
23 LISTOPADA 2018

•  Kobieta zamiast mężczyzny - s. 4
• Uwaga - niebezpieczna Momo! - s. 5
• Pierwsze decyzje prezydenta - s. 7
• Mikołajki z dobrym celem - s. 16
• Puchar Polski Kickboxingu - s. 20

23 LISTOPADA 2018 NR 29 ISSN 2545-0301 www.iOtwock.info
WIĄZOWNA S. 12

100 lat w modzie

AKTUALNOŚCI

CENA 2,50 zł 
w tym 8 % VAT

POWIAT S. 3,6,8

Zaprzysiężone 
nowe władze 
gmin: Otwock, 
Józefów, Osieck, 
Karczew, 
Celestynów 

POWIAT S. 10-11HISTORIA S. 22-23

Grozi nam 
kryzys 
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w regionie?

Ani wybrany starosta, ani jego zastępca nie startowali do rady powiatu, a jednak rządzą powiatem,  
jak to możliwe? Do tej pory radni powiatowi wybierali starostę i jego zastępcę spośród siebie.  
W tym roku po raz pierwszy postanowili na starostę i jego zastępcę zatrudnić  
ekspertów zewnętrznych... - czytaj s. - 2-3

Precedens przy  
wyborze starostów

Legenda kina  
w Otwocku 
Znany publicysta  
wspomina niezwykłą 
przyjaźń z Elżbietą  
Barszczewską
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nie i doświadczenie na po-
dobnym stanowisku. Jego 
odpowiedź opublikujemy  
w kolejnym numerze.

W każdym razie więk-
szość radnych powia-
tu poparła kandydaurę  
p. Kłóska i 13 głosami za,  
przy 9 przeciwnych, został 
on wicestarostą. 

Natomiast mieszkańcy 
powiatu wierzą, że wicesta-
rosta posiada odpowiednie 
kompetencje do pracy na 
tak ważnym stanowisku  
i że tak ważne dokumenty, 
jak między innymi pozwo-
lenia na budowę (wydział 
mu podległy) będą wyda-
wane przez eksperta, zna-
jącego przepisy prawa bu-
dowlanego. 
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20 listopada 2018 r. od-
była się inauguracyjna Se-
sja Rady Powiatu w Otwoc-
ku VI kadencji, w trakcie 
której nastąpiło uroczyste 
ślubowanie nowych rad-
nych oraz wybór władz po-
wiatu. Wydarzenie okazało 
się dość niezwykłe, ponie-
waż urzędy starosty i wice-
starosty przypadły osobom 
spoza rady, co nie było do-
tychczas praktykowane.

Radni, którzy zostali wy-
brani z listy Prawa i Spra-
wiedliwości zawiązali koali-
cję z radnymi z lokalnych 
komitetów - Nasz Wspólny 
Dom (NWD) i Twoja Wspól-
nota Samorządowa (TWS) 
uzyskując wystarczającą 
większość, aby rządzić  
w radzie powiatu. Zapropo-
nowali oni na przewodni-
czącego rady powiatu Pio-
tra Kudlickiego (l. 42 , PiS), 
który w trakcie sesji uzyskał 
formalne poparcie w głoso-
waniu na to stanowisko. 
Wiceprzewodniczącymi 
rady zostały wybrane: Gra-
żyna Kilbach (l. 51, NWD)  
i Grażyna Olszewska (l. 56, 
TWS).

Spośród 14 osób tej 
koalicji nie znalazł się jed-
nak najwyraźniej nikt, kto 
chciałby i jednocześnie był 
godny sprawować urząd 
starosty i wicestarosty. Za-
miast tego, jak to padło na 
sesji, koalicjanci postano-

Precedens przy wyborze  
starostów

Ani wybrany starosta, ani jego zastępca nie startowa-
li do rady powiatu, a jednak rządzą powiatem, jak to 
możliwe? Do tej pory radni powiatowi wybierali staro-
stę i jego zastępcę spośród siebie. W tym roku po raz 
pierwszy PiS w koalicji z Naszym Wspólnym Domem 
wykorzystali to, że w radzie powiatu mają większość  
i postanowili na starostę i jego zastępcę zatrudnić eks-
pertów zewnętrznych. Na starostę wybrali Cezarego 
Łukaszewicza, a na jego zastępcę - Krzysztofa Kłóska.

wili powierzyć te funkcje 
ekspertom.

Na starostę Stanisław 
Kruszewski, radny-senior 
(były burmistrz Józefowa), 
który prowadził początko-
wo obrady, zaproponował 
Cezarego Łukaszewskie-
go. W poprzedniej kadencji 
był on przewodniczącym 
Rady Miasta Józefowa.  
W tajnym głosowaniu na se-
sji inauguracyjnej uzyskał on 
13 głosów za, przy 8 sprze-
ciwu i 1 wstrzymującym się.

Nowy starosta w trak-
cie autoprezentacji zapo-
wiedział odnowę w insty-
tucjach powiatowych. Na 
czym ona ma polegać? 
Dokładnie nie sprecyzo-
wał, ale zapowiedział reor-
ganizację pracy wydziałów 
starostwa, opieranie się 
na programie wyborczym 
(PiS i NWD?), oszczęd-
ności oraz koordynację 
działań gmin. Dla petenta  
w starostwie ma być łatwiej 
i sprawniej, a który z urzęd-
ników nie będzie stosował 
nowych zasad, pożegna 
się z pracą.

Cezary Łukaszewski 
kilkakrotnie wspomniał  
o oszczędnym gospodaro-
waniu ograniczonymi za-
sobami powiatu. „Proszę 
mi wierzyć, że starosta  
i zarząd nie przyszli tu dla 
poprawy swojej kondycji 
finansowej. Jak Państwo 

wiecie, ustawa z tego roku 
bardzo ogranicza zara-
bianie na kierowniczych 
stanowiskach samorządo-
wych” - powiedział. Dodat-
kowo stwierdził, że chce, 
aby członkowie zarządu 
powiatu nie otrzymywali 
wynagrodzenia.  

Następnie na wicestaro-
stę zaproponował Krzysz-
tofa Kłóska (l.28, PiS), rad-
nego Rady Miasta Otwocka 
poprzedniej kadencji, wy-
branego także na obecną 
i przewodniczącego trzech 
komisji. 

Radna Aneta Bartnicka 
(l. 42, PSL) poprosiła, aby 
kandydat się przedstawił  
i powiedział m.in. jakie ma 
wykształcenie. 

W odpowiedzi zapre-
zentował on siebie  jako 
bardzo aktywnego samo-
rządowca, który stawia na 
„współpracę z radnymi i po-
święcenie” na stanowisku, 
ale nie zająknął się słowem 
na temat swojego wykształ-
cenia, które mogłoby wyja-
śnić jego kompetencje do 
pełnienia tak ważnej funk-
cji. Podkreślał także, że 
dotychczasową działalność 
w radzie miasta prowadził 
równocześnie z pracą za-
wodową. 

Z złożonego oświadcze-

nia majątkowego (BIP UM 
Otwock) wynika że w pierw-
szej połowie mijającego 
roku Krzysztof Kłósek nie 
pracował. W lipcu, dzięki 
dotacji przysługującej oso-
bom bezrobotnym, założył 
działalność gospodarczą 
zajmującą się produkcją fil-
mów.

Czy pracował gdzieś  
w latach poprzednich i ma 
jakiekolwiek doświadcze-
nie zawodowe? Czy posia-
da wyższe wykształcenie? 
Poprosiliśmy UM Otwock  
o udostępnienie sprawoz-
dań radnego z lat 2013-
2015, które dziwnym trafem 
nie mogą być pobrane ze 
strony. Zapytaliśmy również 
samego Krzysztofa Kłóska, 
czy posiada wykształce-
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Oto wszyscy radni powiatu 
kadencji 2018-2023:

Wybrani z listy Prawo i Sprawiedliwość: 
KUDLICKI Piotr Mateusz (l. 42)

KOŁODZIEJCZYK Dariusz (l. 39)
KOSIŃSKI Robert (l. 52)

OLPIŃSKI Marcin Sebastian (l. 44) 
KOPACZEWSKI Jarosław Andrzej (l. 62) 

SREBNICKI Roman (l. 52)
ZAWADA Paweł Marcin (l. 42)
OLSZEWSKI Krzysztof (l. 50) 

Wybrani z listy Nasz Wspólny Dom
SZCZEGIELNIAK Krzysztof Jan (l. 56)

KRUSZEWSKI Stanisław (l. 75) 
BŁASZCZYK Kinga Maria (l. 31) 
KILBACH Grażyna Dorota (l. 51) 
MICHALCZYK Grzegorz (l. 48) 

Wybrani z listy Twoja Wspólnota 
Samorządowa

OLSZEWSKA Grażyna (l. 56) 

Wybrani z listy Polskie Stronnictwo Ludowe:
SZCZEPANIAK Zbigniew Janusz (l. 61) 

GOLIŃSKI Janusz Zbigniew (l. 71)
PSZONKA Mirosław Antoni (l. 64)
GRAJDA Dariusz Grzegorz (l. 45)
BARTNICKA Aneta Renata (l. 42) 

Wybrani z listy Platforma.Nowoczesna
Koalicja Obywatelska:

CZARNOWSKI Jacek Ryszard (l.45)
AJDACKI Paweł (l.48)

WIĘCKOWSKA Bogumiła Alicja (l.60)
KOCZOROWSKA Jolanta Maria (l.69)

3AKTUALNOŚCI

W związku z realiza-
cją zadania pn.: „Moder-
nizacja linii kolejowej Nr 
7 Warszawa Wschod-
nia Osobowa-Dorohusk 
na odcinku Warszawa 
Wschodnia - Lublin - Do-
rohusk - Granica Pań-
stwa” — odcinek Otwock 
- Dęblin” oraz ustalenia-
mi ze spotkania w dniu 
13.09.2018r, informuję 
że w związku z realizacją 
robót drogowych będą 
występowały utrudnienia  
w ruchu, tj.: 

w dniu 23.11.2018r. 
zostanie całkowicie wyłą-
czony z ruchu pojazdów 
odcinek ulicy Reymonta w 
miejscowości Otwock na 
odcinkach od Westerplatte 
do Dłuskiego oraz od Sa-
morządowej do wjazdu do 

 • W JÓZEFOWIE

21 listopada br. odbyła  
I sesja Rady Miasta Jó-
zefowa VIII kadencji.   
W jej trakcie ślubowa-
nie złożyli nowo wybrani 
radni oraz zaprzysiężony 
został na burmistrza Ma-
rek Banaszek.

W trakcie tej uroczy-
stej sesji wybrano także 
przewodniczącego rady 
miasta - został nim Ma-
riusz Batorski, a wice-
przewodniczącą - Urszu-
la Zielińska.

• W OSIECKU

W ten sam dzień 
(21.11.2018) odbyła się 
pierwsza sesja nowej 
Rady Gminy Osieck, 
podczas której ślubo-
wania złożyli nowi radni  
i wójt Karolina Zowczak.

Przewodniczącą rady 
gminy została Irena Hu-
lisz, a wiceprzewodniczą-
cym - Tomasz Urbaniak.

Ślubowania radnych

fot. FB_GmianaOsieck

Marek Banaszek

Zmiany w organizacji ruchu
sklepu Biedronka.

w dniu 24.11.2018r. zo-
stanie całkowicie wyłączo-
ny z ruchu pojazdów odci-
nek ulicy Poniatowskiego 
w miejscowości Otwock na 
odcinkach od Filipowicza 
do Narutowicza wraz ze 
skrzyżowaniem Poniatow-
skiego - Narutowicza.

w dniu 26.11.2018r. 
zostanie całkowicie wyłą-
czony z ruchu pojazdów 
odcinek ulicy Narutowicza 
w miejscowości Otwock na 
odcinkach od Poniatow-
skiego do Armii Krajowej 
wraz ze skrzyżowaniem 
Poniatowskiego - Naruto-
wicza.

od dnia 22.11.2018r. 
-  całkowicie wyłączony  

z ruchu pojazdów jest od-
cinek ulicy Armii Krajowej 
w miejscowości Otwock na 
odcinkach od ul. Kruczej do 
ul. Filipowicza i od ul. Fili-
powicza do ul. Pułaskiego.

Osoba do kontaktu Se-
bastian Michałowski tel. 
571 296 944 e-mail: seba-
stian.michalowski@budi-
mex.pl

Źródło: UM Otwock
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W otwockiej komendzie 
powitała uczniów aspirant 
sztabowy Anna Wasilewicz 
wspólnie z dzielnicowym 
aspirantem sztabowym 
Adamem Sobczykiem oraz 
oficerem prasowym nad-
kom. Danielem Niezdropą. 
Witał ich również jeszcze 
jeden mundurowy w parze 
z psem patrolowo – tro-
piącym. Dzięki uczynności 
policjanta dzielnicowego, 
uczniowie obejrzeli służ-
bowe pojazdy: samochód, 
motor. 

Następnie odbył się po-
kaz tresury policyjnego 
psa. Przewodnik opowia-
dał, w jaki sposób opiekuje 
się zwierzęciem i jak wy-
glądają ich wspólne służ-
by. Zaprezentowano też 
pomieszczenia, w których 

Wyglądała na bardzo 
zdenerwowaną. Dała też 
znak mundurowym do za-
trzymania się. Krótka roz-
mowa szybko wyjaśniła sy-
tuację. Kobieta okazała się  
sprzedawczynią w sklepie. 
Młody mężczyzna nie za-
płacił za zakupy i wybiegł, 
odpychając pracownicę. 
Funkcjonariusze rozpoczęli 
poszukiwania przestępcy. 
Już na sąsiedniej ulicy do-
strzegli wychylającego się 

Funkcjonariusze otwoc-
kiej policji kryminalnej pro-
wadzili sprawę mężczyzny 
z naszego terenu. Był on 
ścigany listem gończym. 
Poszukiwania zawiodły 
mundurowych pod adres 
jednego z warszawskich 
mieszkań. Drzwi otworzyła 
29-letnia kobieta, mieszkan-
ka stolicy. Niestety, męż-
czyzny tam nie było. Wła-

Z wizytą w otwockiej komendzie
Pracę policji „od kuchni” mieli okazję zaobserwować 
uczniowie i przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Otwocku. Policja kojarzy się zwykle dzieciom z pę-
dzącym ulicą radiowozem na sygnale. Tutaj pojawiła 
się niecodzienna okazja doświadczenia tego, czego 
nie mają szans zobaczyć gdzie indziej.

dyżurni przyjmują zgłosze-
nia oraz zaplecze tech-
niczne, gdzie specjalista 
kryminalistyki przybliżył 
tajniki zabezpieczania śla-
dów na miejscach różnych 
zdarzeń. Wyjaśnił młodym 
gościom, że nie jest cza-
rodziejem, a po prostu za-
uważa rzeczy, na które inni 
zwykle nie zwracają uwagi. 
Służą mu do tego specjal-
ne narzędzia - tajemnicza 
walizka wzbudziła ogromne 
zainteresowanie. Padały 
też liczne pytania w stronę 
policjantów, którzy wyja-
śniali specyfikę codziennej 
służby. 

