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POWIAT 18 października Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłosiło ostrzeżenie 1 stopnia w związku 
przekroczeniem norm pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Co zrobić, aby Otwock i okolice miały czystsze powietrze? - s. 3
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OTWOCK Równolegle do 
prowadzonych przez trzy 
tygodnie konsultacji dotyczą-
cych budżetu obywatelskiego 
mieszkańcy mieli możliwość 
opowiedzenia się w ankiecie 
w sprawie likwidacji straży 
miejskiej. Na pytanie „Czy 
jesteś za likwidacją Straży Miej-
skiej w Otwocku?” 249 osób 
odpowiedziało „tak”, a 668 
osób odpowiedziało „nie”.

Z  jednej strony to dobra 
wiadomość, że prowa-
dzone są badania an-

kietowe wśród mieszkańców, 
z drugiej zaś wynik jest trudny 
do zinterpretowania. Pytanym 
mieszkańcom nie przedstawio-
no bowiem chociażby kosztu 
jaki ponosiłoby miasto, gdyby 
zadania straży oddało policji. 
Dodatkowo poza prostą odpo-
wiedzią TAK lub NIE miesz-
kaniec nie miał możliwości 
argumentacji swojej decyzji, 
a  być może te argumenty 
mogłyby pomóc włodarzom 
w podjęciu ich decyzji o utrzy-
maniu straży miejskiej lub jej 
zamknięciu i  oddelegowaniu 
jej zadań jednostce policji.

Wyniki ankiety dot. 
likwidacji Straży 
Miejskiej

Galeria Kupiecka - mały krok w dobrą stronę

W  związku z  tym, że 
inwestor posiada już 
pozwolenie na bu-

dowę i  deklaruje możliwość 
rozpoczęcia budowy jeszcze 
w  tym roku połączone ko-
misje Gospodarki Miejskiej 
oraz Budżetu i  Inwestycji 
ponownie pochyliły się nad 
wnioskiem inwestora. Tym 

razem pozytywnie przegłoso-
wano „zbycie nieruchomości 
będących własnością miasta 
na rzecz wnioskodawcy”. 

Jest problem, czy 
nie ma?
Wiemy więc, że jest zielone 

światło od radnych i  odno-
szą się pozytywnie do całych 

dwóch wniosków inwestora 
- a w nich mówi się o wszyst-
kich dziewięciu małych 
działkach, o które ubiega się 
WOT Inwest.

Jedyne co zastanawia, to 
treść uchwalonych przez po-
łączone komisje wniosków 
do prezydenta Otwocka, 
w których mowa jest o przy-
gotowanie treści uchwały na 
zbycie nieruchomości, które 
są własnością Miasta Ot-
wock. Niestety jak wskazuje 
inwestor wydział gospodarki 
gruntami   będący pod nad-
zorem wiceprezydenta Piotra 
Stefańskiego, od 8 miesięcy 
nie potrafi poradzić sobie 
z uregulowaniem stanu praw-
nego niektórych nieruchomo-
ści, aby wszystkie mogły być 
zbyte jednocześnie.

Komisje jednak wyraźnie 

we wniosku do prezyden-
ta wnoszą o  przygotowanie 
uchwały dotyczącej działek 
będących własnością miasta. 

W związku z tym inwestor, 
choć zadowolony jest z postę-
pu, to jednocześnie obawia 
się, że ewentualne rozdzie-
lenie decyzji w sprawie dzia-
łek już będących własnością 
miasta i tych, które czekają na 
uregulowanie prawne może 
bardzo przedłużyć ostateczne 
zakończenie sprawy.

Jak powiedział nam przed-
stawiciel inwestora Wojciech 
Krawczyk, rada miasta może 
zgodnie z  prawem przyjąć 
uchwałę dotyczącą wszystkich 
dziewięciu działek, a prezydent 
może sprzedać je wnioskodaw-
cy po uregulowaniu prawnym. 
Liczy też na to, że taki będzie 
scenariusz zdarzeń.  

Pozytywna opinia komisji to 
na pewno krok w dobrym kie-
runku. Dodatkowo to radni 
będą decydowali na sesji rady 
miasta w jakiej formie działki 
będą przekazane inwestorowi, 
tj. czy będzie to użytkowanie 

wieczyste czy też sprzedaż. 
Niestety więc do ostatecznej 
decyzji rady i finalizacji trans-
akcji czeka “Kupiecką”  jesz-
cze trochę posiedzeń…

Kazimiera Zalewska

Piórem kronikarza

niekompetentni wybrańcy
Spośród wielu parlamenta-
rzystów, kiedyś i teraz, tylko 
ksiądz Robak, opisywany 
przez Mickiewicza, miał 
wyrzuty sumienia, że był 
przekupnym posłem pol-
skiego sejmu. Głosował tak, 
jak życzył sobie tego możny 
szlachcic, grupa włościan 
czy ktoś, kto dał mu wypeł-
niony złotem trzos. Liberum 
veto! - krzyczał Jacek Sopli-
ca, zrywając obrady sejmu. 
Szablą ciął każdego, kto 
tylko śmiał mieć inne zdanie 
i poglądy, choć on do nich 
przywiązany był tylko ła-
pówką. Cóż, że kraj popadał 
w ruinę gospodarczą, że 
Moskal grabił wsie i dwory 
szlacheckie, że co bogatsi 
lokowali swoje pieniądze 
w zagranicznych bankach. 
On, Soplica – ważny poseł, 
wybrany przez tysiące Pola-
ków, bogacił się i nie zawra-
cał sobie głowy problemami 
kraju. Jednak w pewnym 
momencie nawrócił się i 
swoje bogactwo pozyskane 
z łapówek przeznaczył na 
odkupienie win.

Co cztery lata 
wybieramy rad-
nych, posłów i 
senatorów, czyli 
po prezydencie i 

rządzie, najważniejsze osoby 
w kraju. Od radnych zależy, 
czy w naszej miejscowości 
naprawiona zostanie droga, 
naprawiony most, natomiast 
od posłów i senatorów ocze-
kujemy korzystnych ustaw. 
Niestety, nie zawsze jedni i 
drudzy spełniają pokładane w 
nich oczekiwania. Kiedy bo-
wiem zasiądą już na stołkach, 
łączą się w koalicje, mniejsze 
lub większe „kółka grania-
ste” i przestają być tymi, na 
których oddaliśmy swój głos, 
omamieni obietnicami czy 
przekonani do ich programu.

W Polsce, tak jak w wielu 
innych krajach, obywatel ma 
tylko prawo wyborcze. Na 
sprawy państwowe i gminne 
może wpływać dopiero wów-
czas, gdy wybrany zostanie 
radnym, posłem lub senato-
rem. Wtedy zgodnie z zasa-
dami demokracji pośredniej, 
czyli w imieniu wyborców, po-

dejmowane są uchwały i inne 
ważne decyzje. Parlamenta-
rzyści są na świeczniku. Na 
ich pensje i diety w pocie czo-
ła pracują wszyscy pozostali 
obywatele. Mogą naturalnie, 
gdy ich coś „gryzie”, zwrócić 
się do swojego radnego czy 
posła o interwencję, ale zwy-
kle na takie pierdoły samo-
rządowcy nie mają czasu ani 
ochoty. Zwykle uwikłani są w 
polityczne i finansowe zależ-
ności, więc nie godzi im się 
wychylać i podskakiwać, bo 
stracić mogą to, co osiągnęli, 
czyli mandat, układ partyjny 
i kasę, a tego dobrodziejstwa 
nikt nie chce się pozbywać.

Radnym, posłem, senato-
rem czy włodarzem gminy 
może zostać każdy. Bez we-
ryfikacji - czy się nadaje, czy 
potrafi być menadżerem i czy 
faktycznie będzie przenosił 
sprawy swoich wyborców nad 
partykularne interesy. I kiedy 
na sesji rady albo sesji parla-
mentu rozpatrywany jest pro-
jekt ważnej uchwały, to radny 
czy poseł decyduje: przyjąć, a 
może skierować do popraw-

ki. No, ale gdy dany radny i 
poseł nie mają bladego po-
jęcia o rozważanej sprawie? 
Cóż, patrzą jak inni głosują 
i się do nich dołączają. I tak 
sobie myślę, że każdy szef fir-
my wymaga, by w jego zakła-
dzie zatrudnione były osoby 
odpowiednio wykształcone 
i kompetentne. Pracownik, 
nawet jeśli to tylko goniec, 
ma być odpowiedzialny za 
to, co robi na swoim odcinku 
zadań. Niestety, nie dotyczy 
to radnych, posłów i senato-
rów, choć oni ustalają prawo, 
podejmują najważniejsze dla 
gminy i kraju uchwały.

Pamiętam, gdy w czasach 
głębokiego PRL-u - jako 
młody reporter jednej z woje-
wódzkich gazet - przysłuchi-
wałem się debacie sejmowej. 
Najdłużej posłowie dysku-
towali nad tym, jak wysoki 
wprowadzić podatek od po-
siadania psa. Prawie wszyscy 
psy hodowali, więc znali te-
mat i potrafili coś powiedzieć. 
Inne ustawy dotyczące m. in. 
zmian w prawie żeglugi da-
lekomorskiej przeszły bez-

głośnie. Kto jest za? – pytał 
marszałek Gucwa. Wszyscy!

W wielu gminach najwięk-
szą bolączką włodarzy jest 
mocowanie się radnych z 
budżetem. Kiedy pod ko-
niec roku kalendarzowego 
wójt przedstawia swój pro-
jekt budżetu pod obrady 
radnych, ci zaczynają w nim 
manipulować tak, by w in-
westycjach znalazły się przez 
nich obiecane wyborcom na 
przykład remonty ulic w ich 
okręgu. Co robią? Ano obni-
żają realne kwoty wyznaczo-
ne przez wójta na inne drogi 
czy przedsięwzięcia budowla-
ne, by wcisnąć swoją drogę i 
przypisać na nią pewną kwo-
tę, za którą nikt danej drogi 
nie wyremontuje. No, ale taki 
radny nie zna rynkowych cen, 
więc później dziwi się i zło-
rzeczy na wójta, że nie wyre-
montował drogi. – Trzeba go 
odwołać! Jest niekompeten-
tny! – wykrzykuje na sesji.

Cóż, taką mamy demokra-
cję, na jaką zasługujemy.

Andrzej Kamiński

OTWOCK 18 października odbyło się kolejne posiedzenie 
komisji rady miasta dotyczące możliwych wariantów prze-
kazania 9 małych działek należących do miasta inwestorowi 
Galerii Kupieckiej (pierwsze miało miejsce w kwietniu). 
W ciągu pół roku radni dwukrotnie otrzymywali, opinie 
prawne dotyczące możliwych wariantów przekazania nieru-
chomości inwestorowi. Wielu mieszkańców zarzucało radzie 
miasta opieszałość w ich działaniach, więc sierpniowa 
komisja podjęła stanowisko, w którym uzasadniała że: „kilka 
miesięcy pracy na rzecz ustalenia właściwej procedury prze-
kazania działek jest na pewno mniejszą szkodą dla miasta 
niż wieloletnie spory prawne wynikające z braku wywiązania 
się inwestora z realizacji inwestycji.”
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Czy znów nas przytłoczy smog?

OTWOCK W ubiegłym 
sezonie grzewczym 
(2016/2017) Otwock 
pojawiał się w czołówce 
polskich miast z najwięk-
szymi wskaźnikami zanie-
czyszczeń powietrza. Jak 
będzie tej zimy?

Mieszkańcy Ot-
wocka z  niepo-
kojem patrzą 
na nadchodzący 
sezon grzewczy 

doświadczeni smogiem mi-
nionej zimy. Stacja pomia-
rowa zlokalizowana przy ul. 
Brzozowej odnotowywała 
znaczne przekroczenia do-
puszczalnych norm zanie-
czyszczeń powietrza. W  po-
przednim sezonie skażenie 
dotyczyło głównie pyłów za-
wieszonych: PM10 i  PM2,5. 
Są to bardzo niebezpieczne 
dla zdrowia cząsteczki stałe 
pochodzące głównie ze spa-
lania paliw stałych w kotłow-
niach przydomowych, czyli 
tzw. niskiej emisji. Powodem 
takiego stanu było ogrzewanie 
mieszkań za pomocą przesta-
rzałych pieców węglowych, 
stosowanie słabej jakości 

węgla i  (o, zgrozo!) spalanie 
odpadów. Te ostatnie emitują 
największą ilość toksycznych 
związków do powietrza. Nie 
sprzyjała również pogoda: 
duże mrozy, a więc zwiększe-
nie ilości spalanych substancji 
oraz brak odpowiedniej wy-
miany powietrza w atmosfe-
rze. To spowodowało zatrzy-
manie zanieczyszczeń blisko 
ziemi, czyli smog. Najbardziej 
newralgicznymi dzielnica-
mi Otwocka były: Centrum, 
Kresy i cześć Świdra.

Alert WCZK
18 października 2017 

w związku z nadmierną iloś-
cią pyłu zawieszonego PM10 
w  powietrzu na obszarze 
województwa mazowieckie-
go Wojewódzkie Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 
ogłosiło ostrzeżenie 1 stopnia 
(żółty alert). Obowiązywało 
ono do 20.10.17.

Jak informuje WCZK, głów-
ną przyczyną podwyższonych 
wartości pyłu zawieszone-
go PM10 jest komunikacja, 
w  tym wtórne pylenie z ulic 
i emisja spalin. Wystąpią rów-
nież warunki meteorologicz-
ne sprzyjające takiej sytuacji 
(słaby wiatr, wyż, zamglenia). 

Program wymiany 
kotłów
W  maju 2015 r., Uchwałą 

Rady Miasta Otwocka, wpro-
wadzono program dotacji 
do wymiany źródeł ciepła 
w  budynkach i  lokalach na 
terenie miasta na bardziej 
ekologiczne. Wysokość dota-
cji zależy od rodzaju monto-
wanego systemu grzewczego: 

od 3000 zł na kocioł węglowy 
do 6000 zł na przyłącze do 
sieci ciepłowniczej (więcej 
na stronie UM). Jak infor-
muje inspektor Wydziału 
Ochrony Środowiska, Jakub 
Grzywacz, w 2015 r. skorzy-
stało z programu 48 gospo-
darstw, którym wypłacono 
w  sumie 161 971,04 zł, zaś 
w roku ubiegłym pozytywnie 
rozpatrzono 101 wniosków 
na łączną kwotę 406 911, 82 
zł. Tegoroczny budżet na ten 
cel to 414 892,00 zł, a termin 
składania wniosków upływa 
31 października.

Korzyści wynikające z  wy-
miany źródła ogrzewania są 
dość oczywiste: możemy ob-
niżyć koszty ogrzewania i być 
bardziej ekologiczni. Nowo-
czesne urządzenia pozwalają 
maksymalnie wykorzystywać 
wysokiej jakości paliwa. Ci, 
którzy chcieliby zainwestować 
trochę więcej, mogą też roz-
ważyć montaż odnawialnych 
źródeł energii (np. pompy 
ciepła). Oczywiście zawsze 
pozostaną osoby, których nie 
stać na jakikolwiek manewr, 
którzy z różnych względów nie 
skorzystają z programu dota-
cji. Oni również mogą stać 
się choć trochę bardziej eko-
logiczni i zapoznać się z meto-
dami ekonomicznego spalania 
węgla w piecach różnego typu 
(również starych), a  tym sa-
mym ograniczyć emisję pyłów 
(informacje na stronie UM).

Plan na czystszą 
przyszłość
Miasto planuje kontynu-

ację programu w  kolejnych 
latach. Jak podaje inspektor 

Grzywacz, już został przygo-
towany projekt uchwały dot. 
„Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji dla Miasta Ot-
wocka”. Przewiduje on udział 
środków z  budżetu Miasta 
Otwocka na ten cel na po-
ziomie 500 000 zł rocznie do 
końca roku 2024 r. Potrzeba 
jeszcze zatwierdzenia przez 
Radę Miasta Otwocka.

