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To jedyny jak dotychczas 
prawdziwy sondaż przed-
wyborczy dla miasta Otwoc-
ka (z opublikowanych). 
Rozmaite  internetowe son-
dy publikowane przez nie-
które gazety i portale należy 
traktować z przymrużeniem 
oka, ponieważ pozwalały na 
głosowanie mieszkańcom 
z całej Polski, a nie tylko z 
Otwocka, nie ograniczały 
też skutecznie liczby gło-
sów, które mógł oddawać 
głosujący (jak to w interne-
towych sondach). Policzono 

Otwocki sondaż przedwyborczy

więc w nich wytrzymałość 
myszki klikającego i spraw-
ność jego nadgarstka oraz 
skuteczność zmieniarki nu-
merów IP.

Podobne są wyniki baro-
metru wyborczego prowa-
dzonego na ogólnopolskim 
portalu samorządowym:
(https://www.portalsamo-
rzadowy.pl/wybory-2018/
miasto/otwock,507.html). 
Podajemy dane z 18 paź-
dziernika 2018, godz. 
14.30.

Wyniki sondażu przeprowadzonego w dniach 13-
16 października na losowo wybranej 500 - osobo-
wej próbie mieszkańców Otwocka (uprawnionych 
do głosowania) metodą wywiadów bezpośrednich. 
Uwzględniono głosy osób deklarujących udział w 
wyborach 21.X.2018. Badanie wykonane przez Me-
diaten Sp. z o.o.
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Galeria Kupiecka to naj-
większa prywatna inwesty-
cja w centrum Otwocka , 
rodzinnej firmy WOT Invest. 
Rodzina Krawczyków (wła-
ściciele WOT-Invest) zwią-
zana jest z terenem otwoc-
kim od dziada, pradziada. 
Pomysł na galerię zrodził 
się w 2013 roku, przygoto-
wania do realizacji trwały  
5 lat. Faktyczna budowa 
zaczęła się natomiast ok.  
2 miesiące temu, widoczne 
są już fundamenty budynku. 

To właśnie dobry mo-
ment, aby wmurować ka-
mień węgielny. Na uro-
czystość, na zaproszenie 
inwestora WOT Invest, 
przybyli przedstawiciele: 
miasta Otwocka z pre-
zydentem Zbigniewem 
Szczepaniakiem i prze-
wodniczącym rady miasta 
Jarosławem Margielskim 
na czele, władz powiatu 
- wicestarosta Paweł Rup-
niewski, przedsiębiorców  
z Ireneuszem Paśniczkiem 

Kamień węgielny 
Galerii Kupiecka wmurowany
Budowa Galerii Ku-

piecka została oficjal-
nie rozpoczęta:  we 
wtorek, 16 październi-
ka 2018 r. odbyło się 
uroczyste poświęcenie 
i wmurowanie kamie-
nia węgielnego pod 
budowę tej otwockiej 
inwestycji spółki WOT-
-Invest. Planowane 
otwarcie już za rok.

- prezesem IPPO, gene-
ralnego wykonawcy - firmy 
Budimex, instytucji finansu-
jących i współpracujących 
z inwestorem oraz dzieci  
i nauczycielki z Przed-

To dwa powiązane 
ze sobą sklepy - każdy 
jedyny w swoim rodza-
ju - znajdujące się pod 
tym samym adresem 
KARCZEWSKA 23.  
W obydwu znajdziesz 
coś atrakcyjnego. W AD-
RII - słodycze, kawy, her-
baty i wiele innych pro-
duktów z różnych stron 
świata. W MAGAZYNIE 

DELIKATESY ADRIA 
I MAGAZYN KOLONIALNY 

KOLONIALNYM - poduchy, 
obrusy, wazony, kwiaty, 
świece, lampiony - coś dla 
siebie lub dla najbliższych.  
MAGAZYN KOLONIALNY 
to sklep, gdzie pachnie ka-
dzidło, gdzie czuje się do-
brą energię, gdzie prostota 
stylu kolonialnego miesza 
się z Orientem. 

POLECAMY, 
WSTĄP, WARTO!

szkola Miejskiego nr 4.  
Poświęcenia budowy do-
konał ks. proboszcz Bog-
dan Sankowski, następ-
nie w fundamenty galerii 
została zamurowana tuba  

z aktem erekcyjnym oraz  
z rysunkiem przyszłej Ga-
lerii Kupieckiej przygoto-
wanym przez starszaki z 
Przedszkola nr 4 w Otwoc-
ku.

Jak powiedział Wojciech 
Krawczyk, zakończenie bu-
dowy planowane jest na 
wrzesień, a otwarcie w paź-
dzierniku 2019 roku.

ZetKa
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To fakt, czy cynizm i
świadoma gra największych
partii politycznych?! Piszemy
jak jest.

Wiadomo jak wygląda pol-
ska polityka - są w niej obecne
dwie główne siły partyjne: PiS
i tzw. „Anty-PiS” (Koalicja Oby-
watelska Platformy i Nowoczes-
nej). To  dwie maszyny wybor-
cze, które bez wątpienia
wiedzą, jak grać politycznie i
rozgrywać wyborców.

I jest też trzecia „partia” -
obywatele, którzy w wyborach
samorządowych są partią bu-
dowy żłobków, przedszkoli,
dróg, chodników. W wielu miejs-
cach w Polsce jest ona na-
jliczniejsza – to ok.  60% ludzi,
którzy chcą mieć wszystkie
udogodnienia cywilizacyjne i
naprawdę nie interesuje ich,
co ostatnio Schetyna powiedział
na temat Kaczyńskiego lub
odwrotnie.

Te partyjne machiny polity-
czne próbują ograć ową „trzecią
partię”, wiedzą jak rozbić jej
głosy, wiedzą jak grać, żeby
swoje ugrać. Bo dla partyjnych
kandydatów rada miasta lub
prezydentura to tylko etap w
karierze, trampolina do skoku
na warszawskie salony – teki
ministrów, europosłów.

Ponieważ zmęczenie par-
tyjnymi gierkami jest już w nar-
odzie odczuwalne, partie poli-
tyczne oferują ludziom fałszywy
wybór, fałszywą alternatywę,
czyli kandydatów ,,niezależ-
nych”, którzy będąc ściśle
związanymi z partią polityczną,
udają, że nie mają z nią nic

wspólnego.  Tak jest w wielu
miastach w Polsce 

Zamiast więc mieć w Ot-
wocku trzech kandydatów:
pisowskiego, platformerskiego
i niezależnego, mamy do czy-
nienia z dwoma oficjalnie par-
tyjnymi i ... pięcioma niezależ-
nymi. Przy części trzeba
napisać niezależny w cudzy-
słowie.

Popatrzmy jak to u nas
wygląda i krótko -  co o nich
wiemy:

Jarosław Margielski -
członek partii Prawo i Spra-
wiedliwość z otwartą partyjną
przyłbicą staje do boju o
prezydenturę Otwocka. Do rady
po raz pierwszy dostał się w
2014 r. W poprzedniej radzie
miasta zasiadał jego ojciec,
również związany z PiS. Po
wyborze do rady i objęciu funk-
cji jej przewodniczącego został
po linii partyjnej dyrektorem
ARiMRu (Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa).
(WIĘCEJ TUTAJ:https://iot-
wock.info/artykul/milczenie-nad-
nowa-funkcja- jaroslawa-
margielskiego/40690)

Dzięki czemu został wpisany
na słynną “listę Misiewiczów”

Łączenie tych dwóch funkcji
jest dość kontrowersyjne.
Niezależne obserwatorium
wyborcze (ow.org.pl) twierdzi,
że w ten właśnie sposób PiS
finansuje kampanię wyborczą
ze środków skarbu pańs-
twa:https://ow.org.pl/2016/12/19
/referendum-w-sprawie-odwola-
nia-prezydenta-otwocka-bez-
inicjatywy-mieszkancow/

Ireneusz Wojtasik – popar-
ty przez tzw. Koalicję Oby-
watelską, czyli Platformę Oby-
watelską i Nowoczesną -
sprawa jasna.

Bartłomiej Kozłowski –
były członek Platformy Oby-
watelskiej, radny miasta przez
3 kadencje (12 lat), jego ojciec
był pierwszym starostą ot-
wockim. Obecnie „niezależny”

Przemysław Bogusz – rad-
ny koalicji PiS, który się od PiS
w obecnej kadencji odżegnuje.
Głosował za odrzuceniem
środków unijnych dla Otwocka
i w większości przypadków po-
dobnie jak koalicja PiS, w tym
za referendum. Do rady dostał
się jednak nie z pisowskiego,
a z bezpartyjnego komitetu.

Marek Leśkiewicz – kandy-
dat, a jakże -  „bezpartyjny”. W
poprzedniej kadencji został rad-
nym miejskim z listy … Prawa
i Sprawiedliwości. Człowiek jed-
nego tematu – seniorów. Bar-
dzo ważna grupa wyborców,
co nie ulega wątpliwości.

Artur Brodowski –
związany z PiS od początku
jego powstania w Otwocku.
Zasiadał wiele lat w radzie mi-
asta i w radzie powiatu. Wice-
prezydent Otwocka w poprzed-
niej kadencji.

Ireneusz Paśniczek –
startujący z własnego komitetu,
za własne pieniądze, bez epi-
zodów partyjnych, manager,
którego Gazeta Stołeczna pomi-
ja w robionym sondażu i pub-
likacjach. Tę technikę też znamy,
zagrożenie zawsze warto
spróbować przemilczeć. Red.

Otwockie polityczne
gry i zabawy
Ludzie dość mają już partyjnej ogólnopolskiej nawalanki poli-
tycznej, nic dziwnego więc, że obrodziło nam w Otwocku
kandydatami „niezależnymi” i „bezpartyjnymi”.

Wybieramy władze lokalne,
które będą kierować naszymi
małymi ojczyznami przez
następne pięć lat. W Otwocku
i w powiecie kandydatów do
władz samorządowych jest
wielu, może będzie trudno niek-
tórym wybrać. Ale jedno jest
pewne -  na wybory trzeba iść. 

Warto też poświęcić przed
głosowaniem trochę czasu i
zapoznać się z kandydatami
ze swojego regionu, sprawdzić
komu z nich naprawdę bliskie
są sprawy lokalne - naszego
miasta, dzielnicy czy gminy. I
głosować na konkretne
nazwisko, a nie na partię czy
listę. To nie jest obojętne na
kogo zagłosujesz. Pamiętaj,
że ci ludzie przez następne
pięć lat będą odpowiedzialni
za budowę Twojej drogi, szkoły
Twojego dziecka, obiektu
sportowo-rekreacyjnego, gdzie
będziesz mógł spędzić miło
czas po pracy itp. 

Wybierz mądrze - głosuj na
nazwisko!

Jak głosować, aby głos
był ważny

W lokalu wyborczym każdy
wyborca otrzyma 4 karty do
głosowania. Na każdej może
zaznaczyć tylko jedną wybraną
przez siebie osobę, stawiając
przy jej nazwisku znak X.

Karta 1 - do głosowania na
wójtów, burmistrzów i prezy-
dentów miast

Głosować można tylko na
jednego kandydata, stawiając
znak „X” (co najmniej dwie linie
przecinające się w obrębie krat-
ki) na karcie do głosowania w

kratce z lewej strony obok
nazwiska kandydata. 

Tam, gdzie kandyduje tylko
jedna osoba (tak jest w gminach
Celestynów i Wiązowna), wybor-
ca głosuje za wyborem kandy-
data, stawiając znak „X” w kratce
oznaczonej słowem „TAK” z
lewej strony obok nazwiska
kandydata. Przeciwko wyborowi
- stawia znak „X” w kratce oz-
naczonej słowem „NIE”. 

Karta 2 - do głosowania na
radnych 

a) w gminach liczących do
20 tys. mieszkańców głosować
można tylko na jednego kandy-
data, stawiając znak „X” w
kratce z lewej strony obok
nazwiska kandydata. 

b) w gminach liczących
powyżej 20 tys. mieszkańców
głosować można tylko na jedną
listę kandydatów, stawiając
znak „X” w kratce z lewej strony
obok nazwiska jednego kandy-
data z tej listy, przez co wskazu-
je się jego pierwszeństwo do
uzyskania mandatu. 

