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W ubiegłym tygodniu inwestor podpisał umowę z wykonawcą na realizację inwestycji i Galeria 
Kupiecka jest już w budowie! Szkielet budynku ma być gotowy do końca tego roku, natomiast 
pierwsze zakupy zrobimy przyszłej jesieni - czytaj - s. 3
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Upamiętnienie 
osób, które stra-
ciły życie w „po-
ciągu śmierci” 

Bieg dla  
osieroconych dzieci
We wrześniu zaplanowany jest 
bieg charytatywny im. rotm. Pi-
leckiego. Już dziś zapraszamy
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29 lipca nastąpiło oficjal-
ne otwarcie drugiej z sieci 
świetlic w gminie Wiązow-
na. Budynek, znajdujący 
się przy ulicy Klubowej, 
jest w pełni wyposażony 
we wszystkie niezbędne 
meble oraz sprzęty i cze-
ka na wykorzystanie przez 
mieszkańców. Otwarcie 
odbyło się w formie pik-
niku, z poczęstunkiem  
i animacjami. Jak informuje 
UG, „Chętnych do zostania 
opiekunem obiektu zapra-
szamy do kontaktu z Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury tel. 
22 780 41 79 lub e-mail 
gok@gok-wiazowna.pl”.
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Funkcjonariusze weszli do 
mieszkania, w którym unosił 
się dym, wybudzili starszą 
kobietę i wyprowadzili ją na 
korytarz. Do akcji wkroczy-
li strażacy, którzy oddymi-
li pomieszczenia. Później 
okazało się, że przyczyną 
zadymienia była spalona 
potrawka z kurczaka, która 
wygotowała się, kiedy loka-
torka na chwilę przysnęła. 
Na szczęście interwencja 
służb zakończyła się po-
myślnie. Dzięki wspólnej ak-
cji udało się zapobiec ewen-
tualnej eskalacji zagrożenia.
Przed godziną 4. nad ranem 
oficer dyżurny otwockiej ko-
mendy przyjął zgłoszenie 
od mieszkańców Otwocka, 
którzy wyczuli podejrzany 
zapach w rejonie jednego z 
bloków na osiedlu przy ulicy 
Poniatowskiego.
Dyżurny natychmiast wysłał 
na miejsce załogę patrolo-
wą z wydziału prewencji. O 
wsparcie poprosił też dyżur-
nego Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożar-

Zasnęła, gotując potrawkę 
Policyjni patrolowcy z wydziału prewencji podjęli skuteczną interwencję po tym, jak oficer 
dyżurny przyjął zgłoszenie o podejrzanym zapachu unoszącym się w rejonie bloku przy 
ulicy Poniatowskiego w Otwockiego.

nej, który skierował do akcji 
strażaków z jednostki ra-
towniczo - gaśniczej.
Policjanci przyjechali pod 
blok, gdzie miał pojawić się 
dziwny zapach. Następnie 
namierzyli mieszkanie, we-
szli do środka, wewnątrz 
unosił się dym. Policjanci 
szybko zlokalizowali źró-
dło zadymienia. Wbiegli do 
kuchni i wyłączyli kuchenkę 
gazową, na której stał przy-
palony garnek.
Policjanci działali błyska-
wicznie. Sprawdzili miesz-
kanie i wybudzili starszą 
kobietę, 83-letnią otwoc-
czankę, która spała w są-
siednim pomieszczeniu. 
Kobieta była zdezoriento-
wana. Mundurowi wypro-
wadzili ją na korytarz z dala 
od unoszącego się dymu.
Do akcji wkroczyli straża-
cy, którzy oddymili i prze-
wietrzyli pomieszczenia. 
Sprawdzili też dokładnie 
kuchnię, czy nie powstało 
tam inne zarzewie ognia.
Kobieta dziękowała mun-

durowym za pomoc. Jak 
powiedziała policjantom i 
strażakom, nastawiła po-
trawkę z kurczaka i poszła 
się chwilę zdrzemnąć. Jed-
nak jej sen był tak mocny, 
że nie poczuła, iż wywar się 
wygotował, a garnek i jego 
zawartość zaczął się przy-
palać i dymić.
Na szczęście reakcja służb 
przyszła w porę. Skutecz-
na interwencja policjantów i 
akcja strażaków zapobiegła 
nieprzewidzianemu w skut-
kach rozwojowi wydarzeń.

Policjanci apelują do wszyst-
kich mieszkańców, nie tylko 
starszych ludzi, aby podczas 
przyrządzania i gotowania 
potraw przy użyciu kuch-
ni gazowych, pamiętali o 
ostrożności. Pozostawiając 
bowiem cokolwiek na ku-
chence bez nadzoru, trzeba 
liczyć się z tym, że może 
dojść do zapalenia i tym sa-
mym do pożaru, nie mówiąc 
już o ulatnianiu się gazu.
Warto być przezornym.

dn/KPP Otwock

WIĄZOWNA: Świetlica 
w Majdanie otwarta

Komunikat UM Józefów:  
W związku z budową mostu 
na Świdrze od 6 sierpnia 
na odcinku ulicy Sikorskie-
go zostaje wprowadzona 
tymczasowa organizacja ru-
chu. Inwestor poinformował  
o planowanym zamknięciu 
ulicy Sikorskiego na odcinku 
między ul. Wiązowską (dro-
ga wojewódzka 721) a ul. 
Reymonta. Objazd popro-
wadzono ul. Piłsudskiego. 

JÓZEFÓW: Tymczasowe 
zamknięcie Sikorskiego

EXPRESSEM
z Powiatu Otwockiego
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Po latach przygotowań 
wreszcie się udało. W ze-
szłym tygodniu inwestor 
GALERII KUPIECKIEJ pod-
pisał umowę z generalnym 
wykonawcą - BUDIMEXEM. 
Pierwsza łopata już wbita, w 
przyszłym tygodniu pojawią 
się kontenery i koparki. Z 
tego co się dowiedzieliśmy, 
szkielet budynku będzie go-
towy do końca roku, nato-
miast pierwsze zakupy zro-
bimy przyszłej jesieni.

To była 
inwestycyjna 

droga przez mękę
Pierwszą działkę przy Ku-
pieckiej inwestor nabył 
sześć lat temu - przypo-
mnijmy, że na przetargu, 
w którym udział brał rów-
nież Lidl.. Zamiast posta-
wić market, postanowił o 
budowie galerii handlowej z 
prawdziwego zdarzenia. W 
tym celu latami pozyskiwał 
grunty od właścicieli są-
siednich działek.
Po latach negocjacji wystą-
pił do miasta o nabycie bra-
kujących mu działek sta-
nowiących zaledwie 10% 
obszaru całej inwestycji. 
Prawie rok czekał na de-
cyzję rady miasta, a gdy ta 
wreszcie została wydana, 
oczekiwał na przeprowa-
dzenie przetargów ograni-
czonych. Inwestora czeka 
jeszcze załatwienie formal-
ności dotyczących zakupu 
brakujących działek, nie 

BUDIMEX ZBUDUJE GALERIĘ KUPIECKĄ
Zła wiadomość dla wszystkich otwockich malkontentów, wielbicieli niedokończonych inwestycji i tych, 
którzy wychodzą z założenia, że w Otwocku po prostu nic nie da się zrobić. GALERIA KUPIECKA JEST JUŻ 
W BUDOWIE! Jej generalnym wykonawcą została firma BUDIMEX.

ma to jednak wpływu na 
rozpoczęcie budowy.

Miasto zyska 
nowe centrum

Realizowana budowa obej-

Komentarz inwestora: Przy wyborze generalnego wykonawcy zwracaliśmy uwagę na kilka czynników. 
Nie chodziło tylko o ceny i terminy. Mieliśmy świadomość, że otwocczanie mają złe doświadczenia związane z bu-
dową innej galerii, dlatego też chcieliśmy, żeby naszą galerię wybudowała jedna z największych firm budowlanych w 
Polsce, o ugruntowanej pozycji na rynku. To daje gwarancję, że inwestycja zostanie zrealizowana na odpowiednim 
poziomie i w ustalonym terminie . Kolejnym czynnikiem, na który zwracaliśmy uwagę, była możliwość współpra-
cy generalnego wykonawcy z miejscowymi firmami, by wspierać lokalną przedsiębiorczość. Warto zaznaczyć, że 
Budimex już korzysta i będzie korzystał z pomocy naszych lokalnych przedsiębiorców, w tym m. in. członków Izby 
Przedsiębiorców Powiatu Otwockiego, na czym również nam zależało – powiedział Mateusz Krawczyk, członek 
zarządu inwestora, czyli WOT-INVEST Sp. z o. o.

Komentarz BUDIMEX: Cieszymy się, że inwestor wybrał naszą firmę do realizacji galerii w Otwocku. 
Jesteśmy największą firmą budowlaną w kraju, obecną na polskim rynku od prawie 50 lat. Zawieramy ponad 200 
kontraktów rocznie, a nasz portfel zamówień to 11 miliardów złotych.
Zrealizowaliśmy dziesiątki galerii, jak i wiele większych inwestycji, jak budowa szpitali, autostrad czy portów lotni-
czych. Wybór BUDIMEXU to gwarancja dotrzymania terminu i najlepszej jakości robót - powiedział nam Janusz 
Czarnecki z firmy Budimex.

muje swoim zasięgiem 
łącznie 60 działek. Upo-
rządkowanie stanu praw-
nego nieruchomości w tym 
miejscu było bardzo ciężką 
pracą i trzeba przyznać, że 
inwestor w ten sposób wy-

ręczył miasto, które od wielu 
lat borykało się z problemem 
innej niedokończonej galerii.
Otwarcie Galerii Kupieckiej  
to nie tylko poprawa wyglą-
du centrum i wygoda dla 
mieszkańców. To również 

nowe miejsca pracy, nowe 
marki, miejsce na spotka-
nia i eventy, remonty ulic na 
koszt inwestora, a dla mia-
sta  - dodatkowe dochody 
do budżetu.

Red.
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Do wycieku gazu doszło na 
ul. Mostowej, a dokładnie 
pod mostem w Otwocku 
– Mlądzu. Sytuacja miała 
miejsce w sobotę (28.07). 
Straż otrzymała zgłoszenie 
o 18.30. Na miejsce przybyło 

Rowery  
do wzięcia

Funkcjonariusze policji  
z Józefowa podczas pa-
troli zabezpieczyli dwa ro-
wery porzucone na terenie 
miasta. Być może zostały 
wcześniej skradzione, a ich 
właściciele nie zgłosili stra-
ty, a może po prostu ktoś 
zaparkował i zapomniał  
o swoim sprzęcie. Przeka-
zujemy prośbę józefowskie-
go komisariatu skierowaną 
do właścicieli rowerów, któ-
rzy rozpoznają swoją wła-
sność, o ich odbiór. Wcze-
śniej można zadzwonić  
i umówić wizytę w jednost-
ce - ul. Wyszyńskiego 10 
w Józefowie. Telefoniczny 
bezpośredni kontakt do dy-
żurnego to: 22 789 21 07. 
Komisariat jest czynny całą 
dobę. Pamiętajmy też, aby 

każdą kradzież zgłaszać na 
policję, nawet jeśli nasza 
strata materialna jest nie-
wielka. Nie wątpijmy w sku-
teczność działania funkcjo-
nariuszy. Niektóre rzeczy 
odnajdują zupełnie przy-
padkowo, przy okazji rewi-
zji i wykrywania poważnych 
przestępstw. Nadkomisarz 
otwockiej KPP Daniel Nie-
zdropa potwierdza, że cza-
sem u aresztowanego wła-
mywacza policja znajduje 
skradzione przedmioty, 
które nie zostały zgłoszone 
i rozpoczyna się poszuki-
wanie właścicieli. Ponadto 
zgłoszone kradzieże po-
zwalają funkcjonariuszom 
zwrócić uwagę na dany re-
jon, w którym np. nasila się 
plaga przestępstw.

Gaz pod 
mostem

również pogotowie gazowe  
i policja. Okazało się, że roz-
szczelnieniu uległ rurociąg 
gazowy średniego ciśnienia. 
Zadaniem straży było wy-
znaczenie strefy ochronnej  
i zabezpieczenie terenu. Dro-

Prowadzisz - nie śpij
W niedzielę (29.07) o godz. 
3.30 nad ranem kierują-
cy volkswagenem 21-letni 
mieszkaniec Mińska Maz. z 
niewyjaśnionych przyczyn 
zjechał na łuku drogi na po-
bocze i uderzył w drzewo. 
Wraz z nim podróżowa-

ło troje pasażerów, w tym 
jedna kobieta. Wszyscy to 
młodzi ludzie. W wyniku 
uderzenia kierowca i dwaj 
pasażerowie doznali obra-
żeń, więc zostali przewie-
zieni do szpitala. Kobieta 
nie ucierpiała. Do wypadku 

doszło we Władzinie k/Koł-
bieli. Kierowca twierdzi, że 
zasnął podczas prowadze-
nia pojazdu, co stało się 
przyczyną wypadku. Wia-
domo, że był trzeźwy. Oko-
liczności bada policja.

Jeszcze jeden  
śpioch za kółkiem

Aż trzy auta zderzyły się na 
skrzyżowaniu ul. Wawer-
skiej i Szkolnej. Sytuacja 
miała miejsce we wtorek 
(31.07) o godz. 16.40. Kie-
rujący oplem mężczyzna, 
prawdopodobnie w wyniku 
zaśnięcia, zjechał na prze-
ciwległy pas ruchu i zderzył 
się czołowo z toyotą pro-
wadzoną przez kobietę. W 
tył toyoty uderzył następnie 
hyundai. Tym autem po-
dróżowała kobieta z 6-let-
nim dzieckiem. Spośród 
wszystkich uczestników tyl-
ko chłopiec skarżył się na 
bóle. Ratownicy medyczni 

udzielili pomocy na miejscu. 
Jak się okazało - nikt poza 
tym nie ucierpiał. Wszyscy 
kierujący są mieszkańcami 
Otwocka. Byli trzeźwi. Dro-

gówka potraktowała sytu-
ację jako kolizję drogową, 
obarczając winą kierujące-
go oplem. Zapłaci mandat 
karny.

