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W naszym regionie

głosowanie 21 października nie

wyłoniło zwycięzców w Ot-

wocku, Józefowie i Kar-

czewie. W tych miastach żaden

z kandydatów 21 października

br. nie otrzymał więcej niż

połowy ważnie oddanych

głosów.

Głosowanie 4 listopada

odbywać się będzie w godzi-

nach 7.00 - 21.00 w tych

samych lokalach wyborczych

co 21.10.2018. 

W drugiej turze w dwu mi-

astach mieszkańcy mają wybór

między kandydatami nieza-

leżnymi, a kandydatami

reprezentującymi rządzącą par-

tię, czyli Prawo i Sprawiedliwość

(PiS). I to tu mieszkańcy doko-

nają wyboru czy chcą samorzą-

du upartyjnionego, czy też nie.

W Otwocku 
kandydatami na prezydenta w

ponownym głosowaniu są:

1. Margielski Jarosław

Tomasz, zgłoszony przez KW

Prawo i Sprawiedliwość

2. Paśniczek Ireneusz Józef,

zgłoszony przez KWW

Ireneusza Paśniczka

W Józefowie 
kandydatami na burmistrza są: 

1. Banaszek Marek Antoni,

zgłoszony przez KW Dla Mi-

asta

2. Rojek Mateusz Krzysztof,

zgłoszony przez KW Prawo i

Sprawiedliwość

W Karczewie 
kandydatami na burmistrza w

drugiej turze są dwaj kandydaci

niezależni startujący z własnych

komitetów wyborczych: 

1. Łokietek Władysław Dar-

iusz, zgłoszony przez KWW

Twoja Wspólnota Samorzą-

dowa 

2. Rudzki Michał Piotr, zgło-

szony przez KWW Michała

Rudzkiego Razem dla Gminy

Karczew.

Zachęcamy Państwa do

udziału w głosowaniu i oddania

głosu na wybranego kandydata.

Jest to bardzo ważne głoso-

wanie, gdyż - przypominamy,

że obecne wybory decydują

kto będzie zarządzał miastem

nie przez 4 lata jak dotychczas,

ale przez 5 najbliższych lat.

Każdy głos ma znaczenie.

Cisza wyborcza przed drugą

turą wyborów samorządowych

rozpocznie się o północy 2

listopada i zakończy o godzinie

21.00 po głosowaniu 4 listopada.

W czasie jej trwania zakazana

jest agitacja wyborcza. Red.

Dnia 31.10.2018 r.  Sąd

Okręgowego Warszawa – Pra-

ga w Warszawie wydał

postanowienie oddalające

wniosek Jarosława Margiel-

skiego o wydanie orzeczenia

w trybie wyborczym przeciwko

Otwockiemu Przedsiębiorstwu

Wodociągów i Kanalizacji sp.

z o.o.

W uzasadnieniu sądu czy-

tamy: “Jarosław Margielski

wniósł - na podstawie art. 111$1

ustawy Kodeks Wyborczy - o

zakazanie Otwockiemu Przed-

siębiorstwu Wodociągów i

Kanalizacji sp. z o.o.

rozpowszechniania nieprawdzi-

wych informacji o tym, że zarzu-

ty Jarosława Margielskiego

dotyczące niezgodnego z

prawem wprowadzenia i

stosowania od 21 stycznia 2018

r. taryf za dostawę wody i odbiór

ścieków okazały się całkowicie

bezpodstawne, że Jarosław

Margielski przekroczył zakres

swoich uprawnień wnioskując

o wszczęcie postępowania

dotyczącego niezgodnego z

prawem wprowadzenia i

stosowania przez uczestnika

od 21 stycznia 2018 roku taryf

za dostawę wody i odbiór

ścieków i że Prezes Państ-

wowego Gospodarstwa Wod-

nego Wody Polskie w całości

potwierdził racje uczestnika

poprzez uznanie, że

wprowadzenie przez uczestnika

taryf za wodę i ścieki odbyło

się zgodnie z prawem.

