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Bolesław Burkowski 
ukończył 104 lataMieszkańcy „drugiej strony 

torów” wywalczyli inwestycje! OTWOCK Pan Bolesław 
Burkowski - najstarszy 
w powiecie otwockim boha-
terski żołnierz Batalionów 
Chłopskich - 31 paździer-
nika 2017 r. ukończył 104 
lata. Piękny wiek, dobry 
stan zdrowia i pogoda 
ducha budzą powszechny 
podziw. Jubilat mieszka 
w centrum Otwocka wśród 
życzliwych i dumnych 
z tego faktu otwocczan.

z  okazji urodzin jubila-
ta z  osobistym listem 
od prezesa Włady-

sława Kosiniaka-Kamysza 
przybył rzecznik prasowy 
PSL Jakub Stefaniak wraz 
z  pamiątkowym medalem 
wybitym z  okazji 120-lecia 
Polskiego Ruchu Ludowe-
go. W rodzinnej uroczystości 
uczestniczyli także: prezes 
ZP PSL Mirosław Pszonka 
- starosta otwocki, wicepre-
zes ZP PSL Janusz Goliński 

- radny powiatowy, płk. Jan 
Bąk – zasłużony weteran BCh 
i Łukasz Płaczek, prezes Sto-
warzyszenia InnoMaz. Dele-
gacja wręczyła jubilatowi tort 
i bukiet kwiatów oraz złożyła 
serdeczne życzenia dalszych 
zdrowych lat życia od wszyst-
kich członków i sympatyków 
otwockiego ruchu ludowego. 

Otwocczanka

OTWOCK Od zeszłego ty-
godnia znamy wyniki głoso-
wania w tegorocznej edycji 
budżetu obywatelskiego. 
Najwięcej głosów, bo 2282 
zdobyła ogólnodostępna 
strefa gier, ćwiczeń i zabaw 
przy SP 3, na drugim miej-
scu pod względem liczby 
głosów znalazł się projekt 
budowy chodników przy 
ul. Leśnej i Geislera (2117 
głosów). Obydwa projekty 
zostaną wpisane do bu-
dżetu miasta i zrealizowane 
w przyszłym roku.

Poprosiliśmy o komenta-
rze autorki projektów:

Aleksandra Świstak-
-Żaczek – pomysłodawczyni 
zwycięskiego projektu za 500 
tys. dotyczącego budowy ot-
wartej strefy rekreacji 

W ubiegłorocznej edycji gło-
sowania walczyliśmy o budowę 

ogólnodostępnego placu zabaw 
na terenie TKKF przy ul. Koś-
ciuszki. Nasz projekt zdobył 
prawie 1,5 tys. głosów, ale -  
niestety -  nie wygrał. W tym 
roku chcieliśmy spróbować 
swoich sił po raz kolejny, ale ze 
względu na obostrzenia regu-
laminu budżetu obywatelskie-
go zmuszeni byliśmy przenieść 
nasz pomysł 200 metrów dalej 
i naszą ogólnodostępną strefę 
zlokalizować na terenie szkoły. 
W ten sposób mogliśmy rów-
nież pomóc najbardziej niedo-
inwestowanej szkole w mieście, 
jedynej, której uczniowie grają 
w koszykówkę na betonowym 
boisku pamiętającym lata 80. 
Z naszego projektu skorzystają 
zarówno okoliczni mieszkańcy, 
jak i uczniowie SP 3. Po „dru-
giej stronie torów” brakowało 
miejsca, gdzie można aktyw-
nie spędzać czas na świeżym 
powietrzu, na szczęście już 

w przyszłym roku się to zmieni.
Olga Górczak-Żaczek – po-

mysłodawczyni zwycięskiego 
projektu za 250 tys. dotyczące-
go remontu i budowy chodni-
ków przy ul. Leśnej i Geislera 
(2117 głosów)

Stan dróg po prawej stro-
nie torów jest opłakany. 
Najgorsze są ul. Reymonta, 
Kościuszki i Warszawska, na 
ulicy Leśnej, którą chodzą 
uczniowie okolicznych szkół, 
ulicy nie ma wcale, jest za to 
błoto. Niestety, projekty, któ-
re można zgłaszać do budżetu 

obywatelskiego miały ograni-
czenia kwotowe, stąd pomysł, 
aby zrobić chociaż chodniki. 
Od kiedy przy ul. Reymonta 
powstały sklepy Top Market 
i  Biedronka, poruszanie się 
pieszo wzdłuż ul. Geislera sta-
ło się po prostu niebezpiecz-
ne. Prezydent wpisał remont 
chodników przy Leśnej i Geis-
lera do tegorocznego budżetu, 
ale radni to zadanie wykreślili. 
Cieszę się, że dzięki poparciu 
projektu przez ponad dwa 
tysiące osób, ten pomysł uda 
się zrealizować.

zwycięskie projekty obywatelskie
OTWOCK Od 26 paź-
dziernika 2017 roku znane 
jest oficjalne podsumowa-
nie wyników głosowania 
w Budżecie Obywatel-
skim Otwocka 2018. Na 
29 projektów oddanych 
zostało 18841 ważnych 
głosów. Głównym zwycięz-
cą okazała się w tej edycji 
Szkoła Podstawowa nr 3 
im. Tomasza Morusa, przy 
której w przyszłym roku 
powstanie ogólnodostępna 
strefa gier, ćwiczeń i zabaw 
za 500 tys. złotych. 

Spośród 20527 zło-
żonych na papie-
rowych kartach 
i  przez internet 
głosów aż 1686 

było nieważnych. Najwięcej 
unieważnionych głosów było 
z  powodu nadmiernej “gor-
liwości“ ok. 200 osób, które 

niezgodnie z  regulaminem 
próbowały wielokrotnego 
głosowania. 

Zwycięski projekt “Ogólno-
dostępna strefa gier, ćwiczeń 
i  zabaw przy SP 3” złożony 
przez Aleksandrę Żaczek-
-Świstak zdobył aż 2282 
głosów. Zdaniem dyrektor 
SP 3, Izabeli Stefanowskiej, 
ten świetny wynik “pokazuje, 
że nasza szkoła pełni ważną 
rolę w mieście, a zmiany idą 
w  dobrym kierunku“. Po-
dziękowała ona inicjatorom 
pomysłu oraz wszystkim za-
angażowanym w  zbieranie 
podpisów. 

Co ma być 
zrobione w ramach 
tego półmilio-
nowego zadania?
Projekt przewiduje prze-

kształcenie betonowego boi-
ska w  nowoczesne z  synte-

tyczną nawierzchnią, a więc 
odpowiedniego do gry w ko-
szykówkę, siatkówkę i tenisa. 
Wokół będzie ogrodzenie, 
tzw. piłkochwyt. Ponadto plac 
zabaw zyska dodatkowe urzą-
dzenia, a w pobliżu, czyli od  
ul. Leśnej powstanie strefa do 
ćwiczeń na świeżym powie-
trzu dla rodziców. Teren zo-
stanie wyposażony  w stoły do 
ping – ponga, ławki i kosze na 
śmieci. Przed wejściem zosta-
nie wyremontowany chodnik. 
Boisko będzie dostępne dla 
wszystkich w dni powszednie 
po godz. 16.00, a w weekendy 
- przez cały dzień.

Gdy popatrzymy na wyniki 
głosowania w kolejnym pro-
gu do 250 000 zł, to trzeba 
przyznać, że w tym roku SP nr 
3 jest nawet podwójnie wy-
graną. Obydwa projekty za 
ćwierć miliona, które mają 
być realizowane, odnoszą 

się do zwiększenia bezpie-
czeństwa. Pierwszy - z  2117 
głosami -  to: “Poprawa bez-
pieczeństwa w  rejonie SP 3 
poprzez remont i  budowę 
brakujących chodników w ul. 
Geislera i Leśnej“. Drugi, pod 
nazwą “Nasze Bezpieczeń-
stwo“, zaproponowany przez 
OSP Jabłonna zdobył 870 
głosów, a dzięki niemu stra-
żacy chcą doposażyć swoją 
jednostkę w  specjalistyczny 
sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Ponadto w 2018 roku będą 
realizowane poniższe oby-
watelskie projekty:
Próg 150 000 zł:  
- Siłownia zewnętrzna oraz 
rozbudowa placu zabaw 
przy ul. Żeromskiego 
-1104 głosy;
- Park sportowo -rekrea-
cyjny na Kresach (SP6) - 
1002 głosy;

 Próg 50 000 zł:
- Pomagamy dzieciom i rodzi-
com - terapia z zakresu inte-
gracji sensorycznej w żłobku 
miejskim - 911 głosów;
- Budowa ogrodzenia szkoły 
od ulicy Majowej (SP5) - 
809 głosów;
- zakup i posadowienie 
trzech zadaszeń przystan-
ków autobusowych na ulicy 
Okrzei, rycerskiej, Przewo-
skiej - 487 głosów;
- rewitalizacja skweru Pa-
mięci Żydów Otwockich oraz 
rekonstrukcja historycznej 

pompy - 473 głosy.
Próg 10 000 zł (wszystkie 
zgłoszone projekty):
- zajęcia Si (integracji sen-
sorycznej) dla najmłodszych 
w żłobku - 950 głosów;
- zakup ławeczek na 
dziedziniec szkolny (SP5) - 
848 głosy;
- rowerowy garaż (SP12) - 
678 głosów;
- Odhamiacz (hamaki przy 
teatrze, skwer Szarych Sze-
regów) - 580 głosów.

ZetKa
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affidea do zamknięcia?
OTWOCK traci supernowo-
czesną placówkę medyczną. 
Chodzi o Międzynarodowe 
Centrum Onkologii (MCO) 
Affidea, który w wyniku 
dziwnej polityki NFZ będzie 
prawdopodobnie zmuszo-
ne zakończyć działalność 
w Otwocku. Wielka szkoda, 
bo jest to nowa placówka 
wyposażona w najnowo-
cześniejszy sprzęt do radio-
terapii onkologicznej wart 
30 mln zł i  mogłaby służyć 
wielu tysiącom pacjentów 
z południowo-wschodniego 
Mazowsza. 

Niestety, wygląda 
na to, że chorzy 
na nowotwory 
mieszkańcy Otwo-
cka i  okolic znów 

nie będą mieli komfortowego 
wyboru - zamiast odbyć bez-
płatne naświetlania u  siebie, 
w przyjaznym otoczeniu, będą 
musieli jeździć do Warszawy. 
Choć jest jeszcze nadzieja, że 
tak się nie stanie, bo MCO 
Affidea złożyło odwołanie do 
prezesa NFZ w sprawie kon-
traktu na radioterapię.  

Trudne rozmowy 
z NFZ 
MCO w Otwocku powstało 

w 2013 roku. Affidea to insty-
tucja medyczna z wielkim do-
świadczeniem - jej placówki 
działają w 16 krajach świata. 
Także w  Polsce nie jest to 
pierwsza placówka sieci: bar-
dzo dobrze sobie radzą ośrod-
ki radioterapii w Wałbrzychu, 
Poznaniu i Koszalinie (wszyst-
kie mają kontrakty z NFZ).

Przed budową placówki 
w  Otwocku przedstawiciele 
Affidea prowadzili rozmowy 
z  Narodowym Funduszem 
Zdrowia w  kwestii kontrak-
tów na leczenie pacjentów. 
Uzyskali wtedy deklarację, 
że zostanie podpisana z nimi 
umowa. Jednakże tak się nie 
stało. Przez pierwsze lata 
istnienia Centrum leczyło 
pacjentów - a było to ponad 
3000 osób - na własny koszt. 
Co roku ośrodek starał się 
o kontrakty z NFZ,a tej jesieni 
wydawało się, że umowa na 
2018 rok jest prawie uzgod-
niona. Do konkursu zgłosiły 
się dwie placówki: oprócz tej 
z  Otwocka także Wojskowy 

Instytut Medyczny (WIM). 
W  trakcie negocjacji była 
mowa o  podziale kontraktu 
w stosunku 35% dla Affidea, 
a  65% dla WIM. Otwocki 
ośrodek, chcąc zwiększyć swo-
je szanse, oferował nawet 10% 
niższą od konkurenta stawkę 
na zabiegi radioterapeutyczne. 
Jednak mimo spełnienia przez 
placówkę wszystkich bardzo 
wysokich wymogów  i mimo 
wstępnych uzgodnień, NFZ 
zmienił zdanie i cały kontrakt 
przekazał WIM. Warto tu 
podkreślić, że Centrum Affi-
dea starało się o 3 mln złotych 
- tyle pozwoliłoby na utrzyma-
nie otwockiej placówki.

Affidea chce zostać 
i leczyć w Otwocku
O swoich perypetiach z NFZ-

em opowiedzieli przedstawi-
ciele Affidea Otwock podczas 
konferencji prasowej, która 
odbyła się 26 października 
w siedzibie PAP w Warszawie. 
Byli to: Agnieszka Szpara – 
prezes Zarządu Affidea Polska, 
dr n. med. Andrzej Radkowski 
– dyrektor medyczny ds. radio-
terapii, MCO Otwock, Andrzej 
Balicki - radca prawny repre-
zentujący MCO w  negocja-
cjach z  NFZ, Błażej Rawicki 
- z Fundacji Europa Colon Pol-
ska. Spotkanie prowadził red. 
Zbigniew Wojtasiński (PAP).

Jak wyjaśniali i  prezes 
Agnieszka Szpara, i dyrektor 
Andrzej Radkowski, lokali-
zacja placówki Affidea w Ot-
wocku była nieprzypadkowa 
- wpływ na wybór miejsca  
miały tradycje lecznicze Otwo-
cka, istnienie na terenie kilku 
szpitali, dla których ośrodek 

radioterapii jest cennym part-
nerem, a  także opracowana 
mapa  potrzeb zdrowotnych, 
z której wyraźnie wynika, że 
w części południowo-zachod-
niej Mazowsza potrzebny jest 
akcelerator do radioterapii 
onkologicznej. 

Choć krótka, działalność 
MCO Affidea już zyskała wiel-
kie poparcie lokalne - zarów-
no od władz samorządowych 
Otwocka na czele z prezyden-
tem Zbigniewem Szczepa-
niakiem, dyrektorów szpitali 
MCLCPiG, SPSK im. Grucy, 
ECZ, jak i byłych pacjentów. 
Jedna z nich, p. Beata Cieme-
rych była inicjatorką grupy, 
która zebrała 12 tys. podpisów 
pod petycją do ministerstwa 
zdrowia w sprawie ośrodka.

Mecenas Balicki, który wy-
jaśniał skomplikowaną proce-
durę konkursową, podkreślał 
na koniec, że Affidea złożyła 
wniosek o ponowne rozpatrze-
nie sprawy, a NFZ ma nadal 
możliwość zmiany decyzji. 