Straż – Policja  
– wspólna sprawa
Nie trzeba nikogo przeko-
nywać, jak ważne jest szyb-
kie i skuteczne reagowanie 
służb w różnych sytuacjach 
zagrożenia. Spektrum dzia-
łań policji i straży jest dzi-
siaj bardzo szerokie. Aby 
współpraca była jak naj-
bardziej owocna, munduro-
wi dzielą się swoją wiedzą  
i doświadczeniem. Okazją 
ku temu było trzydniowe 
szkolenie, które miało miej-
sce w KPP Otwock. Tym 
razem policjanci przed-
stawili specyfikę swojej 
służby strażakom, którzy 
mieli okazję zaczerpnąć in-

formacji od mundurowych 
kolegów. Szkolenie prowa-
dziło trzech wykładowców, 
każdy w swojej dziedzinie.  
I tak naczelnik Wydziału 
Ruchu Drogowego komi-
sarz Jakub Komorowski 
omówił przepisy określa-
jące poruszanie się po-
jazdu uprzywilejowanego 
po drogach oraz aspekty 
współpracy podczas za-
bezpieczania zdarzeń dro-
gowych. Kierownik referatu 
do walki z przestępczością 
gospodarczą i korupcją 
aspirant sztabowy Krzysz-
tof Sobków przybliżył kwe-

stie przestępstw ze swojej 
dziedziny, zachęcając do 
zdecydowanych postaw  
i reakcji mundurowych, któ-
re pozwolą ukrócić proceder 
przestępstw korupcyjnych  
i zatrzymać „łapówkarzy”. 
Oficer prasowy nadko-
misarz Daniel Niezdro-
pa przedstawił natomiast 
działania policji związane 
ze zjawiskami patologii 
społecznej, tj. przemocą  
w rodzinie, przybliżając pro-
cedury związane z ,,Niebie-
ską kartą”. Omówił sankcje 
karne za tego rodzaju za-
chowania dotyczące nie tyl-

ko opieki nad dziećmi, ale 
również zaniedbań wobec 
osób starszych.
Dobrze, że pojawiają się ta-
kie pomysły i są realizowa-
ne na naszym terenie. Każ-

dego dnia dziesiątki, może 
nawet setki ludzi korzystają 
z pomocy służb mundu-
rowych. Ich poświęcenie  
i profesjonalizm potrzebny 
jest nam wszystkim.

ga przez most została za-
mknięta do usunięcia awa-
rii, czyli do ok. godz. 20.00.  
W akcji zabezpieczającej 
brało udział 16 ratowników 
straży (3 zastępy). W wyni-
ku awarii nikt nie ucierpiał.

4 KRONIKA
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W trosce o pacjenta
5AKTUALNOŚCI

- Powiatowe Centrum Zdro-
wia Sp. z o.o. w Otwocku, 
ul. Batorego 44, wystąpiło 
w tym roku z trzema wnio-
skami o dofinansowanie 
projektu realizowanego  
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowiec-
kiego na lata 2014 – 2020.
Celem projektów jest wyj-
ście naprzeciw problemom 
mieszkańców powiatu 
otwockiego, by umożliwić 
im kompleksowość dia-
gnozowania i leczenia od 
podstawowej opieki zdro-
wotnej (POZ) do ambulato-
ryjnej opieki specjalistycz-
nej (AOS), aby w rezultacie 
uniknąć wydłużonych ho-
spitalizacji, a następnie,  
w jak największym stopniu 
umożliwić rehabilitację po 
procesie leczenia. W ra-
mach projektu przewiduje 
się m. in. doposażenie po-
radni onkologicznej i kar-
diologicznej w tomograf 
komputerowy, który jest 
obecnie podstawową meto-

W poprzednim wydaniu tygodnika „iOtwock” pisaliśmy, iż Po-
wiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku dostało 13,5 mln. zł na 
poprawę komfortu diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjen-
tów w przychodniach i szpitalu. Poniżej wypowiedź prezes 
PCZ Ewy Wojciechowskiej.

dą wykorzystywaną współ-
cześnie w diagnostyce 
większości rodzajów zmian 
nowotworowych. Podobnie 
jest w diagnostyce kardio-
logicznej, gdzie tomografię 
komputerową wykonuje się 
u pacjentów z umiarkowa-
nym i małym prawdopo-
dobieństwem rozpoznania 
choroby wieńcowej. Planu-
je się także zakup aparatu 
mammograficznego, który 
jest obecnie bezpieczną  
i efektywną metodą wykry-
wania raka piersi u kobiet, 
oceny mikrozwapnień czy 
drobnych zmian.
W trosce o dobro pacjen-
tów z niepełnosprawno-
ściami zaplanowano zakup 
aparatu RTG z mobilną 
przestawką umożliwiają-
cą wykonywanie badań w 
różnych pozycjach, np. pa-
cjentom na wózkach inwa-
lidzkich, a także założono 
usunięcie barier architekto-
nicznych poprzez wymianę 
windy oraz modernizację 
podjazdów i chodników.

Przewiduje się również mo-
dernizację gabinetów POZ 
i AOS, a także doposaże-
nie ich w aparaturę i sprzęt 
medyczny umożliwiający 
szybszą diagnozę proble-
mów zdrowotnych
w bezpośredniej odległo-
ści od swojego miejsca 
zamieszkania na poziomie 
opieki ambulatoryjnej – 
podkreśla prezes Wojcie-
chowska.
Warto przypomnieć, że  
w roku ubiegłym Funda-
cja Polsat wyremontowała  
i wyposażyła oddział dzie-
cięcy w szpitalu przy ul. Ba-
torego. Kilka lat wcześniej 
pewien dość zamożny pa-
cjent zlecił kapitalny remont 
oddziału wewnętrznego  
w podzięce za troskliwą opie-
kę szpitalną. Tak więc może 
warto, by gminy otwockiego 
powiatu - po konsultacji z 
zarządem PCZ - również do-
łożyły cegiełkę do naszego 
wspólnego szpitala?

AnKa
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Trzecia edycja akcji zosta-
ła uroczyście zainauguro-
wana we wtorek (31.07)  
w budynku Polskiej Agen-
cji Prasowej w Warszawie. 
Z zaproszenia skorzysta-
ła czwórka powstańców:, 
Hanna Stadnik, ps. „Han-
ka”, Jakub Nowakowski, 
ps. „Tomek”, Władysław 
Rosiński, ps. „Zapałka”  
i Jan Ryszard Sempka ps. 
„Sztychnicki”. Obok żołnie-
rzy i ich bliskich zasiedli 
przedstawiciele polskich in-
stytucji i firm, które zostały 
partnerami strategicznymi 
akcji, wolontariusze oraz 
dziennikarze (byliśmy i my 
– iOtwock.info).
Przewodniczącą Komite-
tu Organizacyjnego jest 
Agnieszka Łesiuk-Krajew-
ska, która opowiedziała, jak 
wiele radości przysporzyły 
kartki wysłane w ubiegłych 
latach. W dwóch poprzed-
nich edycjach wysłano 215 
507 kartek i listów. Jak waż-
ny jest to gest, potwierdzili 
sami obecni na spotkaniu 
powstańcy. Obok ciepłych 
słów Komitet wspiera na-
szych bohaterów również 
materialnie.
Inspiracją akcji stał się znany 
serial zrealizowany i wyemi-
towany przez TVP „Czas ho-
noru”. W działania Komitetu 
zaangażowała się czwórka 
aktorów występująca w fil-
mie: Magdalena Różczka, 
Agnieszka Więdłocha, An-

BohaterOn – włącz historę
Od 1 sierpnia do 2 października każdy z nas może wysłać bezpłatną kartkę do uczestników powstania warszaw-
skiego 1944. Można napisać kilka słów do tych, którzy byli uczestnikami walk i do dzisiaj służą nam jako świad-
kowie tamtych wydarzeń. Każdego roku jest ich coraz mniej.

toni Pawlicki oraz Maciej 
Zakościelny. Wszyscy oni 
wzięli również udział w na-
kręceniu specjalnego spotu 
reklamowego, który pro-
muje akcję. Pojawili się na 
ekranie obok prawdziwych 
żołnierzy: „Hanki” i „Tomka”. 
Spośród aktorów, ze wzglę-
dów zawodowych, na kon-
ferencji obecna była tylko 
Magdalena Różczka, która  
w kilku zdaniach zaznaczy-
ła, jak ważne są dla niej 
wartości przyświecające po-
wstańcom, a które pragnie 
przekazać swoim dzieciom.
Głos zabierali również 
wspomniani przedstawiciele 
instytucji i firm na czele z dy-
rektorem Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego Janem 
Ołdakowskim. Każdy z nich 
został „wywołany do tablicy” 
z pytaniem o pobudki, który-
mi kierują się, biorąc udział 
w akcji. W wypowiedziach 
pobrzmiewał patriotyzm  
i polskość reprezentowa-
nych przez nich firm. Ponad-
to wśród kilku osób znalazła 
się jedna córka powstańca  
i jeden wnuczek powstańca. 
Przypadek?
Po części oficjalnej uda-
ło nam się porozmawiać 
chwilę z Władysławem 
Rosińskim (rocznik 1926). 
Oto, co nam powiedział po-
proszony o ocenę powsta-
nia: „Powstanie musiało 
wybuchnąć. Było nie do po-
myślenia, żebyśmy zostali 

z boku po tym wszystkim, 
co przeżyliśmy podczas 
okupacji. Niestety, zawiedli 
sprzymierzeńcy. Dlatego 
zawsze powtarzam: ko-
chajmy wszystkich dooko-
ła, ale myślmy po polsku. 
Walczyć trzeba zawsze, 
nawet dzisiaj. Naród, który 
zostanie uśpiony, np. po-
przez względny dobrobyt 
– ginie.” Słowa powstańca 
nie wymagają komentarza.
Podajemy nazwy wybra-
nych instytucji i firm, w któ-
rych placówkach można 
bezpłatnie odebrać kartkę, 
a wypisaną wysłać na po-
dany adres albo bezpłat-
nie zostawić w kolekturze 
Lotto i wymienionych ni-
żej muzeach: stacje PKN 
Orlen, oddziały Poczty 
Polskiej, kolektury Lot-
to, samoloty Lot, lotnisko 
Chopina i biura Lot Travel, 
pociągi Polregio, biura 
PGE, Muzeum Powstania 
Warszawskiego, Muzeum  
II Wojny Światowej, Mu-
zeum Wojska Polskiego. 
Wypisana kartka trafi do 
jednego z powstańców 
(żołnierza można też 
wskazać imiennie). Moż-
na ją również wysłać elek-
tronicznie, korzystając ze 
strony www.bohaterON.pl. 
Dajmy świadectwo pamię-
ci o tych, którzy walczyli 
także o naszą wolność.

Sławomir Wąsowski.

Zapraszamy do obejrzenia 
filmu wyprodukowanego 
przez HernciszFilm - jest to 
relacja ze spotkania z prof. 
Witoldem Kieżunem, pod-
czas której opowiada on  
o okolicznościach wybuchu 
powstania warszawskiego. 
- Powstanie nie wybuchło  
1 sierpnia - mówi profe-
sor Witold Kieżun - a już  
28 lipca 1944 r., kiedy to 
warszawiacy odważyli się na 
zbiorowe nieposłuszeństwo 
wobec władz okupacyjnych.

Prof. Witold Kieżun: 
,,Powstanie warszawskie nie wybuchło 1 sierpnia…”

Dzień wcześniej Hitler roz-
kazał, by Warszawa stała 
się twierdzą, tzn. nie wolno 
było jej absolutnie poddać,  
a nadchodziły wojska so-
wieckie.   Gubernator Fischer 
nakazał więc, aby właśnie 
28 lipca do budowy forty-
fikacji obronnych zgłosiło 
się 100 tys. warszawiaków, 
jednakże prawie nikt się nie 
stawił na wezwanie. To był 
jedyny przypadek w historii 
tej okrutnej wojny, że wojen-
ny rozkaz, za którego niewy-

konanie karą była śmierć, 
został zignorowany masowo 
przez ludzi. Wielu zdawało 
sobie sprawę, że Niemcy 
nie odpuszczą. Napięcie  
w Warszawie było niesamo-
wite. Mieszkańcy mieli wy-
bór - albo walka z okupan-
tem, albo wymordowanie.
Profesor Witold Kieżun - 
obecnie ekonomista, pra-
cownik naukowy Akademii 
Leona Koźmińskiego w War-
szawie. Był żołnierzem Armii 
Krajowej, w czasie wojny  

w stopniu podporucznika. 
Brał czynny udział w powsta-
niu warszawskim, a po jego 
upadku trafił do sowieckich 
łagrów. Już w czasie po-
wstania został odznaczony 
Krzyżem Walecznych (sier-
pień 1944) oraz Krzyżem 
Srebrnym Orderu Virtuti Mi-
litari (23 września 1944, na-
dany przez gen. Tadeusza 

Bora-Komorowskiego).
Witold Kieżun, mimo że 
już jest 96-latkiem bardzo 
logicznie, jasno i ze szcze-
gółami opowiada historię 
najwaleczniejszych dni 
Warszawy.
Film do obejrzenia na por-
talu iOtwock.info lub na 
YouTube.

Red.
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dowych, a także stowarzy-
szeń i instytucji otwockich, 
wśród których znaleźli się 
także przedstawiciele Izby 
Przedsiębiorców Powiatu 
Otwockiego.
Po uroczystości wszyscy 
jej uczestnicy zostali zapro-
szeni na film pt. „Miasto 44” 
w reżyserii Jana Komasy 
do Kina OAZA w ATM im. 
S. Jaracza w Otwocku.

