyw-

ność ruchowa wskazana jest 
w  każdym wieku, ponieważ 
siedzący tryb życia, zła die-
ta, stres sprawiają, że nasze 
zdrowie nie jest takie, jakby-
śmy tego chcieli. A wiadomo, 
że w  zdrowym ciele zdrowy 
duch. Gminny Ośrodek Kul-

tury i Sportu w Celestynowie 
nie zapomniał o  dorosłych 
i przygotował dla nich ofertę 
zajęć sportowych na lato.

Ze względu na ograniczoną 
liczbę miejsc wymagane są 
zapisy w biurze GOKiS w Ce-
lestynowie przy ul. Reguckiej 
1, telefonicznie: 22 78971 
02, pon. – pt. w godz. 10.00 

– 18.00 lub e-mail: biuro@
gokcelestynow.pl, www.go-
kcelestynow.pl. Zajęcia od-
bywają się w  hali sportowej 
w Celestynowie, przy ul. prof. 
H. Koprowskiego 2. Obowiąz-
kowa zmiana obuwia. Poniżej 
przedstawiamy plan zajęć.
Zumba
lipiec, sierpień – wtorki, 
godz. 19.00-20.00
Instruktor: aleksandra Zy-
chowicz
Gimnastyka dla pań
sierpień – poniedziałki, godz. 
19.00-20.00
Instruktor: Jolanta Czernik
(karimata we własnym za-
kresie)
Gimnastyka 50+
sierpień – poniedziałki, godz. 
17.50-18.50
Instruktor: Jolanta Czernik
(karimata we własnym za-
kresie)

sportowe wakacje
KARCzEW Miejski Ośro-

dek Sportu i  Rekreacji za-
prasza wszystkie dzieci oraz 
młodzież na zajęcia spor-
towe w  ramach akcji „Lato 
w mieście”. Zajęcia odbywa-
ją się w dni powszednie – od 
3 do 14 lipca oraz od 16 do 
31 sierpnia w  godz. 9.00 – 
13.00. W  programie takie 
atrakcje jak m.in.: gry na 
Orliku, zabawy zespołowe, 
piłka ręczna, piłka nożna, te-
nis stołowy, liczne konkursy.  
Szczegółowy harmonogram 
na stronie www.mosir.kar-
czew.pl

3-14 lipca, 
godz. 9.00 – 13.00
Hala MOSIR Karczew, 
ul. Bohaterów Westerplat-
te 55

Opr. Wakul

AKTYWnI LATEm

Start plaży miejskiej 
OTWOCK W piątek, 23 
czerwca 2017, podczas 
imprezy ,,Powitaj wakacje 
na plaży”odbyło się wielkie 
otwarcie przedsięwzięcia 
Otwocka Plaża Miejska. 

Co prawda można było 
z plaży korzystać od po-
czątku czerwca, ale na 

oficjalną inaugurację sezonu 
musieliśmy czekać do końca 
miesiąca. A trzeba przyznać, że 
z informacji udzielonych nam 
przez nowego gospodarza, 
Agnieszkę Zagórską z  firmy 
Leo Speed Food i naczelnika 
Wydziału Kultury i Promocji 
w  Urzędzie Miasta Otwocka 
Andrzeja Wysoczańskiego, 
było warto. Pamiętajmy jed-
nak, że ze względu na specy-
fikę miejsca, wszelkie atrakcje 
uzależnione są od pogody.

Podczas inauguracji sezonu 
na plaży  największe emocje 
wzbudził Fire Show w wyko-
naniu grupy Psycho Dolls - To 
grupa dziewczyn z ekstremal-
nymi zainteresowaniami i za-
miłowaniem do adrenaliny. 
Połączenie tych cech, emocji 
oraz różnorodnych charakte-
rów spowodowało powstanie  
niepowtarzalnego przedsta-
wienia. Ich występy to połącze-
nie akrobatyki oraz wysokiej 
klasy efektów pirotechnicz-
nych, a całości dopełniają po-
budzające wyobraźnię stroje 
- zachwalała Agnieszka Zagór-
ska - Psycho Dolls to energia, 
pasja i sposób na życie; ogień 
stał się żywiołem, który je uza-
leżnił, przez który każda z nich 
może wyrazić siebie.