Karta 3 - do głosowania na
radnych powiatu - zasady jak
na karcie 2b

Karta 4 - do głosowania na
radnych sejmiku wojewódzkiego
- zasady jak na karcie 2b

Pamiętaj! Ważny jest tylko
X

Zbyt wiele znaków X czy
nieostemplowana karta wybor-
cza to powody, aby nasz głos
oddany w wyborach samo-
rządowych uznano za nieważny.
Tak samo zostanie potraktowana
zamazana kratka obok nazwiska
kandydata.

Idź na wybory. 
Głosuj na nazwisko!
Już w niedzielę, 21 października pierwsza tura
wyborów samorządowych. 

Jak informowaliśmy
25.09.br. po I Charytatywnym
Biegu Rotmistrza Pileckiego w
Otwocku - IPPO udało się w
jego trakcie zebrać nieba-
gatelną sumę 38769,32 zł na
rzecz osieroconych dzieci z
Zabieżek. Okazuje się, że kwo-
ta ta jest jeszcze wyższa. 

Fundacja#DrużynaBłażeja

opublikowała 17.10.2018 pod-
sumowanie prowadzonej w
trakcie biegu zbiórki.

„W dniu dzisiejszym oficjal-
nie zakończyliśmy Charytaty-
wny Bieg Otwocki im. Rot-
mistrza Pileckiego. Podczas
organizacji biegu, Izba Przed-
siębiorców Powiatu Otwockiego
zebrała kwotę 39.291,47 zł,

które zostały wpłacone na konto
Fundacji #DrużynaBłażeja z
przeznaczeniem dla Kuby, Wik-
torii Zuzi i Bartusia, którzy w
wypadku komunikacyjnym stra-
cili rodziców. Serdecznie dzię-
kujemy w imieniu dzieciaczków
oraz babci.” - czytamy na stron-
ie facebook.com/druzynablaze-
ja/ red.

Ostateczne podsumowanie zbiórki podczas Biegu Rtm. Pileckiego
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To pierwszy rok, w któ-
rym radni tak długo zwle-
kają z podjęciem uchwały 
o budżecie obywatelskim. 
Bez niej urząd nie może 
ogłosić naboru wniosków i 
przeprowadzić konsultacji, 
by wyłonić projekty. Projekt 
uchwały prezydent przeka-
zał radnym już w czerwcu 
tego roku, radni na czerw-
cowej sesji nad nim zaczęli 
obradować, ale do dziś nie 
skończyli.

W poprzednich latach 
radni podejmowali sto-
sowne uchwały pomiędzy 
czerwcem a sierpniem po 
to, by urzędnicy mogli wy-
łonić zwycięskie projekty 
do listopada - wtedy  były 
one wpisywane do budże-
tu miasta na kolejny rok. 
W tym roku, ze względu na 
brak uchwały rady, urzęd-

Otwoccy radni zapomnieli o budżecie obywatelskim!
W Otwocku do tej pory odbyły się trzy edycje bu-

dżetu obywatelskiego, czy to już jego koniec?

nicy mają związane ręce i 
odsyłają zainteresowanych 
z kwitkiem.

Dlaczego radni zrezy-
gnowali z budżetu obywa-
telskiego? Być może nie 
było to celowe działanie, 
tylko wynik nerwowych 
przygotowań do wyborów 
samorządowych. Mogło 
się to wiązać z obawą, że 
zaangażowanie w projekty 
obywatelskie umożliwi wy-
promowanie się społeczni-
kom, innym kandydatom do 
rady miasta.

Czy budżet obywatelski 
da się jeszcze uratować? 
Czy nowa rada upora się 
z krótkim terminem jego 
uchwalenia? Czas pokaże. 
Obywatele muszą jeszcze 
poczekać, teraz są wybory.

Red.

ZDJĘCIA NIEKTÓRYCH PROJEKTÓW Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO:

Chodniki w ul. Leśnej Pumptruck

Kompleks sportowy przy SP1 Ogólnodostępna strefa przy SP3
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Wracając do domu w so-
botę po zakończonej służ-
bie, zwrócił uwagę na dziw-
ne zachowanie jadącego 
przed nim osobowego opla. 
Kierowca nie mógł utrzy-
mać pojazdu na swoim pa-
sie ruchu oraz nie reagował 
na sygnały i znaki drogowe. 
Stosowna chwila nadarzyła 
się, kiedy podejrzany kie-
rujący zatrzymał się przed 
skrzyżowaniem. Policjant 
wysiadł ze swojego auta, 
podbiegł do opla i otworzył 
drzwi. Z samochodu buch-
nął odór alkoholu. Szef 
otwockiej drogówki zadzia-
łał natychmiastowo - wy-

W niedzielę (14.10) w nocy wybuchł pożar w Pogo-
rzeli k/Osiecka. Jak podaje oficer prasowy otwockiej 
straży mł. kpt. Maciej Łodygowski, ok. godz. 01.30 przy-
była pierwsza jednostka straży, która zastała objętą już 
ogniem murowaną stodołę i budynek gospodarczy. 

Od razu podano pierwszy prąd wody i ratowano 
mienie gospodarzy, wynosząc sprzęty rolnicze z bu-
dynku. W płomieniach stanął również budynek gospo-
darczy na sąsiedniej posesji. Akcja ratownicza rozwija-
ła się wraz z przyjazdami kolejnych wozów gaśniczych. 
W kulminacyjnym momencie pracowało 10 zastępów 
straży, podając 10 prądów wody – gaszących i w obro-
nie pozostałych, zagrożonych ogniem budynków. 

W akcji wykorzystano także koparkę z terenu gminy 
Osieck, która rozgarniała pogorzelisko stodoły. Znajdo-
wał się tam m.in. skład pociętego drewna. W wyniku 
pożaru całkowitemu zniszczeniu uległy więźby i poszy-
cia dachowe stodoły i dwóch budynków gospodarczych 
na dwóch posesjach oraz część sprzętów rolniczych. 

W akcji ratowniczej, trwającej ponad 4 godziny, 
wzięło udział 48 strażaków.

SW

Do Komendy Powia-
towej Policji w Otwocku 
wpłynęło zawiadomienie 
o popełnieniu przestęp-
stwa wobec bezdomnego 
67-latka. Zgłoszenia do-
konał sam poszkodowany. 
Utrzymywał, że został na-
padnięty, obezwładniony 
i okradziony przez dwóch 
mężczyzn. 

Stosując przemoc fi-
zyczną, wymusili od niego 
pieniądze. Grozili również 
pobiciem przy użyciu noża. 
Funkcjonariusze rozpo-
częli poszukiwania. Już 
kilka godzin po przyjęciu 
zgłoszenia został namie-
rzony jeden z napastni-
ków, 26-letni otwocczanin, 
notowany wcześniej za 
przestępstwa rozbójnicze. 
Został osadzony w aresz-
cie dzięki pracy funkcjona-
riusza operacyjnego i tech-

W ostatnich dniach zno-
wu doszło do kilku zda-
rzeń drogowych na DK 17.  
W środę (17.10), w godzi-
nach rannych, w Ostrowiku 
zderzyły się trzy auta. Na 
szczęście, szkody były tylko 
materialne - nikt z uczestni-
ków nie ucierpiał, chociaż 
w najmniejszej z osobówek 
(mitsubishi), jak widać, przód 
został doszczętnie zniszczo-

Funkcjonariusze otwockiej policji z wydziału ds. nielet-
nich wpadli na trop 14-latka z Karczewa. Chłopiec wszedł 
w obszar zainteresowania mundurowych w wyniku wery-
fikacji informacji zdobytych podczas prac operacyjnych. 

Przeszukano mieszkanie młodocianego i znaleziono 
w nim młynek do rozdrabniania marihuany, a w środku 
śladowe ilości narkotyku – podejrzenia potwierdziło ba-
danie narkotesterem. Sprawa szybko nabrała tempa. 
W toku śledztwa ustalono tożsamość kilkunastu osób 
nieletnich (15 – 17 lat), które korzystały z usług mło-
dego „przedsiębiorcy”. Ten pośredniczył w handlu, uła-
twiając zdobycie narkotyku młodocianym rówieśnikom.

Do tej pory młody karczewianin zajmował się pro-
blemami kolegów, teraz jego problemem zajmie się 
wydział sądu rodzinnego i nieletnich.

SW

O tym, że dobrze jest u babci, nikogo nie trzeba prze-
konywać. Toteż nie wydaje się specjalnie dziwnym to, że 
swoją babcię odwiedził pewien 16-latek z Otwocka. Poja-
wił się u niej jednak po długiej nieobecności. I nie byłoby w 
tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że chłopak uciekł 
z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i ukrywał się 
od czterech miesięcy przed organami ścigania. 

Prawdopodobnie mieszkanie babci miało być kolejną 
bezpieczną kryjówką dla zbiega. Tej szansy pozbawili 
go jednak policjanci z otwockiej komendy. Odwiedzili 
starszą panią w poszukiwaniu uciekiniera. Kiedy weszli 
do mieszkania, babcia nieświadoma sytuacji wnuka, po-
twierdziła, że chłopiec jest u niej, ale teraz śpi. Kiedy 
funkcjonariusze weszli do pokoju, nieletni właśnie szy-
kował się do skoku przez otwarte okno, które przylegało 
do domowego tarasu. Refleks mundurowych udaremnił 
jednak ucieczkę. Chłopiec trafił do Policyjnej Izby Dziec-
ka, a następnie na mocy decyzji sądu do kolejnego Mło-
dzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

To krótki wycinek dosyć smutnej historii życia mło-
dego człowieka. Być może to nieletni cwaniak, być 
może pogubiony, zraniony młodzieniec – tego nie wie-
my. Być może szukał u babci dobrej „dziupli – kryjówki” 
na kolejne miesiące, a może szukał w rodzinie odrobi-
ny miłości – tego też nie wiemy.

SW

Pożar w Pogorzeli

Młody młynarz 
narkotykowy

Nie ma jak u babci

Policjantem się jest…
Na łamach naszego tygodnika iOtwock.info używaliśmy już znamiennego stwier-
dzenia: ,,Policjantem się jest, a nie bywa”. Potwierdzeniem tej frazy słownej stał się 
kolejny funkcjonariusz otwockiej komendy policji - komisarz Jakub Komorowski, 
naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego. 

ciągnął kluczyk ze stacyjki, 
unieruchamiając pojazd  
i uniemożliwiając ewentual-
ną próbę ucieczki podejrza-
nemu kierowcy. Interwencja 
okazała się nader zasadna. 
Wezwani funkcjonariusze  
z Góry Kalwarii zbadali de-
likwenta, który miał prawie 
2 promile alkoholu w orga-
nizmie. Kierującym okazał 
się 29-letni mieszkaniec 
powiatu piaseczyńskiego. 
Teraz odpowie za jazdę  
w stanie nietrzeźwości.

Po skutecznej interwen-
cji komisarz Jakub Komo-
rowski wrócił bezpiecznie 
do domu. Być może jego 

działanie sprawiło, że inni 
uczestnicy tej samej drogi 
równie bezpiecznie wrócili 
do swoich domów.

SW

Siła złego na jednego

nika kryminalistyki. Bardzo 
szybko dołączył do niego 
kolega, również mieszka-
niec Otwocka: mężczyzna 
w wieku 48 lat, także zna-
ny policji, w tym przypadku 
z zaboru cudzego mienia. 
Jak podaje oficer prasowy 
KPP Otwock nadkom. Da-
niel Niezdropa, zgroma-
dzony przez policjantów 
i śledczego materiał do-
wodowy wstępnie upraw-
dopodobnił, że podejrzani 
dopuścili się popełnienia 
rozboju, kradzieży, wy-
muszenia rozbójnicze-

go i pozbawienia wolno-
ści. Z uwagi na charakter 
czynów kompetencje do 
prowadzenia czynności 
procesowych przejął pro-
kurator. Podejrzanym gro-
żą wysokie kary. Za sam 
rozbój mogą „posiedzieć” 
nawet 12 lat.

