
Dopalacze pod lupą
Otwoccy policjanci wraz z pracownikami sanepidu wzięli się za proceder nielegalnego handlu
dopalaczami. Przeprowadzają kontrolę, za kontrolą i proszą też o pomoc mieszkańców.  - czytaj s.3

Jakie ciastko 
dla Otwocka?
Ireneusz Paśniczek,
prezes IPPO ma pomysł
słodki symbol miasta

Uchwała 
krajobrazowa 
na finiszu

Trudna podróż
do Warszawy 
rozmowa z Filipem
Pleskotem z firmy Mini
Bus 

• Pracownicy NCBJ z 500+ - s. 6
• Mokry problem Otwocka - s. 11
• Życie w rytmie ślimaka - s. 13
• Po kądzieli w PBP  - s. 17

22 mln złotych
na kanalizację 

otwock  - s. 9 JóZeFów  - s. 4

otwock  - s. 4aktualności 

celestynów - s. 14

Fot. KPP Otwock
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Pani Agnieszka Wirtek z
Całowania (gm. Karczew) pil-
nie potrzebuje wsparcia. Oto
jej historia...

„Nazywam się Agnieszka
Wirtek, mam 41 lat i od pięciu
lat choruję na nowotwór
złośliwy piersi, niestety, ten na-
jgorszy rodzaj. Obecnie leczę
się w Niemczech, ponieważ w
Polsce odmówili mi pomocy.
Przyjechałam na planowaną
operację piersi, niestety, w
międzyczasie nastąpił całkow-
ity niedowład nóg, a trzy dni
później musiałam przejść op-
erację kręgosłupa. Operacja
piersi została wyceniona na 13
000 euro i taki przelew musi-
ałam zrobić. Kosztów kolejnej
operacji nie znam, lekarz pod-
jął o niej decyzję z dnia na
dzień i nie było czasu na
wyceny i kosztorysy. Z moim
zdrowiem sprawy trochę się
komplikują, lekarze oceniają
stan jako bardzo ciężki. Ja jed-
nak walczę i będę walczyć do
końca. Mam dla kogo żyć, za
dwa tygodnie ślub mojej córki,
a ja prawdopodobnie nie będę
mogła jechać. Bardzo to

smutne, ale cóż wszystko w
rękach Boga. Dziękuję wszys-
tkim za pomoc i wsparcie.”

Zbiórkę na leczenie chorej
prowadzi Fundacja Polska
Koalicja Pacjentów Onkolog-
icznych. Żeby wesprzeć panią
Agnieszkę, należy dokonać
wpłaty na konto -  oto wszys-
tkie potrzebne dane.
WPŁATY Z POLSKI:

Odbiorca przelewu:
Fundacja Polska Koalicja
Pacjentów Onkologicznych
Adres odbiorcy: ul. Piękna
28/34 lok. 53, 00-547
Warszawa
Konto: 72 1090 1883
0000 0001 3364 8201
Opis przelewu: DAROW-
IZNA NA LECZENIE IMIĘ I
NAZWISKO
PODOPIECZNEGO

Bank odbiorcy: BZ WBK

Z ZAGRANICY:

Odbiorca przelewu:
Fundacja Polska Koalicja
Pacjentów Onkologicznych
Adres odbiorcy: ul. Piękna
28/34 lok. 53, 00-547
Warszawa
IBAN: PL 72 1090 1883
0000 0001 3364 8201
Opis przelewu: DAROW-
IZNA NA LECZENIE IMIĘ I
NAZWISKO
PODOPIECZNEGO
Kod SWIFT banku:
WBKPPLPP
Nazwa banku: BZ WBK

Pomóżmy jej, bardzo
proszę o to wszystkich czytel-
ników gazety! Udostępniajmy
informację dalej!

Sebastian Rębkowski

expressem 
Z powiatu otwockiego

WIązOWNa zamknięcie DK17 - objazd

STRABAG poinformował o planowanym w przyszłym tygod-
niu wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu na drodze kra-
jowej nr 17 na odcinku od ul. Mickiewicza do JARTONU, a
polegającej na zamknięciu Szosy Lubelskiej. Ruch odbywać się
będzie nowo wybudowaną łącznicą po wschodniej stronie drogi
- podał portal UG Wiązowna. Szczegółowe informacje jeszcze
nie zostały przekazane - sprawdzajcie portal iOtwock.info.

OTWOCK Brazylijskie klimaty nad Świdrem

Brazylijski gitarzysta, kompozytor i wokalista Amilcar Batista
Cruz wraz z zespołem nagrał na plaży miejskiej w Otwocku
teledysk do utworu pt. “Sambalada“. Jest  to najnowsza kom-
pozycja Amilcara, bardzo brazylijska, słoneczna, letnia... “(...)
polskie dziewczyny, kobiety, wasza uroda i urok były inspiracją
dla tego utworu” - napisał na swoim fanpagu autor i wykonawca
utworu. Zachęca on także do słuchania, bo to “muzyka świetna
do zabawy w domu, w pracy, w ogrodzie i w samochodzie, na
plaży nad Świdrem, nad Wisłą i nad Bałtykiem“. Faktycznie, w
klipie nadświdrzańskie klimaty pięknie współgrają z gorącą
brazylijską nutą. Teledysk do obejrzenia na YouTubie.

KarCzeW Kurtyny wodne dla ochłody
Jak poinformował Urząd Miejski Karczew, w parku miejskim

oraz na osiedlu Ługi - przy ul. Bema zostało ostatnio zamon-
towane dwie kurtyny wodne, które mają dać wytchnienie i
ochłodę mieszkańcom w upalne dni. Będą one działały do os-
tatnich ciepłych dni roku. Całkowity koszt wykonania i uru-
chomienia kurtyn wodnych to blisko 20.000 zł. 

JózeFóW Pociągi jeżdżą pod prąd
UM Józefów prosi o zachowanie obecnie szczególnej os-

trożności przy przechodzeniu przez tory. W wyniku prac mod-
ernizacyjnych prowadzonych na linii kolejowej nr 7 na odcinku
Falenica - Świder część pociągów jeździ po przeciwnym niż
dotychczas torze!  

Sprostowanie
Redakcja bardzo przeprasza druhów z drużyny OSP 

Lubice, którzy w zawodach sportowo-pożarniczych gminnych
jednostek OSP w dniu 24 czerwca w Lubicach, zajęli 2 miejsce
- zaraz po drużynie OSP Rudzienko - a nie, jak podano w ma-
teriale, 3 miejsce. AnKa

redaktor

naczelna

Pilnie potrzebna
pomoc dla chorej
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W ostatni deszczowy
weekend na naszych drogach
doszło do paru stłuczek.
Jedna z nich miała miejsce w
sobotę na ulicy Narutowicza.

Około godziny 16.00  pod-
czas deszczu zderzyły się tam
dwa samochody osobowe -
daewoo i toyota. Na szczęście

wypadek był  niegroźny w
skutkach dla uczestników
zdarzenia. Jak poinformował
nadkom. Daniel Niezdropa z
otwockiej KPP, sprawcą był
kierowca daewoo, który nie
udzielił pierwszeństwa prze-
jazdu. Został ukarany za to
mandatem. red.

Rozwój bez nawyków
Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza

mieszkańców Otwocka do udziału w bezpłatnym projekcie

“Rozwój bez nawyków”. 

Dla kogo? młodzież w wieku 15-19 lat, która ma trudność z
używaniem nowoczesnych urządzeń i technologii (np. komput-
ery, tablety, telefony komórkowe, internet); rodzice/ członkowie
rodzin. Co oferujemy? warsztaty umiejętności psy-
chospołecznych dla młodzieży; warsztaty teatralne — przygo-
towanie przedstawienia profilaktycznego „Rozwój bez
nawyków”; warsztaty umiejętności psychospołecznych i
wychowawczych dla rodziców i członków rodzin; coaching; in-
terwencje kryzysowe. Kiedy? rekrutacja: lipiec 2018r r.; zajęcia:
sierpień — grudzień 2018 r.. Gdzie? Placówka Profilaktyczna
Fundacja Konstruktywnego Rozwoju ul. Czaplickiego 7, 05-
400 Otwock, fundacja@konstruktywny.eu. tel. 22 779 70 98.

Dopalacze to niebez-
pieczne dla zdrowia, a
przede wszystkim życia
młodych ludzi, środki
psychoaktywne. 

Aby skutecznie zapobiegać
zjawisku i procederowi niele-
galnego handlu dopalaczami,
policjanci z otwockiej komendy
podejmują wiele inicjatyw, re-
alizując między innymi
wspólne działania kontrolne z
pracownikami Powiatowej
Stacji Sanitarno- Epidemiolog-
icznej w Otwocku. W centrum
ich zainteresowania znalazły
się szczególnie miejsca, w
których może przebywać
młodzież w czasie wakacji.

W ramach ostatniej kontroli
przeprowadzonej przez st.asp.
Adama Sobczyka, policyjnego
profilaktyka asp. szt. Annę
Wasilewicz wraz z przedstaw-
icielami sanepidu sprawdzono
jeden z punktów tzw. salonów
gier pod kątem sprzedaży
dopalaczy. Procederu takiego
nie ujawniono, ale był to syg-
nał, że przestępcza działalność
w tym zakresie jest brana pod
lupę przez stróżów prawa.
Policjanci zachęcają do
przekazywania informacji na
temat ewentualnych miejsc,
które służby powinny
sprawdzić Zabroniony przez
polskie prawo handel

dopalaczami, jeżeli już istnieje,
to nie odbywa się w sposób
jawny.Dlatego policja apeluje
do osób, które mogą dys-
ponować informacjami na
temat punktów handlowych, w
których pod szyldem innej dzi-
ałalności, prowadzi się niele-
galny handel niebezpiecznymi
dla zdrowia środkami, aby
zgłaszali ten fakt do Komendy
Powiatowej Policji w Otwocku
lub do Powiatowej Stacji Sani-
tarno - Epidemiologicznej.
Sprawdzony zostanie każdy
każdy sygnał dotyczący niele-
galnych punktów sprzedaży
dopalaczy oraz osób, które za-
jmują się takim procederem.

63-letni mieszkaniec
gminy Osieck został
aresztowany za niele-
galne posiadanie broni.
Sprawa może by się nie
wydała, ale mężczyzna
groził nią sąsiadowi. 

Policjanci z posterunku w
Sobieniach Jeziorach otrzy-
mali informację, że pewien
mieszkaniec osieckiej gminy
prawdopodobnie ukrywa w
swoim domu broń myśliwską,
na którą nie ma pozwolenia.

Pojechali sprawdzić wyty-
powaną osobę. Przeszukując
jedno z pomieszczeń gospo-
darczych, zwrócili uwagę na
stare łóżko i materac. To
okazało się być skrytką dla
strzelby myśliwskiej i paczki z
10 sztukami nabojów.
Znalezioną broń i amunicję
zabezpieczono, a  63-letni
właściciel trafił do aresztu pol-
icyjnego w Otwocku.

Jak informuje nadkom.
Daniel Niezdropa z otwockiej

KPP, do sprawy włączył się
prokurator z Garwolina, który
wspólnie z policjantami pra-
cował przy gromadzeniu mate-
riału dowodowego. W toku
prowadzonych czynności pro-
cesowych ustalono, że 63-
latek groził bronią jednemu ze
swoich sąsiadów, strasząc go
pozbawieniem życia.

Obecnie mężczynza prze-
bywa w areszcie tymcza-
sowym. Grozi mu kara do 8 lat
pozbawienia wolności.

