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PIórEm KrONIKArZA

Uczeń katem?
Powszechnie wiadome 

jest, że nad nauczycie-
lami roztoczony jest 

parasol ochronny za sprawą 
tzw. Karty Nauczyciela. Jako 
jedyna grupa zawodowa są 
chronieni, a ich prawa zapisa-
ne i przestrzegane. Nie można 
ich bezpodstawnie, czyli bez 
wskazania niezbitych dowo-
dów łamania praw ogólnie 
przyjętych i praw ucznia oraz 
bez zgody kuratorium, zwol-
nić. Dyrektor szkoły ani też 
organ prowadzący, czyli, np. 
wójt gminy, zwolnić nauczy-
ciela nie może. Jednym sło-
wem jest on nie do ruszenia.

Jedynym skutecznym oskar-
życielem i katem nauczyciela 
może być, zgodnie z  kodek-
sem, jego własny uczeń. Na-
uczycielka spotkała swoją 
14-letnią uczennicę na przy-
stanku około godziny 22.00. 
Dziewczyna była najwyraź-
niej pod wpływem alkoholu 
i  wymiotowała. - Nie mo-
głam, niestety, tej dziewczy-
nie udzielić pomocy, a nawet 
zwrócić uwagi, bo dziecko ma 
prawo do prywatności. – de-
nerwowała się nauczycielka 
jednej ze szkół otwockich.

Na wycieczkach szkolnych 
zdarza się, że uczniowie cho-
dzą z plecakami pobrzękują-
cymi butelkami. Jednakże ku-
ratoria oświaty kategorycznie 
odmawiają nauczycielom pra-
wa do skontrolowania takiego 
plecaka. Zdarza się, że dzieci 
umierają na wycieczkach 
szkolnych. Niedawno prasa 
rozpisywała się o  wypadku 
w Grecji, kiedy dwóch chłopa-
ków założyło się, który więcej 
wypije. Wygrał ten, który do-
stał zapaści. Co więc ma zro-
bić nauczyciel, żeby do takiej 
sytuacji nie doszło? W kura-
torium radzą emerytowani 
nauczyciele: Trzeba zawrzeć 
kontrakt z młodzieżą, umówić 
się, co wolno, a co nie. Ale jeśli 
uczeń nie zechce takiej umo-
wy dotrzymać, nauczyciel nie 
ma prawa nic zrobić.

Wielu rodziców twierdzi, że 
szkoła przestała pomagać im 
w wychowaniu dzieci. Załóż-

my, że mój syn pali papiero-
sy. Gdybym go zostawił przez 
kilka dni pod opieką babci, 
to mógłbym ją poprosić: 
Przypilnuj go, żeby nie palił. 
Ręczę, że babcia, by wnuka 
dopilnowała. Gdyby jednak 
syn wybierał się na wyciecz-
kę szkolną i  poszedłbym do 
nauczyciela z prośbą: Proszę 
syna przypilnować i  w  razie 
potrzeby zabrać mu papierosy. 
Niestety, na taką prośbę na-
uczyciel mi odpowie: Przykro 
mi, ale rzecznik praw ucznia  
zakazuje takiego działania.

Statuty szkół zatwierdza-
ne są w kuratoriach oświaty, 
więc nauczyciele czują się 
wobec nich bezradni. Do jed-
nej z  warszawskich znanych 
szkół uczęszczał uczeń z pięt-
nastoma wyrokami na koncie. 
Za każdym razem dostawał 
tylko kuratora i  dalej przy-
chodził do szkoły. Wymuszał 
w niej pieniądze, sprzedawał 
używki i demoralizował kole-
gów. Nauczyciel był szczęśli-
wy, jeśli któregoś dnia zapił 
i nie przyszedł na lekcje. Miał 
16 lat i był bezkarny zgodnie 
z kodeksem praw ucznia.

Niestety, do poprawcza-
ka nie tak łatwo trafić. Nie 
każde znęcanie się, łamanie 
prawa prowadzi do pozba-
wienia wolności.

Nacisk na respektowanie 
praw uczniów miał w  prze-
szłości swoje pozytywne stro-
ny. Ze szkół zniknęli nauczy-
ciele, którzy co ładniejszym 
dziewczętom serwowali ob-
leśne żarciki albo potrafili 
uderzyć ucznia, choćby lek-
ko po głowie. Dzisiaj jednak 
walka o prawa ucznia tak się 
rozpędziła, że trudno ją za-
trzymać. Może przerodziła 
się w absurd?

Andrzej Kamiński

remont ulicy Warszawskiej 
OTWOCK Odpowiedź UM 
na pytania mieszkańców doty-
czących parkingu przy ul. War-
szawskiej - od strony torów, 
przy kościele Niepokalanego 
Serca Maryi w Śródborowie.

W związku z licznymi pytania-
mi mieszkańców dotyczącymi 
inwestycji pn. „Remont ul. 
Warszawskiej od ul. Żerom-
skiego do ul. Narutowicza wraz 
z remontem chodników i  miejsc 
postojowych – etap I (odcinek 
Narutowicza – Ujejskiego) 

i  etap  II (odcinek Ujejskie-
go – Norwida)”  informujemy 
że istniejący parking przy ul. 

Warszawskiej/Narutowicza (od 
strony torów) leży na działkach 
należących do PKP PLK S.A.

W  związku z  planowanymi 
przez PKP PLK S.A. pracami 
remontowymi linii  kolejowej 
nr 7 Warszawa Wschodnia 
Osobowa - Dorohusk PKP 
PLK S.A. negatywnie zaopi-
niowała przedstawiony pro-
jekt uwzględniający remont  
w/w parkingu. W planach PKP 
jest wykonanie peronu stacji 
Otwock Śródborów wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą.

UM Otwock

Niebezpieczne skrzyżowanie 
Żeromskiego i Reymonta
OTWOCK Na przejściu dla 
pieszych przy ulicy Żerom-
skiego w Otwocku doszło 
do tragicznego wypadku, 
w wyniku którego śmierć 
poniosła 79-letnia kobieta. 
Chociaż okoliczni miesz-
kańcy, jak mówią, od dawna 
domagają się lepszej regula-
cji ruchu drogowego w tym 
miejscu, wciąż nie wiadomo, 
kiedy zostaną wprowadzone 
rozwiązania radykalnie po-
prawiające bezpieczeństwo 
na feralnym skrzyżowaniu.

W środę, 7 czerw-
ca, o  godzinie 
13.30 do Ko-
mendy Powia-
towej Policji 

wpłynęło zawiadomienie 
o  potrąceniu przechodnia 
u  zbiegu ulic Żeromskiego 
i  Reymonta. Piesza została 
uderzona przez samochód 
ciężarowy. Przewieziona do 
warszawskiego szpitala przy 
ul. Wołoskiej, po kilku godzi-
nach zmarła w wyniku ponie-
sionych obrażeń.

Skrzyżowanie to jest wy-
jątkowo niebezpieczne ze 
względu na wzmożony ruch 
pojazdów i  przechodniów. 
W bezpośrednim sąsiedztwie 
znajdują się dwa przystanki 
autobusowe (jeden bez zato-
ki) i  wyjazdy ze sklepowego 
parkingu. Ponadto dojeżdża-
jący do skrzyżowania ulicą 

Reymonta od strony sklepu 
„Biedronka” mają ograniczo-
ną widoczność z prawej stro-
ny przez budynek usytuowany 
na rogu.

Dość często dochodzi więc 
w tym miejscu do kolizji dro-
gowych. Nie odnotowują tego 
statystki policyjne (według 
nich, nie licząc środowego 
wypadku, od początku 2016 
r. doszło tam do czterech zda-
rzeń drogowych). Jednakże 
uczestnicy ruchu w   okolicy 
wiedzą, że „stłuczki” zdarza-
ją się dużo częściej. Dopiero 
ostatnie zdarzenie było tak 
tragiczne w skutkach.

Na tę sytuację już wcześniej 
zwrócił uwagę Urząd Miasta 
Otwocka, przygotowując 
projekt sygnalizacji świetlnej 

- takiego rozwiązania prob-
lemu najbardziej chcieliby 
okoliczni mieszkańcy. Innym 
pomysłem jest budowa skrzy-
żowania o  ruchu okrężnym. 
Niestety, na realizację któ-
rejkolwiek koncepcji trzeba 
będzie zaczekać przynajmniej 
do przyszłego roku. Jak in-
formuje kierownik Działu 
Zarządzania Drogami przy 
Zarządzie Dróg Powiato-
wych w Karczewie, p. Marcin 
Kasprzak, tegoroczny budżet 
nie przewiduje żadnych prac 
w obrębie tego skrzyżowania. 
Kierowcy i piesi mogą liczyć 
jedynie na ewentualne usta-
wienie lustra drogowego po-
lepszającego widoczność.

Miejsce to zostało na-
tomiast objęte krajowym 

programem „Poprawa bez-
pieczeństwa pieszych”. W ra-
mach realizacji tego projektu 
kontrolno – prewencyjnego 
możemy liczyć na częstszą 
obecność patroli policyj-
nych, również w  wozach 
nieoznakowanych. Jednym 
z  założeń programu jest 
także wdrażanie rozwiązań 
inżynieryjnych mających na 
celu, jak głosi tytuł, poprawę 
bezpieczeństwa pieszych. 
Jeszcze w  czerwcu dojdzie 
do uzgodnień w tej sprawie 
przedstawicieli KPP Otwock 
i  ZDP Karczew. Pozostaje 
mieć nadzieję, że w  przy-
szłym roku doczekamy się 
radykalnego rozwiązania.

Sławomir Wąsowski



3www.iOtwock.info19 czerwca - 2 lipca 2017 aKTUalnOśCi

rEKlaMa

W spotkaniu Rady 
Budżetu Oby-
w a t e l s k i e g o 
uczestniczy-
li prezydent, 

radni, przedstawiciele insty-
tucji publicznych, organiza-
cji społecznych oraz miesz-
kańcy. Nim wpłyną projekty 
potrzebne są nowe rozwiąza-
nia w zakresie samego regu-
laminu, m.in. procedury ich 
zgłaszania, tego, kto może się 
ubiegać o pieniądze, a nawet 
wieku osoby zgłaszającej po-
mysł.

Od kilku lat w naszej gminie 
funkcjonuje budżet partycy-
pacyjny i spotyka się z coraz 
większym zainteresowaniem 
mieszkańców. Prezydent mia-
sta, Zbigniew Szczepaniak, 
podkreślił, że jest to inicja-
tywa wydawania publicznych 
pieniędzy, czyli nie tylko wła-
dze, ale też sami mieszkań-
cy mogą wpływać na to, jak 
wygląda przestrzeń miejska 

wokół nich, wskazać miejsca 
zapomniane, gdzie pieniądze 
są potrzebne, a  jednak nikt 
ich tam nie inwestuje.

Na początku spotkania, 
naczelnik Anna Dąbkowska 
- koordynator projektu bu-
dżetu z  ramienia prezyden-
ta, omówiła wyniki ankiety, 
w której wzięli udział miesz-
kańcy. Były w niej poruszone 
kwestie dotyczące tego, kto 
powinien korzystać z pienię-
dzy budżetu oraz jak można 
udoskonalić samą procedurę 
zgłaszania projektów, a także 
ogólna ocena, czy dodatkowe 
środki do zagospodarowania 
przez lokalną społeczność są 
w ogóle potrzebne.

W ankiecie wypowiedziało 
się ponad 200 osób, z czego 
aż 175 wskazywało, że bu-
dżet obywatelski jest dobry 
i potrzebny w Otwocku, a 169 
respondentów zadeklarowa-
ło chęć poparcia dla waż-
nych projektów.

Podzielą Otwock?
Ciekawym wnioskiem z an-

kiety, którym zainteresowała 
się Rada, był podział budżetu 
na rejony. W tej chwili jest on 
ogólnomiejski, czyli najwięk-
sze szanse na zrealizowanie 
projektów mają najbardziej 
zaludnione dzielnice, gdzie 
łatwo o  podpisy. Soplicowo 
czy Mlądz są więc na stra-
conej pozycji w walce o pie-
niądze, w  przeciwieństwie 
do rejonów nad Świdrem. 
Jeśli każda dzielnica mo-
głaby zrealizować swój pro-
jekt, oznaczałoby to większą 
sprawiedliwość w dostępie do 
publicznych środków.

W ankiecie podkreślano ko-
nieczność doprecyzowania 
kryteriów, którymi kieruje się 
komisja opiniująca przy wybo-
rze projektów do głosowania. 
Istnieje też potrzeba organi-
zowania spotkań informacyj-
nych i dyskusji nad pomysłami. 
Uczestnicy zebrania stwierdzili 
również, że należy inspirować 
mieszkańców do tworzenia 
i zgłaszania ciekawych pomy-
słów na projekty. Gros ubie-
głorocznych dotyczyło bowiem 
budowy ulic czy chodników, 
a miasto to nie tylko większa 
liczba zabetonowanych dróg, 

za które można przecież płacić 
z innych środków niż obywa-
telski. Radni obecni na spot-
kaniu zwrócili uwagę na wiele 
zaniedbanych skwerów w Ot-
wocku, szczególnie tych przy 
wjeździe do miasta, które są 
przecież jego wizytówką.

Szkoły poza budżetem
Kontrowersyjnym tema-

tem spotkania było to, czy 
budżet partycypacyjny po-
winien obejmować placówki 

publiczne, w tym oświatowe. 
Według opinii mieszkańców 
nie powinny one brać udzia-
łu w  tworzeniu projektów, 
ponieważ grono osób z nich 
korzystających jest wąskie i te 
korzyści nie są ogólnodostęp-
ne dla wszystkich. Ponadto 
instytucje i tak mają uprzywi-
lejowaną pozycję, jeśli chodzi 
o dostęp do pieniędzy publicz-
nych. W skład Rady wchodzi 
jednak wielu przedstawicieli 
takich placówek, są oni zaan-

gażowani i aktywni społecz-
nie, ponadto sama specyfika 
miasta ( duża liczba szkół 
i przedszkoli ) może wpłynąć 
na to, że pomysł nie zostanie 
zaakceptowany. Możliwe jest 
natomiast, że próg kwotowy, 
do którego dostęp będą mieć 
instytucje, zostanie obniżony 
(w tej chwili jest pięć progów: 
najwyższy 500 tys, najniższy 
10 tys zł – przyp. red.).

Budżet w liczbach
W 2016 zostało zgłoszonych 

75 projektów, 55 z nich trafiło 
do głosowania, za projektami 
opowiedziało się 25 tysięcy 
głosujących. Do realizacji osta-
tecznie zakwalifikowało się 14 
propozycji na kwotę 1 538 283 
złotych. Budżet partycypacyj-
ny w Otwocku stanowi jedynie 
około 1% budżetu miasta liczą-
cego 180 mln złotych. Są to 
pieniądze przeznaczone przez 
władze samorządowe do dys-
pozycji mieszkańców, którzy 
wskazują, na co wydać środki 
finansowe w swojej najbliższej 
okolicy. Do końca czerwca 
planowane jest uchwalenie 
programu budżetu obywatel-
skiego w Otwocku.