To nie wszystko. W  przy-
szłym roku gmina Otwock 
zamierza złożyć wniosek do 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w War-
szawie w ramach naboru do 
programu pn. „Poprawa ja-
kości powietrza na terenie 
województwa mazowieckiego 
– ograniczenie emisji zanie-
czyszczeń poprzez moderni-
zację kotłowni”. Jeśli program 
ten będzie realizowany, jest 
szansa dotacji również z tego 
źródła. Obecnie brak jeszcze 
oficjalnej informacji ze stro-
ny WFOŚiGW.

Wzorem lat ubiegłych rów-

nież w tym sezonie planowa-
na jest organizacja konferen-
cji poświęconej problematyce 
ochrony powietrza na na-
szym terenie.

Nie ignoruj alertów
Należy pamiętać, że w sytu-

acji ogłoszenia alertu, zaleca 
się ograniczanie przebywania 
na zewnątrz do minimum. 
Dotyczy to szczególnie dzieci, 
osób starszych oraz chorych 

z niewydolnością oddechową.
Oczywiście, jakiekolwiek 

zabiegi ze strony urzędni-
ków nie rozwiążą problemu 
miasta, jeśli niektórzy z jego 
mieszkańców w dalszym cią-
gu nie będą odróżniać drew-
na od płyty OSB i węgla od 
czarnych, starych gumowców, 
upatrując we wszystkim sto-
sowne źródło energii cieplnej.

Sławomir Wąsowski

Czy Wiesz, że…
Zamiana opału do pieca z węgla lub miałów węglowych na 
pellet to jeden z tanich sposobów na ograniczenie smogu 
wokół domu. Niewielu wie, że w kotłach c.o na ekogroszek 
można zastąpić węgiel bardzo czystym i ekologicznym pa-
liwem, tj: pelletem. Pellet jest w podobnej cenie, pochodzi z 
trocin, jest pachnący, czysty i przede wszystkim bez porów-
nania bardziej ekologiczny niż węgiel. Stosując to paliwo 
mamy dużo mniejszą emisję pyłów, benzopirenów oraz dwu-
tlenku siarki. Pellet jest sprzedawany workowany lub luzem, 
można nabyć go w większości hurtowni budowlanych. Wiele 
lokalnych sprzedawców przywiezie go państwu do domu…

Źródło: będziecieplo.pl
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Most na Świdrze 
w budowie

Czy wrócą rozmowy 
o pensjach urzędników?

POWIAT W sierpniu br. 
rozpoczęła się budowa 
mostu na rzece Świder. 
O postępach w realizacji 
zadania poinformował nas 
dyrektor ZDP Otwock (z/s 
w Karczewie) Tadeusz Ma-
rek Płaczek.

Prace zostały rozpo-
częte 21 sierpnia 
2017 r., kiedy to 
na budowę we-
szła firma „War-

szawskie Mosty”. Wcześniej 
rozstrzygnięto przetarg i zo-
stały podpisane umowy na 
wykonawstwo w  tym roku. 
Po uprawomocnieniu umów 
rozpoczęto prace od strony 
Otwocka wybiórczą wycinką 
drzew, umożliwiającą dojazd 
do rzeki. Ze względu na re-
zerwat przyrody (Natura 
2000) całkowitą wycinkę 
pasa wykonał ZDP w pierw-
szej połowie września.

Dotychczas prace prze-
biegają zgodnie z harmono-
gramem budowy. Po umoż-
liwieniu dojazdu do rzeki 
wykonano palowanie na głę-
bokości ok. 15 m na wszyst-
kich czterech podporach 
(łącznie 20 pali). Następnie 
wylano ławy fundamentowe 
pod przyczółki na obu brze-
gach. Dwie podpory zostały 
już zalane betonem, a obecnie 
trwa zbrojenie trzeciej. Do 20 
października wszystkie cztery 
powinny być gotowe.

W  kolejnym etapie zosta-
ną ustawione rusztowania 
między podporami i  poło-
żone belki pod płytę mosto-
wą. Będą one zalane razem 
z  poprzecznicami. Później 
zbrojenie i  szalowanie płyty 
oraz nasypy. Na koniec roku 
będzie już widoczny główny 
zarys mostu. Pozostaje jeszcze 
przebudowa muru oporowego 
przy wiadukcie DW721 przez 
Józefów, a także infrastruktu-

ry gazowej, energetycznej, te-
lekomunikacyjnej oraz kana-
lizacji sanitarnej i deszczowej.

W kontekście ewentualnego 
zamknięcia przejazdu na wia-
dukcie DW721 w  Józefowie 
trwają jeszcze uzgodnienia 
z Zarządem Dróg Wojewódz-
kich. Wszystko wskazuje na 
to, że odcinek ten zostanie 
jednak wyłączony z  ruchu 
pojazdów na ok. 2 miesiące 
i  to jeszcze w  październiku. 
O  ewentualnych objazdach 
będziemy na pewno infor-
mować.

Przypomnijmy: w  ramach 
tak długo oczekiwanej in-
westycji powstanie kolejna 
przeprawa przez Świder z jed-
ną dwukierunkową jezdnią, 
ścieżką rowerową i  chodni-
kiem. Połączy ona brzegi rze-
ki w ciągu otwockiej ul. Jana 
Pawła II i ul. gen. Sikorskiego 
w Józefowie. Jezdnia będzie 
biegła pod istniejącą DW 721. 
Inwestycja ta pociągnie za 
sobą inne: przede wszystkim 
przebudowę skrzyżowania 
ulic przy przejeździe kolejo-
wym w Świdrze: Warszawska-
-Majowa-Grunwaldzka-Jana 
Pawła II prowadząca na 
most. Powstanie tam nowy 
tunel (Majowa-Grunwal-
dzka) pod torami kolejowy-

mi, z  dwoma rondami (foto 
12). Częściowo zostanie rów-
nież przebudowany wiadukt 
w Józefowie.   

Zadanie finansowane jest 
z  budżetu Powiatu Otwo-
ckiego i Miasta Otwock przy 
dofinansowaniu z  Minister-
stwa Infrastruktury i Budow-
nictwa. W tym roku podział 
kosztów to odpowiednio: 
ok. 25%, 25% i 50%. Łączna 
kwota przeznaczona na bieżą-
cy rok budżetowy wynosi ok. 
15 mln zł, czyli połowę war-
tości całej inwestycji.

Realizację zadania w  tym 
roku prowadzi polska firma 
„Warszawskie Mosty”, przy du-
żym wsparciu otwockiego ZDP. 
Niestety, ze względu na dużą 
wartość całej inwestycji (ok. 
30 mln. zł) i brak partycypacji 
w  kosztach ze strony Miasta 
Józefów, prace rozbito na dwa 
lata budżetowe, więc może się 
zdarzyć, że w przyszłym roku 
inna firma wygra przetarg 
i będzie kontynuować zadanie. 
Tak czy inaczej dyrektor Pła-
czek zapewnia o zaangażowa-
niu ZDP również w przyszłym 
roku, zaś pierwszy samochód 
skorzysta z  nowej przeprawy 
już na jesieni 2018 r.

Sławomir Wąsowski

OTWOCK Na sesji w dniu 
5 października otwocka 
rada miasta po raz kolej-
ny rozpatrywała wniosek 
prezydenta o przesunięcie 
środków na zabezpieczenie 
wynagrodzeń urzędników. 
W wyniku cięć wykonanych 
przez radę w tegorocznym 
budżecie zabrakło ponad 
400 tys. złotych na odprawy 
emerytalne dla pracowni-
ków, 260 tys. na nagrody ju-
bileuszowe i ponad 400 tys. 
na wynagrodzenia urzędni-
ków i strażników miejskich. 
Przypominamy, że radni na 
początku roku rozważali li-
kwidację straży, a ponieważ 
nie doszła ona do skutku, 
to umowy ze strażnikami 
nie zostały rozwiązane.

radny Krzysztof Kłósek 
za zaistniałą sytuację 
winą obarczył prezy-

denta, twierdząc, że na po-
czątku roku powinien zre-
dukować stanowiska pracy 
i zaznaczył, że nie zgodzi się 
na przesunięcie środków. 
Innego zdania był przewod-
niczący rady Jarosław Mar-
gielski, który powiedział, że 
jeżeli prezydent przekaże li-
stę pracowników wraz z wska-
zaniem zarobków, podobnie 
jak zrobił to Robert Biedroń 
– prezydent Słupska, to rada 
miasta będzie mogła z powro-
tem otworzyć dyskusję i środ-
ki, które wynikają z wymogów 
ustawowych, przesunąć.

W  imieniu pracowników 
na sesję przybyła Urszula 
Zegarska-Sak, przewodni-
cząca związków zawodowych. 
Pomimo zapewnienia prze-
wodniczącego rady miasta, że 
będzie ona mogła zabrać głos 
jeszcze przed głosowaniem 
nad przesunięciem środków 
na wynagrodzenia, nie miała 
takiej możliwości.

Głosu udzielono tylko wy-
branym osobom. Radny 
Krzysztof Kłósek w  swojej 
wypowiedzi zarzucił pre-

zydentowi, że w  pierwszym 
półroczu „lekką ręką” wydał 
ponad 106 tys. na premie 
i nagrody jubileuszowe (wy-
nikające z  kodeksu pracy – 
przypis redakcji). Natomiast 
w sprawie odpraw emerytal-
nych radny zaproponował, 
żeby poprosić pracowników 
o to, by 3 miesiące do końca 
roku poczekali, a ewentualne 
odprawy emerytalne przewi-
dzieć w budżecie na 2018 r. 
i wypłacić je z odsetkami. To 
dość dziwne podejście, ponie-
waż wydawałoby się, że radny 
powinien znać przepisy pra-
wa pracy i wiedzieć, że pra-
cownik ma prawo do zapłaty 
za swoją pracę w określonym 
przez ustawę terminie.

Radni ostatecznie nie prze-
sunęli żadnych pieniędzy 
na pensje pracowników. Już 
po głosowaniu, przedstawi-
ciel pracowników mógł za-
brać głos:

– Przysłuchiwałam się temu 
ze zdziwieniem i  zasmuce-
niem, pracuję tu ponad 36 lat 
i nigdy nie było takiej sytuacji, 
aby pracodawca nie dogadał 
się ani z radą ani z pracowni-
kami. Różny ustrój, różni pre-
zydenci, różne rady i  zawsze 
wszyscy dochodzili do poro-
zumienia. Jestem w  wieku 
emerytalnym za 5 dni, mnie 
tu już nic nie grozi, natomiast 
jest dużo innych pracowni-
ków, którzy dają swoje serce 
Państwu radnym i  swojemu 
pracodawcy, bo tak jest. Ja 
przepracowałam tutaj 36 lat 

pracy i  nie przypuszczałam, 
że coś takiego na koniec mnie 
spotka. Nie rozumiem, dlacze-
go Państwo nie chcecie dać 
wynagrodzenia pracownikom, 
to znaczy, że oceniacie nas źle? 
Bo tu brakuje tych pieniędzy, 
których Państwo ustawowo 
nie przesunęliście. Dlaczego 
ja nie mogę otrzymać wyna-
grodzenia za swoją pracę?

Przewodniczący w odpowie-
dzi zaznaczył, że jeżeli prezy-
dent pokaże dokumenty, to 
jak najbardziej będzie można 
dalej rozmawiać. Upomniał 
go jednak kolega z  koalicji, 
radny Krzysztof Kłósek, który 
stwierdził, że nie rozpędzał-
by się z  deklaracjami, bo to 
wzbudza nadzieję.

Podobną obawę wyraził 
radny Wojciech Dziewanow-
ski, który potwierdził, że są 
osoby spośród radnych, któ-
re nie zagłosują za przekaza-
niem środków. Przypomniał 
przewodniczącemu, że ma 
on tylko jeden głos i potrzeb-
ne mu jest jeszcze jedenaście. 
Przewodniczący na ten zarzut 
odpowiedział, że każdy ma 
prawo do swojego głosu, ale 
ze względu na postawę pre-
zydenta nie ma, o czym roz-
mawiać.

Pewne jest, że rozmowy 
powrócić muszą, bo kwestia 
przesunięcia środków na 
wynagrodzenia jest dziś dla 
160 osób sprawą niezwykle 
istotną. Kiedy będzie po raz 
kolejny rozpatrywana i co da-
dzą negocjacje, czas pokaże.
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20 października odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę 
nowego mostu przez Świder. Fot. andrzej Kamiński
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Forum InnoMaz 2017
POWIAT 13 października 
w Narodowym Centrum 
Badań Jądrowych w Świer-
ku odbyło się I Forum 
współpracy samorząd – 
nauka – biznes InnoMaz 
2017. Uczestniczyli w nim 
przedstawiciele poważnych 
ośrodków badawczych 
Mazowsza, samorządów od 
wojewódzkiego po gmin-
ny oraz przedsiębiorstw. 
Co istotne - kolokwialnie 
mówiąc - zjawiły się na 
spotkaniu nie płotki, a same 
grube ryby.  

Wśród liderów 
coraz bardziej 
p o w s z e c h n e 
jest zrozumie-
nie znaczenia 

współpracy dla rozwoju da-
nego regionu; zrozumienie, 
że biznes, aby mógł dzisiaj 
być ekspansywny i  konku-
rencyjny, potrzebuje wspar-
cia nauki i samorządu. Stąd 
też chęć do spotkań i rozmów.

Spotkanie doszło do 
skutku głównie dzięki 
staraniom samorządu ot-
wockiego. Głównym orga-
nizatorem było Stowarzy-
szenie Rozwoju Mazowsza 
Innomaz przy współpracy 
Wydziału Inżynierii Ma-

teriałowej Politechniki 
Warszawskiej oraz Parku 
Naukowo-Technologicznego 
w Świerku.

Mamy sukcesy, 
chcemy następnych
Jak podał Eurostat, Mazow-

sze było w latach 2007-2015 
jednym z  czterech najszyb-
ciej rozwijających się regio-
nów w Unii Europejskiej pod 
względem PKB na głowę 
mieszkańca. Nasze wojewódz-
two jest też liderem innowa-
cyjności w skali kraju i groma-
dzi 1/3 potencjału badawczego 
Polski. Ale to wszystko - we-
dług uczestników forum 
w  Świerku - to tylko dobry 
początek do dalszego rozwoju 
Mazowsza, w tym oczywiście  
powiatu otwockiego.

O  swoich dotychczasowych 
doświadczeniach prowa-
dzących do sukcesu - czyli 
udanego transferu innowacji 
z nauki do biznesu, o roli sa-
morządu w procesie rozwoju 
lokalnych firm oraz o pomy-
słach na przyszłość w kwestii 
współpracy nauki, biznesu 
i  samorządu opowiadali na 
forum InnoMaz 2017: pro-
rektor ds. rozwoju Politechni-
ki Warszawskiej, prof. dr hab. 
inż. Stanisław Wincenciak, 

zastępca dyrektora NCBJ ds. 
innowacji i wdrożeń, dr hab. 
Paweł Sobkowicz, dziekan 
wydziału Inżynierii Materia-
łowej PW prof. dr hab. inż. 
Jarosław Mizera, Małgorzata 
Rudnicka, kierownik działu 
innowacji mazowieckiego 
Urzędu Marszałkowskiego, 
zastępca dyrektora Centrum 
Zarządzania Innowacjami 
i Transferem Technologii  PW 
Marcin Postawka, starosta ot-
wocki Mirosław Pszonka, pre-
zes Stowarzyszenia InnoMaz 
Łukasz Płaczek, dr inż Andrzej 
Zagórski z ME Group, Kamil 
Lipert z firmy ASMA Polska, 
Bartłomiej Lewandowski, kie-
rujący handlem zagranicznym 
firmy Ursus, prof. Sylwester 
Porowski z Instytutu Wysokich 
Ciśnień PAN oraz Piotr Wa-
rzybok z PNT Świerk i Agata 
Kukwa z Saule Technologies.

Jak podkreślał Łukasz 
Płaczek - na forum spotka-
ły się po raz pierwszy osoby 
z powiatu otwockiego i woje-
wództwa już z osiągnięciami 
w swoich dziedzinach, które 
do tej pory się nie znały. Wy-
raził zadowolenie, że udało 
się ściągnąć tyle decyzyjnych 
osób, przede wszystkim z PW. 

