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szy się właściciel sklepu, 
producenci i eksperci od 
technik oddziaływania na 
klienta. Cieszy się nawet 
zakład, który opróżnia moje 
pojemniki na śmieci, do 
których cisnąłem wszystkie 
zakupione okazyjnie arty-
kuły. Nie cieszę się tylko ja 
i moja rodzina, bo kredyt 
musimy spłacać przez rok. 
No cóż, nieuctwo kosztuje

Andrzej Kamiński

współczesności powoli ustę-
puje miejsca chęci robienia 
zakupów. Ruszam. Najpierw 
powoli, szukając okazji, póź-
niej sezonowych obniżek, 
by w końcu cwałem gnać od 
regału do regału i zapełniać 
koszyk.

Przy kasie okazuje się, 
że mam trzy kilo prostych 
gwoździ, tańsze o 20% jaja, 
skarpetki w kwiatki, czapkę 
z pomponem i wiele, wiele 
innych okazyjnie nabytych 
rzeczy. Wszystko to opła-
ciłem szybko i okazyjnie 
wziętym kredytem.

Z moich zakupów cie-
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Ostatnimi dniami, za 
sprawą rodziny i nadcho-
dzących świąt, zmuszo-
ny byłem robić zakupy 
w sklepikach, sklepach  
i megasklepach. I co? 
Ano to, że poczułem się 
niczym imbecyl czy nie-
douczony głupek. 

Już po przekrocze-
niu progu któregokolwiek 
sklepu, a szczególnie tych  
o największej handlowej 
powierzchni, wali mnie po 
oczach zachęta, czyli po no-
wemu reklama, że oto jest 
niespotykanie rzadka oka-

Piórem kronikarza

Świąteczne zakupy
zja kupić gwoździe, bo są 
proste, z łebkiem, który nie 
odpada i ostre niczym igły. 
Idę dalej, bo gwoździe ku-
piłem akurat już wcześniej  
i do tej pory mam, choć nie są 
mi do niczego potrzebne, bo 
nie mam młotka. Spotykam 
transparent, po nowemu ba-
ner, na którym wypisano, że 
jaja są tańsze o całe 20%. 
Myślę sobie, okazja! Ale  
z drugiej strony, po co mi 
jaja, kiedy ich nie znoszę. 
Czuję jednak, że jestem 
idiotą. Jakimś niedoukiem, 
choć przecie odebrałem 
należyte wykształcenie,  

a na plecach dźwigam ba-
gaż pięćdziesięcioletnich do-
świadczeń. No, ale co, głupi 
jestem. Nie kupuję i tracę 
okazję, którą ktoś uczony mi 
stwarza. Smutny snuję się 
między półkami, ręce mi się 
pocą, aż tu z ukrytych gło-
śników do uszu dolatuje mu-
zyczka stonowana, łagodna 
i przede wszystkim wolna. 
Spaceruję więc sobie, oglą-
dam. Coś tam mierzę, coś 
smakuję za darmo, oglądam 
telewizję, patrzę na długo-
nogie dziewczyny i czuję się 
lepiej. Chandra spowodo-
wana niedopasowaniem do 

Nie ma zgody urzę-
dów co do działalności fir-
my Lekaro z Woli Duckiej. 
Marszałek województwa 
mazowieckiego wydał na 
koniec 2016 r. instalacji po-
zwolenie zintegrowane na 
działalność, ale jego decy-
zję kilka miesięcy później 
uchylił minister środowiska. 
Na początku 2018 roku sąd 
wojewódzki ją przywrócił. 

Z kolei w październi-
ku 2018 GIOŚ wydał na-
kaz zamknięcia Lekaro 30 
stycznia 2019 roku, ale fir-
ma zaskarżyła tę decyzję 
do WSA i jednocześnie po-
prosiła sąd o wstrzymanie 
jej wykonalności do czasu 
rozstrzygnięcia sporu, a ten 
uznał argumenty i przychy-
lił się do prośby - o czym 
poinformował 26.12. na 

28 grudnia wystartowało 
otwockie lodowisko - wg in-
formacji UM, będzie działa-
ło do 5 marca 2019: w dni 
powszednie w godzinach 
8:00–15:00 dla grup dzie-
cięcych i młodzieżowych  
w ramach zajęć sportowych 
oraz od 16:00 do 21:45 
dla wszystkich chętnych 
(15:00–16:00 – przerwa 
konserwacyjna). W week-

Drodzy Czytelnicy

Od tego numeru stawiamy ponownie na promocję 
naszego wydawnictwa. Chcemy dotrzeć do jak naj-
większej liczby osób, więc nasza gazeta znów będzie 
bezpłatna i w znacznie większym nakładzie - łatwiej 
ją zatem znajdziecie na terenie powiatu. Będzie też 
drukowana jako dwutygodnik.

 
Z najlepszymi życzeniami na Nowy Rok

Kazimiera Zalewska
redaktor iOtwock.info

Od redakcji

Lodowisko 
w Otwocku

Przeciwne decyzje urzędów 
w sprawie Lekaro

Główny Inspektor Ochrony Środowiska nakazał zamknięcie instalacji Lekaro do 
końca stycznia 2019 roku ze względu na brak pozwolenia zintegrowanego na 
działalność. Firma uzyskała jednak od Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
wstrzymanie wykonalności decyzji - poinformował portal TVN Warszawa -  czyli 
może działać jak dotychczas do czasu rozstrzygnięcia sprawy w WSA.

endy i święta kompleks bę-
dzie czynny w godzinach 
10:30–21:45.

Otwock, teren Zieleni 
Miejskiej (wejście od ul. An-
driollego, naprzeciwko SP 
Nr 12)

Bilet wstępu: 6 zł/sesja, 
4 zł/sesja - ulgowy,

Karnety na 10 wejść: 
48 zł, 32 zł - ulgowy.

swoim oficjalnym profilu FB 
wiceprezydent Warszawy. 
Jak się okazuje, o szyb-
kie rozpatrzenie sprawy 
wstrzymania zamknięcia 
firmy apelowało do sądu 
kilkanaście samorządów, 
w tym stołeczny. Lekaro 
ma umowę z Warszawą na 

przyszły rok na odbiór po-
nad 50% śmieci ze stolicy. 

Teraz WSA będzie roz-
patrywał, czy wniosek o za-
mknięcie jest właściwy, a to 
znaczy, że i Lekaro, i samo-
rządy czeka kilka miesięcy 
niepewności.

ZetKa
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Dla samorządów wpływy z
podatku od nieruchomości są
istotnym składnikiem dochodu.
Środki te są m.in. przeznaczane
na inwestycje. Jest to także
bardzo ważne narzędzie do
stymulowania przedsiębiorc-
zości na swoim terenie.

Maksymalne stawki podatku
co roku ustala ministerstwo fi-
nansów, a wpływ na ich
wysokość ma wskaźnik inflacji.
Gminy w większości także co

roku uaktualniają stawki obow-
iązujące na swoim terenie.
Określając ich wysokość na
możliwie niskim poziomie,
przede wszystkim wychodzą
naprzeciw przedsiębiorczości.
W powiecie otwockim w  kwestii
podatku od nieruchomości
bardzo dużych zmian nie
będzie - Otwock, Karczew,
Józefów, Osieck, Kołbiel i So-
bienie-Jeziory mają na 2019
rok takie same stawki jak w

2018 roku. 
Podwyżki natomiast

wprowadziły gminy Wią-
zowna (o czym pisa-liśmy w
grudniu ubr.) i Celestynów, ale
w przypadku tej ostatniej
gminy zmiany są
niewielkie, a od budynków
mieszkalnych podatek pozostał
taki sam jak poprzednio.

Poniżej zestawienie podatku
od nieruchomości w gminach
oraz stawki maksymalne. (W

następnym
w y d a n i u
przyjrzymy się, jak rozkładają
się w powiecie podatki od środ-

ków transportu, czy
podatek targowy).

Red.

    

     

    



    

      

       

      

      

      

  

     

   


 






 



   

    

   

    

  

    

    

    

    

    

    

  

    





 



Jakie zapłacimy podatki 
od nieruchomości w 2019 roku?

Legenda tabeli:
od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwali-
fikowania w ewidencji gruntów
i budynków - ...zł od 1 m2
powierzchni;
b) pod wodami powierzch-
niowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych
- ...zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku pub-
licznego przez organizacje
pożytku publicznego – ... zł od

1 m2 powierzchni;
c1) [dot. gm. Osieck] - w tym
gruntów rekreacyjnych, tj. dzi-
ałek budowlanych położonych
na terenach przeznaczonych
w planie zagospodarowania
przestrzennego pod zabudowę
rekreacyjno-letniskową wyko-
rzystywanych w celach rekreacji
indywidualnej - ... od 1m2
powierzchni;
d) niezabudowanych objętych
obszarem rewitalizacji, o którym
mowa w ustawie z dnia 9
października 2015 r. o rewital-
izacji (Dz. U. z 2018 poz. 1398)
i położonych na terenach, dla
których miejscowy plan

zagospodarowania przestrzen-
nego przewiduje przeznaczenie
pod zabudowę mieszkaniową,
usługową albo zabudowę o
przeznaczeniu mieszanym obe-
jmującym wyłącznie te rodzaje
zabudowy, jeżeli od dnia wejś-
cia w życie tego planu w
odniesieniu do tych gruntów
upłynął okres 4 lat, a w tym
czasie nie zakończono budowy
zgodnie z przepisami prawa
budowlanego ...zł od 1 m2
powierzchni.

od budynków lub ich częś-
ci:
a) mieszkalnych - ...zł od 1 m2

powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na
prowadzenie działalności
gospodarczej - ...zł od 1 m2
powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym -... zł od
1 m2 powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych w rozu-
mieniu przepisów o działalności
leczniczej,zajętych przez pod-
mioty udzielające tych świad-

czeń – ...zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku pub-
licznego przez organizacje
pożytku publicznego - ... zł od
1 m2 powierzchni użytkowej;
e1) [dot. gm. Osieck] - w tym
budynków letniskowych, tj.
wybudowanych na terenach
przeznaczonych w planie
zagospodarowania przestrzen-
nego pod zabudowę rekrea-
cyjno-letniskową wykorzysty-
wanych w celach rekreacji in-
dywidualnej - ... od 1m2
powierzchni użytkowej.

Podatek:                                                          Otwock                 Józefów           Karczew       Celestynów       Kołbiel              Osieck           Sobienie -          Wiązowna      Max stawka 
                                                                                                                                                                                                                                                                     Jeziory                                               na 2019 r.

Nowy rok - znów trzeba opłacić podatki. W wielu gminach w Polsce od 1 stycznia
wzrastają podatki od nieruchomości. Jeśli chodzi o powiat otwocki, to mieszkańcy w
większości otrzymają jednak takie same opłaty jak w roku poprzednim.

poszukuje do współpracy  zgłoszenia: 
biuro@

iotwock.info

Dwutygodnik i portal    

H A N D L O W C A  I  D Z I E N N I K A R Z A
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Pierwszy pojazd prowa-
dził Michał R. (lat 37). Poru-
szając się ul. Narutowicza, 
nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu na skrzyżowa-
niu z DK 17 i wjechał pod 
nadjeżdżającego od strony 
Warszawy fiata. To auto 
prowadziła Aleksandra K. 