Ponadto wystąpili didżeje Err 
Bits i Pete F, a gatunki muzy-
ki, którą serwowali to hip-hop, 
house i R’n’B. 

Aktywny senior 
i skok na ekologię
Otwocka plaża zaoferuje 

mieszkańcom dodatkowe 
atrakcje także w lipcu i sierp-
niu. Co więcej, będą one de-
dykowane nie tylko najmłod-
szym. Już w  lipcu możemy 
spodziewać się programu „Ak-
tywny senior”, a  w  nim: ćwi-
czeń pobudzających krążenie, 
lekcji samoobrony oraz poga-
danek i  zajęć prowadzonych 
przez pracowników policji. 
Dla chcących rozwinąć krea-
tywność zaplanowano „Street 
art” – malowanie graffiti na 
dużych tablicach.

Natomiast 9 lipca odbędą się 
zajęcia „Big Jump”, podczas 
których mieszkańcy zostaną 
zachęceni do prowadzenia 
ekologicznego trybu życia, 
a ich główny cel to integracja 
społeczności i zaangażowanie 
do wspólnego „skoku” w eko-
logię.

Skim Fest
22 lipca odbędzie się „Skim 

Fest”, czyli Otwarte Mistrzo-
stwa Skimbordowe. Dyscy-
plina polega na ślizganiu się 
po płytkiej wodzie na cienkiej 
desce. Wykonuje się przy tym 

skoki oraz pokonuje przeszko-
dy. Z roku na rok w Otwocku 
przybywa chętnych, którzy 
chcą wziąć udział w  tych za-
wodach. Pozostali plażowicze 
mogą dopingować i podziwiać 
wyczyny amatorów.

PRL
Kolejny miesiąc wakacji 

organizator umili bywalcom 
plaży, wprowadzając zabawy 
rodem z minionej epoki. Trze-
ba przyznać, że to dobry po-
mysł, bo powrót do PRL-u jest 
bardzo na czasie. Będzie więc 
gra w klasy, a  także takie za-
bawy jak podchody, skoki na 
gumie, skakanka, zbijak czy 
mózg elektryczny.  

Zumba i speed dating
Dla miłośników intensyw-

nego tańca i  spalania kalorii 
zaplanowano zajęcia z zumby. 
Mają być one organizowane 
systematycznie przez całe wa-
kacje. Przewidziano też speed 
dating dla młodzieży, czyli 
szybkie randki. Polegają one 
na sesjach krótkich rozmów 
- limitowanych przez orga-
nizatora - oraz selekcji przez 
uczestników osób, z  którymi 
chcieliby utrzymywać kontakt 

poza sesją. Wszystkie atrakcje 
skończą się 1 września impre-
zą zamykająca lato na plaży. 
Szczegółowy plan wydarzeń 
i dokładne terminy organizator 
będzie zamieszczał na stronie 
,,Otwockiej Plaży Miejskiej 
2017” na Facebooku. 

 
Woda w Świdrze – 
czysta?
Przy okazji otwarcia plaży 

warto poruszyć temat jakości 
wody w rzece Świder, ponieważ 
pojawiło się wiele kontrower-
sji na ten temat. Urząd Miasta 
Józefowa opublikował badania 
(z maja bieżącego roku - przyp. 
red.), z  których wynikało, że 
przekroczone są dopuszczalne 
normy czystości. W Otwocku 
również zostały zlecone takie 
analizy i wnioski były optymi-
styczne dla plażowiczów. Na 
stronie Urzędu Miasta w Ot-
wocku znajdziemy dokładne 
wyniki badań, z  których wy-
nika, że na dzień 8 czerwca 
woda w Świdrze (na wysokości 
plaży miejskiej) spełnia normy 
przewidziane dla wód w kąpie-
liskach. Jednak w rzece nie ma 
wyznaczonego kąpieliska ani 
miejsca do kąpieli w związku 
z  czym wchodzimy do wody 
na własną odpowiedzialność. 

Edyta Grykałowska

Otwocka plaża miejska ot-
warta jest codziennie w go-
dzinach  10.00 - 22.00. Do 
dyspozycji wypoczywają-
cych są: punkt cateringo-
wy, leżaki, ławki, parasole, 
plac zabaw oraz boiska do 
gry w piłkę siatkową. Plaża 
jest monitorowana i chro-
niona przez całą dobę. 
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ZDROWA WODA 
DLA CIEBIE!

