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Jeszcze przed drugą 
turą wyborów odbyło się 
otwarcie kolejnego prze-
targu na budowę szkoły. 
Prezydent Otwocka za-
wnioskował do przewod-
niczącego rady miasta  
o zwołanie sesji nadzwy-
czajnej w tej sprawie. 
Przewodniczący uczynił to 
tydzień po wniosku prezy-
denta, czyli już po drugiej tu-
rze wyborów. Na sesji wnio-
sek o zabezpieczenie 18 
mln 800 tys. zł na budowę 
szkoły w kolejnych dwóch 
latach został przez więk-

Szkoła w Wólce Mlądzkiej? 
– Nie tym razem!

O szkole w Wólce Mlądzkiej i planach jej budowy pisaliśmy od kilku lat. Dla mieszkańców całego miasta temat stał się głośny 
przed wyborami, kiedy to rodzice i dzieci z tej szkoły postanowili zablokować drogę krajową nr 17, domagając się w ten sposób 
od radnych zabezpieczenia w budżecie środków pozwalających na podpisanie umowy na jej budowę. Każdy z kandydatów na 
prezydenta w swojej kampanii zapewniał mieszkańców Wólki, że dopilnuje, aby szkoła powstała, dlatego wiele osób uważało, że 
podpisanie umowy na rozpoczęcie tej inwestycji będzie czystą formalnością… Nic bardziej mylnego.

szość radnych odrzucony.
Prezydent złożenie wnio-

sku o zabezpieczenie środ-
ków argumentował tym, że 
cena uzyskana w kolejnym 
przetargu jest ceną poniżej 
kosztorysu inwestorskiego. 
Przypomniał, że wcześniej 
istniały plany budowy mniej-
szej szkoły na działce, której 
właścicielem było miasto. To 
na wniosek radnych obec-
nej kadencji miasto wyku-
piło sąsiednie grunty po to, 
by móc wybudować pełno-
wymiarową szkołę i taki też 
projekt powstał. Koncepcje 

budowy szkoły były przed-
stawione przez projektanta 
radnym i rodzicom w lutym 
tego roku. Po wyborze jed-
nej z nich powstał projekt 
placówki.

Radni zarzucili pre-
zydentowi, że przepro-
wadzony przez niego 
przetarg nie uwzględniał 
dialogu technicznego, 
co ich zdaniem mogłoby 
zdecydowanie zmniej-
szyć proponowaną kwotę. 
Przewodniczący rady za-
sugerował również, że do 
Wólki Mlądzkiej najpraw-

dopodobniej w niedługim 
czasie zostanie dopro-
wadzony gaz, dlatego 
nie na sensu inwestować  
w kosztowne pompy cie-
pła. Prezydent wyjaśnił, 
że prowadzono rozmowy 
z PGNiG i wiadomo, że 
spółka nie planuje obec-
nie budowy gazociągu do 
Wólki Mlądzkiej, a miasto 
nie może wykonać tego 
zadania za spółkę.

Do głosu został dopusz-
czony tylko jeden mieszka-
niec, który wypowiedział się 
na temat komfortu użytko-

wania pomp ciepła. Pozosta-
li oczekujący rodzice i miesz-
kańcy nie mieli możliwości 
wypowiedzenia się, ponie-
waż przewodniczący rady 
złożył wniosek o zakończe-
nie dyskusji . Większość rad-
nych poparła go w tej kwestii, 
a później odrzucono także 
wniosek o zmianę zabez-
pieczonej kwoty z 15 mln na 
18,8 mln zł. Szkoły więc tym 
razem nie będzie. Kiedy i czy  
w ogóle temat wróci pod ob-
rady sesji rady miasta? Czas 
pokaże.

Red.

Jak tłumaczył na sesji 
wójt Janusz Budny, do tej 
pory stawki w gminie były 
najniższe w powiecie otwoc-
kim, dzięki czemu m.in. 
może się ona szybciej roz-
wijać. - Przez ostatnie trzy 
lata podatki od nieruchomo-
ści były utrzymywane na tym 
samym poziomie. Jednak w 
związku z rosnącymi cenami  
i inflacją zaproponowaliśmy 
ich podniesienie o 3% - po-
wiedział wójt. 

Największy wzrost 
stawki - o 58 groszy za  
1 m2 powierzchni użytko-

Wyższe podatki od nieruchomości
W środę, 14 listopada na ostatniej sesji w kadencji 
2014 – 2018  Rada Gminy Wiązowna uchwaliła podnie-
sienie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok. 
Wyjątkiem jest Wola Ducka, gdzie stawki obniżono  
z powodu uciążliwych odorów.

wej do wysokości 20,06 zł 
- dotyczy budynków, gdzie 
prowadzona jest działal-
ność gospodarcza. Dla 
budynków mieszkalnych 
stawka została podniesio-
na o 2 gr/za 1 m2 do 0,64 
zł. Stawki za grunty wzrosły 
od 2 do 6 groszy za m2.

Jedynie dla dla nieru-
chomości znajdujących 
się w obrębie geodezyj-
nym nr 0023, tzn. w Woli 
Duckiej, ustalono wyso-
kość rocznej stawki podat-
ku od nieruchomości od  
1 m2 powierzchni użytko-

wej budynków lub ich części 
mieszkalnych na 0,01 zł.

Radni zgodzili się bez 

dyskusji z propozycją wójta 
i 13 głosami, przy jednym 
wstrzymującym, uchwali-

li nowe stawki podatku od 
nieruchomości na 2019 rok. 

Kazimiera Zalewska
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W tym roku w ramach 
pierwszego etapu rewitali-
zacji urzędnicy aktualizowa-
li dokumentację, dokonano 
wycinki drzew oraz zreali-
zowano prace hydrauliczne  
i elektryczne o wartości  
3 mln zł. Należało przeko-
pać cały park, aby utworzyć 
instalacje oświetlenia (nowe 
latanie już cieszą oko), pod-
lewania parku i zasilania 
tężni oraz fontanny. Przy-
szedł więc czas na finalne 
prace, tj. wymianę ogrodze-
nia, wymianę płyty głównej, 
alejek, remont muszli, mon-
taż altany, tężni i toalet.

Zgodnie z przedstawio-
nym przez wykonawcę har-
monogramem dostępnym 
na stronie miasta prace roz-
poczną się od rozbiórki płyty 
głównej i wymiany ogrodze-
nia. Do sierpnia przyszłego 

9,5 mln za dokończenie rewitalizacji parku
W tym tygodniu urzędu-
jący prezydent miasta 
Zbigniew Szczepaniak 
podpisał umowę na do-
kończenie rewitalizacji 
parku. Wybrany wyko-
nawca wykona płytę 
główną wraz z fontanną, 
remont muszli koncerto-
wej, wymianę ogrodze-
nia, tężnie oraz toalety.

roku ma być gotowy plac 
główny wraz z fontanną.  
A wszystkie prace, łącznie  
z pielęgnacją zieleni, muszą 
zakończyć się do paździer-
nika przyszłego roku.

Kwoty przedstawione 
przez wykonawcę w szcze-
gółowym kosztorysie robią 
wrażenie. Sama wymiana 
ogrodzenia wraz z brama-
mi wejściowymi ma koszto-

wać prawie milion złotych. 
Nawierzchnie alejek parko-
wych pochłoną dwa miliony 
złotych. Nawierzchnia płyty 
głównej to koszt kolejnych 
dwóch milionów, fontanna 

będzie kosztowała prawie 
600 tys. zł, a tężnia 360 tys. 
zł. Łącznie opłaty za rewita-
lizację parku wyniosą 12,5 
mln złotych.

Red.

O tym, że dojazd do szpi-
tala klinicznego im. prof. A. 
Grucy jest w opłakanym sta-
nie, wiedzą doskonale nie 
tylko mieszkańcy Otwocka, 
ale również pacjenci z ca-
łego kraju. Tylko w zeszłym 
roku szpital odwiedziło 100 
tysięcy pacjentów, a liczba 
przeprowadzonych ope-
racji wyniosła 8,6 tysiąca. 
Obecnie placówka zatrud-
nia 740 pracowników, któ-
rzy każdego dnia podczas 
drogi do pracy zapewne 
zastanawiają się, dlaczego 
ul. Konarskiego jest tak za-
niedbana.

Rozmowy o remoncie 
dojazdu do szpitala trwały 
kilka ostatnich lat. Prezy-
dent miasta wielokrotnie 
wnioskował do rady miasta 
o przeznaczenie środków 
na ten remont, wpisywał 
inwestycję do swojej pro-
pozycji do budżetu mia-
sta, przedstawiał również 
propozycje wykorzystania 

Jak czytamy na stronie 
internetowej gminy Kar-
czew, w pierwszych dniach 
listopada zakończono 
roboty budowlane, które 
polegały na wykonaniu 
nowych nakładek asfalto-
wych na pięciu odcinkach.  
Efekty zadań zleconych w 
połowie października moż-
na już  zauważyć w poniż-
szych lokalizacjach:

- Kosumce - zmodernizo-
wane 130mb nawierzch-
ni jezdni drogi gminnej o 
szerokości 4m

- Nadbrzeż - 48mb na-
wierzchni jezdni drogi 
gminnej o szerokości 5m
- Karczew, ul. Widok (od-
cinek od ul. Bielińskiego 
do mostku) - nakładka as-

Nowy asfalt 
na drogach 

w gminie Karczew
faltowa na długości 74 m i 
szerokości 7m

- Karczew, ul. Bema (na 
odcinku II łącznik do ul. 
Gen. St. Grota-Rowec-
kiego) - wyremontowana 
nawierzchnia jezdni na 
długości 249 m i szeroko-
ści 6 m
- Karczew, ul Bema (re-
alizowane w ramach Bu-
dżetu Partycypacyjnego 
Osiedla nr 8 - osiedla 
wzdłuż bloków sześcio-
piętrowych) -  165 m  na-
wierzchni jezdni o szero-
kości 3,5 m

O inwestycjach poin-
formował burmistrz Kar-
czewa Władysław D. Ło-
kietek.

SR

Nareszcie – remont Konarskiego 
skończą jeszcze w tym roku!

wolnych funduszy na ten 
cel. Niestety bezskutecz-
nie. Dopiero w tym roku 
udało się i radni zgodzili 
się przeznaczyć 250 tys. 
zł na remont ul. Konarskie-
go, co pozwoliło wprawdzie 
na uruchomienie proce-
dur przetargowych, ale nie 
było kwotą wystarczającą 
na remont ulicy. Po dwóch 
przetargach rada miasta 
przesunęła w końcu odpo-
wiednie środki na realizację 
zadania i umowa mogła zo-
stać podpisana.

W tym tygodniu urzędu-
jący prezydent spotkał się 
z wykonawcą i zarządem 
szpitala, by uzgodnić za-
sady przeprowadzenia re-
montu tak, by uwzględniał 
on możliwość dojazdu kare-
tek pogotowia. Jak poinfor-
mowano na stronie urzędu 
miasta, remont rozpocznie 
się w przeciągu dwóch ty-
godni i będzie trwał ok. 10-
14 dni. Efektem finalnym 
będziemy się więc mogli 
cieszyć jeszcze w tym roku!

Red.
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Policjanci otwockiej 
drogówki: sierżant szta-
bowy Tomasz Strużyński  
i sierżant Marcin Sałatow-
ski stali się adresatami 
niecodziennej korespon-
dencji, która w formie pa-
pierowej wpłynęła na ręce 
komendanta otwockiej 
policji. Pewna motocyklist-
ka, 35-letnia mieszkanka 
Warszawy, która uległa wy-
padkowi w okolicach Kar-
czewa, zwraca się w liście  
w niezwykle ciepłych sło-
wach wdzięczności. Jak 
pisze, mundurowi nie tylko 
sprawnie przeprowadzili 
konieczne działania służbo-
we, ale też zainteresowali 
się jej losem, gdy przebywa-
ła w szpitalu. Pośredniczyli 
nawet w przekazywaniu in-

Dobra robota
formacji z narzeczonym (!). 
Docenieni funkcjonariusze 
oczywiście bronią się przed 
laudacjami, twierdząc, że 
to nic takiego…, że to taka 
ich praca… itp. Nie zmienia 
to faktu, że wykazali się nie 
tylko profesjonalizmem, ale 
też dużą dozą empatii, oka-
zując zwykłą życzliwość, 
wznosząc się ponad to, co 
przewidują przepisy i pro-
cedury. Stąd też pierwszy 
zastępca Komendanta Po-
wiatowego Policji w Otwoc-
ku, podinspektor Jędrzej 
Bełz, nadzorujący pracę 
drogówki, określił postawę 
stróżów prawa jako „dobrą 
robotę”. 

Podpisujemy się pod 
laurką: redakcja iOtwock.
info.

Dwa, gdyż w jego spra-
wie zapadły dwa wyroki  
w sprawach karnych o pa-
serstwo oraz posiadanie 
i udzielanie narkotyków. 
Wymiar sprawiedliwości 
zasądził łącznie 118 dni 
pozbawienia wolności. Ta 
perspektywa najwidoczniej 
nie spodobała się przestęp-
cy. Mało, że nie stawił się w 
ZK w umówionym terminie, 
to jeszcze zaszył się gdzieś 
na dobre. Czy to „dobre”? 
Być może nie miał świado-
mości, że wśród mundu-
rowych są tacy, którzy nie 
odpuszczają. 