Napadać na bezdomne-
go? Bezdomnego okradać? 
Panom rozbójnikom życzy-
my owocnych przemyśleń, 
pozostając w nadziei, że 
będą mieli na nie dosta-
teczną ilość czasu.

SW

Kolizja na DK 17

ny. To kierujący właśnie tym 
pojazdem nie zachował na-
leżytej ostrożności i uderzył 
w dwa pozostałe auta: vol-
kswagena i audi. Wszyscy 

kierowcy byli trzeźwi. Spraw-
ca został ukarany manda-
tem oraz sześcioma punkta-
mi karnymi..

SW
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Na uroczystość ściągnę-
li tłumnie samorządowcy  
z powiatu otwockiego (go-
spodarza uroczystości), 
Otwocka i wszystkich gmin 
powiatu, przedstawiciele 
władz Mazowsza, rządu, 
Kościoła, policji, straży, lo-
kalnych instytucji... i  wielu, 
wielu mieszkańców. 

To niezwykłe wydarzenie 
uświetniły uroczysta msza 
święta, okolicznościowe 
odznaczenia, unikalna pa-
rada wozów strażackich 
oraz radosny program mu-
zyczny w rytmie disco-polo 
oraz fajerwerki. Było pod-
niośle i pięknie, ale ukoń-
czona za ok. 35 mln złotych 
inwestycja, na którą wiele 
osób z utęsknieniem cze-
kało, to szczególna okazja, 
więc powinna być hucznie 
obchodzona.

Obiekt otrzymał imię 
100-lecia Odzyskania Nie-
podległości, ponieważ rok 
2018 to dla wszystkich Pola-
ków wyjątkowa data  - setna 
rocznica odzyskania przez 
nasz kraj niepodległości.

- Chcę dzisiaj z serca 
podziękować wszystkim 
osobom i instytucjom, które 
angażowały się w tę ważną 
dla mieszkańców powia-
tu otwockiego inwestycję. 
Dziękuję za wszystkie Pań-
stwa wysiłki i starania. Dzię-
kuję za to, że przyczynili 
się Państwo do stworzenia 
miejsca potrzebnego, które 

Most przez Świder otwarty!
14 października 2018 będzie z pewnością ważną 

datą dla historii Otwocka i całego powiatu otwockiego 
- tego dnia uroczyście otwarty został nowy most przez 
Świder w ciągu ulic Jana Pawła II po stronie Otwocka 
i Sikorskiego po stronie Józefowa.

– ufam – będzie dobrze słu-
żyć mieszkańcom i poprawi 
bezpieczeństwo”- powie-
dział podczas uroczystości 
starosta otwocki Mirosław 
Pszonka. 

Po przecięciu wstęgi 
mostem przemaszerowały 
poczty sztandarowe, a za 
nimi ruszyła parada samo-
chodów-klasyków i wozów 
strażackich z wszystkich 
gmin powiatu. Na koniec 
podążali rowerzyści i pie-
si... bo tego dnia mieli pra-
wo do poruszania się środ-
kiem jezdni. 

Dla regularnego ru-
chu kołowego most został 
otwarty rankiem 15 paź-
dziernika 2018. Jedynym 
problemem jest niezbyt 
wygodny dojazd od strony 
Otwocka spowodowany 
budową tunelu kolejowo-
-drogowego w ciągu ulicy 
Majowej. Ale ta niedogod-
ność wkrótce się zakończy, 
a nowy most z pewnością 
rozwiąże wiele problemów 
komunikacyjnych Otwocka.

Inwestycja w skrócie
Wartość budowy przeprawy 
mostowej przez Świder to 
łącznie około 35 milionów 
zł. Inwestycja była prowa-
dzona dwuetapowo w okre-
sie od 22 sierpnia 2017 roku 
do 12 października 2018 r.  
Podczas realizowania eta-
pu I wykonano konstrukcję 
obiektu mostowego, nasy-

py przy obiekcie, mur opo-
rowy pod wiaduktem drogi 
wojewódzkiej nr 721 i prze-
budowano część urządzeń.  
Etap II - tegoroczny - to do-
kończenie obiektu mosto-
wego, wykonanie dojazdów 
na łącznej długości 1,5 km, 
przebudowa pozostałych 
urządzeń kolidujących z in-
westycją, budowa sygnali-
zacji świetlnej oraz budowa 
oświetlenia ulicznego.

ZetKa 

AKTUALNOŚCI
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Każdy rodzic wie, że dzie-
ciom nauka najłatwiej 
przychodzi, kiedy uczą się 
poprzez zabawę. Najpierw 
umiejętności  - te najbar-
dziej podstawowe- dziec-
ko kształtuje poprzez za-
bawę w domu, wycinając, 
lepiąc i malując. Później 
szkoła podstawowa staje 
się tym miejscem, gdzie 
nasze maluchy mają naby-
wać już konkretne umiejęt-
ności, które są potrzebne 
do dalszej nauki i gdzie 
zdobywają podstawową 
wiedzę. Tam też kształto-
wane są również prawidło-
we kontakty z rówieśnika-
mi i współpraca w grupie.

Z tym zdobywaniem 
wiedzy to wiadomo -  jest 
różnie. Jedno dziecko ła-
pie szybciej zadania np.  
z matematyki, inne wolniej. 
Jednak nie ulega wątpliwo-
ści, że może sprzyjać temu 
„przyjazna szkoła”. Licz-
ni współcześni naukowcy 
zajmujący się badaniem 
rozwoju człowieka wyka-
zują, że szkoła w obecnym 
kształcie nie jest miejscem 
przyjaznym dzieciom, nie 
wspiera rozwoju ich wro-
dzonych umiejętności szyb-
kiego i naturalnego uczenia 
się, a już nade wszystko nie 
pozwala im twórczo się roz-
wijać. Brak jest w naszych 
placówkach odważniejsze-
go spojrzenia i zrozumienia 
podstawowych zasad rzą-
dzących zdrowym rozwo-
jem dzieci oraz odważnego 
wykorzystania naturalnych 
dźwigni w ich umysłach, by 
ułatwić im proces przyswa-
jania wiedzy.

Największą i najbardziej 
skuteczną taką dźwignią 
przy zdobywaniu wiedzy 
przez dzieci jest … zabawa 
i zanurzenie ich codzienno-
ści w wiedzy.

Oczywiście różni mal-
kontenci za chwilę podnio-
są krzyk, że to jakieś fana-
berie, kosztuje to majątek, 
nie stać miasta na nowo-
czesne „gadżety”, które 
później leżą w kącie i się 
kurzą, są nieużywane, że 
wszystko zależy od nauczy-
cieli. Owszem, to wszystko 
prawda, wiele również za-
leży od nauczycieli, których 
mamy wspaniałych, są tacy 
i ich trzeba wspierać. Ale 
są również bardzo proste 
pomysły na uatrakcyjnienie 
szkoły, by stała się miej-

Otwocka szkoła może być fajna
scem bardziej przyjaznym 
dla dzieci, sączącym im 
wiedzę non stop poprzez 
codzienne czynności i … 
nie kosztuje to ciężarówki 
pieniędzy.

Jak to zrobić? Wystarczy 
pędzel i farby. Widziałam 
niebanalne rozwiązania, 
gdzie na stopniach schodów 
dzieci mają napisane wzory 
matematyczne. Wchodząc 
po nich, nie sposób ich nie 
widzieć i siłą rzeczy nie za-
pamiętywać. Co stoi na prze-
szkodzie, by to zrobić w na-
szych otwockich szkołach. 
Co stoi na przeszkodzie, by 
na ścianach naszych szkół, 
korytarzach zamiast nud-
nych i pod kreseczkę wy-
konanych lamperii były np. 
mapy świata czy nieba, by 
dzieci mogły się uczyć geo-
grafii i astronomii? Co stoi 
na przeszkodzie, by wokół 
drzwi dać strzałki i uczyć, 
gdzie jest pion, a gdzie po-
ziom lub w innym miejscu 
„promować” wzór na pole 
prostokąta, a otwierając 
drzwi, na podłodze obser-
wować, kiedy kąt ich otwar-
cia osiąga 45 stopni lub  
w jakim położeniu jest kąt 
prosty lub rozwarty … Praw-
da, że życie z taką matema-
tyką staje się prostsze?

To jeden z licznych 
pomysłów na zmiany  
w naszych szkołach. Czy 
otwocka szkoła może tak 
wyglądać? Oczywiście, że 
tak. Trzeba tylko wyjść ze 
sfery komfortu „nie da się” 
i chcieć to zmienić. Eduka-
cja dzieci jest kluczowym 
elementem ich rozwoju  
i rozwoju naszego kraju. 
Nie stać nas na to, by nie 
poświęcić temu należytej 
uwagi. Sama jestem mamą 
kilkorga dzieci, więc zależy 
mi na tym, by kończąc na-
sze otwockie szkoły, szły 
dalej w świat wyposażone 
w wiedzę, empatię, umiejęt-
ność współpracy z innymi. 
Jako rodzic nie doczeka-
łam się działań władz, by to 
im umożliwić, dlatego dziś 
startuję na radną, by dać 
naszym dzieciom szansę. 
Naszym dzieciom się to po 
prostu należy. Zapraszam 
21 października do loka-
li wyborczych. W tym dniu 
Państwo zdecydują, czy tę 
szansę dostaną. Proszę  
o Państwa głos.

Karolina Marczak
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O sprawie pisaliśmy 
ostatnio w dwóch artyku-
łach: „Czy będą dodatko-
we środki na budowę SP 
nr 8?” i „Będą protestować 
w sprawie szkoły w Wólce 
Mlądzkiej”. Piątkowa akcja 
to wyraz frustracji miesz-
kańców dzielnicy Otwocka, 
którzy nie mogą doczekać 
się, aby wreszcie rozpo-
cząć ważną dla ich dzieci 
budowę. Stawiło się do niej 
(według szacunków otwoc-
kiej policji, która pilnowa-
ła zgromadzenia) ok. 200 
osób - dorosłych i dzieci, 
a więc dwukrotnie więcej 
niż deklarowało udział. Od 
godziny 16.30 do 18.30 
maszerowali oni w koło po 
przejściach dla pieszych 
na skrzyżowaniu drogi kra-
jowej nr 17 z ulicą Żerom-
skiego. Skandowali przy 
tym „Chcemy szkołę, nie 
stodołę”... 

Czy teraz ich głos do-
trze do osób decydujących 
o budżecie miasta? W pro-
teście z mieszkańcami ma-
szerował prezydent Otwoc-
ka Zbigniew Szczepaniak, 

Tegoroczne spotkanie 
zorganizowane przez Za-
rząd Oddziału Powiatowe-
go Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego odbyło się 
10 października w Powiato-
wym Młodzieżowym Domu 
Kultury w Otwocku. W uro-
czystości oprócz pracow-
ników oświaty - czynnych  
i emerytowanych związ-
kowców, uczestniczyli tak-
że przedstawiciele samo-
rządów. Miasto Otwock 
reprezentował prezydent 
Zbigniew Szczepaniak.

Nauczycielom w dniu 
ich święta życzenia i po-
dziękowania za ogromny 
wkład pracy i zaangażowa-
nie w kształcenie i wycho-
wanie młodego pokolenia 
złożył prezes Zarządu Od-
działu Przemysław Gręzak. 
Życzenia wszystkim pra-
cownikom placówek oświa-

Dzieci z Wólki czekają na obiecaną szkołę!
Około 200 osób - mieszkańców otwockiej Wólki 

Mlądzkiej  - w piątek 12 października maszerując 
po ruchliwej drodze z transparentami i skandując, 
wyrażało swoje niezadowolenie wobec decyzji 
rady miasta powodującej dalszą zwłokę w reali-
zacji bardzo potrzebnej tu inwestycji, czyli nowej 
Szkoły Podstawowej nr 8. 

bo jak powiedział, uważa, 
że Zespół Szkolno-Przed-
szkolny jest tu bardzo po-
trzebny, sprawa jest roz-
ważana od początku roku  
i najwyższa pora się zde-
cydować, aby zacząć inwe-
stycję.

