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Przewodnik  
wyborcy

Jeszcze lepsza zmiana
- Dyrektor MOKTiS Małgorzata Kupiszewska, jeszcze na dobre się nie umościła w fotelu, a już  
doprowadziła do tego, że za chwilę będzie musiała zamknąć teatr...- o gigantycznym konflikcie  
między pracownikami a nowo wybraną dyrektor MOKTiS oraz dziwnej postawie radnych - czytaj s.4

4 października 2019 przed Teatrem im. Jaracza w Otwocku zebrali się mieszkańcy, artyści i pracownicy byłego OCK,  
aby zaprotestować przeciwko pogarszającej się sytuacji we wszystkich placówkach MOKTiSu.

BożenaŻELAZOWSKA
Nr  2  do Sejmu
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Jazdy miejskie rajdowców, 
tzw. drifty, którym towarzy-
szą głośne ryki silników, piski 
ostrego hamowania, stały się 
szczególnie w porze nocnej 
prawdziwą zmorą mieszkań-
ców Otwocka i sąsiednich 
miast. Na zgłoszenia doty-
czące zakłócania spokoju 
nocnego reagują policjanci z 
otwockiej drogówki. Według 
informacji przekazywanych 
przez KPP Policji w Otwoc-
ku już od wiosny ubiegłego 
roku prowadzą skuteczne 
działania, mające na celu eli-
minować z ruchu drogowego 
takich „kierowców-rajdow-
ców”, którzy swoją jazdą nie 

Kilka dni temu, jednego po-
południa i wieczoru policjanci 
z prewencji i drogówki KPP 
Otwock zatrzymali dwóch 
nietrzeźwych kierowców, któ-
rzy -  tracąc panowanie nad 
pojazdami - uderzyli: jeden w 
drzewo, a drugi w ogrodzenie.

Pierwsze zdarzenie miało 
miejsce w Kopkach na ulicy 
Jeździeckiej ok. godz. 16.00. 
38-letni mieszkaniec gmi-
ny Wiązowna, jadąc fiatem 
seicento, stracił panowanie 
nad kierownicą, zjechał do 
przydrożnego rowu i uderzył 
w drzewo. Po zbadaniu alko-
matem okazało się, że miał 
prawie 3 promile alkoholu w 
organizmie.

Wieczorem tego dnia, 
ok. godz. 23.00, w Otwoc-
ku na ulicy Kopernika bmw 
uderzyło w ogrodzenie pry-
watnej posesji. Policjanci z 
drogówki, którzy przyjechali 

Drifterzy z wysokimi mandatami
Dwóch amatorów szybkiej i ostrej jazdy po Otwocku zostało w poprzedni weekend uka-
ranych mandatami po 500 zł. W ciągu ostatnich czterech miesięcy za piractwo na lokal-
nych drogach  ukarano ponad 300 kierowców - informuje otwocka policja.

dają ludziom spać, a ponadto 
stwarzają niebezpieczeństwo 
dla pieszych oraz pozostałych 
uczestników ruchu drogowe-
go. 

Tylko od czerwca tego 
roku policjanci z otwockiej 
drogówki i prewencji nałożyli 
na łamiących przepisy zwią-
zane z jazdą z nadmierną 
prędkością oraz tych, którzy 
poruszali się podrasowanymi 
autami, niespełniającymi wy-
mogów technicznych, ponad 
300 mandatów karnych. Za-
trzymali przeszło setkę dowo-
dów rejestracyjnych i ujawnili 
10 kierowców jeżdżących po 
alkoholu.

W poprzedni weekend w 
Otwocku policjanci z wydziału 
prewencji ruszyli w pościg za 
dwoma autami marki BMW, 
których kierowcy wykonywali 
niebezpieczne manewry na 
rondach i prostych odcinkach. 
Trenowali m.in. kręcenie 
„bączków”. Byli to mieszkań-
cy jednej z podwarszawskich 
miejscowości. Każdy z męż-
czyzn otrzymał mandat w wy-
sokości 500 zł.

Policja przypomina, że do 
szybkiej jazdy i driftów służą 
specjalne trasy rajdowe - to są 
odpowiednie miejsca, gdzie 
można sprawdzić swoje umie-
jętności. Takie wyczyny zaś 

na miejskich ulicach zawsze 
spotkają się z potępieniem i 
karą co najmniej pieniężną.

Komentujący naszego po-
sta na portalu w większości 
uważają, że kara 500 zł jest za 
mała: - “Tych co stać na drifto-
wanie, to 500 zł nie zrazi i tak 
będą dalej latać bokiem....”, 
“Tylko 500 Zeta? Ja bym do-
rzucił drugie tyle i 12pkt.” - to 

Fot.: kppotwock.policja.waw.pl

typowe komentarze. Zgłaszają 
także kolejne miejsca do kon-
troli policji w tym zakresie, jak 
np. Wiązowna, ul. Kościelna i 
Pęclińska, oraz  okolice Kącka 
w weekendy. Są także osoby, 
które biorą w obronę rajdow-
ców ulicznych zauważając, że 
nie ma w okolicy specjalnych 
torów do takiej szybkiej jazdy.

red.

Jeden w drzewo, 
drugi w parkan

Jednego dnia dwóch nietrzeźwych kierowców spotkało 
się w trakcie jazdy z przeszkodami - jeden uderzył w drze-
wo, drugi w parkan - informuje otwocka policja. Szczę-
śliwie nikomu nie stała się krzywda, ale mężczyzn i tak 
czekają poważne sankcje karne.

na miejsce, ruszyli w pościg 
pieszy za młodym mężczy-
zną - prawdopodobnym kie-
rowcą samochodu. 

Policjanci wykazali się 
jednak lepszym refleksem i 
po przeskoczeniu jednego z 
ogrodzeń zatrzymali podejrza-
nego i osadzili go w policyjnym 
areszcie. Kierowcą okazał się 
23-letni otwocczanin.

Młodszemu mężczyźnie 
już postawiono zarzuty kar-
ne. Starszy niebawem odpo-
wie za prowadzenie auta po 
alkoholu.

Otwoccy policjanci przy-
pominają, że za jazdę „po 
pijaku” grożą dotkliwe kary, 
w tym ograniczenia, a na-
wet pozbawienia wolności 
do 2 lat oraz grzywny i obo-
wiązkowego świadczeniu na 
fundusz postpenitencjarny. I 
oczywiście utrata uprawnień.

Red.

Czyje kamery?
Wywiadowcy z wydzia-

łu prewencji podczas kontroli 
osobowego auta na ulicy Na-
rutowicza w Otwocku ujawnili 
dwie podejrzane kamery, wyko-
rzystywane prawdopodobnie w 
obsłudze monitoringu wizyjne-
go. 45-letni kierowca nie potra-
fił wytłumaczyć się, jak wszedł 
w ich posiadanie. Okazało się 
też, że złamał sądowy zakaz, 

Mieszkaniec Otwocka zo-
stał zatrzymany do kontroli 
samochodu przez funkcjona-
riuszy Wydziału Ruchu Drogo-
wego KPP Otwock. Okazało 
się, że jest poszukiwany zgod-
nie z nakazem doprowadze-
nia do więzienia w celu odby-
cia 2,5 roku kary za rozbój. W 
trakcie kontroli stwierdzono, 
że kierowca jest nietrzeźwy 
oraz nie posiada prawa jazdy.

Policjanci z otwockiej dro-
gówki patrolowali Otwock w 
ramach działań mających 
przeciwdziałać niebezpiecz-
nym driftom i jeździe z nad-
mierną prędkością.

W późnych godzinach noc-

który dożywotnio zabraniał mu 
jazdy samochodem, a w ustach 
ukrył torebkę z porcją amfeta-
miny. Usłyszał dwa zarzuty, a 
policjanci poszukują właściciela 
kamer. Jeżeli ktoś rozpoznaje w 
nich swoją własność, proszony 
jest o kontakt z wydziałem do-
chodzeniowo-śledczym.

Zabezpieczone kamery są 
marki „PROVISION ISR”. 

Policjanci ustalają źródło 
ich pochodzenia. Apelują do 
osób, które mogą mieć infor-
macje na ten temat o kontakt 
z Policją. Sprawę prowadzi 
starszy aspirant Kamil Przycz-
ka tel. 22 60 41 224.

nadkom. Daniel Niezdropa/
KPP Otwock

Długa lista przewinień 
nych dostrzegli osobowe re-
nault, którego styl jazdy mógł 
wskazywać, że kierowca nie 
panuje w pełni nad pojazdem. 
Samochód nie utrzymywał 
prostego toru jazdy, dlatego 
też policjanci zasygnalizo-
wali kierującemu, aby się za-
trzymał. Prowadzący pojazd 
40-latek choć poinformował 
funkcjonariuszy, że mieszka w 
Otwocku, to jednak nie ma sta-
łego miejsca zameldowania. 
Dane, które podał, były jednak 
wystarczające, aby spraw-
dzić go w policyjnych bazach. 
Po wylegitymowaniu okazało 
się, że sąd wydał nakaz do-
prowadzenia go w związku z 

wyrokiem w sprawie o rozbój, 
zgodnie z którym miał odbyć 
karę 2,5 roku pozbawienia 
wolności. Policjanci zbadali 
też 40-latka alkomatem, któ-
ry  wykazał prawie 2 promile 
alkoholu w organizmie. Nie 
miał też żadnych uprawnień 
do prowadzenia samochodu.

Podejrzany trafił do poli-
cyjnego aresztu. W trakcie 
przesłuchania usłyszał zarzut 
karny kierowania pojazdem w 
stanie nietrzeźwości. Następ-
nie został odwieziony w kon-
woju do zakładu karnego na 
odbycie wcześniej zasądzonej 
kary.

Red.
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POPIERAMY JAKUBA STEFANIAKA!
Zbigniew Szczepaniak
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na arenie ogólnopolskiej.
O sprawy pracowników 

kultury na ww. komisji nie-
ustępliwie dopytywali radni 
Przemysław Bogusz i Marcin 
Michalczyk. Niestety, im także 
nie udało się uzyskać żadnej 
konkretnej odpowiedzi.

Ja ciekaw jestem, jak z tym 
wszystkim czują się  - będący 
przed najbliższymi wyborami 
koalicjantami PiS -  radni Ja-
dwiga Czarnowska, Andrzej 
Gurdziel, Bartłomiej Kozłowski, 
Mateusz Głasek,  którzy dziś 
idą z prezydentem Margiel-
skim ręka w rękę. Odpowiada 
Wam ten styl rządzenia i ten 
sposób traktowania naszych 
mieszkańców?