Jeśli jednak tak się nie stanie, 
to najnowocześniejszy sprzęt 
do radioterapii wart 30 mln 
zł będzie musiał zostać zde-
montowany i  przewieziony 
do innych ośrodków w kraju, 
a rzesza ciężko chorych i wy-
cieńczonych pacjentów ska-
zana zostanie na uciążliwe 
dojazdy do Warszawy.

Staraliśmy się o  kontrakt 
z  NFZ dla dobra pacjentów, 
także tych, których udało nam 
się leczyć na własny koszt. 
Wartość udzielonych przez 
Affidea świadczeń dla chorych 
na różne postacie nowotworu 
wyniosła wtedy ponad 20 mln 
zł. To środki, które „zaoszczę-
dził“ NFZ. (Dla porównania: 
teraz staraliśmy się o kontrakt 
w  wysokości 3 mln zł). Nie 
prosiliśmy o refundację. Sta-
raliśmy się pomagać i chcieli-
śmy to robić nadal. Niestety, 
nasze możliwości dalszego 
finansowania się skończyły. 
W  wyniku ostatniej decyzji 
MOW NFZ najnowocześniej-

szy sprzęt do radioterapii 
wart 30 mln zł, będzie musiał 
zostać zdemontowany i prze-
wieziony do innych ośrodków 
w kraju, a pacjenci z południo-
wo- wschodniej części Mazow-
sza będą musieli ustawiać się 
w  kolejkach w  Warszawie - 
czytamy w oświadczeniu MCO 
Affidea. 

Dzięki naszym pacjentom 
wiemy, że nadzieja nie może 
w  nas zgasnąć. Ostateczna 
decyzja o tym, jak będzie wy-
glądał dostęp pacjentów do 
radioterapii na Mazowszu, 
będzie należała do prezesa 
NFZ w procedurze odwoław-
czej, z której jeszcze zamierza-
my skorzystać.

Możliwe zamknięcie tak 
nowoczesnej placówki me-
dycznej jest wielką stratą dla 
Otwocka. Niestety, niewiele 
tu zależy od miasta, ponieważ 
decyzje podejmowane są cen-
tralnie.

Kazimiera ZalewskaFo
t. 
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Prezes Agnieszka Szpara, mecenas Andrzej Balicki, dr n. med. Andrzej Radkowski 
i Błażej Rawicki.
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KARCZEW 25 paździer-
nika 2017 r. odbyły się 
w gminie Karczew wybory 
do Młodzieżowej Rady 
Miejskiej II kadencji. Dzięki 
dobrej organizacji wybo-
rów, nadzorowanych przez 
opiekunów samorządów 
uczniowskich oraz profe-
sjonalnej pracy uczniów za-
siadających w okręgowych 
komisjach wyborczych, 
przebiegły one bardzo 
sprawnie i skutecznie.

W  związku z  reformą 
oświaty i pojawieniem 
się ośmioletnich szkół 

podstawowych Rada Miejska 
w Karczewie zmieniła ordyna-
cję wyborczą do Młodzieżowej 
Rady Miejskiej, zwiększając 
m.in. liczbę szkół, które będą 
stanowiły okręgi wyborcze 
oraz zmieniając liczbę manda-
tów radnych przypisanych do 
poszczególnych szkół. Ponie-
waż wielu młodych mieszkań-
ców gminy Karczew uczęszcza 
do szkół poza gminą, w celu 
stworzenia im możliwości 

uczestniczenia w  radzie, za-
proponowano utworzenie 
jeszcze jednego okręgu wy-
borczego, któremu przypisa-
no aż 3 miejsca. Kandydatem 
na radnego mogła być osoba 
będąca mieszkańcem gminy 
Karczew, która w dniu wybo-
rów miała ukończone 13, ale 
nie przekroczyła wieku 19 lat.

Procedury wyborcze były 
bardzo podobne do tych, któ-
re obowiązują w wyborach do 
samorządów dla dorosłych. 
We wrześniu burmistrz Kar-
czewa powołał gminną ko-
misję wyborczą, która okre-
śliła kalendarz wyborów, 
a jej przewodniczący powołał 
komisje okręgowe. Osobowy 
skład komisji wskazany został 
przez samorządy uczniowskie 
poszczególnych szkół.

W niektórych okręgach licz-
ba kandydatów była mniej-
sza lub równa liczbie miejsc 
w radzie. Zgodnie z ordynacją 
w tych okręgach wybory nie 
odbywały się, a kandydaci, po 
sprawdzeniu poprawności list 
poparcia, zostaną radnymi.

W  czterech okręgach wy-
bory odbyły się zgodnie z or-
dynacją wyborczą. W Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Karcze-
wie o dwa mandaty walczyło 
czworo kandydatów. Ucz-
niowie Szkoły Podstawowej 
w  Nadbrzeżu wybierali jed-
nego radnego spośród dwójki 
uczniów. Ciekawie zapowia-
dały się wybory w Szkole Pod-
stawowej Nr 2 w Karczewie, 
w której do obsadzenia były 3 
mandaty. O głosy swoich ko-
leżanek i  kolegów zabiegało 
aż 8 kandydatów.

Założenia o chęci włączenia 
do prac w  radzie młodzie-
ży, która uczęszcza do szkół 
poza gminą Karczew, okazały 
się trafne, gdyż listy poparcia 
dostarczyło czworo uczniów 
szkół średnich w Otwocku.

Komisje okręgowe zakończy-
ły prace, przekazując protoko-
ły oraz karty do głosowania do 
gminnej komisji wyborczej. 2 
listopada komisja gminna 
ogłosiła oficjalne wyniki wy-
borów, a  w  ciągu 2 tygodni 
od ogłoszenia wyników prze-

wodnicząca Rady Miejskiej 
w  Karczewie zwoła I  Sesję 
Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Karczewie II kadencji.

Krzysztof Szczegielniak 
Opiekun Rady

Skład Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Karczewie II 
kadencji: Jasiewicz Konrad, 
Stan adriana, imioła Katarzy-
na, Trzaskowska Małgorzata, 
łukasik Kacper, Olszanka 
Maja, Salwa Gabriela, Wirtek 
Krzysztof, Wasążnik angeli-
ka, Molak Wiktoria, druzgała 
Wiktoria,  Walicki andrzej, 
Żołądek ada,

aKTuaLNOści

absolwenci nagrodzeni
POWIAT Podczas XXVIII 
sesji otwockiej Rady Powia-
tu we wtorek, 24 październi-
ka, odbyła się mała uroczy-
stość: nagrody otrzymało 
dwanaścioro tegorocznych 
absolwentów, którzy najle-
piej zdali egzaminy matural-
ne i zawodowe. 

Podczas sesji radni 
zaakceptowali in-
formację o  stanie 
realizacji zadań 
oświatowych w  po-

wiecie otwockim za rok szkol-
ny 2016/2017. Z  dokumentu 
dowiadujemy się, że w 10 po-
wiatowych placówkach oświa-
towych w  tym okresie było 
3024 uczniów, czyli o 37 mniej 
niż w  roku poprzedzającym. 
Trochę bardziej niepokojącą 
tendencją jest spadek liczby 
uczniów, którzy po ukończe-
niu gimnazjum wybrali szko-
łę ponadgimnazjalną na tere-
nie powiatu, np. w 2014 roku 
71,7% absolwentów gimnazjów 
zostało uczniami placówek ot-

wockich, a w 2016 r. - 65,28%, 
natomiast w 2017 - ok. 68%.

Bardzo dobrymi wynikami 
pod względem zdawalności 
matur mogą pochwalić się dwa 
licea otwockie: w “Słowaku“ - 
100% maturzystów otrzymało 
w 2017 r. świadectwa dojrzało-
ści (160 osób), a w “Gałczynie“ 
- 99,1% (112 osób). Z  kolei 
w  Technikum Nr 2 matury 
zdało 97,5 % z przystępujących 
(39 osób), a w Technikum Nr 
1 - 73% (119 ze 166).

Rada Powiatu postanowiła 
docenić ośmioro tegorocz-
nych najlepszych maturzy-
stów oraz cztery uczennice, 
które osiągnęły najwyższe 
wyniki z  egzaminów zawo-
dowych (z  placówek powia-
towych) i obdarowała ich na-
grodami pieniężnymi. Każda 
z  tych osób (łącznie siedem 
dziewcząt i  pięciu młodych 
mężczyzn) otrzymała, jak 
wyjawił podczas uroczystości 
przewodniczący Rady Dariusz 

Grajda, po ponad 1600 zło-
tych.

Wiele ciepłych słów uz-
nania oraz po symbolicznej 
róży z rąk starosty Mirosława 
Pszonki otrzymali także ro-
dzice nagrodzonych uczniów 
oraz dyrektorzy czterech szkół 
ponadgimnazjalnych, których 
uczniowie wyróżnili się wyni-
kami egzaminacyjnymi: LO 
nr 1 im. K. I. Gałczyńskiego, 
LO nr III im. J. Słowackiego, 
Technikum nr 1 w ZS im. S. 
Staszica oraz Technikum nr 
2 w ZS im. M. Skłodowskiej-
-Curie w Otwocku.

Kazimiera Zalewska

sPROsTOWAnIE
W artykule “Czy wrócą roz-
mowy o pensjach urzędni-
ków?” podaliśmy błędną in-
formację - przewodniczącą 
związków zawodowych w 
UM Otwock jest Małgorza-
ta Kobiałka, a nie Urszula 
Zegarska-Sak. Za pomyłkę 
- przepraszamy.

Piórem kronikarza
Książki tak, ale na regałach rada młodzieżowa ii kadencji
Książki olewamy, uważa-

jąc powszechnie, że ich 
czytanie to strata cza-

su. Żeglowanie po Interne-
cie, pogaduszki na czacie czy 
sprzątanie, w  tym omiatanie 
regału z książkami (najczęściej 
albumami) przedkładamy nad 
przenoszenie się w świat fikcji 
wymalowany literami przez 
autora powieści. W  niektó-
rych domach czytanie uzna-
wane jest, i słusznie, za stratę 
czasu. Zdarza się, że rodzic, 
szturchnie albo da po uszach, 
bo zanurzone w świecie ułudy 
dziecko nie zauważa, że nale-
ży pomóc przy obiedzie, czy 
wynieść śmieci. Nieobecność 
zaczytanego dziecka sprawia 
też, że jest ono odległe i może 
stać się obce. O  ileż bardziej 
aktywne i  obecne jest, gdy 
słucha muzyki albo dopytuje 
się o różne sprawy, lub entu-
zjastycznie pokonuje kolejne 
poziomy gry w  komputerze. 
Czytanie wydumanych przez 
autora opowieści to bezsens. 
Lepiej poczytać kolorowe pis-
ma, z których dowiedzieć się 
można prawdziwych historii, 
np. o ostatnim romansie Ma-
donny czy sztucznym biuście 
Mandaryny. Ponadto książki 
ogłupiają, nie tak jak podróże, 
ponieważ one kształcą – każ-
dy wie. Bo kiedy zagłębimy 
się w lekturze romansidła lub 
historycznej powieści, umknie 
nam podczas podróży po-
ciągiem wspaniały widok za 
oknem, albo nie dojdzie do 
ciekawej konwersacji z współ-
pasażerem, którym okazać się 
może ktoś wpływowy, co uła-
twić może nam zmianę pracy 
na bardziej intratną.

Tak więc czytanie nie popła-
ca, co by nam o tym nie mó-

wili nauczyciele i pani Krysia 
w kiosku, która czyta książkę 
za książką, ale chyba z nudów, 
bo zawsze przerywa, gdy do-
rwie kogoś na pogaduszki. Za-
chwala tę czy inną, fascynuje 
się przepychem życia bohate-
rów, ich przygodami, miłościa-
mi, gdy sama wiedzie samotne 
życie, a praca dostarcza jej nie-
wiele dochodu. Książki oma-
miają jej wyobraźnię i powo-
dują rozgoryczenie.

Córeczka sąsiadów uległa 
wypadkowi i nie chodzi. Kiedy 
znudzi się patrzeniem w tele-
wizor, grą w komputerze albo 
wyglądaniem przez okno, czy-
ta książki. Zgodzę się, że zabi-
jają one jej nudę, że odrywają 
od przykrej codzienności i nie 
pozwalają rozmyślać, jak po-
toczy się jej życie na kółkach 
wózka inwalidzkiego. Ale my-
ślę, że marnuje czas. Przecież 
powinna raczej sposobić się 
do jakiegoś zawodu, do zdo-
bywania umiejętności życia 
bez udziału nóg niż snuć ma-
rzenia, jeździć konno z boha-
terami powieści, biegać z nimi 
za latawcem.

Cieszyć się należy, że już po-
nad połowa Polaków nie czyta 
książek, a tylko kolorowe ty-
godniki i gazety z obrazkami. 
Niepokoi tylko, że Harry Po-
tter, który rozpalił młodzież, 
może wywołać lawinę chęci 
czytania w ogóle i na powrót 
zaczniemy sięgać do regałów 
i  wyłuskiwać z  nich książkę 
po książce. No, ale sądzę, że 
moda na czytanie, tak jak 
każda inna przeminie. Tyle 
jest przecież innych, ciekaw-
szych i pożyteczniejszych za-
jęć. Czyż nie?

Andrzej Kamiński

OTO lISTA NAgROdZONyCh: 
I. licea ogólnokształcące:
1) Marta Kacprzak (LO Nr iii im. J. Słowackiego),
2) Natalia Gomolińska (LO Nr 1 im. K. i. Gałczyńskiego),
3) Tomasz śmierzyński (LO Nr iii im. J. Słowackiego),
4) Grzegorz Sentkowski (LO Nr iii im. J. Słowackiego);
II. Szkoły zawodowe:
1) Przemysław Strzeżek (Technikum Nr 2 w zS Nr 2 im. Marii 
Skłodowskiej-curie),
2) aleksandra anna Bartnicka (Technikum Nr 1 w zSeG im. 
Stanisława Staszica),
3) Kacper Pieniący (Technikum Nr 1 w zSeG im. S. Staszica),
4) Michał Konecki (Technikum Nr 1 w zSeG im. S. Staszica);
III. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:
1) Klaudia Kowalczyk (Technikum Nr 1 w zSeG im. S. Staszica),
2) aleksandra Szczepańska (Technikum Nr 1 w zSeG im. S. 
Staszica),
3) Karolina Matosek (Technikum Nr 1 w zSeG im. S. Staszica),
4) Klaudia Nalewajek (Technikum Nr 1 w zSeG im. S.Staszica).
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zatrzymany z pornografią 
dziecięcą
OTWOCK W pierwszych ty-
godniach października dziel-
nicowi z Otwocka zatrzymali 
39-letniego mężczyznę, 
który miał przy sobie treści 
pornograficzne z udziałem 
dzieci. W jego telefonie 
znajdowały się zdjęcia nie-
letnich dziewczynek.

do policji miała do-
trzeć informacja, 
że mieszkaniec 
powiatu interesu-
je się pornografią 

dziecięcą. Jak czytamy na 
stronie otwockiej komendy, 
zgłoszenie nie zostało zbaga-
telizowane i funkcjonariusze 
obserwowali mężczyznę, po 
czym postanowili go wyle-
gitymować i  sprawdzić noś-
niki informacji, które miał 
przy sobie.