Promocja skierowana do osób, które posiadają przyłącze wodociągowe 
wybudowane do granicy nieruchomości w ramach Funduszu Spójności.

Do ceny wykonania przyłącza należy doliczyć opłatę stałą w wysokości 880 pln netto.

NAWET DO 48 RAT 0%

WYKONANIE 1 METRA PRZYŁĄCZA 
TYLKO 50 PLN   

NETTO

OFERTA LIMITOWANA

Karczewski debiut
BIEGAnIE Radny Michał 
Rudzki ma powody do 
radości – I Karczewski Bieg 
Uliczny, którego notabene 
był głównym pomysłodaw-
cą, zakończył się sukce-
sem. W biegu rozgrywanym 
w ramach Dni Karczewa 
udział wzięło 82 biegaczy.

Zarówno start jak i meta 
znajdowały się w pobliżu 
Miejskiej Hali Sporto-

wej, a 5 - kilometrowa trasa 

wyznaczona została pobli-
skimi ulicami. Bieg dostar-
czył niemało emocji zarówno 
w  rywalizacji mężczyzn jak 
i kobiet. Wśród panów najlep-
szy był mieszkaniec Karcze-
wa i wychowanek otwockiego 
klubu OKS Start - Mateusz 
Wyszomirski (młodzieżowy 
złoty medalista mistrzostw 
Polski na dystansach 1500 m 
oraz 5000 m), a 3 sekundy za 
nim na mecie zameldował się 
Sławomir Ptak. Wśród kobiet 

najlepsza okazała się Domini-
ka Kalinowska.

Wakul
Wyniki
Mężczyźni
1.Mateusz Wyszomirski 0:15.55
2. Sławomir Ptak 0:15.58
3. Paweł tymiński 0:16.41
Kobiety
1. Dominika Kalinowska 0:21.14
2. Barbara Żebrowska 0:21.15
3. Małgorzata Spodarzewska 
0:22.45

Fot.: mosir.karczew.pl

Mistrzowskie trio

W   Londynie 
podczas Mi-
strzostw Świa-
ta w konkuren-
cji pchnięcia 

kulą zobaczymy Paulinę 
Gubę – będzie to jej drugi 
występ na imprezie sporto-
wej tej rangi. Podczas czerw-
cowego mityngu Copenhagen 
Athletics Games „nasza” 
czterokrotna Mistrzyni Pol-
ski uzyskała swój najlepszy 
wynik na zawodach na ot-
wartym stadionie, pchając 
kulę na odległość 18, 24 m. 
Odległość ta, będąca nowym 
rekordem życiowym Pauli-
ny, zapewniła jej przepustkę 

na sierpniowe mistrzostwa 
w Londynie.

Na Mistrzostwa Europy 
(U23) w  Bydgoszczy poje-
dzie Roman Kwiatkowski 
(1500 m), który swój rekord 
życiowy ustanowił niedaw-
no na zawodach w Wielkiej 
Brytanii. Świetny wynik na 
gorąco ocenił na jednym 
z portali społecznościowych, 
pisząc: „Od dzisiaj 3:43.46, 
ale nie jest to szczyt moich 
możliwości. Bieg nie był pro-
wadzony w szybkim tempie, 
a do tego zrobiłem kilka błę-
dów taktycznych, przez co 
wynik jest taki, a  nie inny.” 
To dobry prognostyk.

Najmłodszy z  trójki - 
Aleksander Wiącek -  re-
prezentował nas będzie 
podczas Mistrzostw Świata 
(U18) w  Nairobi w  biegu 
na 2000m z przeszkodami. 
Młody zawodnik OKS-u nie 
krył radości, komentując 
swój przyszły start na pro-
filu społecznościowym: „No 
i stało się ! Jadę do Kenii, na 
Mistrzostwa Świata Junio-
rów Młodszych! W ostatnią 
niedzielę wystartowałem 
na dystansie 2000 metrów 
z  przeszkodami. Uzyska-
łem wynik 5:52,25. Na ten 
moment to najlepszy wy-
nik w  Europie w  mojej ka-

tegorii wiekowej. Dziękuję 
mojej najlepszej na świecie 
trenerce Bożenie Dziubiń-
skiej za przygotowanie, Ka-

milowi Krukowi za pomoc 
w  poprowadzeniu biegu 
oraz wszystkim obecnym 
na stadionie za gorący do-

ping.” Trzymamy kciuki za 
Was wszystkich!