4 AKTUALNOŚCI

Od 1 sierpnia 2019 mamy 
nową dyrektor, która została 
wybrana w tzw. konkursie, z 
którego odpadło kilka dosko-
nałych kandydatur, by -  jak 
twierdzą niektórzy członkowie 
komisji konkursowej - wygrała 
osoba, która miała wygrać. Nie 
byłem w tej komisji, więc mogę 
opierać się tylko na relacjach 
jej członków, między innymi 
znanego otwocczanom i sza-
nowanego pana Marka Waw-
rzynowskiego, który na jednym 
z portali społecznościowych 
zdał relację z przebiegu kon-
kursu. Natomiast jestem człon-
kiem Komisji Kultury, Sportu i 
Turystyki Rady Miasta Otwoc-
ka, która miała swoje posie-
dzenie 30 września. Wydaje 
się, że nie ma w chwili obecnej 
nic istotniejszego dla tej ko-
misji niż gigantyczny konflikt 
między pracownikami i aktora-
mi naszego Teatru a nowo wy-
braną dyrektor. Pani dyrektor 
jest skonfliktowana z załogą, 
zarzuty są poważne. W związ-
ku z tym kryzysem do pracy w 
Teatrze Miejskim są ściągani 
ludzie z klubu Mlądz, z Mu-
zeum Ziemi Otwockiej, bo tam 
właściwie  nie ma już kto pra-
cować. Ze starej załogi została 
bodajże jedna, no może kilka 
osób.  Ze zdumieniem muszę 
Państwa poinformować, że dla 
koalicyjnych radnych PiS, PO, 

Jeszcze lepsza zmiana dotarła do Otwocka
Dyrektor MOKTiS Małgorzata Kupiszewska, jeszcze na dobre się nie umościła w fotelu, a 
już doprowadziła do tego, że za chwilę będzie musiała zamknąć teatr.

SIM to jest sprawa nieistotna. 
Nie znalazła się ona w porząd-
ku obrad! Żeby mieszkańcy nie 
mogli obserwować on-line?

Był czas na wiele istotnych 
spraw, takich jak remonty, stan 
budynków, ale … to stan, któ-
ry mamy od wielu lat, nie jest 
więc żadną niespodzianką dla 
radnych.

Radni popierający prezy-
denta Margielskiego, w tym 
kojarzony z Platformą Obywa-
telską Arkadiusz Krzyżanow-
ski- członek komisji, przeszli 
nad sprawą teatru do porząd-
ku dziennego, zamiast natych-
miast zareagować na manifest 
aktorów i burzliwą dyskusję to-
czącą się w mediach społecz-
nościowych, nie mówiąc już o 
liście, jaki pracownicy wysto-
sowali w tej sprawie do władz 
miasta.

Dopiero na mój wniosek o 
zakończenie debaty nad sta-
nem budynków i przejściu do 
wolnych wniosków udało się 
doprowadzić do jakiejkolwiek 
dyskusji na ten temat. Nie-
stety, bez dyrektor Kupiszew-
skiej, bowiem ona natychmiast 
wstała i wyszła, oświadczając, 
że nie ma czasu, bo musi za-
mknąć teatr. Mam nadzieję, że 
nie zamknęła go już na cztery 
spusty.

Pracownicy Teatru Miej-
skiego, którzy przyszli na to 

spotkanie, wierząc, że w końcu 
będzie jakaś otwarta rozmowa 
z dyrekcją, usłyszeli, że nic ta-
kiego nie będzie miało miejsca. 
Nie zamierzali wdawać się w 
,,pyskówki” z panią Ewą Kołtun, 
pomimo że z jej ust padły ostre 
słowa. Pani tej zebrani pracow-
nicy po prostu … nie znali. Py-
tali, jaka jest jej funkcja, bowiem 
nie przedstawiono im nowych 
pracowników oraz ich funk-
cji, co jest jednym z powodów 
złych relacji między dawnym 
personelem placówki i nową 
dyrekcją. Wiceprezydent Walo 
stanął „rycersko” w obronie i 
stwierdził, że jest zatrudniona 
na umowę - zlecenie, „chyba” w 
dziale administracji. Dokładnie 
nie wiedział, choć ten obszar 
podlega właśnie jemu w ra-
mach podziału obowiązków w 
ratuszu. Czarę goryczy przelały 
wybiegi przewodniczącego ko-
misji Jarosława Łakomskiego 
i pani dyrektor  w sprawie listu 
pracowników. Usłyszeliśmy, że 
nie czytali, nie zapoznali się, 
nie dotarł, później, że jednak 
dotarł, a nawet wiceprezydent 
Walo przeczytał, ale być może -  
nie wiem - … nie dojrzał w nim 
niczego niepokojącego, żeby 
się nim zająć? Co to ma być? 
Dialog z pracownikami tak ma 
wyglądać? Przez lata placówka 
ta świetnie sobie radziła, wrosła 
w nasze miasto, stała się jego 

częścią, dla wielu radością. 
Władze się zmieniały i nigdy 
nie było takiego problemu. To 
teatr amatorski, ludzie tu się 
realizowali, ponieważ chcieli, a 
nie, bo musieli lub traktowali to 
jak miejsce zarobku. Tematowi 
konfliktu personalnego w „kultu-
rze” otwockiej ma być poświę-
cona następna komisja - 16 
października. Szkoda, że to jest 
odwlekane. Tylko tego dnia naj-
wcześniej pani dyrektor może 
wygospodarować czas. Pozo-
stali muszą się dostosować.

Być może do tego czasu 
zgodnie z metodą sprawowa-
nia władzy na poziomie krajo-
wym przez partię, z której wy-
wodzi się prezydent Margielski, 
nasi sąsiedzi angażujący się w 
tworzenie otwockiej kultury zo-
staną jakąś „kastą artystów”, z 
którą należy zrobić porządek. 
A nuż jakieś pieniądze „wydoili” 
z miasta, a i być może dowie-
my się, że to protest polityczny 
przed wyborami. Tak oto na 
naszym lokalnym podwórku 
obserwujemy ten sam styl rzą-
dzenia, jaki serwuje się nam 

W odpowiedzi na pytania 
i zarzuty dyrektor Kupiszew-
ska opublikowała 2.10.2019 
taki oto post na fanpag’u 
ATM im. Jaracza:

Od 1 sierpnia wspólnymi 
siłami zdołaliśmy przedsta-
wić otwockiej publiczności 12 
koncertów (pod teatrem i w te-
atrze), zapraszamy na piątko-
wy koncert o 19:00 i w sobotę 
12 października na koncert 
orkiestry kameralnej (także o 
19:00). Organizacyjnie uda-
ny koncert „Wolni od Zła” dn. 
29 sierpnia, choć z niewielką 
frekwencją, był bardzo dużym 
przedsięwzięciem plenero-
wym. Mieszkańcy Otwocka 
wzięli udział w 2 imprezach 
patriotycznych (1 sierpnia i 1 
września), konferencji NGO 
oraz 3 premierach teatralnych 
w ostatni weekend września.

Trwa remont Klubu Smok 
i generalne porządki w in-
nych obiektach zakończono 
inwentaryzację i układanie 
planów merytorycznych i bu-
dżetowych na 2020, audyt 
stanu technicznego budynków 

Historia przez mieszkańców pisana
i spraw kadrowych. Warsztaty 
i zajęcia ruszą pełną parą po 
15 października, choć w Klu-
bie Mlądz zaczęły się już od 
01. października.

Mimo propozycji stanowisk 
kierowniczych i podwyżki płac 
pracownicy rezygnują z pra-
cy. Do tej pory wypowiedze-
nia złożyło 10 pracowników, 
każde wypowiedzenie jest dla 
mnie poważnym stresem. Tak 
jak w sezonie urlopy, tak teraz 
nieobecności usprawiedliwio-
ne stanowią trud w funkcjo-
nowaniu Miejskiego Ośrodka 
Kultury, Turystyki i Sportu.
Towarzyszy mi bezustanna 
fala hejtu.
Listu do Pana Prezydenta nie 
podpisało kilkanaście osób, 
te osoby chcą pracować dla 
dobra mieszkańców i to dzię-
ki tym pracownikom MOKTiS 
funkcjonuje.
Więcej wytłumaczę na Komisji 
Kultury, Turystyki i Sportu 16 
października 2019.

Małgorzata Kupiszewska

Tak m.in. komentują sprawę 
mieszkańcy:

Ireneusz Paśniczek
Radny Miasta Otwocka
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Arogancja władzy
Władza każdego szczebla i 

w każdej rzeczywistości próbu-
je się tak ustawić, żeby jej było 
wygodnie. Nowe elity władzy 
wykazują wręcz niespotykaną 
inwencję w wymyślaniu coraz 
to nowych i coraz bardziej aro-
ganckich sposobów traktowa-
nia obywateli. I jeszcze sporo 
wody w Wiśle upłynie, zanim 
sprawujący jakikolwiek urząd 
nauczą się słuchać zwykłych 
mieszkańców!

Najpoważniejszym proble-
mem aktualnej ekipy rządzą-
cej, także tej zasiadającej w 
otwockim ratuszu, jest to, że 
każdą krytykę swej działalno-
ści albo podległych jej służb 
odbiera jako atak. A prze-
cież nie o to tak naprawdę 
chodzi… Rzecz w tym, aby 
umieć wsłuchiwać się w po-
trzeby i oczekiwania ludzi. 
Jeżeli władza tego nie robi i 
zawsze wie lepiej, to znaczy, 
że miejsca na jakikolwiek 
konstruktywny dialog spo-
łeczny pozostaje niewiele 
lub wcale.

