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Lepiej zapobiegać,  
niż gasić
- rozmowa  
z nadleśniczym  
Arturem  
Dawidziukiem 

Wkrótce ma zacząć się realizacja II etapu prac przy moście przez Świder  
i według zapowiedzi - zakończyć w połowie września. Do redakcji  
iOtwock.info wpłynęła jednak informacja, jakoby nowy most  
niedługo po otwarciu, miał być wyłączony z ruchu z powodu  
opóźnień w inwestycji na linii kolejowej.  
Sprawdziliśmy, jak jest rzeczywiście S. 4

Co zamiast 
„dziury”?
- wkrótce konsultacje 

społeczne
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EXPRESSEM z Powiatu Otwockiego
SOBIENIE-JEZIORY

Na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki opublikowano wyniki pierwszej edycji Programu roz-
woju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte 
Strefy Aktywności (OSA). Gmina Sobienie-Jeziory znalazła się wśród beneficjentów Programu, 
otrzymując dofinansowanie w wysokości 45 600,00 zł. Otwarta Strefa Aktywności w wariancie 
rozszerzonym powstanie w miejscowości Sobienie-Jeziory przy ul. Lipowej. Zakres zaplanowa-
nej inwestycji, zgodnie z wymogami programu, obejmuje budowę placu zabaw o charakterze 
sprawnościowym, montaż urządzeń siłowni plenerowej, utworzenie strefy relaksu oraz nasa-
dzenia drzew i krzewów. 

Kazimiera 
Zalewska
sekretarz 
redakcji

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

WIĄZOWNA
Pięknieje wiązowski Gminny Park Centrum - ostatnio zasadzone tam zostały 22 drzewa (wiązy, 
jesiony, klony zielone i czerwone) oraz krzewy ozdobne (berberysy, irga i tuje). Jak poinformował 
UG Wiązowna, koszt nasadzeń drzew wyniósł 3500 zł. Natomiast nowe krzewy wraz z posianą 
trawą kosztowały gminę ok. 1000 zł. Ponadto w okolicy fontann postawiono dwie nowe ławki (950 
zł), a altana została przesunięta bliżej placu zabaw.

W programie wizyty znalazły 
się spotkania z wiceprezyden-
tem Miasta Otwocka Piotrem 
Stefańskim, przedstawiciela-
mi zarządu OSP, OSP Jabłon-
na, OSP Wólka Mlądzka oraz 
strażakami zawodowymi z Ko-
mendy Powiatowej Straży Po-
żarnej w Otwocku. Spotkania, 
również w siedzibach straży, 
służyły wymianie doświad-
czeń związanych z codzienną 
pracą na rzecz ochrony lo-
kalnej ludności. Rozmawiano  
o szczegółowych rozwiąza-
niach systemowych stoso-
wanych w poszczególnych 
krajach, powiatach i gminach, 
wykorzystywanym sprzęcie, 
szkoleniu młodzieży czy też 
sposobach finansowania dzia-
łalności ochotniczych straży 
pożarnych.
Podczas wizyty goście po-
znali nasze miasto wraz  
z jego historią. Na wycieczkę 
zostali zabrani przez Marcina 
Michalczyka, lidera zespołu 
Świdermajer Orkiestra, któ-
rego dodatkowo mieli okazję 
podziwiać podczas koncertu 

Strażacy z Lennestadt 
w Otwocku

W dniach 7-10 czerwca, w ramach realizacji programu 
współpracy miast partnerskich prowadzonej w urzędzie 
miasta przez wydział kultury i promocji, nasze miasto od-
wiedzili przedstawiciele Straży Pożarnej z Lennenstadt  
w Niemczech. Opiekę nad gośćmi sprawował pan Włodzi-
mierz Gańko - prezes Zarządu Miejskiego Związku OSP RP 
oraz pracownicy wydziału.

zespołu na festiwalu „Mem-
brana”, odbywającym się na 
Otwockiej Plaży Miejskiej.
Bogatą w spotkania i atrakcje 
wizytę dopełniło uczestnictwo 
gości w spływie kajakowym 
naszą piękną rzeką Świder 
oraz wycieczka do Warszawy 
połączona ze zwiedzaniem 
Starego Miasta.
Podczas oficjalnych spotkań 
zadeklarowano oraz wstępnie 
omówiono plany dotyczące 
rewizyty naszych strażaków 
w Niemczech i uczestnictwo 
w obchodach jubileuszu Stra-
ży Pożarnej z Lennestadt, co 
niewątpliwie ogromnie cieszy.
Realizacja programu wizyt 
partnerskich w roku 2018 
trwa. W przyszłym tygodniu 
Otwock odwiedzą młodzi pił-
karze, którzy wystąpią m.in. 
w turnieju organizowanym  
w dniu 23 czerwca. Do Lenne-
stadt wyjeżdżają z kolei nasi 
harcerze. O efektach kolej-
nych wizyt będziemy informo-
wali  na bieżąco.

UM Otwock

JÓZEFÓW
UM Józefów poinformował, że zostały przeprowadzone kolejne badania bakteriologiczne wody 
w Świdrze. Próbki były pobierane 25 maja 2018 r. przez akredytowane laboratorium SGS Pol-
ska. Liczba enterokoków oraz bakterii escherichia coli  w pobranych próbkach była znacznie 
poniżej maksymalnie dopuszczalnej normy.

Fundusze na OSA

Woda w Świdrze w normie

Nowe drzewa w parku

OTWOCK
Jak pisaliśmy dwa tygodnie temu  - na lipiec z powodu „kolejnego etapu budowy tunelu drogo-
wego w Świdrze oraz konieczności włączenia nowego układu torowego części stacji Otwock” 
PKP PLK zaplanowało całkowite zamknięcie odcinka kolejowego od Otwocka do Świdra.  Oka-
zuje się jednak, że budowa już ma opóźnienia i  - jak podał dobrze poinformowany Tomasz 
Ziomecki (FB - „Koleją przez Otwock”) - zamknięcie nastąpi z dwutygodniowym poślizgiem, a 
na dodatek wydłuży się do końca wakacji. W tym czasie między Otwockiem a Świdrem będzie 
kursowała autobusowa komunikacja zastępcza. 
Jednocześnie - jak informuje Tomasz Ziomecki - „przez większość sierpnia będą prowadzone 
prace remontowe wiaduktu kolejowego między Wawrem a Wschodnią w związku z czym pocią-
gi będą jeździły od Gocławka do Wschodniej drogą okrężną z pominięciem Olszynki Grochow-
skiej, co wydłuży o kilka minut czas jazdy.
Tak więc podsumowując: druga połowa lipca - koniec sierpnia; autobusy za pociągi na odcinku 
Otwock - Świder. Sierpień: brak pociągów na Olszynkę”.

ZetKa

Zamknięcie torów w połowie lipca

Z okazji ROKU ZBIGNIEWA HERBERTA Miejska Biblioteka 
Publiczna w Otwocku zaprasza na spotkanie z Tomaszem 
Jastrunem poetą, prozaikiem, eseistą, reporterem i kryty-
kiem literackim. Spotkanie zatytułowane jest: „Moje spotka-
nie z Herbertem. Życie i poezja” – gość opowie o swoich 
kontaktach ze Zbigniewem Herbertem, którego znał osobi-
ście oraz o twórczości poety.
 

20 czerwca godzina 17:00, wstęp wolny.
Czytelnia dla Dorosłych, ul. Andriollego 45

Fot Mariusz Kubik  / Wikipedia.org

Jastrun z Herbertem
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Wzruszony prezes OPWiK 
Mieczysław Kostyra odebrał 
prestiżowe statuetki 5 czerw-
ca podczas uroczystej gali 
trzeciego kongresu Envicon 
Water w pięknych wnętrzach 
bydgoskiej Opery Nova, jed-
nego z najbardziej nowocze-
snych teatrów muzycznych  
w Polsce.
  – Pierwszy raz w życiu wy-
stąpiłem na scenie operowej 
– wyznał  żartobliwie Mieczy-
sław Kostyra po wręczeniu 
nagród. – Odebrało mi głos 
ze wzruszenia. Nie spodzie-
wałem się tak wspaniałego 
werdyktu i zwycięstwa aż 
w dwóch kategoriach. Li-
sta laureatów trzymana była  
w  tajemnicy do ostatniej 
chwili. Z wielką satysfakcją, 
ale i ogromnym zaskocze-
niem odbierałem statuetkę za 
„Inwestycję Roku 2017 Wod-
-Kan”. Modernizacja oczysz-
czalni powstawała bowiem  
w niewyobrażalnie niesprzy-
jających warunkach.
Koalicyjni radni w Otwocku ro-
bili  wszystko, żeby nie udało 
się zrealizować tej wielozada-
niowej inwestycji. Interwen-
cje oponentów  prezydenta 
miasta  w  różnych krajowych  
instytucjach doprowadziły do 
tego, że  straciliśmy przez te 
działania, według  mnie,  naj-
pierw ponad 19 mln zł, a po-
tem jeszcze  około 30 mln zł 
unijnych dotacji - dodaje pre-
zes. - Pomogły nam pożyczki 
z WFOŚiGW, aby tę moder-
nizację przeprowadzić z suk-

cesem i osiągnąć europejski 
poziom oczyszczania ście-
ków. Ta nagroda ma dla mnie 
naprawdę znaczenie szcze-
gólne. Bardzo się cieszę rów-
nież z tytułu „Managera Roku 
2017”.
Świadkami triumfu otwockiej 
spółki byli m.in. uczestnicy 
XXVI Międzynarodowych 
Targów Maszyn i Urządzeń 
dla Wodociągów i Kanaliza-
cji Wod-Kan 2018. Specja-
liści z branży  decyzję Ka-
pituły Konkursowej przyjęli 
niezwykle entuzjastycznie. 
Prezes OPWiK jest podziwiany  
w swoim środowisku za inno-
wacyjną i pionierską działal-
ność w firmie. Często gości 
przedstawicieli krajowych  
i zagranicznych delegacji za-
interesowanych nowatorskimi 
rozwiązaniami, które zostały 
wprowadzone w wyniku mo-
dernizacji oczyszczalni ście-
ków. Zintegrowany system IFS 
Applications™, którym objęto 
wszystkie procesy biznesowe 
w przedsiębiorstwie, w tym za-
rządzanie, obsługę zamówień 
publicznych oraz planowanie 
i rozwój inwestycji,niedawno 
nagrodzony został w Stanach 
Zjednoczonych na dorocznej 
gali Partner Network Summit 
w Atlancie.
OPWiK jest jedynym przed-
siębiorstwem branżowym   
w kraju, w którym wszystkie 
procesy firmy zebrane są w 
jednej bazie danych. Pod tym 
względem otwocka spółka 
jest bez wątpienia prekur-

sorem takiego rozwiązania.  
Wprowadzenie 6 standardów 
ISO oraz elektronicznego 
systemu najnowszej genera-
cji do ewidencji i zarządzania 
spółką oraz całą infrastruktu-
rą zdecydowanie usprawniło 
i uporządkowało wszystkie 
działania w przedsiębiorstwie.
Za przyznaniem prezesowi 
OPWiK zaszczytnego tytułu 
„Manager Roku 2017 Wod-
-Kan” przemawia znacznie 
więcej argumentów. Tylko 
osoby o ponadprzeciętnych 
zdolnościach managerskich  
i szczególnych zasługach 
dla sektora gospodarki wod-
no-ściekowej mogą liczyć na 
taki tytuł. OPWiK to wyjąt-
kowa spółka. Wyróżnia się 
wśród innych przedsiębiorstw 
branżowych  nie tylko nowo-
czesnością rozwiązań infor-
matycznych i technicznych, 
ale także wysokim poziomem 
dobrze wykształconej kadry. 
Należy do grona najlepszych 
firm wodociągowo-kanali-
zacyjnych w kraju i jest do-
brym ambasadorem Otwocka  
w Polsce i za granicą.
– Te nagrody są wspólnym 
sukcesem całej załogi, nie-
zwykle zaangażowanej we 
wszystkie działania spółki 
– podsumowuje prezes Mie-
czysław Kostyra. – Z każdym 
rokiem nasza firma staje się 
coraz bardziej nowoczesna 
i rozpoznawalna. Dla miesz-
kańców i miasta zrobilibyśmy 
jeszcze dużo więcej, gdyby 
nie szkodliwe działania prze-

Inwestycja Roku i Manager Roku 
– podwójny sukces OPWiK

Bez cienia wątpliwości Kapituła Konkursowa dokonała wyboru laureata trzeciej edycji 
ogólnopolskiego konkursu „Manager Roku 2017 Wod-Kan” oraz „Inwestycja Roku 2017 
Wod-Kan” spośród przedsiębiorstw branżowych, które działają w miastach  od 30 do 100 
tys. mieszkańców. W obu konkurencjach zwycięzcą zostało Otwockie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji. Po raz pierwszy w historii tego konkursu zdarzyło się tak, że 
jeden laureat zdobył  obie nagrody w dwóch odrębnych kategoriach. 

wodniczącego rady miasta  
i koalicyjnych radnych, przez 
które moim zdaniem, stracili-
śmy wiele milionów złotych. 
W wyniku działań kierowa-
nych przez tę grupę, NFOŚi-
GW w mojej ocenie, odmówił 
nam przyznania unijnych  do-
tacji na modernizację oczysz-
czalni. Poradziliśmy sobie 
bez tych pieniędzy, korzysta-
jąc z pożyczek WFOŚiGW, 
któremu jesteśmy bardzo 
wdzięczni.
Przewodniczący Rady Miasta 
Otwocka nie daje jednak za 
wygraną i stara się o unieważ-
nienie pozwolenia na budowę 
zmodernizowanej z sukce-
sem i nagrodzonej właśnie in-
westycji. Zaskarżył tę decyzję 
po raz kolejny do wojewody 
mazowieckiego, który wsz-
czął w tym roku postępowanie 
w tej sprawie. Nikt nie myśli  
o skutkach, jakie spowodowa-
łoby rozstrzygnięcie o cofnię-

Gratulacje dla prezesa Kostyry oraz dla całej załogi OPWiK 
za osiągnięcia w zakresie inwestycji na otwockiej oczysz-
czalni, dla zapewnienia funkcjonowania jej na najwyższym 
poziomie.   Wasze sukcesy w zakresie realizacji inwestycji, 
pomimo wszelkich finansowych ograniczeń, są powodem 
ogromnego zadowolenia dla całej aglomeracji otwockiej.  
A przecież ścieki to Wisła, a więc poprawa jakości jej wody 
dla nas wszystkich. Brawo OPWiK, to trzeba pochwalić na ła-
mach naszej prasy nie tylko lokalnej. Zamieścimy informację  
o Waszym sukcesie na naszej stronie „Otwockich Sosen”.