ZetKa
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Następnie o bohaterskiej 
walce stolicy oraz o potrze-
bie kultywowania pamięci 

74. rocznica wybuchu 
Powstania Warszawskiego w Otwocku

o tamtych 63 dniach 1944 
roku mówili: Bogdan Gło-
wacki - prezes Światowego 

Związku Żołnierzy Armii Kra-
jowej, Koła nr IV „Fromczyn” 
w Otwocku, Piotr Kudlicki - 
w imieniu ministra obrony 
narodowej, Piotr Stefański 
- wiceprezydent Otwocka, 
Mirosław Pszonka - starosta 
otwocki i Jarosłąw Margiel-
ski - przewodniczący Rady 
Miasta Otwocka. 
Uroczysty Apel Pamięci  
w hołdzie powstańcom, któ-
rzy polegli za wolną Polskę, 

1 sierpnia 2018 r.  na skwerze Szarych Sze-
regów w Otwocku zebrali się kombatanci, 
przedstawiciele lokalnego samorządu, poczty 
sztandarowe szkół, lokalnych instytucji i or-
ganizacji, harcerze oraz mieszkańcy. Punktu-
alnie o 17.00  - godzinie „W” zabrzmiał dźwięk 
syren przypominający moment rozpoczęcia 
Powstania Warszawskiego w 1944 roku.

odczytała Katarzyna Rolak, 
uczennica klasy wojskowej 
Technikum nr 1 w Otwocku 
wraz z pododdziałami strzel-
ców ZS „Strzelec” JS 1019 
im. Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej  
IV Rejon „Fromczyn”.
Zakończeniem uroczystej 
akademii było złożenie 
kwiatów pod pomnikiem 
przez przedstawicieli kom-
batantów, władz samorzą-
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Od września tego
roku w kalendarzu
wydarzeń w Ot-
wocku pojawi się
nowa cykliczna im-
preza sportowa. 

Trwają intensywne przygo-
towania do biegu, który ma być
wznowieniem otwockiej tradycji
półmaratonów. Już 23 września
biegacze - dorośli jak również
dzieci i młodzież  - będą mogli
się ścigać na 7,5-kilometrowej
trasie, jednocześnie pomagając
dzieciom, których rodzice zginęli
na początku lipca w wypadku
w Zabieżkach.

Ireneusz Paśniczek, prezes
Izby Przedsiębiorców Powiatu
Otwockiego (IPPO), i pomysło-
dawca imprezy zaproponował
żeby do miasta powróciła trady-
cja półmaratonu otwockiego. 

-To dobrze wpisuje się w
charakter naszego miasta. –
mówi Paśniczek - Każdy z
biegów będzie miał cel chary-
tatywny. Tegoroczny ma pomóc
osieroconym dzieciom: Jaku-
bowi, Zuzi, Wiktorii i Bartkowi.
Bieg będzie miał godnego pa-
trona - rotm. Witolda Pileckiego,
którego 75 rocznicę śmierci
czcimy w tym roku.

Zaraz, zaraz... powiecie.
Tradycja półmaratonów, a tu
bieg na 7,5 kilometra? Jak wy-
jaśnia Ireneusz Paśniczek, jest
to wstęp do przyszłych,
dorocznych długich biegów z
przyświecającym im celem
charytatywnym. 

- 8 lipca podczas otwockiego
półmaratonu na rolkach, roz-
mawiałem z Tomaszem
Celińskim, jednym z organiza-
torów tamtego wydarzenia.

Opowiadał mi,  jak dużo działo
się kiedyś w sporcie w Otwocku,
o bogatej  tradycji, szczególnie
biegowej, o zasługach OKS.
Tomasz - sam biegacz i trener
- chciałby powrotu do tej dobrej
tradycji, ale że trzeba do tego
więcej ludzi ,,nakręconych” jak
on, pozytywnie zwariowanych
jak np. Grzegorz Kałowski
(także organizator Pólmaratonu
rolkowego oraz innych imprez
sportowych, m.in. w SP nr 8) -
mówił prezes Paśniczek. - Sam
też lubię biegać i chciałbym
zdopingować kolegów przed-
siębiorców do odrobiny ruchu,
do oderwania się od biurka,
ciężkiej pracy i zadbania o swoją
kondycję. 

W tym samym czasie do
naszej gazety dotarła informacja
o potrzebie pomocy dzieciom
małżeństwa, które zginęło w
zderzeniu z pociągiem w Za-
bieżkach 1 lipca br. 

- Doszedłem do wniosku,
że nikt nie powinien przejść
obok tak wielkiej tragedii obo-
jętnie, a impreza sportowa
może i powinna mieć charakter
charytatywny - stwierdza

Ireneusz Paśniczek. 
Nie namyślając się wiele,

postanowił wciągnąć do orga-
nizacji takiego wydarzenia
IPPO. Udało mu się zarazić
swoim entuzjazmem zarząd
Izby i przedsiębiorcy zdecy-
dowali, że zorganizują bieg.

- Z racji z tego, że znam
wielu przedsiębiorców, posta-
nowiłem zachęcić Izbę, aby
włączyła się do organizacji
takiego biegu, który byłby cyk-
liczny i zawsze na rzecz osób
potrzebujących pomocy - do-
daje pan Paśniczek.

Aby jak najbardziej profesjon-
alnie przygotować ten bieg i w
zamyśle następne), prezes
IPPO spotkał się z Tomaszem
Celińskim i Grzegorzem
Kałowskim. Narada okazała się
bardzo konstruktywna, ponieważ
udało się od razu ustalić datę i
nawet nazwę wydarzenia, które
będzie odbywało się ku czci
rotmistrza Pileckiego. - Uzgod-
niliśmy, że najlepszym terminem
na półmaraton w Otwocku byłby
początek września. W tym roku
jednak, ze względu na zbyt
późny czas, postanowiliśmy

wyjątkowo zorganizować bieg
krótszy 23 września, a za rok
wystartować z półmaratonami.

Wspaniały patron
Tegoroczny bieg ma być

zamknięciem obchodów ku
pamięci rotmistrza Witolda
Pileckiego, a zaplanowanych
przez miasto na 21 i 22 wrześ-
nia. 7,5-kilometrowy dystans
zaproponował Tomasz Celiński.
Nie jest on przypadkowy,
bowiem w tym roku obchodzimy
75-lecie śmierci rotmistrza
Pileckiego. 

Witold Pilecki to znakomity
patron wydarzenia biegowego
z charytatywnym przesłaniem.
Był bowiem nie tylko żołnierzem
Wojska Polskiego i Państwa
Podziemnego oraz więźniem
niemieckiego obozu zagłady
KL Auschwitz, z którego uciekł
i przekazał  światu raport o
jego potwornej działalności. Nie
tylko niezłomnym bohaterem
zamordowanym przez Urząd
Bezpieczeństwa w więzieniu
mokotowskim w 1948 r. Ale,
jak mówią badacze jego życia,
był też artystą, sportowcem,
uwielbiał humor, kochał ludzi i
świat. W Otwocku po śmierci
rotmistrza znalazła schronienie
i pracę jego żona Maria Pilecka.
Została zatrudniona jako
nauczycielka w Ognisku To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci Ul-
icy „Świder” przez Kazimierza
Lisieckiego „Dziadka”.

Trzeba pomagać
Wracając do wrześniowego

biegu charytatywnego - został
pomyślany jako “rozbiegówka”
do maratonu warszawskiego,
który zaplanowano na kolejny
tydzień.

Głównym organizatorem jest
Izba Przedsiębiorców Powiatu
Otwockiego,  współorganiza-
torem zaś UKS Bieliki ze SP
nr 8. Wpisowe dla uczestników
będzie wynosiło 30 zł (można
wpłacać więcej), które w całości
zostanie przeznaczone na
rzecz osieroconych dzieci. Za
tę kwotę każdy uczestnik otrzy-
ma  pakiet startowy, a m.in.,
medal z wizerunkiem rtm.
Pileckiego.. Dla zwycięzcy or-
ganizator planuje atrakcyjną
nagrodę. Dla dzieci, dla których
zorganizowany zostanie bieg
towarzyszący, udział i pakiet
startowy przewidziany jest
bezpłatnie.

- Zachęcam wszystkich
przedsiębiorców z Otwocka do
wsparcia finansowego biegu
oraz startu w nim - mówi
Ireneusz Paśniczek. - Gorąco
zapraszamy mieszkańców mi-
asta i powiatu do udziału w
wydarzeniu. Przyświeca nam
bowiem szczytny cel - zbiórka
pieniędzy na start dla czwórki
osieroconych dzieci. Organi-
zator sam także planuje wys-
tartować.

Bieg - jak się dowiedzieliśmy
- nie będzie jedyną formą po-
mocy sierotom. Jako kolejny
etap przewidziano zbiórkę
pieniędzy przez konto fundacji
oraz do puszek w sklepach.

- Już dziś zapraszam właś-
cicieli sklepów, aby zgłaszali się
do Izby po puszkę i plakat in-
formacyjny - mówi Ireneusz
Paśniczek. - Zapraszam też
stowarzyszenia, organizacje,
straże pożarne, żeby pokazać,
że jesteśmy razem z tą rodziną,
że potrafimy zrobić coś wspólnie
dla naszych dzieci. 

Kazimiera Zalewska
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Od strony formalnej o opiekę
nad całą czwórką wystąpiła do
sądu pani Elżbieta Skrzeczyńs-
ka - babcia. W jej postawie
widać miłość do wnucząt i prag-
nienie zapewnienia im dobrych
warunków do dalszego życia.
Należy podkreślić, że pani Elż-
bieta ma pełną świadomość
odpowiedzialności, którą na
siebie bierze – sama wychowała
pięć córek, które jej mąż osie-
rocił, gdy były w podobnym
wieku, jak teraz jej wnuki. Umi-
ała stworzyć rodzinę o silnych
więzach - córki na zmianę przy-

jeżdżają, by wspierać mamę w
opiece nad wnukami, a ich
dzieci spędzają czas z kuzy-
nami. Zięciowie pomagają w
załatwianiu formalności, których
w takiej sytuacji jest wiele. 

Rodzina doświadczyła wiele
dobra od sąsiadów i
mieszkańców Zabieżek, insty-
tucji oraz władz gminy Ce-

lestynów. Za te wszystkie formy
pomocy, obecność, dobre
słowo, okazaną troskę chcą tą
drogą jeszcze raz podziękować.

List babci do IPPO:
Prośba o pomoc: Zwracam

się z uprzejmą prośbą o pomoc

dla czworga osieroconych

dzieci: Jakuba 12 lat, Zuzi 10

lat, Wiktorii 8 lat i Bartka 3 lata.

Rodzice ich zginęli w trag-

icznym wypadku komunika-

cyjnym dnia 1.07.2018 r. w Za-

bieżkach. Będę sprawowała

opiekę prawną nad dziećmi i

w związku przeprowadzką do

mojego mieszkania w Warsza-

wie potrzebuję wsparcia w

urządzeniu im nowego, bez-

piecznego życia. Moje

wyposażenie mieszkania

jeszcze nie jest przystosowane

do zamieszkania z moimi

wnukami. Potrzebuję nowych

łóżek, dużej pojemnej szafy ,

biurka, przyborów edukacyjnych

tj. komputer lub laptop, dużej

lodówki , zmywarki i zastawy

stołowej. Proszę o tę pomoc,

bo to ułatwi mi wychować dzieci

mojej córki Małgorzaty Rudow-

skiej.

LICZĘ NA DOBRE SER-

CA.

Elżbieta Skrzeczyńska

Liczą na dobre serca
1 lipca na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Zabieżkach zginęło małżeń-
stwo (o wypadku pisaliśmy w nr 9 iOtwock.info z 6 lipca br.). Czwórka osieroconych
dzieci od razu została otoczona opieką sąsiadów, rodziny i instytucji.
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Dane naszych klientów są bezpieczne
Z Ryszardem Myśliwskim - pełnomocnikiem zarządu Otwockiego Przedsiębiorstwa  

Wodociągów i Kanalizacji ds. ZSZ ISO rozmawia Andrzej Idziak

- 25 maja br. weszło w ży-
cie Ogólne Rozporządze-
nie o Ochronie Danych 
Osobowych. W jakim 
zakresie przetwarzacie 
dane swoich klientów?

- Ściślej rzecz biorąc, roz-
porządzenie weszło w ży-
cie 24 maja 2016 r., a od 
25 maja tego roku znaj-
duje swoje zastosowanie  
w praktyce. Wszystkie pod-
mioty gromadzące i prze-
twarzające dane osobowe 
miały więc 2 lata na przygo-
towanie i dostosowanie się 
do nowych przepisów. Na-
sza spółka już w maju 2014 
r. wprowadziła „Politykę 
bezpieczeństwa informacji” 
oraz opracowała instrukcję, 
jak pracować z systemem 
informacji oraz zarządzać 
zasobami informatycznymi 
służącymi do przetwarza-

nia danych osobowych.
Kiedy w 2010 r. wdrożyliśmy 
zintegrowany system zarzą-
dzania ISO, a w szczegól-
ności normę zarządzania 
jakością PN-EN ISO 9001, 
musieliśmy zmodyfikować 
naszą procedurę identyfi-
kacji oraz ocenę zgodności 
z wymaganiami prawnymi 
odnoszącymi się do naszej 
działalności. Również jeżeli 
chodzi o wymagania indy-
widualne wynikające np.  
z podjętych decyzji, potrzeb 
czy oczekiwań zaintere-
sowanych. Pomogło nam 
to przeprowadzić analizę 
naszych procedur i przy-
gotować się do wymogów 
RODO oraz bieżących aktu-
alizacji przepisów prawa.
Zakres przetwarzania da-
nych w naszej spółce zależy 
od kategorii osób, których 
dane dotyczą. Kategorie, 

którymi się posługujemy 
to: klienci, potencjalni pra-
cownicy i współpracownicy, 
pracownicy i współpracow-
nicy, w tym - byli pracow-
nicy i współpracownicy 
oraz członkowie ich rodzin, 
potencjalni dostawcy i ich 
pracownicy bądź współ-
pracownicy, dostawcy i ich 
pracownicy i współpracow-
nicy, i tak dalej. Wszystkie 
kategorie zostały zidentyfi-
kowane zgodnie z obowią-
zującą w naszym przedsię-
biorstwie „Polityką ochrony 
danych osobowych”.

- O jakiej skali liczbowej 
mówimy, jeżeli chodzi  
o przetwarzanie danych  
w przypadku takiego przed-
siębiorstwa jak Wasze?