Wnioskodawca domagał się

nadto nakazania uczestnikowi

opublikowania na jego stronie

internetowej stosownego spros-

towania w/w informacji. W uza-

sadnieniu wniosku wskazano,

że w czasie trwającej samorzą-

dowej kampanii wyborczej Ot-

wockie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji sp.

z o.o. w Otwocku na swojej

stronie internetowej opub-

likowała w/w nieprawdziwe in-

formacje dotyczące wniosko-

dawcy, będącego kandydatem

na prezydenta Miasta Otwocka,

co stanowiło formę agitacji

wyborczej i było związane z

kampanią wyborczą“. [...]

“Sąd zauważa jednak, że

uczestnik niniejszego postę-

powania - Otwockie Przed-

siębiorstwo Wodociągów i

Kanalizacji sp. z o.o. w Otwocku

nie może być uznany za pod-

miot prowadzący agitację

wyborczą, tak więc jego dzi-

ałania, nawet mające miejsce

w czasie kampanii wyborczej,

nie mogą być zwalczane w

postępowaniu o wydanie

orzeczenia w trybie wybor-

czym.”[...] “Spółka prawa hand-

lowego, jaką jest uczestnik

niniejszego postępowania, nie

ma statusu wyborcy w rozu-

mieniu art. 4 cytowanej ustawy,

ani nie jest komitetem wybor-

czym. W konsekwencji działań

jej nie sposób traktować jako

agitacji wyborczej i wniosko-

dawca - będący kandydatem

w wyborach samorządowych -

nie ma skutecznego prawa do-

magania się ochrony w oparciu

o przywołany art. 111$1

niniejszej ustawy w związku z

jej postępowaniem“.

Całe uzasadnienie na stronie in-
ternetowej www.iotwock.info.

Sąd oddalił wniosek wyborczy J. Margielskiego przeciw OPWiK

Idź na wybory, żeby inni nie wybierali za Ciebie

Jarosław Margielski złożył do sądu wniosek w trybie
wyborczym, w którym domagał się, aby zakazać OP-
WiK rozpowszechniania artykułu dotyczącego odrzu-
conego przez prezesa PGW Wody Polskie wniosku p.
Margielskiego w sprawie taryf za wodę i ścieki. 

W najbliższą niedzielę 4 listopada odbę-
dzie się II tura wyborów samorządowych,
tam gdzie pierwsza tura nie przyniosła
rozstrzygnięcia i mieszkańcy nie wskazali
wójtów, burmistrzów czy prezydentów
miast. 
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Przy tak zaskakującym 
tempie zwołania konferen-
cji prasowej nie trudno do-
szukiwać się kontekstu po-
litycznego przed drugą turą 
wyborów samorządowych. 
Umorzone przez Wody 
Polskie postępowanie było 
bowiem wszczęte na wnio-
sek Jarosława Margiel-
skiego, przewodniczącego 
rady miasta, który ubiega 
się teraz o fotel prezyden-
ta Otwocka. Można zatem 
przypuszczać, że obie te 
sprawy mają ze sobą ści-
sły związek. Jak bowiem 
wytłumaczyć fakt, że ani 
obecnie urzędujący prezy-
dent, ani prezes Otwockie-
go Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji nie 
byli o tej nagłej konferencji 
powiadomieni. Być może 
istniało ryzyko, że odniosą 
się merytorycznie do za-
rzutów stawianych pod ich 
adresem przez Przemy-
sława Dacę, prezesa Wód 
Polskich podczas tej kon-
ferencji. Nasuwa się podej-
rzenie, że komuś zabrakło 
odwagi do konfrontacji z 
atakowaną stroną i wysłu-
chania ich stanowiska w 
obecności mediów.