Edyta Grykałowska

Budżet Obywatelski, czyli na co 
wydać prawie 2 miliony w Otwocku...
OTWOCK zwiększenie liczby głosów poparcia dla projektów, podział na rejony, ograniczenie środków na placówki 
publiczne  - to kilka z głównych zagadnień omawianych na spotkaniu inaugurującym prace nad tegoroczną edycją 
otwockiego budżetu obywatelskiego, które miało miejsce w Urzędzie Miasta w ubiegłą środę, 7 czerwca 2017.
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Geocaching, crossgolf i stadion FC Köln...
OTWOCK Wspomnienia 
o tych i wielu innych wyda-
rzeniach przywoływali ucz-
niowie Gimnazjum Nr 3 im. 
Tomasza Morusa, uczest-
nicy tegorocznej wymiany 
młodzieży z Gymnasium 
der Stadt Lennestadt, part-
nerskiego miasta Otwocka. 

W spotkaniu podsumo-
wującym tegorocz-
ną wymianę wzięli 

udział rodzice i  uczniowie, 
organizatorki wymiany Ewa 
Kierska i Bożena Sokołowicz, 
a  także zaproszeni goście: 
prezydent, Zbigniew Szcze-
paniak, dyrektor Oświaty 
Miejskiej Edyta Rosłaniec, 
dyrektor Gimnazjum Nr 3, 
Izabela Stefanowska i przed-
stawicielki Rady Rodziców: 
Joanna Chmielewska i Kata-
rzyna Piasecka.

W  tym roku w  maju jede-
naścioro uczniów i uczennic 
z  Gimnazjum Nr 3 im. To-
masza Morusa odwiedziło 
partnerskie Gymnasium der 
Stadt Lennestadt. Spotkanie 
obfitowało w  wiele atrakcji, 
o których uczniowie opowia-
dali podczas pokazu zdjęć 
i  filmu, nakręconego przez 
nich podczas wymiany.

Atrakcje te związane były 
z  tematem projektu reali-
zowanego podczas wizyty 
w  Lennestadt: „Sport re-
kreacyjny w  Nadrenii Pół-
nocnej Westfalii”. Młodzież 
brała udział w poszukiwaniu 
skarbu – geocaching, grała 
w crossgolfa, zwiedzała sta-
dion FC Köln.

Dni pełne atrakcji mijały 
bardzo szybko. Łzy przy po-
żegnaniu były najlepszym 
podsumowaniem spotkania, 

w krótkim czasie zostały za-
warte przyjaźnie.

Wyjazd do Lennestadt oka-
zał się wielką przygodą dla 
naszych uczniów. Uczestni-
cy nadal go przeżywają. Nie-
którzy podkreślają, że była 
to najlepsza decyzja w  ich 
życiu. Emocje towarzyszące 
oglądaniu zdjęć i filmów były 
tego dowodem.

Poniedziałkowy wieczór 
był okazją do podzielenia się 
nie tylko wspomnieniami, 
ale również przemyśleniami, 
zarówno przez uczniów, jak 
i  ich rodziców. Uczniowie 
porównywali szkołę w Polsce 
i w Niemczech. I chociaż byli 
pod wrażeniem nowoczesno-
ści i wyposażenia gimnazjum 
w  Lennestadt, zwrócili też 
uwagę na zalety naszego gim-
nazjum, np. fakt posiadania 
nowoczesnej szatni. W  nie-

mieckiej szkole uczniowie 
nie mają szatni, nie muszą, 
co prawda, zmieniać butów, 
ale muszą nosić płaszcze czy 
kurtki ze sobą.

W szkole w Lennestadt moż-
na spotkać wielu młodych lu-
dzi obcego pochodzenia, np. 
polskich, rosyjskich czy ukra-
ińskich. Wielu z nich bierze 
udział w wymianie zagranicz-
nej. Uczniowie Gimnazjum 
Nr 3 mogli zobaczyć, jak ra-
dzą sobie w obcym kraju.

Wymiana szkolna zmieniła 
bardzo dużo w naszych ucz-
niach - nauczyli się otwar-
tości i asertywności. Stali się 
samodzielni i odpowiedzialni.

Skłonni do refleksji byli tak-
że rodzice. Opowiadali, co było 
bodźcem do podjęcia decyzji 
o udziale ich dzieci w wymia-
nie. Dla niektórych powodem 
było własne doświadczenie – 

wizyta w Lennestadt w czasach 
szkolnych, dla innych przeko-
nanie, że ich dzieci mają szan-
sę przeżyć coś bardzo ciekawe-
go i rozwijającego.

Wieczór przebiegł w bardzo 
sympatycznej i ciepłej atmo-
sferze.

Z  niecierpliwością ocze-
kujemy na wizytę grupy 

niemieckiej, która odbędzie 
się na przełomie września 
i października 2017 r. Mamy 
nadzieję, że pobyt w  Polsce 
będzie dla niemieckich ucz-
niów tak samo niezapomnia-
nym przeżyciem, jak dla nas 
odwiedziny w Niemczech.

Ewa Kierska, Bożena Sokołowicz

aby zarezerwować 
boisko należy za-
dzwonić do odpo-
wiedniej placówki 
i  dokonać wcześ-

niejszej bezpłatnej rezerwa-
cji, wtedy mamy pewność, że 
obiekt będzie w danym dniu 
dostępny. Niestety nie został 
wprowadzony jeden wspólny 
numer telefonu dla wszyst-
kich rezerwacji, a rezerwacji 
na weekend musimy dokonać 
najpóźniej do piątku do godz. 
16.00. Takie zasady korzy-
stania pozostawiają jeszcze 
wiele do życzenia, ale samo 
udostępnienie obiektów to 

rozwiązanie, które zapewne 
ucieszy dzieci, spędzające 
okres wakacyjny w mieście.

Radni z  komisji kultury, 
sportu i turystyki chcieli pójść 
krok dalej i  zawnioskowali 
o  możliwość udostępnienia 
mieszkańcom pozostałych 
placówek oświatowych, tj. 
placów zabaw przedszkoli 
i żłobków. Ta propozycja zdzi-
wiła część rodziców i dyrekto-
rów placówek, którzy dowie-
dzieli się o niej z Internetu.

Urządzenia przy przedszko-
lach nie są budowane z  tak 
trwałych materiałów jak przy 
szkołach, bo są przeznaczone 

wyłącznie dla małych dzieci. 
Część z nich nie jest na funda-
mentach, w związku z czym ła-
two mogłyby zostać zniszczo-
ne lub skradzione. Niektóre 
z  przedszkolnych zabawek 
zostały sfinansowane przez 
darczyńców i  rady rodziców 
z  przeznaczeniem na użytek 
dzieci z  danego przedszko-
la. W żłobku i przedszkolach 
znajdują się piaskownice, 
które po skończonej zabawie 
są każdorazowo przykrywane, 
co ma chronić je przed zwie-
rzętami. Dzieci bawią się na 
terenie tych placówek pod 
ścisłym nadzorem opieku-

nów, którzy odpowiadają za 
ich bezpieczeństwo.

W zeszłym tygodniu wszyscy 
dyrektorzy otwockich przed-
szkoli skierowali do prezy-
denta stanowisko, w których 
sprzeciwiają się ogólnemu 
dostępowi do placu zabaw 
w ich placówce. Swój sprze-
ciw motywują głównie bra-
kiem możliwości utrzymania 
higieny i zapewnienia bezpie-
czeństwa dzieci w przypadku, 
gdy poprzedniego dnia plac 
był używany bez nadzoru. 
Podobnego zdania jest część 
rodziców, która w Internecie 
już wyrażała swój sprzeciw.

Nasza redakcja szukała 
przykładów gmin, które na 
wakacje udostępniały by te-
reny przedszkoli. Takie prak-
tyki nie są stosowane. Gminy 
uzasadniają to ograniczeniem 
zakresu wiekowego urządzeń, 
okresem urlopowym kadry, 
potrzebą dokonania wszel-
kich prac remontowych właś-
nie w okresie wakacyjnym lub 
pełnieniem dyżurów waka-
cyjnych przez przedszkola.

Może właśnie większa liczba 
dyżurów wakacyjnych byłaby 
najlepszym rozwiązaniem na 
zagospodarowanie przedszkol-
nych placów. Placówki są, po-

trzebne jest jedynie przezna-
czenie dodatkowych środków 
na zatrudnienie kadry, która 
mogłaby poprowadzić dyżury 
wakacyjne. Podobny pomysł, 
tj. półkolonie dla szkolnych 
dzieci mogłyby być ofertą re-
alizowaną przez miasto na 
terenie szkół. Udostępnianie 
placów zabaw bez nadzoru 
może narazić je na skutki wan-
dalizmu a udostępnienie wraz 
z zapewnieniem kadry rozwią-
załoby dodatkowo problem za-
pewnienia opieki dzieciom gdy 
rodzice są w pracy.

Kazimiera Zalewska

Szkolne boiska otwarte dla wszystkich, 
place zabaw tylko dla przedszkolaków!
OTWOCK W wakacje codziennie i bezpłatnie będzie można korzystać ze wszystkich obiektów znajdujących się przy aż 
10 szkołach miejskich. Chodzi o siłownie zewnętrzne, bieżnie, place zabaw i boiska zlokalizowane przy miejskich szkołach 
podstawowych i gimnazjach. dzieci, które zostaną w mieście nie są więc skazane na monotonię, miejsc do odwiedzenia 
jest bardzo dużo i co najważniejsze są zlokalizowane we wszystkich częściach miasta.

Boiska przy szkołach miejskich: gimnazjum nr 2, szkoły podstawowe nr 1 i 5 
(źródło: www.otwock.pl) Dekoracje na terenie żłobka miejskiego.Plac zabaw przy  przedszkolu nr 4.
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Gimnazja funkcjonują normalnie 
OTWOCK Wokół otwo-
ckich gimnazjów powstał 
znaczny szum, spowodo-
wany Uchwałą Rady Miasta 
Otwocka z dnia 30.03.2017 
ws. uchylenia uchwał powo-
łujących gimnazja w Otwo-
cku z 1999 roku Urząd Mia-
sta Otwocka, której efektem 
miałaby być rzekomo likwi-
dacja gimnazjów od 11 maja 
br. Radni obwiniali o  złe 
przygotowanie uchwały  
wiceprezydent Agnieszkę 
Wilczek, odpowiedzialność 
radnych z kolei za ten stan 
rzeczy, za zbytni pośpiech, 
uznała i  nagłośniła m.in. 
posłanka Nowoczesnej 
Kinga Gajewska-Płocho-
cka. Przepychanki słowne 
między stronami trwały 
dość długo, rodzice zdążyli 
się zaniepokoić co z dalszą 
edukacją ich dzieci.  Sprawę 
uciął wojewoda mazowie-
cki wydając, po wykonaniu 
analizy prawnej, 19.05.2017 
oświadczenie w sprawie ot-
wockich gimnazjów:

„Uchwała rady miasta 
Otwocka jest zgodna z pra-
wem.

[...] Uchwała określiła 
plan sieci szkół, grani-
ce obwodów szkół, oraz 
warunki przekształcenia 
gimnazjów w  szkoły pod-
stawowe. Każde z czterech 
gimnazjów publicznych 

zostało przekształcone 
w  szkołę podstawową. 
W  załączniku nr 5  do 
uchwały (który jest jej in-
tegralnym elementem) 
ustalono warunki prze-
kształcenia gimnazjów 
w ośmioletnie szkoły pod-
stawowe. Dniem zakończe-
nia działalności gimnazjum 
jest 31 sierpnia, co wynika 
wprost z treści uchwały jak 
i  z  przepisów reformują-
cych oświatę. Tym samym 
pojawiające się informacje 
o likwidacji tych gimnazjów 
są całkowicie bezpodstaw-
ne i  wskazują na brak za-
znajomienia się z  całością 
uchwały oraz przepisów 
rangi ustawowej.

Uchwała Rady Miasta 
Otwocka jest standardową 
uchwałą wynikającą z  re-
formy prawa oświatowego. 
W  związku z  realizacją re-
formy oświaty dotychcza-
sowe gimnazja nie są zatem 
wygaszane, lecz na mocy 
uchwały zostały przekształ-
cone w  ośmioletnie szkoły 
podstawowe prowadzone 
przez Gminę Otwock, na 
podstawie art. 129 ust. 1 pkt 
1 ustawy prawo oświatowe”. 

Dla uspokojenia rodzi-
ców, którzy mają jeszcze 
wątpliwości przekazujemy 
informację od Prezydenta 
Miasta Otwocka.

„Gimnazja funkcjonują 
i będą funkcjonowały w nie-
zmienionej formule do 31 
sierpnia br. Zarówno służ-
by prawne Urzędu Miasta 
Otwocka, jak i  Wojewody 
Mazowieckiego potwierdzi-
ły, że nie dokonano likwida-
cji żadnej ze szkół. Nie ma 
powodów do niepokoju. 
Sprawa rzekomej likwida-
cji szkół była omawiana 
także na szczeblu rządowym 
i  wszyscy jesteśmy zgodni, 
że reforma oświaty wpro-
wadzana jest w  Otwocku 
we właściwy sposób. Woje-
woda Mazowiecki potwier-
dził to w piątek, w komuni-
kacie z dnia 19 maja. Jeżeli 
w  uchwale podjętej przez 
Radę miasta pojawiły się 
nieścisłości które mogą po-
wodować różne interpreta-
cje to, dla uspokojenia ucz-
niów i ich rodziców, a także 
pracowników otwockich 
gimnazjów, przygotujemy 
projekt uchwały z  wnio-
skiem do Rady Miasta Ot-
wocka o  zmianę podjętych 
przez nią kontrowersyjnych 
zapisów. Komu ma zatem 
służyć tworzenie całego 
zamieszania i  obarczanie 
się winą? Na to pytanie po-
winni odpowiedzieć sobie 
wszyscy Czytelnicy. 

Zbigniew Szczepaniak 
Prezydent Miasta Otwocka”  

OTWOCK Prawie jedna trzecia otwockich dzieci jeszcze nie ma miejsca w przedszkolu, a z końcem maja 2017 zakończyła 
się rekrutacja do publicznych przedszkoli w Otwocku. na przyszły rok szkolny miejsca w miejskich placówkach zapewnione 
ma już 321 dzieci, ale prawie 150 kolejnych na razie nie zostało zakwalifikowanych do żadnego oddziału przedszkolnego. 
Jednak Urząd Miasta zapowiada, że dodatkowe placówki, w których znajdą one miejsce, będą gotowe do 1 września.  

zgodnie z obowiązują-
cą ustawą oświatową 
w  roku szkolnym 
2017/2018 publicz-
ne przedszkola będą 

musiały zapewnić miejsce dla 
wszystkich dzieci od 3 lat aż 
do 6. I  choć wiadomo było 
o tym od kilku lat, to jednak 
sprawę skomplikowało wyco-
fanie obowiązku szkolnego dla 
sześciolatków. Jak podają róż-
ne źródła, średnio w kraju tyl-
ko 20% tych dzieci pójdzie do 
pierwszej klasy w podstawów-
ce, reszta pozostaje w przed-
szkolach. Także w  Otwocku 
większość rodziców pozosta-
wiła 6-latki w przedszkolach, 
uważając je za lepiej wyposa-
żone od oddziałów szkolnych 
i nie chcąc stresować dziecka 
zmianą otoczenia. Argumen-
tów jest sporo, ale zasadniczo 
każdy rodzic stara się zapew-
nić swemu dziecku optymal-
ne warunki opieki i  nie jest 
chętny do rezygnacji z  miej-
sca w przedszkolu, w którym 

pociecha czuła się dobrze. 
Trudno się więc dziwić, że 
nie trafiają do nich argumen-
ty o  potrzebie zapewnienia 
miejsc dla trzy- i czterolatków.

