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EXPRESSEM 
z Powiatu Otwockiego

OTWOCK

Konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania tere-
nu przy pl. Niepodległości odbędą się 5 września w Teatrze 
Miejskim o godzinie 19.00. Były one wstępnie planowane na 
lipiec, ale ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, 
którzy w okresie wakacyjnym w takim spotkaniu uczestniczyć 
nie mogą, zostały  przełożone na wrzesień. W sierpniu za-
prezentujemy  koncepcje, które przedstawią możliwe rozwią-
zania dotyczące zagospodarowania tego terenu tak, aby na 
spotkaniu mieszkańcy mogli wyrazić swoją opinię.  

(UM Otwock)

Kazimiera 
Zalewska
sekretarz 
redakcji

KONTAKT DLA CZYTELNIKÓW:        redakcja@iOtwock.info       www.iOtwock.info        tel.: 513 978 841

Konsultacje społeczne w sprawie 
„dziury” we wrześniu

WIĄZOWNA
Część  ścieżki ro-
werowej budowanej 
wzdłuż DW 721 przez 
gminę Wiązowna już 
jest właściwie goto-
wa - chodzi o 2,5 km 
odcinek od granicy 
z Józefowem do DK 
17. Asfalt został wyla-
ny, znaki na ścieżce 
namalowane. Gładka 
nawierzchnia spodobała się nie tylko rowerzystom, ale także 
i rolkarzom. W terenie zabudowanym Emowa od mostu do ul. 
Mlądzkiej wybudowano chodnik dla pieszych. Na tym odcinku 
do wykonania pozostaje jeszcze wprowadzenie elementów 
stałej organizacji ruchu oraz dodatkowe oświetlenie przejścia 
dla pieszych przy moście w Emowie oraz miejsca, w których 
ścieżka rowerowa przechodzi na drugą stronę drogi.

(UG Wiązowna)

Ścieżka rowerowa  
w Emowie gotowa

POWIAT
W trakcie wakacji w pojazdach Szybkiej Kolei Miejskiej zostaną 
wymienione wszystkie automaty biletowe. W nowych urządze-
niach za bilety zapłacić będzie można jedynie kartą płatniczą. 
Pasażerowie będą mogli doładować w nich Warszawską Kartę 
Miejską, przedłużyć ważność e-hologramu czy zakodować bi-
let kupiony przez Internet. W nowych automatach nie będzie 
możliwości płacenia gotówką – wszystkie transakcje będą do-
konywane za pomocą kart płatniczych. Natomiast wydawane 
bilety 20-minutowe i jednorazowe przesiadkowe będą od razu 
skasowane, dlatego nie należy kupować ich „na zapas”. Wy-
miana automatów nastąpi sukcesywnie od lipca do września. 

(SKM)

Nowe biletomaty w pociągach SKM 

POWIAT
Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie przygotowuje się 
do wprowadzenia Biletów Metropolitalnych dla mieszkańców 
podwarszawskich gmin. Jest już kilkadziesiąt tysięcy kart do 
kodowania biletów, a w lipcu będą podpisywane pierwsze po-
rozumienia z samorządami. Gminy Józefów, Otwock i Wią-
zowna przyjęły już potrzebne uchwały do podpisania umowy.  
Mieszkańcy będą wyrabiali karty w swojej gminie, a kodowali 
bilety w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM.

Bilet Metropolitalny coraz bliżej

Przemysław Zaboklicki to 
absolwent Wydziału Politolo-
gii na Uniwersytecie Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie i  Studium Ge-
nerale Europe przy UKSW 
oraz członek stowarzyszenia 
KoLiber. Jest radnym dziel-
nicy Wawer. Od 3 lipca 2017 
roku pełnił funkcję sekretarza 
w Urzędzie Miasta Otwocka. 
W gestii nowego wiceprezy-
denta pozostają m.in. oświata, 
sprawy lokalowe, zezwolenia 
na alkohol oraz zasoby miesz-
kaniowe. Zgodnie z opiniami 

Przemysław Zaboklicki  
II wiceprezydentem Otwocka

prawnymi, które przesłał do 
redakcji wiceprezydent Za-
boklicki, nie ma on obowiązku 
zdawania mandatu radnego  
w dzielnicy Wawer.
„Jak wskazuje się w doktry-
nie konsekwencją ewentual-
nego naruszenia wskazanej  
w Art. 27 zasady rozłączności 
funkcji jest wygaśnięcie man-
datu wójta, na podstawie Art. 
492 z 1 pkt 5, paragraf 4 i 5 
k. Wyb. Wedle tych przepisów  
w przypadku niezrzeczenia 
się kolizyjnych funkcji przez 
wójta w terminie 3 miesię-

cy od dnia złożenia ślubo-
wania rada gminy stwierdza 
wygaśnięcie mandatu wójta,  
w drodze uchwały, w terminie 
miesiąca od upływu terminu 
(por. Dolnicki Bogdan, Usta-
wa o samorządzie gminnym, 
Komentarz do Art.27 ustawy  
o samorządzie gminnym).”

Zuzanna Sikora

Mieszkańcy Otwocka, którzy 
walczyli o rośliny ozdobne 
na skwerze VII Płk. Łączno-
ści, mogą odetchnąć z ulgą.  
W tym roku przed pomnikiem 

Jezus w końcu  
w kwietnej ozdobie

Jezusa przy ulicy Orlej posa-
dzono kwiaty oraz utworzono 
z nich napis „Otwock Wita”. 
Jest to dobry przykład, jak 
urząd może realizować po-

mysły mieszkańców. Ukwie-
ceniem miasta zajmuje się 
Wydział Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta Otwocka.

ZS
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Dramat rozegrał się przed po-
łudniem. Mężczyzna w wieku 
37 lat wraz młodszą o dwa lata 
żoną podróżowali minivanem 
ford galaxy. Kiedy próbowali 
pokonać przejazd kolejowy  
w Zabieżkach, z prawej strony 
najechał na nich pociąg rela-
cji Warszawa Zach. - Pilawa. 
Małżonkowie zginęli na miej-
scu. Ich pojazd uległ komplet-
nemu zniszczeniu - był wle-
czony jeszcze kilkaset metrów 
po torowisku. 
O zdarzeniu zostały poinfor-
mowane wszystkie możliwe 
służby: policja, straż, pogoto-
wie, służba PKP oraz proku-
rator. Kilkunastu policjantów 
prewencyjnie zabezpiecza-
ło miejsce zdarzenia przed 
osobami trzecimi. Jak poda-
je rzecznik otwockiej KPP  
w Otwocku nadkom. Daniel 
Niezdropa, zabezpieczone 
ślady mogą być kluczowe  

Dramat na przejedzie kolejowym w Zabieżkach
Do tragicznego wypadku doszło 1 lipca w Zabieżkach (gm. Celestynów). Na przejeździe 
kolejowym, pod kołami pociągu zginęło małżeństwo. Osierociło czwórkę dzieci.

w wyjaśnieniu okoliczności 
wypadku. Wraz z policją pra-
cowało 41 strażaków (9 zastę-
pów). Na miejscu był również 
komendant KP PSP Otwock - 
st. bryg. Mariusz Zabrocki.
Rzecznik otwockiej straży mł. 
kpt. Maciej Łodygowski prze-
kazał informację, że koniecz-
ne było podanie ciężkiej piany 
na samochód ze względu na 
rozszczelnienie zbiornika i wy-
ciek paliwa. Strażacy przeszu-
kali także prawie kilometrowy 
pas zieleni wzdłuż nasypu 
torowiska, aby wyeliminować 
kolejne, potencjalnie poszko-
dowane osoby. 
Służby znalazły w samocho-
dzie foteliki dziecięce i poja-
wiło się pytanie, czy ktoś nie 
wypadł z auta po zderzeniu  
z pociągiem. Na szczęście nie 
było więcej ofiar. Nie ucier-
piał też żaden z pasażerów 
pociągu. Prace służb trwały 

do godz. 15.00. Przez kilka 
godzin ruch pociągów na tra-
sie Warszawa – Dęblin został 
wstrzymany, ale Koleje Mazo-
wieckie uruchomiły zastępczą 
komunikację autobusową na 
odcinku Celestynów – Zabież-
ki. Wyjaśnianie okoliczności 
wypadku będzie prowadzone 
pod nadzorem prokuratora.
Przejazd kolejowy w Zabież-
kach jest wyposażony w sygna-
lizację świetlną i dźwiękową, 
bez rogatek. Widoczność przed 
przejazdem jest bardzo do-
bra. Czy zawiodła sygnalizacja 
ostrzegawcza, czy niespraw-
ne auto, czy był to po prostu 
tragiczny błąd człowieka? Na 
to pytanie odpowie policyjno – 
prokuratorskie śledztwo.
Na koniec przekazujemy apel 
nadkom. Daniela Niezdropy 
do wszystkich podróżujących 
samochodami:
„Rozpoczął się sezon waka-

cyjny. Warto wzmóc czujność 
i szczególnie w takich właśnie 
miejscach, jak przejazdy ko-
lejowe, zachować maksimum 
koncentracji. Tam gdzie są 
one oznakowane i wyposa-
żone w zabezpieczenia, na-
leży bezwzględnie stosować 
się do sygnałów świetlnych, 
dźwiękowych i nie omijać za-
mkniętych zapór. Czasami wy-
starczy chwila, żeby doszło do 
tragedii. Dlatego apeluję, aby 
świadomość dramatycznych 
skutków, do jakich dochodzi  
w wypadkach na przejazdach 
kolejowych, przypominała 

Efektem wspólnych rozmów  
i współpracy z sołtysami czte-
rech sołectw w gminie Celesty-
nów, podjęto decyzję o umożli-
wieniu mieszkańcom kontaktu 
z dzielnicowym, szczególnie 
tym starszym oraz tym, dla któ-
rych trudnością mogłoby być 
dotarcie do najbliższej jednost-

wszystkim podróżującym, że 
trzeba zachować szczególną 
ostrożność.”
Wypadek ze skutkiem śmier-
telnym, to zwykle ogromny 
dramat całej rodziny. Nie bę-
dzie rzeczą wielce odkrywczą, 
że największy koszt tego wy-
padku poniosą dzieci, które 
jeszcze długo będą cierpiały. 
W takich sytuacjach, niezwy-
kle istotnym jest, aby znalazły 
oparcie w środowisku rodziny, 
która w sposób przemyślany  
i odpowiedzialny podejmie 
trud opieki i wychowania.

Sławomir Wąsowski

Nowy punkt dyżurny dzielnicowego w Jatnem
ki policji. Jak ustalono podczas 
spotkania organizacyjnego, 
dzięki temu dzielnicowy będzie 
mógł jeszcze efektywniej reali-
zować swoje zadania obcho-
dowe i poświęcić czas dla wy-
branych miejscowości podczas 
wyznaczonego dyżuru. 
Aspirant Robert Matosek  

w każdy pierwszy poniedzia-
łek miesiąca zaprasza zain-
teresowanych mieszkańców  
w godzinach 12-14 do świetlicy 
wiejskiej w Jatnem.
Zasady działania nowego punk-
tu ustalili sołtysi i policjanci pod-
czas spotkania w Jatnem. Wzię-
li w nim udział: sołtys Jatnego 

Witold Kieler, sołtys Dyzina Ka-
tarzyna Nowak, sołtys miejsco-
wości Ostrów Janina Banaszek 
oraz policjanci: zastępca ko-
mendanta Komisariatu Policji  
w Karczewie podkomisarz Pa-
weł Lechnik i dzielnicowy aspi-
rant Robert Matosek. 
Punkt przyjęć rusza od lipca 

2018 roku i będzie otwarty  
w każdy pierwszy poniedzia-
łek miesiąca w godzinach  
12-14 dla  mieszkańców 
miejscowości: Jatne, Dyzin, 
Ostrów, Ostrowik. Punkt znaj-
duje się w budynku świetlicy 
wiejskiej w Jatnem.

Red.
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Przypomnijmy, że chodzi o niebezpieczne skrzyżowanie 
krajówki z ul. Narutowicza i zjazdem na Wolę Karczewską. 
Włączenie się do ruchu na ,,17” bywa karkołomne, a skut-
ki takiej sytuacji mieliśmy okazję już zaobserwować i wiemy, 
jak mogą być tragiczne. Na słabą widoczność zwrócił naszą 
uwagę jeden z internautów na portalu iOtwock.info, za co 
bardzo dziękujemy. Słowa dotrzymaliśmy i wysłaliśmy infor-
mację do biura prasowego wykonawcy, firmy Strabag oraz 
do wiadomości KPP Otwock. Drukujemy ją poniżej wraz  
z otrzymaną odpowiedzią.

„Proszę zwrócić uwagę na ustawienie biało-czerwonych ta-
blic, wyłączających „półpas” z ruchu na DK 17, przy skrzyżo-
waniu z ul. Narutowicza, prowadzącą do Otwocka i zjazdem 
na Wolę Karczewską, gdzie obecnie trwa przebudowa drogi. 
Moim zdaniem tablice te ograniczają widoczność i stwarzają 
zagrożenie. Na tę sytuację zwrócił naszą uwagę jeden z in-
ternautów na portalu iOtwock.info. Kilka dni temu doszło do 
śmiertelnego wypadku w tym miejscu. Załączam zdjęcia wy-
konane z perspektywy kierowcy włączającego się do ruchu 
z ul. Narutowicza. W dniu, kiedy robiłem zdjęcia, od strony 
Kołbieli trwała wycinka drzew. Tutaj również półpas był wy-
łączony z ruchu i zabezpieczony dużą tablicą świetlną, która 
bardzo ograniczała widoczność. Nie podważam konieczno-
ści prowadzenia prac, ale apeluję o należyte zabezpieczenie 
tego skrzyżowania, zanim dojdzie do kolejnej tragedii. Będę 
wdzięczny za mailową odpowiedź dla Redakcji iOtwock.info 
o ewentualnym podjęciu decyzji i działaniu w tej sprawie.”

Z góry dziękuję.
Sławomir Wąsowski
Redakcja iOtwock.info (Do wiadomości: KPP Otwock)

„Odpowiadając na Pana maila informuję, że tymczasowa or-
ganizacja ruchu obowiązująca w rejonie skrzyżowania z ul. 
Narutowicza jest zgodna z zatwierdzonym projektem organi-
zacji ruchu i została wdrożona i odebrana komisyjnie w dniu 
18.04.2018 roku.
Jednocześnie po Pana interwencji, mając na uwadze zgła-
szane zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa w tym miej-
scu, zwróciliśmy się z prośbą do Zarządcy Drogi (GDDKiA 
rejon Garwolin) o przeprowadzenie pilnej analizy pod kątem 
możliwości wprowadzenia korekt w obowiązującej organiza-
cji ruchu, które przyczyniłyby się do poprawy bezpieczeń-
stwa. Niestety jako Wykonawca  nie możemy samowolnie 
dokonywać zmian w organizacji ruchu. Po otrzymaniu infor-
macji zwrotnej od  GDDKiA - rejon Garwolin, poinformujemy 
o możliwości  podjęcia działań korygujących.”

Pozdrawiam. Anna Cembrzyńska
Rzecznik Prasowy STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków / Polska

Obiecujemy, że tematu będziemy pilnować i jeśli pojawią 
się jakiekolwiek wiadomości lub działania w tej sprawie, 
bezzwłocznie poinformujemy naszych Czytelników.

Sławomir Wąsowski

KRONIKA POLICYJNA
Otwoccy „rozbójnicy”
Jednego dnia na tere-

nie Otwocka doszło do 
dwóch rozbojów. Auto-

rami byli dwaj otwocczanie – 

obaj mający po 21 lat., ale są 
to dwie odrębne sprawy. 
Pierwsze zdarzenie miało 
miejsce w okolicach ul. Kar-
czewskiej, gdzie 18-latek  
z Celestynowa został napad-
nięty, obezwładniony, a na-
stępnie okradziony z portfela. 
Ofiarą kolejnej agresji padła 
61-letnia mieszkanka Otwoc-
ka, gdy młody mężczyzna 
wtargnął do jej mieszkania  
w centrum miasta. Napastnik, 

używając przemocy fizycznej, 
wyrwał kobiecie telefon z ręki, 
a gdy ta próbowała go odzy-
skać, została odepchnięta, 
bandyta zaś uciekł. 
Obaj przestępcy zostali za-
trzymani w wyniku śledztwa 
dochodzeniowego prowa-
dzonego przez prokuratora 
i otwockich funkcjonariuszy. 
Usłyszeli już zarzuty dot. roz-
boju, zaś jeden z nich odpowie 
za kradzież rozbójniczą jako 
recydywista. Obecnie ocze-
kują w areszcie na sprawę 
sądową. Za sam rozbój grozi 
każdemu z nich kara do 12 lat 
pozbawienia wolności. Recy-
dywista może spodziewać się 
nawet wyższego wymiaru kary.