TBS-y w Soplicowie
W artykule pt. „Miejska in-

westycja TBS niszczy charak-
ter powojennego osiedla” pisa-
łem o pomyśle władz Otwocka 
wybudowania na osiedlu przy 
ul. Poniatowskiego 33-39 
wielorodzinnego budynku w 
systemie TBS. Postawienie 
na tym, oddanym zaraz po 
wojnie, cichym i kameralnym 
osiedlu kilkupiętrowego mo-
locha zdolnego pomieścić 
51 rodzin, kłóci się nie tylko 
ze zdrowym rozsądkiem, ale 
i spójną urbanistyczną kon-
cepcją tego miejsca. Nic więc 
dziwnego, że tutejsi mieszkań-
cy, zbulwersowani pomysłem, 
nie chcą się na to zgodzić. I o 
ile jeszcze rozumieją potrzebę 
powstania samego budynku 
i wyjścia naprzeciw miejskim 
potrzebom mieszkaniowym, 
to już zniszczenia w 90 proc. 
rosnącego tu drzewostanu, w 
tym całego starodrzewu oraz 
wybetonowania sporej części 
terenu pod parking już nieko-
niecznie!

Osiedle mieszkaniowe 
przy ul. Poniatowskiego, wy-
budowane w latach 50., było 
jednym z pierwszych, które 
powstało na terenie Otwoc-
ka. Wielokrotnie nagradzane, 
wizytowane, było chlubą bu-
downiczych i otwocką wizy-
tówką. Dzisiaj, choć już mocno 
nadszarpnięte zębem czasu, 
jest częścią planowanej stre-

fy ochrony konserwatorskiej 
„Soplicowo”, która czeka na 
wpisanie do wojewódzkiej 
ewidencji zabytków. Nie wia-
domo jednak, czy się doczeka 
bo zrealizowanie planowanej 
przez miasto inwestycji może 
na dobre zaprzepaścić histo-
ryczny charakter tego miejsca.

Spotkanie w UM
To, że nikt wcześniej nie 

zadał sobie trudu, aby zasię-
gnąć opinii mieszkańców w 
sprawie inwestycji, a decyzję 
o budowie TBS-u podjęto ar-
bitralnie i bez jakichkolwiek 
konsultacji społecznych, to 
skandal! Tak też oceniają całą 
sytuację mieszkańcy, którzy 
20 września br. spotkali się w 
ratuszu, by podyskutować na 
ten temat z przedstawicielami 
miasta. Do spotkania doszło 
z inicjatywy mieszkańców ul. 
Poniatowskiego, którzy ocze-
kiwali, że otwoccy włodarze 
wyjaśnią im, jak wygląda sy-
tuacja i odpowiedzą na nur-
tujące ich pytania. Prezydent 
Margielski, mimo że obecny 
w ratuszu, niestety nie zna-
lazł czasu, aby z nimi poroz-
mawiać, chociaż wcześniej 
osobiście zapewniał, że plano-
wana inwestycja odbędzie się 
z zachowaniem najwyższych 
standardów, dzięki którym nie 
ucierpi środowisko, a budy-
nek, który ma powstać, będzie 
miał garaże podziemne.

Władze miasta oddele-
gowały na to spotkanie trzy-
osobową reprezentację:  
sekretarza miasta - Piotra Bar-
toszewskiego, wiceprezesa 
OZEC - Władysława Łokietka 
oraz przedstawicielkę wydzia-
łu gospodarki nieruchomo-
ściami otwockiego starostwa. 
Mieszkańców osiedla repre-
zentowało kilkanaście osób, 
które zjawiły się na spotkaniu 
w asyście przedstawicielek 
Koła „Otwockie Sosny” Pol-
skiego Klubu Ekologicznego 
oraz zainteresowanego spra-
wą radnego Ireneusza Pa-
śniczka. Przedstawiona przez 
otwockie władze wizualizacja 
budynku niespecjalnie przy-
padła mieszkańcom do gustu. 
- „Budynek jest za długi - mówi 
jeden z nich - przeskalowany 
i za duży w stosunku do in-
nych, istniejących w tej okoli-
cy. Wygląda trochę tak, jakby 
wziąć wielki, „gierkowski” blok 
i dokleić mu parę drewnianych 
elementów. Poza tym jest trzy-
piętrowy, co generalnie kłóci 
się z funkcjonującą w tym miej-

scu rezydencjalną zabudową”. 
Tego zdania, jak również obaw 
mieszkańców osiedla związa-
nych z budową TBS-u, nie po-
dziela sekretarz miasta Piotr 
Bartoszewski. Według niego 
przybyli na spotkanie miesz-
kańcy w ogóle nie są stroną 
do prowadzenia jakichkol-
wiek rozmów w tej sprawie. 
Teren, na którym powstanie 
budynek, jest własnością mia-
sta i jako taki nie podlega żad-
nej innej jurysdykcji

.
Rozwój zrównoważony

W trakcie spotkania wy-
jaśniło się, że miasto nie pla-
nuje odgrodzenia bloku od 
reszty terenu, co oznacza, że 
budynek będzie stanowił wraz 
z osiedlem jedną całość. Na 
pytanie jednej z mieszkanek, 
co w tej sytuacji stanie się z 
gromadką dzieci, kiedy stary, 
osiedlowy plac zabaw przesta-
nie istnieć, Piotr Bartoszew-
ski odparł, że przecież mogą 
bawić się w „rewitalizowanym 
obecnie parku miejskim”. No 
cóż, pewnie pan sekretarz 
sam nie ma własnych dzieci, 
inaczej rozumiałby, że posyła-
nie maluchów na plac zabaw 
oddalony o kilkaset metrów, 
na który aby się dostać, muszą 
pokonać kilka ruchliwych ulic, 
to raczej niezbyt dobry po-
mysł. Takie sugestie to „bez-
czelność” mówią mieszkańcy.

- „W rozmowach z przed-
stawicielami miasta - doda-
ją - odnieśliśmy wrażenie, że 
jesteśmy postrzegani jako in-
truzi. To zaskakujące, bo prze-
cież wielokrotnie podkreślali-
śmy, że nie jesteśmy przeciwni 
miejskim inwestycjom budow-
lanym i szeroko rozumianemu 
rozwojowi, chodzi nam tylko o 
to, aby był to rozwój zrówno-
ważony. Nowa inwestycja nie 
może przecież oznaczać nisz-
czenia tego, co już istnieje!”.

Tylko 8 ze 163 drzew
Obecne na spotka-

niu przedstawicielki Koła 
„Otwockie Sosny” Polskie-
go Klubu Ekologicznego 
zinwentaryzowały na tere-
nie osiedla 163 drzewa, po 
zakończeniu prac budowal-
nych zostanie ich 8. Takie 
postępowanie w stosunku do 
środowiska - zdaniem ekolo-
żek - jest nie do zaakceptowa-
nia. Wycięcie ogromnej czę-
ści drzewostanu spowoduje 
dramatyczne konsekwencje 
i będzie miało wpływ na kon-
dycję drzew rosnących na są-

siednich posesjach. Nie wiem, 
czy ktoś z Państwa zdaje so-
bie z tego sprawę - powiedzia-
ła podczas spotkania jedna z 
przedstawicielek klubu - ale 
zmianie ulegnie krajobraz ca-
łej okolicy. Oponować w tej 
sprawie próbował wiceprezes 
OZEC-u, który stwierdził, że 
skala wycinki będzie co naj-
wyżej w połowie tak duża, jak 
twierdzą panie z „Otwockich 
Sosen”, ale prawdę mówiąc 
nie był w stanie poprzeć tego 
stwierdzenia żadnym konkret-
nym dokumentem. To kolejny 
dowód na to, że planowany 
przez miasto projekt inwesty-
cyjny, który powinien spełniać 
zdecydowanie wyższe stan-
dardy niż jakakolwiek inna in-
westycja developerska, łagod-
nie mówiąc, jest nie do końca 
przemyślany.

Przez 60 lat miasto nie za-
proponowało mieszkańcom 
przy ul. Poniatowskiego NI-
CZEGO. Nie wyłożyło nawet 
złotówki na polepszenie infra-
struktury osiedla, moderniza-
cję ogrzewania, wymianę da-
chów czy choćby poprawienie 
jego estetyki. Wszystko musie-
li robić samodzielnie. Pozosta-
wieni sami sobie czują się lek-
ceważeni i zapomniani. Miasto 
zdaje się zupełnie tego nie 
dostrzegać… - „Powinniście 
się cieszyć, że macie gdzie 
mieszkać, teraz na mieszka-
nia czekają inni” - stwierdził na 
spotkaniu sekretarz miasta.

Jedyne miejsce?
Nowe mieszkania w 

Otwocku są potrzebne, nikt 
z tym nie polemizuje, ale czy 
ich budowanie, gdzie się da, 
to jest to, o co nam - miesz-
kańcom Otwocka - chodzi? 
W końcu przy takiej polityce 
mieszkaniowej prowadzonej 
przez otwockie władze, na-
sze - skądinąd piękne miasto, 
straci swój unikalny charakter 
i szybko stanie się podobne 
do innych podwarszawskich 
sypialni stolicy. Mieszkańcy 
osiedla dziwią się decyzjom 
prezydenta Margielskiego 

i nie mogą zrozumieć, jak 
człowiek urodzony i wycho-
wany w tym mieście może 
nie zdawać sobie z tego 
sprawy.

Radny Ireneusz Paśniczek 
sugerował, że może w związ-
ku z protestem mieszkańców 
wobec planowanej inwestycji, 
miasto powinno poszukać in-
nej lokalizacji. Usłyszał jednak 
w odpowiedzi, że to jedyne 
miejsce w mieście, w którym 
może powstać TBS. Rodzi 
się w związku z tym pytanie: 
jeśli to rzeczywiście JEDYNY 
teren, jak twierdzi miasto, na 
którym może budować, to co 
dalej? I jak się to ma do oży-
wienia otwockiego budownic-
twa mieszkaniowego, które 
zapowiadał prezydent w swo-
jej kampanii wyborczej? Prze-
cież budynek wielorodzinny, w 
którym zamieszka 51 rodzin, 
bynajmniej nie rozwiązuje pro-
blemu… I druga sprawa: kiedy 
poddawano pod głosowanie 
uchwałę rady miasta o budo-
wie TBS-u, to na mapce do-
łączonej do materiałów, które 
otrzymali radni, nie znajdowały 
się żadne… zadrzewienia. Jak 
to wytłumaczyć?