Prezes Stowarzyszenia PKE „Otwockie Sosny” 
Teresa Rytelewska

ciu pozwolenia dla inwestycji, 
w której od wielu miesięcy 
działają najnowocześniejsze 
urządzenia technologiczne  
i energooszczędne oraz 
systemy do automatyczne-
go sterowania procesami 
oczyszczania ścieków na 
światowym poziomie. Kiedy 
polityka wkracza tak głęboko 
w działanie dobrze prospe-
rującego przedsiębiorstwa, 
konsekwencje mogą być 
opłakane dla miasta i jego 
mieszkańców.   Warto posłu-
chać, jak fachowcy z branży 
oceniają działalność OPWiK.
Może po tych wyjątkowych 
nagrodach wreszcie głos roz-
sądku w tej sprawie zwycięży 
i  radni koalicyjni pod kierow-
nictwem przewodniczącego 
rady miasta (PiS) zaprzesta-
ną prowadzenia  działań na 
szkodę miejskiej spółki. 

Jolanta Czudak

GRATULACJE DLA OPWiK
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Jak pisaliśmy w nr 3 iOtwock.
info, prace prowadzone przez 
konsorcjum firm MOSTY  
i TOWEMO przebiegają 
zgodnie z planem. Sytuację 
taką zawdzięczamy sprawno-
ści konsorcjum, które dotrzy-
muje terminów oraz temu, 
że przetarg nie został opro-
testowany. Prace toczą się 
przy wsparciu naszego ZDP 
Otwock (z/s w Karczewie). 
Jako datę ukończenia robót 
podaje się 15 września b.r. 
Informację uściślił z-ca dyr 
ZDP Marek Dąbrowski:
- Do 15.09 powinna powstać 
nie tylko przeprawa, ale i prze-
budowa całego układu komu-
nikacyjnego wykonana przez 
PKP, zaś oddanie mostu do 
użytkowania zaplanowano 
najpóźniej 27.09. W kwestii 
samego mostu termin nie jest 
zagrożony, natomiast wygląda 

Nowy most zostanie zamknięty 
niedługo po otwarciu?

Kilka dni temu do redak-
cji iOtwock.info wpłynęła 
niepotwierdzona informa-
cja, jakoby nowy most na 
Świdrze, niedługo po otwar-
ciu, miał być wyłączony  
z ruchu. Powodem miałyby 
być opóźnienia w pracach 
ze strony PKP. Spróbowali-
śmy dotrzeć do prawdy.

na to, że zaprojektowany cały 
układ komunikacyjny nie bę-
dzie gotowy na czas. Dotyczy 
to głównie tunelu w Otwocku-
-Świdrze, budowy rond oraz 
włączenia ciągu ulic: Jana 
Pawła II i Warszawskiej. Umo-
wa z PKP zawiera jednak klau-
zulę, która umożliwia poślizg w 
pracach do końca września.
Na szczęście, jak zapewnia 
dyr Dąbrowski, nie ma nie-
bezpieczeństwa, że ruch na 
nowo otwartej przeprawie 
miałby zostać wstrzymany 
ze względu na opóźnienie ze 
strony PKP. Jeśli nie będzie 
możliwości uruchomienia no-
wych rond oraz dojazdów ul.: 
Jana Pawła II i Warszawską, 
wtedy ruch zostanie skierowa-
ny w ul. Majową. Nawet jeśli 
taka sytuacja zaistnieje, nie 
powinna potrwać zbyt długo. 
Prace będą toczyły się nieza-
leżnie po obu stronach rzeki. 
Przypominamy, że pierwotny 
termin oddania mostu, poda-
wany w ubiegłym roku, to po-
łowa grudnia 2018 r. Tak więc 
nie możemy mieć pretensji, 
jeśli niedogodności w ruchu 
potrwają jeszcze kilka tygodni 
po otwarciu nowej przeprawy.

Sławomir Wąsowski

- Szanowny Panie Redaktorze, most kolejowy na rzece Świder zostanie zmodernizowany  
w latach 2020-2022 w ramach odrębnej inwestycji obejmującej odcinek Warszawa Wschodnia 
– Otwock. Obecnie realizowane prace na linii kolejowej dotyczą odcinka między Otwockiem  
a Lublinem. 
Projektowana inwestycja na rzece Świder zakłada m.in. budowę dodatkowego mostu pod trzeci 
tor, co znacznie poprawi przepustowość na trasie do Warszawy. PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. współpracują z samorządami, by wypracować jak najlepszy scenariusz inwestycji.
Całkowita modernizacja w Otwocku planowo zakończy się w 2020 roku, a między Otwockiem  
a Józefowem prace będę realizowane w latach 2020-2022.

Pozdrawiam
 Karol Jakubowski 

Zespół prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

INFORMACJA Z PKP PLK:

Most przez Świder 
(zdjęcie z grudnia 2017)
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Kronika kryminalna
Propozycje przekupstwa przemyśleli w areszcie

W ciągu ostatniego 
tygodnia otwoccy 
policjanci  zatrzyma-

li dwóch kierowców, którzy 
swoją nietrzeźwość w czasie 
jazdy próbowali zatuszować 
łapówką. 
Jak informuje rzecznik KPP 
Otwock, nadkom. Daniel Nie-
zdropa, korupcyjne propozy-
cje mieli czas przemyśleć w 
policyjnym areszcie. Kiedy 
wytrzeźwieli, obydwaj usły-
szeli zarzuty karne dotyczące 
łapownictwa i jazdy „na po-
dwójnym gazie”. 
Jakakolwiek próba zmusza-
nia czy nakłaniania policjanta 
do złamania przepisów prawa 
wiąże się z prawną odpowie-
dzialnością dla tych, którzy w 
różny sposób mogą wpływać 
bądź próbować oddziaływać 
na decyzje policjanta.
Do policyjnego aresztu, a póź-
niej na przesłuchania, gdzie 
przedstawiono zarzuty karne, 
trafiło dwóch mężczyzn. Oby-
dwaj ,,wpadli” nietrzeźwi pod-
czas kontroli drogowych.
Pierwsza policyjna interwen-
cja miała miejsce w Całowa-
niu w gminie Karczew. Poli-
cjanci z drogówki zatrzymali 
33-letniego kierowcę z Ukra-
iny, który jechał oplem zafirą. 

Był nietrzeźwy -  miał prawie 
1,5 promila alkoholu w orga-
nizmie. Kierowca podczas 
policyjnych czynności złożył 
propozycję pieniężnej łapów-
ki. Mundurowi odmówili, a 
kierowca zakończył swoją po-
dróż w policyjnym areszcie.
Kolejna interwencja drogowa 
była przeprowadzona przez 
wywiadowców. Na ulicy An-
driollego w Otwocku zatrzy-
mali oni 25-latka z Otwocka, 
kierującego skuterem, który 
próbował wręczyć policjantom 
pieniądze, aby ci nie bada-
li jego trzeźwości i puścili go 
do domu. Badanie alkoma-

tem wykazało, że miał prawie  
2,5 promila alkoholu w organi-
zmie. Podobnie jak poprzedni 
kierowca, on również zakoń-
czył swoją jazdę w policyjnym 
areszcie.
Podejrzani, kiedy już wytrzeź-
wieli, usłyszeli zarzuty zwią-
zane z popełnieniem prze-
stępstwa łapownictwa oraz 
kierowania pojazdami mecha-
nicznymi w stanie nietrzeźwo-
ści. Mężczyźni przyznali się 
do naruszenia przepisów pra-
wa i skorzystali z możliwości 
dobrowolnego poddania się 
karze.

Red.

Wrócił, żeby go złapali?

Ukrywający się od prze-
szło 2 lat, 43-letni 
obecnie mieszkaniec 

Otwocka, wpadł podczas le-
gitymowania na ulicy Kar-
czewskiej. Na mężczyznę, 
który rozglądał się podejrza-
nie, idąc chodnikiem, zwrócili 
uwagę policyjni wywiadowcy. 
Po sprawdzeniu w policyjnych 
systemach, okazało się, że 
ma on do odbycia karę ponad 
2 lat pozbawienia wolności za 
przestępstwo przeciwko mie-

niu i kierowanie samochodem 
w stanie nietrzeźwości. Tym 
samym sprawę poszukiwaw-
czą zakończyli kryminalni, 
którzy od dłuższego czasu 
namierzali uciekiniera. Powrót 
do rodzinnego miasta, jak wi-
dać, okazał się pechowy. Ści-
gany, w policyjnym konwoju, 
został już zabrany do zakładu 
karnego.
Wywiadowcy z wydziału pre-
wencji podczas patrolu uli-
cy Karczewskiej w Otwocku 

zwrócili uwagę na mężczyznę, 
który idąc chodnikiem, spra-
wiał wrażenie zdenerwowane-
go, rozglądał się podejrzanie, 
tak jakby kogoś lub czegoś się 
obawiał.
Kiedy wywiadowcy wylegity-
mowali mężczyznę i spraw-
dzili jego tożsamość w policyj-
nych bazach danych, okazało 
się, co spowodowało jego po-
dejrzane reakcje. Policyjny 
system dał jednoznaczną od-
powiedź. Sprawdzany 43-let-
ni mężczyzna był ścigany  
2 listami gończymi. Ścigał go 
południowopraski sąd za kie-
rowanie samochodem w sta-
nie nietrzeźwości oraz otwocki 
sąd za przestępstwo przeciw-
ko mieniu.
43-latek znalazł się w potrza-
sku, przewieziono go do poli-
cyjnego aresztu, a później do 
zakładu karnego, w którym 
spędzi łącznie ponad 2 lata 
pozbawienia wolności.
Sprawę poszukiwawczą za-
kończyli otwoccy kryminalni, 
którzy namierzali podejrzane-
go zarówno w Polsce jak i za 
granicą.

KPP Otwock
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W zeszłym tygodniu, 
(7.06.2018) po 12 latach pro-
cesu, prawomocnym wyro-
kiem sądu Otwock odebrał 
spółce Dorex tereny przy 
placu Niepodległości (czyli 
większość „dziury”). Pierwot-
nie planowana tu galeria nie 
powstała, ale wybudowano 
dwupoziomowy, podziemny 
parking na 110 miejsc posto-
jowych. Miasto jest w tym mo-
mencie właścicielem większo-
ści gruntów (około 80 %) przy 
Placu Niepodległości, a także 
większości parkingów (około 
70%). Co zrobić z tym nabyt-
kiem?

Radni PiS złożyli wniosek do 
Powiatowego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego o nakaz 
rozbiórki. Prezydent uważa, 
że takie działania są przed-
wczesne, ponieważ istniejące 
parkingi na ponad 100 miejsc 
można  wykorzystać nawet 
gdyby na powierzchni ziemi 
miał powstać teren zielony.  
W miniony poniedziałek odby-
ła się konferencja prasowa z 
udziałem prawników reprezen-
tujących miasto w tym sporze. 
Na 5 lipca w Teatrze Miejskim 
przewidziano debatę publiczną 
dotyczącą możliwości wyko-
rzystania odzyskanego terenu.

Konferencja prasowa 
dotycząca „wielkiej dziury 

otwockiej”
Wiceprezydent Piotr Stefań-
ski i mecenas Mariusz Po-
merański na konferencji zor-
ganizowanej 11 czerwca br.  
w urzędzie miasta podzielili 
się z mieszkańcami informa-
cjami dotyczącymi zakończo-
nego procesu w sprawie od-
zyskania tzw. wielkiej dziury  
w Otwocku.
Mec. Pomerański przypo-
mniał tło sprawy.Miasto wy-
stąpiło w 2010 roku do sądu o 
zwrot nieruchomości oddanej  
w użytkowanie wieczyste fir-

Co zamiast „dziury”?
Miasto odzyskało ,,dziurę” i co dalej? Galeria nie powstała, jest za to parking na ponad 100 miejsc. 
Radni wnioskują o jego rozbiórkę, prezydent chce konsultacji z mieszkańcami.

mie DOREX. W 2014 r. zapadł 
wyrok w pierwszej instancji  
w całości podzielający argu-
menty prezydenta Otwoc-
ka. Firma DOREX złożyła 
apelację, a sąd apelacyjny  
7 czerwca br. oddalił jej pozew 
w całości i ta decyzja jest już 
prawomocna.
Na pytanie z sali mecenas od-
powiedział, że koszty obsługi 
prawnej opiewały na około 57 
tys. zł, zaś koszty sądowe po-
niesione przez miasto to suma 
100 tys. zł. Sąd zasądził firmie 
DOREX zwrot wszystkich 
kosztów.
Mec. Pomerański poinfor-

mował także, iż na początku 
procesu dostał dyspozycję 
od prezydenta Szczepaniaka, 
aby jego kancelaria prawna 
opracowała strategię na wa-
rianty dotyczące ewentualne-
go wniosku o zwrot naniesień 
przez firmę DOREX. Firma 
ma 3 lata na wytoczenie takie-
go procesu, a wartość z ope-
ratu szacunkowego to około  
3 mln zł -  nie 26 – 30 mln zł, 
jak sugerują niektórzy. Zleco-
na strategia jest już przygoto-
wana i prowadzi do konkluzji, 
iż miasto wygra ewentualny 
proces o zwrot naniesień, po-
dobnie jak miało to miejsce 

Jaki zwrot przysługuje inwestorowi za naniesienia?