Oszust w skórze pracownika elektrowni

Do 83-letniej mieszkan-
ki Otwocka zapukał we 
wtorek (3.07) mężczy-

zna, podając się za pracownika 
elektrowni. Utrzymywał, że zo-
stał oddelegowany do spraw-
dzenia uziemienia w gniazd-
kach. Na szyi miał zawieszone 
coś na kształt identyfikatora. 
Staruszka, początkowo nie-
ufna, zadzwoniła do córki. 
Oszust w rozmowie telefo-
nicznej rzeczowo wyjaśnił, na 
czym będzie polegała jego 
kontrola, uwiarygadniając się 
w ten sposób w oczach star-
szej pani. Rozpoczęło się 
sprawdzanie gniazdek. „Kon-
troler” ustawił właścicielkę 
przy jednym z nich, wręcza-
jąc jej urządzenie pomiaro-
we. Prosił, aby się nie ruszała  

z miejsca i głośno podawa-
ła mu odczyt aparatu. W tym 
czasie on przeglądał pozosta-
łe gniazda elektryczne w ca-
łym mieszkaniu. 
Nie wiadomo, czy przejrzał 
wszystkie gniazdka, wiadomo 
natomiast, że przejrzał wszyst-
kie szuflady i szafy. Po opusz-
czeniu mieszkania przez oszu-
sta kobieta stwierdziła brak 
kosztowności i pieniędzy.
W związku z tą sytuacją 
rzecznik otwockiej policji nad-
kom. Daniel Niezdropa apelu-
je o rozwagę ze wskazaniem 
na osoby starsze. W czasie 
wakacji zostają one często 
same w domu i łatwo padają 
ofiarą wszelkiej maści oszu-
stów. Przestępcy są niezwykle 
przebiegli i pomysłowi. Zanim 

się wpuści kogoś obcego do 
mieszkania, trzeba najpierw 
uruchomić wyobraźnię. 
Rzecznik zwraca się też do 
naszych Czytelników z prośbą 
o pomoc w ujęciu nieuczciwe-
go kontrolera. Podajemy ryso-
pis: mężczyzna w wieku 30-
35 lat, wzrostu 180-185 cm, 
wygolony na łyso, bez zaro-
stu, o jasnej karnacji. Ubrany 
był w jasnobeżową koszulkę  
z krótkim rękawem, spodnie 
jeansowe, czarne pantofle. Na 
szyi miał zawieszony przed-
miot przypominający identyfi-
kator ze zdjęciem. Każdy, kto 
posiada jakiekolwiek informa-
cje mogące pomóc w ujęciu 
sprawcy, proszony jest o kon-
takt z otwocką policją pod nr 
22 60 41 213 lub 997.

KRONIKA POŻARNICZA
Butle z gazem  

w płonącej komórce
Groźny pożar wybuchł 

na ul. Mickiewicza  
w Otwocku. W ponie-

działek (02.07) w nocy, przed 
godz. 4.00, strażacy rozpo-
częli akcję gaśniczą. Płonął 
drewniany pustostan oraz 
budynki gospodarcze, w więk-
szości również drewniane.  
W jednej z komórek przecho-
wywano 3 butle z acetylenem, 
4 tlenowe i 1 z gazem propan-
-butan. Ta ostatnia eksplodo-
wała, ale na szczęście nikt nie 
ucierpiał. Wydzielono strefę 
bezpieczeństwa o promieniu 
ok. 200 m, ponieważ taki za-
sięg rażenia ma wybuch butli 
acetylenowej. Trzeba zazna-
czyć, że w odległości kilkuna-
stu metrów od pogorzeliska 
stoją dwa drewniane budynki 
wielorodzinne. Gdyby wybu-
chła choć jedna butla, domy 
zostałyby zmiecione. Po uga-

szeniu płonących budynków 
rozpoczęto „chłodzenie” pozo-
stałych butli z gazem. Jak po-
daje rzecznik otwockiej straży 
mł. kpt. Maciej Łodygowski, to 
proces bardzo niebezpieczny 
i długotrwały. Najpierw przez 
kilka godzin ratownicy „zwil-
żali” butle, kierując strumień 
wody z działka, następnie od-
parowywano je w specjalnym 
basenie z wodą. Jak mówi 
rzecznik, akcja prowadzo-
na jest dotąd, aż butle prze-
stają parować. Oczywiście, 

wszystko po to, aby obniżyć 
ich temperaturę i nie dopuścić 
do eksplozji. Tym razem się 
udało. Akcja trwała, bagatela, 
prawie 26 godz. i zakończy-
ła się we wtorek nad ranem. 
Wzięło w niej udział łącznie  
10 zastępów straży (41 ratow-
ników) oraz komendant KP 
PSP Otwock st. bryg. Mariusz 
Zabrocki. Obecna była rów-
nież policja, pogotowie ratun-
kowe i energetyczne.
Dwa dni po pożarze na pogo-
rzelisku spotkałem p. Emila, 
który tam mieszka (zarządcą 
posesji jest ZGM). W krótkiej 
rozmowie wyraził ubolewanie 
z powodu strat materialnych, 
jakich doznał w pożarze. Spa-
liły mu się narzędzia elek-
tromechaniczne i okna PCV 
(część udało się uratować). 
Wartość strat oszacował na 
ok. 10 tys. zł.

NASZA INTERWENCJA 
w sprawie skrzyżowania na DK 17
Tydzień temu w kronice policyjnej naszego tygodnika 
obiecaliśmy interwencję w związku z wypadkiem na DK17, 
w którym zginęła młoda kobieta. Jest szansa na poprawie-
nie obowiązującej organizacji ruchu na tym odcinku drogi.

Przygotował: Sławomir Wąsowski
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Po raz kolejny uruchomiło je 
w mieście Otwockie Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kana-
lizacji. Ustawione są w tych 
samych miejscach, co przed 
rokiem. Mieszkańcy już się do 
nich przyzwyczaili i wiedzą, 
gdzie szukać ochłody w upal-
ne dni, na których brak w tym 
roku nie można narzekać. Za-
częły się na długo przed astro-
nomicznym latem.
- Klimat zmienia się na naszych 
oczach i musimy się do tych 
warunków szybko dostosowy-
wać – mówi Mieczysław Ko-
styra, prezes OPWiK. – Skutki 
upału wszyscy odczuwamy. Są 
uciążliwe dla ludzi i zgubne dla 
środowiska. Każda inicjatywa, 
która pomaga nam lepiej chro-
nić się przed skwarem, jest 
cenna. Kurtyny mgielne są tyl-
ko jedną z nich. To jest część 
naszej kampanii promującej 
DomoVitę, której logo - oprócz 
naszego - jest umieszczone 
przy każdej kurtynie.
Kampania ma podnieść świa-
domość mieszkańców, że Do-
moVita to źródło życia. Trzeba 
ją regularnie pić dla zachowa-
nia dobrego zdrowia i chłodzić 
się nią w upalne dni dla popra-
wy komfortu i samopoczucia. 
To woda z miejskiej sieci o wła-

Mgiełka dla ochłody 
na otwockich ulicach

WYKAZ LOKALIZACJI KURTYN I SŁUPKÓW WODNYCH
NA TERENIE OTWOCKA

1. Karczewska / Matejki - KURTYNA;
2. Skwer Lennenstadt - KURTYNA;
3. Reymonta / Żeromskiego - KURTYNA;
4. Świderska 1 - KURTYNA;
5. Andriollego / Mysia - KURTYNA;
6. Kupiecka - SŁUPEK;
7. Karczewska / Powstańców Warszawy - SŁUPEK;

Upały w mieście są trudne do zniesienia. Kiedy żar leje się z nieba, temperaturę podnoszą 
jeszcze mocno rozgrzane skwarem budynki i ulice. Prawie nie ma wtedy czym oddychać. 
Na szczęście istnieją sprawdzone metody, aby zminimalizować dokuczliwe działanie słoń-
ca w zurbanizowanym terenie. Chwilową ulgę mogą przynieść przechodniom kurtyny wod-
ne. Najlepsze są mgłowe, bo przyjemnie nawilżają nie mocząc ubrania. Z takiej ochłody 
mieszkańcy Otwocka korzystają w siedmiu punktach miasta.

ściwościach takich samych jak 
źródlana.
Otwockie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji przy-
wiązuje dużą wagę do ekologii 
i oszczędzania wody, dlatego 
zainstalowane w mieście urzą-
dzenia charakteryzują się mini-
malnym jej zużyciem.
– To jest ok. 60 litrów na godzi-
nę – zapewnia inżynier Stani-
sław Lasocki z OPWiK. - Dla 
porównania kurtyna strażacka 
zużywa nawet kilkaset litrów 
na minutę. Dzienny koszt dzia-
łania jednej instalacji to ok.  
3 zł, a więc rachunek za 7 takich 
kurtyn wynosi 21 zł. Te koszty 
ponosi urząd miasta, dlatego 
staramy się działać oszczęd-
nie, wykorzystując najlepsze 
rozwiązania w tym zakresie. 
Dzięki temu mogliśmy ustawić 
tyle kurtyn w mieście. Niejedna 
dużo większa aglomeracja ma 
ich znacznie mniej.

Troska o mieszkańców to prio-
rytet dla władz miasta i spółki 
OPWiK. Dobra woda z nowo-
czesnej sieci wodociągowej to 
samo zdrowie. Przy utrzymu-
jącej się od dłuższego czasu 
suszy w niektórych studniach 
wysycha woda. Zmieniają się 
coraz intensywniej uwarun-
kowania hydrologiczne. Im 
mniej wody w przydomowych 
ujęciach, tym większe zagro-
żenie, że może jej w końcu 
zabraknąć. Bezpieczniej jest 
korzystać ze zdrowej i wszech-
stronnie przebadanej wody  
z sieci. OPWiK zapewnia bar-
dzo dobre warunki dla chęt-
nych na podłączenie nierucho-
mości do miejskiego systemu. 
Warto się nad tym zastanowić 
zanim będzie za późno, bo  
w studni zamiast wody może 
zostać tylko piasek.

(JC)
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Projekt uchwały o nieudzie-
leniu absolutorium prezyden-
towi za wykonanie budżetu 
w 2017 przedłożyła radzie 
komisja rewizyjna. Główne 
zarzuty stanowiące podstawą 
takiej, a nie innej oceny pracy 
prezydenta Otwocka w 2017 
roku, były dwa. Pierwszy -  to 
niewykonanie 12 inwestycji 
drogowych (ulice Pokojowa, 
Zielna, Otwocka, Wiązowska, 
Tuwima, Czerska, Wileńska, 
Górecka, Sołtana, Grzybowa, 
Czaplickiego i Łąkowa). Drugi 
zaś dotyczył niezrealizowania 
zaplanowanych dochodów 
majątkowych. Za przyczynę 
niewykonanych inwestycji 
projektodawcy uchwały uznali 
opieszałość prezydenta i jego 
urzędników w przygotowywa-
niu przetargów na wyłonienie 
wykonawcy realizującego po-
szczególne zadania. Przetargi 
były robione dopiero  w II po-
łowie roku.

Pod koniec czerwca br. roz-
poczęto prace związane  
z dokończeniem tej drogi na 
pozostałych odcinkach: od  
ul. Samorządowej do przejazdu 
kolejowego (1629 m) oraz frag-
ment (855 m) łączący się z DK 
17. Obecnie zrywana jest stara 
nawierzchnia i kładziona war-
stwa wyrównująca. Następnie 
OPWiK wykona podniesienie 
ulicznych studzienek i dopie-
ro wtedy ZDP położy warstwę 
wierzchnią, tzw. ścieralną. Jak 
zapowiada z-ca dyr. ZDP Ma-
rek Dąbrowski, prace mogą po-
trwać nawet do końca lipca. 
Na remontowanym odcinku  
ul. Żeromskiego PKP prowadzi 
równolegle budowę tymczaso-
wego ronda przy skrzyżowaniu 

Podczas sesji procedury prze-
prowadzania inwestycji tłu-
maczył radnym naczelnik wy-
działu inwestycji UM Krzysztof 
Cyra. Według jego oceny 
przyczyny niezrealizowania 
zadań to: 
- umieszczanie w budżecie za-
dań bez wcześniejszej analizy 
możliwości ich realizacji w cza-
sie jednego roku budżetowe-
go (przede wszystkim chodzi 
tu o skomplikowane w wielu 
częściach Otwocka stosunki 
własności gruntu - często oka-
zywało się bowiem, że miasto 
nie jest właścicielem całości 
gruntu niezbędnego do prze-
prowadzenia inwestycji);
- niedoszacowanie inwestycji, 
czyli zbyt niskie środki zabez-
pieczone w budżecie na po-
szczególne zadania. Przykła-
dem jest ul. Otwocka, na którą 
prezydent ogłaszał przetargi 
pięć razy (w 2017 roku trzykrot-
nie), a radni nie zgadzali się 

na przesunięcie odpowiednich 
środków wystarczających na 
zapłatę wykonawcy. Dopiero  
w 2018 rada postanowiła prze-
sunąć fundusze na inwestycję; 
- zmiana zakresu inwestycji  
w trakcie jej realizacji. Przy-
kładem są ulice Grzybowa lub 
Wileńska, gdzie już w toku re-
alizacji wielokrotnie zmieniano 
zakres prac, np. długość ulicy 
przeznaczonej do moderniza-
cji czy technologię, w jakiej 
dana ulica ma być wykonana. 
Ponadto, jak zauważył pod-
czas sesji 29 czerwca br. wi-
ceprezydent Piotr Stefański, 
w 2017 r. nie zostało wyko-
nanych 12 inwestycji ze 177 
i trudno uznać, że nawet te 
12 są tylko winą prezydenta.  
Natomiast co do zbyt małego 
wykonania dochodów mająt-
kowych (47,44%), to wskazał 
na zmiany na rynku nierucho-
mości i wynikające stąd pro-
blemy ze sprzedażą mienia 

Jak w 2017 roku pracował prezydent?
W połowie roku zwykle jest czas na rozliczenie z pracy w poprzednim roku przedstawicieli władzy wykonawczej. W Otwocku już tradycyjnie rada miasta 
pod obrady wprowadziła uchwałę dotyczącą nieudzielenia absolutorium prezydentowi Zbigniewowi Szczepaniakowi. Jednakże na sesji absolutoryjnej  
29 czerwca 2018 okazało się, że w gronie jej członków nie ma jednomyślności, ponieważ pojawiło się dużo wątpliwości co do tak negatywnej oceny pre-
zydenta. I ostatecznie uchwała nie została podjęta. 

miejskiego oraz faktyczne niż-
sze przychody. Za to ogólny 
dochód za 2017 r został zre-
alizowany w 99,90%, co także 
zauważyła Regionalna Izba 
Obrachunkowa w swojej opinii 
do zaproponowanej przez ko-
misję rewizyjną uchwały. Po-
nadto RIO miała kilka innych 
uwag krytycznych i podkre-
ślała, że „w przypadku uchwał 
dotyczących absolutorium 
należy zwracać szczególną 
uwagę na fakt, czy rozbieżno-
ści między stanem planowa-
nym a rzeczywistym wynikają 
z zaniedbań władzy, czy są 
wynikiem czynników obiek-
tywnych”.
I tu nie było zgody rady mia-
sta: w głosowaniu 9 radnych 
było za przyjęciem uchwały 
o nieudzieleniu absolutorium 
prezydentowi za 2017 rok,  
4 przeciw, a 5 wstrzymało się 
od głosu. Do przyjęcia uchwały 
potrzeba było 11 głosów „za”.