Na krajowej „17” we wsi Antoninek (gmina Kołbiel) sa-
mochód marki BMW, poruszający się w stronę Kołbieli, 
nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu, odbił się od tira  
i wpadł do przydrożnego rowu po drugiej stronie drogi. 
Tam ugrzązł w błocie. Kierowca wyszedł z auta o własnych 
siłach, nie odniósł żadnych obrażeń. Przybyli na miejsce 
policjanci z drogówki wylegitymowali kierującego bm-ką  
i zbadali jego stan trzeźwości. Okazało się, że 28-letni oby-
watel Ukrainy jechał pijany. Wynik z alkomatu to ponad 1,5 
promila alkoholu w organizmie. Policjanci sprawdzili obco-
krajowca również w systemach informatycznych. Okazało 
się, że jest „dobrze znany” karczewskim stróżom prawa. 
Otóż przed miesiącem został zatrzymany w Karczewie na 
ulicy Rynek Zygmunta Starego z podobnym wynikiem za-
wartości promili w organizmie. Ponadto jegomość w ogóle 
nie ma uprawnień do prowadzenia samochodów. Ukraiń-
ca zatrzymano i osadzono w policyjnym areszcie. W dal-
szej kolejności, już po wytrzeźwieniu, podejrzany usłyszał 
zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości  
i bez prawa jazdy. Teraz 28-latek odpowie przed sądem. 
Grozi mu kara grzywny, ograniczenie wolności, a nawet 
więzienie do 2 lat.

Policja przypomina kierowcom, że alkoholowa re-
cydywa za kółkiem może spowodować dożywotni za-
kaz prowadzenia pojazdów. Wtedy zostaje tylko rower  
i dwukołowa taczka.

A oto podsumowanie  
6 wspomnianych dni:
- wypisano 101 mandatów 
karnych, w tym 73 za prze-
kroczenie dozwolonej pręd-
kości;
- 10 kierowców straciło 
uprawnienia za przekro-
czenie dozwolonej prędko-
ści w terenie zabudowanym 
o 50 km/h; 
- zatrzymano 23 dowody 
rejestracyjne niespraw-
nych pojazdów, w tym 7 za 
brak ważnych badań tech-
nicznych, a 16 za niewła-
ściwe oświetlenie; 
- spośród 510 kierujących, 
przebadanych alkomatem, 
„wyłowiono” sześciu po 
spożyciu alkoholu, w tym 
jednego rowerzystę; 
- odnotowano 27 kolizji 
drogowych;

Jak widać, powyższe 
dane nie są zatrważające. 
Uwagę zwraca niewielka 
liczba kierujących „po spo-
życiu” . Może jednak, jako 
naród, zaczynamy coś 
przerabiać.

Statystyki mogłyby 

Kiedy strażacy przybyli na miejsce, ogniem był już 
objęty cały budynek. Stodoła była drewniana, pokry-
ta blachą. Jak przekazał nam oficer prasowy otwoc-
kiej straży: nie było szans, aby ją uratować. W stodole 
składowano słomę oraz materiały budowlane. Strażacy 
skierowali kilka prądów wody w natarciu, sukcesywnie 
wygarniając i przelewając dymiącą spaleniznę. Drew-
niana stodoła spłonęła niemal doszczętnie. W pożarze 
nikt nie ucierpiał, a ratownicy nie pozwolili, aby ogień 
się rozprzestrzenił na inne budynki. W gaszeniu wzię-
ło udział aż 32 ratowników z 8 zastępów straży. Akcja 
trwała ponad 3 godziny.

Wypadek w Woli Duckiej
W czwartek (27.12), tuż przed godz. 21.00, na drodze krajowej nr 17 w Woli Duckiej 
doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych: citroena z fiatem. 

Prawym przodem swojego 
pojazdu uderzyła w drzwi 
kierowcy citroena. Oba sa-
mochody zatrzymały się na 
poboczu „17-tki”, ale przez 
kilka godzin jeden pas zo-
stał wyłączony z ruchu. 
Miejsce zdarzenia zabez-
pieczała straż. W wyniku 

zderzenia kobieta dozna-
ła obrażeń ciała i została 
przewieziona do szpitala. 
Otwocka policja zakwalifi-
kowała zdarzenie jako wy-
padek drogowy. Obecnie 
prowadzi dalsze postępo-
wanie w tej sprawie.

SW

Podsumowanie świątecznego 
weekendu na drogach 
powiatu otwockiego

Od piątku (21.12) do środy (26.12) policjanci otwockiej drogówki prowadzili działa-
nia kontrolno-prewencyjne na drogach powiatu otwockiego pod hasłem „Bezpiecz-
ny świąteczny weekend”. Celem akcji było egzekwowanie od kierowców i pieszych 
przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Tak więc, funkcjonariusze częściej 
kontrolowali trzeźwość kierujących, stosownie reagowali na poczynania piratów 
drogowych, sprawdzali oświetlenie i stan pojazdów oraz zachowania pieszych.

cieszyć, gdyby nie jedno 
dramatyczne zdarzenie 
odnotowane w Karcze-
wie. W niedzielę (23.12) 
przed godziną 20.00, zo-
stał potrącony rowerzysta 
na przejściu dla pieszych, 
na ul. Mickiewicza. Kieru-
jący oplem astrą 22-latek 
zderzył się z rowerzystą, 
66-letnim mężczyzną. Obaj 
biorący udział w zdarzeniu 
to mieszkańcy Karczewa. 
Niestety, 66-latek zmarł w 
szpitalu. Kierowca osobów-
ki był trzeźwy. Okoliczności 

tego zdarzenia będą teraz 
wyjaśniane przez policję  
i prokuraturę.

Policja przypomina: po-
mimo zakończonej akcji, 
drogówka działa dalej. Pa-
miętajmy, że na bezpie-
czeństwo w ruchu drogo-
wym pracują wszyscy jego 
użytkownicy. W dużej mie-
rze to właśnie od naszych 
zachowań i stosowania 
przepisów zależy bezpiecz-
ne podróżowanie.

SW

Ukraiński 
recydywista w błocie

Spalona stodoła
W Sylwestra (31.12) wybuchł duży pożar w Osiecku. 
Między godziną 18.00 a 19.00 zapaliła się tam stodo-
ła o powierzchni 30x10 m. 

W Wiązownie, przy ul. Ogrodowej wybuchł pożar  
w budynku jednorodzinnym. Jak podał jeden z ratowni-
ków, zza przepalonych drzwi w piwnicy  wydobywał się 
ciemny, gęsty dym. Na szczęście wszyscy domownicy 
zdążyli opuścić budynek – nikt nie ucierpiał. Do poża-
ru doszło w sobotę (29.12). Nad ranem, około godziny 
5.30 wezwano straż. Na miejsce przybyły 4 zastępy, tj. 
21 ratowników i policja. Zabezpieczono miejsce pożaru, 
zakręcono dopływ gazu, odcięto prąd i szybko opano-
wano zarzewie ognia – tliły się materiały zgromadzone 
w piwnicy. Ratownicy w maskach przeprowadzili oddy-
mianie budynku. Akcja trwała prawie 1,5 godziny.

SW

Pożar w piwnicy

KPP Otwock

KPP Otwock
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Prawdopodobnie nastą-
piło zwarcie w urządzeniu 
wentylacyjnym. Na miejsce 
przybyło 7 zastępów straży 
(29 ratowników) oraz patrol 
policji. Pożar był niewielki, 
ale w akcji gaśniczej ko-
nieczne było użycie podno-

Otwocka drogówka otrzy-
mała wezwanie na ulicę 
Majową w Otwocku. Tam 
osobowy opel zatrzymał 
się na słupie energetycz-
nym. Kierowcą okazał 
się 42-letni mieszkaniec 
Otwocka. Wstępnie usta-
lono, że kierujący stracił 
panowanie nad pojaz-
dem, w efekcie czego 
wpadł na słup.
 Mundurowi zbadali kierow-
cę pod względem trzeź-
wości. Alkomat wskazał 
zawartość prawie jednego 
promila alkoholu w orga-
nizmie badanego. Ponad-
to policyjna baza danych 
dostarczyła mundurowym 
istotnej informacji: garwo-
liński sąd wydał za męż-
czyzną nakaz doprowa-
dzenia do zakładu karnego  
w celu odbycia kary 8 mie-
sięcy pozbawienia wolno-
ści. I tak podejrzany trafił 
najpierw do policyjnego 
aresztu w Otwocku, a kiedy 

Pracownicy jednej  
z sieciowych drogerii  
w Otwocku przy ulicy 
Matejki, poprosili policję 
o interwencję. Sytuacja 
miała miejsce w wigilij-
ne popołudnie, niedłu-
go przed zamknięciem 
sklepu. Do ich placówki 
wszedł mężczyzna roz-
poznany przez ochro-
niarzy jako złodziej. 
Wcześniej nieuczciwego 
klienta zarejestrował mo-
nitoring podczas kradzie-
ży perfum. Mundurowi 
zatrzymali podejrzanego 
i przewieźli go do policyj-
nego aresztu. Okazał się 
nim 25-letni mieszkaniec 

Policjanci wydzia-
łu wywiadowczo-pa-
trolowego Komendy 
Stołecznej Policji wraz  
z karczewskimi stróża-
mi prawa z prewencji 
pełnili wspólnie służbę 
patrolową. Nieumundu-
rowani funkcjonariusze 
skupiali się na podejrza-
nych zachowaniach oraz 
sytuacjach, które każą 
przeprowadzić kontrolę 
lub wymuszają podjęcie 
interwencji. I tak na ulicy 
Mickiewicza w Karczewie 
wywiadowcy zatrzymali 
do kontroli osobowego 
forda. Ich uwagę zwróci-
ło podejrzane zachowa-
nie kierowcy. Wraz z nim 
podróżowało jeszcze tro-
je pasażerów: dwie ko-
biety i mężczyzna. Funk-
cjonariusze dokładnie 
sprawdzili 27-letniego 
kierowcę oraz współto-
warzyszy podróży – jego 
znajomych. W odzieży 
kierowcy znaleziono 16 

Nie będzie rzeczą wielce 
odkrywczą, że koniec roku 
sprzyja wypoczynkowi  
i zabawie. Niestety, obie 
czynności bywają często 
zakropione alkoholem. 

Nie ma w tym nic złego, 
jeśli zachowujemy umiar. 
Czasem jednak wstrze-
mięźliwości jest za mało,  
a wtedy rozum potrafi 
przejść w odmienne stany 
świadomości. W tej sytuacji 
ciało zaczyna żyć swoim 
życiem, bez porozumienia 
ze zdrowym rozsądkiem. 
Prawdopodobnie taka sy-
tuacja miała miejsce w Kar-
czewie przy ul. Ks. bp. Mi-
ziołka. Jak przekazała nam 
asp. szt. Anna Wasilewicz 
z otwockiej KPP, zaraz po 
północy 30 grudnia ubiegłe-
go roku mężczyzna, będą-

Pożar w domu weselnym
W ostatnim dniu ubiegłego roku strażacy interweniowali w domu weselnym w Woli Duckiej. Przed godziną 6 rano 
przypadkowy kierowca, jadący DK 17, zauważył niewielki płomień wydobywający się z klimatyzatora zewnętrznego. 

śnika hydraulicznego. Dla 
pewności w blaszanym da-
chu wycięto otwór rewizyj-
ny i tam skierowano prąd 
wody. Uszkodzony został 
niewielki fragment dachu  
i zewnętrznego ocieplenia 
budynku. Nie było zagroże-

nia dla ludzi – w tym czasie 
dom weselny był pusty.