Sprawą zajął się miej-
scowy dzielnicowy. Zada-
nie ułatwił mu fakt, że do-
brze znał przestępcę i jego 
zwyczaje. Ponadto dostał 
„cynk”, że podejrzany prze-
bywa w jednej z blokowych 
piwnic. Pobieżne spraw-
dzenie miejsca nie przy-
niosło jednak pożądanego 
efektu. Pomieszczenie go-

Na drodze wojewódz-
kiej nr 801 w Sobiekursku 
osobowa toyota uderzy-
ła w łosia. Sytuacja miała 
miejsce 13.11 (wtorek) po 
godz. 16.00. Auto prowa-
dziła 59-letnia mieszkanka 
Józefowa. Na szczęście 
nie doznała obrażeń. Nic 
nie wiadomo na temat 

W środę (7.11) ok. 
godz. 16.50 doszło do 
potrącenia kobiety na 
przejściu dla pieszych. 
Sytuacja miała miej-
sce w Otwocku przy ul. 
Warszawskiej. Osobo-

Pięć zastępów straży 
pożarnej wzięło udział 
w akcji gaśniczej pusto-
stanu w Piotrowicach 
(gmina Karczew). Kiedy 
ratownicy przybyli na 
miejsce zaraz po półno-

Pozory mylą
Karczewscy policjanci otrzymali do realizacji dwa nakazy sądowe dotyczące do-
prowadzenia do zakładu karnego 35-letniego mieszkańca Karczewa. 

spodarcze wyglądało na 
opuszczone. Było zamknię-
te na kłódkę. Jak wiado-
mo, pozory jednak mylą. 
Tę maksymę znał również 
wspomniany dzielnicowy. 
Postanowił sprawdzić piw-
niczne okno. Było zasłonię-
te tekturą i zabezpieczone 
sznurkiem. Funkcjonariusz 
uporał się jednak z „zabez-
pieczeniami”, otworzył okno 
i oto, wśród sterty ubrań  
i różnych szpargałów, uka-

zał się zarys ludzkiej syl-
wetki. Strumień światła 
latarki rozwiał wszelkie 
wątpliwości. Dzielnicowy z 
Karczewa wykazał się ogra-
niczonym zaufaniem do od-
nalezionego delikwenta na 
tyle, że ten został doprowa-
dzony do aresztu w kajdan-
kach. Kolejne 4 miesiące 
spędzi w zakładzie karnym, 
gdzie został przewieziony 
w policyjnym konwoju.

SW

Kolizja z łosiem
ewentualnych obrażeń zwie-
rzęcia, gdyż łoś uciekł do 
lasu. Przeczesanie leśnego 
terenu przy drodze nie przy-
niosło rezultatu. Ucierpiał 
przód toyoty i niestety rów-
nież tył. Zaraz po kolizji z ło-
siem na tył toyoty wpadł inny 
samochód osobowy - mer-
cedes prowadzony przez 

obywatela Korei Pd. W tym 
zderzeniu również nikt nie 
odniósł obrażeń. Oboje 
kierujący autami byli trzeź-
wi. Za spowodowanie ko-
lizji drogowej Koreańczyk 
został ukarany mandatem. 
Ciekawe tylko, co na to 
wszystko łoś?

SW

Potrącenie na pasach
wego peugeota prowadzi-
ła 37-letnia mieszkanka 
Piaseczna. Badanie al-
komatem potwierdziło jej 
trzeźwość. Poszkodowana 
to 35-letnia mieszkanka 
powiatu żyrardowskiego. 

Została przewieziona do 
szpitala. Wiadomo, że 
przejście dla pieszych, 
na którym doszło do wy-
padku, jest oznakowane  
i oświetlone.

SW

Pożar w Piotrowicach
cy (11.11), cały budynek 
o konstrukcji murowa-
no-drewnianej stał już w 
płomieniach. Pożar opa-
nowano dwoma prądami 
wody. Następnie część 
budynku rozebrano celem 

bardziej efektywnego 
dogaszenia. Cała akcja 
trwała ok. trzech godzin. 
Wzięło w niej udział 22 
ratowników.

SW

sierżant Marcin Sałatowski sierżant sztab. Tomasz Strużyński

Nabywcy i właściciele samo-
chodów importowanych z 
rynku wtórnego wybranych 
krajów europejskich oraz 
USA i Kanady mogą spraw-
dzić ich przeszłość na porta-
lu historiapojazdu.gov.pl

Za darmo
W systemie widoczne są 
nie tylko pojazdy sprowa-
dzone z zagranicy i już za-
rejestrowane w Polsce, ale 
także zagraniczne auta, 
które jeszcze nie znalazły 
się w Centralnej Ewidencji 
Pojazdów, a np. już są ofe-
rowane do sprzedaży.
Usługa jest bezpłatna. Aby 
z niej skorzystać musisz 
zalogować się za pomocą 
Profilu Zaufanego. Cho-
dzi o to, by zabezpieczyć 
zewnętrzny system przed 
hurtowym pozyskiwaniem z 
niego danych, a jednocze-
śnie zapewnić dostęp indy-
widualnym kupującym.
Przygotuj też numer rejestra-
cyjny oraz VIN interesujące-
go Cię auta, a także datę 
jego pierwszej rejestracji.

Nie kupuj złomu

Importowane auto – sprawdź zanim kupisz
Znaleźliście wymarzone auto za granicą? Zanim zdecyduje-
cie się na kupno, sprawdźcie online jego historię. To możli-
we. Jedyny warunek – musicie mieć Profil Zaufany.

Jeśli wybrany przez nas 
samochód jest w bazie za-
granicznej, to w zakładce 
„Dane zagraniczne” zoba-
czysz informacje w siedmiu 
kategoriach:
● kradzież,
● złomowanie,
● powypadkowy,
● uszkodzony,
● „przekręcony” licznik,
● niedopuszczony do ruchu,
● służył jako taxi.
W przypadku potwierdzenia 
danej kategorii, w systemie 
pojawi się alert zaznaczony 
czerwonym wykrzyknikiem. 
Jeśli pojazdu nie ma w bazie 
zagranicznej, system rów-
nież nas o tym poinformuje – 
na ekranie wyświetli się sto-
sowna informacja tekstowa.

Inni chętnie korzystają
Obecnie historia pojazdu 
umożliwia sprawdzenie aut 
pochodzących z wybranych 
krajów europejskich (m.in. 
z Francji, Belgii, Holandii, 
Włoch, Szwecji), a także z 
USA i Kanady.

Wydział Komunikacji
Ministerstwo Cyfryzacji
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Na miejsce przybyły 
służby: policja, pogotowie 
ratunkowe oraz 3 zastę-
py straży. Do uwolnienia 
kierowcy osobówki użyto 
sprzętu hydraulicznego. 
Po wycięciu drzwi szef ze-
społu ratowniczego podjął 
decyzję o wyjęciu kierowcy  
z wraku auta. Zadyspono-
wano też lotnicze pogoto-
wie ratunkowe. Niestety, 
akcja reanimacyjna nie 
przyniosła pożądanego 
efektu. Na miejscu stwier-
dzono zgon 31-letniego 
mieszkańca powiatu miń-
skiego. 

Kierowca ciężarówki, 
48-letni obywatel Białorusi, 
nie odniósł obrażeń. Bada-

Śmiertelny wypadek w Człekówce
W środę (14.11) po godz. 6.00 rano na drodze krajowej 
nr 50 w Człekówce (gmina Kołbiel) doszło do zderze-
nia ciężarówki volvo z autem osobowym ford focus 
c-max, w wyniku którego śmierć poniósł kierowca 
drugiego pojazdu.

nie alkomatem potwierdzi-
ło jego trzeźwość. Służby 
pracowały na miejscu przez 
pięć godzin. Funkcjonariu-
sze policji, wspólnie z pro-
kuratorem, prowadzili oglę-
dziny miejsca zdarzenia.  
W tym czasie na tym od-
cinku drogi krajowej odby-
wał się ruch wahadłowy. Ze 
wstępnych ustaleń wynika, 
że ciężarówka poruszała 
się DK 50 w kierunku Grój-
ca, natomiast ford wyjechał 
z drogi podporządkowanej. 
Kolejnym etapem będzie 
śledztwo, które ma wyjaśnić 
wszystkie okoliczności tra-
gicznego zdarzenia.

W związku z tym wypad-
kiem otwocka policja kieruje 

apel do wszystkich uczest-
ników dróg: szczególnie te-
raz, w okresie jesieni, warto 
wzmóc czujność podczas 
podróży. Zmieniająca się 

pogoda to też zmienne wa-
runki nawierzchni, co warto 
wziąć pod uwagę podczas 
drogowych manewrów. 
Przypominamy, że na bez-

pieczeństwo w ruchu drogo-
wym pracują wszyscy jego 
uczestnicy.

Sławomir Wąsowski

Sprawą zajął się aspi-
rant Robert Matosek, 
dzielnicowy z Celestyno-
wa. Wystarczyły mu tylko 
dwie doby na wytypowanie 
i zatrzymanie przestęp-
cy. Udało się też odzy-
skać część skradzionych 
przedmiotów – znajdowa-
ły się w domu złodzieja. 
Sprawcą włamania okazał 
się 20-letni mieszkaniec 
Celestynowa. Przyznał 
się do zarzucanego czynu  

Włamywacz schwytany
Budynek socjalny przy stacji PKP w Celestynowie stał się obiektem zaintereso-
wania pewnego włamywacza. Złodziej dostał się do środka, wyłamując skobel  
w drzwiach. Jego łupem padł sprzęt hi-fi, telefony komórkowe oraz butla z gazem. 

i poddał dobrowolnie ka-
rze. Grozi mu nawet 10 lat 
pozbawienia wolności.

Jak podaje nad-
kom. Daniel Niezdropa 
z otwockiej KPP, dziel-
nicowy jest policjantem 
pierwszego kontaktu. To 
funkcjonariusz, który zwy-
kle zna problemy lokalnej 
społeczności. Każdy po-
licjant, realizujący zada-
nia na takim stanowisku, 
większość służby spędza 

w terenie, patrolując swój 
rejon. Zwykle potrzebuje 
niewiele czasu, aby wy-
kryć lokalnego przestęp-
cę. Właśnie tak stało się 
w Celestynowie. Aspirant 
Robert Matosek dał przy-
kład skutecznego dzia-
łania na rzecz lokalnej 
społeczności. Serdecznie 
gratulujemy sukcesu i ży-
czymy szybkiego awansu.

SW
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ponieważ są transparent-
ne w swoich działaniach. 
Według ekspertów tylko kil-
kanaście procent polskich 
firm ma wdrożone syste-
my zarządzania jakością 
zgodne z normami ISO. 
Dla porównania w całej UE 
jest ich blisko połowa. Bez 
wątpienia OPWiK jest w tej 
grupie jednym z europej-
skich liderów.

- Certyfikaty o między-
narodowym zasięgu są 
sprawdzonym narzędziem  
i najlepszą metodą do efek-
tywnego zarządzania firmą 
- potwierdza Mieczysław 
Kostyra, prezes Otwockie-
go Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji. – 
Mam ogromną satysfakcję, 
że wprowadzałem je suk-
cesywnie w spółce. Jest to 
podwójny nadzór nad zgod-
nością działalności firmy  
z przepisami prawa i po-
twierdzenie, że restrykcyj-
nie przestrzegamy norm 
związanych z jakością i bez-
pieczeństwem pracy oraz 
ochroną środowiska. To są 
dobre praktyki wzmacnia-
jące relacje pracodawcy  
z załogą w wielu aspektach 
naszej działalności, dlate-
go bardzo nam zależało 
na ich wprowadzeniu. Sto-
sując się do tych zaleceń, 
organizujemy szkolenia dla 
pracowników, instruktaże, 
ułatwiamy im dokształca-
nie, zapewniamy opiekę 
medyczną na bardzo do-
brym poziomie. Pracownik 
może zawsze zwrócić się 
do zarządu w każdej spra-
wie i nigdy nie odeślemy 
go z kwitkiem. Respek-
tujemy w pełni wszystkie 
zasady certyfikatów ISO w 
zakresie zarządzania firmą  
i przestrzegania standar-
dów pracowniczych.

OPWiK wdrożył i stosuje 

Audytorzy w pełni rekomendują 
przedłużenie certyfikacji dla OPWiK

To stawia spółkę w ści-
słej czołówce przedsię-
biorstw branżowych pod 
względem bezpieczeństwa 
pracy (OHSAS 18001), za-
rządzania jakością (ISO 
9001), środowiskiem (ISO 
14001), efektywnością 
energetyczną (ISO 50001) 
i bezpieczeństwem żywno-
ści (ISO 22000). Przyzna-
ny przed dekadą certyfikat 
Polskiego Centrum Akredy-
tacji dla laboratorium spółki,  
a także praktyczny przewod-
nik wdrażania społecznie 
odpowiedzialnego biznesu 
ISO 26000, dodatkowo ten 
zestaw uzupełnia. Każdego 
roku zespół międzynarodo-
wych audytorów sprawdzał, 
czy OPWiK spełnia wymogi 
zgodnie z normami ISO.

- Eksperci oceniali sku-
teczność i stopień dojrza-
łości systemu zarządzania, 
przestrzegania procedur, 
norm oraz zobowiązań 
prawnych i finansowych,  
a także wskaźników ekono-
micznych i ciągłego dosko-
nalenia w osiąganiu celów 
stojących przed firmą – 
wyjaśnia Ryszard Myśliw-
ski, pełnomocnik zarządu 
OPWiK ds. zintegrowanych 
systemów zarządzania 
ISO. – Badano też kompe-
tencje pracowników i efekty 
środowiskowe działalności 
firmy. Audyty zakończyły się 
przed kilkoma dniami pełną 
rekomendacją o przedłu-
żenie międzynarodowych 
certyfikacji dla spółki. Au-
dytowani jesteśmy co roku, 
natomiast co trzy lata odby-
wa się recertyfikacja sys-
temów. Taka recertyfikacja 
czeka nas w 2019 roku.

Firmy legitymujące się 
certyfikatami ISO cieszą 
się o wiele większym pre-
stiżem na rynku. Klienci 
mogą im w pełni zaufać, 

Normy ISO w przedsiębiorstwie są symbolem naj-
wyższej jakości zarządzania i wprowadzania nowo-
czesnych rozwiązań, które procentują każdego roku. 
Ułatwiają efektywne kierowanie firmą, pozwalają na 
redukcję kosztów, poprawę organizacji pracy, świad-
czonych usług i obsługi klientów oraz wzrost konku-
rencyjności. Sześć międzynarodowych certyfikatów 
wprowadzonych w ciągu ostatnich kilku lat przez 
Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
wyznacza najwyższe standardy we wszystkich obsza-
rach działalności firmy.

system zarządzania jako-
ścią i środowiskiem

w zakresie: ujmowanie, 
uzdatnianie i dystrybucji 
wody dla odbiorców obję-
tych miejską siecią wodo-
ciągową, odbioru i odpro-
wadzania ścieków oraz ich 
dostarczania do grupowej 
oczyszczalni ścieków oraz 
eksploatacji, konserwacji 
i remontów sieci, a także 
urządzeń wodociągowych  
i kanalizacyjnych.