Stan obecny nieruchomości

żródło: UM Otwocka

żródło: UM Otwocka
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w przypadku wygranej i już 
zakończonej sprawy o zwrot 
terenu. Mecenas stwierdził, 
że strategia jest bezpieczna, 
a materiały dowodowe na tyle 
mocne, iż nie ma obawy o tę 
kwestię.
Jednocześnie zaznaczył, 
że szykowany jest wniosek 
do organów spółki DOREX  
o zwrot terenu. Zaznaczył 
też, iż prace koncepcyjne co 
do zagospodarowania tego 
miejsca mogą już się rozpo-
cząć i nawet trwać równole-
gle z ewentualnym procesem  
o zwrot naniesień.
Mecenas poinformował rów-
nież, że wygasają hipoteki na 
działki, które wróciły do miasta 
– Otwock nie przejmuje żad-
nych roszczeń obciążających.
Mec. Pomerański zgodził się 
też z rozmówcami, że część 
naniesień zbudowana została 
niezgodnie z projektem bu-
dowlanym i planem zagospo-
darowania przestrzennego, 
lecz dopóki mieszkańcy nie 
zdecydują, jakiej inwestycji 
chcą w miejscu “dziury”, nie 
sugerowałby rozwiązania ze 
zgłaszaniem tego do nadzo-

Parę dni przed wyrokiem sądu w sprawie tzw. otwockiej 
dziury, na Komisji Gospodarki Miejskiej RM, przewodni-
czący Rady Miasta Otwocka Jarosław Margielski zrobił 
prezentację dotyczącą tego terenu i sformułował kilka 
zarzutów wobec działań prezydenta w tej sprawie. 
 
W swoim wystąpieniu radny podkreślał m.in., iż wygrana 
prezydenta w sądzie z firmą DOREX o zwrot działek dzier-
żawy wieczystej (obszar 1,3) pozwoli firmie DOREX na roz-
poczęcie kolejnej rozprawy sądowej o zwrot kosztów nanie-
sień (kwota ok. 26 mln zł). Jednocześnie alarmują, iż działka 
pośrodku wielkiej dziury stanowi własność prywatnej firmy, 
co uniemożliwi zagospodarowanie całego terenu. Ponad-
to dwie północne działki na tym obszarze (4,5) są obecnie 
dzierżawione przez firmę DOREX, która nie płaci miastu na-
leżnych z tytułu umowy opłat.
Wątpliwości według radnych budzą też same naniesienia, 
gdyż  - zgodnie z planem zabudowy - znajdują się poza nie-
przekraczalną linią zabudowy, a prezydent obecnie stara 
się o zmianę przeznaczenia zagospodarowania przestrzen-
nego, co umożliwi zalegalizowanie wykonanych naniesień 
i może być rozwiązaniem szkodliwym dla interesu miasta.

Procedura, która według radnych daje miastu 100% 
gwarancji na realizację przedsięwzięcia i powinna zająć 
nie dłużej niż okres 1 roku, to:

1. zgłoszenie do PINB samowoli budowlanej -> decyzja  
o nakazie rozbiórki 

2. pozostawienie bez zmian obecnego MPZP (planu zago-
spodarowania) dla centrum Otwocka ewentualnie rozsze-
rzenie funkcji usługowych 

3. zmiana gminnego programu  rewitalizacji 

4. podjęcie przez radę miasta uchwały o wyznaczeniu ob-
szaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

5. wyznaczenie obszaru SSR (Specjalnej Strefy Rewitaliza-
cji); określony cel publiczny to promenada lub bulwar 

6. wywłaszczenie właścicieli przedmiotowych nieruchomo-
ści na cel publiczny (Art. 6 pkt 9c Ustawy o gospodarce 
nieruchomości) przy wywłaszczeniu nieruchomości wyce-
na wartości gruntów określona przez rzeczoznawcę będzie  
obniżona o nakłady konieczne do usunięcia samowoli bu-
dowlanej.

7. Pytania i zarzuty radnego zostały wyjaśnione podczas 
wyżej opisanej konferencji (oraz na stronie UM Otwock).

ZS

ru budowlanego ze wzglę-
du na koszty rozbiórki, które 
spadłyby na miasto. Gdyby 
natomiast miała tam powstać 
galeria handlowa, to raczej le-
piej pokusić o zalegalizowanie 
rzeczonych naniesień niż je 
rozbierać i budować od nowa.
Prezydent Stefański przeka-
zał mieszkańcom informację, 
iż 5 lipca br. o godzinie 18.00 
władze miasta rozpoczną kon-
sultacje społeczne dotyczą-
ce przyszłego przeznaczenia 
odzyskanego terenu. Zapro-
ponował  debatę publiczną, 
czyli wysłuchanie propozycji 
mieszkańców, stowarzyszeń  
i innych zainteresowanych ciał 
społecznych, przedstawione 
też zostaną propozycje prezy-
denta i udostępnione ankiety  
z propozycjami rozwiązania.
Na pytanie o działkę leżącą 
pośrodku terenu (dz. Nr 2), 
która wciąż należy do byłego 
inwestora, wiceprezydent Ste-
fański odpowiedział, iż nigdy 
nie należała ona do miasta. 
Mocą decyzji starostwa prze-
kazana została SPOŁEM, 
które odsprzedało ją firmie 
DOREX, a dziś właścicielem 

jest DELTA Sp. z o.o. Zazna-
czył też, iż miasto nie prowa-
dzi rozmów ze spółką DELTA, 
gdyż byłyby one przedwcze-
sne. Najpierw władze chcą 
wysłuchać zdania mieszkań-
ców, później podjąć decyzję.

W grę wchodzą  
na razie 2 koncepcje:

1. centrum handlowe
2. podziemny parking z par-
kiem miejskim wraz z infra-
strukturą towarzyszącą tj. 
fontanny, place zabaw itp.

Dopiero po rozstrzygnięciu 
kwestii zagospodarowania tego 
terenu miasto podejmie rozmo-
wy ze s-ką DELTA. W przypad-
ku gdyby wygrała koncepcja 
centrum handlowego, władze 
miasta mogłyby zaproponować 
np. utworzenie wspólnej spółki 
celowej, natomiast gdyby został 
wybrany do realizacji park z par-
kingiem - odkupienie działki..

Nareszcie! Po dwunastu latach 
zaczniemy odzyskiwać ten pre-
stiżowy punkt Otwocka.

Zuzanna Sikora

Radni stawiają  
zarzuty
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Przeciwko oczyszczalni ście-
ków opowiadał się od samego 
początku m.in. radny Józefo-
wa Adrian Pyra, a swój mocny 
głos w sprawie zabrał także 
bloger Andrzej Idziak.
Sztuką planowania proekolo-
gicznych inwestycji jest usta-
nawiać je w miejscu, gdzie są 
one autentycznie potrzebne, a 
decydować o nich powinni fa-
chowcy, a nie samorządowcy, 
którzy  nie biorącą  pod uwagę 
zdania ekologów. Ponieważ 
w Józefowie powstał projekt 
realizacji inwestycji, który za-
wiera błędy, więc jest domnie-
manie, że ekologów nie za-
proszono do współpracy. Oto 
kilka błędów:
1. Przy planowaniu inwestycji 
nie uwzględniono minimalne-
go i maksymalnego poziomu 
wód, a wzięto pod  uwa -
gę średnią/roczną ich war-
tość. Jeśli nastąpi duży wzrost 
poziomu wód, wówczas rura 

Jeszcze raz o oczyszczalni
Józefowianie już mogą zauważyć rosnącą przy ulicy Jarosławskiej oczyszczalnię ścieków. 
Inwestycja rozpoczęła się od ułożenia rury wrzutowej do Świdra, a dziś kończone są tam 
obiekty budowlane. Niestety, usytuowano ją w najbardziej prestiżowym miejscu Józefowa 
– w sercu terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych. Z jednej strony KFC, a  z drugiej  - 
hotel Holiday Inn oraz plaża miejska oblegana przez mieszkańców (i nie tylko). Wydaje się, 
że całość inwestycji godzi w interes społeczny, ponieważ zaburza walory estetyczne, ma 
wpływ na otoczenie, w jakim żyjemy i jakość życia w naszej pięknej miejscowości. W za-
mian, podobno, ma być taniej.

zrzutowa będzie w całości za-
topiona, co przy braku tłocze-
nia pompowego spowoduje, 
że ścieki wybiją i  podtopią 
samą oczyszczalnie, a wraz z 
nią sieć kanalizacyjną.
Natomiast w razie rażąco ni-
skiego stanu wód, ścieki do-
starczane rurą do rzeki Świder 
będą zrzucane bezpośrednio 
na skarpę i dno koryta. Każ-
dy z mieszkańców wie, że co 
jakiś czas dochodzi do jednej 
lub drugiej anomalii poziomu 
wód w naszej rzece.
2. Inwestycja nie przewiduje 
budowy zbiornika retencyjne-
go, który mógłby zbierać ście-
ki w razie  awarii. W pro-
jekcie natomiast mowa jest, 
iż w razie braku możliwości 
zrzutu, ścieki będą przetrzy-
mywane w kanalizacji 36 go-
dzin.

Od razu więc nasuwają się 
pytania o celowość inwesty-

cji. Żyjemy w czasach, gdy 
ideal aglomeracji nakazuje 
nam skupianie pewnych za-
dań. Fachowcy utrzymują, iż 
łączenie oczyszczania ście-
ków z kilku gmin doprowa-
dza do osiągnięcia wyższych 
standardów ekologicznych, 
przy braku fachowców  lepiej 
się nimi zarządza, są bardziej 
opłacalne i pożyteczniejsze 
dla środowiska naturalnego.
Po co więc wydawać środki 
publiczne na alternatywę, gdy 
rozwiązanie w postaci Otwoc-
kiego Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji już jest 
za miedzą i w pełni wywiązuje 
się ze swoich zadań? Czy wy-
danie ok. 43 mln złotych i tylko 
prawdopodobieństwo mniej-
szych opłat za kanalizację jest 
tego warte?

Joanna L.
(nazwisko znane redakcji)

Cóż, rozmach, z jakim są pro-
wadzone, faktycznie świad-
czy, że mamy do czynienia 
z poważnym inwestorem. 
Gorzej, że remont dotyczy 
jednej z ważniejszych arterii 
miasta i sprawia wiele uciąż-
liwości uczestnikom ruchu 
drogowego. Nie dość, że jest 
to przelotówka Wiązowna-
-Wał Miedzeszyński, to jesz-
cze na trasie tej usytuowane 
są dwie szkoły, basen, szpi-
tal neuropsychiatryczny, 
popularne centrum handlo-
we oraz hotel Holiday wraz  
z dojazdem do plaży miejskiej 
obleganej o tej porze roku. 
Na poboczu usytuowany jest 
ciąg pieszo-rowerowy rów-
nie często uczęszczany jak 
jezdnia. W ramach robót bu-
dowlanych przekładany jest 
chodnik oraz kładziona nowa 
nawierzchnia ulicy. Dość czę-
sto ruch jest wstrzymywany 
przez pracowników budowy, 

Kłopotliwy remont
Od kilkunastu dni mieszkańcy Józefowa są świadka-
mi uciążliwego remontu wzdłuż ulicy Jarosławskiej (od 
ronda do ulicy Wyszyńskiego). Z informacji uzyskanych 
od Urzędu Miasta Józefowa dowiedzieliśmy się, iż prace 
prowadzone są na zlecenie Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich – Rejon Drogowy Otwock.

a samochody przepuszcza-
ne są wahadłowo. Nie po-
trzeba wielkiej wyobraźni by 
wiedzieć, że powoduje to 
zakorkowanie ronda, ulicy 
Jarosławskiej i okolicznych 
uliczek. Piesi i rowerzyści  
w ogóle nie mogą korzystać  
z części tego odcinka.
Zwykle remonty kojarzą się 
mieszkańcom z czymś do-
brym, ponieważ końcowy 
efekt najczęściej poprawia 
jakość życia. W tym przy-
padku są pewne wątpliwo-
ści: ciąg pieszo-rowerowy 
był w dobrym stanie, na-
wierzchnia jezdni również. 
Skąd więc ten wydatek  
z publicznych pieniędzy w 
planach inwestora? Czy nie 
ma pilniejszych robót? Z 
tymi pytaniami zwróciliśmy 
się do MZDW i czekamy na 
odpowiedź.

Zuzanna Sikora
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Sześć inwestycji drogowych prowadzących do gruntów 
rolnych na terenie powiatu otwockiego otrzymało dofinan-
sowania ze środków budżetu województwa mazowieckie-
go. Umowy w tej sprawie zostały podpisane 7 czerwca br. 
w urzędzie marszałkowskim. Beneficjentami są:

Gmina Sobienie-Jeziory 
dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem 
na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej  
w m. Sobienie Szlacheckie” polegającego na budowie drogi  
z betonu asfaltowego na pow. 4984,00 m2 i długości 890,00 
m. Termin realizacji inwestycji mija 31 października 2018 roku.

Gmina Osieck 
dofinansowanie w wysokości 91 tys zł na remont 889 m  
ul. Oczni ; budowa drogi utwardzonej z kruszywa łamane-
go dolomitowego na drodze gminnej na terenie dz. ew. 791  
w m. Augustówka.

Gmina Wiązowna 
dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł na modernizację  
848 m drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Spacerowa  
w Duchnowie

Gmina Celestynów 
dofinansowanie w wysokości 83 tys. zł na modernizację 960 
m drogi dz. ew. nr 238 stanowiącej dojazd do terenów rolnych

Gmina Kołbiel  
dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł na przebudowę 704 m 
drogi w miejscowości Sufczyn, gm. Kołbiel

Powiat Otwocki 
dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł na przebudowę 440 m 
drogi powiatowej Nr 2245W w miejscowości Dobrzyniec, gmina 
Kołbiel.

Red.