Jak nam przekazała 
właścicielka lokalu Han-
na Chłopik, tego dnia wie-
czorem zaplanowany był  
w jej pałacu bal sylwestro-
wy. Wszystko odbyło się 

zgodnie z planem, a goście 
podobno bawili się świet-
nie, nieświadomi porannej 
interwencji straży. Za po-
średnictwem naszej redak-
cji pani Hanna pragnie po-
dziękować anonimowemu 
kierowcy, który zaalarmo-

wał służby oraz wszystkim 
ratownikom za sprawną 
akcję gaśniczą. Myślę, że 
wdzięczni mogą być rów-
nież uczestnicy udanego, 
sylwestrowego balu w pała-
cu Wola Ducka.

SW

Wszystko przez słup

wytrzeźwiał, przedstawio-
no mu zarzut karny jazdy 
samochodem w stanie nie-
trzeźwości. Przyznał się  
i skorzystał z dobrowolne-
go poddania się karze. Po 
zakończeniu przesłucha-
nia, w policyjnym konwoju, 
dostarczono delikwenta do 
zakładu karnego. Jego lista 
„grzechów” powiększyła się 
jeszcze o jazdę bez upraw-
nień, których nigdy nie miał 
oraz spowodowanie kolizji 
drogowej.

Jak pech, to pech: roz-
bite auto, paka – wszystko 
przez ten słup. Jedyny plus: 
nie zabrali prawa jazdy…, 
bo nie było co zabrać.

SW

Skoczek balkonowy
cy pod wpływem alkoholu, 
pokłócił się z dziewczyną  
i wyskoczył z balkonu I pię-
tra. W pobliżu tego miejsca 
znajduje się staw. Skocz-
ka nie można było zloka-
lizować. W wyniku relacji 
jednego ze świadków po-
wstała obawa, że mężczy-
zna mógł utonąć w stawie. 
Jednak podczas prowa-
dzonych przez policjantów 
czynności poszukiwaw-
czych zaginiony przekazał 
telefonicznie informację 
służbom, że żyje, zaś ich 
działania są daremne, gdyż 
on czuje się dobrze i nie-
długo wróci do domu.

Oczywiście, nie ma jak  
w domu. Tylko każdy, kto 
ma dom, powinien wie-
dzieć, że dom ma też drzwi.

SW

Amfetamina i marihuana

foliowych torebek z bia-
łym proszkiem. W bagaż-
niku auta była też torebka  
z zielonym suszem. Jak 
podaje oficer prasowy KPP 
Otwock, kolejne czynności 
wywiadowcy przeprowa-
dzili przy użyciu narkote-
stera, który potwierdził, że 
zabezpieczony proszek  
i susz to amfetamina  
i marihuana. Narkotyki za-

bezpieczono do sprawy,  
a całą czwórkę zatrzy-
mano do wyjaśnienia. 
Ostatecznie zarzut karny 
posiadania narkotyków 
usłyszał tylko kierowca, 
27-letni mieszkaniec Ce-
lestynowa. Podejrzany 
przyznał się i dobrowol-
nie poddał karze.

SW

Kosztowne prezenty
Otwocka. Był nietrzeźwy 
- miał prawie 1 promil al-
koholu w organizmie. I tak 
wigilię świąt spędził w po-
licyjnym areszcie. We wto-
rek, kiedy już wytrzeźwiał, 
trafił na przesłuchanie. Po-
licjanci z dochodzeniówki 
przeanalizowali materiały 
sprawy i opracowali dwa 
zarzuty karne w związ-
ku z dwiema kradzieżami  
w otwockich sklepach dro-
geryjnych na początku 
grudnia tego roku. Z pół-
ek zniknęło 10 flakoników  
z perfumami o łącznej war-
tości prawie 2 tysięcy zło-
tych. Podejrzany przyznał 
się do popełnienia wszyst-

kich kradzieży i wyraził 
zgodę na dobrowolne 
poddanie się karze. Po-
licjanci przypominają, 
że za przywłaszczenie 
cudzej własności grozi 
kara nawet do 5 lat po-
zbawienia wolności.

To, że trzeba wcze-
śniej przygotować pre-
zenty – to jasne. To, że 
rodzina duża i wszyscy 
lubią eleganckie per-
fumy – też nie dziwi. 
Jest jednak jeszcze jed-
na, gorzka prawda – za 
to wszystko trzeba za-
płacić...

SW

KPP Otwock

KPP Otwock
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Po noworocznej mszy 
w celestynowskim kościele 
wszyscy przeszli na plac 
przed budynkiem urzędu 
gminy. GOKiS serwował 
herbatę i kawę, a dzieci 
bawiły się w rozświetlonej 
bombce, pozując do zdjęć.

Ważniejsze parametry 
budżetu na rok 2019:
● Dochody ogółem 
54.602.711,00 zł – w tym 
8.518.311,00 zł dochody  
majątkowe, z czego niemal 
7.607.654,00 pozyskane 
środki unijne;
● Wydatki  ogółem 
56.556.647,00 zł – w  t y m 
aż 16.507.227,00 zł wydat-
ków na inwestycje;
● Rezerwa celowa na re-
alizację zadań w zakresie 
oświaty 910.146 zł – w tym 
głównie odprawy emerytal-
ne i odprawy dla nauczycieli, 
którzy zostaną bez  p r a -
cy w wyniku reformy oświaty;

Kilkadziesiąt osób, któ-
re w sobotę 22 grudnia 
wygospodarowało czas 
pomiędzy sprzątaniem, 
lepieniem uszek do barsz-
czu, pieczeniem pasztetów 
i klopsów, podgrzewaniem 
kolejny dzień bigosu i spra-
wianiem ryb,  przybyło do 
strażnicy OSP, by podzielić 
się opłatkiem.

Wigilijne spotkanie roz-
począł radny Wiktor Pia-
secki, życząc wszystkim  
z okazji nadchodzących 
świąt i Nowego Roku naj-

16 mln na inwestycje
Budżet gminy Celestynów na 2019 rok jest wyjątkowo optymistyczny dla mieszkańców, gdyż przewiduje dużo znaczą-
cych inwestycji w wielu miejscowościach (kanalizacja, modernizacje dróg, kolejny etap budowy targowiska itd.), na które 
trzeba będzie przeznaczyć 16 507 227,00 zł.

Największe wydatki bu-
dżetu to -  oprócz wydatków 
inwestycyjnych w wysoko-
ści 16,5 mln zł - wydatki na 
oświatę  (ok. 16 mln zł ) oraz 
na świadczenia społeczne, 
rodzinne w tym „500+”  ( ok. 
11 mln zł). Ponadto finan-
sowana jest gospodarka 
komunalna i ochrona środo-
wiska, w tym odbiór odpa-
dów ( 5,5 mln zł), wydatki na 
bezpieczeństwo (straże po-
żarne, policja, spółki wod-
ne)  - ok. 1 mln zł, kultura 
i sport (dotacje dla klubów, 
turnieje, imprezy kulturalne, 
utrzymanie hali, boisk itp.)  - 
ok. 2,1 mln zł.

Zadłużenie gminy na 
koniec 2014 roku wyniosło 
8.290.431,96 zł, zadłużenie 
zaś na koniec 2018 roku – 
8.886.541,87 zł. Różnica  
+ 596.109,91 zł.

Na podkreślenie zasłu-
guje fakt, że w latach 2015 
– 2018 zrealizowano wiele 
strategicznych dla rozwoju 
gminy i jej mieszkańców in-
westycji łącznie na kwotę 29 

641 226,10 zł, przy tak nie-
wielkim wzroście zadłużenia.

Miejmy nadzieję, że roz-
wój gminy w obecnej kadencji 
będzie równie dynamiczny.

AnKa

Wigilia w dąbrowieckiej strażnicy
Mieszkańcy Dąbrówki, obojętni na powszechną fa-
scynację Facebookiem, innymi słowy czymś w rodza-
ju dawnego magla lub też telewizji, wolą spotkać się 
ze sobą przy każdej nadarzającej się okazji. Ostatnio 
taką okazją były święta Bożego Narodzenia.

większego dobra, czyli zdro-
wia i szczęścia. Życzenia 
złożył też sołtys Dąbrówki 
Antoni Sujka i rozdał opła-
tek, by każdy z każdym się 
nim podzielił. Kiedy wszyscy 
sobie już pożyczyli „Rado-
snych świąt”, do świetlicy 
wpadli młodzi kolędnicy z 
gwiazdą i swoim duchowym 
opiekunem, lekko utyka-
jącym Wittem Laskusem. 
Zdążyli zaśpiewać kilka naj-
bardziej znanych kolęd, gdy 
do drzwi zapukał Mikołaj  
z workiem prezentów. Powi-

tano go brawami, a najgło-
śniej bili je młodzi kolędnicy 
oraz małe dzieci i to im wła-
śnie Mikołaj wręczył podarki.

Przerwę w kolędowaniu 
wykorzystano na smako-

wanie przepysznych dań 
wigilijnych, które przygoto-
wały mieszkanki wsi. I aby 
bardziej smakowały, Hania 
Fokt wraz ze swoim synem 
Maćkiem zaczęli grać: ona 

na gitarze, on na keyboar-
dzie. Melodię kolęd natych-
miast podchwycili wszyscy 
i kolędowano już na dobre. 
Głośno i radośnie.

AnKa

Mieszkańcy  
powitali 2019 rok
Mieszkańcy gminy Celestynów już po raz kolejny 
witali 1 stycznia wieczorem nowy 2019 rok. Pozwo-
liło to przyjść przed urząd gminy całym rodzinom.

Wszystkich o 18.00 
przywitał wójt Witold Kwiat-
kowski, życząc zdrowia  
i udanego roku, a dla gminy 
wielu potrzebnych inwesty-
cji, z których każdy miesz-
kaniec będzie mógł być 
zadowolony. Ciepłe słowa 

życzeń do zebranych skie-
rował też przewodniczący 
rady gminy Romuald Zię-
tala.

Kulminacyjnym punktem 
spotkania były fajerwerki, 
które przez kilkanaście mi-

nut oświetlały niebo nad 
Celestynowem. Nie był 
to jednak koniec imprezy.  
Z głośników płynęła muzyka 
i znane przeboje, które grał 
zespół „Pod hydrantem”. 
Wiele osób, a szczególnie 

rozbawione dzieci, ruszy-
ło do tańca. Dorośli zaś 
składali sobie noworoczne 
życzenia, głównie zdrowia  
i szczęścia, ale także spo-
koju w kraju i na świecie.

AnKa
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Ogólny tumult, związa-
ny z ostatnimi przygotowa-
niami dzieci do występów, 
przerwała dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Regucie 
Krystyna Rosłonek, witając 
licznie zgromadzoną pu-
bliczność i zapowiadając 
niespodzianki, jakie nastą-
pią podczas widowiska.

Kiedy zabrzmiała mu-
zyka, najmłodsze dzieci  
z wielkim przejęciem i sku-
pieniem zatańczyły w kó-
łeczku, za co nagrodzone 
zostały gromkimi brawami. 

Pastorałka  
z aniołami

Dzieci ze szkoły w Regucie wystawiły przed świętami 
bożonarodzeniowymi dla mieszkańców, a głównie 
rodziców i dziadków, jasełka. Świetlica w remizie 
ledwie pomieściła wszystkich. I małych aktorów,  
i publiczność.