Deszczowe stłuczki

wzięli się za dopalacze

Dubeltówka w łóżku
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Do 10 sierpnia 2018 r. pro-
jekt “Uchwały o zasadach i
warunkach sytuowania obiek-
tów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń“
jest wyłożony do publicznego
wglądu w Urzędzie Miasta
Józefowa. Jest on także
dostępny na stronie interne-
towej UM. Uwagi do niego
można wnosić do dnia 27
sierpnia 2018 r.

Ustawa gminna regulująca
wygląd przestrzeni publicznej
nie jest obowiązkowa. Ale  od
2015 roku samorządy mają
podstawę (ustawa z dnia 25
kwietnia 2015 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku ze
wzmocnieniem narzędzi
ochrony krajobrazu [Dz.U. z
2015 r. poz. 774]), aby ją
sporządzić. W Józefowie w
wyniku przeprowadzonych
konsultacji społecznych jest
zgoda większości, aby takie
regulacje wprowadzić. Jak in-
formuje UM Józefów, w ra-
mach konsultacji została m.in.
przeprowadzona ankieta
wśród mieszkańców i przed-
siębiorców. Wzięło w niej
udział 805 osób.  Większość
zgodziła się, że: 
• reklamy są zauważalne w
przestrzeni;
• na terenie miasta widoczny
jest nadmiar reklam; 
• przepisy prawa powinny reg-
ulować parametry reklam;
• powinno wprowadzić się
zakaz lokalizacji reklam na ter-
enach o dużych walorach kra-
jobrazowych; 
• powinno się regulować
sytuowanie reklam w pobliżu
miejsc kultu religijnego i na ter-
enach miejsc pamięci i ich
otoczenia;
• lokalizacja ogrodzeń od
strony przestrzeni publicznej
powinna zostać uregulowana
przepisami prawa; 
• dla ogrodzeń od strony
przestrzeni publicznych po-
winny zostać ustalone kon-
kretne parametry;

• wygląd małej architektury
powinien zostać ujednolicony.

Co jest w uchwale?
Najbardziej rozbudowana

część uchwały dotyczy reklam.
To głównie wielkie banery gęsto
porozwieszane w niektórych
częściach Józefowa były powo-
dem podjęcia prac nad „uch-
wałą reklamową”. – W tej chwili
reklam jest tak dużo, że
wywołują chaos informacyjny i
degradują przes-trzeń, która
jest przecież naszym wspól-
nym dobrem – uważa zastępca
burmistrza Marek Banaszek,
który monitoruje postępy w pra-
cach nad uchwałą. 

Uchwała przewiduje, że
właściciele tablic i urządzeń
reklamowych, które będą istni-
ały w dniu wejścia w życie uch-
wały, będą mieli rok na
dostosowanie się do nowych
zasad. Z obowiązku dos-
tosowania się do nowych
wytycznych zwolnione zaś
będą ogrodzenia istniejące w
dniu wejścia w życie uchwały.

Wg informacji UM Józefów,
projekt uchwały otrzymał pozy-
tywne uzgodnienie od Ma-
zowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków oraz
pozytywne opinie: Regional-
nego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie,
Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej w
Warszawie, Komendanta
Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Otwocku i
Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego.

Proponowane ustalenia
Na treść uchwały składają

się ustalenia:
• dotyczące zasad i warunków
sytuowania obiektów małej ar-
chitektury,
• dotyczące zasad i warunków
sytuowania tablic reklam-
owych i urządzeń reklam-
owych oraz szyldów:
• ogólne obowiązujące na
całym terenie miasta,

• szczegółowe, obowiązujące
w poszczególnych strefach;
• dotyczące zasad i warunków
sytuowania ogrodzeń.

Tablice reklamowe i

urządzenia reklamowe

Uchwała przewiduje zakaz:
• lokalizacji tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych w
sposób zakłócający widocz-
ność obiektów zabytkowych,
pomników, pomników przy-
rody, tablic pamiątkowych,
miejsc pamięci narodowej,
znaków i sygnałów drogo-
wych, tablic urzędowych oraz
urządzeń Systemu Informacji
Miejskiej, na obiektach obję-
tych ochroną (wpisanych do
rejestru zabytków lub ewi-
dencji zabytków) oraz w pro-
mieniu 20 m od nich, na
drzewach, urządzeniach infra-
struktury technicznej i dro-
gowej, wiaduktach, kładkach,
obiektach małej architektury
oraz tymczasowych obiektach
budowlanych,
• umieszczania tablic i urządzeń
reklamowych wolnostojących w
sposób utrudniający komu-
nikację pieszą i kołową,
• sytuowania tablic i urządzeń
reklamowych w formie reklam
wielkoformatowych oraz rekla-
my mobilnej;
• sytuowania tablic i urządzeń
reklamowych w formie bill-
boardów, z wyłączeniem III
strefy strukturalnej,
• sytuowania masztów
flagowych, z wyłączeniem
masztów dla symboli naro-
dowościowo - państwowych
oraz flag firmowych o maksy-
malnej wysokości 12 m, 
• lokalizowania tablic i
urządzeń reklamowych o
łącznej powierzchni większej
niż 25% powierzchni elewacji
budynku widocznej od strony
drogi publicznej, placu pub-
licznego, terenu kolejowego,
publicznych ciągów pieszych,
drogi wewnętrznej lub innego
publicznie dostępnego terenu
komunikacyjnego,

• sytuowania tablic i urządzeń
reklamowych o jaskrawej
kolorystyce, odbijających
światło, z wykorzystaniem pro-
jekcji świetlnych i elementów
ruchomych oraz emitujących
światło błyskowe lub pulsujące.

Zasady dotyczące ustawia-
nia reklam zewnętrznych będą
różne, w zależności od tego,
w jakim otoczeniu się znajdują.
W tym celu teren miasta
podzielono na 5 stref:
• I - obszar najcenniejszy przy-
rodniczo, w granicach którego
znajdują się: rezerwat Świder,
rezerwat Wyspy Świderskie,
rezerwat Wyspy Zawadowskie
oraz Mazowiecki Park Krajo-
brazowy;
• II - tereny lasów, łąk i
zadrzewień oraz tereny leśne
ze sporadycznie występującą
zabudową mieszkaniową;
• III - tereny osadnicze na ter-
enach leśnych;
• IV  - tereny osadnicze miasta
wraz z pozostałymi drogami;
• V - tereny głównych ciągów
komunikacyjnych wraz z dzi-
ałkami lub częściami działek
przylegającymi do pasa dro-
gowego o zasięgu 40 m od osi
drogi.

W I strefie nie będzie
można umieszczać żadnych
reklam, w II strefie taka możli-
wość zostanie znacząco
ograniczona. W III, IV i V stre-
fie ograniczenia te stopniowo
maleją.  

Z uchwały wykluczone są
informacje niebędące rekla-
mami, m.in..: tabliczki z godzi-
nami otwarcia lokalu (pod
warunkiem ograniczenia ich
powierzchni), informacje o
ochronie i monitoringu obiektu,
możliwościach płatności kar-

tami, finansowania projektów
np. ze środków zagranicznych.

Mała architektura: 

Zapisy odnośnie obiektów
małej architektury dotyczą
głównie instytucji publicznych:
regulują wygląd i
umieszczanie obiektów typu
ławki, latarnie, kosze, donice,
słupki, a także niewielkich
obiektów kultu religijnego i
urządzeń na placach zabaw

Szyldy

Uchwała reguluje również za-
sady i warunki sytuowania
szyldów. Zakazuje:
• umieszczania więcej niż jed-
nego szyldu na elewacji bu-
dynku dla każdego podmiotu
prowadzącego działalność w
budynku,
• lokalizowania pojedynczych
szyldów większych niż 2 m2,
• lokalizowania szyldów w
sposób zakłócający wi-
doczność obiektów zabytko-
wych, pomników, tablic
pamiątkowych, miejsc pamięci
narodowej, znaków i sygnałów
drogowych, tablic urzędowych
oraz urządzeń Systemu Infor-
macji Miejskiej;

Ogrodzenia

Wśród zapisów uchwały
dotyczących ogrodzeń za
nowość można uznać zakaz
stawiania ogrodzeń wyższych
niż 2 m,  cokołów lub części
pełnych ogrodzeń o wysokości
powyżej 60 cm, stosowania
ogrodzeń pełnych oraz z pre-
fabrykowanych przęseł
betonowych oraz stosowania
elementów odblaskowych oraz
o jaskrawej barwie. 

Opr. red

porządkują przestrzeń publiczną
Jest już przygotowany konkretny projekt uchwały, który poz-
woli uporządkować przestrzeń publiczną Józefowa. W jej
wyniku część reklam w ciągu roku od jej podjęcia będzie mu-
siała zniknąć (głównie z terenów rezerwatów), inne trzeba
będzie zmienić. Oprócz tego uchwała będzie regulować
wygląd szyldów oraz małą architekturę i ogrodzenia.
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Na szczęście sam widok
umundurowanych funkcjonar-
iuszy, którzy przyjechali na
miejsce zgłoszenia, ostudził
chęci 31-letniego mężczyzny
do siłowego rozwiązywania
konfliktów rodzinnych. Jed-
nakże i tak został zatrzymany,
a następnie w kajdankach
przewieziony do policyjnego
aresztu. Na komendzie
sprawdzono stan trzeźwości.
Alkomat pokazał, że 31-latek
miał ponad 1 promil alkoholu w
organizmie.

Podczas dalszych działań w

sprawie funkcjonariusze z So-
bieni Jezior zebrali dowody, że
mężczyzna niejednokrotnie w
ciągu ostatniego roku stosował
przemoc fizyczną i psychiczną
wobec matki i siostry.  

“Damski bokser“ usłyszał
zarzut znęcania się nad na-
jbliższą rodziną. 31-latka do-
prowadzono do garwolińskiej
prokuratury, a następnie na
posiedzenie sądu, gdzie za-
padła decyzja o tymczasowym
aresztowaniu. Grozi mu kara
do 5 lat więzienia.

ZetKa

Po upałach mamy częste
i silne burze, czyli desz-
cze połączone z wyłado-
waniami atmosferycz-
nymi. Oprócz zalań w
wyniku obfitych opadów
skutkiem burz są też i
pożary. 

Właśnie wyładowanie at-
mosferyczne było najpraw-
dopodobniej przyczyną spa-
lenia budynku jednorodzinnego
w ubiegłym tygodniu w
Lipowie, gm. Wiązowna. Jak
podaje rzecznik otwockiej
straży mł. kpt. Maciej Łody-
gowski, pożar budynku miesz-
kalnego miał miejsce nocą 12
lipca. Akcja ratownicza trwała
prawie 4 godziny - od 21.53 do
1.40. Pożar był intensywny - w
jego gaszeniu brało udział 7 za-
stępów straży pożarnej, łącznie
31 ratowników.

Pierwsza drużyna, która po
zgłoszeniu przybyła na miej-

sce, stwierdziła pożar całej
powierzchni poddasza budyn-
ku jednorodzinnego. Wszyscy
mieszkańcy ewakuowali się już
sami. W pierwszej fazie
strażacy gasili budynek stru-
mieniami wody z zewnątrz,
kolejno do tego zadania do-
łączały następne jednostki. W
dalszym etapie gaszenia   ra-
townicy weszli do wewnątrz bu-
dynku i systematycznie  prze-
szukiwali wszystkie pomiesz-
czenia oraz gasili dom ze środ-
ka. Zajęli się także ratowaniem
mienia właścicieli budynku. 