Wakul

LEKKOATLETYKA Bo do tanga trzeba dwojga… śpiewał 
Krzysztof Cugowski… a ile potrzeba do międzynarodowej 
dumy z Otwockiem w tle? trzy… dokładnie troje 
zawodników, lekkoatletów z OKS Start Otwock, którzy będą 
reprezentować nasz kraj na Mistrzostwach świata i europy.
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rekordowe mistrzostwa 
teniS Stołowy Minęło 
dwanaście lat odkąd po raz 
pierwszy w Wiązownie ro-
zegrano turniej (pierwszy na 
Mazowszu) upamiętniający 
świetnego tenisistę stołowego 
i trenera, jakim był Andrzej 
Grubba. XI Mistrzostwa 
Gminy Wiązowna w Tenisie 
Stołowym zostały rozegrane 
po raz kolejny w otwartej 
formule dla wszystkich, nie 
tylko z terenu Gminy Wią-
zowna, co spowodowało, że 
zawody cieszyły się rekordo-
wą frekwencją - zgłosiło się 
67 zawodników w 5 katego-
riach wiekowych!

Miło nam było gościć naszą 
wychowankę Agatę Zakrzew-
ską - zawodniczkę kadry Pol-
ski grającą w ekstraklasie 
kobiet (Hals Warszawa) oraz 
innych zawodników z Ma-
zowsza, co przyczyniło się do 
bardzo wysokiego poziomu 
turnieju. 

Pragniemy złożyć serdecz-
ne podziękowania dyrektor 
ZS-G w Wiązownie pani Ka-
tarzynie Lackiej oraz wójtowi 
Gminy Wiązowna panu Janu-
szowi Budnemu za wspiera-
nie rozwoju sportu i tenisa 
stołowego w naszej gminie, 
prezesowi Arturowi Kubli-
kowi oraz firmie Styldruk 
za ufundowanie dodatko-

wych nagród na turniej oraz 
wszystkim, którzy przyłożyli 
się do organizacji imprezy.

Serdecznie dziękujemy !

Zawodnicy i trenerzy GKTS Wiązowna.

Poniżej wyniki poszczegól-
nych kategorii:
Szkoła podstawowa:
1. Drewnik Dominik, 2. Hałubek 
Krzysztof,  3. Jurek Mikołaj, 
4. Baran Dawid, 5. Dmowski 
Kamil, 6. Kępa Igor
Dziewczęta:
1. trochimiuk Kasia, 2. Bajer 
Wiktoria, 3.tomalak Magda
4. Barcicka Natalia, 5. Smo-
lak Julia, 6. Gołąb Ola
Gimnazjum:
1. Bątruk Krzysztof, 2. Sa-
dowska Karolina, 3. Pląsek 
adam, 4. Kublik Bartosz
5. Skrocki alan, 6. Barcicki 
Krzysztof Amator:
1. utri reinhold, 2. Purwin 
tomek, 3. Obidziński Jacek
4. trzaskowska anna, 5. Kiet-
liński artur, 6. Jurek Przemek
OPEN:
1. Zakrzewska agata, 2. Mi-
chalski Paweł, 3. Sitek Kamil, 
4. Bluj Krzysztof, 5. Grzybow-
ski tomasz, 6. trochimiuk 
Katarzyna
Zadanie było współfinanso-
wane z budżetu Gminy Wią-
zowna.

Sukcesy Wilczej Watahy 
ROLKI Od początku ist-
nienia klubu otwockie Wilki 
brały udział w wielu impre-
zach rolkowych zarówno 
w jeździe szybkiej, jak w we 
freestyle’u. Różnorodność 
dyscyplin, w których za-
wodnicy z Otwocka startują 
i odnoszą sukcesy, podkre-
śla ich wszechstronność 
zwłaszcza, że obie dziedziny 
sportu bardzo różnią się od 
siebie i wymagają róż-
nych umiejętności.