Chodziło o to, aby przedsię-
biorcy mogli, np. nawiązać 

współpracę z  Politechniką 
Warszawską, tworzyć konsor-
cja i razem aplikować o środ-
ki unijne na realizację zadań 
o charakterze innowacyjnym. 
Zdaniem Łukasza Płaczka, 
taki układ dla przedsiębiorcy 
to prawie 100 proc. gwaran-
cja uzyskania funduszy.

Samorząd motorem 
rozwoju firm
Ostatnim panelem forum 

była dyskusja samorządow-
ców: starosty Mirosława 
Pszonki i wójta Gminy Wią-
zowna Janusza Budnego 
z Arkadiuszem Piotrowskim, 
dyrektorem ds. współpracy 
z samorządami Mazowieckiej 
Agencji Energetycznej i Mar-
kiem Perłowskim, prezesem 

ASMA Polska Sp. z o.o znanej 
firmy z Woli Duckiej zajmują-
cej się produkcją części z po-
liuretanu. 

- Powiat jest po to, by służyć 
mieszkańcom, a tym samym 
pomagać firmom, przygo-
towując przestrzeń pod ich 
działalność – stwierdził staro-
sta Mirosław Pszonka i dodał, 
że największą przeszkodą są 
coraz to nowe buble prawne, 
które sejm uchwala, na przy-
kład 65 - dniowe oczekiwa-
nie na decyzję zezwalającą na 
budowę domu czy zakładu. 
Krótko i na temat powiedział 
wójt Janusz Budny: - Jak nie 
mogę pomóc, to staram się 
nie szkodzić. Jednak mój 
urząd pomaga, jak tylko może 
firmom, bo przecież im wię-

cej dobrze działających firm 
na terenie gminy, tym więcej 
podatków wpływa do kasy 
urzędu – podkreślił wójt Bud-
ny i jako przykład przytoczył 
uchwałę rady gminy, która 
przyjęła najniższy w kraju po-
datek od środków transportu. 

Przedstawiciel firmy ASMA 
potwierdził, że współpraca 
z urzędem gminy w Wiązownie 
układa się niezwykle dobrze, 
dzięki czemu firma może się 
rozwijać i wprowadzać swoje 
produkty na nowe rynki zby-
tu. Natomiast przedstawiciel 
Mazowieckiej Agencji Energe-
tycznej stwierdził, że Agencja 
pomaga firmom i doradza. 

Kazimiera Zalewska 
Andrzej Kamiński

100% NAJLEPSZEGO POLSKIEGO KURCZAKA

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

Karczew
ul. Armii Krajowej 80

Radom
ul. Wernera 10 

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

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

 Zapraszamy do sklepów firmowych,
a także do sklepów sieci handlowej Lidl 
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Karczew okiem radnego Kwiatkowskiego

Mieszkańcy zdecydowali

ponad 1 mln zł umorzenia pożyczek dla opWik

Miło mi poinformować, że 
w wyniku głosowania na 
projekty w ramach bu-
dżetu partycypacyjnego, 
na osiedlu Ługi wygrał 
projekt remontu ul. Bema 
(na wysokości Bema 4 
i 6), kontynuacji budowy 
miejsc parkingowych przy 
ul. Bema (na wysokości ul. 
Andersa oraz Roweckie-
go), a także przebudowa 
chodników przy ul. Maczka 
8 i 10. Projekt, którego 
jestem współautorem, 
uzyskał aż 711 głosów 
mieszkańców naszego 
osiedla i zostanie zrealizo-
wany już w przyszłym roku. 
Serdecznie Państwu dzię-
kuję za okazane poparcie 
i Państwa zaangażowanie. 
Dziękuję także wszystkim 
głosującym, niezależnie od 
popieranego projektu, gdyż 
w ten sposób pokazujemy, 
że chcemy angażować się 
w prace samorządu i decy-
dować na co wydawane są 
nasze pieniądze.

Powyższe inwestycje 
są kontynuacją planu 
reorganizacji osied-

la Ługi, aby stało się ono 

miejscem bezpieczniejszym. 
W przyszłym roku planowa-
ne jest także wprowadzenie 
organizacji ruchu na Ługach, 
co oznacza spore zmiany. Bez 
wątpienia zwiększy to po-
ziom bezpieczeństwa, wiąże 
się jednak z usunięciem wielu 
samochodów z naszych ulic. 
Jako radni z osiedla uważa-
my, że niektóre miejsca nie 
są w tym momencie gotowe 
na tak drastyczne zmiany. 
Aby egzekwować zakazy, na-
leży najpierw zagwarantować 
parkingi dla mieszkańców. 
Będziemy dążyć do tego, 
aby zachować równowagę 
– z  jednej strony zapewnić 
dostateczną liczbę miejsc 
postojowych, z drugiej stro-
ny nie ingerować w zieleń na 
osiedlu, gdyż jest ona tym, 
co wyróżnia je spośród in-
nych i uprzyjemnia spędzany 
tu czas.

Pełna lista zwycięskich 
projektów w  ramach bu-
dżetu partycypacyjnego na 
2018 rok:

• Zjazd linowy dla dzieci na 
placu zabaw na Osiedlu Nr 1 
– Osiedle Nr 1,

• Wykonanie nakładki asfal-
towej na fragmencie ulicy 

Widok – Osiedle Nr 2,
• Wymiana opraw oświet-

leniowych lamp ulicznych na 
ul. Wiślanej – Osiedle Nr 3,

• Odwodnienie, naprawa 
jezdni ul. Dojazd, progi zwal-
niające w ulicy Armii Krajo-
wej, rewitalizacja chodnika 
– od Stare Miasto do Żabokli-
ckiego, estetyka ulicy Kolej-
kowej, tablica informacyjna 
– Osiedle Nr 4,

• Projekt i budowa (utwar-
dzenie) ulicy Baczyńskiego 
– Osiedle Nr 5,

• Budowa chodnika w  ul. 
Ochotników; Zagospoda-
rowanie skweru między ul. 
Leśną a Otwocką i zagospoda-
rowanie terenu przy kapliczce 
na ulicy Gołębiej – Osiedle 
Nr 6,

• Przebudowa drogi gmin-
nej ul. Bednarskiej – Osiedle 
Nr 7,

• Remont ulicy Bema, re-
mont chodników przy ulicy 
Maczka 8 i  10 oraz budowa 
miejsc parkingowych wzdłuż 
wału przy ul. Bema – Osiedle 
Nr 8,

• Wytyczenie geodezyjne, 
utwardzenie tłuczniem za-
mkniętej części ul. Miziołka 
– Osiedle Nr 9.

Bazarek na Ługach
O tym, że „pętla” na Ługach 

nie jest najbezpieczniejszym 
miejscem na ziemi, wie-
dzą chyba wszyscy. Ciągły 
ruch pieszych, nieustannie 
przeciskające się minibusy, 
parkujące samochody, a  do 
tego wszystkiego – kupcy. 
Aby trochę „ucywilizować” 
tę przestrzeń, w  karczew-
skim Urzędzie odbyło się 
spotkanie radnych z osiedla 
z  przedstawicielami Otwo-
ckiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej, naczelnikiem Wydziału 
Gospodarczego i  Strategii 
oraz prezesem Komunalnego 
Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej w Karczewie. Głów-
nym tematem była propo-
zycja przeniesienia miejsca 
handlowego kilkanaście 
metrów dalej, na działkę na 
końcu pawilonów przy łącz-
niku pomiędzy Ługami a ul. 
Piłsudskiego.

Utworzenie targowiska 
w tym miejscu byłoby tak na-
prawdę korzystne dla wszyst-
kich. Na „pętli” trochę by się 
rozluźniło, a kupcy zyskaliby 
przestrzeń do handlu z praw-
dziwego zdarzenia. No i spa-
liny z samochodów nie byłyby 

emitowane wprost na warzy-
wa i owoce… Co do potrzeby 
takiego rozwiązania, zgodzili 
się wszyscy zebrani. Pojawi-
ły się jednak dwie koncepcje 
dotyczące utwardzenia tego 
terenu. Burmistrz chciałby 
wysypać ten teren tłuczniem. 
Ja z kolei uważam, że warto 
byłoby zainwestować trochę 
więcej, aby zrobić z tego stałe 
miejsce handlowe, a nie pro-
wizoryczne. Żwir zacząłby się 
z czasem wysypywać na dro-
gę i zamiast poprawić atrak-
cyjność i  bezpieczeństwo tej 
lokalizacji – zmniejszyliby-
śmy je. Dlatego warto, aby 
utwardzić ten teren układając 
na nim płyty ażurowe (eko-
-kostki). Wtedy kupcy mo-
gliby komfortowo rozstawić 
swoje stoiska, a i mieszkańcy 
mogliby wygodnie poruszać 
się w tym miejscu.

Do rozwiązania pozostaje 
jeszcze kwestia ciągu cie-

płowniczego, który znajduje 
się na środku działki propo-
nowanej na targowisko, na co 
zwrócił uwagę prezes KPEC 
na naszym spotkaniu. Takie 
umiejscowienie ciepłociągu 
wymusza podzielenie prze-
strzeni na dwie części: na 
jednej odbywałby się han-
del, druga z  kolei mogłaby 
być przeznaczona na stano-
wiska parkingowe. Miejsce 
w  którym przebiega ciąg 
ciepłowniczy pozostałoby 
niezagospodarowane, two-
rząc w ten sposób naturalną 
granicę. Jest to według mnie 
najrozsądniejsze wyjście z tej 
sytuacji i będę zabiegał o re-
alizację inwestycji właśnie 
w tej formie. Wszystko wska-
zuje na to, że Ługi już wkrót-
ce zyskają nowe targowisko.

Piotr Kwiatkowski, 
Radny Rady Miejskiej  

w Karczewie

OTWOCK W październiku 
br. Otwockie Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanali-
zacji otrzymało informację 
o umorzeniu płatności trzech 
preferencyjnych pożyczek 
zaciągniętych w Wojewódz-
kim Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie. Pożyczki 
posłużyły do sfinansowania 
zakupu nowoczesnych 
urządzeń dla oczyszczalni 
ścieków w Otwocku. Jest 
to doskonały przykład jak 
efektywnie wykorzystywać 
środki zewnętrzne i po-
twierdzenie, że otwockie 
wodociągi opanowały tę 
sztukę do perfekcji. Do tej 
pory zaciągnęły 9 pożyczek 
z których 8 już spłacono 
uzyskując łącznie blisko 2,6 
mln. oszczędności.

Wymiana układu 
odwadniania osadu 
na nowoczesne 
wirówki – 287 tys. zł 
umorzenia

W  związku z  dużą awaryj-
nością prasy do odwadnia-
nia osadu firmy BELLMER 
z 2004 roku, spółka stanęła 
przed koniecznością wymia-
ny eksploatowanego całą 
dobę urządzenia. Jego praca 
miała duży wpływ na ilość 
wytwarzanego na oczyszczal-
ni odpadu. Aby zabezpieczyć 
ciągłość odwadniania osadu, 
jedno wyeksploatowane urzą-
dzenie zastąpiono dwoma no-
woczesnymi wirówkami. Wy-
dajność dobrano tak by przy 
pracy 7 dni w tygodniu po 16 
h dziennie, mogła pracować 
jedna wirówka, druga stanowi 
urządzenie rezerwowe. W sy-
tuacjach awaryjnych, ciągłość 
gospodarki osadowej oczysz-
czalni jest należycie zabez-
pieczona. Podczas wymiany 
wykonano również remontu 
budynku odwadniania osadu 
oraz instalacji wewnętrznych, 
na potrzeby zainstalowania 
nowych urządzeń. Inwesty-
cja umożliwiła uzyskanie 
procentowego wskaźnika 

suchej masy w osadzie po od-
wodnieniu w  wysokości nie 
niższej niż 24%, a osiągnięcie 
tych wyników potwierdzi-
ły badania wykonane przez 
akredytowane laboratorium.

Wymiana urządzeń 
piaskownika, 
osadników wstępnych 
i wtórnych – 633 tys. 
zł umorzenia
Podobne jak w  przypadku 

odwadniania osadu, urzą-
dzenia były już tak wyeks-
ploatowane i  awaryjne, że 
kolejne przestoje zaczęły 
zagrażać ciągłości proce-
sów oczyszczania ścieków. 
Na potwierdzenie tych słów 
garść danych statystycznych 
- w  ciągu roku nastąpiło: 5 
awarii piaskownika, 6 awa-
rii zgarniaczy osadników 
wstępnych i 5 awarii osadni-
ków wtórnych. Jeśli dodamy 
do tego duże koszty napraw 
usterek, staje się jasne, że de-
cyzja o wymianie urządzeń na 
nowe była konieczna i właści-

wa. Dzięki środkom z WFOŚ 
wykonano również remont 
powierzchni betonowych 
obiektów przed zainstalowa-
niem nowych urządzeń.

Zabudowa 
trzeciego układu 
produkującego 
zieloną energię 
(OZE) – 245 tys. zł 
umorzenia
W grudniu 2015 roku uru-

chomiono trzeci układ koge-
neracji biogazowej firmy Ho-
rus-Energia o mocy 360 kW. 
Jest to kolejny układ dzięki 
któremu wytwarzany w proce-
sie fermentacji osadów ścieko-
wych biogaz jest przetwarzany 
na energię elektryczną i ciep-

lną, zużywane następnie na 
potrzeby oczyszczalni ścieków. 
Pierwszą inwestycją OPWiK 
pozwalającą na uruchomienie 
produkcji „zielonej energii” 
był zakup w 2010 roku agre-
gatu prądotwórczego o mocy 
190kW. Przy okazji wyre-
montowano wtedy również 
budynek kotłowni i przygoto-
wano go na kolejne inwestycje 
spółki. W 2013 roku zrealizo-
wano montaż agregatu o mocy 
250kW. Pozwoliło to na cał-
kowitą samowystarczalność 
cieplną oczyszczalni. Montaż 
trzeciego układu, dał możli-
wość zapewnienia oczyszczal-
ni pełnej samowystarczalności 
również pod kątem energii 
elektrycznej. Są to inwestycje 

bardzo efektywne ekonomicz-
nie, o krótkim czasie zwrotu 
(ok. 2 lat) a jednocześnie przy-
noszą ogromne oszczędności. 
Inwestycja w trzeci układ daje 
pewność wykorzystania w ca-
łości zwiększonej produkcji 
biogazu, będącej konsekwen-
cją modernizacji oczyszczalni 
w  Otwocku. W  miarę opty-
malizacji produkcji biogazu 
planowany jest dalszy rozwój 
istniejącej elektrowni bioga-
zowej. Należy podkreślić, że 
jest to najbezpieczniejsza dla 
środowiska forma utylizacji 
biogazu, który jest produk-
tem odpadowym w  procesie 
oczyszczania ścieków.

Redakcja

Osadniki wtórne po modernizacji.
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CELEsTYNÓW Schroni-
sko dla Bezdomnych Zwie-
rząt zachęca do adopcji jego 
podopiecznych. 

TARA została znaleziona w 
Otwocku. To cudowna sucz-
ka o kochającym ludzi sercu. 
Wciąż płacze, tęskni i czeka. 

Tara ma chore uszy, może to 
dlatego ktoś się pozbył tak 
pięknego, mądrego psa. Szu-
kamy jej prawdziwego domu!

nr 157/17

RONIN wygląda zjawi-
skowo. Jego miodowe oczy 
przykuwają uwagę każdego, 

a jednak wciąż tkwi za krata-
mi. Jest młody i pozytywnie 
szalony. Znaleziony został w 
Celestynowie, ale nikt go u 
nas nie szuka. Szukamy dla 
niego aktywnego, kocha-
jącego i odpowiedzialne-
go domu!

nr 173/17

MURzYNEK to najsłodsze 
ciacho w schronisku. Ale jego 
życie nie jest słodkie. Został 
oddany przez właścicieli po 
wielu wspólnych latach, a 
to dla psa straszna trauma. 
Mimo to Murzynek walczy 
o każdy dotyk i choć chwilę 
uwagi. Cierpliwie czeka na 
swoją drugą szansę. Pomóż-
my mu!

nr 80/17

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

PRzYgARNIJ MNIE

Wójt wręczył 
indeksy

CELEsTYNÓW 4 paździer-
nika nastąpiła inauguracja 
roku akademickiego Stu-
denckiego Celestynowskie-
go Koła Seniorów, która po 
raz pierwszy miała miejsce 
w łączniku hali sportowej. 