Jak się dowiedzieliśmy, 
rada miasta zgodziła się  
w ostatnim czasie przezna-
czyć na szkołę w Wólce 
Mlądzkiej 15 mln złotych, 
ale to znaczy, że budowa 
nie rozpocznie się wkrótce. 
Potrzebny jest nowy prze-
targ i chętny, który wyko-
na inwestycję za tę sumę. 
W ostatnim przetargu był 
oferent chętny wybudować 
obiekt za 25 mln złotych. 
W ogłoszonym już kolej-
nym przetargu zadanie zo-
stało częściowo okrojone, 
ale jak przyznał prezydent 
- nie spodziewa się, by 
przy obecnym rynku i pod-
wyżkach cen za materiały 
budowlane, została złożo-
na oferta wiele niższa niż 
20 mln.

Kazimiera Zalewska

Otwocki ZNP świętował Dzień Nauczyciela
towych przekazali także 
prezydent Otwocka Zbi-
gniew Szczepaniak oraz 
Honorowy Prezes Zarządu 
Oddziału ZNP Ludwik Kieł-
czewski, który przy tej oka-
zji zasygnalizował , że dzia-
łalność Sekcji Emerytów  
i Rencistów ZNP -  organi-
zacji liczącej 130 członków 
i zasłużonej tak bardzo dla 
otwockiej oświaty - jest 
mocno zagrożona z powo-
du braku lokalu i zwrócił 
się z prośbą o wsparcie 
ze strony władz oraz po-
moc w tej trudnej sytuacji.  
W trakcie spotkania uho-
norowano także związkow-
ców wyróżniających się 
wieloletnią przynależno-
ścią do ZNP. W tym roku  
z rąk prezesa oddziału 
Przemysława Gręzaka i 
przewodniczącej Sekcji 
Emerytów i Rencistów ZNP 

Haliny Jastrzębskiej odzna-
kę za 50 – letnią przynależ-
ność do ZNP otrzymali: Ha-
lina Mich, Cecylia Nicińska, 
Jadwiga Rakowska, Lucy-
na Rutkowska i Władysław 
Wieczorek. W imieniu wy-
różnionych podziękowała 
m.in. Lucyna Rutkowska, 
mówiąc: “Zawód pedagoga 

jest jednym z najbardziej 
niewdzięcznych zawodów 
na świecie. Uczysz wbrew 
temu, którego uczysz. (…) 
I jeśli w tym zawodzie jest 
coś z powołania, to to, że 
uczysz pomimo wszystko 
wytrwale, wiedząc, że zo-
staniesz doceniona przez 
ucznia dopiero w przyszło-

ści”. Po części oficjalnej 
nastąpiła część artystycz-
na, a następnie wszyscy 
goście zostali zaproszeni 
na poczęstunek, który był 
okazją do wspólnych roz-
mów i wymiany poglądów 
na temat aktualnej sytuacji 
w oświacie.

AnKa
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W niedzielę, 14 paź-
dziernika obchodziliśmy 
Dzień Edukacji Narodowej. 
Z tej racji w wielu szkołach 
odbyły się akademie, przed-
stawienia i występy podkre-
ślające istotną rolę tego 
święta, a także wdzięcz-
ność uczniów dla swoich 
nauczycieli. W gminie Kar-
czew również pamiętano 
zarówno o pracownikach 
szkół, jak i przedszkoli 
oraz o wyróżniających się 
uczniach. Ich wszystkich 
nagrodzono podczas uro-
czystości, która odbyła się 
w piątek poprzedzający 
Dzień Edukacji Narodowej. 
Poprowadziła ją naczelnik 
Wydziału Oświaty- Małgo-
rzata Żywek. Wśród tych, 
którzy włożyli duże zaan-
gażowanie w pracę i zdo-
byli znaczne osiągnięcia 
zawodowe znalazło się 
kilkudziesięciu nauczycieli  
i dyrektorów. Poniżej lista 
uhonorowanych:

Ewa Kowalik
- dyrektor Zespołu Szkół w 
Karczewie
Katarzyna Radzik- dyrek-
tor SP 2 w Karczewie
Marianna Trzaskowska - 
dyrektor SP w Glinkach
Agata Kurnicka - dyrektor 
Przedszkola Nr 1 w Kar-
czewie
Małgorzata Mądrakie-
wicz-Piórkowska- dyrek-
tor Przedszkola Nr 2 w 
Karczewie
Katarzyna Jarzębowska 
- dyrektor Przedszkola Nr 3 
w Karczewie

Wyróżnieni w Dzień 
Edukacji Narodowej

Grażyna Marczak - dyrek-
tor Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Otwocku 
Wielkim
Małgorzata Kabulska - 
dyrektor Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Sobie-
kursku
Renata Ulanowska - dy-
rektor SP 1 w Karczewie
Ilona Łukasik, Magdalena 
Daniel- nauczyciele ZS w 
Karczewie
Grażyna Olszewska, Do-
rota Siciarz-Maj, Urszula 
Trzaskowska- nauczyciele 
SP 1 w Karczewie
Barbara Gajownik, Danu-
ta Skoczek, Emilia Le-
śniewska- nauczyciele SP 
2 w Karczewie
Bożena Chrabowska- na-
uczyciel Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Otwoc-
ku Wielkim
Ewa Gałczyńska- na-
uczyciel Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Sobie-
kursku
Katarzyna Fusiek 

- nauczyciel Przedszkola 
Nr 1 w Karczewie
Marta Domańska - na-
uczyciel Przedszkola Nr 2 
w Karczewie
Renata Nowak- nauczyciel 
Przedszkola Nr 3 w Kar-
czewie
Wśród uczniów wyróż-
niono następujących:
Katarzyna Imioła, Ja-
kub Jobda (absolwent), 
Michał Krydowski, Mał-
gorzata Trzaskowska 
(absolwentka), Joanna 
Siwak- SP 1 Karczew
Natalia Rutkowska, 
Oskar Maj, Seweryn 
Grzywacz- SP 2 Karczew
Zuzanna Bąbik, Jan 
Rosłonek - ZSP w Sobie-
kursku
Małgorzata Ostrowska- 
Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Otwocku
Gratulujemy nagrodzo-
nym i życzymy dalszych 
sukcesów!

Sebastian Rębkowski

fot. UM Karczew
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Pierwsza tura nadcho-
dzących wyborów samo-
rządowych odbędzie się 
już 21 października br. Po 
raz pierwszy weźmie w niej 
udział rekordowa liczba 
członków komisji obwodo-
wych. Będzie ich prawie 
dwukrotnie więcej w po-
równaniu z tymi, które od-
były się cztery lata temu.  
A wszystko za sprawą zno-
welizowanego Kodeksu 
wyborczego, który mówi, iż 
w ramach każdego z obwo-
dów muszą być utworzo-
ne dwie oddzielne komisje 
wyborcze. Pierwsza, która 
będzie skupiać się nad za-
pewnieniem prawidłowego 
przebiegu wyborów i wyda-
waniu kart do głosowania  
i druga, która ma zająć się 
wyłącznie liczeniem gło-
sów. Zdaniem ustawodaw-
cy, taki podział skutecznie 
wyeliminuje przypadki po-
myłek przy zliczaniu gło-
sów, które często wynikają 
z przemęczenia członków 
komisji.

Czy ten pomysł spraw-
dzi się w praktyce… zoba-
czymy. W Otwocku, póki 
co, jest raczej powodem 
sporego zamieszania. 
Głównie dlatego, że wśród 
kandydatów do pracy w ob-
wodowych komisjach wy-
borczych znajduje się wiele 
osób bez doświadczenia 

Otwocki chaos (przed)wyborczy
przy tego rodzaju 
przedsięwzięciach. 
I może nie byłoby 
w tym nic szczegól-
nego, bo przecież 
osoby, które będą 
pełnić tę funkcję po 
raz pierwszy można 
przeszkolić i wprowa-
dzić w ich obowiąz-
ki, gdyby nie fakt, że 
robi się to w sposób 
chaotyczny i mało zorgani-
zowany.

Pierwsze szkolenie 
członków obwodowych 
komisji wyborczych odby-
ło się w czwartek, 11 paź-
dziernika br. na terenie 
Szkoły Podstawowej Nr 12. 
Według relacji pani Karoli-
ny, jednej z uczestniczek, 
wyglądało ono w sposób 
następujący:

- „Informację o szkoleniu 
członków otwockich obwo-
dowych komisji wyborczych 
otrzymałam SMS-em. Ja-
dąc na to spotkanie, mia-
łam nadzieję, że dowiem 
się, jak mają wyglądać 
moje obowiązki, co powin-
nam robić i jak mam się za-
chowywać w określonych 
sytuacjach. Miałam również 
nadzieję, że podczas szko-
lenia będzie możliwość 
odbycia indywidualnych 
konsultacji i wyjaśnienia ro-
dzących się pytań czy wąt-

pliwości. Abstrahując od 
miejsca i warunków, jakie 
zastałam na miejscu, czyli 
ponad 200 osób w szkol-
nej stołówce, a częściowo 
na korytarzu, panował tam 
naprawdę spory rozgar-
diasz, w którym trudno było 
się zorientować, o co cho-
dzi… Myślę, że nie było to 
tylko moje odczucie, bo po 
minach wielu uczestników 
widziałam, że czują się po-
dobnie zagubieni jak ja.

Już sam fakt, że będąc 
osobą, która zgłosiła się do 
komisji do liczenia głosów, 
trafiłam na szkolenie dla 
członków komisji dziennej, 
świadczy o tym, że ktoś nie 
do końca panował nad or-
ganizacją całego procesu. 
Jak się później okazało, nie 
byłam jedyna, która dostała 
zaproszenie na niewłaści-
we szkolenie. Takich osób 
było więcej. Okazało się 
też, przy ustalaniu składów  
i wyborze przewodniczą-
cych komisji, że były oso-

by, które w ogóle 
nie otrzymały zapro-
szenia na to szkole-
nie. Słowem - jeden 
ogromny bałagan, 
nerwy i harmider. Lu-
dzie pytali się wza-
jemnie: kto i gdzie ma 
się zgłosić, byli poiry-
towani całą sytuacją 
i… źli. Z telefonami 
w rękach próbowali 

uzyskać jakąkolwiek in-
formację. Do pana spraw-
dzającego przy stoliku, kto  
i w którym okręgu ma być  
w komisji, ustawiła się 
ogromna kolejka.

Samo szkolenie w formie 
prezentacji pozostawiało 
również wiele do życzenia. 
Osoby siedzące dalej od 
ekranu miały problem nie 
tylko z odczytaniem po-
kazywanych slajdów, ale  
i z usłyszeniem tego, co ma 
do powiedzenia prelegent. 
Zdenerwowani i zmęczeni 
tą sytuacją w końcu zaczę-
li wychodzić. Słowem - je-
den wielki koszmar! Jedyny 
materiał, jaki otrzymaliśmy, 
to uchwała komisji wybor-
czej, z której coś tam moż-
na było wydedukować. Nie 
mając możliwości wyboru, 
ponieważ moje nazwisko 
znalazło się już na wydru-
kowanych listach, ostatecz-
nie podjęto za mnie decy-
zję, że nie będę pracować 

w porze nocnej przy licze-
niu głosów, ale w komisji 
dziennej zajmującej się wy-
dawaniem kart i czuwającej 
nad przebiegiem prawidło-
wości głosowania. Ktoś coś 
pokręcił, nie dopilnował, 
trudno”.

Słuchając relacji z tego 
spotkania, nie można się 
oprzeć wrażeniu, że wybory 
samorządowe nie są łatwy-
mi wyborami „do obsługi”. 
Ostatnia nowelizacja prze-
pisów bez wątpienia też 
nie pomaga w usprawnie-
niu procesu ich organiza-
cji. Osoby zgłaszane przez 
pełnomocników komite-
tów wyborczych do pracy  
w obwodowych komisjach 
wyborczych, do niektórych 
trafią przypadkowo czy na-
wet wbrew swojej woli. To 
prawie pewne! Jaki będzie 
to miało wpływ na osta-
teczny wynik w wyborach 
poszczególnych kandyda-
tów, okaże się już wkrótce. 
Już dzisiaj jednak widać, 
że możemy spodziewać 
się sporego chaosu, któ-
ry może skończyć się po-
wrotem przewodniczące-
go komisji do jej siedziby  
i koniecznością ponowne-
go liczenia głosów. Obym 
się mylił!