Błysk w oczach malu-
chów był najlepszym świa-
dectwem tego, jak bardzo 
im imponują mundurowi 
i jak ciekawymi rzeczami 

się zajmują. Na koniec pa-
dły ciepłe słowa podzięko-
wania za otwarcie podwoi 

otwockiej komendy. Po-
zostaje mieć nadzieję, że 
wśród odwiedzających byli 

też przyszli policjanci i po-
licjantki.

SW

Kobieta zamiast mężczyzny
ścicielka mieszkania była 
wyraźnie zdenerwowana. 
Przeszukanie jej lokalu dało 
skutek zupełnie niespo-
dziewany. W mieszkaniu 
znaleziono foliowe torebki 
z zielonym suszem oraz 
substancję przypominającą 
kostkę haszyszu. Spraw-
dzenie narkotesterem dało 
wynik pozytywny. W sumie 
zabezpieczono ponad 200 g 

marihuany i 25 g haszyszu. 
Środki odurzające trafiły 
do policyjnego depozytu, 
a kobieta do otwockiego 
aresztu. Wobec podejrza-
nej zastosowano środek 
zapobiegawczy w posta-
ci policyjnego dozoru. Za 
przestępstwo narkotykowe 
grozi jej teraz kara do 10 lat 
pozbawienia wolności.

SW

Cudzoziemiec z nożem
Otwoccy funkcjonariusze policji, zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestęp-
czości wśród nieletnich, patrolowali ulice Otwocka oznakowanym radiowozem. 
Przejeżdżając przez centrum, zauważyli kobietę wymachującą rękoma. 

zza bloku mężczyznę, który 
odpowiadał podanemu ry-
sopisowi. 

Ten, na widok munduro-
wych, rzucił się do ucieczki. 
Pościg nie trwał jednak dłu-
go. Kiedy złodziej zoriento-
wał się, że nie ma szans, 
wtedy wyjął nóż i zaczął 
grozić policjantowi. Słowne 
polecenia funkcjonariusza 
nie przyniosły rezultatu. 
Wtedy przestępca został 
obezwładniony. Dopro-

wadzono go do komendy  
i wylegitymowano. Okaza-
ło się, że to cudzoziemiec, 
18-letni obywatel Uzbeki-
stanu. Odzyskano wszyst-
kie kosmetyki i chemię 
gospodarczą, którą ukradł  
i przekazano do sklepu. 
Uzbek został osadzony w 
celi policyjnego aresztu, a 
następnie doprowadzony 
do otwockiej prokuratury. 
Tam usłyszał zarzut kar-
ny kradzieży rozbójniczej 

i grożenia policjantowi no-
żem. Teraz grozi  mu kara 
do 10 lat pozbawienia wol-
ności. Podejrzany wstępnie 

wyraził zgodę na dobrowol-
ne poddanie się karze.

SW
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Komendy powiato-
we policji, w tym otwoc-
ka, ostrzegają przed grą 
„Momo Challenge”. Gro-
teskowa postać Momo 
przywędrowała na za-
chodnią półkulę z Japo-
nii. Mimo swej brzydoty 
jest akceptowana przez 
wielu młodych ludzi, któ-
rzy podejmują grę z tą 
wirtualną lalką. Jednak-
że służby z całego świa-
ta, których zadaniem jest 
dbanie o bezpieczeństwo 
społeczeństwa, apelują  
o ostrożność, jeśli chodzi 
o tę wydawałoby się jedy-
nie zabawę. 

Dlaczego? Tłumaczy w 
apelu Komendant Powia-
towy Policji w Otwocku:

„Szanowni Państwo,
w związku z pojawie-

niem się w Internecie nowej 
destrukcyjnej gry „Momo 
Challenge”, zwracam się  
z prośbą o zwrócenie przez 
Państwa uwagi na związa-
ne z nią zagrożenia.

Gra #Momo Challen-
ge rozpowszechniana 
jest głównie poprzez in-
ternetowe media społecz-
nościowe, komunikatory 
(WhatsApp, Snapchat, You 
Tube). Istotą gry jest pozy-
skanie zaufania odbiorcy 
w mediach społecznościo-
wych przez przerażająco 
wyglądającą lalkę o imieniu 
Momo. Następnie, po za-
akceptowaniu jej w gronie 
znajomych, bądź dodaniu 
do kontaktów, postać ta 

Pożar domu  
w Dziecinowie

Pożar domku  
letniskowego

Potrącenie pieszego 
w Augustówce

W Augustówce, na 
ul. Kolejowej doszło do 
potrącenia pieszego. 
Zdarzenie miało miejsce  
w piątek (16.11) zaraz po 
godz. 19.00.

Mężczyzna (lat 34), 
mieszkaniec gminy 
Osieck, poruszał się 
pieszo poboczem ulicy 
Kolejowej po niewłaści-
wej stronie drogi. Nagle 
wszedł na jezdnię bezpo-
średnio pod nadjeżdża-
jący samochód osobowy, 
prowadzony przez miesz-
kankę tej samej gminy. 
Potrącenie okazało się 
na szczęście niegroźne. 
Mężczyzna został pro-
filaktycznie zabrany do 
szpitala, gdzie nie stwier-

dzono znaczących ob-
rażeń. Został natomiast 
uznany za sprawcę zda-
rzenia i ukarany manda-
tem. 

Należy zaznaczyć, że 
sytuacja miała miejsce po 
zmierzchu, a pieszy poru-
szający się drogą nie po-
siadał na ubiorze żadnych 
znaków odblaskowych. O 
potrzebę wyposażenia 
się w takie oznakowania 
apeluje nadkom. Daniel 
Niezdropa z otwockiej 
komendy. Jest ono waż-
ne szczególnie teraz, 
gdy wcześnie zapada 
zmierzch. To niewielkie 
zabezpieczenie może na-
wet uratować nam życie.

SW

W Osiecku, przy  
ul. Leśnej zapalił się dom 
letniskowy. Sytuacja mia-
ła miejsce w czwartek 
(15.11). Straż otrzymała 
zgłoszenie o godz. 20.45. 
Na miejsce przybyła jed-
na Jednostka Ratow-
nictwa Gaśniczego oraz 
4 zastępy Ochotniczej 
Straży Pożarnej (łącznie 
24 ratowników). Po przy-

byciu na miejsce straża-
cy zastali rozwinięty już 
pożar. Płonął budynek  
o powierzchni ok. 70 m2. 
Ogień opanowano dwo-
ma prądami wody. Nie 
było poszkodowanych. 
Budynek w znacznym 
stopniu uległ zniszcze-
niu. Akcja gaśnicza trwała 
prawie 3 godziny.

SW

W niedzielę rano 
(18.11), o godz. 04.35 
otwocka straż zosta-
ła wezwana do pożaru  
w Dziecinowie. Kiedy na 
miejsce przybył pierw-
szy zastęp, stwierdzo-
no pożar parterowego 
budynku drewnianego; 
wyglądał na mieszkalny. 
Wokół obejścia nie było 
jednak nikogo.

Przystąpiono do akcji 
gaśniczej. Na początek 
podano 2 prądy wody: 
jeden w natarciu, drugi 
zaś w obronie na pobliski 
budynek sąsiadów. Wraz  
z dojeżdżającymi kolej-
nymi zastępami straży 
zwiększano liczbę prą-

dów wody. W momencie 
kulminacyjnym skierowa-
no ich aż 5 (3 w natarciu  
i 2 w obronie). Ogień uda-
ło się opanować. Prze-
szukano cały budynek 
pod kątem ewentualnych 
osób – nikogo nie odna-
leziono. Okazało się, że 
dom nie był jednak za-
mieszkany. Następnie 
przystąpiono do dogasza-
nia budynku. Dla większej 
skuteczności niektóre 
jego elementu zdemon-
towano. Drewniak został 
zniszczony przez ogień w 
znacznym stopniu. Akcję 
gaśniczą zakończono po 
godz. 7.00.

SW

Apel policji w sprawie  
niebezpiecznej gry internetowej

rozpoczyna przekazywanie 
kolejnych wyzwań, grożąc  
i wysyłając brutalne zdjęcia 
graczom, którzy odmawia-
ją wykonywania jej rozka-
zów. Są to głównie zadania  
o charakterze autodestruk-
cyjnym, w tym:
• Dokonywanie samookale-
czeń różnych części ciała,
• Oglądanie bardzo dra-
stycznych filmów i zdjęć,
• Namowy do popełnienia 
samobójstwa.
Aby przerażeni nastolatko-
wie nie mogli się wycofać, 
dochodzi do ich:
• Zastraszania i szykano-
wania,
• Prób nakłaniania do dra-

stycznych zachowań,
• Gróźb na szkodę ich naj-
bliższych.

Niewątpliwie gra ta 
stanowi próbę manipu-
lacji osobami w okresie 
tzw. młodzieńczego bun-
tu, głównie nastolatkami 
o niskiej samoocenie lub 
osobami wyobcowanymi, 
odrzuconymi przez grupę 
rówieśniczą, niestabilnymi 
emocjonalnie bądź prze-
jawiającymi już wcześniej 
działania autodestrukcyjne.

Komendant Powiatowy 
Policji w Otwocku

mł. Insp. Hubert Białogrodzki”

Momo znana jest dzieciom także  
w formie halloweenowych lizaków 
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Tradycyjnie prowadze-
nie sesji powierzone zo-
stało początkowo najstar-
szemu nowo wybranemu 
radnemu - w tym przy-
padku radnej Jadwidze 
Czarnowskiej (l.69, KO).  
W pierwszej części sesji 19 
nowych radnych otrzymało  
z rąk Barbary Poniatow-
skiej, przewodniczącej 
Miejskiej Komisji Wyborczej 
zaświadczenia o wyborze 
oraz złożyło ślubowanie. 
Po nich zaprzysiężony zo-
stał nowy prezydent Jaro-
sław Margielski, a ustępu-
jący prezydent Zbigniew 
Szczepaniak przekazał mu 
insygnia władzy w mieście. 

Nowy gospodarz miasta 
w przemówieniu inaugura-
cyjnym m.in. podziękował 
mieszkańcom Otwocka za 
czynny udział wyborach  
i zaufanie, jakim go obda-
rzyli, pogratulował nowo 
wybranym radnym oraz za-
powiedział, jakie będą jego 
pierwsze decyzje. Podzię-
kował także za pracę po-
przednikowi i byłej radzie.

Prezydent Margielski  
w swoim expose zadeklaro-
wał m.in. otwartość, życzli-
wość wobec mieszkańców, 
transparentność urzędu. 
Obiecał wspólnie z radą re-
alizować cele takie jak: 
• rozwiązanie problemu 
odorowego, co „będzie od-
bywać się z uwzględnie-
niem nadrzędnej wartości, 
jaką jest dobro mieszkań-
ców, a nie spółek czy ra-
chunku ekonomicznego”.
• inwestycja szkolna w Wól-
ce Mlądzkiej - „Chciałbym 
też poprosić obecnych rad-
nych, aby wspólnie rozpo-
cząć działania mające na 
celu zoptymalizowanie pro-
jektu i ogłoszenie przetargu 
budowy szkoły i oddziałów 
przedszkolnych w Wólce 
Mlądzkiej. Jest to priorytet, 

W otwockiej radzie miasta 
PiS dogadało się z KO i SIM

17 listopada br. w Powia-
towym Młodzieżowym 
Domu Kultury w Otwoc-
ku odbyła się sesja inau-
guracyjna Rady Miasta 
Otwocka VIII kadencji. 
Urząd prezydenta ofi-
cjalnie objął Jarosław 
Tomasz Margielski. Prze-
wodniczącą rady została 
wybrana Monika Kwiek.

jeśli chodzi o najbliższe in-
westycje w naszym mie-
ście”.
• inwestycje z zakresu 
sportu i rekreacji w ramach 
przywracania miastu cha-

rakteru uzdrowiskowo-re-
kreacyjnego - wymienił 
kompleks sportowo-rekre-
acyjny z pełnowymiarową 
halą sportowo-widowisko-
wą i zamkniętą pływalnią; 

• wykorzystanie walorów 
naturalnych miasta przy 
tworzeniu szlaków kaja-
kowych, biegowych, tury-
stycznych...
• zadbanie o teren nie-

dokończonej inwestycji  
w centrum miasta. 

Aby zapewnić lepszą 
współpracę rady miasta  
z prezydentem, obiecał, że 
„jedną z pierwszych decyzji 

Prezydent Jarosław Margielski (l.30, PiS) 
i b. prezydent Zbigniew Szczepaniak 

Radni (od lewej, w nawiasie wiek i komitet wyborczy): Ireneusz Wojtasik (l. 43, 
KO), Ireneusz Paśniczek (l.40, KWW IP),  Mariusz Strawiński (l. 44, PiS)

Jakub Kosiński (l.28, PiS), Dariusz Piętka (l. 51, SIM),  
Arkadiusz Krzyżanowski (l. 44, KO) Jadwiga Czarnowska (l.69, KO)

Jarosław Łakomski (l.37, PiS), Przemysław Bogusz (l. 43, PB 
Przyjazny Otwock), Mateusz Głasek (l. 24, SIM)

Radosław Kałowski (l. 50, PiS), Monika Kwiek (l. 45, PiS),  
Małgorzata Rock (l.64, PBPO), 

Bartłomiej Kozlowski (l. 42, SIM), Marcin Kraśniewski (l.31, PiS) Urszula Golińska (l. 43, PiS), Marcin Michalczyk (l. 28, PBPO) 
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a prezydentem”. Można jej 
wierzyć...

Na zakończenie pierw-
szej sesji głos zabrał Zbi-
gniew Szczepaniak, pre-
zydent Otwocka w latach 
2006 – 2018, który życzył 
nowej radzie i swojemu 
następcy wielu sukcesów  
w działaniach na rzecz mia-
sta w rozpoczynającej się 
kadencji oraz wytrwałości 
w dążeniu do celów dla do-
bra mieszkańców.

Kazimiera Zalewska
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będzie przeniesienie Biura 
Rady Miasta Otwocka do 
budynku magistratu”. Na-
tomiast współpraca z orga-
nizacjami pozarządowymi 
ma być zacieśniana, aby 
lepiej wykorzystywać idee 
tych organizacji dla lepsze-
go rozwoju miasta. 

Kolejnym punktem se-
sji był wybór komisji skru-
tacyjnej, która nadzoro-
wała następnie wybór 
przewodniczących rady. 
Komisji  przewodniczył An-
drzej Mieczysław Gurdziel 
(l. 57, KO), a członkami 
byli Mateusz Głasek (l. 24, 
SIM) oraz Krzysztof Kłósek 
(l.28, PiS). 