Jak informowali strażaków
poszkodowani, przyczyną
pożaru było najpewniej ud-
erzenie pioruna.

Oprócz uczestnictwa w tej
akcji, strażacy z powiatu ot-
wockiego nie mieli w ubiegłym
tygodniu innych poważnych in-
terwencji.

Kazimiera Zalewska

Damski bokser
Policjanci z zespołu patrolowo interwencyjnego
komisariatu w Karczewie otrzymali zgłoszenie o
agresywnym zachowaniu jednego z mieszkańców
osieckiej gminy. Pijany mężczyzna  groził swojej
matce i siostrze pobiciem i pozbawieniem życia.

KRONIKA POŻARNICZA

Burza przyczyną pożaru 
w lipowie

Fot. KPP Otwock
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Ta informacja spra-
wi, że znacznie
więcej warszaw-
iaków będzie chcia-
ło pracować w
Otwocku. chodzi o
osoby, które planują
karierę naukową. 

Narodowe Centrum Badań
Jądrowych w Świerku obecnie
zatrudnia ponad 1100 osób, a
wkrótce będzie chciało i mogło
ściągnąć do siebie więcej fa-
chowej kadry, ponieważ otrzy-
mało zwiększoną o 50%
dotację z Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego.  

Znacznie większe środki są
efektem uzyskania przez insty-
tut najwyższej kategorii
naukowej A+ w ubiegłorocznej
ocenie jednostek naukowo-
badawczych. Jak informuje

rzecznik NCBJ, dr Marek
Pawłowski, kierownictwo zde-
cydowało, aby dodatkowe
środki finansowe przeznaczyć
przede wszystkim na lepsze
pensje dla pracowników tego
już największego instytutu
badawczego w Polsce. 

„Chciałbym, by średnie
wynagrodzenie zasadnicze
profesora w instytucie było nie
mniejsze niż 7500 zł, a na-
jniższe wynagrodzenie zasad-
nicze było wyższe o kilkaset
złotych niż płaca minimalna w
Polsce” - stwierdził prof.
Krzysztof Kurek, dyrektor
NCBJ. Jego zdaniem doty-
chczasowa sytuacja finan-
sowa ośrodka sprawiała, że
NCBJ jest do tej pory praco-
dawcą atrakcyjnym - przyna-
jmniej na lokalnym rynku
otwockim. „Nowe podwyżki
wynagrodzeń – średnio z do-

datkami ok. 500+ miesięcznie
na pracownika – pozwolą nam
lepiej konkurować także na
rynku warszawskim, skąd
pochodzi większość naszej
kadry naukowej i inżynierskiej”
- wyjaśnia profesor Kurek.
„Zależy nam na przyciągnięciu
do Świerka młodych, twór-
czych ludzi, dzięki którym in-
stytut będzie się rozwijał i
utrzyma, a nawet wzmocni
swoją pozycję naukową“. 

Drugą zachętą dla
badaczy, którzy chcieliby

wkrótce związać swoje losy z
NCBJ, jest okazała lista
planów rozwojowych instytutu. 

“Już budujemy dwa super-
nowoczesne laboratoria
CERAD i CENTRIX. Za chwilę
rozpoczniemy budowę pier-
wszego polskiego lasera na
swobodnych elektronach
PolFEL. Przy reaktorze Maria
powstanie – mam nadzieję, że
za dwa-trzy lata – nowoczesne
laboratorium neutronografii, do
którego sprowadzamy właśnie
wyposażenie. Pomyślnie prze-

brnęliśmy też przez kolejne
etapy starań o utworzenie
Centrum Doskonałości nowych
materiałów NOMATEN. Trwa
nabór na dwa nowe kierunki
studiów doktoranckich – pro-
jektowania radiofarmaceu-
tyków i reaktorów nowych
generacji. Będziemy je
prowadzili od października
tego roku dzięki wygranym
konkursom na wykorzystanie
środków unijnych, a stypendia
na tych studiach będą
naprawdę godziwe.” - tak kusi
przyszłych kandydatów do
pracy naukowej prof. Kurek. A
to jeszcze nie wszystkie dobre
zmiany w instytucie. 

Należy pogratulować pra-
cownikom NCBJ dotychcza-
sowych znakomitych wyników
ich pracy i trzymać kciuki za
dalszy piękny rozwój.

ZetKa

Otwockie Liceum Ogól-
nokształcące Nr III im.
Juliusza Słowackiego, po
ogłoszeniu wyników eg-
zaminów maturalnych,
opublikowało na swojej
stronie informację, która
wielu pracowników
szkoły i absolwentów na-
pawa radością, a uczniów
od nowego roku szkol-
nego zachęci do pracy.

Jak się okazuje, po raz
kolejny „Słowak” przewodzi w
zdawalności matury, która
wyniosła 100% i to zarówno,
jeśli chodzi o egzaminy
pisemne, jak i ustne. Szkoła
osiągnęła także najlepsze w
powiecie średnie z pisemnych
przedmiotów egzaminacyj-
nych ( szczegóły na stronie
OKE Warszawa).  Dyrekcja i
nauczyciele podkreślają, że

włożony trud, choć może cza-
sem nie było łatwo i pojawiały
się  chwile zwątpienia, na
pewno opłacił się, a zdobyte
umiejętności i wyniki pomogą
absolwentom w przyszłości.

Warto wspomnieć, że to
liceum od wielu lat osiąga
świetne rezultaty. Z tego też
powodu od 2014 roku jest no-
towane na coraz wyższych
pozycjach w Ogólnopolskim
Rankingu Liceów i Techników
„Perspektywy” i może posz-
czycić się kolejnym znakiem
jakości - ,,Srebrna szkoła”.

Mamy nadzieję, że
„Słowak” będzie utrzymywał
swoją pozycję najlepszego
liceum w powiecie, a
uczniowie, rodzice i nauczy-
ciele będą zadowoleni ze
swoich osiągnięć.

SR

pracownicy ncBJ też dostaną 500+

Sukces „Słowaka”
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Czuję się samotny
pośród nauczy-
cieli, bo nie mogę

udźwignąć ojcostwa. To,
co było darem - stało się
dla mnie ciężarem. W
naiwności swojej myśla-
łem, że syn będzie moim
lustrzanym odbiciem, na-
jwierniejszym przyjacie-
lem, druhem. Jest tak, że
ma on swoją drogę i
swoje na niej drogows-
kazy. Inne zainteresowa-
nia, wartości, a nawet
słownictwo. Treść naj-
częściej jest odmienna
od formy. Nie łatwo do
tego nawyknąć, a jeszcze
trudniej zaakceptować.

Nie udało się to Robertowi
z Otwocka. Kiedy odmienność
syna stała się dla niego już nie
do zniesienia, uderzył. Ba, bił,
okładał, aż do pojawienia się
krwi i interwencji policji. Rozwś-
cieczony i bezsilny spędził noc
w areszcie. Niebawem stanie
przed sądem za pobicie nielet-
niego. Czy żałuje?

Dwa dni później Robert
jechał, jako opiekun dzieci,
szkolnym autobusem. Na
wysokości miejskiego parku
zauważył, że na trawie leży
chłopak, a wokół niego stoją
młodzi ludzie i gorączkowo
gestykulują. Wydało mu się to
wielce podejrzane. Kazał za-
trzymać gimbusa i podbiegł do
miejsca zdarzenia. Leżący
dusił się, a ciało jego konwul-
syjnie podskakiwało. Stojącym
bezczynnie nakazał wezwać
pogotowie i policję. Uzmysłowił
sobie bowiem, że chłopak
umiera w wyniku pobicia, praw-
dopodobnie przez kolegów. –
Ratując obcego, widziałem w
myślach syna – opowiadał. –
Tyle, że swojego chłopaka sam
dotkliwie pobiłem i nawet nie
wiem dokładnie za co. Ot,

różnica zdań, czy jakieś
nieposłuszeństwo, co w okre-
sie jego dorastania, zdarza się
na każdym kroku. Pyskowanie,
mądrzenie się i wzruszanie
ramionami na każde moje, czy
żony polecenie, drażni mnie i
wyprowadza z równowagi.
Wtedy nie opanowałem ner-
wów. Czy żałuję? Tak, żałuję.
Ale czemu on mi się tak bardzo
sprzeciwia? Jestem jego
ojcem! – zastanawiał się i ręką
ocierał oczy.

W święta wielkanocne
odwiedziłem szwagra. Sie-
dzieliśmy przy stole i rozmaw-
ialiśmy o wszystkim i o niczym,
jak to zwykle przy takich okaz-
jach i długim niewidzeniu się.
Szwagier, były sierżant i obec-
nie emeryt wojskowy, mówił o
swoich pustych dniach
spędzanych na oglądaniu
telewizji, a żona jego co chwilę
namawiała do kosztowania
świątecznych przysmaków,
które przygotowała obficie, bo
tak nakazuje jej rodzinna
tradycja. 

Mają co prawda dzieci, ale
dawno już wyprowadziły się i
są na swoim. Dom rodzinny
odwiedzają rzadko i tylko
wtedy, gdy ojciec jest z
kolegami na rybach. Nie do-
gadują się z nim i to już od
dziecinnych lat. Był dla nich
bardziej wymagającym i
srogim sierżantem, aniżeli
czułym i wyrozumiałym
tatusiem. Matka nie miała nic
do powiedzenia, a swoje uczu-
cia macierzyńskie zawsze mu-
siała skrywać, bo na ciepło nie
było w domu miejsca. Każda
próba odmienności przyjętego
obyczaju kończyła się awan-
turą i biciem domowników. To
sprawiało, że dzieci zamknęły
się w sobie, zhardziały i wyob-
cowały, a żona spotulniała,
niczym żołnierz.

Badania prof. Irvinga Kris-
tola z American Enterprise In-
stytut pokazują, że obecność
ojca w rodzinie zmniejsza o
połowę groźbę wejścia syna
na drogę przestępczości, zaś
od córki odsuwa widmo przed-
wczesnego macierzyństwa.
Tak więc głównym zadaniem
ojca w rodzinie jest jego akty-
wna obecność, która wyraża
się przede wszystkim troską
wychowawczą i dzieleniem na
równi z żoną wszystkich spraw
życia rodzinnego. Natomiast o.
Jerzy Szyran, dr teologii
moralnej twierdzi, że: „Praw-
dziwe urzeczywistnienie oj-
costwa dokonuje się przede
wszystkim poprzez miłość do
żony i dzieci. Prawdziwy ojciec
darzy swoje dzieci miłością,
czasem, nawet pomimo
nawału zajęć, prowadzi z nimi
rzeczywisty dialog, ukazuje
wiarę i podstawowe zasady
moralne oraz daje im przykład
własnym życiem i postępo-
waniem. Ponadto obowiąz-
kiem mężczyzny jest dbałość
o byt materialny rodziny.
Dopiero taka hierarchia spraw
należących do ojca zapewni
harmonijny rozwój rodziny.”

Cóż, Robert z Otwocka ma
jeszcze szansę być prawdzi-
wym ojcem dla swojego syna.
Ratowanie życia obcemu
dziecku otworzyło mu oczy i
dało do myślenia. Szwagier
sierżant niestety przegrał już
swoje ojcostwo.