Uroczystości rozpoczęła 
msza święta w intencji dru-
hów ochotników i ich rodzin, 
a także przyjaciół OSP, którą 
celebrował proboszcz para-
fii w Celestynowie, Mirosław 
Wasiak. 
Następnie przybyłych gości 
powitał prezes Zarządu OSP 
w Dąbrówce Wojciech So-
bota. Podziękował on innym 

100-lecie OSP Dąbrówka
W niedzielę, 10 czerwca,. w Dąbrówce, gm. Celestynów odbyły się uroczystości związane  
z jubileuszem 100 rocznicy powołania tutejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. 

jednostkom OSP z powiatu 
za prezenty w postaci trójnika 
oraz latarki dla OSP Dąbrów-
ka. Skarbnik jednostki druh 
Rafał Jankowski odczytał hi-
storię powstania jednostki 
OSP. 
Przy tej wspaniałej okazji 
jednostka OSP z Dąbrówki 
otrzymała znacznie więcej 
praktycznych (i trochę mniej) 

prezentów oraz wiele odzna-
czeń i dyplomów. 
Starosta Otwocki Mirosław 
Pszonka, pełniący jednocze-
śnie funkcję prezesa Oddziału 
Powiatowego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
RP w Otwocku, odznaczył 
sztandar OSP Dąbrówka Zło-
tym Krzyżem nadanym przez 
Zarząd Wojewódzkich OSP 

Rzeczpospolitej Polskiej.
Wójt gminy Witold Kwiatkow-
ski wręczył podziękowania 
poszczególnym druhom i tym 
działającym, jak i w stanie spo-
czynku oraz samej jednostce. 
Przekazał także prezent od 
gminy - agregat prądotwórczy 
z masztem oświetleniowym z 
przedłużaczem elektrycznym 
oraz 8 kompletów ubrań ko-
szarowych  - dla strażaków.
W trakcie obchodów druh 
Stanisław Bąk otrzymał me-
dal honorowy im. Bolesława 
Chomicza, najwyższe odzna-
czenie nadawane przez Pre-
zydium Zarządu Głównego 

Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP.
Część oficjalną zakończył ju-
bileuszowy tort, a wydarzeniu 
towarzyszyła Orkiestra Dęta z 
Karczewa.
Po części oficjalnej odbyły się 
zawody sportowo – pożarni-
cze, które wygrała jednostka 
z Podbieli, a OSP Dąbrówka 
zajęła II miejsce oraz część 
artystyczna, którą rozpoczął 
Andrzej Rosiewicz.

Red.

Fot. facebook.com/UrzadGmi-
nyCelestynow

Dofinansowania  
na drogi do gruntów rolnych
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Niedawno zresztą dołączyła 
do ogólnopolskiego Manifestu 
Gmin Przyjaznych Pszczołom. 
Co to znaczy, że gmina jest 
przyjazna pszczołom?
• Zakłada na swoim terenie 
Miejsca Przyjazne Pszczo-
łom, gdzie zapylacze mogą 
znaleźć pokarm, czyli rośliny 
nektarodajne i pyłkodajne do-
brane tak, aby kwitnąc jedne 
po drugich, zapewniały cią-
gły dostęp do pożywienia dla 
pszczół. 
• Edukuje mieszkańców na te-
mat roli pszczół i owadów za-
pylających w życiu człowieka i 
przyrody. Zachęca ich do za-
kładania Miejsc Przyjaznych 
Pszczołom w ogrodach, na 
tarasach i balkonach.
• Stosuje, w miarę możliwo-
ści, naturalne nawozy i środki 
ochrony roślin przy pielęgnacji 
terenów zielonych należących 
do gminy.

Miał do zaoferowania słucha-
jącym tyle konkretnej, facho-
wej wiedzy o pszczołach i 
ich hodowaniu, że aż trudno 
było uwierzyć, iż zajmuje się 
pszczelarstwem tylko kilka 
lat. Niezbyt długo, ale z pełną 
pasją. Co prawda jak mówił,  
sentyment do pszczół pojawił 
się już w dzieciństwie, po-
nieważ dziadek miał ule, ale 
sam zajął się nimi niedawno 
i to trochę przez przypadek. 
Jesienią 6 lat wstecz znalazł 
opuszczony mały rój pszczeli 
i postanowił się nim zaopie-
kować. Zbudował więc ul, ale 
- jak mówi -  brakowało mu 
wiedzy na temat możliwości 
udzielenia pomocy i, niestety, 
pszczoły nie przetrwały zimy. 
Zostało jednak zainteresowa-

CZŁOWIEK Z PASJĄ

Przyjaciel pszczół
nie tymi owadami. Kupił pod-
ręczniki, szukał informacji w 
internecie, rozmawiał z innymi 
pszczelarzami. I teraz może 
poszczycić się niewielką, ale 
dobrze działająca pasieką, 
która przynosi mu wiele zado-
wolenia i oczywiście profity w 
postaci miodu. - Postawiłem 
na ul wielkopolski - mówi Piotr 
Gryz - najbardziej typowy na 
Mazowszu, który tu się dobrze 
sprawdza. Płytka ramka, ale 
jest wielokorpusowy i dlatego 
łatwy w rozbieraniu, łatwy w 
podbieraniu miodu, łatwy w 
prowadzeniu pasieki. Obecnie 
mam 10 uli w pełnej sile i dwa 
zapoczątkowane.
Czy słowo „łatwy” kojarzy-
ło Wam się kiedykolwiek z 
pszczelarstwem? Otóż i takie 

Jednym ze stoisk na ekopikniku w Zakręcie, które najbardziej niechętnie opuszczało się, 
było stoisko pszczelarza. Do Piotra Gryza z Woli Duckiej, który je prowadził, lgnęli jak mu-
chy do miodu mali i duzi uczestnicy imprezy. Młodych przyciągał przede wszystkim prostą, 
ale nadzwyczaj atrakcyjną prezentacją pszczelej rodziny w małym szklanym ulu. Uwagę 
dorosłych przykuwał opowieściami o życiu tych niezwykle pożytecznych owadów. 

zajęcie może być łatwe i przy-
jemne, gdy podchodzi się do 
niego z pełnym zaangażowa-
niem i z sympatią jak pan Piotr, 
który najwyraźniej jest abso-
lutnie zafascynowany pszcze-
lą pracowitością, inteligen-
cją i organizacją. Jest także 
oburzony na pseudorolników, 
którzy mimo obowiązującego 
prawa, opryskują swoje upra-
wy środkami owadobójczymi 
czy chwastobójczymi i trują 
w ten sposób pszczoły i wie-
le innych, jakże potrzebnych, 
owadów zapylaczy. 
Mówią, że dob re słowo jest 
jak miodu plas ter... Za pewnik 
można uznać, że opowieści 
tego pasjonata są okraszone 
dobrym miodem.

Kazimiera Zalewska

Piknik pod znakiem pszczoły
W sobotę, 9 czerwca, w Zakręcie dominowały żółte i czarne paski. W ten sposób m.in. pod-
czas IV Eko-Pikniku gmina Wiązowna demonstrowała swoją troskę o pszczoły.  

Realizacja dwóch pierwszych 
zadań była widoczna właśnie 
podczas pikniku, gdzie pre-
zentowano prace laureatów 
konkursu na najładniejszy 
domek dla owadów zapylają-
cych. W efekcie ma powstać 
sieć domków zlokalizowanych 
na prywatnych posesjach, 
gdzie owady będą mogły się 
schronić. Pszczoły zostały też 
bohaterami przeprowadza-
nych warsztatów i zabaw.
Owady te stanowiły temat 
przewodni  rodzinnej imprezy 
plenerowej, co nie znaczy, że 
inne  - ważne dla środowiska 
-  sprawy nie były poruszane. 
Młodzież szkolna przy pomo-
cy kartek agitowała w sprawie 
dbania o czyste powietrze. 
Podsumowana została tak-
że kwietniowa akcja sprząta-
nia gminy „Czyste sołectwo 
– moja wizytówka”, w którą 
zaangażowało się ok. 1400 

osób. Podczas pikniku liderzy 
akcji w sołectwach stawili się 
po wyrazy podziękowania za 
udział przekazane w formie 
dyplomu. 
Podczas pikniku nie zabrakło 
tradycyjnej już zbiórki elektro-
odpadów. W zamian za elek-
trośmieci mieszkańcy gminy 
mogli dostać sadzonki drzew. 
Ważną częścią wydarzenia 
były występy dzieci i młodzie-
ży, m.in. Wiązowski Teatr Mu-
zyczny przedstawił spektakl 
„Wielki Festiwal”. Ponadto 
uczestników bawiły Kosmo-
kwaki, Magda Wasylik i zespół 
Red Queen, zadziwiali ucznio-
wie szkoły tańca Fast Step... 
Przeprowadzanej w formie 
zabawy edukacji i atrakcji było 
w bród.  
Zobaczcie zresztą na zdję-
ciach.

Kazimiera Zalewska
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- Na terenie naszego nadle-
śnictwa znajduje się tzw. PAD 
(punkt alarmowo – dyspozy-
cyjny), skąd prowadzimy dzia-
łania prewencyjne, śledząc 
wszelkie zagrożenia pożaro-
we. Mamy tutaj wieżę o wy-
sokości 35 m z zainstalowa-
ną kamerą. Druga, podobna, 
pracuje na Leśnictwie Zbójna 
Góra w Wawrze, nieopodal 
ul. Świebodzińskiej. Miesiąc 
temu w nadleśnictwie został 
zamontowany nowy sprzęt 
- są to bardzo czułe kame-
ry pracujące w systemie HD. 
Każda z nich ma zasięg koła o 
promieniu ok. 30 km. Odczy-
ty z obu kamer prowadzimy 
obecnie tylko w Celestynowie. 
Tutaj przesyłany jest również 
obraz ze Zbójnej Góry . Do 
niedawna każda kamera miała 
osobny punkt alarmowo - dys-
pozycyjny. Dzięki obu kame-
rom monitorujemy lasy, które 
leżą na terenie Nadleśnictwa 
Celestynów, czyli od Pilawy 
na południu aż po dzielnice 
warszawskie. Przy budyn-
ku nadleśnictwa znajduje się 
specjalne pomieszczenie, 
gdzie nasi pracownicy, dzięki 
specjalnej aplikacji kompute-
rowej, prowadzą monitoring 
oraz zarządzają informacją 
pożarową .
W działaniach prewencyjnych 
pomaga leśnikom ogródek 
jordanowski,który jest zloka-

lizowany przy budynku nad-
leśnictwa. Urządzenia tam 
zamontowane odczytują na-
stępujące parametry: tempe-
raturę powietrza na różnych 
wysokościach, wilgotność 
powietrza, temperaturę gleby, 
prędkość wiatru, ciśnienie at-
mosferyczne, opad chwilowy i 
sumę opadów. Na podstawie 
tych danych prognozowane 
jest zagrożenie pożarowe dla 
sąsiednich nadleśnictw.
- Do działań prewencyjnych 
zalicza się również codzienne 
badanie ściółki z wybranych 
terenów leśnych. Każdego 
dnia o godz. 9.00 i 13.00, 
próbki trafiają do specjalnego 
urządzenia, które sprawdza 
wilgotność ściółki. To dla nas 
niezwykle ważna informa-
cja. Na jej podstawie określa 
się bowiem odpowiedni alert 
przeciwpożarowy. W trzystop-
niowej skali 3 stopień wskazu-
je na najwyższe zagrożenie 
i właśnie taki mamy dzisiaj 
(14.06). Wilgotność ściółki 
wynosi obecnie 18%. Dla po-
równania podam, że wilgot-
ność drewnianego parkietu 
w domu to ok. 14-15%. Przy 
tym parametrze zapłon ściół-
ki odbywa się w temperatu-
rze ok. 300 oC. Papieros pali 
się w temp. ponad 600 oC, a 
zapłon zapałki to ok. 900 oC. 
Jeśli wilgotność spadnie poni-
żej 10%, to przez kolejnych 5 

dni zostanie ogłoszony zakaz 
wstępu do lasu.
Leśnicy mają na wyposażeniu 
również wóz bojowy -  tere-
nówkę z napędem 4x4 i nie-
wielkim sprzętem gaśniczym 
-  który jest wykorzystywany 
przede wszystkim do fizycz-
nego zlokalizowania pożaru. 
Zainstalowany sprzęt z 600 
litrami środka gaśniczego 
pozwala też ugasić niewiel-
kie zarzewie ognia. Jak mówi 
nadleśniczy:

Lepiej zapobiegać, niż gasić
- rozmowa z nadleśniczym Arturem Dawidziukiem
Jak podaje rzecznik prasowy KP PSP mł. kpt. Maciej Łodygowski, w ostatnich dniach (4-11.06) Straż Pożarna interwenio-
wała 12 razy, gasząc trawy lub niewielkie zarzewia ognia w ściółce leśnej. Na szczęście w żadnym przypadku nie doszło 
do rozprzestrzenienia się pożaru i wielohektarowych zniszczeń lasu czy domostw. Zwróciliśmy się z pytaniem o działania 
prewencyjne, dotyczące ochrony lasów, do nadleśniczego Nadleśnictwa Celestynów p. Artura Dawidziuka.

- Pożar szybko zlokalizowany 
w zarodku daje się łatwo uga-
sić. Staje się niebezpieczny 
dopiero wtedy, kiedy zaczyna 
się szybko rozprzestrzeniać. 
Wyróżniamy dwa rodzaje po-
żarów: dolne i górne, a więc 
ściółki leśnej i koron drzew. 
Bardzo ważnym zadaniem 
jest nie dopuścić do sytuacji, w 
której ogień przedostaje się do 
górnych partii lasu. Kiedy palą 
się korony drzew, pożar staje 
się bardzo niebezpieczny.