W procesie rekrutacji prze-
prowadzonym w  kwietniu 
i  maju 2017 do otwockich 
miejskich przedszkoli zakwali-
fikowanych zostało 321 dzieci, 
niezakwalifikowanych – 148. 

Jakie zostały podjęte usta-
lenia dotyczące zapewnienia 
dzieciom niezakwalifikowa-
nym opieki przedszkolnej? 
- zapytaliśmy panią wicepre-
zydent Agnieszkę Wilczek. - 
Otwarte zostaną dodatkowe 
oddziały przedszkolne - prze-
słano nam odpowiedź z  jej 
biura. - Zarówno w szkołach 
jak i przedszkolach. Opraco-
wane zostały już koncepcje 
umiejscowienia oddziałów 
przedszkolnych, ale rzecz 
jasna prace budowlane będą 
mogły rozpocząć się dopiero 
podczas przerwy wakacyjnej. 
Gotowe są już także koncepcje 

adaptacji pomieszczeń wraz 
z projektami zagospodarowa-
nia terenów oraz zaplanowany 
zakup wymaganego wyposaże-
nia. Placówki będą przygoto-
wane na 1 września.

Innym sposobem, który miał-
by pomóc rozwiązać problem 
braku wystarczającej liczby 
miejsc dla dzieci w przedszko-
lach miejskich, jest konkurs 
dla niepublicznych przedszko-
li. Z wyłonionymi placówkami 
prezydent podpisałby umowę 
na dofinansowanie pobytu każ-
dego dziecka i takie przedszkole 
prywatne działałoby w reżimie 
przedszkola publicznego. Ten 
jednak sposób nie jest jeszcze 
zaakceptowany. - Będzie, jeśli 
Rada Miasta Otwocka podej-
mie uchwałę zezwalającą nam 
na ogłoszenie stosownego kon-
kursu. Projekt uchwały w  tej 
sprawie został już przedłożony 
Radzie Miasta. - poinformował 
Urząd Miasta. 

Można się spodziewać, że 
tak jak w całej Polsce, otwoc-

cy urzędnicy - mimo trudno-
ści -  będą starali się wywią-
zać z ustawowego obowiązku 
i miejsca dla wszystkich dzieci 
przygotują. Jednak czy będą 
one spełniać wyobrażenia ro-
dziców, to nie jest pewne.

Kazimiera Zalewska

PS. Jak podał Urząd Miasta 
Otwocka, rekrutacja uzu-

pełniająca do przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych 
rozpoczyna się w dniu 19. 
06. 2017 roku. zasady są 
przedstawione na portalu 
www.otwock.pl.
Wiadomo, że w tym momen-
cie liczba wolnych miejsc 
we wszystkich placówkach 
oświatowych podlegających 
Miastu, wynosi 195. z tego 

158 miejsc jest w szkołach 
- w oddziałach przedszkol-
nych, najwięcej w Szkole 
Podstawowej nr 2 im. ireny 
Sendlerowej (75 miejsc dla 
trzy- i czterolatków). 37 
miejsc jest dostępnych 
w przedszkolach - najwięcej, 
bo 25 miejsc w Przedszkolu 
nr 10 „leśne Skrzaty”. W in-
nych przedszkolach są wolne 
tylko pojedyncze miejsca.

Gdzie miejsca dla trzylatków?
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Pomagają być najlepszym
OTWOCK Spółdzielnia 
,,Kalejdoskop”, choć działa 
dopiero cztery lata, po raz 
drugi została wyróżniona 
na szczeblu wojewódzkim. 
Jest to przedsiębiorstwo 
społeczne, a żeby tego 
typu firma rozwijała się 
maksymalnie efektywnie, 
pomagają OWES-y. Każdy 
nowy przedsiębiorca może 
skorzystać z ich wsparcia! 

„Przedsiębiorstwo spo-
łeczne” - co się kryje pod 
tym pojęciem? Otóż mamy 
w tym przypadku do czynie-
nia z podmiotem gospodar-
czym, który chociaż funk-
cjonuje na wolnym rynku, 
nie skupia się na wypraco-
wywaniu maksymalnego 
zysku dla udziałowców, lecz 
koncentruje się na korzyś-
ciach społecznych w postaci 
dostarczania dobrej jakości 
usług publicznych, działania 
na rzecz rozwoju lokalnego 

lub przywracania godności 
i niezależności ekonomicznej 
osobom wykluczonym spo-
łecznie.

Dobrym przykładem funk-
cjonującego przedsiębiorstwa 
społecznego na terenie Otwo-
cka jest Spółdzielnia Socjalna 
Pracownia Rozwoju „Kalej-
doskop”, pierwsze tego typu 
przedsiębiorstwo stworzone 
w  powiecie otwockim. Spół-
dzielnia powstała w 2013 roku 
i  prowadzi na terenie miasta 
działalność edukacyjną i opie-
kuńczą. 6 czerwca br. podczas 
III Mazowieckich Spotkań 
z Ekonomią Społeczną została 
wyróżniona już po raz drugi 
znakiem Mazowieckiej Marki 
Ekonomii Społecznej. Małgo-
rzata Cofała, prezes spółdzielni 
„Kalejdoskop”, odebrała to wy-
różnienie z rąk Elżbiety Lanc, 
członka Zarządu Województwa 
Mazowieckiego w czasie uroczy-
stości w Centrum Handlowym 
Blue City w Warszawie.

Profesjonalne 
doradztwo dla 
przedsiębiorców
Przedsiębiorstwa społeczne 

działają pod różnymi markami 
i przyjmują różnorakie formy 
prawne. Mogą to być spółdziel-
nie socjalne, Zakłady Aktywno-
ści Zawodowej, Towarzystwa 
Ubezpieczeń Wzajemnych, 
spółki non-profit, spółdzielnie 
pracy, wzajemnościowe fundu-
sze poręczeniowe i pożyczkowe 
oraz organizacje pozarządowe, 
które prowadzą działalność 
gospodarczą lub działalność 
odpłatną pożytku publicz-
nego. Aby mogły powstawać 
i  skutecznie konkurować na 
rynku, potrzebują fachowego 
wsparcia i pomocy. Nie każdy 
potrafi napisać dobry biznes-
plan, zna się na rachunkowo-
ści lub marketingu, czy wie, jak 
starać się o środki pomocowe 
z Funduszy Europejskich. Za-
miast uczyć się na własnych 
błędach, lepiej zwrócić się po 

profesjonalne doradztwo do 
tzw. OWES-ów.

Czym są Ośrodki 
Wsparcia Ekonomii 
Społecznej?  
Ogólnie rzecz biorąc, są to 

jednostki wspierające rozwój 
przedsiębiorczości społecznej. 
Ich zadaniem jest pomaga-
nie w  tworzeniu miejsc pra-
cy dla osób, które z  różnych 
powodów mają trudności na 
rynku pracy (osobom niepeł-
nosprawnym, długotrwale 
bezrobotnym, uzależnionym 
czy po prostu życiowo nieza-
radnym). Jeżeli ktoś nosi się 
z zamiarem założenia przed-
siębiorstwa społecznego i nie 
wie jak się za to zabrać, pomo-
że mu w tym  - całkowicie bez-
płatnie - OWES. Jakiekolwiek 
obawy czy fałszywy wstyd są 
w  tej sytuacji niewskaza-
ne, lepiej odłożyć je na bok 
i w pierwszej kolejności udać 
się do miejscowego OWES-u.

Jak otrzymać 
wsparcie OWES?
Trzeba po prostu pod-

jąć decyzję o  rozpoczęciu 
działalności w  sferze eko-
nomii społecznej, a  następ-
nie skontaktować się z  jed-
nym z  animatorów OWES. 
W przypadku powiatu otwo-
ckiego  - z Fundacją Inicjatyw 
Społeczno-Ekonomicznych 
(FISE), która ma swoją sie-
dzibę w Warszawie, przy pl. 
Konstytucji 5, lok. 14. Biuro 
jest czynne od poniedziałku 
do piątku w godz. 9.00-17.00. 

Telefon: 22 622 01 91, 622 16 
87, e-mail: fise@fise.org.pl,

Nie każdemu nowo powsta-
jącemu przedsiębiorstwu 
społecznemu pisany jest 
sukces. Ale faktem jest, że ze 
wsparciem udzielonym przez 
OWES, szanse na powodze-
nie takiego przedsięwzięcia 
i  utrzymanie miejsc pracy 
rosną niewspółmiernie. 

Andrzej Idziak

Więcej o OWES-ach 
na iOtwock.info

realizowany pod Pa-
tronatem Minister-
stwa Infrastruktury 
Budownictwa ogól-
nopolski konkurs 

,,Orły Polskiego Budownictwa” 
nagradza te przedsiębiorstwa, 
które tworzą budownictwo 
nowoczesne i bezpieczne oraz 
stanowią wzór dobrego zarzą-
dzania na polskim rynku bu-
dowlanym. Dla P.I.B. ,,Gwa-
rant” E. Zieliński tegoroczna 
statuetka 10-lecia  - Platyno-
wy Orzeł Polskiego Budowni-
ctwa 2017, nie jest bynajmniej 
pierwszą w  tym konkursie - 
firma wyróżniona została już 
w  2009 roku. I  jest to jedna 
z  wielu nagród ogólnokrajo-
wych i lokalnych przyznanych 
przedsiębiorstwu.  

– Firma P.I.B „GWARANT” 
Eugeniusz Zieliński dzia-
łająca od lat na otwockim 
rynku została wyróżniona 
statuetką Platynowy Orzeł 
Polskiego Budownictwa 
2017. Co zdecydowało 
o sukcesie? Czym dziś 
wyróżnia się firma?
Eugeniusz Zieliński: – 

O  sukcesie na pewno zade-
cydowała ciężka praca - za-
równo moja, całej rodziny, 
jak i załogi. Cały czas stara-
my się poprawiać stosowane 
technologie i  chętnie wyko-
rzystujemy w naszych inwe-

stycjach nowoczesne rozwią-
zania. Przykładem może tu 
być używanie odnawialnych 
źródeł energii – pomp cie-
pła, kolektorów słonecznych 
oraz nowoczesnych kotłów 
gazowych kondensacyjnych. 
We wszystkich naszych in-
westycjach (mieszkalnych 
i  usługowych) stosowane 
są certyfikowane materiały, 
a uzyskiwane współczynniki 
przenikania ciepła są lepsze 
od wymaganych. 

Firma wyróżnia się tym, że 
na bieżąco śledzi nowe tren-
dy i wdraża je do realizacji. 
Sprzyja to powstawaniu nie-

ruchomości, które są atrak-
cyjne dla naszych klientów 
i  gości. Wszystkie projekty 
(kameralne osiedla, hala 
sportowa i  obiekt Z-Hotel 
Business & Spa) doskona-
le wpisują się w specyficzny 
klimat Otwocka.

– Z których zrealizowa-
nych inwestycji jest Pan 
najbardziej dumny?
Najnowsza i  najbardziej 

okazała inwestycja zreali-
zowana przez P.I.B. „GWA-
RANT” Eugeniusz Zieliński 
to kompleks hotelowy Z-
-Hotel**** Business & Spa, 
który powstał w  Otwocku. 

Jest to nowoczesny obiekt 
z rozbudowanym zapleczem 
szkoleniowo-rekreacyjnym. 
Do dyspozycji gości są m.in. 
w  pełni wyposażone sale 
konferencyjne, restauracja, 
lobby bar, basen rekreacyjny 
oraz SPA.

Z-Hotel**** Business & Spa 
swoją ofertę kieruje do sek-
tora biznesowego poprzez 
wynajem pomieszczeń wie-
lofunkcyjnych. Dodatkowym 
atutem jest szerokie zaplecze 
gastronomiczne ukierunko-
wane na polską ekologiczną 
i  zdrową żywność. Ponadto 
dział gastronomiczny swoją 

ofertę kieruje do osób, któ-
re w sposób szczególny chcą 
świętować jubileusze czy 
inne rodzinne uroczystości. 
Dla tych gości przewidziana 
jest także atrakcyjny pakiet 
pobytowy oraz spa.

– Czy jest jakaś inwestycja 
- marzenie, którą chciałby 
Pan zrealizować?
Moim marzeniem jest za-

projektowanie i  zrealizowa-
nie w Otwocku nowoczesne-
go ośrodka sportu, turystyki 
i wypoczynku, gdzie młodzież 
i  dorośli mieliby wspaniałe 
miejsce do spędzania wolne-
go czasu. Koszty utrzymania 
można zminimalizować po-
przez zastosowanie nowo-
czesnych technologii, jakie są 
zastosowane w  Z-Hotel**** 
Business & Spa.

– P.I.B. „Gwarant” Euge-
niusz Zieliński jest znany 
jako sponsor lokalnych 
przedsięwzięć. Jakie 
znaczenie dla Pana ma 
społeczne zaangażowa-
nie firmy?
Społeczne zaangażowanie 

to ważna część działalności. 
Angażuję się w  działania 
prozdrowotne m. in. poprzez 
wspieranie klubów sporto-
wych, maratonu Poland Bike, 
turnieju siatkówki plażowej, 
jak i przeprowadzanie zajęć 
dydaktycznych w  szkołach, 
np. zajęcia dotyczące pierw-

szej pomocy – SP nr 6 w Ot-
wocku. Ponadto od wielu lat 
moja firma wspiera realiza-
cję Europejskiego Festiwalu 
Muzycznego w Otwocku i jest 
jednym ze sponsorów strate-
gicznych Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

– Czym lubi się Pan 
zajmować w czasie wol-
nym od pracy?  Co lubi, 
a czego nie akceptuje 
w Otwocku?
Przy tak dużym zaangażo-

waniu w pracę i rozwój firmy, 
zarówno w zakresie dewelo-
perskim jak i  hotelarskim, 
trudno jest mówić o  czasie 
wolnym. Jeżeli już go mam, 
to poświęcam go rodzinie 
i najbliższym. Śledzę też na 
bieżąco informacje z branży 
prawnej, budowlanej i  eko-
nomicznej. W  Otwocku nie 
lubię niewykorzystanego po-
tencjału, jaki ma to miasto. 
Inwestycja w  lokalne usługi 
wykorzystujące miejscowy 
mikroklimat na pewno przy-
czyniłaby się do powstania 
nowych miejsc pracy, dzięki 
czemu polepszyłby się ogólny 
stan gospodarki miasta. Po-
trzebny jest tu też nowoczes-
ny ośrodek sportu, turystyki 
i wypoczynku, o czym wcześ-
niej wspominałem.

–  Dziękuję za rozmowę.

Kazimiera Zalewska

entuzjasta nowoczesności
OTWOCK Przedsiębiorstwo instalacyjno-Budowlane ,,Gwarant” to otwocka dobra marka funkcjonująca na rynku już 
od 30 lat. W maju 2017 zarówno firma, jak i jej właściciel Eugeniusz zieliński, zostali wyróżnieni ogólnokrajową nagrodą 
Platynowego Orła Polskiego Budownictwa 2017 oraz statuetką Wybitna Postać. O tym, co zadecydowało o sukcesie firmy, 
rozmawiamy z jej twórcą, panem zielińskim.