Andrzej Kamiński

Piórem kronikarza

Ciężar ojcostwa
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Podróż do Warszawy
- bez alternatywy

Z Filipem Pleskotem z firmy Mini Bus Komunikacja Prywatna, rozmawia Andrzej Idziak

Zastępcza komunikacja autobusowa na od-
cinku Otwock PKP – Świder PKP – Otwock
PKP w okresie 16 lipca – 1 września 2018 r.
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- Chcemy, żeby Otwock
miał swój własny produkt
charakterystyczny – podobnie
jak inne miasta, nawiązujący
do chwalebnej uzdrowiskowej
przeszłości miasta - mówi
Ireneusz Paśniczek. Izba
Przedsiebiorców jest zdecy-
dowana, aby przeprowadzić
cały proces tworzenia i popu-
laryzacji takiego produktu-
symbolu. Inspirację do
stworzenia ciastka wraz z ory-
ginalną recepturą mógłby
stanowić wiersz, którego au-
torką jest znana poetka ot-
wocka - Maria Kościuszko. 

Ciastko musi być smaczne,
oryginalne, wyjątkowe, kli-
matyczne tak jakie było i

miejmy nadzieję wkrótce
znowu będzie nasze miasto. ... 

- Ponadto - zdradza kolejne
plany Ireneusz Paśniczek -
chcemy w promocji ciastka
połączyć siły z Nałęczowem, z
którym związki Michała Elwiro
Andriollego są powszechnie
znane. Będziemy rozmawiać z
przedstawicielami Urzędu Mi-
asta Otwocka oraz Urzędu Mi-
asta Nałęczowa, aby wsparły
inicjatywę Izby. 

Produkt zaprezentujemy w
naszych zagranicznych mias-
tach partnerskich, w Lennes-
tadt w Niemczech i Saint
Amand Montrond we Francji,
ale chcemy mieć też podob-
nego partnera w Polsce.  Z

Nałęczowem łączy nas trady-
cja uzdrowiskowa, którą w Ot-
wocku chcemy ożywić -
podkreśla prezes.

W trakcie konkursu ma
powstać ciastko, ale na bazie
dokładnego, autorskiego
przepisu. Potem będzie
sprzedawane w cukierniach
czy piekarniach, które zakupią
licencję (na początku za sym-
boliczną kwotę) i będą go piec
zgodnie z recepturą.

- Zorganizujemy też
coroczny „festyn andriollówki”

– połączony z konkursami kuli-
narnymi dla mieszkańców, na
których w rozmaitych kategori-
ach konkursowych czekać
będą wspaniałe nagrody.

Nie będziemy przesądzać,
czy nasza andriollówka będzie
rodzajem sernika jak sugerują
niektórzy czy „świderkiem ot-
wockim”. O tym, którą recep-
turę wybierzemy zdecyduje
konkurs i wreszcie sami
mieszkańcy. Nasze ciastko ma
być wszak produktem promują-
cym miasto w kraju i za granicą,

musi więc smakować przede
wszystkim mieszkańcom Ot-
wocka i być wspólnym dobrem
nas wszystkich. 

Szczegóły konkursu i jego
regulamin opublikujemy
wkrótce. Już dziś zapraszamy
do dyskusji na temat, jaki
przysmak cukierniczy najlepiej
mógłby promować Otwock i
zachęcamy do komponowania
oryginalnych receptur.

ZetKa

Możliwość skosztowania
regionalnych specjałów, w tym
i słodkości, jest coraz częściej
jedną z ważniejszych mo-
tywacji dla turystów, aby
odwiedzić jakieś miejsce. 

Taki lokalny specjał może
być fantastycznym źródłem his-
torii, anegdot i może okazać się
rajem dla naszego podniebi-
enia. Każdy region naszego
kraju ma swoje lokalne słodkie
przysmaki. Kraków ma ob-
warzanki, bajgle i precle a Poz-
nań rogale świętomarcińskie.
Mamy też od wiosny tego roku
ciastko „patriotkę”, oficjalny
wypiek przygotowany z okazji
100-lecia odzyskania niepod-
ległości, który ma towarzyszyć
nam podczas ważnych wy-
darzeń łączących Polaków, od
sportowych rozgrywek po
święta narodowe.

Czas na Otwock. Warto
pomyśleć o naszym otwockim
wyróżniku na kulinarnym
szlaku. Dobrze skom-
ponowane ciastko jako do-
datek np. do filiżanki dobrej
kawy czy herbaty mogłoby się

stać wizytówką Otwocka na
równi ze świdermajerami,
nadświdrzańskimi plażami czy
szlakami rowerowymi w
okolicznych lasach. Tym
bardziej, że mamy w naszym
mieście i okolicach spore
tradycje związane z cukier-
nictwem oraz z przyjemnym
spędzaniem wolnego czasu.

Najlepszym “naszym“
cukiernikiem był Franciszek
Adamkiewicz, który w 1892 r.
założył najsłynniejszą cukiernię
w Otwocku. Znajdowała się
ona w drewnianym budynku
przy ul. Kościelnej 5 (dzisiaj
jest to róg ulicy Kościelnej i do
niedawna ul. Kruczkowskiego).
Pyszne ciastka serwowane w
tej cukierni szybko zyskały za-
służoną renomę na całej linii
otwockiej. Dzięki podmiejskim
pociągom były “eksportowane“
nawet do Warszawy. Podobno
dawni mieszkańcy Otwocka
obecnie mieszkający w Izraelu
mawiają, że w Tel Awiwie nie
potrafią  zrobić takich ciastek
jak Adamkiewicz w Otwocku.
W tym miejscu warto też

wspomnieć o Michale Elwiro
Andriollim, który w swoich
Brzegach urządzał słynne na
całą Warszawę przyjęcia,
gdzie serwowano wyszukane
potrawy oraz wyrafinowane
desery.

Pamiętając o Adamkiewiczu
i Andriollim powinniśmy stwo-
rzyć deser, który stanie się
wyróżnikiem naszego regionu.
Ciastko to mogłoby się nazy-
wać np. “andriollówka“, “so-
senka“ czy “wilegiaturka“.
Dobrą okazją do tego okaże się
konkurs na ciastko regionalne,
który ma być niebawem ogłos-
zony. Mógłby on nosić imię
Franciszka Adamkiewicza.

Przy okazji warto też zas-
tanowić się, jaką ostatecznie
nazwę powinno się nadać temu
słodkiemu wypiekowi.
Uważam, że w tym przed-
sięwzięciu -  oprócz Otwocka -
mogłyby też wziąć udział Kar-
czew, Mińsk Mazowiecki i
Nałęczów - wszak wszystkie te
miejsca łączy ze sobą Michał
Elwiro Andriolli.

Trzymam kciuki za
powodzenie konkursu i już nie
mogę się doczekać jego
wyników. Serdecznie dziękuję
panu Maciejowi Adamkiewic-
zowi za udostępnienie zdjęć
jego dziadka do tego artykułu.

Paweł Ajdacki

Pomysł, aby powstał w
naszym mieście produkt
lokalny, w tym przypadku
ciastko moim zdaniem, jest
bardzo ciekawy. Produkty
odwołujące się do tradycji,
historii lub unikatowych ele-
mentów danego miejsca są w
ostatnim czasie bardzo popu-
larne i stają się dobrymi na-
rzędziami promocji miast i
gmin. Dodatkowo, poprzez
takie działania, realizowana
jest współpraca z lokalnymi
przedsiębiorcami, którzy, o
czym należy pamiętać, z racji
odprowadzanych opłat i po-
datków są de facto jednym z
głównych podmiotów finan-
sujących działalności gminy.
Zdajemy sobie z tego sprawę,
dlatego też na tego typu po-
mysły się nie zamykamy.
Wszystko oczywiście zależy
od propozycji konkretnych
rozwiązań i działań, o których
na pewno będziemy rozmaw-
iać. Na tym etapie mogę je-
dynie wyrazić nadzieję, że
projekt okaże się możliwy do
przeprowadzenia i doczeka-
my się jego sprawnej realizacji
ku uciesze projektodawców,
instytucji wspierających oraz
finalnych konsumentów.

Andrzej Wysoczański
Naczelnik Wydziału 

Kultury i Promocji UM Otwock

Ireneusz Paśniczek: 
- Jakie ciastko dla otwocka?

rozmowa w cieniu 
otwockiej sosny

Otwock żywicą pachnie,

zielonym, sosnowym lasem.

To prawda,

natomiast ja tymczasem

marzę…

Jak myślisz, czy Andriolli w

swej willi ,,Nad Brzegami”

jadł czasem słodki sernik pach-

nący pomarańczami?

Taki jak twój.

Urzekłaś mnie tym swoim

niepowtarzalnym ciastem.

Więc gdyby tak…ach, gdyby…

od zawsze już nad naszym 

miastem…

unosił się wśród sosen

ten zapach pomarańczy?

Maria Kościuszko

Ireneusz Paśniczek, prezes Izby Przedsiębiorców
Powiatu Otwockiego (IPPO) ma pomysł na nowy pro-
dukt regionalny promujący Otwock - ciastko andriol-
lówka, które mogłoby stać się słodkim symbolem
miasta, tak jak wuzetka - Warszawy, kogut -  Kaz-
imierza Dolnego, obwarzanki - Krakowa, a kremówka
- Wadowic. Wkrótce wśród mieszkańców ogłoszony
zostanie konkurs na recepturę i kształt wypieku. 

Słodka tradycja

Najsłynniejszy otwocki cukiernik

- Franciszek Adamkiewicz

Fragment werandy i witryny wys-

tawowej cukierni Adamkiewicza.

Na pierwszym planie syn

cukiernika.
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Trwają prace przy
budowie S17 od Gar-
wolina po Majdan.
Przydrożny krajo-
braz zmienia się
dosłownie z dnia na
dzień. Znikają jedne
obiekty, nabierają
kształtów inne. 

Do widoku ścinanych kole-
jnych drzew kierowcy podróżu-
jący DK 17 zdążyli się już od
wiosny przyzwyczaić. Ale
rozbiórka budynków, w
szczególności ładnych i
reprezentacyjnych, takich jak
zajazd ,,U Mikulskich”, to jed-
nak przygnębiający widok. Ta
rodzinna restauracja działała
już (albo tylko) 29 lat, ale, ni-
estety, trzeba było oddać teren
pod drogę. Pod ekspresówką

pogrzebane zostanie zresztą
niejedno miejsce ważne, pełne
wspomnień jakichś ludzi. Taka
jest smutna cena tzw. rozwoju...

Gdy  - jadąc od Otwocka w
stronę Warszawy -  miniemy
Jarton i zjazd na Wiązownę,
krajobraz napawa coraz
bardziej optymizmem, choć
przedstawia wielkie zwały pi-
achu i żwiru. Tu sterczą w niebo
żurawie, z wykopów wystają
zbrojenia, a ludzie uwijają się
jak pszczoły (ach te żółte
kamizelki...) między równie
często przemieszczającymi się
wywrotkami, betoniarkami, wal-
cami drogowymi...

Przy czym tak pracują?
Obecnie w okolicach Góraszki
trwa budowa próbnych od-
cinków dróg dojazdowych oraz
powstaje ława fundamentowa
pod wiadukt drogi ekspre-

sowej. Widać już kształt tunelu
dla pieszych, którym w
przyszłości będą przechodzić
okoliczni mieszkańcy od Jar-
tona do Kolorowego Życia i z
powrotem oraz niektóre pod-
pory pod most drogi ekspre-
sowej (obiekt MS-4).

