
Gdzie ten basen?
Czy budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Otwocka powinna być realizowana na terenie
zieleni miejskiej - o tym i innych sprawach dotyczących planowanej inwestycji dyskutowali radni
na ostatnich przedświątecznych komisjach rady miasta - czytaj s. 3

Ponad 25 mln 
na inwestycje
- Wiązowna ma już
budżet na 2019 r

Uwaga: kolejne
wydanie iOtwock.info
- 4 stycznia 2019 r.
Życzymy Szczęśliwego
Nowego Roku!

Sypnęło
medalami
Tydzień bogaty w
wydarzenia sportowe -
na hali i na powietrzu
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Łacińskie określenie krzywej
czy zakrętu – curva – stało się
najczęściej używanym przez
Polaków słowem, a nawet in-
terpunktorem, czyli przery-
wnikiem. To lapidarne określe-
nie uczuć, począwszy od zden-
erwowania, rozczarowania,
poprzez zdziwienie, fascynacje,
a na radości i satysfakcji
kończąc – rozpanoszyło się w
naszym polskim słowniku tak
dalece, że bez jego używania
wielu przeciętnych Polaków
przestałoby w ogóle mówić.
Nie umieliby bez tego słowa
wyrazić swoich uczuć, co by
skazało ich na porozumiewanie
się przy pomocy gestów.

W jednej z londyńskich szkół
do regulaminu uczniowskiego
wprowadzono punkt do-
puszczający używanie przez
młodzież pięciu (wymieniono

jakie) wulgaryzmów. Zbulwer-
sowanym tym faktem rodzicom
dyrektor tłumaczył, że zakazy-
wanie młodzieży ich wypo-
wiadania, skoro na co dzień
słowa te są w powszechnym
użyciu, doprowadzić może, że
w szkole zostaliby wyłącznie
nauczyciele, bo uczniów nale-
żałoby wyrzucić za niestoso-
wanie się do regulaminu. Mętne
to tłumaczenie i niepedagog-
iczne. Przecież nauczyciel ma
uczyć, a nie ulegać i być uc-
zonym przez ucznia.

W języku polskim, wbrew
pozorom, nie ma wielu niepar-
lamentarnych wyrazów i wul-
garnych wyzwisk. Rzucanie
mięsem czy polska łacina
ogranicza się w praktyce do
niewielu wyrazów, związanych
głównie ze sferą fizjologii i sek-
su, a używanych w różnych

kontekstach i funkcjach. Ni-
estety nie należą już dziś
wyłącznie do słownictwa
środowisk przestępczych czy
prymitywnych. Stały się atrak-
cyjnymi, uniwersalnymi sposo-
bami wymiany myśli i informacji,
zwłaszcza w środowiskach ludzi
młodych, w tym uczniowskich
i studenckich. Wystarczy prze-
jść się korytarzem szkoły, żeby
stwierdzić, że jest i szerzy się
językowe chamstwo. Nie prze-
mawiają do mnie argumenty,
że w ten sposób młodzież afir-
muje swoją niezależność czy
bunt przeciw autorytetom i
obowiązującym normom. Że
nie jest to prawda, przekonal-
iśmy się naocznie, gdy miliony
młodych ludzi w ciszy, skupieniu
oddawało hołd autorytetowi pa-
pieża Jana Pawła II, Benedyk-
towi XVI i teraz Franciszkowi.

Mam więc nadzieję, że
powszechna wulgaryzacja języ-
ka jest jedynie przelotna i
podyktowana modą płynącą z
krajów, gdzie tego typu słown-
ictwo sankcjonuje się prawem.
Mam też nadzieję, że polscy
pedagodzy, spełniając swoją
misję nauczania, co jest dobre,
co złe, nie poddadzą się
naciskom mody, jak uczynili to

reżyserzy filmów lub aktorzy.
Ci przy byle okazji określają
słowem „zajebiście” swój stan
ducha i zgadzają się na granie
Romea, mówiącego do Laury
stojącej na balkonie: O k..wa,
ale jesteś piękna. A tymczasem
swoim wiernym czytelnikom
życzę po prostu wesołych świąt
Bożego Narodzenia. 

Andrzej Kamiński

Drodzy Czytelnicy!

W imieniu całego redakcyjnego 
Zespołu iOtwock.info życzę Wam
magicznych Świąt Bożego Narodzenia, 
wspaniałych prezentów i ciepłej rodzinnej 
atmosfery. Niech przy wigilijnym stole wszelkie
troski i problemy odejda ̨w zapomnienie, 
a nieporozumienia minionego roku zejda ̨
na dalszy plan. 
W  Nowym 2019 Roku życzę Wam wielu sukcesów,
nieustającej pogody ducha i bądźcie z nami.

Kazimiera Zalewska
redaktor naczelna

KO N T A K T  D L A  C Z Y T E L N I KÓ W :  r e d a k c j a @ i O t w o c k . i n fo   w w w. i O t w o c k . i n fo  t e l . :  5 1 3  9 7 8  8 41

Urzędy w Wigilię
Wiele urzędów w Wigilię
Bożego Narodzenia nie
pracuje lub ma skrócone
godziny pracy. 

• Urząd Starostwa Powia-
towego w Otwocku będzie
czynny do godz. 12:00. 

- Urząd Gminy w Ce-
lestynowie będzie czynny w
godz.  9.00 – 13.00.

• Nieczynne 24 grudnia
2018 r. 

- Urząd Gminy Wiązowna 
- Urząd Miasta Józefowa
- Urząd Gminy Kołbiel
- Urząd Gminy Osieck.
Informacje o pracy po-

wyższych urzędów zostały opu-
blikowane do 20.12 na gmin-
nych stronach. Jednak zachę-
camy, aby przed udaniem się
do jakiegokolwiek urzędu 24
grudnia sprawdzić, czy aby na
pewno jest on otwarty. 
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Przygotowaną koncepcję
nowego kompleksu, czyli hali
widowisko-sportowej i basenu,
które miałyby powstać na tere-
nie dawnej zieleni miejskiej,
przedstawił radnym naczelnik
wydziału inwestycji UM
Krzysztof Cyra, wypowiedział
się w tej sprawie również  prezy-
dent Jarosław Margielski.

Koncepcja została zrobiona
przy założeniu, że obie części
- hala i basen - mogłyby być
budowane etapami, a więc odd-
zielnie i nie wpłynęłoby to na
proces eksploatacji. 

Atuty zieleni miejskiej
Aby zminimalizować koszty

projektowania, koncepcja
została  przygotowana na bazie
gotowych, już wykorzysty-
wanych, projektów. Halę
sportową przewidziano na 350
miejsc siedzących, a miejsc
parkingowych byłoby 106. Kon-
cepcja zapewnia elastyczność,
jeśli chodzi o modyfikacje
wewnętrznych pomieszczeń,
bez ingerencji w ściany nośne.
Czy znalazłyby się tam jaccuzi,
zjeżdżalnie, miejsce na ściankę
wspinaczkową lub na mini-
siłownie? Jest to kwestia decyzji
rady. Koncepcja daje możliwość
prawie dowolnego przestaw-
iania. Liczbę szatni i inne
pomieszczenia można uszcze-
gółowić przed ostatecznym
przekazaniem wytycznych do
zrobienia projektantowi.

Plusem kompleksu jest to,
że obydwa obiekty miałyby jed-
ną administrację. 

Atuty lokalizacji przedstawił
prezydent, zauważając, że w
pobliżu znajduje się kilka szkół,
których uczniowie mogliby za-
pewniać stałe wykorzystanie
obiektu. Można byłoby ze SP
nr 12 zrobić szkołę sportową.
Ponadto dwie z tych placówek,
to szkoły ponadpodstawowe,
więc zapewniona zostałaby
partycypacja finansowa starost-
wa powiatowego albo przy bu-
dowie, albo w kosztach ek-
sploatacji obiektów.

Ponadto prezydent za-
uważył, że w pobliżu znajduje
się węzeł cieplny i jest
planowany odwiert geotermalny
(za 15 mln zł), na dofinan-
sowanie którego jest już przy-
gotowany wniosek. Odwiert ge-
otermalny, który miałby
potwierdzić istnienie gorących
źródeł, mógłby zasilać basen
ciepłą wodą, ale również być
źródłem ciepłej wody do
użytkowania dla mieszkańców
okolicznych bloków.

Obiekcje nt. lokalizacji
W dyskusji  krytycznie, co

do lokalizacji, wypowiedział się
radny Ireneusz Paśniczek. Jak
stwierdził, choć bliskość szkół

jest faktycznie plusem, gdy
chodzi o wykorzystanie kom-
pleksu na zajęcia sportowe, to
jednak  teren jest zbyt mały na
budowę takiego kompleksu
sportowego. Zbyt mało jest
miejsc parkingowych, dowoże-
nie i odbieranie dzieci może
być problematyczne. Ruch w
tej okolicy już dziś jest dość in-
tensywny, a  zostanie spotę-
gowany przez kolejny obiekt,
co może skutkować zako-
rkowaniem okolicy. Na tak za-
tłoczoną ulicę będą wychodzić
baseny otwarte. Czy hałas, pył
i kurz może sprzyjać relaksowi?
Jak pogodzić się z widokiem
wypoczywających otwocczan
w kąpielówkach zaraz u zbiegu
dwóch ulic? Czy zaplanowana
zieleń wokół basenu wystarczy?
Zdaniem Paśniczka tego typu
baseny otwarte zazwyczaj
wychodzą na piękny widok:
las, jezioro czy rzekę. Jego o-
bawy, co do lokalizacji, podzielił
radny Marcin Michalczyk.

Prezydent ad vocem
stwierdził, że jeśli radny ma
tego rodzaju uwagi krytyczne,
to powinien zaproponować inne
rozwiązanie, czyli inną lokaliza-
cję, ponieważ wcześniejsza
rada miasta po analizie uznała,
że ta jest najlepsza. Ponad
dwa i pół miesiąca temu zostały

przekazane dokumenty do biu-
ra rady.

Naczelnik wydziału inwest-
ycji z kolei zauważył, że na
koncepcję poświęcono już czas
i pieniądze  oraz pracę urzęd-
ników.  Aby złożyć wniosek o
dofinansowanie, należałoby
sprawę zamknąć do końca
lutego.

Radny Paśniczek ripos-
tował, że nie ma dostępu do
informacji o wszystkich możli-
wych do wykorzystania na taki
cel działkach miejskich i warto
zrobić na ten temat spotkanie.

Basen w centrum, hala
w Wólce

Jak powiedział nam później
radny Paśniczek, wbrew intencji
projektodawców, obiekty
według obecnej koncepcji nie
wyróżniają się spośród tych,
które są w powiecie otwockim.
Jego zdaniem lepszym
pomysłem byłoby jednak
rozdzielenie budynków: na zie-
leni miejskiej wybudować
pełnowymiarowy basen, a halę
sportową przy nowej SP nr 8
w Wólce Mlądzkiej, aby zakty-
wizować tereny przy S17.

Istnieje też możliwość bu-
dowy tego typu obiektu na tere-
nie należącym do klubu OKS,

Stowarzyszenia Start oraz Korty
Otwock. Przy tej wersji jednak,
ponieważ miasto nie jest właś-
cicielem wymienionych miejsc,
musiałoby zakupić je po cenie
rynkowej. To wydatek znacznie
ponad 10 mln. Do tego
wydłużony zostanie proces re-
alizacji ze względu na negoc-
jacje, wykup i zmianę planu
dla tychże działek. Owszem,
będzie nieco dłużej, potrzeba
więcej funduszy, ale czy nie
jest warto? W końcu to inwest-
ycja na długie lata i wizytówka
miasta powiatowego.

Ile na to trzeba wydać?
Co do przybliżonych

kosztów, bo te były omawiane
na posiedzeniu komisji budże-
towej i inwestycji dzień później,
kształtują się one następują-
co:

- projekty basenu, hali
sportowej, dostosowanie do
miejsca, teren, parking -
250.000 zł

- basen - 17 mln
- hala sportowa - 6,5 mln
- baseny zewnętrzne - 700

tys.
- zagospodarowanie terenu

-  1,2 tys.
Komisja kultury sportu i tu-

rystyki stwierdziła, że nie będzie
opiniować koncepcji. Radni
przyjęli do wiadomości, że
rozpoczął się proces konsultacji
nad pomysłem.

Kazimiera Zalewska

Jaki i gdzie kompleks 
sportowy dla Otwocka?

18 grudnia na spotkaniu komisji kultury sportu i turystyki Rady
Miasta Otwocka głównym punktem obrad była sprawa
planowanej hali widowiskowo-sportowej i basenu.
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Do jej mieszkania w bloku
przy ul. Andriollego zapukał
młody mężczyzna, przedstaw-
iając się jako pracownik
„wodociągów”. Poinformował,
że przyszedł spisać odczyt z
wodomierza. Kiedy wszedł do
środka, poprosił kobietę, by ta
rozmieniła mu banknot 200 zł.
Twierdził, że chce rozliczyć jej
nadpłatę z tytułu oszczędności
w zużyciu wody. Starsza pani
spełniła jego prośbę, czym
nieroztropnie zdradziła miejsce
przechowywania swoich
pieniędzy. Umiejętnie skorzystał
z tej wiedzy, kiedy gospodyni
zostawiła go samego na czas
korzystania z toalety. Następnie
oszust, pod jakimś pretekstem,
zszedł na chwilę na dół do
samochodu. Chwila przeciągała
się, a pan „od wodomierzy” nie
wracał. Kiedy zaczęły kiełkować
podejrzenia, właścicielka

mieszkania zajrzała do szuflady.
Niestety, zniknęła cała koperta
z jej oszczędnościami. Wtedy
dopiero zorientowała się, że
padła ofiarą oszustwa.

Policja prosi o pomoc w
ujęciu sprawcy:

jest to mężczyzna w wieku
ok. 24 lat, 170 cm wzrostu i
szczupłej budowy ciała.
Ubrany był w ciemny strój, a
na głowie miał czapkę, tzw.
bejsbolówkę.