W tym roku doszło do ponad 
20 pożarów. Na szczęście nie 
było w tym pożarów górnych, 
a wszystko dzięki udanej 
prewencji i szybkiemu reago-
waniu. Największy pożar po-
chłonął powierzchnię ok. 1 ha. 
Niestety, jak podaje nadleśni-
czy Artur Dawidziuk, przyczy-
ną 8 z 10 pożarów jest dzia-
łanie człowieka, w tym aż 4 to 
działanie celowe. W zeszłym 
roku został ujęty podpalacz, 
któremu udowodniono wy-
wołanie kilkunastu pożarów. 
Został prawomocnie skaza-
ny przez sąd na prace spo-
łeczne - kilkadziesiąt godzin 
miesięcznie przez jeden rok. 
Odpracowuje je obecnie w 
Nadleśnictwie Celestynów(!), 
mając okazję poznać skutki 
swoich piromańskich działań.

Sławomir 
Wąsowski
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Ala jest mieszkanką wsi Glina 
w gminie Celestynów. Dziew-
czynka cierpi od urodzenia na 
rzadką chorobę genetyczną - 
zespół Wolfa-Hirschhorna, nie 
może chodzić ani siedzieć. Ma 
problemy z mówieniem i zro-
zumieniem otaczającego ją 
świata. Jedyną szansą na po-
lepszenie jakości jej życia jest 
intensywna i przede wszyst-
kim systematyczna rehabili-
tacja. Leczenie, które polega 
na łagodzeniu objawów cho-
roby, jest jednak niesłychanie 
kosztowne. Rekomendowane 
przez lekarzy częste wyjaz-
dy na turnusy rehabilitacyj-
ne przekraczają możliwości 
finansowe jej mamy. Środ-
ki zbierane przez Fundację 
#DrużynaBłażeja mają pomóc 
w sfinansowaniu ćwiczeń, któ-
re są istotnym elementem le-
czenia dziewczynki.

Razem dla kogoś 
potrzebującego

Organizowane od czterech lat 
turnieje sportowe Bad Boys 
Cup mają na celu nie tylko 
pomoc potrzebującym, ale  
i integrację lokalnego środo-
wiska poprzez współdziałanie 
w ważnym społecznie celu. 
Pierwsze dwa wydarzenia zor-
ganizowano z myślą o Pawle 
Ślewińskim, kapitanie drużyny 
Bad Boys, mieszkańcu Wól-
ki Mlądzkiej, który leczył się 
na chorobę nowotworową. 
Niestety, mimo finansowe-
go wsparcia i wysiłków wielu 
ludzi, nie udało się go urato-
wać. Ale ziarno, rzucone na 
podatny grunt ludzkiej empa-
tii, dało dobry plon. Pozwoliło 
zainicjować powtarzaną raz  
w roku akcję odpowiadającą 
na istotne potrzeby lokalnej 
społeczności. Akcję - dodaj-
my, przynoszącą wymierne 
efekty. Pozytywnym boha-
terem tych działań jest Teoś 
Górski, dla którego zbierano 
środki podczas ubiegłorocz-
nej edycji turnieju. Chłopczyk 
w maju tego roku przeszedł 
pomyślnie operację stawów 

w Stanach Zjednoczonych  
i aktualnie jest w trakcie reha-
bilitacji. Wszystko wskazuje 
na to, że jego historia znajdzie 
szczęśliwy finał.

Pokaźna zbiórka
Turniej Bad Boys Cup - mówi 
Tomasz Cymerman, prezes 
Fundacji #DrużynaBłaże-
ja - adresowany jest do ludzi 
sprawnych, którzy potrafią  
i chcą grać w piłkę nożną. 
Większość drużyn, które star-
tują w naszym turnieju, wcho-
dzi w skład Otwockiej Ligi 
Szóstek Piłkarskich. 10 maja 
- z powodu naszej imprezy 
- cała kolejka rozgrywek ligi 
została odwołana, a wszyst-
kie występujące w niej druży-
ny wzięły udział w rywalizacji  
o Puchar Bad Boys. Zresztą 
nie tylko one, bo były również 
drużyny z Kobyłki i Ostrówka.
Tak jak to miało miejsce  
w przypadku poprzednich 
edycji, również i podczas te-
gorocznych rozgrywek, piłka 

Źli chłopcy czynią dobro

10 czerwca br. na terenie kompleksu sportowego w Wólce Mlądzkiej odbył się już po raz czwarty charytatywny turniej pił-
karski Bad Boys Cup, organizowany przez Klub Sportowy Vulcan oraz Otwocką Ligę Szóstek Piłkarskich. Celem imprezy 
była zbiórka środków finansowych dla 3,5-letniej Alicji Marciszewskiej, podopiecznej Fundacji #DrużynaBłażeja.

nożna po raz kolejny połączyła 
ludzi, a ci w sportowych zma-
ganiach po raz kolejny udo-
wodnili, że mają wielkie serca. 
Na konto małej Alicji trafiło nie 
tylko wpisowe każdej z drużyn 
biorących udział w turnieju  
w kwocie co najmniej 100 zł, 
ale i większe datki wrzucane do 
turniejowych skarbonek przez 
zawodników, kibiców drużyn 
oraz okolicznych mieszkań-
ców, którzy licznie stawili się w 
tę słoneczną, upalną niedzielę 
na stadionie Vulcana. A że or-
ganizatorzy, poza programem 
sportowym, przewidzieli rów-
nież stoiska gastronomiczne 
oraz różnego rodzaju atrakcje 
dla dzieci, bawiono się wy-
śmienicie. Konto Alicji uzupełnił 
także dochód z cateringu oraz 
loterii fantowych. W sumie,  
w trakcie całej zbiórki, udało 
się zgromadzić niemałą kwotę, 
bo aż 43 370 złotych.
- Zbiórka pieniędzy - podczas 
takich imprez jak nasza - jest 
oczywiście ważna - kontynu-
uje Tomasz Cymerman - ale 
równie istotny jest aspekt 

sportowy i społeczny samego 
wydarzenia. Ważne jest też, 
by ludzie poznali Alę, dowie-
dzieli się na co choruje i jak 
można jej pomóc.

Wuwuzele  
wzięły Puchar

W tegorocznym turnieju Bad 
Boys Cup wzięło udział 56 
drużyn z powiatu otwockiego, 
które rywalizowały ze sobą w 
14 grupach, w większości li-
czących po 4 drużyny. Z każ-
dej z nich do dalszych rozgry-
wek, rozgrywanych systemem 
pucharowym, awansowały 
dwa najlepsze teamy. Dzie-
sięciominutowe mecze toczy-
ły się równolegle na trzech 
boiskach. Do południa swoje 
spotkania rozgrywały drużyny 
z grup od „A” do „H”, a po po-
łudniu - od „I” do „N”. Drużyny, 
który wyszły z grup z pierw-
szego lub drugiego miejsca, 
aby zakwalifikować się do 
decydującej fazy rozgrywek, 
musiały przejść eliminacje 1/8 
finału, a następnie ćwierćfinał 
i półfinał. Tegorocznym zwy-
cięzcą zawodów została dru-
żyna ,,Wuwuzele”, która po 
emocjonującym meczu z dru-
żyną ,,Giera nocą” zakończo-
nym wynikiem 0:0, zwyciężyła 
w rzutach karnych 7:6. Na naj-
niższym stopniu podium tur-
niejową rywalizację zakończy-
ła drużyna ,,Fermenciarze”, 
która w meczu o 3. miejsce 
pokonała ,,Home-Team” -  2:1. 
Drużyny, które znalazły się w 
gronie zwycięzców, zostały 
nagrodzone - odpowiednio do 
zajętego miejsca - vouchera-
mi na zakup sprzętu sporto-
wego w kwocie: 500, 300 i 200 
złotych.

Przykład lokalnej 
solidarności

Z poziomem sportowym pił-
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Wszyscy ci, którzy finansowo chcą pomóc Ali, mogą doko-
nać wpłat na indywidualny numer rachunku bankowego:

Bank Zachodni WBK S.A.:  
83 1090 1753 0000 0001 3601 1320

Fundacja #DrużynaBłażeja, ul. Ejsmonda 48 a,  
05-420 Józefów

W tytule przelewu należy wpisać:
„Marciszewska Alicja - darowizna na poprawę  

i ochronę zdrowia”.

karskiego widowiska, jak to 
zwykle dzieje się w tego ro-
dzaju turniejach, w których 
biorą udział zawodnicy w róż-
nym wieku i dysponujący nie-
jednakowym poziomem umie-
jętności, bywało rozmaicie, 
ale nie to jest ważne. Liczyła 
się przede wszystkim spor-
towa rywalizacja i chęć nie-
sienia pomocy. W całym Bad 
Boys Cup rozegrano łącznie 
115 meczów, w których wzięło 
udział ok. 500 zawodników.

- Warto wspomnieć przy oka-
zji tych zawodów - konkluduje 
Tomasz Cymerman - o miesz-
kańcach Wólki Mlądzkiej, któ-
rzy pod względem aktywno-
ści społecznej są naprawdę 
niesamowici. Rzadko spoty-
ka się tak dalece pozytywny 
przykład lokalnej solidarności, 
chęci włączania się w akcje 
charytatywne oraz ofiarności 
dla potrzebujących.

Andrzej Idziak

Organizując nasze spotka-
nia, za każdym razem stwier-
dzam, że mam wokół siebie 
naprawdę wspaniałych ludzi, 
na których pomoc mogę li-
czyć. Bez nich nie byłoby 
tych imprez. To dzięki nim 
możemy sprawiać dzieciom 
radość. Podczas zabaw 
zdrowe dzieci opiekowały 
się swoim mniej sprawnym 
rodzeństwem:razem układali 
tangramy, śpiewali piosenki, 
dmuchali balony, a maluchy 
na nich malowały. Bawiliśmy 
się wszyscy - duzi i mali. 
Codzienność dla tych rodzin 
nie jest łatwa, dlatego tym 
bardziej jestem wdzięczna 
Przyjaciołom- Sponsorom za 
pomoc: Ryszardowi Kraw-
czykowi – Piekarnia Staro-
polska, Dariuszowi Oskro-
bie- Zakłady Oskroba, 
Markowi Kocko- sklep Le-
wiatan, Zakłady Paluszki Ma-
kiko z Józefowa. Dzięki nim 
zarówno poczęstunek, jak  
i paczki były bardzo bogate 
-  28 dzieci zostało hojnie 
obdarowanych. Nie wszyscy 
dotarli z różnych względów, 
ale wszyscy paczki otrzyma-
li, do niektórych podarki po 
prostu dojechały. 
W paczkach znalazły się 
również upominki ze Szwaj-
carii od pań:Reguli Hugento-
bler Kern i Małgorzaty Kern, 
które pomagają nam od lat. 
Wszystkim bardzo gorąco 
dziękujemy. To był bardzo 
udany dzień. 

Przewodnicząca Klubu
- Ewa Wawrzynowska

Radosny Dzień Dziecka 
dzięki przyjaciołom

W sobotę, 9 czerwca,  
w PMDK w Otwocku Stowa-
rzyszenie Interclub Femina 
- Klub Rodziców Dzieci Nie-
pełnosprawnych w Otwoc-
ku zorganizowało imprezę 
z okazji Dnia Dziecka.
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Wielkie Wodowanie rozpoczął 
Grzegorz Świtalski śpiewają-
cy pieśni flisaków. Następnie 
mieliśmy przyjemność zoba-
czyć występ Kapeli Ludowej 
Mazowszanie – laureatów 
pierwszego przeglądu zespo-
łu śpiewaków i muzyków ludo-
wych. Cztery Refy w składzie: 
Izabela Puklewicz-Łuczak, 
Maciej Łuczak, Jerzy Ozaist, 
Zbigniew Zakrzewski oraz 
Wiktor Bartczak to kolejny ze-
spół, który uświetnił festiwal. 
Repertuarem wprowadził nas 
w całkowicie morski klimat 
poprzez szanty oraz inne pie-
śni morskie. 
Kolejny na scenie był zespół 
Oranżada grający transowo-
-melodyjną muzykę i psycho-
deliczną lirykę. Robert Derlat-
ka, Michał Krysztofiak i Artur 
Rzempołuch, którzy  tworzą 
zespół, mieli okazję wystę-
pować na licznych krajowych 
i zagranicznych festiwalach. 
Grali również muzykę na żywo 
do filmu Charliego Chaplina w 
programie „Taper” emitowa-
nym na antenie TVP Kultura. 
Nie zawiedli również Świder-
majer Orkiestra z folk-rocko-
wym repertuarem, który po-
rwał plażowiczów do tańca. 
Nasza nadświdrzańska kape-
la w składzie: Marcin Michal-
czyk, Marcin Kałuski, Piotrek 
Kostrzewa, Maciek Łabudzki, 
Tomek Garboliński, Bartek 
Sędek oraz Maciek Czarnecki 
w 2015 roku wydała swoją de-
biutancką płytę, którą można 
było zakupić po koncercie.

Gościem specjalnym Mem-
brany był zespół Vavamuffin. 
Nasz festiwal był jednym z 
ich punktów trasy koncertowej 
Vavamuffin on the Road 2018. 
Grupa od 2003 roku gra mu-
zykę reggae oraz raggamuffin 
z elementami dub i dancehall.
Kapela ze Wsi Warszawa to 
zespół grający muzykę fol-
kową, który występował już 
ponad setki razy,  głównie za 
granicą. Koncertowo zwiedzili 
już ponad 30 krajów na 4 kon-
tynentach. W 2004 roku od 
BBC otrzymał nagrodę dla no-
wej twarzy europejskiej muzy-
ki folkowej. Jak sami mówią, 
w ich muzyce można usłyszeć 
transowy groove, elementy 
qawwali i fidel płocką. Czym 
jest fidel płocka? Ano trzyma-
ny w pozycji kolanowej stru-
nowy instrument smyczkowy. 
Ostatnim zespołem grającym 
nad Świdrem był pop-rockowy 
Buzu Squad. W 2004 roku wy-
stępowali na festiwalu Przy-
stanek Woodstock.
Po koncertach wraz z Kapelą 
ze Wsi Warszawa przenie-
śliśmy się nad samą rzekę, 
gdzie przy świetle ognia i 
blasku księżyca słychać było 
akustyczny śpiew wokalistek 
stanowiący zapowiedź cha-
rakteru kolejnych wakacyj-
nych koncertów.