Niestety, doniesienie oka-
zało się prawdziwe. Już przy 
pobieżnym sprawdzeniu 
telefonów komórkowych 
funkcjonariusze odkryli, że 
mężczyzna jest w posiadaniu 
dużej liczby zdjęć z nieletni-
mi dziewczynkami. 39-latek 
został zatrzymany i  trafił 
do aresztu.

Policjanci sprawdzili też 
miejsce zamieszkania zatrzy-
manego. Zabezpieczyli laptop 
oraz trzy dyski zewnętrzne, 
które były ukryte na strychu. 
Materiał dowodowy, którym 
dysponowali, był wystarczają-
cy i pozwolił na przedstawie-
nie zatrzymanemu zarzutu. 
Grozi mu do 5 lat pozbawie-
nia wolności.

Prokuratura czeka na 
opinię biegłych
W przypadku tego rodzaju 

przestępstw sprawę od po-
licji przejmuje prokuratura, 
dlatego nie udało nam się 
dowiedzieć skąd funkcjona-
riusze mieli informację, że 
mężczyzna jest w posiadaniu 
pornografii z udziałem dzieci.

Prokurator w  Otwocku, 
Jolanta Łubkowska, zade-
klarowała, że w  tej chwili 
oczekują na opinię biegłych, 
co do odnalezionych noś-
ników, czyli: twardych dy-
sków, pamięci przenośnej 
i  kart pamięci. Mężczyzna 
nie był wcześniej zatrzyma-
ny w  podobnych sprawach. 
Nie wykonywał też zawodu 
związanego z  dziećmi. Po-

stępowanie zostało wszczęte 
przez prokuraturę w Otwo-
cku 12 października.

dzieci pod 
szczególną ochroną
Trzy lata temu weszła w życie 

nowelizacja kodeksu karnego 
w Polsce. Zaostrzono kary za 
przestępstwa seksualne wobec 
małoletnich. Do tej pory pro-
kuratura ściągała tych, którzy 
rozpowszechniali i  posiada-
li materiały pornograficzne 
z udziałem dzieci. W tej chwili 
karane jest już samo uzyskanie 
do nich dostępu. Zmieniono 

też definicję pornografii dzie-
cięcej: są to materiały z udzia-
łem małoletnich poniżej 18 
roku życia, a nie jak wcześniej, 
poniżej 15 roku życia.

Jeśli natrafimy w  sieci na 
pornografię dziecięcą, może-
my zgłosić się do Dyżurnet.pl. 
Tam mamy możliwość anoni-
mowego wypełnienia formu-
larza pod adresem  . Możemy 
też zadzwonić pod numer 801 
615 005 lub napisać e-maila 
i wysłać na adres: dyzurnet@
dyzurnet.pl

Edyta grykałowska

100% NAJLEPSZEGO POLSKIEGO KURCZAKA

Otwock
ul. Karczewska 14/16 lok 17
ul. Józefa Poniatowskiego 1/5

Karczew
ul. Armii Krajowej 80

Radom
ul. Wernera 10 

Warszawa
ul. Krasnobrodzka 19B 
ul. Belgradzka 46 lok U6

Łódź
ul. Limanowskiego 170 
ul. Traktorowa 180
ul. Aleksandrowska 38 
ul. Rojna 3/5

 Zapraszamy do sklepów firmowych,
a także do sklepów sieci handlowej Lidl 
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Trzy ofiary na drogach

POWIAT Ostatnio na dro-
gach powiatu otwockiego 
wydarzyło się kilka poważ-
nych wypadków.  

W  czwartek, 19 paź-
dziernika na DK 50 
w  Glinkach czołowo 

zderzyła się honda z  tirem 
marki Scania. W  wypadku, 
jak poinformowała KPP 
Otwock - na miejscu zginął 
52-letni kierowca samochodu 
osobowego. Według ustaleń 
policji honda jechała DK 50 
od Kołbieli w kierunku Góry 
Kalwarii. W  pewnej chwili 
zjechała na przeciwny pas 
ruchu wprost pod ciężarową 
scanię. W wyniku zderzenia 
przód hondy został zmiażdżo-
ny. Tir natomiast przewrócił 
się na pobocze, ale kierujące-
mu nim 44-latkowi  właści-
wie nic się nie stało. 

Kolejne poważne wypadki 
zdarzyły się 20 października, 

a zabezpieczali miejsca zda-
rzeń strażacy z OSP Otwock-
-Jabłonna. W pierwszym (DK 
17 w  pobliżu Narutowicza) 
uczestniczyły dwa samochody 
osobowe, a w jego wyniku jed-
na osoba została ranna. Drugi 
wydarzył się w Karczewie na 
ul. Wiślanej - tu uczestnika-
mi była osobówka i motocykl. 
Choć ratownikom udało się 
przywrócić motocykliście 
funkcje życiowe - w  wyniku 
ciężkich urazów zmarł on 
w szpitalu.

Z kolei 27 października rano 
w Bocianie 71-letni mieszkaniec 
gminy Kołbiel poniósł śmierć 
na miejscu, próbując przebiec 
przez drogę krajową nr 17.

I niestety to nie koniec serii 
tragedii. Policja apeluje do 
wszystkich użytkowników 
dróg o rozwagę. My też pod 
ich apelem się podpisujemy.

ZetKa

Wypadek na DK50 w Glinkach Fot. KPP Otwock
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Karczew okiem radnego Kwiatkowskiego

Wycieczka objazdowa po Otwocku
Jeżdżąc po Polsce, z po-
dziwem obserwuję rozwój 
komunikacji miejskiej w róż-
nych częściach naszego 
kraju. U nas - jak to u nas. 
Czarna dziura. Choć trzeba 
przyznać, że w Otwocku od 
kilku lat zaczęto trochę ina-
czej patrzeć na ten problem 
i powstało kilka lokalnych 
linii autobusowych, które 
współfinansuje miasto. 
A może i w Karczewie 
w końcu coś drgnie.

O  tym, jak ważna 
jest komunika-
cja miejska, nie 
muszę chyba 
przekonywać. 

Dzieci dojeżdżają nią do 
szkół, studenci na uczelnie, 
a dorośli do pracy, przychod-
ni czy choćby na targowiska. 
Dla wielu osób decydują-
cych się na przeprowadzkę 
pod Warszawę – jest to także 
jeden z istotnych czynników 
decydujących o wyborze miej-
sca zamieszkania.

W związku z powyższym od 
dawna zabiegam o  urucho-
mienie linii autobusowej, 
która dojeżdżałaby z  Kar-
czewa do stacji kolejowej 
w Otwocku. Koncepcje, któ-
re zakładałem, były przynaj-
mniej dwie:

1. Linia, która realizowana 
byłaby przez ZTM, dzięki cze-
mu osoby dojeżdżające pocią-
gami do Warszawy mogłyby 
odbyć całą podróż (autobu-
sem z Karczewa czy Otwocka 
do PKP i dalej pociągiem do 
Warszawy) na jednym bilecie. 
Skorzystaliby na tym także 
mieszkańcy przemieszczający 
się wewnątrz naszego powia-
tu – gminy miałyby wpływ na 
cenę biletów, a więc ich cena 
powinna być rozsądna.

2. Linia obsługiwana przez 
lokalnego przewoźnika. 
Głównymi zaletami tego 
rozwiązania byłoby wspie-
ranie miejscowego biznesu, 

a  także  potencjalne wpro-
wadzenie bezpłatnych prze-
jazdów autobusowych dla 
mieszkańców dzięki temu, 
że prywatny przewoźnik 
byłby po prostu tańszy niż 
ZTM (i można byłoby wów-
czas zrezygnować z biletów). 
Przyznam, że byłem zwo-
lennikiem tego rozwiązania 
i  poprosiłem urząd miejski 
w  Karczewie, aby wysondo-
wał wśród lokalnych przed-
siębiorców zainteresowanie 
takim przedsięwzięciem. 
Niestety, wedle informacji 
uzyskanych z  urzędu, nikt 
nie wyraził zainteresowania.

Pozostała zatem opcja nr 1. 
Udało się przekonać pozosta-
łych radnych, aby wykalkulo-
wać koszty funkcjonowania 
autobusu ZTM z Karczewa do 
PKP w Otwocku. Burmistrz 
Karczewa zaproponował tra-
sę rozpoczynającą się w Kar-
czewie przy ul. Stare Miasto 
(pętla), dalej w kierunku ul. 
Mickiewicza, os. Ługi, ul. 
Karczewskiej przy stadionie 
w Otwocku, ul. Batorego, ul. 
Olszowej, ul. Przewoskiej, 
ul. Hożej, ul. Andriollego aż 
do ul. Orlej. Przystało na nią 
ZTM, uznając ją za rozsąd-
ną, gdyż zapewnia w  miarę 
szybki przejazd dla miesz-
kańców Karczewa do PKP, 
a dla mieszkańców Otwocka 
– atrakcyjną komunikację 
wewnętrzną. ZTM zwrócił 
jednak uwagę na inny aspekt, 
który i ja uważałem za słabość 
tej koncepcji – częstotliwość 
kursowania. W  tygodniu - 
w godzinach porannych i po-
południowych – autobusy 
miałyby jeździć co godzinę, 
a w pozostałych porach dnia 
i w weekendy – co dwie go-
dziny. Dodatkowo, linia nie 
byłaby w żaden sposób powią-
zana pod względem godzin 
przejazdów z  kursowaniem 
pociągów (zaproponowano 
po prostu pełne godziny od-
jazdu z Karczewa).

Po zapoznaniu się z tą kon-
cepcją zwróciłem uwagę, że 
autobusy, które będą kurso-
wały tak rzadko, w dodatku 
w  oderwaniu od odjazdów 
pociągów ze stacji PKP, będą 
jeździły puste. Pieniądze wy-
rzucone w błoto. Rozumiem, 
że środki w budżecie są moc-
no ograniczone, jednak nie 
sztuką jest wydać 100 000 zł 
na coś, co nie będzie służyć 
mieszkańcom. Jak to w  ży-
ciu – często lepiej jest kupić 
produkt lepszej jakości, któ-
ry posłuży nam przez dłuższy 
czas niż kupować tańszy, ale 
marny i być zmuszonym wy-
mieniać go co chwilę.

Tak samo jest i tutaj. Mimo 
ograniczonych środków, le-
piej jest przesunąć więcej 
pieniędzy na linię do PKP 
w Otwocku, która będzie sta-
nowić realną wartość dodaną 
niż wydać połowę tej kwoty 
na „bubel”. Mieszkańcom 
zapewniono by w ten sposób 
sensowny dojazd do Otwocka 
(a  mieszkańcom Otwocka 
– atrakcyjną komunikację 
wewnętrzną), z  kolei oso-
bom, które rozważają prze-
prowadzkę do Karczewa czy 
Otwocka – kolejny argument 
przemawiający za przeniesie-
niem się w nasze strony.

ZTM podzielił ten argu-
ment, stwierdzając: „Mając 
na uwadze konieczność za-
pewnienia atrakcyjnej dla pa-
sażerów oferty, proponujemy 
modyfikację przedstawionego 
przez Państwa rozkładu jazdy. 
Założona częstotliwość kur-
sowania nie jest w stanie za-
chęcić nowych pasażerów do 
korzystania z przesiadkowego 
połączenia pomiędzy linią L42 
a pociągami KM/SKM w po-
dróży do centrum Warszawy.”

Niestety,to nie jedyny prob-
lem, który pojawił się na eta-
pie uzgodnień dotyczących 
uruchomienia linii. Otwock, 
który miałby ją współfinan-
sować, przedstawił stanowi-

sko zakładające przedłużenie 
trasy od ul. Olszowej aż do 
ronda na skrzyżowaniu ulic 
Batorego i  Kraszewskiego. 
Jednocześnie miasto odrzuca 
na tym etapie sugestie ZTM 
co do zwiększenia częstotli-
wości kursowania autobusów 
i  dopuszcza taką możliwość 
w przyszłości, po zweryfiko-
waniu rzeczywistych potrzeb 
przewozowych. Zastanawia 
mnie tylko, na jakiej podsta-
wie byłoby to weryfikowane. 
W  przedstawionej formie 
autobusy jeździłyby rzadko 
i  trasą kompletnie krajo-
znawczą. Z punktu widzenia 
pasażerów z Karczewa i tych 
wsiadających na początko-
wych przystankach w Otwo-
cku taka linia jest zupełnie 
nieatrakcyjna. Wedle wyli-
czeń karczewskiego urzędu 

czas przejazdu z  Karczewa 
do PKP kształtowałby się na 
poziomie ok. 30 minut… Kos-
mos! Już teraz mogę przed-
stawić prognozę obłożenia 
trasy – minimalne!

Rozumiem dążenia part-
nerów z Otwocka do zapew-
nienia komunikacji miejskiej 
również dla mieszkańców 
odleglejszych rejonów mia-
sta. Są one jak najbardziej 
słuszne. Jednak nie tędy dro-
ga, jedną linią nie obsłużymy 
takiej trasy. To nierealne.

Po wysłuchaniu sugestii 
prezydenta Otwocka i  ZTM 
w  Warszawie, Karczew wy-
stąpił do Zarządu Transpor-
tu Miejskiego z  zapytaniem 
dotyczącym wyceny nowej 
trasy (tej wydłużonej) z  na-
stępującym rozkładem jazdy 
w tygodniu:

godziny odjazdu  
z Karczewa:
5.35, 6.00, 6.30, 7.10, 8.10, 
8.40, 10.05, 11.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.10, 17.00, 
18.10, 19.10, 20.00, 21.10;

godziny odjazdu  
z PKP Otwock:
5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 9.30, 10.50, 12.05, 
13.30, 15.30, 16.05, 16.40, 
17.00, 17.40, 18.05, 18.45, 
20.30.

Wskazane godziny są zde-
cydowanie bardziej realne – 
w godzinach szczytu autobus 
jeździłby częściej i  przede 
wszystkim kursowałby zgod-
nie z  odjazdami pociągów 
SKM. Wielkim minusem jest 
natomiast brak przejazdów 
w weekendy, a także wyjątko-
wo długa trasa po Otwocku, 
która skutecznie zniechęci 
większość potencjalnych pa-
sażerów.

W poniedziałek, 6 listopada 
br., w karczewskim urzędzie 
zbierze się komisja, która 
podejmie decyzję o przyszło-
ści linii Karczew – PKP Ot-
wock. Na posiedzenie zostali 
zaproszeni radni Rady Miasta 
Otwocka oraz prezydent Ot-
wocka. Mam nadzieję, że go-
ście skorzystają z możliwości 
wspólnej rozmowy i  razem 
dojdziemy do porozumienia.