- W zależności od kate-
gorii są to różne liczby. 
Najliczniejszą grupę sta-
nowią klienci indywidualni 
i zbiorowi (wspólnoty oraz 
spółdzielnie mieszkanio-
we) - to ponad 7000 umów, 
następnie firmy i zakłady 
- to ponad 300 podmiotów  
i w końcu ponad 100 klien-
tów reprezentujących insty-
tucje administracji użytecz-
ności publicznej. Liczną 
kategorię stanowią również 
nasi pracownicy i współpra-
cownicy oraz członkowie 
ich rodzin.
Zgodnie z obowiązującą 
ustawą o zamówieniach 
publicznych jesteśmy zo-
bowiązani również do 
przetwarzania danych oso-
bowych naszych wykonaw-
ców i podwykonawców. 
Nie jest to może duża ska-
la, ale i ona poddana jest 
ścisłym rygorom ochrony 
danych. W ramach prowa-
dzonej przez nas dz+ia-
łalności zdarza się także, 
że powierzamy przetwa-
rzanie danych osobowych 
również innym podmiotom 
(np. towarzystwu ubezpie-
czeniowemu, przychodni 
medycyny pracy, kance-
larii prawnej czy firmie 
ochroniarskiej). Robimy to 
oczywiście na zasadach 
określonych w umowie 
oraz zgodnie z przepisami 
regulującymi przetwarzanie 
danych osobowych okre-
ślonymi w szczególności 

przez RODO.
- Jak w OPWiK realizowa-
na jest kwestia wypełnie-
nia obowiązku informa-
cyjnego?

- Zgodnie z art. 13 i 14 
Ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych na na-
szej stronie internetowej 
jest umieszczona klauzula 
informująca  klientów, kto 
jest administratorem ich da-
nych, na jakiej podstawie, 
w jakim celu i na jaki okres. 
Informujemy również o ich 
prawach, tzn. dostępie do 
treści swoich danych, moż-
liwości ich sprostowania lub 
ograniczenia przetwarza-
nia, jak również o prawie 
do wniesienia sprzeciwu 
wobec ich przetwarzania, 
prawie do ich przeniesienia 
oraz wniesienia skargi do 
organu nadzorczego.
Obowiązek informacyjny 
realizowany jest również 
wobec osób ubiegających 
się o zatrudnienie w na-
szym przedsiębiorstwie,  
w stosunku do wykonaw-
ców lub zleceniobiorców, jak 
również w przypadku, kiedy 
dane osobowe zbierane są 
w sposób inny niż od osoby, 
której one dotyczą.

- Przetwarzanie danych 
osobowych bezpośred-
nio wiąże się ich bez-
pieczeństwem. Jak są 
chronione dane klientów 
OPWiK?

- Za bezpieczeństwo pozy-
skanych przez nas danych 
odpowiada administrator, 
czyli w naszej struktu-
rze organizacyjnej zarząd 
spółki, Inspektor Ochrony 
Danych pełni zaś funkcję 
doradczą. Ten pierwszy  
musi zapewnić zasoby 
od strony organizacyjnej, 
drugi - zadbać o kwe-
stie techniczne i ludzkie.  
W praktyce wygląda to 
tak, że zarząd podejmuje 
stosowne zarządzenia, za-
bezpiecza środki finanso-
we na zakup odpowiednich 
narzędzi, a ja - po prze-
prowadzeniu konkretnej 
analizy - proponuję ade-
kwatne i rozsądne z eko-
nomicznego punktu widze-
nia rozwiązania techniczne 

oraz dbam o przeszkolenie 
pracowników zajmujących 
się zbieraniem i przetwa-
rzaniem danych osobo-
wych. W ramach działań 
organizacyjnych mieści się 
monitoring „Polityki ochro-
ny danych osobowych”, 
opieka nad środowiskiem 
informatycznym ze stro-
ny kierownika komórki ds. 
IT oraz zbieranie od osób 
upoważnionych oświad-
czeń o zachowaniu pouf-
ności danych osobowych, 
sposobie ich zabezpiecze-
nia i czynnościach, jakim 
są poddawane zgodnie  
z art. 30 RODO. Od strony 
technicznej wprowadzone 
zostały m.in.: zabezpie-
czenia, które zapewniają 
poufność przetwarzanych 
danych osobowych, ich 
integralność oraz rozliczal-
ność.
Mogę zapewnić, że wszyst-
kie podejmowane przez nas 
działania, zarówno organi-
zacyjne, jak i techniczne, 
są skuteczne i odpowied-
nio chronią dane osobowe 
i inne przed „wyciekiem” na 
zewnątrz.

- Czy RODO dyktuje sto-
sowanie określonych 
technologii lub  proce-
sów?

- Nie. RODO ustanawia je-
dynie rozległy zbiór norm 
i wymogów, które należy 
spełnić przy przetwarzaniu 
danych osobowych, ale nie 
narzuca konkretnych tech-
nologii, procesów czy sys-
temów. W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa przetwa-
rzanych danych oraz ich 
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zgodności z rozporządze-
niem, przedsiębiorstwa 
mogą stosować różnego 
rodzaju środki techniczne  
i organizacyjne.

- Czy prowadzicie anali-
zę ryzyka i podatności na 
ewentualne zagrożenia?

- Oczywiście. W ramach 
„Procedury zarządzania ry-
zykiem”, zarówno kierow-
nictwo OPWiK, kierownicy 
komórek organizacyjnych, 
jak i pozostali pracowni-
cy oraz współpracownicy 
spółki, doskonale zdają 
sobie sprawę z ewentual-
nego ryzyka związanego 
z przetwarzaniem danych 
i wiedzą, jak reagować  
w sytuacjach kryzysowych. 
Przeanalizowane zostały  
i oszacowane pod tym ką-
tem zarówno zasoby infor-
matyczne - komputery, na 
których przechowywane są 
dane, aplikacje stosowane 
do ich przetwarzania, jak 
również pomieszczenia,  
w których chronione są za-
soby informacyjne. System 
został poddany także we-
ryfikacji pod względem po-
datności na hipotetyczne 
zagrożenia oraz ewentual-
ne skutki, jakie może wy-
wołać utrata danych oso-
bowych. Zidentyfikowany 
poziom ryzyka takich sytu-
acji w spółce został osza-
cowany na poziomie śred-
nim i wysokim, co oznacza, 
że przy okresowym i sta-
łym monitorowaniu proce-

sów przetwarzania danych 
- prawdopodobieństwo wy-
stąpienia zdarzeń kryzyso-
wych jest znikome.

- Czy z wejściem w życie 
RODO wprowadziliście  
w OPWiK jakieś szczegól-
ne kroki wzmacniające 
bezpieczeństwo danych?

- Jak już wspomniałem 
wcześniej, samo szacowa-
nie ryzyka wymagało od 
nas stworzenia odpowied-
nich procedur zarządza-
nia. Musieliśmy bowiem 
zidentyfikować procesy,  
w których dochodzi do prze-
twarzania danych i określić, 
jak powinien wyglądać wła-
ściwy sposób ich przetwa-
rzania. Zidentyfikować za-
grożenia i słabości, jakie 
występują we wszystkich 
procesach i ocenić ich skut-
ki. To była ogromna praca, 
podczas której opracowali-
śmy procedurę oceny skut-
ków, wprowadziliśmy arku-
sze ocen i wreszcie sposób 
przeprowadzania audytów 
zgodności. Te wszystkie po-
czynania zostały wykona-
ne po to, aby nasz system 
bezpieczeństwa danych 
był maksymalnie szczelny. 
Wprowadziliśmy także do-
datkowe zabezpieczenia 
systemu informatycznego, 
ale o nich, proszę wyba-
czyć, ze względów bezpie-
czeństwa. nie chciałbym 
mówić…

- Dziękuję za rozmowę.

Jak poinformowała GDD-
KiA, 18 lipca br. Jacek 
Gryga, p.o. Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad oraz Przemy-
sław Gorgol, p.o. Dyrek-
tora Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych 
(rządowej instytucji, która 
ocenia wnioski i przyznaje 
dofinansowanie) podpisali 
umowę na dofinansowanie 
budowy odcinka węzeł Za-
kręt - węzeł Lubelska drogi 
ekspresowej S17 Warsza-
wa - Garwolin. Unijna do-
tacja na tę część drogi to 
ponad 274 miliony złotych. 
Parę dni wcześniej inwe-
stor podpisał również umo-
wę z konsorcjum firm TPF 
Sp z o.o. oraz TPF GE-
TINSA EUROESTUDIOS 
S.L. (dawniej GETINSA – 
PAYMA S.L.) na pełnienie 
nadzoru nad projektowa-
niem i realizacją robót przy 
budowie węzła „Lubelska” 
w Majdanie oraz odcinka 
odcinku od węzła „Zakręt” 
(z węzłem) do węzła „Lu-
belska”.
Wciąż nie ma jednak kon-
kretnej decyzji dotyczącej 
fragmentu S17 między miej-
scowościami Zakręt i Marki. 
Regionalna Dyrekcja Ochro-
ny Środowiska w Białym-
stoku przesunęła na koniec 

Tu będzie węzeł Zakręt (Fot. GDDKiA)

Co dalej ze Wschodnią 
Obwodnicą Warszawy?
Około połowy lipca podpisana została umowa na ponad ćwierć miliarda złotych 
dofinansowania unijnego budowy węzeł Zakręt - węzeł Lubelska ekspresówki S17. 
WOW jest więc już pewna do Zakrętu, z drugiej strony stolicy w opracowywaniu kon-
cepcji budowlanej znajduje się odcinek od węzła Ząbki do węzła Drewnica. Wciąż 
niewiadomą pozostaje odcinek od Marek do Zakrętu. Decyzję środowiskową w tej 
sprawie miał wydać RDOŚ do 31 lipca, ale została ona przesunięta o kolejny miesiąc 
ze względu na „skomplikowany charakter”.

sierpnia termin wydania de-
cyzji w sprawie wyboru wa-
riantu przebiegu drogi.
Obecnie GDDKiA preferuje  
wariant tzw. zielony trasy, 
który biegnie przez centrum 
Wesołej, a  któremu ostro 
sprzeciwiają się mieszkańcy 
tej dzielnicy Warszawy, jak 
również sąsiedniego Sule-
jówka. Jak napisała TVN 
Warszawa: „Początkowo 
najważniejszy przy wybo-
rze [dla GDDKiA] był wpływ 
drogi na środowisko, a więc 
również jakość życia miesz-
kańców. Stanowił 3/4 całej 
oceny. W 2015 roku waga 
tego aspektu została jed-
nak zrównana z pozostałymi 
kryteriami. Teraz na decy-
zję drogowców środowisko 
wpływa w 1/3. Liczy się do-
kładnie tak samo, jak kryteria 
techniczne i ekonomiczne”.
Mieszkańcy Wesołej sta-

nowczo obstają przy wa-
riancie czerwonym, gdzie 
S17 biegnie tunelem bliżej 
osiedla Zielona. Tyle, że są 
problemy ze środkami na 
ten tunel. Wprawdzie ostat-
nio Marek Chodkiewicz, 
wiceminister infrastruktu-
ry, stwierdził, że  fundusze 
„ się znajdą”, tyle tylko, 
że ten wariant nie trafił do 
analiz Regionalnej Dyrek-
cji Ochrony Środowiska. 
Oznacza to, że jego reali-
zacja mogłaby się wiązać 
z wszczęciem ponownego 
postępowania, co z kolei 
zaowocowałoby dużym 
opóźnieniem w rozpoczę-
ciu budowy.
W każdym razie, po wielu 
latach zmian koncepcji, za 
miesiąc RDOŚ ma wydać 
decyzję środowiskową.

ZetKa
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6 lipca 1944 roku doszło 
do udanego zamachu na 
życie hitlerowskiego kata 
ludności powiatu garwo-
lińskiego - starostę Karla 
Freudenthala. Egzekucję 
na szosie lubelskiej (daw-
niej lwowskiej) w okolicy 
Kołbieli, a dokładniej Bo-
ciana i Anielinka - wykonał 
oddział Kedywu, Obwodu 
AK „Gołąb” (Garwolin) pod 
dowództwem ppor. Wacła-
wa Matysiaka. W odwecie 
za ten czyn, 8 lipca, Niem-
cy rozstrzelali w Garwolinie 
30 osób, a dalszych ok. 50 
Polaków aresztowali w Koł-
bieli, część z nich wywożąc 

Pociąg śmierci
29 lipca wójt gminy Kołbiel Adam Budyta - w towarzystwie proboszcza kołbielskiej parafii ks. Krzysztofa  

Abramowskiego, harcerzy i mieszkańców - odsłonił w Kołbieli tablicę upamiętniającą nazwiska osób, które  
30 lipca 1944 roku były wiezione tzw. “pociągiem śmierci” z Pawiaka do obozów koncentracyjnych w Gross-Rosen  

i Ravensbruck, ale w męczarniach straciły życie podczas transportu. W wydarzeniu brały udział rodziny  
zamęczonych 74 lata temu mieszkańców gminy, a także przewodniczący Komitetu Pamięci Poległych Jan Ciszkowski.