Zuzanna Sikora

PS. Kolejne wydarzenie z 
cyklu „Membrana” - 8 lipca 

- „Pieśni Mocy”.

Święto rzeki
9 czerwca rozpoczął się cykl spotkań nad Świdrem pod 
nazwą „Membrana”. Jest to festiwal poświęcony rzece w 
jej przyrodniczym i symbolicznym znaczeniu. Pierwsze 
spotkanie odbyło się na plaży miejskiej w Otwocku przy 
akompaniamencie m.in. Zespołu Ludowego z Wojewódz-
twa, Świdermajer Orkiestry oraz Vavamuffin. Jednym z fun-
damentalnych postanowień festiwalu było pokazanie lokal-
nej sceny muzycznej – od najbardziej zakorzenionych do 
współczesnych interpretatorów.

Kapela Ludowa Mazowszaki

Cztery Refy

Oranżada

Świdermajer Orkiestra

Vavamuffin
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Impreza rozpoczęła się o go-
dzinie dziesiątej, a przybyli na 
nią uczniowie i rodzice z SP 2 
oraz przyjaciele szkoły i wszy-
scy zainteresowani dobrą 
zabawą. Już na początku na 
uczestników wydarzenia cze-
kało zmierzenie się z testem 
wiedzy o bezpieczeństwie w 
ruchu drogowym. Wzięło w 
nim udział wielu uczniów, co 
nie dziwi, ponieważ stawka 
konkursu była wysoka. Zwy-
cięzca dostał bowiem prawo 
do wzięcia udziału w kolejnym 
jego etapie, rozgrywanym w 
Warszawie, gdzie główną na-
grodą jest skuter. Po zaciętej 
i wyrównanej rywalizacji lau-
reatem został Mateusz Mróz. 
Organizatorzy podkreślali 
także wysoki poziom wiedzy 
pozostałych uczestników roz-
grywki, co cieszy, bo to oni 
będą przecież przyszłymi kie-
rowcami na naszych drogach.
Kulminacyjnym momentem 

Na początku uroczystości ze-
brani goście oraz pozostali 
uczestnicy odśpiewali hymn 
państwowy, flaga została 
wciągnięta na maszt, po czym 
wysłuchano okolicznościo-

Jarmark „U Irenki”
Ostatnia sobota to był czas wielkiej aktywności dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ireny 
Sendlerowej w Otwocku.Właśnie tego dnia, czyli  9 czerwca, w „dwójce” odbył się bowiem 
,,Jarmark u Irenki”. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach obchodów Roku Ireny 
Sendlerowej, aby oddać hołd ,,Tej, która z największym poświęceniem działała na rzecz 
ratowania drugiego człowieka”.

imprezy stała się parada jed-
nośladów ulicami Otwocka, 
w której wzięli udział uczest-
nicy jarmarku wraz ze swo-
imi rowerami, skuterami czy 
motocyklami i w ten sposób 
uczczono pamięć Ireny Sen-
dlerowej. Do wyjątkowego 
przejazdu przyłączyli się m.in. 
motocykliści z klubu Warsaw 
Chapter Poland.
Otwarcie samego Jarmarku 
nastąpiło już na boisku „dwój-
ki”. Tam nastąpiło symbolicz-
ne odsłonięcie nowego, wyjąt-
kowego muralu  przez grupę 
Otwockie Murale, przedstawi-
ciela Urzędu Miasta Otwocka 
Andrzeja Wysoczańskiego i 
przewodniczącego samorzą-
du uczniowskiego. Malowidło, 
znajdujące się na budynku 
placówki, przedstawia patron-
kę szkoły, czyli Irenę Sendle-
rową otoczoną przez barwne 
motyli, a  zostało stworzone 
przez ekipę artystów z Otwoc-

ka, o czym pisaliśmy także w 
ostatnim numerze gazety.
Na ,,Jarmarku u Irenki”  nie 
zabrakło też innych atrakcji: 
z pokazem zawitała grupa ta-
neczna Sauté z Józefowa, na 
uczestników czekały warszta-
ty tworzenia pięknych origami 
czy kąciki zdobniczo- jubiler-
skie. Uczniowie brali również 
udział  w loterii fantowej, ma-
lowaniu twarzy i pokazach ra-
towniczych, a na wszystkich 
spragnionych - wszak do-
skwierał upał - czekały świeże 
soki oraz kawiarenka, można 
było także spróbować przy-
smaków z grilla.  
Sobotni „Jarmark u Irenki” 
przyciągnął wielu otwocczan, 
a wydarzenie - przygotowa-
ne wspólnie przez uczniów i 
rodziców oraz zaproszonych 
gości - jeszcze bardziej zinte-
growało społeczność szkolną.

Sebastian Rębkowski

Piknik Motoryzacyjno - Obronny
W ostatnią sobotę, 9 czerwca, na terenie Zespołu Szkół im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Karczewie odbyło się wy-
jątkowe wydarzenie. Szkoła była bowiem gospodarzem pikniku związanego z motoryzacją i obronnością. Przybyło wielu 
znakomitych gości, nie zabrakło licznych pokazów uczniów, a także tradycyjnej grochówki.

wych przemówień, m.in. bur-
mistrza Karczewa Władysła-
wa Dariusza Łokietka.  
W dalszej części można było 
obejrzeć prezentację sprzętu 
wojskowego. Dociekliwi obser-

watorzy zapoznali się z ekwi-
punkiem, jakim dysponują: 
Oddział Zabezpieczenia Gar-
nizonu Stołecznego, 10. Pułk 
Samochodowy oraz 23. Baza 
Lotnictwa Taktycznego. Poka-

zy cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem przybyłych, tym bar-
dziej, że okazji do przyjrzenia 
się z tak bliska wyposażeniu 
wojskowemu nie ma zbyt wielu 
w naszych okolicach.   

Na pikniku nie zabrakło także 
pokazów zabytkowych pojaz-
dów, które przed laty służyły 
w wojsku, jak np. polskie he-
likoptery czy specjalistyczne 
samochody wojskowe. Do 
Karczewa przybyli również 
żołnierze Centrum Farmacji 
i Techniki Medycznej z Cele-
stynowa, którzy przedstawili 
zebranym umiejętności psów 
wojskowych i pokazali spo-
soby tresury tych zwierząt. W 
międzyczasie zorganizowano 
także pokazy służb ratowni-
czych z OSP, a także przepro-
wadzono promocję Terytorial-
nej Służby Wojskowej.
Po części pokazowej przy-
szedł czas na zawody spor-
towo- obronne pomiędzy kla-
sami mundurowymi powiatu 
garwolińskiego i otwockiego 
oraz szkolne zawody motory-
zacyjne. W organizację wyda-
rzenia czynnie zaangażowali 
się uczniowie oraz nauczycie-
le Zespołu Szkół w Karczewie.
Uczestnicy pikniku z pewno-
ścią nie wyszli zawiedzeni. 
Oprócz przeżycia wielu wra-
żeń, mogli także zaspokoić 
swój głód legendarną wojsko-
wą grochówką, przysmakami 
z grilla, a także ciastem, nato-
miast na spragnionych czeka-
ły napoje.

Sebastian Rębkowski
 

Fotorelacja: FB/ Zespół Szkół 
ks. kard. Stefana Wyszyńskie-
go w Karczewie
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Powiat Otwocki

Kulturalne fiszki

Wiązowna

Otwock
17 czerwca, godz. 11.00, Teatr im. S. Jaracza,  

ul. Armii Krajowej 4
Tym razem będzie to niecodzienny „Poranek w teatrze” – tema-
tem spotkania dla dzieci stanie się pierwsza pomoc. Najmłodsi 
dowiedzą się, jak należy zachować się w razie zagrożenia, wy-
padku lub niebezpiecznej sytuacji. Jakie czynności po kolei wy-
konać, kogo powiadomić, jak wykonywać prawidłową resuscy-
tację. Wstęp wolny.

23 czerwca, godz. 18.00,  
Klub Mlądz, ul. Majowa 202

Zapraszamy na Noc Świętojańską, a w programie m.in.: wicie 
wianków, pochód nad rzekę i puszczanie wianków, zabawy  
i konkury dla dzieci, poszukiwanie kwiatu paproci. Wstęp wolny.

24 czerwca, godz. 15.00,  
Klub Smok ul. Warszawska 11/13

„Wiatr w szafie” to już tradycyjne spotkanie kolekcjonerskie – bę-
dzie można wymienić swoje  niepotrzebne ubrania, dodatki itp.. 

Karczew
22 czerwca, godz. 19.00,  

Piwnica pod Barankiem, ul. Widok 2
Sekcja Teatralna Klubu Seniora Miejsko – Gminnego Ośrod-
ka Kultury zaprasza na inscenizację pt. „Miasto, które znam”  
w reżyserii Laury Łącz. Wstęp wolny.

Józefów
17 czerwca, godz. 15.00,  

MOK Józefów, ul. Wyszyńskiego 1
Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie zaprasza na obchody 
45-lecia istnienia oraz Europejskiego Roku Dziedzictwa.  Plene-
rowe wydarzenie edukacyjno-artystyczne przygotowane zostało 
w partnerstwie ze szkołami i przedszkolami z Józefowa, które 
przedstawią kulturę wybranych krajów europejskich: Polski, 
Francji, Irlandii, Czech, Rumunii, Hiszpanii, Niemiec, Anglii oraz 
Kresów Polskich. W programie również warsztaty plastyczne, 
muzyczne i kulinarne, a także występy artystyczny na scenie 
plenerowej. Wstęp wolny.

22 czerwca, godz. 18.00,  
MOK Józefów, ul. Wyszyńskiego 1

Młodzieżowy Teatr Generacja zaprasza na spektakl „Wojna pór 
roku” w reżyserii Krzysztofa Czekajewskiego. Jest to komedia 
ukazująca zmagania pór roku o to, kto zdobędzie przewagę  
w naturze. Złą postacią jest zima, która chce rządzić innymi. Żeby 
więc pokonać wiosnę, lato i jesień, próbuje zaczarować rzeczywi-
stość. Efekty magii są jednak zaskakujące... Wstęp wolny.

Zabieżki
24 czerwca, godz. 16.00, plac przy OSP, 

 ul. Prym. Wyszyńskiego 2
Zapraszamy na piknik rodzinny, w programie m.in.: pamiątko-
we zdjęcie wszystkich mieszkańców, występy dzieci, występ 
zespołu ludowego „Podbielanki” oraz kapeli „Pod Hydrantem”. 
Ponadto przewidziano zawody strażackie dla dzieci, animacje 
dla dzieci, urządzenia pneumatyczne oraz wiele innych atrakcji. 
Wstęp wolny.

Bocian i żabka
Biblioteka Publiczna w Wią-
zowne zaprasza wszystkie 
dzieci na spektakl pt. „Bocian 
i żaba”. Poznacie niesforną 
Hanusię, żabkę, która pochło-
nięta zabawą zlekceważyła 
ostrzeżenia bliskich i oddaliła 
się od domu, trafiając na łąkę. 

A tam pełno jest odwiecznych 
wrogów żab, czyli bocianów. 
Ale czy bociek Marianek fak-
tycznie będzie groźnym wro-
giem? Przekonacie się sami. 
„Bocian i żaba” to spektakl, 
który uczy i bawi - wesołe pio-
senki i zabawne dialogi umilą 

czas najmłodszym, a prze-
kazywane treści uczą dzieci 
słuchania przestróg osób star-
szych, a także zwracają uwa-
gę na zagadnienie tolerancji.
 

Wstęp 10 zł – dzieci  
(dorośli bezpłatnie)

18 czerwca (poniedziałek), 
godz. 18.00

Biblioteka Publiczna Gminy 
Wiązowna, ul. Kościelna 41

ATM im. St. Jaracza w Otwoc-
ku zapraszają na sztukę „Lek-
komyślna siostra” w adaptacji 
i reżyserii Edwarda Garwo-
lińskiego. Sztuka napisana  
w 1904 r. zyskuje nowe życie 
na deskach naszego teatru. 
Postacią tytułową jest Maria, 

Otwock

Powrót po latach
przed laty wydana za mąż za 
Władysława, którego notabe-
ne nigdy nie kochała. Ucie-
ka od męża, zostawiając mu 
dziecko. Mieszka w Wiedniu 
z bogatym, acz starym hrabią 
Ottokarem von Stieglitz, ale  
w końcu wraca do rodzinnego 

domu i chce się ustatkować...
Co z tego wyniknie, zobaczy-
cie sami. Bilety w cenie 15 zł 
(przedsprzedaż) oraz 20 zł  
(w dniu spektaklu). Do na-
bycia również przez internet 
(www.biletyna.pl).

16 czerwca (sobota), 
godz. 19.00

Teatr im. S. Jaracza, 
ul. Armii Krajowej 4

Józefów

Taneczna baśń
„Szewczyk” to niezwykły spektakl taneczny  
w wykonaniu zespołu Tańca Polskiego. Widowi-
sko inspirowane jest bajką Janiny Porazińskiej pt. 
„Szewczyk Dratewka” i opowiada o chłopcu, który 
wcielił się w postać Szewczyka. Jest on symbo-
lem skromności, pracowitości, dobroci i dziecięcej 
radości, dzięki której nawet najbardziej smutne  
i ponure osoby mogą choć na chwilę uśmiechnąć 
się i zapomnieć o codziennych smutkach. W ten 
kolorowy świat baśni przeniesie wszystkich żywa 
muzyka z tańcami, takimi jak np. tańce paster-
skie czy mazur. Cena biletu: 15 zł. Odbiór biletów  
w godz. 14:00 do 18:00 w sekretariacie Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Józefowie. 