Jak podaje oficer prasowy
KPP Otwock, nadkom. Daniel
Niezdropa, do powiatowej
komendy co pewien czas
docierają podobne sygnały. To
właśnie ludzie starsi ciągle
padają ofiarami scenariuszy,
tworzonych przez kreatywnych
złodziei. Sprawy te są trudne
do wykrycia, m.in. z uwagi na

późne powiadamianie organów
ścigania. Poszkodowani, cza-
sem dopiero po kilku dniach
orientują się, że z ich szafy
zniknęły pieniądze. Kolejny
problem w ujęciu sprawcy
stanowi brak dokładnego ryso-
pisu – dla osób starszych jego
podanie jest bardzo trudne.
Policja apeluje: zbytnia ufność
może prowadzić do utraty
naszych długo gromadzonych
oszczędności. Można je stracić
w kilka minut.

Podstawową zasadą bez-
pieczeństwa jest to, aby nie
wpuszczać do mieszkania osób
obcych. Oszuści posiadają w
swoim repertuarze szeroki
wachlarz usług: kominiarz, pra-
cownik elektrowni, hydraulik,
zgłaszający zalanie sąsiada,
handlarz odzieży, koców, fi-
ranek. Złodzieje podszywają
się pod znajomych rodziny,

proszą o przekazanie sąsi-
adom listu paczki, informa-
cji. Proszą o kartkę i dłu-
gopis, szklankę wody itp.
Wszystko po to, aby dostać
się do środka naszego
domu czy mieszkania.

Jeśli już nawet
wpuścimy obcego, nie wol-
no spuszczać go z oczu. Opisy-
waliśmy już sytuację, kiedy
gospodyni trzymała w salonie
miskę, spodziewając się wody
z zalanego wyżej mieszkania,
a w tym czasie złodziej
„sprawdzał” pozostałe
pomieszczenia. W sytuacjach
podejrzanych możemy spróbo-
wać zaprosić sąsiada lub zadz-
wonić do kogoś z rodziny, pro-
sząc o przyjazd. Kiedy złodziej
zobaczy, że nie jesteśmy sami,
raczej zrezygnuje z akcji.

Należy pamiętać, że osoba
podająca się za kontrolera z

elektrowni, gazowni, wodo-
ciągów, czy spółdzielni miesz-
ka-niowej, powinna się uwiary-
godnić i wylegitymować. Warto
też skontaktować się z instytu-
cją lub firmą, którą reprezentuje.
Czasem takie wizyty powinny
być zapowiadane na tablicach
informacyjnych w naszych blo-
kach. Jeśli mamy wątpliwości,
zawsze można powiadomić
dyżurnego otwockiej komendy
pod nr tel. 22/ 60 41 213 lub
numerami alarmowymi 997 i
112. Bądźmy roztropni i czujni.

Sławomir Wąsowski

Seniorka ofiarą oszusta
Pomysłowość oszustów nie zna granic. Są inteligentni, przebiegli i niestety
skuteczni w swoich działaniach. Przekonała się o tym we wtorek (18.12) jedna z
mieszkanek Otwocka, 77-letnia kobieta. 

Dość kuriozalna sytuacja
wydarzyła się w Piwoni-
nie (gmina Sobienie-
Jeziory).

Mieszkaniec powiatu gar-
wolińskiego zaparkował bmw
nad brzegiem Wisły, przy pod-
jeździe przygotowanym praw-
dopodobnie do przyszłej
przeprawy promowej. Zapom-
niał jednak zaciągnąć hamulec
ręczny, oparł się o auto, które…
stoczyło się do wody. 

Było to w piątek (14.12)
późnym wieczorem. Na drugi
dzień służby podjęły akcję
wydobycia wraku. Okazało się,

że samochód zdążył już trochę
„odpłynąć” od brzegu. Ponadto
na tym odcinku rzeki było dosyć
głęboko. Akcję prowadziła jed-
nostka ratownictwa wodnego
z Warszawy  przy pomocy
nurków. Pod wodą nałożono
stosowne zaczepy i przy po-
mocy wyciągarki auto wróciło
na ląd. Miejsce akcji zabez-
pieczała otwocka policja.

Właścicielowi auta trochę
współczujemy, bo to słaby czas
na suszenie. Mamy też nieśmi-
ałą sugestię: może przy kole-
jnym zakupie auta warto
rozważyć amfibię? SW

Beemka w Wiśle

W sobotę (15.12) ok. godz.
21.30 konieczna była inter-
wencja straży. W Bolesławowie
k/Glinianki zapalił się dom w
trakcie budowy. Pożar powstał
prawdopodobnie od iskry z
komina i objął część dachu.
Na miejsce przybyły 4 zastępy
straży (16 ratowników) oraz
pracownicy pogotowia ener-
getycznego. Po odłączeniu bu-

dynku od sieci energetycznej
strażacy skierowali dwa prądy
wody. Pożar był niegroźny,
toteż ratownicy bardzo szybko
opanowali sytuację. Cała akcja
trwała nieco ponad godzinę.
Nikt nie doznał obrażeń. Obyło
się na stratach materialnych:
zniszczeniu uległo ok. ok. 6
m2 dachu.

SW

Pożar w Bolesławowie

Czyżby tytuł miał
zapowiadać sen-
sację? Nie, nic z tych
rzeczy. Niezwykle
miłą niespodziankę
sprawiły naszym
policjantom przed-
szkolaki z otwockiej
„czwórki”. 

Wraz z opiekunami przy-
gotowali choinkę z kartą
świąteczną i udali się na
komendę, by uroczyście
wręczyć podarki mundurowym.
Niespodziewanych, miłych goś-
ci powitały policjantki z
prewencji: aspirant sztabowy
Magdalena Nawrocka i sierżant
Anna Nyske. Dzieci przekazały
prezenty, a w korytarzach
komendy rozbrzmiała kolęda
„Przybieżeli do Betlejem
pasterze”. Był to akt wdz-
ięczności ze strony maluchów
i ich wychowawców za wspólne
spotkania i naukę bezpiecznych
zachowań, które policja
prowadziła w ich placówce.
Policjantki, korzystając z okazji,

życzyły najmłodszym zdrowia,
szczęścia , radości i wymar-
zonych prezentów pod choinką.
Pracownicy komendy byli
poruszeni wyjątkową
niespodzianką. Przez naszą
Redakcję dziękują dyrekcji,
opiekunom i dzieciom z Przed-

szkola Miejskiego nr 4 w Ot-
wocku.

Podobno taka niespodzian-
ka ma miejsce przed świętami
już od kilku lat. Brawo! Tak się
tworzy małe, świąteczne trady-
cje.

SW

Przedszkolaki na policji
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tygodnik i portal    

poszukuje do współpracy  

dziennikarza
zgłoszenia: biuro@iotwock.info



KRONIKA 21 GRUDNIA 20186

Jest ścigany listem
gończym od 2001 roku.
Krzysztof Ochnio –
przestępca skazany przez
sąd za współudział w
zabójstwie mieszkańca
Otwocka w 1993 roku.
Zasądzona mu kara to 15
lat więzienia. 

Policja nieustannie prowadzi
poszukiwania i działania
zmierzające do zatrzymania
skazanego. Dla kryminalnych,
pracujących przy tej sprawie,
ważny jest każdy sygnał. To
priorytet dla zespołu poszuki-
wawczego. Policja apeluje o
przekazywanie informacji na
temat ewentualnego miejsca
pobytu ściganego. Jedno ze
zdjęć załączonych do komu-
nikatu policji przedstawia twarz
młodego Krzysztofa Ochnio z
czasu przestępstwa, drugi
obraz stanowi retusz wiekowy.
Być może właśnie tak wygląda

dzisiaj poszukiwany przestęp-
ca.

W 1993 r. w Otwocku
okradziono i brutalnie zamor-
dowano starszego mężczyznę.
W sprawę zamieszanych było
kilku przestępców. Wśród nich
był Krzysztof Ochnio, który -
jako jedyny z trójki skazanych
- nie trafił nigdy do zakładu
karnego, aby odbyć zasądzoną
mu karę 15 lat pozbawienia
wolności za współudział w
zabójstwie. Prawdopodobnie
opuścił on nasz teren i ukrył
się, aby uniknąć odpowiedzial-
ności karnej i długoletniej „odsi-
adki”. Jego sprawa jest na-
jdłużej prowadzoną sprawą
poszukiwawczą w historii ot-
wockiej komendy. Policjanci z
grupy zajmującej się realizacją
listów gończych liczą jednak
na to, że w końcu nastąpi
przełom i pojawi się informacja,
dzięki której ścigany zostanie

zatrzymany. Policjanci od kilku-
nastu lat sprawdzają różne wer-
sje związane z ewentualnym
miejscem pobytu Krzysztofa
Ochnio. Żadna z rozważanych
dotychczas lokalizacji nie
potwierdziła się. Funkcjonar-
iusze liczą jednak na to, że
ścigany zostanie rozpoznany,
a przekazana wreszcie infor-
macja pozwoli na podjęcie
skutecznych działań i zatrzy-
manie przestępcy.

Zdjęcia załączone do poli-
cyjnego komunikatu przedstaw-
iają Krzysztofa Ochnio w
młodości oraz retusz wiekowy
obrazujący, jak ścigany może
wyglądać obecnie. Teraz
mężczyzna ten ma 52 lata (ur.
w 1966 r.). Wizualizację przy-
gotowali policyjni rysownicy z
pracowni odtwarzania wyglądu
osób i przedmiotów z Labora-
torium Kryminalistycznego
Komendy Stołecznej Policji.

Nasze służby liczą, że w
niedługim czasie sprawa ta
znajdzie swój finał w sądzie.

Wszelkie informacje można
przekazywać telefonicznie do
wydziału kryminalnego pod nr
tel. 22 60 41 277, do oficera
dyżurnego - nr tel. 22 60 41
213. Można też napisać wiado-
mość na adres:
oficer.prasowy.otwock@ksp.poli
cja.gov.pl

Każda informacja będzie
dokładnie sprawdzona.

Sprawa poszukiwawcza

Krzysztofa Ochnio była już kilka-

krotnie nagłaśniana przez me-

dia. Niżej artykuły dostępne w

sieci, można obejrzeć tam ma-

teriał rekonstrukcyjny, dotyczący

zabójstwa w Otwocku i materiał

prasowy o tej sprawie.

Artykuł  pt. „Morderstwo z

balangą” (Fajbusiewicz na

tropie) wyd. 29.11.2015r.

Program „997.Fajbusiewicz

na tropie” – odcinek 54 wyd.

14.01.2016r.

Taki stan zastali w środku
pracownicy firmy obsługującej
publiczny sanitariat. Sprawą
zajęli się miejscowi posterunk-
owi. W pierwszej dobie po
zdarzeniu zatrzymali dwóch
podejrzanych: 18-latka i 17-
latka pochodzących z gminy
Wiązowna. Wstępny materiał
dowodowy wykazał, że nasto-
latkowie wzięli udział w akcie
wandalizmu. Okazało się też,
że sprawców było więcej. W
kolejnym dniu na przesłuchanie
trafił trzeci podejrzany: 21-letni
mieszkaniec Otwocka. Jak po-
daje nasza komenda policji,
wszyscy podejrzani usłyszeli

ten sam zarzut karny: akt wan-
dalizmu – umyślne uszkodzenie
sanitariatu. Z możliwości do-
browolnego poddania się karze
skorzystał najstarszy z nich.
Pozostali będą natomiast
odpowiadać przed sądem.
Każdemu z nich grozi kara
nawet do 5 lat więzienia.

W każdej sytuacji człowiek
powinien szukać pozytywnych
aspektów. Tu jest niełatwo.
Może tylko to, że prawdopodob-
nie żaden z agresorów nie doz-
nał obrażeń ciała. Umywalka
nie oddała. Tylko, co ten sedes
zawinił?

SW

Poszukiwany od 17 lat

Kobieta na podwójnym gazie
Na ulicy Andriollego w Otwocku doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. 

Jedna z mieszkanek naszego
powiatu (60 lat), kierując oplem,
nie zachowała stosownego
odstępu od poprzedzającej ją
hondy i najechała na jej tył.
Funkcjonariusze po przybyciu
na miejsce zdarzenia prze-
prowadzili badanie trzeźwości
kierowców. Do poszkodowane-
go właściciela hondy nie było
zastrzeżeń. Zupełnie inaczej
wypadła w badaniu sprawczyni

kolizji, której policyjny alkometr
wykazał ponad 2 promile alko-
holu we krwi. Policjanci zatrzy-
mali jej prawo jazdy. Warto
przypomnieć, że ten wynik czyni
lekkomyślną panią przestęp-
czynią, więc musi zmierzyć się
teraz z odpowiedzialnością
prawno - karną. Jak informuje
rzecznik KPP Otwock, wachlarz
sankcji związany z jej zachowa-
niem to: grzywna, ograniczenie

wolności, pozbawienie wolności
do 2 lat i utrata uprawnień do
kierowania pojazdami.
W kontekście nadchodzących
świąt otwocka policja apeluje:
nie ryzykuj jazdą pod wpływem
alkoholu. Nie warto. Policjanci
zapowiadają w najbliższych
dniach wzmożone kontrole
trzeźwości na drogach naszego
powiatu.

sw

Ulica Żeromskiego w Ot-
wocku jest najwyraźniej
pechowa dla łosi. Jak się
dowiedzieliśmy właśnie
trzecie zwierzę w tym
roku zostało potrącone -
zawsze w tym samym
miejscu, przed wjazdem
do Wólki Mlądzkiej. 

Zderzenie miało miejsce w
środę, 19 grudnia około
godz.18.00.  Łoś wpadł prosto
pod nadjeżdżające audi. Przód
samochodu został w znacznym
stopniu zniszczony, ale szczęśli-
wie nikomu z podróżujących
autem nic się nie stało. Łoś
zginął na miejscu.

Jak zauważa jedna z

naszych czytelniczek, miejsce
zdarzenia się powtarza, bo  tam
właśnie droga powiatowa
przecina szlak migracyjny tych
zwierząt. Czy ktoś wreszcie

podejmie temat i doczekamy
się postawienia znaku A-18 b
(czyli uwaga na zwierzęta
dzikie) - pyta czytelniczka.

red.