Fot. orlybudownictwa.pl  Fot. Wakul
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Wśród sosen 
Otwocka-So-
plicowa, przy 
Bernardyńskiej 
13-15, rosną 

już mury nowego ośrodka de-
dykowanego osobom potrze-
bującym opieki i rehabilitacji 
na najwyższym poziomie, 
szczególnie dotkniętym cho-
robą Alzheimera. 8 czerwca, 
w asyście zaproszonych gości, 
akt erekcyjny Ośrodka pod-
pisali: Krzysztof Jacuński 
- prezes spółki Origin Pol-
ska, Karol Bulenda - prezes 
Origin Otwock 1, sp. z  o.o. 
SKA, Zbigniew Szczepaniak 
- prezydent Miasta i Gminy 
Otwock oraz ks. Jan Gołem-
biewski - proboszcz parafii 
Niepokalanego Serca Maryi. 
Ksiądz proboszcz dokonał 
także uroczystego poświęce-
nia budowy.

W czasie prezentacji inwe-
stycji zarówno Karol Bulen-
da, jak i Krzysztof Jacuński, 
podkreślali, że celem jest 
stworzenie ośrodka - stan-
dardu profesjonalnej opieki, 
do którego inni będą się od-
woływać. Jak chcą to osiąg-
nąć? Korzystając z doświad-

czeń i norm wypracowanych 
przez 30 lat działalności ka-
nadyjskiej firmy Origin Acti-
ve Lifestyle Communities. 

Kanadyjski 
standard opieki 
Specjalistyczny Ośrodek 

Opieki i  Rewalidacji w  De-
mencji oraz Problemach 
Neurologicznych Origin 
w Otwocku - Soplicowie ma 
świadczyć kompleksowe 
usługi w zakresie opieki i te-
rapii w  ramach dwóch spe-
cjalistycznych programów 
oferowanych w wydzielonych 
częściach obiektu: Origin 

MemoryCare oraz Origin 
NeuroCare. Będzie się specja-
lizował w opiece nad chorymi 
dotkniętymi chorobą Alzhei-
mera, szczególnie w drugiej 
i trzeciej jej fazie, kiedy opie-
ka staje się coraz trudniejsza 
i coraz bardziej wyczerpująca 
dla członków rodziny. 

Na najwyższy standard 
opieki mają złożyć się trzy 
filary. Po pierwsze: dobrze 
przeszkolona, empatyczna 
kadra. Ośrodek ma być ot-
warty w przyszłym roku, ale 
już teraz rozpoczęto staran-
ną selekcję przyszłego per-
sonelu, który przejdzie spe-
cjalny program szkoleniowy 
w Origin Academy oraz staż 
w obiektach Origin w Kana-
dzie.

Po drugie: ośrodek zosta-
nie doskonale wyposażony 
w  sprzęt - zarówno podsta-
wowy typu: dobre łóżka re-
habilitacyjne, jak i  bardzo 
specjalistyczny, np. w Otwo-
cku będzie urządzenie, któ-
re - potocznie mówiąc - jest 
robotem do nauki chodzenia. 
To rzadko spotykane i drogie 
(ok. 2 mln zł) narzędzie re-
habilitacyjne będzie służyć 
osobom starszym, ale także 

wszystkim innym z  proble-
mami neurologicznymi.

Trzecim, bardzo istotnym 
czynnikiem wpływającym 
na jakość opieki jest środo-
wisko. Jak podkreślali prezesi 
Origin, lokalizacja ośrodka 
w  Otwocku-Soplicowie nie 
została wybrana przypad-
kiem. Wielkie znaczenie 
miały tu: uzdrowiskowa tra-
dycja miasta, bliskość stolicy, 
ale przede wszystkim otwocki 
sosnowy mikroklimat. Środo-
wisko bowiem, jak udowod-
niono to już naukowo, jest 
bardzo ważnym elementem 
w  całym systemie rehabi-
litacji i  opieki zdrowotnej. 
Powstający obiekt zaprojek-
towany więc został zgodnie 
z  doktryną architektury te-
rapeutycznej. W czasie prac 
projektowych korzystano 
z  porad wybitnych specja-
listów z  Kanady i  Stanów 
Zjednoczonych, nawiązano 
też współpracę z  wiodący-
mi instytutami badawczymi 
zajmującymi się demencją, 
które będą na stałe asysto-
wały personelowi w  Polsce. 
Dzięki temu oraz usytuowa-
niu ośrodka wśród zieleni - 
w tym konkretnym przypad-

ku w otulinie Mazowieckiego 
Parku Krajobrazowego - np. 
chorym na demencję można 
oszczędzić olbrzymiej dawki 
leków uspokajających. 

Ośrodek Origin 
w Soplicowie
Budżet przewidziany na 

inwestycję przekracza 40 mi-
lionów złotych.  Co dokładnie 
zatem powstanie w Otwocku-
-Soplicowie?

Ośrodek oferować będzie 
komfortowe pokoje 1 i 2-oso-
bowe, nowocześnie wyposa-
żone pomieszczenia fizjo-
terapii, relaksu i aktywnego 
wypoczynku, terapii indy-
widualnej i grupowej, w tym 
specjalnie zaprojektowany 
prywatny park stanowiący 
integralną część placówki. 
Na miejscu funkcjonować 
będzie przychodnia specjali-
stów: geriatrów, psychiatrów, 
neurologów, gastrologów, 
psychologów, logopedów, die-
tetyków i  lekarzy medycyny 
paliatywnej. Ośrodek posia-
dać będzie 131 miejsc opieki 
całodobowej, 30 miejsc opie-
ki dziennej oraz nowoczesne 
zaplecze terapeutyczno-reha-
bilitacyjne. 

Otwarcie obiektu przewi-
dziane jest na drugi kwartał  
2018 roku. Generalny Wy-
konawca to IDS-BUD S.A. 
Inwestorem jest spółka celo-
wa Origin Otwock 1 sp. z o.o. 
S.K.A. z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Hajoty 49, a operato-
rem obiektu - Origin Polska 
sp. z o.o.

Tendencja w wielu krajach 
rozwiniętych jest taka, że 
mimo coraz bardziej zaawan-
sowanej medycyny, dostęp do 
opieki zdrowotnej pogarsza 
się zamiast rosnąć. Jest to 
w dużym stopniu związane ze 
starzeniem się społeczeństw. 
Polska pod tym względem 
zajmuje w Europie, niestety, 
wysokie, bo czwarte miejsce.  
Za to w  kategorii oferowa-
nej seniorom opieki jest na 
szarym europejskim koń-
cu. I z tego właśnie powodu 
każda inicjatywa polepsze-
nia owej sytuacji jest cenna. 
Oby więc ambitne plany in-
westorów Specjalistycznego 
Ośrodka Opieki i Rewalidacji 
w Demencji oraz Problemach 
Neurologicznych Origin stały 
się rzeczywistością.

Kazimiera Zalewska

Kanadyjski standard opieki
OTWOCK W Soplicowie powstaje nowoczesny i unikatowy obiekt, którego twórcy mają ambicje i plan, aby stał się 
pozytywnym wzorcem miejsca opieki dla osób starszych i chorych. Jest to Specjalistyczny Ośrodek Opieki i rewalidacji 
w demencji oraz Problemach neurologicznych Origin w Otwocku. W środę, 8 czerwca 2017 r., uroczyście został 
podpisany jego akt erekcyjny.
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ZDROWA WODA 
DLA CIEBIE!

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

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

NAWET DO 48 RAT 0%

WYKONANIE 1 METRA PRZYŁĄCZA 
TYLKO 50 PLN   

NETTO

OFERTA LIMITOWANA

rEKlaMa

OPWiK odwołuje 
letnie upały

OTWOCK Upały potrafią 
dać się we znaki. Odpo-
czywając nad morzem czy 
jeziorami, taką pogodę 
znosi się bardzo przyjemnie, 
ale w centrum miasta tem-
peratura w słońcu, spotęgo-
wana żarem z rozgrzanych 
ulic i chodników potrafi 
osiągnąć nawet 45-50ºC. 
W ubiegłym roku po raz 
pierwszy w walce z wysokimi 
temperaturami i falą letnich 
upałów pomogły kurtyny 
wodne Otwockiego Przed-
siębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji. 1 czerwca br. 
na otwockie skwery powró-
ciło 7 instalacji ustawionych 
(z jednym wyjątkiem) w tych 
samych lokalizacjach:
• skwer Lennenstadt
• skwer Matejki/Batorego
• skwer Andriollego/Mysia
• skrzyżowanie ul. Świder-
ska/Orla (przy przejściu na 
bazar Rampa)

• skrzyżowanie ul. Żerom-
skiego/Reymonta (prze-
niesiona z pasażu przy ul. 
Andriollego 36)
• skrzyżowanie ul. Powstań-
ców Warszawy/Karczewska
• pasaż przy ul. Kupieckiej
Ponieważ spółka OPWiK 
przywiązuje dużą wagę 
do ekologii i oszczędzania 
wody, urządzenia charakte-
ryzują się jej minimalnym 
zużyciem - ok. 60 litrów na 
godzinę. Dla porównania 
kurtyna strażacka zużywa 
nawet kilkaset litrów na 
minutę. Dzienny koszt 
działania jednej instalacji 
to ok. 3 zł. Mamy nadzieję, 
że kurtyny po raz kolejny 
przyniosą mieszkańcom 
Otwocka wiele radości i wy-
tchnienia.

Piotr Chruszczyk 
Kierownik Działu Zamówień  
ublicznych i Obsługi Klienta

Rusza budowa mieszkań 
tBS w otwocku Małym

KArCZEW Jeszcze 
w lipcu br. rozpocznie się 
budowa pierwszego bloku 
z mieszkaniami czynszowy-
mi w Otwocku Małym. Do 
końca 2018 roku zostanie 
oddanych ,,pod klucz” 
31 lokali.

Komunalne Przedsię-
biorstwo Energetyki 
Cieplnej w  Karczewie 

uzyskało nisko oprocentowa-
ny kredyt w wysokości prawie 
4 mln zł w Banku Gospodar-
stwa Krajowego i  ogłosiło 
przetarg na budowę cztero-
kondygnacyjnego budynku 
z  mieszkaniami w  systemie 
TBS (Towarzystwo Budowni-
ctwa Społecznego). Inwesty-
cja zlokalizowana jest przy ul. 
Częstochowskiej w Otwocku 
Małym, na prawie 1-hektaro-
wej działce przekazanej przez 
Radę Miejską w Karczewie, 
która za pomocą stosow-
nej uchwały wyraziła zgodę 

na ustanowienie hipoteki 
pod przyszłą nieruchomość. 
W ramach projektu powsta-
ną docelowo trzy jednako-
we bloki z 93 mieszkaniami 
o  powierzchniach od 36 do 
65 m2. Pierwszy budynek 
z  liczbą 31 lokali zostanie 
oddany w   grudniu 2018 r. 
Mieszkania będą wykończo-
ne, gotowe do wprowadzenia 
nowych lokatorów, zaś ich 
standard jest już określony 
(panele podłogowe, glazu-
ra/terakota, biała armatura, 
kuchnia gazowa).

Oferta skierowana jest do 
osób o średnich wynagrodze-
niach. Przyszli mieszkańcy 
będą partycypować w  kosz-
tach budowy w  wysokości 
20% wartości wybranego 
przez siebie lokalu, z  moż-
liwością wykupienia go na 
własność (opcjonalnie). 
Wnioskować mogą wszyscy, 
którzy nie posiadają tytułu 
prawnego do lokalu miesz-

kalnego na terenie gminy, zaś 
średni dochód nie przekracza 
1/3 ostatnio ogłoszonego, 
przeciętnego wynagrodze-
nia miesięcznego brutto na 
terenie województwa, więcej 
niż: o 20% w jednoosobowym 
gospodarstwie domowym 
(obecnie ok. 7490  zł.), o 80% 
w gospodarstwie dwuosobo-
wym (obecnie ok. 11 235 zł.), 
o dalsze 40% na każdą dodat-
kową osobę w gospodarstwie 
domowym o większej liczbie 
osób. Maksymalną wysokość 
dochodu określa „Ustawa 
o niektórych formach popie-
rania budownictwa mieszka-
niowego”. Przyszli nabywcy 
nie muszą mieć meldunku 
na terenie gminy, na której 
prowadzona jest inwestycja. 
Podania ze wskazaniem me-
trażu i  liczbą przyszłych lo-
katorów będą rozpatrywane 
według kolejności zgłoszeń. 
Jak informuje prezes KPEC 
Krzysztof Balcerzak, projekt 

cieszy się dużym zaintere-
sowaniem - do 13 czerwca 
wpłynęło ponad 20 podań. 
Jeszcze przed wakacjami 
zostaną podpisane pierwsze 
umowy partycypacyjne.

System mieszkań czynszo-
wych to bardzo dobra forma, 
sprawdzona w  Europie Za-
chodniej. Jak podkreśla prezes 
KPEC, mieszkań w systemie 
TBS nie należy mylić z  so-
cjalnymi czy komunalnymi. 
Nabywcy, płacący regularnie 
czynsz i przestrzegający ogól-
nie przyjętych zasad porządku, 
mogą zajmować lokal do koń-
ca życia bez obawy, że zostaną 
nagle usunięci, jak to się cza-
sem dzieje w sytuacji najmu. 
Jest to również propozycja 
dla tych, których nie stać na 
zakup własnego „M” i szansa 
na uzyskanie takiej własności 
przez długofalowe spłacanie 
zajmowanego już mieszkania.

Sławomir Wąsowski
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PrZYgArNIJ mNIE

zatrudni kierowców
Prawo jazdy C + E, 

wymagane doświadczenie,

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

rEKlaMa

CELEsTYNóW Schro-
nisko dla Bezdomnych 
Zwierząt zachęca do adopcji 
jego podopiecznych. 

dwaj nierozłączni bracia 
Cynamon i Pepper szu-
kają wspólnego domu! Po 
śmierci swojej pani, z którą 
spędzili całe życie, trafili do 

schroniska. Ciężko było na 
początku. Psiaki są cudowne, 
lgną do człowieka, są dobrze 
wychowane, grzeczne i na-
uczone domowych manier. To 
podwójne szczęście w no-
wym domu! 
Cynamon (nr.37/17) 
i Pepper (36/17)

Pepsi to młoda, duża i żywio-
łowa sunia. Ma temperament 
szczeniaka. Bardzo pragnie 
być blisko człowieka i mimo 
swoich gabarytów wtula się 
jak dziecko. Chętnie wychodzi 
na spacery, ale zdecydowanie 
nie chce wracać do boksu. 
Chce jak najdłużej być z ludź-

mi, bo wciąż nie wierzy, że jej 
domem jest teraz buda...
nr.58/17

Shaggy ma ok. roku. Jest 
pozytywnie zakręcony i pełen 
młodzieńczej energii. nieste-
ty nie może jej spożytkować 
w warunkach schroniska. 
Samotny w boksie - gaśnie. 
Potrzebuje swojej własnej 

rodziny, z którą się wreszcie 
wyszaleje i do której się 
przytuli na zawsze! 
nr.69/17

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

OTWOCK Zasoby przy-
rodnicze są największym 
walorem Otwocka. Za-
bezpieczenie ich powinno 
być priorytetem w polityce 
władz miasta - uważa 
Sylwia Kozłowska, architekt 
krajobrazu, która podczas 
tegorocznej edycji „Święta 
Sosny” - w ramach obcho-
dów Dnia Ziemi - otrzymała 
z rąk prezydenta Zbigniewa 
Szczepaniaka odznaczenie 
„Srebrnej Sosny”.