A teraz czas na od-
niesienie się do zarzutów 
prezesa Wód Polskich, a 
przedstawionych w publi-
kacji „Mieszkańcy płacą za 
błędne decyzje”, zamiesz-
czonej 26 października w 
Linii Otwockiej.

Odpieramy bez-
podstawne zarzuty

Prezes Przemysław 
Daca stwierdził -  cytu-
ję -  „w sprawie rozbudo-
wy miejskiej oczyszczalni 
przyjęto wiele błędnych za-
łożeń. Prezydent miasta i 
szef miejscowych wodocią-
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Populistyczne zarzuty  
nie mają potwierdzenia w faktach
Po doniesieniach medialnych o uchyleniu w całości 
decyzji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
sprawie unieważnienia taryf za dostawę wody i odbiór 
ścieków wprowadzonych 21 stycznia przez Otwockie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji reakcja pre-
zesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Pol-
skie, który to postępowanie umorzył 22 października, 
była błyskawiczna. Cztery dni po wydaniu tego postano-
wienia uczestniczył w zwołanej w Otwocku konferencji 
prasowej, podczas której oskarżył prezydenta miasta i 
szefa spółki OPWiK o działania niezgodne z prawem przy 
modernizacji oczyszczalni ścieków i ustalaniu taryf.

gów podjęli wadliwe decy-
zje co do inwestycji. Są one 
przewymiarowane, za duże 
jak na taką liczbę miesz-
kańców. Teraz próbują 
oni zrzucić za to odpowie-
dzialność na mieszkańców, 
podnosząc ceny za wodę i 
ścieki. Te decyzje były po-
dejmowane bezprawnie, 
bez zatwierdzenia przez 
radę miasta”

Zarzuty przedstawione 
przez prezesa Wód Pol-
skich są bezpodstawne i 
całkowicie zaprzeczają fak-
tom. Nie ma się co dziwić, 
ponieważ urzędujący od 
stycznia br. prezes Prze-
mysław Daca nie miał w 
tym zakresie dostatecznej 
wiedzy. Nigdy nie prosił o 
dokumenty dotyczące tych 
kwestii ani nie był na tere-
nie oczyszczalni ścieków w 
Otwocku. Nigdy też w cza-
sie swojego urzędowania 
nie przeprowadził żadnej 
analizy (ekspertyzy), czy 
oczyszczalnia wymagała 
modernizacji, czy też była 
ona zbędna. Zachodzi za-
tem pytanie, na jakiej pod-
stawie prezes twierdzi, że 
prezydent miasta i szef wo-
dociągów podjęli wadliwe 
decyzje co do inwestycji 
związanej z modernizacją 
oczyszczalni i jej przewy-
miarowaniem?

Oczyszczalnia projek-
towana była na 139 500 
RLM (równoważnej liczby 
mieszkańców), a średnia 
za I półrocze 2018 r. wy-
niosła ponad 206 000 RLM 
– patrz wykres. To są fakty, 
a nie spekulacje. W przy-
jętej 31 lipca 2017 r. przez 
Radę Ministrów V aktuali-
zacji Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych (AKPOŚK 
2017) zamieszczono li-

stę zadań zaplanowanych 
przez samorządy do reali-
zacji w latach 2016-2021. 
W AKPOŚK 2017 figuru-
je  aglomeracja Otwock 
(PLMZ008) o równorzędnej 
liczbie mieszkańców 141 
630 RLMrz  z oczyszczal-
nią ścieków w Otwocku 
(PLMZ0081) o projektowej 
wydajności oczyszczalni 
139 500 RLM.

Skąd wobec przedsta-
wionych faktów biorą się 
podejrzenia m.in. o przewy-
miarowanie oczyszczalni? 
Z sufitu, a może wynika to z 
politycznego zamówienia?