Po maluchach wystąpiły 
nieco starsze dzieci, śpie-
wając kantyczkę, a na-
stępnie na scenie pojawił 
się doktor w lekarskim kitlu  
i słuchawkami oraz jego pa-
cjentka, której zmierzył ci-
śnienie. Diagnoza nie była 
dobra: przepracowanie. 
Zaordynował więc kroplów-
kę, która okazała się uzdra-
wiająca. – Jest pan aniołem 
– zakrzyknęła z zachwytem 
wyleczona pacjentka.

Pastuszkowie oznajmili 
owieczkom, pieskom i innym 

zwierzaczkom, że w stajen-
ce betlejemskiej narodził się 
Syn Boży. Zdenerwował się, 
słysząc to niedźwiedź, któ-
ry uważał się za króla i po-
stanowił zasięgnąć języka  
u Wielkiej Niedźwiedzicy. Ta, 
rozpoznając diabła w skó-

rze niedźwiedziej, zbeszta-
ła i kijem obiła Belzebuba.  
Z kolei Anioł Gabryel pomógł 
niewidomej dziewczynce, a 
także innej chromej, prowa-
dząc je do nowo narodzone-
go Jezusa, który je uzdrowił.

Jasełka reguckich 

uczniów wskazały dobitnie, 
że wśród nas są aniołowie, 
na których zawsze może-
my liczyć, że pomogą nawet  
w najtrudniejszych chwilach  
i są diabły, które kuszą, by źle 
czynić i nie słuchać aniołów.

AnKa

W liturgicznym okresie 
Narodzenia Pańskiego, 
który potrwa do 6 stycznia, 
czyli święta Trzech Króli, 
kiedy to wierni będą pisać 
na drzwiach inicjały imion 
Kacpra, Melchiora i Balta-
zara, wszyscy chętnie śpie-
wamy kolędy- pierwotnie 
wywodzące się z tradycji 
ludowej, obecnie mające 
najczęściej charakter reli-
gijny. Wykonuje się je aż do 
2 lutego, kiedy to Kościół 
Katolicki obchodzi Ofiaro-
wanie Pańskie nazywane 
potocznie świętem Matki 
Bożej Gromnicznej. Oprócz 
śpiewania kolęd, chociaż-
by przy rodzinnym stole, 
podczas wigilijnych i świą-
tecznych spotkań, istnieje 
wciąż zwyczaj kolędników 
wędrujących od domu do 
domu i głoszących Do-
brą Nowinę. Tak też było  
w parafii Warszawice, 
gdzie między świętami Bo-
żego Narodzenia a Nowym 
Rokiem młodzież z Kato-
lickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży uczestniczyła  
w kultywowaniu tej tradycji. 

Kolędnicy z KSM Warszawice
Młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży  
z Warszawic kultywuje tradycje kolędowania. Od świąt 
odwiedzili już ze śpiewem i Dobrą Nowiną mieszkań-
ców kilku miejscowości z gmin Sobienie-Jeziory i Kar-
czew. I zapraszają jeszcze do wspólnego kolędowania.   

Wraz z członkami grupy, 
których szeregi także zasi-
lam, wędrowaliśmy po kilku 
miejscowościach, takich 
jak.:Warszawice, Warszów-
ka, Całowanie i Łukówiec 
(a w sobotę, 5.01. będzie-
my też w Dziecinowie). 
Najważniejsze było odpo-
wiednie przygotowanie, 
tzn. przebranie się za kon-
kretne postaci. Przy dźwię-
kach najpiękniejszych ko-
lęd w drogę poszła Maryja 
z Dzieciątkiem na rękach 
wraz z Józefem, aniołowie, 
diabły, Trzej Królowie oraz 
pastuszkowie. Niezależnie 
od pogody czy zmęcze-
nia na każdym kroku gło-
śno wybrzmiewało „Dzisiaj  
w Betlejem”, „Bóg się ro-
dzi”, „Pójdźmy wszyscy do 
stajenki” czy „Mędrcy świa-
ta, Monarchowie”, a także 
pastorałki, jak chociażby 
„Gore gwiazda Jezuso-
wi” czy „Uciekali, uciekali”. 
Ważne było również przy-
gotowanie merytoryczne- 
śpiewając kolejne kolędy, 
nie kończyliśmy na jednej 
czy dwóch zwrotkach, ale 

prezentowaliśmy pełne ich 
wersje, aby jeszcze pięk-
niej podkreślić wagę tych 
świąt. 

Mieszkańcy chętnie 
przyjmowali nas w progach 
swoich domów i obdarowy-
wali tym, czym mogli się  
z nami podzielić. Jednakże 
warto podkreślić, że naj-
ważniejsze w tym wszyst-
kim jest podtrzymywanie 
tradycji i niesienie wiado-
mości o tym, że narodził się 

Zbawiciel.
Każdy z nas może włą-

czyć się we wspólne ko-
lędowanie, biorąc udział 
w koncercie kolęd czy ja-
sełkach, które odbędą się 
m.in.:
- Sobota, 5 stycznia, godz. 
15:30 - „Żywiołowy kon-
cert kolęd i pastorałek gó-
ralskich hej” (Karczew, os. 
Ługi przy choince)
- Niedziela, 6 stycznia, 
godz. 11:00 - jasełka w 

wykonaniu uczniów z SP  
z Sobiekurska (kaplica  
w Sobiekursku)
- Niedziela, 6 stycz-
nia, godz. 12:30- jasełka  
w wykonaniu uczniów z SP  
z Warszawic (kościół  
w Warszawicach)
- Niedziela, 6 stycznia, 
godz. 12:00- Orszak Trzech 
Króli (Warszawa, plac Zam-
kowy)

Sebastian Rębkowski
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W drewnianej szopie 
znalazły swoje miejsce: 
osiołek z oślicą, baranek z 
owieczką, kozy, kucyk, kró-
liki i kury, a na poczesnym 
miejscu na wiązce siana  - 
porcelanowa figura Matki 
Bożej, Św. Józefa, małego 
Jezuska i Anioła.

- Pomyślałem sobie, że 
taką stajenkę z oryginal-
nymi zwierzątkami chęt-
nie odwiedzą w święta 
dzieci, a także ich rodzice 

Żywa szopka w Lubicach

czy dziadkowie – zwierza 
się Marek Mazek i bierze 
wiązkę siana,aby nakarmić 
osiołki i kozy.

Gratuluję, panie Marku, 
pomysłu i życzę szczęśli-
wego nowego 2019 roku.

AnKa

Szopka otwarta 
do 6 stycznia

adres: Lubice 63, 
gm. Kołbiel

Marek Mazek, przedsiębiorca rolny z Lubic, przy dro-
dze do swego gospodarstwa pobudował w roku ubie-
głym stajenkę i umieścił w niej drób i zwierzęta. W tym 
roku szopka także ożyła.

Od września ubr. w na-
szej placówce rozpoczął 
działalność Szkolny Wo-
lontariat, którego głównym 
celem jest wsparcie pod-
opiecznych Otwockiego 
Towarzystwa Opieki Palia-
tywnej. Wolontariusze ze 
szkoły w Kątach włączyli się 
w szereg zaplanowanych 
akcji charytatywnych.

Dzielić się można nie tyl-
ko rzeczami materialnymi, 
ale także talentem. Pierw-
szym działaniem na rzecz 
OTOP był udział uczniów w 
październikowym konkursie 
literackim „Nikt nie chce być 
sam...”, zorganizowanym w 
ramach XV Ogólnopolskiej 
Kampanii „Hospicjum to też 
życie 2018”. Jego celem 
było uwrażliwienie młodych 
ludzi i zwrócenie ich uwa-
gi na obecność osób star-
szych i chorych. Uczennica 
kl. VIII Natalia Korab zajęła 
w nim II miejsce. Zwycięskie 
prace posłużą do promocji 
wolontariatu. 

Następnym działaniem 
na rzecz podopiecznych 
hospicjum była zbiórka pie-
niędzy przed kościołem i 
cmentarzem w Zabieżkach, 
która odbyła się w dniach 
31 października i 1 listopa-
da. Kwestowali ósmoklasi-
ści,  wspierani przez młod-
szych i starszych kolegów. 
Widać było, że uczniowie 
zmobilizowali do pomaga-
nia całe swoje rodziny, które 
podchodziły i wrzucały pie-

Wolontariat w Szkole Podstawowej w Kątach
Idea wolontariatu jest piękna i szlachetna. Nio-
sąc innym bezinteresowną pomoc, można przeżyć 
wiele wzruszających chwil, w ciekawy i twórczy 
sposób spędzić czas, zawiązać nowe przyjaźnie.

niądze do puszek. Zebraną 
kwotę przekazano przed-
stawicielce OTOP. 

W listopadzie zostały 
przeprowadzone trzy kolejne 
akcje charytatywne. Z okazji 
przypadającego 25.11. Dnia 
Pluszowego Misia nasi wo-
lontariusze postanowili spra-
wić nieco radości podopiecz-
nej hospicjum -  nastoletniej 
Amelce. Podczas szkolnych 
przerw zbierali datki na za-
kup bajkowej, kolorowej po-
ścieli. Akcja powiodła się – 
prezent z dołączoną kartką z 
życzeniami trafił do pacjent-
ki. Jednocześnie trwał kon-
kurs plastyczny dla uczniów 
klas IV-VIII: „Żonkilowa po-
duszeczka dla chorego”. 
Należało uszyć estetycz-
ną poduszkę o wymiarach 
40/40cm z motywem żon-
kilowym. Dzięki zaangażo-
waniu uczniów i ich rodzi-
ców na konkurs wpłynęło 
13 prac. Miękkie i kolorowe 
poduszeczki zostaną prze-
kazane jako upominki pa-
cjentom hospicjum z okazji 
Dnia Chorego. Trzecia akcja 
przybliżyła nas wszystkich 
do najpiękniejszych, grud-
niowych świąt. Wolontariu-
sze własnoręcznie wykonali 
ozdoby bożonarodzeniowe 
przeznaczone na kiermasz 
zorganizowany przez pra-
cowników OTOP. Mamy 
nadzieję, że dochód z ich 
sprzedaży pomoże pokryć 
choć część potrzeb pod-
opiecznych hospicjum. Ko-

lejnym działaniem naszego 
Szkolnego Wolontariatu była 
zbiórka słodkości, które tra-
fiły do paczek świątecznych 
dla pacjentów OTOP.

Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Kątach licznie 
włączają się także w inne 
akcje charytatywne. Orga-
nizowana jest całoroczna 
zbiórka korków na rzecz 
10-letniej dziewczynki, cięż-

ko doświadczonej chorobą 
genetyczną osłabiającą na-
pięcie mięśniowe. W paź-
dzierniku – miesiącu pamię-
ci o zwierzętach - wzorem 
ubiegłych lat postanowili-
śmy wesprzeć psy i koty ze 
schroniska w Celestynowie. 
Podarowaliśmy zwierzakom 
karmę oraz koce do ocie-
plenia psich bud. Niedaw-
no przyłączyliśmy się rów-

nież do ogólnopolskiej akcji 
„Góra Grosza”.

Pomaganie jest bar-
dzo owocne, gdyż przynosi 
obustronne korzyści. Potrafi 
zmienić czyjeś życie na lep-
sze, a także wzbudzić w dar-
czyńcy pozytywną energię i 
dać mu poczucie spełnienia.