na Pawiak, część zaś na 
roboty i do obozów koncen-
tracyjnych.
,,8 lipca nad ranem, żan-
darmeria niemiecka oto-
czyła Kołbiel. Aresztowano 
ok. 50 tzw. zakładników, 
mieszkańców tej osady,  
w tym podwójta gminy - 
Jana Nowaka, mieszkań-
ca wsi Rudno. Najpierw 
we wczesnych godzinach 
rannych zatrzymali żołnie-
rzy AK (potwierdzonych 
aresztantów jest 21), gru-
pujących się przeważnie w 
miejscowej OSP, areszto-
wanych z ”listy” w wyniku 
prawdopodobnie wsypy – 

czytamy w monografii pra-
cownika Muzeum 7 pułku 
Ułanów Lubelskich w Miń-
sku Mazowieckim Artura 
Piętki. - Na czas obławy 
osadzono ich w miejsco-
wej remizie (starej). Wy-
wieziono ich następnie do 
Mińska Mazowieckiego. 
Wśród nich byli trzej na-
uczyciele Publicznej Szko-
ły Powszechnej w Kołbie-
li, tj.: wieloletni kierownik 
szkoły Feliks Fijałkowski 
oraz nauczyciele - Józef 
Duszczyk i Tadeusz Drecki. 
Jak mówią rodziny aresz-
towanych, zatrzymany 
miał być także ksiądz pro-

boszcz kołbielski Konstan-
ty Kostrzewski, ale został 
zwolniony na komendzie 
w Mińsku Maz. Aresztanci 
zostali przewiezieni cię-
żarówką do murowanego 
białego budynku (gestapo) 
w pobliżu skrzyżowania ulic 
Warszawskiej i Kościelnej 
w Mińsku. Gdyby nocowali 
w mińskim areszcie, mieli 
być odbici. Niestety, już po 
2-3 godzinach wywieziono 
ich na Pawiak do Warsza-
wy. Po okresie jednej, do 
dwóch godzin, zatrzymano 
kolejnych mężczyzn. Ale 
już nie z „listy”. Byli to mło-
dzi ludzie, którzy mieli być 
wywiezieni na roboty do 
Rzeszy Niemieckiej. Tych 
zebrano na rynku. Sta-
nowili grupę ok. 30 osób. 
Mężczyźni ci zostali także 
przewiezieni, ale inną cię-
żarówką do prowizorycz-
nego obozu w Kędzieraku 
(lub pod nim) w okolicy to-
rów pilawskich.
Wszyscy kołbielscy zakład-
nicy z Pawiaka, spośród 
1400 mężczyzn i 400 ko-
biet (w tym z Serbii), nad 
ranem 30 lipca 1944 r.,  
w wyniku ewakuacji więzie-
nia zostali wyprowadzeni 
i na ul. Stawki załadowani 
na ostatni transport „po-
ciągu śmierci” do obo-
zów koncentracyjnych  
w Gross-Rosen i Ravens-
bruck. Pośród bicia i prze-
kleństw Niemców, zostali 
umieszczeni w wagonach 
po cemencie, średnio po 
120 - 140 osób w każdym.  
Z relacji Tadeusza Dreckie-
go wiadomo, że wszyscy 
kołbielanie zostali załado-
wani do jednego wagonu. 
Od godz. 4 rano wśród 
jęków, w tumanach pyłu, 
upale i ogromnym ścisku 
dusili się w nie wentylowa-
nych, ze szczelnie zabitymi 
oknami, wagonach. Pierw-
szym zmarłym podczas 
transportu kołbielaninem, 
już o godz. 2 po południu, 
był Tomasz Floriańczyk. 14 
z 21 zakładników z Kołbie-
li udusiło się. Następnego 
dnia na stacji w Skiernie-

wicach doszło do masakry. 
Oto relacja jednego z więź-
niów: (...) Każą nam wyno-
sić trupy poduszonych do 
jednego wagonu na boczni-
cy. Ci już tu zostaną na za-
wsze. Z każdego wagonu 
wynoszą po paru kolegów 
poduszonych. Kilkunastu 
udaje zaduszonych i wy-
noszą ich na wspólny stos 
do wagonu. Liczą oni, że 
gdy pociąg odjedzie jakoś 
umkną. Biedni w tej grze 
przegrali swą stawkę. Gdy 
już wagon na bocznicy za-
pełnił się ciałami, a było ich 
około 200, ruszamy dalej 
w nieznane. Na bocznicy 
został samotny wagon nie-
boszczyków, wśród których 
gramolą się żywi.
Nadeszła straszna chwila. 
Na rozkaz gestapowców 
4 bahnschutzów tzw. straż 
kolejowa oblewa wagon  
z ciałami ze wszystkich 
stron benzyną i podpala go. 
I oto pod niebo wśród dymu 
i płomieni i skwierczących 
ciał wzbiły się nieludzkie 
krzyki, ludzi żywcem palo-
nych. To wyło ciało ludzkie 
żywcem palone, cal po calu 
pełzał żarłoczny ogień chci-
wie pożerając to, co parę 
dni temu było człowiekiem. 
Jakie nieludzkie męki prze-
żyli ci ludzie, jakże w tę go-
dzinę przeklinali myśl, która 
ich tu zawiodła. Myśleli, że 
przeżyją, ale już na Pawia-
ku śmierć swym stygmatem 
zaznaczała ich czoła. Oto 
pochodnie ludzkie Nerona 
XX wieku. I tak w ten dzień 
płoną. (...)”. Następnie jeńcy 
sowieccy wyrywali ze szkie-
letu wagonu bosakami czar-
ną zwęgloną masę ludzką i 
ściągali do dołu. W miejscu 
tym, obok tartaku, po oku-
pacji postawiono krzyż. Tra-
gedię tę upamiętnia także 
obelisk i tablica na ścianie 
dworca kolejowego w Skier-
niewicach (od strony parkin-
gu). Po wojnie, 14 września 
1945 r., dokonano ekshuma-
cji wszystkich ofiar. Szcząt-
ki złożono do 17 trumien  
i 2 skrzyń, które następnie 
pochowano na skierniewic-
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kim cmentarzu przy parafii 
św. Jakuba w jednej zbioro-
wej mogile. Ofiarę, jaką po-
nieśli, upamiętniają ich imio-
na i nazwiska na pomniku z 
piaskowca. 
Wśród co najmniej 78 spa-
lonych ofiar - 14 pochodziło 
z gminy Kołbiel. 
Byli to: Bolesław Choda-
kowski - aptekarz (w części 
tzw. internatu przy koście-
le), lat 54; Józef Duszczyk 
- nauczyciel, lat 32; Paweł 
Falenciak- emerytowany 
tramwajarz, lat 66; Feliks Fi-
jałkowski - kierownik szkoły 
powszechnej (dziś podsta-
wówki przy ul. Szkolnej), 
lat 57; Tomasz Floriańczyk- 
masarz i restaurator, lat 40; 
Antoni Kucharski- krawiec, 
lat 36; bracia Maciosowie: 
Józef- listonosz, w konspi-
racji w sekcji dywersji , lat 
23; Jan- rolnik, lat 19; Jan 
Mlącki- masarz i restau-
rator, lat 42; Jan Nowak 
- podwójt (zastępca wój-
ta), lat 42; z Rudna - bra-
cia Ostrowscy: Stanisław 
- porucznik AK (pośmiert-
nie odznaczony Krzyżem 

Walecznych i awansowany 
na kapitana) ps. Strażak, 
lat 27; Jan - technik drogo-
wy, lat 31, obaj z folwarku  
w Starej Wsi (synowie 
ogrodnika) - dziś część Koł-
bieli; Władysław (Bolesław) 
Stachowicz- robotnik, lat 
31; Michał (Ryszard) Wil-
bik- piekarz, lat 37.
Pozostali przy życiu ko-
łbielanie trafili do obozu  
w Gross-Rosen. Byli to: bra-
cia Bęczkowie: Jan - stolarz 
i strażak miejscowego OSP, 
ok. 25 lat; Andrzej - woźny 
Urzędu Gminy w Kołbie-
li i naczelnik OSP Kołbiel, 
ok. 40 lat; Józef Dąbrow-
ski- fryzjer, żołnierz AK, ps. 
Rumun, lat 23; Tadeusz 
Drecki- nauczyciel, wygna-
niec z woj. poznańskiego; 
Bolesław Makoś- robotnik, 
ok.25 lat; Franciszek Rosła-
niec- handlarz bydła, ok. 50 
lat; Witalis Wawrzyniak- sto-
larz, przesiedleniec z woj. 
poznańskiego.” 

Cześć ich pamięci !
Andrzej Kamiński

Przeszedł on w PKP wery-
fikację warunków eksplo-
atacyjnych, technicznych i 
ekonomicznych w projekcie 
pod nazwą „Poprawa bez-
pieczeństwa na skrzyżo-
waniach linii kolejowych z 
drogami – Etap III”. Kolej 
zarezerwowała na nasz 
tunel/wiadukt kwotę do 10 
802 382 zł netto. W zamian 
za to zlikwidowany zostanie 
przejazd w poziomie szyn 
w ul. Jankowskiego, a prze-
jazd w ul. Prostej będzie 
przebudowany na przejazd 
z rogatkami. Pozostałe 
koszty są po stronie samo-
rządu. Ostateczne kwoty 
będą znane po podpisaniu 
porozumienia, wykonaniu 

Modernizacja budynku 
stacji PKP w Celestynowie

Kilka dni temu gmina 
Celestynów otrzymała 
informację z Banku Go-
spodarstwa Krajowego 
o zakwalifikowaniu wnio-
sku do dofinansowania. 
Kwota, jaką ma otrzymać, 
to 627 203,00 zł i umoż-

11 milionów na budowę tunelu/wiaduktu
Kilka dni temu gmina Celestynów otrzymała bardzo dobrą wiadomość. Wniosek zawierający koncepcję bezkolizyjnego 
rozwiązania komunikacyjnego polegający na budowie tunelu lub wiaduktu w lokalizacji ul. Jankowskiego został ocenio-
ny pozytywnie i znalazł się na liście podstawowej do dalszego procedowania.

projektu, a następnie wyło-
nieniu wykonawcy zadania. 
Gmina będzie musiała wy-
łożyć ok. 10 mln zł, co jest 
dużym wyzwaniem. Oczy-
wiście podjęte zostaną 
starania o dofinansowanie 
swojego wkładu z budżetu 
ministerstwa oraz powiatu, 
ale duża część tych środ-
ków będzie pochodziła, nie-
stety, z naszych podatków.
Można tylko żałować, że 
kilka lat temu, kiedy była 
szansa, aby gminę nic to 
nie kosztowało, kłótnie i 
brak konkretnego działa-
nia wyrzuciły wiadukt z in-
westycji PKP.

AnKa

W piśmie poinformowa-
no, że planowany termin 
rozpoczęcia prac to 1 
września 2019 roku. Do 
tego czasu gmina musi 
wykwaterować lokatorów 
z budynku dworca.
Dla przypomnienia: dwo-
rzec ma być poddany 
gruntownej moderniza-
cji,ale z zachowaniem 
stylu, w jakim został pobu-
dowany (wymiana dachu, 
stropów, odnowienie ele-
wacji, wymiana systemu 
ogrzewania, instalacji itp.) 
oraz nastąpi rewitalizacja 
terenu wokół (parking dla 
niepełnosprawnych, lifting 
pomnika, usunięcie ko-

23 lipca do Urzędu Gminy w Celestynowie wpłynęło pismo po-
twierdzające, że budynek stacji kolejowej w Celestynowie zo-
stał zakwalifikowany do projektu modernizacji dworcowych.

mórek na węgiel, zagospo-
darowanie zielenią). Całko-
wity koszt szacowany jest 
na kilka mln zł, a pokryją go  
środków z Unii Europejskiej 
oraz PKP.
Po remoncie część budyn-
ku, która nie będzie zajęta 

pod obsługę pasażerów, 
ma zostać wynajęta gmi-
nie. Przeznaczy się ją na 
cele społeczne i kulturalne 
z wykorzystaniem pomy-
słów mieszkańców, jakie 
składali na konsultacjach 
społecznych rok temu.

Pozyskano środki na budynek socjalny
Sukcesem zakończyło się złożenie wniosku o dofinansowanie 
budowy budynku socjalnego w Celestynowie.

liwi rozpoczęcie budowy. 
Obecnie trwają formalności 
potrzebne do podpisania 
umowy oraz przygotowy-
wane są dokumenty prze-
targowe. Zadanie to jest 
powiązane z koniecznością 
wykwaterowania dotych-

czasowych mieszkańców 
ze stacji PKP w związku 
z jej modernizacją. Bu-
dowę będzie realizować 
Gospodarka Komunalna 
w Celestynowie.

AnKa

Fot. UG Celestynów
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Wydarzenie rozpoczęło 
się mszą świętą w inten-
cji ogrodników. Tuż po niej 
nastąpiły okolicznościowe 
przemówienia, a w nich po-
dziękowania dla wszystkich 
organizatorów i sponsorów. 
W międzyczasie na placu 
przed sceną ustawiło się 
mnóstwo punktów gastro-
nomicznych, gdzie oprócz 
fast foodów i napoi, moż-
na było spróbować przede 
wszystkim darmowej zupy 
pomidorowej. Jak zapew-
niali organizatorzy, zosta-
ła ona przygotowana we-
dle tradycyjnego przepisu  
i z najlepszych składników. 
Na najmłodszych nato-
miast czekały trampoliny 
i dmuchane zjeżdżalnie. 
Na miejscu swoje stoiska 
rozstawili także partnerzy  
i sponsorzy, m.in. firmy  
z całej Polski związane z 
pomidorami. Swoje sta-

Krajowe Święto Pomidora za nami
W niedzielę, 29 lipca, w Janowie/ Brzezince odbyła się już trzecia impreza z pomidorem w roli głównej. 

Przybyło mnóstwo zainteresowanych, nie tylko z okolic, ale z całej Polski. Największą widownię  
zgromadził występ gwiazdy wieczoru, czyli legendarnego zespołu Lady Pank, ale krok po kroku, 

sprawdźmy, jak wyglądało tegoroczne świętowanie.

nowisko miało też Polskie 
Stronnictwo Ludowe z Jaku-
bem Stefaniakiem- posłem 
na Sejm RP - na czele. Jed-
nakże tu nie skupiamy się 
na polityce. Na scenie jako 
pierwszy zaprezentował się 
zespół Sołtysi, a tuż po nim 
- w zupełnie innym gatunku 
muzycznym - wystąpiła Or-
kiestra Dęta OSP Karczew.

Po lokalnych koncer-
tach przyszła pora na wy-
konawców w stylu disco 
polo i dance. Fani tego ro-
dzaju muzyki mogli posłu-
chać popularnego zespołu 
Top Girls. Wkrótce potem 
wszystkim uczestnikom 
imprezy zaprezentował 
się zespół Masters, który 
wykonał m.in. swój najbar-
dziej rozpoznawalny numer 
„Żona moja”. Wielu fanom 
i obserwującym, przypadły 
do gustu wykonania tych 
grup. Po godzinie 17:30 

nadszedł kulminacyjny mo-
ment imprezy, czyli słyn-
na już bitwa pomidorowa. 
Do pojedynku zgłosiło się 
mnóstwo chętnych, którzy 
zostali podzieleni na dwie 
grupy - białą i czerwoną. 
Nieważne, czy to mali, 
czy duzi, czy kobiety, czy 
mężczyźni - wszyscy brali 
udział w zabawie. W pew-
nym momencie na pole 
bitwy wjechał ciągnik z si-
kawką... z sokiem pomi-
dorowym. Szaleństwu nie 
było końca, więc po starciu 
wszyscy byli przesiąknięci 
czerwonym warzywem.