Co sedes zawinił?
Toaleta, znajdującą się przy skate-parku w Wiązownie
przy ul. Lubelskiej, została kompletnie zdewastowana
- potłuczona spłuczka, połamane uchwyty i dozown-
iki, powyginane poręcze słu-żące niepełnosprawnym,
uszkodzona bateria w u-mywalce, zniszczony kosz
na śmieci, a nawet siłownik drzwi wejściowych. 

Ulica Żeromskiego pechowa dla łosi
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Umowę na dofinansowanie
w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego
podpisali: zastępca burmistrza
Józefowa Piotr Gąszcz, skarb-
nik miasta Halina Siwek, wice-

marszałek województwa
Wiesław Raboszuk i członek
zarządu Elżbieta Lanc. 

Józefów zdecydował się na
przeprowadzenie gruntownej
termomodernizacji trzech bu-
dynków szkoły przy ul.
Sienkiewicza 2 (szkoły, hali
sportowej oraz kotłowni
)samodzielnie. Ze względu na
duży koszt całościowy - ponad
2,8 mln złotych - prace miały
być rozłożone na lata 2018-
2021. Dzięki ok. 70-procen-
towemu wsparciu unijnemu -
jak powiedział wiceburmistrz
Piotr Gąszcz - będzie można
je zakończyć 2 lata wcześniej
niż planowano.

Oto, co będzie zrobione w
trakcie tej modernizacji: ocieple-
nie zewnętrznych ścian bu-
dynku oraz wymiana okien (już
w tym roku wykonane), nowe
drzwi zewnętrzne oraz insta-
lacja wentylacyjna, system cen-
tralnego ogrzewania i przygo-

towania ciepłej wody. W
kotłowni piec gazowy zostanie
zastąpiony pompą ciepła powi-
etrze-woda. Automatyczne sys-
temy zastosowane w pompie
ciepła pozwolą na efektywną
pracę hybrydowego systemu
grzewczego. Ponadto
wymienione zostaną  kaloryfery,
na których zamontowane
zostaną termostaty. Budynki
będą wyposażone w ener-
gooszczędne oświetlenie. Poza
tym na dachu stołówki zostaną
zamontowane panele fo-
towoltaiczne. 

Jak podaje UM Józefów,
miasto planuje jeszcze ze środ-
ków własnych wykonać nad-
budowę nad istniejącymi
pomieszczeniami podziemnymi.
To będzie miejsce na nową
kuchnię z jadalnią i zapleczem
sanitarnym.

- Cały budynek, w naszym
józefowskim w stylu świder-
majer, będzie przeznaczony
dla dzieci. Po modernizacji w
znacznym stopniu poprawią
się warunki ich nauki - powiedzi-
ał Piotr Gąszcz. - Poprawi to
znacznie ekonomię utrzymania
szkoły, ponieważ obecnie jest

to budynek o niskiej klasie
ciepła. 

Całkowita wartość projektu
“Głęboka termomodernizacja
budynków przy ulicy

Sienkiewicza 2” wynosi 2 878
190,48 zł. Kwota unijnego do-
finansowania to 1 921 461,39
zł. Dofinansowanie przyznano
w ramach konkursu z:  Działa-

nia 4.2 Efektywność energety-
czna RPO Województwa Ma-
zowieckiego. 

red.

Około 1 mln 350 tys. złotych
wydała w 2018 roku gmina
Józefów na poprawę oświetle-
nia ulic. Za te środki zain-
stalowano nowe latarnie na 22
odcinkach dróg, wymieniono
60 lamp na nowe - ledowe
oraz wyremontowano 34 szafy
oświetlenia ulicznego - podał
UM Józefów.

Kierowcy i piesi są z
pewnością szczególnie zad-
owoleni z ledowego oświetlenia
zamontowanego na niektórych
przejściach dla pieszych. Żół-
to-czarne latarnie są dobrze
widoczne i w dzień, i w nocy,
kiedy to bardzo jasno oświetlają
pasy.

Red.

Szybsza modernizacja SP nr 2
Są pieniądze na szybszą modernizację SP
nr 2. 18 grudnia Józefów otrzymał 1,9 mln
zł unijnego dofinansowania na głęboką
termomodernizację Szkoły Podstawowej
nr 2. Kompleksowe prace w budynkach,
które rozpoczęły się w tym roku, mają
zakończyć się już w przyszłym.

lepsze oświetlenie ulic



W gminie Wiązowna pow-
stało ponad 10 km nowej ścież-
ki rowerowej wzdłuż drogi wo-
jewódzkiej nr 721 - od granicy
z Józefowem do granicy z
gminą Halinów. Pierwsza część
trasy, krótsza i mniej skomp-
likowana, w Emowie była zro-
biona w pierwszej połowie tego
roku. Roboty przy reszcie -
przez Wiązownę, Duchnów,
Stefanówkę, Boryszew -
dopiero się kończą. W ostatnim
tygodniu prowadzone je  już
tylko na krótkim odcinku w

Duchnowie przy samej granicy
z Brzezinami oraz częściowo
przy ul. Lubelskiej w Wiązownie.
Najdłużej prace trwały na tere-
nie Duchnowa, bo tu przy okazji
zrealizowano też budowę sieci
kanalizacji sanitarnej. Według
podpisanej w październiku ub.
roku umowy z wykonawcami -
roboty miały zakończyć się 30
września tego roku, ale koniec
grudnia to też wcale nieźle przy
takiej ilości prac.

Prawie na całej długości
wiązowskiego odcinka ścieżki

leży już asfalt, namalowane są
znaki, gotowe są też przystanki
autobusowe i chodniki. Rowe-
rzyści mogą już bezpiecznie i
komfortowo jeździć wzdłuż dro-
gi 721. 

ZetKa

WIĄZOWNA 21 GRUDNIA 20188

18 grudnia br. podczas II
sesji Rada Gminy Wiązowna
kadencji 2018-2023 uchwaliła
budżet na 2019 rok.  Za-
planowano w nim dochody rzę-
du 88 mln +, a wydatki powyżej
98 mln zł. 

Na inwestycje majątkowe
gmina chce przeznaczyć prawie
25,8 mln zł. Największa część
z tej sumy (ok. 9 mln - 35%)
zostanie przeznaczona na
spłatę modernizacji placówek
oświatowych, które zreali-
zowano w partnerstwie pub-
liczno-prywatnym. 

Kolejny ważny obiekt pub-
liczny, będący już w trakcie re-
alizacji, to Centrum Aktywności
Lokalnej. Na ten cel jest prze-

budowywany pawilon handlowy
przy ul. Lubelskiej. Planowo
Centrum ma być gotowe na
koniec 2019 r. Na pokrycie
kosztów dalszego etapu tej in-
westycji zabezpieczono w
nowym budżecie ponad 5 mln
zł (20% środków na inwestycje).
Po zakończeniu ma to być
obiekt reprezentacyjny gminy
Wiązowna. Niedaleko przysz-
łego Centrum powstaje z kolei
targowisko „Mój Rynek”, na
które zaplanowano 2,4 mln zł
w budżecie.

Gmina wesprze też 300 tys.
zł budowę nowego posterunku
policji przy ul. Leśnej w centrum
Wiązowny (naprzeciwko Placu
Centrum).

Inwestycje drogowe
Następną znaczną część

wydatków majątkowych, a
konkretnie 15%, czyli prawie 4
mln zł, stanowić będą koszty
budowy i modernizacji dróg.
Niektóre z tych inwestycji gmina
zrealizuje sama, na inne
przekaże wsparcie powiatowi.
Oto wykaz większych inwestycji
drogowych na 2019 r.: 

• droga powiatowa nr 2701W
Majdan, Izabela, Michałówek,
Duchnów - 700 tys.

• droga gminna nr 270831W
- Malcanów (ul. Żwirowa) - 750
tys.

• ul. Polna i ul. Brzozowa w
Wiązownie - 250 tys. 

• ciąg pieszo – rowerowy
wzdłuż DP nr 2709W - (ok.
250 mb od ul. Piaskowej w
kierunku Żanęcina) - 200 tys.

• drogi osiedlowe w Glini-
ance - 200 tys

• ul. Wiejska w Rzakcie -
200 tys.

• droga dojazdowa do grun-
tów rolnych w Rzakcie - odcinek
ul. Dobrzynieckiej od Ma-
zowieckiej do Górskiej - 200
tys. 

Po 100 tys. zł przeznaczone
jest na modernizację/budowę:

•  chodników na DP Nr
2712W w Woli Karczewskiej i
na DP nr 2703W w miejscowoś-
ciach Boryszew i Góraszka .

• ul. Sosnowej w Emowie 
• ul. Ogrodowej w Wiązown-

ie 
• drogi gminnej Lipowo -

Kopki - Dziechciniec -odcinek
od ul. Jeździeckiej w kierunku
Glinianki 

• 110 tys. - jest przeznac-

zone na zagospodarowanie
przestrzeni publicznej w cen-
trum Glinianki. 

Na ścieżki rowerowe w wią-
zowskim budżecie zarezer-
wowane zostało 1,7 mln zł.  Na
budowę świetlic w Rzakcie i
Kopkach - 450 tys.  (plus kole-
jne środki na zagospo-
darowanie terenu), na budowę
kolejnych odcinków wodo-
ciągów i kanalizacji (Góraszka,
Duchnów, Zagórze-Majdan,
Wiązowna ul. Kwiatowa) – 717
tys. zł, a na oświetlenie uliczne
– 361 tys. zł.

Gmina przeznacza też
spore środki na rozwój infra-
struktury informatycznej: na e-
usługi dla e-kultury  oraz na e-
archiwum – łącznie ponad 600
tys. zł.

ZetKa

Prawie 25,8 mln na inwestycje 
- co powstanie  w gminie Wiązowna w 2019 r.? 

ścieżka rowerowa wzdłuż DW 721 na finiszu

Wizualizacja Centrum Aktywności Lokalnej.  Ilustr. tuwiazowna.pl

Z lekkim opóźnieniem, ale kończy się budowa naj-
dłuższego - wiązowskiego - odcinka ścieżki rowero-
wej projektu 6 gmin “Wybierzmy rower - Partner-
stwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych“.

Centrum Aktywności Lokalnej,  targo-
wisko i drogi to największe inwestycje
gminy Wiązowna w 2019 roku.
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Miejski Przegląd Kolęd i Pastorałek

Uczestnicy tego wydarzenia
muzycznego podzieleni byli na
4 kategorie wiekowe: od
maluchów po nastolatki.
Łącznie zaprezentowali 26 ut-
worów konkursowych. 

Na początek na scenę
wmaszerowały dwie czterolet-
nie “choineczki“, czyli Bianka i
Zuzia z Przedszkola nr 18,
które uroczo zaśpiewały o...
choinkach oczywiście. Jako os-
tatni  wystąpił zespół prawie
dorosłych “Sołtysiątek“ z kar-
czewskiego MGOK ze skoczną
“Pastorałką od serca do ucha“.
A pomiędzy najmłodszymi a
najstarszymi śpiewały przed-
szkolaki (5-6 lat - 13 utworów),
dzieci z klas I-III (6 występów
konkursowych) oraz z klas IV-
VIII - kolejne 5 piosenek.

Jury w składzie: Katarzyna
Karda, Jacek Grymuza i
Marcin Michalczyk miało nie
lada zadanie, bo dziecięce in-

terpretacje kolęd i pastorałek
były urocze i ładne. Ostatecznie
zdecydowali przyznać:  nagrodę
specjalną dla najmłodszych
uczestniczek (Bianka Trza-
skowska i Zuzia Firląg); 
• w kategorii 5-6 lat: 
3 miejsce - Zosia Błażejczyk,
2 miejsce -  Lena Wojda i
Mikołaj Żywek
1 miejsce - zespół z Przed-
szkola nr 4: Pola Przyborows-
ka, Dorota Ślifirczyk, Magda
Fedorczuk, Zosia Wierzbicka,
Nikola Nyske
• w kategorii klas I-III 
wyróżnienie - Liwia Każuch,
Martyna Tyrakowska
3 miejsce -  Natalia Czwoj-
dzińska
2 miejsce - Gabriela Latuszek
1 miejsce -  Weronika Rejnus
• w kategorii klas  IV- VIII 
3 miejsce - Milena Sawczuk
2 miejsce -  Oliwia Gawłows-
ka

1 miejsce - Zuzanna Bąk

Wszyscy zwycięzcy otrzy-
mali okolicznościowe nagrody
i dyplomy, a ponadto pozostali

uczestnicy także zostali ob-
darowani dyplomami. Do-
datkową atrakcją był też
mikołajowy show w wykonaniu
zespołu z otwockiej Akademii

Tańca Reliese.
Brawo dla artystów i orga-

nizatorów za piękne świąteczne
wydarzenie.

ZetKa

16 grudnia otwocki Teatr Miejski wypełnił
się dziecięcymi głosami, które radośnie
śpiewały o choince, gwiazdce, pastusz-
kach i stajence... Śpiewały szczerze i z
zapałem, a występom towarzyszyło też
trochę napięcia, bo byli to uczestnicy XII
Miejskiego Przeglądu Kolęd i Pastorałek
zorganizowanego przez Otwockie Cen-
trum Kultury. 
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Sala gimnastyczna szkoły,
zapełniona do ostatniego sto-
jącego nawet miejsca, za
sprawą uczniów stała się Betle-
jem. Czas cofnął się o przeszło
2000 lat, gdy w podszytej wia-
trem stajence narodziła się
„Mała Miłość”, która zatrzęsła
ziemią i niebem.

Uczniowie szkoły w
stosownych do minionej epoki
strojach przedstawiali różne
scenki, ale głównie śpiewali, a
wraz z nimi publiczność, odd-
ając klimat tamtejszych czasów
i wydarzeń, jakie wówczas mi-
ały miejsce. I tak te jasełka w
ich wykonaniu chwyciły za

serce, że publiczność na sto-
jąco nagrodziła artystów brawa-
mi, prosząc o bis.