Opiekunowie 
Szkolnego Wolontariatu

Dorota Winek, Ewa Garbacz
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W ostatnich dniach 
grudnia ub.r. Główny In-
spektorat Ochrony Środo-
wiska opublikował Raport 
o Stanie Środowiska w Pol-
sce w 2018. Potwierdza on 
po raz kolejny to, o czym 
dwa miesiące wcześniej 
informował raport „Jakość 
powietrza w Europie” Eu-
ropejskiej Agencji Środo-
wiska - spośród 47 stref w 
całej Polsce tylko trzy mają 
dobrą jakość powietrza i 
nie dotyczy to Mazowsza. 

Najgorsze jest, że raport 
agencji EU powstawał na 
podstawie danych z 2016 
roku, raport GIOŚ - ana-
lizował dane z roku kolej-
nego, a wyniki są wciąż 
tak samo złe. Bezpiecz-
ną ilością benzo(a)pirenu 
- związku chemicznego 
z grupy wielopierścienio-
wych węglowodorów aro-
matycznych - dla zdrowia 
człowieka jest 1ng/m3, a w 
okresie jesienno-zimowym 
w powietrzu jest często tej 
substancji nawet kilkadzie-
siąt razy więcej (nawet 70 
czy 80 ng/m3!). Najgorzej 
jest w Małopolsce, na Ślą-
sku i w Polsce centralnej 
- wokół Warszawy. Wyso-
kie stężenia benzo(a)pire-
nu dotyczą głównie okresu 
grzewczego, bo jak podaje 
raport GIOŚ, w prawie 88 
procentach „są emitowane 
w wyniku spalania paliw 
stałych w gospodarstwach 
domowych”, czyli po prostu 
lecą z dymem z naszych 
kominów.

Groźny 
składnik PM10

Jeśli chcecie wiedzieć, 
jakie jest danego dnia stę-
żenie benzo(a)pirenu w 
powietrzu, to będzie z tym 
kłopot. Nie znajdziecie infor-
macji na ten temat, odczy-
tując różne czujniki zanie-
czyszczenia powietrza. Ale 
możecie być pewni, że za-
wsze, kiedy są ostrzeżenia 
dotyczące pyłu zawieszone-
go PM10, to w jego składzie 
jest dużo tego rakotwórcze-
go  związku chemicznego. 

Rak z komina
Benzo(a)piren to silnie kancerogenna i mutogen-

na substancja, która z czarnym dymem unosi się z 
naszych kominów. Produkujemy i wdychamy jej za-
trważająco dużo, najwięcej ze wszystkich Europejczy-
ków. Choć naprawdę niewiele trzeba, abyśmy się tru-
li znacznie mniej - systematycznie dbając o kominy i 
stosując inny sposób palenia w piecach.

Jego ilość jest określana 
manualnie - na stacjach po-
miarowych w specjalnych 
skrzyneczkach jest kilkana-
ście filtrów. Po zebraniu da-
nych, po upływie doby, filtr 
automatycznie jest zmie-
niany. A po 14 dniach pra-
cownik WIOŚ (Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Śro-
dowiska) zabiera kasetkę 
z filtrami do laboratorium i 
tam analizuje się stężenie 
na tych 14 filtrach. Stąd na 
stronie WIOŚ można zna-
leźć jedynie dane za po-
przedni miesiąc. 

Nanowróg 
w powietrzu

W zimowy dzień idzie-
my sobie ulicą, nie myśląc 
o tym, że z każdym odde-
chem budujemy we wła-
snym ciele wroga. Trudno 
być może uwierzyć we 
wroga z nanogramów, ale 
on jest rzeczywisty, rośnie 
i któregoś dnia może nas 
bez litości zaatakować w 
postaci zrakowaciałych ko-
mórek organizmu.

Dlatego nie ma się co 
śmiać z osób noszących w 
trakcie alertów smogowych 
maseczki - lepiej też taką 
sobie zakup. Można i trze-
ba też walczyć ze smogiem, 
tyle że potrzebny tu jest 
wysiłek zbiorowy. Niektórzy 
twierdzą, że smog jest wy-
nikiem palenia w przesta-
rzałych piecach złej jakości 
paliwem. Jednakże jeżdżąc 
po Otwocku i powiecie, 
niejednokrotnie można do-
strzec czarne kłęby dymu 
nad nowymi domami. Więc 
albo już mają brudne komi-
ny, albo ich właściciele nie 
potrafią palić ekonomicznie 
i ekologicznie. Warto wie-
dzieć, że jeden komin, z 
którego wydobywa się dym 
zawierający nadmiar szko-
dliwych substancji, zatruwa 
powietrze w promieniu kilo-
metra.

Pal od góry 
- mniej dymu

Można znacznie ograni-
czyć emisję dymu, nawet 

gdy pali się węglem. Po 
pierwsze: trzeba zadbać 
o czyste kominy, po dru-
gie: nauczyć się palenia od 
góry. To nie jest jakaś wielka 
sztuka, a przynosi bardzo 
wymierne i już na pierwszy 
rzut oka widoczne rezulta-
ty. Udowodnił to np. zespół 
Fachowych Kominiarzy z 
Krajowej Izby Kominiarzy 
oddziału warszawskiego 
podczas „Wspólnego Ubie-
rania Choinki” w Wiązow-
nie 9 grudnia 2018 (film do 
obejrzenia na FB/fachowy-
kominiarz).

Co to palenie od góry? 
Zazwyczaj rozpalamy 
ogień, podkładając rozpał-
kę na spodzie stosu - pod 
drewnem lub węglem. Ten 

sposób, choć szybki, powo-
duje powstawanie ogrom-
nej ilości dymu, bo ciepłe 
powietrze przechodzi przez 
nierozgrzane jeszcze do-
brze drewno lub węgiel, za-
bierając ze sobą w górę ich 
cząsteczki. Paliwo zostaje 
spalone tylko częściowo, 
a duża ilość energii, która 
powinna zasilić budynek w 
ciepło, ucieka z dymem.

Eksperci od ekonomicz-
nego ogrzewania propagu-
ją rozpalanie od góry, kiedy 
to rozpałkę podkłada się na 
szczycie paleniska. W ta-
kiej sytuacji dym, wydosta-
jący się z warstwy dopiero 
ogrzewającego się opału, 
przechodzi przez warstwę 
żaru, gdzie ulega niemal 

całkowitemu spaleniu. W 
ten sposób oszczędzamy 
pieniądze, spalając całko-
wicie zakupione paliwo i 
nie generujemy nadmier-
nej ilości dymu. Jak infor-
mowali kominiarze na wią-
zowskiej imprezie - w ten 
sposób do palenia zużywa 
się nawet 30% mniej opa-
łu. Zaoszczędzimy również 
czas, ponieważ nie trzeba 
podkładać systematycznie 
do pieca. Paliwo będzie się 
wypalało przez kilka, a na-
wet kilkanaście godzin. A 
przy tym, co bardzo ważne, 
nie będziemy wdychać tak 
strasznych ilości trującego 
benzo(a)pirenu. 

Kazimiera Zalewska

Obszary przekroczeń poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10  
na podstawie rocznej oceny jakości powietrza za rok 2017 (źródło: GIOŚ/PMŚ)

https://www.facebook.com/fachowykominiarz/videos/963205180534820/
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Józefów

Muzeum Ziemi Otwockiej zaprasza całe rodziny na 
warsztaty pt. „Trzej Królowie w Muzeum”. Poznacie 
ciekawostki związane z postaciami Trzech Mędrców, 
poczujecie zapach mirry i kadzidła, spróbujecie ciasta 
Trzech Króli, a na zakończenie wykonacie drewniane, 
ruchome gwiazdy kolędnicze. Wstęp wolny.

5 stycznia (sobota), godz. 11.00 
Muzeum Ziemi Otwockiej, Gabriela Narutowicza 2

Otwock

Królewskie 
warsztaty

Celestynów

Zapraszamy do Celestynowa na parafialno-gminne 
święto Trzech Króli. O godzinie 14.00 odbędzie msza 
święta w kościele pod wezwaniem WNMP, a następnie 
Orszak Trzech Króli przemaszeruje ulicami Celestyno-
wa. W orszaku przejdą 3 królowie oraz inne postacie. 
Ponadto na uczestników czeka gorąca kawa i herbata, 
ognisko (uczestnicy we własnym zakresie przynoszą 
kiełbaski lub inny prowiant) oraz żywa szopka bożona-
rodzeniowa (plac przed budynkiem Urzędu Gminy w 
Celestynowie). Zachęcamy do przebrania się (aniołki, 
pasterze, królowie, zwierzątka itp.) lub założenia poje-
dynczych  elementów stroju (np. korony, peleryny itp.). 
Wstęp wolny. 

6 stycznia (niedziela), godz. 14.00
Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, Celestynów

Orszak  
Trzech Króli

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II za-
prasza 6 stycznia na Orszak Trzech Króli. Zbiórka przy 
szkole o godz. 11.00. Msza św. - 11.30. Wymarsz orsza-
ku po mszy.

Sobienie - Jeziory

Trzej Królowie 
w Sobieniach

Zespół „Żuki” w składzie: 
Piotr Andrzejewski, Adam 
Staniszewski, Marek Po-
sieczek, Jerzy Bolka oraz 
Joachim Perlik wystąpią 19 
stycznia w Miejskim Ośrod-
ku Kultury w Józefowie. Bę-
dzie to niezwykle energe-
tyczna dawka fantastycznej 
muzyki, a w programie 

m.in. największe przebo-
je „The Beatles”, Czesła-
wa Niemena, Krzysztofa 
Klenczona oraz autorskie 
piosenki z płyty „Moment”. 
Bilety w cenie 30 zł. 

19 stycznia (sobota), 
godz. 18.00 

MOK Józefów, 
ul. Wyszyńskiego 1

Muzyczny Nowy Rok

Muzealny Dzień Babci i Dziadka to już tradycyjna 
coroczna impreza dla dzieci i ich dziadków. W progra-
mie m.in.: wykonywanie upominków dla babć i dziad-
ków, rysowanie drzew genealogicznych oraz pieczenie 
czekoladowych rogalików babuni. Wstęp wolny. 

19 stycznia (sobota), godz. 11.00 
Muzeum Ziemi Otwockiej, Gabriela Narutowicza 2

Miła tradycja

Miejski Ośrodek Kultu-
ry w Józefowie serdecznie 
zaprasza na wystawę pt. 
„Trudny orzech do zgry-
zienia” zaprojektowaną ze 
zbiorów Jacka Lutobor-
skiego, projekt i scenogra-
fia plansz: Agata Parzych-
-Bucka, zdjęcia: Grzegorz 
Muczke. Dziadek do orze-
chów to narzędzie gospo-
darstwa domowego znane 
każdemu, kto choć raz pra-
gnął zjeść orzech otoczony 
łupiną. Właśnie takie akce-
soria kolekcjonuje Jacek 
Lutoborski – mieszkaniec 

Trudna 
wystawa

Otwocka. Jego zbiór liczy 
ponad 400 egzemplarzy i 
jest jednym z największych 
w Polsce. Stworzenie tak 
imponującej kolekcji to 
efekt blisko 20 lat szperania 
na największych giełdach 
staroci w Polsce, a ostatnio 
zakupów na aukcjach inter-
netowych na całym świe-

cie. Najstarszy eksponat 
to rzeźbiona w bukszpanie 
figurka wiewiórki, która po-
chodzi z początku XIX wie-
ku. Wstęp wolny. 

7 stycznia 
(poniedziałek), godz. 