Do tego czasu wydarze-
nie odbywało się albo 
w  niewielkiej salce 

GOKiS, albo w remizie. Rok 
akademicki otworzył wójt 
Witold Kwiatkowski w towa-
rzystwie przewodniczącego 
Komisji Oświaty i  Kultury 
Rady Gminy Wiktora Pia-
seckiego i  dyrektor GOKiS 
Hanny Pawłowskiej. Wójt 
życzył studentom wytrwałości 
w  zdobywaniu wiedzy,  nie-
słabnącej aktywności i zdro-
wia. Wręczył też wszystkim 
indeksy na nowy rok akade-
micki 2017/2018.

Pierwszy tegoroczny wykład 
dotyczył historii teatru. Dy-
rektor GOKiS Hanna Paw-
łowska przedstawiła aktorkę 
Teatru Królewskiego w  Wi-
lanowie Alinę Więckiewicz, 
która poprowadziła spotka-
nie. Przybliżyła studentom 
historię teatru w  niezwykle 
interesujący sposób, poczyna-
jąc od theatronu w Epidauros 
w starożytnej Grecji, który zo-
stał zbudowany ok. 330 roku 
p.n.e., a w 52 rzędach mógł po-
mieścić nawet 12 tys. widzów.

- Nieznane były wówczas 
mikrofony i  wielowatowe 
kolumny, a mimo to głosy ze 
sceny, wypowiadane nawet 
szeptem, słyszane były dosko-
nale w ostatnich rzędach pół-
kolistego theatronu – mówiła 
aktorka. – Czemu? Bo mądrzy 
ówcześni architekci wykorzy-
stali prawa natury, czyli od-
bicie głosu od skalnych ścian 
otaczających widownię, pół-
kolistość widowni i nałożone 
przez aktorów powiększone 
znacznie głowy-maski, wy-
konane ze specjalnie wy-
preparowanych skór, które 
niczym pudła rezonansowe 
gitar akustycznych zwielo-
krotniały głośność wypowia-

danych kwestii. U współczes-
nej młodzieży owładniętej 
bez reszty techniką, kiedy 
o  tym mówię, spotyka się to 
z  niedowierzaniem. Jak to? 
Bez mikrofonów? Dziwią się 
też, że ludzie mieli nieodpar-
tą potrzebę spotykania się, 
toczenia rozmów i oglądania 
sztuk teatralnych. Dzisiaj 
teatr stał się wszechobecny 
w  codziennym życiu. Tea-
trem jest klasa szkolna, gdy 
nauczyciel przekazuje wie-
dzę swoim uczniom, teatrem 
staje się zebranie sołeckie, gdy 
wójt czy radny przemawia do 
mieszkańców,  itd. Wygrywa-
ją ci, którzy potrafią słowami 
i gestami wywołać u słuchaczy 
zaciekawienie i emocje zbież-
ne z mówcą – tłumaczyła Ali-
na Więckiewicz.

Aktorka ponadto zaprezen-
towała kostiumy sceniczne 
współczesne i te, jakich uży-
wano 2700 lat temu. Zazna-
czyła, że w  starożytności na 
scenie nie występowały ko-
biety, a ich role grali młodzi 
chłopcy i na koniec stwierdzi-
ła, że nauka, to powolne do-
chodzenie. – Dojście do praw-
dy, czyli głębokie zgłębienie 
nauki, to krok po kroku, a nie 
cwał, jak to obecnie się dzieje 
poprzez Internet czy progra-
my telewizyjne. Państwo coś 
o tym wiecie. Wasza życiowa 
mądrość nie wzięła się z po-
pularnonaukowych progra-
mów, nie z internetowej Wiki-
pedii. Wy ją wypracowaliście 
w  pocie czoła, dotknęliście 
namacalnie, nieraz boleśnie, 
nieraz radośnie, co w sumie 
złożyło się na wasze życio-
we doświadczenie. I  teraz, 
spotykając was, chcę z serca 
pochwalić, że jesteście ak-
tywni, że nie siedzicie na ka-
napie z pilotem od telewizora 
w ręku, a jesteście studentami 
łaknącymi wiedzy – zakoń-
czyła wykład aktorka Alina 
Więckiewicz, która zgodziła 
się prowadzić kółko teatralne 
dla dzieci w GOKiS.

Andrzej Kamiński

Finisz jubileuszu
JÓzEFÓW W sobotę, 
14 października, Józefów 
nadzwyczajną sesją Rady 
Miasta zakończył obcho-
dy 55-lecia uzyskania 
praw miejskich. Głównym 
punktem uroczystości było 
przyjęcie sześciu osób 
i dwóch organizacji do gro-
na Zasłużonych dla Miasta 
Józefowa. Jak to przy tego 
typu okazjach bywa jubilat 
zebrał też dużo dobrych 
życzeń i prezentów.

Sesję nadzwyczajną 
poprowadzili wi-
ceprzewodnicząca 
Rady Miasta Ma-
rianna Jakubowska 

oraz przewodniczący Rady 
Miasta – Cezary Łukaszewski.

55 lat dla miasta to całkiem 
młody wiek. Jednakże  - jak 
na sesji zauważali prawie 
wszyscy mówcy - przez ten 
czas zmieniło się ono diame-
tralnie. Najważniejsze etapy 
rozwoju pokrótce podsumował 
Stanisław Kruszewski, aktyw-
ny w  życiu samorządowym 
miasta od 1994 r., a od 1998 
r. jego burmistrz. Zauważył 
on, że dobre zmiany nastę-
powały: po pierwsze - w wy-
niku uzyskania przez miasto 
prawdziwej samodzielności 
pod względem finansowania 
i  zarządzania (najpierw po 
zmianach administracyjnych 
w 1975 r., potem po zmianach 
ustrojowych - pocz. lat 90. XX 
w.). Drugim motorem rozwoju 
jest lokalna tradycja rozbudo-
wanej przedsiębiorczości - stąd 
są fundusze dla miasta. W tym 
kontekście burmistrz podkre-
ślił też znaczenie wejścia Polski 
do Unii Europejskiej. Jak mó-
wił, w ciągu ostatniej dekady 
ze środków unijnych udało się 
pozyskać dla Józefowa ponad 
100 mln zł. Jak na 19-tysięczne 
miasto to naprawdę imponują-
cy rezultat.

Zasłużeni dla 
Józefowa
Grono Zasłużonych dla 

Józefowa jest całkiem duże, 
ponieważ w  uznaniu za ak-
tywność i zasługi na różnych 
polach działalności społecz-
nej zostało do tej pory wy-
różnionych ponad 60 osób. 
Przy okazji 55-lecia odzna-
czenie otrzymali:

Wacława Maj - kierownik  
Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów w Józefowie;

Elżbieta Turek - od 22 lat 
aktywna na stanowisku kie-
rownika Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej;

Zofia Waśniewska - wie-
loletni pracownik (lekarka)  
Przychodni Miejskiej w  Jó-
zefowie;

Urszula Zielińska - radna 
sześciu kadencji  (odznacze-
nie odebrał syn);

Cezary Łukaszewski - rad-
ny pięciu kadencji, w  tym 
trzech jako przewodniczący 
Rady Miasta;

Mariusz Niewiedzielski - or-
ganizator i kierownik Muze-
um 2 Korpusu Polskiego;

Koło Krwiodawstwa w  Jó-
zefowie - od lat organizujące 
akcje krwiodawstwa w Józe-
fowie;

Zgromadzenie Sióstr Al-
bertynek - zasłużone w dzie-
dzinie dobroczynności pole-

gającej na domowej opiece 
hospicyjnej i  dożywianiu  
osób bezdomnych.

Życzenia od sąsiadów 
Wiele ciepłych słów uznania 

za dotychczasowy rozwój oraz 
życzenia dalszego rozkwitu 
wraz z  symbolicznymi upo-
minkami złożyli włodarzom 
i  wszystkim mieszkańcom 
Józefowa przedstawiciele 
sąsiednich samorządów: po-
wiatu, Otwocka, Wiązowny 
i Karczewa. Gratulacje złożył 
też dyrekto Centrum Nauko-
wo-Badawczego Ochrony 
Przeciwpożarowej, dr Dariusz 
Wróblewski.  

Na finał uroczystości od-
był się koncert znakomitego 
skrzypka Bogdana Kierejszy 
z  zespołem. Artysta - także 
józefowianin - podkreślał, 
jak chętnie i z przyjemnością 
wraca zawsze po wojażach 
do swego miasta. Koncert, 
a  właściwie przedstawienie, 
było wyśmienite. 

Biały fortepian, czyli 
jak przedobrzyć 
dobre
Całe uroczyste wydarze-

nie miało mały zgrzyt, który 
szczęśliwie nie popsuł humo-
rów uczestników, choć znisz-
czył kilkorgu ubrania. Wino-
wajcą był biały fortepian, 

który pysznił się na scenie, 
ponieważ należał do zespołu 
towarzyszącego skrzypkowi. 
Otóż podczas przygotowania 
do występu, ktoś stwierdził, 
że fortepian musi się  bar-
dziej błyszczeć i  w  tym celu 
instrument został już na sce-
nie na szybko pomalowany, 
ale -  niestety - najwyraźniej 
wolno schnącą farbą. Cóż - 
panowie przedobrzyli. Kilka 
osób (łącznie z burmistrzem 
Kruszewskim i  skrzypkiem 
Kierejszą) umalowało sobie 
eleganckie ubrania na biało.

Przy okazji trudno oprzeć 
się jeszcze jednej asocjacji. 
Podczas uroczystości zapre-
zentowano krótki film o Józe-
fowie: historia w pigułce, plus 
życzenia plus jedna nowina 
przekazana przez zastępcę 
burmistrza Marka Banaszka. 
Z zadowoleniem poinformo-
wał on, że Józefów podpisał 
na początku października 
umowę z  wykonawcą i  roz-
poczyna budowę własnej 
oczyszczalni ścieków. Otóż są 
przesłanki, że ta oczyszczal-
nia może stać się dla miasta 
takim ,,białym fortepianem“.  
Bo nawet liderom zdarza się 
przedobrzyć. Czego jednak - 
szczególnie przy jubileuszu - 
Józefowowi nie życzymy.

Kazimiera Zalewska
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szkoła pod żurawiem Dwudniowe poszukiwania grzybiarki
WiĄzoWna Od września  
w Zakręcie, gm. Wiązow-
na zaczęła się budowa 
nowego skrzydła szkoły 
podstawowej. Teraz łatwo 
z daleka ją rozpoznać - gó-
ruje nad nią wysoki żuraw 
budowlany. Dzięki nowo 
powstającemu budynkowi 
ta placówka edukacyjna 
prawie dwa razy powiększy 
swoją powierzchnię. 

Koszt inwestycji jest nie-
mały, bo - jak informuje 
UG Wiązowna - prawie 

12 mln zł. Jednakże w gminie 
przewiduje się dalszy wzrost 
liczby mieszkańców, więc to 
dobra inwestycja na przy-
szłość. Obecnie w Szkole Pod-
stawowej im. C. K. Norwida 
w  Zakręcie w  12 oddziałach 
uczy się 211 dzieci. Po rozbu-
dowie będzie miejsce do na-
uki dla ok. 490 dzieci więcej.

W  nowoczesnym skrzydle 
przewidziano: • 19 sal lek-
cyjnych – każda zapewniająca 
możliwość nauki dla 26 ucz-
niów, w tym 6 sal przeznaczo-
nych dla najmłodszych dzie-
ci, pracownie przedmiotowe 
i  sala komputerowa. Każda 
sala dydaktyczna posiadać 
będzie własne zaplecze. 

• profesjonalną kuchnię, 
w której będzie można przy-

gotowywać posiłki dla 400 
osób wraz z wygodną stołów-
ką.  

Budynek ma mieć trzy pię-
tra.  W  ramach inwestycji 
przeprowadzona będzie tak-
że termomodernizacja stare-
go budynku szkoły. Elewacja 
zostanie zmieniona tak, aby 
obydwie części tworzyły jedną 
spójną i ładną całość. 

W  tej chwili plac budo-
wy jest wydzielony płotami 
i najpewniej nie jest to zbyt 
komfortowa sytuacja dla ko-
rzystających ze szkoły, placów 
zabaw czy boiska. Ale tempo 
realizacji tej dużej inwesty-

cji jest też szybkie - całość 
ma być gotowa za rok - do 
września 2018 r. Warto jesz-
cze zwrócić uwagę na dość 
niezwykły sposób finansowa-
nia tego zadania. Większość 
pieniędzy na budowę wykła-
da wykonawca, czyli Warbud, 
a  gmina Wiązowna będzie 
przez najbliższe kilkanaście 
lat spłacać pożyczkę. Budowa 
w Zakręcie to część znacznie 
większego planu rozbudo-
wy i  modernizacji placówek 
oświatowych w gminie Wią-
zowna za prawie 70 mln zł.

ZetKa

OsIECK Sezon grzybo-
wy w tym roku okazał się 
wyjątkowo udany. Nieste-
ty, grzybobranie nie dla 
wszystkich zawsze kończy 
się szczęśliwie. 

W  ubiegły wtorek, 10 
października, w osie-
ckim lesie miała 

miejsce zakrojona na szero-
ką skalę akcja ratunkowa. 
Wezwane na pomoc na miej-
sce zdarzenia służby poinfor-
mowane zostały o zaginięciu 
96-letniej kobiety. Była ona 
na grzybach razem ze swoją 
córką, ale nagle przepadła bez 
śladu. Przez godzinę młodsza 
z pań sama próbowała odna-
leźć matkę, jednak bez skut-
ku. O godzinie 17.00 na po-
moc przyszli jej mieszkańcy 
pobliskiej wsi. Bezowocne po-
szukiwania trwały do godziny 
20.00, kiedy to postanowiono 
zawiadomić policję. Syreny 

strażackie zawyły ok. 22.00, 
gdy zrozumiano, że sytuacja 
jest bardzo poważna.

W działania poszukiwawcze 
zaangażowały się siły Komen-
dy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej z  Otwocka, 
okoliczne jednostki OSP, miej-
scowa policja i oddziały z Pia-
seczna, oraz ratownicy z Grupy 
Ratownictwa PCK z Warszawy. 
Akcja zakończyła się  o 3.00 
w nocy - kobiety nie odnale-
ziono. Na miejscu było ok. 30 
strażaków i 25 policjantów.

Działania poszukiwawcze 
wznowiono następnego dnia, 
kiedy w  lesie po raz kolejny 
pojawiło się 23 policjantów 
i 17 strażaków. Służby podzie-
liły się na grupy, aby spraw-
niej ,,przeczesywać” teren. 
Część z nich chodziła w tzw. 
,,szybkich trójkach’’, czyli 
trzyosobowych zespołach 
z  GPS- em po oznaczonym 
rejonie. Pozostali utworzy-
li tyralierę.

Akcja ratunkowa trwała do 
godziny 18.00 w środę, czyli 
do momentu, gdy otrzymano 
wiadomość, że starsza kobie-
ta została odnaleziona przez 
miejscowych ludzi w  okoli-
cach Łucznicy (powiat gar-
woliński). Wyziębioną i osła-
bioną - spędziła w lesie ok. 26 
godzin - 96- latkę zabrało po-
gotowie. Na szczęście kobieta 
była w dobrej kondycji fizycz-
nej. Nie wiadomo, co działo 
się z nią przez ten czas, pewne 
jest tylko, że pokonała pieszo 
drogę z Osiecka do Łucznicy, 
czyli ok. 5 km.

Ustalono, że przed zaginię-
ciem kobiety posprzeczały się 
o to, iż matka chciała przejść 
przez kładkę, która wydawała 
się niebezpieczna według jej 
córki. Po tym incydencie pa-
nie rozdzieliły się i, niestety, 
nie potrafiły się już odnaleźć 
w wielkim lesie.  

Weronika Świńczak

Woda naprzód
CELEsTYNÓW Piętnaście 
drużyn z ośmiu jednostek 
gminnych OSP wzięło udział 
15 października w Powiato-
wych Zawodach Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych. 
Gospodarzem zawodów 
była jednostka OSP Regut, 
a odbyły się one na terenie 
szkoły w Regucie. 