Po przeszło godzinnych
występach sołtys Tomasz
Wyglądała podziękował mło-
dzieży, publiczności, probosz-
czowi ks. Mirosławowi Wa-
siakowi, wójtowi Witoldowi
Kwiatkowskiemu i dyrektor
szkoły Annie Kędziorek, a
kwiatami obdarował nauczy-
cielki: Agatę Masną-Jarzębską
i Mirosławę Ocypę-Owsińską,
dziękując za piękny scenariusz
przedstawienia. Podziękował
też Annie Rodziewicz-Masz-
lance za wspaniałą sceno-

grafię, a za obsługę muzyczną
- Kamili Kościanek.

Na zakończenie wójt gminy
Witold Kwiatkowski złożył
wszystkim życzenia wesołych,
spokojnych świąt i pomyślnego

nowego 2019 roku, a na dalszą
część spotkania przedwigili-
jnego sołtys Tomasz Wyglądała
zaprosił na szkolny korytarz,
gdzie na stołach pachniały:
barszcz, pierogi i paszteciki, a

także pyszne ciasta. Ważność
chwili podkreślił zespół parafi-
alny „Wniebogłosy”, który grał
i śpiewał kolędy, a mieszkańcy
mu wtórowali.

AnKa

Studenci Uniwersytetu III
Wieku z Otwocka, jak
każdego roku przed świę-
tami bożonarodzenio-
wymi, dzielą się opłat-
kiem. W tym roku 18
grudnia w klubie OCK
„Smok” spotkali się, by
życzyć sobie wzajemnie
zdrowia, jak najmniej
wizyt u lekarzy i uś-
miechu na co dzień.

Spotkanie zaszczycili swoją
obecnością: prezydent Otwocka
Jarosław Margielski, ksiądz
dziekan Bogdan Sankowski,
dyrektor Biblioteki Powiatowej
Anna Bielicka i dyrektor OCK
Sebastian Rakowski. Prezydent

w ciepłych, serdecznych
słowach wyraził życzenie, by
wszyscy studenci z niesłabną-
cym zapałem uczestniczyli w

zajęciach, wycieczkach i
piknikach, a tym samym byli
razem. Po kolejnych życzeniach
od księdza Bogdana

Sankowskiego i dyrektor Anny
Bielickiej, rektor uniwersytetu
Regina Stec-Morawska podz-
iękowała w imieniu wszystkich

gościom i zaprosiła na wigilijną
biesiadę, podczas której wspól-
nie śpiewano kolędy.

AnKa

Sołeckie kolędowanie

Wigilia seniorów w ,,Smoku”

Sołtys Celestynowa Tomasz Wyglądała
wraz z radą sołecką, parafią pw. Wnie-
bowzięcia NMP i Szkołą Podstawową im.
Batalionu „Zośka” zaprosili mieszkańców,
jak każdego roku, na wspólne kolę-
dowanie i wigilijną biesiadę, które to
wydarzenie miało miejsce 16 grudnia.
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Zebrane środki będą
przekazane na jej dalszą, kosz-
towną rehabilitację. 

Tuż przed świętami Bożego
Narodzenia ponad setka za-
palonych biegaczy, amatorów
oraz maszerujących z kijkami
podjęła się pokonania trasy
mającej ok. 2 km. Biegła ona
pośród lasu i wytyczona została
pośród wzniesień i spadków
terenu. Trudności, a zarazem
uroku dodawał padający i leżą-
cy wokół puszysty śnieg. 

Na starcie odbyła się roz-
grzewka, którą poprowadziła
organizatorka wydarzenia - in-
struktorka fitness Żaneta Kor-

natowska. W gronie uczestni-
ków biegł m.in. dyrektor fundacji
#DrużynaBłażeja - Tomasz
Cymerman. Imprezę wsparł
swoją obecnością prezydent
Otwocka Jarosław Margielski. 

Po pokonaniu trasy wszyscy
uczestnicy mogli rozgrzać się
gorącą herbatą, a także zjeść
grochówkę i kiełbaskę z og-
niska. Co najważniejsze, na
miejsce dojechała też główna
bohaterka, czyli Karolina. Nas-
tolatka podziękowała wszystkim
uczestnikom za ogromne ws-
parcie i okazaną pomoc w ra-
mach tej akcji. Była bardzo
szczęśliwa, że znalazło się tylu

ludzi, którzy zdecydowali się
wziąć udział w biegu. Jej siostra
Katarzyna przyznała, że dzięki
wsparciu łatwiej będzie sfinan-
sować koszty rehabilitacji. 

Wydarzenie filmowali oper-
atorzy TVP3 Warszawa, a
relację można było obejrzeć w
„Kurierze Mazowieckim”.

Sebastian Rębkowski

Bieg Mikołajów dla Karoliny
W niedzielę, 16 grudnia na terenie
Muzeum Ziemi Otwockiej przy ul. Naru-
towicza odbył się Bieg Mikołajów.
Tegoroczna edycja wydarzenia poświę-
cona była 18-letniej Karolinie Pod-
lanowskiej, która w marcu 2017 roku
uległa poważnemu wypadkowi w Ot-
wocku. 

Fot.FB.com/zaneta.kornatowska

Fot.FB.com/zaneta.kornatowska (2)
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Skala problemu jest
naprawdę duża - średnioroczne
stężenia rakotwórczego ben-
zo(a)pirenu w Polsce
przekraczają dopuszczalne
normy nawet o 500-600%! Za
obecną sytuację odpowie-
dzialne są przede wszystkim
nieocieplone budynki ogrze-
wane za pomocą przestarza-
łych pieców, w których spala
się niskiej jakości węgiel i bard-
zo często to wszystko, co nie
jest już potrzebne domowni-
kom, np. śmieci, plastikowe
butelki, stare meble, ubrania,
etc. 

- Nieocieplone lub słabo

ocieplone budynki to najwięksi

truciciele atmosfery. Zużywają

zdecydowanie za dużo energii

potrzebnej do ogrzewania, która

powstaje najczęściej w wyniku

spalania słabej jakości opału

w niewydajnych kotłach - mówi
Omenaa Mensah, ambasador-
ka kampanii społecznej „Ter-
momodernizacja najlepszy
sposób na smog”. - Komplek-

sowa termomodernizacja to je-

den z najlepszych oraz na-

jprostszych sposobów

ograniczających smog i trzeba

o tym mówić głośno. Musimy

zwiększyć świadomość oby-

wateli, by to oni wpływali na

decydentów, bo potrzebne są

nam rozwiązania systemowe

skutecznie ograniczające smog. 

Na natychmiastową zna-
czącą zmianę obecnej jakości
powietrza niestety nie ma co
liczyć, dlatego każde, nawet
niewielkie działanie wpływające
na jego poprawę, ma sens. 

Doraźne sposoby walki
ze smogiem 

W okresie grzewczym prob-
lem z jakością powietrza wys-
tępuje już nie tylko na zewnątrz,
ale także w domu czy mieszka-
niu. Każdy z nas powinien już
dziś zadbać o to, aby jak na-
jlepiej chronić siebie i bliskich
przed powietrzem zanieczyszc-
zonym niebezpiecznymi
związkami chemicznymi i pyła-
mi, czyli tzw. smogiem. Warto
pamiętać o tym, aby:

• obserwować na bieżąco
stan powietrza w naszej okol-
icy, np. za pośrednictwem ap-
likacji;

• nie wietrzyć pomiesz-
czeń - należy ograniczyć wymi-
anę powietrza jedynie do wenty-

lacji, np. poprzez rozszczelnie-
nie okien. Zmniejszy to ilość
szkodliwych substancji prze-
dostających się do domu;

• zadbać o odpowiednie
nawilżenie i oczyszczenie
powietrza w domu - warto
rozważyć zakup urządzeń ta-
kich, jak np. jonizatory czy
oczyszczacze powietrza. Ni-
estety nie jest to najtańsze
rozwiązanie i warto także
pamiętać, że nie zastąpi
świeżego powietrza, choć do-
raźnie może być pomocne;

• uprawiać rośliny - to nat-
uralna metoda w radzeniu sobie
ze smogiem. W każdym domu
czy mieszkaniu pomocne będą
popularne rośliny takie jak:
skrzydłokwiat, paproć, złocień
czy dracena. Dobrze jest
pamiętać o tym przez cały rok;

• zrezygnować z akty-
wności fizycznej poza
domem, w tym ze spacerów.
Szczególnie ważne jest, aby
nie wychodzić na spacer z
dziećmi, które należą do grupy
osób szczególnie narażonych
na szkodliwe działanie smogu;

• unikać przebywania na
dworze, a jeśli musimy wyjść
pamiętajmy o ubiorze przykry-
wającym jak największą
powierzchnię ciała -

zanieczyszczenia osadzają się
także na skórze;

• zaopatrzyć siebie i
swoich bliskich w dobrej
jakości maski przeciwpyłowe,
które w Polsce cieszą się coraz
większą popularnością. Posi-
adają one specjalne filtry, które
minimalizują ilość szkodliwego
pyłu przedostającego się do
układu oddechowego;

• zrezygnować z palenia
w kominkach;

• korzystać z komunikacji
miejskiej, zamiast z samo-
chodu.

Drzewa wspierają
walkę ze smogiem

Rośliny pochłaniają z powi-
etrza niektóre toksyczne gazy,
dlatego sadzenie ich w  mieście
jest na wagę złota, ale na-
jskuteczniejsze w walce ze
smogiem są przede wszystkim
drzewa, które oczyszczają
powietrze. Drzewa produkują
tlen oraz pochłaniają dwutlenek
węgla. Przez aparaty sz-
parkowe, umiejscowione w liś-
ciach, dostają się do środka i
są unieszkodliwiane różnorodne
niebezpieczne gazy, np. dwut-
lenek siarki, dwutlenek azotu
czy tlenek węgla. Na liściach

osadza się pył zawieszony oz-
naczany symbolem PM10 i
PM2,5. To bardzo niebez-
pieczne składniki smogu. Warto
więc w  pobliżu domów,
balkonów i  okien sadzić lipy,
klony i brzozy.

-  W ciągu ostatnich lat wiele
ośrodków naukowych
potwierdziło tezę, że sadzenie
drzew jest pożyteczne dla
poprawy jakości powietrza. Aka-
demicy SGGW z Polskiego To-
warzystwa Dendrologicznego
informują, że sto dużych rozmi-
arów drzew jest w stanie
usunąć około 450 kilogramów
zanieczyszczeń rocznie, w tym
ponad 130 kilogramów pyłu
zawieszonego PM10 i PM2,5.
Warto wiedzieć, że duże drze-
wa oczyszczają powietrze kilka-
dziesiąt razy efektywniej niż
mała zieleń. Nie możemy
czekać. Działajmy na różnych
frontach. Musimy sadzić drze-
wa, a także kompleksowo ter-
momodernizować budynki –
mówi Omenaa Mensah, am-
basadorka kampanii społecznej.

Kluczem do walki ze smo-
giem jest budowanie świado-
mości, co jest jego główną przy-
czyną i jak się bronić. Już dziś
każdy z nas powinien wziąć
sprawy w swoje ręce.

Jak skutecznie walczyć ze smogiem,
również we własnym domu!
Omenaa Mensah, dziennikarka i prezenterka pogody,
doskonale wie skąd bierze się smog, gdzie w Polsce
jest największy, jakie warunki pogodowe go potęgują,
a także jak z nim walczyć. W ramach kampanii
społecznej „Termomodernizacja najlepszy sposób na
smog” razem z Termo Organiką i Politechniką Warsza-
wską podejmuje działania mające na celu budowanie
świadomości w społeczeństwie, gdzie leży źródło
smogu i jak go efektywnie niwelować.
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Ponad 120 stacji i przys-
tanków jest wyposażonych w
informacje w alfabecie Braille’a.
Tylko w tym roku PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. umieściły
informację na 29 obiektach.
Dzięki temu osoby niewidome
i niedowidzące łatwiej mogą
korzystać z podróży koleją.
PLK konsekwentnie dos-
tosowują stacje i przystanki do
potrzeb osób o ograniczonej
możliwości poruszania się. To
nie tylko Szczecin i Gdańsk
ale także np. Otwock i Rybnik. 

W tym roku dla podróżnych,
korzystających z alfabetu
Braille’a przygotowano 29 stacji
i przystanków, m.in. Gorzów
Wielkopolski Wschodni, Koło-
brzeg, Grybów, Nieszawa Wa-
ganiec, Włoszczowa Północ,
Bielsko Biała Mikuszowice i
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice.
Informacje umieszczane są na-
jczęściej na poręczach,
ścianach i panelach znajdują-
cych się przy windach. 

Z roku na rok, zarówno w
ramach modernizacji linii np.
Kraków – Katowice, Łódź
Kaliska – Zduńska Wola, jak i
prac utrzymaniowych, na stac-
jach i przystankach przybywa
udogodnień dla osób
niewidomych i niedowidzących,
a także tych z ograniczoną
możliwością poruszania się. 

Na sieci kolejowej tablice z
alfabetem Braille’a dostępne
są już w ponad 120 lokalizac-

jach. Bezpieczne wsiadanie do
pociągu osobom niewidomym
lub słabowidzącym zapewniają
dodatkowo metalowe prowad-
nice lub dotykowe pasy bez-
pieczeństwa.

Kolej dostępna dla
wszystkich pasażerów

PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. w ramach prowadzonych
inwestycji kolejowych, konsek-
wentnie dostosowują stacje
pasażerskie do potrzeb osób
z niepełnosprawnością i o
ograniczonej możliwości
poruszania się. PLK montują
na peronach antypoślizgowe
płyty, pochylnie, windy i schody
ruchome. Obecnie na stacjach
zainstalowanych jest 547
urządzeń, w tym: 340 wind,
161 platform przyschodowych,
38 schodów ruchomych i 8
chodników ruchomych, które
zapewniają łatwiejszy dostęp
do kolejowej infrastruktury
pasażerskiej. Celem inwestycji
zaplanowanych przez PLK na
kolejne lata jest zmoderni-
zowanie i przystosowanie
wszystkich stacji do obsługi
osób z niepełnosprawnością
oraz o ograniczonej możliwości
poruszania się. Dzięki inwest-
ycjom prowadzonym przez
PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. korzystanie z transportu
kolejowego staje się dostępne
dla wszystkich pasażerów. 