Andrzej Idziak
Foto: Poradnik PKW

Pierwsza ,,niedziela 
chleba” odbyła się w ko-
ściele parafii  Matki Bożej 
Królowej Polski w Otwocku 
na ulicy Czerskiej 21 (para-
fia na Kresach).

Przy okazji zebrane zo-
stały pieniądze na stypen-
dia dla ubogich uczniów.   

Dopisała piękna pogo-
da oraz życzliwi parafianie, 
którzy bardzo ciepło wypo-
wiadali się o przeprowa-
dzonej akcji. Prezes Izby 
Przedsiębiorców Powiatu 
Otwockiego - Ireneusz 
Paśniczek oraz jej człon-
kowie rozdali jednego dnia 
- od 7:00 do 20:00 blisko 

Niedziela chleba w Otwocku
,,Niedziela chleba” to przedsięwzięcie zapoczątkowa-
ne przez Izbę Przedsiębiorców Powiatu Otwockiego w 
parafiach w Otwocku. W ramach akcji rozdawany jest 
chleb pochodzący z lokalnych piekarni i prowadzona 
zbiórka na cele charytatywne.

2000 bochenków chleba 
razowego i pszennego. 
Specjalnie na potrzeby tej 
akcji Piekarnia Staropolska 
upiekła smaczne, świeże 
pieczywo. Zapach chleba 
roznosił się po całej parafii. 
Dodatkowym atutem akcji 
było to, że wydarzenie mia-
ło miejsce w niedzielę bez 
handlu - wierni mogli mieć 
świeże pieczywo pomimo 
zamkniętych sklepów.

Dziękujemy członkom 
IPPO, a w szczególności 
Piekarni Staropolska za 
wzorowe przygotowanie  
i wykonanie całej akcji.

Red.
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Odpady - strategicz-
ne hasło kampanii 

wyborczej

Przed nami kolejne 
wybory samorządowe…  
Z punktu widzenia prze-
ciętnego obywatela często 
określane mianem naj-
ważniejszych. Wybieramy 
bowiem władze lokalne, 
a więc te, które są nam 
najbliższe i które mają 
największy i bezpośredni 
wpływ na nasze otoczenie. 
Czy zastanawialiście się 
Państwo, jaki wpływ na ja-
kość Waszego życia w cią-
gu najbliższych pięciu lat 
będą miały decyzje, które 
podejmiecie przy urnie?

Zanim jednak dojdzie do 
aktu wyborczego, usłyszy-
cie pewnie jeszcze wiele 
deklaracji i obietnic, cóż… 
taka jest „uroda” demo-
kracji. Ale ile z nich i czy 
w ogóle  zostanie zreali-
zowanych? Jednym z klu-
czowych obszarów, który 
ma ogromne znaczenie dla 
poziomu życia Waszego 
i Waszych rodzin jest go-
spodarka stałymi odpadami 
komunalnymi oraz ście-
kami. Ona też zasadniczo 
wpływa na wysokość do-
mowych budżetów, głównie 
za sprawą kosztów opłat za 
śmieci, ścieki, wodę oraz 
ogrzewanie. Inne obszary, 
chociaż mają wymiar bar-
dziej uniwersalny, są rów-
nie ważne, dotyczą bowiem 
bezpośrednio środowiska, 
w którym żyjemy, a co za 
tym idzie - zanieczyszcze-
nia powietrza wywołanego 
niską emisyjnością gazów 
pochodzących z domo-
wych i lokalnych ciepłow-
ni oraz czystości gruntów, 
wód i powietrza.

Otwock liczy obecnie 
niespełna 45 tys. miesz-
kańców, którzy produku-

ODPADY KOMUNALNE
- źródło energii odnawialnej

Współczesny świat potrzebuje coraz więcej 
energii. Ma na to wpływ wzrost liczby ludności, wy-
sokie tempo rozwoju gospodarczego oraz postęp 
w tworzeniu i wykorzystywaniu nowych technolo-
gii. Aktualnie wykorzystywane źródła energii nie 
pozostają jednak bez wpływu na zanieczyszczenie 
środowiska i postępujące zmiany klimatu. To m.in. 
dlatego zwiększenie ilości energii produkowanej 
ze źródeł odnawialnych nie stanowi już dzisiaj żad-
nej alternatywy, to po prostu konieczność.

ją rocznie ok. 14 tys. ton 
stałych odpadów komu-
nalnych (cały powiat ok. 
35 tys. ton) oraz ok. 10 
tys. ton zagęszczonych do 
ok. 25 proc. suchej masy 
osadów ściekowych. To 
są koszty cywilizacyjne, 
z którymi trudno dyskuto-
wać. Odpady wytwarza-
liśmy, wytwarzamy i na 
pewno w najbliższej przy-
szłości będziemy wytwarzać.  
W rozwiniętych społeczeń-
stwach jeden mieszkaniec 
produkuje ich dziennie ok. 
1 kg. Ciekawostką jest, że 
w Otwocku już niewiele 
brakuje do uzyskania takiej 
ilości. Niezależnie od tego, 
jaki samorząd wybierzemy 
21 października br., bę-
dzie musiał się z tą materią 
zmierzyć.

Co zrobić  
z odpadami?

Przy okazji warto sobie 
zadać pytanie - dlacze-
go mieszkańcy sami nie 
mogą decydować, co zro-
bić z własnymi odpadami? 
Byłoby to możliwe, gdyby 
miasto posiadało własną 
firmę komunalną, Otwock 
jednak jej nie ma, dlatego 
warunki utylizacji odpadów 
dyktują inni i to oni na tym 
zarabiają.

Problem z operatorem 
stałych odpadów komunal-
nych RIPOK Lekaro to je-
den z głównych tematów 
podejmowanych w otwoc-
kiej kampanii samorządo-
wej. Wielu mieszkańców na 
pewno przyjmie za dobrą 
monetę deklarację kan-
dydatów na prezydenta 
miasta, którzy oświadczą, 
że zamkną to uciążliwe 
dla środowiska składowi-
sko śmieci. Pytanie jednak 
- co dalej? Co stanie się  
z naszymi odpadami? Ile 
będzie nas kosztować ich 

zagospodarowanie? Może 
przy okazji kampanii sa-
morządowej warto się za-
stanowić, dlaczego do tej 
pory blokowano środki na 
rozbudowę i moderniza-
cję otwockiej oczyszczalni 
ścieków, skoro takie działa-
nie jest nie tylko irracjonal-
ne, ale wręcz szkodliwe dla 
mieszkańców? Samorzą-
dy, które dawno zrozumiały 
konieczność inwestowania  
w budowę instalacji słu-
żących energetycznemu 
wykorzystaniu odpadów, 
postępują dokładnie na od-
wrót… Ciekłe i stałe odpa-
dy komunalne to przecież 
odnawialne zaplecze ener-
getyczne, które można i 
TRZEBA wykorzystywać 
dla ich wytwórców, czyli 
lokalnych społeczności.

Odnawialne Źródła 
Energii (OZE)  
to przyszłość

W 2009 roku Unia Euro-
pejska wdrożyła dyrektywę, 
zgodnie z którą kraje wcho-
dzące w jej skład powinny 
ograniczyć emisję gazów 
cieplarnianych oraz zwięk-
szyć udział odnawialnych 
źródeł energii. Do 2020 
roku wkład źródeł, któ-
rych zasoby odnawiają się  
w krótkim czasie, w ogól-
nym bilansie energe-

tycznym Polski powinien 
wynieść 15 proc. Jak mo-
żemy to osiągnąć? Przede 
wszystkim wykorzystując 
energię zawartą w odpa-
dach z produkcji rolnej, le-
śnej, spożywczej oraz frak-
cje palne stałych odpadów 
komunalnych i odwodnio-
nych osadów ściekowych. 
Do przetwarzania odpadów 
w celu ekologicznego odzy-
sku zawartej w nich ener-
gii potrzebne są jednak 
specjalne instalacje, które 
niestety są bardzo kosz-
towne. Tego typu rozwią-
zania oparte są głównie na 
technologiach fluidalnych 
lub rusztowych i umożliwia-
ją spalanie frakcji palnych 
odpadów w minimalnej 
ilości 150 tys. ton rocznie. 
Dla uzyskania emisji zanie-
czyszczeń gazowych zgod-
nie z przepisami instalowa-
ne są w tych rozwiązaniach 
kosztowne urządzenia do 
oczyszczania spalin.

Warszawa jest właśnie 
w trakcie przygotowań do 
budowy takiej instalacji, 
która umożliwi zagospo-
darowanie ok. 300 tys. ton 
odpadów rocznie. Koszt jej 
budowy wyniesie ok. 1 mld 
zł. W przypadku Otwocka 
dla ok. 10-krotnie mniej-
szej ilości odpadów koszt 
wyniósłby jakieś 100 mln 
zł. Skąd jednak pozyskać 

środki finansowe na ten 
cel? Abstrahując już od 
tego, że nie istnieją na 
rynku sprawdzone małe 
instalacje służące do za-
gospodarowania frakcji 
palnych odpadów komu-
nalnych w ilościach do 50 
tys. ton rocznie, których 
eksploatacja nie powo-
dowałaby zagrożeń wpro-
wadzenia do powietrza 
zanieczyszczeń.

Wymagania w zakresie 
zanieczyszczeń przy spa-
laniu odpadów są bowiem 
bardziej rygorystyczne od 
tych stosowanych przy spa-
laniu węgla i zbliżone do 
parametrów wymaganych 
przy spalaniu gazu ziem-
nego. Wytwarzanie szkodli-
wych związków i ich emisja 
do powietrza, w przypadku 
wykorzystania frakcji pal-
nych odpadów komunal-
nych do wytwarzania ciepła 
i spełnienia wymagań prze-
pisów, w tym zakresie jest 
znacząco mniejsza niż przy 
spalaniu węgla. W przy-
padkach instalacji, któ-
re służą do wytwarzania 
energii z odpadów wypo-
sażonych w odpowiednie 
urządzenia do redukcji  
i unieszkodliwiania za-
nieczyszczeń oraz ciągłej 
kontroli składu spalin, 
problem zanieczyszczeń 
w spalinach po prostu 
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nie istnieje. Czemu więc, 
mimo ewidentnych ko-
rzyści, mieszkańcy wielu 
miast sprzeciwiają się lo-
kalizacji takich instalacji 
na swoim terenie? Dzieje 
się tak dlatego, że aktu-
alnie na rynku nie ma wy-
starczająco sprawdzonej 
oferty instalacji małej skali. 
A szkoda, bo w przypadku 
Otwocka ilość odpadów 
komunalnych mogłaby 
zaspokoić zapotrzebo-
wanie na ciepło prawie 
w 50 proc. oraz znacząco 
zmniejszyć zanieczysz-
czenie powietrza pocho-
dzące z niskiej emisji do-
mowych kotłowni.