18 czerwca (poniedziałek), godz. 19.00
MOK Józefów, ul. Wyszyńskiego 1
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Ponadto ważną częścią wy-
darzenia jest III Wiązowski 
Jarmark Artystów Rękodziel-
ników i Zdrowej Żywności – 
Produktów Tradycyjnych i Re-
gionalnych „Sójka Bezpiórka”. 
Udział zapowiedziało ponad 
pół setki rękodzielników, bę-
dzie też  wybór stoisk z róż-
nego rodzaju smakołykami 
regionalnymi, takimi jak mio-
dy, piwa regionalne, wędliny... 
Oczywiście, będzie też oka-
zja spróbować lokalnej „sój-
ki”. Niespodziankę pod tym 
względem zapowiedziało Sto-
warzyszenie „Wawrzynioki”. 
Jarmark uzyskał dofinansowa-

PROGRAM:
14:00-15:00 - Występ podopiecznych GOK Wiązowna
15:00-16:00 - Kabaret „Czwarta Fala”
16:00-16:15 - Chór Mienia River
16:15-17:15 - Widowisko Estradowo-Cyrkowe „Magia Areny”
17:30-18:30 - Koncert Świdermajer Orkiestra
19:00-20:00 - Future Folk
20:30-22:00 - Maleo Reggae Rockers
22:00-23:00 - Zabawa taneczna (Dj Brothers)

WiązLove: 
folk, reggae, cyrk i sójki

nie urzędu marszałkowskiego, 
stąd organizatorzy mogli za-
prosić do udziału także eks-
pertów od dawnych zawodów 
- tzn. będą stoiska pokazowe 
pszczelarza czy olejarza.
Jarmark potrwa od godz. 13.00 
do 18.00. Zamknięta zostanie 
ulica Kościelna, ponieważ 
tam możecie spodziewać się 
wszelkiego rodzaju atrakcji. 
Poniżej prezentujemy szcze-
gółowy program WiązLove. 
Serdecznie zachęcamy do 
wzięcia udziału, bo zapowiada 
się fantastyczna zabawa. 

Red.

Już w niedzielę 17 czerwca zapraszamy do Wiązowny na Pik-
nik WiązLove. Impreza zapowiada się fascynująco - będzie 
dużo świetnej muzyki ( m.in. zagrają Future Folk i Maleo Reg-
gae Rockers), ale także i innego rodzaju widowisk rozrywko-
wych - kabaretowych, cyrkowych. 

Wiązowna

Zespół Mokka to wyjątkowa 
grupa ludzi, których łączy pa-
sja do muzyki. W składzie nie 
ma zawodowych „grajków” 
– są tu uczennice, studentki, 
matki, pedagodzy, lingwistki, 
artystki, pracownik naukowy, 
pracownik służby zdrowia, a 
nawet wykwalifikowana księ-
gowa. Całością dyryguje Ewa 
Jurkiewicz – absolwentka Wy-

Stanisław Sojka to artysta 
wielowymiarowy, którego chy-
ba nikomu nie trzeba przed-
stawiać. Podczas występów 
skutecznie łączy jazz z po-
pem, jest pianistą, gitarzystą, 
skrzypkiem, kompozytorem i 
aranżerem. Ma na swoim kon-
cie ponad 30 albumów, z któ-
rych kilka osiągnęło multipla-
tynowe nakłady. Wielu z Was 
zatem ucieszy informacja, że 

Józefów

Soyka 
Trio

artysta wystąpi na deskach 
Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Józefowie wraz z zespołem 
Soyka Trio, a towarzyszyć mu 
będą: syn Kuba (perkusja) 
oraz Przemek Greger na gita-

rze elektrycznej i akustycznej. 
Wstęp wolny. 

17 czerwca (niedziela),  
godz. 20.00

skwer im św. Jana 
 Pawła II, Józefów

Mokka na 5!
działu Dyrygentury Chóralnej 
Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina w War-
szawie, przy akompaniamen-
cie Natalii Pystiny, studentki 
Wydziału Fortepianu UMFC.  
Pomimo amatorskiego składu 
zespół brzmi niezwykle profe-
sjonalnie, raz za razem włą-
czając w swój repertuar co-
raz trudniejsze utwory. W tym 

roku ta grupa kobiet (Mokka to 
zespół żeński) obchodzi swoje 
piąte urodziny i z tej okazji za-
praszamy na wspaniały kon-
cert „Mokka na 5!”. Będzie to 
swoiste podsumowanie pracy 
i historii zespołu, a w reper-
tuarze znalazły się różnorod-
ne utwory z polskiej i zagra-
nicznej muzyki rozrywkowej. 
Wstęp wolny.

16 czerwca (sobota), 
godz. 18.00

PMDK Otwock, 
ul. Poniatowskiego 10

źródło: www.facebook.pl

Otwock

Józefów

Rozgryźć GMO
Ostatnio bardzo dużo mówi 
się o GMO. Pewnie więc nie-
raz zastanawialiście się, co to 
właściwie jest i jak wpływ może 

mieć na nas czy środowisko, 
w którym żyjemy. Odpowiedzi 
na Wasze pytania uzyskacie 
podczas spotkania z biologiem-

-genetykiem prof. Pawłem 
Golikiem oraz antropolożką dr 
Renatą Hryciuk z Uniwersytetu 
Warszawskiego. Wstęp wolny.

15 czerwca (piątek), 
godz. 18.00

MOK Józefów, 
ul. Wyszyńskiego 1

Józefów

Piknik dla zdrowia
Stowarzyszenie LGD Natura 
i Kultura oraz RKS Bór Re-
gut zapraszają na wielki pik-
nik rodzinny „Dzień Sportu i 
Rodziny”. Podczas imprezy 

rozegrany zostanie turniej pił-
ki nożnej dla dzieci (roczniki 
2005 – 2010) – będzie można 
zobaczyć w akcji być możne 
następców znanych aktual-

nie piłkarzy. Ponadto prze-
widziano bezpłatne atrakcje 
dla dzieci, m.in.: dmuchane 
zjeżdżalnie, warsztaty ręko-
dzieła, DJ. Wstęp wolny.

23 czerwca (sobota),
Boisko w Regucie, 
ul. Turystyczna 15
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Poszczególne zespoły starto-
wały od 22.00 do 24.00 i do-
cierały na metę między 1.00 
a 6.00. W zależności od wy-
branej trasy uczestnicy mieli 
do pokonania od 20 do 35 
kilometrów pieszo lub rowe-
rem, a przy tym musieli wyka-
zać się spostrzegawczością 
i odpowiedzieć na 16 pytań 
krajoznawczych. Mimo nocy i 
trudnych warunków wszystkie 
grupy z uśmiechem dotarły 
na metę, a większość zapo-
wiedziała chęć udziału w ko-

W środę, 13 czerwca,  Rodzinne Ogródki Działkowe “Meran” 
w Otwocku - Jabłonnie po raz kolejny odwiedziła ekipa „Ojca 
Mateusza”. Kręcono 260 odcinek tego serialu.Tym razem naj-
prawdopodobniej trup znalazł się w jednym z domków. 

Sobota 16 czerwca 2018 od 11:00 do 15:00
Przedszkole nr 10 „Leśne Skrzaty” 

ul. Kochanowskiego 6, Otwock

W programie:
• prowadząca część artystyczną Pani Laura Łącz
• rozstrzygnięcie konkursów: recytatorskiego i języka angielskiego
• występy naszych przedszkolaków
• zabawy dla dzieci i dorosłych (malowanie twarzy)
• coś dla łasuchów (grill, kawiarenka, własne wypieki, lody, 
  popcorn, wata cukrowa)
• pokaz strażacki
• zamek dmuchany, alpaki

Gwarancja dobrej zabawy!!!
Zapraszamy

Piknik rodzinny  
w przedszkolu „Leśne Skrzaty”

Trup w ROD Meran?

Ojciec Mateusz to serial, który 
od 10 lat opowiada o fikcyj-
nym księdzu Mateuszu Żmi-
grodzkim (Artur Żmijewski), 
który jako detektyw-amator 
rozwiązuje kryminalne zagad-
ki w Sandomierzu.
Już drugi raz otwocki ROD 
„Meran” zamienił się w sando-
mierskie ogródki działkowe. Z 
pogłosek wynika, że nagrywa-
na była większa część odcin-
ka, a denat którego będzie do-

tyczył ten odcinek odnajdzie 
się w jednym z domków.
Na planie obecni byli: Artur 
Żmijewski, Michał Piela, Kin-
ga Preis oraz Ola Szwed. 
Wygląda na to, że twórcom 
serialu spodobał się spokój, 
cisza i piękno naszych otwoc-
kich ogródków, dlatego niewy-
kluczone, że Ojciec Mateusz 
jeszcze do nas zawita.

ZS

Nocny Rajd Nawigacyjny  
po powiecie otwockim

W drugiej edycji Gubiszlaków, czyli nocnego rajdu pieszego i rowerowego po powiecie 
otwockim, który odbył się w nocy z 9 na 10 czerwca wzięły udział 73 osoby. Połączyły się w 
22 drużyny, które startowały w czterech konkurencjach. Rowerem swoje trasy łącznie prze-
mierzało 9 drużyn - 4 na dystansie TR 20 (ok. 20-25 km) i 5 na dłuższym, czyli TR 30 (ok. 30-35 
km). 13 drużyn rywalizowało pieszo - 9 na dystansie  TP 20 i 4 na dystansie TP30. 

lejnych tego typu imprezach. 
Najwięcej, czyli 16 punktów -  
w podsumowaniu końcowym 
uzyskało aż siedem drużyn: 
Leśne duchy, Slow motion, 
3K, Chrumkająca ciemność, 
Wronki, O100Yaya, Bemowo 
Orientieering team. 
Każdy uczestnik rajdu otrzy-
mał chustę wielofunkcyjną i 
pamiątkową odznakę rajdową, 
a w pakiecie startowym i na 
mecie znalazło się miejsce tak-
że na banany, batony energe-
tyczne, napoje i inne artykuły 

spożywcze, które pomagały w 
przetrwaniu trudów trasy.
Jak poinformował, jednocze-
śnie dziękując, organizator 
- Patryk Popis - Gubiszlaki 
odbyły się pod Honorowym 
Patronatem Starosty Otwoc-
kiego Mirosława Pszonki oraz 
Prezydenta Miasta Otwocka 
Zbigniewa Szczepaniaka, a 
także przy wsparciu finanso-
wym władz powiatu otwockie-
go, miasta Otwock i Otwockiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Red.
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Piotr Gajgier z Karczewa 
wkrótce rusza na samotny 
spływ pod hasłem „Kaja-
kiem przez Dunaj dla Nie-
podległej”. Ma do pokona-
nia blisko 3 tys. km wodą 
przez terytorium 10 państw.

Mamy w powiecie otwockim 
niezwykłego pasjonata ka-
jakarstwa - Piotra Gajgiera, 
na co dzień nauczyciela hi-
storii i wos-u w karczewskich 
szkołach. W ubiegłym roku 
jego miłość do tego rodzaju 
turystyki zaowocowała zdo-
byciem Wisły w ciągu 14 dni 
podczas samotnego spływu  
z okazji Roku Rzeki Wisły. Po-
nad 1000-kilometrowa wypra-
wa królową polskich rzek to 
jednak dla Piotra Gajgiera za 
mało. Obecnie jest już gotowy 
do prawie trzykrotnie dłuższej 
wyprawy – tym razem rzeką 
Dunaj, w trakcie której będzie 
realizował autorski projekt 
„Kajakiem przez Dunaj dla 
Niepodległej”.
100-lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości, przy-
padające w tym roku, za-
inspirowało pana Piotra do 
propagowania patriotyzmu  
i zapoznawania Europejczy-
ków z historią Polski. Jak chce 
tego dokonać? Płynąc kaja-
kiem przez niemal pół starego 
kontynentu i promując nasz 
kraj, a także powiat otwocki. 

Podróżując, będzie rozsławiał  
otwocczankę Irenę Sendlero-
wą – Matkę Dzieci Holocaustu 
oraz Karczew  obchodzący  
w tym roku 470 – lecie po-
wstania.
Inicjatywa zakłada samotny 
spływ Dunajem na dystansie 
2860 km przez 10 europej-
skich państw, w tym cztery 
stolice – Wiedeń, Bratysła-
wę, Budapeszt i Belgrad, po-
cząwszy od Niemiec (Donau-
eschingen), a skończywszy  
w Rumunii w porcie Sulina le-
żącym nad Morzem Czarnym.
Planowany czas wyprawy 
to ok. 45 dni – od 24 czerw-
ca do 8 sierpnia 2018 r. Piotr 
Gajgier popłynie tym samym 
co w ubiegłym roku, wypróbo-
wanym kajakiem, tylko – jak 
mówi – rzeczy zabierze o po-
łowę mniej ( okazuje się, że 
przy samotnych wyzwaniach 
tego typu najlepiej sprawdza 
się minimalizm). Przebieg 
spływu będzie można śledzić 
na Instagramie i Facebooku 
– Kajakiem przez Dunaj dla 
Niepodległej, gdzie pojawi się 
link, który umożliwi lokalizo-
wanie bieżącej pozycji kajaka-
rza. W iOtwock.info będziemy 
także relacjonować to wyda-
rzenie.
Wyprawę wspiera Starostwo 
Powiatowe w Otwocku i wła-
dze Miasta i Gminy Karczew. 
Sponsorami tego przedsię-
wzięcia są: firma Quicker, Top 
Market – Rodzina Krawczy-
ków, Livio, MiniBus. Patronat 
medialny nad spływem objął 
miesięcznik „Poznaj świat”  
i tygodnik „iOtwock.info”.

Życzymy pięknej pogody i po-
myślnych wiatrów!

ZetKa

Samotnie kajakiem przez Dunaj
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Otwoccy ciężarowcy udali się 
do Ciechanowa, gdzie odby-
ły się Mistrzostwa Polski do 
lat 23 oraz eliminacje strefo-
we do Olimpiady Młodzieży. 
W eliminacjach wziął udział 
Robert Suchecki, który dzię-
ki 100 kg w rwaniu oraz 127 
kg w podrzucie zajął III miej-
sce. Z medalem z Mistrzostw 
Polski wrócił natomiast Mi-
chał Nowak, który w katego-
rii powyżej 105 kg wywalczył 
srebrny krążek (135 kg i 180 
kg). W boju o tytuł najlepsze-
go w Polsce wziął również 
udział Tomasz Magiera, któ-
ry w tej samej kategorii co 
Nowak zajął piąte miejsce. 
Zawodnik miał blisko roczną 
przerwę, więc wynik 133 kg i 
145 kg to bardzo dobry pro-
gnostyk w dalszej sportowej 
drodze.