Inwestycja, 
realizacja za zgodą 

radnych
Realizacja tak dużego 

programu inwestycyjne-
go nie byłaby możliwa bez 
zgody radnych, którzy kilka 
lat wcześniej/ w 2011 i 2012 
r./ głosowali za tą inwesty-
cją, mając pełną wiedzę 
– na podstawie prognoz 
zawartych w Studium Wy-
konalności przedsięwzię-
cia – jakie efekty kosztowe 
i cenowe to spowoduje. 
Wykonana modernizacja 
ma na celu dostosowanie 
obiektu do obowiązujących 
norm dla oczyszczalni ście-
ków powyżej 100 000 RLM, 
wymiany zużytych urzą-
dzeń, obniżenia kosztów 
eksploatacji oraz wyelimi-
nowania uciążliwości za-
pachowych dla okolicznych 
mieszkańców. Oczyszczal-
nia uzyskała zakładany 
efekt ekologiczny w 2018 
r. Koszty modernizacji ni-
gdy nie były i nie będą uj-

mowane w cenie ścieków 
na co dowodem są wnioski 
taryfowe składane już do 
Polskich Wód , które nie uj-
mują kosztów modernizacji 
i  nie zakładają podwyżki 
cen, zarówno ścieków jak 
i wody na najbliższe 3 lata. 
Jak w tej sytuacji wytłuma-
czyć stawiane przez preze-
sa Wód Polskich zarzuty?

Stałe ceny bez pod-
wyżek przez 6 lat
Mimo realizacji tak du-

żego programu inwestycyj-
nego, OPWiK utrzymywała 
ceny za dostawę wody i 
odbiór ścieków na niezmie-
nionym poziomie przez 6 
lat. Niewielką korektę w 
taryfach wprowadzono do-
piero 21 stycznia 2018 r. - 
znacznie poniżej istniejącej 
inflacji związanej z podwyż-
ką cen na wiele artykułów 
pierwszej potrzeby. Ceny za 
wodę i ścieki kształtują się 
na przeciętnym poziomie w 
porównaniu z innymi przed-
siębiorstwami w kraju. Je-
śli mówimy o podwyżkach 
wody i ścieków, to należy 
powiedzieć, że mieszkań-
cy, którzy rozliczani byli za 
odbiór ścieków wg normy 
zużycia wody, tzw. ryczał-
tu, uzyskali obniżkę z tytułu 
odprowadzanych ścieków o 
kwotę 1,29 zł. za 1 m3 (było 
8,24 zł., jest 6,95 zł.). Na te-
renie Otwocka i Karczewa 
jest ok. 10 000 takich osób. 
Kilku grupom, w tym szko-
łom, ośrodkom zdrowia cz 
kultury znacznie obniżono 
stawki. O tym nie wspomina 
się w atakach na prezyden-
ta miasta i spółkę OPWiK.

Wróżenie z fusów
Według szefa Wód Pol-

skich  - cytuję - „ceny ście-
ków mogą jeszcze bardziej 
wzrosnąć ze względu na 
plany odłączenia Józefowa 
i Karczewa od oczyszczalni 
ścieków w Otwocku. Józefów 
już kończy budowę własnej 
oczyszczalni ścieków, a Kar-
czew planuje jej budowę”.

Gdyby prezes Przemy-
sław Deca lepiej się przygo-
tował do spotkania z dzien-
nikarzami 26 października, 
to wiedziałby dokładnie, że 
Karczew w połowie lipca br. 
zrezygnował z tych planów 
i nie będzie budował wła-
snej oczyszczalni. Nieduży 
obiekt w Józefowie o wielko-
ści 18 000 RLM nie będzie 
miał wpływu na efektywność 
pracy bardzo nowocze-
snej oczyszczalni ścieków 
w Otwocku, spełniającej 
światowe normy w redukcji 
zanieczyszczeń. Warto też 
przypomnieć, że moderniza-
cja oczyszczalni zakończyła 
się dużym sukcesem i uzna-
na została w tym roku na 
najlepszą inwestycję w kra-
ju. Zamiast dumy z sukce-
sów potęgują się ataki, tylko 
że mało kto już w nie wierzy.