- Skąd to wyróżnienie?
- Tego nie wiem (śmiech). 

Święto organizujemy od kilku 
lat jako Polski Klub Ekolo-
giczny Koło „Otwockie Sos-
ny” przy współpracy z Urzę-
dem Miasta i Nadleśnictwem 
Celestynów. Pomyślałam, że 
większość sosen na naszym 
terenie jest w podobnym wie-
ku. Ciągle się starzeją, żyją na 
mało żyznym siedlisku, więc 
przyjdzie czas, że zaczną cho-
rować i obumierać. Tak więc 
co roku prowadzimy akcję 
sadzenia sosen, starając się 
angażować dzieci i młodzież 
szkolną oraz pozostałych 
mieszkańców miasta. Po-
maga nam pan Jan Seremet, 
emerytowany pracownik 
Nadleśnictwa, wyszukując 
miejsca na nowe nasadzenia.

- A więc „Święto Sosny” 
jest Pani pomysłem?
- Tak. Chyba w 2005 r. za-

proponowałam Otwockiemu 
Centrum Edukacji Ekologicz-
nej przy Wydziale Ochrony 
Środowiska, aby w  ten spo-
sób uczcić doroczny Dzień 
Ziemi. Propozycja została 
przyjęta. Co roku więc sadzi-
my drzewa, a  jedna sosna, 
na terenie UM, otrzymuje 
patrona – osobę zasłużoną 
dla lokalnego środowiska. 
Czasem organizowane są 
konkursy dla dzieci i młodzie-
ży, a mieszkańcom rozdajemy 
sadzonki sosny.

- Czym się zajmuje Koło 
,,Otwockie Sosny”?

- Głównym zadaniem jest 
ochrona przyrody i  krajo-
brazu. W  ostatnich latach 
zgłaszaliśmy swoje uwagi do 
dokumentów planistycznych, 
między innymi Studium 
Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Prze-
strzennego oraz Miejscowych 
Planów Zagospodarowania. 
Chodziło o  zachowanie cią-
głości przyrodniczej Mazo-
wieckiego Parku Krajobrazo-
wego z doliną Świdra i doliną 
Wisły oraz dostosowanie od-
powiedniego rodzaju zabu-
dowy, np. jednorodzinnych 
domów, na danym terenie. 
Zależało nam, aby ten drze-
wostan chronić.

- Brano pod uwagę Pań-
stwa sugestie?
- W  pewnym stopniu. Jak 

wiemy, każdy ma swoje racje. 
Przykładem może być zapla-
nowana budowa oczyszczalni 
ścieków przy plaży miejskiej 
w  Józefowie. Modernizacja 
otwockiej oczyszczalni umoż-
liwia obsługę okolicznych 
gmin, ale ambicją burmi-
strzów czy wójtów jest bu-
dowa własnych. Dotyczy to 
nie tylko Józefowa, ale także 
Celestynowa, Kołbieli, Wią-
zowny, a  nawet pobliskiego 
Karczewa. Protesty na nic się 
zdają. Niektórzy twierdzą, że 
opłaty za te usługi będą niż-
sze, ale czasem są rzeczy waż-
niejsze. Może należy zmienić 
tę politykę i  naliczać opłaty 
w  ten sposób, aby nie trze-
ba było budować kolejnych 
oczyszczalni. Każda z  nich 
stanowi zagrożenie dla śro-
dowiska. Powinniśmy chronić 
to, co mamy cennego, a więc 
lasy sosnowe i rzekę Świder. 
To teren atrakcyjny wypo-
czynkowo. W okresie letnim 
możemy korzystać z  plaż 
przy ujściu do Wisły. Zasoby 
przyrodnicze są największym 
walorem tego miejsca, więc 
szacunek dla nich i zabezpie-
czenie ich powinno być prio-
rytetem w polityce miasta.

- Jak wyglądałby Otwock 
bez sosen?
- (śmiech) Dzisiaj, nawet 

gdy ktoś wybuduje brzydki 
architektonicznie dom, to 
i tak dla estetyki miasta nie 
ma znaczenia. Osnową na-
szego miasta są drzewa i one 
spajają krajobraz. Mieszkam 
w Otwocku od 17 lat. Kiedy 
tu zamieszkałam, byłam za-
chwycona. Chodziłam i foto-
grafowałam „świdermajery”. 
Natomiast dla osób pamię-
tających przedwojenny Ot-
wock, jak moja prababcia, 
powrót tutaj był dramatem: 
widziała tylko stare rozwala-
jące się rudery, a w nich „po-
dejrzanych” ludzi oraz ciągłe 
kradzieże. Przykładem dla 
nas może być Jurmała koło 
Rygi na Łotwie, gdzie rów-
nież znaczną część zabudowy 
stanowi architektura drew-
niana, nie tylko stara. Bu-
dowane są nowe domy z wy-
korzystaniem tego samego 
charakteru. U nas też można 
byłoby budować domy w no-
wej technologii z elementami 
starej architektury. Dobrym 
pomysłem jest rekonstruk-
cja willi Górewicza, ale to 
inicjatywa prywatna. Myślę, 
że władze powiatu czy miasta 
nie dają dobrego przykładu 
mieszkańcom. Są właścicie-
lami starych obiektów i  nie 
remontują ich z  zachowa-
niem naszego stylu, a  leśne 
działki dzielą na małe, aby 
je sprzedać. Poza tym, Urząd 
Miasta mógłby stworzyć kil-
ka projektów nowych domów 
w stylu „świdermajer”, które 
byłyby bezpłatne dla budują-
cych się tutaj. To znaczące dla 
naszego krajobrazu.

- Mówimy o działalności 
społecznej, a czym się 
Pani zajmuje zawodowo?
- Jako architekt krajobra-

zu projektuję ogrody, ale 
głównie zajmuję się przygo-
towywaniem inwentaryzacji 
dendrologicznych, tworząc 
dokumentację: spisuję gatun-

ki, rozmiary drzew i krzewów 
na danym terenie, a  także 
prowadzę warsztaty wikli-
niarskie w  dwóch warszaw-
skich domach kultury.

- Co Pani sądzi o stanie 
i sposobie zarządzania 
zielenią miejską w Otwo-
cku?
- Mam nadzieję, że będzie 

coraz lepiej, ponieważ „zieleń 
miejska” przeszła pod zarzą-
dzanie Wydziału Ochrony 
Środowiska, gdzie zatrudnie-
ni są wykwalifikowani i kom-
petentni pracownicy. Jesienią 
będzie głosowany nowy bu-
dżet, więc jako PKE zgłosi-
liśmy, aby na terenie starej 
cegielni w  Teklinie, w  oko-
licach ul. Grunwaldzkiej 
i  Świerkowej, założyć nowy 
park. To duży teren z  aleją 
kasztanowców i  wieloma 
drzewami, które mogą zostać 
pomnikami przyrody. Przez 
środek przechodzi czerwony 
szlak turystyczny. Zgłosiliśmy 
ten teren, ponieważ w całym 
mieście, o dużej przecież po-
wierzchni, jest tylko jeden 
park. Są „małe laski”, ale po-
zostają bez pielęgnacji. Co 
prawda wokół jest las, ale 
brakuje infrastruktury: wiat, 
ławek, urządzeń do zabawy 
dla dzieci czy koszy na odpa-
dy. Stamtąd byłyby odbiera-
ne śmieci, aby nie generować 
dzikich wysypisk, szczególnie 
nad Świdrem i Wisłą. Trzeba 
urządzić miejsca wypoczyn-
ku, z których korzystać będą 
nie tylko rodziny z dziećmi, 
ale również seniorzy. Star-
si ludzie nie wybiorą się na 
Torfy, bo to dla nich za da-
leko. Chcemy, aby zagospo-
darowano małe przestrzenie 
zieleni na terenach osiedli. 
Dzisiaj wszystkie takie miej-
sca zamienia się na parkingi, 
których i  tak będzie zawsze 
za mało. Uważam, że nale-
ży wprowadzić płatne stre-
fy parkowania. Jeśli chodzi 
o zieleń miejską, to potrzeb-
na jest w urzędzie konkretna 

osoba, która koordynowałaby 
wszystkie prace: opiniowała 
projekty nasadzeń, zlecała 
prace i  kontrolowała reali-
zację zleceń przez firmy ze-
wnętrzne.

- Słyszałem o propozy-
cji zamiany nasadzeń 
jednorocznych roślin na 
wieloletnie. Według Pani 
to dobry pomysł?
- Są takie miejsca repre-

zentacyjne, gdzie kwiaty po-
winny pozostać, natomiast 
w  mieście musi być pewna 
spójność. Są zieleńce, gdzie 
powinny być krzewy, a kiedy 
projektuje się nową drogę 
lub remontuje starą uli-
cę, to wzdłuż powinien być 
ciąg drzew.

- Tak zrobiono przy ulicy 
Narutowicza w Otwocku.
- Po wycince starych topoli 

i  protestach mieszkańców. 
Ale już, np. wzdłuż drogi 
z  Otwocka do Karczewa, 
kiedyś było nasadzenie lip. 
Karczew uzupełnił nasadze-
nia w granicy swojego miasta, 
czego Otwock już nie zrobił. 

Standardem powinno być 
to, że przy budowie lub re-
moncie drogi, pojawiają się 
drzewa. A  u  nas wycina się 
stare drzewa i buduje nowe 
parkingi. Tak było przy ul. 
Poniatowskiego i  ul. Ar-
mii Krajowej w  Otwocku. 
Chciałabym też zaapelować 
o  rozsądek do prywatnych 
właścicieli, którzy, szczegól-
nie przed sprzedażą działki, 
„lekką ręką” wycinają stare 
drzewa: proszę pamiętać, że 
nawet przy nowych nasadze-
niach, na takie okazy trzeba 
będzie czekać kilkadziesiąt 
lat. Obecnie, kiedy inwesto-
rzy wycinają drzewa, to w po-
łowie zwalniani są z  opłat, 
a  w  połowie wykonują na-
sadzenia rekompensacyjne. 
Jako Koło chcemy, aby opłaty 
były pobierane i przeznaczane 
na tereny zieleni.

Tegoroczny budżet na 
utrzymanie zieleni to ok. 
450 tys. zł. (przyp. redakcji)

Sławomir Wąsowski

rzeczniczka sosen
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Szlacheckie świętowanie

JóZEFóW Wielu z Was na 
pewno czytało trylogię Sien-
kiewicza czy ,,Pana Tadeu-
sza” Mickiewicza, na pew-
no gros z Was oglądało ich 
ekranizację. Teraz na włas-
nej skórze będziecie mogli 
poczuć się jak szlachcic 
bądź szlachcianka. Będzie to 
możliwe dzięki festiwalowi 
szlacheckiemu „O kontuszu, 
żupanie, szabli i  sokołach”. 
Zainteresowani poznają kli-
mat dawnego szlacheckiego 
dworu oraz magnackiego 
pałacu, najlepsze polskie 
tradycje i  zwyczaje, roz-
rywki oraz zajęcia, a  także 
umiejętności, którymi legi-
tymował się każdy szlachcic 
i szlachcianka.  

godz. 11:00–15:00
Prezentacje i warsztaty, 
podczas których uczestnicy 
będą mieli okazję spróbować 
różnorodnych aktywności 
nawiązujących do kultury sar-
mackiej z XVi-XViii w., m.in.: wy-
słuchać opowieści oraz pieśni 
myśliwskich w wykonaniu 
zespołu „nEMrOd”, przygo-
tować drzewo genealogiczne, 
spróbować dań kuchni staro-
polskiej, wziąć udział w war-
sztatach kaligrafii, w grach 
i zabawach towarzyskich, 
a także turnieju łuczniczym, 
obejrzeć pokaz pojedynku na 
szable czy spróbować swoich 
sił na strzelnicy. 
godz. 17:00–22:00
Program sceniczny inspirowa-

ny życiem polskiej arystokracji: 
- koncert muzyki polskiej 
pt. „Poloneza czas zacząć” 
w wykonaniu zespołu 
wokalno-instrumentalnego 
artes Ensemble
- „Bal w polskim salonie” 
prezentowany przez zespół 
Pieśni i Tańca Politechniki 
Warszawskiej z widowisko-
wymi choreografiami polo-
neza, mazura, krakowiaka, 
kujawiaka i oberka.
- bal dla gości (mieszkańcy) 
w plenerze organizowany 
z zachowaniem dawnego 
ceremoniału. Wstęp wolny.
25 czerwca (niedziela), 
godz. 11.00
Skwer im. św. Jana Pawła II,  
Józefów

Fot: wikipedia.pl

Perły kameralistyki
OTWOCK To cykl koncer-
tów kameralnych pod kie-
rownictwem artystycznym 
oboistki Kamy Grott-Toma-
szek. Koncerty mają w  za-
łożeniu prezentację piękna 
muzyki kameralnej w  mi-
strzowskich interpretacjach. 
Wykonawcami będą zarówno 
wybitni, uznani artyści jak 
i  młodzi, niezwykle utalen-
towani wirtuozi.

Pierwszy koncert odbędzie 
się już 25 czerwca br. w koś-
ciele pod wezwaniem św. 

Wincentego á Paulo w  Ot-
wocku. Wstęp na wszystkie 
koncerty jest wolny.
Wykonawcy i program 
pierwszego koncertu:
Kama Grott-Tomaszek – obój
Grott String Quartet
Jakub Grott – i skrzypce
Olga Owczynnikow – ii 
skrzypce
radosław Jarocki – altówka
zofia ziemkiewicz - wiolonczela
W programie:
J.S.Bach, H. Wieniawski, F. 
Mendelssohn

25 czerwca br., godz.19.00 
Kościół św. Wincentego á 
Paulo, Otwock, ul. Kopernika 1

Taneczna ludowość
JóZEFóW zespół tanecz-
no – teatralny „isadora” 
zaprasza na roztańczone 
przedstawienie pt. „Pyza na 
polskich dróżkach”, czyli 
„Przybliżajmy naszą polską 
kulturę”. Jak się pewnie 
domyślacie, będzie okazja, 

aby poznać dawne ludowe 
obyczaje, tańce, piosenki 
oraz obszerne fragmenty 
książeczki dla dzieci Hanny 
Januszewskiej. Bilety w cenie 
6 zł do kupienia w dniu wy-
stępu od godz. 16.00. 
19 czerwca (poniedziałek), 
godz. 17.00
Teatr Otwarty MOK, Józe-
fów, ul. Wyszyńskiego 1

Trudna szTuka
JóZEFóW Czy jest 
mężczyzna, który z czy-
stym sercem i pełną odpo-
wiedzialnością powie, że 
rozumie kobiety? a może 
jest jakiś uniwersalny klucz, 
który pozwoli zgłębić tajniki 

kobiecego serca i umysłu? 
albo tajny kod służący do 
porozumiewania się płci? 
Jeśli jesteście ciekawi, to być 
może znajdziecie odpowiedź 
na te nurtujące pytania pod-
czas oglądania komedii pt. 
„zrozumieć kobietę”, na któ-
rą zaprasza teatr „Generacja” 
oraz Krzysztof Czekajewski 
(scenariusz i reżyseria). Wy-
stępują: Weronika rupniew-
ska, Marysia Mrówka, Paulina 
Chudek, ala Maroszek, Marta 
Bartnik, Julka Jarosz, Ma-
teusz Prządka. Wstęp wolny. 
24 czerwca (sobota), godz. 
18.00
MOK, Józefów, ul. Wyszyń-
skiego 1

Fot.: MOK Józefów

To była fantastyczna 
zabawa dla dzie-
ci dużych i  małych. 
Atrakcji zebrało się 
na bogato: samych 

dmuchanych zjeżdżalni kilka. 
Poza tym bungee, miejsce do 
treningu piłki nożnej, trenin-
gu sprawnościowego, jazda 
seagway’ami, malowanie bu-
ziek, konkursy - niektóre z bar-
dzo atrakcyjnymi nagrodami, 
np. dla uczestników zbiórki 
organizowanej przez Funda-
cję Polsat m.in. na lokalny cel, 
czyli na modernizację oddzia-

łu w PCZ na Batorego. Pod-
czas wydarzenia nie zabrakło 
także tradycyjnej zbiórki krwi 
w  ramach akcji „Motoserce” 
prowadzonej przez Klub Mo-
tocyklowy Zryw Otwock.