Następnie w tajnych 
głosowaniach radni wy-
brali na przewodniczącą 
rady miasta Monikę Kwiek  
(l. 45, PiS), a na  wiceprze-
wodniczących: Bartłomieja 
Kozłowskiego (l. 42, lista 
SIM) oraz Arkadiusza Krzy-
żanowskiego (l. 44, KO). 
Monika Kwiek, dziękując za 
wybór, obiecała też popra-
wę wizerunku rady miasta 
poprzez “zakopanie an-
tagonizmów między radą  

Andrzej Gurdziel (l. 57, KO)

Krzysztof Kłósek ślubował 
lewą ręką... czy to szczerze? 
(l.28, PiS

Zmiana nastąpiła jesz-
cze w sobotę, 17 listopada, 
niedługo po sesji inaugura-
cyjnej nowej rady miasta i 
zaprzysiężeniu prezydenta. 
Z rady nadzorczej odwo-
łany został jej przewodni-
czący Piotr Stefański, wi-
ceprezydent poprzedniej 
kadencji oraz dwie człon-
kinie: Katarzyna Kiryłło i 
Agnieszka Zaręba. 

Pierwsze decyzje prezydenta 
w kierunku OPWiK

Na pierwszej sesji rady miasta Otwocka nowy prezydent Jarosław Margielski mówił 
o kilku problemach, których rozwiązywanie obiecywał zacząć jak najszybciej. Ale 
(chyba) pierwszą decyzją nowego prezydenta była zmiana rady nadzorczej spółki 
miejskiej - Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Na ich miej-
sce do rady 
nadzorczej zo-
stali powołani: 
Anna Rozwa-
dowska -Pa -
larz, właści-
cielka firmy 
Infrastruktura z 
Katowic, radca prawny Jaro-
sław Dąbrowski oraz Adam 
Ryszkowski, który niedawno 

nieskutecznie kandydował 
do rady powiatu z listy PiS.

Kazimiera Zalewska
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Na uroczystość, oprócz 
głównych zainteresowa-
nych, przybyło także kilku-
dziesięciu mieszkańców. 
Przed jej rozpoczęciem 
głos zabrał, Władysław 
Dariusz Łokietek, od tego 
momentu były już bur-
mistrz, który sprawował 
swój urząd przez ostatnie 
16 lat. Pogratulował on 
objęcia stanowiska swo-
jemu następcy, a także 
nowo wybranym radnym 
miejskim. Ponadto podzię-
kowania zostały skierowa-
ne do radnych, sołtysów, 
przewodniczących zarzą-
dów, prezesów stowarzy-
szeń, przedstawicieli służb 
mundurowych, przedsię-
biorców oraz mieszkańców 
miasta i gminy za owocną 
współpracę, a także wspar-
cie na przestrzeni lat. 

Po przemówieniu wszy-
scy zebrani odśpiewali 
hymn państwowy.

Następnie, zgodnie  
z odczytanym porządkiem 
obrad, nastąpił moment 
złożenia ślubowania przez 
nowych członków rady 

Sesję nowo wybranej 
Rady Gminy Celestynów 
kadencji 2018-2023 roz-
poczęto odśpiewaniem 
hymnu narodowego. Na-
stępnie najstarszy wiekiem 
radny Leszek Gąsiorowski 
poprosił przewodniczącego 
Gminnej Komisji Wyborczej 
Sylwestra Nowaka o wrę-
czenie zaświadczeń (man-
datu) o wyborze na funkcję 
radnego piętnastu osobom, 
co pozwoliło im złożyć ślu-
bowanie. Ślubowanie zło-
żył także nowo wybrany 
wójt Witold Kwiatkowski. 
Podziękował za ponowne 
obdarzenie jego osoby za-
ufaniem, obiecując, że wraz 
z radnymi będzie jeszcze 
intensywniej pracował na 
rzecz mieszkańców gmi-

Nowe władze oficjalnie w Karczewie
W środę, 21 listopada o godzinie 16:00 rozpoczęła się 
I uroczysta sesja Rady Miejskiej VIII kadencji, podczas 
której ślubowanie na burmistrza Miasta i Gminy Kar-
czew złożył Michał Rudzki. 

miejskiej. Chwilę później  
-  po słowach przysięgi  
 przekazania insygniów - 
burmistrzem Karczewa zo-
stał Michał Rudzki, który 
również zabrał głos. W swo-
im kilkunastominutowym 
wystąpieniu podkreślił, że 
może objąć ten urząd w hi-
storycznym momencie, po 
długoletnim sprawowaniu 
władzy przez ustępującego 
burmistrza. Michał Rudzki 
podziękował mieszkańcom 
za zaangażowanie i wybór 
na stanowisko oraz wyraził 
chęć pracy na rzecz rozwo-
ju gminy Karczew, a tak-
że zaprosił wszystkich do 
współpracy. 

Podczas I sesji kar-
czewskiej rady miejskiej 
dokonano też wyboru jej 
przewodniczącego, któ-
rym większością - 4/5 gło-
sów, został Piotr Stanisław 
Żelazko. Wiceprzewod-
niczącymi Rady Miejskiej  
w Karczewie zostali: Anna 
Magdalena Rudnicka oraz 
Rafał Włodzimierz Olszew-
ski.

Sebastian Rębkowski

Uroczysta sesja Rady Gminy Celestynów
Pierwsza sesja Rady Gminy Celestynów kadencji 2018-
2023 odbyła się 20 listopada 2018 r. Na niej zaprzysię-
żeni zostali nowo wybrani radni oraz wójt. Wybrano 
również  przewodniczącego, wiceprzewodniczącego 
rady i ustalono składy komisji.

ny. Przedstawił też cele, 
jakie będą jemu i radzie  
w tej nowej kadencji przy-
świecać. Najważniejsze, 
jakie wymienił: integracja  
i aktywizacja mieszkańców, 
inwestowanie w edukację 
i oświatę, w ochronę śro-
dowiska, bezpieczeństwo, 
zdrowie, kulturę i sport,  
a także kontynuowanie bu-
dowy kanalizacji sanitarnej  
i wykonywania planów 
zagospodarowania prze-
strzennego poszczególnych 
miejscowości gminnych.

Kolejny punkt porządku 
obrad przewidywał wybór 
przewodniczącego rady 
gminy. Zgłoszono jedną 
kandydaturę: radnego Ro-
mualda Tomasza Ziętalę.  
I to on, w głosowaniu tajnym, 

wybrany został na przewod-
niczącego, co pozwoliło 
mu podziękować radnemu 
Leszkowi Gąsiorowskiemu 
i dalej poprowadzić obrady.

Wybrano także wice-
przewodniczącego. Padła 
kandydatura radnego Da-
miana Krysztofika i radni za-
głosowali za jego wyborem. 

Tak więc rada się ukonsty-
tuowała. Kolejna sesja, jak 
zapowiedział wójt, będzie 
już typowo robocza.

AnKa
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Głosowanie interneto-
we zdecyduje, dokąd tra-
fią czujniki pozwalające 
sprawdzać poziom smo-
gu. Urządzenia otrzyma 
100 miejsc w kraju z naj-
większą liczbą głosów, bo 
tyle czujników do rozdania  
w konkursie przeznaczyła 
Aviva. Chętnych jest wielu i 
nie będzie łatwo wywalczyć 
miejsca w pierwszej setce 
kraju. Ale nic nie jest prze-
sądzone. Zachęcamy do 
wsparcia naszych powia-
towych zgłoszeń, których 
listę podajemy niżej.

W całej Polsce do kon-
kursu przystąpiło także 
ponad 300 szkół pod-

Smog pochodzi od an-
gielskich słów „smoke”, czyli 
dym oraz „fog”, czyli mgła. 
Powstaje, gdy zanieczysz-
czenia powietrza (drobne 
pyły) spowodowane przez 
człowieka (tzw. niska emi-
sja pochodząca z domo-
wych pieców i lokalnych 
kotłowni węglowych, zanie-
czyszczenia przemysłowe 
oraz wyziewy z silników 
spalinowych) występują 
razem z naturalnymi zjawi-
skami atmosferycznymi jak 
duża wilgotność powietrza 
(np. mgła) i brak wiatrów w 
trakcie wyżów. Smog jest 
szkodliwy dla zdrowia, po-
nieważ w powietrzu znaj-
duje się wówczas miesza-
nina cząsteczek stałych  
i kropelek cieczy zawierają-
cych substancje toksyczne, 
m.in. wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne  
(w tym  benzo[a]piren), me-
tale ciężkie, dioksyny i fura-
ny, a także  alergeny.WHO 
określiło szkodliwość pyłu 
zawieszonego w powietrzu 
na tym samym poziomie 
jak promieniowania UV czy 

Głosuj w konkursie o czujniki jakości powietrza
Z jesienią powrócił problem smogu. Coraz więcej 
osób chce wiedzieć, jakie dokładnie jest powie-
trze w ich bliskim otoczeniu, stąd m.in. wielkie za-
interesowanie konkursem Fundacji Aviva „Wiem, 
czym oddycham”, w którym można zdobyć czuj-
niki jakości powietrza dla swojej okolicy. Miesz-
kańcy Mazowsza zaproponowali aż 601 miejsc do 
instalacji tychże czujników. Z samego powiatu 
otwockiego zgłoszeń jest kilkanaście. Głosowa-
nie trwa do 5 grudnia.

stawowych (6 z powiatu 
otwockiego). Spośród nich 
50 placówek z największą 
liczbą głosów otrzyma do-
datkowo wewnętrzne sen-
sory jakości powietrza.

Aktualny ranking poka-
zujący zgłoszone lokali-
zacje i wyniki głosowania 
można sprawdzić tu: ht-
tps://wiemczymoddycham.
pl/ranking/.

W ubiegłym roku w ra-
mach kampanii „Wiem, 
czym oddycham” Aviva za-
montowała 300 czujników 
na terenie całego kraju.

W tym roku uzupełni 
mapę Polski o kolejne 100 

czujników – lista laureatów 
zostanie ogłoszona w mi-
kołajki, czyli 6 grudnia.

• Szkoła Podstawowa nr 4, 
Otwock , 05-400 Szkolna 31
• Szkoła Podstawowa,  
Wiązowna, 05-465 Kościel-
na 20
• Osiedle, Józefów, 05-420 
Górna
• SP2, Karczew, 05-480 
Otwocka 13
• SP nr 1 im. Olofa Palme-

go, Józefów, 05-420 Ada-
ma Mickiewicza 11
• Szkoła Podstawowa nr 12 
im. Kornela Makuszyńskie-
go, Otwock, 05-400 Micha-
ła Elwiro Andriollego 76
• Glinianka, Glinianka,  
05-408 Napoleońska 99
• Nowa Wieś/Kolonia Błota, 
Józefów, 05-410 aleja Nad-
wiślańska 17A
• Sosnowa, Otwock, 05-
400 Sosnowa 10,
• Parafia Św. Wita, Kar-

czew, 05-480 ks. Władysła-
wa Żaboklickiego 12,
• Szkoła Podstawowa nr 9, 
Otwock, 05-400 Gabriela 
Narutowicza,
• Józefów Leśna, Józefów, 
05-420 Leśna 13,
• Skwer Ordona/Niemce-
wicza/Podchorążych, Kar-
czew, 05-480 Juliana Ursy-
na Niemcewicza 13,
• Dla Miasta, Józefów, 05-
410 Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego 1.

Uwaga na smog! Może być rakotwórczy
Zła jakość powietrza, którym oddychamy, może dodatkowo zwiększać ryzyko zacho-
rowania na raka płuca oraz pęcherza moczowego. Jak się uchronić przed smogiem?

dymu tytoniowego. Euro-
pejska Agencja Środowiska  
w raporcie z 2018 wskazu-
je: każdego roku w Polsce  
z powodu smogu przed-
wcześnie umiera ok. 47 
tysięcy ludzi, w Europie 
485 tysięcy. Jednocześnie 
uznała zanieczyszczenie 
powietrza za jeden z głów-
nych kancerogenów (sub-
stancji wywołujących raka). 
WHO szacuje, że 8 proc. 
wszystkich nowotworów 
płuca w Europie wywołuje 
smog.Uciec przed smogie-
mOsoby, które mieszkają 
w miastach zagrożonych 
smogiem nie mają możli-
wości wyeliminowania go 
całkowicie, ale warto starać 
się minimalizować ryzyko 
wdychania zanieczyszczeń.

- Staraj się nie produko-
wać zanieczyszczeń: nie 
pal w domu śmieciami oraz 
najgorszej jakości węglem 
i ogranicz jazdę samocho-
dem.
- Sprawdzaj stan powietrza. 
Codziennie aktualizowane 
dane są dostępne na stro-
nie Inspekcji Ochrony Śro-

dowiska www.powietrze.
gios.gov.pl.
- W dni, kiedy zanieczysz-
czenie powietrza ma naj-
wyższy alert (zaznaczony 
na czerwono), możliwie 
najkrócej przebywaj na 
zewnątrz. W te dni zrezy-
gnuj z aktywności fizycznej  
w plenerze; wtedy lepiej 
zdecydować się na siłow-
nię albo basen.
- Używaj oczyszczacza 
powietrza w domu. Hoduj 
rośliny, które pochłaniają 
szkodliwe substancje.
- Używaj specjalistycznych 
maseczek ochronnych, 
najlepiej tych wysokiej ja-
kości z zamontowanymi fil-
trami. Warto je nosić w dni  
o najwyższym stopniu za-
nieczyszczenia powietrza.
- Nie pal. Palenie tytoniu 
uszkadza nabłonek dróg 
oddechowych, co otwie-
ra wrota innym substan-
cjom rakotwórczym. (PAP)
MSKonsultacja merytorycz-
na: dr n. med. Joanna Did-
kowska, kierownik Zakładu 
Epidemiologii i Prewencji 
Centrum Onkologii-Insty-

tutu im. M. Skłodowskiej-
-Curie w Warszawie.Do 
najlepiej przebadanych  
i potwierdzonych naukowo, 
konsekwencji smogu nale-
żą m.in.:
• ze strony układu odde-
chowego - częstsze infek-
cje i choroby przewlekłe 
dróg oddechowych, np. 
astma, POCHP, rak płuca, 
częstsze zaostrzenia prze-
biegu istniejących chorób 
przewlekłych układu odde-
chowego, częstsze hospi-
talizacje i związany z tym 
wzrost umieralności,
•   ze strony układu krążenia 
- częstsze, ostre powikłania 
chorób sercowo-naczy-
niowych, np. udar mózgu, 
zawał serca, niewydolność 
serca, a także wzrost ci-
śnienia tętniczego, zabu-
rzenia rytmu serca i wzrost 
umieralności,
• ze strony układu nerwo-
wego - wzrost ryzyka wy-

stąpienia i rozwoju chorób 
neurodegeneracyjnych, 
np. Alzheimera, Parkinso-
na, uszkodzenia neuronów  
i naczyń mózgowych za-
burzające działanie układu 
nerwowego,
• ze strony układu roz-
rodczego - porody przed-
wczesne, obniżona masa 
urodzeniowa dziecka, 
zaburzenia rozwoju we-
wnątrzmacicznego,
• inne - nowotwory pęcherza 
moczowego, rak piersi, po-
drażnienie spojówek, przy-
spieszone starzenie skóry, 
stres oksydacyjny, oporność 
na insulinę, cukrzyca.