Te intrygujące widoki ciągle
zmieniającej się wielkiej bu-
dowy są dla kierowców (przy-
najmniej niektórych) jakąś
rekompensatą za ciąg utrud-
nień  w okolicach Otwocka czy
Wiązowny oraz  podobnych od
strony Kołbieli, gdzie w Os-
trowiku czy Bocianie trzeba
zwolnić i mieć na “siedem-
nastce” oczy dookoła głowy.

Ale już za parę lat będzie
na tej drodze pięknie, gładko,
choć pewnie nie tak intrygu-
jąco...

Kazimiera Zalewska

rozbiórki i zbrojenia 
- wielka budowa ,,17”
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W ostatnim czasie fani
letniej aury nie mieli
powodów do narzeka-
nia. Każdy dzień gwa-
rantował dużo promieni
słonecznych i wysoką
temperaturę, co znów
stało się przyczynkiem
do zmartwień dla rol-
ników, którzy z niepoko-
jem patrzyli i patrzą na
swoje pola.
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Gmina Kołbiel uzyskała
dofinansowanie w wyso-
kości 100 tys. zł na prze-
budowę drogi w miejs-
cowości Sufczyn - od-
cinek o długości 704 m.
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Przebudowa drogi 
w Sufczynie
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Przebudowa drogi 
w Borkowie
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Budowa budynku sani-
tarno-szatniowego przy
stadionie
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Termomodernizacja
szkoły w Rudzienku
wraz z montażem in-
stalacji fotowoltaicznej
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Pozyskano 100 tys. na drogę w Sufczynie

Tegoroczne inwestycje
w gminie Kołbiel

Gmina Kołbiel rozwija się bardzo dynamicznie. Każdego roku, zgodnie z długoterminowym planem
inwestycyjnym, wykonywane są w kolejnych miejscowościach najróżniejsze prace remontowe albo

rozpoczyna się nowe inwestycje. Niżej przedstawiamy kilka z nich, które zrealizowano w bieżącym roku.
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Emerycki czas dłuży
się i każdego dnia
ślimaczy. Urszula 
i Andrzej Szostako-
wie w swoim niewiel-
kim otwockim miesz-
kanku przez prawie
rok nie wiedzieli, jak
mają swój wolny czas
zagospodarować.
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Życie w rytmie ślimaka
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To wielomilionowe
dofinansowanie jest
przede wszystkim wiel-
kim sukcesem samo-
rządu celestynow-
skiego jako lidera mię-
dzygminnego pro-
jektu. 
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Do gminy Celestynów
zawitał 28 czerwca
wyjątkowy gość: Tomek
Wędrowniczek, jak go
powszechnie nazywają
polscy samorządowcy. 
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Celestynów22 MLN ZŁOTYCH NA KANALIZACJĘ 
w gminach Celestynów i Karczew

Tomek Wędrowniczek w Celestynowie
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Na podstawie art. 8 ust. 1, w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia
29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 703), oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku Wójta
Gminy Wiązowna

Starosta Otwocki

1. Ustala, że nieruchomość położona w miejscowości Duch-
nów, gmina Wiązowna, oznaczona w ewidencji gruntów jako:
dawna działka 501 (odpowiadająca obecnej działce nr ew. 1 
o pow. 0,16 ha) dawna działka 504 (odpowiadająca obecnej
działce ew. nr 19 o pow. 0,16 ha) dawna działka 505
(odpowiadająca obecnej działce ew. nr 20 o pow. 0,15) dawna
działka 512 (odpowiadająca obecnej działce nr ew. 47 o pow.
1,12 ha) dawna działka 511 (odpowiadająca obecnej działce nr
ew. 98 o pow. 0,69 ha) dawna działka 519 (odpowiadająca
obecnej działce nr ew. 158 o pow. 0,34 ha) dawna działka 520
(odpowiadająca obecnej działce ew. nr 159 o pow. 0,55 ha)
dawna działka 524 (odpowiadająca obecnej działce ew. nr 208
o pow. 0,07 ha), dawna działka 572 (odpowiadająca obecnej
działce ew. nr 279 o pow. 0,22 ha), dawna działka 528
(odpowiadająca obecnej działce ew. nr 304 o pow. 0,16 ha),
dawna działka 529 (odpowiadająca obecnej działce ew. nr 324
o pow. 0,24 ha), dawna działka 530 (odpowiadająca obecnej
działce ew. nr 328 o pow. 0,02 ha), dawna działka 531
(odpowiadająca obecnej działce ew. nr 335 o pow. 0,03 ha),
dawna działka 563  (odpowiadająca obecnej działce ew. 
nr 375 o pow. 0,62 ha), dawna działka 569 (odpowiadająca
obecnej działce ew. nr 376 o pow. 0,85 ha), dawna działka 570
(odpowiadająca obecnej działce ew. nr 387 o pow. 0,06 ha),
dawna działka 536 (odpowiadająca obecnej działce ew. nr 415
o pow. 0,64 ha), dawna działka 566 (odpowiadająca obecnej
działce ew. nr 492 o pow. 0,18 ha), dawna działka  599
(odpowiadająca obecnej działce ew. nr 679 o pow. 0,11 ha),
dawna działka 603 (odpowiadająca obecnej działce ew. 
nr 804 o pow. 0,18 ha), dawna działka 608 (odpowiadająca
obecnej działce ew. nr 902 o pow. 0,06 ha),  działka 910 o pow.
0,18 ha, działka 944 o pow. 0,09 ha, dawna działka 576
(odpowiadająca obecnym działką: 527/1 o pow. 0,0048 ha,
527/2 o pow. 0,0028 ha, 527/3 o pow. 0,1724 ha), dawna dzi-
ałka 587 (odpowiadająca obecnej działce 575 o pow. 0,10 ha),
dawne działki 601 i 948 (odpowiadające obecnej działce 601/1
o pow. 0,46 ha), dawne działki 157 i 280 (odpowiadające obec-
nej działce 157/1 o pow. 1,6 ha ) działka 347/3 o pow. 0,01 ha,
działka 348/2 o pow. 0,02 ha obr. 5  Duchów stanowi mienie
gromadzkie, w trybie art. 8 ust. 1, w związku z art. 1 ust. 2
ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspól-
not gruntowych.

oraz stwierdza, że

2. Decyzję niniejszą podaje się do wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz ogłasza
wywieszając w urzędzie gminy oraz w starostwie powia-
towym na okres 14 dni, a także zamieszcza się w Biuletynie
Informacji Publicznej gminy i powiatu oraz w prasie lokalnej.
3. Zamieszczenie niniejszej decyzji w prasie lokalnej nastąpi
na zlecenie i koszt wnioskodawcy – Wójta Gminy Wiązowna.

Uzasadnienie

W dniu 11 stycznia 2018 r. do Kancelarii tut. Starostwa wpłynął
wniosek Wójta Gminy Wiązowna w sprawie wydania decyzji w try-
bie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowa-
niu wspólnot gruntowych ustalającej, że działki oznaczone jako:
dawna działka 501 (odpowiadająca obecnej działce nr ew. 1 o pow.
0,16 ha) dawna działka 504 (odpowiadająca obecnej działce ew.
nr 19 o pow. 0,16 ha) dawna działka 505 (odpowiadająca obecnej
działce ew. nr 20 o pow. 0,15) dawna działka 512 (odpowiadająca
obecnej działce nr ew. 47 o pow. 1,12 ha) dawna działka 511
(odpowiadająca obecnej działce nr ew. 98 o pow. 0,69 ha) dawna
działka 519 (odpowiadająca obecnej działce nr ew. 158 o pow. 0,34
ha) dawna działka 520 (odpowiadająca obecnej działce ew. nr 159
o pow. 0,55 ha) dawna działka 524 (odpowiadająca obecnej działce
ew. nr 208 o pow. 0,07 ha), dawna działka 572 (odpowiadająca
obecnej działce ew. nr 279 o pow. 0,22 ha), dawna działka 528
(odpowiadająca obecnej działce ew. nr 304 o pow. 0,16 ha), dawna
działka 529 (odpowiadająca obecnej działce ew. nr 324 o pow. 0,24
ha), dawna działka 530 (odpowiadająca obecnej działce ew. nr 328

o pow. 0,02 ha), dawna działka 531(odpowiadająca obecnej działce
ew. nr 335 o pow. 0,03 ha), dawna działka 563  (odpowiadająca
obecnej działce ew. nr 375 o pow. 0,62 ha), dawna działka 569
(odpowiadająca obecnej działce ew. nr 376 o pow. 0,85 ha), dawna
działka 570 (odpowiadająca obecnej działce ew. nr 387 o pow. 0,06
ha), dawna działka 536 (odpowiadająca obecnej działce ew. nr 415
o pow. 0,64 ha), dawna działka 566 (odpowiadająca obecnej dzi-
ałce ew. nr 492 o pow. 0,18 ha), dawna działka  599 (odpowiada-
jąca obecnej działce ew. nr 679 o pow. 0,11 ha), dawna działka 603
(odpowiadająca obecnej działce ew. nr 804 o pow. 0,18 ha), dawna
działka 608 (odpowiadająca obecnej działce ew. nr 902 o pow.
0,06 ha),  działka 910 o pow. 0,18 ha, działka 944 o pow. 0,09 ha,
dawna działka 576 (odpowiadająca obecnym działką: 527/1 o pow.
0,0048 ha, 527/2 o pow. 0,0028 ha, 527/3 o pow. 0,1724 ha), dawna
działka 587 (odpowiadająca obecnej działce 575 o pow. 0,10 ha),
dawne działki 601 i 948 (odpowiadające obecnej działce 601/1 o
pow. 0,46 ha), dawne działki 157 i 280 (odpowiadające obecnej
działce 157/1 o pow. 1,6 ha ) działka 347/3 o pow. 0,01 ha, działka
348/2 o pow. 0,02 ha obr.5  Duchów stanowi mienie gromadzkie.
Zawiadomieniem z dnia 23 kwietnia 2018 r. Starosta Otwocki poin-
formował wnioskodawcę o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji w przedmiotowej sprawie. 

W wyniku rozpatrzenia wniosku oraz analizy zgromadzonych
dokumentów Starosta Otwocki, wykonujący zadanie z zakresu ad-
ministracji rządowej, zważył co następuje.

Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o
zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016
r. poz. 703) –zagospodarowaniu podlegają w trybie i na zasadach
określonych w ustawie nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne,
stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie
takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy były
faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi.

Przynależność ww. nieruchomości do mienia gromadzkiego
przed 1954 r. potwierdzają oświadczenia najstarszych
mieszkańców wsi Duchnów dołączone do wniosku Wójta Gminy
Wiązowna, z których wynika, że działka była użytkowana wspólnie
przez mieszkańców wsi jako powszechnie dostępna droga dojaz-
dowa do pól ,domostw i terenów leśnych.