Refleksja widza
Po wysłuchaniu relacji z sesji 
nasuwa mi się pewna refleksja 
- za nic nie chciałabym praco-
wać dla takiego człowieka, ja-
kim jest przewodniczący rady 
miasta. Bezlitośnie punktuje 
rzekome  błędy czy potknięcia 
przeciwnika -  zawinione czy 
też niezawinione i nigdy ich 
nie zapomina. Zwraca się do 
oponentów często nieznośnie 
mentorskim tonem (choć od 
wielu jest znacznie młodszy  
i ma mniej doświadcze-
nia) i zawsze musi mieć 
ostatnie zdanie w dyskusji.  

Na szczęście nasz wydawca 
jest znacznie bardziej przyja-
znym szefem, co w codzien-
nej pracy jest jak los trafiony 
na loterii...

Kazimiera Zalewska

Dokończenie remontu ul. Żeromskiego

W ubiegłym roku ZDP wykonał nową, kilkukilometrową 
nakładkę na ul. Żeromskiego w Otwocku od skrzyżowania  
z ul. Samorządową do kościoła w Wólce Mlądzkiej. 

z ul. Reymonta (również na 
skrzyżowaniu ul. Reymonta – 
Samorządowa – Czaplickiego). 
Tak więc w tym miesiącu jaz-
da wspomnianymi odcinkami  
ul. Żeromskiego będzie utrud-
niona. Na czas remontu zaleca 
się korzystanie z dróg alterna-
tywnych, tj. ul. Czaplickiego, 
Samorządowej i Narutowicza. 
Podczas ostatniego etapu 
prac ulica zostanie wyłączona 
z ruchu, a pojazdy skierowa-
ne na objazdy. Kiedy już bę-
dzie znany termin zamknięcia 
remontowanych fragmentów  
ul. Żeromskiego, informację 
zamieścimy na naszym porta-
lu iOtwock.info.

Sławomir Wąsowski
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Faktycznie, gołym okiem wi-
dać różnicę w wysokości  
w stosunku do stanu poprzednie-
go. Postanowiliśmy zasięgnąć 
informacji u prowadzącego inwe-
stycję, czyli PKP PLK. Oto odpo-
wiedź od Karola Jakubowskiego 
z zespołu prasowego PKP Pol-
skie Linie Kolejowe S.A.:
„Szanowna Redakcjo, w ra-
mach prac modernizacyjnych 
prowadzonych na linii kolejo-
wej nr 7 na odcinku Otwock 
– Lublin zdemontowano 
pierwszy z dwóch wiaduktów 
kolejowych nad ul. Orlą i wy-
budowano całkowicie nową 
konstrukcję żelbetową prze-
znaczoną dla jednego toru. 
Kolejnym etapem będzie 

Jak podaje portal powiatu 
otwockiego, trwają roboty 
rozbiórkowe istniejącej na-
wierzchni ulicy Jana Pawła II 
(wykonano 90% prac). Konty-
nuowane są prace przy usta-
wianiu krawężników i obrzeży 
na drogach dojazdowych po 
stronie Otwocka i Józefowa. 

Postęp prac w budowie 
mostu na rzece Świder

Wykonywane jest deskowa-
nie i zbrojenie kap chodniko-
wych na moście. Po dwóch 
stronach mostu ustawiono 
krawężniki. Ponadto prowa-
dzone są roboty przy piasko-
waniu i czyszczeniu konstruk-
cji obiektu pod malowanie.

Red.

Jaka wysokość wiaduktu  
na ul. Orlej w Otwocku?

Pytanie zawarte w tytule było niedawno przedmiotem dyskusji na jednym z portali społecz-
nościowych. Internauci, obserwujący prace przy wymianie podpór pod torowiskiem nad  
ul. Orlą, wyrażali niepokój w związku z niskim przejazdem dla samochodów. 

ułożenie na wiadukcie szyn 
i podkładów oraz włączenie 
nowego układu torowego do 
stacji Otwock. Następnie ro-
boty przeniosą się na drugi 
wiadukt kolejowy nad ul. Orlą, 
gdzie starą konstrukcję zastą-
pi nowa budowla.
Przedsięwzięcie obejmie rów-
nież przebudowę ul. Orlej, 
która zostanie obniżona o pół 
metra. System komunikacji 
drogowej w Otwocku stanie 
się efektywniejszy - pod wia-
duktami będą mogły przejeż-
dżać pojazdy o wysokości 
do 3,8 metra. Zakończenie 
wszystkich prac zaplanowano 
na lipiec 2019 r.”
I tak inwestor rozwiał nasze 

obawy, a w dodatku teraz wie-
my, że nie mamy do czynienia 
z remontem starych podpór, 
a z zupełnie nowymi konstruk-
cjami. Przy okazji przypomi-
namy o nieczynnym parkingu 
przed budynkiem PKP, gdzie 
również toczą się prace. Dzię-
kujemy PKP PLK S.A. za od-
powiedź.

P.S. W środę (4.07.) po połu-
dniu zawisło czasowe ogra-
niczenie wysokości na nowej 
podporze do 2 m. Pod wiaduk-
tem przejedzie nieco wyższy 
pojazd, ale uwaga na furgo-
netki i pojazdy dostawcze.

Sławomir Wąsowski
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Konkurs „Skuter za hasło” 
trwał ponad dwa miesiące - 
od kwietnia do końca czerw-
ca. Robiąc zakupy w ośmiu 
sklepach Top Market (w tym 
w sześciu na terenie powiatu 
otwockiego), każdy klient miał 
okazję wypełnić kupon, wpi-
sując hasło promujące super-
markety Top Market i wygrać 
koreański skuter. 
Poza wymienioną zwycięż-
czynią nagrody w postaci 
skutera zdobyły jeszcze trzy 
panie: Marzena, Anna i Be-
ata oraz trzej panowie: Adam, 
Jakub i Łukasz pochodzący  
z Otwocka, Józefowa, Karcze-
wa, Kołbieli oraz Mińska Maz. 
i Ząbek.
Możliwość składania kuponów 
konkursowych zakończyła się 
30 czerwca br. Już 1 lipca ob-
radowała pięcioosobowa ko-
misja konkursowa w składzie: 
Ryszard, Jadwiga, Tomasz, 
Wojciech i Mateusz Krawczyk. 

Skutery za zakupy w rękach zwycięzców
Ireneusz Paśniczek, przedstawiciel spółki Media Info, organizatora konkursu „Skuter za hasło”, w towarzystwie sponsora Wojciecha Krawczyka  
z Top Market, 3 lipca wręczył nagrodę zwyciężczyni p. Grażynie z Józefowa.  Za stworzenie interesującego hasła promującego Top Market odjechała  tego 
dnia do domu nowym skuterem. 

Z udostępnionego protokołu  
z jej obrad wynika, że do kon-
kursu łącznie złożono 8093 
kupony (część została odrzu-
cona, bo nie spełniały wzglę-
dów formalnych - najczęściej 
brakowało hasła). Niektóre 
były naprawdę niezwykłe pod 
względem formy np. w postaci 
albumu lub treści. Pani Gra-
żyna stwierdziła, że niektórzy 
klienci są po prostu artystami. 
Po obejrzeniu niektórych prac 
- potwierdzamy.
Posłuchajcie np. takiego nie-
zwykle zachęcającego wier-
sza autorstwa klienta z Józe-
fowa (oczywiście wygranego):
„Tu pod ręką wszystko mam i 
z obsługą już się znam,
sklep pod domem - schludny, 
czysty - wybór dla mnie oczy-
wisty!
No i odkąd go wybrałem, pew-
ność siebie odzyskałem,
bo problemy me znikają - tu 
na półkach wszystko mają.

Obiad, ciasto, może grill, jest 
gotowy w kilka chwil,
są składniki, niska cena  
i w promocjach się przebiera, 
czego jeszcze można chcieć - 
na co czekasz, też już leć!
Pani Grażyna swój kupon 
złożyła w Dzień Matki. Było 
to w sklepie przy ul. Matejki  
w Otwocku, gdzie często robi 
zakupy, wracając z pracy. 
Choć mąż się troche niecier-
pliwił, gdy wypełniała kupon, 
uparła się, bo pomyślała, że 
warto spróbować. Okazało 
się, że miała rację - spośród 
trzech wybranych z kilku-
set złożonych w tym sklepie 
kuponów, jej hasło: „Róbcie 
zakupy w Top Markecie, lep-
szego sklepu nie znajdziecie” 
- spodobało się komisji kon-
kursowej najbardziej. 
Po długich naradach komisja 
wybrała zwycięzców w każ-
dym sklepie. Nagrody zostały 
przekazane we wszystkich 

sklepach przez organizatorów 
i sponsorów konkursu.
3 lipca pani Grażyna przy-
jechała po odbiór nagrody  
z mężem Adamem, który tym 
razem już się nie niecierpliwił. 
Kierowanie skuterem przypa-

dło zresztą jemu, ponieważ 
żona musi się najpierw z tego 
przeszkolić...
Wszystkim zwycięzcom gratu-
lujemy i życzymy, aby skuter 
długo i dobrze działał.

Kazimiera Zalewska

1.  p. Marzena
2. p. Adam

3. p. Grażyna
4. p. Anna

5. p. Kinga
6. p. Jakub
7. p. Beata

8. p. Łukasz

ZWYCIĘZCY KONKURSU: 

SKLEP LICZBA  
ZGŁOSZEŃ

LICZBA NIEWAŻ-
NYCH KUPONÓW

1. Karczew, ul. Andersa 1
2. Otwock, ul. Tysiąclecia 77
3. Otwock, ul. Matejki 9
4. Otwock, ul. Żeromskiego 19
5. Kołbiel, ul. 1 Maja 12
6. Mińsk Mazowiecki, 
    ul. Wyszyńskiego 18
7. Ząbki, ul. Andersa 18c
8. Józefów, ul. Polna 1b

874
1234
740
1198
1412
1008

704
923

64
81
55
47
38
66

38
72

Otwock, Matejki - Ireneusz Paśniczek przekazuje dokumenty skutera p. Grażynie Kaczew-Ługi, p. Marzena z nagrodą Zwycięzca z Józefowa, p. Łukasz

Kołbiel - p. Kinga dbiera skuter od Jadwigi Krawczyk
Otwock, ul. Żeromskiego, Wojciech Kraw-

czyk przekazuje nagrodę p. AnnieJeden z wygranych kuponów
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Głośno jest ostatnio o gminie 
Ostrowice w woj. zachodnio-
pomorskim, która od 2019 r. 
ma być zlikwidowana za długi. 
To pierwszy w kraju taki przy-
padek, więc wywołał  wielką 
dyskusję na temat zadłużenia 
samorządów. W sejmie po-
słowie wskazują, że państwo 
polskie pozwala od jakiegoś 
czasu samorządom na zacią-
ganie wysokich długów, dzięki 
czemu możemy obserwować 
szybkie zmiany w wielu miej-
scowościach. Jednakże reali-
zowane inwestycje kiedyś się 
skończą, a za wyjątkowo tani 
dziś kredyt pewnie trzeba bę-
dzie słono w przyszłości za-
płacić. Także wiceszef MSWiA 
Paweł Szefernaker przyznał, 
że jest problem zadłużania 
się gmin i to coraz bardziej 
powszechny.  Chodzi przede 
wszystkim o długi w instytu-
cjach parabankowych. 
Wracając na lokalne podwór-
ko, należy stwierdzić, że sta-
tystyki podane przez PAP,  
a szczególnie dotyczące gmi-
ny Wiązowna, która ma do 
spłacenia 33 012 277 zł, wyda-

Wiązowna ma problem z długami?

Gmina Wiązowna, według danych opublikowanych w ostat-
nich dniach czerwca przez portal samorządowy PAP*, 
jest najbardziej zadłużoną gminą powiatu otwockiego  
i z zadłużeniem ponad 2,5 tys zł na mieszkańca znalazła się  
w pierwszej setce najbardziej zadłużonych gmin w Polsce.  
Czy w związku z tym grozi jej krach?

ją się być niepokojące. Urząd 
gminy chwali się w ostatnich 
latach wieloma inwestycjami, 
m.in. najnowszą, bardzo kosz-
towną, bo 70-milionową inwe-
stycją w postaci nowych szkół. 
Wiadomo, że cały obecny bu-
dżet roczny ustalono na ok. 
85 mln. Zastanawia więc, czy 
samorząd wiązowski nie jest 
zadłużony bardziej niż wynika 
to z danych opublikowanych 
przez PAP i czy w perspek-
tywie paru lat nie oznacza to 
gwałtownego zahamowania 
rozwoju tej gminy? 
Z tego typu pytaniami zwrócili-
śmy się do włodarzy tej gminy. 
Odpowiedź otrzymaliśmy od 
Alicji Matuszewskiej, skarbni-
ka gminy Wiązowna, która za-
uważa, że obecne zadłużenie 
jest niższe niż parę lat temu: - 
W 2014 r. zadłużenie wynosiło 
46 % dochodów, a na 2017 r. 
(co zaprezentowano w ran-
kingu) już tylko 41,7 %. Warto 
zwrócić uwagę, że dochody  
w 2014 r. wyniosły 47,5 mln 
zł, a w 2018 r. są już na pozio-
mie 90,4 mln zł. W tej kaden-
cji spłaciliśmy także 9,2 mln 

zł zadłużenia z poprzednich 
kadencji. Wg nowego wskaźni-
ka zadłużenia (art. 243 ustawy  
o finansach publicznych) mo-
glibyśmy jeszcze zaciągnąć 
kredyty na kolejne 23,2 mln zł. 
Sytuacja finansowa gminy jest 
bardzo dobra i bezpieczna,  
a kredyty przeznaczamy – jako 
uzupełnienie wkładu własnego 
- wyłącznie na realizację kolej-
nych inwestycji - wyjaśnia.
Podobnie w komunikatach 
Ministerstwa Finansów znaj-
dujemy opinie, że w obo-
wiązującym stanie prawnym 
istnieją już rozwiązania za-
bezpieczające jednostki sa-
morządu terytorialnego przed 
utratą płynności, mające na 
celu zapobieganie nadmierne-
mu zadłużaniu.

Skutecznie wydawać
 pieniądze gminy 

- Gmina Wiązowna ma wyso-
ki potencjał rozwoju, o czym 
świadczą wyniki rankingów 
ogólnopolskich, w tym ostat-
nie PAP i Politechniki War-
szawskiej - tłumaczy Alicja 
Matuszewska. - Wraz z roz-
wojem gospodarczym i spo-
łecznym konieczny jest rozwój 
infrastruktury: sieci kanaliza-
cyjnej i wodociągowej, sieci 
dróg, budynków użyteczności 
publicznej. Dlatego od 2015 
r. wykonaliśmy i nadal reali-
zujemy inwestycje na ponad  

80 mln zł. Do tego należy 
dodać największe zadanie  
w historii gminy, jakim jest roz-
budowa i termomodernizacja 
szkół w Wiązownie, Gliniance 
i Zakręcie oraz budowa nowe-
go przedszkola w Woli Duckiej, 
a koszt przedsięwzięcia wyno-
si 70 mln zł. Formułę partner-
stwa publiczno – prywatnego 
wybrano jako optymalną dla 
jednorocznego dostosowa-
nia wszystkich szkół do po-
trzeb rosnącej liczby uczniów. 
Zapewniam, że jest zgodna  
z obowiązującymi przepisami 
prawa i bezpieczna.
Spłata tego zobowiązania mo-
głaby nastąpić w kolejnych  
3 latach przy braku następ-
nych inwestycji. Ale czy w sa-
morządzie chodzi o to, żeby 
mieć pieniądze, czy żeby je 
skutecznie wydawać? Dlatego 
wójt planuje kolejne działa-
nia, pozyskując na nie kolej-
ne środki. Są to nie tylko do-
tacje zewnętrzne, ale przede 
wszystkim podatki mieszkań-
ców i przedsiębiorców, w tym 
niższe podatki od środków 
transportowych czy szybka 
ścieżka legislacyjna. To jest 
główne źródło naszych docho-
dów i największa siła gminy 
– ludzie, którzy tu mieszkają 
i w niej pracują. Tegoroczne 
inwestycje zwrócą się w kolej-
nych latach, bo też przez wie-
le, wiele lat będą z nich korzy-

stać obecni i nowi mieszkańcy 
- zapewnia pani skarbnik.
- Podobne działania podjęły 
samorządy, które we wskaza-
nym  zestawieniu [Zadłużenie 
na mieszkańca w gminach, 
PAP - przyp. red.] są przed 
nami: Nadarzyn, Lesznowo-
la, Wrocław i Warszawa. To 
liderzy rankingów najlepszych 
gmin, od lat rozwijający się 
dzięki sprawnemu zarzą-
dzaniu i właściwemu inwe-
stowaniu. Gmina Wiązowna 
pnie się w tych rankingach,  
z roku na rok zwiększając 
kwoty na zadania inwestycyj-
ne, zmniejszając poziom wy-
datków bieżących (nieodzow-
nych jednak, bo nowe szkoły, 
oświetlenie czy sieć wodno 
– kanalizacyjną trzeba utrzy-
mywać), poszukując nowych 
metod finansowania wydat-
ków i właściwie gospodarując 
dochodami. Chciałabym, żeby 
każdy samorząd w kraju mógł 
cieszyć się podobną sytuacją 
finansowo – gospodarczo – 
społeczną - stwierdza dumnie 
Alicja Matuszewska.
Znając solidność pani skarb-
nik z Wiązowny, myślę, że 
można jej wierzyć.