Ale największe atrakcje 
były na scenie. Koncerty 
skierowane do najmłodszych 
uczestników zaczęły się 15.00. 
Występowali: Ania Wyszkoni, 
Arka Noego, Joanna i Tomasz 
Popławscy oraz dziecięcy Ze-
spół Tańca Polskiego, działa-
jący przy Miejskim Ośrodku 
Kultury w Józefowie.

Wieczorem na scenie poja-
wiły znane gwiazdy polskiej 
i zagranicznej estrady: Kamil 
Bednarek, Kayah, Urszula, 
zespół Big Cyc oraz belgijski 
piosenkarz pop – Danzel.

Imprezę prowadzili znani 
prezenterzy Telewizji Polsat: 
Agnieszka Hyży, Paulina Sy-
kut-Jeżyna, Krzysztof Ibisz, 
Maciej Dowbor oraz Maciej 
Rock – rodowity otwoccza-
nin. Gospodarzami pikniku 
byli:  starosta otwocki Mi-
rosław Pszonka, prezydent 
Miasta Otwocka Zbigniew 

Szczepaniak, dyrektor pro-
gramowa Telewizji Polsat 
Nina Terentiew oraz prze-
wodnicząca Rady Fundacji 

Polsat Małgorzata Nawrocka. 
Rodzinny Piknik z  okazji 

Dnia Dziecka we współpracy 
z Powiatem Otwockim i Mia-

stem Otwock zorganizowała 
Telewizja Polsat.

ZetKa

Mega dzień dziecka z polsatem
Tak wielkiej imprezy jeszcze w Otwocku nie było - na dzień 
dziecka z Polsatem zjechały gwiazdy, a wraz z nimi kilkanaście 
tysięcy widzów w parku miejskim, a miliony przed telewizorami.
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Powiatowy Festi-
wal Kultury jest 
cykliczną imprezą 
z  wartościowym 
przesłaniem, po-

nieważ można na niej poznać 
bogactwo historyczno-kultu-
rowe regionu. To największe 
tego typu wydarzenie w po-
wiecie i  jak reklamuje ją 
starostwo: święto lokalnych 
artystów, twórców i  produ-
centów wyrobów.

Już od godziny 13.00 zapla-
nowano atrakcje dla najmłod-
szych, czyli zabawę taneczną, 
przedstawienie Mały strażak, 
występ iluzjonisty oraz poka-
zy cyrkowe. Trzeba przyznać, 
że dzieci świetnie się bawiły. 
Miały okazję nie tylko popa-
trzeć na scenę z  daleka, ale 
też wziąć udział w pokazach. 
Rodzice zasiedli na widowni, 
natomiast dzieci gromadziły 
się tuż pod sceną.

Jeśli ktoś miał ochotę na 
zakupy, stragany z  regional-
nymi wyrobami przyciągały 
wielością produktów. Moją 
uwagę przykuło stoisko ro-
dem z  PRL-u, gdzie można 
było kupić blok czekoladowy, 
chałwę i oranżadę. Nie brako-
wało też kuchni tatarskiej i re-
gionalnego otwockiego piwa. 
Poza tym stragany uginały się 
od starannie wykonanej i ład-
nej biżuterii, wyraźnie różnią-

cej się od „chińszczyzny”, która 
dzisiaj zalewa rynki zachod-
nie, w  tym polskie. Były też 
wyroby drewniane, naczynia 
ręcznie malowane w  piękne 
niepowtarzalne wzory, natu-
ralny miód z pasieki...

Warto wspomnieć także 
o stoisku Biblioteki Publicznej 
w Otwocku, gdzie można było 
kupić książki za symbolicz-
ną wręcz kwotę - najdroższa 
kosztowała 5 zł. Trzeba przy-
znać, że to świetny pomysł 
na promocję kultury. Oprócz 
tego rozdawano za darmo 
różne publikacje, np. prze-
druki z dawnych wydawnictw 
z  roku 1938 Szlak Warszawa 

Karczew Celestynów, a w nim 
porady jak stosować środki 
upiększające i reklama zakła-
du leczniczo-dietetycznego – 
do dzisiaj dumy Otwocka – A. 
Górewicza. Był też dostępny 
album, z którego po wycięciu 
nożyczkami poszczególnych 
elementów, dało się zbudować 
samodzielnie otwockie świder-
majery.

Wielu uczestników Festi-
walu Kultury zatrzymywało 
się - nie przy stoisku - ale przy 
przenośnej pracowni absol-
wenta Akademii Sztuk Pięk-
nych i mieszkańca Otwocka, 
pana Adama Gosa, który wy-
twarza swoje rzeźby z metalu 
i  miedzi. Prowadzi on pra-
cownię kowalstwa artystycz-
nego i - jak sam mówi - bierze 
udział w  wielu konkursach 
oraz wystawach międzynaro-
dowych. Jego wyroby są na-
prawdę imponujące w formie 
i  potrzeba nie lada talentu, 
żeby przy pomocy dość pry-
mitywnych narzędzi, stworzyć 
rzeźby przedmiotów tak deli-
katnych, jak np. kwiat róży.

Oczywiście pisząc o  nie-
dzielnym wydarzeniu, nie 
można nie wspomnieć, że 
największe zainteresowanie 
wzbudziły zespoły zaproszo-
ne na otwocką scenę w par-
ku miejskim.

Koncerty rozpoczęły się 
o  17.00 i  trwały do bardzo 
późnego wieczora. Pierwsze 
zespoły tj. Zarazzaraz i Froz-
en Frame, mniej znane szer-
szej publiczności, poprzedziły 
występ dwóch gwiazd sceny 
rockowej, czyli Comy oraz 
Luxtorpedy. Popularność moż-
na było zmierzyć liczbą ludzi, 

która z godziny na godzinę ro-
sła. Mnie bardzo podobał się 
występ Frozen Frame oraz Pio-
tra Roguckiego z Comy, który 
naprawdę wczuł się w klimat 
Festiwalu i uaktywnił publicz-
ność pod sceną. Można było 
usłyszeć takie hity jak „Daleka 
droga do domu” czy „Spadam”. 
Nie brakowało bisów, co tylko 
potwierdza dobrą atmosferę 
na koncercie i  popularność 
występujących zespołów.

Jeśli chodzi o kwestie orga-
nizacyjne, to doceniam zwięk-
szenie bezpieczeństwa w oko-
licach sceny i  sprawdzanie 
czy nie są wnoszone niebez-
pieczne przedmioty i alkohol. 
Za minus natomiast uważam 
to, że zabrakło stoiska z  wodą 
butelkowaną. Przeszłam cały 
teren parku i o  ile zapiekan-
ki, piwo, kebaby czy frytki 
były łatwo dostępne, to tak 
podstawowego produktu jak 
woda nigdzie nie znalazłam.

Myślę, że tego typu impre-
zy są potrzebne w Otwocku. 
Może trzeba zadbać o  ich 
większą promocję, rozwiesić 
więcej plakatów, ale poza tym 
po prostu znaleźć chęć, by się 
wybrać, bo naprawdę warto.

Edyta Grykałowska

KUlTUra

FEsTYNY

rEKlaMa

PrACA

Pracownik fizyczny, 
magazynier - kierowca 
kat. B 
do 35 lat, 
Józefów/Otwock.
Tel. 510 175 150.

OGłOSzEnia drOBnE

rockowo-kulturalna 
niedziela

To już 90 laT
OTWOCK Ochotnicza Straż 
Pożarna w Otwocku – Wólce 
Mlądzkiej obchodzi swoje 90 
- lecie istnienia. z tej okazji 
serdecznie zapraszamy na 
wielką urodzinową fetę, która 
odbędzie się 25 czerwca 
na terenie strażnicy przy ul. 
Szosa lubelska.

Program uroczystości:
- 11.30 msza święta, a po 
niejuroczysty przemarsz na 
teren strażnicy, powitanie za-
proszonych gości, wręczenie 
odznaczeń, okolicznościowe 
wystąpienia, rozstrzygnięcie 
konkursu plastycznego
- 15.00 -15.30 - występ 
zespołu YanKES
- 15.30 - 16.30 - występ 
zespołu EXa1TEd
- 16.30 - 17.30 - występ 
zespołu VEEGaS
- 17.30 - 18.30 - występ 
zespołu raFlO
- 18.30 - 19.30 - występ 
zespołu SKalar.S
- 20.00 - losowanie nagród 
głównych z loterii
- 20.30 - 22.00 - występ 
zespołu Grand
- a także: strażacka gro-
chówka, gry i zabawy dla 
dzieci, wystawa falerystyczna 
(naszywki, odznaki Stra-
ży Pożarnej)

rodzinnie 
w zabieżkach

CELEsTYNóW Sołtys, rada 
sołecka oraz radna zabieżek 
zapraszają wszystkie dzieci 
wraz z rodzicami i opiekunami 
z sołectwa zabieżki na „Piknik 
rodzinny”. W programie: 
pokaz tańca zumba, przed-
stawienie rodzice – dzieciom 

pt. „rzepka”, występ zespołu 
ludowego „Wiejskie Klimaty” 
z Gliny, występ artystów an-
drzeja i Marii Pokropińskich; 
bezpłatne atrakcje dla 
dzieci: rozgrywki sportowe, 
urządzenia pneumatyczne. 
Wstęp wolny.
25 czerwca (niedziela), 
godz. 15.00; plac przy OSP 
w Zabieżkach

Gminne powiTanie 
laTa w STarej wSi

CELEsTYNóW Sołtys, 
rada sołecka Sołectwa Stara 
Wieś, Gminny Ośrodek Kul-
tury i Sportu w Celestynowie, 
Gmina Celestynów zaprasza-
ją na imprezę pod patrona-
tem wójta Gminy Celestynów 
i przewodniczącego rady 
Gminy Celestynów.

Program:
- godz. 16.00 -  otwarcie 
imprezy
- godz. 16.10 -  zespół ludo-
wy „Wiejskie Klimaty” z Gliny
- godz. 16.30 - koncert 
„Gdzie się podziały tamte 
prywatki” w wykonaniu arty-
stów Krzysztofa Korzeniow-
skiego oraz Marcina dźbika
- godz. 17.45 - zespół ludo-
wy „Podbielanki” z Podbieli
- godz. 18.05 - Elena 
rutkowska i zespół „Cygań-
skie Czary”
- godz. 19.20-21.30 - zaba-
wa taneczna przy muzyce 
zespołu „Fernando”
Ponadto: bezpłatne urządze-
nia pneumatyczne dla dzieci
2 lipca 2017 r. (niedziela); 
plac targowy, Stara Wieś

przygotował: Wakul

OTWOCK W niedzielę, 11 czerwca 2017 r., można było nie tylko posłuchać 
dobrej muzyki za darmo, ale też kupić ręcznie malowane naczynia, spróbować 
specjałów rodem z Prl-u, przyjrzeć się pracy kowala-artysty lub kupić książkę 
z biblioteki za maksymalnie 5 złotych. Wystarczyło przyjść na XiV Powiatowy 
Festiwal Kultury w Otwocku.
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znani na świecie
CELEsTYNóW W ramach 
Celestynowskiego Koła 
Studenckiego dla seniorów od-
będzie się wykład przewodnika 
warszawskiego Tadeusza Bań-
kowskiego pt. „ Polacy, których 
zna świat”. Wstęp wolny.
21 czerwca (środa), godz. 
11.00; hala sportowa, Cele-
stynów, ul. Koprowskiego 2

seniorskie Gwiazdy
JóZEFóW Przed nami 
finał wyjątkowego projektu 
filmowego pt. „Józefów łączy 
pokolenia”. Przez blisko dwa 
miesiące młodzież z Józefo-
wa przygotowywała film o jó-
zefowskich seniorach. Teraz 
czas na oficjalną projekcję. 
Wstęp wolny.
22 czerwca (czwartek), 
godz. 19.00
MOK, Józefów, ul. Wyszyń-
skiego 1

wakacje w kolorze
OTWOCK Klub „Mlądz” 
zaprasza na twórcze wakacje, 
czyli „Wakacyjne plastykowa-
nie” od 26 czerwca do 14 lip-
ca w godzinach 12.00 -14.00. 
W programie m.in.: ceramika, 
sensoplastyka, kącik małego 
kucharza oraz wiele innych. 
zajęcia odbywają się w dni 
powszednie, a tygodniowy 
koszt to 50 zł. Obowiązują 
zapisy – tel. 22 788 45 71. 

sPOTKANIA Pół wieku dojrzałości
CELEsTYNóW Kasz-
tany maturzystów z 1967 
roku już dawno przekwit-
ły, a drzewa spróchniały. 
Jednak oni mają się dobrze, 
mimo licznych bruzd, zmar-
szczek i siwych włosów.

Po maturze rozpierzch-
li się, bo każdy wybrał 
swoją drogę, a  oko-

liczności sprawiły, że każdy 
nowy dzień zmuszał do po-
dejmowania coraz to innych 
decyzji, więc droga nie za-
wsze była prosta. Parli jed-
nak do przodu, wypełniając 
codzienność nauką, później 
pracą, chowaniem dzieci, ra-
dościami i smutkami. Proza 
życia coraz bardziej oddala-
ła ich od obietnic, że będą 
do siebie pisać, dzwonić 
i  odwiedzać. Wiatr rozwiał 
kartki z adresami, w pamięć 
zatarły się twarze koleżanek 
i kolegów.

I  oto kilka tygodni temu 
dzwoni telefon.

- Andrzej, tu Teresa Tar-
niewska z  domu Bączek – 
słyszę w słuchawce.

- Nie znam – odpowiadam 
bez zastanowienia.

- To ja, twoja koleżan-
ka z  celestynowskiego LO 
im. Traugutta. Zdawaliśmy 
razem maturę w  67 roku. 
Nie pamiętasz?

- Teresa Bączek? Jasne, że 
pamiętam. Co słychać?

- W  tym roku mija 50 lat 
od naszej matury, więc może 
skrzykniemy wszystkich, aby 
się spotkać w  naszej starej 
budzie, co Ty na to?