Miasto ma silne argumen-
ty. Twierdzi, że planowane 
działania inwestycyjne odby-
wają się zgodnie z prawem i 
na gruntach będących jego 
własnością. I pewnie tak jest, 
ale to nie stanowi istoty pro-
blemu. Wystarczyłaby prze-
cież odrobina dobrej woli i 
zrealizowanie pierwotnego 
planu zabudowy tej nierucho-
mości i wszyscy byliby zado-
woleni. Powstanie dwóch 
budynków wielorodzinnych 
o gabarytach zbliżonych do 
tych już istniejących jest 
rozwiązaniem akceptowal-
nym przez mieszkańców, 
dopuszczalnym ze wzglę-
dów konserwatorskich i nie-
zaburzającym istniejących 
relacji przestrzennych. Dla-
czego miasto nie bierze tego 
pod uwagę? Czyżby władza 
znów wiedziała lepiej?

Andrzej Idziak

Na tę ,,chorobę” zapadają zwykle ci, od których coś zależy. Uaktywnia się i atakuje 
z przerażającą skutecznością. Zuchwała pewność siebie połączona z lekceważeniem 
innych. Arogancja władzy!
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Na uroczystości przybyli 
zaproszeni goście, wśród któ-
rych znaleźli się m.in. starosta 
otwocki Cezary Łukaszewski, 
burmistrz Karczewa Michał 
Rudzki, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Karczewie Piotr 
Żelazko, radna Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego 
Bożena Żelazowska oraz oko-
liczni sołtysi i radni. Nie zabra-
kło także świetnego programu 
artystycznego na scenie, a 
także tańców, śpiewów czy 
gastronomii.

Obchody rozpoczęły się 
hymnem państwowym wyko-
nanym przez Orkiestrę Dętą 
OSP Karczew. Przy maszcie 
stanęły reprezentacje powia-
towych OSP wraz z poczta-
mi sztandarowymi. Oprócz 
gospodarzy przybyli również: 
Dziecinów, Karczew, Regut, 
Otwock Wielki i Świdry Małe. 
Wprowadził je dowódca uro-
czystości sekretarz Zarządu 
Miejsko-Gminnego OSP RP 
Karczew druh Andrzej Dudek. 
Następnie mieszkańcy oraz 
goście przeszli na drugą stro-
nę budynku, gdzie odbyła się 
msza święta polowa z udzia-
łem karczewskiej Orkiestry 
Dętej i Piskorzy. Nabożeń-
stwo odprawił ks. proboszcz 

90-lecie OSP Łukówiec
Mieszkańcy Łukówca, jak również pobliskich wiosek, hucz-
nie świętowali dwa jubileusze, jakie w niedzielę 15 września 
przypadły we wsi. Mowa tu o 90. rocznicy powstania OSP 
Łukówiec oraz o 598. urodzinach miejscowości, bowiem 
pierwsze wzmianki o Łukówcu pochodzą z ok. 1421 roku. 

Krzysztof Wałek, składając w 
homilii należny hołd dla stra-
żaków i łukówian, którzy przez 
lata tworzyli historię i kulturę 
okolicy. Po Eucharystii mia-
ła miejsce ważna ceremonia 
wręczenia odznak za szcze-
gólne osiągnięcia w pożar-
nictwie oraz za długoletnią 
posługę dawnym i obecnym 
druhom łukówieckiej straży 
(lista wyróżnionych zamiesz-
czona jest poniżej). 

Sama OSP także została 
uhonorowana pamiątkowymi 
dyplomami, ale też i medalem 
Pro Masovia od Marszałka 
Województwa Mazowieckiego 
za wkład w rozwój Mazowsza. 
Za odznaczenia dziękował 
prezes straży w Łukówcu To-
masz Rosłonek. Duże zaan-
gażowanie w obchody włożyli 
członkowie Orkiestry Dętej 
OSP Karczew, którzy wykona-
li też kilka utworów na scenie. 

Wydarzenie, oprócz uro-
czystego, miało też rekreacyj-
ny charakter. Na pobliskim pla-
cu do gry w siatkówkę rozegrał 
się pojedynek między OSP 
Łukówiec a OSP Dziecinów. 
Mecz komentowany przez ks. 
proboszcza, a uatrakcyjnio-
ny występami cheerleaderek 
z RKS Bór, wygrali gospoda-

rze. Po sportowych zmaga-
niach pięknie zaprezentowały 
się dzieci z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Sobiekur-
sku. Żywiołowym momentem 
okazał się być występ łukó-
wieckiej grupy Piskorze, która 
zawładnęła sceną, wykonując 
pieśni ludowe, a także pierw-
szy raz tańcząc przed publicz-
nością polkę. 

Ciekawe urozmaicenie sta-
nowił też konkurs z nagrodami 
składający się z takich konku-
rencji jak: rzut snopkiem siana 
czy toczenie dyni na czas. Na 
urodzinach nie mogło zabrak-
nąć oczywiście tortu i szam-
pana dla wszystkich gości. 
Natomiast wieczornej zaba-
wie pod chmurką towarzyszył 
zespół Cover. 

Podczas trwania imprezy 
dostępne były inne atrakcje, 

m.in.: wozy strażackie przy-
byłych strażaków z OSP, sta-
nowisko „Karczma Urzecze” 
z Czerska z pyszną śliwianką 
czy barszczem, warsztaty z 
freestyle football prowadzone 
przez Marka Maro Jaworskie-
go dla najmłodszych, wystawa 
starych i nowych zdjęć Łuków-
ca oraz dmuchańce dla dzieci. 

Nie można pominąć też 
ogromnego wysiłku miesz-
kańców wsi w przygotowanie 
pokaźnego stoiska z grillem, 
kuchni polowej, ciastem, wa-
rzywami czy napojami. Całe 
wydarzenie nie odbyłoby się 
bez wsparcia licznych spon-
sorów i łukówian. Sebastian 
Rębkowski

LISTA ODZNACZONYCH:
Za wieloletnią i nienaganną 
służbę oraz w uznaniu za 

szczególne zasługi dla po-
żarnictwa:
- Jan Herubin (złoty medal)
- Ryszard Lesiak (srebrny medal)

Za wzorową służbę „Wzoro-
wy strażak”:
- Krzysztof Lesiak
- Łukasz Floriańczyk
- Piotr Zawadka
- Arkadiusz Kania
- Emilia Danielewska
- Hubert Szostak
-Piotr Przybysz
„Za wysługę lat”:
- Krzysztof Jobda (50 lat)
- Krzysztof Lesiak (30 lat)
- Łukasz Floriańczyk (10 lat)
- Tomasz Szostak (10 lat)
- Łukasz Kociszewski (10 lat)
- Rafał Kociszewski (10 lat)
- Piotr Przybysz (10 lat)
- Piotr Zawadka (10 lat)
- Mariusz Łysiak (10 lat)
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Obwodowe lokale wyborcze 
będą standardowo otwarte od 
godz. 7.00 rano do 21.00. 

Cisza wyborcza
Cisza wyborcza potrwa od pół-

nocy z piątku na sobotę do końca 
głosowania. W tym czasie nie wol-
no organizować wystąpień, agito-
wać, rozklejać plakatów, nadawać 
audycji radiowych i telewizyjnych 

Wybory do Sejmu i Senatu 2019 
- przewodnik wyborcy

Kiedy twój głos będzie ważny? Czego nie wolno? 13 października 2019, jak zawsze w 
niedzielę, wybierzemy 460 posłów na Sejm i 100 senatorów. Sprawdź, jak głosować 
w innym mieście albo za granicą. Kto nie może w ogóle głosować? Jak długo trwa 
cisza, a jak długo głosowanie. Jaki głos jest ważny?

z udziałem kandydatów ani publi-
kować sondaży, a tym bardziej tzw. 
orientacyjnych wyników.

Cisza dotyczy też internetu. 
Zakazane jest wyrażanie popar-
cia czy pisanie politycznych ko-
mentarzy. Nie wolno też wykazy-
wać aktywności w prowadzeniu 
kampanii na własnej stronie i w 
grupach, a także udostępniać su-
gerujących zdjęć.

Za złamanie ciszy grozi nawet 
5.000 zł kary. Grzywna za opubliko-
wanie sondażu: od 0,5 do 1 mln zł.

Zasady głosowania
Lokale wyborcze są przez lata 

w tych samych miejscach, ale 
warto sprawdzić, czy coś się nie 
zmieniło. Informacje znajdują się 
na ogłoszeniach rozwieszonych 
w okolicy lub na stronie wybory.

gov.pl w wyszukiwarce obwodów.
Idąc na głosowanie, weź ze 

sobą dokument ze zdjęciem, np. 
dowód lub prawo jazdy.

Zaznacz x w kratce przy kan-
dydacie tylko na jednej liście.

Uwaga! Gdy postawisz więcej 
niż jeden x na liście danego komi-
tetu, głos zostanie zaliczony kandy-
datowi na pierwszym miejscu; kiedy 
postawisz x na listach różnych ko-

mitetów – głos będzie nieważny.
Gdy nie wiesz, gdzie bę-

dziesz w dniu wyborów, weź za-
wczasu zaświadczenie o prawie 
do głosowania z urzędu gminy 
właściwego dla twojego miejsca 
zameldowania. Z zaświadcze-
niem tym możesz głosować w 
dowolnym lokalu wyborczym w 
kraju, za granicą i na polskim 
statku morskim.

WYBORY DO SEJMU 2019
- KANDYDACI OKRĘG NR 20 

Okręg nr 20 obejmuje obszary 
powiatów: grodziski, legionow-
ski, nowodworski, otwocki, pia-
seczyński, pruszkowski, war-
szawski zachodni, wołomiński. 
W obecnej kadencji Sejmu po-
wiaty te reprezentuje 12 posłów 
- 6 startowało z list PiS, 4 z Plat-
formy Obywatelskiej, 1 z Kukiz 
‚15 oraz 1 z Nowoczesnej.