Kazimiera Zalewska

*) Ranking: Zadłużenie na miesz-
kańca w gminach, samorzad.pap.pl, 
27.06.2017

ZADŁUŻENIE NA MIESZKAŃCA W GMINACH, POWIAT OTWOCKI
Miejsce  

rankingu1) Nazwa JST Zobowiązania ogółem  
4 kw 2017 (w zł)

Liczba ludności  
wg GUS

Kwota zobowiązania na 
mieszkańca (w zł)

69
961
1333
1401
1664
2036
2135
2390

WIĄZOWNA
KARCZEW
JÓZEFÓW

CELESTYNÓW
OSIECK

OTWOCK
KOŁBIEL

SOBIENIE-JEZIORY

33 012 277
16 408 086
15 854 295
8 566 631
2 058 073
15 167 229
2 100 590

0

12 454
15 905
20 362
11 682
3 564
44 912
8 176
6 388

2 651
1 032
779
733
577
338
257

0
1) W zestawieniu jest 2478 gmin
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Karczew Mieszkańcy gminy Karczew mogą otrzymać do 4 tys. zł dofinan-
sowania na wymianę źródła ogrzewania - z kotła węglowego na gazowy.  Wniosek o dotację 
trzeba złożyć w UM Karczewa do 31 lipca 2018 r.
Na sesji 21 czerwca br. rada miejska podjęła uchwałę określającą zasady udzielania dotacji na 
zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budyn-
kach mieszkalnych.
W okresie grzewczym smog wielokrotnie daje się we znaki  mieszkańcom gminy. Ponieważ 
głównym źródłem emisji szkodliwych pyłów PM10 i PM2,5 jest niepełny proces spalania złej 
jakości paliw oraz odpadów w kotłach i piecach małej mocy, wymiana źródeł ciepła na bardziej 
ekologiczne będzie służyła poprawie jakości powietrza, a tym samym jakości życia i zdrowia 
mieszkańców. Obecnie na pomoc gminy w postaci udzielanych dotacji celowych mogą liczyć 
osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości mieszkalnych dotychczas ogrzewanych 
węglem, które zdecydują się trwale zlikwidować dotychczasowy piec do ogrzewania budynku 
na paliwo stałe i zastąpią go nowym źródłem ciepła na paliwo gazowe. Warunkiem ubiegania 
się o udzielenie dotacji jest zainstalowanie wyłącznie fabrycznie nowych kotłów, które spełniają 
wszelkie konieczne normy i dopuszczone są do stosowania i obrotu na terenie Polski oraz mają 
dostęp do sieci gazowej wraz z posiadanymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej.
Dotacja celowa będzie udzielana do 75% kosztów poniesionych na zakup pieca do ogrzewania 
gazem, przy czym będzie nie większa niż 4.000 zł na jeden budynek mieszkalny. Właściciel 
nieruchomości będzie mógł skorzystać z dotacji tylko na jeden budynek.
Regulamin udzielania dotacji oraz wzór wniosku znajduje się na stronie UM Karczew

red.

Józefów: Wciąż można zgłosić się po dotację na wymianę starych kotłów 
Józefów ogłosił dodatkowy nabór wniosków na dofinansowanie wymiany kotłów. W pierwszym 
tegorocznym naborze urząd miasta podpisał 46 umów z mieszkańcami na pomoc finansową 
przy zakupie nowoczesnych źródeł ogrzewania. Wciąż jednak są w budżecie środki na dofinan-
sowania dla kolejnych osób. Akces do programu można zgłaszać do końca lipca br.
W lutym br. rada miasta przeznaczyła na wsparcie finansowe mieszkańców, którzy chcą do-
stosować swoje źródła ogrzewania do nowych przepisów (ustawa antysmogowa Mazowsza), 
aż 500 tys. zł. Według informacji z 22 czerwca br. po pierwszym naborze wniosków podpisa-
no 46 umów dotyczących wymiany starych kotłów węglowych na gazowe, wykorzystując na 
ten cel 41% zarezerwowanych środków w budżecie miasta - dokładnie 206 786,4 zł, z czego 
wypłacono już 10 080 zł. Większa część środków jest jednak wciąż dostępna, stąd decyzja  
o dodatkowym naborze wniosków.
Wg informacji z UM Józefów, wnioski można składać do dnia 31 lipca 2018 r. w Biurze 
Obsługi Klienta Urzędu Miasta Józefowa. Dotacje sięgają 6 tysięcy złotych. Przypomina-
my zasady:
• Z dotacji mogą skorzystać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prywatne, przed-
siębiorcy, jednostki z sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi.
• Dotacje można otrzymać na:
- likwidację kotła lub miejscowego podgrzewacza pomieszczenia na paliwo stałe i za-
stąpienie go przez nowy kocioł opalany paliwem gazowym albo olejem opałowym lub 
przez pompę ciepła (do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na 
wymianie źródła ciepła, jednak nie więcej niż 6 000 zł);
- likwidację kotła na paliwo stałe niespełniającego wymagań w zakresie sprawności 
cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-
5:2012 lub miejscowego podgrzewacza pomieszczenia i zastąpienie go przez nowy ko-
cioł na paliwo stałe (do 60 % rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na 
wymianie źródła ciepła, jednak nie więcej niż  4 000 zł).
Szczegóły oraz formularze wniosków znajdują się w załącznikach do ustawy: http://jozefow.bip.
eur.pl/public/get_file_contents.php?id=421783

Każdy, kto kiedykolwiek wjeż-
dżał na Wał Miedzeszyński  
w Józefowie, wie, że do naj-
bezpieczniejszych ten manewr 
nie należy. Zwłaszcza, jeżeli 
skręca się w lewo. Wytchnie-
niem była tymczasowa sygna-
lizacja świetlna ustawiona na 
skrzyżowaniu ulicy Kardynała 
Wyszyńskiego z Wałem Mie-
dzeszyńskim w 2013 roku. 
Niestety, ustawiona została 
tylko na czas odbudowy mostu 
samochodowego łączącego 

Chcemy rozwoju 
lotniska w Modlinie
Rada Powiatu Otwocka dnia 
21 czerwca br. przyjęła “Sta-
nowisko w sprawie poparcia 
działań na rzecz rozwoju Ma-
zowieckiego Portu Lotniczego 
Warszawa-Modlin”. Wskazuje w 
dokumencie ów port jako punkt 
strategiczny Północnego Ma-
zowsza, który koreluje z rozwo-
jem rynku pracy i bezpośrednio 
przekłada się na kondycje lokal-
nych przedsiębiorstw w całym 
regionie. Lista adresatów, do 
których zostało skierowane pi-
smo jest bardzo długa. Począw-
szy od prezydenta RP i prezesa 
RM przez marszałków sejmu  
i senatu RP, ministra infrastruktu-
ry, kilku eurodeputowanych, po-
słów i senatorów wywodzących 
się z Mazowsza, aż po samorzą-
dy województw, powiatów, miast  
i gmin naszego regionu. 
Warto też zaznaczyć, że nie je-
steśmy jedynym powiatem, któ-
ry takie stanowisko przyjął. Głos 
w tej sprawie zabrały również 
inne mazowieckie samorzą-
dy, m.in.: powiat nowodworski, 
płoński, płocki czy sierpecki. 
Podobne stanowisko przyjął też 
Sejmik Województwa Mazo-
wieckiego. W związku z wyda-
nym dokumentem, poprosiliśmy  
o komentarz przewodniczącego 
rady powiatu Dariusza Grajdę.

„ L o t n i s k o  
w Modlinie 
jest bardzo 
istotnym po-
ł ą c z e n i e m 
lotniczym dla 
mieszkańców 

aglomeracji warszawskiej, 
powiatu otwockiego i całego 
Mazowsza. Dotyczy to spraw-
nej komunikacji zarówno  
z niektórymi polskimi miasta-
mi jak i wieloma metropoliami 
europejskimi. Rada Powiatu  
w Otwocku uważa, iż brak 
możliwości rozwoju tego lot-
niska, w kontekście ewentu-
alnego przeniesienia ruchu 
lotniczego z Modlina do Ra-
domia, będzie bardzo nieko-
rzystne dla mieszkańców ca-
łego regionu, w tym naszego 
powiatu. Wielu podróżujących 
z naszego terenu chętnie 
korzysta z tanich połączeń. 
Zahamowanie rozwoju portu  
w Modlinie dość poważ-
nie ograniczy te możliwości  
i wpłynie negatywnie na roz-
wój przedsiębiorczości i za-
trudnienia, m.in. w powiecie 
otwockim.”

Sławomir Wąsowski

Oprócz stanowiska otwockiej rady powiatu Dariusz Grajda prze-
słał do redakcji także “Stanowisko Spółki „Koleje Mazowieckie – 
KM” sp. z o.o. z dnia 06 czerwca 2018 roku w sprawie poparcia 
działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego 
Warszawa – Modlin”. Czytamy w nim, że Spółka “podjęła szereg 
strategicznych przedsięwzięć, zaplanowanych w perspektywie 
wielu najbliższych lat, których celem jest ogólny rozwój trans-
portu kolejowego na Mazowszu, poprawa standardu podróżo-
wania, w tym także umożliwienie podróżnym jak najbardziej 
dogodnego dojazdu do i z lotniska w Modlinie.
Spółka, realizując cele strategiczne odnoszące się do projek-
tu rozwoju MPL Warszawa – Modlin, zaangażowała do chwili 
obecnej ogromne środki finansowe i planuje dalsze wydatki. [...]
(...) z niepokojem obserwujemy działania, które nie służą do-
bru ogólnemu i mogą mieć bezpośrednie negatywne przeło-
żenie na realizację toczących się już, a także tych zaplano-
wanych na najbliższe lata programów, inwestycji, projektów, 
zakupów, nie tylko podejmowanych przez naszą Spółkę, co 
do których podjęto już wiążące decyzje, zabezpieczono środ-
ki, zaangażowano szereg instytucji.
W związku z powyższym Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” 
sp. z o.o. w pełni popiera wsparcie działań zapewniających 
realizowanie przez Spółkę Mazowiecki Port Lotniczy Warsza-
wa – Modlin Sp. z o.o. inwestycji służących rozwojowi Lotni-
ska, a co za tym idzie – rozwojowi całego regionu” - czytamy 
m.in. w dokumencie KM (całość na portalu iOtwock.info).

Koleje Mazowieckie wspierają MPL Modlin

Fot. wikipedia.org

DOTACJE NA WYMIANĘ KOTŁÓW

Józefowski wjazd na Wał Miedzeszyński 
wreszcie bezpieczny?

W projekcie budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego znajdą się środki na zapro-
jektowanie przebudowy skrzyżowań na DW 801, o czym marszałek Adam Struzik poinfor-
mował Urząd Miasta Józefowa.

Józefów z Otwockiem. Po la-
tach walki burmistrza Stanisła-
wa Kruszewskiego o bezpiecz-
ny przejazd widać światełko  
w tunelu. Pomysłów było kilka, 
a m.in. budowa sygnalizacji 
świetlnej prawo i lewoskrętów. 
Najprawdopodobniej jednak 
przebudowa skrzyżowania 
obejmować będzie wybudowa-
nie rond na łączeniach najważ-
niejszych ulic.
Jak wynika z badania natężenia 
ruchu na wlotach skrzyżowania, 

w godzinach szczytu przejeżdża 
tamtędy 1857 samochodów na 
godzinę, a  w pozostałym cza-
sie 1378 samochodów na go-
dzinę. Tylko w ubiegłym roku 
na tym obszarze zanotowano 
78 wypadków. Badania mówią 
same za siebie – przebudowa 
skrzyżowań jest konieczna dla 
bezpieczeństwa nie tylko miesz-
kańców Józefowa, ale wszyst-
kich kierowców podróżujących 
Wałem Miedzeszyńskim.

ZS
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Inicjatorem utworzenia petycji 
jest Kamil Oroń prowadzący 
fanpage „Siódemka”. Od koń-
ca stycznia do 12 czerwca br. 
naliczył on 18 awarii taboru 
KM, a wszystko to dotyczy tyl-
ko linii Warszawa Zachodnia-
-Dęblin. Dodać do tego należy 
częste awarie infrastruktury... 
Tak jak w kolejnych fatalnych 
dniach czerwca: 20.06 - awa-
ria taboru KM, 25.06 - awarie 
rozjazdów na stacji Otwock, 
27. 06 - awaria taboru KM na 
stacji Falenica, 28.06 - awarie 
rozjazdów na stacji Wawer... 
Wszystko to przekłada się na 
odwołania i opóźnienia w kur-
sowaniu pociągów, zarówno 
KM jak i SKM. 
Z jednej strony transport kole-
jowy w takim miejscu jak me-
tropolia warszawska wydaje 
się dobrym wyborem, ale przy 
tych wszystkich opóźnieniach, 

Petycje pasażerów linii 7
Zmęczeni  opóźnieniami z powodu awarii pasażerowie kolei z linii nr 7 mają dość. Zbierają podpisy pod petycjami do 
Urzędu Transportu Kolejowego, Ministerstwa Infrastruktury oraz UM Województwa Mazowieckiego w sprawie interwencji 
w spółkach PKP PLK oraz Koleje Mazowieckie. Każdy pasażer może dołączyć swój głos.

awariach i jeszcze moderni-
zacji na linii warszawsko-lu-
belskiej pasażerowie są na 
co dzień po prostu zmęczeni 
i wkurzeni. Trudno się dziwić, 
że - jeśli mają możliwość - re-
zygnują z tego typu komuni-
kacji.  
W utworzonych petycjach pa-
sażerowie domagają się więc 
interwencji zarówno w sprawie 
infrastruktury PKP PLK, jak  
i taboru Kolei Mazowieckich.
„My, pasażerowie kolei z linii 
kolejowej nr 7(odcinek War-
szawa Zachodnia-Dęblin), 
zmęczeni częstymi awaria-
mi infrastruktury-szczególnie 
urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym, żądamy od Urzę-
du Transportu Kolejowego 
oraz Ministerstwa Infrastruk-
tury interwencji ws spółki 
PKP PLK, która ma zapisane 
obowiązki nadzoru nad tą in-

frastrukturą. Niestety, rzeczy-
wistość wygląda odmiennie 
od tego, co jest zapisane na 
papierze: częste awarie in-
frastruktury powodują opóź-
nienia, odwołania pociągów, 
a w konsekwencji paraliż ko-
munikacyjny na jednej z 6 linii 
kolejowych w Warszawskim 
Węźle Kolejowym (Otwock, 
Mińsk Maz, Pruszków, Ra-
dom, Sochaczew, Legiono-
wo). „ - czytamy w pierwszej 
petycji (ws interwencji w spół-
ce PKP PLK). 
„My, pasażerowie kolei z linii 
D29-7 na odcinku Warszawa-
-Dęblin, po pechowym wtor-
ku, kiedy doszło do 2 awarii 
taboru w ciągu jednego po-
południa, żądamy od Urzędu 
Transportu Kolejowego oraz 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckie-
go interwencji ws. działalności 

spółki Koleje Mazowieckie. 
Spółka ta wprawdzie realizu-
je cele modernizacji taboru, 
jednakże mimo zapewnień, 
że pracownicy zaplecza tech-
nicznego dokładają wszelkich 
starań, aby tabor był spraw-
ny, jednak dochodzi do uste-
rek w pojazdach. Usterki te, 
w mniejszym lub większym 
stopniu dezorganizują ruch  
w kolejowym węźle warszaw-
skim, a każda dezorganizacja 
to utrudnienia dla pasażerów” 
- to wstęp drugiej petycji, tym 
razem w sprawie spółki Koleje 
Mazowieckie. 
Podpisujący petycję chcą, 
aby została przeprowadzona 
„dogłębna analiza problemu  
w spółce, wynegocjowany 
plan naprawczy”, a także 
„ustalony nadzór nad wykona-
niem tego planu” oraz ewen-
tualne kary za jego niewyko-

nanie. Pasażerowie oczekują 
także, że zostaną poinformo-
wani  poprzez środki masowe-
go przekazu (m.in. media spo-
łecznościowe), jak ten plan 
naprawczy ma wyglądać.
Aby złożyć petycje w odpo-
wiednich urzędach, potrzeba 
pod każdą minimum 1000 
podpisów, a najlepiej gdyby 
było ich 5 tysięcy. Na razie 
jednak pod pierwszą jest ich 
168, a pod drugą 56. Warto 
dołączyć swój głos do akcji,  
a wtedy trudno będzie urzęd-
nikom czy spółkom kolejowym 
lekceważyć jasno i dobitnie 
wyrażone niezadowolenie du-
żej rzeszy pasażerów.