- Niemożliwe, że to już pół 
wieku, co Ty pleciesz? No, 
ale…to prawda. Okrutna, ale 
prawda, Tereniu. To dobry 
pomysł. Zróbmy to! – zgo-
dziłem się ochoczo.

No i spotkaliśmy się 3 czerw-
ca. Dzięki staraniom Teresy 
w poszukiwaniu adresów i te-
lefonów, przed dzisiejszym 
gimnazjum stawiły się 42 oso-
by z trzech klas maturalnych 
i jedyna żyjąca profesorka ję-
zyka polskiego, mieszkanka 
Celestynowa, Halina Róża-
cka, którą wszyscy owacyjnie 
powitali. Z  nieukrywanym 
wzruszeniem dawni ucznio-
wie odwiedzali swoje klasy, 
nieistniejące już pracownie 
i lekcje: chemii z prof. Horo-
dyskim, fizyki z  Kusińskim, 
biologii z Podolską i salę gim-
nastyczną, w której Wacek Bu-
czyński wyciskał z nas ostatnie 
poty. Byli uczniowie z  łezką 
w oku telefonami robili sobie 
pamiątkowe zdjęcia, wypy-
tywali: co u Ciebie, jak zdro-
wie, czym się zajmowałaś(eś) 
przed emeryturą, ile masz 
wnuków, prawnuków…

Przed szkołą złożyliśmy 
kwiaty i  zapaliliśmy znicze 
przy kamieniach upamięt-
niających naszych profesorów 
i dyrektorów.

Czując się gospodarzem, 
zaprosiłem koleżanki i  ko-
legów do zwiedzenia nowej 
hali sportowej, pokazałem 
nowo budowane przedszko-
le, okazały urząd gminy, boi-
sko szkolne „Orlik” i rozległy 
plac, na którym w niedalekiej 
przyszłości ma być amfiteatr, 
park z ławeczkami i   - może 
kiedyś - sztuczne lodowisko. 
Wszystko to, jak również 

asfaltowe ulice, chodniki 
i  wszechobecny porządek, 
zatykało dech w  piersiach 
moim koleżankom i kolegom, 
którzy pamiętali centrum Ce-
lestynowa sprzed pół wieku. 
Jeszcze bardziej zdumieli się, 
gdy udaliśmy się do Instytu-
tu Wysokich Ciśnień „Uni-
press” w Lasku, gdzie - dzięki 
uprzejmości prof. Sylwestra 
Porowskiego - gościliśmy. Tu 
też kwiatami obdarowaliśmy 
naszą kochaną profesorkę 
Różacką, życząc jej dwustu 
lat, podziękowaliśmy Lucynie 
Rutkowskiej, nieco starszej 

naszej koleżance, że prowadzi 
Stowarzyszenie Absolwentów 
III Liceum Ogólnokształ-
cącego i  przy obiedzie oraz 
przygrywce REMIZerii dłu-
go, bo do późnego wieczora, 
wspominaliśmy dni i godziny 
spędzone w naszym liceum. 
Wiele osób wymieniło się 
numerami telefonów, obie-
cując solennie kontaktować 
się, ale czy - cokolwiek oprócz 
pamięci o dawnych dniach - 
nas jeszcze łączy? Łudzę się, 
że tak.

Andrzej Kamiński

na plac przy uli-
cach Pęclińskiej 
i  Sarniej w  Wią-
zownie stawiły 
się w uroczystym 

szyku ze sztandarami podod-
działy OSP,  towarzyszyły im 
ich rodziny, a ponadto goście 
z powiatu otwockiego i woje-
wództwa mazowieckiego oraz 
włodarze i mieszkańcy gminy 
Wiązowna. 

Obchody rozpoczęły się 
mszą świętą w intencji straża-
ków odprawioną przez miej-
scowego proboszcza. Następ-
nie przybyłych druhów oraz 

gości przywitali gospodarze: 
prezes Zarządu Gminnego 
OSP i wójt Gminy Wiązow-
na - druh Janusz Budny oraz 
prezes OSP Wiązowna - druh 
Dariusz Wróblewski, który 
przedstawił także krótką hi-
storię OSP i podziękował stra-
żakom za piękną służbę na 
rzecz lokalnej społeczności.

Ale oczywiście nie skoń-
czyło się na samych słowach 
podziękowania, ponieważ 
zarówno całe OSP Wiązow-
na jak i  kilkudziesięciu jej 
strażaków uhonorowane 
zostało odznaczeniami i na-

grodami. OSP Wiązowna 
otrzymało z rąk komendanta 
PPSP w  Otwocku, st. bryg. 
Mariusza Zabrockiego, oraz 
przedstawiciela Związku OSP 
RP, druha Mirosława Pszon-
ki - Złoty Znak Związku. 
Strażacy zostali nagrodzeni 
wieloma medalami, m. in. za 
wieloletnią pracę i odznacze-
niami związkowymi.

Życzenia jubilatom oraz sło-
wa uznania przekazali zapro-
szeni goście, m.in. Mirosław 
Pszonka – prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego Głów-
nego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych RP Powia-
tu Otwockiego i starosta ot-
wocki, radne Sejmiku WM: 
Bożena Żelazowska i Jolanta 
Koczorowska, przedstawiciele 
OSP Glinianka i OSP Malca-
nów. Listy gratulacyjne prze-
kazali także Wojewoda Ma-
zowiecki i  Marszałek WM. 
Podziękowania za wiele lat 
bliskiej współpracy złożyli 
również dyrektorzy jednostek 
organizacyjnych gminy. 

Po części oficjalnej, podczas 
której atmosferę podgrzewa-
ła orkiestra dęta OSP Trąbki, 
nadszedł czas na część roz-

rywkową, którą trochę popsu-
ła burza z ulewnym deszczem 
i  gradem. Organizatorem 
oprawy artystycznej była 
Gmina Wiązowna. Na scenie 
wystąpili: Rajan, Dominika 
Wieczorkowska, Iza Bundy, 
Folies Dance Company & 
KS Zakręt w mini spektaklu 
„W  przestworzach”, kabaret 
SMILE i  Big Cyc, którego 
frontmen Krzysztof Skiba był 
także prowadzącym imprezę.  
W trakcie występów wniesio-
no tort i odśpiewano jeszcze  
,,200 lat...niech żyją nam...” 
dla wspaniałych strażaków.

Imprezie strażackiej to-
warzyszył II Wiązowski 
Jarmark Artystów, Ręko-
dzielników i  Zdrowej Żyw-
ności, na który zjechało 
40 wystawców z  różnych 
stron Polski. Swoje stoiska 
z  różnymi atrakcjami mieli 
także strażacy oraz Gmina 
Wiązowna. I byłoby jeszcze 
piękniej, gdyby nie wspo-
mniana ulewa z  nieba. No 
cóż, najwyraźniej strażacka 
impreza bez wody obejść się 
nie może... Taka karma.

ZetKa 

Huczne 100-lecie oSp wiązowna 
wiĄzowNa Galowe mundury, sztandary, ordery... 10 czerwca 2017 to był wielki dzień Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wiązownie. Przez równy wiek kolejne pokolenia braci strażackiej dbały o mienie i życie lokalnej społeczności. za tak 
długoletnią i wytrwałą służbę należą się piękne podziękowania - i tak się stało.



13www.iOtwock.info19 czerwca - 2 lipca 2017 rEKlaMa



14 www.iOtwock.info 19 czerwca - 2 lipca 2017rEKrEaCJa

nauczyciel z Karczewa sam przepłynie Wisłę
KAJAK Ponad 1000 km 
rzeką ze Śląska po Bał-
tyk ma zamiar pokonać 
kajakiem Piotr Gajgier 
z Karczewa, realizując 
projekt „Szlakiem Wisły. 
Nadwiślański Powiat 
Otwocki”. Zapraszamy do 
kibicowania mu podczas tej 
niezwykłej wyprawy.

decyzją Sejmu RP rok 
2017 został uznany 
Rokiem Rzeki Wisły. 

Aby uświetnić królową pol-
skich rzek, na terenach nad-
wiślańskich odbywają się 
imprezy o charakterze kultu-
ralnym, sportowym  i eduka-
cyjnym. Jedną z ciekawszych 
inicjatyw jest projekt pro-
mujący nasz powiat i gminę 

Karczew „Szlakiem Wisły. 
Nadwiślański Powiat Otwo-
cki”, którego pomysłodaw-
cą i  realizatorem jest Piotr 
Gajgier – nauczyciel historii 
i  wiedzy o  społeczeństwie 
w karczewskich szkołach. Pan 
Piotr zamierza od 25 czerwca 
do 16 lipca 2017 r. samotnie 
przepłynąć kajakiem Wisłę, 
zaczynając od Goczałkowic 
Zdroju, a kończąc w Gdańsku. 
Do pokonania ma żywioł 
Wisły na dystansie 
1047 km, a  także 
własne słabości – 
zmęczenie, reak-
cja organizmu na 
różne warunki at-
mosferyczne...

Wydarzenie jest 
współfinansowane 

ze środków otrzymanych 
z  budżetu powiatu otwo-
ckiego, zostało pozytywnie 
zaopiniowane przez gminę 
Karczew, a także finansowo 
wspierane przez prywatnych 
sponsorów. Pan Piotr ser-
decznie dziękuje władzom 
Otwocka i  Karczewa oraz 
prywatnym darczyńcom 
za zainteresowanie  jego 
przedsięwzięciem i  pomoc 

pieniężną na zakup 
specjalistycznego 

sprzętu przydat-
nego w wyprawie. 
Szczególne po-
dziękowania za 
hojność składa: 
rodzinie Krawczy-

ków - właścicielom 
sklepów Top Market 

i firmie MINI BUS - Komu-
nikacja Prywatna. Pan Piotr 
nadal  poszukuje sponsorów, 
aby zrealizować swój projekt 

(kontakt mailowy: mpg@
opoczta.pl).

O przebiegu wyprawy będzie 
można dowiedzieć się z dwu-

tygodnika i portalu iOtwock.
info oraz strony na faceboo-
ku: Szlakiem Wisły. Nadwi-
ślański Powiat Otwocki.

rOWEr 500 kalorii mniej, 
zdrowe serce, spadek chole-
sterolu, odreagowanie stresu 
oraz bliski kontakt z przy-
rodą – to są plusy jazdy na 
rowerze, a my mieszkańcy 
Otwocka mamy do tego 
szczególną sposobność, 
ponieważ miasto zachwyca 
wielością malowniczych 
i odludnych zakątków oraz 
systematycznie zwiększającą 
się liczbą ścieżek rowero-
wych.

Władze miasta także za-
uważyły zamiłowanie 
otwocczan do jazdy 

na dwóch kółkach, bo od ze-
szłego roku wspólnie z  pię-
cioma sąsiednimi gminami 
starały się o  dotację unijną 
na rozbudowę sieci ścieżek 
rowerowych. Już wiadomo, 
że projekt dofinansowanie 
dostał (blisko 27 mln zł) 
i w przyszłym roku Karczew, 
Otwock, Józefów, Wiązowna, 
Halinów i Sulejówek powinny 
się wzbogacić o kolejne 45 km 
tras rowerowych.

Rower w końcu 
doceniony
Od lat obserwujemy coraz 

większe zainteresowanie jaz-
dą na rowerze. Zapanowała 
wręcz moda rowerowa. Wy-
starczy spojrzeć na stolicę, 
gdzie przybywa stacji Veturilo, 

czyli jednośladów, które wypo-
życzamy w ramach komunika-
cji miejskiej. W tej chwili licz-
ba rowerów w systemie sięga 
prawie 5 tysięcy! 

W Otwocku, niestety, trzeba 
mieć swój rower, ale to nie 
problem, gdyż całkiem dobre 
modele są dostępne w  pro-
mocyjnej cenie w marketach. 
Można też odrestaurować 
stary jednoślad samodzielnie 
albo skorzystać z ogłoszeń do-
morosłych specjalistów w In-
ternecie i ze starego „składaka” 
zrobić prawdziwą, oryginal-
ną perełkę.

Jak to się robi u nas
Odkąd sięgam pamięcią 

w Otwocku rower zawsze był 
popularny. Zanim pojawiły się 
ścieżki, szczególnie te strate-
giczne, czyli przy ulicy Kar-
czewskiej i  Batorego, liczni 
rowerzyści byli zmorą kierow-
ców samochodów. Albo trze-
ba było ich co kilka metrów 
wyprzedzać, a  jeśli trafił się 
młody i  niepewny kierowca, 
tworzył się za nim korek, bo 
ani rowerzysta nie podjechał 
bliżej krawężnika, ani kierow-
ca szybko nie wykonał mane-
wru. Albo po zmroku jeździli 
bez jakiegokolwiek odblasku, 
w  wyniku czego dochodziło 
do wypadków. Z kolei rowe-
rzyści czuli się ignorowani na 
drodze przez kierowców, bo to 

oni często dyktowali zasady, 
jako ci więksi i silniejsi dzię-
ki swoim pojazdom. Trzeba 
przyznać, że rozbudowa ście-
żek bardzo pomogła jednym 
i drugim użytkownikom dróg.

A dokąd to?
Nie tylko powiat otwocki, ale 

też sam Otwock nie należą do 
powierzchniowo najmniej-
szych. Odległości między stra-
tegicznymi punktami miasta 
są spore, a  komunikacja au-
tobusowa albo nie zawsze się 
opłaca, albo akurat tu, gdzie 
chcemy dotrzeć, nie ma przy-
stanku. Wtedy właśnie wsia-
damy na rower. Zaistniało 
wręcz zjawisko, które można 
by określić „do PKP na ro-
werze”. Jego skalę oglądamy 
w  tygodniu przed otwockim 
dworcem kolejowym, gdzie 
roi się od zapinanych na różne 
sposoby rowerów. Stojaki, nie-
stety, nie wyczerpują zapotrze-
bowania, więc wiele zależy od 
fantazji rowerzysty. Wszystko 
jest efektem odległości, jaką 
trzeba pokonać, by dojść do 
stacji w Otwocku, a niejeden 
mieszkaniec chce dojechać 
do pracy w stolicy bez korków, 
czyli koleją.

Są też rekordziści rowerowi. 
Tym kondycja i sprzęt pozwa-
lają na dotarcie do pracy nie 
tylko w  powiecie, ale też do 
Warszawy na samym jedno-
śladzie. Ich wyczyny często 
możemy podziwiać na por-
talach społecznościowych, 
gdzie publikują przebytą 
drogę liczącą kilkadziesiąt 
kilometrów. Trzeba przyznać, 
że jest to malownicza trasa, 
gdyż w znacznej części biegnie 
wzdłuż Wisły.

Otwocka rekreacja
Ponieważ życie to nie tylko 

obowiązki, rower w Otwocku 
pełni też ważną rolę, gdy chce-

my odpocząć aktywnie. Można 
w tym celu skorzystać ze ście-
żek, ale jeżdżąc jedynie wyzna-
czonymi trasami, narażamy 
się na oddychanie spalinami.