Na zawodach Freesty-
le Slalom w  Kętrzynie 
w  połowie czerwca za-

wodnicy UKS Wilki Otwock 
zdobyli łącznie 18 medali: 7 
pierwszych miejsc, 7 - drugich 
i  4 - trzecie. Bardzo dobrze 
spisali się także na ostatnich 
zawodach w Tomaszowie Lu-
belskim. W  weekend 17-18 
czerwca na Uliczne Mistrzo-
stwa Polski w jeździe szybkiej 
pojechała 16- osobowa repre-
zentacja Wilków. Impreza 
pierwotnie miała się odbyć 
we Wrocławiu, ale trwają tam 
jeszcze odbiory trasy na The 
World Games 2017, które od-
będą się już w lipcu, więc wy-
darzenie zostało  przeniesione 
na Lubelszczyznę. Ani zmiana 
miejsca, ani niesprzyjająca 

w sobotę pogoda, nie wpłynęły 
absolutnie na wyniki Wilków 
i finalnie możemy się pochwalić 
bardzo udanymi występami.

Najlepsze wyniki osiągnęły: 
Halina Labriga, która aż trzyk-
rotnie została wicemistrzynią 
Polski oraz Kinga Kos 
zdobywając srebro w Pucharze 
Lubelszczyzny. Ponadto sztafe-
ta w kategorii młodzik kobiet 
w  składzie: Marika Jeziorek, 
Kasia Gzyl i Karolina Jałocha 
-  zajęła 3 miejsce.

Warto dodatkowo wspomnieć 
o  występach Mariki Jeziorek 
w Mistrzostwach Polski, która 
startowała w  najliczniejszej 
kategorii wiekowej z  bardzo 
utytułowanymi zawodniczkami 
i jedynie ułamki sekund dzieliły 
ją od dostania się do grona 
trzech najlepszych zawodnic-

zek, szczególnie w konkurenc-
jach sprinterskich.

Inna zawodniczka, mło-
dziutka Olga Mazur, która 
debiutowała w imprezie takiej 
rangi, doskonale poradziła 
sobie w Pucharze Lubelszczy-
zny. Pomimo upadku aż dwu-
krotnie zajmowała miejsca 
nagradzane w imprezie.

Na podium stawali jeszcze 
(dekoracje do 6-go miejsca): 
dwukrotnie Marika Jeziorek 
w Mistrzostwach Polski, 4 razy 
Małgorzata Piszczadowska, 4 
razy Ola Niemczyk oraz Maja 
Bielecka w Pucharze Lubelszc-
zyzny.

Cała Wilcza Wataha bardzo 
dobrze spisała się na ostat-
niej imprezie, szczególnie, że 
był to debiut w  tak ważnym 
wydarzeniu. Wszystkie Wilki 

dzielnie walczyły do samego 
końca i pokazały, że z nami tr-
zeba się liczyć nawet, jeśli to 
nasz ,,pierwszy raz”. Liczymy 
na kolejne sukcesy, zwłaszcza 
w obliczu faktu, że wrotkarst-
wo szybkie jest jedną z siedmiu 
dyscyplin, które pretendują 
do włączenia do programu 
Igrzysk Olimpijskich. Trzy-
mamy kciuki za dobrą decyzję.

Zawody w  Tomaszowie 
Lubelskim były na bardzo 
wysokim poziomie. Dzięku-
jemy organizatorowi TUKS 
Roztocze Rollerblade To-
maszów Lubelski za świetną 
organizację, a także sędziom, 
trenerom, kibicom oraz 
wszystkim zawodnikom za 
doskonałą atmosferę.

 UKS Wilki
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OTWOCK Trzeba przy-
znać, że projekt „Galerii Ku-
pieckiej”, która ma powstać 
przy zbiegu ulic Kupieckiej 
i Staszica w Otwocku przy-
gotowany przez Pracownię 
Architektoniczną MARKA 
robi wrażenie. Dla niespełna 
50 tys. miasteczka będą-
cego typową „sypialnią 
Warszawy”, inwestycja 
w tym wymiarze - to nie 
tylko nowe miejsca pracy, 
ale i spore wpływy z podat-
ków do kasy miasta. Także 
nowa, użytkowa przestrzeń 
publiczna, której miastu 
brakuje. 