- Międzynarodowe cer-
tyfikaty nie tylko wyznacza-
ją standardy we wszystkich 
obszarach naszej działalno-
ści i przynoszą wiele korzy-
ści w jej efektywnym funk-
cjonowaniu i zarządzaniu, 
ale wprowadzają też sze-
reg usprawnień w poprawie 
bezpieczeństwa pracy – 
kontynuuje prezes OPWiK. 
- Dotyczy to zwłaszcza 
pracowników bezpośrednio 
zaangażowanych w pro-
ces oczyszczania ścieków,  
a także w prace remonto-
wo -budowlane. Przestrze-
ganie specjalistycznych 
procedur gwarantuje im 

pełną ochronę. Prawie zu-
pełnie wyeliminowaliśmy 
wypadki na terenie firmy. 
Służby kontrolujące nasz 
zakład z uznaniem patrzą 
na wprowadzone w firmie 
zintegrowane systemy, któ-
re ułatwiają działalność na 
wszystkich stanowiskach 
pracy i zapewniają bezpie-
czeństwo.

Firma posiadająca cer-
tyfikaty ISO daje gwarancje 
wysokiego poziomu świad-
czonych usług w zakresie 
dostawy wody i odbioru 
ścieków, a także profesjo-
nalnej obsługi klientów w 
każdej sprawie. Z usług 
OPWiK korzysta kilkadzie-
siąt tysięcy osób. Aby za-
pewnić im najwyższy stan-
dard usług, zarząd spółki 
zdecydował się na wprowa-

dzanie międzynarodowych 
standardów i zaawanso-
wanych rozwiązań informa-
tycznych wspomagających 
zarządzanie.

Zintegrowane systemy 
według standardów ISO 
pomagają uporządkować  
i usystematyzować wszyst-
kie procesy zachodzące  
w firmie. Usprawnić dzia-
łania w takich obszarach 
jak finanse, rachunkowość, 
sprawozdawczość, a także 
prawidłowy nadzór nad pro-
wadzonymi inwestycjami. 
Przyporządkować odpo-
wiedzialność i jasno okre-
ślić ścieżki postępowania. 
Systemy nie podają goto-
wych rozwiązań, wskazują 
jednak kierunek i drogę do 
osiągnięcia najlepszych 
efektów.

Jolanta Czudak
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Na uroczystościach  
w kościele św. Wincentego 
a’ Paulo, pod pomnikiem 
marszałka Józefa Piłsud-
skiego na ul. Kościuszki  
i w patriotycznym marszu 
ulicami miasta do PMDK 
(gdzie z kolei odbył się 
piknik niepodległościowy) 
stawili się: władze miasta  
z prezydentem Zbigniewem 
Szczepaniakiem i przewod-
niczącym rady miasta Ja-
rosławem Margielskim na 
czele, powiatu ze starostą 
Mirosławem Pszonką, rad-
ni, przedstawiciele partner-
skiego miasta Lennestadt 
w Niemczech z jego burmi-
strzem Stefanem Hundtem,  
środowisk kombatanckich, 
straży pożarnych, policji, 
sądu, wszystkich szkół na 
czele z uczniami z klas 
mundurowych ZSEG, pra-
wie setka harcerzy z otwoc-
kiego hufca ZHP, przed-
stawiciele stowarzyszeń, 
jak m.in. Bractwo Strzel-
ców Kurkowych „Lechity”, 
związków nauczycieli, ko-
miniarzy, biznesu i wielu 

11 listopada 2018 w Otwocku
Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę trwają w Otwocku w wielu miejscach 
już od paru dni. Jednak w niedzielę, 11 listopada na 
oficjalne uroczystości zorganizowane wspólnie przez 
władze powiatu otwockiego i miasta Otwock stawili 
się tłumnie przedstawiciele wszystkich lokalnych in-
stytucji i środowisk oraz mieszkańcy. Wąskie uliczki: 
Kościelną i Kościuszki zapełnił las pocztów sztanda-
rowych, biało-czerwonych flag i kotylionów...

mieszkańców, którzy przy-
szli, aby w ten szczególny 
dzień być po prostu razem  
i wspólnie zaśpiewać hymn.

Po przemówieniach 
okolicznościowych, apelu 
poległych i złożeniu kwia-
tów pod pomnikiem Piłsud-
skiego cały ten radosny, 
strojny, patriotyczny tłum za 
wozami strażackimi i grupą 
motocyklistów ze Zryw MC 
Poland przeparadował na 
teren Powiatowego Mło-
dzieżowego Domu Kultury, 
gdzie już czekały dla od-
miany różne atrakcje. Re-
konstruktorzy prezentowali 
starą broń i nowsze wozy 
wojskowe, można było po-
strzelać, posłuchać pieśni 
i piosenek, zrobić sobie 
zdjęcie w fotobudce,  wziąć 
autograf od autora okolicz-
nościowej publikacji Stani-
sława Zająca, czy wreszcie 
zjeść grochówkę... Atrakcji 
było moc... ale to już prze-
szłość. Niech żałują ci, któ-
rzy nie przyszli..

Kazimiera Zalewska
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Lekcja, podczas której 
świadkowie tragicznych 
wydarzeń II wojny świato-
wej opowiadali, czego do-
świadczyli, co przeżyli i jak 
te wydarzenia wpłynęły na 
ich dalsze losy w komuni-
stycznej, znów podległej, 
ojczyźnie.

Leśnik z dziada pra-
dziada, emerytowany nad-
leśniczy Jan Nowakowski 
opowiedział, jak to NKWD 
zapukało nocą 1941 roku 
do domu w Pińsku, gdzie 
mieszkał z rodzicami i ro-
dzeństwem, jak załadowali 
ich do towarowego pocią-
gu i wywieźli na Sybir. Jak 
cierpieli głód, jak boleśnie 
odczuwali zimę, podczas 
której mróz dochodzący 
do minus 50 stopni parali-
żował wszelkie życie i jak 
nieoceniona była wówczas 
pomoc sąsiedzka rosyj-
skich ludzi w obliczu obo-
jętności, wręcz wrogości, 
sowieckich władz. Do kra-
ju rodzina wróciła w 1946 
roku. Pan Jan skończył 
studia leśne, założył rodzi-
nę i do emerytury pracował 
w Lasach Państwowych. 

Do Szanownego Jubilata 
osobiście przybyli: prezes 
ZP PSL Mirosław Pszonka 
- starosta otwocki, wicepre-
zes ZP PSL Janusz Goliński 
- radny powiatowy, płk. Jan 
Bąk – zasłużony weteran 
Batalionów Chłopskich wraz 
z Beatą Poniatowską.

Bolesław Burkowski 
działał w szeregach Bata-
lionów Chłopskich głównie 
na terenie obecnej gminy 
Karczew, gdzie utworzyła 
się grupa polityczna ROCH 
kierująca walką zbrojną 
BCh z okupantem niemiec-
kim. Nasz bohater w swo-
ich pamiętnikach tak wspo-
mina tamte trudne czasy: 
„Ogólnie biorąc panowało 

Leśni świadkowie historii
W przeddzień głównych obchodów 100. rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości w Centrum Edu-
kacji Leśnej w Celestynowie odbyła się szczególna 
lekcja historii.

Jego syn Jan oraz wnucz-
ka Ola, podtrzymując ro-
dzinną, prawie 200-letnią 
tradycję, także zostali le-
śnikami.

Równie ciekawą histo-
rię opowiedział kapitan, 
żołnierz AK walczący jako 
młody chłopak w 7 Pułku 
Piechoty Okęcie „Garłuch”  
i w oddziale „Szarego” - 
Tadeusz Sułowski. Opo-
wiedział o bohaterskich ak-
cjach dywersji i sabotażu 
na warszawskim Okęciu,  
o Powstaniu Warszawskim 
i olbrzymim pragnieniu do-
czekania wolnej Polski.

Trzecią osobą, dotyka-
jącą bolesnych wydarzeń, 
był Wiesław Grochowski - 
wnuk Stefana Lipińskiego, 
leśnika, nadleśniczego wo-
jewódzkiego i podłowczego 
Wołynia, zamordowanego 
w 1943 roku przez OUN-
-UPA na Wołyniu. Przytoczył 
wstrząsającą historię rzezi 
wołyńskiej i śmierci swojego 
dziadka, który nie ma grobu, 
bo poćwiartowane jego zwło-
ki bandyci rozrzucili po lesie 
na pożarcie zwierząt. Dlate-
go, za zgodą nadleśniczego 

Nadleśnictwa Celestynów 
Artura Dawidziuka, symbo-
liczny grób z nazwiskiem 
Stefana Lipińskiego i posa-

dzonym cisem utworzono na 
cmentarzu „Golgoty Leśni-
ków”, zapalono znicz i złożo-
no biało-czerwoną wiązankę 

kwiatów. Wiązankę złożono 
także pod pomnikiem „Gol-
goty leśników”.

AnKa

Bolesław Burkowski ukończył 105 lat!
Pan Bolesław Burkowski, najstarszy w powiecie otwoc-
kim bohaterski żołnierz Batalionów Chłopskich, 31 paź-
dziernika 2018 r. ukończył 105 lat. Piękny wiek, dobry 
stan zdrowia i pogoda ducha budzą powszechny po-
dziw. Jubilat mieszka w centrum Otwocka wśród życzli-
wych i dumnych z tego faktu otwocczan.

wśród chłopów niezłomne 
przekonanie o potrzebie 
radykalnych  zmian i prze-
obrażeniach, jakie muszą 
nastąpić w nowej Polsce 
oraz, że będzie to Polska 
Ludowa. O tych zmianach 
często dyskutowaliśmy na 
konspiracyjnych konferen-
cjach rejonowych organiza-
cji w powiecie. Takie konfe-
rencje odbywały się we wsi 
Borek niedaleko Jeziorny 
– obecnie w powiecie pia-
seczyńskim w domu dzia-
łaczy ludowych – Kopytów. 
Na zebrania te przyjeżdżali 
różni działacze, a do chwili 
aresztowania również Irena 
Kosmowska. Zebrania te 
dawały nam dużo dobrego 

i ciekawego materiału do 
pracy politycznej w terenie 
w ramach działalności tró-
jek politycznych”.

Wielu działaczy i żołnie-
rzy Batalionów Chłopskich 
po wojnie pracowało w ad-
ministracji państwowej i sa-
morządowej. Bolesław Bur-

kowski jeszcze jesienią 1944 
r. został wójtem w gminie 
Karczew i tę funkcję spra-
wował z wielkim powodze-
niem. W latach późniejszych 
był także przewodniczącym 
prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej w Otwocku. War-
to przypomnieć, że obecnie 

sprawuje zaszczytną funkcję 
Honorowego Prezesa Pol-
skiego Stronnictwa Ludo-
wego w powiecie otwockim. 
Pan Bolesław nadal żywo 
interesuje się sprawami bie-
żącymi i działalnością samo-
rządu. 

BP
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Niepodobna oddać tego 
upojenia, tego szału rado-
ści, jaki ludność polską w 
tym momencie ogarnął. Po 
120 latach prysły kordony. 
Nie ma „ich”. Wolność! Nie-
podległość! Zjednoczenie! 
Własne państwo! Na za-
wsze! Chaos? To nic. Bę-
dzie dobrze. Wszystko bę-
dzie, bo jesteśmy wolni od 
pijawek, złodziei, rabusiów, 
od czapki z bączkiem, bę-
dziemy sami sobą rządzili. 
Cztery pokolenia nadarem-
no na tę chwilę czekały, 
piąte doczekało.

Minęło 100 lat od dnia, 
który uwolnił Polaków od 
zaborców i na mapie Eu-
ropy znów pojawiła się 
Polska. A dziś my wszy-
scy musimy i chcemy tę 
niepodległość szanować  
i pielęgnować, by się nie 
zatraciła.

W gminie Celestynów 
uczczono wolny i niepod-
legły kraj koncertem pt. 
„Ojczystej pieśni ton” w wy-
konaniu Magdaleny Kotar-
skiej – sopran i Stanisława 
Łopuszańskiego – forte-
pian, a następnie mszą za 
Ojczyznę w kościele cele-
stynowskiej parafii pod we-
zwaniem Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny 
z udziałem władz samorzą-
dowych gminy i pocztów 
sztandarowych: harcerzy 
Hufca ZHP im. Bohate-
rów Akcji pod Celestyno-
wem, strażaków gminnych 
jednostek OSP, żołnierzy  
z Wojskowego Ośrodka 
Farmacji i Techniki Medycz-
nej, Szkoły Podstawowej 
im. Batalionu „Zośka” w Ce-
lestynowie i parafii WNMP 
„Totus Tuus”. Po mszy wójt 
Witold Kwiatkowski w to-
warzystwie zastępcy Piotra 
Rosłońca, przewodniczą-
cego rady gminy Romualda 
Ziętali, wiceprzewodniczą-
cego Damiana Krysztofika 
i Honorowych Obywateli 
gminy - dr Anny Zajączkow-
skiej i Wojciecha Siedlec-

Niepodległość 
szanujmy, by trwała

10 listopada 1918 roku do Warszawy przybywa 
Józef Piłsudski. Następnego dnia w Compiegne, 
niewielkim miasteczku nad rzeką Oise we Fran-
cji, zostaje zawarty rozejm, który przypieczętował 
ostateczną klęskę Niemiec. Koniec wojny!

kiego złożył wiązankę pod 
pomnikiem „Dziesięciolecia 
Niepodległości”. Wiązanki 
złożyli też: przewodniczą-
cy rady powiatu Dariusz 
Grajda wraz z wiceprze-
wodniczącą Barbarą Mar-
kowską, dyrektor GOKiS 
Hanna Pawłowska z przed-
stawicielami zespołów lu-
dowych, sołtys Celesty-
nowa Tomasz Wyglądała  
z członkami rady sołeckiej, 
komendantka hufca ZHP 
im. Bohaterów Akcji pod 
Celestynowem phm Anna 
Wiśniewska z harcerzami, 
dyrektor SP Celestynów 
Anna Kędziorek i przed-
stawiciele straży.. Po unie-
sieniach duchowych licznie 
zgromadzeni mieszkańcy, 
machając chorągiewkami 
biało-czerwonymi, przeszli 
pod urząd gminy, gdzie na 
frontowej ścianie budynku 
odsłonięto tablicę z okazji 
100-lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. 
Tablicę wspólnie odsłonili 
Honorowi Obywatele gmi-
ny Celestynów, tj. dr Anna 
Zajączkowska, prof. Syl-
wester Porowski, mgr Woj-
ciech Siedlecki oraz wójt 
Witold Kwiatkowski. Wszy-
scy zgromadzeni na placu 
zaśpiewali hymn Polski,  
a ksiądz Mirosław Wasiak 
dokonał poświęcenia pa-
miątkowej tablicy.