Zaawansowane bada-
nia w tym zakresie prowa-
dzone są prawie od 10 lat 
przez firmę S.E.A. WA-
GNER Sp. z o. o. z Warsza-
wy, która działała wcześniej 
pod firmami ZTG WAGNER 
i IMP WAGNER również na 
rynku otwockim. W 1992 
roku wspólnie z Instytu-
tem Mechaniki Precyzyj-
nej z Warszawy utworzono  
z Zakładu Doświadczal-
nego firmę produkcyjną 
IMP WAGNER Sp. z o.o. 
z siedzibą w Kołbieli. Fir-
ma szybko została liderem  
w Polsce w zakresie pro-
dukcji kotłów na paliwa 
płynne. Niestety, zakończy-
ła swą działalność w 2005 
roku. Nie zdołała prze-
trwać głównie z powodu 
braku ochrony rynku przed 
zachodnią konkurencją.  
W okresie swej działalno-
ści IMP WAGNER wdro-
żyła i wyprodukowała 
szereg innowacyjnych roz-
wiązań w zakresie wytwa-
rzania ciepła z mazutu, który  
w tamtym czasie był tańszy 
od węgla. Rozwiązania zo-
stały opracowane i wpro-

wadzone na rynek upraw 
szklarniowych przez ZTG 
WAGNER. Znacząca część 
wyprodukowanych urzą-
dzeń kotłowych zainstalo-
wana była u ogrodników  
w powiecie otwockim, od 
Karczewa po Sobienie 
Jeziory. Po wzroście cen 
ropy naftowej, ze względu 
na koszty, ogrodnicy prze-
stawili się na ogrzewanie 
upraw ze spalania niskiej 
jakości miałów węglowych.

Odpady komunalne 
będą wytwarzane ZA-
WSZE, w związku z czym 
każdy samorząd powinien 
posiadać perspektywiczny 
program ich zagospoda-
rowania. Musi on obejmo-
wać działania, które będą 
w stanie zagwarantować 
mieszkańcom wyelimino-
wanie uciążliwości powsta-
jących przy przetwarzaniu 
odpadów (odorów, emisji 
zanieczyszczeń, produkcji 
kolejnych odpadów). Po-
wstaje więc pytanie - jaką 
wybrać technologię? Skąd 
uzyskać środki na ten cel 
bez obciążania kieszeni 
mieszkańców? Nie moż-
na też zapominać o nie-
słychanie istotnej kwestii, 
jaką jest zanieczyszczenie 
powietrza. Otwock, oprócz 
własnej, znacząco niskiej 
emisyjności gazów pocho-
dzących ze spalania węgla 
niskiej jakości w kotłow-
niach domowych, narażony 
jest od strony południowej 
na zanieczyszczenia po-
chodzące ze spalania mia-
łu węglowego, które emitu-
je karczewska ciepłownia 
oraz kotłownie szklarniowe. 
Jak sobie z tym poradzić? 
Postaramy się odpowie-
dzieć na te pytania w kolej-
nym wydaniu…

TEKST SPONSOROWANY
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Józefów

Pobudka
Już za tydzień odbę-

dzie się niezwykły plener 
zdjęciowy pt. „Wschód 
słońca z aparatem w dło-
ni, czyli magia jesienne-
go poranka”. Czeka Was 
pełna zadumy wędrówka 
przed wschodem słońca, 
w ciemnościach, a wszyst-

ko po to, by później wyko-
nać wspaniałe zdjęcia bu-
dzącego się do życia dnia. 
Wstęp wolny, obowiązują 
zapisy. Miejsce zbiórki - 
parking przed mapą Jó-
zefowa na skrzyżowaniu 
ulicy Wyszyńskiego i Alei 
Nadwiślańskiej

27 października (sobota), godz. 6.00 
MOK Józefów, ul. Wyszyńskiego 1

Opowieść 
o Polsce

 „Tysiąc franków Nor-
wida” to dramat w trzech 
aktach będący nie tyl-
ko przejmującą historią 
życia autora „Promethi-
diona” (zwłaszcza jego 
ostatniej, paryskiej de-
kady), to również wzru-
szająca opowieść o jego 
miłości do polskiej emi-
gracyjnej pisarki Marii 
Sadowskiej. Zapraszamy 

na opowieść o Polsce, tej 
pozbawionej państwowo-
ści i wygnanej oraz na-
dziei, jaką nosił w sobie 
Norwid na urzeczywist-
nienie Polski zwycięskiej, 
niepodległej, uczciwej  
i uporządkowanej. Spek-
takl odbędzie się w ra-
mach cyklu wydarzeń na 
100-lecie niepodległości. 
Wstęp wolny.

28 października (niedziela), godz. 18.00 
MOK Józefów, ul. Wyszyńskiego 1

Bliskość 
śmierci

Miejski Ośrodek Kultu-
ry w Józefowie zaprasza 
na wyjątkowy wieczór 
poetycki zorganizowa-
ny w ramach obchodów 
100 – lecia niepodległo-
ści. „Chłopcy malowani 
- poezja i proza Legio-
nów Polskich” zostaną 
uzupełnieni archiwalnymi 
fotografiami scen z życia 
legionistów. Na uczestni-
ków czekać będzie eks-
pozycja złożona z 15 pla-
katów, oparta na tekstach 
poetyckich stworzonych 
w okopach oraz wspo-
mnień piłsudczyków.   
W poezji i prozie legioni-
stów czytamy o bliskości 
śmierci, z którą żołnierze 
radzili sobie na różne 
sposoby – przypomina-

niem sensu poświęcenia 
albo ucieczką w drwinę, 
żart. Wstęp wolny.

2 listopada (piątek), 
godz. 11.00

MOK Józefów, 
ul. Wyszyńskiego 1

Muzeum Ziemi Otwoc-
kiej zaprasza dorosłych 
na zajęcia, na których bę-
dzie można wykonać dla 
siebie - Ziarnuszkę. Jest 
to tradycyjna słowiańska 
lalka, której bazę stanowi 
woreczek wypełniony ziar-
nem. Słowiańskie kobiety 
robiły Ziarnuszki wierząc, 
że będą one strzec do-
mowego ogniska i dbać  
o to, by w domu niczego 

Otwock

Ziarnuszka
nie brakowało. Organiza-
torzy zapewnili również 
poczęstunek w postaci do-
mowego ciasta, kawy i her-
baty. Wstęp 10 zł/os. - płat-
ne na miejscu, obowiązują 
zapisy – tel. 22 788 15 45 
lub muzeum@otwock.pl.

20 października  
(sobota), godz. 15.00

Muzeum Ziemi Otwockiej, 
ul. Narutowicza 2 źródło:www.sandrynka.pl

Klub Mlądz zaprasza 
na „Twórczą posiadówkę”, 
czyli warsztaty plastyczne 
dla młodzieży i dorosłych. 
Uczestnicy wykonają kwia-

Kwiatowa laleczka
tową laleczkę ,wykorzystu-
ją do tego sztuczne kwiaty, 
drewniane korale i sznurek. 
Wstęp 10zł, obowiązują za-
pisy – tel. 22 788 45 71

26 października 
(piątek), godz. 18.00
Klub Mlądz, Otwock, 

ul. Majowa 202

Ensemble
Miejsko-Gminny Ośro-

dek Kultury w Karczewie 
zaprasza na koncert Bar-
tosz Smorągiewicz EN-
SEMBLE. Wystąpi dla Was 
zespół w składzie: Bartosz 
Smorągiewicz (klarnet, 
saksofon), Mateusz Pilnie-
wicz (skrzypce), Sebastian 
Iwanowicz (gitara), Piotr 
Domagalski (kontrabas). 
Wstęp wolny.

27 października 
(sobota), godz. 19.00 

Piwnica pod Barankiem, 
Karczew, ul. Widok 2

Józefów

Zapraszamy na czwar-
te już spotkanie w ramach 
cyklu „Niepodległa sztuka”. 
„Dom nowoczesny” to spo-
tkanie poświęcone zarów-
no samej idei nowoczesne-
go domu, jak i sposobom 
jej realizacji – to nie tylko 
nowoczesne meble czy 
materiały najnowszej gene-
racji, ale także zmieniająca 
się rola kobiety. W karierze 
zawodowej miała jej pomóc 
idealnie zaprojektowana 
kuchnia funkcjonalna, ob-
liczona co do milimetra po 
to, aby w czasie zajęć go-
spodarskich pani domu nie 

„Dom 
nowoczesny”

traciła niepotrzebnie ener-
gii. Wstęp wolny. 

9 listopada (piątek), 
godz. 18.00

MOK Józefów, 
ul. Wyszyńskiego 1

Karczew
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Laureat, dziękując za 
wyróżnienie, powiedział: 
- W moim życiu są dwie 
miłości: rodzina i rzeź-
ba. I każda z nich za-
zdrości, że więcej swoje-
go czasu poświęcam tej 
drugiej. Ale kocham je 
obie – podkreślił artysta, 
absolwent Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie, 
którego rzeźby w brązie 
zdobią wiele polskich i eu-
ropejskich miast. W stycz-
niu tego roku uhonorowa-
ny przez Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 
srebrnym medalem Glo-
ria Artis mówił: „Tworzę 
z miłości do rzeźby, do 
wyrażania swoich emo-
cji, uniesień i przeżyć”.  
I podkreślił, że najważniej-
sza w życiu jest miłość: do 
kobiety, rodziny, pracy, bo 
ona inspiruje i motywuje 
do działania.

Ryszard J. Kozłowski 
na XIX galę wręczania 
dorocznych nagród przez 
marszałka nie przyjechał 
do Sannik z pustymi ręko-
ma. Przywiózł rzeźbę gło-
wy Chopina w brązie, którą 
ofiarował Europejskiemu 
Centrum Artystycznemu 
mieszczącemu się w pała-
cu, gdzie w 1828 roku wa-
kacje spędzał młody Fry-
deryk i gdzie w wolnych 

Doceniony przez marszałka
Wybitny polski rzeźbiarz z Otwocka Ryszard 
Jan Kozłowski, 12 października w Europejskim 
Centrum Artystycznym im. Fryderyka Chopina 
w Sannikach, z rąk marszałka województwa ma-
zowieckiego Adama Struzika odebrał nagrodę 
za całokształt swojej twórczej pracy.

chwilach uczył gry na for-
tepianie córkę właścicieli 
majątku Olesię Pruszek. 
Dyrektor ECA Monika Pa-
trowicz, dziękując artyście 
za wspaniały dar, stwier-
dziła, że będzie on zdobił 
salę muzealną w pała-
cu. Obiecała ponadto, że 
kiedy znajdzie fundusze, 
zamówi u artysty pomnik 
młodego, osiemnastolet-
niego Chopina, bo tyle 
mając lat, tu w Sannikach 
on przebywał. Artyście 
Kozłowskiemu towarzy-
szyła żona Janina i dwie 
córki: Grażyna – tłumacz 
szwedzkiego i Małgorzata 
– artystka rzeźbiarka.

Rzeźby mistrza dłuta 
i palców Kozłowskiego 
zdobią największe miasta 
Polski: Warszawę, Łódź, 
Zakopane, Radom, Ustkę, 
Pabianice, Otwock, a także 
Coquimbo w Chile ( pomnik 
Ignacego Domeyki).

Podczas gali wręczania 
nagród, którą prowadził 
Tomasz Kamel, wokalny 
koncert dał Sławek Unia-
towski, śpiewając swoje 
najnowsze piosenki.  Wy-
konał także kilka najbar-
dziej znanych przebojów 
Zbigniewa Wodeckiego, 
co publiczność przyjęła  
z zachwytem.

Andrzej Kamiński
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Krzyżówka panoramiczna z hasłem

Imieniny:  19 października - Piotra, Ziemowita
                    20 października - Felicjana, Ireny
                    21 października - Urszuli, Celiny
                    22 października - Filipa, Kordiana
                    23 października -Seweryna, Marleny
                    24 października - Alojzego, Marcina, Arety
                    25 października - Kryspina, Ingi, Darii

Kartka z kalendarza

Hasło krzyżówki panoramicznej  z 12.10. 2018: PENSJONAT POLONIA PALACE W OTWOCKU

Święta... nietypowe
21 października - Dzień Bez
Skarpetek
To święto, które ma pomóc
dbać o stopy. A pomaga w tym
chodzenie boso, które według
specjalistów jest bardzo
zdrowe. Aby przyłączyć się do
obchodów, wystarczy więc nie
zakładać skarpetek.

25 października - Dzień Kun-
delka
Wiele państw, w tym Polska,
świętuje Dzień Psa, ale u nas
swojego nieformalnego święta
doczekały się również wszystkie
nierasowe czworonogi.
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Malutkie, piękne koteczki
tricolor do pilnej adopcji! Mają
ok.3-4 m-ce, są zaszczepione
i zaczipowane. W warunkach
schroniska muszą siedzieć
zamknięte w klatce, a przecież
takie maluchy potrzebują
przestrzeni do zabawy i roz-
woju. Czekają na kochające
domy!