Mieczysław Kostyra, 
prezes OPWiK
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Tabelka opłat za wodę  
i ścieki wszystko wyjaśnia

CENY WODY I ŚCIEKÓW NIEZMIENNE
 OD 2012R. DO 2018 ORAZ 

PROPONOWANE DO 2021 ROKU

Cena netto 1m3 
ścieków od 2012 r.  

do 21.01.2018

Aktualna  
i proponowana cena 
netto 1m3 ścieków  

do 2021 r.

I GRUPA 6,18 ZŁ I GRUPA 6,95 ZŁ

II GRUPA 7,13 ZŁ

III GRUPA 7,26 ZŁ

IV GRUPA 8,24 ZŁ

II GRUPA 6,95 ZŁ

III GRUPA 6,95 ZŁ

IV GRUPA 6,95 ZŁ

Cena średnioważona 
w tym okresie 

6,95 zł/m3 ścieków 

Aktualna 
i proponowana cena 

średnioważona 
6,95 zł/m3 ścieków

Cena netto 1m3 
od 2012r. 

do 21.01.2018

Aktualna 
i proponowana cena 

netto 1m3 wody 
do 2021 r.

Cena średnioważona 
w tym okresie  

5,35 zł/m3 wody 

Aktualna  
i proponowana cena 

średnioważona  
5,35 zł/m3 wody 

I GRUPA 5,06 ZŁ I GRUPA 5,35 ZŁ

II GRUPA 5,69 ZŁ

III GRUPA 6,73 ZŁ

II GRUPA 5,37 ZŁ

III GRUPA 5,37 ZŁ

Jak widać -  średnioważona cena  
od roku 2012 jest niezmienna
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Wycieczka zorgani-
zowana przez szefową 
otwockiego Uniwersytetu 
Reginę Stec-Morawską i jej 
zastępczynię Zofię Szar-
szewską miała na celu, jak 
też wszystkie wcześniej 
organizowane wyjazdy i 
spotkania studyjne, pogłę-
bienie wiedzy o własnym 
kraju, jego najciekawszych 
miejscowościach, tradycji i 
zwyczajach regionalnych, 
które nie zawsze są po-
wszechnie znane.

Przewodnicy Kampino-
skiego Parku oprowadzili 
przybyłych po najbardziej 
atrakcyjnych miejscach 
lasu, pokazali skansen 
dawnej zabudowy wiejskiej 
Kampinosu, a na koniec 
zaprosili uczestników do 
Domu Pracy Twórczej na 

Jak podał portal sa-
morzad.pap.pl, Wiązow-
na znalazła się w tym ze-
stawieniu w pierwszej 50 
najzamożniejszych gmin 
- dokładnie na miejscu 42 z 
kwotą 3519,16 zł na miesz-
kańca, a więc awansowała 
od ubiegłego roku, kiedy 
była na miejscu 53. Kolejne 
najwyższe miejsca zajęły 
Józefów (prawie 1 tys. zło-
tych powyżej średniej kra-
jowej), Karczew i Otwock.

Obliczony wskaźnik do-
chodów podatkowych w 
przeliczeniu na jednego 
mieszkańca dla gmin na 
2019 r. (tzw. wskaźnik G) 
służy jako podstawa do 
obliczenia ,,janosikowego”. 
Podstawą wyliczeń były do-
chody podatkowe z 2017 
r. - z tytułu opłat (np. eks-
ploatacyjnej) i podatków: 
od nieruchomości, rolnego i 
leśnego, a także udziały we 
wpływach z CIT i PIT.