Następnie goście udali 
się na dalsze obchody do 
hali sportowej, przecho-
dząc obok dębu Niepodle-
głości, który znajduje się na 
placu naprzeciwko Urzędu 
Gminy w Celestynowie.

W hali przedstawiono 
laureatów konkursu pla-
stycznego „Niepodległość 
w oczach dzieci” zorganizo-
wanego przez GOKiS oraz 
konkursu „Cegiełka dla Nie-
podległości 2018” koordyno-
wanego przez nauczycielki 
Agatę Masną - Jastrzębską 
i Annę Rodziewicz.

Całości obchodów to-
warzyszyła wystawa „Dla 

Niepodległej”. Odzyskanie 
niepodległości uczczono 
też turniejem piłki siatko-
wej, w którym udział wzięli 
samorządowcy, pracownicy 
oświaty, służby munduro-
we i przedsiębiorcy. Była 
rywalizacja, więc ostatecz-
ne wyniki napawały dumą. 
Każdy jednak zespół cie-
szył  się najbardziej z udzia-
łu w wydarzeniu, bo to zna-
czyło, że utożsamia się  
z bezimiennymi bohaterami 
walczącymi o niepodległość 
Polski. Dla porządku poda-

my, że turniej wygrał zespół 
celestynowskiej oświaty,  
a drugie miejsce zajął Zespół 
Szkół Gastronomiczno-Eko-
nomicznych w Otwocku.

Wyjątkową niespodzian-
ką naszych gminnych ob-
chodów 100-lecia odzy-
skania niepodległości była 
wizyta syna prof. Hilarego 
Koprowskiego - Christo-
phera Koprowskiego wraz  
z rodziną, który po odebra-
niu pośmiertnego Orderu 
Orła Białego z rąk prezy-
denta RP Andrzeja Dudy 

przyznanego ojcu, rezy-
gnując z wielkiej gali na 
Zamku Królewskim, przybył 
do Celestynowa, by wraz  
z nami świętować jubileusz 
odzyskania niepodległości.

Organizatorami obcho-
dów byli: Parafia Wnie-
bowzięcia NMP, GOKiS  
w Celestynowie, Hufiec 
ZHP Celestynów i władze 
gminy. Przedsięwzięcie  
dofinansowano ze środków 
Samorządu Województwa 
Mazowieckiego.

AnKa
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Ptasińskiego: Stanisław Pta-
siński – harmonia pedałowa.

AnKa
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Skorzystali z zaprosze-
nia pomysłodawców, czyli 
gminy, Kapeli Niwińskich i 
Stowarzyszenia Akademii 
Łucznica, by posłuchać 
koncertu trzech kapel: Ka-
peli Niwińskich, Kapeli Pta-
sińskiego i Kapeli Kołbiel-
skiej z Celestynowa.

Spotkanie rozpoczął 
Paweł Całka – entuzjasta 
kołbielskiego folkloru, któ-
ry pokazując slajdy ze sta-
rymi zdjęciami, opowiadał  
o strojach, w jakie przy-
odziewali się dawni miesz-
kańcy Kołbielszczyzny. 
Następnie wyświetlono frag-
ment filmu autorstwa Piotra 
Baczewskiego i Mateusza 
Niwińskiego prezentujący 
warsztaty budowy ligawek. 
Jednym z ostatnich konty-
nuatorów tradycji budowa-
nia i gry na ligawkach jest 
Stanisław Jałocha i właśnie 
pod jego okiem, a z pomo-
cą Mateusza Niwińskiego, 
grupa 15 dzieci z Kalonki, 
Gocławia, Żelaznej, Grze-
bowilka, Zawadek budowa-
ło przez kilka miesięcy pięć 
instrumentów. Nowe poko-

Pograjka kołbielska
Mieszkańcy Sufczyna i innych miejscowości z gminy 
Kołbiel spotkali się 12 listopada w remizie, by wspólnie 
uczcić pograjką rocznicę odzyskania niepodległości.

lenie legaczy już niebawem 
ogra zbliżający się adwent! 

Po filmie, który nagro-
dzono brawami, wicewójt 
gminy Kołbiel Ewa Mazek 
podziękowała w imieniu 
wójta Adama Budyty i swo-
im za całokształt działalno-
ści na polu muzyki i tańca, 
wręczając okolicznościowe 
dyplomy i albumy „Kołbiel-
szczyzna w kadrze” człon-
kom kapel, a Mateusz Ni-
wiński rozdał wszystkim 
uczestnikom spotkania uni-
kalną płytę z nagraną mu-
zyką „Kapeli Kołbielskiej” 
wydaną przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa 
Mazowieckiego. Natomiast 
prezes Stowarzyszenia 
Kultury Mazowsza Andrzej 
Kamiński rozdał nowo wy-
dany śpiewnik dawnych 
pieśni ludowych pt. „Pie-
śni znad Świdra”, sfinan-
sowany w głównej mierze 
ze środków przekazanych 
przez władze powiatu 
otwockiego i sponsorów.

Po tych wszystkich po-
dziękowaniach i prezenta-
cjach przyszła kolej na mu-

zykę kapel, na co wszyscy 
najbardziej czekali. Oberki, 
skoczne walczyki, mazurki 
rozgrzały publiczność tak 
bardzo, że wiele osób ru-
szyło do tańca, nie wyłą-
czając dzieci i młodzieży. 
I tak to niemal do półno-
cy bawiono się, tańcząc  
i śpiewając. Organizatorzy 
zadbali też o posiłek, czyli 
pyszne falki i ciasta.

Składy zespołów - Ka-
pela Kołbielska: Czesław 
Majewski – skrzypce, Sta-
nisław Kąkolewski – har-
monia i Andrzej Pował-
ka – bębenek obręczowy  
i śpiew. Kapela Niwińskich: 
Mateusz Niwiński – skrzyp-

Idzie zima. Dzikie zwie-
rzęta starają się nazbierać 
zapasów tłuszczowych, 
szukają smakołyków albo 
drogi do terenów z więk-
szą ilością pokarmu - coraz 
częściej przy tym wchodzą 
na ogrodzone przez ludzi 
posesje. I nieraz staje się 
to dla nich pułapką. 

Na stronie stołecznej 
straży miejskiej można 
przeczytać budującą hi-
storię. Oto 11 listopada 
rankiem zaklinowaną mię-
dzy metalowymi prętami 
ogrodzenia na ulicy Arku-
szowej sarnę spostrzegł 
mężczyzna spacerujący  
z psem. Ponieważ sam nie 
był w stanie jej pomóc, we-
zwał straż miejską. Pierw-
si strażnicy też nie umieli 
uwolnić zwierzęcia, ale we-

Sarny w pułapce ogrodzenia
W samo Święto Niepodległości warszawska straż miejska musiała zająć się sarną uwięzioną między 
barierkami ogrodzenia jednej z posesji na Bielanach. Zwierzę dzięki pomocy ekopatrolu i strażaków 
zostało uwolnione. Mniej szczęścia miał jelonek, który parę dni wcześniej znalazł się w podobnej sy-
tuacji na leśnej działce rekreacyjnej w gminie Kołbiel.

zwali kolegów z ekopatrolu 
i strażaków. Wspólnymi si-
łami udało im się oswobo-
dzić sarnę z pułapki, w któ-
rą sama głupio wlazła.

Podobnego szczęścia 
nie miał natomiast młody 
jelonek na jednej z leśnych 
działek w gminie Kołbiel. 
Wsadził tam łepek przez 
pręty bramy (możliwe, że 
miał ochotę na blisko ro-
snące kwiaty), ale nie mo-
gąc się w całości przedo-
stać do środka, zamiast 
się zwyczajnie wycofać, 
obrócił łeb i wsadził go 
między kolejne pręty (dłu-
ga stosunkowo szyja za-
działała w tym przypadku 
na jego niekorzyść). W tej 
pozycji zaczepił się rogiem 
o pręt i można powiedzieć, 
że zapiął się w agrafkę  

- z tej sytuacji nie udało mu 
się już wydostać. Zawie-
szonego na bramie nieży-
wego jelonka przed dniem 
Wszystkich Świętych zna-
lazł sąsiad działkowiczów 
(którzy akurat byli dale-
ko). Utylizacją zwierzęcia 
zajęła się ekipa przysłana 
przez urząd gminy.

ce, Agnieszka Niwińska 
– baraban, Sławomir Rut-
kowski – harmonia. Kapela 

Historie te są do wzięcia 
pod rozwagę przez osoby 
posiadające leśne lub bli-
skie lasu nieruchomości. 
Warto, by zastanowiły się 
one nad rodzajem ogrodze-
nia - czy jest ono bezpiecz-
ne nie tylko dla ludzi, ale  
i dzikich gości... 

ZetKa

Fot. strazmiejska.waw.pl



16 LISTOPADA 2018 11REKLAMA



16 LISTOPADA 201812 JÓZEFÓW

Po mszy i kilkuminuto-
wym przemarszu z poczta-
mi sztandarowymi na cze-
le wszyscy spotkali się na 
skwerze obok OSP przed 
nowym pomnikiem mar-
szałka Józefa Piłsudskie-
go. Około godziny 13.00 
rozpoczęła się oficjalna 
część obchodów. Pocz-
ty sztandarowe zostały 
wprowadzone. Mieszkańcy 
wspólnie zaśpiewali hymn 
Polski, a ceremonię rozpo-
częli: burmistrz Stanisław 
Kruszewski i jego zastępca 
Marek Banaszek. Ważnym 
momentem uroczystości 
było odsłonięcie pomnika 
Marszałka, dzięki któremu 
józefowianie chcą zacho-
wać pamięć o bohaterskich 
przodkach. Wszak to Józef 
Piłsudski powiedział, że 
,,Naród, który traci pamięć, 
przestaje być narodem – 
staje się jedynie zbiorem 
ludzi czasowo zajmujących 
dane terytorium”. Odsłonię-
cia dokonali obecny i nowo 
wybrany burmistrz Józefo-
wa - Stanisław Kruszewski 
i Marek Banaszek. Obaj 
panowie, w towarzystwie 
przewodniczącego rady 
miasta Cezarego Łuka-
szewskiego, złożyli następ-
nie pod pomnikiem kwiaty. 
A za nimi podobnie zrobili 
przedstawiciele józefow-
skich szkół i stowarzyszeń.

W dalszej części nastą-
piło ślubowanie członków 

Marsz, marsz Dąbrowski… 
Tak rozpoczęło się świętowanie setnej rocznicy odzy-
skania Niepodległości. Tuż przed godziną dwunastą  
w centrum Józefowa zaczęli pojawiać się mieszkańcy, 
by wspólnie odśpiewać hymn. Wielu już od 11.30 było 
na mszy za Ojczyznę w pobliskim kościele, co też sta-
nowiło formę uczczenia tego listopadowego święta. 

harcerskiej młodzieżowej 
drużyny pożarniczej Ochot-
niczej Straży Pożarnej  
w Józefowie.

Były krótkich przemówie-
niach, a później miało miej-
sce uroczyste zakopanie 
kapsuły czasu, którego do-
konali Stanisław Kruszew-
ski, Marek Banaszek i Antoni 
Gudaj, założyciel Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w Jó-
zefowie i inicjator projektu. 
Ten niezwykły projekt, czyli 
kapsuła czasu spocznie pod 
płytą na czterdzieści cztery 
lata. Ma zostać wydobyta 
w setną rocznice nadania 
praw miejskich Józefowowi. 
Ciekawe, czy zjawią się tu 
wtedy jacyś ludzie, którzy 
opowiedzą, jak to było w ten 
jesienny dzień 11 listopada 
2018 roku... 

Po wspólnych oficjalnych 
obchodach świętujący prze-
nieśli się na pobliski plac 
Jana Pawła II. Tam wszyscy 
chętni zostali poczęstowa-
ni ciepłym posiłkiem, czyli 
tradycyjną zupą grochową,  
a w tle słychać było patrio-
tyczne pieśni, które do-
biegały z pobliskiej sceny, 
gdzie śpiewały zespoły 
Mokka i Mała Mokka. Nie-
którzy skorzystali także ze 
stanowiska DKMS, aby za-
rejestrować się jako daw-
ca szpiku. A około godziny 
14.00 rozpoczął się trady-
cyjny Bieg Niepodległości. 
Uczestnicy rywalizowali  

w czterech kategoriach na 
dystansach: 400 metrów 
(najmłodsi do 2 klasy szkoły 
podstawowej), 2 km (dzieci  
i młodzież klas 3-5 oraz 6-8) 
i  4 km  (kategoria open). 
Józefowskie obchody  Na-
rodowego Święta Niepod-
ległości zakończyła deko-
racja zwycięzców biegu we 
wszystkich kategoriach.

Krzysztof Sibilski
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Dzieci i młodzież dla Niepodległej

SP1 Kaczew
W karczewskiej SP 1 im. 

Bolesława Prusa to bardzo 
ważne narodowe święto 
będzie czczone przez cały 
miesiąc w ramach akcji 
„Jedynka- Stacja Wolność”. 
Początek wydarzeń miał 
miejsce w ostatnią nie-
dzielę, 11 listopada. Wte-
dy to odbył się wyjątkowy 
koncert piosenek „Niegdyś 
zakazanych”. W programie 
na ten miesiąc jest jesz-
cze pokoleniowa debata 
patriotyczna „Moja niepod-
ległość”, która odbędzie 
się w szkole w piątek, 16 
listopada o godzinie 16:00. 
Finalną częścią obchodów 
stanie się zorganizowa-
na na stadionie Mazura 
Karczew w sobotę, 24 li-
stopada o godzinie 13:00 
rekonstrukcja łapanki, któ-
rą przeprowadzili Niemcy  
w czasie nielegalnego me-
czu piłkarskiego między 
AKS-42 Karczew i Falą 
Grochów oraz odbywają-
cy się dwie i pół godziny 
później spektakl „Nas to 
dziś obchodzi” w MGOK 
Karczew. Warto dodać, 
że budynek SP 1 na czas 
obchodów zyskał rozwie-
szoną na frontowej ścianie, 
uszytą przez rodziców, bia-
ło-czerwoną flagę, a także 

W 1795 r. trzy mocarstwa: Rosja, Prusy i Austria dokona-
ły ostatecznego rozbioru Rzeczpospolitej Obojga Na-
rodów. Jednak po 123 latach niewoli, okresie powstań  
i prób wyzwolenia, 11 listopada 1918 r. Polska odzy-
skała niepodległość. W 100-lecie jej odzyskania w ca-
łym kraju odbyły się uroczyste obchody i świętowanie 
wolności. W naszych okolicach także oddano cześć 
poległym w walce o wolną Polskę i upamiętniono bo-
haterów. Spójrzmy, jak rocznicowe obchody wygląda-
ły w niektórych przedszkolach i szkołach.. 

widoczną o zmroku ilumi-
nację w polskich barwach 
narodowych.