Gdyby komuś wydawało 
się, że to już koniec emo-
cji, to jest w błędzie. Punk-
tualnie o 20:00 na scenę 
wszedł zespół Lady Pank. 
Janusz Panasewicz wraz 
z perkusistą i gitarzystami 
zagrali swoje najsłynniej-
sze kawałki oraz te z naj-

nowszej płyty LP1, wśród 
których były m.in.: „Mniej 
niż zero”, „Kryzysowa na-
rzeczona” czy „Na co komu 
dziś”. Na ten występ przy-
byli zarówno miejscowi, jak 
i najwierniejsi fani z fanclu-
bu zespołu. Można śmiało 
powiedzieć, że gwiazdy 
wieczoru na żywo zobaczy-
ło kilka tysięcy osób.

Na zakończenie imprezy 
zaprezentował się jeszcze 
znany zespół disco polo 
Extazy. Wybrzmiały takie 
kawałki jak: „Chciałem być” 
czy „Noc taka czarna”.

Imprezę prowadził po-
pularny prezenter telewi-
zyjny i konferansjer  Ma-
ciej Smoliński, który dbał 
o atmosferę, komentował  
i przygotowywał wszystkich 
zebranych do kolejnych 
punktów programu.

Ciekawostki? Podczas 
bitwy pomidorowej kilku 

obserwatorów, którzy być 
może ustawili się zbyt bli-
sko pola walki, „oberwa-
ło” pomidorem. Jadąc na 
wydarzenie, można było 
zauważyć pasy na jezdni 
namalowane do pewnej 
części miejscowości Brze-
zinka. Miejsce imprezy było 
natomiast podzielone na 
uporządkowane sekcje. Po 
jednej stronie dmuchańce 
dla dzieci, dalej pole bitwy, 
a następnie punkty z ga-
stronomią i scena.

Organizatorzy zapew-
niają, że kolejne Krajowe 
Święto Pomidora już za 
rok, oczywiście ponownie  
w Janowie/ Brzezince. 
Można już zapisywać się 
na bitwę pomidorową. Nie 
pozostaje nic innego, jak 
czekać na następną edycję 
tego wydarzenia.

Sebastian Rębkowski
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Kiedy odwiedzamy Litwę, to 
nie można ominąć Wilna i 
Kowna – dawnych miast le-
żących w granicach II Rze-
czypospolitej. Na szcze-
gólną uwagę zasługują 
niegdyś polskie kościoły 
ze swoją bogatą historią i 
pięknem architektury. Ja-
dąc tam, tego się właśnie 
spodziewałem – obrazów 
znanych z folderów wy-
cieczkowych i widokówek. 
Jednak to, co zaskoczyło 
mnie najbardziej swą nie-
zwykłością, to Druskienni-
ki - uzdrowisko położone 
na południu Litwy, nieda-
leko naszych Ogrodników, 
a jeszcze bliżej granicy z 
Białorusią. Na stałe miesz-
ka tam ok. 17 tys. osób, a 
swoim terenem zajmuje po-
łowę powierzchni Otwocka. 

15REKREACJA

Otwocki sen o Druskiennikach
Miasto sanatoryjne, miasto wypoczynkowe z nietuzinkowymi atrak-
cjami, przepiękny kurort w osnowie dzikiej natury. Tak, to litewskie 
Druskienniki. Pięćdziesiąt kilometrów za wschodnią granicą można 
się znaleźć w zupełnie innym świecie.

Jest jednym z najlepszych 
miast sanatoryjnych w Eu-
ropie, znane ze swoich 
walorów klimatycznych i 
balneologicznych (wodo-
leczniczych). Miasto leży 
nad ciemną, dziką rzeką 
Niemen znaną m. in. z po-
wieści Elizy Orzeszkowej i 
,,Pana Tadeusza” A. Mic-
kiewicza , pośród sosno-
wych lasów. Zachwyca nie-
zwykłym ładem i estetyką: 
parkiem, wodą i kwiatami. 
Ogromne, miejskie klom-
by tworzą swoiste dywany 
różnokolorowych kwiatów, 
przy których trzeba zwol-
nić, żeby nacieszyć oczy. 
Uwagę zwraca wymiesza-
nie stylów architektonicz-
nych. Oglądamy okazałe, 
murowane wille, świadczą-
ce o zamożności ich wła-

ścicieli, obok neogotycki 
kościół z czerwonej cegły, 
który wyrasta ze skwe-
ru otoczonego szklanymi, 
ultranowoczesnymi aparta-
mentowcami. Dalej bulwar 
nad stawem z przepiękną 
willą Kiersnowskich (obec-
nie muzeum miejskie), a 
nieopodal niebiesko – bia-
ło – złota cerkiew z XIX w. 
I wreszcie drewniane wille 
– tak bardzo podobne do 
naszych, świdermajerow-
skich, otwockich. Zachwy-
cają kolorami, kunsztowny-
mi sztukateriami i dbałością 
o detale. Jedne stare, ale 
zadbane. Inne chyba nowe, 
stylizowane. To, co mogło-
by się wydawać błędem 
urbanistycznym – wymie-
szanie różnych stylów na 
niewielkiej powierzchni 

miasta – zupełnie nie razi. 
Przeciwnie – zachwyca. 
Każdy budynek to perła. 
Jakby każdy mówił: ,,Ja tu 
jestem najpiękniejszy”.
Do tych zachwytów należy 
jeszcze dołączyć atrakcje 
turystyczne Druskienników. 
To przede wszystkim duży 
aquapark, przepełniony 
wodnymi pomysłami – raj 
dla dzieci. Spod niego moż-
na pomknąć kolejką linową 
na pobliskie wzgórze. Wa-
goniki wiodą nad sosnowy-
mi lasami i dosłownie „nad 
Niemnem”. Tam czeka naj-
bardziej osobliwa atrakcja 
Druskienników, czyli Snow 
Arena. To całoroczny kom-
pleks do uprawiania spor-
tów zimowych, m. in. pod 
dachem. Na 8-hektarowym 
terenie znajduje się kilka 
tras narciarskich. Jedna z 
nich, kryta, liczy prawie pół 
kilometra długości.
Można by długo snuć za-
chwyty nad Druskiennika-

mi. Kiedy chodziłem jego 
ulicami, zastanawiałem 
się, jak to możliwe, żeby w 
kraju postkomunistycznym, 
biedniejszym od Polski, 
który ciągle jeszcze „stra-
szy” prowincją, stworzyć ta-
kie miejsce? Nie chcę być 
patetyczny, ale spaceru-
jąc tam, myślałem o moim 
Otwocku. Sosny, dzika rze-
ka, drewniane wille, uzdro-
wisko. Niby podobnie, ale 
jakże bardzo inaczej. I nie 
chodzi o to, aby w naszym 
mieście tworzyć kosmiczne 
atrakcje dla połowy Europy, 
ale może uratować jesz-
cze to, co uratować się da 
i spróbować stworzyć przy-
najmniej namiastkę mia-
sta – uzdrowiska, miasta 
– ogrodu. Jeśli nie z roz-
machem Druskienników, to 
może przynajmniej na wzór 
Ciechocinka czy pobliskie-
go Konstancina-Jeziorny.

Sławomir Wąsowski
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Otwock

W PROGRAMIE:
16.00–18.00 

- Ptaki Doliny Świdra - spacer
Na pograniczu dwóch świa-
tów – wody i lądu – przyroda 
jest bujna i licznie zamiesz-
kana. O ptasich lokatorach 
Doliny Świdra opowie orni-
tolog Marcin Siuchno. Wy-
ruszamy ze stacji PKP Świ-
der, lądujemy w naturalnym 
amfiteatrze nad Świdrem 
w okolicach ulicy Żurawiej. 
Spacer będzie tłumaczony 
na polski język migowy.

16.00–19.00 
- Ekologia słowa/obrazu/
dźwięku - warsztaty
Podczas warsztatów zapo-
znamy się ze współczesną 
poezją i spróbujemy wspól-
nie ułożyć hasła poetyckie 
związane z ekologią/rzeką/
naturą. Powstałe slogany 
zaprezentujemy w formie 
spektaklu performatywnego 
za pomocą głosu/dźwięku i 
ruchu. 

17:00–18:00 
- Warsztaty dla dzieci z DJ - 
em Green Jesusem

Przestrzeń i Głos nad Świdrem
4 sierpnia nastąpi czwarta odsłona powiatowego festiwalu pn. „Membrana, festiwal nad rzeką”.  
Organizatorzy po raz drugi zapraszają na plażę w okolicach Żurawiej w Otwocku do naturalnego  

amfiteatru nad Świdrem. Tam właśnie odbędzie się wydarzenie pt. “Przestrzeń i Głos”. 
Przez rzekę zaśpiewa męski chór z Kurpi, w zakolu zabrzmi koncert fortepianowy, a na koniec  
oddamy się radosnym tańcom po leśnej stronie dźwięku. Muzyce towarzyszyć będą warsztaty,  

pyszne jedzenie, a Świder jak zawsze zapewni ochłodę w swoich przejrzystych wodach.

18:00 
- Koncert zespołu Carniacy
Kurpiowskie pieśni leśne, 
polne, weselne, przygodne, 
nabożne, pasyjne i pogrze-
bowe w wykonaniu męskiej 
grupy śpiewaczej.

20:00 
- Koncert fortepianowy Ar-
tura Dutkiewicza -  Impro-
Mazurki / EthnoSongs
Współczesne polskie im-
prowizowane mazurki – 
kompozycje Artura Dutkie-
wicza oraz etnojazzowe 
aranżacje ludowych pieśni 
z różnych kultur świata: Eu-
ropy, Bliskiego i Dalekiego 
Wschodu.

After party z DJ-em Green 
Jesusem
Perłowe perełki, przepięk-
ne nowalijki zmieszane  
z wysezonowanymi smako-
łykami i setki przyjemnych 
pół- i ćwierćnut, które wma-
sują w nasze serca muzykę 
lasów, zarośli i krzaków - 
zaprezentuje Green Jesus, 
zapalony grzybiarz, przyja-
ciel zwierząt i roślin.

Kulinarnie wspierają nas:
Roots-Vege - otwockie mi-
strzynie roślinnych smaków
Kociołek i Wino - małe Wę-
gry w Polsce
Qba Pub - orzeźwiające na-
poje domowej produkcji
Indian Taste - kuchnia in-
dyjska

Ponadto:
Wyprzedaż garażowa na 
rzecz Fundacji Azylu pod 
Psim Aniołem

Organizator: powiat otwoc-
ki. Chodź nad Świder
Partnerzy: Otwockie Cen-
trum Kultury, stowarzysze-
nie Chodź nad Świder, Ta-
bla Music
Patronat honorowy: Mar-
szałek Województwa Ma-
zowieckiego

Więcej informacji na 
temat festiwalu:

membrana.powiat
-otwocki.pl

http://facebook.com/
membranafest

Pogorzel

W niedzielę, 5 sierpnia, 
OSP Pogorzel, rada so-
łecka i sołtys oraz miesz-
kańcy wsi Pogorzel za-
praszają na imprezę 
plenerową pt. “Pogorze-
lisko”.

W programie -  zabawa 
na świeżym powietrzu 
od 14.00 do północy. Za-
grają: grupa Vabank oraz 
wschodzące gwiazdy disco 
polo, czyli Styczu i Crowd,  
a także zespoły ludowe 

Pogorzelisko  
w Pogorzeli

Kądziołeczka i Kobierzec 
oraz miejscowy Czadomen. 
Czas umilą także showman 
Roman Piętakiewicz i gru-
pa akrobatyczna Unicus. 
Ponadto przewidziane są 
pokazy ognia, koło fortu-
ny, dmuchańce, stragany z 
przysmakami i wiele innych 
atrakcji.

Projekt dofinansowany  
z budżetu gminy Osieck. 

Miejsce: Pogorzel - boisko

Program:
- godz. 16.00 - otwarcie imprezy

- godz. 16.10 - Kabaret „KOŃ POLSKI”
- godz. 17.10 - wystąpienie wójta gminy Celestynów, wrę-
czenie nagród w turnieju piłki nożnej i siatkówki plażowej

- godz. 17.30 – Zespół „VOX”
- godz. 19.10 – Zespół „GOLDEN LIFE”
- godz. 20.30-21.20 - Zespół „PAPA D”

Imprezę prowadzi Michał Niemiec
Ponadto: - stoiska twórców ludowych; - punkty gastrono-
miczne; - urządzenia pneumatyczne i wiele innych atrakcji
Organizator: GOKiS w Celestynowie; Partner: Koleje 

Mazowieckie; Patronat medialny: Miesięcznik Samorzą-
dowy „Celestynka”, Tygodnik „iOtwock.info, Dwutygodnik 
„halootwock.pl”, Tygodnik „Linia Otwocka”, Celestynow-

ska Telewizja Internetowa TVC

Dzień Gminy Celestynów
Celestynów

Wielkimi krokami zbliża się doroczny Dzień Gminy Cele-
stynów. Do wspólnej zabawy mieszkańców gminy i go-
ści w niedzielę, 19 sierpnia, na plac naprzeciwko urzędu 
gminy zapraszają wójt i przewodniczący rady gminy.