Średnia dla kraju wy-
nosi 1790,33 zł. Jednost-
ki samorządowe, które 
mają większe dochody na 

Dzieci i nauczyciele 
ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawcze-
go w Otwocku otrzymały 
wspaniały dar. Fundacja 
Polsat, Port Praski oraz ge-
neralny wykonawca SPS 
Construction sfinansowały 
zakup i montaż windy. Dy-
rekcja ośrodka przyznała, 
że winda była ich marze-
niem i w sposób nieocenio-
ny poprawi poruszanie się 
po budynku dzieciom z nie-
pełnosprawnością rucho-
wą, a ponadto będą mogły 
one skorzystać z pełni za-
jęć oferowanych dla nich 
wewnątrz budynku. Win-
da ma udźwig 1050 kg i 
pomieści do 14 osób. Na 
uroczyste otwarcie przyby-
li generalny wykonawca, a 
także prezes Fundacji Pol-
sat Krystyna Aldridge-Holc, 

Celem tego przedsię-
wzięcia jest dotarcie do osób 
starszych, chorych i samot-
nych. Chodzi tutaj o prze-
kazanie ekipie ratowniczej 
kluczowych informacji o pa-
cjencie w sytuacji, gdy rodzi-
na/ najbliżsi nie są w stanie 
przekazać ścisłych i szcze-
gółowych danych. Wypeł-
nioną i najlepiej sprawdzoną 
przez lekarza kartę zamiesz-
czoną w „Kopercie Życia” 
należy potem, zabezpieczo-
ną w torbie foliowej, umie-
ścić na wewnętrznej stronie 
drzwi lodówki. Ktoś zapyta 
o  sens takiego działania. 

Studenci pojechali 
do Granicy

Otwocki Uniwersytet III Wieku i studenci „Zawsze Mło-
dzi” z gminy Kołbiel odwiedzili 23 października wieś 
Granica oraz Kampinos i Kampinoski Park Narodowy.

warsztaty rękodzieła. Po-
legały one na tym, że na-
leżało z koralików utworzyć 
naszyjnik i bransoletkę. 
Wszyscy ochoczo nawle-
kali kolorowe kuleczki.

Jedyną niedogodnością 
tej wspaniałej wycieczki 
była jesienna, deszczowa 
aura, ale studenci nic sobie 
z tego nie robili, śpiewając: 
„My młodzi, my młodzi, nam 
deszczyk nie zaszkodzi”. 
Dość powiedzieć, że humo-
ry uczestników były do tego 
stopnia wspaniałe, iż w dro-
dze powrotnej do samego 
Otwocka śpiewano, a prym 
wiodły: Bogusia Araszkie-
wicz, przewodnicząca Koła 
„Zawsze Młodzi” z Kołbieli i 
Stasia Żołądek z otwockie-
go Uniwersytetu III Wieku.

AnKa

Cztery gminy zapłacą 
,,janosikowe”

Najwięcej wpływów podatkowych spośród gmin powiatu otwockiego płynie do 
kasy Wiązowny. Najmniej - do kasy Sobieni-Jezior. Ministerstwo Finansów poda-
ło doroczne zestawienie bogactwa gmin na podstawie dochodów podatkowych  
w przeliczeniu na jednego mieszkańca na 2019 r.

mieszkańca muszą wpłacić 
„janosikowe” do budżetu 
państwa (czyli w przyszłym 
roku będą to cztery wy-
mienione gminy z powiatu 
otwockiego). Według infor-
macji podanej przez UG 
Wiązowna, gmina będzie 
zmuszona w przyszłym 
roku przeznaczyć na ten 
cel 2,1 mln zł.

Jednostki, które mają 
dochody podatkowe niż-
sze od średniej krajowej 
otrzymują subwencję z 
kasy państwa. Cztery gmi-
ny: Celestynów, Kołbiel, 

Osieck i Sobienie-Jeziory 
mają dochody podatkowe 
poniżej średniej krajowej i 
znajdują się w grupie 341 
takich gmin w kraju (51 w 
woj. mazowieckim).

Trzeba pamiętać, że 
wpływy z podatków i opłat 
oraz udziały w PIT i CIT 
stanowią jedynie część 
dochodów gmin. Ponadto 
zaliczają się do nich docho-
dy ze sprzedaży majątku, 
subwencje, dotacje celowe 
z budżetu państwa, a także 
środki unijne.