 LO nr III  
im. J. Słowackiego 

w Otwocku
W ,,Słowaku”, w piątek 

poprzedzający symbolicz-
ny dzień odzyskania przez 
Polskę niepodległości, 
społeczność uczniowska  
i kadra nauczycielska włą-
czyła się w ogólnopolską 
akcję „Rekord dla Niepod-
ległej” i punktualnie o go-
dzinie 11:11 przed budyn-
kiem szkoły wszyscy razem 
odśpiewali cztery zwrotki 
„Mazurka Dąbrowskiego”. 
Przypomniano także gene-
zę hymnu RP. Ponadto na 
korytarzu liceum działała 
kawiarenka patriotyczna, 
gdzie sprzedawane były 
ciasta w narodowych bar-
wach oraz rozprowadzano 
najróżniejsze akcesoria pa-
triotyczne. Zebrane środki 
z akcji przekazano na cel 
charytatywny.

Przedszkole nr 18 
w Otwocku

Najmłodsi z Przedszkola 
nr 18 im. Kubusia Puchat-
ka w Otwocku od małego 
uczą się historii swojej oj-

czyzny. Na dwa dni przed 
11 listopada przedszkolaki 
ubrane w odświętne stroje, 
z zawieszkami z napisem 
„100 lat niepodległości”, 
trzymając w dłoniach biało-
-czerwone papierowe flagi, 
wzięły udział w uroczystej 
akademii, śpiewając „Przy-
byli ułani pod okienko”. 

SP Warszawice 
W Szkole Podstawowej 

Delikatesy ADriA (ul. Kar-
czewska 23, Otwock) szczycą
się tym, że mają w stałej
sprzedaży wyborne wędliny
litewskie. Kto je próbował, ten
wie, że tradycyjne wędliny z
Litwy różnią się od większości
wędlin sprzedawanych w
naszych sklepach - odznaczają
się bowiem znakomitym
smakiem, a także niezwykłą
trwałością. Są inaczej przygo-
towywane - i to nie tylko, jeśli
chodzi o marynowanie, ale
przede wszystkim wędzenie -

przez długi czas są albo wę-
dzone zimnym dymem, albo
suszone.  Mięso pozbawione
wody łatwo się nie psuje, ale
też musi więcej kosztować. Z

pewnością nie zraża to tych,
którzy cenią znakomitą jakość.
Dzisiejsi producenci litewscy
korzystają z dobrodziejstw
nowoczesności i ich wędliny

są standardowo pakowane
próżniowo. Stąd klienci deli-
katesów Adria mogą się cie-
szyć nie tylko suszonymi kieł-
baskami, salami czy kindziu-

kami, ale też znakomitą wę-
dzoną szynką, boczkiem lub
słoniną. Wystarczy dokładniej
przyjrzeć się litewskim wędli-
nom  i już ślinka leci, wyglądają
bowiem niezwykle apetycznie...AdriA, OtwOck, ul. kArczewskA 23AdriA, OtwOck, ul. kArczewskA 23

Wyborny smak i trWałość, czyli Wędliny liteWskie

w Warszawicach, oprócz 
inscenizacji i konkursu pie-
śni patriotycznej oraz wy-
staw okolicznościowych 
i fragmentów filmów do-
kumentalnych, uczniowie 
przygotowali program „Pisk 
białego orła”, który zapre-
zentowano w pobliskim ko-
ściele parafialnym im. św. 
Jana Chrzciciela. Wszyscy 
zebrani zarówno na uro-
czystościach w szkole, jak  

i potem w kościele, doce-
nili i chwalili przygotowanie 
występujących.

To tylko przykładowe 
wydarzenia rocznicowe, 
bowiem wszystkie szkoły 
i przedszkola w powiecie 
czynnie włączyły się w ob-
chody 100. rocznicy odzy-
skania przez Polskę nie-
podległości.

Sebastian Rębkowski
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Glinianka Wiązowna

Zapraszamy na koncert 
polskich pieśni chóralnych 
z udziałem Warszawskie-
go Chóru Międzyuczelnia-
nego pod dyrekcją Bory-
sa Somerschafa. Występ 
pt.„Raduj się Matko, Pol-
sko” będzie miał miejsce 
w urokliwym, drewnianym 
kościele parafii pw. św. 
Wawrzyńca w Gliniance 
(gmina Wiązowna). W pro-

Patriotyczne śpiewy
gramie znalazły się dzieła 
wybitne, zarówno w war-
stwie muzycznej z uwa-
gi na ich kompozytorów 
(m.in. Wacław z Szamotuł, 
S. Moniuszko, H. M. Gó-
recki, S. Stuligrosz), jak  
i tekstowej przez wzgląd 
na autorów tekstów (J. 
Kochanowski, J. Słowac-
ki, M. Konopnicka, K.K. 
Baczyński). Wstęp wolny.

18 listopada (niedziela), godz. 18.45
kościół pw. Św. Wawrzyńca w Gliniance

ul. Wawrzyniecka 149

 „Klasycznie z przytu-
pem” to przedsięwzięcie 
dwójki młodych i utalento-
wanych instrumentalistów: 
skrzypka Mikołaja Gąsior-
ka oraz pianisty Mateusza 
Chmielewskiego. Zało-
żeniem tego projektu jest 
opracowanie repertuaru, 
który zawiera utwory kom-
pozytorów polskich, takich 

Józefów

Skrzypek z pianistą

24 listopada (sobota), godz. 18.00
MOK Józefów, ul. Wyszyńskiego 1

jak: Henryk Wieniawski, 
Fryderyk Chopin, Grażyna 
Bacewicz, którzy swoje in-
spiracje czerpali z muzyki 
ludowej. Program koncertu 
zawiera 14 polskich tańców 
narodowych (kujawiaki, 
polonezy, mazury, oberki  
i krakowiaki) oraz dwie 
kompozycje Mikołaja Gą-
siorka. Wstęp wolny.

Gminny Ośrodek Kultury  
w Wiązownie serdecznie 
zaprasza na cykl warszta-
tów adwentowych, które 
odbędą się w Izbie Regio-
nalnej w Gliniance oraz 
świetlicy w Izabeli. Będą 
to 4 spotkania, podczas 
których uczestnicy zgłębią 
polskie obrzędy i zwyczaje 
ludowe związane z adwen-
tem oraz świętami Bożego 
Narodzenia. Klimatu doda 
zapach goździków i miodu, 
a kameralna muzyka stwo-
rzy ciepły, rodzinny klimat 
na każdym  dwugodzinnym 
spotkaniu. 
Warsztaty skierowane 
są do wszystkich, jednak 
dzieci w wieku poniżej  
7 lat mogą uczestniczyć  
w zajęciach tylko pod opie-
ką osoby dorosłej (wówczas 
obowiązuje odpłatność za 
2 osoby – dziecko +opie-
kun). Obowiązują zapisy na 
cały cykl (4 spotkania). Wa-
runkiem uczestnictwa jest 
wpłata na konto Gminnego 
Ośrodka Kultury w Wią-
zownie do dnia 26 listopa-
da 2018 r. (60 zł za osobę), 
liczba miejsc ograniczona.

Warsztaty adwentowe

 TERMINY:
Izba Regionalna w Gli-
niance 
(piątki) godz. 18.00-20.00, 
30 listopada, 7,14,21 grud-
nia
świetlica w Izabeli 
(czwartki) godz. 18.00-
20.00, 29 listopada, 
6,13,20 grudnia
TEMATYKA POSZCZE-
GÓLNYCH ZAJĘĆ:
1. Świetlista droga
Będą to tradycje począt-
kowego okresu adwentu. 
Dowiecie się także, w jaki 
sposób były zdobione do-
mostwa. Wykonacie lam-
piony roratne oraz ozdoby 
świąteczne.

2. Tajemnice wigilijnego opłat-
ka. Dowiecie się wszystkie-
go, co związane z opłatkiem 
oraz tradycjami kulinarnymi. 
Wykonacie dekoracje „Opłat-
kowe światy”, które niegdyś 
zdobiły domy naszych babć. 
Ponadto ozdobicie pachnące 
pierniczki.
3. Nieś się kolędo, nieś...
Tradycje kolędnicze są po-
pularne w wielu krajach, 
jednak nasze kolędy są wy-
jątkowe. Wykonacie śpiew-
niki kolędnicze.
4. Do szopy, hej pasterze...
Zwieńczeniem cyklu będzie 
wykonanie szopki – makie-
ty miasteczka z miniaturami 
budynków, ludzi i zwierząt.

W ramach festiwalowego 
kina dla dzieci zapraszamy 
najmłodszych na projekcję 
filmu pt. „Kacper i Emma – 
najlepsi przyjaciele”. Emma 
niedługo będzie świętować 
swoje piąte urodziny. Jest 
przekonana o tym, że to już 
najwyższy czas, by mogła 
dostać od mamy wymarzo-
nego psa. Kacper właśnie 
przeprowadził się z rodziną 
do nowego domu i pełen 
obaw czeka na początek 
nauki w przedszkolu. Pierw-

Józefów

Kino dla dzieci

szą osobą, którą tam po-
znaje, jest właśnie Emma 
– to dzięki niej ten dzień nie 
będzie dla niego taki trud-
ny i okaże się początkiem 
wielkiej przyjaźni. Kacper  
i Emma oraz ich pluszo-
wi towarzysze – Leo i Pani 
Królik – spędzają ze sobą 
każdą wolną chwilę. Dzięki 
wspólnym przygodom do-
wiadują się, czym jest przy-
jaźń i co to znaczy liczyć na 
pomoc najlepszego przyja-
ciela. Wstęp wolny.

24 listopada (sobota), godz. 11.00
MOK Józefów, ul. Wyszyńskiego 1

Z okazji 100. roczni-
cy odzyskania przez 
Polskę niepodległości 
Ochotnicza Straż Po-
żarna w Dziecinowie 
zaprasza na występ 
laureatów III Konkursu 
Piosenki Patriotycznej  
i Żołnierskiej. W progra-
mie także koncert pie-
śni patriotycznych i bie-
siadnych w wykonaniu 
kapeli góralskiej Hora, 
strażacka grochówka 
przygotowana przez 
druhów z OSP Dzie-
cinów, kawa, herbata  
i dużo słodkości dla go-
ści. Wstęp wolny.

18 listopada  
(niedziela), 
godz. 13.00

sala koncertowo  
– widowiskowa  
w Dziecinowie

Dziecinów

Pieśni 
patriotyczne
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Wyjeżdżając z Otwocka, 
mijając Karczew, kierując 
się drogą nr 801, znajdzie-
my się w Dziecinowie. Na-
zwa pochodzi od imienia 
Dietwin („przyjaciel ludu” 
) - być może pierwszego 
sołtysa bądź zasadźcy. 
Miejscowość, lokowana na 
prawie niemieckim, istnie-
je od końca XIV wieku. Ta 
malownicza wieś, oprócz 
niezwykle uroczych jezior, 
nad którymi można zna-
leźć chwilę wytchnienia od 
codziennych obowiązków, 
pobliskiego stadionu Wi-
sły Dziecinów i budynku 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej oraz świetlicy, ma rów-
nież wiele walorów o cha-
rakterze historycznym. 

Wzdłuż głównej trasy 
biegnącej przez tę miejsco-
wość stoją stare przydroż-
ne kapliczki i krzyże. W sa-
mej wsi także znajdziemy 
kilka takich miejsc kultu re-
ligijnego i pamięci.

Pierwszy z nich to mu-
rowany krzyż z wykonaną 
specjalnie wnęką z figurką 
Matki Bożej. Pochodzi ona 
z 1925 roku, a widnieje na 
niej napis „Boże błogosław 
Ojczyźnie naszej”. Na niż-
szym segmencie wyryte są 
słowa: „Za doznane łaski 
boże postawili tę pamiąt-

Szlakiem przydrożnych kapliczek

kę małżonkowie Paweł  
i Marjanna Gawinowie”. 
Całość otoczona jest ni-
skim, metalowym płotem. 

Z kolei przy drodze pro-
wadzącej w kierunku War-
szawic i kościoła parafial-
nego, znajduje się stary, 
drewniany krzyż, a tuż przy 
drodze nr 801 -  metalowy 
krzyż umieszczony w muro-
wanej podstawie. Jednakże 
największą z przydrożnych 
miejsc kultu jest pierwsza 

kapliczka mieszcząca się 
po lewej stronie drogi, jadąc 
od Otwocka. Ta dwupiętro-
wa konstrukcja pochodzi z 
1864 roku. Wewnątrz wmu-
rowana jest figura św. Jana 
Nepomucena. Co cieka-
we, ten młody (żył 43 lata), 
czternastowieczny święty 
duchowny miał popaść w 
niełaskę władcy, kiedy to 
nie chciał wyjawić tajem-
nicy spowiedzi jego mał-
żonki. Święty Nepomucen, 

zgodnie z ludową tradycją, 
miał chronić pola i zasiewy 
przed powodzią, a także 
suszą. Kapliczka pokryta 
jest blaszanym dachem, na 
którym znajduje się krzyż. 
W środku, oprócz figury św. 
Jana Nepomucena trzyma-
jącego krzyż w dłoni, widzi-
my także dolną kondygna-
cję, gdzie umieszczone są: 
obraz Matki Bożej Często-
chowskiej z Dzieciątkiem 
Jezus oraz figurka Matki 

Bożej z Lourdes.
Warto dbać o takie miej-

sca kultu religijnego i to 
nie tylko przy okazji świąt 
kościelnych, w tym tak-
że nabożeństw majowych  
i obrzędów poświęcenia pól 
czy uroczystości patriotycz-
nych. Przydrożne krzyże  
i kapliczki są świadkami lo-
kalnej historii, niech też słu-
żą następnym pokoleniom

.
Sebastian Rębkowski
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Do 30 listopada trwa 
zbiórka produktów żyw-
nościowych w ramach 
akcji „Rodacy-Bohate-
rom”. Akcję koordynu-
je otwocki Klub Batory. 
Organizator zaprasza 
wszystkich do udziału  
w tym świątecznym 
przedsięwzięciu.