Biorąc pod uwagę najstarsze zapisy rejestru gruntów z roku
1967 działka stanowiła drogę dojazdową. W wyniku kontroli
ewidencji gruntów w roku 1974 zmieniono numerację działek
dawnej działce nr 501 nadano numer 1, dawnej działce 504 nadano
numer 19, dawnej działce 505 nadano numer 20, dawnej działce
512 nadano numer 47, dawnej działce 511 nadano numer 98,
dawnej działce 519 nadano numer 158, dawnej działce 520 nadano
numer 159, dawnej działce 524 nadano numer 208, dawnej działce
572 nadano numer 279, dawnej działce 528 nadano numer 304,
dawnej działce 529 nadano numer 324, dawnej działce 530 nadano
numer 328, dawnej działce 531 nadano numer 335, dawnej działce
563 nadano numer 375, dawnej działce 569 nadano numer 376,
dawnej działce 570 nadano numer 387, dawnej działce 540 nadano
numer 417, dawnej działce 566 nadano numer 492, danej działce
587 nadano numer 575, dawnej działce 599 nadano numer 679,
dawnej działce 603 nadano numer 804, dawnej działce 608
nadano numer 902, dawnej działce 536 nadano numer 415, dawnej
działce 576 nadano numer 527, dawnej działce 518 nadano numer
157. Podczas kolejnej kontroli. ewidencji gruntów i budynków 
w 1988r działki o nr : 601 i 948 oznaczono numerem 601/1, działki
157 i 280 oznaczono numerem 157/1 . Następnie na podstawie de-
cyzji podziałowej Wójta Gminy Wiązowna  nr 304/09 z dnia 22.
07.2009  działkę 527 podzielono na działki 527/1, 527/2 i 527/3  oraz
decyzji Starosty Otwockiego nr 3/2009 z dnia 24.08.2009 działkę
493 podzielono na działki 493/1 i 493/2. Ponadto podczas analizy
dostępnych akt Wydziału Geodezji i Kartografii  tut. urzędu stwierd-
zono, że działki 910, 944 i dawna działka 948 która to po połączeniu
z działką 601 stanowi obecną działkę 601/1- powstały w wyniku
scalenia wsi Duchnów, Kąck i Boryszew zatwierdzonego decyzją
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr RLS.III.7019./4/77-79
z dnia 23.08.1979. Jednak w wyniku przeprowadzonych poszukiwań
w zasobach archiwalnych nie odnaleziono  powyższej decyzji . 

Z przepisu art. 1 ust. 2 uzwg wynika, że definicji mienia gro-
madzkiego, którego dotyczy ustawa o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych, należy poszukiwać w przepisach rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 29 listopada 1962 r. w sprawie zarządu mieniem
gromadzkim oraz trybu jego zbywania (Dz. U. z 1962 r. nr 64, poz.
303 z późn. zm.). Stosownie do § 1 ust. 1 ww. Rozporządzenia Rady
Ministrów przez pojęcie mienia gromadzkiego rozumieć należy
mienie, które do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września
1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gro-
madzkich rad narodowych (Dz. U. nr 43, poz. 191) stanowiło ma-
jątek dawnych gromad jako majątek gromadzki, dobro gromad oraz
inne prawa majątkowe, a przez dawne gromady rozumieć należy

gromady istniejące do dnia wejścia w życie wskazanej ustawy 
z 25 września 1954 r. (podobnie: wyrok NSA z dnia 8 czerwca 2011
r., sygn. akt II OSK 738/10). 

Przepis art. 3 uzwg stanowi,  że  nie zalicza się do wspólnot
gruntowych nieruchomości lub ich części, określone w art. 1 ust.
1, jeżeli przed dniem wyjścia w życie ustawy zostały prawnie lub
faktycznie przekazane na cele publiczne lub społeczne. 

Dla ustalenia, czy dana nieruchomość stanowi mienie gro-
madzkie istotne znaczenie ma okoliczność czy taka nieruchomość
należała do gromad istniejących w okresie od 1933 r. do 1954 r. oraz
czy przed dniem 5 lipca 1963 r. była faktycznie użytkowana wspólnie
przez mieszkańców wsi. Mienie gromadzkie służyło i często nadal
służy, potrzebom ogółu mieszkańców dawnej gromady, ale użytek
ten ma charakter społeczny. Mieniem takim są wójtówki, kowalówki,
działki szkolne, place publiczne, piaskownie, cmentarzyska, drogi do-
jazdowe do pól i domostw itp. (podobnie: wyrok WSA w Kielcach 
z dnia 21 marca 2013 r., sygn. akt II SA/Ke 77/13).

Z powyższych ustaleń wynika, że nieruchomość położona 
w miejscowości Duchnów, gmina Wiązowna, oznaczona 
w ewidencji gruntów jako : dawna działka 501 (odpowiadająca
obecnej działce nr ew. 1 o pow. 0,16 ha) dawna działka 504
(odpowiadająca obecnej działce ew. nr 19 o pow. 0,16 ha) dawna
działka 505 (odpowiadająca obecnej działce ew. nr 20 o pow. 0,15)
dawna działka 512 (odpowiadająca obecnej działce nr ew. 47 
o pow. 1,12 ha) dawna działka 511 (odpowiadająca obecnej działce
nr ew. 98 o pow. 0,69 ha) dawna działka 519 (odpowiadająca obec-
nej działce nr ew. 158 o pow. 0,34 ha) dawna działka 520
(odpowiadająca obecnej działce ew. nr 159 o pow. 0,55 ha) dawna
działka 524 (odpowiadająca obecnej działce ew. nr 208 o pow. 0,07
ha), dawna działka 572 (odpowiadająca obecnej działce ew. nr 279
o pow. 0,22 ha), dawna działka 528 (odpowiadająca obecnej dzi-
ałce ew. nr 304 o pow. 0,16 ha), dawna działka 529 (odpowiadająca
obecnej działce ew. nr 324 o pow. 0,24 ha), dawna działka 530
(odpowiadająca obecnej działce ew. nr 328 o pow. 0,02 ha), dawna
działka 531 (odpowiadająca obecnej działce ew. nr 335 o pow. 0,03
ha), dawna działka 563  (odpowiadająca obecnej działce ew. nr 375
o pow. 0,62 ha), dawna działka 569 (odpowiadająca obecnej dzi-
ałce ew. nr 376 o pow. 0,85 ha), dawna działka 570 (odpowiadająca
obecnej działce ew. nr 387 o pow. 0,06 ha), dawna działka 536
(odpowiadająca obecnej działce ew. nr 415 o pow. 0,64 ha), dawna
działka 566 (odpowiadająca obecnej działce ew. nr 492 o pow. 0,18
ha), dawna działka  599 (odpowiadająca obecnej działce ew. nr
679 o pow. 0,11 ha), dawna działka 603 (odpowiadająca obecnej
działce ew. nr 804 o pow. 0,18 ha), dawna działka 608 (odpowiada-
jąca obecnej działce ew. nr 902 o pow. 0,06 ha),  działka 910 o pow.
0,18 ha, działka 944 o pow. 0,09 ha, dawna działka 576
(odpowiadająca obecnym działką: 527/1 o pow. 0,0048 ha, 527/2
o pow. 0,0028 ha, 527/3 o pow. 0,1724 ha), dawna działka 587
(odpowiadająca obecnej działce 575 o pow.0,10 ha), dawne działki
601 i 948 (odpowiadające obecnej działce 601/1 o pow. 0,46 ha),
dawne działki 157 i 280 (odpowiadające obecnej działce 157/1 
o pow. 1,6 ha ) działka 347/3 o pow. 0,01 ha, działka 348/2 o pow.
0,02 ha obr.5  Duchów służyła celom publicznym, a zatem stanowiła
majątek gromadzki, który następnie na mocy art. 98 ust. 2 ustawy
z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (tekst jedn. Dz. U. 
z 1975 r. nr 26 poz. 139 z późn. zm.) stał się mieniem gminnym. 

Zgodnie z art. 8 uzwg starosta wydaje decyzję o ustaleniu,
które spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3,
stanowią mienie gromadzkie. Decyzję o ustaleniu, które nieru-
chomości stanowią mienie gromadzkie, podaje się do wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz ogłasza
wywieszając w urzędzie gminy oraz w starostwie powiatowym na
okres 14 dni, a także zamieszcza się w Biuletynie Informacji Pub-
licznej gminy i powiatu oraz w prasie lokalnej.

Z uwagi na powyższe należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wo-

jewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Otwockiego, w terminie
14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec

się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej,
który wydał decyzję. 

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złoże-
nia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji
(określonego w § 2) nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu
administracyjnego.

Zgodnie z treścią art. 136 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:
§ 1. Organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub 

z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów
w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który
wydał decyzję.

D E C Y Z J A  NR   78  / 2018
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15 lipca br. w ogrodzie
pałacu Bielińskich w Ot-
wocku Wielkim, za
sprawą Miejsko Gmin-
nego Ośrodka Kultury w
Karczewie, a pod patro-
natem burmistrza Dariu-
sza Władysława Łokiet-
ka, rozbrzmiewały rytmy
flamenco.

Licznie przybyli fani tej
muzyki  mieli okazję posłuchać
fantastycznie brzmiących gitar
polskich artystów: Andrzeja
Lewockiego i Jakuba Wagnera,
laureatów kilku międzynaro-
dowych konkursów muzyki fla-
menco, m.in. w Murfii czy
Sewilli, którzy swoje warsztaty
rozwijali pod okiem mistrzów w
Hiszpanii. Zachwycał również

śpiew Marii Światłoń, a połąc-
zony z tańcem Małgorzaty
Wołończyk i muzyką duetu gi-
tarowgo, wprowadzał pub-
liczność w świat ludowych,
hiszpańskich tęsknot, modlitw,
wybuchów radości. Koncert
prowadził, jak zwykle pro-
fesjonalnie i z uśmiechem,
Marek Połynko.

AnKa

Od 21 lipca w sobotnie let-
nie wieczory Karczew znów
zaprasza na oglądanie filmów
pod chmurką.  W ubiegłym
roku, ta forma spędzenia
sobotnich wieczorów cieszyła
się dużą popularnością.
Tradycyjnie w repertuarze
znajdą się hity filmowe
będące zestawieniem różnych
gatunków kinowych. Inaugu-
rację sezonu 2018 w Parku
Miejskim (za budynkiem
straży w  Karczewie) zapoc-

zątkuje film:
„ P o z n a j
n a s z ą
rodzinkę”.
Program letniego kina pod

chmurką:

- 21 lipca, godz. 21.00 - Poz-
naj naszą rodzinkę
- 28 lipca, godz. 21.00 - Uda-
jąc gliniarzy
- 4 sierpnia, godz. 21.00 -
Kingsman. Tajne służby
- 18 sierpnia, godz. 21.00 -
Dlaczego on

Flamenco w pałacowym ogrodzie

kino pod chmurką

Miejsce: „Czerwone mury”
– plaża nad Świdrem w Józe-
fowie (ulica Telimeny 13). A w
nim: 
15:30 - spacer

Wyruszamy ze stacji PKP
Świder, skąd spacerem udamy
się na piaszczystą plażę wśród
sosen. Agnieszka Gajc opowie
po drodze o Żydach linii ot-
wockiej. Spacer będzie tłumac-
zony na polski język migowy.
17:00 - warsztaty z muzeum

POLIN

Czy graliście kiedyś w
drejdla? A może chcecie
dowiedzieć się, jak zapisać
własne imię w języku hebra-
jskim? Pracownicy Muzeum
Historii Żydów Polskich POLIN
zapraszają do wspólnego poz-
nawania historii i kultury ży-
dowskiej. 
17:00 - warsztaty intuicyjnej

gry na instrumentach świata. 

Poprowadzi Przemek
Daniłowicz, gitarzysta, produ-
cent, kompozytor, realizator
dźwięku. Pasjonuje się
kolekcjonowaniem i grą na in-

strumentach etnicznych. Na
warsztatach poznamy brzmie-
nie instrumentów takich jak
saz, kalimba i gong feng. Z ich
użyciem stworzymy muzyczną
mapę rzeki Świder.