16 KULTURA
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Owocobranie jest wyda-
rzeniem społeczno-kultu-
ralnym organizowanym 
corocznie przez wójta gmi-
ny Sobienie-Jeziory, Stani-
sława Wirtka. Oprócz ofer-
ty kulturalno-rozrywkowej  
w postaci występów zespo-
łów artystycznych, podczas 
imprezy jest prezentowany 
i jednocześnie promowany 
ludowy dorobek artystycz-
ny poprzez wystawy ręko-
dzielnictwa i degustację 
potraw regionalnych. Tra-
dycją wydarzenia jest or-
ganizacja stoisk lokalnych 
przedsiębiorców związa-
nych z branżą sadowniczą 
oraz grup producenckich, 
co umożliwia społeczno-
ści lokalnej zapoznanie się  
z ich ofertą rynkową. W swej 
formie estetycznej stoiska 
te upiększają uroczystość i 

Sobienie-Jeziory

Owocobranie 2018
Tradycyjnie już w ostatnią niedzielę sierpnia w Sobieniach - Jeziorach odbę-
dzie się impreza plenerowa pn.,, Owocobranie”. Specyfika festynu odzwierciedla 
tradycje sadownicze gminy, stanowi symboliczne rozpoczęcie zbiorów owoców 
ziemi przez jej mieszkańców.  

nadają jej  charakter święta 
sadowniczych plonów.
Podczas imprezy zaplano-
wano występy zespołów ar-
tystycznych, w tym ludowych, 
co wzbogaci ofertę kulturalną 
skierowaną do mieszkań-
ców regionu. Przygotowane 
zostaną również stoiska ar-
tystyczne zawierające eks-
pozycję wyrobów rękodziel-
niczych charakterystycznych 
dla regionu. Dodatkową 
atrakcją dla najmłodszych 
będą animatorzy w prze-
braniach bajkowych, którzy 
zorganizują konkursy i zaba-
wy zręcznościowe, zabawy  
z chustą animacyjną, malo-
wanie twarzy, gry i zabawy 
rekreacyjne, pokazy baniek 
mydlanych.

Konkursy
Zaplanowano również  

konkurs na najciekawsze 
stoisko wystawiennicze 
dla sołectw z terenu gmi-
ny oraz konkurs na naj-
smaczniejszą szarlotkę, 
co pozwoli na pobudzenie 
aktywności i integrację śro-
dowiska lokalnego. Zgło-
szenia do 10 sierpnia 
2018. [Szczegóły na stro-
nie www.sobieniejeziory.pl]. 

Z inicjatywy i dzięki wspar-
ciu Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa 
Mazowieckiego oraz Mazo-
wieckiej Rady Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego 
podczas imprezy odbędzie 
się Konkurs Wiedzy o Ru-
chu Drogowym dla dzieci  
w wieku szkolnym. Współ-
organizatorem przedsię-
wzięcia jest Samorząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego.

Program wydarzenia:
14.00 - 16.00 - Oficjalne rozpoczęcie, powitanie gości.

Prezentacja lokalnych talentów w 100. rocznicę  
odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Wystąpią: 
- laureaci Konkursu Piosenki Patriotycznej  

i Żołnierskiej w Dziecinowie,
- uczniowie PSP w Warszawicach,

- uczniowie PSP w Sobieniach-Jeziorach
- uczniowie PSP w Siedzowie

16.00-17.00 - Kapela MAZOWSZAKI
17.00-18.00 - Pokaz taneczny 
 EGURROLA DANCE STUDIO

- Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejsze  
stoisko sołeckie

- Rozstrzygnięcie konkursu na najsmaczniejszą  
szarlotkę w gminie Sobienie-Jeziory

- Konkurs wiedzy o ruchu drogowym dla dzieci
18.00 - THE POSTMAN – Beatlesi z Polkowic

19.30 - DELAY
21.00 - D-BOMB

22.00 - zabawa taneczna z zespołem Delay

17KULTURA
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W roku 2003 tzw. statysty-
czna Polka (15-49 lat) urodziła
1,2 dziecka, gdzie w roku 1960
współczynnik ten wynosił 3,6.
Ten drastyczny spadek dziet-
ności nie wynika jednak z lenist-
wa kobiet lub też z ich niechęci
do bycia matkami. Niepodyk-
towany jest również poprawą
warunków życia, rozwojem
technologii, medycyny ani też
przemianami politycznymi i
światopoglądowymi. Przyczyn
spadku demograficznego
należy dopatrywać się na zgoła
innych płaszczyznach. Między
innymi w dużym zaangażowa-
niu się w pracę zawodową i
ciągłym podnoszeniu swoich
kwalifikacji. Łączenie więc
obowiązków zawodowych i
rodzinnych siłą rzeczy staje się
więc coraz trudniejsze.

Matka wychowująca samot-
nie dwoje dzieci, a będąca z
trzecim w ciąży, usłyszała od
pracodawcy, że jeśli urodzi i
pójdzie na urlop macierzyński,
zwolni ją z pracy. Nie chcąc

ciąży usuwać, postanowiła
dziecko oddać do domu dziec-
ka.

„Kobiety nie wrócą do domu,
rezygnując z pracy zawodowej.
– stwierdza A. Matysiak i I.
Wóycicka w „Tygodniku
Powszechnym”. – Są na to za
dobrze wykształcone i mają
zbyt wysokie aspiracje. Nierzad-
ko za takim rozwiązaniem prze-
mawia konieczność posiadania
drugiego, alternatywnego źródła
rodzinnych dochodów na
okoliczność utraty pracy przez
jednego z partnerów. Czy jed-

nak chcielibyśmy, by było in-
aczej? Przecież osób w wieku
produkcyjnym będzie coraz
mniej, a na rozwijającym się
rynku usług kobiety znajdą
pracę bez trudu. Nic jednak
straconego, jeśli chodzi o stara-
nia o najmłodszych Europe-
jczyków: z doświadczenia niek-
tórych krajów wiadomo, że ak-
tywność zawodową da się
pogodzić z posiadaniem
rodziny.”

Starzenie się ludności to
wyzwanie tak dla rodzin, jak
gospodarki i finansów pub-

licznych. Dla rodzin, bo więcej
osób będzie wymagało opieki.
Dla gospodarki, ponieważ zm-
niejszenie się liczby osób w
wieku produkcyjnym może stać
się istotną barierą rozwoju
gospodarczego. Dla finansów
publicznych wreszcie, gdyż oz-
nacza to wzrost wydatków soc-
jalnych – na emerytury i opiekę
zdrowotną.

Problemu w żaden sposób
nie załatwia tzw. 500+, bo owa
darowizna tylko w nieznacznym
stopniu spowodowała wzrost
liczby urodzin i to głównie w

rodzinach najuboższych i częs-
to wielodzietnych, w których
kobiety i tak nie pracowały za-
wodowo. W dodatku bywa, że
ojciec licznej rodziny porzuca
pracę, bo mając 500 zł na
każde dziecko, woli siedzieć w
domu, aniżeli zarabiać „marne”
1500 zł na śmieciowej umowie.
Ich dzieci, wzrastając w takiej
rodzinie, w której rodzice nie
pracują zawodowo, a jedynie
żyją z jałmużny, zostają
zarażeni nieróbstwem, więc też
staną się roszczeniowi. Tak jak
ojciec i matka będą chcieli
przeleżeć swoje życie na
kanapie, oglądając seriale w
telewizji. Czy takiego
społeczeństwa oczekujemy?

Andrzej Kamiński

Kocięta nadal do adopcji!
Wciąż pilnie szukamy domów
dla maluchów i ich mam. Mają
ok.12 tyg. Są zaszczepione i
odrobaczone. Jedzą samodziel-
nie i korzystają z kuwety.
Czekają razem z mamusiami
w schroniskowej klatce na
prawdziwe domy, z których już
nikt ich nigdy nie wyrzuci!

Filigranowa sunia w typie
pinczera szuka kochającego
domu. Ma ok. 2 lat i całe życie
przed sobą. Znaleziona razem
ze szczeniaczkiem, który już
został szczęśliwie adoptowany,

a ona została sama. Źle znosi
pobyt w schroniskowym boksie.
Bardzo pragnie być jak najbliżej
człowieka. Czeka z niecierpli-
wością ! Nr 150/18

Donatan to nasz schro-
niskowy senior. Jest dużym,
kochanym psem i na-
jwierniejszym przyjacielem
Cleo, suczki z boksu. Już tyle
lat próbuje zwrócić na siebie
uwagę przechodzących osób
i ...nic. Nigdy nikt się nie za-
kochał, nikogo nie zauroczył.
Czy to wyrok dożywocia?

Nr 355/15

Informacje o adopcji:

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

PRZYGARNIJ MNIE!
CELESTYNÓW Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
zachęca do adopcji jego podopiecznych. 

Piórem kronikarza

Nie chcemy dzieci
Już w następnym dziesięcioleciu zacznie nam brakować osób
w wieku produkcyjnym (15-65 lat). Rezygnacja z posiadania
dzieci, obok wydłużania się ludzkie-go życia, jest główną przy-
czyną starzenia się mieszkańców Europy. Według prognoz
GUS w 2030 roku niemal co czwarty mieszkaniec Polski będzie
miał 65 lat i więcej. Obecnie taki wiek osiąga co ósmy.
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Imieniny obchodzą: 
3 sierpnia: Augustyn, Kira, Lidia
4 sierpnia: Dominik, Protazy, Dominika,
Jan
5 sierpnia: Maria, Oswald, Emil
6 sierpnia: Jakubina, Jakub, Stefan,
Sławobor
7 sierpnia: Dorota, Kajetan, Konrad
8 sierpnia: Cyprian, Dominik, Izabela, Izaak
9 sierpnia: Roman, Romuald, Klara

Święta... całkiem nietypowe
3 sierpnia - Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara
Choć piwo z pewnością nie potrzebuje swojego dnia, by

wielbiły je miliony, dwóch Amerykanów z San Francisco, Jesse
Avshalomov i Evan Hamilton, uznało w 2007 roku, że ten
złocisty trunek zasłużył na swoje święto. Ich inicjatywa miała
początkowo wyłącznie zakres lokalny, jednak z pomocą magii
Internetu, Dzień Piwa rozlał się po całym świecie, trafiając do
ponad 50 krajów.

5 sierpnia - Dzień Delfina
Te sympatyczne zwierzęta zasługują na swoje święto w

ludzkim świecie. Choćby z tego powodu, że pomagają nie tylko
innym przedstawicielom swojego gatunku, ale nawet i człowiekowi.

6 sierpnia - Światowy Dzień Musztardy
To święto, jako że wypada w środku wakacji, warto spędzić

przy grillu. Oczywiście w towarzystwie musztardy, która z
kiełbasą tworzy bardzo zgraną parę.

8 sierpnia - Wielki Dzień Pszczół
Wielki Dzień Pszczół obchodzimy od 2013

roku. Jego celem jest ochrona tych owadów
przed wyginięciem. Ich zasługi są nie do
przecenienia, ponieważ dzięki nim mamy
choćby miód i pyszne owoce.  W Polsce
większość roślin jest owadopylna. Gdyby
nie pszczoły, przestałyby się one rozm-
nażać, a plony roślin uprawnych spadłyby o 70-80 proc.
Oznacza to, że musielibyśmy pożegnać się z owocami, m. in.
jabłkami, czereśniami czy porzeczkami.

Krzyżówka panoramiczna z hasłem

Plotek filmowy

7 uczuć Adasia M.

Kartka z
kalendarza

Hasło krzyżówki panoramicznej  z 27.07.18: REZERWAT
PRZYRODY WYSPY ŚWIDERSKIE.

Lubicie Adasia Miauczyń-
skiego? Jesienią, a dok-
ładnie 12 października,
do kin wejdzie kolejna
część opowieści o życiu
tego kultowego już bo-
hatera pt. „7 uczuć”.

Do najnowszego filmu Mar-
ka Koterskiego o  Adasiu Mi-
auczyńskim reżyser zaan-
gażował swojego syna Michała
Koterskiego (w roli tytułowej)
i żonę -Małgorzatę Bog-
dańską (w roli Zosi). Wystąpią
oni w towarzystwie plejady
gwiazd polskiego kina, takich
jak: Marcin Dorociński, Andrzej
Chyra, Robert Więckiewicz,
Katarzyna Figura, Joanna Kulig,
Maja Ostaszewska, Adam
Woronowicz, Sonia Bohosie-
wicz, Tomasz Karolak, Gabriela
Muskała, Łukasz Simlat, Edyta
Herbuś, Magdalena Cielecka i
Cezary Pazura.

Małgorzata Bogdańska,
urodzona w Otwocku, aktorka
Teatru Ochoty w Warszawie.
Prywatnie żona Marka Koter-
skigo. Do tej pory grała w jego
produkcjach: „Wszyscy jesteś-
my Chrystusami”, „Baby są
jakieś inne”, i „Moja Droga B.” 

Fabuła filmu ,,7 uczuć” sku-
pia się na Adasiu Miauczyń-
skim, który powraca do czasów
dzieciństwa, kiedy to miał spory

problem z nazywaniem to-
warzyszących mu emocji. Po-
dróż w przeszłość ma pomóc
mu w dorosłym życiu, gdzie ce-
lem bohatera jest nauka przeży-
wania siedmiu podstawowych
uczuć. Ta ekstremalnie nieprze-
widywalna podróż do przeszłości
obfituje w szereg przez-
abawnych, wręcz komicznych
sytuacji, ale niesie za sobą
również moc wzruszeń i refleksji. 

Kadr z nowego  
filmu Koterskiego
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PGE wymyśliła przyjemny

sposób promowania wśród

klientów szybkich, prostych,

wygodnych i przyjaznych

środowisku zdalnych kanałów

kontaktu - rozstawiają się z

namiotami, wygodnymi krze-

sełkami, z chroniącymi przed

słońcem parasolami, a także z

balonami PGE. W namiotach

ustawiono technologiczne

atrakcje, a także nowoczesne

ekrany do prezentowania treści

informacyjnych, zaraz obok

przygotowano atrakcje dla

dzieci. Wszystko po to, by w

miłej atmosferze edukować i

namawiać do przechodzenia

na eFaktury i eBOKi, czyli biuro

obsługi znajdujące się w  kom-

puterze albo telefonie.

Taki właśnie punkt rozstawił

się w poniedziałek na skwerze

obok józefowskiego UM, ale

tłoku zainteresowanych nie

było. No cóż, jak się

dowiedzieliśmy, w PGE podjęto

decyzję, aby ruszyć w trasę

bez reklamowania punktów mo-

bilnych.  Trochę szkoda, bo

rzeczywiście mogła być to okaz-

ja dla niejednej osoby, aby się

podszkolić z korzystania z

nowych technologii -  na miejs-

cu i u ekspertów A tak sko-

rzystali jedynie ci, którzy znaleźli

się tam przypadkowo.

“Przystanek PGE“ ma za-

witać łącznie do 30 miast na

Mazowszu, ale, niestety. w

naszym powiecie już nie pojawi

się..

„Przystanek PGE” w Józefowie
Polska Grupa Energetyczna (PGE) zachęca klientów do przechodzenia na eFak-
turę. W tym celu m.in. ruszyły w trasę mobilne strefy informacyjne „Przystanek
PGE” - 30 lipca był w Józefowie. 