Lista nr 1: 
Polskie Stronnictwo Ludowe 

1. MORDAK Robert Dariusz, 
architekt, Radom
2. ŻELAZOWSKA Bożena  
Jadwiga, politolog, Józefów
3. STEFANIAK Jakub Łukasz, 
dziennikarz, Warszawa
4. PETELICKA Agnieszka Beata, 
ekonomista, Warszawa
5. ŚWIERCZ Artur Mateusz, 
przedstawiciel władzy  
samorządowej, Pruszków
6. BIERNACKA Magdalena,  
dyrektor departamentu, Nasielsk
7. OLEKSIAK Emilia, wyższy 
urzędnik samorządowy, Tłuszcz
8. GRAJDA Dariusz Grzegorz, 
prezes, Celestynów
9. GALIŃSKI Piotr Stanisław, 
przedstawiciel władzy 
 samorządowej, Natolin
10. MAŁOLEPSZY Karol Andrzej, 
doradca zawodowy, Wołomin
11. POZOREK Artur, wyższy 
urzędnik samorządowy, Jabłonna
12. BUSZTA Krystian Stanisław, 
dyrektor szkoły, Nowe Grochale
13. SUDOMIRSKI Marek Szcze-
pan, wyższy urzędnik samorządo-
wy, Nadma
14. SZYNKIEWICZ Ewa, rolnik 
upraw polowych, Czersk
15. LITWIŃCZUK Zdzisław  
Czesław, prezes, Warszawa
16. NASIADKA Ilona, ekonomista, 
Warszawa
17. CIEPIELEWSKA Joanna 
Katarzyna, prawnik, Wołomin
18. DOMINIAK Michał Adam, 
technik leśnik, Grądy
19. ŁUKASIŃSKA Maryla  
Barbara, animator kultury, Izabelin C
20. OKUROWSKA Małgorzata,  
dyrektor szkoły, Grodzisk Mazowiecki
21. SOSIN Daniel Krzysztof, 
architekt, Warszawa
22. PIEKUT Damian Marek,  
trener sportu, Legionowo
23. RYŚ-FERENS Erwina Lilia, 
nauczyciel wych. fizycznego, 
Warszawa
24. BORKOWSKI Łukasz Jan, 
dyrektor szkoły, Kajetany

Lista nr 2: Prawo
i Sprawiedliwość 

1. BŁASZCZAK Mariusz, urzędnik 
państwowy, Legionowo
2. CZERWIŃSKA Anita, prawnik, 

Wyględy
3. SMIRNOW Andrzej, nauczyciel 
akademicki, Łazy
4. SZYSZKO Jan Feliks, War-
szawa
5. SIPIERA Zdzisław Tadeusz, 
wyższy urzędnik państwowy, 
Pruszków
6. UŚCIŃSKI Piotr Michał,  
parlamentarzysta, Ząbki
7. BITTEL Andrzej, prawnik, 
Warszawa
8. OLSZEWSKI Dariusz, dyrektor 
ds. administracyjnych, Karczew
9. KLINOWSKI Marcel Józef spe-
cjalista ds. transportu, Warszawa
10. PRÓSZYŃSKI Michał Feliks, 
politolog, Warszawa
11. KWIEK Monika Joanna,  
nauczyciel jęz. obcego, Otwock
12. SZYDLIK Robert, wyższy 
urzędnik samorządowy, Tłuszcz
13. TRACZYK Stefan, leśnik, 
Celestynów
14. LASKUS Tomasz Bogumił, 
politolog, Karczew
15. BOJEMSKA Dorota  
Małgorzata, zawodowy działacz 
org. pozarządowej, Warszawa
16. MADZIAR Jolanta Monika, 
prezes zarządu, Wołomin
17. PRUSZCZYK Grzegorz, 
administrator baz danych,  
Krupia Wólka
18. NIEZABITOWSKI Zbigniew, 
kierownik wydziału, Czeczotki
19. ZALEWSKA Aurelia,  
ekonomista, Komorów
20. MIROSŁAW Renata,  
nauczyciel nauczania  
początkowego, Piaseczno
21. CHOROŚ Piotr, właściciel 
firmy budowlanej, Jabłonna
22. SZYMAŃSKA-SUCHECKA 
Małgorzata, psycholog, Wycinki 
Osowskie
23. RUDZKA Anna Krystyna, 
historyk, Łomianki
24. CHOROSIŃSKA Dominika 
Małgorzata, aktorka,  
Konstancin-Jeziorna

Lista nr 3: Sojusz Lewicy 
Demokratycznej 

1. ROZENEK Andrzej Tadeusz, 
dziennikarz, Ząbki
2. ZIMMERMANN Julia Eliza, 
socjolog, Warszawa
3. BUŹNIAK Sylwia Lidia,  
Ekonomistka, Kobyłka
4. PONIEWIERKA Leszek, filolog 
jęz. nowożytnego, Olszewnica 
Stara
5. GÓRSKI Marcin, sprzedawca, 
Piastów
6. RADZIKOWSKI Andrzej Marek, 
koordynator spedycji, Miścinne
7. GOŁOTA Konrad Krzyszof, 
doradca finansowy, Nadma
8. SKÓRSKA Ewa Katarzyna, 
nauczyciel, Leszno
9. BRAITER Katarzyna Anna, 
ekonomistka, Raszyn

10. GAWKOWSKI Bartosz Kon-
rad, urzędnik do spraw licencji, 
Radzymin
11. CIEPLIŃSKA-KOWALSKA 
Joanna Dagmara, nauczycielka, 
Glinianka
12. STARZYŃSKA Małgorzata 
Henryka, specjalista ds. reklamy i 
marketingu, Wymysły
13. KOWALSKA Katarzyna, 
specjalista ds. rekrutacji pracow-
ników, Kołbiel
14. MAZUR Remigiusz Radosław, 
etnograf, Milanówek
15. KOZIELSKA Liliana, specjali-
sta sprzedaży technologii i usług 
teleinformatycznych, Lesznowola
16. WOJCIESKI Andrzej, inżynier 
teleinformatyk, Otwock
17. URBANEK Robert, inżynier 
elektryk, Pruszków
18. BŁASZCZAK Monika, pośred-
nik nieruchomości, Wołomin
19. MIŁOW Sławomir Borys, inży-
nier elektryk, Nowa Iwiczna
20. SZYMAŃSKI Mateusz, biblio-
tekarz, Pomiechówek
21. WRÓBLEWSKA Ewa Mag-
dalena, specjalista ds. egzekucji, 
Słupno
22. TOMASZEWSKI Wiesław, 
diagnosta laboratoryjny, Nowy 
Dwór Mazowiecki
23. STEFANKOWSKI Mateusz 
Kamil, sprzedawca w stacji paliw, 
Słupno
24. PAPUGA Marek Zdzisław, 
doradca finansowy i inwestycyjny, 
Nowy Dwór Mazowiecki

Lista nr 4: Konfederacja 
Wolność i Niepodległość 

1. WAWER Michał Jan, radca 
prawny, Warszawa
2. PAZIO Rafał Piotr, nauczyciel, 
Duczki
3. NIEZNAŃSKI Michał,  
przedstawiciel handlowy, Marki
4. KORWIN-MIKKE Jacek  
Baltazar, przedsiębiorca, Otwock
5. CHMIELECKI Bogdan Jerzy, 
inżynier elektryk, Zaborów
6. CYNKIER Tomasz Jan,  
politolog, Jaktorów-Kolonia
7. ŚLIWA Anna Małgorzata,  
fizjoterapeuta, Warszawa
8. TROCHANOWSKA Beata 
Elżbieta, politolog, Łomianki
9. FILIPEK Piotr, prawnik, 
Milanówek
10. WITASZEK Zbigniew,  
przedsiębiorca, Czosnów
11. LECH-RĄCZKA Teresa, 
przedsiębiorca, Pomiechówek
12. ŻOŁEK Julia Maria, student, 
Otwock
13. JANIK Michał Jan,  
programista, Wołomin
14. LUTY Edyta Agnieszka, admi-
nistrator baz danych, Warszawa
15. SKWARSKI Adam Andrzej, 
trener, Warszawa
16. PINTARA Anna Jadwiga,  

statystyk, Ożarów Mazowiecki
17. BAJKOWSKI Rafał,  
motorniczy, Marki
18. DROŻDŻ Piotr Dariusz, 
przedsiębiorca, Warszawa
19. PUŁAWSKI Sebastian,  
specjalista ds. marketingu  
i handlu, Warszawa
20. RUMIŃSKA Anna Patrycja, 
nauczyciel matematyki,  
Warszawa
21. STERKOWSKA Ewelina, 
higienistka stomatologiczna, 
Warszawa
22. TOTT Karol Tadeusz, inżynier 
budownictwa, Warszawa
23. CHOJNACKA Grażyna 
Wiesława, kierownik restauracji, 
Grodzisk Mazowiecki
24. SMUNIEWSKI Konrad Paweł, 
dziennikarz, Piastów

Lista nr 5: Koalicja 
Obywatelska PO .N iPL Zieloni 

1. GRABIEC Jan Stanisław,  
poseł, Legionowo
2. ZALEWSKI Paweł Ksawery, 
konsultant, Warszawa
3. GAJEWSKA Kinga Magdalena, 
poseł na Sejm RP, Błonie
4. LASEK Maciej Grzegorz,  
inżynier lotniczy budowy  
płatowców, Stefanowo
5. WIŚNIEWSKI Jacek Grzegorz, 
prezes, Raszyn
6. NIEMCZYK Piotr Franciszek, 
konsultant, Warszawa
7. SZOSTAK Katarzyna Albina, 
pielęgniarka operacyjna,  
Michałowice
8. KOCZOROWSKA Jolanta 
Maria, emerytka, Radiówek
9. RZYMAN Krzysztof Adam, 
ekonomista, Warszawa
10. KOŁOSOWSKI Artur Stani-
sław, przedsiębiorca, Milanówek
11. KRAWCZYK-DĘBIEC Ewa 
Małgorzata, kierownik kontroli 
wewnętrznej, Warszawa
12. HERNER Wojciech,  
przedstawiciel handlowy, Reguły
13. BONECKA Halina Justyna, 
ekonomista, Radzymin
14. SZTURO Tomasz Paweł, 
nauczyciel, Kobyłka
15. ORZECHOWSKA - MIKUL-
SKA Grażyna, przedstawiciel 
władzy samorządowej, Warszawa
16. WASILEWSKI Piotr Michał, 
adwokat, Czarnów
17. MIERZEJEWSKA-WAŚ 
Magdalena Jadwiga, turoperator, 
Leszno
18. LUBOIŃSKI Patryk Jan, 
przedstawiciel władzy  
samorządowej, Kiełpin
19. WIERZBICKA Olga, prawnik, 
Jadwisin
20. WYDURSKI Patryk, student, 
Mława
21. WINIARSKA-CZAJKOWSKA 
Maja Magdalena, trener osobisty, 
Opypy

22. BIELEC Karol, menadżer, 
Nowy Dwór Mazowiecki
23. KAMIŃSKI Grzegorz Rafał, 
specjalista polityki społecznej, 
Milęcin
24. KANDYBA Piotr, magister 
inżynier technologii żywności, 
Piaseczno