Zawody poprzedziła 
msza polowa, któ-
rą w  intencji stra-
żaków i  ich rodzin 
odprawił proboszcz 

parafii pw. WNMP w Celesty-
nowie, ks. Mirosław Wasiak. 
Natomiast Orkiestra Dęta 
OSP Karczew pod batutą 
kapelmistrza Zbigniewa Cho-

daka uświetniła ją muzycznie. 
Po mszy wspaniały popis 
dały mażoretki, prezentując 
się przy akompaniamencie 
orkiestry, co licznie zgroma-
dzona publiczność nagrodziła 
gromkimi brawami.

Na boisko szkolne, podzie-
lone na tory, przywołał mło-
dych strażaków komentator 
zawodów st. bryg., z-ca ko-
mendanta PPSP w Otwocku, 
Tomasz Dąbrowski. Powitali 
ich: prezes Zarządu Powiato-
wego OSP Mirosław Pszonka, 
komendant PPSP w Otwocku 
st. bryg. Mariusz Zabrocki 
i wójt gminy Celestynów Wi-
told Kwiatkowski. Po złoże-
niu życzeń zwycięstwa druży-
nom kierownik zawodów mł. 

kap. Maciej Łabygowski dał 
rozkaz startu.

Drużyny jedna po drugiej 
odpalały pompę, rozwijały 
linie na wyznaczonym torze 
boiska i wodą z sikawek mu-
siały trafić do tarczy tak, aby 
się obróciła. Liczył się czas 
wykonania zadania, do czego 
dopingowała publiczność i sy-
reny wozów bojowych. Chęć 
zwycięstwa i setki oczu zwró-
conych na zawodników spra-
wiał, że nie zawsze udało się 
odpowiednio rozwinąć oraz 
połączyć węże i od razu trafić 
w tarczę. Każda jednak druży-
na była doceniona brawami.

Dla tej publiczności, która 
nie kibicowała strażakom, 
organizatorzy, czyli Powiat 
Otwocki wraz z  OSP Regut 
przygotowali stoisko histo-
ryczno-muzealne Edwarda 
Pokrywki ( sam je komento-
wał ) i stoisko z herbatą, kawą, 
słodyczami. Była też straża-
cka grochówka z bułkami.

Po trzech godzinach zmagań 
zawody zakończyły się i komi-
sja sędziowska pod przewod-
nictwem st. kap. Piotra Cio-
ska z komendy PPSP Otwock 
udała się do budynku szko-
ły, by podsumować zawody 
i wypisać dyplomy. I wreszcie 
sędzia główny st. kap. Piotr 
Ciosek ogłosił wyniki:

Kategoria: chłopcy od 16 
do 18 lat
1 m. - OSP Glinianka
2 m. - OSP Jabłonna
3 m. - OSP regut
4 m. - OSP Wólka Mlądzka
5 m. - OSP Kąty

Kategoria: chłopcy od 12 
do 15 lat
1 m. - OSP Kołbiel
2 m. - OSP Katy

Kategoria: dziewczęta od 
16 do 18 lat
1 m. - OSP Jabłonna
2 m. - OSP Kołbiel
3 m. - OSP Wólka Mlądzka
\
Kategoria: dziewczęta od 
12 do 15 lat
1 m. - OSP Jabłonna

Kategoria: zespoły miesza-
ne od 12 do 15 lat
1 m. - OSP Podbiel
2 m. - OSP regut

Kategoria: zespoły miesza-
ne od 16 do 18 lat
1 m. - OSP Podbiel
2 m. - OSP Karczew.

Puchary, dyplomy, medale 
i  upominki wręczali druży-
nom: wiceprezes Zarządu Po-
wiatowego OSP Janusz Bud-
ny, komendant PPSP st. bryg. 
Mariusz Zabrocki, przewod-

niczący Rady Gminy Celesty-
nów Romuald Ziętala, wójt 
gminy Celestynów Witold 
Kwiatkowski i  jego zastępca 
Piotr Rosłoniec, ponadto wójt 
Celestynowa ofiarował na 
pamiątkę kapitanom drużyn 
aktualny numer miesięcznika 
„Celestynka”.

AnKa
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Wśród podmiotów ekonomii społecznej
działających na Mazowszu, najlepiej
rozpoznawalnymi są te nagrodzone
prestiżowym znakiem Mazowieckiej Marki
Ekonomii Społecznej. Symboliczna „ża-
rówka” podkreśla wyjątkowy charakter
przedsiębiorstw społecznych, sytuując je
w gronie wysokiej jakości producentów
produktów i dostawców usług pub-
licznych. Upowszechnia wartości ekonomii
społecznej w jej otoczeniu - społecznym,
biznesowym i instytucjonalnym. Potwier-
dza, że przedsiębiorstwa społeczne są
widoczne w swoich środowiskach lo-
kalnych i że poza celami biznesowymi re-
alizują również misję społeczną. 

Oprzyznanie�wyróżnienia�Mazowiecką�Marką
Ekonomii�Społecznej�w�2017�roku�ubiegało

się:�10�spółdzielni�socjalnych,�8�warsztatów�terapii
zajęciowej,�2�centra�integracji�społecznej,�2�za-
kłady�aktywności�zawodowej,�2�stowarzyszenia
oraz�2�fundacje.�W�kategorii�„otoczenie ekonomii
społecznej”, do�wyróżnienia�zgłoszone�zostały:�
2�firmy,�1�spółdzielnia,�1�Powiatowy�Urząd�Pracy
oraz�1�burmistrz�gminy.�To�zdecydowanie�więcej,
niż� rok� wcześniej� podczas� pierwszej� edycji
konkursu.�Dowód�na�to,�że�znak�spełnia�swoją
rolę,�a�chęć�jego�posiadania�i�idące�w�ślad�za�tym
korzyści�promocyjno-marketingowe�są�dla�pod-
miotów� ekonomii� społecznej� biorących� udział�
w�konkursie�realną�wartością.

W�tegorocznym�konkursie,�Kapituła�przyz-
nała�Mazowiecką�Markę�Ekonomii�Społecznej�21
podmiotom,�8�„starym”,�które�ubiegały�się�o�to
wyróżnienie�po�raz�kolejny�i�13�biorącym�udział
w�konkursie�po�raz�pierwszy.�Wyróżniła�też�pię-
ciu�partnerów�z�otoczenia�ekonomii�społecznej.
W�gronie�laureatów�znalazły�się:�spółdzielnie
socjalne,�centra�integracji�społecznej,�zakłady
aktywności� zawodowej,� stowarzyszenia� oraz

warsztaty� terapii� zajęciowej.� Różnorodność
reprezentowanych�form�aktywizacji�zawodowej
w� sektorze� ekonomii� społecznej� wśród� pod-
miotów,� które� przystąpiły� do� konkursu,� to
potwierdzenie�faktu,�że�osoby�wykluczone�lub
zagrożone� wykluczeniem� społecznym,� które
poszukują�swojego�miejsca�na�rynku�pracy�-�nie
są�pozostawione�same�sobie,�a�kierowana�do
nich� pomoc� trafia� tam� -� gdzie� powinna.�
W�ekonomii�społecznej�chodzi�bowiem�o�to,�aby
pomagać�tym,�którzy�tej�pomocy�autentycznie
potrzebują,� aby� rozwiązywać� problemy
społeczne� rodzące� się� obok� nas� i� dotykające�
w� szczególny� sposób� lokalnego� środowiska�
i�społeczności.�Na�tym�polega�nowa�filozofia�po-
magania,�która�odrzuca�roszczeniowość,�a�pro-
muje� aktywność� człowieka� znajdującego� się�
w�potrzebie.�

Wyróżnienie�Mazowiecką�Marką�Ekonomii
Społecznej� ma� charakter� przede� wszystkim
prestiżowy.� Jest� to� jednak� istotny� impuls�
do� zainteresowania� ekonomią� społeczną
samorządu� i� mieszkańców� woj.� mazowieck-
iego.� Położenie� nacisku� na� edukację� marki�

w�latach�2016-2018�w�samorządach�oraz�jed-
nostkach�samorządu�terytorialnego�powinno
zmienić� sposób� postrzegania� ekonomii
społecznej�-�jako�formy�prowadzenia�działal-
ności� gospodarczej,� wyraźnie� zorientowanej�
na� społecznie� użyteczny� cel� przedsięwzięcia�
i� przyczyniającej� się� do� rozwoju� usług� spo-
łecznych.�Wobec�rosnących�kosztów�świadczeń
socjalnych�obciążających�budżety�gmin,�przed-
siębiorczość�społeczna�jest�realną�alternatywą
dającą�gwarancję�na�wprowadzenie�rozwiązań
trwałych,�efektywnych�i�w�największym�stop-
niu�uniezależniających�od�pomocy�państwa�-
ludzi�potencjalnie�zagrożonych�wykluczeniem
społecznym.�

Rynek� pracy� w� Polsce� wciąż� podlega
gwałtownym�zmianom,�spada�poziom�ogól-
nego�bezrobocia,�ciągle�jednak�pozostają�na
nim� osoby� czy� grupy� osób,� które� nie� są�
w�stanie�samodzielnie�odnaleźć�się�na�rynku
pracy.�Dlatego�potrzebne�są�przedsiębiorstwa
społeczne,�które�będą�wspomagać�ich�zatrud-
nienie.�Aby�jednak�na�terenie�województwa
mazowieckiego�mogły�powstawać�nowe�pod-
mioty� ekonomii� społecznej,� musi� wzrosnąć
społeczna�świadomość,�wywołująca�potrzebę
animacji�takich�działań.�Pokazywanie�dobrych
praktyk�w�tym�zakresie�-�to�jedno�z�nadrzęd-
nych� zadań� Mazowieckiej� Marki� Ekonomii
Społecznej.

Artykuł promujący markę ekonomii społecznej na
Mazowszu napisany został w ramach projektu pn.
„Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”
współfinansowanego ze środków Unii Europe-
jskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia
społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.3
„Rozwój ekonomii społecznej”.

Przedsiębiorstwa
z Marką

Podmioty ekonomii społecznej wyróżnione

w 2017r. Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej

1.�Centrum�Integracji�Społecznej�w�Markach
2. Centrum Integracji Społecznej

Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach *
3.�Galeria�Apteka�Sztuki�Zakład�Aktywności

Zawodowej�w�Warszawie
4.�Klubokawiarnia�„Życie�jest�fajne”�z�Warszawy
5.�Kuchnia�Czerwony�Rower�z�Warszawy
6. Spółdzielnia Socjalna „Zioła Siedleckie” z Siedlec
7.�Spółdzielnia�Socjalna�„Amelia”�z�Ostrowi�Mazowieckiej
8.�Spółdzielnia�Socjalna�„Haven”�z�Władysławowa
9. Spółdzielnia Socjalna „Relaksownia” z Siedlec
10. Spółdzielnia Socjalna „Węgrowianka” z Węgrowa
11. Spółdzielnia Socjalna Pracownia Rozwoju 

„Kalejdoskop” z Otwocka
12.�Stowarzyszenie�Wsparcia�Społecznego�„Jan-Pol”�

w�Starych�Pieścirogach
13. Stowarzyszenie „Karuzela” z Radomia
14.�Stowarzyszenie�na�Rzecz�Wspierania�Aktywności��

Seniorów�AS�z�Mławy
15.�Stowarzyszenie�na�Rzecz�Dzieci�i�Osób�

Niepełnosprawnych�„Tęcza”�z�Warki
16.�Warsztat�Terapii�Zajęciowej�w�Grodzisku

Mazowieckim�przy�Stowarzyszeniu�na�Rzecz�
Osób�Niepełnosprawnych�Malwa�Plus�

17.�Warsztat�Terapii�Zajęciowej�przy�DPS�
„Na�Przedwiośniu”�w�Warszawie

18.�Warsztat�Terapii�Zajęciowej�w�Jaworku
19.�Warsztaty�Terapii�Zajęciowej�w�Gostyninie

przy�Rzymskokatolickiej�Parafii�pw.�św.��Marcina�
20. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żurominie 

Caritas Diecezji Płockiej 
21. Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach

Honorowe wyróżnienia partnerów

wspierających podmioty ekonomii społecznej 

na Mazowszu w 2017r. otrzymali:

1.�Monika�i�Sławomir�Orlińscy�z�firmy�Dakoma�Sp.�z�o.�o.
2.�Grodziska�Spółdzielnia�„Malwa”
3.�Grzegorz�Benedykciński

-�Burmistrz�Grodziska�Mazowieckiego
4.�Mostostal�Siedlce�Sp.�z�o.o.�Sp.�k.
5.�Powiatowy�Urząd�Pracy�w�Mławie

* Podmioty zaznaczone  tłustym drukiem
zostały wyróżnione Mazowiecką Marką

Ekonomii Społecznej już po raz drugi.

Więcej o ekonomii społecznej na
stronie: http://www.es.mcps-efs.pl/
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Takie będą rzeczypospolite...
OTWOCK Tegoroczny 
Dzień Edukacji Narodowej, 
czyli po prostu Dzień Na-
uczyciela wypadł w sobotę, 
ale chyba we wszystkich 
szkołach obchodzono go 
w piątek 13 października. 
Kwiaty, życzenia, przed-
stawienia w wykonaniu 
uczniów – tak starano się 
docenić pracę nauczycieli.

Zawód nauczyciela to 
zawód szczególny, bo 
wymagający pasji i za-

angażowania, gratulujemy 
więc wybrania tej drogi 
zawodowej.” – m.in. takie 
słowa padły z  ust ucznia - 
konferansjera w  czasie po-
wiatowych obchodów Dnia 
Edukacji Narodowej, któ-
rych gospodarzem było LO 
Nr III im. J. Słowackiego. 
W wydarzeniu wzięli udział: 
starosta Powiatu Otwockie-
go Mirosław Pszonka, czło-
nek Zarządu Powiatu Aneta 

Bartnicka, przewodniczący 
Rady Powiatu Dariusz Graj-
da, skarbnik Powiatu  Wie-
sław Miłkowski, prezes Za-
rządu Oddziału Powiatowego 
ZNP Przemysław Gręzak, 
dyrektorzy powiatowych pla-
cówek oświatowych, nauczy-
ciele, którzy uzyskali wyższy 
stopień awansu zawodowego 
oraz nauczyciele nagrodzeni 
za swoją pracę dydaktyczno- 
wychowawczą. 

W trakcie uroczystości od-
bywającej się w  sali gimna-
stycznej „Słowaka” padło wie-
le ciepłych słów pod adresem 
pedagogów, i  to zarówno ze 
strony władz, jak i uczniów. 
Dariusz Grajda, podkreśla-
jąc znaczenie pracy tej grupy 
zawodowej, przywołał słowa 
Jana Zamoyskiego: „Takie 
będą Rzeczypospolite, jakie 
ich młodzieży chowanie… 
Nadto przekonany jestem, 
że tylko edukacja publicz-
na zgodnych i  dobrych robi 

obywateli.” Starosta Mirosław 
Pszonka – w dowód uznania 
- wręczył nagrody wyróżnio-
nym dyrektorom i  nauczy-
cielom. Z  LO Nr III im. J. 
Słowackiego uhonorowani 
zostali: dyr. Robert Pielak, 
zastępca dyr. Barbara Laskus, 
pedagog Iwona Woźnica, po-
lonistka Jolanta Wakulińska 
i historyk Jarosław Hertig. 

Część artystyczna w wykona-
niu uczniów ,,Słowaka” (przy-
gotowanych przez Jolantę 
Wakulińską) wywołała wielki 
aplauz i uśmiech na twarzach 
zebranych. Muzyka grana 
przez sekstet, czyli połączone 
siły młodzieży ze ,,Słowaka”, 
,,Gałczyna”, ,,Ekonomika” 
i  ,,Trójki”, układy taneczne, 
piosenki, będące parafrazą 
tekstów z  kabaretu Olgi Li-
pińskiej, scenki kabaretowe 
związane z życiem szkolnym 
miały bawić…  i bawiły. Mot-
to życiowe ,,Ściągacza pospo-
litego”: ,,Kto nie ściąga – ten 

nie osiąga”, marzenie ucznia 
,,Gdybym był prymusem, to 
po szkole z  wielkim animu-
szem dumnie chodziłbym 
jak paw”, zestaw nietypowych 
pomocy szkolnych służących  
nauczycielowi (np. worek gro-
chu, nauszniki, aparat rentge-
nowski, młotek, parasol) czy 

nauka języka polskiego przez 
Anglika na pewno zostaną 
w pamięci obecnych na uro-
czystości belfrów.