(Kurier PAP)
Kampania realizowana w ramach 
Narodowego Programu Zwal-
czania Chorób Nowotworowych, 
zadanie Promocja zdrowia i pro-
filaktyka nowotworów, finansowa-
na ze środków Ministra Zdrowia.
www.gov.pl/zdrowie
www.planujedlugiezycie.pl
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Relację z omawianego 
na sesji  problemu przed-
stawiła 14 listopada „Gaze-
ta Wyborcza” w artykule pt. 
„Warszawę zaleją śmieci? 
Marszałek Struzik: Za chwi-
lę możemy mieć Neapol”. 
Jeszcze tego samego dnia 
na tekst odpowiedziało na 
swojej stronie internetowej 
Ministerstwo Środowiska, 
stwierdzając, że za cały 
problem odpowiedzialne 
są władze samorządowe 
Warszawy oraz Urząd Mar-
szałkowski Województwa 
Mazowieckiego.

Skąd się biorą obawy 
dotyczące kryzysu? Otóż  
- jak podczas sesji mówi-
li przedstawiciele urzędu 
marszałkowskiego - w re-
gionie stołecznym obecnie 
działa legalnie tylko jedna 
instalacja przetwarzania 
odpadów - Byś. Natomiast 
pozostałe - Remondis, Le-
karo i Hetman, choć uzy-
skały pozwolenia od mar-
szałka, mają je uchylone 
przez resort środowiska. 
Pozwolenia zintegrowane, 
o których mowa, są ofi-
cjalnym potwierdzeniem, 
że dana firma przestrzega 
przepisów o ochronie śro-

Kryzys śmieciowy  
w regionie stołecznym?

Na ostatniej sesji sejmiku mazowieckiego ubie-
głej kadencji (13.11.18) omawiano możliwy kry-
zys śmieciowy w województwie. Mazowieccy 
urzędnicy zarzucali Ministerstwu Środowiska, że 
blokując pozwolenia zintegrowane dla firm od-
bierających odpady, stwarza zagrożenie dla Ma-
zowsza w kwestii odbioru śmieci

dowiska i działa według 
najlepszych technologii. 

Z pewnością sam Byś 
jest zbyt małym przedsię-
biorstwem, aby podołać 
potrzebom stolicy (i regionu 
metropolitalnego) w kwe-
stii odbioru śmieci. Nato-
miast „we wrześniu został 
zamknięty zakład MPO na 
Radiowie. To samo gro-
zi sortowni Lekaro pod 
Otwockiem. Działa bez ak-
tualnego pozwolenia. Wo-
jewódzki inspektor ochrony 
środowiska już dwa lata 
temu zdecydował o wstrzy-
maniu działalności zakładu, 
a w październiku tego roku 
jego decyzję utrzymał głów-
ny inspektor. W podobnej 
sytuacji jest Hetman (ma 
zakład w Nadarzynie). Do 
zamknięcia nie doszło, bo 
obydwie firmy odwołują się 
do sądów. Bez pozwolenia 
działa też Remondis, który 
ma zakład na Zawadach. 
Firma zdobyła licencję, ale 
odwołał się od niej GIOŚ, a 
resort odwołanie uwzględ-
nił” - czytamy w artykule 
Wyborczej. I co jeszcze 
istotne, właśnie te trzy wy-
mienione firmy zostały wy-
brane przez warszawskie 

MPO jako „spółki, które od 
stycznia 2019 r. mają prze-
rabiać wszystkie śmieci z 
Warszawy” - (ponad 750 
tys. ton w 2017 r.).

Ministerstwo środowi-
ska odpowiedzialnością 
za brak pozwoleń dla tych 
firm obarczyło jednoznacz-
nie urząd marszałkowski, 
ponieważ zbyt długo je 
przygotowywał. „W kon-
sekwencji przewlekłego 
prowadzenia postępowań 
administracyjnych i nie-
wydania ww. pozwoleń w 
terminie przez marszałka 
województwa, w toku po-

stępowań administracyj-
nych weszły w życie nowe 
przepisy, które wpłynęły na 
zakres ustaleń dokonywa-
nych w pozwoleniach zinte-
growanych, m.in. konkluzje 
dotyczące najlepszych do-
stępnych technik (BAT) w 
odniesieniu do przetwarza-
nia odpadów.”

Czyżby gospodarka od-
padami była kartą przetar-
gową między ośrodkami 
władzy? Tak czy inaczej, w 
sprawie śmieci w Warsza-
wie i okolicach jakoś nic nie 
idzie ku lepszemu. A do-
chodzi do tego kolejny roz-

czarowujący fakt, że znów 
zawieszony został projekt 
budowy nowoczesnej spa-
larni odpadów na Targów-
ku. W listopadzie miała 
być już podpisana umowa 
z wybranym w przetargu 
wykonawcą inwestycji (fir-
mą chińską), ale kontrofe-
rent zaskarżył wybór MPO i 
przychyliła się do tego Kra-
jowa Izba Odwoławcza. Ko-
lejna oferta w przetargu to 
ok. 700 mln ponad budżet, 
więc decyzja czy ją przyjąć 
z pewnością nie przyjdzie 
łatwo.

ZetKa
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Szaro, buro i ponuro 
- niejeden z nas nie po-
trafi w takich warunkach 
przyzwoicie funkcjono-
wać bez cudownego 
napoju, jakim jest kawa. 
Nie dziwi, że statystycz-
nie najwięcej kawy na 
świecie piją mieszkań-
cy krajów na północ od 
Bałtyku - Finowie, Szwe-
dzi itd. Kraje te słyną ze 
świetnych małych palar-

CZAS NA DOBRĄ KAWĘ

ADRIA, OTWOCK, UL. KARCZEWSKA 23

ni, które wypalają kawy z 
różnych regionów świata. 
Pochodzące z tamtego re-
gionu znakomite mieszan-
ki możecie łatwo kupić w 
Otwocku - w delikatesach 
Adria, ul. Karczewska 23. 
Znajdziecie tu np. Gevalia 
Mellanrost Brygg - ideal-
ne połączenie wyselekcjo-
nowanych ziaren z Afryki 
Wschodniej i Ameryki Połu-
dniowej czy Arvid Nordquist 

- kawa o zapachu orze-
chów laskowych z owoco-
wym posmakiem. 

Na półkach Adrii sto-
ją też kawy z innych stron 
świata - włoskie, szwajcar-
skie, tureckie, wietnam-
skie… Palone i zielone, 
mocne i kremowe… Nie 
wahaj się, spraw sobie w 
jesienny dzień kawową 
przyjemność! 

W efekcie spotkania 
powstało stanowisko skie-
rowane do władz central-
nych, w którym samorzą-
dowcy podkreślają powagę 
sytuacji i oczekują szybkie-
go spotkania z ministrem 
środowiska.

Jak dowiadujemy się z 
relacji uczestników kon-
wentu z gminy Kołbiel, w 
chwili obecnej brak jest 
możliwości pełnego zago-
spodarowania odpadów 
komunalnych przez instala-
cje przetwarzania odpadów 
komunalnych, czego kon-
sekwencją staje się rady-
kalny wzrost cen ustalany 
przez operatorów odbie-
rających odpady. Ostatnie 
przetargi organizowane w 
gminach wskazują nawet 
na 150% wzrost opłat za 
śmieci. 

Czego obawiają się wło-
darze mazowieckich samo-
rządów dobrze wyjaśnia 
przyjęte stanowisko:

„Wynikiem braku  upo-
rządkowania systemu go-
spodarki odpadami w wo-
jewództwie mazowieckim 
i brakiem możliwości peł-
nego zagospodarowania 
nieczystości stałych, są 
radykalnie rosnące ceny 
ustalane przez operato-

Konwent wójtów, burmistrzów i prezydentów  
miast województwa mazowieckiego w sprawie  

trudnej sytuacji w gospodarce odpadami komunalnymi
19 listopada br. w Grodzisku Mazowieckim odbył się konwent wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów miast województwa mazowieckiego dotyczący 
trudnej sytuacji na rynku odpadów. Obecny był także przedstawiciel mar-
szałka Marcin Podgórski - dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, 
Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych. 

rów, odbierających odpa-
dy komunalne. Widzimy 
konieczność jak najszyb-
szego podjęcia zdecydo-
wanych działań, zmierza-
jących do usprawnienia 
systemu gospodarki odpa-
dami w naszym rejonie.

Bardzo mała liczba in-
stalacji do zagospodarowy-
wania odpadów w naszym 
regionie, w szczególności 
składowisk odpadów pro-
wadzi do monopolizacji na 
rynku gospodarki odpadami 
i drastycznego wzrostu cen 
za ich zagospodarowanie. 
Szczególnie widoczne jest 
to po ograniczeniu ilości 
przyjmowanych odpadów 
przez instalację w Gminie 
Mława. Nie bez znaczenia 
jest również brak możliwo-
ści zagospodarowania od-
padów zielonych, których 
zbiórka  jest obligatoryjna. 
Obserwujemy, że do ogła-
szanych przetargów nie 
zgłaszają się praktycznie 
żadne firmy, a jeżeli już 
jakaś weźmie udział w 
procedurze przetargowej, 
to zaproponowane ceny 
są kilkukrotnie wyższe niż 
obecnie. Niedopuszczalne 
jest, aby mieszkańcy po-
nosili opłaty na poziomie 
150 – 200 zł za rodzinę 

przy selektywnym zbie-
raniu odpadów. W każdej 
gminie jest spora grupa 
biedniejszych mieszkań-
ców, dla których taka cena 
jest wręcz katastrofą dla 
budżetu domowego. Nie 
istnieją też prawne możli-
wości wprowadzenia do-
płat dla takich grup spo-
łecznych, co potwierdzają 
stanowiska Regionalnych 
Izb Obrachunkowych.

Konsekwencją zbyt 
małej ilości instalacji jest 
zaprzestawanie odbio-
rów odpadów przez firmy 
w kolejnych już gminach. 
Informujemy, że jeżeli w 
przeciągu kilku – kilkuna-
stu najbliższych dni nie 
zostaną podjęte radykal-
ne i skuteczne działania, 
powodujące rozpoczęcie 
odbioru odpadów przez in-
stalacje, to na ulicach całe-
go regionu zaczną zalegać 
odpady, co w konsekwencji 
doprowadzi do zagrożenia 
sanitarno – epidemiologicz-
nego.

Aby rozwiązać problem 
małej liczby instalacji, wno-
simy o przyspieszenie pro-
cesu decyzyjnego – przed 
wydaniem zezwoleń na pro-
wadzenie nowych obiektów 
oraz skrócenie procesu 

odwoławczego. Do czasu 
poprawy sytuacji w regionie 
należy uwolnić rejonizację 
w gospodarce odpada-
mi. Dlatego też w okresie 
przejściowym powinno się 
zezwolić na transport i za-
gospodarowanie odpadów 
w sąsiednich regionach 
i województwach, które 
posiadają zdecydowanie 

większe moce przerobowe.
Mamy nadzieję, że wła-

dze zarówno wojewódzkie, 
jak i rządowe w krótkim 
czasie pomogą rozwiązać 
ten bardzo duży gospodar-
czo i społecznie problem. 
Oczekujemy w trybie pil-
nym wyznaczenia terminu 
spotkania z Ministrem Śro-
dowiska”.
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W październiku br. spo-
tykali się na zajęciach  
w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Wiązownie oraz 
świetlicach wiejskich. 
Zwieńczeniem pracy była 
wystawa fotograficzna pod-
czas uroczystości obcho-
dów Święta Niepodległo-
ści. Instruktor prowadzący 
zajęcia - Krystian Herncisz 
stwierdził, że to wielka ra-
dość wspólną pracą uświet-
nić tak ważne wydarzenie. 
To wielki zaszczyt. - Uwa-
żam, że to wspaniałe, kie-
dy można połączyć pasję  
z czymś, co tworzy wspól-
ne dobro - powiedział. 

Paulina Sokół, dyrektor 
GOK Wiązowna: - Ta se-
sja fotograficzna ukazuje 
najbardziej ekscytujący 
okres w historii mody, który 
cechuje największa różno-
rodność: od roku 1918 do 
dziś. Prezentuje i omawia 
ubrania elit, uniformy, stro-
je sportowe, style uliczne. 
Efekt w postaci wystawy 
fotograficznej zapewne za-
chwyci każdego, kto intere-
suje się modą czy historią. 

Ostatnie stulecie było 
okresem wielkich przemian 
w modzie damskiej. Sztyw-
ne gorsety z początku XX 
wieku ustąpiły miejsca 
swobodniejszym ubraniom, 
takim jak te wprowadzone 
przez francuskiego projek-
tanta Paula Poireta. Styl 
życia kobiet dramatycznie 
zmieniły dwie wojny świa-
towe, podobnie radykal-
nym transformacjom uległ 
ich sposób ubierania się. 
Etapy historii rewolucji  
w modzie prześledzimy 
dzięki powstałej wystawie. 

Poniżej uczestnicy pro-
jektu sami opowiadają, jak 
im się przy nim pracowało.

Karolina Trzaskowska: - 
Pierwszy raz wzięłam udział 
w takiej sesji fotograficznej. 
Przyznam się, że trud-
no było mi się przełamać, 
gdy przed sobą widziałam 
kilkanaście obiektywów. 
Byłam zestresowana i nie 
wiedziałam, jak się usta-
wić. Fotografowie podpo-
wiedzieli mi, jak pozować 
i uspokoili, a jednocześnie 
rozbawili (dzięki temu na 
niektórych zdjęciach mam 

100 lat w modzie – 100 lat Niepodległej
Fotografowie z sekcji fotograficznej Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Wiązownie postanowili w bardzo orygi-
nalny sposób uczcić 100-lecie odzyskania niepodle-
głości, realizując projekt “100 lat w modzie”. 

naturalny uśmiech). Oso-
biście uwielbiam przymie-
rzać stroje z różnych epok, 
więc udział w tej sesji był 
dla mnie wspaniałą okazją 
do przełamania się, gdyż 
zazwyczaj stoję po drugiej 
stronie kamery. 

Krystyna Motyka: - Se-
sja zdjęciowa na 100- lecie 
odzyskania niepodległości 
zadedykowana modzie jest 
pomysłem nietuzinkowym i 
interesującym. Stroje, fry-
zura i stylizacja pozwala-
ła przenieść się w odległe 
czasy, zanurzyć się w mi-
niony świat, poczuć klimat 
dawnych lat. 