Jak niesie wieść powiatowa,
bardzo udany był Osiecki Jar-
mark Bożonarodzeniowy, który
odbył się w sobotę 15 grudnia
2018 r. Oprócz wielu stoisk ze
smakołykami i rękodziełem,
atrakcją były finały konkursów
na   najpiękniejszą bombkę
choinkową, czy na naj-
smaczniejsze pierogi z kapustą
i leśnymi grzybami. Z atrakcji
ruchowych był... Bieg do Wójta
po choinkę.  

 

Jarmark Bożonarodzeniowy w Osiecku

Stacja Otwock z informacją
w alfabecie Braille’a

Jak informuje portal Urzedu
Miasta Otwocka, w 2019 r.
zostanie zorganizowana pomoc
mieszkańcom Otwocka w
unieszkodliwianiu odpadów z
azbestem w ramach realizacji
„Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu
Miasta Otwocka, woj. ma-
zowieckie, na lata 2008-2032”
korzystając z dofinansowania
z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie.

Oto informacja UM w tej
sprawie:

Zgodnie z dotychczasowym
regulaminem Programu
WFOŚiGW „Usuwanie i uniesz-
kodliwianie azbestu na terenie
województwa mazowieckiego”
osoby fizyczne nie prowadzące
działalności gospodarczej, w
tym również wspólnoty
mieszkaniowe mogą składać
wnioski o dofinansowanie za
pośrednictwem gminy (Wniosek
w postaci Oświadczenia składa-
ją do Prezydenta Miasta Ot-
wocka).

Miasto w oparciu o oświad-

czenia właścicieli nieruchomoś-
ci zleci firmie wyłonionej w
oparciu o ustawę o zamówieni-
ach publicznych w rzez Gminę
odbiór zdemontowanych płyt
azbestowych ze zgłoszonych
nieruchomości.  

W związku z tym osoby fizy-
czne nie prowadzące działal-
ności gospodarczej, które mają
zdemontowane płyty azbes-
towe lub zamierzają w 2019 r.
wymieniać dach pokryty płytami
azbestowymi i chcą skorzystać
z pomocy powinny najpóźniej
do 31 stycznia 2019 złożyć
w tut. Urzędzie:

- „Informację o wyrobach
zawierających azbest i miejscu
ich wykorzystywania” sporzą-
dzoną zgodnie z Rozporządze-
niem Ministra Gospodarki z
dnia 13 grudnia 2010r. w spra-
wie wymagań w zakresie wyko-
rzystania i przemieszczania
azbestu oraz wykorzystania i
oczyszczania instalacji lub
urządzeń, w których był lub
jest wykorzystywany azbest
(Dz. U. Nr 8 poz. 31 z 2011r.)

- oświadczenie  właściciela

nieruchomości, że zamierza w
2019 r. demontować dach z
płyt azbestowo – cementowych
i pokryje koszty demontażu
oraz nowego dachu z własnych
środków oraz, że jest osobą
fizyczną nie prowadzącą dzi-
ałalności gospodarczej na
nieruchomości;

lub
-   oświadczenie właściciela

nieruchomości, że płyty
azbestowe, zostały zdemon-
towane i obecnie są skład-
owane na działce oraz, że jest
osobą fizyczną nie prowadzącą
działalności gospodarczej;

- kopię zgłoszenia robót
związanych z demontażem płyt
azbestowo – cementowych dla
budownictwa oraz montażem
nowego pokrycia dachowego
w Wydziale Architektury i Bu-
downictwa Starostwa Powia-
towego w Otwocku (Otwock
ul. Komunardów 10)

Druki Oświadczenia oraz
„Informacji o wyrobach zaw-
ierających azbest i miejscu ich
wykorzystywania” są do po-
brania na stronie otwock.pl. 

Urząd pomoże usunąć azbest



Otwocka placówka muzeal-
na, która oprócz działalności
ekspozycyjnej zajmuje się
również organizacją różnego
rodzaju imprez na stałe wpisu-
jących się w kalendarz wy-
darzeń kulturalnych miasta,
rokrocznie przyciąga rzesze
zwiedzających. - Rok kończy
się dobrze - mówi Katarzyna
Kulik, etnograf z muzeum - w
ostatnich miesiącach, a
zwłaszcza w październiku i lis-
topadzie, za sprawą odwiedza-
jących nas grup szkolnych,
odnotowaliśmy wręcz rekor-
dową frekwencję. Byli to głów-
nie uczestnicy naszych warsz-
tatów - dzieci z grup przed-
szkolnych oraz klas I-IV ze
szkół podstawowych, które
chętnie korzystają z naszej
oferty programowej. Prowa-
dzone przez nas zajęcia zwią-
zane są zwykle z aktualnym
kalendarzem, te które organi-
zowaliśmy ostatnio dotyczyły
Bożego Narodzenia, wcześniej-
sze - dnia św. Marcina i rogali
marcińskich, czy setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę
niepodległości.

Będzie modernizacja
Stałe ekspozycje muzealne

rozlokowane w dolnych kondy-
gnacjach budynku opowiadają
o przedwojennym Otwocku i
wszystkim, co wiązało się z
okresem największej świetności
miasta. Na górze zaś znajdują
się eksponaty dokumentujące
czasy II wojny światowej oraz
okresu powojennego. Jest też
jedna sala poświęcona twórc-
zości malarskiej otwockiego
artysty Bogdana Stodulnego,
którą udostępnia się na wys-
tawy czasowe. Aktualnie ek-
sponowane są tam zdjęcia Ot-
wocka, stanowiące pokłosie
konkursu fotograficznego or-
ganizowanego przez Towa-
rzystwo Przyjaciół Otwocka.

W przyszłym roku otwocką
placówkę muzealną czeka nie
lada wyzwanie, przyszedł
bowiem czas na zapowiadaną
od lat  termomodernizację bu-
dynku, która z upływem lat
stała się już nie tylko potrzebą
chwili, ale wręcz koniecznością.
Nie wiadomo co prawda
jeszcze, kiedy dokładnie roz-
poczną się prace moderniza-
cyjne, ale to, że w ogóle są w

planie  determinuje działania
muzeum przygotowywane na
przyszły rok. Obecnie trudno
jeszcze powiedzieć, jak duża
będzie skala tego remontu i
na ile utrudni on normalne
funkcjonowanie placówki, ale
na pewno w jakimś stopniu
skomplikuje realizację przyszło-
rocznych planów.

Rodzinnie na start
- A zaczynamy już 5 stycz-

nia - kontynuuje Katarzyna Ku-
lik - imprezą rodzinną związa-
ną z obrzędem Trzech Króli.
Będziemy robić gwiazdy kolęd-
nicze i opowiadać o zwyczajach
związanych z tym świętem.
Jest to propozycja typowo famil-
ijna, adresowana do rodzin z
dziećmi. Z doświadczenia mogę

powiedzieć, że takie propozycje
spędzania wolnego czasu
cieszą się dużym zaintere-
sowaniem otwocczan. Później
mamy okres ferii zimowych,
ruszamy więc tradycyjnie z
całym programem warszta-
towym adresowanym do na-
jmłodszych. 

Natomiast pierwsza duża
impreza, która nas czeka w
przyszłym roku, pod warunkiem
oczywiście, że nic wcześniej
się nie wydarzy, mam tu na
myśli czekający nas remont -
to majowa Noc Muzeów. W
mijającym roku przebiegała ona
pod znakiem słowiańszczyzny,
w przyszłym roku natomiast
planujemy coś zupełnie wyjąt-
kowego, o czym  nie chciała-
bym jeszcze mówić… Mogę

tylko zdradzić, że przeniesiemy
się w czasy dwudziestolecia
międzywojennego.

Wystawy rysunków i
fotografii

Z wystaw czasowych mamy
w planach zorganizowanie ek-
spozycji starych radiood-
biorników oraz  - na przełomie
roku - wystawy pokonkurso-
wej rysunku im. Michała Elwiro
Andriollego, która przyjeżdża
do nas cyklicznie co dwa lata
z Nałęczowa. Na pewno też w
okolicach maja będziemy mieli
kolejną wystawę fotografii -
plon konkursu „Świdermajer”. 

Warsztaty wakacyjne
Wakacje zaczniemy z kolei

piknikiem archeologicznym.
Jest to  impreza plenerowa,
pokazowo-warsztatowa, rozlo-
kowana na terenie przylegają-
cym do naszego muzeum, pod-
czas której osoby biorące w
niej udział mogą nauczyć się
jak lepić gliniane naczynia, odle-
wać świece, samodzielnie upiec
chleb czy postrzelać z łuku.
Kulminacyjnym momentem
tego wydarzenia są zwykle
strzały oddawane z machin
oblężniczych - katapulty i tre-
busza, będących wiernymi rep-
likami tych urządzeń uży-
wanych w dawnych czasach,
które są w posiadaniu placówki,
z tą tylko różnicą, że używamy
przy tym nietypowej amunicji
w postaci… mąki, cukierków
lub arbuzów. W organizacji im-
prezy pomoże nam, tak jak w
ostatnich latach, Grupa Rekon-
strukcji Cywilno-Militarnej Sem-
per Fidelis, co daje gwarancję,
że powinno być ciekawie i
każdy powinien znaleźć coś
dla siebie.

Gra i książka
We wrześniu - tradycyjnie

już -  planujemy Grę Miejską
skierowaną do młodzieży oraz
dorosłych miłośników historii.
To sprawdzona forma od lat
ciesząca się sporym zaintere-
sowaniem mieszkańców Ot-
wocka. A później, do końca
roku, oczywiście czekają nas
kolejne, sobotnie spotkania
warsztatowe o różnej tema-
tyce, m.in. „Św. Marcin w mu-
zeum”, spotkanie ”Masz babo
placek” - poświęcone pieczywu
z różnych stron świata i połą-
czone z możliwością jego wy-
piekania , spotkanie „W świecie
wiejskiego dziecka”, podczas
którego będziemy robić zabawki
z drewna, impreza zaty-
tułowana „Odcienie Andriollego”
dedykowana założycielowi
naszego miasta, podczas której
będziemy wycinać z drewna
różne przedmioty. 

W pierwszej połowie roku
natomiast powinien ukazać się
kolejny, czwarty już, tom
naszego cyklu książek pt.
„Otwock w prasie” zawiera-
jący artykuły z przedwojennej
prasy otwockiej - gratka dla
miłośników historii i pasjonatów
naszego miasta.

Andrzej Idziak
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Rok z Muzeum ziemi Otwockiej
W zabytkowej willi na skraju Soplicowa, w której mieści się
Muzeum Ziemi Otwockiej, można znaleźć tysiące eksponatów
- znalezisk, darów i depozytów. Najstarsze z nich pochodzą z
okresu paleolitu, najnowsze - sprzed kilku lat.
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W zmaganiach konkur-
sowych wzięli udział uczniowie
z 18 placówek oświatowych
wymienionych powiatów. Każdy
z uczestników miał za zadanie
napisać wiersz o naszej
Ojczyźnie, a następnie go wyre-
cytować. 

Patryk Marszałek, pod prze-
wodnictwem Mileny Klim-
czewskiej, napisał wiersz pt.
“Na tych ziemiach...”, w którym
alegorycznie przedstawia dzieje
Polski jako drzewa. 

Finałowa gala odbyła się
15 grudnia w Szkole Podsta-
wowej im. Wspólnej Europy w
Zalesiu Górnym. Poziom prac
i interpretacji w konkursie był
wyrównany. Jury w składzie:
Agata Gregorczyk-Janik (za-
łożycielka Konstancińskiej
Grupy Artystów POD PRĄD),
Agata Daniel (nauczycielka j.
polskiego), Krzysztof
Jaśkiewicz (nauczyciel historii)
oraz Roman Paszkowski
(nauczyciel, pasjonat literatury
polskiej), przyznała bowiem po
dwa pierwsze i drugie miejsca,
a ponadto cztery wyróżnienia.
Na pierwszym miejscu podium,
oprócz ucznia SP nr 4, stanęła
Marta Bonder z Piaseczna.

Inicjator konkursu, senator
RP Konstanty Radziwiłł sam

wręczał laureatom nagrody. Z
uznaniem przy tym wyraził się
o wiedzy historycznej uczest-
ników.

My gratulujemy Patrykowi
wyobraźni i talentu oraz oczy-
wiście nagrody w konkursie.

Red.

Oto wiersz Patryka Marsza-
łka;

Na tych ziemiach...

Na tych ziemiach przed wieka-

mi,

gdy stolice budowano

zasiał Mieszko wraz z synami

małe, niepozorne ziarno.

Wielkie drzewo zeń wyrosło

i pomimo ciężkich czasów

pięło w górę się ku słońcu,

aby stać się częścią lasu.

Choć go dzielnie broniliście

nie raz już się tak zdarzało,

że płonęły na nim liście

lub przycięto którąś gałąź.

Przed stu laty wyzwolone

Przez walecznych młodych

ludzi

Dzisiaj rośnie przystrojone

W sercach naszych radość

budzi.

Poetycki laur dla
ucznia z SP nr 4
Patryk Marszałek, uczeń klasy III  gimnazjum w Szkole
Podstawowej Nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku
został zwycięzcą konkursu recytatorskiego z okazji
100 rocznicy odzyskania niepodległości, który zorga-
nizował dla czterech powiatów - grodziskiego,
pruszkowskiego, piaseczyńskiego oraz otwockiego -
senator RP Konstanty Radziwiłł.

Fot. FB.com/Radziwill.Konstanty

U naszego 9-miesięcznego
synka Tobiasza zdiagno-
zowano w Centrum Zdrowia
Dziecka bardzo rzadkiego
guza piramidy kości skroniowej
– hemangiopericytoma. Po
konsultacji i wykonanych bada-
niach genetycznych próbki
guza w klinice w Niemczech
okazało się, że synek musi
się zmierzyć z jeszcze
groźniejszym przeciwnikiem
jakim jest mięsak Ewinga.

Kiedy synek skończył 7
miesięcy zaniepokoiło nas, że
nie domykał prawego oczka
gdy płakał, ale nawet nie przy-
puszczaliśmy, że diagnoza
będzie tak dla nas miażdżąca.
Zaczęło się poszukiwanie przy-
czyny. Na początku od lekarzy
usłyszeliśmy, że jest to po-
rażenie nerwu twarzowego po
przebytym zapaleniu ucha. 