18:00 - koncert zespołu

Zoord

Energetyczny folk z
Kecskemétu – ósmego co do
wielkości miasta na Węgrzech,
położonego na Wielkiej Nizinie
Węgierskiej. Ich muzyka sięga
do korzeni kultury Europy
Wschodniej. Zabrzmi drumla, w
mistrzowskim wykonaniu Árona
Szilágyiego, jednego z na-
jbardziej rozpoznawalnych na
świecie wirtuozów tego instru-
mentu, mocne bębny (Krisztián
Almási) i pełne emocji skrzypce
i śpiew (Béla Drabant). Zoord
inspiruje się muzyką Transyl-
wanii i jakucką zimą.
19:00 - spotkanie z HaLuną

„Ha” symbolizuje powiew,
oddech powietrza, a „Luna” –
moc księżyca. Pod tym
psudonimem kryje się Halina
Bergerné Wilk, artystka, która

od ponad trzydziestu lat
mieszka na Węgrzech.
HaLuna gra na starych instru-
mentach: na gongach, misach
tybetańskich, bębnach sza-
mańskich, cytrze. Śpiewa i
sama tworzy swoje utwory. 
21:00 - Elektroczardasz

After przy secie DJ-skim.
Przez cały czas trwania

festiwalu będzie z nami
Węgierski Instytut Kultury z
węgierską literaturą.

Kulinarnie wspierają nas:
Roots-Vege – otwockie mis-
trzynie roślinnych smaków;
Świder Food Truck – kuchnia
żydowska z Otwocka; Ko-
ciołek i Wino – małe Węgry w
Polsce. W czasie wydarzenia
zapraszamy też na wyprzedaż
garażową, którą organizują
Kinga i Beata, a z której cały
dochód przeznaczony jest
rzecz Fundacja Azylu pod
Psim Aniołem.

Specjalny patronat na
wydarzeniem: Węgierski Insty-
tut Kultury i Towarzystwo Przy-
jaciół Otwocka.

Langosz z czulentem
W niedzielę 22 lipca trzecie wydarzenie z cyklu “Membrana”. 
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Otworzono ją o godz. 14. 00,
a już o 16 00 miało miejsce
pierwsze wakacyjne spotkanie
grupy kobiet, które osiągnęły w
życiu to, co w potocznym języ-
ku, nazywamy sukcesem. Pa-
nie, na tle kolorowych obrazów,
bogate w swoje wieloletnie
doświadczenie życiowe wzięły
udział w panelu prowadzonym
przez artystkę pod tytułem „
Sztuka odpoczywania”. 

Założeniem spotkania była
wymiana wiedzy „po kądzieli”,

koncentrując się na kobiecym
doświadczeniu tego, jakże
ważnego aspektu życia. Panie
opowiadały o wielu wypraco-
wanych przez siebie pomys-
łach na wakacje i relaks.
Królowały w nich, ku uciesze
dyrektor Bielickiej, lektura i
oczywiście, natura. Artystka w
kilku momentach debaty od-
czytywała swoje wiersze z serii
„W kucykach po 50-ce itd”,
które nadawały bardzo hu-
morystyczny i lekki ton rozmo-

wom. Dyrektor jako prowa-
dząca i zaproszone kobiety
doceniły niebieskie, piękne
niebo, jakie otworzyło się nad
nimi tego deszczowego dnia,
dokładnie na czas, jaki spędz-
iły razem na uroczo usy-
tuowanym tarasie biblioteki i
zamknęło się dokładnie w mo-
mencie jego zakończenia. Siły
Matki Natury okazały się pan-

iom nadzwyczaj życzliwe. 
Spotkanie upłynęło w iście

wakacyjnej atmosferze, wśród
zapachów sosen, kwiatów, sz-
tuki, ogrzane słońcem i do-
prawione dużą dozą uzdra-
wiającego śmiechu, a dyrektor
Bielicka ugościła wszystkich
odświeżającymi napojami,
ciasteczkami, kawą i herbatą
oraz podzieliła się swoją cenną

wiedzą. - Na pierwszym spot-
kaniu rozpoczęłyśmy serię
paneli pod wspólnym tytułem
”Po kądzieli”, na których bę-
dziemy szukać odpowiedzi na
te ważne pytania – stwierdziła
dyrektor Anna Bielicka. I do-
dała - Dojrzałych panów nie
eliminujemy, a może nawet
kiedyś zaprosimy!

Andrzej Kamiński

Majka Schabenbeck po
mieczu, po kądzieli
Tochman herbu Dołęga,
Indianka ze słowiańskie-
go plemienia Dziadoszan
– artystka, z wyksz-
tałcenia kostiumolog.
Uczęsz-czała do szkół
muzycznych, zielarskiej,
filmowej, medycyny
chińskiej. Interesuje się
sztuką, psychologią, his-
torią kobiet, historią
Słowian i wielu innymi
tematami – w rozmowie
z andrzejem Kamińskim

Andrzej Kamiński – Wystawę

nazwała Pani tajemniczo „Co

kryje w sobie twarz kobiety”.

Może Pani odkryć przed

Czytelnikami, co ma na myśli?

Majka Schabenbeck - Py-
tanie, jakie stawia tytuł wys-
tawy, jest proste. Ale
odpowiedź, jakiej szukam jest
tajemnicza i bardzo złożona.
Obrazy powodują skojarzenia
z freskami, jakie dzisiaj
można jeszcze obejrzeć w
antycznych ruinach Pompei
koło Neapolu. Podrapane,
zniszczone, ale ciągle żywe i
zachwycające ekspresją
twarze kobiet. Pomimo up-

ływu czasu emanują ponad-
czasowo głęboką mądrością,
która wydaje się nie szukać
reflektorów i siłą, która nie
krzyczy o pomstę. 

Artyści w Pompei byli mis-
trzami mistyfikacji - czy to były
one, ich muzy, kobiety ich cza-
sów, samowystarczalne, by o
sobie opowiedzieć tak
dyskretnie, niejednoznacznie i
z taką mocą? Są piękne, choć
czuje się, że skrywają
głębokie sekrety. Mają mag-
icznie intensywne spojrzenia,
a jednocześnie emanują
spokojem. Czy sztuka życia,
jaką posiadły w ich świecie an-
tycznym, różniła się od wzor-
ców, jakie my kobiety mamy
dzisiaj do dyspozycji? Czy
mogą nas czegoś nauczyć?
Świat patriarchalny, w którym
przypadło im żyć, do dzisiaj
niezmiennie jest naszym
środowiskiem, w którym
musimy umieć żyć. Dzisiaj
media inaczej jednak
opowiadają o kobietach. Co
się stało, że odarte są na-
jczęściej z tego metafizy-
cznego magnetyzmu? W nim
wyraźnie malarka szuka in-
spiracji, treści, starszyzny po
kądzieli, domu.

AK – Co te twarze mówią

dzisiejszym kobietom?

MS - Moje obrazy szukają
z nimi więzi, siostrzeństwa,
mówią do nich słowami
miłości. A może to ta sama
rodzina, te same kobiety wieki
po nich powracają za moim
pędzlem? A może to one nas
dzisiaj odwiedzają w twórc-
zości artystki? Jeśli tak, to
witamy je i dziękujemy. Piękno
jest wieczne i niezależne od
czasu i przestrzeni.

Ale czy, nam, kobietom
łatwo jest mówić o nas sa-
mych, ze spokojem wyrażać
słowami, co czujemy, z poczu-
ciem humoru uczyć tego, co

wiemy, z lekkością egzek-
wować to, czego potrzebu-
jemy? Czy akceptujemy ko-
biece talenty, cenimy się za nie
nawzajem i wspieramy w ich
rozwoju? Czy we współczes-
nym świecie, który też
tworzymy, wystarczająco
dbamy o to, by należycie ce-
nione były nasze doświad-
czenia „po kądzieli” ? 

W erze Google’a funda-
mentalne do przetrwania jest
Empiryczne Bogactwo Ludz-
kiego Doświadczenia - kiedyś
z wielkim szacunkiem nazy-
wane „Starszyzną”- i jego Bez-
cenna Mądrość, która  odeszła
w cień. Czy w lansowanym

dzisiaj kulcie młodości za-
częliśmy się wszyscy jej wsty-
dzić? Czy dobrze się stało, że
zastąpiła ją sztuczna in-
teligencja? Czy nasze
społeczeństwo, świat w którym
żyjemy, stało się dzięki temu
szczęśliwsze, bezpieczniejsze
i mądrzejsze? Wszyscy doce-
niamy wartość, jaką wniósł do
naszego życia internet, ale czy
ciągle wystarczająco kontrolu-
jemy jego wpływ na nie i na
naszą wolność w decydowa-
niu o sprawach naszego
ludzkiego świata? Czy znamy
prawdę co nam daje, a co
bezpowrotnie zabiera?
AK – Dziękuję za rozmowę.

po kądzieli
11 lipca, za sprawą dyrektor anny Bielic-
kiej, w Powiatowej Bibliotece Publicznej
miało miejsce otwarcie bardzo interesu-
jącej wystawy Majki Schabenbeck.
Poświęcona jest ona kobiecym emocjom,
myślom, wiedzy, doświadczeniu i, tym
razem, wplecionej w to kobiecej artysty-
cznej twórczości.

Co kryje w sobie twarz kobiety
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W rytmie disco polo
�4L=30.� �4;.&84;*�;��F8&(-
4)'G)F�7.G����7.*653.&�54)�5&�
8643&8*2�-43464;=2��&67>&D0&
#4/*;?)>8;&� �&>4;.*(0.*,4
�)&2&� 869>.0&� .� 8&6478=��8�
;4(0.*,4� �.647D&;&� �7>430.�
!6&)=(=/3.*��46,&3.>&846>=��)'&�
/F(�4�86&)=(/*�.�>;=(>&/*�19)4;*�
;75.*6&/F� )>.*(.� >� �475.(/92
C�642=(>*0A�

�������������� ���
����������������	��
��56>*2&67>�0464;4)9�)4L=304�
;*,4�;�&7=J(.*�� ���&6(>*;��
��27>&�J;.G8&�)>.G0(>=33&�;�.3�
8*3(/.�6413.0?;�.�(-46=(-�)>.*(.��
��(*6*243.&D�)4L=304;=��56>*�
2?;.*3.&��54)>.G04;&3.&��
��;=78G5�>*754D9�19)4;*,4
5.*J3.�.�8&H(&� 404D4;.&3.*�
��0430967�)4/*3.&�064;=�

#.*10.*/� �&1&� �.7(4� �414
64>54(>3.*� 7.G� 4� ,4)>.3.*
�	�����&�3&�7(*3.*�;��F8&(-

;=78F5.F� 2�.3��� �46).&3�
�.G03.� .��D4)>.���&2&7986&�
�*/;�� �<8&>=�� "*,&7�
 0&1&67�� �;.&>)F� ;.*(>4�
69� 'G)>.*� �&6.4� �.7(-.3��
&� .256*>&� >&04H(>=� 7.G�
4�,4)>.3.*�	��������,4)>.3.*

	
����9(>*783.(=�;=)&6>*3.&
4'*/6>F� 540&>� 7>89(>3=(-
4,3.�� �.*� >&'6&03.*� 8&0L*
148?;� '&143*2� 3&� 9;.G>.�
;=78&;� 6G04)>.*D&� &68=78=�
(>3*,4� .� 19)4;*,4�46&>� .3�
3=(-�&86&0(/.�

Święto plonów
Wielkimi krokami zbliża się największe święto rolników, czyli dożynki. 