Kultowe Torfy
Jeśli mamy ochotę na krót-

szą (około 8 km) trasę rowero-
wą i na pewno bezpieczną, po-
lecam pojechać wzdłuż ulicy 
Karczewskiej ścieżką rowero-
wą, a następnie na wysokości 
karczewskiej ciuchci skręcić 
w  lewo i  jechać prosto aż do 
lasu. Po minięciu drewnianych 
ławeczek i placu zabaw (samo 
to miejsce może być celem po-
dróży, jeśli chcemy posiedzieć 
ze znajomymi) kierujemy się 
na prawo, gdzie lasem, wąską 
ścieżką biegnącą równolegle 
do większej, uczęszczanej 
przez samochody, wyznaczony 
jest szlak rowerowy. Dotrzemy 
nim do leśniczówki, i  jeśli ją 
miniemy podążając dalej la-
sem, będziemy mieli okazję 
zobaczyć przepiękne jezioro 
Torfy. Jest tam zbudowana 
drewniana kładka, więc dzieci 
mogą karmić łabędzie i kaczki, 
my zaś zrobimy zdjęcia przy-
rody. Możemy też zostawić ro-
wery obok leśniczówki i sami 
udać się na spacer wokół 
jeziora, jednak należy liczyć 
się z  zabrudzeniem obuwia, 
bo teren jest dość podmokły. 
Dlaczego kultowe Torfy? Bo 
o tym miejscu wiedzą nie tylko 
mieszkańcy Otwocka, o czym 
możemy się przekonać, jeśli 
zamienimy kilka słów z oso-
bą, która będzie stała obok 
nas i karmiła młode łabędzie.

Ekstremalny Świder 
i wiślane plaże
Jadąc prosto ulicą Batore-

go, w stronę Wisły, miniemy 
oczyszczalnię oraz wielkie 
hałdy dawnego wysypiska 
(w  tej chwili porośnięte ro-

ślinnością) i dotrzemy do pięk-
nej, ale odrobinę dzikiej trasy 
prowadzącej wzdłuż Świdra 
do Wisły. Latem przy samym 
ujściu tworzą się wiślane pla-
że, gdzie możemy się opalać 
i podziwiać fenomenalne wi-
doki. Miejsce stanowi teren 
rezerwatu, dlatego należy 
pamiętać, że jesteśmy tu tyl-
ko gośćmi. Trasa jest krótka 
(około 8 km), ale przeznaczo-
na na rower górski. Jeśli za-
leży nam na większej liczbie 
kilometrów, możemy wybrać 
się na wycieczkę wzdłuż rze-
ki Świder, jednak to materiał 
na osobny artykuł. Jak widać 
w Otwocku jest, gdzie jeździć.

Piękne zakątki, 
nowe ścieżki, ale…
Czy poza miejscami, do 

których warto się udać w Ot-
wocku, są też takie, których 
warto unikać na rowerze? 
Czerpiąc ze swoich doświad-
czeń, odpowiedziałabym, że 
nie. Jedynym problemem 
są niewłaściwe zachowania 
niechcianych współtowarzy-
szy, ponieważ we wszystkich 
miejscach – nawet bardzo 
pięknych – możemy spotkać 
ludzi, którzy zachowują się 
zbyt głośno, pomost nad jezio-
rem Torfy traktują jak ławkę 
w  barze albo zostawiają po 
sobie śmieci, jak to ma miej-

sce w okolicach Świdra. W ze-
szłym roku popularna była 
akcja oczyszczania brzegów 
rzeki zainicjowana na portalu 
społecznościowym przez zna-
nego dziennikarza z jednej ze 
stacji telewizyjnych, którego 
pies uciekł wystraszony przez 
dziki żerujące właśnie na od-
padach pozostawionych przez 
ludzi. Pokazał on tym samym, 
że jest problem, ale są też za-
angażowani mieszkańcy, któ-
rzy nie przechodzą obojętnie, 
tylko działają.

Na zakończenie zrobiłam 
mały wywiad i  podpytałam 
znajomych miłośników dwóch 
kółek, co by zmienili, jeśli cho-
dzi o rowerową mapę Otwocka. 
I tu zaskoczenie, powstają nowe 
ścieżki, z czego wszyscy się cie-
szymy, ale problem jest nie 
w liczbie, lecz w jakości ścieżek. 
Wielu rowerzystów wręcz re-
zygnuje z ich eksploatacji. Ostre 
zakręty, krawężniki, co wyjazd 
do posesji, kończenie ścieżki na 
każdym skrzyżowaniu i rozpo-
czynanie jej za skrzyżowaniem, 
przez co powinno się schodzić 
z roweru, żeby przejść na drugą 
stronę - to tylko niektóre zarzu-
ty. Jest więc sporo do popraw-
ki, ale zamiast narzekać lepiej 
wsiądźmy na rower i ruszajmy 
w drogę!

Edyta Grykałowska

Rowerowo po otwocku
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dwa kółka
JóZEFóW Janusz Prząd-
ka, czyli znany miłośnik 
i pasjonat Józefowa, zapra-
sza na kolejną już rowerową 
wycieczkę. Trasa o długości 
ok. 15 km obejmuje Falenicę 
i aleksandrów (przybliżony 
czas trwania wycieczki to 3 
godziny). Start: godz. 10:00 
przed Urzędem Miasta 
w Józefowie. Wstęp wolny. 
Obowiązują zapisy: tel. 22 
789 22 84 lub e-mail:
agnieszka.jung@mokjozefow.pl.
24 czerwca (sobota),  
godz. 10.00

UM, Józefów, ul. Wyszyń-
skiego 1

SobóTka 
w dąbrówce

CELEsTYNóW Sołtys, 
rada sołecka oraz radny dą-
brówki zapraszają na „Ogni-
sko przy muzyce” oraz turniej 
siatkówki plażowej o puchar 
Sołectwa dąbrówka. 

W programie
- godz. 12:00  - turniej 
siatkówki plażowej o puchar 
Sołectwa dąbrówka; zgło-
szenia przyjmowane są do 

20.06.2017 na adres e-mail: 
sport@gokcelestynow.pl.
 Warunek uczestnictwa: 
ukończenie 16 roku życia, 
liczba drużyn ograniczona; 
regulamin dostępny na stro-
nie www.gokcelestynow.pl
- godz. 18:00 – 22:00 ogni-
sko przy muzyce, zabawa 
z artystami andrzejem i Ma-
rią Pokropińskimi, pieczenie 
kiełbasek, pokaz obrzę-
dowy „Wianki na wodzie”. 
Wstęp wolny.
24 czerwca (sobota), godz. 
12.00; plac przy OSP w Dą-
brówce, ul. Strażacka 5

sPOrTOWE uCIEChY
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23 czerwca dla Malcanowa 
oraz okolic będzie dniem 
wyjątkowym, ponieważ o go-
dzinie 14 nastąpi uroczyste 
otwarcie hali sportowej.

Jest to najnowocześniej-
szy obiekt tego typu na 
terenie gminy Wiązowna. 
Hala została profesjo-
nalnie wyposażona oraz 

przystosowana do pro-
wadzenia w niej zajęć 
sportowych. W programie 
otwarcia m.in.: wręczenie 
nagród oraz odznaczeń 

dla zasłużonych, występy 
artystyczne, pokazy spor-
towe oraz piknik.

Wakul

Sportowa feta w Malcanowie

dzień dziecka z KSW Sokudo

KArATE Dzień Dziecka 
w naszym Klubie świętuje-
my zwykle w niecodzienny 
sposób. Tym razem  z pomo-
cą dzieci i rodziców zorga-
nizowaliśmy wewnętrzny 
turniej, w którym wszystkie 
Sokudziaki mogły poczuć 
dreszczyk emocji. 
Niezwykły turniej, bo... 
“niezwykli” byli sędziowie. 
W tę rolę tym razem wcieliły 
się dzieci z grupy zaawanso-
wanej, co było dodatkową 
atrakcją, a dla nich samych 

zupełnie nowym i bogatym 
doświadczeniem rokującym 
na przyszłość. Zabawa, 
nagrody, medale, a co naj-
ważniejsze ... UŚMIECHY 
na twarzach Sokudziaków... 
bezcenne. Gratulacje dla 
wszystkich  małych i trochę 
większych dzieciaków oraz 
serdecznie podziękowania 
dla rodziców, za pyszne 
słodkości oraz pomoc w or-
ganizacji turnieju.

Waldemar Mazurek

debiut Jastrzębi na plaży

TChOuKBALL Jastrzębie 
- Śródborów po raz pierwszy 
wzięły udział w rozgrywkach 
tchoukballa w wersji plażo-
wej, a działo się to podczas 
I Mistrzostw Mazowsza, które 
właśnie odbyły się w Warsza-
wie. Choć otwocka drużyna 
zajęła szóste miejsce, to walka 
była zacięta i towarzyszyły jej 
całkiem nowe emocje, więc 
zawodnicy wracali zadowole-
ni z imprezy.
W dniu 11.06.2017r. na obiek-
tach sportowych (przy Gim-
nazjum nr 92) warszawskiego 
Ursynowa zostały rozegrane 
I Mistrzostwa Mazowsza 
w Tchoukballu Plażowym. 
Szkolna drużyna Gimnazjum 
nr 2 z Otwocka, Jastrzębie - 
Śródborów, zaprezentowała 
się bardzo ładnie, zdobywając  
6 miejsce. 
Nasi zawodnicy po raz pierw-
szy zetknęli się z tchoukbal-
lem plażowym. Było to dla 
nich dobre ,, przetarcie” przed 

zbliżającymi się Mistrzo-
stwami Czech w Tchoukballu 
Plażowym w Jicinie w dniach 
13-25.06.2017r. , na które 
to zostali zaproszeni przez 
Prezydenta Federacji Czeskiej 
Stefana Vele. Pogoda sprzyja-
ła rodzinnemu kibicowaniu, 
choć dla zawodników stano-
wiła nie lada wyzwanie. 
Jastrzębie - Śródborów to 
młoda drużyna - trenu-
ją tchoukball dopiero od 
października 2016 roku. 
I chociaż na razie mają tylko 
wypożyczony sprzęt, a na 
treningi poza tymi w szkole, 
jeżdżą dwa razy w tygodniu 
na warszawską Ochotę, 
bardzo polubili nowy rodzaj 
gry w piłkę i mają już w wiele 
planów sportowych.
Otwockim Jastrzębiom 
życzymy dalszych sukcesów 
zarówno w tchoukballu plażo-
wym jak i halowym.

Paweł Łyżwa

najlepsi z najlepszych
KArATE 10 czerwca w Le-
żajsku odbyła się wielka 
uczta dla miłośników karate 
- zawody Polish Open WKB 
7th. Galizia Cup zgromadzi-
ły ponad 300 zawodników 
z 28 dojo reprezentujących 
6 państw (Hiszpania, Niem-
cy, Ukraina, Rumunia, Litwa 
i Polska). Na turnieju nie 
zabrakło także zawodników 
z klubu KSW Bushi, którzy 
- w liczbie 15 reprezentan-
tów - wywalczyli wspólnie 5 
miejsce w klasyfikacji dru-
żynowej.

Organizatorem zawo-
dów był BC WKB 
sensei Dariusz Burda 

z Leżajskiego Klubu Karate 
Kyokushin, a  gośćmi hono-
rowymi: prezydent WKB 
hanshi Pedro Roiz oraz v-ce 
prezydent WKB shihan Da-
niel Sanchez. Rolę sędzie-
go głównego pełnił shihan 
Paweł Juszczyk. Sprawny 

przebieg zawodów możliwy 
był dzięki równoczesnej ry-
walizacji na trzech matach, 
z których główna znajdowa-
ła się na podeście. Zwycięzcy 
otrzymali nie tylko puchary, 
ale również pamiątkowe, spe-
cjalnie wykonane na tę oko-
liczność, oryginalne medale. 

Złoty medal
Krystian Witak – senior do 70 
kg; Szymon Olpiński – junior 
pow. 75 kg; Oskar Gębala – 
młodzik do 50 kg.
Srebrny medal
Błażej Polak – chłopcy rocz-
nik 2010-2011 do 25 kg.
Brązowy medal
Mateusz Majchrzak –  junior 
mł. do 50 kg; Kamil Kisiel – 
junior mł. do 60 kg; zuzanna 
dąbrowska – młodziczek 
do 50 kg; Filip rutkowski 
–  kadet do 35 kg; Jan Kac-
przak – kadet do 30 kg; aleks 
Wadych – kadet do 35 kg; 
Piotr augustynowicz –  chłop-

cy rocznik 2008-2009 pow. 35 
kg; dawid Głasek – chłopcy 
rocznik 2008-2009 do 35 kg.

Ponadto klub reprezento-
wali: Wiktor Jackowski, Ja-
kub Gębala i Borys Zabłocki, 
którym tym razem nie udało 
się przejść tury eliminacyjnej. 
Zawodnikom sekundowali: 

sensei Wiktor Bidas, sensei 
Malwina Jerzak oraz senpai 
Zbigniew Rutkowski. Shi-
han Paweł Juszczyk pełnił 
odpowiedzialną rolę sędziego 
głównego zawodów, a sensei 
Agnieszka Winek - sędzie-
go maty.

opr. Wakul

Fot: KSW Bushi

Szachowy puchar
sZAChY/TENIs STOŁO-
WY Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Karczewie był 
niedawno areną zmagań 
najlepszych szachistów oraz 
zawodników tenisa stoło-
wego. To było prawdziwe 
święto szachownicy i paletki, 
które zorganizował klub UKS 
MDK Otwock. 

Bój toczył się o  Puchar 
Kolei Mazowieckich 
– 10 czerwca odbyły 

się Mistrzostwa Mazow-
sza w  Szachach Szybkich, 
a  11 Mistrzostwa Mazowsza 
w  Dwuboju Stołowym. Na-
grody ufundowane przez 
Koleje Mazowieckie wręcza-
li: Dariusz Grajda - członek 
Zarządu KM, Ryszard Kró-
likowski - prezes Mazowie-
ckiego Związku Szachowego 
i Andrzej Dobrowolski - pre-
zes UKS MDK Otwock. To 
już cykliczne wydarzenia, 
które na dobre wpisały się 
w startowy kalendarz każde-
go z  obecnych zawodników. 
Impreza jest również wspa-
niałym sposobem, aby w ro-
dzinnej atmosferze spędzić 
czerwcowy weekend. Poniżej 
prezentujemy wyniki.

Wakul

SZAchy SZyBKIe
Turniej Open
1. adamski Jan; 2. Choro-
szej aleksander; 3. Hryszkie-
wicz Michał.
Turniej III kategorii
1. Hryszkiewicz Tadeusz; 2. 
dróżdż arkadiusz; 3. Woj-
na dominik.
Turniej IV kategorii
1. leśniewski Jacek; 2. Ko-
ciszewski Piotr; 3. Markow-
ski Przemysław.
Turniej klasyfikacyjny
1. rękawek arkadiusz; 2. 
Wilczyński Michał; 3. Gro-
mek Błażej.
DWUBóJ STOŁOWy
1. Kozłowski andrzej; 2. 
Bobrowski Marek; 3. Brono-
wicki Mateusz.

Klasyfikacja juniorów 16 lat
1. Kraszewska agata, 2. Ma-
naj Filip, 3. Mróz Beniamin.
Klasyfikacja juniorów 13 lat
1. Markowski Przemysław, 
2. Syrkiewicz Michał, 3. 

Ćmoch Mateusz.
Klasyfikacja rodzin
1. Choina Michał, Jan, 
Jarosław; 2. Sakowski adam, 
andrzej; 3. Manaj Hubert, 
Filip, Chmielewski andrzej.

źródło: UKS MdK Otwock