Niestety po kilku sesjach
rehabilitacji nic się nie popraw-
iło i zrobiono synowi tomo-
grafię i wtedy dowiedzieliśmy
się że u naszego synka w
głowie czai się guz. Prze-
wieziono nas do Centrum
Zdrowia Dziecka i tu wyko-
nano rezonans magnetyczny
i biopsję guza. Po tych bada-
niach poinformowano nas, że
guz na obecną chwilę jest
nieoperacyjny, dlatego Tobi-
aszek jest poddawany
chemioterapii, która osłabia
jego malutki organizm.

To początek jego drogi do

zdrowia, a już dziś
wiemy, że 3 cykle
chemioterapii nie
zadziałały i jest pro-
gresja guza. Nowo-
twór, z którym walczy
nasz synek (mięsak
Ewinga) jest bardzo
rzadkim nowo-tworem
występującym u tak
małych dzieci, dlatego
jest mało informacji
na temat przebiegu
leczenia. W tej sytuacji
onkolodzy nie potrafią
określić jak długo
będzie trwało leczenie
i z  jakimi skutkami ubocznymi
przyjdzie nam się zmierzyć.

Tobiaszek rozpoczął kolejny
cykl chemioterapii, która jest

ułożona specjalnie dla niego.
Mamy nadzieję, że to leczenie
przyniesie dobre skutki i guz
zacznie się zmniejszać. 

Tobiaszek i jego walka 
z mięsakiem Ewinga

W sierpniu tego roku nasze szczęśliwe życie się rozpadło.

Pomóc Tobiaszkowi można dokonując wpłaty na konto:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym “Kawałek
Nieba”
Santander Bank
31 1090 2835 0000 0001 2173 1374
Tytułem: “1912 pomoc dla Tobiasza Milewskiego”

wpłaty zagraniczne – foreign payments to help Tobiasz:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym “Kawałek
Nieba”
PL31109028350000000121731374
swift code: WBKPPLPP
Santander Bank
Title: “1912 Help for Tobiasz Milewski”

Aby przekazać 1% podatku dla Tobiaszka:
należy w formularzu PIT wpisać KRS 0000382243
oraz w rubryce ’Informacje uzupełniające – cel szczegółowy
1%’ wpisać “1912 pomoc dla Tobiasza Milewskiego”
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Otwocki Klub Mlądz zaprasza
na zajęcia sekcji wikliniarskiej. 
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W nowym, 2019 roku, Filmowy Klub Seniora otwiera swoje podwoje już 7
stycznia i podobnie jak w tym roku – spotkania odbywają się w Miejskim
Ośrodku Kultury w Józefowie, na ul. Wyszyńskiego 1, start godzina 1700.

Poniżej prezentujemy harmonogram. Wstęp wolny.

Warsztaty
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Mimo upływu lat Anna
Popek niezmiennie zachwyca
nienaganną figurą i promienną
cerą. Ale jak podkreśla, taki
wygląd to nie tylko zasługa do-
brych genów czy regularnej
aktywności fizycznej.

– Aby tak wyglądać mając

50 lat, to mówię bez fałszywej

skromności, trzeba się zabrać

za to po trzydziestce, i to jest

jedyny sposób na to, żeby być

w dobrej formie. Miałam to

szczęście, że trafiłam na post

dr Ewy Dąbrowskiej, właśnie

jakoś po trzydziestce to było –
mówi agencji Newseria Anna
Popek.

Prezenterka nie ukrywa, że
na początku była przerażona

założeniami dr Dąbrowskiej i z
dużą dozą niepewności jechała
do Gołubia. Wróciła jednak nie-
zwykle usatysfakcjonowana.
Choć przestawianie się na dietę
warzywno-owocową nie było
proste, to dziś nie widzi w tym
problemu, a jedynie same ko-
rzyści.

– To było najlepsze, co zro-

biłam w moim życiu, dlatego

że dieta dr Dąbrowskiej, cała

filozofia myślenia o swoim

zdrowiu, o tym, że to od nas w

dużej mierze zależy to, co się

dzieje w naszym organizmie,

to wpłynęło na całe moje życie

i na życie mojej rodziny, bo za-

szczepiłam tym i córki, i mamę,

i najbliższych. To jest taki

sposób regeneracji, który po

prostu jest potrzebny i bez

niego już trudno nam się re-

generować i odpoczywać, więc

dieta Dąbrowskiej, spokój, przy-

roda, natura, brak kawy,

herbaty, alkoholu i papierosów.

To po prostu wzmacnia – mówi
Anna Popek.

Priorytetem postu dr
Dąbrowskiej jest oczyszczenie
organizmu i rozwiązanie prob-
lemów zdrowotnych. Prezen-
terka tłumaczy, że pobyty w
Gołubiu pozwoliły jej więc
zmienić wiele złych nawyków
żywieniowych.

– Nie tak dawno pewien

profesor endokrynolog, zapy-

tany przeze mnie: czy jest od-

kryte coś, co na pewno nam

pozwoli zatrzymać młodość,

powiedział, że w zasadzie jest

tylko jedna rzecz zbadana

naukowo, potwierdzona prak-

tyką i opisana w różnych miejs-

cach. Tą rzeczą jest niedo-

jadanie, pozostawanie na lekkim

głodzie, wstawanie od stołu z

uczuciem niedosytu, niejedzenie

kolacji czasami. Nie zawsze

się uda, ale to są takie proste

sposoby, które rzeczywiście

pozwalają ludziom być w dobrej

formie. Niedojadanie jest wiec

niejako sekretem młodości, więc

jak sobie pomyślę, że ma to

pomóc mi utrzymać młodość,

to staram się nie jeść za dużo

– mówi Anna Popek.

W przyszłości nawet 70–
80 proc. wizyt pierwszego kon-
taktu będzie realizowanych za
pomocą nowych technologii.
Polacy opracowali specjalną
opaskę, która mierzy parametry
życiowe, pozwala zlokalizować
chorego nawet wewnątrz bu-
dynku, a w przyszłości będzie
na bieżąco wykonywać EKG.

– Opaska Sidly Care oraz

Sidly One to są systemy

skierowane do teleopieki oraz

do telemedycyny. Służą do

monitorowania parametrów ży-

ciowych, jak i pewnych za-

chowań, głównie osób

starszych, natomiast docieramy

także do np. dzieci chorych na

epilepsję, do osób z chorobami

kardiologicznymi – mówi agencji
informacyjnej Newseria In-
nowacje Michał Pizon, wi-
ceprezes Sidly.

Według Międzynarodowego

Stowarzyszenia Alzheime-
rowskiego obecnie na świecie
żyje aż 44 mln osób z de-
mencją, a co 4 sekundy choro-
ba atakuje kolejną osobę. To
wyzwanie, zwłaszcza dla na-
jbliższych, którzy niejednokrot-
nie muszą zrezygnować z włas-
nego życia, by opiekować się
chorym. W takich sytuacjach
telemedycyna jest niezastąpi-
ona. Pozwala zdalnie moni-
torować stan zdrowia chorego
i sprawdzać parametry życiowe.
Opaska Sidly Care niedługo
ma być też wyposażona w
monitoring kardiologiczny, który
pozwoli szybciej reagować w
niebezpiecznej sytuacji.

– Urządzenie Sidly Care

pozwala nam mierzyć temper-

aturę skóry, jak również tętno.

W opracowaniu w tym momen-

cie mamy funkcjonalności, które

rozszerzają aspekt związany

z monitoringiem kardiolog-

icznym, m.in. badanie arytmii

serca, które planujemy wdrożyć

w 2019 r., oraz monitoring EKG,

który będziemy prawdopodob-

nie uruchamiali na początku

2020 r. – mówi Michał Pizon.
Na rynku pojawia się coraz

więcej urządzeń, które pozwala-
ją samodzielnie kontrolować
swój stan zdrowia i wykonać
podstawowe badania. Opaski
nakładane na rękę umożliwiają
zdalną opiekę – osoba opieku-
jąca się chorym może będąc
w pracy sprawdzić, w jakim
stanie jest pacjent, czy jak
wygląda jego aktywność. Druga
z opasek polskiego producenta
– Sidly One pozwala nawiązać
połączenie głosowe z chorym.

– Sidly One nie ma pomi-

arów medycznych, natomiast

działa jako system przyzywowy,

pozwala nawiązać połączenie

głosowe i jest to ogromna

wartość dla teleopieki, ogromna

wartość dodana dla użytkown-

ika, jak i opiekuna, że natych-

miastowo możemy się skomu-

nikować z naszym podopiecz-

nym i zweryfikować, co się

wydarzyło – tłumaczy ekspert.
Urządzenia Sidly mają wbu-

dowany detektor upadku, w
Sidly One upadek wyzwala do-
datkowo automatyczne połą-
czenie głosowe z opiekunem.
Urządzenia przypominają o za-
życiu leków, umożliwiają naw-
iązywanie i odbieranie połą-
czeń, a w przypadku naciśnię-

cia przycisku SOS, opiekun
jest o tym automatycznie powia-
damiany. Tym samym opaski
umożliwiają opiekę zdalną i szy-
bką reakcję w razie potrzeby.

Obie opaski mają nie tylko
wbudowane modemy komu-
nikacyjne, lecz także modemy
lokalizacyjne. Pozwalają więc
korzystać z usług lokaliza-
cyjnych przez GPS, jak WiFi,
dzięki czemu lokalizacja pac-
jenta jest bardzo precyzyjna.

– Mieliśmy nawet pierwsze

wdrożenia systemu opartego

na technologii Beacons,

pozwalającej nam bardzo

dokładnie zlokalizować pacjenta

wewnątrz budynku – wskazuje
ekspert.

Opaski, choć stworzone dla
seniorów i osób z demencją,
mogą się sprawdzić znacznie
szerzej – u osób z problemami
kardiologicznymi, niewydolnoś-
cią oddechowo-krążeniową czy
u osób z epilepsją.

Według raportu mHealth In-
telligence rynek telemedycyny
rozwija się bardzo dynamicznie.
Do 2020 roku jego wartość ma
osiągnąć 49 mld dol.

Post sposobem na młody wygląd
Anna Popek zdradza, że młody wygląd, szczupłą sylwetkę i
dobrą kondycję pozwala jej zachować przede wszystkim
leczniczy post dr ewy Dąbrowskiej. Regularnie poddaje się
więc specjalnej kuracji oczyszczającej na Kaszubach. Tam sto-
suje dietę owocowo-warzywną, a poranną kawę zastępuje za-
kwasem z buraków. Prezenterka tłumaczy, że sekret młodości
tkwi także w niedojadaniu.

Opracowana przez Polaków inteligentna opaska ratuje życie
Co 4 sekundy demencja atakuje kolejną osobę. Już w
2050 roku w Polsce osób powyżej 65 lat będzie przy-
najmniej 40 proc. Starzejące się w wysokim tempie
społeczeństwo będzie wymagać częstszych wizyt
lekarskich, tymczasem pod względem stosunku liczby
lekarzy do mieszkańców, Polska plasuje się pod koniec
europejskiej stawki. Rozwiązaniem jest telemedycyna. 
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Hasło krzyżówki panoramicznej  z 14 grudnia 2018: .
MATEUSZ WYSZOMIRSKI, BIEGACZ Z OTWOCKA.

Imieniny 
21 grudnia - Tomasza, Piotra
22 grudnia - Judyty, Honoraty, Zenona
23 grudnia - Wiktorii, Sławomiry
24 grudnia - Adama, Ewy
25 grudnia - Eugenii, Mateusza
26 grudnia - Dionizego, Szczepana
27 grudnia - Żanety, Jana, Fabioli

Kartka z
kalendarza

Krzyżówka panoramiczna z hasłem

SUDOKU
7 2 8 3

9 1

9 7

4 6 8 5

5 6 8

2 7 9 6

3 1

7 3

2 5 4 1

Wicemistrz świata uczył się tańca w Otwocku

Borowik jest członkiem
Światowej Federacji Tańca
(IDO) zrzeszającej tancerzy z
m.in. z południowej Afryki,
Meksyku czy Stanów Zjednoc-
zonych, którzy mogą wys-
tępować w takich stylach, jak
taniec współczesny, jazzowy
lub show dance. Jak się okazu-
je, uzdolniony tancerz i
mieszkaniec Wodzisławia
Śląskiego ma także związki z
Otwockiem. 

Borowik swoją przygodę z
tańcem rozpoczął, jak sam
twierdzi późno, bo w wieku 17
lat. Na początku dołączył do
grona koleżanek i kolegów,
którzy uczęszczali na zajęcia
taneczne w Miejskim Domu
Kultury w Wodzisławiu. Z cza-

sem wstąpił do zespołu
tanecznego Miraż, gdzie wys-
tępował przez trzy kolejne lata. 

Co ciekawe, Cezary na kole-
jny etap rozwoju swojego tal-
entu, wybrał Otwock, ponieważ
dostał zaproszenie od Piotra
Patłaszyńskiego do grupy
tanecznej Duet. Przez rok, w
każdy weekend, dojeżdżał
specjalnie z Wodzisławia
Śląskiego do Otwocka na za-
jęcia. 

Aktualnie taneczny
wicemistrz świata rozwija swoją
pasję w rodzinnych stronach.
Przyznaje, że trening dla niego
trwa cały dzień: rozpoczyna
się od porannych ćwiczeń na
siłowni, następnie przychodzi
pora na trenowanie i naukę

techniki tańca klasycznego,
współczesnego, jazzowego, co
przekłada się na to, że
rozpoczyna ćwiczenia o siód-
mej rano, a kończy je nawet o
dwudziestej drugiej. Niestety,
przydarzyła mu się także
półroczna przerwa w treningach
ze względu na kontuzję. 

Warto dodać, że Cezary
Borowik po powrocie do tren-

ingów wystąpił w popularnym
programie rozrywkowym „Mam
talent”, emitowanym na antenie
TVN, a ostatnio także w „World
of Dance- Polska” w Polsacie.
Obecnie artysta prowadzi także
warsztaty taneczne dla
młodzieży, m.in. w szkołach
czy miejskich domach kultury
w całej Polsce.