Wakul

Transmisja wszystkich spo-
tkań Mistrzostw Świata w pił-
ce nożnej na dużym ekranie 
w plenerze.

Projekt współfinansowany 
przez Miasto Otwock.

na Plaży Miejskiej

Otwocka 
Strefa Kibica

Ciężarowcy 
na podium

Zawodnicy Sekcji Pod-
noszenia Ciężarów Start 
Otwock mają za sobą 
udany początek czerwca 
– miesiąc rozpoczęli od 
dwóch medali.

rocznik 2010-młodsi (do 8lat) K/M – 300 m 
rocznik 2008-2009 ( 9-10lat) K/M – 600 m 

rocznik 2006-2007 (11-12lat) K/M – 1000 m 
rocznik 2004-2005 (13-14lat) K/M – 1500 m 
rocznik 2001-2003 (15-17lat) K/M – 3,4 km 
rocznik 1999-2000 (18-19lat) K/M – 3,4 km 

rocznik 1989 i starsi (od 20lat) K/M – 3,4 km/5,4 km/10 km 

Finał Otwockiej Ligi Biegowej
Finał Otwockiej Ligi Biegowej odbędzie się w najbliższą niedzielę, 17 czerwca 2018 r. na te-
renie Wólki Mlądzkiej. Tak jak wszystkie poprzednie biegi, tak i ten organizuje UKS „Bieliki” 
działający przy SP nr 8. Tym razem, w godz. 12.00-15.00 przewidziane są również atrakcje dla 
całych rodzin: dmuchaniec i kącik animacji dla dzieci, oraz specjały z grilla dla dorosłych.

PROGRAM ZAWODÓW 

• od godz. 10.30 - zapisy  
    w Biurze Zawodów 
• godz. 12.00  
    – start dystans 300m 
• godz. 12.10  
    – start dystans 600m 
• godz. 12.20  
    – start dystans 1000m 
• godz. 12.40 
    – start dystans 1500m 
• godz. 13.00 – start  
    dystans 3,4km/5,4km/10km 
• godz. 14.00 – dekoracje   
    zwycięzców oraz  
    klasyfikacji generalnej 

Wólka Mlądzka,  
ul. Wspaniała (przy boisku 

Orlik – KS Vulcan) 

Wydarzenie objęte Patro-
natem Prezydenta Miasta 
Otwocka.

Zadanie dofinansowane ze 
środków Powiatu Otwockiego 
i Sejmiku województwa mazo-
wieckiego.

Sponsorzy: Piekarnia Staro-
polska, Top Market, Misior

KATEGORIE WIEKOWE: 

Szczegółowy regulamin na stronie: www.otwockaligabiegowa.pl
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Żonglerka piłką,  
czyli freestyle football

Zbliża się mundial. Już za kilka dni nasi piłkarze będą walczyć w mistrzostwach 
świata w Rosji. Z Markiem Jaworskim z Otwocka, o zdobywającym  

coraz większą popularność innym rodzaju piłki nożnej,  
czyli freestyle footballu - rozmawia Sebastian Rębkowski.

Powiedz, czym jest  
freestyle football, bo wiele 

osób na pewno  
nie ma pojęcia,  

co oznacza ta nazwa.
Freestyle football to sztuka 
wykonywania tricków z pił-
ką podczas żonglerki. Dzieli 
się ona na różne style: air 
(podczas żonglerki na sto-
jąco), upper (tricki wyko-
nywane z użyciem karku, 
szyi czy klatki piersiowej, sit 
down (tricki wykonywane 
na siedząco) oraz ground 
(tricki wykonywane z ziemi, 
tzw. taniec z piłką). Uprze-
dzając pytanie, powiem, 
że freestyle football nie jest 
tym samym, co piłka noż-
na. We freestyle’u kreujesz 
swój własny styl, grasz to, co 
chcesz, a nie to, co narzu-
ci trener, jak to jest w piłce 
nożnej.

Czyli jesteś sam 
dla siebie trenerem?

Dokładnie. Każdy freestyler 
jest sam dla siebie trene-
rem. Sam sobie stawia cele 
i sam je realizuje.

Pamiętasz swój 
pierwszy trening?

Pewnie, że tak. Było to na 
początku sierpnia 2016 r. 
Wyszedłem wtedy z piłką 
na osiedle, żeby spróbo-
wać podstawowych kom-
binacji, np. dookoła świata 
(ATW), HTW, crossover, neck 
stall. Od tej chwili starałem 
się trenować systematycz-
nie i ograniczyłem granie  
w piłkę nożną.

Skąd w ogóle się biorą 
takie tricki i jak wiele 

kombinacji można
 stworzyć?

Takie tricki biorą się z kre-
atywności danego freesty-
lera, bo ktoś je kiedyś wy-
konał i stąd się to wszystko 
wzięło. Kombinacji można 
stworzyć nieskończenie wie-
le, zależy od predyspozycji.

Zawsze podkreślasz, że 
freestylerzy są samoukami. 

Wyjaśnij, dlaczego 
to takie ważne?

Każdy freestyler jest samo-
ukiem, bo nikt za nas dane-
go tricku nie zrobi naszymi 
nogami. Może nam dać 
jedynie wskazówki, pod-
powiedzi. Jest mnóstwo 
filmików w internecie po-
kazujących krok po kroku, 
jak się do tego zabrać, ale 
każdy dochodzi do formy 
sam poprzez regularne tre-
nowanie.

Treningi bywają 
męczące... Co zrobić, 

żeby po jednej nieudanej 
próbie nie przestać?

Treningi potrafią zmęczyć, 
to prawda. Ale chcę za-
uważyć, że nic nie przyjdzie 
samo. Im trudniejszy trick, 
tym więcej czasu potrzeba 
na jego opanowanie i mu-
simy być na to gotowi na 
początku. Powiem więcej, 
im trudniejsza droga przed 
nami i więcej starań, tym 
radość z podbitego tricku 
większa. Jasne jest, że przy-
trafi się trening, na którym 
nic nie wychodzi. Ale nie 
należy się zniechęcać, bo 
nawet mistrzowie mają ta-
kie dni, a my jesteśmy po 
prostu ludźmi. Ważne, by iść 
do przodu i chcieć kolejne-
go treningu jak kolejnego 
oddechu.

A jak wygląda ten sport 
w naszym kraju, jak wiele 

osób się nim zajmuje?
Polska jest w czołówce, je-
śli chodzi o liczbę freestyle-
rów. Sam freestyle football 
staje się coraz bardziej po-
pularny na świecie. Trzeba 
powiedzieć, że polscy fre-
estylerzy odnoszą mnóstwo 
sukcesów na mistrzostwach 
kraju, Europy i świata.

Jakie są Twoje marzenia?
Mam ich kilka. Występ  
w Pucharze Polski, na Mistrzo-
stwach Polski, a w dalszej per-
spektywie na Mistrzostwach 
Europy i Mistrzostwach Świa-
ta (Super Ball).

Co jest Twoim 
najbliższym celem?

Już 23 czerwca w Łodzi od-

bywa się pierwsza edycja 
JustFreestyle Cup. Chcę 
tam się wybrać.

To świetna wiadomość. 
Chciałem jeszcze zapytać 

o Twoje motta, 
bo wiem, że je masz?

Te trzy mnie prowadzą: 
Create Your own style. Your 

life, your freestyle. Freestyle 
is my religion.

Świetnie! I jeszcze jedno 
pytanie: jakie szanse

 dajesz Polakom 
na mundialu?

Myślę, że nasi są w stanie 
zdobyć mistrzostwo świa-
ta. Tylko muszą zagrać na 

101% i dla niektórych nie-
możliwe stanie się możliwe.

Tego się trzymajmy. Dzięki 
za rozmowę i powodzenia 
w treningach i na zawo-

dach.
Dzięki wielkie, na pewno się 
przyda.
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W dniu 04.06.2018 r. o godz. 
10:00 na stadionie OKS 
Start Otwock przy ul. Sporto-
wej 1 w Otwocku odbyły się 
Mistrzostwa Powiatu Otwoc-
kiego szkół ponadpodsta-
wowych w lekkiej atlety-
ce dziewcząt i chłopców.  
W zawodach udział wzięło 

Do tego dołożyła jeszcze brąz 
w sztafecie 4x100m. Jej osią-
gnięcia w znacznej mierze 
przyczyniły się do zdobycia 
pierwszego miejsca przez 
województwo mazowieckie w 
klasyfikacji medalowej w kate-
gorii do lat 16. 
Świetnie spisał się także Al-
bert Zieliński, zdobywając 
brąz w biegu na 400m. Na-
tomiast Karol Wojciechow-
ski zakończył konkurs skoku  
w dal na czwartej pozycji, co 
jest bardzo dobrym wynikiem, 
jak na debiut w takiej imprezie.
Cała trójka uzyskała kwalifi-

Podwójne
złoto Agaty!

Uczennica Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Majowej, 
Agata Gardzielewska wywalczyła dwa złote medale pod-
czas XXV Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce” Sprawni-
-Razem”, które odbyły się 9-10 czerwca w Krakowie. Jeden 
w biegu na 100m, a drugi w skoku w dal. 

kacje do Mistrzostw Polski na 
Lekkoatletycznych Mistrzo-
stwach Województwa Mazo-
wieckiego organizowanych  
w maju przez OSW na sta-
dionie OKS „Start”. Trenerką 
otwockich lekkoatletów jest 
Małgorzata Domańska.
Ośrodek na Majowej to szko-
ła ze sportowym klimatem. 
Tu zawsze dbano o tę dzie-
dzinę rozwoju wychowanków, 
o czym wspomniał na portalu 
społecznościowym absol-
went, medalista paraolimpijski 
z Londynu - Rafał Korc.

Dziewczęta z Glinianki kopią najlepiej ...
W dniu 05.06.2018 r.  
o godz. 09:00 w Szkole 
Podstawowej w Celesty-
nowie odbyły się Mistrzo-
stwa Powiatu Otwockie-
go Szkół Podstawowych  
w piłkę nożną dziewcząt  
w kategorii młodzieży. 

W zawodach udział brały 
cztery szkoły, które zostały 
wyłonione w drodze prze-
prowadzonych eliminacji. 
Pierwsze miejsce wywal-
czyła Szkoła Podstawowa 
w Gliniance, drugie miejsce 
zajęła Szkoła Podstawowa 
w Celestynowie, na trzecim 

miejscu znalazła się Szkoła 
Podstawowa nr 4 w Otwocku, 
zaś na czwartym - Szkoła Pod-

stawowa nr 3 w Otwocku.
Starostwo Powiatowe w Otwocku 

Biuro Kultury i Promocji

Górą Otwock
W dniu 06.06.2018 r. o godz. 
09:00 na otwockim orliku 
odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu Otwockiego szkół 
p o n a d p o d s t a w o w y c h  
w piłkę nożną chłopców. 

W zawodach udział wzięło 
pięć szkół ponadpodstawo-
wych z powiatu otwockie-
go. Pierwsze miejsce wy-
walczył Zespół Szkół nr 2, 
drugie miejsce zajął Zespół 
Szkół Ekonomiczno - Ga-

stronomicznych, na trzecim 
miejscu znalazło się Liceum 
Ogólnokształcące Nr III im.  
J. Słowackiego, zaś na czwar-

tym - Liceum Ogólnokształ-
cące nr 1. Ostatnie miejsce 
przypadło dla Zespołu Szkół  
w Karczewie.

Starostwo Powiatowe, Biuro Kultury i Promocji
Michał Grzywacz, Koordynator Mistrzostw Powiatu Otwockiego

Chłopcy z Karczewa najmocniejsi
W dniu 12.06.2018 r. o godz. 
09:00 w Szkole Podstawo-
wej w Celestynowie odby-
ły się Mistrzostwa Powiatu 

Otwockiego Szkół Podstawo-
wych w piłkę nożną chłopców 
w kategorii młodzieży. 
W zawodach udział wzięły trzy 

szkoły, które zostały wyło-
nione w drodze przeprowa-
dzonych eliminacji. Pierw-
sze  miejsce wywalczyła 
Szkoła Podstawowa nr 1  
w Karczewie, drugie miejsce 
zajęła Szkoła Podstawo-
wa nr 4 w Otwocku, zaś na 
trzecim miejscu znalazła się 
Szkoła Podstawowa w Cele-
stynowie.

Starostwo Powiatowe w Otwocku
Biuro Kultury i Promocji

Lekkoatletyczne zmagania powiatu

pięć szkół ponadpodstawo-
wych z powiatu otwockiego, 
w sumie 117 zawodników i za-
wodniczek. 
W kategorii dziewcząt pierw-
sze miejsce wywalczył Zespół 
Szkół Ekonomiczno - Gastro-
nomicznych w Otwocku, na 
drugim miejscu znalazło się  

Liceum Ogólnokształcące 
Nr III im. J. Słowackiego  
w Otwocku, trzecie miejsce 
uzyskało Liceum Ogólno-
kształcące nr 1 w Otwocku, 
zaś czwarte - Zespołu Szkół 
nr 2 w Otwocku. W kategorii 
chłopców pierwsze miejsce 
wywalczyło Liceum Ogólno-
kształcące Nr III im. J. Sło-
wackiego w Otwocku, drugie 
Liceum Ogólnokształcące 
nr 1 w Otwocku, na trzecim 
znalazł się Zespół Szkół nr 2 
w Otwocku, czwarte miejsce 
uzyskał Zespół Szkół Eko-
nomiczno - Gastronomicz-
nych w Otwocku. Ostatnie 
miejsce przypadło Zespoło-
wi Szkół w Karczewie.

Starostwo Powiatowe 
Biuro Kultury i Promocji
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