Kazimiera Zalewska

Linki do petycji:
https://www.petycjeonline.
com/petycja_do_urzdu_trans-
portu_kolejowego_oraz_mini-
sterstwa_infrastruktury_ws_
interwencji_w_spoce_pkp_plk

https://www.petycjeonline.
com/petycja_do_utk_oraz_
um_wojewodztwa_mazowiec-
kiego_ws_spoki_koleje_ma-
zowieckie
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W 1909 roku rząd carskiej 
Rosji, budując drogę Stojadła 
- Stara Wieś, wykupił część 
gruntów  /tzw. ugory/ stano-
wiących wspólnotę wiejską, 
które oszacowano na 3.000 
rubli carskich. Suma ta nie 
mogła być podzielona, dlate-
go zdeponowano ją w banku 
w dawnej stolicy rosyjskiej, 
czyli w Petersburgu. Pienią-
dze mogły być podjęte pod 
warunkiem, że zostaną prze-
znaczone na wspólny cel.
W 1910 r. trzech ludzi ze wsi, 
którzy w tamtych czasach 
potrafili czytać i pisać, posta-
nowiło odzyskać pieniądze 
zdeponowane w Petersburgu. 
Miały być wykorzystane na 
zakup sprzętu przeciwpożaro-
wego dla całej wsi. To byli Jan 
Żołądek, Piotr Przyborowski 
i Michał Dróżdż. Inicjatywa 
wymagała poparcia całej wsi, 
jednakże kryzys gospodarczy 
i bieda, jaka wówczas pano-
wała, nie zjednoczyła ludzi, 
by zaakceptowali to przed-
sięwzięcie. Rok później - Jan 
Żołądek i Piotr Przyborowski 
(Michał Dróżdż już nie żył) 
ponowili próbę. Po trudnych 
i żmudnych wysiłkach zdołali 
przekonać opornych i uzyskać 
zgodę całej wsi na pełnomoc-
nictwo do pobrania sumy zde-
ponowanej w petersburskim 
banku. Za odebrane ruble za-
kupiono wówczas: 2 sikawki 

ODZNACZENIA 
OTRZYMALI:

MEDAL ZŁOTY  
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Dh Ewa Milewska
Dh Bogdan Wojciechowski

Dh  Mirosław Żurawski
Dh Paweł Żurawski

Dh  Krzysztof Dąbrowski

MEDAL SREBRNY 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Dh Agnieszka Bocian
Dh Agnieszka Sibilska

Dh Małgorzata Mazurek
Dh an Rokicki

Dh Zdzisław Rokicki
Dh Zbigniew Kozera

Dh Adam Drożdż
Dh Tomasz Nejman
Dh Łukasz Żurawski

MEDAL BRĄZOWY 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”
Dh Mariusz Grzegorczyk

Łukasz Czajka
Mateusz Żurawski

Paweł Bocian

ODZNAKA 
„STRAŻAK WZOROWY” 

Dh Marek Woźnica
Dh Rafał Dudziński
Dh Paweł Szczęsny
Dh Paweł Dróżdż
Dh Piotr Milewski

Dh Łukasz Ciszkowski
Dh Dominik Żurawski

Ponadto kilkudziesięciu 
druhom i druhnom przy-
znane zostały odznacze-
nia  „Za Wysługę Lat” oraz 
gminne odznaki: złote, 
srebrne i brązowe oraz dy-
plomy uznania od marszał-
ka Adama Struzika.

Obchody 100-lecia OSP Rudzienko
Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzienku 1 lipca obchodzili uroczyście 100-lecie powstania jednostki. Straża-
cy, w szykownych mundurach z licznymi odznakami i medalami na nich, z dumą przypomnieli tych, którzy przeszło sto lat 
temu tworzyli skrycie przed zaborcą rosyjskim pierwszą straż ogniową.

ręczne, 30 mb węża tłoczne-
go, 2 odcinki węża ssawnego, 
2 beczkowozy drewniane oraz 
dzwonek alarmowy, 1 hełm 
mosiężny i pas z toporkiem.
Kupiono również wóz cztero-
kołowy, na którym osadzono 
sikawkę. Na wiejskim placu, 
gdzie obecnie mieści się re-
miza, zbudowano drewnianą 
szopę, w której nowy sprzęt 
został ulokowany. W 1917 r. 
podczas częstych pożarów  
w Kołbieli, gdzie w jednym ty-
godniu wybuchały dwa poża-
ry, pogotowie strażackie z Ru-
dzienka brało czynny udział 
w ratowaniu domostw. Bra-
wurowe akcje zwróciły uwagę 
władz miejscowych. Postano-
wiono zorganizować Ogniową 
Straż Pożarną w Rudzienku, 
ale, niestety, władze rosyjskie 
nie zezwoliły na to. Trzeba 
było czekać do roku 1918, kie-
dy Polska odzyskała niepodle-
głość. Natychmiast powołano 
komitet założycielski, do któ-
rego weszli: Jan Bocian, Jó-
zef Zgutka, Aleksander Witos, 
Józef Przybysz, Józef Serafin, 
Stanisław Dróżdż, Piotr Rokic-
ki, Jan Przyborowski, Jan Żo-
łądek i Piotr Dróżdż. Wybrano 
zarząd: prezesem został Jan 
Bocian,  naczelnikiem Jan 
Przyborowski, z- cą naczelni-
ka Aleksander Witos, skarb-
nikiem Stanisław Dróżdż,  
a sekretarzem Stanisław 

Przyborowski. Uszyto z płót-
na samodziałowego mundury. 
Posypały się ofiary pienięż-
ne, organizowano również 
imprezy dochodowe. Z braku 
lokalu zabawy taneczne urzą-
dzano w dworskim spichlerzu 
(obecnie w stanie ruiny). Na 
krosnach robiono pasy bojo-
we. Miejscowy dziedzic Witold 
Kiltinowicz sprowadził dwóch 
podoficerów legionistów, któ-
rzy ćwiczyli musztrę i prowa-
dzili wykłady. Były to bardzo 
radosne czasy, bo Polska była 
wolna. Tyle wspomnienia. 
Dziś, po stu latach, potomko-
wie tych dzielnych strażaków 
świętują, nie zapominając jed-
nak wspomnieć o przodkach, 
czytając podczas uroczystości 
historię powstania jednostki, 
kolejnych zarządów, wyróż-
niających się druhów… Miesz-
kańcy Rudzienka oraz zapro-
szeni goście: prezes zarządu 
wojewódzkiego OSP, starosta 
miński Antoni Tarczyński, rad-
na sejmiku mazowieckiego 
Bożena Żelazowska, starosta 
powiatu otwockiego, a jedno-
cześnie prezes zarządu powia-
towego OSP Mirosław Pszon-
ka, komendant powiatowy PSP 
Otwock Mariusz Zabrocki, wójt 
gminy Kołbiel, a także prezes 
zarządu gminnego OSP Adam 
Budyta – gromkimi brawami 
oddali hołd strażakom, którzy 
zakładali, a następnie strzegli  

i ratowali wieś od ognia. Obec-
nym zaś druhom i tym w stanie 
spoczynku wręczono medale  
i odznaki za służbę. 
Jednostka w Rudzienku zosta-
ła odznaczona Złotym Znakiem 
Związku OSP RP - medalem 
udekorował jej sztandar Antoni 
Tarczyński. Natomiast Bożena 
Żelazowska w imieniu Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 
uhonorowała jednostkę meda-
lem Pro Mazovia. Dyplomami 
podziękowano także Młodzie-
żowej Drużynie Pożarniczej, 
która w Rudzienku jest wyjąt-
kowo liczna, co – jak powiedział 
komendant PPSP Mariusz Za-
brocki – daje nadzieję, że OSP 
w Rudzienku istnieć będzie 
jeszcze długie lata.
Po akcie odznaczenia straża-
ków nastąpił moment wbijania 
okolicznościowych gwoździ  
w drzewiec sztandaru, a do-
konali tego zaproszeni goście, 
członkowie zarządu OSP Ru-
dzienko, przedstawiciele jedno-
stek gminnych OSP oraz wła-
ściciele firm współpracujących  
i wspierających jednostkę.
Na zakończenie części ofi-
cjalnej odbyła się parada jed-
nostki z udziałem wozów ga-
śniczo-pożarniczych. Po niej 
zaś pozostało już tylko świę-
towanie przy strażackiej gro-
chówce, kiełbaskach z grilla  
i smacznych ciastach.

Andrzej Kamiński
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Miniaturo-
wa sunia 
WANDZIA 
do adopcji! 
Jest cu-

downa i bardzo delikatna. Po 
bliższym poznaniu uwielbia 
być blisko człowieka. Doga-
duje się też z innymi psami. 
Wandzia nigdy nie miała praw-
dziwego domu. Zaprasza na 
zapoznawczy spacer. To może 
być dla niej ostatnia szansa na 
dom. Nr 263/17

Przygarnij mnie!
CELESTYNÓW Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt za-
chęca do adopcji jego podopiecznych. 

Informacje o adopcji:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt  

w Celestynowie  
ul. Prosta 3. 

Kontakt: tel. 22 789 70 61, 
e-mail: adopcje@celestynow.toz.pl

KOKA jest doro-
słą, średnią sunią 
i mieszka w schro-
nisku już długo, 
zbyt długo. Nieste-

ty, nie czuje się tu bezpiecznie. 
Jest wylękniona i nieufna, ale 
jednocześnie bardzo łagodna  
i potulna. Potrzebuje spokojne-
go domu i cierpliwej, delikatnej 
osoby, która pomoże jej zapo-
mnieć o krzywdach, jakich kie-
dyś doznała. Wierzymy, że ktoś 
taki się znajdzie. Nr 15/15

GORDON to 
piękny pies. Jest 
nieduży i dość 
energiczny.
Uwielbia space-
ry i zabawy. Nie 
wiemy, co prze-

żył, ale wciąż są miejsca na cie-
le, których nie pozwala dotknąć. 
Potrzebuje odpowiedzialnego 
i doświadczonego domu, który 
podejmie się opieki nad nim. 
Nr 245/17

- Mamy coraz lepiej wyszko-
lonych strażaków, strażnice 
wyposażone w nowoczesny 
sprzęt ratowniczo-gaśniczy. 
Przy braku naboru młodzie-
ży do jednostek OSP za kilka 
lat może się okazać, że nie 
będzie komu przejąć strażnic  
i wozów bojowych – podkreślił 
wójt Kwiatkowski. W trakcie 
spotkania przedstawiony zo-
stał pomysł naboru, regulamin 
funkcjonowania oraz program 
kształcenia Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych. W dys-
kusji określono również formy 
współpracy zarządów OSP 
z dyrektorami szkół i przed-
szkoli. Nauczyciele uczestni-

Stało się tak głównie za spra-
wą artystów, którzy ze sceny 
zagrzewali mieszkańców do 
śpiewu i tańca.
- Witam Państwa gorąco  
i mam nadzieję, że chłód i wiatr 
nie przeszkodzi nam się bawić. 
Życzę zatem dobrej zabawy  
i zaklinam lato, by było gorą-
ce – mówił wójt gminy Witold 
Kwiatkowski, otwierając piknik.
Jako pierwsze wystąpi-
ły przedszkolaki z Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego  
w Starej Wsi, śpiewając cztery 
wakacyjne piosenki. Po nich 
znane ludowe pieśni wykonał 
zespół „Podbielanki”. Po tych 
dwóch występach zrobiło się 
ciepło i miło. Jednak do czer-
woności rozgrzał publiczność 
zespół „Szalone gitary”, przy-

POWITANIE LATA 
w Starej Wsi

Dzień 1 lipca, w którym sołtys Leszek Gąsiorowski wraz  
z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu postanowili na pla-
cu przy stacji PKP w Starej Wsi powitać lato, był chłodny, 
wręcz wczesnojesienny. Mimo tego atmosfera pikniku była 
ciepła, a momentami wręcz gorąca.

pominając rockowe przebo-
je lat sześćdziesiątych, czyli  
piosenki „Beatlesów”, „Pink 
Floydów” i „Czerwonych gitar”. 
Po nich można było obejrzeć 
taniec nowoczesny: jazz i mo-
dern jazz w wykonaniu sekcji 
tańca GOKiS. Z kolei Dariusz 
Wesołowski zaprezentował 
swoich uczniów z Kuźni Ta-
lentów grających na gitarach, 
a następnie Małgorzata Przy-
bysz z powiatu garwolińskie-
go zaśpiewała kilka piosenek, 
wykazując się wspaniałym 
talentem wokalnym. Publicz-
ność później bawił zespół 
„Stereo”, a na zakończenie do 
tańca grał znany wszystkim 
zespół „Cover”. I cóż, było go-
rąco!!

AnKa

Zostań młodym strażakiem
Wójt gminy Celestynów Witold Kwiatkowski zaprosił na spotkanie 26 czerwca br. przedstawi-
cieli 6 gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), dyrektorów szkół i przed-
szkola, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Mariusza Zabrockiego oraz 
pracowników urzędu gminy w celu wspólnego wypracowania metody dotyczącej zaintereso-
wania młodzieży wstąpieniem w szeregi Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych.

czący w spotkaniu potwierdzili 
potrzebę zaangażowania mło-
dzieży w zajęcia społeczne 
w celu odwrócenia uwagi od 
„pożeraczy czasu XXI wieku”, 
czyli telefonów, komputerów, 
gier komputerowych. Zdecy-
dowano, że od nowego roku 
szkolnego strażacy będą od-
wiedzać szkoły, aby na lek-
cjach wychowawczych zachę-
cać młodych do wstępowania 
do Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych. Kształcenie 
młodzieży pozwoli na otwar-
cie się z pomocą drugiemu 
człowiekowi znajdującemu się  
w potrzebie. Uczestnikom 
MDP zostaną uroczyście wrę-

czone legitymacje. Realizacja 
programu kształcenia będzie 
się odbywać w różnych miej-
scach m.in. w siedzibach OSP, 
placówkach szkolnych, w ko-
mendzie Państwowej Straży 
Pożarnej oraz innych urzę-
dach i instytucjach. Planowa-
ne są również wyjazdy szkole-
niowe oraz udział w lokalnych 
uroczystościach. Młodzież 
wstępująca do MDP otrzyma 
także specjalne umundurowa-
nie „młodego strażaka”.
Szczegółowe informacje moż-
na znaleźć na stronie interne-
towej Urzędu Gminy Celesty-
nów.

Red.



6 lipca 2018 r.14 FINANSE

Dla kogo pieniądze na wyprawkę?
Wyprawkę mają otrzymywać dzieci uczące się do ukończenia przez 
nie 18. roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - do 
ukończenia 24. roku życia. Program nie obejmuje: - dzieci realizu-
jących roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu i w tzw. 
„zerówce” prowadzonej w szkole, 
- studentów,
 - uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.
Wypłata świadczenia ma nastąpić w ciągu 2 miesięcy - dla osób, 
które złożą wnioski w lipcu i sierpniu, nie później niż do 30 września.