Sebastian Rębkowski

Uśmiechnij się!

Cezary Borowik na turnieju, który w ostatnim czasie
odbył się w mieście Riesa w Niemczech, został II
wicemistrzem świata w tańcu modern oraz contem-
porary. Rywalizował w grupie z około czterdziestoma
zawodnikami. 

- Wiesz dlaczego Mikołaj jest
taki wesoły? 
- Bo zna wszystkie niegrzeczne
dziewczynki!

Kolega pyta Fąfarę: - Czy w
tym roku kupiłeś coś pod
choinkę? 
- Owszem, udało mi się kupić
stojak. 

*
Jasio mówi do mamy: 
- Mamusiu, chciałbym ci coś
ofiarować pod choinkę. 
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli
chcesz mi sprawić przyjem-
ność, to popraw swoją jedynkę
z matematyki. 
- Za późno, mamusiu. Kupiłem
ci już perfumy.
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NIKITA - to jeszcze młodziak
w typie owczarka belgijskiego,
jest bardzo ułożona i ufna do
ludzi. Nie ciągnie na smyczy.

BAJBUS – to pies pręgowany,
z uciętym ogonkiem, niezwykle
spokojny. Wspaniale toleruje
dzieci i lubi długie spacery.

PUCEK – to mieszanka wybu-
chowa. Jest psem bardzo ak-
tywnym i do tego z ogromnym
sercem. Może właśnie on jest
przeznaczony dla Ciebie. Nie
pozwól mu marznąć za kratami
w schronisku.

PRzyGARNIj mNIe!
CELESTYNÓW Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
zachęca do adopcji jego podopiecznych. 

W celu adopcji należy pobrać ankietę przedadopcyjną ze strony
(zakładka NASZE ZWIERZĘTA -> ZWIERZĘTA DO ADOPCJI)
i wypełnioną odesłać na: adopcje@celestynow.toz.plInformacje
o adopcji: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie
ul. Prosta 3. Kontakt: tel. 22 789 70 61, e-mail: adopcje@ce-
lestynow.toz.pl

tygodnik i portal    

poszukuje do współpracy  HandLOWCa

zgłoszenia: biuro@iotwock.info
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W niedzielę, 16 grudnia w
hali sportowej w Celes-
tynowie zostały rozegra-
ne finały Turnieju Halowej
Piłki Nożnej o Puchar
Wójta Gminy Celestynów. 

W zawodach wzięło udział
jedenaście drużyn składających
się z zawodników gminy Ce-
lestynów i powiatu otwockiego.
W pierwszej fazie turnieju ze-
społy rywalizowały w trzech
grupach: A, B i C. Do fazy
pucharowej awans uzyskało
osiem drużyn. Impreza spor-
towa była rozgrywana w kolejne
niedziele - pierwsza kolejka
odbyła się 18 listopada. Cztery
drużyny, które wygrały swoje
mecze w ćwierćfinale, awan-
sowały do półfinałów zorgani-
zowanych 16 grudnia. W pier-
wszym półfinale naprzeciw
siebie stanęły: drużyna Żbików
oraz SKY. Od samego początku
mecz był bardzo zacięty, pier-
wszą bramkę zdobyli młodzi
zawodnicy SKY, jednak doś-

wiadczenie Żbików pozwoliło
im zejść na przerwę meczową
z prowadzeniem 2:1. Początek
drugiej połowy to szaleńcze
ataki zawodników SKY, ale po
raz kolejny doświadczenie
Żbików przyniosło im bramkę,
czym podwyższyli wynik na
3:1. Kiedy już wszyscy myśleli,
że w finale zagrają Żbiki, zespół
SKY stworzył dwie świetne akc-
je, po których padły dwie bram-
ki. O awansie do finału zade-
cydowały rzuty karne. Świetne
strzały zawodników SKY i
doskonałe interwencje bram-

ka-rza zespołu Mikołaja Urba-
niaka zaowocowały miejscem
w finale. Drugi półfinał to szy-
bkie prowadzenie Zielonego
Celestynowa -  zaledwie po
pięciu minutach na tablicy
wyników widniał wynik 2:0.

W 6. minucie meczu nadzie-
ję w serca kibiców wzbudził
Adrian Miernicki, strzelając kon-
taktową bramkę. Ale zespół z
Celestynowa podkręcił tempo
i po udanej akcji było już 3:1.
Po straconej bramce zawodnicy
Reguta byli zdeterminowani,
aby strzelić gola, jednak utratę
przez nich piłki wykorzystali
Zieloni z Celestynowa, rozgry-
wając szybki kontratak, po
którym padła kolejna bramka.
Piłkarze Reguta próbowali
jeszcze podnieść się, niestety
zabrakło im szczęścia i czasu
na wyrównanie. Drugim finalistą
został więc Zielony Celestynów. 

Mecz o trzecie miejsce to
dominacja zespołu Żbików i

ich wygrana 6:3. Mecz finałowy
zapowiadał się bardzo ciekawie,
ponieważ do rywalizacji stanęły:
najmłodsza drużyna turnieju
SKY,mająca w siedmiooso-
bowym składzie sześciu 16-
letnich zawodników i drużyna
Zielonego Celestynowa - doś-
wiadczony zespół, który
przeszedł jak burza przez fazę
grupową turnieju. Pierwsza
połowa meczu to bramka za
bramkę, akcja za akcję, świetne
parady bramkarzy. Do przerwy
na tablicy wyników mieliśmy
4: 3 dla zespołu z Celestynowa. 

Druga połowa zaczęła się
podobnie, dużo walki i celnych
strzałów. Po raz kolejny doś-
wiadczenie starszych kolegów
z Celestynowa zdecydowało o
ostatecznym wyniku meczu,
który zakończył się 8:3.

Laureatom trzech pier-
wszych miejsc wręczono
puchary, medale i pamiątkowe
dyplomy. Statuetkę dla najlep-

szego zawodnika turnieju dostał
Tomasz Rosłoniec, zawodnik
Zielonego Celestynowa, a na-
jlepszym bramkarzem został
Mikołaj Urbaniak, zawodnik
SKY. Organizatorem Turnieju
Halowej Piłki Nożnej o Puchar
Wójta Gminy Celestynów był
Gminny Ośrodek Kultury i
Sportu oraz Urząd Gminy Ce-
lestynów. Patronatem medial-
nym turniej objęli: gazety ,,Ce-
lestynka”,  iOtwock.info oraz
TVC telewizja Celestynów.

Wszystkim uczestnikom
turnieju dziękujemy za udział,
a zwycięzcom gratulujemy !

Michał Kwiecień

Wyniki fazy finałowej :
Półfinały:

1.Żbiki – SKY 3:3 (2:4 P.K)

2. Zielony Celestynów – Regut 5:3

Mecz o trzecie miejsce:

Żbiki – Regut 6:3

Finał:

SKY – Zielony Celestynów 3:8

Finał Turnieju Halowej Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Celestynów

Zawody zostały rozegrane
w ciągu dwóch dni, a uczest-
niczyły w nich dziewczęta i
chłopcy.  Pierwszy turniej z
dwuboju został rozegrany na
hali i była to drużynowa piłka
halowa. Klasy zostały podzie-
lone na kategorie: 1. Klasy 4-5
2. Klasy 6-7  3. Klasy 8 i gim-
nazjum Następnego dnia roze-
grany został turniej tenisa sto-
łowego, w którym mogli wys-
tępować zarówno chłopcy jak
i dziewczęta, a punkty zdobyte

przez dziewczyny liczyły się
podwójnie. Suma punktów
zdobyta w turnieju piłki nożnej
i tenisa stołowego wyłoniła mis-
trzów szkoły w 3 kategoriach
wiekowych.

Emocje i liczenie punktów
oraz taktyka związana z pod-
wójnymi punktami zdobytymi
przez dziewczęta sprawiły, że
w turniej zaangażowana była
cała klasa i o to chodziło orga-
nizatorom.  Wyłoniono również
najlepszego tenisistę turnieju -

mecz o ten zaszczytny tytuł
został rozegrany pomiędzy na-
jlepszym zawodnikiem z kate-
gorii  klas 6-7 a zawodnikiem
z klas 8 i gimnazjum - został
nim Sebastian Kostrzyński.

Mistrzostwa w dwuboju
pokazały nam zawodników, z
którymi należy przygotowywać

się do zawodów gminnych,
powiatowych i o większym za-
sięgu.

Turniej odniósł ogromny
sukces pod względem frek-
wencji , zaangażowania dzieci
i młodzieży z każdej klasy i
dlatego jego druga edycja
odbędzie się już  wiosną 2019r.

Organizatorzy: Tomasz
Grzybowski i Krzysztof Kwas
Wyniki .
Klasy 4-5

Miejsce 1. 5C  2. 5B  3. 5D

Klasy 6-7

Miejsce 1. 7A  2. 7D  3. 6A

Klasy 8- gimnazjum

Miejsce 1. 3B  2. 8A  3.3A

Piłka duża i mała...
Po raz pierwszy w historii szkoły w Wiązownie roze-
grano mistrzostwa w dwuboju.  W turnieju rywali-
zowały klasy w dwóch dyscyplinach sportowych: w
tenisie stołowym i piłce nożnej.  

Najlepszy piłkarz turnieju Najlepszy bramkarz turnieju
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Jak co roku w hali
sportowej Zespołu Szkół
Ekonomiczno - Gastro-
nomicznych im.
Stanisława Staszica w
Otwocku odbyły się Mis-
trzostwa Powiatu Ot-
wockiego w Halowej Piłce
Nożnej Chłopców. 

Do zawodów zgłosiły się
cztery szkoły ponadpodsta-
wowe. Po raz kolejny zebrani
widzowie byli świadkami
emocjonujących meczów
pomiędzy reprezentacjami
placówek. Każdy uczeń grający
dla swojej szkoły chciał sięgnąć
po mistrzostwo i z całym zaan-
gażowaniem dążył do wyznac-
zonego celu, jednak zwycięzca
mógł być tylko jeden.
Ubiegłoroczny triumfator mis-
trzostw, czyli ZSEG Otwock,
miał wielki apetyt na obronę
tytułu. W pierwszym swoim
meczu uczniowie z „Ekonoma”
zmierzyli się z LO nr III im. J.
Słowackiego. Pierwsza połowa
meczu była bardzo wyrównana
i towarzyszył jej brak
skuteczności obydwu drużyn.

Druga część gry przypominała
pierwsza połowę, oba zespoły
tworzyły świetne sytuacje, ale
brakowało im wykończenia.
Dopiero w końcówce meczu,
po przechwycie piłki w środku
pola, silnym strzałem w prawy
róg bramki popisał się Jakub
Lamparski, dając prowadzenie
drużynie ZSEG. Gospodarze
poszli za ciosem i dwie minut
po strzeleniu bramki wynik na
2:0 po zespołowej akcji pod-
wyższył Piotr Celiński. ,,Słowak”
odpowiedział bramką kontak-
tową na 1:2, lecz  mimo starań
nie udało mu się wyrównać. 

Warto zaznaczyć, że mistr-
zostwa rozgrywane były w sys-
temie każdy z każdym, więc
każda zdobyta bramka przy
takiej samej liczbie punktów
kilku drużyn mogła zadecy-
dować o mistrzostwie. W prze-
dostatnim meczu turnieju
zmierzyły się zespoły, które nie
przegrały żadnego swojego
spotkania - zwycięzca tego po-
jedynku miał zdobyć mistrzost-
wo powiatu otwockiego. W lep-
szej sytuacji byli uczniowie

ZSEG, którym wystarczyłby
remis, jednak nie zamierzali
kalkulować i po prostu pokonali
LO im. K. I.Gałczyńskiego 5:1,
tym samym obronili tytuł mistr-
zowski z ubiegłego roku.
Medale, puchary i dyplomy
wręczyli: Apolonia Żołądek,
dyrektor ZSEG Otwock oraz
Michał Grzywacz, koordynator
sportu w powiecie otwockim.
Organizatorem zawodów był
powiat otwocki.

Michał Kwiecień

Wyniki meczów:
ZS nr 2 – LO nr 1                          1:2

ZSEG – LO nr III                          2:1

LO nr 1 – LO nr III                       3:3

ZSEG – ZS nr 2                            5:1

ZSEG – LO nr 1                             5:1

ZS nr 2 – LO nr III                      3:3

Klasyfikacja końcowa:

1. ZSEG – mistrz powiatu otwockiego

2. LO nr 1

3. LO nr III

4. ZS nr 2

złoty skład zSEG Otwock

Na rozegranym 8 grudnia
2018 w Szczecinku XXXV
Pucharze Polski Seniorów
oraz XV Pucharze Polski
Młodzików, Juniorów
Młodszych i Juniorów w
Karate Kyokushin ekipa
Klubu Sportów Walki
Bushi zdobyła dwa sre-
brne medale. 

Drugie miejsce w kategorii
seniorów do 70 kg wywalczył
Krystian Witak. Także drugie
miejsce w kategorii juniorek
młodszych do 55 kg wywalczyła
Natalia Such.

W Pucharze wzięło udział
460 zawodników z 77 klubów
zrzeszonych w Polskim
Związku Karate. 

Sensei Krystian Witak, in-
struktor i zawodnik KSW Bushi,
po wygraniu pierwszej walki
eliminacyjnej przez wskazanie
sędziów, w  30 sekundzie walki
półfinałowej  popisał się spek-
takularnym ushiro mawashi geri
jodan, czyli obrotowym kop-
nięciem w głowę wykonanym
lewą nogą, którym znokautował

swojego przeciwnika.  Niestety,
w finale musiał uznać wyższość
Michała Bączyka z Koszal-
ińskiego Klub Karate
Kyokushin.

Natalia Such (kat. 14-15 lat,
do 55 kg) wygrała trzy poje-
dynki, w każdym prezentując
bardzo dobre przygotowanie
fizyczne, jak i techniczne.
Dopiero w finale, po bardzo
zaciętej i wyrównanej walce,
musiała uznać wyższość prze-
ciwniczki z Konstancina, zaj-

mując ostatecznie drugie
miejsce.