Uważam, że należy rozma-
wiać o  zwiększeniu kwoty 
finansowania linii. W  prze-
ciwnym wypadku utopimy 
pieniądze na autobus, który 
będzie dla większości miesz-
kańców bezużyteczny. Pod-
stawa to także jak najczęst-
sze kursy powiązane z  KM/
SKM i  jak najkrótsza trasa, 
która mieszkańcom Otwocka 
i Karczewa zapewni sprawny 
i komfortowy przejazd.

Piotr Kwiatkowski, 
Radny Rady Miejskiej  

w Karczewie
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CElEsTYnÓW Schroni-
sko dla Bezdomnych Zwie-
rząt zachęca do adopcji jego 
podopiecznych. 

TOfElEK nie miał łatwe-
go życia. Wiele lat spędził 
w  schronisku, unikając kon-
taktu z  człowiekiem. Dzięki 
długiej i ciężkiej pracy wolon-
tariuszki zaczął się otwierać. 
U wszystkich wzbudza zachwyt 
swoim wyglądem, ale nie jest 
to pies dla każdego. Wymaga 
cierpliwości, poświęcenia czasu 
i pracy. Szukamy doświadczo-
nego opiekuna, któremu Tofe-
lek zaufa i pokocha całym psim 
sercem. nr 141/15

Oto KAbAnOs, starszy 
pies. Jest nieśmiały i  zupeł-
nie zdezorientowany. Jeszcze 
niedawno miał swój dom, ale 
życie go nie oszczędziło i zna-
lazł się za kratami schroniska. 
Czy ktoś pokocha tego urze-
kającego staruszka, czy ma 
jeszcze szansę na wytęsknio-
ny dom? nr 270/16

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

PRZYgARnIj mnIEdroga Otwock - celestynów otwarta
POWIAT 27 październi-
ka uroczyście otworzono 
drogę z Pogorzeli do ul. 
Tadeusza w Otwocku.

Na granicy gminy Cele-
stynów z  Otwockiem 
rozciągnięto wstęgę, 

za którą stanęli: starosta Mi-
rosław Pszonka, prezydent 
Otwocka Zbigniew Szczepa-
niak, wójt Gminy Celestynów 
Witold Kwiatkowski, dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych 
Marek Płaczek, wykonawca - 
prezes firmy Bruk - Bud Piotr 
Skoczek, przewodniczący Rady 
Powiatu Otwockiego Dariusz 
Grajda, Rady Miasta Otwocka 
Jarosław Margielski i  Rady 
Gminy Celestynów Romuald 
Ziętala. Stanęli też samorzą-
dowcy trzech gmin, członko-
wie Zarządu Powiatu: Aneta 
Bartnicka, Roman Zdunik,  
Krzysztof Boczarski oraz wiele 
osób zainteresowanych odda-
niem drogi z  szeroką ścieżką 
pieszo - rowerową do użytku.

Nim jednak to się stało dy-
rektor Marek Płaczek poin-
formował zebranych o tech-
nicznych walorach drogi, 
starosta Mirosław Pszon-
ka podziękował władzom 
Otwocka i  Celestynowa za 
współfinansowanie budowy 
ostatniego odcinka, dodając 
jednocześnie, że ostatnie 200 
mb drogi od ul. Tadeusza do 
ul. Narutowicza w Śródboro-
wie zostawiono celowo, gdyż 
w  przyszłorocznym planie 
jest przewidziana tu budowa 
ronda. Prezydent Zbigniew 
Szczepaniak wyraził nadzieję, 
że w przyszłorocznym budże-
cie miejskim znajdą się fun-

dusze na współuczestniczenie 
w budowie  ronda, co skwi-
tował przewodniczący Rady 
Miasta Otwocka Jarosław 
Margielski stwierdzeniem, że 
rondo połączy modernizowa-
ną ulicę Armii Krajowej wraz 
ze ścieżką pieszo-rowerową 
z Celestynowem.

Z  kolei wójt Celestynowa 
Witold Kwiatkowski podzię-
kował staroście, Zarządowi 
Dróg Powiatowych, prezy-
dentowi Otwocka, samorzą-
dowcom z  powiatu i  gmin, 
a przede wszystkim wykonaw-
cy Piotrowi Skoczkowi i jego 
pracownikom za wykonaną 
pracę i oddanie drogi na kil-

ka dni przed terminem koń-
cowym, co z pewnością ucie-
szy cierpliwie oczekujących 
otwarcia drogi mieszkańców.

Budowę drogi z  asfaltową 
ścieżką pieszo-rowerową 
o  łącznej długości 5,2 km 
rozpoczęto w 2014 roku, roz-
poczynając od ronda w Starej 
Wsi do ul. Tadeusza w Otwo-
cku. Koszt całej inwestycji 
wyniósł 4,4 mln zł, z  czego 
gmina Celestynów wyłożyła 
1,6 mln zł, a  resztę pokryły 
władze powiatu otwockiego, 
miasta Otwocka i  wojewo-
da mazowiecki.

AnKa

pałac zamoyskich 
odzyska blask
kołBieL Popadający 
w ruinę zespół pałacowo-
-parkowy wraz z budynkiem 
dawnej szkoły przy ul. 
Parkowej w Kołbieli został 
sprzedany 2 października 
w drodze rokowań. Kupił go 
przedsiębiorca z Garwolina 
i planuje urządzić w nim i na 
przyległym terenie centrum 
konferencyjno-rekreacyjne.

chęć zakupu pała-
cu zgłosiło dwóch 
oferentów. Jeden 
to lokalny przed-
siębiorca z powia-

tu otwockiego, a drugi z Gar-
wolina, gdzie prowadzi firmę 
transportową. To właśnie on 
za kwotę 2 mln 11 tys. zł ku-
pił nieruchomość w Kołbieli 
o pow. 110 tys. m2.

- Sam obiekt, jak i jego loka-
lizacja, bardzo mi się spodo-
bały – mówi nowy właściciel 
zespołu pałacowo-parkowego 
w  Kołbieli Tomasz Kama-
szewski. – Zamierzam urzą-
dzić tu centrum konferencyj-
no-rekreacyjne z  basenem, 
SPA, restauracją, kawiarnią 
i hotelem. W pałacu, ze wzglę-
du na jego zabytkowy charak-
ter, planuję otworzyć w nie-
których salach ekspozycje 
historyczne  związane też ze 
znamienitym, patriotycznym 
rodem Zamoyskich. W  bu-
dynku poszkolnym powstanie 
hotel, sala bankietowa, konfe-
rencyjna, biura… Odtworzyć 

też chcę park, staw i strumyk 
oraz obelisk upamiętniający 
hrabiego Józefa Zamoyskie-
go – wylicza inwestor Kama-
szewski i dodaje, że za cztery 
lata zaprosi już pierwszych 
gości do nowego obiektu.

historia pałacu 
w Kołbieli
Pierwsza historyczna 

wzmianka o  Kołbieli po-
chodzi z  roku 1407. W XVII 
w. miejscowość stanowiła 
ważny ośrodek rzemieślni-
czy. Mieszkańcy trudnili się 
rolnictwem, wyrobem i  ob-
róbką drewna, rzemiosłem 
i  handlem. Właścicielem 
okolicznych ziem była ro-
dzina Chrzanowskich herbu 
Korab. W  XIX w. Kołbiel 
została podzielona na dwie 
części: jedna część to miasto 
na prawym brzegu rzeki Świ-
der, druga część to dwór na 
wzgórzu po lewej stronie rze-
ki. Dwór i folwark przybrały 
nazwę Stara Wieś. W drugiej 
połowie XIX w. Stara Wieś 
należała do hrabiego Józefa 
Zamoyskiego, osoby niepo-
spolitej i wielce zasłużonej dla 
kraju. Był współautorem „En-
cyklopedii rolnictwa”, współ-
założycielem Warszawskiego 
Towarzystwa Kredytowego, 
organizował Towarzystwo 
Przemysłowe Lilpop, Rau 
i Loewenstein. Zabiegał o bu-
dowę Nadwiślańskiej Linii 
Kolejowej. Wśród robotników 

folwarcznych upowszechniał 
zasady higieny, wprowadził 
wiele przywilejów socjal-
nych, np.dni wolne od pracy, 
możliwość korzystania z  ta-
niego sklepu, apteki, pralni, 
łaźni, prasowalni. Dzieci ro-
botników folwarcznych były 
kształcone w zakresie szkoły 
powszechnej. Hrabia Józef 
Zamoyski założył też w Koł-
bieli szkołę zawodową o pro-
filu handlowo-rolniczym dla 
synów ubogiej szlachty. W la-
tach 1866-1878 wybudował 
w Starej Wsi pałac.

Pałac ten prawdopodobnie 
został wzniesiony na miejscu 
dawnego dworu lub częścio-
wo na jego fundamentach. 
Rezydencja miała przypomi-
nać włoską willę, dlatego też 
pałac zaprojektowano w stylu 
neorenesansowym, zaś teren 
wokół niego zagospodarowa-
no jako park krajobrazowy. 
Centrum parku stanowiło 
niewielkie jeziorko służące 
latem jako miejsce do pływa-
nia łódką, zimą - jako lodo-
wisko. Projektodawcą pałacu 
był znany w Warszawie włoski 
architekt Leandro Marconi 
(m.in. był on twórcą gmachu 
Banku Handlowego w War-
szawie, siedziby Stowarzy-
szenia Architektów Polskich, 
a  także jeszcze kilku innych 
budynków w stolicy). W po-
siadaniu rodziny Zamoyskich 
Stara Wieś pozostała do cza-
sów II wojny światowej.

W  okresie II wojny świa-
towej pałac zajmowała nie-
miecka żandarmeria. Jak 
donosi tablica znajdująca się 
przed wjazdem, 22 września 
1939 r. z tarasu pałacu prze-
mawiał do swoich żołnierzy 
Adolf Hitler. W 1944 mieś-
cił się tu radziecki szpital 
polowy. Po 1945 r. Stara 
Wieś została włączona do 
Kołbieli, a pałac wraz z oto-
czeniem stał się własnością 
Gminnej Rady Narodowej. 
Od 1950 roku miały w  pa-
łacu swoją siedzibę kolejne 

szkoły zawodowe. W  okre-
sie powojennym majątek 
był wielokrotnie dzielony. 
Część zabudowań została 
zburzona. Zbudowano też 
nowe budynki: szkołę, war-
sztaty krawieckie…

Cóż, jest nadzieja, że cały teren 
wraz z pałacem na nowo ożyje, 
choć w innej odsłonie i dziać się 
będzie tam wiele, czego panu 
Tomaszowi szczerze życzymy.

Andrzej Kamiński
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zrobimy tyle, na ile wystarczy nam środków

nowy dom dla dzieci w Śródborowie

jÓZEfÓW Z Markiem 
Banaszkiem, zastępcą 
burmistrza Miasta Józefowa 
rozmawia Andrzej Idziak

- 5 października br. Mia-
sto Józefów podpisało 
umowę ze Spółką Ak-
cyjną Instal z Warszawy 
na budowę oczyszczalni 
ścieków w Józefowie. Jak 
wygląda szczegółowy 
harmonogram realizacji 
tej inwestycji?
- Prace nad harmonogra-

mem nadal trwają… Zrobimy 
wszystko, co w naszej mocy, 
aby nasi mieszkańcy mo-
gli korzystać z  józefowskiej 
oczyszczalni już w 2019 roku.

- Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
nadal zwleka z decyzją 
o przyznaniu dotacji na 
budowę józefowskiej 
oczyszczalni. Czy Miasto 
będzie w najbliższym 
czasie podejmować ja-
kieś działania w sprawie 
pozyskania tych środ-
ków? Jak zamierzacie 
sobie radzić w sytuacji, 
kiedy nie otrzymacie 
dofinansowania do czasu 
zakończenia inwestycji?
- Miasto podejmuje dzia-

łania wynikające z  regu-

laminu Konkursu nr PO-
IiŚ.2.3./1/2015, w  sprawie 
pozyskania dofinansowania 
dla całego projektu „Integra-
cja i rozwój gospodarki wod-
no-ściekowej w  Józefowie” 
nieprzerwanie od stycznia 
2016 roku i zamierza je kon-
tynuować. Planujemy zrea-
lizować projekt w  takim za-
kresie, na jaki wystarczające 
okażą się środki zabezpieczo-
ne w budżecie i w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta 
na pokrycie wkładu własne-
go. Nie wykluczamy także 
dochodzenia swoich praw 
przed sądem, aby odzyskać 
zainwestowane środki włas-
ne. Stoimy na stanowisku, że 
skoro komisja konkursowa 
zakwalifikowała nas do do-
finasowania, to nie ma żad-
nych podstaw do tego, aby 
nie podpisać z nami umowy 
na dofinansowanie.

- Zakładając, że nie uda 
się pozyskać dofinanso-
wania z NFOŚiGW, jak 
będzie wyglądać finan-
sowanie budowy oczysz-
czalni ze strony Miasta? 
Czy będzie to płatność 
w transzach, a jeżeli tak, 
to w jakiej wysokości 
i w jakich terminach reali-
zowana?
- Zrobimy tyle, na ile wy-

starczy nam zabezpieczonych 
środków na wkład własny. 
Szczegóły dotyczące sposobu 
rozliczenia robót budowla-
nych z  wykonawcą oczysz-
czalni zawarte są w  SIWZ 
(Specyfikacji Istotnych Wa-
runków Zamówienia).

- Czy finansowanie 
budowy oczyszczalni ze 
środków własnych Miasta 
będzie miało wpływ na 
realizację innych inwe-
stycji zaplanowanych 
w planie jego rozwoju 
w latach 2018-2019? 
A jeżeli tak, to z czego 
Miasto zrezygnuje?
- Środki własne Miasta na 

pokrycie wkładu własnego 
dla Projektu „Integracja i roz-
wój gospodarki wodno-ście-
kowej w Józefowie” pozosta-
ją zabezpieczone w budżecie 
i Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Miasta od stycznia 
2016 roku. Od tego czasu nie 
uległy zwiększeniu, a  zatem 
nie wymagają rezygnacji z ja-
kichkolwiek inwestycji.

- Wartość kontraktu 
podpisanego z Instalem 
na budowę oczyszczalni 
oraz serwis gwarancyjny 
opiewa na kwotę ponad 
32 mln 207 tys. zł. Co 
z pozostałą kwotą na 
realizację projektu? Przy-

pomnę, że jego łączna 
wartość miała pierwotnie 
wynosić ok. 87 mln zł 
brutto… Planowaliście 
Państwo w ramach tej 
kwoty wybudować: 
oczyszczalnię, 15 pom-
powni/tłoczni, ok. 20 km 
sieci kanalizacyjnej i ok. 
21 km sieci wodocią-
gowej, a także zakupić 
specjalistyczny pojazd 
oraz stworzyć Program 
Efektywnego Zarządzania 
systemem wodociągo-
wym i kanalizacyjnym. 
Czego zatem nie uda się 
zrobić w projekcie lub 
z czego już trzeba było 
zrezygnować w związku 
z brakiem środków prze-
znaczonych na ten cel?
- Jak już podkreślałem, zro-

bimy tyle, na ile wystarczą 
nam środki zabezpieczone 
na pokrycie wkładu własne-
go. Skupiamy się więc na bu-
dowie oczyszczalni oraz sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej 
w tych punktach, które zosta-
ły uznane za najbardziej pilne 
(przede wszystkim biorąc pod 
uwagę planowane inwestycje, 
które wymagają wcześniejsze-
go wykonania sieci wodno-
-kanalizacyjnej). Obecnie 
zawierane jest wiele umów na 
realizację i nadzory nad budo-

wą oczyszczalni ścieków oraz 
sieci wodnej i kanalizacyjnej. 
Szczegóły można znaleźć 
w zakładce zamówienia pub-
liczne na BIP.