Lista nr 8 – Koalicja Bezpartyjni 
i Samorządowcy

1. WYSOCKI Grzegorz,  
dziennikarz, Warszawa
2. STARZYŃSKI Jan, prawnik, 
Nowa Wieś
3. KORCZAK Agata, lekarz  
stomatolog, Piastów
4. DUCH Mateusz, urzędnik, 
Ząbki
5. PACIOREK Tomasz Sławomir, 
ekonomista, Marki
6. NELKEN Urszula, dziennikarz, 
Łomianki
7. LIPIŃSKI Grzegorz Michał, 
ekonomista, Warszawa
8. DUDA Krzysztof Ryszard, han-
dlowiec, Nowy Dwór Mazowiecki
9. MORYC Ilona, ekonomista, 
Kobyłka
10. SAWA Michał Grzegorz, 
przedsiębiorca, Kobyłka
11. TYMIŃSKI Piotr, pisarz, 
Legionowo
12. WOŹNIAK Dorota Krystyna, 
urzędnik państwowy, Mysiadło
13. CHMIELEWSKI Paweł,  
technik mechanik, Sade Budy
14. JAWOREK Katarzyna,  
pracownik fizyczny, Rozalin
15. PAĆKO Jarosław Paweł,  
technik ogrodnik, Milanówek
16. SUWAŁA Jacek, rzemieślnik, 
Raszyn
17. WYKOWSKA Marta Maria, 
nauczyciel, Marki
18. SOKALSKI Mariusz Paweł, 
technik mechanik, Warszawa
19. MISIEWICZ-PRZYBOROW-
SKA Aneta, nauczyciel, Kobyłka
20. MARCHEWKA Katarzyna 
Karolina, urzędnik samorządowy, 
Kobyłka
21. KROGUL Piotr, inżynier  
mechanik, Warszawa
22. GAJEWSKA Anna Katarzyna, 
ekonomista, Serock
23. RYTEL Konrad Szymon,  
inżynier budowlany, Turów

WYBORY DO SENATU 2019 
- KANDYDACI OKRĘG NR 41

13 października wybierzemy 100 
senatorów - po jednym z każdego 
okręgu. Okręg nr 41 obejmuje ob-
szary powiatów: grodziski, otwoc-
ki, piaseczyński, pruszkowski.

1. KAMIŃSKI Michał Tomasz,  
parlamentarzysta, Józefów,  KW 
PSL 
2. RADZIWIŁŁ Konstanty, lekarz 
- specjalista medycyny rodzinnej, 
Nowa Iwiczna, KW PiS
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Katarzyna Sierocińska 
517 571 808 

reklama2@iotwock.info

W tym roku organizatorami 
i gospodarzami tego wyda-
rzenia byli: Akademia Huma-
nistyczno-Pedagogiczna im. 
Tarasa Szewczenki w Krze-
mieńcu, Muzeum Literackie 
Juliusza Słowackiego w Krze-
mieńcu, Towarzystwo Krze-
wienia Kultury Polskiej im. 
Juliusza Słowackiego w Krze-
mieńcu oraz Gimnazjum nr 4 
w Tarnopolu oraz oczywiście 
,,ojciec” Rodziny Andrzej Król 
– polonista z chorzowskiego 
,,Słowaka”.

Aby zaznaczyć swoją lite-
racko-artystyczną obecność, 
w dn. 14 -21 września gościły-
śmy z Agnieszką Sitarz - jako 
reprezentacja otwockiego 
,,Słowaka” - w Krzemieńcu, 
Lwowie i Tarnopolu. Trzeba 
przyznać, że było to niezapo-
mniane przeżycie. Doświad-
czyłyśmy wielkiej gościnności 
nie tylko ze strony rodzin, u 
których mieszkałyśmy, ale i 
całej społeczności ukraińskiej, 
z którą miałyśmy styczność. 
Jednakże głównym celem 
zlotowego spotkania było pro-
pagowanie wiedzy o życiu i 
twórczości J. Słowackiego, 
rozbudzanie wrażliwości na 
jego poezję, poznawanie hi-
storii ,,małych ojczyzn” i kulty-
wowanie pamięci o wieszczu i 
patronie. Wiele się więc działo 
w czasie naszego ,,rodzinne-
go” spotkania. Wyliczę pokrót-
ce, w czym miałyśmy okazję z 
Agnieszką uczestniczyć:

msza  św. w polskim 
kościele pod wezwaniem św. 

XXXIV Zlot Europejskiej Rodziny Szkół 
im. J. Słowackiego – Ukraina 2019

,,Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna” napisał J. Słowac-
ki w wierszu ,,Testament mój” i miał rację, o czym świadczą 
coroczne spotkania przedstawicieli szkół polskich i zagra-
nicznych, których jest patronem. Otwockie LO Nr III należy 
do Europejskiej Rodziny Szkół im. J. Słowackiego od 2008 
roku i od tego czasu uczestniczy w zlotach odbywających 
się w Polsce, Czechach i na Ukrainie.

Stanisława w Krzemieńcu  w 
intencji uczestników zlotu; hi-
storia kościoła i kultowej rzeź-
by Juliusza Słowackiego;
- złożenie kwiatów na grobie 
ukochanej matki Juliusza Sło-
wackiego ; 
- zwiedzanie dworku  Janu-
szewskich - Muzeum Literac-
kiego Juliusza Słowackiego;
- złożenie kwiatów pod po-
mnikami: Tarasa Szewczenki, 
Tadeusza Czackiego i kamie-
niem upamiętniającym miej-
sce, gdzie stał dwór, w którym 
210 lat temu urodził się Juliusz 
Słowacki;
- zwiedzanie  A k a d e m i i 
Humanistyczno-Pedagogicz-
nej im. Tarasa Szewczenki 
- dawnego Liceum Krzemie-
nieckiego oraz Ogrodu Bota-
nicznego i Rosarium, gdzie  
posadziliśmy 210 róż jako uro-
dzinowy prezent dla Juliusza
- debata z ukraińskimi stu-
dentami nt. ,,XXXIV ZLOT 
JAKO MŁODYCH POLAKÓW 
I UKRAIŃCÓW DIALOG 
DWÓCH KULTUR”;
- międzynarodowy konkurs 
recytatorski „W kręgu po-
ezji Juliusza Słowackiego” - 
Agnieszka zdobyła wyróżnie-
nie za recytację fr. dramatu 
,,Fantazy”;
- urodzinowy koncert w dwor-
ku Juliusza - przygotowany 
przez utalentowanyc muzycz-
nie i wokalnie uczestników 
zlotu
- niezapomniany spacer na 
Górę Bony ( Tam stoi góra, 
Bony  ochrzczona imieniem, 

Większa nad inne, miastu pa-
nująca cieniem;)
- wizyta w szkole podstawo-
wej w Tarnopolu,  gdzie 
powitano nas z wielką pompą 
i niezwykle serdecznie – kon-
cert poetycki, gra szkolna dla  
młodzieży, sala – muzeum 
poświęcona naszej Rodzinie, 
zwiedzanie miasta.

Oprócz realizacji programu 
dotyczącego patrona Juliusza 
Słowackiego, uczestnicy zlotu 
mieli okazję zwiedzić Zamek 
Zbaraskich w Zbarażu (w par-
ku przyzamkowym znajduje 
się pomnik Adama Mickiewi-
cza z 1898 roku). Uwieczniona 
na kartach powieści ,,Ogniem 
i mieczem” Henryka Sienkie-
wicza obrona Zbaraża zalicza-
na jest do najchlubniejszych 
wydarzeń w dziejach oręża 
polskiego. Byliśmy również 
w Wiśniowcu – rodzinnym 
gnieździe kniazia Jaremy Wi-
śniowieckiego - jednym z naj-
znakomitszych barokowych 
rezydencjalnych założeń ma-
gnackich na Wołyniu.

Wielkie wrażenie zrobił na 
nas największy na Wołyniu 
kompleks cerkiewny, który 
znajduje się w Poczajewie. 

To miejsce jest taką ukraiń-
ską Częstochową. Aby wejść 
do cerkwi, dziewczęta musia-
ły założyć długie spódnice, a 
na głowy – chusty. Codzienna 
msza trwa tam 2- 3 godziny, a 
wnętrze i śpiewy mnichów… – 
to trzeba zobaczyć i usłyszeć. 
Ale clou zwiedzania Ukrainy 
stanowił Lwów, gdzie wędro-
waliśmy po Cmentarzu Łycza-
kowskim, który jest najstarszą 
nekropolią miasta i jednym 
z najstarszych istniejących 
cmentarzy na terenie dawnej 
Rzeczypospolitej. Otwarty 
został w 1786 roku, jest więc 
starszy od cmentarza na Po-
wązkach czy Cmentarza Ra-
kowickiego. Wśród najbardziej 
znanych Polaków tam pocho-
wanych są: Władysław Bełza 
– poeta i twórca ,,Katechizmu 
polskiego dziecka”, Stefan 
Banach – polski matematyk i 
jeden z głównych przedstawi-
cieli lwowskiej szkoły matema-
tycznej oraz pisarki Gabriela 
Zapolska i Maria Konopnicka.

Nie mogło nas też zabrak-
nąć na lwowskim rynku – ser-
cu miasta. Zajrzeliśmy m.in. 
do Muzeum Apteka - apteka 
działa cały czas, Bazyliki Ar-

chikatedralnej i … Kopalni 
kawy, czyli sklepu – kawiarni, 
gdzie znajduje się palarnia 
kawy oraz wszystko, co z tym 
napojem związane.

Zlot na Ukrainie to wie-
le wspaniałych miejsc i lu-
dzi, życzliwość, wymiana 
doświadczeń, recytacje, im-
prowizowane koncerty, przy-
jacielskie relacje, radosna 
młodzież rozumiejąca poezję 
i kultywująca dziedzictwo na-
rodowe. To niezapomniana 
atmosfera, nowe znajomości 
i kontakty. A wszystko działo 
się pod uważnym wzrokiem 
tego, co swoją ,,siłą fatalną”, 
nas - zjadaczy chleba - nawet 
po swojej śmierci próbuje w 
,,aniołów przerobić”. Juliusza 
Słowackiego – wieszcza naro-
dowego i patrona wielu szkół. 
Doświadczenie – bezcenne!