Jak złożyć wniosek?
Kiedy usiądziemy do komputera, wystarczy mieć przy sobie 
dane swoje, dzieci i szkoły lub szkół. 
W pierwszej kolejności należy wpisać instytucję, do której skła-
damy wniosek o świadczenie. (patrz wyżej). Następnie dane ro-
dzica/opiekuna, a w końcu dane dzieci. Dokument ma 9 stron - 
przewidziano w nim miejsce dla 5 dzieci. Pięciokrotnie powtarza 
się więc miejsce do wpisania ich danych. Wystarczy wpisać dane 
swojego dziecka, a resztę rubryk zostawić pustą. Kolejne miej-
sca we wniosku zajmują szczegóły dotyczące programu - przede 
wszystkim komu przysługuje świadczenie. Należy je przeczytać, 
bo złożenie podpisu pod dokumentem oznacza, że się z nimi 
zapoznaliśmy. Na samym końcu wniosku należy wpisać numer 
konta, na które ma być przelane świadczenie z tytułu programu 
„Dobry start”. Teraz wystarczy już tylko miejscowość, data, podpis 
i można składać dokument w urzędzie. Wzory wniosków papiero-
wych są na stronach poszczególnych urzędów.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek 
o wyprawkę 300 plus

W tym roku każde dziecko 
uczące się w szkole podsta-
wowej lub ponadpodstawowej 
może dostać 300 złotych na 
wyprawkę szkolną. O świad-
czenie pn. „Dobry start” moż-

na starać się już od 1 lipca - 
przez ten miesiąc tylko przez 
internet. Od 1 sierpnia wnioski 
będzie można składać także 
w formie papierowej w po-
szczególnych gminach.

Aby pieniądze jak najszybciej 
trafiły do rodzin, zrezygnowa-
no z konieczności wydania 
i doręczenia decyzji admini-
stracyjnej,  jednak najpóźniej 
do 30 listopada danego roku 

trzeba złożyć wniosek o wy-
prawkę szkolną 300 plus.  
W lipcu  można to uczynić za 
pośrednictwem portalu empa-
tia.mpips.gov.pl.
Osoby, które chcą to zrobić 

w wersji tradycyjnej, będą 
musiały go dostarczyć do wy-
znaczonych miejsc w swoich 
gminach.  

Otwock
Wnioski w formie papierowej 
można składać w siedzibie 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Otwocku, ul. Sosnowa 4. 
Otwock, 05-400; 
tel. (22) 779 36 32 / 92 wew.24, 
sekretariatops@opsotwock.
pl. strona: www.opsotwock.pl       

Celestynów
GOPS Celestynów, ul. Reguc-
ka 3, Celestynów 05-430
Email:  gops@celestynow.pl, 
tel: (22) 789 70 54; www.gops.
com.pl. Czynny: poniedziałek 
09:00 - 17:00, pozostałe dni 
8:00 - 16:00

Karczew
W gminie Karczew wnioski o 
świadczenie będą przyjmowane 
i realizowane przez: Miejsko- 
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Karczewie ul. War-
szawska 28 ( tel. 780-62-00)
Godziny przyjęć interesantów: 
poniedziałek 8.00 – 18.00 
wtorek, środa, piątek 9.00 – 
15.00, czwartek – dzień bez 
interesanta, przerwa 12.00 – 
12.30. www.karczew.pl

Osieck
GOPS Osieck, Rynek 1, 08-
445 Osieck
tel.: 25 685 71 77; email: gop-
sosieck@wp.pl; www.gopso-
sieck.pl. Czynny: poniedziałek 
09:00 - 17:00, wtorek-piątek 
8:00 - 16:00 

Kołbiel
Wnioski o ustalenie prawa 
do świadczenia „Dobry start” 
przyjmowane będą od dnia 01 
sierpnia 2018 roku w Urzędzie 
Gminy w Kołbieli, pok. 20.
W przypadku jakichkolwiek 
pytań prosimy o kontakt tele-
foniczny (25) 757-39-92 wew. 
5 lub e-mail: rodzinne.gops@
kolbiel.pl. Strona: www.kol-
biel.pl

Wiązowna
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wiązownie, Ra-
diówek 25. 05-462 Wiązowna
tel /fax (22) 780 46 59, tel /fax 
(22) 610 45 53
e-mail: gops@wa.home.pl; 
www.gops-wiazowna.pl
czynny w godz.: poniedziałek 
8.00 - 18.00; wtorek - piątek 
8.00 - 16.00;

Sobienie-Jeziory
GOPS w Sobieniach-Jezio-
rach, 08-443 Sobienie-Jezio-
ry, ul. Garwolińska 16A
tel. 25 685 80 69, e-mail: 
gops_sobienie@poczta.onet.
pl; www.gopssobienie.pl
czynny w godz.: poniedziałek: 
9.00 - 17.00, wtorek - piątek: 
7.00 - 15.00

Józefów 
- jeszcze nie ustalono, gdzie 
składać wnioski



6 lipca 2018 r. 15FINANSE

Rząd przygotował 
wsparcie dla dzieci 

i młodzieży uczących się: 
każde ma dostać po 300 zł 

na początek roku 
szkolnego. Czy to dobry 

pomysł?

Myślę, że to duże wsparcie, 
a szczególnie dla rodzin 
wielodzietnych. Wiadomo, 
że wyprawka szkolna to 
koszt kilkuset złotych, więc 
dodatkowe pieniądze 
będą mile widziane.

Czy brak kryterium 
dochodowego 

to problem?

Zdecydowanie nie. Uwa-
żam, że wszystkie dzieci 
są równe, więc nie można 
jednym dawać, a drugim 
zabierać. Zwłaszcza, że 
pieniądze na ten cel po-
chodzą z podatków wszyst-
kich obywateli, tych lepiej 
usytuowanych zwłaszcza. 
Dlatego cieszę się, że po-
traktowano wszystkie dzieci 
tak samo.

W tym programie nie prze-
widuje się jednak pienię-
dzy dla „zerówkowiczów” 

ani też uczniów szkół 
policealnych, 

więc jednak nie wszystkie 
dzieci są uwzględnione.

Nie rozumiem, czemu nie 
uwzględnia się w tych kry-

Pieniądze z 300+ powinny trafić 
do wszystkich uczniów

Rozmowa z Moniką Bartold, przewodniczącą rady rodziców  
w Szkole Podstawowej nr 12

teriach zerówkowiczów 
oraz uczniów policealnych. 
W końcu wyprawka do ze-
rówki to m.in. przybory ar-
tystyczne, wygodne buty 
sportowe, kapcie szkolne, 
strój na WF oraz inne „dro-
biazgi”, z których uzbiera 
się dość duża suma. Są oni 
tak samo uczniami jak dzie-
ci w klasach pierwszych. 
To samo tyczy się uczniów 

policealnych – książki na 
studia kosztują i to niemało. 
Państwo powinno tak samo 
wspierać wszystkie dzieci i 
młodych dorosłych w syste-
mie edukacyjnym.

Jak zwykle w tego typu 
programach pojawia się 
obawa, że te pieniądze 

rodzice wydadzą na inne 
cele od założonych. 

Jak Pani to ocenia?

Problem z 500+ jest taki, że 
rodzice z rodzin wielodziet-
nych często przestają pra-
cować. Mają kilkoro dzieci, 
dostają od państwa za to 
pieniądze i nie czują po-
trzeby zarabiania. Myślę, 
że 500+ powinno być do-
datkiem dla ludzi pracują-
cych. Dlatego mam obawy 

na co rodzice wydadzą te  
300 zł, jednak chcę wierzyć, 
że wykorzystane zostaną  
w tym celu, na jaki są prze-
znaczone.

W rządowym projekcie 
założono, że te pieniądze 
nie będą podlegać innym 

zobowiązaniom i mają 
być skierowane wprost 

do dzieci. To chyba dobry 
pomysł?

Tak sądzę. Są rodziny, które 
np. mają na głowie komor-
nika, czy pobierają zasiłki.  
Z tego, co można przeczy-
tać w założeniach, świad-
czenia z tego programu 
nie podlegają egzekucji, 
nie wliczają się do docho-
du przy ustalania prawa 
do świadczeń z innych 
systemów wsparcia, więc 
wyprawka nie spowoduje 
np. utraty zasiłku z pomo-
cy społecznej. Te 300 zł jest 
dedykowane uczniom i do 
nich powinny trafić.

Więc radzi Pani rodzinom 
składać wnioski?

Tak, przecież to pieniądze 
na lepszy start w roku szkol-
nym dla naszych dzieci, 
dlatego powinny trafić do 
wszystkich uczniów.

Rozmawiała
Zuzanna Sikora
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Pałac w Rudnie to architek-
toniczna perełka kołbielskich 
okolic. Został wzniesiony 
około 1800 roku według pro-
jektu Hilarego Szpilowskiego,  
z przeznaczeniem dla Marcina 
Chrzanowskiego, chorążego 
warszawskiego. Zbudowano 
go z cegły, na starych piwni-
cach pochodzących prawdo-
podobnie z XVIII wieku. Budy-
nek, położony w zabytkowym 
parku o powierzchni ponad 
9 hektarów, otoczony jest od 
strony północnej kompleksem 
stawów oraz rzeczką i lasem 
olchowym. To niesłychanie 
urokliwe miejsce, które za-
chwyca klimatem i naturalnym 
pięknem przyrody. W 1956 
roku pałac wraz z parkiem zo-
stał wpisany do rejestru zabyt-
ków. Od 2001 roku, kiedy stał 
się własnością prywatną, zo-
stał rozbudowany o oranżerię 
oraz dokonano jego całkowitej 
renowacji.
1 lipca br. w tych pięknych 
„okolicznościach przyrody”,  
z inspiracji właścicielki obiek-
tu - Moniki Gawrylak, odbyło 
się plenerowe, nietuzinkowe 
spotkanie ze sztuką i muzy-
ką, podczas którego osoby 
odwiedzające tego dnia ru-
dzieński zespół pałacowo-
-parkowy miały możliwość 
bezpośredniego kontaktu z ar-
tystami uprawiającymi różne style  
i formy twórczości.
W ciekawym i wielopłasz-

Spotkanie z kulturą w pałacu Rudno
To już prawie tradycja, że co roku w lipcu, Fundacja „Być Więcej” zaprasza do pałacu Rudno k. Kołbieli różnego autoramentu artystów oraz ludzi sztuki. 
Zjeżdżają się tłumnie, aby w zabytkowym parku otaczającym ten piękny, klasycystyczny obiekt, zaprezentować szerszej publiczności swoje prace oraz 
rękodzieło. Tegoroczny wernisaż artystyczny połączony z koncertem odbywał się już po raz siódmy.

czyznowym wernisażu arty-
stycznym najliczniej repre-
zentowane było malarstwo. 
Publiczność mogła podziwiać 
-  wykonane różnymi  techni-
kami malarskimi i graficznymi 
- prace takich twórców jak: 
Agnieszka Adamczewska, 
Barbara Czajkowska, Edward 
Gałustow, Monika Gawrylak, 
Iwona Gąsowska, Ewa God-
lewicz, Maja Jaglińska, Bo-
gusława Kwiatkowska, Anna 
Lipińska, Marzena Mazurek, 
Zofia Nowakowska, Wiesław 
Płaczek, Agnieszka Przygoda, 
Małgorzata Rojewska, Maria 
Stojanowska, Krzysztof Trza-
ska i Jadwiga Wolska.
Małgorzata Zakrzewska, au-
torka stworzonej w parku 
- specjalnie na potrzeby te-
gorocznej imprezy - symbo-
licznej „Bramy samoświado-
mości” prezentowała wyroby z 
mozaiki artystycznej, wyroby z 
filcu i skóry - Mariola Kalińska 
i Elżbieta Pubudkiewicz, zaś 
wyroby ceramiczne - Beata 
Iwińska, Ewa Atkinson i Wie-
sław Płaczek.
Na stoiskach można było zna-
leźć również różnego rodzaju 
przedmioty dekoracyjne au-
torstwa Ingi Dobrowolskiej, 
np. zegary i szkatułki wyko-
nane techniką decoupage’u 
oraz cieszącą się sporym za-
interesowaniem oglądających 
- biżuterię artystyczną takich 
twórców rękodzieła arty-

stycznego jak: Ewa Atkinson, 
Edyta Konarzewska, Elżbie-
ta Pubudkiewicz czy Dariusz 
Szcześniak. Prace ze szkła  
i metalu prezentował Zbigniew 
Oleszyński, wyroby z lnu - 
Krzysztof Kowalski, rzeźbę - 
Arkadiusz Goźliński, Bartosz 
Kurzeja oraz Wiktor Piasecki. 
W wielobarwnej, artystycznej 
palecie dzieł artystów eks-
ponowanych na stoiskach  
i w parkowych alejkach nie za-
brakło również wyrobów szy-
tych przez Ilonę Sabak oraz 
prac Pauliny Żak i Jadwigi 
Nasiłowskiej-Bąk wykonanych 
szydełkiem. Haft krzyżykowy 
reprezentowała Janina Król, 
a środowisko poetów: Moni-
ka Gawrylak, Krystyna Janik, 
Andrzej Krzysztof Malesa, 
Katarzyna Marciniuk i Dorota 
Nowak.
Komplementarną ofertę wer-
nisażu zamykały zabawki 
drewniane Zbigniewa Jagiel-
skiego, wyroby rękodzielni-
cze Moniki Goliszewskiej oraz 
odciski dłoni Chopina - Piotra 
Grodzickiego.
Forma tego artystycznego 
happeningu to doświadcze-
nie obcowania ze sztuką. 
Taki rodzaj kontaktu pozwala 
nie tylko rozwijać wyobraźnię  
i wrażliwość plastyczną oglą-
dających, ale wyrabia w nich 
umiejętność wnikliwej obser-
wacji i analizy rzeczywistości. 
Zdaniem Moniki Gawrylak, 

prezesa Fundacji „Być wię-
cej” - „(...) Sztuka tkwi w du-
szy każdego człowieka, tylko 
czynniki zewnętrzne powodu-
ją, że u jednych ludzi czynnik 
potrzeby tworzenia się uak-
tywnia, a u innych nie. Nie-
którzy czekają całe życie, aby 
usłyszeć ten wewnętrzny głos 
w sobie i zacząć pisać czy 
malować. Sztuka jest ponad 
wszystkim i można ją interpre-
tować na wszelkie sposoby. 
Jeden w żółtej plamie na czar-
nym tle widzi słońce, drugi 
światło, a inny po prostu żółtą 
plamę. Na tym właśnie polega 
fenomen sztuki.” Być może 
właśnie dlatego sama również 
pisze wiersze, maluje i założy-
ła fundację, o której mówi, że 
„powstała z miłości do sztuki  
i człowieka, z tęsknoty za tym, 
co piękne i nie do końca zro-
zumiałe”. Fundacja ma w zało-
żeniu tworzyć pomost pomię-
dzy artystami a odbiorcami ich 
sztuki. I chyba rzeczywiście to 
robi, bo patrząc na zaintereso-
wanie osób, które w pierwszą 
niedzielę lipca uczestniczyły 
w tym artystycznym projekcie, 
trudno odnieść inne wrażenie.
Przed południem w doskona-
ły nastrój wprowadziły zgro-
madzoną publiczność hisz-
pańskie rytmy w wykonaniu  
uczennic ze szkoły flamenco 
La Puerta del Baile. Niezwy-
kła fuzja tańca i śpiewu, pełna 
ognia i żaru, której towarzy-

szył stukot kastanietów, w ten 
wyjątkowo chłodny, lipcowy 
dzień była propozycją trafio-
ną w dziesiątkę. Publiczność 
rozgrzewała też 57 - osobo-
wa grupa z Giżycka, która 
prezentowała tańce ludowe 
i klasyczne oraz przyśpiewki 
biesiadne.
Punktem kulminacyjnym te-
gorocznej imprezy w Rudnie 
był  popołudniowy koncert 
piosenek Agnieszki Osiec-
kiej zatytułowany „Uciekaj 
moje serce”, na którym znane 
przeboje tej znakomitej poetki  
i autorki tekstów przypomnieli 
m.in.: Katarzyna Brzozowska, 
Anna Burger, Volodymyr Bi-
lokur, Mariusz Dekiel,  Agata 
Gałach, Julia i Maria Kępisty, 
Marta Orchard, Justyna Pan-
filewicz, Magdalena Przybysz, 
Anna i Adam Tkaczyk oraz Jo-
anna Wątor. Ostatnim punk-
tem programu był koncert 
Andrzeja E-Molla Kowalczyka 
ze swoim gościem Tomaszem 
Hryciukiem.
A że poezja Osieckiej, jak żad-
na inna, pasuje do osób o ar-
tystycznej duszy i wrażliwości, 
było więc w pałacowych ogro-
dach klimatycznie i nieco no-
stalgicznie. Najwyraźniej też 
dobry duch Agnieszki Osiec-
kiej czuwał nad wszystkim  
i robił to doskonale, bo wszy-
scy bawili się znakomicie.