- Czy te „korekty” realiza-
cyjne w projekcie (o któ-
rych mowa powyżej) 
będą miały lub potencjal-
nie mogą mieć wpływ na 
bezpieczeństwo reali-
zowanej inwestycji lub 
zagrożenie ekologiczne 
(np. pod kątem jako-
ści oczyszczania)?
- Nie rozumiem, o  jakie 

„korekty” chodzi. W projek-
cie nie dokonano żadnych 
zmian, które mogłyby wpły-
wać na bezpieczeństwo rea-
lizowanej inwestycji czy też 
bezpieczeństwo ekologiczne. 
Oczyszczalnia będzie spełniać 
najwyższe standardy bez-
pieczeństwa oraz najwyższe 
(wyższe niż wymagają tego 
obowiązujące przepisy) nor-
my jakości oczyszczania.

- Jaki będzie koszt 
oczyszczania ścieków dla 
mieszkańców Józefowa 
po zakończeniu inwesty-
cji?
- Koszt oczyszczania ście-

ków dla mieszkańców Józefo-
wa znany będzie po całkowi-
tym rozliczeniu nakładów na 
budowę oczyszczalni ścieków. 

Warto jednak pamiętać, iż 
z naszych szacunków wynika, 
że obecny koszt oczyszczania 
ścieków, który płacimy Ot-
wockiemu Przedsiębiorstwu 
Wodociągów i  Kanalizacji, 
jest zdecydowanie zawyżony. 
Ze zleconych przez nas eks-
pertyz wynika, że tylko w la-
tach 2011-2016 w  związku 
z bezpodstawnie zawyżonymi 
cenami przepłaciliśmy aż po-
nad 8 mln 320 tys. zł. Obec-
nie przepłacamy już blisko 2 
mln zł rocznie. Oznacza to, że 
nawet przy założeniu, iż nie 
otrzymamy unijnego dofinan-
sowania do inwestycji - zwrot 
inwestycji nastąpi nie później 
niż za 15 lat. A gdyby w cią-
gu tych 15 lat opłaty na rzecz 
Otwocka wzrosły, to nastąpi 
on jeszcze wcześniej. Porów-
nując to z  okresami zwrotu 
inwestycji z  różnych innych 
branż - jest to świetny wynik.

- Dziękuję za rozmowę!

OTWOCK Śródborów -  to 
nowa lokalizacja jednego 
z otwockich Domów dla 
Dzieci. Po jego gruntownym 
remoncie, rozbudowie i wy-
posażeniu dwunastka dzieci 
wraz koordynatorem i wy-
chowawcami przeprowadzi-
ła się do nowego domu.

W e wtorek 
(17.10.2017) 
przy ul. Ujej-
skiego w  Ot-
wocku-Śród-

borowie odbyło się wspólne 
spotkanie przedstawicieli sa-
morządu powiatowego, Po-
wiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie oraz pracowników 
i  podopiecznych Domu dla 
Dzieci (DDD). Okazją było 

uroczyste przekazanie nowego 
budynku na potrzeby dzieci, 
które z różnych przyczyn nie 
mogą mieszkać wspólnie ze 
swoimi rodzicami. Na otwar-
cie przybyli: starosta Mirosław 
Pszonka, wicestarosta Pa-
weł Rupniewski, członkowie 
Zarządu Powiatu - Roman 
Zdunik i Krzysztof Boczarski, 
przewodniczący Rady Powia-
tu Dariusz Grajda wraz z wi-
ceprzewodniczącą Barbarą 
Markowską oraz przewod-
niczący Komisji Zdrowia, 
Rodziny i Bezpieczeństwa Ja-
nusz Goliński. Dom godnie 
reprezentowali: dyrektor Po-
wiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie (PCPR) Małgorzata 
Woźnicka, pełniąca zarazem 
funkcję dyrektora Domu, ko-

ordynator Marzena Książek, 
wychowawcy DDD oraz naj-
ważniejsi – młodzież i dzieci.

Tańszy w utrzymaniu 
i „bliżej świata”
Było dużo podziękowań, 

życzeń, kwiatów i tort. Staro-
sta Mirosław Pszonka -  wraz 
z  koszem słodyczy - przeka-
zał życzenia, aby dzieci czuły 
się tu jak u siebie, zaś dyrek-
tor Małgorzata Woźnicka 
stwierdziła, że nie sztuką jest 
wybudować dom, ale zadbać, 
by miał on duszę. Roman 
Zdunik podarował dzieciom 
obraz przedstawiający anio-
ła (zapewne stróża) wraz 
ze stwierdzeniem, że są tu 
wreszcie trochę bliżej świa-
ta, oczywiście w  kontekście 
zmiany lokalizacji, bowiem 
wcześniej zajmowały ogromną 
willę w Soplicowie, z dala od 
miejskiej infrastruktury. Ko-
ordynator Marzena Książek 
wyraziła swoje zadowolenie, 
że dzieciom obecnie łatwiej 
będzie dotrzeć do szkoły, przy-
stanku, sklepu czy na zajęcia 
w MDK- u. Zwróciła również 
uwagę na niższe koszty utrzy-
mania nowego budynku oraz 
łatwość jego eksploatacji na co 
dzień (media).

Obecny dom to efekt rozbu-
dowy jednorodzinnego bu-

dynku po rodzinnym domu 
dziecka (wcześniej przychod-
nia lekarska), który trwał ok. 
roku i rozłożył się na dwa lata 
budżetowe. Prace wykonała 
otwocka firma remontowa-
-budowlana Zbigniewa Ma-
zurka. Koszt ok. 700 tys. zł 
pokryto ze środków powiatu. 
Obecny stan zapewnia bar-
dzo komfortowe warunki dla 
14 dzieci. W  domu znajduje 
się 7 sypialni, trzy łazienki, 
pokój dzienny, jadalnia oraz 
piękna, przestronna kuchnia, 
w której, jak twierdzi p. Ma-
rzena, często koncentruje się 
życie domu. Budynek znaj-
duje się na ładnie zagospoda-
rowanej działce ok. 1300 m2, 
z meblami ogrodowymi, wśród 
starych sosen.

Nowoczesny system 
zaangażowania 
Oczywiście wiadomo, że 

warunki materialne to tylko 
jeden z czynników i narzędzi 
do ciężkiej pracy z  młodymi 
ludźmi. Na szczęście ze sta-
rych domów dziecka mental-
nie i organizacyjnie niewiele 
już zostało. Domem zajmują 
się sami podopieczni przy 
wsparciu wychowawców na 
czele z  koordynatorem, a  za 
całość odpowiedzialny jest 
dyrektor. Tak więc nie ma 

tu już kucharek, sprzątaczek 
i  pani intendentki, a  dzieci, 
oprócz nauki, uczestniczą 
w organizacji życia domowe-
go typu sprzątanie, gotowa-
nie, pranie, zakupy… Jak to 
w  domu. Te doświadczenia 
uczą i  zwiększają ich szanse 
na prawidłowe funkcjonowa-
nie w życiu dorosłym. Przy tej 
okazji p. Marzena podkreśli-
ła też ogromne zaangażowa-
nie podopiecznych w  samą 
przeprowadzkę i  urządzanie 
nowego domu. Kolejne nowe 
doświadczenie - bezcenne.

W powiecie otwockim z opie-
ki zastępczej korzysta ok. 250 
dzieci, z  czego 44 w  trzech 
DDD. Znakomita większość 

przebywa w  rodzinach za-
stępczych i kilkoro w rodzin-
nym domu dziecka. To liczba, 
która ciągle się zmienia: jed-
ne dzieci przychodzą, drugie 
wracają do swoich domów, 
jeszcze inne, jako dorosłe, 
usamodzielniają się. Wszyscy 
wychowawcy, zaangażowa-
ni w pracę z nieletnim, mają 
bardzo trudne zadanie: tak 
pomagać młodemu człowie-
kowi, aby ten - uczciwy i sa-
modzielny - już jako dorosły, 
potrafił tworzyć prawidłowe 
relacje w  swoim środowisku 
i  żył, będąc niezależnym od 
pomocy społecznej.

Sławomir Wąsowski
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reKLaMa nowość! Najłatwiejszy 
sposób na druk - iOtwock
Potrzebujesz wizytówkę, plakat, katalog reklamowy…? Nic łatwiejszego! Wysyłasz 
do nas maila na reklama@iotwock.info - my robimy resztę - projekt, druk i dostarcza-
my do Ciebie. TANIO! 

iOtwock.info jest od trzech lat na rynku. Swoją działalność rozpoczęliśmy od portalu infor-
macyjnego, po roku wprowadziliśmy na rynek dwutygodnik. Czas uzupełnić ofertę o usługi 
drukarskie/poligraficzne - teraz możecie zamawiać u nas pełen wachlarz produktów drukar-
skich: druk cyfrowy, offsetowy, wielkoformatowy.

Współpracujemy z największymi drukarniami w Polsce. Sprawdziliśmy! tysiące zadowolonych 
klientów i dziesiątki tysięcy zrealizowanych zamówień. 

Oferta przygotowana dla firm, przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, klubów 
sportowych, stowarzyszeń jak i freelancerów.

iOtwock.info to profesjonalne podejście do każdego zlecenia, najwyższej jakości produkt 
końcowy, a przede wszystkim terminowość realizacji zleceń oraz najlepsze ceny. 

dlACZEgO WARTO U NAS ZAMAWIAĆ?
· ceny niższe do 50% niż w „tradycyjnych“ drukarniach
· Najszybsze terminy realizacji
· Najwyższa jakość druku
· Transport zawsze 0 zł
· Wszystkie pliki są sprawdzane przez system automatycznej weryfikacji plików
· zamawiasz 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu, na reklama@iotwock.info
· znasz termin realizacji

Wśród oferowanych przez nas produktów znajdziecie Państwo:
-  ulotki proste, składane oraz ulotki LuX (na grubym papierze z możliwością laminowania 

i lakierowania wybiórczego
-  wizytówki oraz wizytówki składane (bigowane), a także 

kalendarzyki listkowe (zwane też kartami biznesowymi)
- plakaty oraz plakaty XXL
- kalendarze trójdzielne (także osobno kalendaria), plan-
szowe, wieloplanszowe oraz biurkowe
- katalogi szyte i klejone klejem poliuretanowym Pur
- papiery firmowe
- banery i inne wydruki wielkoformatowe na foliach
- biuwary
- notesy klejone oraz spiralowane z okładką

Zapraszamy do współpracy!
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nowe przedszkole i plac zabaw przy Sp nr 2

czy przy SP6 powinna powstać nowa bieżnia?

Na  oficjalne otwar-
cie (24 paździer-
nika) placu za-
baw przy Szkole 
Podstawowej nr 2 

im. Ireny Sendlerowej na ul. 
Poniatowskiego w  Otwocku 
przyjęli zaproszenie: prezy-
dent Zbigniew Szczepaniak, 
wiceprezydent Agnieszka 
Wilczek, radny Marcin Mi-
chał Kraśniewski oraz kil-
kanaścioro rodziców. Uro-
czystość przygotowały dzieci 
wraz z  wychowawcami przy 
niemałym zaangażowaniu 
kilku gimnazjalistów, zaś nad 
całością czuwała dyrektor p. 
Jolanta Smuniewska wspo-

magana przez wicedyrekto-
rów: p. Małgorzatę Żywek, 
specjalizującą się w edukacji 
przedszkolnej  oraz p. Eleni 
Filipiuk-Adamos odpowie-
dzialną za uczniów gimna-
zjalnych i starsze grupy SP.  

Symbolicznego przecięcia 
wstęgi dokonał prezydent wraz 
z przedstawicielem przedszko-
laków, a  przed rozpoczęciem 
wspólnej zabawy wszyscy zo-
stali obsypani złotym konfetti. 
Wcześniej były piosenki i recy-
tacje maluchów, zaś Zbigniew 
Szczepaniak stwierdził, że plac 
zabaw to tylko jeden element 
całego przedsięwzięcia, jakim 
było przystosowanie części bu-

dynku do utworzenia oddziału 
przedszkolnego. 

Faktycznie całe jedno 
skrzydło zmieniło się diame-
tralnie na potrzeby kilkulat-
ków. Do użytku oddano wy-
remontowane 4 sale, szatnię, 
2 łazienki i  korytarz, który 
dzięki kolorowym muralom 
według pomysłu pani dyrek-
tor, przemienił się w „wodny 
świat”. Pracę artystyczną wy-
konał mieszkaniec Józefowa 
p. Krzysztof Wegner. Tema-
tyczne sale zostały umeblo-
wane oraz wyposażone w po-
moce dydaktyczne i zabawki. 
Do całości prowadzi nowe 
wejście, zaś część działki 
z placem zabaw została wy-
dzielona i  zabezpieczona na 
potrzeby maluchów.

W nazwę „wodny świat” zna-
komicie wpisują się nazwy 
czterech grup przedszkola-
ków: dwie grupy 3 i  4-lat-
ków - „Muszelki” i „Kropelki”, 
grupa 5-letnich „Marynarzy” 
oraz tworzące klasę „0” 6-latki 

noszące dumną nazwę „Żegla-
rze”. Każdą grupą zajmuje się 
dwoje nauczycieli, a najmłodsi 
mają jeszcze dodatkowo jedną 
panią do pomocy. Do dyspozy-
cji jest również logopeda oraz 
szkolny pedagog. W  ramach 
zajęć bezpłatnych dzieci 6-let-
nie uczą się j. francuskiego 
i tańca.

Adaptacja części bu-
dynku została wykonana 
w wakacje, plac zabaw do-
kończono w październiku, 
a całkowity koszt 350 tys. 
zł (w  tym plac zabaw 150 
tys. zł) pokryto z  miej-
skiej kasy.

W  ramach realizacji no-
wej ustawy na terenie Ot-

wocka oddano we wrześ-
niu 125 nowych miejsc 
dla dzieci w  oddziałach 
przedszkolnych: w SP nr 2 
i Przedszkolu nr 10 „Leśne 
Skrzaty”, zaś SP nr 3 i SP nr 
7 zyskały zewnętrzne place 
zabaw dla najmłodszych.