- Po raz kolejny koordynu-
jemy na terenie powiatu 
otwockiego akcję zbiórki 
darów w postaci produktów 
spożywczych, z których po-
wstaną paczki świąteczne 
dla polskich kombatantów 
oraz polskich środowisk  
z dawnych Kresów 
Wschodnich RP. Akcję  
w całej Polsce organizuje  
i koordynuje Stowarzysze-
nie Odra - Niemen, a w na-
szej lokalnej akcji wspiera 
nas mazowiecki oddział 

Zbiórka żywności 
- „Rodacy-Bohaterom”

GŁÓWNY PUNKT ZBIÓRKI DARÓW:
Klub Batory, ul. Batorego 34 w Otwocku

26-30 listopada w godz. 13.00 - 19.00
1 grudnia, godz 10.00 - pakowanie darów

DARY ZBIERANE BĘDĄ TAKŻE W NASTĘPUJĄCYCH MIEJSCACH:
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Otwocku,
- Szkoła Podstawowa Nr 124 W Warszawie,
- Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku,
- Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Otwocku,
- Klub ,,Perła” Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej’
- Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K.I. Gałczyński w Otwocku,
- Klub ,,Grota” Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
- Miejskie Przedszkole Nr 2 w Józefowie,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie,
- Zespół Szkół im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Karczewie,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Józefowie.

PRODUKTY, KTÓRE CHCEMY W TYM ROKU ZEBRAĆ Z WASZĄ POMOCĄ:
cukier, konserwy, ryż, kasza, herbata, kakao, makaron, warzywa i owoce w puszce, 
czekolada w tabliczkach, olej, słodycze, kawa oraz kartki świąteczne z życzeniami.

Zachęcamy do kontaktu

Patryk Popis
Klub Batory OSM, ul. Batorego 34, 05-400 Otwock, www.klub-batory.pl

Odra - Niemen o nazwie 
Wschodni Patrioci.
szkoły, instytucje, firmy  
i organizacje pozarządowe, 

które chciałyby zebrać dary 
w swoich środowiskach lub 
w jakikolwiek inny sposób 
włączyć się do akcji.

W trakcie akcji w 2017 roku zebrano 660 kg żywności

POSZUKUJEMY HANDLOWCA
I DZIENNIKARZA DO WSPÓŁPRACY

PORTAL i TYGODNIK

biuro@iotwock.info

18 listopada (niedziela), godz. 18.00
MOK Józefów, ul. Wyszyńskiego 1

Józefów

Omyłkowo 
zmrożeni

Miejski Ośrodek Kultury 
w Józefowie zaprasza na 
Wieczór z Gwiazdami – 
na deskach teatru ujrzycie 
Edytę Olszówkę, Michała 
Pielę oraz Lesława Żurka 
w komedii pt. „JoJo”. Jest 
to (o ile  możliwe w kome-
dii) mrożąca chwilami krew 
w żyłach postać typowej 
formuły związku kobiety  
i mężczyzny w sytuacji nie-

pewnej, przed którą każ-
dy z nas odczuwa strach. 
Czy słusznie? Co jest lep-
sze - bardziej komfortowe, 
stabilne życie w kłamstwie 
czy może niepewne, nagłe 
uwolnienie się od czegoś, 
co nas boli, uwiera… To 
wszystko podane w spo-
sób, który na pewno nas 
rozśmieszy. Bilety w cenie 
60 zł.

Wiązowna

Zaduszkowo
21 listopada za-

praszamy na kon-
cert zaduszkowy, 
który odbędzie się w 
Gminnym Ośrodku 
Kultury w Wiązow-
nie. Wystąpią: chór 
Mienia River (pod 
kierownictwem Anny 
Waligóry – Tarnow-
skiej), sekcja wokal-
na GOK (pod kierownictwem Marty Kuszkiewicz) oraz 
Eugenia Milczarczyk. Wstęp wolny.

21 listopada (środa), godz. 19.00
GOK Wiązowna, ul. Kościelna 41
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Przygarnij 
mnie!

CELESTYNÓW Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt zachęca do adopcji jego  

podopiecznych. 

INFORMACJE O ADOPCJI:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie

ul. Prosta 3. Kontakt: tel. 22 789 70 61, 
e-mail: adopcje@celestynow.toz.pl

Kokos to pogodny, 
młody, szorstkowłosy pies 
w typie teriera. Idealny 
dla miłośników tej rasy. 
Bardzo towarzyski, nie za 
duży, nie za mały – taki 
akurat do kochania.
Nr 278/18

Nikita jest krucha i de-
likatna. Co przeszła, wie 
tylko ona. Biegała zdezo-
rientowana między samo-
chodami. Była tak chuda, 
że można było policzyć 
jej wszystkie kości. Mimo 
to, jest tak ufna, że wtula 
się w człowieka i najchęt-
niej by się z nim nie roz-
stawała. Jest energiczna  
i aktywna. Szuka domu,  
w którym się wyciszy  
i wróci do formy. 
Nr 263/18

Drzazga jest piękna, 
młoda i charakterna. Choć 
początki nie były dla niej 
łatwe -  schowana w ką-
cie budy nie chciała się 
nawet pokazać. Kiedy zro-
zumiała, że nikt jej już nie 
skrzywdzi, zobaczyliśmy 
ją w całej okazałości. Te-
raz czeka na prawdziwy 
dom. Nr 266/18
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Hasło krzyżówki panoramicznej  z 9 listopada 2018: .
STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.

Imieniny 
16 listopada - Edmunda, Marka
17 listopada - Salomei, Grzegorza,

Hugo
18 listopada - Romana, Tomasza
19 listopada - Seweryna, Elżbiety
20 listopada - Rafała, Feliksa
21 listopada - Konrada, Janusza, Rufusa
22 listopada - Cecylii, Marka

Święta... całkiem nietypowe
17 listopada - Dzień Czarnego Kota
Nawet ci, którzy nie wierzą w zabobony, są
lekko wytrąceni z równowagi, gdy ich drogę
przebiegnie ta ogromna, złowroga bestia.
Ale czy kiedyś udowodniono jej jakieś
nieszczęście? Święto wywodzi się z Włoch,
gdzie czarne koty są wyjątkowo prześlad-
owane. 17. dzień miesiąca uważany jest w
Italii za najbardziej pechowy.

21 listopada - Światowy Dzień Telewizji
Święto upamiętnia obrady pierwszego Światowego Forum
Telewizji, które odbyło się w Nowym Jorku w 1996 roku. Jego
celem jest przybliżenie historii telewizji oraz wpływu, jaki ma
ona na nasze życie.

22 listopada - Dzień Kredki
Święto to w znaczący sposób wiąże się z najmłodszymi, bowiem
to dzięki kredkom mogą one wyrazić swoje myśli i uczucia.
Rysowanie w dodatku rozwija wyobraźnię, więc tym bardziej
warto dzisiaj zachęcać dzieci do tej świetnej zabawy.

Kartka z
kalendarza

Krzyżówka panoramiczna z hasłem

Magdalena Kordel to jedna
z najpopularniejszych polskich
autorek powieści obyczajowych
– do tej pory jej książki
sprzedały się w nakładzie 250
tys. egzemplarzy. Znana jest
przede wszystkim z takich best-
sellerowych serii, jak Malowni-
cze i Uroczysko. Z okazji zbliża-
jących się świąt Bożego Naro-
dzenia pisarka przygotowała
wyjątkową niespodziankę dla
swoich fanów. „Nieco dziennik”,
który ukazał się 14 listopada,
to notes literacki zawierający
inspirujące cytaty z jej powieści.
Fragmenty te wybrała córka
pisarki Zuzanna.

– Powtórnie sięgnęłam po

książki mamy i zaznaczyłam
to, co wydało mi się najcie-
kawsze, najistotniejsze. Myślę,
że udało mi się to całkiem
nieźle. Wybrane cytaty są pełne
energii i ufam, że skłaniają
wiele osób do refleksji – mówi
Zuzanna Kordel agencji infor-
macyjnej Newseria Lifestyle.

Córka pisarki twierdzi, że
miała wolną rękę przy wybiera-
niu cytatów do książki, odnośnie
do niektórych zdarzało jej się
jednak zasięgać opinii mamy.
W „Nieco dzienniku” znalazły
się m.in. jeden z ulubionych
cytatów Zuzanny Kordel,
mówiący, że człowiek nie jest
w stanie zbawić całego świata,

może jednak zatroszczyć się
o czyjeś konkretne życie.
Zdaniem autorki wyboru myśl
ta jest niezwykle prawdziwa.

– W codziennym życiu wi-
dzimy, że nie możemy uczynić
całego świata lepszym, ale z
pewnością możemy sprawić,
by chociaż jednej osobie żyło
się lepiej, by była szczęśliwsza,
by jej codzienność stała się po
prostu łatwiejsza – mówi Zuzan-
na Kordel.

Magdalena Kordel wcześnie
została mamą, pierwsze dziec-
ko urodziła bowiem w wieku
19 lat. Zawsze starała się być
dla Zuzanny nie tylko matką,
lecz także przyjaciółką. Chętnie
wybierają się wspólnie na za-
kupy lub na kawę, lubią
zarówno rozmawiać na
poważne tematy związane z
relacjami międzyludzkimi, jak i
plotkować o ciuchach. Pisarka
zdaje sobie sprawę, że Zuzan-
na wkrótce opuści rodzinny

dom i zacznie całkowicie samo-
dzielne życie, nie ma jednak
wątpliwości, że ich niezwykła
relacja przetrwa tę rozłąkę.

– Jak nam się udało za-
chować taką bliskość? Chyba
tak, że mówiłam córce, jak
widzę różne sprawy, jak być
może ona mogłaby na nie spo-
jrzeć, ale nigdy jej nie rozkazy-
wałam, pokazywałam tylko róż-
ne możliwości, drogi. I po prostu
bardzo mocno ją kocham –
mówi Magdalena Kordel.

– Jeżeli chodzi o mieszkanie
pod jednym dachem z pisarką,

jest to na pewno bardzo cie-
kawe doświadczenie, bardzo
rozwijające. Nie można się
nudzić –dodaje Zuzanna.

Przejawem bliskości matki
i córki jest wspólne dzieło –
„Nieco dziennik”. Pięknie ilus-
trowany może się stać idealnym
świątecznym upominkiem dla
bliskiej kobiety. Magdalena Ko-
rdel przygotowała jednak jesz-
cze jeden bożonarodzeniowy
prezent w postaci nowej
powieści. „Pejzaż z Aniołem”,
kontynuacji serii Malownicze, i
też ukazał się 14 listopada. 

„Nieco dziennik” Magdaleny Kordel w księgarniach 
Pisarka przygotowała wyjątkową niespodziankę dla
swoich fanów. W połowie listopada ukazał się „Nieco
dziennik”, będący połączeniem kalendarza i pamięt-
nika. W publikacji tej znalazły się cytaty z powieści
autorki wybrane przez jej córkę Zuzannę. W tym
samym miesiącu do rąk fanów Magdaleny Kordel trafi
też kolejny tom serii Malownicze.

Zuzanna Kordel
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„Dzik jest dziki, dzik 
jest zły, dzik ma bardzo 
ostre kły. Kto spotyka w 
lesie dzika, ten na drze-
wo szybko zmyka.” Tak 
kilkadziesiąt lat temu pi-
sał Jan Brzechwa w jed-
nym z wierszy dla dzieci. 
Od tego czasu wiele się 
zmieniło, np. to, że nie 
trzeba wchodzić do lasu, 
żeby spotkać dzika. Dzi-
siaj to one przychodzą 
do nas: wchodzą na te-
reny zabudowane, bie-
gają po ulicach naszych 
miast, niszczą nasze 
uprawy, giną pod koła-
mi naszych aut. Budzą 
zaciekawienie, konster-
nację, panikę. O powody 
takiego stanu rzeczy i 
sposoby radzenia sobie 
w bliskich spotkaniach z 
„dzikimi” osobnikami za-
pytaliśmy nadleśniczego 
z Celestynowa Artura Da-
widziuka.

- Kilkanaście lat temu 
nie rozmawialiśmy o pro-
blemie dzików. Co się 
wydarzyło w ostatnich la-
tach?

Główną przyczyną ta-
kiego stanu rzeczy jest na 
pewno wzrost populacji. 
Pytaniem kluczowym bę-
dzie więc, dlaczego po-
pulacja w ostatnich latach 
wzrosła? Zasadniczo dzik 
jest w stanie wyżywić się 

Bliskie spotkania z dzikami
- rozmowa z nadleśniczym Arturem Dawidziukiem

w lesie, gdzie pożywienia 
nie brakuje. Sprzyja temu 
również ocieplenie klimatu, 
brak silnych mrozów. Tak 
więc warunki do rozwoju 
są bardzo dobre. Możemy 
jednak odnotować kilka 
czynników, które spowo-
dowały, że część dzików 
wychodzi z lasu. Znaczna 
populacja zwiększa rywa-
lizację wewnątrz gatunku, 
a więc dziki muszą prowa-
dzić ekspansję kolejnych 
terenów. Każde siedlisko 
ma ograniczoną pojem-
ność. Część zwierząt za-
kłada nowe siedliska le-
śne, ale są też takie, które 
zaczynają wchodzić na te-
reny zurbanizowane. I tu-
taj znajdują dobre warunki 
stworzone przez człowie-
ka. Zwierzęta żywią się 
jedzeniem, które wyrzuca-
my. Bywają też zwyczajnie 
celowo dokarmiane. Na 
polach, pomiędzy lasem 
i wsią, mogą pożywić się 
wysokobiałkowymi produk-
tami, np. kukurydzą. Zwie-
rzę dostaje na tacy bar-
dzo energetyczny, gotowy 
posiłek. Należy pamiętać 
też, że w mieście jest za-
wsze trochę cieplej niż w 
lesie – to różnica ok. 2o C. 
Ponadto dzik, jako bardzo 
inteligentne zwierzę, szyb-
ko zauważył, że człowiek 
nie jest dla niego zagroże-
niem, a zdobycie jedzenia 
jest łatwiejsze.