Andrzej Idziak
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Zaintrygowany ich najnow-
szym sukcesem i dość pro-
wokacyjną nazwą  umówiłem 
się z członkami zespołu na 
rozmowę. - Sam pomysł na 
nazwę, która w tłumaczeniu 
oznacza „przytulić diabła”, 
został zaczerpnięty z jednego 
z utworów francuskiej grupy 
Shaka Ponk - zaczął wyja-
śniać Paweł. - Sens tej gry 
słów odnosi się do pokonywa-
nia słabości, zaakceptowania 
swojej niedoskonałości i nie-
poddawania się mimo trud-
ności. - To takie nasze motto 
- dodaje Nera. Okazało się 
najtrafniejsze, więc pozostało 
jako nazwa do dziś. 
Oficjalna data powstania ban-
du pokrywa się z ich pierw-
szym publicznym występem 
w lutym 2013 r. Pomysł na 
wspólne granie wypłynął od 
kilkorga młodych mieszkań-
ców Otwocka: Julki, Łukasza, 
Pawła i Nery. - Skład ewolu-
ował i obecnie jest następują-
cy: ja odpowiadam za wokal, 
często też za linię melodyczną 
oraz teksty - opowiada Mate-
usz Nerc, czyli Nera. - Głów-
nym tekściarzem jest Paweł 
Borko, czyli nasz niesłyszalny, 
ale też niepowtarzalny basi-
sta. Władek Prystaj i Patryk 
Badowski (Bodzio) obsługu-
ją gitary. Ten drugi wymyśla 
też siarczane riffy (śmiech).  
A Konrad Gontarz (Kondziu) 
gra na magicznej podwójnej 
stopie, wydając z bębnów 
dźwięki wojenne. 
Wokalista podkreśla też, że 
mimo licznych przetasowań, 
nie zmienił się styl. HTD gu-
stują w mocnych, gitarowych 
riffach, takiej też perkusji  
i twardym wokalu. Grają me-
tal alternatywny, każdy znaj-
dzie w ich twórczości coś dla 
siebie. 
Teksty piszą sami, ale od 
niedawna tworzą też własne 
aranżacje poezji. Pomysł na 
interpretację „Wody sodowej” 
Jana Brzechwy powstawał 
długo i był złożonym proce-
sem. Mimo iż chłopcy są re-
ligijni, jedną z lekcji religii po-
święcili na napisanie nowej 
piosenki. Patryk stworzył riff, 
natomiast na próbie Paweł 
podsunął tekst. A Nera, jak to 
Nera, odnalazł się nawet w po-
ezji śpiewanej. W tak zwanym 
międzyczasie Władek wraz  
z Nerą, podczas jednej z prób 
w otwockim PMDK, nagra-
li akustyczną wersję utworu. 
Finalnie utwór ten dał im zwy-
cięstwo w konkursie „Pokaż 
swój talent” i co za tym idzie 
- czek na dwa tysiące złotych. 
Tak na marginesie, to czek był 
większy od wokalisty.
Skąd pomysł na udział  

w Dniach Karczewa? - Start 
w konkursie był decyzją spon-
taniczną, szalonym pomy-
słem i nikt nie spodziewał się 
wygranej. Mieliśmy świado-
mość, jak działają konkursy, 
więc nasz zawsze i wszędzie 
optymistyczny Władziu uznał, 
iż na pewno nagroda pójdzie 
do kogoś innego - mówi Nera. 
- Mimo wszelkich przeciwno-
ści, problemów ze sprzętem, 
punktualnością komunikacji 
miejskiej, która utrudniała do-
cieranie na próby, mimo braku 
wiary w wygraną postanowili-
śmy spróbować. I dzisiaj mo-
żemy oficjalnie powiedzieć, 
że dzięki temu już za dwa ty-
godnie wchodzimy do studia - 
kontynuuje. 
Wszyscy członkowie zespołu 
potwierdzają, iż poziom wy-
stępów był wyjątkowo wysoki, 
ich konkurenci bardzo uzdol-
nieni, a szanse wyrównane. 
Metalowa interpretacja poezji 
i jej zwycięstwo w konkursie 
było formą przełamania ste-
reotypów, a co z innymi utwo-
rami? - Inspiracje czerpiemy 
właściwie ze wszystkiego - 
ciągnie Mateusz - zabawnym 
kawałkiem jest „Koniec świa-
ta”. Postanowiliśmy wpleść do 
niego motyw popularnej pio-
senki „Wyginam śmiało cia-
ło”. Myślę, że efekt końcowy 
jest naprawdę dobry. Długo 
spotykaliśmy się w otwockim 
PMDK, ale zmiana miejsca na 
kameralną tzw. kanciapę, two-
rzenie w półmroku, w otocze-
niu plakatów i klimatycznych 
cytatów dużo wniosło do HTD 
w dziedzinie inspiracji. 
Młodzi artyści podkreślają, 
że każdy utwór niesie pew-
ne przesłanie. Przykładowo, 
wspomniany już „Koniec świa-
ta” jest odpowiedzią i pew-
ną syntezą poglądów upo-
wszechnianych swego czasu 
w mediach i popkulturze,a do-
tyczących właśnie nieuchron-
nego końca naszej planety. 
- Każdy sukces motywuje 
nas do jeszcze cięższej pracy  
i tworzenia rzeczy niepowta-
rzalnych, niezwykłych, które 
przemówią do odbiorców - 
opowiadają. - Dlatego też całą 
wygraną przeznaczyliśmy na 
opłacenie studia nagrań, by 
nasza muzyka szła w świat, 
a nie była jedynie naszą za-
jawką. Na pewno szybko nie 
przestaniemy grać, zrobimy 
jeszcze trochę zamieszania 
na polskiej scenie. 
Muzycy mają świadomość 
różnic, które starają się ak-
ceptować i tworzyć z nich 
pozytywy. - Mamy inne podej-
ście - tłumaczy Władek - Tuż 
przed występem na Rock Po-
int bardzo się stresowałem, 

chciałem, żeby wyszło jak 
najlepiej, więc skupiłem się 
na zrobieniu swojej roboty. 
Nerc jest całkiem inny. On na 
scenie przeobraża się ze spo-
kojnego, skromnego faceta w 
nieposkromiony wulkan ener-
gii. Koncerty to moment, gdy 
wszystko dzieje się tu i teraz, 
nie mamy wpływu na niektóre 
sytuacje - ciągną. - Podczas 
jednego koncertu w Świdrze 
na scenę wpadła dmuchana 
piłka plażowa. Po chwili cała 
scena zaczęła się walić... De-
ski zaczęły się przewracać, 

Hug The Devil z najlepszą „Wodą sodową”
Hug The Devil (HTD) to zwycięzcy tegorocznego konkursu talentów, który miał miejsce podczas obchodów Dni Karczewa. Pięcioosobowy band, który 
tworzą młodzi otwocczanie, działa już piąty rok.

a my nie mogliśmy nic z tym 
zrobić. Wtedy nas to zestre-
sowało, dzisiaj wspominamy  
z uśmiechem.
Najważniejsze pytanie: co da-
lej z HTD? Wygraliście talent 
show w Karczewie, zajęliście 
drugie miejsce w Rock Point, 
gracie na Finałach WOŚP. 
Jakie plany na przyszłość? 
- Szóstego lipca gramy, jako 
organizator, w warszawskim 
Voodoo Club. Jak już wspo-
mniałem, czternastego lipca 
wchodzimy do studia, by na-
grać m.in. „Wodę sodową”. 

W ostatnim czasie dorobili-
śmy się tour managerki, która 
właśnie prowadzi rozmowy  
w kwestii dalszych koncertów. 
Trzymajcie kciuki, żeby za-
kończyły się powodzeniem, 
bo to będzie coś spektaku-
larnego. Będziemy was na 
bieżąco informować - kończy 
Nerc. Mamy nadzieję, że HTD 
zatrzęsie sceną muzyczną,  
a o wodzie sodowej będą tylko 
śpiewać i oczywiście zapra-
szamy na koncert w Voodoo.

Sebastian Rębkowski
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Wzdłuż Świdra
Zapraszamy na wyciecz-
kę rowerową z Januszem 
Prządka – miłośnikiem i pa-
sjonatem Józefowa. Tym ra-

zem wybierzecie się na 20- ki-
lometrową trasę wzdłuż Mieni 
i Świdra (potrwa  ok. 4 h). 

Wstęp wolny. Obowiązują 
zapisy: agnieszka.jung@

mokjozefow.pl, 
tel. 22 789 22 84.

21 lipca (sobota), godz.10.00
skwer im. św. Jana Pawła II, 

Józefów

Plenery malarskie przewi-
dziane są dla dzieci i mło-
dzieży, oraz osób dorosłych. 
Odbędą się one w dniach:

9, 16, 23 lipca 2018 r. oraz 
6 sierpnia - zawsze od go-

dziny 16:00. 

Poprowadzi je pani Agniesz-
ka Hys. Zbiórka przy Urzę-
dzie Gminy w Osiecku
Organizator zapewnia szta-
lugi i podobrazia. Każdy 
uczestnik powinien mieć na-
tomiast własne farby i pędzle. 
Udział w plenerach jest bez-
płatny. Warunkiem uczestnic-
twa jest zgłoszenie się i wpi-
sanie na listę. 

Zapisy w sekretariacie UG 
Osieck, ul. Rynek 1, tel. 25 
685 70 26 wew. 11, email: 
ugosieck@gminaosieck.pl

Zadanie jest współfinansowa-
ne ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego.

Osieck

Wakacyjne plenery 
malarskie 

Plenery malarskie „Poniedziałkowe spotkania ze sztuką” organizowane są przez Gminę 
Osieck. Do udziału serdecznie zaprasza wójt Karolina Zowczak.8 lipca – niedziela

– 11.00 – Kino OAZA  
– projekcja filmu dla dzieci: 

„Piotruś Królik” (bilety)
– 11.00 - 16.00 - atrakcje dla 
najmłodszych na skwerze: 
gry i zabawy, zjeżdżalnia, 

wata cukrowa, piłeczki, „góra 
klocków”, stoiska gastrono-
miczne, kawiarenka, lody, 

rodzinna strefa wypoczynku
– 14.00-16.00 – warsztaty 
– Świdermajerowe wzory, 

skwer; prowadzenie – Jaro-
sław Zawadzki 

Rodzinne niedziele
 „Niedziela przy teatrze” to cykl wakacyjnych wydarzeń ple-
nerowych na placu przy Teatrze Miejskim oraz w teatralnej 
sali widowiskowej. Wszystko odbywać się będzie w godzi-
nach od 11 do 16.

PONIŻEJ PREZENTUJEMY PROGRAM:

15 lipca - niedziela
– 11.00 – Kino OAZA  

– projekcja filmu dla dzieci: 
„Coco” (bilety) 

– 11.00 - 16.00 – atrakcje dla 
najmłodszych na skwerze: 
gry i zabawy, zjeżdżalnia, 

wata cukrowa, piłeczki, „góra 
klocków”, stoiska gastrono-
miczne, kawiarenka, lody, 

rodzinna strefa wypoczynku 
–  14.00-16.00 – warsztaty 

–„Bajki z Anki – sala widowi-
skowa; prowadzenie - Jędrzej 

Sudnikowicz (wstęp wolny)

Muzeum Ziemi Otwockiej za-
prasza na kolejną już edycję 
imprezy, którą dobrze zna 
większość mieszkańców – mi-
łośników archeologii. Już 7 lip-
ca odbędzie się Otwocki Pik-
nik Archeologiczny, na który 
wstęp jest wolny. W programie 
jak zawsze wiele atrakcji, dla 
tych młodszych jak i starszych 
uczestników, m.in.: odlewa-
nie świec, szukanie skarbów 
w wykopie archeologicznym, 
robienie biżuterii ze szklanych 
i drewnianych paciorków, wy-
piekanie bułeczek, gipsowe 

Otwock

Otwocki Piknik 
Archeologiczny

odlewy pełne zatopionych 
minerałów i lepienie z gliny. 
Na uczestników wydarzenia 
czekać będzie jeszcze pokaz 
„siły ognia” średniowiecznych 
machin oblężniczych, pokazy 
przygotowane przez grupę 
rekonstrukcyjną Semper Fide-
lis Res Publicae oraz kulinar-
nych popisów niezawodnych 
dziewcząt z Roots-Vege. 

7 lipca (sobota), 
godz. 11.00, wstęp wolny

MZO, Otwock, 
ul. Narutowicza 2

źródło: www.littlerockfamily.com

Wiadomość ta z pewnością 
ucieszy trochę starszych 
mieszkańców, bo właśnie to 
pokolenie dobrze zna „Ka-
baret Starszych Panów”. Ich 
największe przeboje zaśpie-
wa Artur Gotz wraz z zespo-
łem. W programie koncertu 
znalazły się wielkie szlagiery, 
takie jak: ,,Addio pomidory”, 
,,Jeżeli  kochać”, ,,Już ką-
piesz się nie dla mnie”, ,,Bal-
lada z trupem”, ,,Kapturek 
62”, ,,Dziewica Anastazja”, 
,,Rodzina”, ,,Upiorny twist”, 
,,W czasie deszczu dzieci się 
nudzą”, ,,Piosenka jest do-
bra na wszystko” i inne. Jest 
to również wyjątkowa okazja 
do odkrycia na nowo piose-
nek mniej znanych: ,,Torre-
ador i kastaniety”, ,,Sposoby 

Przeboje dla starszych
robienia kariery”, ,,Wesoły 
deszczyk”, ,,Adziba”. Wstęp 
wolny, impreza odbędzie się w 
ramach cyklu „Ogrodowe kon-
certy muzyczne”.

15 lipca (niedziela), 
godz. 18.00 

skwer im. św. Jana Pawła 
II, Józefów

Józefów

źródło: www.kupbilecik.pl
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Fanów Brazylii i gitary klasycz-
nej czeka wspaniała uczta 
muzyczna – już 8 lipca w Józe-
fowie wystąpi Amilcar Batista 
Cruz. Wraz ze swoim zespo-
łem artysta zabierze słuchaczy 
w świat brazylijskiej muzyki  
i tańca. Zagra nie tylko perełki 
bossa novy, takie jak: ,,Aqua 
de beber”, ,,Mas que nada”, 
,,Samba de Vearo”, ,,Desafi-
nado”, ale także zaprezentuje 
własne kompozycje: ,,Flor de 
Lotus” i ,,Brincar de Amor”, 
które są już promowane w wie-
lu stacjach radiowych. Wstęp 
wolny, impreza odbędzie się  
w ramach cyklu „Ogrodowe 
koncerty muzyczne”.

8 lipca (niedziela), 
godz. 18.00

skwer im. św. Jana Pawła II, 
Józefów

Józefów

Wirtuoz gitary
źródło: 

www.amilcar
batistacruz.com

Pod tą nazwą kryje się wydarzenie będące częścią  
XV Powiatowego Festiwalu Kultury realizowanego przez 
powiat otwocki. Czym jest tytułowa Membrana? To wielo-
kulturowy festiwal traktujący o rzece w jej przyrodniczym 
i symbolicznym znaczeniu. Przed nami kolejne wydarze-
nie z tego cyklu zatytułowane „Pieśń Mocy”, które odbę-
dzie się 8 lipca na plaży miejskiej. Poniżej prezentujemy 
program. Wstęp wolny.

13.30 - spacer
Start ze stacji PKP Świder, skąd spacerem uczestnicy uda-

dzą się na dziką plażę w zakolu rzeki. Po drodze przewidzia-
na opowieść o letniskowej dzielnicy i rzece, nad którą leży.