Sławomir Wąsowski

OTWOCK Wkrótce ma 
powstać dodatkowa 
bieżnia przy SP 6 w Ot-
wocku. Ta informacja 
pewnie cieszy w szcze-
gólności rodziców 
i samych uczniów z tej 
placówki.  Niemniej 
warto się zastanowić, 
dlaczego koalicyjni radni 
wybrali taką, a nie inną 
lokalizację oraz dlacze-
go przy niej się upie-
rają,  pomimo że cena 
realizacji zadania jest 
coraz wyższa.

Szkoła podstawowa nr 6 to 
jedna z lepiej wyposażo-
nych placówek. Ucznio-

wie mają do dyspozycji: dwa 
boiska, bieżnię, plac zabaw 
i  stanowisko do skoku w dal. 
Dodatkowo radni w tym roku, 
wprowadzając poprawki do 

budżetu, dopisali kolejną bież-
nię okólną za 220 tys. złotych.

Podczas wykonywania pro-
jektu okazało się, że dodatko-
wa bieżnia na terenie szkoły 
po prostu się nie zmieści i aby 
ją wykonać, niezbędne będzie 
przeniesienie jednego z boisk 
w  inne miejsce oraz wycinka 
zdrowych drzew. Te dwa zada-
nia nieprzewidziane wcześniej 
przez radnych zdecydowanie 
podniosły koszt całej inwesty-
cji. W  pierwszym przetargu 
nie wyłoniono wykonawcy ze 
względu na brak środków, po 
kolejnym przetargu radni 5 
października przekazali dodat-
kowe 50 tys. zł na tę inwestycję.

Jak można wyczytać ze 
specyfikacji przetargowej, 
do realizacji inwestycji nie-
zbędna będzie wycinka aż 
40 zdrowych drzew (z czego 
32 to sosny).

Inwestycja wydaje się po-
trzebna. Ale czy słuszna jest 
jej lokalizacja? Miasto posia-
da przecież kilka gotowych 
terenów, na których można 
by zbudować taką bieżnię, np. 
teren po dawnej zieleni miej-
skiej przy ul. Andriollego lub 
działki obok orlika na tyłach 
OKS-u. Wskazane lokaliza-
cje z  pewnością ułatwiłyby 
dostęp do niej również dzie-
ciom z innych szkół. Budowa-
na bieżnia w tych miejscach 
mogłaby być w  przeciwień-
stwie do tej, która powstaje 
przy SP6, bieżnią pełnowy-
miarową i  miasto mogłoby 
ubiegać się o dofinansowanie 
jej budowy, podobnie jak było 
to w przypadku obiektów przy 
SP1 i SP5.

Być może decyzja radnych 
koalicji była uwarunkowa-
na czymś innym niż tylko 

przeznaczeniem środków 
we własnych okręgach wy-
borczych (SP 6 znajduje się 
w  okręgu przewodniczące-
go rady miasta Jarosława 

Margielskiego). Być może. 
Nie możemy tego wiedzieć, 
bo przeznaczenie środków 
na bieżnię w  SP 6 nie było 
przedmiotem żadnej komisji 

i  radni nigdy publicznie nie 
uzasadnili swojej decyzji jej 
lokalizacji. A szkoda.

ZetKa

reKLaMa

Spodziewane zamknięcia dróg
POWIAT W tej chwili 
w okolicach Otwocka 
w toku są dwie duże budo-
wy, które wkrótce spowo-
dują poważne utrudnienia 
w ruchu na lokalnych dro-
gach.

DW721: W związku z bu-
dową mostu na rzece Świder, 
pod koniec drugiego tygodnia 
listopada należy spodziewać 
się wyłączenia z  ruchu wia-
duktu na DW721 w  Józefo-
wie. Jak podaje wicedyrektor 
ZDP Otwock (z/s w Karcze-
wie) Marek Dąbrowski, do-
kładny termin zależy obecnie 

od dostawcy tablic informa-
cyjnych, dotyczących objaz-
du. Do czasu przygotowania 
bieżącego numeru iOtwock.
info dostawca nie podał wią-
żącej informacji na ten temat. 
Zaplanowany objazd popro-
wadzi jadących od Wiązow-
ny ulicą Wronią, Sikorskiego, 
przez przejazd kolejowy do ul. 
Piłsudskiego. Wiadukt zosta-
nie przywrócony do ruchu 
pod koniec tego roku.

ORlA, OTWOCK: 
BUDIMEX SA, general-
ny wykonawca robót inży-
nieryjnych realizowanych 

w ramach modernizacji linii 
kolejowej nr 7, poinformo-
wał już, że od dnia 3 listo-
pada br.  zamknięty będzie 
przejazd pod wiaduktem ko-
lejowym – od strony skrzy-
żowania ulic Powstańców 
Warszawy i Armii Krajowej. 
Dzień wcześniej poinformo-
wano, że jednak zamknięcie 
nastąpi w późniejszym ter-
minie - jeszcze dokładnie 
nie ustalonym.

Informacje o  utrudnie-
niach podajemy na bieżąco 
na portalu iOtwock.info.

Sławomir Wąsowski 

Kolorem czerwonym oznaczono 40 drzew do wycinki.

OTWOCK Od września szkoły 
realizują nową ustawę dotyczącą 
edukacji narodowej. efekty 
zaobserwowaliśmy w związku z 
otwarciem  oddziałów przedszkolnych 
oraz placu zabaw w otwockiej SP nr 2.
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Liderzy technologii środowiskowych 
modernizują otwocką oczyszczalnię
OTWOCK Całkowicie 
nowy blok biologiczny, 
odpowiednio dobrane, 
energooszczędne urządze-
nia i najnowsze systemy 
automatycznego sterowa-
nia procesami oczyszczania 
ścieków zapewniły optymal-
ną eksploatację oczysz-
czalni ścieków w Otwocku. 
Zadania te zostały już 
całkowicie zrealizowane. 
Do wykonania pozostała 
modernizacja komór fer-
mentacyjnych oraz budyn-
ku odwadniania i higieni-
zacji osadu. Zakończenie 
inwestycji zaplanowano 
w III kwartale 2018 roku.

Projektanci, wyko-
nawcy i  dostawcy 
technologii podsu-
mowali swoje zaan-
gażowanie i udział 

w modernizacji oczyszczalni 
ścieków podczas jubileuszo-
wej konferencji z okazji 10-le-
cia działalności Otwockiego 
Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji. Uczestni-
czyło w niej wielu krajowych 
i  zagranicznych partnerów 
OPWiK, w  tym m.in. fir-
my: EKOLOG - generalny 
wykonawca modernizacji 
oczyszczalni ścieków, HACH 
- optymalizujący procesy 
technologiczne dzięki stero-
waniu w czasie rzeczywistym 
(RTC), Xylem - światowy 
lider technologii wodnych 
i  Mostostal, który właśnie 

rozpoczął modernizację ko-
mór fermentacyjnych.

- Oczyszczalnia w Otwocku 
była projektowana przed 
kilkudziesięciu laty i  praco-
wała na starych schematach 
napowietrzania i  układach 
technologicznych oczyszcza-
nia biologicznego ścieków 
– przypomniał inż. Wojciech 
Stanek z  Biura Projektów 
Budownictwa Komunalnego 
we Wrocławiu. – Wyeksploa-
towane, przestarzałe i drogie 
w eksploatacji urządzenia zo-
stały wymienione na bardzo 
nowoczesne rozwiązania speł-
niające najwyższe europejskie 
standardy. Nowy blok biolo-
giczny z niezwykle efektywnym 
napowietrzaniem, wyposażony 
w energooszczędne urządzenia 
i automatyczny proces stero-
wania, obniżył koszty funkcjo-
nowania oczyszczalni ścieków.

Dzięki przeprowadzonej 
modernizacji OPWiK unik-
nęło konsekwencji finanso-
wych za zanieczyszczanie 
środowiska z  powodu prze-
kroczenia norm dotyczą-
cych oczyszczanych ścieków. 
Nowe prawo wodne znacznie 
zaostrzyło kary za nieprze-
strzeganie obowiązujących 
przepisów. Przedsiębiorstwo 
dosłownie w ostatniej chwili 
zdążyło z tą inwestycją.

- Po modernizacji i rozbudo-
wie bloku biologicznego, któ-
ry stanowi serce oczyszczalni, 
usuwanie substancji biogen-
nych jest na najwyższym eu-

ropejskim poziomie – zapew-
niła inż. Renata Piotrowska 
z firmy EKOLOG, wykonują-
cej otwocką inwestycję - Stę-
żenie związków azotu i fosforu 
w oczyszczonych ściekach od-
prowadzanych do środowiska 
naturalnego zmniejszyło się 
dwukrotnie. Osiągnęliśmy 
poziom znacznie niższy od 
obowiązujących norm. To jest 
wspólny sukces wszystkich 
partnerów zaangażowanych 
przy tej inwestycji. Taki efekt 
udało się osiągnąć dzięki do-
skonale dobranej technologii 
przez projektanta, wspaniałej 
współpracy i  rzetelnej reali-
zacji projektu. Jestem pod 
wrażeniem profesjonalizmu 
kierownictwa i załogi OPWiK 
m.in. inż. Janusza Jabłoń-
skiego - kierownika JRP oraz 
inż. Piotra Lacha - kierowni-
ka oczyszczalni.

Każdy odegrał w  tym 
przedsięwzięciu ważną rolę. 
Inżynier kontraktu, dostaw-
cy technologii m.in. firmy 
HACH i  Xylem o  światowej 
renomie oraz generalny wyko-
nawca - firma EKOLOG, któ-
ra specjalizuje się w projekto-
waniu i  produkcji urządzeń 
oraz linii technologicznych. 
Ma ona 25- letnie doświad-
czenie w realizacji projektów 
branży ochrony środowiska 
i  rozwoju infrastruktury ko-
munalnej. Prowadzi działal-
ność w kraju i za granicą, na-
wet w tak odległych krajach 
jak Algieria czy  Indie.

- Połączenie wysiłków re-
nomowanych producentów 
i  wykonawców dało bardzo 
dobry rezultat – podsumo-
wuje inż. Janusz Jabłoński, 
kierownik JRP w OPWiK. – 
Projektantowi zawdzięczamy 
najlepszy dobór technologii, 
którą wprowadziliśmy w na-
szej oczyszczalni. Dmuchawy 
do napowietrzania, układ 
mieszania i  pompowania 
ścieków oraz całą automa-
tykę zastosowaną w  bloku 
biologicznym. W  oparciu 
o  dane z  sond i  czujników 
programowo steruje ona 
ilością powietrza i wszystkimi 
urządzeniami przy ich załą-
czaniu, otwieraniu i zamyka-

niu w czasie rzeczywistym. To 
najlepsze rozwiązanie spo-
śród zastosowanych w innych 
oczyszczalniach. Bardzo się 
cieszę, że tak inteligentne 
układy do optymalizacji pro-
cesu oczyszczania ścieków 
mamy w  otwockiej oczysz-
czalni.

Kolejny etap modernizacji 
już się rozpoczął. Obejmu-
je komory fermentacyjne, 
czyli niezwykle ważną część 
inwestycji w  procesie prze-
twarzania osadów ścieko-
wych na biogaz. Z  komora-
mi powiązany jest budynek 
zaplecza, gdzie znajdują się 
wymienniki ciepła odpo-
wiedzialne za utrzymywanie 

odpowiedniej temperatury 
osadu. W ramach zadań rea-
lizowanych przez Mostostal 
planowana jest także roz-
budowa budynków odwad-
niania osadu po fermentacji 
i  higienizacji wapnem. Cały 
projekt zakończy się w trze-
cim kwartale 2018 r. Będzie 
to kres kłopotów związanych 
z  awariami i  przeciążeniem 
oczyszczalni ładunkiem do-
pływających ścieków, a także 
kres kłopotów mieszkańców, 
dla których oczyszczalnia 
przestanie być obiektem 
uciążliwym m.in. ze wzglę-
dów zapachowych.

JC
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DrzeWkO NA 
NóżkACh
jÓZEfÓW Klub Kobiet 

Miejskich zaprasza na spot-
kanie, które będzie wstępem 
do cyklu „Ozdoby świątecz-
ne”. Uczestnicy warsztatów 
wykonają drzewko świątecz-
ne na nóżkach w  kształcie 
choinki lub bombki. Wstęp 
wolny. Obowiązują zapisy: 
agnieszka.jung@mokjozefow.
pl, tel. 22 789 22 84. 

7 listopada (wtorek), 
godz. 10.00, MOK, Józe-
fów, ul. Wyszyńskiego 1

MAgICzNy śWIAT 
lAlek
jÓZEfÓW Nowy kurs 

w  MOK: tworzenia autor-
skich zabawek i lalek ręcznej 
roboty. Na cotygodniowych 
spotkaniach będzie można 
m.in. nauczyć się szyć na 
maszynie, poznać podstawy 
wykroju, sposoby doboru tka-
nin… Zajęcia dla uczestników 
od 10 roku życia. Opłata za 
cały kurs: (10 spotkań) 350 
zł, pojedyncze zajęcia - 35 zł. 
Obowiązują zapisy - jw.

9 listopada (czwartek), 
godz. 17.00, MOK, Józe-
fów, ul. Wyszyńskiego 1

SłONeCzNIk I uChO
jÓZEfÓW Na najbliższym 

spotkaniu w ramach „Sztuki 
dla dorosłych” poznacie jeden 
z  najsłynniejszych obrazów 

świata, czyli „Słoneczniki” van 
Gogha. Dowiecie się również 
m.in. o tym, że istnieje kilka 
wersji tego obrazu, o tym, co 
jeszcze malował artysta i jakie 
tematy pojawiały się w  jego 
pracach. Zajęcia poprowa-
dzi mgr historii sztuki Ka-
tarzyna Białkowska-Cacko. 
Wstęp wolny.

17 listopada (piątek), 
godz. 18.00, Miejski 
Ośrodek Kultury, Józe-
fów, ul. Wyszyńskiego 1

zrOzuMIeć kObIeTę
jÓZEfÓW Czy to możli-

we, aby w  100% zrozumieć 
kobietę? Jedni twierdzą, że 
tak, inni, że jest to niemożli-
we. Czy jest jakiś klucz, któ-
rym można otworzyć serca 
i umysły kobiet? Czy istnieje 
uniwersalny kod porozumie-
nia między płciami? Te i inne 
zagadki postarają się wyjaś-
nić aktorzy teatru Generacja 
w sztuce w reżyserii Krzyszto-
fa Czekajewskiego pt. „Zrozu-
mieć kobietę”. Wstęp wolny.

18 listopada (sobota), 
godz. 18.00, MOK, Józe-
fów, ul. Wyszyńskiego 1

kreATyWNe 
CzWArTkI
OTWOCK Ciekawa pro-

pozycja dla dzieci w  wieku 
przedszkolnym – „Zrób to 
sam, czyli kreatywne czwart-
ki”. Są to bezpłatne zajęcia 
świetlicowe. 16 listopada 
tematem przewodnim bę-
dzie tradycyjna kuchnia, 
a uczestnicy upieką katarzyn-
ki. Tydzień później odbędą 
się zajęcia z  artrecyklingu 
(należy przynieść plastikową 
butelkę) – uczestnicy wyko-
nają butelkowego Furby’ego. 
Wstęp wolny.