Ach, lato... - Włosy jaśnieją.

Skóra ciemnieje. Woda staje

się cieplejsza. Napoje -

zimniejsze. Muzyka głośniejsza.

Noce dłuższe  -  życie po prostu

lepsze!

Całkiem letnie żarty...

• Jakiej treści kartkę przesyła

blondynka z wakacji? Bawię

się świetnie! Ale właściwie,

gdzie ja jestem? 

• Siedzi sobie dwóch żu-

lików, siorbią wódeczkę, a jeden

czyta na głos gazetę: - Tu

piszą, że picie alkoholu skraca

życie o połowę... Ile masz lat

Stefan? - 30. - No widzisz, jak-

byś nie pił miałbyś teraz 60!

• Rozmawiają dwie pchły:

- Gdzie byłaś na wakac-

jach?

- Na krecie

Tygodnik i portal i Otwock.info 

poszukuje do współpracy 
HANDLOWCA

zgłoszenia: biuro@iotwock.info

Uśmiechnij się!
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JÓZEFÓW: Kolejne dwa
miejsca do ćwiczeń na
świeżym powietrzu
zostały ostatnio otwarte
w Józefowie. Mieszkańcy
okolic ulic Dolnej i Asny-
ka mogą teraz zafundo-
wać sobie porządny
,,wycisk” na nowych
urządzeniach do ćwiczeń
na powietrzu. 

Przy ul. Dolnej został odd-

any do użytku plac do ćwiczeń

kalisteniki, natomiast przy przy

ul. Asnyka gotowy jest plac do

ćwiczeń kalisteniki i parkour. 

To już kolejne takie miejsce

w Józefowie. Od paru lat

mieszkańcy mogą trenować

mięśnie w siłowniach ,,pod

chmurką” np. przy ulicy ul. Pol-

nej, róg ul. Wawerskiej, obok

siedziby TBS czy na ulicy

Godebskiego.  

Dwie najnowsze pięknie

przygotowane i wyposażone

siłownie, które kosztowały

łącznie z dofinansowaniem uni-

jnym 331 073,60 zł brutto,

samym wyglądem zachęcają

do aktywnego wypoczynku.

Oby dobrze służyły jak na-

jdłużej. ZetKa

Nowe siłownie ,,pod chmurką”

W tym roku za środki z fun-

duszu sołeckiego w wysokości

6 tys. zł został wybudowany

zbiornik na nieczystości ciekłe

oraz przyłącze kanalizacji san-

itarnej do budynku klubowego

na terenie boiska Klubu

Sportowego Glinianka.

W poprzednich dwóch la-

tach boisko zostało poddane

kompletnej renowacji, zakupi-

ono tabliczki informacyjne i

materiały na ogrodzenia oraz

rozbudowano oświetlenie

boiska. Ponadto klub zyskał

studnię głębinową, nawodnie-

nie i nowy tynk na budynku.

Poszło na to: w 2017 r -  42.700

zł (w tym fundusz sołecki 5

tys. zł); w 2016 roku - 27 tys.

zł. Dzięki tym inwestycjom za-

wodnicy KS Glinianka mają

znacznie nowocześniejsze i

przyjemniejsze miejsce do tren-

ingów.

ZetKa

Zmodernizowano boisko
w Gliniance
Od trzech lat gmina Wiązowna wykłada fundusze na
modernizację infrastruktury sportowej w Gliniance. 

OKS Otwock zaprasza na otwarcie sezonu

Mecz 1. kolejki A - klasy między OKS Otwock a CKS

Celestynów odbędzie się w niedzielę, 19 sierpnia o godz.

11.00. OKS podejmuje drużynę z Celestynowa na swoim

stadionie. Otwocki zespół postawił sobie za cel, aby w nad-

chodzących rozgrywkach wywalczyć awans do ligi okręgowej.

Zapraszamy do kibicowania. Wstęp wolny.
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W niedzielę, 29 lipca, na
terenie wokół kościoła
pw. św. Jana Chrzciciela
w Warszawicach odbył
się drugi turniej siatków-
ki plażowej o Puchar
Proboszcza oraz piknik
rodzinny. 

Choć początkowo wydawało

się, że pogoda pokrzyżuje

plany, ale jednak udało zorga-

nizować się to wydarzenie. In-

icjatorem ponownie był ks. pro-

boszcz Krzysztof Wałek, który

z pomocą ks. wikarego Michała

Celeja i parafian zadbali o

szczegóły.

Wszyscy chętni wcześniej,

bądź w dniu turnieju, zapisywali

się na listę, by wziąć udział w

zawodach. Ostatecznie zgłosiło

się 8 drużyn. Ich członkowie,

w trzyosobowych składach,

przystąpili do gry po

wcześniejszym losowaniu.

Zacięte pojedynki i zdrową ry-

walizację śledzili przybyli parafi-

anie i goście. W końcowej fazie

turnieju jego uczestnicy zmagali

się o trzecie miejsce na podium

i o triumf w zawodach. Niektórzy

z nich nie po raz pierwszy brali

udział w imprezie, inni dopiero

debiutowali. Zwyciężył skład

pod nazwą Nas Troje+ 1.

Drugie miejsce zajął zespół

Iskra Sobienie Biskupie, a trze-

cie Kaplna 

Ponadto na wszystkich ze-

branych czekały kiełbaski

wprost z ogniska, boisko do

gry w piłkę nożną, a ci, którym

upał doskwierał najbardziej,

mogli schłodzić się pod spec-

jalnym kurtyną wodną.

Jak już ogłoszono, kolejna

edycja turnieju  rusza w

przyszłym roku, więc zaprasza-

my wszystkich chętnych!

Sebastian Rębkowski 

II Turniej siatkówki plażowej 
o Puchar Proboszcza w Warszawicach

Jak informuje Miejski

Ośrodek Sportu i Rekreacji w

Karczewie,  średnio w sporto-

wych zajęciach w trakcie

dziesięciu dni lipca uczest-

niczyło 44 dzieci. Były one przy-

gotowane i prowadzone przez

animatorów - Krzysztofa i Pawła

Zalewskich. 

Wstępnie zapisało się 87

dzieci, ale ostatecznie stawiło

się ich ponad pięć razy tyle.

“Na pewno jednym z powodów

tak wysokiej frekwencji były

bardzo ciekawe tematycznie

zajęcia i sposób ich prowa-

dzenia przez opiekunów.

Prowadzący umiejętnie i z

ogromnym zaangażowaniem

łączyli zabawę, sportową ry-

walizację i poznawanie tajników

danej dyscypliny sportu“ -

uważają organizatorzy. “Dzieci

były po zajęciach zmęczone,

ale na pewno nie znudzone“. 

Druga część akcji „Lato w

mieście“  - zaplanowana jest

na okres od 20 do 31 sierpnia.

Udział mogą wziąć dzieci z

roczników od 2000 do 2012.

W programie gry i zabawy

sportowe, takie jak badminton,

siatkówka, koszykówka, piłka

ręczna, tory przeszkód i inne.

Ponadto organizatorzy obiecują

jeszcze niespodzianki.  Akcję

tradycyjnie zakończy spotkanie

przy grillu dla wszystkich

uczestników, a ufundowane

przez zakłady „SuperDrob S.A.”

w Karczewie.

Red.

“Lato w mieście“ w MOSiR
Aż 444 dzieci skorzystało w lipcu z organizowanej w karczewskim MOSiR-ze
akcji “Lato w mieście“. Zajęcia najwyraźniej bardzo spodobały się uczestnikom,
a od 20 do końca sierpnia będą miały okazję, aby bawić się sportowo w tym
samym miejscu po raz wtóry.
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W Brzegach u Andriollego cz. 2
Wybudowane wille Andriolli zaczął wynajmować letnikom, głównie ze świata kultury i sztuki. Słynne festyny, 

przejażdżki konne, kuligi, potańcówki, gry towarzyskie, koncerty orkiestr dętych i kameralnych, zabawy  
do białego rana czy spektakle teatralne i cyrkowe, a nawet pokazy sztucznych ogni organizowane przez niego 

odbijały się głośnym echem w prasie warszawskiej, stanowiąc dodatkową reklamę całego przedsięwzięcia. 
Przenosząc się z Warszawy na wilegiaturę, zmieniano jedynie środowisko klimatyczno-przyrodnicze,  
pozostawiając zupełnie niezmieniony ubiór, sposób bycia, przyzwyczajenia i nawyki wielkomiejskie. 

Moc gości  
z Warszawy

W latach 1887-88 i ko-
lejnych kapryśny Świder 
podtapiał willowe ogrody, 
niszczył drewniane po-
mosty i most, podmywał 
brzegi, nie zahamował 
jednak działalności letni-
ska. Z relacji Józefa Ko-
tarbińskiego zamieszczo-
nej w „Kłosach” w 1889 r. 
możemy się dowiedzieć  
o rejsie dwóch parostatków 
firmy Maurycego Fajansa  
z Warszawy do Karczewa  
i następnie hucznej ma-
jówce z bogatym progra-
mem artystycznym zorga-
nizowanej dla ok. 360 osób  
w Brzegach: „Wycieczkę 
zorganizowało grono osób 
ze sfery literackiej i arty-
stycznej, koło którego sku-
piła się porządna falanga 
naszej burżuazji [...]. Zna-
lazłszy się na łonie przy-
rody, majówkowicze zaba-
wiali się w gry towarzyskie, 
pląsali przy dźwiękach or-
kiestry Lewandowskiego,  
a potem pod dachem dużej 
werandy słuchali produkcji 
scenicznych, wykonanych 
przez grono amatorów. 
Niecierpliwsi, widząc że do 
kolacji daleko, drapnęli do 
Warszawy, ale większość, 
żądna wrażeń, doczekała 
się po północy pokrzepie-
nia sił i żołądków, podzi-
wiała fajerwerki i dźwięki 
śpiewaczej drużyny. Potem 
puszczono się w hoże plą-
sy, a przy blaskach wscho-
dzącego słońca całe grono 
wracało do Warszawy.” 
Jadwiga Waydel tak wspo-
minała pobyt na letnisku 
w Brzegach: „W niedzielę 
zwykle zjeżdżało się moc 
gości z Warszawy, a wów-
czas w pogodne, letnie 
dni rozwieszano hamaki 
– nieodzowny wówczas 
rekwizyt każdego letniska. 
Spoczywały w nich panie 
zmęczone upałem w po-
wiewnych, przybranych 
falbankami i koronkami 
szlafrokach; nad nimi roz-

pięte były parasolki. Nie 
starano się wtedy opalać, 
przeciwnie skrzętnie ukry-
wano ciało przed promie-
niami wiosennego lub let-
niego słońca.” 
Oglądając nadświdrzań-
skie Brzegi, Bolesław Prus 
w swoich „Kronikach” zano-
tował: „Są to cacka, jakich 
Warszawa jeszcze nie wi-
działa w tej ilości i rozma-
itości. Budowane są prze-
ważnie z drzewa [...] Każdy 
z nich bawi oko piękną for-
mą, sztukaterią, rzeźbie-
niami, tapicerskimi ozdo-
bami albo żywą barwą. Są 
to stacje jakby dróg żela-
znych, altany, nawet ka-
plice zakończone wieżami 
spiczastymi, baniastymi, 
równoległościanami, nie-
kiedy balkonami.” 

Początek letniska 
Świder

Teren historycznych Brze-
gów Andriollego to rejon 
okolic dzisiejszych ulic: 
Zacisznej, Marusarzówny 
i Chrobrego. Swoim osie-
dleniem się nad Świdrem 
Andriolli dał początek roz-
wojowi letniska Świder. 
Po śmierci w 1893 r. ma-
jątek przejęli sukcesorzy 
i zgodnie z jego ostatnią 
wolą próbowano na tym 
terenie utworzyć sanato-
rium przeciwgruźlicze dla 
dzieci. Projekt ten miał 
realizować pionier w dzie-
dzinie lecznictwa klima-
tycznego i sanatoryjnego 
w Polsce, prywatnie przy-
jaciel Andriollego, dr Hen-
ryk Dobrzycki. Niestety, ze 
względów finansowych nie 
doszło do jego realizacji. 
Spadkobiercy sprzedali 
indywidualnym nabywcom 
ziemię należącą do folwar-
ku oraz samo letnisko. 
W okresie międzywojen-
nym „dworki” Andriollego 
służyły za ośrodek wypo-
czynkowy Związku Pracow-
ników Poczt i Telegrafów,  
a po II wojnie światowej  - aż 
do ok. 2005 r. - mieścił się 

tutaj Ośrodek Wypoczynko-
wy Związku Zawodowego 
Pracowników Łączności. 
Istniał wtedy jeszcze jeden 
drewniany budynek będący 
pracownią Andriollego.

Zniszczona tradycja

Zwiedzając Dolinę Świdra 
w 1968 roku, dr Maciej 
Demel o legendarnym 
już letnisku Brzegi nad 
Świdrem napisał: „(...) po 
resztkach parku, po wy-
kruszonych kamiennych 
schodach prowadzących 
do rzeki, porozrzucanych 
tu i ówdzie, zarośniętych 
chaszczami fundamentach 
dworku Andriollego prawie 
nic nie pozostało. Przeby-
wający na tych terenach 
wczasowicze i kuracjusze 
nie wiedzą, że znajdują 
się na ziemi mającej swo-
ją bardzo ciekawą historię,  
a nie miał ich nawet kto 
poinformować, bowiem po 
dawnych mieszkańcach 
Brzegów, znających trady-
cje miejscowości, nie ma 
śladu. Tradycję tę posta-
rano się zresztą - nie wia-
domo czemu - zniszczyć 
także w sposób administra-
cyjny, likwidując całkowicie 
nazwę Brzegi i zastępując 
ją nic nie przypominającym 
mianem ulicy Zacisznej.”

Paweł Ajdacki

Brzegi Andriollego po II wojnie światowej

Brzegi Andriollego po II wojnie światowej

Dworek Andriollego w całej okazałości

Ośrodek wypoczynkowy pracowników łączności w dawnych  
Brzegach. Zdjęcie autorstwa Zbigniewa Wilińskiego.