Wszystkim pedagogom 
i  pracownikom oświaty ży-
czymy zadowolenia z  pracy 
z  młodzieżą, sukcesów za-
wodowych, zdrowia oraz 

powodzenia w  życiu osobi-
stym. A  dodatkowo jeszcze: 
stalowych nerwów, żelaznej 
konsekwencji, miękkiego 
serca, anielskiej cierpliwości 
i miłego uśmiechu w kontak-
tach z uczniami.

Wakul

piknik jesienny dla zabawy 
i zdrowia
OTWOCK Deszczowa 
i ponura jesień, która nie 
rozpieszcza nas w tym 
roku, została zamieniona 
w pogodny dzień przez 
uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 3 przy ul. Koś-
ciuszki 28 w Otwocku. 14 
października odbył się tam 
piknik, który miał konkret-
ny cel - poprzez zabawę 
zwrócić uwagę przybyłych 
na zły stan infrastruktury 
sportowej w szkole oraz na 
możliwość jej modernizacji. 
W jaki sposób? Przez wy-
graną w otwockim budże-
cie obywatelskim.

Placówka od wrześ-
nia znowu stała 
się podstawów-
ką, stąd większe 
zainteresowanie 

rodziców sprawami szkoły. 
To właśnie z  ich inicjatywy 
w  minioną sobotę odbył się 
„Piknik jesienny w  Trójce”. 
Do organizacji wydarzenia 

przyłączyło się Miasto Ot-
wock, Komenda Powiatowa 
Policji, Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego, Graj Cafe 
oraz Ochotnicza Straż Pożar-
na z Wólki Mlądzkiej. 

Rada rodziców za zgodą 
dyrekcji przygotowała ,,Pik-
nik jesienny w Trójce”, który 
rozpoczął się 14 października 
o godzinie 13:00. 

Atrakcje dla dużych 
i małych
Główną atrakcją okazał się 

mecz piłki nożnej, w  której 
uczniowie mogli zmierzyć 
się ze swoimi opiekunami. 
Dodatkowo - przeprowadzo-
no lekcje fitnessu dla całych 
rodzin, turniej tenisa stoło-
wego, pokazy kick-boxingu, 
jazdy na hulajnodze, wikli-
niarstwa i  robotyki. Z  pew-
nością każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie.

Dla najmłodszych pociech 
również przygotowano wiele 
atrakcji. Mogły wziąć udział 

w zabawach, jak np. z chustą. 
Fani lego mieli okazję poba-
wić się ulubionymi klockami, 
a pozostali mogli uczestniczyć 
w  zajęciach plastycznych. 
Przeprowadzono także dużo 
konkursów sprawnościowych, 
podczas których uczniowie 
mogli zmierzyć się ze sobą 
nie tylko pod względem siły, 
ale także sprytu i logicznego 
myślenia. Uzdolnieni chemi-
cy zaprezentowali pokaz do-
świadczeń, który zachwycił 
niejednego rodzica.

Na terenie szkoły - na ze-
wnętrznym boisku - zorgani-
zowano również Miasteczko 
Ruchu Drogowego. Ustawio-
no na nim pas drogowy oraz 
znaki, dzięki czemu najmłodsi 
mogli uczyć się przepisów ru-
chu drogowego oraz ćwiczyć 
swoje umiejętności jazdy na 
rowerze. Natomiast już przy 
samym wejściu do budynku 
słychać było występy artystycz-
ne uczniów, którzy prezento-
wali na scenie swoje talenty. 
Jedni prezentowali się grupo-
wo jako klasa, a inni -  ci naj-
odważniejsi - również indywi-
dualnie. Szkoła zadbała także 
o przygotowanie dań ciepłych, 
kawy, lodów, sałatek, ciast oraz 
wielu innych przekąsek.

Przebudować 
betonowe boisko
Intencją rodziców, którzy 

zainicjowali piknik, było 
zwrócenie szczególnej uwagi 
na bardzo zły stan infrastruk-

tury sportowej w szkole. Jed-
na z mam złożyła swój projekt 
w tegorocznym budżecie oby-
watelskim Otwocka. Przewi-
duje on zagospodarowanie 
terenu za szkołą w taki spo-
sób, aby znalazł się na nim 
plac zabaw, boisko ze sztucz-
ną nawierzchnią i  strefa do 
ćwiczeń. Teren miałby być 
ogólnodostępny dla wszyst-
kich mieszkańców. Ucznio-
wie marzą o wyremontowa-
niu boiska, które aktualnie 
jest betonowe. Chcieliby 
także rozbudować plac za-
baw i  obiekt przeznaczony 
do ćwiczeń na świeżym po-
wietrzu. Miałby się on skła-
dać z  dwóch placów zabaw, 
wielofunkcyjnego boiska, 
siłowni, street workout oraz 
ścieżki zdrowia. Nie tylko ro-
dzice, ale również nauczyciele 
są przekonani, że w dzieciach 
tkwi wielki potencjał, a talen-
ty obecnie nie mogą być roz-
wijane z powodu brak takiej 
możliwości. 

Badali swoje serca 
Przy okazji pikniku w SP nr 

3 Miasto Otwock zorganizo-

wało bezpłatne badania ser-
ca i liczne konsultacje lekar-
skie. Skorzystało z nich około 
200 mieszkańców.

Na badania i porady lekarzy 
wstępnie przeznaczono czas 
od godz. 11.00 do 19.00, jed-
nak ze względu na dużą liczbę 
chętnych został on wydłużony 
do godziny 20:00. Zaintereso-
wani mogli wziąć udział w ba-
daniu EKG, pomiarze ciśnie-
nia krwi, pomiarze poziomu 
cholesterolu i  glukozy oraz 
pomiarze wskaźnika kostka 
- ramię (ABI). Dostępne były 
również badania czynnika ry-
zyka zawału serca i konsultacje 
kardiologiczne i dietetyczne. 

Inicjatywa cieszyła się 
dużym zainteresowaniem, 
szczególnie wśród osób star-
szych, ale nie tylko. Osoby 
młode również postanowiły 
skontrolować swoje zdrowie 
i  uzyskać porady od leka-
rzy. Była to jedna z niewielu 
okazji, kiedy podczas jedne-
go dnia i  w  jednym miejscu 
można było wziąć udział 
w tak licznych badaniach i to 
bezpłatnie. Odbyły się one 
w sali gimnastycznej, za spe-
cjalnymi parawanami, dzięki 
czemu pacjenci mogli liczyć 
na prywatność i dyskrecję. 

Weronika Świńczak 

Fo
t. 

ot
w

oc
k.

pl



11www.iOtwock.info23 października - 5 listopada 2017

Zarząd Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „apollo” w Otwocku, 
ul. Kopernika 12, 05-400 Otwock, tel. 515 267  629, e-mail: tkkf-otwock@o2.pl
zaprasza podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne), które są zainteresowane 
nabyciem (na podstawie  przetargu ograniczonego) udziału (do 70%) prawa 
użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej nr 38, obręb 95, w Otwocku, 
uregulowanej w KW Wa1O/00053605/3, o powierzchni 1,2466 ha do składania 
wstępnych ofert zawierających  m.in.:
-  opracowanie graficzne koncepcji zagospodarowania terenu części (do 70%) 

działki ewidencyjnej nr 38, obręb 95, w Otwocku, w terminie do 17 listopada 
2017 roku, do godz. 16,00 (decyduje data wpływu do siedziby Stowarzyszenia – 
Otwock, ul. Kopernika 12).

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach z napisem „Oferta na prze-
targ pisemny ograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej” 

Ze szczegółowymi warunkami składania ofert osoby zainteresowane mogą 
zapoznać się na naszej stronie internetowej www.tkkf-otwock.org.pl w zakładce 
Ognisko apollo.

POWIAT Jeśli potrzebu-
jesz zeszytów lub innych 
gadżetów do szkoły dla 
Twojego dziecka - zadzwoń 
do Mateusza. Znalazł on 
sponsora i zorganizował ak-
cję rozdawania gadżetów. 

Kilka miesięcy temu po-
wstała ciekawa inicjaty-
wa społeczna polegają-

ca na rozdawaniu przyborów 
szkolnych dla dzieciaków. Jej 
pomysłodawcą i  wykonaw-
cą jest Mateusz Pawłowski, 
absolwent Technikum Ad-
ministracyjnego przy SOSW 
dla Młodzieży Niewidomej 
i Słabowidzącej w Chorzowie. 
Szkołę ukończył w  czerwcu 
2016 roku. 

Mateusz ma 21 lat i jest oso-
bą niewidomą. Zorganizował 
już dwa konkursy plastyczne 
dla dzieci: jeden w 2015 roku 
pt. “Pieniądz przyszłości“, 
a  drugi w  2014 r. pt. “Krea-
tywne dziecko“. W  każdym 

konkursie wzięło udział po-
nad 700 osób.

Do oddania są gadżety do 
szkoły takie jak zeszyty, notat-
niki oraz zakładki do książek. 
Ich liczba jest ograniczona, 
więc spieszcie się!

Możliwa wysyłka (płatna).
Zainteresowanych zaprasza-

my do kontaktu telefonicznego 
pod numerem 505904182 lub 
na stronę akcji na Facebooku:

www.facebook.com/darmo-
we.gadzety.szkolne

BIZNeS / eDuKaCJa

reKlaMa

Szkolne gadżety do wzięcia ogłoszenie
dlA PodMIotóW ZAInteResoWAnyCh nAByCIeM 

udZiAŁu (dO 70%) PrAWA uŻytKOWANiA 
WiEcZyStEgO dZiAŁKi EWidENcyJNEJ Nr 38, 

OBręB 95, W OtWOcKu.

Inwestowanie w przyszłość 
i efektywne korzystanie z wody
Jedne z największych 
targów ochrony środowi-
ska na świecie WEFTEC, 
poświęcone w całości 
gospodarce wodnej 
i ściekowej odbyły się 
w dniach 30.09–04.10 
w Chicago. Wrażeniami 
z tego imponującego 
wydarzenia, podczas 
konferencji dotyczącej 
modernizacji oczyszczal-
ni ścieków w Otwocku, 
podzielił się prof. ndz. 
dr inż. Marek Gromiec 
z Wyższej Szkoły Ekologii 
i Zarządzania.

W   targach zor-
g a n i z o w a -
nych przez 
F e d e r a c j ę 
Ś r o d o w i s k a 

Wodnego (WEF) w Centrum 
Konwencji McCormick 
(340 tys. m² pow. wysta-
wienniczej), wzięło udział 
ponad tysiąc wystawców, 
producenci i eksperci bran-
żowi z  75 krajów świata 
oraz 20 tys. uczestników 
konferencji, odbywającej 
się pod hasłem: „Inwesto-
wanie w  przyszłość i  efek-
tywne korzystanie z wody”. 
Zaprezentowano najbar-
dziej nowatorskie urządze-
nia, produkty i  technolo-
gie oczyszczania ścieków, 
uzdatniania wody oraz 
przeróbki osadów ścieko-
wych z odzyskiem biogenów, 
surowców i energii.

„Skróciłem pobyt w  Chi-
cago, żeby zdążyć na jubi-
leuszową konferencję Ot-
wockiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i  Kanalizacji 
i  przyjechałem tu niemal 
prosto z  lotniska - wy-
znał prof. Marek Gromiec 
w  swoim inauguracyjnym 
wystąpieniu. – Zrobiłem to 
z  ogromnego szacunku dla 
dokonań kierownictwa i za-
łogi, działającej od 10 lat 
spółki, która wprowadziła 
wiele innowacyjnych rozwią-
zań w zakresie oczyszczania 
ścieków oraz zwiększenia 
produkcji energii z  bioga-
zu, powstającego w  wyniku 
procesów fermentacyjnych. 
OPWiK jest jedynym przed-
siębiorstwem branżowym 
w  Polsce, które posiada aż 
5 standardów ISO, wspo-
magających efektywne za-
rządzanie firmą. Gratuluję 
Mieczysławowi Kostyrze, 
prezesowi spółki i  wszyst-
kim pracownikom tych nie-
bywałych osiągnięć. Mam 
nadzieję, że pomimo różnych 
przeciwności zewnętrznych, 
niezależnych od spółki, uda 
się również rozwiązać prob-
lem gospodarki osadowej 
w tym przedsiębiorstwie”.

Profesor Marek Gromiec 
w  swoim wystąpieniu na 
uroczystej konferencji, pod-
sumowującej modernizację 
oczyszczalni ścieków oraz 
dziesięcioletnie dokonania 
OPWiK, w  której uczest-

niczyli przedstawiciele sa-
morządów oraz szefowie 
przedsiębiorstw wodociągo-
wo-kanalizacyjnych z  wielu 
rejonów Polski, skoncen-
trował się przede wszystkim 
na zagadnieniach związa-
nych z gospodarką osadową. 
W  dalszej części swojego 
wykładu podzielił się wraże-
niami z konferencji i targów 
w Chicago.

Wykład 
inauguracyjny
- Największym problemem 

jaki mamy do rozwiązania 
w Polsce są osady ściekowe 
– podkreślał prof. Marek 
Gromiec. - Bez opracowania 
rzetelnej strategii nie damy 
sobie z  tym rady. W  Polsce 
jest jeszcze wiele lagun, 
w  których składowane są 
osady ściekowe, co jest zaka-
zane w wielu krajach. Należy 
się spieszyć z rozwiązaniem 
tych problemów. Izba Go-
spodarcza Wodociągi Polskie 
od dawna zabiega o powoła-
nie Krajowego Programu 
Zagospodarowania Osadów 
Ściekowych i rząd powinien 
tę inicjatywę potraktować 
poważnie. Świat wykorzy-
stuje osady na wiele różnych 
sposobów, które zaprezento-
wano na wystawie w Chica-
go. Do ich przeróbki służy 
m.in. hydroliza techniczna, 
która pozwala na znaczne 
zwiększenie ilości bioga-
zu z  osadów ściekowych. 

W  Polsce ten proces został 
zastosowany w  Bydgoszczy 
i w Tarnowie, gdzie powsta-
ła najnowsza taka instalacja. 
Sposoby zagospodarowania 
osadów są coraz bardziej 
efektywne i  czas najwyższy, 
żeby uczynić z  nich priory-
tet również w  Polsce, gdzie 
prowadzonych jest kilka, 
bardzo ciekawych badań pi-
lotażowych, związanych z od-
zyskiem fosforu z osadów na-
wet do poziomu 50 procent.

Światowa 
konferencja
Konferencja w  Chicago 

obejmowała kilkaset sesji 
technicznych i około 30 war-
sztatów – kontynuował prof. 
Marek Gromiec. - Imprezie 
towarzyszył także Kongres 
Wód Opadowych, złożony 
z 15 sesji technicznych, zor-
ganizowany przez Instytut 
Wód Opadowych. Specja-
listyczna wiedza i  techno-
logiczne nowinki w tym za-
kresie będą bardzo pomocne 
przy rozwiązywaniu wielu 
problemów związanych 
z gospodarowaniem wodami 
odpadowymi także w Polsce.

Główne sesje tematyczne 
konferencji WEF były po-
święcone efektom prac ba-
dawczych i  wprowadzaniu 
rozwiązań innowacyjnych 
w  procesie oczyszczania 
ścieków przemysłowych, 
gospodarowaniu wodami 
opadowymi i osadami ścieko-

wymi, odzyskiwaniu wody ze 
ścieków i jej dezynfekcji przy 
użyciu najbardziej efektyw-
nych metod. Drobiazgowo 
analizowano też globalne 
problemy związane z kurczą-
cymi się na świecie zasobami 
wód, wskazując na sposoby 
przeciwdziałania tym nieko-
rzystnym zjawiskom.