12.00
MOK Józefów, 

ul. Wyszyńskiego 1

Początek stycznia upły-
nie pod znakiem fotografii, a 
wszystko za sprawą plene-
ru pt. „Józefów wieczorem, 
ciągle jeszcze świąteczne”. 
Zdjęcia świąteczne, szcze-
gólnie robione nocą, to bar-
dzo ciekawy i efektowny 

Poświąteczny plener
typ fotografii. Miasta, które 
najczęściej fotografujemy 
za dnia, nocą nabierają 
zupełnie innego charakte-
ru. Klimat tworzy także do-
datkowe oświetlenie, które 
pojawia się w tym okresie. 
Wstęp wolny, obowiązują 

zapisy: agnieszka.jung@
mokjozefow.pl lub tel. 22 
789 22 84 

12 stycznia (sobota), 
godz. 15.00

MOK Józefów, 
ul. Wyszyńskiego 1

Przed Wami kolejne 
spotkanie ze sztuką dla 
dorosłych, tym razem pt. 
„Śniadanie na  trawie, czy-
li Edouard Manet zapra-
sza”. Skandalista. Ojciec 
współczesnego malarstwa. 
Niezrozumiany przez aka-
demików, inspirujący impre-
sjonistów. Autor słynnego 
„Śniadania na trawie” i nie-
przyzwoicie pięknej „Olim-
pii”. To nieoceniony artysta 
XIX wieku. Wstęp wolny.

18 stycznia (piątek), 
godz. 18.00, 

MOK Józefów, 
ul. Wyszyńskiego 1

Śniadanie na trawie
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Warsztaty  
„Innowatorium 
Ekonomiczne” 

11EDUKACJA

Wydarzenie rozpoczę-
ło się prezentacją poświę-
coną działalności fundacji 
w obszarze profilaktyki 
uzależnień przedstawioną 
przez prezesa zarządu  
Zbigniewa Michalczyka. 
Wolontariusze i podopiecz-
ni organizacji przygotowali 
przedstawienie teatralne 
„Rozwój bez nawyków”,  
a część oficjalna zakoń-
czyła się akcentem wokal-
no-literackim w wykonaniu 
wolontariuszy i osób za-
przyjaźnionych z fundacją. 
Na gości w foyer teatru 
czekał poczęstunek.

A wśród zaproszonych 
obecni byli: Jarosław Mar-

Na konkurs wpłynęło 
około 50 prac. Znalazły się 
wśród nich nie tylko prace 
malarskie, ale też rysunki, 
kolaże, fotografie, jak rów-
nież wiersze.

14 listopada w siedzibie 
biblioteki miało miejsce pod-
sumowanie konkursu i wrę-
czenie nagród oraz dyplo-
mów. Komisja w składzie: 
Marta Syga – nauczyciel 
plastyki – przewodnicząca, 
Anna Bielicka – dyrektor 
PBP i Ewa Koc – jurorzy, 
przyznała pierwsze miej-
sce: Barbarze Szewczyk, 
Zofii Zalewskiej, Emilii Kie-
renko, Krystianowi Kieł-
tyce i Paulinie Skoczek,  
a drugie: Julii Sokół, Alek-
sandrze Pawłowskiej, 
Julii Drachel, Kacprowi 
Kwiatkowi i Tomaszowi 
Białobrzeskiemu. Trzecie 
miejsca zdobyli: Gabriela 
Owczarek, Adriana Pilar-
ska, Aleksandra Głębocka, 
Daria Piechota, Wojciech 
Wiśniewski i Zofia Suł-
kowska. Ponadto komisja 
wyróżniła prace: Adama 
Staszewskiego, Julii Bąk  
i Magdaleny Jaworskiej.

W albumie znalazły 

Uczestnicy zostali po-
dzieleni na dwie grupy: 
klasy V-VI oraz klasy VII-
-VIII. Sześciogodzinne 
warsztaty wykładowcy 
Szkoły Głównej Handlo-
wej w Warszawie po-
prowadzili metodami ak-
tywizującymi. Program 
składał się z 4 bloków 
tematycznych:

● Przedsiębiorca, czyli 
kto?
● Finanse osobiste,  
czyli jak?
● Innowacyjny własny 
biznes, czyli co?
● Sukces zespołowy -  
kluczem do sukcesu.

Uczestnicy zgłębiali 
wiedzę na temat zagad-
nień związanych z posta-
wami przedsiębiorczości, 
finansami osobistymi, 
działalnością gospodar-
czą oraz kierowaniem 
zespołem. Dyskutowali, 
co jest ważne w zarzą-
dzaniu własnym bizne-

„Rozwój bez nawyków” w Teatrze Miejskim w Otwocku
20 grudnia 2018 r. w Amatorskim Teatrze Miejskim im. 
Stefana Jaracza w Otwocku zrealizowano projekt pro-
filaktyczny „Rozwój bez nawyków”, który został przy-
gotowany przez Fundację Konstruktywnego Rozwoju.

gielski - prezydent Otwoc-
ka, Tomasz Osadnik - kie-
rownik Wydziału Profilaktyki 
Uzależnień Mazowieckiego 
Centrum Polityki Społecz-
nej, przedstawiciele insty-
tucji pomocowych z terenu 
Otwocka oraz uczniowie 
i nauczyciele z otwockich 
szkół.

Fundacja Konstruk-
tywnego Rozwoju prowa-
dzi od 2013 r. Ośrodek 
Profilaktyczny dla rodzin 
dotkniętych trudnościami 
uzależnień i przemocy, 
który mieści się w Otwoc-
ku przy ul. Czaplickiego 
7. Placówka funkcjonu-
je w oparciu o umowę  

z miejskimi władzami sa-
morządowymi   i świad-
czy bezpłatną pomoc dla 
mieszkańców Otwocka. 
Rodziny objęte są pomo-
cą psychologa, specjalisty 
terapii uzależnień, prawni-
ka, prowadzone są także 
zajęcia korekcyjne i socjo-

terapeutyczne dla dzieci.
Fundacja inicjuje i anga-

żuje się w działania proz-
drowotne i profilaktyczne 
dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych przy współpracy 
wolontariuszy – jedną z ini-
cjatyw był projekt „Rozwój 
bez nawyków”.

Fundacja Konstruktyw-
nego Rozwoju składa po-
dziękowania Sebastianowi 
Rakowskiemu – p.o. dyrek-
tora Otwockiego Centrum 
Kultury oraz pracownikom 
OCK za współpracę przy 
organizacji imprezy,

Foto: Fundacja Konstruktywnego Rozwoju

26 listopada w Szkole Podstawowej w Kątach odbyły się jednodniowe zajęcia 
warsztatowe dla uczniów klas starszych z zakresu edukacji ekonomicznej. Były 
one współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

sem, aby był udany oraz 
przynosił oczekiwane zyski. 
Praca w grupach była bar-
dzo owocna, ale również 
niezwykle emocjonująca.  
Z całą pewnością cel 
warsztatów - stymulacja in-
nowacyjnego, kreatywnego 
oraz krytycznego sposobu 

myślenia na temat ota-
czających zjawisk spo-
łeczno-ekonomicznych – 
został osiągnięty.

Taka forma zajęć  
w naszej szkole  to było 
coś nowego, innego i bar-
dzo ciekawego!

Iwona Stawikowska

Niepodległość 
w obrazach i wierszach
Staraniem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwoc-
ku na rynku wydawniczym ukazał się pod koniec mi-
nionego roku unikalny album „Niepodległość”. Unikal-
ny, bo zawierający prace nagrodzone  w ogłoszonym 
przez bibliotekę konkursie „Niepodległość”.

się też wiersze: Mateusza 
Zbrożka, Krystyny Oba-
ra-Morawskiej i Kacpra 
Gawlika. Zamieszczone 
zostały również godne 
przeczytania artykuły: Paw-
ła Ajdackiego „Szlakiem 
niepodległości po powiecie 
otwockim” i Roberta Bellera 
„Walczył szablą i pędzlem”.

Album, pod redakcją 
Anny Bielickiej, ukazał się 
w nakładzie 500 egzem-
plarzy, a sfinansowany ze 
środków własnych PBP  
i Programu Wieloletniego 
Niepodległa na lata 2017-
2022 w ramach Programu 
Dotacyjnego „Niepodległa”.

AnKa
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BAJBUS -  to pies który wrócił
do schroniska... , niestety pan
nie miał jednak tyle czasu na
spacery ile deklarował, Bajbus
zasługuje na najlepszy dom na
świecie, szukamy aktywnego i
mądrego domu dla tego prze-
cudownego psiaka w typie bok-
sera, domu bez innych psów,
oczywiście nie wydamy go do
budy , bo budę już ma w schro-
nisku, Bajbus potrzebuje ludzi
- kocha ich jak szalony.

BOLTO - szuka domu i ludzi,
którzy go pokochają. Ale wciąż
wygląda zza krat i wciąż mu
brak….brak mu domu i ludzi. 

MARS – nie chce patrzeć w
przyszłość i widzieć siebie nadal
za kratami, proszę nie bądź
mi obojętny i zabierz mnie do
domu. 

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

ROZRYWKA 4 STYCZNIA 201912

Hasło krzyżówki panoramicznej  z 21 grudnia 2018: .RODZINNE KOLĘDOWANIE PRZY
CHOINCE.

Imieniny 
4 stycznia - Rygoberta,
Anieli, Eugeniusza
5 stycznia - Szymona, 
Edwardy, Emiliany
6 stycznia - Melchiora,
Kacpra, Baltazara
7 stycznia - Lucjana,
Kryspina, Juliana
8 stycznia - Erharda,
Wawrzyńca, Seweryna
9 stycznia - Adriana, 
Antoniego, Piotra

10 stycznia - Wilhelma,
Agatona, Jana
11 stycznia - Mechtyldy,
Honoraty, Krzesimira
12 stycznia - Arkadiusza,
Bernarda, Grety
13 stycznia - Weroniki,
Bogumiły, Leoncjusza
14 stycznia - Hilarego, Niny,
15 stycznia - Pawła, Arnolda
16 stycznia - Marcelego,
Włodzimierza
17 stycznia - Antoniego

Krzyżówka panoramiczna z hasłem

Życie jest krótkie, 
więc uśmiechaj się... 

- dopóki masz zęby!

Zaprasza na spotkanie 

“Między nacjonalizmem a kosmopolityzmem” 
w ramach Klubu Trybuny w Otwocku.

Zaproszony gość: profesor Magdalena Środa, 
polska etyczka, filozofka, publicystka, feministka, 

doktor habilitowana nauk humanistycznych, profesor UW
w środę, 9 stycznia 2019, godz. 18.00

Kawiarnia “Klubowa”, ul. Poniatowskiego 1 (róg Andriollego)
Wstęp wolny
patron medialny: Trybuna Dziennik * www.facebook.com/SLD.Powiat.Otwocki

Kartka z kalendarza
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Monika ma 35 lat. Od urodzenia choruje na dystro-
fię mięśniową kończynowo-obręczową.

Niesamodzielnie porusza się na wózku. Od 19 roku 
życia jest wentylowana mechanicznie. Początkowo do 
respiratora była podłączona na kilka, z czasem kilka-
naście godzin dziennie. Obecnie 24h/ na dobę.

W większości żywiona jest przez gastrostomię- 
bezpośrednio do żołądka. Chociaż wie, że jej życie 
w oczach tego świata może być postrzegane jako 
ułomne i niepotrzebne – bardzo chce żyć. Monika i 
jej siostra ( z tą samą chorobą) potrzebują naszego 
wsparcia w postaci 1% podatku, który będzie w 100% 
wykorzystany na leki i rehabilitację.