Katarzyna Gut: - Od 
kilku tygodni uczestniczę  
w zajęciach fotograficz-
nych prowadzonych przez 
Gminny Ośrodek Kultury w 
Wiązownie. Swoją przygo-
dę rozpoczęłam od udziału  
w sesji zdjęciowej „100 lat w 
modzie”. Będzie ona przed-
stawiać modeli i modelki w 
strojach z wybranych okre-
sów historycznych na prze-
strzeni ostatniego wieku. 
Pomysł na stworzenie takiej 
sesji wydał mi się bardzo 
ciekawy, ponieważ mogli-
śmy liczyć na pomoc ko-
stiumologa i charakteryza-
torki. Moda od zawsze jest 
bardzo ważnym elementem 
naszej codzienności, nie-
zależnie od czasów, w któ-
rych żyjemy. Dzięki tej wy-
stawie możemy zobaczyć 
cechy charakterystyczne 
danych epok i uświadomić 
sobie, że dzisiejsza moda 
jest mieszanką wszystkich 
stylów z przeszłości.

Paulina Peczyńska: 
-  Jest to według mnie bar-
dzo ciekawy pomysł oraz 
wyzwanie dla nas - fotogra-
fów amatorów. Nasi modele 
oraz modelki mogli poczuć 
na własnej skórze, jak zmie-
niły się zwyczaje ubranio-
we. A my mogliśmy zmie-
rzyć się z próbą stworzenia 
klimatu starych fotografii. 
Po raz pierwszy także mieli-
śmy możliwość pracowania 
z profesjonalną wizażyst-
ką. Serdecznie zapraszam 
wszystkich na nasze zajęcia 
z aparatem bądź w roli mo-
dela lub modelki.

Anka Maroszek: - Foto-

grafuję dla siebie. Lubię nie-
przewidywalność w fotogra-
fii. Czasem planuję ujęcie,  
a czasem spontanicznie „ła-
pię” chwileczkę. (...)  Uwiel-
biam ludzi i uwielbiam robić im 
portrety. Ten rodzaj fotografii 
zawładnął moim sercem.

Waleria Guściora: - Se-

sja w ramach obchodów 
100-lecia odzyskania nie-
podległości przez Polskę 
,,100 lat w modzie” była 
bardzo inspirująca i owoc-
na. Ważnym jej elementem 
były stroje (dziękujemy pani 
dyrektor GOK) oraz profe-
sjonalny make up (Gabrie-

la Kornatowska). Ta sesja 
była SUPER.

Patrycja Witan: - Moim 
zdaniem sesja była bardzo 
udana. Fotografie wyszły 
naprawdę super i to również 
zasługa naszych modeli, że 
tak świetnie pozowali. Za-
praszamy wszystkich chęt-

Iwona Baran

Katarzyna Zapacka-Mlądzka

Arkadiusz Pęczyński

Piotr Lewandowski

Waleria Guściora Patrycja Witan

Cezary Pękul

Katarzyna Gut

Waleria Guściora

Anna Maroszek

Waleria Guściora
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nych na kolejne sesje.
Gabriela Kornatowska, 

Gabriella Beauty: - Sesje 
zdjęciowa uważam za uda-
ną. Z mojej strony był wizaż, 
stylizacja fryzur oraz dobór 
ubioru do panującej w da-
nym okresie mody. Praca w 
tym zespole dała mi wiele 

radości , każdemu serdecz-
nie polecam pojawić się na 
zajęciach fotograficznych  
w GOK Wiązowna pod opie-
ką Krystiana Herncisza.”

Krystian Herncisz: - Za-
interesowanych fotografią 
zapraszamy do nas, do 
GOK w Wiązownie.

Jakub Ganowski

Anna Salamon Cezary Pękul

Patrycja Witan

Danuta Podgórska

Paulina Pęczyńska Izabela Trzaska Cezary Pękul

Paulina Pęczyńska
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Celestynowski Gmin-
ny Ośrodek Kultury i 
Sportu zaprosił członków 
Klubu Dojrzałego Czło-
wieka do remizy w Cele-
stynowie na wieczór an-
drzejkowy.

Wiele osób dojrzałych 
liczyło na wróżby, lanie 
wosku przez klucz i inne 
czary mary. I tak było. Oto 
przed licznie zgromadzoną 
publicznością pojawiła się, 
niczym wyczarowana przez 
dyrektor Hannę Pawłow-
ską, dobra wróżka Katarzy-
na Żak, która swoim recita-
lem sprawiła, że nagle, jak 

Andrzejki w remizie
za dotknięciem czarodziej-
skiej różki, znaleźliśmy się 
wszyscy w krainie wielkie-
go świata piosenki. Piose-
nek Hemara, Młynarskie-
go, Podsiadły, Osieckiej…
słuchać było za mało. In-
terpretacja „Żaku” była tak 
doskonała, że Katarzyna 
bisowała, a publiczność na 
stojąco biła brawo.

Po koncercie na sce-
nie zainstalował się zespół 
Metrum Event, więc krze-
sła poszły w kąt, a dojrzali 
ruszyli do tańczenia przy 
znanych i popularnych me-
lodiach.

AnKa

Małgorzata Pieczyńska 
przyznaje, że nie należy do 
osób, które szukają szczę-
ścia na zewnątrz i na siłę 
za nim gonią. Ona gene-
ruje je w sobie, bo szczę-
ście to dla niej stan umysłu. 
Jej zdaniem, jeśli życie nie 
daje powodów do rado-
ści, to przecież można je 
stworzyć samemu. Aktorka  
z dużym dystansem pod-
chodzi natomiast do kon-
sumpcjonizmu.

– Staram się to wypo-
środkować. Nie staram się 
tego oceniać w kategorycz-
ny sposób, bo każdy ma 
swój czas w życiu i swoją 
świadomość, nie można 
własnej narzucać jako lep-
szej. Wiem, że szczęście to 
nie jest nic, co można sobie 
kupić i szczęścia nie da ani 
nowy ciuch, ani nowy sa-
mochód, ani skórzana sofa. 
Szczęście to stan umysłu, 
który można generować 
samemu, niezależnie od tej 
całej konfiguracji zewnętrz-
nej – mówi agencji Newse-
ria Małgorzata Pieczyńska, 
aktorka.

Małgorzata Pieczyńska 
podkreśla, że czuje się  
w życiu spełniona i szczę-
śliwa. Pod każdym wzglę-
dem, i prywatnym, i zawo-
dowym.

– Chyba bym zgrzeszy-
ła, jakbym powiedziała, że 
nie. Na pewno szczęście 
nie musi się manifestować 
w jakiś podskokach, cho-
ciaż mogę podskoczyć, ale 
na pewno jestem szczęśli-
wa takim poczuciem zna-
lezienia swojego miejsca  
w świecie i harmonii ze 

Małgorzata Pieczyńska: 
Szczęście to stan umysłu

Zdaniem Małgorzaty Pieczyńskiej nie dobra materialne, sława czy popularność 
czynią człowieka szczęśliwym, lecz świadomość, że spełniło się w życiu jakąś mi-
sję. Ona sama nie ukrywa, że na pierwszym miejscu stawia rodzinę. Jest więc dum-
na, że udało jej się wychować syna na porządnego człowieka, a wraz z ukochanym 
mężczyzną tworzą zgodny związek, który przetrwał już ponad trzy dekady. Aktorka 
przyznaje, że osiągnęła w życiu harmonię i umie znaleźć równowagę pomiędzy 
życiem prywatnym a obowiązkami zawodowymi.

światem zewnętrznym. 
Szczęśliwa jestem z wy-
chowania syna na fan-
tastycznego, młodego 
mężczyznę, z relacji, któ-
rą mamy z mężem od 32 
lat, też w tym środowisku 
niecodziennym, cały czas 
mam jakieś zawodowe za-
dania, więc wydaje mi się, 
że jestem szczęśliwa, ale 
to zależy, co kto chce na-
zwać szczęściem – mówi 
Małgorzata Pieczyńska.

Pieczyńska gra za-
równo w polskich, jak  
i szwedzkich produkcjach. 
Żyje więc na walizkach 
i ma dwa domy, ale jak 
podkreśla, nie tylko nie 
zaszkodziło to jej związ-
kowi, lecz także jeszcze 
go wzmocniło. Wraz z mę-
żem nauczyli się bowiem 
dawać pozytywną wartość 
temu, co tak często działa 

na niekorzyść miłości, czyli 
rozłące. Aktorka zdradza, 
że zmęczona obowiązkami 
zawodowymi bardzo lubi 
wracać do Szwecji. Wtedy 
we dwójkę wyjeżdżają do 
chaty pod Sztokholmem, 
gdzie nie ma telewizora 
ani komputera. Cieszą się 
przyrodą, przyjmują gości 
pod wiekową czereśnią  
i częstują upieczonym 
przez siebie chlebem i do-
mowymi przetworami.

– Mam takie motto na 
życie, po Helmucie Kajza-
rze, wspaniałym drama-
turgu, poecie, reżyserze, 
który w „Manifeście teatru 
meta-codziennego” napisał 
m.in: „Postaraj się z co-
dziennego krajania chleba 
uczynić krajanie tortu uro-
dzinowego”. Całe życie się 
staram – dodaje Małgorza-
ta Pieczyńska.

Gminny Ośrodek Kul-
tury i Sportu w Celesty-
nowie zaprasza wszystkie 
dzieci wraz z opiekunami 
na „Bajkową niedzielę”. 
W programie m.in.: wy-
stęp Natalii Rokickiej i Ali-
cji Kwiatkowskiej (sekcja 
muzyczna Edwarda Piku-
li), występ dzieci z sekcji 
baletowej oraz jazz i mo-
dern-jazz GOKiS, występy 
dzieci z „Kuźni Talentów 
Muzycznych” pod kierun-

Bajkowa niedziela
kiem Dariusza Wesołow-
skiego oraz wiele, wiele 
innych. Dodatkowo odbę-
dą się rodzinne warsztaty 
przedświąteczne, wysta-
wa prac nagrodzonych 
w konkursie „Moja świą-
teczna choinka” oraz prac 
wykonanych przez uczest-
ników zajęć ceramicz-
nych i sztuk pięknych. Dla 
każdego dziecka przewi-
dziano drobny upominek. 
Wstęp wolny.

2 grudnia (niedziela), godz. 16.00
Hala sportowa w Celestynowie, ul. prof. Hilarego 

Koprowskiego 2

Koncert w parafii
Ks. Andrzej Jaczew-

ski, proboszcz parafii p.w. 
Wszystkich Świętych w 
Sobieniach-Jeziorach za-
prasza w niedzielę 25 li-
stopada 2018 r. o godz. 
17.00 na uroczystą mszę 

św. i koncert z okazji 100. 
rocznicy odzyskania niepod-
ległości i 110-lecia działalno-
ści chóru parafialnego.

Wystąpią: chór parafii 
p.w. Wszystkich Świętych, 
soliści: Justyna Jedynak-

-Obłoza i Jolanta Kaczyń-
ska-Lechnio, orkiestra in-
strumentów dętych Trąbki. 
Kierownik artystyczny: 
Grzegorz Zakrzewski, dy-
rygent: Kazimierz Bukat.
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Stowarzyszenie LGD 
Natura i Kultura zapra-
sza na VIII edycję Kon-
kursu na Korowód Kolę-
dowy, która odbędzie się  
11 stycznia 2019 r. w Miej-
sko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Karczewie,  
ul. Widok 2.

Przedmiotem konkur-
su jest przygotowanie  
i zaprezentowanie przez 
grupy kolędnicze progra-
mu artystycznego zwią-
zanego z kolędowaniem 
w okresie bożonarodze-
niowym. Przewidujemy 
występy grup wielopoko-
leniowych.

Zwycięzców będzie-
my wybierać w 3 katego-
riach:
- najlepsza grupa

Konkurs  
na Korowód Kolędowy

- najlepszy aktor
- najlepszy scenariusz
 Przewidujemy wystę-
py grup wielopokolenio-
wych.

 Aby wziąć udział  
w konkursie należy wy-
pełnić kartę uczestnictwa 
i dostarczyć ją do siedzi-
by Biura, bądź przesłać 
na adres: biuro@natura-
ikultura.pl.

Na zgłoszenia czeka-
my do dnia 28.12.2018r.
(w przypadku dostarcze-
nia zgłoszenia pocztą  
- liczy się data wpływu).

Szczegółowe informa-
cje dotyczące konkursu 
na stronie www.natura-
ikultura.pl , pod nr telefo-
nu: 22 610 4493

LGD Natura i Kultura

Karczew

Zapraszamy najmłod-
szych na dalsze przygody 
Emmy i Kacpra, tym razem 
w filmie pt. „Magiczne świę-
ta Emmy i Kacpra”. Para 
przyjaciół: Kacper i Emma 
oczekują na święta Bożego 
Narodzenia. Dziewczynka 
pragnie, by w ten wyjątko-
wy czas spadł śnieg. Aby 
jej marzenie się spełniło, 
postanawia interweniować  
u samego świętego Miko-
łaja. Wspólnie z Kacprem 

Józefów

Kino dla dzieci
starają się wprowa-
dzić w domu bożona-
rodzeniowy, magiczny  
i rodzinny klimat. Oby-
dwoje marzą także  
o tym, by dziadek, 
który zaplanował spę-
dzenie świąt w górach 
z przyjaciółką Ingą, przyje-
chał jednak do nich. Zrobią 
wszystko, co w ich mocy, 
żeby osiągnąć założony cel. 
Czy im się to uda? Czy na 
święta spadnie śnieg? Czy 

spędzą je w rodzinnym gro-
nie? Wstęp wolny.

1 grudnia (sobota), 
godz. 11.00

MOK Józefów, 
ul. Wyszyńskiego 1

Miejski Ośrodek Kultury 
w Józefowie zaprasza na 
„Podaj dłoń” , czyli spektakl 
w wykonaniu aktorów teatru 
„Mam teatr” (reżyseria Ja-
nusz Zakrzeński). Wystąpią: 
Piotr – Aleksander Miko-
łajczak,  Anna – Marzanna 

Rodzinne tajemnice
Graff. W kochającej się ro-
dzinie Lubienieckich skry-
wane są tajemnice. Pełna 
miłości do dzieci, wnuków 
i prawnuków babcia Anna 
nie rozmawiała z nikim o 
wojnie. Nikt nie wie, jak na-
prawdę zginął wtedy dzia-

dek. Gdy po śmierci babci 
wnuczka segreguje rzeczy, 
prawda wychodzi na jaw… 
Bilety w cenie 20 zł.