- Tegoroczna impreza 
w  Chicago została zainau-
gurowana przez otwarcie 
Światowego Centrum Wody 
przez amerykańskich wi-
ceministrów: handlu Iana 
Seffa oraz ochrony środo-
wiska Lee Forsgrena (Urząd 
Wody). Uczestnicy konferen-
cji mieli okazję do zwiedze-
nia obiektów wybudowanej 
w  1928 roku oczyszczalni 
ścieków w  Chicago, którą 
teraz przekształcono w  gi-
gantyczny Zakład Odzysku 
Wody, gdzie znajduje się 
największa na świecie insta-
lacja do odzyskiwania fosfo-
ru ze ścieków.

W  ocenie prof. Marka 
Gromca, światowa kon-
ferencja i  targi w  Chicago 
wskazują na rosnące znacze-
nie innowacyjny rozwiązań 
w  gospodarowaniu zasoba-
mi wodnymi. Ochrona wód 
przed zanieczyszczeniem 
oraz jej zasobów staje się 
jednym z  najważniejszych 
priorytetów na świecie.

Jolanta Czudak 
Portal Liderzy innowacyjności

PROF. NDz. DR HAb. 
inż. Marek groMieC, 
członek Krajowej rady 
Gospodarki Wodnej i Ko-
mitetu Gospodarki Wodnej 
Polskiej akademii Nauk, 
członek akademii Wybitnych 
absolwentów architektury, 
Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska na uniwersytecie 
w Teksasie (jest też pierw-
szym Polakiem, który został 
uhonorowany przyjęciem do 
tej prestiżowej amerykańskiej 
akademii), ukończył Wydział 
Inżynierii Sanitarnej i Wodnej 
Politechniki Warszawskiej, na 
której obecnie, poza dzia-
łalnością dydaktyczną, jest 
przewodniczącym rady Kon-
sultacyjnej Wydziału Instalacji 
Budowlanych, Hydrotechniki 
i Inżynierii Środowiska. Jest 
wykładowcą w Wyższej 
Szkole ekologii i Zarządza-
nia w Warszawie, doradcą 
i ekspertem wielu organizacji 
krajowych i zagranicznych 
z zakresu gospodarki wodnej 
i inżynierii środowiska m. in. 
ekspertem ds. gospodarki 
wodnej Komisji Środowiska 
Senatu IX kadencji.
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Mocne trio
OTWOCK Miłośnicy rocko-

wego grania będą zachwyce-
ni, ponieważ już w ten piątek 
w  otwockim klubie „Smok” 
wystąpią trzy świetne kapele 
spod znaku mocnego „łoje-
nia”. Będą to: „The Analogs”, 
„GaGa Zielone Żabki” i „Ra-
dioaktywny Świat”. Bilety 
w  przedsprzedaży – 35 zł, 
w dniu imprezy 45 zł.

27 października (pią-
tek), godz. 18.00
Klub smok, otwock, ul. 
Warszawska 11/13

MiłoSne Manewry 
JÓzEFÓW Już 28 paź-

dziernika na deskach MOK 
-u  wystąpi Jarosław Tyran 
w  koncercie „Manewry mi-
łosne, czyli powtórka jak za 
dawnych lat”. Wokalista nie 
pojawi się sam – towarzyszyć 
mu będą muzycy z Akademii 
Muzycznej w  Katowicach 
pod nazwą Retro Band. Pro-
gram występu oparty został 
na piosenkach z  repertuaru 
Eugeniusza Bodo oraz An-
drzeja Boguckiego i Mieczy-
sława Fogga. Usłyszeć będzie 
można m.in. takie utwory jak: 
Całuję Twoją dłoń madame, 
Umówiłem się z nią na dzie-
wiątą, Spostrzegłem dzisiaj 
pierwszy siwy włos, Bo to się 
zwykle tak zaczyna, Jestem 
w niebie, W małym kinie. Bi-
lety w cenie 20 zł do nabycia 
w kasie MOK.

28 października (sobo-
ta), godz. 18.00 
Miejski Ośrodek Kultu-
ry, Józefów, ul. Wyszyń-
skiego 1

PrzePiS na Młodość
JÓzEFÓW Jeśli nie ma-

cie pomysłu na niedzielne 
popołudnie, to na pewno 
zainteresuje Was spektakl 
w  wykonaniu aktorów tea-
tru „Mam Teatr”: Marzanny 
Graff i  Aleksandra Miko-
łajczaka pt. „Wiecznie mło-
dzi”. Komedia ta traktuje 
o ludziach w średnim wieku, 
którzy chcą być młodsi i pięk-
niejsi, a do tego sprawniejsi 
niż kiedykolwiek byli. Oczy-
wiście jak najszybciej i  jak 

najmniejszy wysiłkiem czy 
nakładem finansowym. We-
dług wszechobecnych reklam 
czy poradników w Internecie 
jest to możliwe… Ale czy na 
pewno? Bilety - 20 zł do na-
bycia w kasie MOK.

29 października (nie-
dziela), godz. 18.00
MOK, Józefów, ul. Wy-
szyńskiego 1

Wieczory huMoru 
i Satyry
OTWOCK Ruszają “Ot-

wockie wieczory humoru 
i  satyry”! Z założenia to im-

preza cykliczna, która odby-
wać się będzie przynajmniej 
raz w miesiącu Powiatowym 
Młodzieżowym Domu Kul-
tury, prezentując artystów 
uznanych, a  często niezna-
nych, laureatów najważniej-
szych festiwali kabaretowych, 
gwiazdy stand-upu oraz im-
prowizacji. Pierwszy wieczór, 
4 listopada wypełni rozrywka 
na najwyższym poziomie. Po 
raz pierwszy wiercić dziu-
ry w  brzuchu i  bawić naszą 
publiczność będą gwiazdy 
Zielonogórskiego Zagłębia 
Kabaretowego, zwycięzcy 
ubiegłorocznego Ryjka - ka-
baret Zachodni! Doświadcze-
nie, talent aktorski i umiejęt-
ność wejścia w  bezpośredni 
kontakt z widzem sprawiają, 
że Zachodni zajdzie Wam 
w  głowy i  nie będzie chciał 
wyjść. Bilety 25 zł przed-
sprzedaż /30 zł w dniu impre-
zy, dostępne w PMDK oraz na 
stronie biletynakabarety.pl. 
Rezerwacje: (22) 779-33-57 
oraz e-mail: pmdk.otwock.
adm@gmail.com

4 listopada (sobota), 
godz: 19.00.
PMdK, otwock, ul. Po-
niatowskiego 10

niecodzienne znicze
JÓzEFÓW Klub Kobiet 

Miejskich zaprasza na kolejne 
spotkanie, tym razem z wień-
cami i stroikami na cmentarz. 
Podczas zajęć nauczycie się 
jak z tego, co się ma pod ręką 
- w domu, ogrodzie czy lesie - 
zrobić wieniec oraz stroik na 
groby. Weźcie ze sobą zielone 
gałązki, np. świerku czy tui, 
niewielki znicz, szyszki, za-
suszoną trawę, korę, kwiaty 
sztuczne oraz inne dekora-
cje. Wstęp wolny. Obowią-
zują zapisy: tel. 22 789 22 84 
lub e-mail: agnieszka.jung@
mokjozefow.pl. 

24 października (wto-
rek), godz. 10.00 
MOK, Józefów, ul. Wy-
szyńskiego 1

SPotkanie z PiSarką
OTWOCK Miejska Biblio-

teka Publiczna zaprasza na 
spotkanie autorskie z Renatą 

Chołuj, autorką książek “Stan 
podgorączkowy“ i “Geriavity“.

“Geriavity“(2014) i  “Stan 
podgorączkowy“ (2016) to 
historie z  życia pewnego gi-
nekologa. Jak relacjonują 
dotychczasowi czytelnicy, 
książki szczególnie dobrze 
nadają się na jesienne chan-
dry, bo zawarta w nich dawka 
humoru każdemu poprawia 
nastrój. Wiele osób zgadza 
się, że autorka ma dar wy-
myślania komicznych sytuacji 
i dialogów. Receptą, którą wy-
pisuje czytelnikom bohater-
-ginekolog jest uśmiech. 

czwartek, 26 paździer-
nika, godz. 18.00
MBP, Czytelnia dla 
dorosłych, ul. Andriol-
lego 45
Wstęp wolny

naturalna 
odPorność
JÓzEFÓW „Sięgnij po 

zdrowie i  radość życia z  na-
tury i kultury!” to nowy cykl 
prozdrowotnych spotkań or-
ganizowanych przez Miejski 
Ośrodek Kultury w  Józefo-
wie. Przed zainteresowa-
nymi drugie już spotkanie, 
tym razem pod hasłem „Od-
porność dla całej rodziny 
od Matki Natury”. Poznacie 
swój jesienno-zimowy zegar 
biologiczny, dowiecie się, że 
jedzenie jest naszym życio-
dajnym paliwem, poznacie 
ziołowe kuracje wzmacnia-
jące, naturalne antybiotyki 
z ,,bożej” apteki oraz domowe 

zabiegi wzmacniająco-lecz-
nicze. Prowadzenie: Jolanta 
Romaszewska-Hrymniak 
– mistrz naturoterapeuta. 
Wstęp wolny. 

27 października (pią-
tek), godz. 18.00 
MOK, Józefów, ul. Wy-
szyńskiego 1

introligatorzy
OTWOCK Klub Mlądz 

zaprasza wszystkich na war-
sztaty dla młodzieży i doro-
słych pt. „Twórcza posiadów-
ka”. Tym razem uczestnicy 
poczują się jak w  pracowni 
introligatorskiej i  wykonają 
notes. Wstęp 10 zł – zapisy 
telefonicznie (22 788 45 71) 
bądź osobiście.

27 października (pią-
tek), godz. 18.00 
Klub Mlądz, Otwock, ul. 
Majowa 202

Przygotował: Wakul

słowacki na ,,słowaku”
OTWOCK 
Murale, czyli 
- najprościej 
mówiąc- 
wielkoformatowe 
grafiki na ścianach 
budynków, na 
stałe wpisują się 
w koloryt Otwocka. 
Najnowszy 
malunek 
znalazł się na 
lO Nr III im. J. 
Słowackiego. 

Oto ze ściany bu-
dynku przygląda 
się wędrującym 
do szkoły ucz-
niom ich patron 

– romantyczny poeta Juliusz 

Słowacki, Julek, Juleczek… 
A minę ma z lekka ironiczną. 
Projekt MURAL został zre-
alizowany za sprawą przy-
jaciół, absolwentów liceum, 
czyli znanej na FB grupy 
zapaleńców (https://www.
facebook.com/otwockiemu-
rale ) ubarwiających Otwock. 
Pomysł na umieszczenie wi-
zerunku patrona na szkole 
skrystalizował się w wakacje 
po obejrzeniu ich najnow-
szego projektu artystycznego 
wykonanego na Otwockim 
Zakładzie Energetyki Ciep-
lnej. Odzew był natychmia-
stowy – rozmowa, akcepta-
cja dyrekcji, wizualizacja… 
i  czekanie na bezdeszczowy 
dzień. Udało się i  liceum 
znów się wyróżnia spośród 
innych szkół otwockich ( już 
nie tylko wynikami w nauce 
). Mural w widoczny sposób 
łączy tradycję z nowoczesną 
formą. Podziękowania nale-
żą się absolwentowi ,,Słowa-

ka” Maćkowi Łabudzkiemu, 
który koordynował działania 
projektowe oraz wszystkim 
pracującym przy realizacji 

zadania. Chapeau bas, Pa-
nowie i Panie!

opr. Wakul

zatrudni kierowców
Prawo jazdy C + E, 

wymagane doświadczenie,

CV proszę kierować na adres: 
biuro@bruk-bud.com.pl
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OTWOCK Młodzież Zespo-
łu Szkół Ekonomiczno-Ga-
stronomicznych im. Stani-
sława Staszica w Otwocku 
dzień 6 października 2017 r. 
zapamięta długo. Oto z jej 
czynnym udziałem miało 
miejsce przekazanie szkole 
pod opiekę sztandaru Bata-
lionów Chłopskich Oddziału 
w Karczewie w 77 rocznicę 
utworzenia tej formacji 
zbrojnej polskiego ruchu 
ludowego.  

uroczystość rozpoczęła 
się od wprowadzenia 
pocztów sztandaro-

wych i   odśpiewania hymnu 
narodowego przy akompa-
niamencie Orkiestry Dętej 
OSP Karczew pod batutą 
Zbigniewa Chodaka. Następ-
nie dyrektor szkoły Apolonia 
Żołądek powitała przybyłych 
gości, m.in. : płk. Jana Bąka, 
żołnierza WP - w czasie wojny 
żołnierza BCh, a dziś prawie 

stulatka - prezesa Zarządu Po-
wiatowego PSL, starostę Po-
wiatu Otwockiego Mirosława 
Pszonkę, prezydenta Otwocka 
Zbigniewa Szczepaniaka, rad-
ną Sejmiku Mazowieckiego 
Jolantę Koczorowską, prze-
wodniczącą Komisji Kultury 
i Oświaty Sejmiku Mazowie-
ckiego Bożenę Żelazowską, 
która wraz z  Fundacją Mło-
dzieży Wiejskiej pomagała 
ZSE-G w organizacji tego pa-
triotycznego wydarzenia, pro-
boszcza parafii pw. św. Win-
centego a Paulo w Otwocku ks. 
Bogdana Sankowskiego, prze-
wodniczącego Rady Powiatu 
Otwockiego Dariusza Grajdę, 
radnych powiatowych, dy-
rektora ZDP Marka Płaczka, 
dyrektorów szkół i naturalnie 
swoich uczniów.

Płk Jan Bąk i dyrektor ZSE-
-G Apolonia Żołądek podpisa-
li akt przekazania, co przyjęte 
zostało brawami, a  gdy uci-
chły, pułkownik ujął drzewce 

sztandaru i  wręczył go pani 
dyrektor, która ucałowała go 
i przekazała pocztowi uczniów.

Dyrektor Apolonia Żołądek 
i  starosta Mirosław Pszonka 
podpisali porozumienie po-
między Powiatem Otwockim 
i ZSE-G gwarantujące opiekę, 
szacunek i konserwację otrzy-
manego sztandaru. Następ-
nie chór szkolny i  uczniowie 
zaśpiewali hymn Batalionów 
Chłopskich i hymn szkoły.

Spośród okolicznościowych 
przemówień najbardziej wzru-
szające było płk Jana Bąka, 
który podziękował młodzieży 
szkolnej za przejęcie sztan-
daru. Prosił także, by dbano 
o niego tak, jak żołnierze BCh 
z Karczewa, Otwocka, Sobień-
-Jezior starali się zadbać, czę-
sto przelewając krew, a nawet 
ginąc, by Polska była wolna od 
niemieckiego okupanta. Nic 
zatem dziwnego, że ten dzielny 
żołnierz, prawy Polak i wielo-
letni radny miasta Otwocka, 

dostał olbrzymie brawa.
Po części oficjalnej czekała 

miła niespodzianka - grupa 
młodzieży zaprezentowała 
muzyczną inscenizację „Wese-
la” Stanisława Wyspiańskiego. 
Aktorzy ubrani w ludowe stro-
je kołbielskie tańcem i wybra-

nymi fragmentami dramatu 
uświadomili wszystkim, że 
polskość należy pielęgnować 
i dbać.

Uroczystość niezwykle pa-
triotyczna i dająca nadzieję, że 
młode pokolenie będzie kul-
tywować pamięć o Polakach, 

którzy walczyli, by oni teraz 
mogli żyć spokojnie, mogąc się 
uczyć, bawić na dyskotekach… 
Dziadkowie, przelewając krew, 
o tym marzyli. Dziękujmy im 
więc za waleczność.

Andrzej Kamiński

OTWOCK raczej nie kojarzy 
się z nowinkami technicz-
nymi w ogóle, a kolejowymi 
w szczególności. Dzisiaj 
już chyba nikt nie pamięta, 
że mogło być inaczej i że 
Otwock mógł znaleźć się na 
pierwszych stronach gazet 
Europy i świata. A to za spra-
wą... kolei dużych prędkości.