Jolanta Wakulińska

PS Wielkie podziękowa-
nia za umożliwienie udziału 
w zlocie należą się naszemu 
dyrektorowi Robertowi Piela-
kowi. Nie wszystkie bowiem 
szkoły mogły uczestniczyć w 
ukraińskich wojażach. Powód 
prozaiczny – finanse.
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Rocznice zobowiązują w 
szczególny sposób do pamię-
ci o przeszłości - nawet tej 
okrutnej, krwawej z historycz-
nego, religijnego czy po pro-
stu ludzkiego punktu widze-
nia. Zobowiązują do tego, aby 
uczyć młode pokolenie. Prze-
kazywanie wiedzy, szacunek, 
pamięć to nasz obowiązek, bo 
potęga narodu opiera się na 
przeszłości. Ten obowiązek 
chcą wzorowo wypełnić na-
uczyciele i uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Karcze-
wie - szkoły, której patronem 
są Bohaterowie Westerplat-
te. Grono Pedagogiczne SP2 
Karczew postanowiło uczcić 
80. rocznicę wybuchu wojny 
1939-45, organizując w roku 
szkolnym 2019/2020 szereg 
przedsięwzięć pod hasłem” 
Rok Pamięci Bohaterów II 
Wojny Światowej”.

Pamięć bohaterów 
II wojny światowej 

w SP2 Karczew

Pierwszym działaniem w 
ramach wspomnianego pro-
jektu jest organizowany przez 
SP2 Karczew Powiatowy Kon-
kurs Historyczno-Literacki pod 
patronatem Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
„Warszawa – Miasto Pamięci” 
skierowany do uczniów klas 
7 i 8 szkół podstawowych po-
wiatu otwockiego. Zachęcamy 
do uczestnictwa w konkursie 
(6 listopada godz. 10.00, SP2 
Karczew), którego zwycięzcy 
otrzymają atrakcyjne nagrody 
ufundowane i wręczone przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz prywatnych 
sponsorów.

O kolejnych działaniach 
projektowych będziemy infor-
mować na łamach iOtwock.
info – medialnego patrona 
Roku Pamięci Bohaterów II 
Wojny Światowej.

80. rocznica wybuchu II wojny światowej stała się dla wielu 
środowisk inspiracją do podejmowania ciekawych inicja-
tyw upamiętniających to wydarzenie historyczne, jej boha-
terów – nie tylko żołnierzy, często zwykłych ludzi – czy też 
ofiar hitlerowskiej bądź sowieckiej ideologii ludobójczej.

Brzegi Wisły 
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie 

zaprasza na wykład Roberta Lewandowskiego z cyklu „Za-
pomniane i nieznane dziedzictwo Andriollego”. Spotkaniu 
towarzyszy wystawa „Brzegi Wisły” ilustrowana przez E.M. 
Andriollego. Wstęp wolny.

17 października (czwartek), godz. 17.00
Karczew, ul. Widok 2

Józefów

Co robią? Ostatnio, czyli 
21 września, team ProKobiety 
uczestniczył w Mistrzostwach 
Europy w ground golfie, któ-
re odbyły się w Józefowie. 
Wszystkie zawodniczki świet-
nie się bawiły i zapewniają, że 
będą tworzyły lokalną grupę 
ground golfa. [Ground golf to 
pochodząca z Japonii odmia-
na golfa w którą, jak twierdzą 

PRO Kobiety 50+ z Józefowa

jego propagatorzy, „każdy 
może grać tam, gdzie chce”. 
Zamiast do dołków gracze 
celują do specjalnych bramek 
zwanych tomari. ]

Dalej wybierają się wspól-
nie na wycieczkę do Kozienic, 
na chodzenie z kijkami czy na  
bezpłatne kursy komputero-
wo-internetowe... Spotykają 
się na jodze w parku lub na 

Kto to taki? Kobiety, które łączy miejsce zamieszkania, czyli Józefów i okolice oraz wiek i 
podejście do życia - dojrzałe, ale pełne pomysłów i energii. Spotykają się one w ramach swo-
jego Klubu PRO Kobiety 50+ , aby aktywnie i twórczo spędzać czas w gronie przyjaznych i 
pozytywnych osób. Korzystają też z nowoczesnych środków komunikacji, prowadząc bloga.

siłowni plenerowej, a także na 
lokalnych (i nie tylko) wyda-
rzeniach kulturalnych, jak  np. 
Festiwal Tradycji Polskiej.

Więcej o PRO kobietach z 
Józefowa na blogu: https://ko-
bietapro50plus.wordpress.com/

Na zdj. Przygotowania do 
turnieju ground golfa. Fot. 
kobietapro50plus.wordpress.
com

Zapraszamy wszystkie 
dzieci od lat 4 na przepiękną 
animowaną historię przyjaźni 
myszki i komisarza ropucha, 
którzy łączą siły, by chronić 
mieszkańców lasu. Czy ich 
spryt i rozwaga wystarczą, 
by rozwiązać kolejną krymi-
nalną zagadkę? Ekranizacja 
znanych w Polsce szwedz-
kich kryminałów dla dzieci o 
przygodach komisarza po-
licji ropucha Gordona i jego 
zastępcy – myszki Paddy. 
Wstęp wolny.

19 października (sobota), 
godz. 11.00 

MOK Józefów,
 ul. Wyszyńskiego 1

„Porozmawiaj z naturą” to 
cykl filmów dokumentalnych, 
którego druga odsłona odbę-
dzie się już 25 października. 
„Antropocen: epoka człowie-
ka” jest filmem, który spróbuje 
odpowiedzieć na wiele waż-
kich pytań…. Czy jesteśmy w 
stanie uśmiercić naturę? Czy 
antropocen to koniec gatunku 
ludzkiego? A może początek 
nowego, niekoniecznie wcale 
ludzkiego? Wstęp wolny.

Czy to już koniec?

25 października (piątek), godz.18.00 
MOK Józefów, ul. Wyszyńskiego 1

„GORDON I PADDY”

Józefów
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Secesja, kryjąca się pod 
takimi nazwami jak Art No-
uveau czy Jugendstil, to styl 
przełomu XIX i XX wieku: 
wspaniałe dzieła malarstwa, 
np. Gustava Klimta czy Alfon-
sa Muchy, piękne przedmioty 
sztuki użytkowej – od witraży 
Tiffany’ego, poprzez wazony 
i lampy kształtowane niczym 
rzeźby, po cudowną biżuterię 
nawiązującą do świata fau-
ny i flory autorstwa René La-
lique’a. Architektura? Budowle 
zdobione były miękkimi liniami 
i kształtami ze świata orga-
nicznego. Na spotkanie z tą 
piękną sztuką i oryginalnym 
stylem zaprasza Miejski Ośro-
dek Kultury. W ramach cyklu 
„Sztuka dla dorosłych” czeka 
Was wykład pt. „Art Nouve-
au, czyli co nieco o secesji”. 
Wstęp wolny.

12 października, Kopki, 
ul. Trakt Napoleoński 34, 

start godz. 13.00

W programie m.in.: występ 
seniorów z dziennego domu 
Senior+ w Woli Karczewskiej 
oraz wolontariuszy z Gmin-
nego Centrum Wolontariatu 
w Radiówku; gminne gwiazdy 
folkowej sceny – Rzakcianki; 
kulinarne atrakcje; zabawa 
fantowa, liczne warsztaty.

Wiecie, że wschód słoń-
ca jest równie piękny jak i 
zachód? A jeśli lubicie robić 
zdjęcia, to ucieszy Was naj-
bliższy plener fotograficzny… 

MOK Józefów zaprasza 
na pierwsze spotkanie w 
ramach nowego, ogólnopol-
skiego projektu edukacyjne-
go „Para-buch! Książka w 
ruch”. To wydarzenie, któ-
re łączy w sobie promocję 
książki popularnonaukowej, 
rozbudzanie wśród młod-
szych dzieci ciekawości 
świata, rozwój ich umie-
jętności językowych oraz 
kształtowanie nawyku czy-
tania. Pierwsze spotkanie 

Józefów

Art Nouveau

11 października (piątek), godz. 18.00
MOK Józefów, ul. Wyszyńskiego 1

Para-buch. 
Książka w ruch! 

Poranny plener

Na wędrówkę ku słoneczne-
mu przebudzeniu zaprasza 
MOK Józefów. Wstęp wolny, 
obowiązują zapisy:  agniesz-
ka.jung@mokjozefow.pl 

12 października (sobota), 
godz. 5.50

MOK Józefów, 
ul. Wyszyńskiego 1

Świetlicowanie
Najbliższe weekendy będą 
bardzo ważne w życiu spo-
łeczności w Kopkach i Ste-
fanówce, a to za sprawą 
otwarcia nowo powstałych 
świetlic wiejskich. 

19 października, 
Stefanówka, ul. Sowia, 

start godz. 10.00

W programie m.in.: ta-
neczne show szkoły tań-
ca FAST STEP; zajęcia 
taneczne Latino Solo dla 
pań; warsztaty pt. „Cera-
miczne Cudeńka”; Fit Kids 
Academy, która przygotuje 
sprawnościowy tor prze-
szkód dla najmłodszych; 
warsztaty szydełkowania; 
warsztaty plastyczno – ma-
larskie prowadzone przez 
lokalną artystkę; warsztaty 
z animacji poklatkowej.

upłynie pod znakiem „Ziel-
nika” Henryka Grabarczyka. 
Wstęp wolny. Obowiązują 
zapisy: agnieszka.jung@
mokjozefow.pl lub tel. 22 
789 22 84

14 października 
(poniedziałek), 

godz. 18.30 
Miejska Biblioteka 

Publiczna w Józefowie, 
ul. M. Skłodowskiej

-Curie 5/7
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Dotychczas - od maja tego 
roku - Wody Polskie prze-
budowały już 4km wału, ale 
w planach jest jeszcze pro-
wadzenie dalszych prac na 
odcinku kolejnego kilometra. 
Jak podkreślają mieszkańcy 
okolicznych miejscowości, to 
ważna inwestycja, ponieważ 
mają nadzieję, że nie dopuści 
ona do dramatycznej sytuacji 
powodziowej z 2010 roku. 
Wiosną tego roku m.in. w Gu-
sinie zostały przekroczone 
stany ostrzegawcze, wówczas 
podkreślano, że konieczna 
jest naprawa wałów oraz za-
bezpieczenie ich przed zwie-
rzętami ryjącymi, aby nie nisz-
czyły ich konstrukcji. Obecnie 

Przebudowa  
wałów w Gusinie
Prace związane z przebudową wałów przeciwpowodzio-
wych na terenie gminy Sobienie-Jeziory dobiegają końca. 
Chodzi o rejon miejscowości Gusin, gdzie od dawna istnia-
ła potrzeba ich naprawy, by w czasie większych opadów czy 
roztopów na wiosnę woda nie wdzierała się na siedliska i 
pola mieszkańców. 

wały zostały wzmocnione i 
mają być bardziej odporne na 
wszelkie zagrożenia. Warto 
dodać, że inwestycja w tym 
miejscu jest największą od bli-
sko 80 lat. 