25 listopada (niedziela), 
godz. 18.00

MOK Józefów,  
ul. Wyszyńskiego 1

Koniec listopada upłynie 
pod znakiem sztuki, a to za 
sprawą wernisażu wystawy 
„Trzy spojrzenia” autorstwa 
absolwentek  studiów pody-
plomowych Akademii Sztuk 
Pięknych im. Wł. Strzemiń-
skiego w Łodzi, Wydziału 
Malarstwa i Grafiki. Artystki: 
Małgorzata Jaworska, Ur-
szula Poncyljusz oraz Anna 
Stachera zaprezentują pra-
ce w różnych technikach, 

Trzy spojrzenia
niekiedy eksperymental-
nych, z dziedziny malarstwa, 
grafiki i kolażu. Wstęp wolny.

Małgorzata Jaworska 
uprawia malarstwo sztalu-
gowe, grafikę, kolaż i rysu-
nek - niekiedy podejmuje  
w swoich pracach wątki 
osobiste. Obrazy Urszuli 
Poncyljusz są rezultatem 
eksperymentów i poszu-
kiwań, a także starań, aby 
odwzorować świat w spo-

sób odrębny i indywidu-
alny. Należy do Związku 
Polskich Artystów Malarzy  
i Grafików. Prace Anny Sta-
chery są często wynikiem 
osobistych przeżyć i emo-
cji, do wyrażenia których 
artystka poszukuje odpo-
wiedniej formy wyrazu.

30 listopada (piątek), 
godz. 18.00

MOK Józefów, 
ul. Wyszyńskiego 1

Rafał Milach oraz Miej-
ski Ośrodek Kultury w Jó-
zefowie zapraszają na 
fotograficzny spacer krajo-
brazowy. Rafał Milach jest 
fotografem, autorem ksią-
żek, współzałożycielem 
kolektywu fotograficznego 
Sputnik Photos oraz laure-
atem World Press Photo. 
Czeka Was wycieczka po 
współczesnej architekturze 
warszawskich i podwar-
szawskich dzielnic. Po-
znacie różnorodność dużej 
(centra handlowe, instytu-
cje, szkoły) i drobnej (kioski, 
budki, małe domki, domy, 
place zabaw) architektury 

Spacer po architekturze

i to, w jaki sposób kształtu-
je ona przestrzeń, w której 
mieszkamy. Po spacerze 
zostaną obejrzane i omó-
wione wspólnie wykonane 
zdjęcia. Wstęp wolny, obo-

wiązują zapisy. Zbiórka pod 
MOK Józefów.

1 grudnia (sobota), 
godz. 11.00

MOK Józefów,
 ul. Wyszyńskiego 1

Gminny Ośrodek Kul-
tury w Wiązownie za-
prasza na koncert z nie-
spodziankami dla dzieci. 
„Chór, chór hurra!” to 
widowisko, które otwo-
rzy przed Wami tajem-

Wiązowna

Chór, chór, hurra!
nice chóralnego tralala, 
to również koncert dla 
całych rodzin. Poznacie 
tajniki pracy chóru i dy-
rygenta i nie tylko. Licz-
ba miejsc ograniczona 
- obowiązują wejściówki.

1 grudnia (sobota), godz. 14.00
Dom Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej
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POSZUKUJEMY HANDLOWCA
I DZIENNIKARZA DO WSPÓŁPRACY

PORTAL i TYGODNIK

biuro@iotwock.info

Jak informują na facebo-
okowym profilu organizato-
rzy, czyli Łukasz Łukasz i 
Żaneta Kornatowska - cel 
akcji jest jasny i wszystkim 
dobrze znany: “zbieramy 
na pomoc i rehabilitacje dla 
Michała Wielgomasza”.

To ambitny młody czło-
wiek, pasjonat motoryzacji, 
który jeszcze na początku 
roku planował otworzyć 
własny warsztat samocho-
dowy. Niestety, 18 kwietnia 
2018 roku z powodu cho-
roby autoimmunologicznej 
Michał trafił do szpitala na 
Banacha w Warszawie. 
Po niedługim pobycie zo-
stał wprowadzony w stan 
śpiączki farmakologicznej. 
Początkowo leczenie nie 
przynosiło oczekiwanych 
efektów. 7 sierpnia podjęto 
decyzję o wybudzeniu, lecz 
jego organizm się nie wy-
budził. 13 września został 
przewieziony do Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Opiekuń-
czego w Bielawie i od mo-
mentu rozpoczęcia rehabi-

Mikołajkowo-
-sportowy  

zawrót głowy 
dla Michała

Grupa pozytywnie zakręconych osób organizuje mi-
kołajki w klimacie tańca i fitnessu, którego uczestni-
cy bawiąc się, mogą pomóc walczącemu o powrót do 
zdrowia 21-letniemu Michałowi z Karczewa.

Michałowi można też pomóc, przesyłając datek 
na jego konto prowadzone przez Fundację:

Santander Bank Polska S.A
82 1090 1753 0000 0001 3749 2237

Fundacja #DrużynaBłażeja
ul. Ejsmonda 48 a, 05-420 Józefów

w tytule należy wpisać:

„Michał Wielgomasz - darowizna 
na poprawę i ochronę zdrowia”

litacji stan Michała zaczął 
się poprawiać. Aktualnie 
może poruszać rękoma, 
głową oraz są widoczne 
delikatne ruchy nóg.

Jego niespodziewanie 
postępująca choroba poru-
szyła wielu mieszkańców 
Karczewa. 

Od 7 listopada Michał 
został podopiecznym Fun-
dacji #Drużyna Błażeja, 
dzięki czemu jest możliwe 
organizowanie akcji pu-
blicznych, aby zebrać dla 
niego fundusze na długą i 
kosztowną rehabilitację.

Właśnie takie imprezy, 
jaka np. odbędzie się 9 
grudnia w ZSEG Otwock, 
ul. Konopnickiej 3. Nic spe-
cjalnego nie trzeba przygo-
towywać, aby wziąć udział: 
wystarczy przyjść z cza-
peczką Mikołaja, wrzucić 
coś do puszki i poćwiczyć!

Wydarzenie trwa od 
godziny 15.30 do 17.00.

Zachęcamy: Zostań Mi-
kołajem dla Michała!

Rozpoczęta w ostatnią 
niedzielę, 18 listopada, ak-
cja zbiegła się z obchodzo-
nym po raz drugi w koście-
le katolickim, Światowym 
Dniem Ubogich. Każdy, kto 
chce wesprzeć uboższych 
od siebie i podzielić się  
z nimi tym, co ma, będzie 

Torba Miłosierdzia
W parafiach archidiecezji siedleckiej, do której zalicza się część miejscowości  
z naszego rejonu, po raz kolejny przed okresem świąt Bożego Narodzenia wy-
startował projekt Caritasu pod nazwą „Torba Miłosierdzia”. Jego celem jest 
wzmocnienie oraz poszerzenie zbiórek żywności z długim terminem przydatno-
ści i środków czystości dla potrzebujących. 

mógł to uczynić, pobierając 
specjalną torbę, w której 
umieszczone są wskazów-
ki i niezbędne wiadomości  
o zbiórce, a także lista naj-
bardziej potrzebnych rze-
czy. Te wyjątkowe siatki na 
zakupy można odebrać od 
wolontariuszy z parafialnych 

zespołów Caritas, którzy,  
w razie wątpliwości, udzielą 
szczegółowych informacji. 
Wypełnione torby należy 
zwrócić do niedzieli, 2 grud-
nia przedstawicielom orga-
nizacji działających przy ko-
ściołach parafialnych.

Sebastian Rębkowski
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Niewdzięczność zakró-
lowała. Oto internetowy 
Onet podał, że seniorzy 
padają ofiarami przemo-
cy domowej niemal tak 
często jak dzieci. 

W roku 2014 w grupie 
dziesięciu tysięcy ludzi 
ucierpiało średnio 5,4 osób 
starszych i 6 dzieci. Jed-
nak sytuacja staruszków 
jest bardziej dramatyczna, 
gdyż nie chroni ich żadne 
prawo. Specjaliści przyzna-
ją, że niełatwo polepszyć 
sytuację poszkodowanych 
seniorów. Osoby starsze 
mają z wielu powodów 
trudności ze zgłaszaniem 
przypadków stosowania 
wobec nich przemocy, naj-
częściej więc utrzymują je 
w tajemnicy. Można śmiało 
powiedzieć, że seniorzy to 
wielcy zapomniani naszego 
społeczeństwa. Przypomi-
namy sobie o nich, a raczej 
o problemie przemocy wo-
bec nich wtedy, gdy ktoś 
starszy ginie z rąk morder-
cy. Znęcanie się nad senio-
rami można sprowadzić do 
takich samych schematów, 
co przemoc wobec dzieci  
i kobiet. Jednak dręczenie 
starszych ludzi przybiera 

Piórem kronikarza

Niepotrzebny staruszek
czasem spe-
cyficzną for-
mę. Może to 
być zaniedba-
nie (zła opie-
ka sanitarna, 
nieodpowied-
nia higiena...) 
albo naduży-
cie ekono-
miczne – przy-
właszczenie 
dóbr, wpływa-
nie na treść 
tes tamentu , 
by zdobyć 
spadek i, co 
staje się co-
raz powszechniejsze, przy-
właszczanie emerytur. Do 
tego dochodzi maltretowa-
nie psychiczne, fizyczne, a 
nawet seksualne. Niestety, 
do dręczenia czy maltreto-
wania można też dołączyć 
niskie świadczenia przy-
znawane przez państwo, 
co uniemożliwia emerytom 
godne spędzanie starości. 
Według danych minister-
stwa spraw wewnętrznych 
Hiszpanii w latach 1999-
2001 odnotowano 14-pro-
centowy wzrost liczby ak-
tów przemocy wobec ludzi 
starszych. Niestety, polskie 
ministerstwo takich staty-

styk nie prowadzi.
W Hiszpanii ukazała się 

właśnie książka polskiego 
filozofa i socjologa Zyg-
munta Baumana pt. „Życie 
na przemiał”, w której au-
tor przedstawił niepokoją-
cy obraz „ludzi-odpadów”.  
W wywiadzie dla ,,La Van-
guardia” Bauman mówił: 
„Zanim nastała nowocze-
sność, żyliśmy w społe-
czeństwie rolniczym. Sza-
nowaliśmy wszystko, co 
mieliśmy, potrafiliśmy wyko-
rzystać każdy odpad, każdy 
śmieć. Żaden człowiek nie 
czuł się niepotrzebny. Mógł 
zawsze chwycić za łopatę 
albo zacząć zbierać owoce 

– jego trud słu-
żył wtedy całej 
społeczności. 
Czasy jednak 
się zmieniły, na-
stała nowocze-
sność, a wraz 
z nią pojawiły 
się górnictwo i 
przemysł. Prze-
staliśmy utylizo-
wać śmieci, któ-
rych gromadzi 
się coraz wię-
cej. Z czasem 
też pojawili się 
„ludzie odpady”. 
Teraz, jeśli czło-

wiek nie bierze udziału w 
procesie produkcji, ponie-
waż jest zbyt chory lub za 
stary, inni traktują go jako 
pasożyta. Mamy zatem do 
wyboru dwie drogi: albo 
produkujemy śmieci, albo 
z czasem sami się nimi 
stajemy. Jest tak bowiem, 
że logika nowoczesności 
wymaga od nas, byśmy 
nieprzerwanie tworzyli od-
pady. Ulegamy modzie, 
która każe nam wyrzucać 
nawet nowe, niezniszczone 
meble czy ubrania. Moder-
nizacja sama w sobie jest 
czymś wymuszonym, bo 
brak jej racjonalności. Po 

prostu pewna grupa ludzi 
chce nam sprzedać swój 
produkt, więc tłumaczy, że 
nasz jest niemodny. Rów-
nież politycy będący u wła-
dzy starają się zaprowadzić 
nowy porządek, którym za-
stąpią ten stary, stworzony 
przez ich poprzedników.”

Przypominają mi się  
z dzieciństwa książki opi-
sujące indiańskie szcze-
py, w których starszyzna,  
a więc osoby stare i czę-
sto już zniedołężniałe, ale 
z olbrzymim bagażem do-
świadczeń życiowych, za-
siadają w kręgu i, ćmiąc 
fajkę, doradzają wodzowi 
w podejmowaniu ważnych 
decyzji.

Wszystko wokół nas  nie-
ustannie się zmienia i pod-
lega modzie, ale na Boga! 
nie wyrzucajmy na śmieci 
naszych staruszków.

Andrzej Kamiński
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Hasło krzyżówki panoramicznej  z 16 listopada 2018: .
MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "JÓZEFOVIA".

Imieniny 
23 listopada - Felicyty, Adeli, Klemensa
24 listopada - Flory, Walentego, Jana
25 listopada - Katarzyny, Erazma
26 listopada - Konrada, Leonarda
27 listopada - Waleriana, Wirgiliusza
28 listopada - Zdzisława, Jakuba
29 listopada - Saturnina, Błażeja

Święta... całkiem nietypowe
24 listopada - Katarzynki
Ten polski zwyczaj świąteczny jest męskim odpowiednikiem
andrzejek. W wigilię św. Katarzyny Aleksandryjskiej kawalerowie
mają więc okazję powróżyć sobie, co do przyszłego ożenku
24 listopada -  Dzień Buraka
Burak często kojarzy nam się z nielu-
bianymi osobami, dlatego warto docenić
to warzywo przynajmniej w Dzień Buraka.
Mają one bowiem bardzo pozytywny
wpływ na cały organizm, m. in. na układ
krwionośny nerwowy, pokarmowy,
odpornościowy czy hormonalny.

25 listopada - Dzień Pluszowego Misia
Mały, duży, bury, kolorowy, milutki, z kokardką czy w kubraczku...
Każdy posiada bądź posiadał własnego ulubionego misia plus-

zowego. Jest to jedna z najpopu-
larniejszych zabawek w Europie już od

XIX wieku! Miś pluszowy nieodłącznie
kojarzony jest z beztroskim czasem dziecińst-

wa. Wiele razy, pewnie, dla Was był
kumplem do zabawy, kompanem po-
dróży, przyjacielem, któremu można
wszystko powiedzieć, antidotum na
nocne koszmary. 

28 listopada - Dzień Pocałunku
To święto obchodzimy także w inne dni w roku. Ten jednak kto
lubi się całować, z pewnością każdego dnia znajdzie do tego
dobrą okazję.

Kartka z
kalendarza

Krzyżówka panoramiczna z hasłem

SUDOKU
7 2 5 9

7 4 6

3 1 5

4 1 9

8 3 7

3 9 4

7 3 5

5 6 9

8 2 4 1

Do wykonania idealnego
selfie z czworonożnym
ulubieńcem potrzeba
dużo cierpliwości – za-
równo psa, jak i jego
właściciela. Psia uwaga
często skupia się na wielu
innych rzeczach, tylko nie
na obiektywie. Z pomocą
przychodzą proste, ale
skuteczne gadżety, takie
jak klipsy z psimi przys-
makami. 

Zamocowane na smartfonie
przykuwają uwagę zwierzaka
i skłaniają do patrzenia prosto
w obiektyw. Specjalne aplikacje
pozwalają natomiast błyskaw-
icznie opublikować zdjęcie w
mediach społecznościowych. 