W  1934 r. poja-
wił się „sza-
lony” pomysł 
wybudowania 
alternatywnej 

kolei z Warszawy do Otwocka. 
W  dzienniku „ABC” nr 161 
z  14 czerwca 1934 r. pojawił 
się artykuł pod intrygującym 
tytułem „Kolej napowietrz-
na do Otwocka”. W  artykule 
tym możemy przeczytać, że 
Towarzystwo Belgijskie za-
rządzające kolejkami wąsko-
torowymi w rejonie Warszawy 
w tym i Kolejką Jabłonowską 
zaczęło opracowywać pro-
jekt nowoczesnej kolei mo-
torowej. W tym i w kolejnych 
artykułach ukazujących się 
w warszawskiej prasie podano 

garść szczegółów, jak miała ta 
kolej wyglądać. Jednak co do 
szczegółów technicznych opi-
sy te w zależności od artykułu 
różniły się od siebie. Świadczy 
to zapewne o tym, że projekt 
był w  bardzo wczesnej fazie 
koncepcyjnej i rozważano róż-
ne rozwiązania.

Pierwszy jej odcinek miał po-
wstać na prawym brzegu Wisły 
i połączyć Warszawę z Otwo-
ckiem, a  stacja początkowa  
- znajdować w pobliżu mostu 
im. księcia Józefa Poniatow-
skiego. Kolej ta miała wyglądać 
całkowicie odmiennie do tego, 
co wówczas było na terenie 
Polski i  planowano, aby była 
wzorowana na eksperymental-
nej kolei „Railplane”. Myślano 
bowiem o wybudowaniu toro-
wiska na wysokości 7 m wspar-
tego na żelaznych podporach 
(podobnie funkcjonuje obecnie 
m.in. metro w Nowym Jorku). 
Torowisko miało się składać 
z dwóch szyn: jednej głównej 
podtrzymującej wagon i dru-
giej pomocniczej stabilizują-
cej go i zapobiegającej odchy-
leniom. Po tej linii poruszałyby 
się bardzo nowoczesne wagony 
motorowe kształtem przypo-
minające sterowce z napędem 
motorowo-śmigłowym (tzn. 
napęd z silnika nie był przeno-
szony na koła napędowe tylko 
na umieszczone z  tyłu wago-
nu śmigło). W wagonie miało 
być miejsce dla 30 pasażerów 
i dwóch osób obsługi (maszy-
nisty i konduktora). Samą ko-
lej planowano poprowadzić po 
linii prostej bez większych łu-
ków na drodze, a jej całkowita 
długość miała wynieść 40 km. 
Jednocześnie  przebiegałaby 
przez wszystkie osiedla let-

niskowe tzw. linii otwockiej. 
Planowano, że wagony będą 
poruszały się z prędkością 200 
km/h, a nawet większą (w póź-
niejszych doniesieniach wspo-
minano tylko o prędkości 150 
km/h). Miała być alternatywą 
przede wszystkim dla powol-
nych kolejek wąskotorowych 
i częściowo dla kolei normal-
notorowej.

W  kolejnych doniesieniach 
prasowych możemy przeczy-
tać, że szacowany koszt całej 
inwestycji to ok. 20 000 000 
zł. Zapewniano też, że będzie 
to bardzo bezpieczny środek 
lokomocji. Początkowo infor-
mowano, że całą inwestycję 
sfinansuje kapitał belgijski. 
Jednak ostatnie doniesienia 
wspominały o  tajemniczym 
konsorcjum angielskim.

Pod koniec 1934 r. prasa 
przestała informować o  tym 
przedsięwzięciu, co nie świad-
czy, że o nim zapomniano cał-
kowicie. W  planach rozwoju 
osiedli linii otwockiej i gminy 
Wawer pojawiały się korytarze 
komunikacyjne rezerwowane-
go terenu na potrzeby nowych 
linii kolejowych, w tym i tej na-
powietrznej. Nawet pojawił się 
plan budowy alternatywnej 
kolejki po wschodniej stronie 
Kolei Nadwiślańskiej. Ale to 
już temat na kolejną opowieść.

W tym czasie w Europie pro-
wadzono badania nad paroma 
projektami szybkich kolei. Na 
odcinku z  Warszawy do Ot-
wocka planowano wybudo-
wać kolej systemu „Railplane” 
testowanego w Wielkiej Bry-
tanii. Konstrukcja była bar-
dzo nowatorska jak na swoje 
czasy i wyprzedzająca rozwój 
kolejnictwa o kilkadziesiąt lat. 

Napędzany śmigłami futu-
rystyczny pociąg „Railplane” 
został skonstruowany przez 
szkockiego inżyniera George 
Bennie i publicznie zaprezen-
towany pierwszy raz w 1921 r. 
Była to lekka konstrukcja po-
dobna do Zeppelina porusza-
jąca się między dwiema szyna-
mi - górną i dolną. Napędzana 
była silnikiem spalinowym 
lub elektrycznym i zaopatrzo-
na w  lotnicze śmigła. Pociąg 
miał rozwijać prędkość do 
120 mil na godzinę, czyli oko-
ło 192 km/h. Próbny tor dla 
tego pociągu został otwarty 
w 1930 roku w Milngavie koło 

Glasgow (Szkocja). Pasaże-
rowie mieli dostęp do niego 
przez umieszczoną wysoko 
platformę-dworzec. Odcinek 
testowy z  pociągiem stał się 
celem wycieczek inżynierów 
i pasjonatów kolejnictwa z ca-
łego świata. Bennie zapewniał, 
że jego system jest tańszy od 
tradycyjnych linii kolejowych, 
ponieważ nie wymagał budo-
wy mostów, wiaduktów, nasy-
pów, przekopów i tuneli. Nie-
stety, projektantowi nie udało 
się nigdy uzyskać finansowego 
wsparcia dla swojego projektu, 
co poskutkowało jego bankru-
ctwem w 1937 r. Wybudowany 

odcinek testowy został zezło-
mowany w 1941 r., a sam pociąg 
w 1956 r. Dwa lata wcześniej, 
w 1954 roku, zmarł w biedzie 
i zapomnieniu sam konstruk-
tor inżynier George Bennie.

Niestety, te ambitne plany, 
pomimo przychylności władz 
państwowych, nie zostały zre-
alizowane. Zaważyło na tym to, 
co zwykle w takich sytuacjach - 
brak wystarczających środków 
finansowych na ich realizację. 
A może obawa o bezpieczeń-
stwo pasażerów podróżujących 
z tak zawrotną prędkością?

Paweł Ajdacki

HISTOrIa

„zeppelinem” do otwocka w... 10 minut

Wygląd konstrukcji i wa-
gonu kolejki. Ilustracje 
pochodzą z wydawnictw 
reklamujących kolejkę 
„Railplane”

Plakat reklamujący nową kolej.

Pokoleniowe przejęcie sztandaru BCh
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Od sukcesu do sukcesu
KARATE W październiko-
we weekendy zawodnicy 
Klubu Sportów Walki Bushi 
brali udział w dwóch mię-
dzynarodowych turniejach. 
Z obydwu przyjechali z 
pełnym zestawem medali.

Szczęśliwa siódemka 
z Rzeszowa 
Na rozegranych w Rzeszo-

wie w dniach 14-15 paździer-
nika Wagowych Mistrzo-
stwach Europy Kyokushin 
Karate organizacji World 
Kyokushin Budokai (WKB) 
zawodnicy Klubu Sportów 
Walki BUSHI zdobyli 7 
medali. Złoto w kumite wy-
walczyli Szymon Olpiński i 
Aleks Wadych. Ze srebrny-
mi medalami wrócili Karol 
Brejtfus i Antoni Sawka w 
kumite oraz Filip Rutkowski 
w konkurencji kata. Brąz w 
kumite zdobyli: Kamil Kisiel 
oraz jedyna seniorka w ekipie 
Agnieszka Winek.

W zawodach udział wzięło 
425 zawodników z Rumunii, 
Ukrainy, Białorusi, Węgier, 
Słowacji, Łotwy, Niemiec, Hi-
szpanii, Belgii, Szwecji, Rosji, 
Grecji i z Polski. Zawody były 
otwarte dla wszystkich orga-
nizacji kyokushin. 

Szymon Olpiński  (kat. ju-
niorów 16-17 lat pow. 75 kg) 
zajął pierwsze miejsce w swo-

jej kategorii, deklasując rywa-
li siłą fizyczną i wyczuciem 
walki. Ostatecznie wszystkie 
walki wygrał przed upływem 
regulaminowego czasu. 

Złoto w najmłodszej kate-
gorii mistrzostw wywalczył 
Aleks Wadych (kat. chłopców 
8-9 lat do 35 kg). We wszyst-
kich walkach górował nad 
przeciwnikami szybkością i 
przewagą techniczną. 

Drugim miejscem musiał 
się tym razem zadowolić Ka-
rol Brejtfus (kat. juniorów 
15-17 lat do 70 kg). W fina-
le zmierzył się z bardzo do-
brym zawodnikiem z Ukrainy 
Dmytro Haidukov, a dodat-
kowo przebyta tuż przed za-
wodami infekcja nie pozwo-
liła mu na rozwinięcie całości 
swoich możliwości.

Srebro po bardzo błyskot-
liwych i zaciętych walkach 
wywalczył Antoni Sawka 
(kat. chłopców 10-11 lat do 
35 kg, najliczniejsza katego-
ria mistrzostw). W drodze do 
finału stoczył aż cztery zwy-
cięskie pojedynki.

Filip Rutkowski (kat. kata 
10-11 lat) prezentując zna-
komitą precyzję i dynamikę 
wykonania tylko minimalnie 
przegrał złoto z Maksymem 
Sapranyi z Ukrainy.

Agnieszka Winek wystarto-
wała w kat. seniorek do 65 kg 

i tych zawodach musiała za-
dowolić się brązowym meda-
lem. W półfinale spotkała się 
z młodą, ale już bardzo utytu-
łowaną zawodniczką z Rosji 
Ksenią Doronina, która oka-
zała się mocniejsza od Winek.

Trzecie miejsce zdobył tak-
że Kamil Kisiel (kat. juniorów 
14-15 lat do 60 kg).

Ponadto KSW Bushi na tych 
mistrzostwach reprezento-
wali: Jan Kacprzak, Patryk 
Kowala, Cezary Malik, Karol 
Utrata, Borys Zabłocki, Jakub 
Zdrodowski i Oskar Gębala.

Zawodnikom KSW Bushi 
sekundowali sensei Krystian 
Witak, senpai Zbigniew 
Rutkowski i senpai Szymon 
Olpiński, a w roli sędziów 
wystąpili: shihan Paweł 
Juszczyk, sensei Wiktor Bi-
das i sensei Malwina Jerzak.

Niezaskakująca 
zmiana
7 października w mieście 

Skarżysko – Kamienna odbył 
się III Międzynarodowy Tur-
niej Karate Shinkyokushin, 
na który pojechała dziewię-
cioosobowa reprezentacja 
KSW Bushi. Występ zakoń-
czyli z 6 medalami. Złoto 
zdobyli: Błażej Polak, Jan 
Kacprzak i Wiktor Bidas. 
Drugie miejsce wywalczyła 
Zuzanna Dąbrowska, a trze-

cie - Piotr Augustynowicz i 
Szymon Lechniak.

W zawodach wzięło udział 
280 zawodników z Polski i 
Rosji; głównie z organiza-
cji WKO, ale także z WKB, 
Kyokushinkan, KWF i IKO 
Nakamura. Sporym zasko-
czeniem dla uczestników 
było rozegranie zawodów 
dla młodzieży ściśle według 
przepisów European Karate 
Organization (EKO Shinky-
okushin), a nie tak jak było 
napisane w regulaminie 
turnieju, czyli mniej więcej 
zgodnie z przepisami Pol-
skiego Związku Karate. O 
zmianie poinformował przed 
rozpoczęciem zawodów sę-
dzia główny i prezes PFKS 
shihan Remigiusz Karpiński, 
czym szczególnie zaskoczeni 
byli zawodnicy i kierownicy 
ekip z Rosji. Dla doświad-
czonych zawodników KSW 
Bushi zmiana regulaminu nie 
była utrudnieniem. Oprócz 
wymienionych medalistów 
klub reprezentowali rów-
nież: Weronika Józefowska, 
Stanisław Kwaśniak  oraz 
Barek Sobiczewski. W roli sę-
dziego wystąpił shihan Paweł 
Juszczyk, a w roli sekundan-
tów Agnieszka Winek, Miko-
łaj Pałyska i Malwina Jerzak.

opr. Wakul

Dominacja Mistrza powód do dumy

JUDO Wielkie powody do 
dumy ma cała społeczność 
klubu UKJ Yuko Józefów, 
bowiem na rozgrywa-
nym niedawno, jednym 
z największych turniejów 
w Europie - XIX Warsaw 
Judo Open 2017, klub zajął 
8 miejsce. Indywidualnie 
było jeszcze lepiej: Szymon 
Szymański zdobył złoty 
medal, a Alicja Sokołowska 
- srebrny.  

W  turnieju wystą-
piło ponad 1800 
zawodników z  31 

państw i ponad 300 klubów, 
a  w  punktacji medalowej 

wśród klubów wyżej sklasy-
fikowanych niż klub z  Józe-
fowa była tylko jedna ekipa 
z Polski. Szymon Szymański 
to nie zawodnik „no name”, to 
mistrz Polski, stąd presja była 
spora. W  pierwszej rundzie 
Szymon wylosował wolny 
los, a  w  następnych zdomi-
nował zawodników z Arme-
nii, Węgier, Belgii, Norwegii, 
aby w finale pokonać repre-
zentanta Gruzji. Na turnieju 
świetnie zaprezentowała się 
również Alicja Sokołowska, 
która zdobyła srebrny krążek. 
Gratulujemy. 

Wakul

szACHY Za nami X Otwo-
cka Jesień Szachowa o Pu-
char Dyrektora Powiatowe-
go Młodzieżowego Domu 
Kultury w Otwocku. Wielu 
laików uważa, że szachy to 
nie sport, porównując je np. 
do piłki nożnej czy boksu. 
Szachy? Gdzie tu rywali-
zacja, gdzie adrenalina?... 
Mylicie się moi mili, bowiem 
Międzynarodowy Komitet 
Olimpijski uznaje szachy za 
dyscyplinę sportu. 

Tutaj rywalizuje się siłą 
umysłu, a  nie mięśni. 
To jest jeden z niewielu 

sportów, które łączą poko-
lenia, a tacy ludzie jak m.in. 
Andrzej Dobrowolski robią 
wszystko, by osiągnięcia 
otwockich szachistów były 
powodem do dumy – nie 
tylko na lokalnej arenie, ale 
i  w  kontekście ogólnopol-
skim. Przykładem jest Joanna 
Kaczmarska (otwocczanka!), 
która w dniach 16-26 wrześ-
nia reprezentowała Polskę na 
Mistrzostwach Świata w Sza-
chach Juniorów K16. Swoim 
występem potwierdziła, że 
należy do światowej czołówki 
szachistek w swojej kategorii 
(rozegrała 11 rund – 5 wygra-
ła, 3 zremisowała, zajmując 
13 miejsce). Gratulujemy 

Joannie jak również zawod-
nikom Jesieni Szachowej. 
Wyniki poniżej. 

turniej główny
1. arcymistrz Mirosław Gra-
barczyk  
2. Magdalena Harazińska   
3. Jacek Szwaj    
 
Klasyfikacja dziewcząt:
1. Najlepszą zawodniczką 
oraz zawodnikiem do lat 14 
została Magdalena Haraziń-
ska,
2. agata Kraszewska Otwock
3. Karolina Gołda    

turniej dla zawodników 
z iV kategoriami
1. Piotr Kociszewski  MOK 
Józefów
2. Bartłomiej Jesiotr  MOK 
Józefów

3. Grzegorz Muniak  MOK 
Józefów

turniej klasyfikacyjny dla 
zawodników początkujących
1. Dariusz Strupiechowski 
2. Przemysław Kabala 
3. Jakub Pietryka MOK 
Józefów

Normy na iV kategorię zdo-
byli: Dariusz Strupiechowski, 
Przemysław Kabala, Jakub 

Pietryka
Normy na V kategorie 
zdobyli: antoni Zięcina MOK 
Józefów, Grzegorz Bąk SP 
Glinianka, lucyna Smolak 
Glinianka

Puchar, medale i  nagrody 
rzeczowe najlepszym za-
wodnikom wręczyła Ewa 
Musiejko, dyrektor Powiato-
wego Młodzieżowego Domu 
Kultury w Otwocku 
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