W czwartek, 26 września 
przebudowaną część wałów 
oddano do użytku, więc w Gu-
sinie pojawili się m.in. prezes 
Wód Polskich Przemysław 
Daca, wójt gminy Sobienie-
-Jeziory Stanisław Wirtek oraz 
wicemarszałek sejmu Maria 
Koc. Według danych Wód Pol-
skich aktualnie w Polsce po-
prowadzonych jest 8638 km 
wałów przeciwpowodziowych.

Sebastian Rębkowski

Wał przeciwpowodziowy przed przebudową, 
okolice Kosumiec
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OKS Otwock pokonał 28 
września zespół PKS Radość 
1-0  -  po jedynej bramce 
strzelonej w 28. minucie me-
czu przez Rafała Długosza.

Kibice obu drużyn liczyli na 
wiele emocji i grad bramek. 
Niestety, widowisko przy ul. 
Wielowiejskiej 10 było typo-
wym meczem walki. W po-
czynaniach obu drużyn dało 
się zauważyć dużo nerwo-
wości i błędów. Żadna z nich 
nie potrafiła opanować środka 
boiska. Większość akcji roz-
poczynała się od obrońców z 
próbą pominięcia środka pola.  
Pierwsze minuty meczu nale-
żały do zespołu gospodarzy. 
W 18. minucie spotkania pa-
dła bramka dla Radości, ale 
sędzia zauważył pozycję spa-
loną. Od tego momentu bar-
dziej klarowne sytuacje stwa-
rzał sobie zespół z Otwocka. 
W 25. minucie spotkania ide-

Rywalizację rozpoczęliśmy 
od konkurencji kata. Bezkon-
kurencyjna w swojej kategorii 
wiekowej okazała się Hele-
na Głębicka, która zdobyła 
pierwsze miejsce. Nieco mniej 
szczęścia miała Iga Rogow-
ska, która pomimo bardzo 
dobrej formy, musiała uznać 
wyższość przeciwniczki w fi-
nale, zajmując ostatecznie 
drugie miejsce.

Zawodniczki Klubu Kazo-
ku okazały się również bez-
konkurencyjne w rywalizacji 
w kumite, czyli walki. Pierw-
sze miejsce w kategorii junio-
rek młodszych zajęła Natalia 
Bieńkowska, która pokazała 
dużą przewagę, pewnie wy-
grywając swoje walki. Lena 
Gmitrzak wszystkie  pojedyn-
ki zakończyła przed czasem, 
co pozwoliło jej w pięknym 

Z Radością na fotel lidera

alnego podania Radka Sosz-
ki nie wykorzystał w sytuacji 
sam na sam Kamil Gałązka. 
Trzy minuty później dokładne 
dośrodkowanie z rzutu roż-

nego Pawła Komorowskiego 
wykorzystał Dawid Majchrzyk. 
Jego strzał głową sparował 
bramkarz Radości, ale piłka 
spadła pod nogi Rafała Długo-

sza, który bez problemu skie-
rował ją do siatki. 

Druga połowa meczu roz-
poczęła się dla OKS od ideal-
nej sytuacji Radosława Soszki, 

który nie potrafił wykorzystać 
świetnego podania Gałązki i w 
sytuacji sam na sam posłał pił-
kę obok bramki. Szanse swoje 
mieli jeszcze Michał Zapaśnik, 
który trafił w poprzeczkę oraz 
Kamil Gałązka, którego strzał 
z rzutu wolnego obronił bram-
karz gospodarzy. Końcówka 
meczu to nerwowa gra obu 
zespołów, która nie przyniosła 
zmiany wyniku. Zwycięstwo 
OKS Otwock umocniło druży-
nę na pozycji lidera.

PKS RADOŚĆ - OKS 
OTWOCK O-1  (0-1)

Skład: Goleń K., Rosłonek 
Ł., Długosz R.28’, Piotrzko-
wicz J., Komorowski P., (80’ 
Napieralski M.), Bąk D., (60’ 
Łączyński J.), Gałązka K., Za-
paśnik M., Napieraj M.,  (71’ 
Kuca G.), Majchrzyk D., Sosz-
ka R. (71’ Zapaśnik A.) 

Bramki: 28’ Długosz R., 
as.Majchrzyk D.

stylu wywalczyć złoto. Pierw-
sze miejsce trafiło także do 
Igi Rogowskiej, która domino-
wała nad rywalkami nie tylko 
technicznie, ale także wytrzy-
małościowo. Drugie miejsce 
zajęła Maja Kowalska, która 
nieznacznie tylko przegrała 
walkę finałową. Na podium 
znalazła się także Julia Iwa-
nicka, która - pomimo wspa-
niałych wygranych dwóch 
walk - przegrała półfinał i za-
jęła 3 miejsce. 

Podczas zawodów zo-
stały wręczone także wy-
różnienia dla najlepszych 
zawodników Mazowsza w 
sezonie 2018/2019. Trzy spo-
śród ośmiu trafiły do zawod-
niczek Klubu Kazoku: Heleny 
Głębickiej, Igi Rogowskiej i 
Julii Celińskiej. 

MM

Sukces Kazoku 

28 września 2019 r. odbyła się Warszawska Olimpiada 
Młodzieży w Karate. Na zawodach gościło 482 karateków 
z 19 klubów zrzeszonych w ramach Okręgowego Związ-
ku Karate Województwa Mazowieckiego. Okazały się one 
sukcesem dla zawodniczek Klubu Karate Shinkyokushin 
Kazoku, które zdobyły aż 7 medali, w tym 4 złote.



8 PAŹDZIERNIKA 2019 15SPORT

Do udziału w imprezie już 
zgłosiło akces wielu zawodni-
ków z całej Polski, w tym naj-
lepsi rolkarze w kraju, którzy 
są jednocześnie w europej-
skiej oraz światowej czołów-
ce freestyle slalom. Impreza 
skierowana jest do kobiet i 
mężczyzn, czynnie jeżdżą-

Warszawska
Olimpiada Młodzieży

W turnieju wzięło udział 

Mistrzostwa Polski Freestyle Slalom 2019
25-27 października br. UKS Wilki Otwock organizują na obiektach MOSiR w Karczewie 
Mistrzostwa Polski Freestyle Slalom 2019. 

cych na rolkach, w różnych 
kategoriach wiekowych (junior 
10, junior, senior) z całego 
kraju. Udział biorą reprezen-
tanci najlepszych klubów, jak 
również zawodnicy niezrze-
szeni. Zapraszamy wszyst-
kich rolkarzy do udziału.

Impreza odbędzie się pod 

patronatem Polskiego Związku 
Sportów Wrotkarskich. Patro-
nat oraz wsparcie finansowe 
zapewnił Burmistrz Karczewa.

Więcej informa-
cji wkrótce na FB: ht-
tps: / /www.facebook.com/
events/3003941852981158/, 
oraz na portalu iOtwock.info 

Dwa turnieje - 14 medali w jeden dzień
W ostatnią sobotę września (28.09.2019) reprezentanci Klubu Sportów Walki Bushi 
startowali w dwóch turniejach: w Warszawie i Leżajsku. Na Warszawską Olimpiadę 
Młodzieży pojechało sześcioro zawodników i wszyscy wrócili z medalami. Natomiast 
na Międzynarodowym Turnieju Kyokushin Karate Polish Open WKB w Leżajsku wal-
czyło 10 zawodników, którzy zdobyli 7 medali.

462 zawodników z 19 klubów 
zrzeszonych w Okręgowym 
Związku Karate Województwa 

Mazowieckiego.
Ze złotem wrócił Kamil Ki-

siel (kat. juniorów do 65 kg) 

oraz Jan Lewon (kat. młodzi-
ków do 35 kg). Srebro zdobył 
Łukasz Witkowski (kat. KATA 
młodzików) oraz dziewczęta: 
Alicja Droste (kat. kadetek do 
45 kg) i Anna Marczak (kat. 
kadetek do 35 kg). Natomiast 
z brązem wrócił Patryk Frelek 
(kat. młodzików do 55 kg) oraz 
ponownie Jan Lewon -  tym 
razem w konkurencji kata (kat. 
KATA młodzików). Gratulacje i 
podziękowania za cierpliwość 
i wspieranie zawodników na-
leżą się również niezastąpio-
nym rodzicom.

Zawodnicy KSW Bushi, 
przygotowujący się na co dzień 
do startów w formule semi 
kontakt, na tym turnieju star-
towali zgodnie z nieco innymi 
przepisami (OZKWM), dlatego 
medale zdobyte w odmiennej 
formule świadczą o wysokim 
poziomie wyszkolenia.

9th POLISH OPEN WKB 
2019

W zawodach wzięło udział 
244 zawodników z 28 klubów 
z 8 państw (Białoruś, Litwa, 
Łotwa, Turkmenistan, Rosja, 
Ukraina, Węgry i Polska). Tur-
niej rozegrany był w pełnych 
przepisach karate kyokushin.

Złoto zdobyli: Mateusz 
Majchrzak (kat. mężczyzn 16-
17 lat do 60 kg), Wojciech So-
boń (kat. mężczyzn 14-15 lat 
do 60 kg), Błażej Polak (kat. 
chłopców 8-9 lat do 30 kg) i 
Jakub Choiński (kat. chłop-
ców 8-9 lat do 35 kg). Srebro 
wywalczył Cezary Malik (kat. 
chłopców 12-13 lat do 30 kg). 
Z brązowymi medalami wróci-
li: Patryk Kowala (kat. chłop-
ców 10-11 lat do 35 kg) i Anto-
ni Sawka(kat. chłopców 12-13 
lat do 30 kg).

PJFot.: KSW Bushi

Fot.: KSW Bushi
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