– Zrobienie sobie selfie z
psem bywa bardzo kłopotliwe.
Nawet jeżeli uda nam się za-
trzymać psa na chwilę u swo-
jego boku, to jego rozbiegany
wzrok nie zawsze będzie

skierowany akurat w aparat fo-
tograficzny – mówi agencji in-
formacyjnej Newseria Karolina
Kowalczyk, kierownik ds. ko-
munikacji korporacyjnej Mars
Polska.

Zestaw Selfiestix składa się
z trzech elementów. Pierwszy
z nich to niewielki klips umożli-
wiający przymocowanie przys-
maku do górnej części każdego
telefonu komórkowego. Następ-

ny to przekąska dentystyczna,
która dba o zdrowie zębów i
dziąseł psa. 

W zestawie znajduje się
również aplikacja mobilna, dz-
ięki której na gotowe zdjęcie
możliwe jest nałożenie
zabawnych filtrów. Aplikacja
wykorzystująca technologię
rozpoznawania rysów psa
dostępna jest w App Store i
Google Play.

Jak zrobić idealne selfie z psem?
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Przygarnij 
mnie!

CELESTYNÓW Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt zachęca do adopcji jego  

podopiecznych. 

INFORMACJE O ADOPCJI:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie

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

Szejk i Falafel to dwaj 
bracia, którzy niestety 
dorastają w schronisku. 
Mają zaledwie 7 miesię-
cy, ale zdążyli już zaznać 
życia na śmietniku, głodu, 
zimna i ludzkiej znieczuli-
cy. Choć bardzo by chcieli 
być blisko człowieka, na-
dal się boją. Całe życie 
jeszcze przed nimi. Po-
móżmy im znaleźć dom, 
w którym poczują się bez-
piecznie. To jeszcze prze-
cież psie dzieci!

Nr 241/18, 242/18

Tessa jest cudowną piesz-
czochą. To młoda, duża 
suczka, ale o tempera-
mencie szczeniaka. Jest 
dość aktywna i skoczna. 
Kraty schroniskowego 
boksu zdecydowanie jej 
nie sprzyjają. Niecierpliwie 
czeka na nowy dom! 
Nr 289/18

Najsłodsza Malinka 
wśród psiaków. Niewiel-
ka, ale ogromnie kocha-
jąca ludzi. Nie każcie jej 
dłużej czekać na wyma-
rzony dom! Nr 304/18
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Zawodnicy i zawod-
niczki rywalizowali w sie-
demnastu kategoriach wa-
gowych. Podczas walk w 
kategorii juniorów widocz-
na była otwarta rywalizacja 
skutkująca ciągłą wymianą 
ciosów. Kombinacje ciosów 
podczas walk juniorów były 
przeplatane akcjami prze-
myślanymi, ale też akcjami, 
które wprowadzały dużo 
chaosu podczas pojedyn-
ku. Za to w seniorskich po-
tyczkach dało się zauważyć 
dużo więcej rozważnych 
ruchów oraz taktykę dzia-
łań podczas pojedynków. 

Swoich reprezentan-
tów w turnieju miał otwoc-
ki klub „KO” Team Otwock: 
Wiktoria Szerszeń - o któ-
rej sukcesach pisaliśmy w 
poprzednim wydaniu - po-
twierdziła swoją wysoką 
formę, zdobywając dwa 
złote medale. To nie koniec 
sukcesów zawodników z 
Otwocka - złoty i brązowy 
medal dla Natalii Piętki, 
dwa srebra dla Krystiana 
Pietruchy oraz złoto i sre-
bro dla Krzysztofa Nowaka.

W turnieju Masters Cup 

W dniu 17 listopada 2018 
w Michałowicach odbyła 
się Mazowiecka Liga Ka-
rate, organizowana przez 
Okręgowy Związek Kara-
te Województwa Mazo-
wieckiego. 

W zawodach wzięło 
udział 140 najlepszych za-
wodników z całego Ma-
zowsza. Czteroosobowa 
kadra klubu karate Shin-
kyokushin Kazoku zdobyła 
4 medale. Na pierwszym 
miejscu podium uplasowa-
ły się Iga Rogowska i Julia 
Celińska. Dziewczynki wy-
grywały swoje walki z dużą 
przewagą albo nawet przed 
czasem. Drugie miejsce w 
swojej kategorii wiekowej za-
jęła Helena Głębicka, która  
w finałowej walce mimo du-
żej przewagi technicznej, 

Puchar Polski Kickboxingu w Otwocku
W hali sportowej ZSEG w Otwocku 16 - 17 listopada odbył się Puchar Polski kic-
kboxingu seniorów i juniorów w formule Kick Light oraz Masters Cup - Turniej 
Pierwszego Kroku w formule Kick Light. 

bardzo udany debiut za-
liczyli Piotr Pyza i Adrian 
Amrozik. Organizatorem 
turnieju był „KO” Team 
Otwock, Urząd Miasta 
Otwocka oraz Polski Zwią-
zek Kickboxingu. Poniżej 
przedstawiamy zwycięz-
ców poszczególnych kate-
gorii wagowych:
Seniorzy:
-94kg
Cezary Pleta (MUKS Olim-
pia Kickboxing Nowe Mia-
sto Lubawskie)
-94kg
Mateusz Kamiński (X Fight 
Piaseczno)
-84kg
Mark Kołłątaj (X Fight Pia-
seczno)
-79kg
Mark Kołłątaj (X Fight Pia-
seczno)
-69kg
Jakub Strzyżewski (KSW 
Łuków)
-63kg
Maciej Tercjak (Włocław-
ski Klub Sportów Walki - 
WKSW
Juniorzy :
-50kg
Katarzyna Stryjkowska 

(Wejherowskie Stowarzy-
szenie Sportowe)
-84kg
Igor Sikora (Powerbeck 
Gym & Fitness Kożuchów)
-79kg
Krzysztof Nowak (Otwock 
„KO” Team / Kickboxing, 
K-1, Muay Thai /)
-74kg
Dariusz Giera (MKS Wicher 
Kobyłka)
-69kg
Kamil Szczygielski (KSW 
Łuków)
-57kg
Albert Mederski (MUKS 
Olimpia Nowe Miasto 
Lubawskie)
+70kg
Maja Gontarz (Ożarowska 
Szkoła Kickboxingu)
-65kg
Wiktoria Szerszeń (KO 
Team Otwock)
-60kg
Wiktoria Szerszeń (KO 
Team Otwock)
-55kg
Agata Kacprzak (X Fight 
Piaseczno)
-50kg
Natalia Piętka (KO Team 
Otwock)

Weekend pełen sukcesów  
w Klubie Karate KAZOKU!

dała się trafić w kask, więc 
punkty zostały przyznane 
przeciwniczce. Brązowy 
medal zdobył Krzyś Semik, 
który tym razem nieznacznie 
uległ swojemu przeciwniko-
wi w walce o finał. Postawa 
zawodników Klubu Kazoku 
na tych silnie obsadzonych 
zawodach jest godna podzi-
wu i pozwala mieć nadzieję 
na kolejne sukcesy sportowe 
w najbliższej przyszłości.

Niesamowite emocje to-
warzyszyły drużynie klubu 
Kazoku także podczas Tur-
nieju o Puchar Burmistrza 
Gminy Michałowice, gdzie 
zawodnicy klubu zdobyli 
aż 13 medali! W zawodach 
wzięło udział blisko 200 
zawodników z Mazowsza:  
I miejsce zdobyła Alicja Ku-
śmierz, II miejsce: Antek 
Kurek, Maja Matla, Natalia 

Gwiazdowicz, Daria Święto-
chowska, Julia Sitek, Domi-
nik Gryszkiewicz, Dominik 
Smoliński, Piotr Sylwano-
wicz, III miejsce: Leon Tra-
czyk, Julia Iwanicka, Emilia 
Nowicka i Kaja Niziołek. 
Kamil Wrona i Maja Sitek 
po bardzo dobrych walkach 
tym razem znaleźli się poza 
podium. Zawody te były do-
skonałą okazją dla młodych 
zawodników, którzy dopie-
ro co rozpoczynają swoją 
przygodę ze współzawod-
nictwem sportowym. Tre-
nerzy i cały klub są bardzo 
zadowoleni ze startu, z za-
angażowania zawodników  
i ze zdobytych medali. Mło-
dzi zawodnicy klubu Kazoku 
pokazali, że niedługo także 
oni będą rozpoznawalni  
w świecie karate.

Michał Malesa 
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W zawodach bierze 
udział jedenaście drużyn 
o intrygujących nieraz na-
zwach: SKY, Orki z Majorki, 
Żbiki, Kasztany, Pogorzela, 
FC Antoninek, Zielony Ce-
lestynów, Old Boye, Wspól-
nicy, Cles Team,Regut. Ze-
społy rywalizują w trzech 
grupach A,B i C. Do fazy 
pucharowej turnieju awan-
suje osiem drużyn. 

Pierwsza kolejka spo-
tkań pokazała, że rywaliza-
cja w grupach będzie bar-
dzo zacięta. 18 listopada 
rozegranych zostało siedem 

Nie można odmówić 
podopiecznym Grzegorza 
Ankiewicza ambicji oraz 
woli walki, ale to było zde-
cydowanie za mało, aby 
pokonać lepiej dyspono-
wane tego dnia zawodnicz-
ki Kwidzyna. Te zaś grały 
szybko, pewnie i - nieste-
ty dla naszych szczypior-
nistek - skutecznie aż do 
bólu. Niemal każdy zaini-
cjowany przez nie atak koń-
czył się zdobyczą bramko-
wą. W przeciwieństwie do 
naszych dziewczyn, które 
na początku spotkania na 
osiem rozegranych akcji 
tylko dwie zakończyły rzu-
tem na bramkę. W pozo-
stałych traciły piłkę lub nie 
były w stanie zamienić je 
na bramkę. Nic więc dziw-
nego, że starcie naszego 
zespołu z Kwidzynem było 
dość jednostronnym wi-
dowiskiem, a gospodynie 
spotkania od początku pro-
wadziły w tej rywalizacji.  
Z pozytywów wynikających 
z tej rywalizacji należy od-
notować postawę w kar-
czewskiej bramce Natalki 
Popis, która nie tylko obro-
niła dwa rzuty karne, ale i 
błysnęła kilkoma wysokiej 

Na rozegranym 17 listo-
pada w podwarszaw-
skich Michałowicach 
Turnieju Pierwszego 
Kroku Karate Kyoku-
shin znakomity wy-
stęp zanotowali po-
czątkujący zawodnicy 
Klubu Sportów Walki 
Bushi, zdobywając aż 
31 medali.

W zawodach wzięło 
udział ok. 150 młodych 
fighterów z 12 klubów z 
Mazowsza. KSW Bushi 
reprezentowało 32 za-
wodników.

W konkurencji kata 
pierwsze miejsca w swo-
ich kategoriach zdobyli: 
Jan Fila i Błażej Polak, a 
drugie miejsce zajął Ma-
teusz Szymański.

W konkurencji kumite 
złoto wywalczyli: Paweł 
Grunt, Mateusz Andrze-

Ruszył turniej halowej piłki nożnej  
o puchar wójta gminy Celestynów

W niedzielę osiemnastego listopada w hali sportowej 
w Celestynowie rozegrane zostały pierwsze mecze 
fazy grupowej turnieju halowej piłki nożnej o puchar 
wójta gminy Celestynów.

meczów, z czego tylko je-
den zakończył się remisem, 
a we wszystkich spotka-
niach padło aż trzydzieści 
bramek. Kolejne mecze tur-
nieju odbędą się w niedzielę 
25 listopada w godzinach 
17:00-20:30, a finał przewi-
dziany jest na 16 grudnia. 
Wszystkich chętnych zapra-
szamy do oglądania zma-
gań zawodników i do wspól-
nego kibicowania. 

Organizatorem turnieju 
jest Gminny Ośrodek Kultu-
ry i Sportu w Celestynowie.

Michał Kwiecień

31 medali 
“pierwszaków”

juk, Kacper Drwięga, Fa-
bian Moskal, Jan Czajka, 
Aleksander Szkodziński, 
Amelia Sieradzka, Julia 
Sierakowska, Aleksandra 
Radzikowska, Matylda 
Rękawek, Maja Berejko, 
Aniela Jędrkiewicz, Jan 
Fila

Srebro zdobyli: Ry-
szard Szkiełko, Maks Sie-
radzki, Marek Sychowiec, 
Bartłomiej Czarnecki, 
Ignacy Smółka, Jan Flo-
rek, Julia Skarbek, Matyl-
da Zielińska.

Brąz na szyi zawiesili: 
Mateusz Gałecki, Bruno 
Szkiełko, Michał Strze-
cha, Bartosz Malinowski, 
Monika Polak, Julia Ko-
bus, Lena Zabłocka.

Wyniki te cieszą tym 
bardziej, że dla większo-
ści zawodników był to 
pierwszy turniej w życiu.

AW

Piłkarska lekcja pokory
Zbyt dużo własnych błędów oraz nieskuteczność strzelecka zadecydowały o prze-
granej MKS-u Karczew w kolejnym meczu I ligi kobiet w piłce ręcznej rozgrywanym 
w Kwidzynie. W niedzielę, 18 listopada br. karczewianki uległy miejscowej drużynie 
MTS Kwidzyn 33:25 (14:10).

klasy interwencjami.
Mimo twardej, zdecydo-

wanej gry na parkiecie spo-
tkanie od początku do koń-
ca toczyło się w atmosferze 
fair play i mogło podobać 
się oglądającym je kibicom. 
Dla karczewianek zaś była 
to prawdziwa lekcja pił-
ki ręcznej oraz możliwość 
skonfrontowania swych 
umiejętności z markowym 
przeciwnikiem, którą mia-

ły przyjemność toczyć na 
pięknym, sportowym obiek-
cie przy ulicy Wiejskiej. 

Przed drużyną MKS 
Karczew jeszcze jedno 
trudne wyjazdowe spotka-
nie z K.S. AP Poznań już  
w najbliższą sobotę 24 li-
stopada br. Później - mecze 
u siebie, w których w końcu 
trzeba zacząć punktować. 

Andrzej Idziak
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Elżbieta Barszczewska  
w Otwocku i Świdrze

W mojej rodzinie Elżbieta Barszczewska była żywą legendą i jedną z najbar-
dziej szanowanych aktorek. Znałem przedwojenne filmy z jej udziałem. 

We wczesnej młodo-
ści widziałem ją na sce-
nach Teatru Narodowego  
w “Elektrze” Eurypidesa, 
“Wiśniowym sadzie” Cze-
chowa, “Fircyku w zalotach” 
Zabłockiego, “Moście” Sza-
niawskiego oraz w war-
szawskim Teatrze Polskim 
w “Nocy iguany” Williamsa 
i “Jakiej nie pragniesz” Pi-
randella. Ujmowało mnie 
jej aktorstwo uwznioślające 
grane bohaterki i nadające 
im ponadczasowy wymiar. 
Lubiłem również jej piękny 
głos znany mi także z Te-
atru Polskiego Radia. Fa-
scynował mnie również typ 
pięknej, szlachetnej i cie-
płej kobiety, jaki stworzyła 
na scenie i ekranie.