Wydawałoby się więc, 
że otwoccy włoda-
rze powinni zrobić 

wszystko, aby planowana in-
westycja zakończyła się po-
wodzeniem. Zwłaszcza mając 
w pamięci casus słynnej „ot-
wockiej dziury”, która od lat 
straszy w centrum, będąc ja-
skrawym przykładem nietra-
fionych miejskich inwestycji 
i urzędniczej niefrasobliwości. 
A jednak to, co wydaje się ra-
cjonalne, dla otwockich rad-
nych nie jest sprawą oczywi-
stą. Na placu budowy zastój, 
chociaż prace miały ruszyć już 
w marcu tego roku, a wszyst-
ko dlatego, że inwestor wciąż 
czeka na prawomocną decyzję 
środowiskową. Dopiero po jej 
otrzymaniu będzie mógł wy-
stąpić o wydanie pozwolenia 
na budowę.

Małe działki, 
duży problem
Diabeł tkwi w szczegółach, 

a  konkretnie w  prawie do 
własności kilku działek bę-
dących własnością miasta 
i  leżących w  obrębie reali-
zowanej inwestycji. Radni 

zwlekają z decyzją co do for-
my ich przekazania, w efekcie 
czego - budowa stoi. Inwestor 
wystąpił do miasta o przeka-
zanie praw własności do tych 
nieruchomości i  jest gotów 
zarówno na ich zakup, dzier-
żawę, jak i  długoterminowy 
najem. To kluczowa decy-
zja dla rozpoczęcia budowy 
wartej prawie 60 milionów 
złotych. Ważna nie tylko dla 
inwestora, ale i miasta, które 
docelowo z tego tytułu będzie 
przecież beneficjentem dodat-
kowych wpływów do budżetu.

Dlatego dziwić może fakt, 
że tak duży projekt realizowa-
ny na terenie Otwocka przez 
prywatnego przedsiębiorcę nie 
jest traktowany priorytetowo. 
Dobrze byłoby pamiętać, że 
inwestycja tej skali, we współ-
czesnej historii miasta, to wy-
darzenie bez precedensu…

Brak decyzji dotyczących 
przekazania wspomnianych 
działek spółce WOT-Inwest, 
z  których największa posia-
da powierzchnię 250 mkw, 
najmniejsza zaś - 4 m kw. 
oznacza albo wycofanie się in-
westora, a tym samym fiasko 
planowanej inwestycji lub też 
modyfikację realizowanego 

projektu polegającą na jego 
ograniczeniu wyłącznie do 
obszaru nieruchomości, do 
których ma prawo własności.

Ekstra infrastruktura 
dla miasta
Nowa otwocka inwestycja 

wiąże się również z pomysłem 
przebudowy infrastruktury 
ulicy Kupieckiej i  Staszica 
wraz z  ich skrzyżowaniem. 
Inwestor „Galerii Kupiecka” 
zobowiązał się w  przesła-
nym do władz miasta liście 
intencyjnym, że przy zaak-
ceptowaniu przedstawio-
nej koncepcji przez Urząd 
Miasta Otwocka oraz Staro-
stwo Powiatowe, a co za tym 
idzie – nabyciu jakiejkolwiek 
prawnej formy własności do 
9 działek zamykających pla-
nowaną inwestycję, spółka 
w znacznym stopniu pokryje 
koszty tej przebudowy. Sza-
cunkowy koszt moderniza-
cji to przynajmniej 0,5 mln 
złotych. To realny zysk dla 
miasta i kolejny krok w kie-
runku polepszenia jego in-
frastruktury. Niebagatelny 
jest też zakres oddziaływania 
inwestycji, która obejmie wg 
badań prowadzonych przez 

inwestora ok. 150 000 miesz-
kańców nie tylko Otwocka, 
ale i Karczewa, Józefowa czy 
Celestynowa, miejscowości 
połączonych wspólnym sy-
stemem komunikacyjnym.