- W ostatnich miesią-
cach odnotowaliśmy jed-
nak spadek populacji tych 
zwierząt. Co się stało?

Faktycznie, afrykański 
pomór świń (ASF) zbiera 
ostatnio dość obfite żniwo i 
mamy do czynienia z więk-
szą liczbą padłych dzików. 
To choroba, która przywę-
drowała do Polski od stro-
ny wschodniej (Białoruś, 
Ukraina) i niestety postę-
puje. Kilka lat temu znale-
ziono pierwsze padłe sztuki 
z wynikiem dodatnim przy 
granicy z Białorusią. Od 
tamtej pory rozpoczął się u 
nas problem ASF. Do wal-
ki z tym zjawiskiem zostali 
włączeni myśliwi i leśnicy. 
Ci pierwsi, decyzją ministra 
środowiska i przy wspar-
ciu ministerstwa rolnictwa, 
mają za zadanie zmniej-
szyć populację dzików na 
terenach zagrożonych, ale 
jeszcze niezakażonych. 
Redukcja ma zmniejszyć 
ryzyko przenoszenia wi-
rusów z jednego zwierzę-
cia na drugie. Ta sytuacja 
dotyczy właśnie naszego 
regionu. Zwiększono więc 
odstrzał dzików, aby tutaj 
,,rozgęścić” populację.

- Jaką rolę w ekosyste-
mie pełnią dziki?

Dziki są na pewno nie-
pożądane w miastach i nie 

chcemy, by niszczyły nasze 
uprawy na wsi, natomiast 
trzeba wiedzieć, że ich rola 
w lesie jest niezwykle istot-
na. Zbyt niska populacja 
tych, jak i innych zwierząt, 
zawęża nam pulę genową. 
To jest zjawisko negatyw-
ne. Trzeba więc znaleźć 
złoty środek pomiędzy 
liczbą tolerowaną a liczbą 
oczekiwaną. Dzik w lesie 
pełni rolę ,,czyściciela”, ży-
wiąc się m.in. padliną. Szu-
kając pędraków, buchtuje 
ściółkę, a więc miesza i na-
powietrza wierzchnią war-
stwę gleby, przyspieszając 
procesy gnicia listowia, 
igliwia, co jest zjawiskiem 
bardzo pożądanym. Zjada-
ne pędraki to początkowe 
stadium owadów, a w dużej 
mierze przyszłych szkodni-
ków leśnych. Ich likwidacja 
jest kolejnym pozytywnym 
działaniem dzika w lesie.

- Jak należy się zacho-
wać, kiedy natkniemy się 
na stado dzików?

Nie wolno zapominać, 
że są to dzikie zwierzęta, 
więc należy traktować je 
z respektem, przy zacho-
waniu zdrowego rozsądku. 
Raczej unikamy kontaktu, 
ale nie wolno nam paniko-
wać. Dzik boi się bardziej 
nas niż my jego. Trze-
ba sprawić, żebyśmy byli 
przez niego zauważeni. 

Nasza obecność powinna 
go skutecznie zniechęcić, 
na tyle, żeby dzik ustąpił. 
Nie możemy go jednak 
straszyć, czy pojawiać się 
znienacka – zwierzę może 
to odczytać jako atak i ze-
chce się bronić. Oczywi-
ście, są sytuacje, kiedy 
dzik jest pobudzony bądź 
bardzo zainteresowany 
smacznymi pędrakami przy 
naszym ogrodzeniu – wte-
dy spokojnie należy odpu-
ścić. Na przełomie wiosny 
i lata pojawiają się lochy z 
młodymi – tu również na-
leży zachować szczególną 
ostrożność. Groźną sytu-
ację może stworzyć kontakt 
dzika z naszym psem. Pies 
zwykle podejmuje atak, 
dzik zaczyna się bronić, 
człowiek próbuje ich roz-
dzielić, a to może być nie-
bezpieczne.

- Dziękuję za rozmowę

Jak podaje powiatowy 
lekarz weterynarii w Otwoc-
ku, od stycznia do sierpnia 
2018 r. na naszym terenie 
odnotowano 192 padłe dzi-
ki. W ciągu trzech ostatnich 
miesięcy tego okresu zare-
jestrowano 71 takich przy-
padków (w tym 5 zwierząt 
zginęło pod kołami samo-
chodów), zaś u 38 sztuk 
wykryto dodatni ASF.

Sławomir Wąsowski

Wtorek, 13 listopada w Józefowie na ul. Reymonta - straż miejska i strażacy kontra uparte stado dzików
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Do turnieju zaproszo-
ne zostały drużyny złożo-
ne z przedstawicieli służb 
mundurowych, samorzą-
dowców, oświaty i przed-
siębiorców gminy Celesty-
nów i powiatu otwockiego. 
Zgłosiło się osiem drużyn: 
OSP Regut, OSP Podbiel, 
OSP Dąbrówka, Samo-
rządowcy Gminy Cele-
stynów, Oświata Gminy 
Celestynów, Hurtownia 
AGD Dora, Wojskowy 
Ośrodek Farmacji i Tech-
niki Medycznej i Klasy 
Mundurowe Zespołu Szkół 
Ekonomiczno – Gastrono-
micznych w Otwocku.

W pierwszej fazie tur-
nieju drużyny zostały 
podzielone na dwie gru-
py „A” i „B”. Rywalizacja  
w obydwu grupach była 
bardzo zacięta i dopiero 
po ostatnich meczach gru-
powych okazało się, kto 
awansował do najlepszej 
czwórki. W pierwszym me-
czu półfinałowym spotkały 
się drużyny ZSEG Otwock 
i OSP Regut. Pierwszy 
set to pewne zwycięstwo 
klas mundurowych 15-9. 
Początek drugiego seta 
zapowiadał szybkie zwy-
cięstwo mundurowych  
z Otwocka, jednak druho-
wie z OSP Regut pokazali 
charakter i dopiero po wal-
ce na przewagi punktowe 
ulegli drużynie klas mun-
durowych 18-16. Drugi 
półfinał to bardzo wyrów-
nany pojedynek pomiędzy 
Wojskowym Ośrodkiem 
Farmacji i Techniki Me-
dycznej a Oświatą Gminy 
Celestynów. Po rozegraniu 
pierwszych dwóch setów 
na tablicy wyników widniał 
wynik 1-1, do wyłonienia 

Niepodległościowy turniej 
siatkówki w Celestynowie

W niedzielę, 11 listopada w hali sportowej w Celestynowie już po raz drugi odbył 
się Niepodległościowy Turniej Piłki Siatkowej. Celem wydarzenia było uczczenie 
stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

zwycięzcy potrzebny był 
trzeci set, który po walce 
punkt za punkt wygrali gra-
cze Oświaty.

Mecz o trzecie miejsce 
odbył się pomiędzy WO-
FiTM – OSP Regut. Rów-
nież w tym meczu nie była 
widoczna przewaga żadnej 
z drużyn, jednak więcej 
zimnej krwi w końcówkach 
obydwu setów zachowali 
strażacy z Reguta i tym sa-
mym wygrali cały mecz 2-0 
i zdobyli trzecie miejsce. 

O godzinie 20:30 za-
czął się długo oczekiwany 
mecz finałowy Niepodle-
głościowego Turnieju Pił-
ki Siatkowej. Po przeciw-
nych stronach siatki do 
sportowej walki stanęły 
drużyny Oświaty Celesty-
nów i Klas Mundurowych 
ZSEG z Otwocka. Począ-
tek meczu to gra punkt za 
punkt, jednak w drugiej 
połowie pierwszego seta 
uczniowie klas munduro-
wych wypracowali sobie 
kilkupunktową przewagę, 
której nie oddali do końca 
pierwszej partii spotkania. 
Podrażniona przegraną  
w pierwszym secie druży-
na Oświaty postawiła bar-
dzo wysoko poprzeczkę 
rywalom w drugiej partii. 
Po świetnych zagrywkach  
i skutecznych blokach za-
wodnicy Oświaty dopro-
wadzili do remisu w meczu 
finałowym. Po raz drugi do 
wyłonienia zwycięzcy po-
trzebny był trzeci set. Tie-
-break pokazał nam świet-
ne akcje i kwintesencję 
siatkówki. Reprezentanci 
Oświaty Gminy Celesty-
nów w kluczowych mo-
mentach okazali się lepsi 
i tym samym zwyciężyli  

w Niepodległościowym 
Turnieju Piłki Siatkowej!

Organizatorem impre-
zy sportowej był Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu  
w Celestynowie. Pucha-
ry i pamiątkowe medale 
wręczyli: wójt gminy Cele-
stynów Witold Kwiatkow-
ski, zastępca wójta Piotr 
Rosłoniec i przewodniczą-
cy Komisji Kultury, Sportu  
i Oświaty Wiktor Piasecki. 
Patronatem medialnym ob-
jęli turniej: TVC telewizja Ce-
lestynów, gazeta ,,Celestyn-
ka” i tygodnik iOtwock.info.

Wszystkim uczestni-
kom turnieju dziękujemy za 
udział, a zwycięzcom gra-
tulujemy!

Michał Kwiecień
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Jak poinformował Paweł 
Zalewski, koordynator tur-
nieju na powiat otwocki, naj-
pierw - 29 października - na 
orliku w Sobiekursku odbyły 
się rozgrywki drużyn w kate-
gorii U12. W tym roku zgło-
siło się  do nich 6 drużyn, 
które zostały podzielone 
na dwie grupy. Po rozgryw-
kach grupowych w półfina-
łach znalazły się drużyny ze 
szkół: SP 1 Józefów, SP 2 
Józefów, SP 4 Otwock oraz 
SP Sobiekursk. 

W finale starły się dwie 
drużyny z Józefowa, które w 
poprzednich fazach turnieju 
grały rewelacyjnie. Zwycięz-
cą turnieju i jednocześnie 
drużyną, która awansowała 
do kolejnego, wojewódzkie-
go etapu rozgrywek okaza-
ła się „Jedynka” - wygrała 
wszystkie swoje mecze. 

Mecz o trzecie miejsce 
był także zacięty. Do połowy 
spotkania prowadziła druży-
na z Sobiekurska wynikiem 
2:0. Jednak SP 4 Otwock 
nie zamierzała tak łatwo 
oddać zwycięstwa rywalo-
wi. Odrobiła straty bram-
kowe i mecz zakończył się 
wynikiem 3:3.  Ostatecznie 
III miejsce w kategorii U12 
rzutami karnymi wywalczyła 
Szkoła Podstawowa z So-
biekurska. 

Drużyny z kategorii U8  
i U10 rywalizowały na orliku 

Kto z powiatu dalej walczy  
o finał na Narodowym?

Już po raz 19. rozgrywany jest ogólnopolski turniej „Z Podwórka na Stadion o Pu-
char Tymbarku”, w którym młodzi piłkarze w wieku 6-12 lat walczą o finał na stadio-
nie PGE Narodowy. Rozgrywki powiatowe otwockie odbyły się w ostatnich dniach 
października. Wzięło w nich udział łącznie 13 drużyn, a 3 najlepsze - po jednej  
z Otwocka, Karczewa i Józefowa - awansowały do rozgrywek wojewódzkich.

w Karczewie 30 paździer-
nika. W młodszej kategorii 
do walki stanęły 4 drużyny,  
a w starszej - 3.

Drużyny U8 rozegrały 
między sobą mecze sys-
temem „każdy z każdym”, 
w którym drużyna UKS 
Champion Otwock zebra-
ła komplet zwycięstw nad 
drużynami: UKS Michalin, 
Sokół Kołbiel I oraz Sokół 
Kołbiel II. 

Podobnie walczyły dru-
żyny U10 - tu najlepszy 
okazał się zespół ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 z Karcze-
wa. II miejsce zajęła Szkoła 
Podstawowa z Sobiekur-
ska, zaś III - Szkoła Podsta-
wowa z Siedzowa. 

Zwycięskie drużyny 
będą reprezentować po-
wiat otwocki na wojewódz-
kich rozgrywkach, które 
zaplanowane są na wiosnę 
2019 r. (marzec-kwiecień). 
Wygląda na to, że rywa-
lizacja będzie ostra, bo  
w tej edycji turnieju  startuje  
37 powiatów. 

Jak podają organizato-
rzy, czyli PZPN, do XIX tur-
nieju „Z Podwórka na Sta-
dion o Puchar Tymbarku”  
z całego kraju zgłosiło się 
aż 28 tys. zespołów.

O co walczą
Na przełomie kwietnia  

i maja najlepsi młodzi piłka-

rze i piłkarki w kraju powal-
czą w stolicy o spełnienie 
marzeń, czyli udział w Wiel-
kim Finale na PGE Narodo-
wym. Decydujące spotkania 
XIX edycji turnieju zostaną 
rozegrane na najważniej-
szym polskim stadionie  
2 maja, na kilka godzin 
przed finałowym meczem 
Pucharu Polski.

Poza nagrodą główną, 
czyli wyjazdem na mecz 
reprezentacji Polski oraz 
spotkaniem z kadrowicza-
mi, turniej stwarza dzie-
ciom niezwykłą okazję  do 
zaprezentowania swojego 
talentu, co w przyszłości 
skutkuje powołaniami do 
młodzieżowych reprezen-
tacji Polski. – To bardzo 
ważna inicjatywa, która 
wyciąga dzieci na boisko  
i zapewnia im ruch na 
świeżym powietrzu. Kolej-
na istotna sprawa to nauka 
rywalizacji, co jest istotne 
nie tylko w sporcie, ale  
i w życiu. Są pierwsze suk-
cesy i pierwsze zawody, 
pojawiają się łzy szczęścia 
i łzy smutku. Udział w tur-
nieju „Z Podwórka na Sta-
dion o Puchar Tymbarku” to 
świetne przygotowanie do 
tego, żeby zostać dobrym 
piłkarzem, ale też dobrym 
człowiekiem. Miło patrzeć 
na uśmiechy, rywaliza-
cję, mnóstwo uczestników  

i świetną organizację roz-
grywek z finałem na PGE 
Narodowym – wylicza Cze-
sław Michniewicz, selek-

cjoner reprezentacji Polski 
U-21 i baczny obserwator 
turnieju.