*
Osobiście zetknąłem 

się z panią Elżbietą po 
raz pierwszy w otwockim 
Liceum Ogólnokształcą-
cym nr 33, którego byłem 
uczniem. Jego dyrektor-
ka Anna Solska poprosi-
ła, abym zaopiekował się 
grupą aktorów, których za-
prosiła na występy we frag-
mentach znanych drama-
tów. Okazało się, że wśród 
nich znalazła się Elżbieta 
Barszczewska. Partne-
rowali jej m.in. Czesław 
Wołłejko, Igor Śmiałowski 
i Ignacy Gogolewski, który 
był absolwentem naszego 
liceum. W pamięci utkwi-
ły mi najbardziej sceny  
z “Niemców” Kruczkow-
skiego, w których pani 
Elżbieta grała Panią So-
erensen. Była przejmująca 
jako matka, która próbuje 
wydostać z więzienia syna 
aresztowanego przez ge-
stapo. Po występie odbyło 
się spotkanie aktorów z dy-
rekcją i nauczycielami. Ja 
także byłem na nie zapro-
szony jako przedstawiciel 
samorządu uczniowskiego, 
zajmujący się życiem kul-
turalnym szkoły. Do moich 
obowiązków należało wy-
głaszanie prelekcji i słów 
wiążących w koncertach 
muzycznych i poetyckich 
oraz przygotowywanie wy-

stępów teatralnych i kaba-
retowych. Podczas obiadu 
mogłem porozmawiać dłu-
żej z Czesławem Wołłej-
ką, który pytał o imprezy 
przeze mnie organizowa-
ne. Bacznie jednak obser-
wowałem panią Elżbietę, 
siedzącą skromnie z boku 
i przysłuchującą się roz-
mowom. Nie brała w nich 
udziału. Nie miała w sobie 
nic a nic z wielkiej gwiazdy, 
jaką była w oczach wie-
lu widzów. Wszyscy byli  
w nią wpatrzeni jak w obraz 
i jednocześnie zaskoczeni 
jej skromnością. W prostej, 
szarej sukience, z szarymi 
oczyma i lekko przyszarzo-
nymi włosami, bez żadnych 
biżuteryjnych ozdób, spra-
wiała wrażenie bardziej za-
konnicy niż aktorki wielbio-
nej przez tłumy. Mimo owej 
szarości była nadal bardzo 
piękna. Miała w sobie coś 
magnetyzującego i zara-
zem ujmująco uroczego. 
Była zdumiona, że wiem 
sporo o jej rolach i że do 
ściennej gazetki poświę-
conej Słowackiemu napi-
sałem esej o jej kreacjach  
w jego dramatach. Gazetka 
ta wisiała w głównym hallu, 
więc ją z dumą pokazałem 
pani Elżbiecie. Znalazły się 
tam jej zdjęcia w rolach Lilli 
Wenedy, Dianny w “Fanta-
zym”, Salomei w “Horsztyń-
skim” i Amelii w “Mazepie”. 
Dyrektorka i polonistka były 
szczęśliwe, że liceum może 
pochwalić się tą gazetką, ja 
zaś poprosiłem o autograf, 
który dostałem w zeszy-
cie od matematyki. Pani 
Elżbieta napisała w nim - 
“Panu Andrzejowi, kto wie - 
może przyszłemu redakto-
rowi - na pamiątkę Elżbieta 
Barszczewska”. Było to 16 
grudnia 1966 roku.

*
Rok później więzi sym-

patii, a potem intensywnej 
przyjaźni połączyły mnie  
z jej synem Juliuszem Wyrzy-
kowskim, pamiętnym Królem 
Maciusiem w filmie pod tym 
samym tytułem. On studio-
wał na Wydziale Aktorskim 

warszawskiej Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej 
(obecnie Akademia Teatral-
na), ja zaś na polonistyce na 
Uniwersytecie Warszawskim. 
Byliśmy w jednym plutonie  
w Studium Wojskowym, któ-
re nam obu mocno dawało 
się we znaki. Na dobre po-
łączyły nas spory historiozo-
ficzne i wydarzenia marcowe 
68’, które wybiły nam z głów 
złudzenia, co do panującego 
wówczas ustroju i dyktatury 
proletariatu jako najlepszej 
formy władzy. Oglądaliśmy 
wspólnie przedstawienia, fil-
my i wystawy, chodziliśmy 
na spacery. Julek pasjono-
wał się historią poszczegól-
nych monarchii, natomiast 
ja historią literatury i teatru. 
On bywał częstym gościem 
w moim domu rodzinnym 
w Świdrze, ja zaś w jego 
domu przy Alei Szucha  
w Warszawie. Po śmierci 
moich rodziców i po śmier-
ci ojca Julka - Mariana Wy-
rzykowskiego, wybitnego 
aktora, reżysera i pedago-
ga - za sprawą owdowia-
łej pani Elżbiety, stałem się  
w jej mieszkaniu niemal do-
mownikiem. Traktowany 
byłem przez nią i Julka jak 
członek rodziny. W każdy 
poniedziałek oglądaliśmy 
razem przedstawienia Te-
atru Telewizji. Świętowali-
śmy różne wydarzenia, za-
siadaliśmy wspólnie do 
świątecznego stołu. Okre-
sowo przemieszkiwałem 
w pokoju pana Mariana  
i korzystałem z bogatej biblio-
teki i płytoteki gospodarzy.

*
W latach siedemdziesią-

tych pani Elżbieta przyjeż-
dżała kilka lat z rzędu na 
wypoczynek do Świdra do 
niewielkiego domu wypo-
czynkowego należącego 
do Lecznicy Ministerstwa 
Zdrowia. Zazwyczaj po-
jawiała się w marcu, wy-
czerpana przesileniem zi-
mowo-wiosennym i latem, 
podczas urlopu, którego 
część spędzała wcześniej 
z Julkiem na jugosłowiań-
skim brzegu Adriatyku. Ju-

lek, jeśli tylko mógł, także 
korzystał z tego domu wy-
poczynkowego, a jeśli nie 
było tam dla niego miejsca, 
zatrzymywał się u mnie.  
I wtedy na przemian, pani 
Elżbieta przychodziła do 
nas na herbatę albo my 
chodziliśmy do niej. Miesz-
kanie moje po rodzicach,  
w typowym “świdermaje-
rze” położonym na polanie 
u zbiegu ulic Majowej i Ko-
lorowej, było pozbawione 

jakichkolwiek wygód. Bar-
dzo mnie to krępowało, na-
tomiast nie przeszkadzało 
pani Elżbiecie. Sprawiała 
wręcz wrażenie, że żad-
ne warunki nie są dla niej 
straszne. Bywało, że po-
magała mi rozpalić pod 
kuchnią i w kaflowym pie-
cu, bywało, że sama roz-
biła bryły węgla i szczapy 
drewna na drobniejsze ka-
wałki. Sąsiedzi mieli mi za 
złe, że pozwalam, żeby tak 

Elżbieta Barszczewska w „Wujaszku Wani”

Elżbieta Barszczewska jako Wanda Porębska  
w scenie z filmu „Płomienne serca” (1937)
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wielka aktorka, mająca tak 
piękne ręce, wykonywa-
ła niegodne jej prace. Na 
domiar złego, nie ogląda-
jąc się na mnie, pani Elż-
bieta raz i drugi przyniosła  
w wiadrze wodę ze stud-
ni na podwórku. Po czym 
parzyła herbatę w zakor-
kowanym imbryczku usta-
wionym na czajniku, bę-
dąc w tym mistrzynią nad 
mistrzynie. Do tej pory ro-
bię herbatę jej sposobem.  
W tymże Świdrze pani Elż-
bieta zdumiewała mnie tak-
że różnymi umiejętnościa-
mi, których nikt by się po 
niej nie spodziewał, np.w 
pracach ogrodowych. Na-
śmiewała się ze mnie, że 
nie umiem prawidłowo sko-
pać ziemi, wbić gwoździa 
lub rozbić namiotu, który 
mi podarowala. Ona robiła 
to w pięć minut. Dosłownie. 
Zwijała równie szybko. To 
samo dotyczyło różnych 
wiązań. Okazało się, że na-
uczyła się tych czynności 
w harcerstwie. Najbardziej 
lubiłem, kiedy pani Elżbieta 
wyjmowala jakąś książkę 
z mojej domowej biblio-
teki, siadała w fotelu lub  
w ogródku na leżaku i zata-
piała się w lekturze. Wtedy 
szliśmy z Julkiem nad rze-
kę, żeby jej nie przeszka-
dzać. O dziwo, ta wijąca się 
rzeka o nazwie tej samej, 
co miejscowość, jakoś nie 
pociągała pani Elżbiety. Nie 
pamiętam, żeby nad nią  
z nami chodziła, choć od 
mojego domu było do 
Świdra zaledwie sto me-
trów.

*
W owym domu wypo-

czynkowym Lecznicy Mini-
sterstwa Zdrowia do pokoju 
pani Elżbiety zaglądali różni 
kuracjusze. Najczęściej po 
to, żeby się jej przedstawić 
i zapewnić o swoim sza-
cunku. Byli to znani ludzie 
nauki, niekiedy dawni poli-
tycy, czasem też weterani 
wojenni. Nie brakowało lau-
dacji i mów hołdowniczych. 
Panią Elżbietę to peszyło, 
wolała bowiem być posta-
cią anonimową. Czasem 
przysiadały się do niej na 
tarasie lub w parku mocno 
starsze panie, które Julek 
nazywał ciotkami rewolu-
cji. I w rzeczy samej, albo 
same miały komunistyczną 
przeszłość, albo były zwią-
zane z działaczami partyj-
nymi. Rozmowa z nimi się 
nie kleiła, ale one usilnie 
zabiegały, by znaleźć się 
w pobliżu sławnej aktorki. 
Była wśród nich pani Wan-
da Górska, ostatnia żona 
czy też konkubina Bolesła-
wa Bieruta. Ona wręcz ad-
orowała panią Elżbietę, co 
było kłopotliwe i męczące. 
Opowiadała nam o różnych 
epizodach swojej pracy 
w Belwederze i anegdoty 
o wysokich dostojnikach 
państwowych. Od niej też 
dowiedzieliśmy się, jak wy-
glądała śmierć Bieruta na 
Kremlu.

*
Treścią naszych świder-

skich rozmów, podobnie jak 
w Warszawie, były przede 
wszystkim doraźne spra-
wy życiowe, studenckie  
i zagadnienia teatralne. Ma-
jąc dostęp do księgozbioru  
i archiwum domowego pani 
Elżbiety, obcując z nią i Jul-

kiem niemal na co dzień, 
wsiąkłem w ich sprawy, za-
interesowania i problemy. 
Oni pomagali mi, ja im. Na 
studiach wybrałem spe-
cjalizację z historii teatru 
polskiego. Profesorowie 
Stefan Treugutt i Tadeusz 
Sivert, wiedząc o bliskich 
więzach łączących mnie  
z aktorką, namówili mnie 
na napisanie o niej pracy 
magisterskiej. W Świdrze 
zatem “odpytywałem” pa-
nią Elżbietę z ról, które 
uznane zostały za jej naj-
większe kreacje. Tam też 
powstały pierwsze notatki 
i pierwsze szkice o dwóch 
nowych jej rolach - Heleny 
Kruczyniny w “Niewinnych 
winowajcach” Ostrowskie-
go i Pani Alving w “Upio-
rach” Ibsena. Później tema-
tem, do którego wracaliśmy 
podczas spacerów pod 
sosnami, były losy Marii 
Stuart, albowiem pani Elż-
bieta szykowała się do wy-
stępu w tej roli w tragedii 
Fryderyka Schillera. Prze-
czytała niemal wszystko  
o tej postaci. Oczywiście 
na scenie zamierzała jej 
bronić, ja zaś przypomina-
łem grzechy królowej po-
pełnione w młodości. Naci-
skałem, by nie pokazywać 
Marii li tylko jako uciśnionej 
ofiary. Powstała kwestia,  
w jakim stopniu zmieniło ją 
osiemnastoletnie uwięzie-
nie przez królową Elżbietę 
I i czy rzeczywiście Maria 
była świadoma własnych 
błędów. Spieraliśmy się 
również o to, czy walczy 
ona o odzyskanie władzy 
w Szkocji, a może nawet 
i o tron Anglii, czy tylko  

o osobistą wolność i moż-
liwość wyjazdu do Francji. 
Najpierw o pierwsze, po-
tem o drugie - twierdziła 
pani Elżbieta. I miała ra-
cję. Rola Marii Stuart była 
jej kolejnym sukcesem. 
Publiczność nagradzała ją  
w finale frenetycznymi 
wręcz brawami.

*
Po studiach polonistycz-

nych i podczas podyplomo-
wych studiów literacko-te-
atralnych byłem przez kilka 
lat recenzentem teatralnym 
związanym z ówczesnym 
dwutygodnikiem “Teatr” 
oraz redaktorem progra-
mów wydawanych przez 
Teatr Dramatyczny m.st. 
Warszawy. Następnie, po 
dwunastu latach pracy re-
żyserskiej, wróciłem do 
pisania i pracy redakcyj-
nej. Tym razem w polskich 
mediach w Nowym Jorku. 
Przeczucie pani Elżbie-
ty się sprawdziło. Świder  
i Otwock z lat mego dzie-
ciństwa i wczesnej młodo-
ści opisałem wielokrotnie  
w swoich artykułach i wspo-
mnieniach. Panią Elżbietę 
również.

Andrzej Józef Dąbrowski

Andrzej Józef Dąbrow-
ski (ur. 4 lutego 1950 
r. w Warszawie) – pol-
ski publicysta, redaktor 
i reżyser teatralny. Był 
czynnym uczestnikiem 
wydarzeń marcowych  
w 1968 roku i aktywnym 
działaczem podziemnej 
Solidarności. Od 1989 
roku mieszka w USA,  
w Nowym Jorku, gdzie 
pracował jako dzienni-
karz i redaktor w mediach 
polonijnych. Obecnie 
związany z Instytutem 
Piłsudskiego. Jest też 
stałym współpracowni-
kiem nowojorskiego ty-
godnika „Kurier Plus”.

Artyści z Towarzystwa Krzewienia Kultury Teatralnej kwestujący na placu Teatralnym w Warszawie 
19.12.1937 r. Widoczni m.in.: Władysław Grabowski (2. z prawej), Elżbieta Barszczewska,  
Marian Wyrzykowski (4. z prawej). Fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Elżbieta Barszczewska w filmie „Granica”
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