Gusia jest średniej
wielkości, szorstkowłosą

suczką. Ale za to wielka z niej
pieszczocha. Radosna, grzecz-
na i mądra, chętnie się uczy. I
naprawdę nikt nie szuka tak
wspaniałego psa ?! Nr 238/18

Nie można się nie zakochać
w małym Fernando! Ten
pogodny psiak kradnie wszys-
tkie serca. Ma pewne cechy
teriera, czyli to charakterny
chłopak. Uwielbia pieszczoty i
doskonale mieści się na
kolanach. Co on jeszcze robi
w schronisku? Nr 236/18

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

PrzygarnIj mnIe!
CELESTYNÓW Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
zachęca do adopcji jego podopiecznych. 
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Gości przybyłych tego 
dnia na Bagno Całowanie 
powitał wójt gminy Cele-
stynów Witold Kwiatkow-
ski oraz dyrektor Mazo-
wieckiego Zespołu Parków 
Krajobrazowych Sylwe-
ster Chołast. W otwarciu 
wyremontowanej ścieżki 
przyrodniczej oraz drogi 
uczestniczyli: Jolanta Ko-
czorowska  - radna Sejmiku 
Województwa Mazowiec-
kiego, Katarzyna Kowal-
czuk, - kierownik Departa-
mentu Polityki Ekologicznej, 
Geologii i Łowiectwa Urzę-
du Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Mazowieckiego 
w Warszawie, Magdalena 
Żurawska - dyrektor Wy-
działu Ochrony Środowiska 
Starostwa Powiatowego w 
Otwocku reprezentująca 
starostę otwockiego Miro-
sława Pszonkę, Dariusz 
Grajda - przewodniczący 
Rady Powiatu Otwockiego, 
Romuald Ziętala - prze-

Otwarcie ścieżki przyrodniczej 
i drogi bobrowej

12 października przy wieży widokowej wchodzącej w skład  wyremontowanej przez 
Mazowiecki Zespół Parków  Krajobrazowych ścieżki przyrodniczej „13 błota stóp” 
biegnącej w miejscowości Podbiel po Bagnie Całowanie miało miejsce jej uroczy-
ste otwarcie. Wraz ze ścieżką otwarta została  wyremontowana przez gminę Ce-
lestynów „droga bobrowa”, stanowiąca dojazd do terenów rolnych, o co od lat 
zabiegali mieszkańcy Podbieli i Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych.

wodniczący Rady Gminy 
Celestynów, Marcin Wa-
wer  - radny Rady Gminy 
Celestynów, a także sołtys 
Podbieli Marian Celiński, 
sołtys Ponurzycy Mirosław 
Kalinowski, przedstawiciele 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Podbieli z prezesem 
Ireneuszem Cicheckim na 
czele, otwockie ekologicz-
ne organizacje pozarządo-
we, zespół ludowy „Pod-
bielanki” oraz wykonawcy 
drogi i ścieżki. 

Podczas powitania za-
znaczono, że Bagno Ca-
łowanie jest największym 
torfowiskiem Mazowsza. 
Zostało ono włączone do 
sieci europejskich obsza-
rów chronionych Natura 
2000. Wyremontowana 
ścieżka przyrodnicza, za-
czynająca się i kończą-
ca w miejscowości Pod-
biel, przebiega właśnie po 
jego fragmencie, a „droga 
bobrowa” zapewnia do niej 

dogodny dojazd. Po powi-
taniu dokonano oficjalnego 
otwarcia ścieżki poprzez 
przecięcie wstęgi. 

Otwarcia dokonali: Kata-
rzyna Kowalczuk, Dariusz 
Grajda, Witold Kwiatkowski 
oraz  Marcin Wawer. Zaraz 
po tym wszyscy udali się na 
ścieżkę przyrodniczą „13 
błota stóp”, aby podziwiać 
unikatowy krajobraz tego 
obszaru. 

Ścieżka liczy 400 m dłu-
gości i jest wykonana jako 
pomost drewniany z wie-
żą widokową (o wysokości  
8 m), pozwalającą obser-
wować tereny otwarte naj-
większego mazowieckiego 
torfowiska niskiego „Bagno 
Całowanie” o powierzchni 
ponad 3000 ha. Ścieżka 
udostępnia i pokazuje prze-
piękną przyrodę Mazow-
sza, z rzadkimi gatunkami 
roślin i zwierząt takich jak: 
relikt polodowcowy brzo-
za niska, storczyki, bocia-

ny czarne i białe, bielik, 
derkacz i klangor żurawi. 
Ścieżka ta będzie z pew-
nością olbrzymią atrakcją 
turystyczną dla wszystkich 
mieszkańców Mazowsza. 

Spotkanie zakończyło 
się wspólnym poczęstun-
kiem oraz występem ama-
torskiego zespołu ludowe-
go „Podbielanki” z Podbieli. 

Remont „drogi bobrowej” 
(droga gminna łącząca 
Podbiel z miejscowością 
Całowanie) gmina Cele-
stynów zrealizowała przy 
wsparciu finansowym (83 
tys. zł) Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Mazowieckiego.

Źródło: UG Celestynów
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Już w niedzielę, 28 
października br. w hali 
sportowej w Celestynowie 
odbędzie się Turniej Ko-
szykówki o Puchar Wójta 
Gminy Celestynów. Zgło-
szenia drużyn trwają do 
25 października 2018.

W turnieju mogą brać 

Turniej Koszykówki o Puchar 
Wójta Gminy Celestynów

udział drużyny męskie, 
uczestnicy muszą mieć 
ukończone 16 lat. Każda 
drużyna to pięciu zawodni-
ków plus maksymalnie pię-
ciu rezerwowych.

Zgłoszenia do 25 paź-
dziernika 2018 w biurze GO-
KiS ul. Regucka 1 lub w hali 

sportowej w Celestynowie.
Szczegóły, Regulamin 

oraz Karta Zgłoszeniowa 
do pobrania na stronie: 
http://gokcelestynow.pl/
sport/

Turniej zostanie roze-
grany 28 października od 
godz. 10.00

Drużyny będą podzielo-
ne na dwie grupy, po cztery 
w każdej grupie. Do półfi-
nałów przechodzą po dwie 
najlepsze drużyny z każ-
dej grupy. Organizator za-
pewnia nagrody rzeczowe, 
puchary i medale dla lau-
reatów pierwszych trzech 

miejsc turnieju.
Bliższych informacji 

udziela Gminny Ośro-
dek Kultury i Sportu w 
Celestynowie ul. Reguc-
ka 1, 05-430 Celestynów 
od pn. do pt., w godz. 
10.00-18.00, 
tel. 22 789 71 02

7 października czwór-
ka reprezentantów Klu-
bu Sportów Walki  Bushi 
uczestniczyła w Między-
narodowych Otwartych 
Mistrzostwach Węgier w 
Szentes i  aż dwoje z nich 
- Agnieszka Winek i Szy-
mon Olpiński zostało mi-
strzami, natomiast junior 
Karol Brejtfus wywalczył 
tytuł wicemistrza.

Na zawody Kyokushin 
Karate Hungarian Open 
w Szentes na Węgrzech 
przyjechało ok. 150 zawod-
ników z 9 krajów. Startowali 
w kategoriach juniorskich 
i seniorskich. Ta ostatnia 
kategoria była jeszcze do-
datkowo podzielona, po-
nieważ do turnieju stawiła 
się znaczna grupa zawod-

W dniu 06.10.2018 r. za-
wodnicy KSW SOKUDO po 
raz kolejny odnieśli spekta-
kularny sukces. W  klasyfi-
kacji klubowej zdobyliśmy 
drugie miejsce w oddalo-
nym o 415 km od Otwocka 
Złotowie. Dodatkowo tytuł 
najlepszego zawodnika na 
XIV Mistrzostwach Polski 
w Karate Fudokan wywal-
czył Cezary Mazurek, zdo-
bywając 4 złote i 1 brązo-
wy medal. Miejsce trzecie 

Dwa złota i srebro 
KSW Bushi 

na Węgrzech
ników powyżej typowej gra-
nicy 35 lat. Najstarszy za-
wodnik miał 59 lat.

Szymon Olpiński, star-
tujący wśród seniorów  
w wadze do 80 kg, miał trzy 
walki - choć tak naprawdę 
jedną. Jak informują tre-
nerzy KSW Bushi,  w swo-
im pierwszym pojedynku 
znokautował rywala w 40 
sekundzie starcia. A po-
tem już nie miał możliwo-
ści zaprezentować więcej 
swoich umiejętności, bo  
w rozgrywce półfinałowej  
i finałowej zawodnicy pod-
dali swoje walki. I tak Szy-
mon Olpiński został mi-
strzem Węgier.

Agnieszka Winek, która 
startowała wśród seniorek 
o wadze do 55 kg, pokazała 
znakomitą formę, choć jest 

to jej powrót do zawodów 
po kontuzji. Winek stoczyła 
trzy pojedynki i wszystkie 
wygrała przed czasem. 

Najwięcej walk, bo aż 
cztery, w drodze do medalu 
musiał stoczyć Karol Brejt-
fus - junior w kat. do 80 kg. 
Mimo niedowagi do gra-
nicy kategorii około 6 kg,  
w każdym pojedynku góro-
wał nad przeciwnikami nie 
tylko techniką, ale również 
siłą. W walce finałowej po-
pełnił jednak błąd i tak zdo-
był „tylko” srebro.

Czwartym reprezentan-
tem KSW Bushi był Łukasz 
Helt, który tym razem prze-
grał walkę eliminacyjną.  
W roli sędziego wystąpił 
shihan Paweł Juszczyk.

Red.

Spektakularny 
sukces 

KSW Sokudo
Jeszcze dobrze nie opadł kurz po Pucharze Europy 

w Berlinie w karate Shotokan, a już 2 tygodnie póź-
niej sokudziaki stanęły do rywalizacji na XIV Mistrzo-
stwach Polski w Karate Fudokan oraz VI Ogólnopol-
skim Turnieju Karate Satori Cup w Złotowie . 

najlepszej zawodniczki Mi-
strzostw Polski przypadło 
w tym roku Julii Giergieli, na-
tomiast drugie miejsce dla 
najlepszego zawodnika na 
turnieju w Złotowie wywal-
czył Szymon Dziewanow-
ski. Pozostali zawodnicy  
z KSW Sokudo Team 
Otwock również mogą być  
z siebie dumni i mogą się po-
chwalić swoimi  wynikami. 

Waldemar Mazurek

25SPORT
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W ostatni weekend ro-
zegrały się mecze 9. kolej-
ki klasy A gr. II Warszawa. 
Po sobotnich i niedzielnych 
zmaganiach na boisku na 
czele tabeli plasuje się 
Wisła Dziecinów (20 pkt), 
za nią na drugim miejscu 
HRT Halinów (19 pkt), a na 
trzecim stopniu podium Bór 
Regut (18 pkt). 

Na końcu stawki znaj-
duje się Victoria Zerzeń 
(Warszawa) z 4 punktami 
na koncie, a ostatnie miej-
sce zajmuje KS Puznówka 
1996, która aktualnie jest 
bez punktów. Poniżej pre-
zentujemy wyniki weeken-
dowych pojedynków.

Spotkanie w Obornikach 
nie ułożyło się po myśli 
podopiecznych Grzegorza 
Ankiewicza już od samego 
początku. Karczewianki źle 
weszły w mecz, długo nie 
mogły znaleźć odpowied-
niego rytmu gry i co gor-
sze - raziły nieskuteczno-
ścią. Dość powiedzieć, że 
po pierwszych dwudziestu 
minutach rywalizacji prze-
grywały już z gospodyniami 
spotkania 10:1. 