15.00 - Wielki Skok - Akcja Big Jump 

16.00 - 18.00 - Żywa Biblioteka  
z udziałem przybyszów z subkontynentu indyjskiego, 
 którzy zamieszkują Otwock i okolice. Żywa Biblioteka  

to międzynarodowy ruch na rzecz praw człowieka  
i różnorodnego społeczeństwa, który stosuje prostą metodę 
spotkania i rozmowy do przeciwstawiania się uprzedzeniom  

i dyskryminacji, więcej: http://zywabibliotekapolska.pl/

16.00 - 18.00 
- odbijanie nadświdrzańskich wzorów na torbach i koszulkach

18.00 - 20.00 
- Słoma, Bębnoludy, Łontanara i Lidia Kotlińska,

czyli krąg bębnów, rytuał rytmu, pieśni griotów Afryki i sło-
wiańskich guślarzy

20.00 - 22.00 
- Kolektyw Kalatva, czyli kwartet sitar, tabla, lutnia,  
śpiew i pokaz tańca indyjskiego przy lampionach

Membrana

Powiat Otwocki

Już 7 lipca zapraszamy na plener fotograficzny  
pt. „Wschód słońca z aparatem, czyli polowanie na 
mgłę”. Czekać Was będzie emocjonująca wędrówka 
przed wschodem słońca, w ciemności po to, by zdą-
żyć wyciągnąć aparaty i ustrzelić wspaniałą fotkę. Nie 
zapomnijcie zabrać również statywów. Udział w ple-
nerze jest bezpłatny. 
Obowiązują zapisy: agnieszka.jung@mokjozefow.

pl, tel. 22 789 22 84. 7 lipca (sobota), godz. 3.00
MOK Józefów, ul. Wyszyńskiego 1

O wschodzie

źródło: www.techradar.com

Ponadto:
- wystawa fotografii „W DRODZE DO NIEPODLEGŁOŚCI - miejsca pamięci historycznej 
  na terenie gminy Celestynów
- warsztaty szycia kokard powstańczych i szmacianych piłek
- kuchnia powstańcza
- zajęcia z użycia szabli i władania lancą
- nauka bandażowania rannych
- zajęcia z musztry, czyszczenia karabinów

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie
Patronat medialny: Miesięcznik Samorządowy „Celestynka”, Tygodnik „iOtwock.info”,  

Dwutygodnik „halootwock.pl”, Tygodnik „Linia Otwocka”

Celestynów

Otwock
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Piotr Gajgier po gościnnym 
przyjęciu 23 czerwca w miej-
scowości Ulm w południowych 
Niemczech dzień później roz-
począł spływ kajakiem. Po-
dróż zgodnie z planem ma 
trwać 45 dni i mieć swój finał 
8 sierpnia.
Zapraszamy do zapoznania 
się z relacją z dotychczasowej 
trasy samotnego spływu.
Pan Piotr rozpoczął swoją po-
dróż w miejscowości Ulm. Jak 
mówił, starał się wziąć ze sobą 

Na trasie „Kajakiem przez Dunaj dla Niepodległej” 
Wyjątkowa wyprawa staje się faktem. Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i historii z Karczewa wyruszył na samotny spływ kajakiem, by uczcić 100- lecie 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Całość trasy liczy prawie 3 tys. kilometrów - wodami Dunaju przez terytorium 10 państw. Ma za sobą część nie-
miecką, austriacką, a teraz  jest w trakcie słowackiej (5.07).

jak najmniej rzeczy, by nie po-
wodowały one zbytniego cię-
żaru. W swoim wyposażeniu 
ma m.in. filtr do wody, dzięki 
któremu otrzymuje wodę zdat-
ną do picia i przygotowania  
produktów błyskawicznych do 
zjedzenia.
Pierwszego dnia udało się mu  
pokonać 49 kilometrów, na-
stępny przyniósł 62 kilometry 
pokonanej trasy. Tu pojawiły 
się kłopoty: występowały czę-
ste przenoski, a woda właści-

wie „stała”, prawie jak w jezio-
rze. Warto zwrócić uwagę, że 
pan Piotr wybiera miejsce na 
nocleg spontanicznie, nie pla-
nuje tego wcześniej.
Kolejne miasta niemieckie to: 
Neuburg, Bad Abbach, Cast-
statte Donaulande, Vilshofen 
oraz Ratyzbona, z każdym na-
stępnym kajakarz pokonywał 
od 60 aż do 87,5 kilometra. 
Nie było łatwo ze względu na 
silny wiatr i wzburzoną wodę, 
mimo to udało mu się przebyć 

trudne śluzy u naszych za-
chodnich sąsiadów
W piątek, 29 czerwca, dotarł 
do Austrii. Po drodze nauczy-
ciel z Karczewa miał niemało 
problemów, ponieważ pojawi-
ły się kolejne śluzy, a do tego 
aura nie sprzyjała: przeszły 
dwie burze, które trzeba było 
przeczekać między drzewami 
i zaroślami. W czasie tej czę-
ści podróży nie zabrakło także 
polskich akcentów. Podczas 
„postoju” w Motor Jacht Club 
Steyregg pan Piotr trafił na... 
imprezę country i dobrych lu-
dzi, którzy dzięki anglojęzycz-
nej ulotce zapoznali się z wy-
czynem, jakiego dokonuje.
Kolejne zdobyte odległości 
dawały energię i motywa-
cję do pokonywania następ-
nych. Choć w Austrii znów 
miał problemy z otrzymaniem 
pozwolenia na śluzowanie. 
Ostatecznie jednak udało się 
je otrzymać i karczewski na-
uczyciel minął takie austriac-

kie miejsca jak: Marbach, 
Melk czy Krems.
W ostatnich dniach, tj. we śro-
dę, 4 lipca pan Gajgier dotarł 
do Wiednia, skąd otwarta była 
droga na Słowację. Jeszcze 
tego samego dnia  dotarł do 
drugiej stolicy, tj. Bratysławy, 
co jest nie lada osiągnięciem.
W czasie spływu fotografuje 
cudowne widoki, jakich do-
starcza mu natura na drodze 
jego wyprawy. Gratulujemy 
odwagi i determinacji panu 
Piotrowi Gajgierowi i zapra-
szamy  do obejrzenia fotorela-
cji z dotychczasowej wędrów-
ki oraz do śledzenia dalszych 
jego poczynań na Facebooku 
,,Kajakiem przez Dunaj dla 
Niepodległej” oraz do czytania 
relacji w naszym tygodniku. 
„iOtwock.info”, który objął pa-
tronatem medialnym wyprawę 
nauczyciela z Karczewa.

Sebastian Rębkowski
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Mistrzowie umysłu

Klub Szaradzistów „Kon-Tiki” z Józefowa zaprasza na  
IX Ogólnopolskie Szaradziarskie Mistrzostwa Józefowa, 
które odbędą się 21 lipca o godz. 11.00 w klubie Hydrofornia 
(na tyłach Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie). 
Impreza z roku na rok przy-
ciąga coraz większą liczbę 
entuzjastów łamigłówek -  i  to  
z całej Polski – nic więc dziw-
nego, że za rok czeka nas 
mały jubileusz. Podobnie jak 
w latach ubiegłych i w tego-
rocznej edycji w szranki o tytuł 
najlepszego staną zawodnicy 
z takich miast jak Sosnowiec, 
Rzeszów, Poznań, Kraków, 
Olsztyn czy Białystok. Nie za-
braknie również mieszkańców 
Józefowa, Warszawy i miast 
ościennych.
Podczas turnieju uczestni-
cy mają dwa zestawy pytań,  
z czasem na rozwiązanie 

odpowiednio 90 i 75 minut. 
Głównie są to zadania dia-
gramowe, czyli różnego typu 
krzyżówki, zadania obrazko-
we oraz wierszowane (ana-
gramy, kalambury, homonimy, 
metagramy). Każde zadanie 
jest punktowane kilkustopnio-
wo adekwatnie do poziomu 
trudności.  Turniej kończy się 
ogłoszeniem wyników, rozda-
niem pucharów i nagród. 
Zgłoszenia potrwają do 19 
lipca – przyjmuje je Przemy-
sław Ketner, tel. 603 879 499,  
e-mail: kon.tiki@onet.eu. 

Wakul

źródło: MOK Józefów

Szachowy Grunwald
Wszystkich tych, którzy lubią grać w szachy serdecznie za-
praszamy na wspaniały turniej szachowy z okazji rocznicy 
bitwy pod Grunwaldem. 
Będzie to turniej wyjątkowy, 
który wyłoni najlepszą druży-
nę, bowiem udział w nim mogą 
wziąć drużyny złożone z 3 do 
5 osób. Tworzyć ją może rodzi-
na, grupa kolegów, firma, klub 
szachowy itp. Impreza prze-
znaczony jest dla wszystkich 
chętnych, niezależnie od po-
ziomu gry. Zgłoszenia: w biu-
rze Domu Nauki i Sztuki tel. 22 
789 22 84 lub e-mail: agniesz-
ka.jung@mokjozefow.pl. Do-
datkowych informacji udziela 

Tadeusz Popis, trener sekcji 
szachowej przy MOK Józefów: 
tel. 505 381 209. Turniej odbę-
dzie się w józefowskim Klubie 
Hydrofornia, 21 lipca o godzi-
nie 18.00. Zapraszamy

Wakul

źródło: MOK Józefów
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Soplicowo - obecnie nieco śpiąca, zaniedbana dzielnica Otwocka  
kojarzona raczej z rozwalającymi się drewniakami i ciemnymi,  
niebezpiecznymi uliczkami. Ograniczają ją ulice Andriollego,  
Pułaskiego i linia kolejowa do Lublina. Mało kto z dzisiejszych  

mieszkańców pamięta lub zna znakomitą przeszłość tego miejsca.

Soplicowo - hołd 
dla Andriollego i Niepodległości

Osiedle powstało w 1921 r.  
z inicjatywy Edwarda Kaspe-
rowicza. Układ urbanistyczny 
został skomponowany zgodnie 
z powszechnie wtedy panu-
jącą modą na miasta-ogrody. 
Pod nowe osiedle zakupiono  

ok. 115 mórg lasu należące-
go do majątku Wawrzyńców 
(dóbr Glinianka), a ograni-
czonego dzisiejszymi ulicami 
Narutowicza, Poniatowskiego 
i Skrzyneckiego. Wydzielone 
parcele rozdzielono na bardzo 

dogodnych warunkach pomię-
dzy 50 udziałowców, wyznacza-
jąc każdemu po 2 morgi. Na 12 
morgach przeznaczonych na 
cele publiczne zaprojekto-
wano umieszczenie: szkoły, 
kaplicy, parku, targowiska  

i boiska sportowego. Chętnych 
do zamieszkania było więcej, 
dlatego zarząd stowarzyszenia 
nabył od hr. Jezierskiego kolej-
ne 150 mórg lasu przyległego 
do osiedla z folwarku Anielin 
(dóbr otwockich). Uliczki So-
plicowa promieniście odcho-
dzą od długiej ulicy centralnej, 
jaką jest ulica Księcia Józefa 
Poniatowskiego. Autorem roz-
planowania był Feliks Michal-
ski, a projektantami domów 
m.in. Józef Sigalin, Lucjan 
Korngold i Jerzy Gelbard. Na-
zwa kolonii i nazwy wszystkich 
ulic na wschód od ul. Gabriela 
Narutowicza (oryginalnie uli-
ca nazywała się Aleją Naruto-
wicza) nawiązują do poematu 
„Pan Tadeusz” Adama Mickie-
wicza, co stanowi formę hołdu 
dla Michała Elwiro Andriolle-
go, ilustratora narodowej epo-
pei oraz upamiętnienia odzy-
skania niepodległości w 1918 r.
Popyt na działki był taki duży, 
że już w 1924 r. dokupiono do 
Soplicowa kolejny duży frag-
ment lasu z folwarku Anie-
lin - wzdłuż ul. Narutowicza 
aż prawie do ul. Andriollego. 
Ciekawostką jest to, że ulice 
położone na zachód od ulicy 
Narutowicza (do ul. Pułaskie-
go) nigdy formalnie do Sopli-
cowa nie zostały przyłączone, 
ale są traktowane jako jego 
część (nawet w dokumen-
tach budowy domów np. przy  
ul. Dwernickiego wpisywane 
jest „Soplicowo”). Na tym ob-
szarze wszystkie ulice za swo-
ich patronów mają bohaterów 
narodowych z okresu walk  
o niepodległość w XIX w.
Soplicowo zostało włączone  
w granice Otwocka na mocy 
rozporządzenia Rady Mini-
strów w 1932 r. Jest to jedno 
z dwóch tego typu założeń 
urbanistycznych w granicach 
dzisiejszego miasta, drugim 
jest osiedle - park leśny Śród-
borów. W okresie między-
wojennym w Soplicowie za-
mieszkało wielu urzędników 
państwowych i samorządo-
wych. Swoje domy wybudo-
wali tutaj m.in. otwocki radny 
i społecznik Edward Kaspero-
wicz czy minister pracy i opie-
ki społecznej Ludwik Darow-
ski. Przy ul. Bernardyńskiej 
wybudowane zostały szykow-
ne pensjonaty „Zadumana”  
i „Sopliczanka” a’Donau Szpin-
dlerów. W jednym z domów 
należących do tej rodziny wy-
poczywał w drugiej połowie lat 
20. Stanisław Wojciechowski, 
prezydent RP w latach 1922-
25. Od czasów jego bytności 
dom ten nazywano „Belwede-

rem”. Przy ul. Myśliwskiej 2 
swoją willę wznieśli Rykwerto-
wie (d. Dom Dziecka). Ich syn 
to urodzony w 1926 r. Joseph 
Rykwert, znany na świecie hi-
storyk i krytyk architektury, 
emerytowany profesor archi-
tektury na Uniwersytecie Pen-
sylwańskim (katedra Paula 
Philippe’a Creta).
Po 1944 r. duża część Soplico-
wa została wyłączona z ogólne-
go użytkowana przez NKWD 
i UB, które zajęło wiele znaj-
dujących się tutaj willi i pen-
sjonatów na swoją siedzibę. 
Między innymi kwartały ulic: 
Narutowicza – Poniatowskie-
go – Hrabiego – Andriollego 
i Narutowicza – Sułkowskie-
go – Czackiego – 3 Maja były 
odgrodzone płotami i drutem 
kolczastym od reszty osie-
dla, a wstęp na ten teren był 
możliwy tylko za okazaniem 
specjalnej przepustki. Podob-
nie było utrudnione porusza-
nie się ulicą Poniatowskiego 
na odcinku od ulicy 3 Maja  
w kierunku ulicy Narutowi-
cza. Ten teren w 1944 r. zo-
stał zajęty przez WUBP i MO.  
W dzisiejszym domu przy 
ulicy Poniatowskiego 20 
mieściła się wartownia MO, 
gdzie trzeba było otrzymać 
przepustkę na poruszanie się 
po tym terenie. W budynku 
przy ulicy Poniatowskiego 31 
mieścił się w latach 1944-45 
areszt śledczy Wydziału Śled-
czego Komendy Wojewódz-
kiej Milicji Obywatelskiej.  
W tym areszcie „pracował” 
jeden z najbardziej znienawi-
dzonych funkcjonariuszy UB 
z lat 40, por. Józef Światło, 
który będąc sam zagrożony 
aresztowaniem w 1953 roku, 
uciekł na zachód i w Radiu 
Wolna Europa opowiadał  
o metodach walki z opozycją 
w komunistycznej Polsce. Po-
nadto miejsce to upodobali 
sobie prominentni działacze 
komunistyczni. Przy ulicy Na-
rutowicza swoje wille posiada-
li Jakub Berman i Władysław 
Kowalski, a w późniejszych la-
tach przy ulicy Sułkowskiego 
-  Władysław Gomółka.
Spacerując uliczkami Sopli-
cowa zagubionymi wśród so-
snowych lasów, doceńmy to, 
że jest to nasz, otwocki, wyjąt-
kowy pomnik upamiętniający 
odrodzenie Rzeczypospolitej 
w 1918 r. Zadbajmy o to, żeby 
obszar osiedla nie zmienił 
swojego charakteru i żeby 
nowe nazwy wprowadzane  
w to miejsce pasowały do niego.

Paweł Ajdacki

Soplicowo, ul. Bernardyńska. Odpoczynek pod Belwederem - czerwiec 1928 r.
 z arch. Marty Krauss-Kurowskiej

Pensjonat przy ul. Redutowej

Pensjonat Sopliczanka