Zarzuty kierowane ze strony 
radnych w stosunku do prezy-
denta Otwocka, że na działki 
pod inwestycję powinien być 
ogłoszony przetarg nieogra-
niczony są równie absurdalne, 
jak myśl, że ktoś mógłby być 
zainteresowany ich kupnem. 
No bo w jakim celu - myśląc 
logicznie - miałby to robić, 
wiedząc że zgodnie z planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego w tym miejscu może być 
realizowana tylko inwestycja 
zorganizowana? Chyba wy-
łącznie po to, by ją zablokować 
lub „na siłę” dołączyć do gro-
na jej wspólników. Powiedz-
my sobie szczerze, pozytywna 
decyzja co do przekazania 
działek inwestorowi nie tylko 
nie narusza, ale przeciwnie - 
leży w interesie mieszkańców 
Otwocka. Zrealizowana inwe-
stycja oznacza bowiem rocznie 
dla miasta wpływy z podatku 
od nieruchomości w wysoko-
ści prawie 0,5 mln złotych, 
do tego miasto zyskuje nowe 

miejsca pracy, a co za tym idzie 
podatki z tytułu umów o pracę. 
Jaki więc interes mają radni 
w  blokowaniu tej inwesty-
cji? Racjonalnie pojąć tego - 
nie sposób.

Wyimaginowane 
szczątki
W trakcie prowadzenia prac 

porządkowych poprzedza-
jących planowaną inwesty-
cję, społeczeństwo Otwocka 
zelektryzowała wiadomość 
o  zbiorowych mogiłach po-
chodzenia żydowskiego, 
które rzekomo zostały zna-
lezione na placu budowy. 
Informacje podawała jedna 
z lokalnych gazet już w lutym 
br. Temat wywołał lawinę 
komentarzy w sieci i spowo-
dował pojawienie się plo-
tek o  możliwości powstania 
w Otwocku kolejnej „wielkiej 
dziury”. Pojawiły się również 
doniesienia o protestach Sto-
warzyszenia Historycznego 
Żydów Miasta Częstochowy 
oraz krakowskiego Towa-
rzystwa Pamięci Narodowej 
im. Pierwszego Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego 
dotyczące budowy galerii 
w  tym miejscu. W rzeczywi-
stości na miejscu budowy 
nie znaleziono jakichkolwiek 
szczątek ludzkich, a  jedynie 
przedwojenne przedmioty, 
które zostały zabezpieczone 
z należytą starannością, a na-
stępnie przekazane do Muze-
um Ziemi Otwockiej.

Ambitne plany 
inwestora
Plany inwestora galerii - 

spółki WOT-Inwest, są am-
bitne. „Galeria Kupiecka” ma 
być jednopiętrowym budyn-
kiem z lokalami handlowymi 
i  usługowymi mieszczącymi 

się na powierzchni kilku 
tysięcy m2. oraz z podziem-
nym parkingiem na 209 
miejsc. W środku budynku - 
hol o powierzchni 450 m kw. 
z oczkiem wodnym, schodami 
ruchomymi, miejscem prze-
znaczonym na organizację 
eventów oraz rozwiązania 
architektoniczne likwidujące 
bariery dla osób z niepełno-
sprawnościami. Elewacja ze-
wnętrzna budynku zdobiona 
charakterystycznymi dla Ot-
wocka i  okolic, elementami 
stylu świdermajer. W obiekcie 
znajdą zastosowanie nowo-
czesne systemy ogrzewania, 
w  każdym pomieszczeniu 
zamontowane będą pompy 
ciepła, budynek będzie miał 
własną kotłownię gazową, co 
oznacza, że pod względem 
zużycia energii będzie całko-
wicie bezpieczny dla środowi-
ska. Materiały o charakterze 
ekologicznym zastosowane 
przy wykończeniu konstrukcji 
sprawią, że obiekt będzie miał 
niską przenikalność cieplną, 
a  więc będzie budynkiem 
w  pełni energooszczędnym. 
Realizacja inwestycji plano-
wana jest na łącznym obsza-
rze 60 działek.

Zakończenie budowy i  od-
danie galerii do użytku plano-
wane jest na IV kwartał 2018 
roku. Termin będzie realny tyl-
ko wtedy, jeżeli prace budow-
lane rozpoczną się na początku 
ostatniego kwartału br., gene-
ralny wykonawca ma bowiem 
maksymalnie 12 miesięcy na 
oddanie budynku do użytku. 
Pozostaje mieć nadzieję, że 
tak będzie, w przeciwnym razie 
bowiem, kolejna sztandarowa 
otwocka inwestycja pozostanie 
tylko na papierze.

Andrzej Idziak

„Galeria Kupiecka” czeka na decyzje radnych