Swój rodowód mają jeszcze w czasach średniowiecznych i są swoistym
podziękowaniem za zbiory i jednocześnie prośbą o pomyślność przyszłych. 
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Włoski cover band
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Józefów

źródło: www.andreokarina.pl

źródło: dziewczynynamedal.pl
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Celestynów

Folk pod chmurką
���%")���-)5/'"��)(��0'�$"�&��(%$-����,(�0��+)*�.7�$('��*,-
4��+,*('8� 1*3�$�)�%"�4�(�"�*('"�3���*-)��"+,'"�#��(������
*($-�"�,.(*07�#7��	(;�'���"+0�0/$�2�+$*0/)����	*/ "����(*�
�/%�2��%,1.$���:)"�.�����"�#��*&�'"���2�$(',*���+��:)"�.�
�(#�"��!� ���"�#(.+$"� 2� +$*0/)���� �-0�''�� �8 %�*0�
2� +$*0/)���� :)"�.�� ��0�&� )*�0�',-#7� -'"$�%'/� +,/%�  */�
57�07��+.(#��"'�/."�-�%'��)�+#��,.1*�0��'�� *-'�"��&-0/$"
 58�($(� 0�$(*0�'"('�#� .� "�!�  1*�%+$"�#� (�/�0�#(.(:�"�
��;�/�0�&-0/$1.�)(0'�5�,�$;��&-0/$8�0�)( *�'"�0��$-%,-*�
)(%+$"�#��+5(.��$"�#�(*�0�.8 "�*+$"�#��$,1*/�!�)�.'���%��
&�',/�&(;'���(+,*0���.�"�!�,.1*�0(:�"���+,8)�.(%'/�

���������������������������
����������������
+$.�*�"&��:.����'����.5�������10��1.

źródło: popieronie.pl

4	�#$��(�+&�*���!3�,(�)*0���
+,�."�'"��.�./$('�'"-�,��,*-
4	%�+0�'/� 	8��'�$3� 	(!�,�
�*�&"�+)�$,�$%-�+7��(+$('�%�
0'�'��.+0/+,$"&��0"��"(&�� "
�(*(+5/&� '"��"�+$"�� )(+,��"�
�� )*0��+,�."�'"-� ./$(*0/+�
,�'(�0&"�'"�#7�7�+"8�$-*,/'8
(*�0�,*0/��-,(*+$"��-,.(*/�0��
:)"�.�'�� )*0�0� �$,(*1.�
�+,8)�.(%'/��

�	�����������������������������
!�%��+)(*,(.��.�
�%�+,/'(."��

-%���*(���"%�*� (��()*(.+$"� (��

Niebieska opowieść

Otwock

�(��,/&�,/,-5�&�$*/#��+"8�%")�
�(.��./+,�.���$,1*7�&(;��
�"�� ( %7��6�.� �(/�*� ���,*-
�"�#+$"� (� "&�� ��� ��*��0��
.� �,.(�$-�� �(� )*�.�0"./
*�*/,�+�� �(."�&� )*�0�'�
,(.�'�� ./�"'�'$"� 0(+,�5/
+,.(*0('�� )*0�0� $(�"�,/�
$,1*�� -*(�0"5/� +"8� #�+0�0��
.� ���� ."�$-�� �*���� +7

./#7,$(.��"�#��/'��.�+.("&
*(�0�#-����#��'($(%(*(.�����*�
�0(� +-*(.�� "� (+0�08�'��.
(*'�&�'�"���


08+,(�)(.,�*0�#7�/&�+"8
&(,/.�&�./�"'�'�$�$(5�"�%�
+$"�!� #�+,� �" -*�� $(�"�,/�
0� -'"�+"('/&"� *�&"('�&"
)*0��!(�07�/&"� .� $( -,/�
�*�0�',(.�'7� $(%�$�#8� 0��

�*�5��',('""�9%��0"�.+$"��$,1*/
)*0�$�0�5� #7� ��0"&"�*0(."
��#&$(."��*�;/+�*(."�"�.1.�
�0�+�&"'"+,*(."�$-%,-*/�������
'"�� 0�"1*� #�+,� .� *8$��!
��*"�'�� �(5(�(�(.+$"� (�
�+,8)�.(%'/�

�������������������
!�%��+)(*,(.��.�
�%�+,/'(."��

-%���*(���"%�*� (��()*(.+$"� (��

„Wycinanka z Powiśla” 



OGŁOSZENIA 20 LIPCA 201820



SPORT20 LIPCA 2018 21

$� 5456=*)3.2� 7*=43.*
&;&37�=&5*;3.B<�74'.*��296
$.1,&� .� �96=&� �.1&;&�� %� 8D
6&3,D�64=,6<;*0�54I*,3&B�7.E
3&842.&78� !3&/5*6� !4H3.0�
75&)&/D(�)4�01&7<�����.*/7(&
8<(-� 86=*(-� )69I<3� =&/2D
4)54;.*)3.4� �!� �&1.3>;� �;
478&83.2� 7*=43.*� ;� ,6�� ���
 4=;>/�$&67=&;&��;(=*H3.*/
;� ,6�� ������ &� 8&0I*�$.7B&��&�
(.*/4;.(*��75&)*0�=����
�&�4+.(/&13*/�78643.*�@AD(=<

3&7�5.B0&?�;.)=.2<� 8*62.3&6=
=&51&34;&3<�&I�)4�1.7845&)&�
�*(=*�'E)D�4)'<;&B<�7.E�;
0&I)D�74'48E���43.I*/�56*=*3�
89/*2<�1.78E�)69I<3��08>6*�/9I
=&� 3.*75*B3&� 2.*7.D(
64=54(=3D�'>/�;�64=,6<;0&(-�

%&56&7=&2<�)4�H1*)=*3.&
=2&,&F� 140&13<(-� )69I<3� .
0.'.(4;&3.&�.2�
���!������ �����$� !%�$�
	� $.7B&��=.*(.3>;

� �>6� *,98
�� #.(846.&��%*6=*F
��  4=;>/��$&67=&;&
� ��!��*1*78<3>;
�� �4143.&����$&67=&;&
�� #91(&3� $ > 1 0 &
�1D)=0&
�� $.7B&��&(.*/4;.(*
�� �!��9=3>;0&
	�� ��!� &)4HC
		� �!��&1.3>;
	
� ��!��8;4(0
	�� �):.8�$.D=4;3&
	�� �>=*+4:.&�����>=*+>;

!*'&78.&3� E'04;70.

SPRÓBUJ
ZACHWYCAJ

INSPIRUJ

Reymonta 65 Otwock+48 501 830 650www.paste.love PASTELOVESPA

Nowy sezon już od sierpnia
MMaazzoowwiieecckkii ZZwwiiąązzeekk PPiiłłkkii NNoożżnneejj nnaa sswwoojjeejj ssttrroonniiee
iinntteerrnneettoowweejj pprrzzeeddssttaawwiiłł tteerrmmiinnaarrzz oorraazz ddrruużżyynnyy,,
kkttóórree jjuużż oodd 1188 ssiieerrppnniiaa zzaacczznnąą zzmmaaggaanniiaa oodd mmiissttrr--
zzoossttwwoo ww kkllaassiiee AA ggrr.. WWaarrsszzaawwaa IIII.. 

MMaaggaazzyynn KKoolloonniiaallnnyy pprrzzyy
KKaarrcczzeewwsskkiieejj 2233 nniiee mmaa
wwpprraawwddzziiee wwiittrryynnyy oodd
uulliiccyy,, pprrzzyy kkttóórreejj ssiięę zznnaa--
jjdduujjee.. MMiieeśśccii ssiięę zz ttyyłłuu,,
zzaa ddeelliikkaatteessaammii AAddrriiaa..
AAllee ddllaa kkaażżddeeggoo,, kkttoo
sszzuukkaa cciieekkaawwyycchh,, nniieesszz--
aabblloonnoowwyycchh aakkcceessoorriióóww
ddoo wwyyssttrroojjuu ddoommuu,, tteenn
sskklleepp bbęęddzziiee bbaarrddzzoo
pprrzzyyjjeemmnnyymm zzaasskkoocczzee--
nniieemm.. SSttaannoowwii bboowwiieemm
pprraawwddzziiwwąą kkooppaallnniięę
rróóżżnnoorrooddnnyycchh pprrzzeedd--
mmiioottóóww ““zz dduusszząą““ -- jjaakk
ttoo ookkrreeśśllaa wwłłaaśścciicciieellkkaa,,
MMaarrzzeennaa SSaallaammoonn.. 

�&,&=<3� /*78� 5*B*3� +&3�

8&=</3<(-� 2*'1.�� 1&25�
4'6&=>;��=*,&6>;��;&=43>;�
6&2*0�3&�=)/E(.&�.�;.*19�.33<(-
'.'*148>;��08>6*�24,D�5.E03.*
9)*0464;&C�8;>/�)42�&1'4�'<C
46<,.3&13<2�56*=*38*2��
�&,&=<3� )=.&B&� 3&� �&6�

(=*;70.*/�4)�40����1&8��"4�/9I
/*)3&0� 86=*(.&� 140&1.=&(/&
701*59��08>6<�54;78&B�5.*6;48�
3.*� ;� 
���� 6�� 3&� 91�� �>63*/�
548*2�=478&B�56=*3.*7.43<�3&
G;.)*670D�� �&0� 454;.&)&
;B&H(.(.*10&�� 701*5� ;� 78<19
04143.&13<2�'<B�/*/�2&6=*3.*2
4)� '&6)=4� )&;3&�� �6=<,4�
84;&3.&�)4�/*,4�48;&6(.&�7=B<
/*)3&0�45463.*���I�3&,1*���54
;<(.*(=(*� )4� �=6&*1&�� ,)=.*

54)� G(.&3D� �B&(=9� 5&3.
�&6=*3&� =B4I<B&� 0&680E� =*
7;<2.� 3&/;.E07=<2.� 56&,�
3.*3.&2.� �� ;7=<7804� =&(=EB4
90B&)&C� 7.E� /&0� 54� 2&H1*�
$<6*24384;&3<� =478&B� 140&1
3&��>63*/��08>6*,4��,B>;3D�=&�

1*8D�'<B�01.2&8<(=3<�042.3*0�
�=.7.*/7=<��&,&=<3��4143.&13<
2&� ;56&;)=.*� 23.*/7=D
54;.*6=(-3.E�� &1*� =3&(=3.*
56=*;<I7=&� &7468<2*38*2
;(=*H3.*/7=*�140&1*��
$&684�=&=3&(=<C��I*�701*5

/*78� &0(*58&38*2� '43>;
140&13<(-�������)=.E0.�08>6<2
=&095<�;� 8<2�2.*/7(9�24,D
'<C� /*7=(=*� '&6)=.*/� &86&0�
(</3*� =*� ;=,1E)9� 3&� 4+*6�
4;&3*�����6&'&8<�

%*8�&

Kopalnia prezentów na Karczewskiej



Na wielu ulicach
osiedlowych coraz
częściej pojawiają
się progi zwalnia-
jące jako najtańszy
i najlepszy, a często
jedyny środek ra-
tunku przed pi-
ratami drogowymi.  
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Problematyczne spowalniacze
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Leśna Oaza na Ługach 
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Latowisko nad Świdrem
Upalne lato w tym roku sprzyja odpoczynkowi nad wodąna świeżym powietrzu 

– oczywiście nad Świdrem. Odpoczywając, warto przypomnieć sobie jak plażowano 
nad naszą rzeką do lat 70 ubiegłego wieku. 