Dane: Stowarzyszenie Pomocy Chorym 
na Dystrophie Musculorum KRS 0000036364

BARDZO WAŻNE: 
w polu - informacje uzupełniające

- należy wpisać – dla Moniki i Edyty Chorąży.

1% dla Moniki 
i Edyty

POSZUKUJEMY 
HANDLOWCA I DZIENNIKARZA 

DO WSPÓŁPRACY

biuro@iotwock.info

PORTAL i GAZETA
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Otwock w Rzymie – cz. 2.

„V. SANATORJUM 
WOJSKOWE 

W OTWOCKU.

Sanatorjum na 100 - 108 
chorych wojskowych leży 
na wzniesieniu 20 m ponad 
otaczający zadrzewiony te-
ren w odległości około 1,5 
km od m. Otwocka i na 130 
m nad poziomem morza. 
Teren wokoło piaszczysty, 
woda zaskórna znajduje 
się na 40 - 50 m; wodę obfi-
tą i czystą dla zakładu zna-
leziono na głębokości 254 
m. Główny budynek, zwró-
cony ściśle na 10 godz. 40 
m.*), ma 105 m długości. 
Od wschodu połączony 
jest korytarzem z budyn-
kiem kuchni i pralni. Dalej 
znajdują się garaże, dom 
mieszkalny służby i portjer-
nia. W odległości 100 m na 
wschód dom administracji i 
sióstr miłosierdzia. Kostni-
ca, p. sekcyjny, spalarnia 
śmieci, dezynfekcja splu-
waczek znajduje się w dol-
nej części terenu w odle-
głości 500 m od głównego 
gmachu. Domy mieszkal-
ne ustawione są na skraju 
wzniesienia i skierowane 
łącznie z ogródkami na 
stronę wschodnią przeciw-
ną do sanatorjum. 

Portjernia przy głów-
nej dojazdowej drodze do 
sanatorjum rozdziela ruch 
pieszy i kołowy na dwa kie-
runki - na prawo do gmachu 
i na lewo na dziedziniec 
gospodarczy o pow. około 
1 ha. Założenie planowe 
w głównym gmachu Sana-
torjum wynikło z dążenia 
do możliwego oddzielenia 
pomieszczeń o charakte-
rze ogólnym, związanych z 
większym ruchem od spo-
kojnego układu pokoi dla 
chorych. Z tych więc powo-
dów część ogólna została 

skoncentrowana dookoła 
głównej klatki schodowej z 
przylegającym do niej hal-
lem, zaś część pokojowa 
z leżalniami w wydłużonej 
części gmachu oddzielo-
nej od hall’u drzwiami. W 
głównym pionie przy klatce 
schodowej w pobliżu głów-
nego wejścia, na pięciu 
kondygnacjach mieszczą 
się: na parterze sala kino-
wa oraz kancelarja z poko-
jem komendanta, na I pię-
trze sala - jadalnia oficerów 
oraz apteka i laboratorjum, 
na II piętrze - niewielka 
sala operacyjna z komplek-
sem pomieszczeń pomoc-
niczych, sala opatrunkowa 
i pokój - roentgena; na III 
piętrze mieści się sala - ja-
dalnia dla podoficerów i po-
koje diatermji, lampy kwar-
cowe i t.d., i wreszcie, na IV 
piętrze - niewielka sala dla 
zebrań i konferencyj z nyżą 
ołtarzową, stale zasłoniętą, 
za wyjątkiem odprawiania 
nabożeństw (kaplica przed-
pogrzebowa przy kostnicy i 
prosektorjum położona jest 
w oddalonym końcu terenu, 
bliżej miasta). Na parterze, 
II i III piętrze przylegają do 
hall’u saloniki dla przyjęć i 
rozrywek przy oddziałach 
oficerskim i podoficerskim, 
zaś na I piętrze bibljoteka 
z czytelnią. Na wszystkich 
czterech kondygnacjach 
przy hall’u głównym przewi-
dziany jest dostęp do leżal-
ni południowej. Wszystkie 
piętra łączą się windą łóż-
kową, położoną bezpośred-
nio przy głównem wejściu. 

Przyjęty w planie roz-
kład pomieszczeń użytecz-
ności ogólnej dał możność 
zupełnego wyodrębnienia 
kuchni, możliwego odda-
lenia jej od pokoi chorych i 
sprowadzenia do minimum 
jej przykrych wpływów. Bu-
dynek, mieszczący kuchnię 

na parterze, magazyny ku-
chenne w piwnicy i pralnię 
na piętrze, został umiesz-
czony w oddaleniu około 
20 m od gmachu głównego 
i tak usytuowany w stosun-
ku do panujących wiatrów, 
żeby dym z komina i moż-
liwe zapachy jak najsku-
teczniej omijały gmach sa-
natorjum. Kuchnia łączy się 
z budynkiem głównym za 
pomocą parterowego ko-
rytarza, prowadzącego do 
pionu kredensów, zaopa-
trzonych w windę jedzenio-
wą oraz drugą do zużytych 
naczyń. Dach parterowego 
korytarza został wykorzy-
stany na pergolę o wysta-
wie południowej dla cho-
rych na gruźlicę kostną. 
Pralnia posiada ruch obie-
gowy, rozpoczynający się 
windą dla brudnej bielizny 
bezpośrednio połączonej 
z sutereną i kończy się na 
windzie czystej, sprowa-
dzającej bieliznę bezpo-
średnio do magazynu. 

Pokoje chorych, poło-

żone w czterech kondy-
gnacjach przylegają jed-
nostronnie do korytarza, 
wpadającego jednym koń-
cem do głównego hall’u z 
główną klatką schodową, 
drugiem zaś do otwartej 
leżalni dla chorych. Sze-
rokość korytarza 2,20 m 
wynikła z koniecznego mi-
nimum dla obrócenia łóż-
kiem. Rozkład pokoi, prze-
ważnie dwuosobowych jest 
jednostronny, z wystawą 
południowo - wschodnią. 
Po przeciwnej stronie kory-
tarza zostały umieszczone 
z przerwami w zaokrąglo-
nych wyskokach łazienki, 
klozety dla personelu i pa-
cjentów, pokój dezynfek-
cyjny, zsyp dla brudnej 
bielizny, oraz kilka pokoi 
pomocniczych, jak pokój 
doktora z poczekalnią, 
kuchnia djetetyczna, pokój 
pielęgniarki, oraz służbo-
wa klatka schodowa. Piętra 
bloku z pokojami łączą się 
windą osobową, umiesz-
czoną w jednym z zaokrą-

glonych występów. Same 
zaokrąglenia wspomnia-
nych wyskoków spowodo-
wane zostały tendencją do 
ułatwiania przewietrzania 
zawartych pomiędzy niemi 
przestrzeni, dających świa-
tło na korytarz. Leżalnia, 
umieszczona w końcu ko-
rytarza na każdem piętrze, 
owija się dookoła podłuż-
nej ścianki, dzielącej część 
południowo-wschodnią od 
północno-zachodniej, da-
jąc możność wykorzysta-
nia warunków naświetlania 
zależnie od słońca i uspo-
sobienia chorego. Każda 
leżalnia zaopatrzona jest 
w pokój na składanie wor-
ków, który jest dostępny 
z korytarzyka-przedsion-
ka. Pomimo wspomnia-
nych wyżej leżalni ogól-
nych przewidziane są też 
dla chorych, unikających 
towarzystwa, pojedyńcze 
balkony indywidualne przy 
jednej trzeciej ilości pokoi, 
obliczone na umieszczenie 
jednego leżaka lub łóżka. 

W dzisiejszym odcinku przedstawiam opis Sana-
torium Wojskowego w Otwocku zamieszczony w 
publikacji „Sanatoria gruźlicze i szpitale zakaźne 
w Polsce” wydanej z okazji IV Międzynarodowego 
Kongresu Szpitalnictwa, który obradował w Rzy-
mie w 1935 r. Delegacja Polskiego Towarzystwa 
Szpitalnictwa chwaliła się tam polskimi osiągnię-
ciami w walce z gruźlicą, co było możliwe m.in. 
dzięki nowym sanatoriom w Otwocku.
Myślę, że opis sanatorium - sporządzony w poło-
wie lat 30. przez osobę prowadzącą tę placówkę 
- będzie nieocenionym źródłem wiedzy dla pasjo-
natów historii Otwocki.

Sanatorium Wojskowe - wejście główne

Sanatorium Wojskowe - hall
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Dla ułatwienia wystawiania 
łóżka z chorym bez obra-
cania go, nadana została 
balkonom forma podłużna, 
wąską stroną przylegająca 
do ściany. Tak balkony, jak 
i leżalnia południowa mają 
być zaopatrzone w markizy 
przeciwsłoneczne. Leżalnie 
parteru łączą się schodami 
z deptakiem i kwietnikiem 
przed frontem, oraz z le-
śnym parkiem typu angiel-
skiego o pow. 9 ha. Gmach 
cały wykonany z cegły 
(schody, stropy Akermana 
i dach z żelbetu) posiada 
wyprawę zewnętrzną z ter-
razitu i wysoki cokół z klin-
kieru. Wewnątrz malowanie 
klejowe, lamperje olejne, 
niektóre całe sale olejno 
malowane; łazienki, labo-
ratorja, sale operacyjne i 
przygotowawcze, kuchnie 
i pralnie mają lamperje z 
białej glazury, wysokości od 
1,5 m do 2 m. W sali ope-
racyjnej jest glazura gra-
natowa. W hall’u głównym 
i przedsionku ściany około 

2,5 m wyłożone są marmu-
rem. Podłogi są z linoleum 
(pokoje chorych, korytarze 
i halkę) bądź z terrakoty 
(urządzenia higieniczno - 
sanitarne). Pokoje bawial-
ne mają posadzkę dębową. 
Santorjum posiada własną 
sieć wodociągowo-kanali-
zacyjną, wieżę ciśnień, sta-
cję elektryczną. Wobec za-
mierzonego uruchomienia 
w połowie 1935 r. dokładna 
liczba personelu nie jest 
jeszcze ustalona.

Prof. arch. E. Norwerth.”
Aby obraz sanatorium z 

1935 r. był pełny, dodam, 
że jego projektant to arch. 
Edgar Norwerth. Przed 
zaprojektowaniem sana-
torium odbył on podróż do 
kilku europejskich placów-
kach tego typu, w tym do 
fińskiego Piomo (otwarte 
w 1932 r.), które stało się 
inspiracją do opracowania 
sanatorium w Otwocku. Na-
tomiast budynek mieszkal-
ny zaprojektowany został 
przez K. Biernackiego. Do 

użytku sanatorium zostało 
oddane w 1935 r. Posiadało 
100 łóżek dla chorych. Po-
wierzchnia pawilonu głów-
nego wynosiła 4760 m2 , z 
czego sale chorych zajmo-
wały 1000 m2 , a werandy 
1310 m2. Powierzchnia 
wszystkich budynków wy-
nosiła 4680 m2. Wysokość 
pomieszczeń na parterze i 
w suterenach osiągała 3,95 
m, a na wyższych kondy-
gnacjach - 3,20 m. Chorzy i 
personel mieli do dyspozy-
cji 12 sedesów, 8 pisuarów, 
110 umywalek, 9 wanien 
i natrysków, 2 windy oso-
bowe i 4 windy towarowe. 
Koszt budowy pawilonu 
głównego wyniósł 1 350 
000 zł, a całego sanatorium 
2 300 000 zł.