KSW Bushi reprezentowali
także Oskar Gębala (kat.
mężczyzn 14-15 lat, -60kg) i
Anna Członkowska (kat. kobiet
14-15 lat, pow. 55 kg), którzy
tym razem nie przeszli walk
eliminacyjnych, ale zdobyte
doświadczenie na tak poważnej
imprezie jak Puchar Polski z
pewnością przyniesie korzyści
na kolejnych turniejach.

PJ, KW

Zawodnicy KSW Sokudo
przywieźli sześć medali z
międzynarodowych za-
wodów w Grodnie na Bi-
ałorusi.

2 grudnia 2018 r. zawodnicy
KSW Sokudo brali udział w
Międzynarodowym Turnieju
Karate w Grodnie na Białorusi.
Jak na sokudziaków przystało
i tym razem stanęli na wysokoś-
ci zadania. Zasilając i reprezen-
tując Komisję Karate Trady-
cyjnego i Fudokan Polskiego
Związku Karate sześcioro osób
zdobyło razem 6 medali: 1

złoty, 2 srebrne i 3 brązowe. 
Oprócz udziału w turnieju

zawodnicy KSW SOKUDO
mieli również okazję zobaczyć
piękne Grodno i jego zabytki.
To miasto nierozerwalnie
związane z historią naszego
kraju. 

Wieczorny spacer po
pięknie oświetlonym Grodnie
był klimatyczny i magiczny.
Niektórzy zapamiętają również
pyszny, rozgrzewający napój
z imbirem i cytryną oraz za-
skakująco dobrą zupę soliankę.

Waldemar Mazurek 

Dwa srebra ze SzczecinkaSokudziaki 
na Białorusi
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Wzięły w nich udział cztery
szkoły ponadpodstawowe: Ze-
spół Szkół Ekonomiczno - Gas-
tronomicznych im. Stanisława
Staszica, LO nr III im. Juliusza
Słowackiego, LO nr 1 im. Kon-
stantego Ildefonsa Gałczyń-
skiego oraz Zespół Szkół nr 2
im. Marii Skłodowskiej - Curie. 

W tym roku rywalizacja o
pierwsze miejsce była bardzo
zacięta - warto przypomnieć,
że drużyny rywalizowały w sys-
temie ligowym. W ostatniej
kolejce meczów najciekawiej
zapowiadał się mecz dziewcząt,
w którym zmierzyły się zespoły
ZSEG Otwock i LO nr 1 - od
samego początku mecz był
zacięty. Przed ostatnią kwartą
spotkania na prowadzeniu były
dziewczyny z LO nr 1, jednak
uczennice ZSEG nie zamierza-
ły się poddać. Początek ostat-
niej kwarty to znowu gra kosz
za kosz. W jej połowie  zespół
ZSEG popisał się kilkoma do-
brymi akcjami w obronie, co
zaowocowało przechwytem pił-
ki i celnymi rzutami podczas
kontrataków. LO nr 1 próbowało
odrabiać straty w końcówce.
Niestety przewaga gospodyń
była zbyt wysoka, więc złote

medale i mistrzostwo powiatu
otwockiego zdobyły dziewczyny
z Zespołu Szkół Ekonomiczno-
Gastronomicznych.

W rywalizacji chłopców po
rozegraniu wszystkich meczów
była bardzo ciekawa sytuacja,
ponieważ dwa zespoły miały
taką samą liczbę zwycięstw i
porażek. Zwycięzcę więc
wyłonił zapis o „bezpośrednim
meczu”, w tym przypadku lepiej
wypadła drużyna LO nr 1, i to
jej wręczono złote medale oraz
puchar za I miejsce w mistr-
zostwach powiatu otwockiego
koszykówki chłopców. Zwycięz-
com gratulujemy, a nauczy-
cielom wychowania fizycznego
dziękujemy za świetne przy-
gotowanie młodzieży do roz-
grywek. Wręczenie medali,
pucharów i dyplomów miało
miejsce w sali gimnastycznej
LO nr III. Organizatorem za-
wodów był powiat otwocki.

Michał Kwiecień

KlasyfIKaCja KońCoWa :
Dziewczęta:
1.ZSEG
2.LO nr 1
3.LO nr III
4.ZS nr 2

Mistrzostwa 
w koszykówce

Grupa młodzieży uczęsz-
czającej na zajęcia z siatkówki
organizowane przez Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Ce-
lestynowie 15 grudnia wybrała
się na mecz I Ligi siatkówki
kobiet, w którym zmierzyły się
DPD Legionovia Legionowo i
Bank Pocztowy Pałac Byd-
goszcz. Młodzi miłośnicy
siatkówki z Celestynowa mieli
okazję obserwować rywalizację
oraz umiejętności jednych z
najlepszych siatkarek w Polsce
oraz poczuć atmosferę mec-
zową wypełnionej po brzegi
Areny Legionowo. 

Od samego początku mecz

w Legionowie był bardzo zacię-
ty, owocował w świetne ataki,
obrony oraz bloki rywalizują-
cych ze sobą siatkarek. Pier-
wszy set padł łupem gości z
Bydgoszczy. W drugim secie
gospodynie meczu pokazały
sportowy pazur i pewnie
wygrały tę partię. Trzeci set to
świetny początek siatkarek z
Legionowa, jednak druga część
seta należała do Pałacu Byd-
goszcz. Postawione pod ścianą
siatkarki DPD Legionovia po
raz kolejny pokazały charakter
i wygrywając czwartego seta,
doprowadziły do tie-breaku.
Piąty set to walka na

przysłowiowe noże i prawdziwa
wojna nerwów, przewaga
przechylała się raz na jedną,
raz na druga stronę. Ostate-
cznie więcej zimnej krwi za-
chowały zawodniczki Le-
gionovii, które przypieczętowały
zwycięstwo skutecznym blok-
iem. Dla młodzieży z Ce-
lestynowa była to świetna okaz-
ja do tego, żeby zobaczyć kwin-
tesencję rywalizacji siatkarskiej
na najwyższym poziomie
sportowym oraz motywacja do
jeszcze bardziej wytężonej pra-
cy nad własnymi umiejętnoś-
ciami siatkarskimi.

Michał Kwiecień

Uczyć się od najlepszych

W ostatnim meczu War-
szawsko-Mazowieckiej
Ligi Juniorek w sezonie
2018/2019 zawodniczki
MKS-u Karczew pokonały
na własnym parkiecie ze-
spół AP Marcovia Marki
36:25 (20:12).

Wysokie zwycięstwo ze
szczypiornistkami z Marek przy-
pieczętowało udany sezon pod-
opiecznych Grzegorza Ankie-
wicza, pozwalając zakończyć
go z dorobkiem 25 punktów i
ośmioma zwycięstwami na kon-
cie. To  o 4 punkty więcej niż
ma zajmująca drugie miejsce

w tabeli UKS Varsovia Warsza-
wa. Zarówno drużyna ze stolicy,
jak i MKS Karczew zakwali-
fikowały się tym samym do
dalszego etapu rozgrywek o
mistrzostwo Polski.

W ubiegłym sezonie kar-
czewiankom udało się dojść w
tych zawodach do fazy Final
Four i zakończyć ją na czwar-
tym miejscu. Jak będzie teraz
- zobaczymy. Dostanie się do
czwórki najlepszych drużyn
grających w piłkę ręczną w
Polsce wydaje się być jak na-
jbardziej możliwe. Nadzieje są
ogromne, a i oczekiwania

kibiców rosną. Najważniejsze,
że jest potencjał, reszta znaj-
duje się w nogach, rękach i…
głowach karczewskich zawod-
niczek.

Poniedziałkowy wieczór był
więc okazją do świętowania i
radości z dobrze wykonanej
pracy, był puchar za mistrzost-
wo ligi wręczony przez przed-
stawiciela Warszawsko-Ma-
zowieckiego Związku Piłki
Ręcznej oraz okolicznościowy
tort, którego miały przyjemność
skosztować zawodniczki oraz
zgromadzeni w hali kibice. 

Andrzej Idziak

MKS Karczew z Pucharem ligi

W czwartek, 13 grudnia zakończyły się rozgrywki
koszy-karskie dziewcząt i chłopców o mistrzostwo
powiatu otwockiego szkół ponadpodstawowych. 

Chłopcy:
1.LO nr 1
2.LO nr III
3.ZS nr 2
4.ZSEG
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Na zawodach, jak co roku,
pojawiła się cała polska
czołówka rolkarzy. Zawodnicy
walczyli o tytuł Mistrza Polski
w trzech kategoriach wie-
 kowych: kadet, junior i senior.

Liczba miejsc na podium
jest porównywalna z
ubiegłorocznymi zawodami, jed-
nak to nie liczba medali jest je-
dynym kryterium sukcesu. Mis-
trzostwa w Kętrzynie należą
do wyjątkowo udanych i, co
podkreśla trener Labriga,
pokazują duży progres zawod-
ników. Należy tu zwrócić
uwagę, że zakończone właśnie
zawody były traktowane jako
start kontrolny w przygotowa-
niach do sezonu 2019. Celowe
było, aby zawodnicy przed
startem nie przygotowywali się
specjalnie pod kątem tej im-
prezy. „Treningi poprzedzające
wyjazd były prowadzone jak
dotychczas, nie kładliśmy do-
datkowego nacisku na elemen-
ty, na które przed imprezami
sportowymi tego typu się
kładzie, a wyniki świadczą, że
przygotowania do sezonu 2019
idą w dobrym kierunku”,
powiedział Dariusz Labriga,
trener UKS Wilki Otwock.

Srebro w speed slalom
Pierwszy dzień zawodów

był dla Wilków bardzo udany.
W jedynej rozgrywanej tego
dnia konkurencji, czyli speed
slalom, Katarzyna Gzyl wywal-
czyła wicemistrzostwo Polski
juniorek. W tej samej kategorii
wiekowej na miejscu 5. była
Kinga Kos. W kadetach tuż za
podium uplasowała się Olga
Mazur, a za nią na 5.miejscu

Ida Pożoga, która pobiła swój
życiowy rekord.

Dwa medale za skoki
Sobota obfitowała w

różnorodność konkurencji.
Rozpoczęła się konkurencją
classic, potem classic pair,
następnie eliminacje battle,
slides i na koniec free jump. W
classicu, jedyna seniorka w
klubie, Halina Labriga zajęła
5. miejsce. W kadetkach w bat-
tle Olga Mazur i Ida Pożoga
awansowały do półfinałów, a
Kinga Kos i Kasia Gzyl do
ćwierćfinałów juniorek. Następ-
nie przyszedł czas na free jump,
czyli skoki nad tyczką i tu Wilki
odniosły duży sukces. W kate-

gorii kadet Olga Mazur zdobyła
wicemistrzostwo Polski, jednak
na największe brawa zasłużył
Szymon Dziewanowski, który
został mistrzem Polski. Jest to
wyjątkowy powód do dumy,
ponieważ był to debiut Szy-
mona w imprezie tej klasy, a
zdobycie od razu najwyższego
miejsca na podium cieszy pod-
wójnie. Tuż za podium w kade-
tkach, ex aequo, stanęły: Ida
Pożoga oraz kolejna debiutan-
tka Pola Zych. W juniorkach
medalu nie zdobyliśmy, ale
Kinga Kos zajęła 4, a Rozalia
Kępińska 5. miejsce, pobijając
swój życiowy rekord (90 cm).
W seniorkach Halina Labriga
ostatecznie zajęła 4. miejsce.

Brąz w battle
W niedzielę odbyły się finały

battle. Olga Mazur po raz drugi
sięgnęła po medal, stając tym
razem na trzecim miejscu podi-
um. Ida Pożoga nie przeszła
do finału, zajmując ostatecznie
5 lokatę. Debiutujący Szymon
Dziewanowski zakończył battle
na 4 pozycji. Wśród juniorek
najlepsza była Katarzyna Gzyl
na 7 miejscu, a wśród seniorek
Halina Labriga na 5. W kon-
kurencji Slide, rozegranej na
zamknięcie zawodów, Wilki nie
miały żadnego reprezentanta.

Udane debiuty
Warte podkreślenia jest to,

że w Kętrzynie aż 7 zawod-

ników zaliczyło swoje debiuty
albo w całej imprezie, albo w
poszczególnych kategoriach.
To bardzo motywujące,
szczególnie, że debiutanci,
którzy dodatkowo musieli sobie
poradzić z tremą i presją im-
prezy tej rangi, walczyli dzielnie
i często pokonywali dużo
starszych i bardziej doświadc-
zonych zawodników.

*
UKS Wilki Otwock na Mis-

trzostwach Polski Freestyle
Slalom 2018 reprezentowali w
poszczególnych kategoriach:

Senior: Halina Labriga
Junior: Kasia Gzyl, Kinga

Kos, Rozalia Kępińska, Gosia
Piszczadowska, Wiktora
Kostrzewa, Kinga Chudzik, Pa-
trycja Wojtkowska, Hanna Ba-
jer

Kadet: Olga Mazur, Ida
Pożoga, Pola Zych, Ola Niem-
czyk, Szymon Dziewanowski

zawody na PGe
Mistrzostwa w Kętrzynie to

była jedna z dwóch imprez w
ten weekend, w której otwoccy
rolkarze brali udział. 15 grudnia
na PGE Narodowym druga
reprezentacja Wilków star-
towała w zawodach bladecross
i także z sukcesem. Wprawdzie
w sobotnim wyścigu Ksawery
Słabęcki uplasował się na 6
miejscu, jednak dało mu to
miejsce na podium w klasy-
fikacji końcowej Mazowieckiej
Ligi Bladecross. Pozostali za-
wodnicy: Ula i Iza Sychowicz,
Amelia Latuszek, Zuzanna
Chryk uplasowali się poza podi-
um.

Agnieszka Zyśk-Pożoga

Wilki z mistrzowskimi tytułami
Mistrzostwo Polski, dwa tytuły wicemistrzów kraju, drugi
wicemistrz oraz pięć życiowych rekordów i siedem debiutów
– tak w skrócie wyglądały, w wykonaniu otwockich Wilków
rozegrane w dniach 14-16 grudnia 2018 r. w Kętrzynie Mistr-
zostwa Polski Freestyle Slalom 2018. 