Po okresie dominacji 
spartanek w pierwszych kil-
kunastu minutach, do głosu 
powoli zaczęły dochodzić 
karczewianki, ale często-
tliwość rzucanych bramek, 
średnio jednej na pięć mi-
nut gry, nie sprzyjała odra-

W tym sezonie 
2018/2019 męska drużyna  
tenisa stołowego z GKTS 
Wiązowna po raz pierwszy 
walczy w I lidze w gronie  
najlepszych drużyn kra-
ju. Za nimi już trzy mecze. 
W sobotę 20 października 
grają czwarty, podejmując 
u siebie zespół Kamix ATS 
Małe Trójmiasto Rumia.

I liga to duże wyzwanie 
dla wiązowskiej drużyny. 
Pierwsze dwa mecze prze-
grali, ale w trzecim, roze-
granym na koniec września 
w Toruniu, już zremisowa-
li, zdobywając pierwsze 
punkty (na zdj.). Po trzech 
kolejkach zespół GKTS 

Po 9. kolejce 
na ligowym 
podwórku

PKS Radość (Warszawa) 
- Wisła Dziecinów 2:2
Start Otwock- Wisła Macie-
jowice 5:0
Józefovia II Józefów- Polo-
nia II Warszawa 2:2
Victoria Zerzeń (Warsza-
wa)- Rozwój Warszawa 1:8
Sokół Celestynów- Bór Re-
gut 0:2
Vulcan Wólka Mlądzka 
(Otwock)- Advit Wiązowna 
0:1
KS Puznówka 1996- SRT 
Halinów 0:6

10. kolejka odbędzie 
się w najbliższy weekend 
20-21 października.

Sebastian Rębkowski

Sparta lepsza  
od Karczewa

Obornicki parkiet nie okazał się szczęśliwy dla zawodniczek MKS-u Karczew,  
14 października br. przegrały na nim z pierwszoligową Spartą Oborniki 25:15 (13:6).

bianiu strat. Zawodniczki 
Sparty Oborniki nie tylko 
efektywnie broniły swojej 
bramki, wysoko wyskaku-
jąc do bloku, ale i bezbłęd-
nie wyprowadzały atak. 
Pierwszą odsłonę spotka-
nia zakończyły rezultatem 
13 do 6 na swoją korzyść.

Druga połowa w wyko-
naniu piłkarek ręcznych 
Karczewa niestety nie była 
lepsza. W końcowych 10 
minutach trener Grzegorz 
Ankiewicz zdecydował się 
wpuścić na parkiet mniej 
doświadczone zawodnicz-
ki i przećwiczyć kilka akcji 
w ustawieniu 7 na 6, kon-
frontując ich umiejętności z 
doskonale dysponowanym 
tego dnia przeciwnikiem. 

Ostateczny wynik niedziel-
nej rywalizacji to: 25:15 dla 
SKF KPR Sparta Oborniki. 
Po stronie Karczewa, za 
celne rzuty do obornickiej 
bramki, należy wyróżnić: 
Asię Wójcik, Justynę Bie-
drzycką oraz Aleksandrę 
Żelazo, a także popisującą 
się momentami efektowny-
mi bramkarskim paradami 
- Kamilę Woźniak.

Aktualnie MKS Karczew 
plasuje się w tabeli na 10 
miejscu. Okazja do popra-
wienia tego wyniku już w naj-
bliższą sobotę o godz. 17.00, 
kiedy to na własnym boisku 
podejmować będzie ostatnią 
w tabeli drużynę I ligi kobiet - 
Drwęcę Novar Lubicz.

Andrzej Idziak

GKTS Wiązowna walczy w I lidze
Wiązowna zajmuje 8 miej-
sce w tabeli. 

W skład drużyny Gmin-
nego Klubu Tenisa Stoło-
wego Wiązowna wchodzą: 
Kamil Sitek – kapitan, Mi-
chał Murawski, Maciek 
Chojnicki, Mateusz Stawi-
kowski, Filip Młynarski i To-
mek Grzybowski – zawod-
nik i trener. 

Mimo ostatnich porażek, 
cały 2018 rok jest bardzo 
dobry dla drużyny z Wią-
zowny:  awansowali do  
I ligi mężczyzn, udało im 
się także pozyskać spon-
sora (firma Dakoma sp.  
z o.o. - producent akceso-
riów wysokiej jakości do 

obuwia marki COCCINE),  
zdobyli brązowy medal  
w Pucharze Polski, a ostat-
nio - w pierwszy weekend 
października -  Kamil Sitek          
( nauczyciel wychowania fi-
zycznego w SP w Zakręcie)  
wywalczył Mistrzostwo Pol-
ski Nauczycieli.

Klub ma swoich wier-
nych fanów, których grono 
także rośnie. W sobotę, 20 
października, zawodnicy 
zapraszają wszystkich po 
raz kolejny do kibicowa-
nia. Mecz GKTS Wiązow-
na kontra Kamix ATS Małe 
Trójmiasto Rumia odbę-
dzie się w hali Szkoły Pod-
stawowej w Wiązownie,  

ul. Kościelna 20.
Aby kibicom umilić czas, 

organizatorzy obiecują kon-
kurs - podczas meczu zo-
staną rozlosowane wśród 

fanów naszej drużyny  
3 VOUCHERY na najlepszą 
pizzę do włoskiego bistro 
Trentadue w Wiązownie. 

ZetKa
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Łyżką dziegciu w tej 
beczce miodu jest tylko to, 
że... most ten planowany 
już był w latach 70. ubie-
głego wieku. Czyli ponad  
45 lat temu. Ale chwała 
tym, którzy mimo oporowi 
Józefowa doprowadzili do 
jego wybudowania.

Myślę że warto sobie 
przypomnieć, ile tych mo-
stów na Świdrze (w grani-
cach Otwocka) jest, jakie 
jest ich przeznaczenie oraz 
gdzie jeszcze były.

Zacznijmy ten przegląd 
od strony Wisły, tj. od za-
chodu. Pierwszym mostem 
jest przeprawa wybudo-
wana w ciągu trasy 801. 
Wzniesiono go w latach 70. 
ubiegłego wieku w trakcie 
budowy obwodnicy Kar-
czewa na słynnej „Nadwi-
ślance”. Co ciekawe, obok  
wykonane zostały pewne 
prace inżynieryjne pod dru-
gą przeprawę w przypadku 
budowy drugiej nitki DW 
801. 

Po drugim w kolejności 
moście do dzisiaj pozo-
stały w terenie nikłe ślady. 
Znajdował się on w poło-
wie drogi między trasą 801  
a ul. Kraszewskiego. Uważ-
ny obserwator dostrzeże 
jeszcze w nurcie Świdra 
pozostałości po palach 
oraz skojarzy, że w rejonie 
adresu ul. Łąkowa 37  od-
chodząca nad rzekę ulica  
to tak naprawdę dawny do-
jazd do tego mostu. Most  
został nawet wzmiankowa-
ny w „Popiołach” Stefana 
Żeromskiego. 

Kolejny to dobrze znany 
wszystkim most na prze-
dłużeniu ul. Kraszewskie-
go. Obecna przeprawa 
została wybudowana w la-
tach 60. Jednak drewniany 
most w tym miejscu istniał 
już w XIX w. Pozostałością 
po nim są drewniane pale 
wystające z nurtu rzeki na 
zachód od obecnego mo-
stu. Kolejny nieistniejący 
most był budowlą drewnia-
ną i znajdował się na linii Al. 
Przyszłości (Józefów) - ul. 
Brzozowa (Otwock). Istniał 
już w latach 80. XIX w. Do 
dzisiaj  zachowała się po 
nim w dobrym stanie droga 

dojazdowa od strony Józe-
fowa. 

Idąc dalej wzdłuż Świdra 
w kierunku północno-
-wschodnim, natkniemy 
się na znany powszechnie 
most kolejkowy. Został on 
wzniesiony w latach 1912-
1914 jako element budo-
wanej kolejki wąskotoro-
wej z Wawra do Karczewa. 
Kolejka po tym moście nie 
kursuje już od 1952 r., ale 
most stoi nadal i służy jako 
wygodna przeprawa rowe-
rowa i piesza przez Świder. 

Na północ od niego 
mamy jeden z najważniej-
szych mostów drogowych  
w Otwocku, tj. wybudo-
wany w okresie PRL-u na 
przedłużeniu ul. Kołłątaja. 
Do minionej niedzieli był to 
chyba najbardziej eksplo-
atowany most w naszym 
mieście. Kilkadziesiąt me-
trów dalej, w ciągu ul. Gór-
nej znajdował się drewniany 
most drogowy, który został 
rozebrany po wybudowaniu 
mostu w ul. Kołłątaja. 

Następnym mostem jest 
most kolejowy - najstarsza 
przeprawa przez Świder, 
działająca nieprzerwanie 
w tym samym miejscu i na 
tych samych przyczółkach. 
Wybudowany w 1877 r. na 
potrzeby Drogi Żelaznej 
Nadwiślańskiej. Most ten 
był dwa razy wysadza-
ny w powietrze (w 1915 r.  
i w 1944 r.) i trzy razy zmie-
niał swój wygląd.

I w ten sposób doszli-
śmy do najnowszego mo-
stu w ciągu ul. Jana Paw-
ła II, oddanego do użytku  
w ostatnią niedzielą. Otrzy-
mał on od razu swoje imię 
- jest to most 100-lecia Od-
zyskania Niepodległości. 
Jego otwarcie połączone 
było z wielkim festynem. 
Radość, radość i jeszcze 
raz wielka radość, że jed-
nak się udało.

Idąc dalej w górę rze-
ki, dojdziemy do Mlądza. 
Tutaj w ciągu ul. Mosto-
wej znajduje się żelbeto-
nowy most z lat 60. ubie-
głego wieku, którego stan 
techniczny jest bardzo zły. 
Wymaga on natychmiasto-
wego remontu. Nie jest to 

pierwszy most w tej części 
miasta, ponieważ 300 m 
dalej znajdowała się prze-
prawa mostowa istniejąca 
od XIX w. W rejonie po-
wstańczej mogiły z 1863 r. 
można było po nim przedo-
stać się w rejon dzisiejszej 
ul. Bocianiej w Mlądzu. Co 
ciekawe, idąc dalej wzdłuż 
rzeki, jeszcze niedaw-
no można było natknąć 
się na... wykonaną przez 
mieszkańców osiedla pie-
szą kładkę nad Świdrem. 

Kolejną przeprawą jest 
most w Wólce Mlądzkiej 
istniejący w tym samym 
miejscu od 1836 r. tj. od 
chwili wybudowania Traktu 
Uściługskiego (czyli Trak-
tu Lubelskiego). W latach 
30. XX w. w miejscu mo-
stu drewnianego wybudo-
wano istniejący do dzisiaj 
łukowaty most żelbetono-
wy. Jest to przykład typo-
wego mostu drogowego, 
jakie zaczęto budować 
na terenie II RP. Stanowi 
też zabytek techniki, który 
warto, żeby był zachowany  
w obecnym kształcie po 
rozbudowie DK 17.

Ostatnim mostem  
w granicach Otwocka jest 
most św. Antoniego w cią-
gu ul. Wspaniałej. Lokalna 
przeprawa wybudowana 
w miejscu dawnego brodu 
przez rzekę Świder w miej-
scu, gdzie do rzeki docho-
dził dawny tzw. Trakt Napo-
leoński.

Oczywiście o tych mo-
stach można powiedzieć  
i napisać dużo więcej. Ale 
to temat na jakieś slajdowi-
sko w nadchodzące zimo-
we wieczory.

Paweł Ajdacki

Mosty otwockie
28 HISTORIA

W minioną niedzielę, 14 października świętowali-
śmy uroczyście oddanie do użytku kolejnego mo-
stu na Świdrze. Ze względów komunikacyjnych 
sprawa nie do przecenienia.

Drewniany most  
na przełużeniu ul. Górnej

Drewniany most w Świdrach Wielkich - lata 50-60

Mlądz - nieistniejąca już kładka dla pieszych przez Świder

Most kolejki jabłonowskiej na Świdrze w kwietniu 1914 r.

Most kolejowy zniszczony w 1944 r.

Świder - most kolejowy - odbudowywanie  
przez niemieckich żołnierzy w 1915 r.

Otwock Wólka Mlądzka