Paweł Ajdacki

*) Anachronizm - przed 
wojną w powszechnym 
użyciu. Dzisiaj byśmy po-
wiedzieli, że budynek skie-
rowany jest w kierunku po-
łudniowo-zachodnim. 

Sanatorium Wojskowe - widok główny

Sanatorium Wojskowe 

1918
Ludność miasta wynosiła 8630 osób, 

w tym 5500 Żydów.

1919 
W mieście było 54 km dróg w tym tylko 2 km 

brukowanych. Długość chodników wynosiła 4 km.
Działało 130 zakładów handlowych 

i 50 rzemieślniczych. Było 800 bezrobotnych.

1929
Działało 396 zakładów handlowych 

i 247 rzemieślniczych.
Do szkół powszechnych uczęszczało 1463 uczniów.

1939
Liczba stałych mieszkańców Otwocka wynosiła 

19206 osób (3% z nich byli to reemigranci z Niemiec). 
Liczba letników i kuracjuszy – 37713.

W Otwocku funkcjonowały 4 szkoły powszechne, 
4 przedszkola i 5 bibliotek szkolnych.
Działało 780 zakładów handlowych 

i 60 rzemieślniczych,
Długość brukowanych ulic wynosiła 24,5 km 

na 165 km istniejących. W mieście było ułożonych 
33,7 km chodników.

1949
Kurs dorożki w obrębie miasta kosztował 200 zł,
 do Śródborowa – 300 zł., poza ul. Narutowicza 

– 400 zł. Za kurs po godz. 22.00 dodawano 50% ceny.
W ramach akcji „walki z analfabetyzmem, w Otwocku 

zorganizowanych zostało 9 kursów nauki 
pisania i czytania.

1959
7.01 – pierwsze przydziały mieszkań dla członków 

Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

1969
Otwock zdobył pierwsze miejsce w konkursie „Czysto-
ści i porządkowania miast województwa warszawskie-

go” organizowanym przez Wojewódzką Radę 
Narodową. W konkursie wzięło udział około 60 miast.

1979
Oczyszczono ze śmieci lasy o łącznej powierzchni 

349 ha, w tym w 150 ha w czynie społecznym. 
Zlikwidowano 20 dzikich wysypisk śmieci.
Władze miasta dokonały likwidacji 62 szop 
i komórek nieokreślonego przeznaczenia.

1989
Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała 104 

wystawy nowości wydawniczych, 5 spotkań 
autorskich, 18 konkursów czytelniczych 

oraz wydała 103 gazetki okolicznościowe.
Oddano do użytku 203 nowe mieszkania.

1999
Otwock liczył 42 968 mieszkańców, w tym 

23 033 kobiety i 19 935 mężczyzn.
Urodziło się 340 dzieci (najwięcej we wrześniu 

i październiku), zmarło 425 osób (najwięcej w sierpniu 
i wrześniu). Zawarto 220 związków małżeńskich.

Zarejestrowano 1989 bezrobotnych, 
303 z nich pobierało zasiłki.

2009
Trwała budowa sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej w Otwocku.
W otwockich przedszkolach było 1200 miejsc.

Źródło: Otwock-HiStory

Otwockie 
kalendarium
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W miesiącu grudniu na 
Hali Sportowej Zespo-
łu Szkół Ekonomicz-
no - Gastronomicznych 
im. Stanisława Staszica  
w Otwocku, jak co roku 
odbył się Międzyklubowy 
Turniej Halowej Piłki Noż-
nej o Puchar Dyrektora 
ZSEG. 

Do zawodów zgłosiło 
się dwanaście drużyn zło-
żonych z uczniów szkoły. 
W pierwszej fazie turnie-
ju zespoły rywalizowały  
w czterech grupach, z każ-
dej grupy do meczów pół-
finałowych awansowała 
tylko jedna drużyna. Pod-
czas meczów grupowych 
byliśmy świadkami zaciętej 
rywalizacji, ale również do-
brej zabawy. 

Finały turnieju odbyły 
się piętnastego grudnia,  
w pierwszym meczu półfina-
łowym spotkały się klasy II 

W hali sportowej w Ce-
lestynowie 17 grudnia 
odbyło się szkolenie dla 
trenerów, nauczycieli wy-
chowania fizycznego, ro-
dziców oraz wszystkich 
miłośników piłki nożnej  
w ramach projektu Mobilnej 
Akademii Młodych Orłów.

W konferencji wzię-
ło udział blisko trzydzie-
stu trenerów i nauczycieli 
wychowania fizycznego z 
terenu powiatu otwockie-
go. Projekt zakłada cykl 
szkoleń, których organiza-
torem jest Polski Związek 
Piłki Nożnej. Każdy powiat 
za pośrednictwem klubu 

Porażką 3 : 5 zakończy-
ła 2018 rok drużyna RKS 
Bór Regut, która na co 
dzień występuje w Mazo-
wieckiej II Lidze Futsalu.
 

W czwartej kolejce 
spotkań zawodnicy RKS-
-u podejmowali na wy-
jeździe zespół Akademii 
El Pistorelo. Mecz zaczął 
się lepiej dla drużyny go-
spodarzy, która bardzo 
szybko objęła prowadze-
nie. Kilka minut po stra-
conej bramce zawodnicy  

Porażka futsalowców z Reguta
z Reguta po składnej akcji 
wyrównali wynik meczu, 
jednak brak koncentracji po 
tym golu spowodował szyb-
ką stratę bramki na dwa, a 
potem 3:1. 

Na drugą połowę spo-
tkania drużyna gości wy-
szła bardzo zmotywo-
wana, co zaowocowało 
zdobyciem dwóch bramek. 
Kiedy wszyscy kibice myśle-
li, że  gospodarze znaleźli 
się się pod murem, wów-
czas powtórzyła się sytuacja  
z pierwszej połowy meczu 

i tuż po zdobyciu bramki 
wyrównującej dla Reguta 
zespół El Pistorelo zdobył 
bramkę - było 4:3. Zawod-
nicy przyjezdnych w trakcie 
całego meczu mieli kilka 
stuprocentowych sytuacji, 
mimo wszystko skutecz-
ność niektórych zawodni-
ków tego dnia zawiodła.  
W końcówce futsalowcy z 
Reguta postawili wszystko 
na jedną kartę i atakowali 
całą drużyną. Niestety, po 
jednej z akcji piłkę przechwy-
cili rywale i szybkim atakiem 

strzelili bramkę numer pięć. 
Bramki dla RKS Bór Re-

gut zdobyli P. Masny (x 2) 
i B. Ostasz. Zespół gości 
okupił przegrany mecz trze-
ma kontuzjami. Aktualnie 
futsalowcy z Reguta zaj-

mują piąte miejsce w tabeli 
Mazowieckiej II Ligi Futsa-
lu. Kolejny mecz zespołu  
odbędzie się 19 stycznia 
2019 roku w hali sportowej 
w Celestynowie.

Michał Kwiecień

Szkolenie Mobilnej Akademii Młodych Orłów
sportowego lub jednostki 
samorządowej może zor-
ganizować takie spotkanie  
w swoim mieście lub miej-
scowości, w przypadku 
gminy Celestynów był to 
klub RKS Bór Regut. 

Celem szkoleń jest po-
szerzenie wiedzy, zarówno 
młodych początkujących 
trenerów, jak również tych 
z dłuższym stażem, z za-
kresu metod treningowych 
dziecięcej piłki nożnej. 
Pierwsza część konferen-
cji to wykład, na którym 
poruszono temat filarów 
szkolenia dzieci i młodzie-
ży, cech dobrego trenera, 
cech dobrego treningu pił-

karskiego, planu szkole-
nia oraz budowy jednostki 
treningowej. Druga część 
spotkania to zajęcia prak-
tyczne - trening otwarty 
prowadzony przez trenera 
z Polskiego Związku Piłki 
Nożnej, w którym uczestni-
czyli zawodnicy reprezen-
tujący akademie piłkarskie 
z terenu powiatu otwockie-
go. Jednym z zadań pod-
czas treningu było zacho-
wanie się podczas ataku 
pozycyjnego oraz elementy 
treningu koordynacyjnego. 
Słuchacze mogli zobaczyć, 
które ćwiczenia mogą oka-
zać się przydatne podczas 
ich jednostek treningowych 

oraz, w jakim czasie i z jaką 
intensywnością ich używać, 
aby osiągnąć jak najlepsze 
rezultaty. Trzecia część 
szkolenia polegała na grze 

selekcyjnej, w której swoje 
umiejętności piłkarskie mo-
gli zaprezentować młodzi 
piłkarze z rocznika U-11.

 Michał Kwiecień

Puchar dyrektora ZSEG w Halowej Piłce Nożnej
C i II W, lepszym zespołem 
okazała się klasa „W” która 
po zaciętym meczu wygrała 
3:2. Drugi półfinał to praw-
dziwa wojna nerwów i przy-
słowiowy „powrót z zaświa-
tów” klasy III W. Początek 
meczu należał do uczniów 
klasy IV W, którzy po trzech 
składnych akcjach zdobyli 
trzy bramki i kiedy wszyscy 
myśleli, że czwarta bramka 
to tylko kwestia czasu, na-
gle nastąpiło przebudzenie 
III W, która doprowadziła 
po wspaniałej walce do re-
misu. O awansie do finału 
miały zadecydować rzuty 
karne, w tych lepiej pora-
dzili sobie młodsi uczniowie 
i to oni mieli zmierzyć się  
z klasą II W w finale turnieju. 

Mecz o trzecie miejsce 
to niespodzianka, ponie-
waż faworyci- uczniowie 
klasy IV W - po kolejnym 
dobrym meczu ulegli swo-
im młodszym kolegom  

z II C 2:4. Mecz finałowy 
mógłby śmiało być trans-
mitowany w telewizji, akcja 
za akcję, strzał za strzał 
i zmieniające się prowa-
dzenie raz dla jednej, raz 
dla drugiej drużyny. Koń-
cówka meczu to heroiczna 
walka o wyrównanie stanu 
meczów klasy II W. Kiedy 
zegar pokazywał dziesięć 
sekund do końca meczu 
zawodnicy klasy II W prze-
prowadzili świetną zespoło-
wą akcję, po której piłkę do 
bramki wpakował Bartosz 
Kowalski dający tym samy 
remis swojej drużynie. Po 
raz drugi zwycięzcę meczu 
miały wyłonić rzuty kar-
ne, bohaterem klasy II „W” 
został bramkarz Mateusz 
Lewiński, który obronił trzy 
strzały przeciwników. Pu-
char Dyrektora ZSEG trafił 
w ręce klasy II W. Organi-
zatorem turnieju był Zespół 
Nauczycieli Wychowania 

Fizycznego Zespołu Szkół 
Ekonomiczno - Gastrono-
micznych w Otwocku. 

Najlepszym bramka-
rzem turnieju został Mate-
usz Lewiński, a najlepszym 
zawodnikiem Bartłomiej 
Kowalski. Medale, dyplomy, 

statuetki i puchar wręczyła 
Apolonia Żołądek, dyrektor 
ZSEG. Podziękowała ona 
uczniom za zaangażowa-
nie i sportową rywalizację, 
a zwycięzcom pogratulo-
wała wygranej.

Michał Kwiecień