16, 23 listopada (czwar-
tek), godz. 16.30, Klub 
Mlądz, Otwock, ul. Majo-
wa 202

lAMPION, rOgAl 
I śWIęTy
OTWOCK Muzeum Ziemi 

Otwockiej zaprasza na spot-
kanie z  legendą o  świętym 
Marcinie. Podczas warsztatów 
rodzinnych uczestnicy m.in. 
upieką nietuzinkowe rogale 
(z nadzieniem z białego maku) 
oraz wykorzystując słoiki, wy-
konają świętomarcińskie lam-
piony. Wstęp wolny.

11 listopada (sobota), 
godz. 11.00, MZO, Ot-
wock, ul. Narutowicza 2

NA jeSIeNNą 
ChANDrę 
OTWOCK Wiele osób 

w  okresie jesienno – zimo-
wym nie tryska humorem. 
Pan Samos ma na to sposób 
– specjalne dania i  napoje, 
które zwalczą złe nastroje. 
Kim jest ten tajemniczy je-
gomość? Tego dowiecie się 
z  warsztatów kulinarnych 
dla dorosłych – prowadze-
nie duet Roots Vege. Będą 
wegetariańskie potrawy, zio-
łowe napary i suto zastawiony 
stół. Bilety - 35 zł. Zapisy: 22 
788 15 45.

18 listopada (sobota), 
godz. 14.00, Muzeum 
Ziemi Otwockiej, ul. 
Narutowicza 2

bAWI I uCzy
OTWOCK  „Mały Strażak” 

to niezwykła wierszowana 
historia o pewnym chłopcu, 
który zostaje strażakiem. 
O  całej drodze, jaką musiał 
pokonać bohater tej bajki – 
od marzenia aż po upragnio-
ny cel – opowiedzą aktorzy 
ATM im. S. Jaracza w  Ot-
wocku. Zapraszamy dzieci 
w wieku 4-10 lat, bilety 15/20 
zł. 

18 listopada (sobota), 
godz. 17.00, Teatr Miejski 
im. S. Jaracza, Otwock, 
ul. Armii Krajowej 4 

Przygotował: Wakul

Listopadowy wieczór strachu
OTWOCK Już 18 listo-
pada br. zapraszamy 
wszystkich miłośników 
horrorów i mocnych 
wrażeń na wyjątkowy 
wieczór filmowy - Otwock 
Scary Evening 2017, czyli 
filmowy wieczór horrorów 
w PMDK w Otwocku. 
Będziecie się bać i jedno-
cześnie... wspierać ucz-
niów Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego Nr 1 
w Otwocku.

Specjalnie dla tych, 
co lubią się bać 
Agencja Rekla-
mowa 220V w Ot-
wocku, Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy Nr 
1 w Otwocku przy wsparciu 
PMDK przygotowują wie-
czór pełen nieudawanego 
przerażenia. Mrok sali kino-
wej wypełni schizofreniczny 
chichot nie z  tego świata. 
Dzikie, pozbawione emocji 
oczy z  ekranu prześwietlą 
każdy umysł, a  zimny pot 
na karku zmrozi,  gdy na 
ramieniu poczujemy nieko-
niecznie rękę osoby towa-
rzyszącej.

Jeśli kochasz horrory, nie 
możesz ominąć OTWOCK 
SCARY EVENING 2017!

Program 
przeglądu filmowego:
,,REC” - Jest to hiszpański 

horror zrealizowany w formie 
found footage. W chwili pre-
miery media mówiły o feno-
menie dotychczasowego kina 
grozy spowodowanym spek-
takularnością, przerażeniem 
i umiejętnie budowanym na-
pięciem.

,,Operacja Bazyliszek”  - 
Kapitalny film polskiej pro-
dukcji przepełniony efekta-
mi specjalnymi i z doborową 
obsadą. Film wyszedł spod 
ręki Tomka Bagińskiego 
znanego między innymi 
z „Katedry”. 

Seria ,,Horror  Noweli” - 
Filmy wywołują ciarki na 
całym ciele i efekt tzw. “pod-
skoczenia z krzesła”. To trzeba 
zobaczyć, tym bardziej, że jest 
to doskonały materiał poglą-
dowy o  tym, jak budowane 
jest napięcie w  filmie, jak 
ważną rolę odgrywa dźwięk, 
obraz, jak zrobić film, żeby 
nas przestraszył. 

Łącznie 2,5 godziny niezna-
jącego litości strachu.

Ponadto:
Dla wszystkich odważnych 

widzów będzie „Creeps”- po-
częstunek w cenie biletu. 

Losowanie numerów bile-
tów - szczęśliwcy otrzymają 
wejściówki do:

- Horror House – 
Domu Strachów,

- Domu Zagadek - Esca-
pe Room.

- InGame – Salonu Wirtu-
alnej Rzeczywistości

 Zachowajcie więc swoje bi-
lety!!!

No i jeszcze parę drobnych 
atrakcji-niespodzianek, które 
szkoda ominąć. 

Wydarzenie jest przezna-
czone dla widzów dorosłych. 
Osoby niepełnoletnie – od 15 
r.ż. - mogą wejść, przedsta-
wiając oświadczenie rodziców 
(do pobrania na FB – strona 
wydarzenia, w CopyShop oraz 
w  PMDK). Osoby o  słabych 
nerwach proszone są o wybra-

nie innych atrakcji na ten wie-
czór. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za wszelkie 
wypadki powstałe w  wyniku 
uczestnictwa w  OTWOCK 
SCARY EVENING 2017.

Część dochodu z  impre-
zy będzie przeznaczona na 
wsparcie uczniów z Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego Nr 
1 w Otwocku.

18 listopada 2017 
(sobota)
PMdK, Otwock, 
ul. Poniatowskiego 10 
godzina: 18.00

Bilety do kupienia: w PMdK 
w Otwocku, oraz w copys-
hop w Otwocku, ul. Karczew-
ska 15a.
Przedsprzedaż - 28 zł, 
w dniu imprezy - 33 zł
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POWIAT Wykonaj dowolną 
ozdobę bożonarodzenio-
wą i przekaż Teosiowi! Do 
udziału w świątecznej akcji 
pomocy zapraszamy szcze-
gólnie przedszkola, szkoły, 
kluby, świetlice i wszystkich, 
którzy chcą w ten sposób 
pomóc Teosiowi

Prace zostaną sprzeda-
ne na kiermaszu świą-
tecznym, a dochód 

przekazany na rehabilitację i 
leczenie Teosia. Zbieramy na 
kosztowną operację nóg w 
USA, dzięki której Teoś bę-
dzie mógł chodzić. Brakuje 
nam jeszcze ok. 380 tys. zł z 
800 tys. zł

Prace można przynosić lub 
nadsyłać do 10 grudnia 2017 r.:
Szkoła Podstawowa nr 8 
05-400 Otwock-Wólka Mlądz-
ka ul. Żeromskiego 235, 
Kontakt: p. Małgorzata Szcze-
panik /facebook/ lub #Kręci-
mydlaTeosia /facebook/

Teoś jest podopiecznym 
Fundacji Dzieciom “Zdążyć 
z Pomocą”.

aniołek 
dla TeosiaXiV europejski Festiwal Muzyczny 

OTWOCK Od 4 listopa-
da jesteśmy świadkami 
wielkich wydarzeń muzycz-
nych w Otwocku. Teatr im. 
S.Jaracza wypełniła mu-
zyka poważna - i nie tylko 
- w wykonaniu znakomitych 
europejskich wykonawców. 
Za nami dwa koncerty XIV 
Europejskiego Festiwalu 
Muzycznego, w tym inau-
guracyjny wykonany pod 
batutą maestro Jerzego 
Maksymiuka. Melomani 
mają możliwość uczest-
niczyć jeszcze w trzech - 
w kolejny weekend.

To już XIV edycja Fe-
stiwalu Muzycznego 
w  Otwocku. Z  każ-
dym rokiem obser-
wujemy, jak rozwija 

się projekt organizowany 
przez Fundację Promocji Kul-
tury OtwArte, któremu od 
czterech lat przewodzi Kami-
la Grott-Tomaszek – manager 
kultury, muzyk i dyrektor ar-
tystyczny festiwalu. Funda-
cję wspiera p. Barbara Grott, 
prywatnie mama „Kamy”.

Tegoroczne muzyczne święto 
zapowiada się niezwykle cieka-
wie i to nie tylko ze względu na 
repertuar. Zaproszenie przyjęli 
znakomici artyści: obok zna-
nego dyrygenta i kompozytora 
maestra Maksymiuka, m.in. 

niemiecka klarnecistka Sabi-
ne Grofmeier, charyzmatyczna 
wokalistka Natalia Grosiak czy 
młody i utalentowany wiolon-
czelista Marcin Zdunik.

Na potrzeby festiwalu została 
utworzona orkiestra, składają-
ca się głównie z instrumentów 
smyczkowych, pod dumnie 
brzmiącą nazwą Otwock Fe-
stival Orchestra. W  jej skład 
wchodzi szesnastu profesjo-
nalnych muzyków. Na festi-
wal składa się 5 koncertów. 
W  wieczór inauguracyjny 
(04.11.) zabrzmiały utwory 
W.A. Mozarta oraz kompo-
zycja prowadzącego orkiestrę 
Jerzego Maksymiuka. 

Po przerwie, 10 listopada - 
koncert „Perły kameralistyki”, 
a w programie m.in. Mozart 
i Weber. „Niepodległa” to ty-
tuł zapowiadający ojczyźnia-
ny charakter koncertu, który 
odbędzie się 11 listopada. In-
trygująco zapowiada się spot-
kanie (Bachstories) zamyka-
jące cały cykl (12.11.), podczas 
którego wystąpi wspomniany 
wcześniej wiolonczelista Mar-
cin Zdunik wraz z  Aleksan-
drem Dębiczem (fortepian). 
Będą oni prezentować trady-
cyjne wykonania utworów J.S. 
Bacha wraz z własnymi „prze-
myśleniami” na bachowskie 
tematy – rodzaj improwizacji, 
wariacji.

O tym pomyśle z dużą pasją 
opowiadał sam muzyk, Marcin 
Zdunik, podczas konferencji 
prasowej 24 października 
w  foyer otwockiego teatru. 
Na spotkanie zaprosił organi-
zator całej imprezy, fundacja 
OtwArte, na której dyrektor 
festiwalu p. Kamila Grott-To-
maszek wyraziła wdzięczność 
otwockiej radzie miejskiej za 
finansowe wsparcie muzyczne-
go przedsięwzięcia oraz zado-
wolenie z przyjęcia zaproszenia 

na festiwal przez znakomitych 
muzyków, a szczególnie dyry-
genta i kompozytora Jerzego 
Maksymiuka. Uwagę wszyst-
kich zwróciły ciekawe materia-
ły graficzne promujące festi-
wal, zaprojektowane w sposób 
profesjonalny i z dużym talen-
tem artystycznym przez Annę 
Waszkiewicz. 

Od początku trwania festi-
walu, tj. od 2004 r. wystąpiło 
na nim 384 artystów. Obok 
polskich wykonawców poja-

wili się artyści z Niemiec, Ro-
sji, Łotwy, Estonii, Finlandii, 
Norwegii, Grecji, Włoch oraz 
Stanów Zjednoczonych. W 13 
edycjach odbyło się 81 kon-
certów, których wysłuchało 
ponad 24 tys. melomanów.

Wszystkie koncerty roz-
poczynają się o godz. 19.00, 
wstęp wolny, liczba miejsc 
ograniczona. Organizatorzy 
serdecznie zapraszają.

Sławomir Wąsowski
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zatrudni kierowców
Prawo jazdy C + E, 

wymagane doświadczenie,

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

Narodowe święto 
Niepodległości
OTWOCK

- godz. 10:00 - msza święta w intencji Ojczyzny z udziałem 
pocztów sztandarowych, chóru Lira i Otwockiej Orkiestry 
dętej w kościele parafialnym pw. św. Wincentego á Paulo - ul. 
Kopernika 1
- około godz. 11:00 - uroczystość patriotyczna przy obelisku 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego - ul. Kościuszki
JóZEFóW

12.15 - inscenizacja plenerowa pt. „Niepodległość - trudne 
słowo”. Wydarzenie w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawo-
wej nr 3 im. łączniczek armii Krajowej w Józefowie (skwer im. 
św. Jana Pawła ii). - Po zakończeniu inscenizacji start Biegu 
Niepodległości – ul. Polna – Józefów. Bieg odbędzie się na 2 
trasach – 2 km (dzieci) oraz 4 km (open). Numery startowe do 
odbioru w kasie icSir w dniach 9-10 listopada, w dniu biegu 
od godziny 12.00 w domu Nauki i Sztuki przy ul. Wyszyńskiego 
KARCZEW

- godz. 9.30 – zbiórka grup sztandarowych przed budynkiem 
OSP w Karczewie, rynek zygmunta Starego
- godz. 9.45 – przemarsz kolumny marszowej do kościoła 
p.w. św. Wita w Karczewie z udziałem Orkiestry dętej OSP 
Karczew, mażoretek oraz klasy wojskowej zespołu Szkół im. 
Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Karczewie.
- godz. 10.00 – uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny 
w kościele parafialnym p.w. św. Wita w Karczewie
- po mszy św. – uroczystość patriotyczna przy pomniku Orła 
Białego   (skwer rtm. Witolda Pileckiego)
 - koncert Orkiestry dętej OSP Karczew na rynku zygmun-
ta Starego.
- godz. 17.00 – ognisko patriotyczne przy kościele parafial-
nym p.w. św. Wita w Karczewie
CElESTyNóW

• kościół parafialny w Celestynowie
- godz. 10.30 - uroczysta msza święta za Ojczyznę, złożenie 
kwiatów pod pomnikiem „dziesięciolecia Niepodległości” na 
terenie placu przy kościele
- koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu artystów  z Kra-
kowa: anny Klimczak i Jana Migały
• hala sportowa w celestynowie, ul. prof. h. Koprowskiego 2
- godz. 15.00 - Otwarty Turniej Piłki Siatkowej, w którym 
wezmą udział: samorządowcy, pracownicy oświaty, służby 
mundurowe i przedsiębiorcy.
WIąZOWNA

• kościół św. Wawrzyńca w gliniance:
- 10:00 – 11:00 -  msza święta w intencji Ojczyzny 
- 11:00 – 11:15  - program artystyczny w wykonaniu uczniów 
ze Szkoły Podstawowej w Gliniance
- 11:15 – 11:30 - koncert patriotyczny “drogi do wolności”.
• 12 listopada: 
- 11:00 – 16:00 - plac przy kościele św. Wojciecha w Wią-
zownie - rekonstrukcje historyczne, wystawa; 
- 16:15 GOK, Wiązowna - koncert patriotyczny 
OSIECK

- godz. 9.30 – msza święta w kościele parafialnym św. an-
drzeja i Bartłomieja
- 11:00 – start iii Biegu integracyjnego - boisko SP 
- 11:05 – start nordic walking
- 12:00 – część artystyczna

in memoriam...