ZetKa

Ponadto Wiktoria zo-
stała uznana za najlepszą 
zawodniczkę turnieju! Pod-
czas zawodów stoczyła 
trzy walki i wszystkie z nich 
wygrała. Warto zaznaczyć, 
że zawodniczka z Otwocka 
trenuje kick-boxing dopiero 
od dwóch lat, zatem jesz-
cze wszystko przed nią. Na 
co dzień Wiktoria uczy się  

Szerszeń -  złota kickboxerka
W dniach 3-4 listopada w Sejnach odbył się International Baltic Cup 2. Duży sukces na wspomnianym 
turnieju odnieśli zawodnicy i zawodniczki klubu KO Team Otwock, a w szczególności Wiktoria Szer-
szeń, która zdobyła dwa złote medale w dwóch kategoriach wagowych do sześćdziesięciu i sześćdzie-
sięciu pięciu kilogramów w formule kick-light. 

w Zespole Szkół Ekono-
miczno - Gastronomicz-
nych w Otwocku, gdzie 
uczęszcza do klasy woj-
skowo - sportowej o pro-
filu technik ekonomista. 
Zawodniczka KO Team 
Otwock jest przykładem 
na to, że wiedza i sport 
mogą iść ze sobą w parze  
i w rezultacie prowadzić do 

sukcesu, w tym przypadku 
sportowego. 

Wiktoria zapytana o jej 
cele na przyszłość stwier-
dziła, że chce jak najlepiej 
przygotować się do mi-
strzostw Polski juniorów, 
które odbędą się w marcu 
2019 roku, a marzeniem 
jest zakwalifikowanie się do 
mistrzostw Europy. „Jeśli 

chodzi o sferę edukacyj-
ną, to chcę zdać egzaminy 
zawodowe, a w przyszłym 
roku egzamin matural-
ny”. Trenerom gratulujemy 
świetnego wyszkolenia za-
wodniczki, a Wiktorii życzy-
my dalszych sukcesów na 
arenie ogólnopolskiej i mię-
dzynarodowej.

Michał Kwiecień
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Zespół gości prawie 
przez cały mecz bronił się 
na własnej połowie, cze-
kając na okazję do kon-
trataku. Gospodarze od 
samego początku przejęli 
inicjatywę, jednak było im 
trudno rozmontować bro-
niącą się całym zespo-
łem Perłę. W 18. minucie 
strzałem po długim rogu 
bramki przeciwnika popi-
sał się zawodnik Mazura 
Jakub Piotrzkowicz, dając 
tym samym prowadzenie 
swojemu zespołowi. W 34. 
minucie po raz drugi padła 
bramka dla miejscowych, 
jednak sędzia odgwizdał 
,,spalonego”. Goście po-
dejmowali próby rozegrania 

W Wiązownie po wyrów-
nanym meczu Advit Wią-
zowna przegrał 2:1 z RKS 
Bór Regut. Dla drużyny 
gości była to bardzo waż-
na wygrana, ponieważ do 
lidera rozgrywek tracą tylko 
trzy punkty.

OKS Start Otwock rozbił 
zespół Victorii Zerzeń 10:0, 
Vulcan Wólka Mlądzka wy-
grał u siebie z Wisłą Macie-
jowice 2:1, a Sokół Cele-
stynów przegrał z drużyną 
PKS Radość 1:0. Lider ta-
beli Wisła Dziecinów na 
wyjeździe pokonał rezerwy 

Zwycięstwa Mazura Karczew  
i Józefovii Józefów

W sobotę, 10 listopada na stadionie miejskim w Karczewie odbyła się 
przedostatnia kolejka IV ligi (południe). Miejscowy klub Mazur Karczew 
podejmował u siebie ostatni zespół tabeli Perła Złotokłos. 

ataku pozycyjnego, nieste-
ty, widoczny był brak orga-
nizacji gry w tym elemen-
cie, co skutkowało szybką 
stratą piłki. W 43. minucie 
- po składnej akcji - poda-
nie od Piotra Celińskiego 
na bramkę zamienił Kamil 
Hernik. Do przerwy 2-0 
dla Mazura Karczew. Dru-
ga połowa meczu to ciąg 
dalszy jednostronnej gry.  
W 50. minucie, po dośrod-
kowaniu piłki z rzutu roż-
nego, bramkarz gości in-
terweniował trzykrotnie po 
strzałach piłkarzy Mazura 
Karczew. Gospodarze mie-
li jeszcze kilka okazji do 
strzelenia gola, mimo to 
nie udało się im podwyż-

szyć wyniku meczu. Mazur 
Karczew – Perła Złotokłos 
2:0. Przed ostatnią kolejką 
spotkań IV ligi zespół Kar-
czewa zajmuje dziewiąte 
miejsce w tabeli.

Józefovia na fali
W Lidze Okręgowej 

grupa Warszawa II trzecie 
zwycięstwo z rzędu odnio-
sła drużyna Józefovii Józe-
fów, która na własnym sta-
dionie podejmowała LKS 
Chlebina. Od początku me-
czu aktywniejszym zespo-
łem na boisku była drużyna 
gospodarzy. W 9. minucie 
meczu świetną okazję na 
strzelenie bramki miał Mar-
cin Makulec, jednak naci-

skany przez obrońcę gości 
nie zdołał skierować piłki do 
bramki. Z minuty na minutę 
wzrastała przewaga zespo-
łu gospodarzy, ale w 34. mi-
nucie po strzale z dystansu 
Ernesta Zęgoty piłka odbiła 
się od słupka bramki przy-
jezdnych i do przerwy wy-
nik meczu był 0:0. 

Pierwsza bramka padła 
na samym początku drugiej 
połowy meczu - po dośrod-
kowaniu z rzutu rożnego 
zawodnika miejscowych  
i zamieszaniu w polu kar-
nym do piłki doszedł Robert 
Rokicki i to po jego strza-
le ugrzęzła ona w siatce 
bramki LKS-u. Po wyjściu 
na prowadzenie zespół  
z Józefowa nie zwolnił tem-
pa meczu. Jednakże strza-

ły były albo niecelne, albo 
świetnymi interwencjami 
popisywał się bramkarz 
gości. W 78. minucie, po 
kolejnym bardzo dobrym 
dośrodkowaniu z rzutu roż-
nego, gola strzałem głową 
zdobył Łukasz Poszalski. 
Zespół gospodarzy posta-
wił ,,kropkę nad i” - w 90. 
minucie po przechwycie 
piłki w środku pola przez 
gracza gospodarzy i poda-
niu od Tobiasza Filochow-
skiego z lewego skrzydła 
gola wślizgiem zdobył Ma-
ciej Napieraj. Józefovia Jó-
zefów – LKS Chlebina 3:0. 
Było to ważne zwycięstwo, 
które umacnia drużynę  
z Józefowa na drugim miej-
scu w tabeli.

Michał Kwiecień

Podsumowanie 
rundy jesiennej 

w klasie A
W dniach 10-11 listopada odbyła się ostatnia kolejka 
meczów klasy A grupa Warszawa II. 

Józefovii Józefów 3:2 i to 
właśnie zespół z Dziecino-
wa zostaje mistrzem run-
dy jesiennej. Rywalizacja  
w rundzie wiosennej zapo-
wiada się bardzo ciekawie, 
ponieważ w tabeli jest cia-
sno i teoretycznie nawet 
drużyna z ósmego miej-
sca ma jeszcze szanse na 
awans do ligi okręgowej. 
Teraz przed zawodnikami 
krótka przerwa, a następ-
nie zimowe przygotowania 
do decydującej rundy spo-
tkań klasy A.

Michał Kwiecień
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W dodatku edycja 
szczególna, bo wpisująca 
się w uroczyste obchody 
100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Or-
ganizatorem imprezy był 
Międzyszkolny Klub Spor-
towy Karczew przy współ-
udziale karczewskiego 
Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji oraz Integracyj-
nego Centrum Sportu i Re-
kreacji w Józefowie. Orga-
nizowany od kilkunastu lat 
i cieszący się w młodzieżo-
wym środowisku piłki ręcz-
nej ustaloną renomą event 
jest dla tej podwarszaw-
skiej miejscowości prawdzi-
wym sportowym świętem, 
które wzbudza spore zain-
teresowanie mieszkańców 
okolicznych gmin. I chociaż 
jego bohaterami są dziew-
częta w wieku szkolnym, to 
na brak emocji i związaną 
z nimi dawką adrenaliny 
zdecydowanie nie można 
narzekać. Warto dodać, 
że impreza od lat trzyma 
wysoki sportowy poziom,  
a i pod względem organi-
zacyjnym z każdym rokiem 
prezentuje się coraz lepiej.

W tym roku turniej roz-
grywany był w dniach od 
9 do 11 listopada w dwóch 
halach - w Karczewie  
i Józefowie, a brały w nim 
udział juniorki z rocznika 
2000/2001, młodziczki z ka-
tegorii wiekowej 2004/2005 
oraz dziewczęta urodzone 
w 2006 roku i młodsze. Wy-
darzenie wsparte zostało 
przez: Urząd Miejski w Kar-
czewie, Starostwo Powia-
towe w Otwocku, Warszaw-
sko-Mazowiecki Związek 
Piłki Ręcznej oraz liczne 
grono sponsorów, w tym 
m.in. firmę Hummel, Pro-
ducenta Wędlin „Kiszecz-
ka”, VegaPOL, Sławit, Livio 
oraz Zakład Przetwórstwa 

Święto piłki ręcznej w Karczewie
Dzień 11 listopada można świętować na różne spo-
soby. W Karczewie organizowany jest w tym czasie 
m.in. Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt - 
Karczew Cup. W tym roku była to już 10. jubileuszowa 
edycja tego wydarzenia.

Mięsnego Kluczyk. Dzięki 
zaangażowaniu i finanso-
wej pomocy tej sporej rze-
szy ludzi dobrej woli, jak 
również pomocy rodziców 
oraz sympatyków klubu, 
impreza mogła się odbyć, 
a uczestnicy turnieju - po-
dobnie jak jego kibice - mo-
gli cieszyć oczy współza-
wodnictwem. W zawodach 
wzięło udział w sumie 27 
zespołów z całej Polski.  
W kategorii ,,Młodzicz-
ki” - w dwóch grupach po  
5 zespołów każda - rywali-
zowało ze sobą 10 drużyn, 
podobnie było w kategorii 
„Dziewczęta”. W grupie ju-
niorskiej z kolei grało 7 ze-
społów systemem „każdy  
z każdym”.

Kibice śledzący mecze 
rozgrywane w grupach, jak 
i późniejsze etapy rywa-
lizacji w turniejowej „dra-
bince”, nie mieli powodów 
do narzekań… Były emo-
cje, eksplozje radości, łzy 
szczęścia i rozpaczy oraz 
momenty pełne dramaturgii 
i niespodziewanych zwro-
tów akcji. Byli zwycięzcy 
i pokonani. Radość z wy-
granych spotkań i smutek  
z powodu niewykorzy-
stanych szans. Jak to  
w sporcie. Najważniejsze 
jednak, że w tych turnie-
jowych zmaganiach nie 
zapomniano, co w sporcie 
jest najważniejsze, czyli  
o szacunku do siebie i prze-
ciwnika, o tym, że samo 
wzięcie udziału w rywali-
zacji jest już - w pewnym 
sensie - zwycięstwem. Bo 
zarówno wygrywanie, jak i 
przegrywanie jest sztuką, 
której trzeba się nauczyć, 
zwłaszcza, gdy się jest w 
młodym wieku. Warto o tym 
pamiętać…

W kategorii „Dziewczę-
ta”, która była najmłodszą 

kategorią karczewskie-
go turnieju, klasyfikacja 
końcowa przedstawia się  
w sposób następujący:

1.miejsce: SMS SP 13 Żory
2.miejsce: SP 23 Płock
3.miejsce: KPR  ROKiS 
Radzymin

W kategorii „Młodziczki” 
miejsca na podium zajęły 
drużyny:
1.miejsce: Kadra Mazow-
sza
2.miejsce: MTS Żory
3.miejsce: MMKS Jutrzen-
ka Płock

Najsilniejsza rywaliza-
cja na parkiecie toczyła się 
oczywiście w najstarszej, 
juniorskiej kategorii wieko-
wej, gdzie zwycięzcą zo-
stała drużyna MKS Truso 
Elbląg. Na drugim miejscu 
uplasował się zespół MKS-
-u Karczew, a trzecie przy-
padło w udziale MKS-owi 

Zagłębie Lubin I.
Karczewskie szczypior-

nistki przegrały rywalizację 
z drużyną z Elbląga tylko 
dlatego, że w bezpośred-
niej rywalizacji uległy jej 
12:14. Poza tym miały taką 
samą liczbę zwycięstw na 
koncie (5) co Truso i zdecy-
dowanie lepszy stosunek 
bramek niż drużyna z El-
bląga, bo 119:69. Regula-
min zawodów mówi jednak  
w tym przypadku jasno: 
wygrywa zespół, który 
okaże się lepszy w bez-
pośredniej rywalizacji. Nie 
zmienia to faktu, że kar-
czewianki zagrały fanta-
styczny turniej, w którym 
pokonały kolejno: MKS Za-
głębie Lubin II (27:12), AP 
Marcovia Marki (18:11), 
MKS Zagłębie Lubin I 
(22:15), UKS Start Pietro-
wice Wielkie (17:10) oraz 
CHKS Łódź (23:7). Naj-
więcej strzelonych bramek  
w drużynie Karczewa na 

swoim koncie, bo aż 26, 
odnotowała Dominika Ba-
ran.

Forma juniorek cieszy, 
zwłaszcza przed zbliżającą 
się końcówką sezonu War-
szawsko-Mazowieckiej Ligi 
Juniorek. Szkoda tylko, że 
kontuzja ręki wyeliminowa-
ła na jakiś czas z gry jedną 
z najlepszych rozgrywają-
cych drużyny Julię Zagra-
jek. Podopieczne Grzego-
rza Ankiewicza pokazały 
po raz kolejny, że na wła-
snym parkiecie, przy do-
pingu miejscowych kibiców, 
nie mają sobie równych. 
Cieszy też fakt, że młod-
sze roczniki karczewskiego 
klubu zaczynają radzić so-
bie w turniejowych zmaga-
niach coraz lepiej. Rosną 
więc godne następczynie 
naszych mistrzyń, co po-
zwala z nadzieją myśleć  
o przyszłości karczewskie-
go szczypiorniaka.

Andrzej Idziak