POWIAT Dopiero minął 
dzień Wszystkich Świętych, 
kiedy udawaliśmy się na 
cmentarze, żeby odwiedzić 
groby najbliższych, którzy 
już odeszli. Większość 
z nas nie zapomniała też 
o grobach żołnierskich. Ale 
czy na pewno o wszyst-
kich? 

za kilka dni będziemy 
obchodzili Święto 
N i e p o d l e g ł o ś c i 
w  99 rocznicę jej 
odzyskania. W tym 

momencie warto uświado-
mić sobie, że na naszych 
cmentarzach znajdują się 
groby - często zapomniane 
i ginące - osób, dzięki którym 
ta Niepodległość była możli-
wa. Wydawać by się mogło, 
że miejsca spoczynku takich 
ludzi na zawsze zostaną w na-
szej pamięci. Jednak jak się 
okazuje ta pamięć zanika. 
A świadczą o tym trzy groby 
z otwockiego cmentarza i je-
den z pobliskich Warszawic.

Zapomniane mogiły 
w Otwocku
W  centralnym miejscu ot-

wockiej nekropolii znajduje 
się duża kwatera wojenna, 
gdzie spoczywają polegli 
i  zmarli od ran w  czasie II 
wojny światowej żołnierze 
Wojska Polskiego i  Armii 
Czerwonej. Pod znajdującym 
się tam pomnikiem zawsze 
w dniu Wszystkich Świętych 
widać morze zniczy, a na gro-
bach żołnierzy liczne lampki. 
Mało kto wie, że tuż obok 
kwatery, u podnóża pagórka 
z ołtarzem, znajduje się zapo-
mniana mogiła podpułkowni-
ka Daniela Dołęgi-Kozierow-
skiego i jego małżonki Zofii. 
Kim był ten zapomniany żoł-

nierz? Z inskrypcji zachowa-
nej na nagrobku możemy się 
dowiedzieć kilku ciekawych 
faktów z jego życia. Zapewne 
został zmobilizowany do ro-
syjskiej armii i tam dosłużył 
się stopnia podpułkownika. 
W  1917 r. wraz tysiącami 
polskich oficerów i żołnierzy 
zgłosił się do I Korpusu Pol-
skiego gen. Józefa Dowbór-
-Muśnickiego w Rosji, gdzie 
został przydzielony do Legii 
Rycerskiej (służyli w niej ofi-
cerowie bez przydziałów). Nic 
nie wiemy o  jego losach po 
rozwiązaniu Korpusu. Ostat-
nia informacja na nagrobku 
mówi, że został zamordo-
wany przez bolszewików 20 
czerwca 1918 r. pod Tambo-
wem. W  tym miejscu warto 
sobie przypomnieć, że pol-
skie oddziały na wschodzie 
w 1917 i 1918 r. były jednymi 
z nielicznych, które oparły się 
demoralizacji i  agitacji re-
wolucyjnej. Na tereny przez 
nie kontrolowane chronili 
się ludzie uciekający przed 
szalejącym czerwonym ter-
rorem. Jeżeli w Otwocku lub 
okolicach mieszka ktoś, kto 
jest jego potomkiem, to pro-
szę o kontakt. Chcielibyśmy 
się dowiedzieć czegoś więcej 
o życiu pułkownika.

Drugim zapomnianym gro-
bem jest miejsce wiecznego 
spoczynku Zdzisława Walen-
tego Brochockiego, studen-
ta matematyki kijowskiego 
uniwersytetu, członka POW, 
ofiary okupacji niemieckiej, 
zmarłego w Otwocku 18 lip-
ca 1917 r. Położony jest przy 
głównej alei cmentarnej tuż 
przed wejściem pod ołtarz na 
górce. Grób ten jest sztanda-
rowym przykładem jak można 
bezrefleksyjnie coś zniszczyć. 
Otóż kilka lat temu na tej 

mogile został urządzony 
symboliczny grób dzieci 
nienarodzonych, natomiast 
płyta nagrobna przesunięta 
parę metrów na bok i włożona 
między drzewa. Ciekawe czy 
inicjator tej zamiany chciał-
by, aby tak samo postąpiono 
z jego grobem w przyszłości.

Do niedawna była jeszcze 
trzecia mogiła upamiętniają-
ca gorący okres odzyskiwania 
przez Polskę niepodległości. 
Położona była przy głównej 
alei, po lewej stronie, tuż 
przed boczną bramą przy ul. 
Bema. Na mogile znajdował 
się wysoki kamienny krzyż 
z czerwonego piaskowca styli-
zowany na ścięty pień drzewa. 
Na nim wyryta była inskryp-
cja: „ŚP./ Stefan Przybylski/
żył lat 21/ żołnierz 1918 r.”. 
Mam jednak duże wątpliwo-
ści, czy był to faktycznie żoł-
nierz z 1918 r., a nie z wojny 
polsko-bolszewickej w  1920 
r. W 2007 r. na tym miejscu 
został dokonany nowy pochó-
wek. Ale należy tutaj podzię-
kować obecnym właścicielom 
miejsca, że na nowym na-
grobku umieścili informację 
o pochowanym tu wcześniej 
żołnierzu. Oryginalny nagro-
bek został przeniesiony kilka-
naście metrów dalej i ustawio-
ny na grobie dziecka.

Mogiły te są nielicznymi 
w  Otwocku pamiątkami 
związanymi z 1918 r. i wyda-
rzeniami wówczas się rozgry-
wającymi. Powinny one od 
wielu lat znajdować się pod 
opieką otwockiego Urzędu 
Miasta dzięki czemu zostały-
by wszystkie zachowane. Jest 
jeszcze czas zaopiekować się 
grobem podpułkownika Da-
niela Dołegi-Kozierowskiego 
i  na 100- lecie Odzyskania 
Niepodległości go odnowić.

grób w Warszawicach 
Na terenie powiatu otwo-

ckiego jest jeszcze jeden przy-
kład braku dbałości o pamięć 
historyczną. Na cmentarzu 
parafialnym w Warszawicach 
znajduje się grób nauczycie-
la, Bronisława Wiśniewskie-
go, członka POW, poległego 
11 listopada 1918 r. podczas 
rozbrajania niemieckich żoł-
nierzy z miejscowego poste-
runku. Na mogile w 1926 r. 
miejscowe Koło Młodzieży 
Wiejskiej ułożyło pamiątko-
wą betonową płytę. Nieste-
ty, została już nadgryziona 
zębem czasu i stała się mało 
czytelna. Dodatkowo za-
grażają tej mogile sąsiednie 
pochówki. Znajduje się ona 
w  centralnej części starego 
cmentarza na lewo od alei 
głównej. Niestety, w tym roku 
nie dane mi było podjechać 
na ten cmentarz i sprawdzić, 
jak dzisiaj wygląda. Może coś 
się zmieniło? Może Urząd 
Gminy w Sobieniach zadzia-
łał i ją wyremontował. Jeżeli 
nie, to jest to zadanie do wy-
konania w 2018 r. w stulecie 
śmierci Bronisława Wiśniew-
skiego i 100. rocznicę Odzy-
skania Niepodległości.

Przyjdź, zapal znicz
Spotkajmy się 11 listopa-

da 2016 w sobotę o godzinie 
16.00 przy głównej bramie 
cmentarza (I brama przy ul. 
Andriollego). Wszystkich ser-
decznie zapraszam. Przyjdź, 
weź znicz, pójdziemy wspól-
nie zapalić lampki na wspo-
mnianych trzech grobach. To 
nic trudnego, tylko chwila 
Twojego czasu! Jeśli możesz, 
weź ze sobą rodzinę i znajo-
mych.

Paweł Ajdacki

Grób Walentego Brochockiego Mogiła podpułkownika Daniela 
Dołęgi-Kozierowskiego

Grób Bronisława Wiśniewskiego
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Minister namawiał na SkS

Już od południa ucz-
niowie w wieku 8 -12 
lat ze Szkoły Podsta-
wowej 209 w  War-
szawie i młodzi spor-

towcy ze Szkoły Podstawowej 
w  Celestynowie trenowali 
w  hali sportowej pod okiem 
znanych siatkarzy: Kingi 
Kołosińskiej – medalistki 
Mistrzostw Świata juniorów 

w siatkówce plażowej i Krzysz-
tofa Ignaczaka - reprezentan-
ta Polski w  piłce siatkowej. 
Trening ,,na żywo” prowadził 
komentator sportowy Janusz 
Łopuch, dowcipnie dopin-
gując młodych zawodników. 
W trakcie ich treningu przybył 
minister Witold Bańka z goś-
ćmi i kilka stacji telewizyjnych. 
Sportowcy zaprezentowali 

przed przybyłymi, w tym także 
samorządowcami gminy Cele-
stynów, kilka ćwiczeń z piłką, 
bieg na czas z poduszeczką na 
głowie, a nawet taniec.

Po takiej demonstracji 
sprawności fizycznej dzieci 
zasiadły na poduszkach, go-
ście na krzesłach i  wszyscy 
wspólnie obejrzeli krótki film 
o  SKS-ach oraz wysłuchali 
ministra Bańki, który nama-
wiał do tworzenia przy szko-
łach klubów sportowych i ich 
udziału w programach mini-
sterstwa dotyczących ćwiczeń 
ruchowych, częstych trenin-
gów i zdrowego trybu życia.

Dzieci - obdarowane przez 
ministra upominkami - spon-
tanicznie rzuciły się robić sobie 
pamiątkowe zdjęcia z  byłym 
sprinterem na 400 metrów 
Witoldem Bańką, a następnie 
udały się na słodki poczęstunek.

Minister w  krótkiej roz-
mowie z  celestynowskim 
wójtem Witoldem Kwiat-
kowskim powiedział, że 
jego resort wybrał Celesty-
nów, wiedząc, że działają tu 
trzy SKS-y i jest nowoczesna 
hala, której budowę w części 
ministerstwo sfinansowało. 
Dodał też, że hala i sporto-
wy teren wokół niej, bar-
dzo mu się podobają. Na 
koniec spotkania wpisał 
się do księgi pamiątkowej 
Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu. Chętnie też pozo-
wał do zdjęcia wraz z gmin-

nymi radnymi oraz trenera-
mi SKS-ów SP Celestynów: 
Anną Struską-Gątkowską, 

Marcinem Gutem i Rober-
tem Witkiem.

AnKa

nasi górą Medalowy weekend

KARATE Na świecie nie 
brakuje osób przesądnych, 
dla których liczba 13 jest 
niezwykle pechowa. Do 
takich na pewno nie należy 
otwocki Klub Sztuk Walki 
Sokudo, którego zawodnicy 
zdominowali i wręcz zde-
klasowali całą konkurencję 
podczas XIII Pucharu Polski 
Dzieci w Karate Fudokan.

Organizatorem impre-
zy połączonej z  Mię-
dzywojewódzkimi 

Mistrzostwami Młodzików 
strefy C i III Turniejem So-

kudo CUP był klub z Otwo-
cka. Honorowy patronat 
objął Prezydenta Miasta 
Otwocka – Zbigniew Szcze-
paniak, a uroczystego otwar-
cia turnieju dokonali radni: 
Jarosław Łakomski oraz 
Krzysztof Kłósek. W  walce 
o  tytuły najlepszych wzięło 
udział blisko 200 zawodni-
ków z 15 klubów z całej Pol-
ski. Podobnie jak rok temu 
i  tym razem pierwsze miej-
sce w klasyfikacji generalnej 
klubów zdobył otwocki Klub 
Sztuk Walki Sokudo (19 zło-
tych medali, 17 srebrnych i 29 

brązowych). Ponadto dwójka 
otwockich fighterów - Julia 
Giergiela i Cezary Mazurek -  
zdobyła statuetki najlepszych 
zawodników turnieju. Na-
grody zwycięzcom wręczali: 
prezydent Otwocka Zbigniew 
Szczepaniak, radni: Jarosław 
Łakomski i Krzysztof Kłósek, 
naczelnik Wydziału Kultury 
i  Promocji Urzędu Miasta 
Otwocka Andrzej Wysoczań-
ski oraz prezes Klubu Sztuk 
Walk Sokudo Otwock Walde-
mar Mazurek.

Wakul

KARATE Zawodnicy Klubu 
Sportów Walki Bushi mają 
za sobą bardzo pracowite 
i owocne medalowo 2 dni. 
Najpierw zdobyli 8 medali 
podczas turnieju „Young 
Oyama’s Cup”, a następne-
go dnia – młodsi reprezen-
tanci wywalczyli 6 medali 
podczas turnieju młodzików 
Okręgowego Związku Kara-
te woj. mazowieckiego

young Oyama’s Cup” 
ściągnął do Bydgoszczy 
blisko 240 zawodników 

z 24 klubów z całej Polski. Na 
najwyższym stopniu podium 

stanęli: Szymon Olpiński, An-
toni Sawka oraz Weronika Jó-
zefowska. Srebrne medale wy-
walczyli: Aleks Wadych oraz 
Zuzanna Dąbrowska. Brązowe 
krążki padły łupem Mateusza 
Majchrzaka, Patryka Kowala 
oraz Piotra Augustynowicza. 
W roli sędziego wystąpił shi-
han Paweł Juszczyk, a w roli 
sekundantów sensei Mikołaj 
Pałyska, sensei Agnieszka Wi-
nek i senpai Szymon Olpiński. 
W  klasyfikacji drużynowej 
KSW Bushi zajęli wysokie 
4 miejsce.

Turniej młodzików Okrę-
gowego Związku Karate 

Woj. Mazowieckiego to popis 
umiejętności młodszych ka-
rateków KSW Bushi. W  ry-
walizacji wzięło udział w su-
mie blisko 100 zawodników. 
Złoto zdobyli: Oskar Gębala, 
Jakub Gębala, Maciej Że-
browski oraz Agata Ściesiń-
ska. Z brązowymi medalami 
wrócili: Natalia Such oraz Fi-
lip Rutkowski. W roli sędzie-
go wystąpił Paweł Juszczyk, 
a w roli sekundantów sensei 
Agnieszka Winek, sensei 
Mikołaj Pałyska oraz Zby-
szek Rutkowski.

Wakul
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sIATKÓWKA Ministerstwo Sportu i Turystyki 
zorganizowało 27 października w celestynowskiej hali 
sportowej konferencję na temat potrzeby istnienia i 
organizowania nowych Szkolnych Klubów Sportowych. 
Konferencję prowadzili: minister Witold Bańka, były 
lekkoatleta oraz zbigniew Leszczyński, prezes PKN Orlen, 
firmy, która wspiera reprezentacje narodowe i promuje sport 
amatorski oraz aktywny i zdrowy styl życia.