ZetKa

MIEJSCE GMINA WSKAŹNIK G  
NA 2019 R.

42 WIĄZOWNA 3519,16

103 JÓZEFÓW 2725,77

166 KARCZEW 2389,43

439 OTWOCK 1808,48

485 CELESTYNÓW 1750,98

563 KOŁBIEL 1681,71

1247 OSIECK 1241,97

1293 SOBIENIE-JEZIORY 1216,63

Prezent dla  
otwockiego ośrodka

która wyraziła radość, że 
po raz kolejny mogli okazać 
się pomocni. Winda zosta-
ła poświęcona i oddana do 
użytku w ostatni piątek, 26 
października. Warto wspo-
mnieć, że relację z uroczy-
stości można było obejrzeć 
w „Wydarzeniach” na ante-
nie Polsatu i Polsat News.

Sebastian Rębkowski

„Koperta Życia” w Karczewie
Na terenie gminy Karczew 
od 2 lat trwa niezwykła 
akcja. Klub Honorowych 
Dawców Krwi Polskiego 
Czerwonego Krzyża przy 
Urzędzie Miejskim w Kar-
czewie działa z misją okre-
ślaną „Kopertą Życia”. 

Jednakże z pozoru prosta 
czy banalna czynność może 
się okazać na wagę zło-
ta, bowiem „Koperta Życia” 
oznaczona symbolem PCK 
jest wówczas najlepszym i 
najpełniejszym obrazem in-
formacji o danym pacjencie. 
Co jest ważne? Istotnym 
jest, aby uaktualniać dane 
na karcie, by były one zbież-
ne ze stanem faktycznym. 
Warto dodać, że cała akcja 

nie przebiegałaby tak sku-
tecznie, gdyby nie wsparcie 
sponsorów. To dzięki nim 
inicjatorzy z Klubu Honoro-
wych Dawców Krwi mogą 
rozdawać koperty za darmo. 
Dotychczas przekazano ich 
już ponad 2 tys. Kolejne cze-
kają do odbioru w Urzędzie 
Miejskim w Karczewie w Biu-
rze Obsługi Mieszkańca.

Sebastian Rębkowski



2 LISTOPADA 2018 7AKTUALNOŚCI



KRONIKA 2 LISTOPADA 20188

W celu weryfikacji donie-
sienia na miejsce błyskawicznie
dotarli funkcjonariusze józe-
fowskiego komisariatu z zespół
patrolowo – interwencyjnego.
Informacja potwierdziła się.
Mundurowi zastali okradziony
z radia samochód - złodziei
już nie było. Rozpoczęto
poszukiwania. Na sąsiedniej
ulicy dwóch mężczyzn na widok
radiowozu rzuciło się do uciecz-
ki. Po kilkusetmetrowym poś-

cigu obaj zostali ujęci i osadzeni
w policyjnym areszcie. 

To dwaj mieszkańcy Józe-
fowa w wieku 26 i 18 lat.
Starszy z nich w chwili zatrzy-
mania miał prawie 3,5 promila
(!) alkoholu we krwi, młodszy
zaś 1,5. Samochód okradziony
przy ul. Uroczej nie był jedynym
okradzionym tego dnia. Przy
złodziejach znale-ziono ra-
dioodtwarzacze i różne akce-
soria. Obaj mężczyźni po

wytrzeźwieniu usłyszeli zarzuty
dotyczące ich przestępczej dzi-
ałalności. Każdemu z nich grozi
do 10 lat więzienia.

Policjanci dziękują za infor-
mację otrzymaną od przechod-
niów, którzy trafnie ocenili sytu-
ację. Myślę, że do tych podz-
iękowań dołączają się również
właściciele okradzionych aut,
którzy odzyskali swoją włas-
ność.

SW

W środę (24.10) tuż po
godz. 18.00 konieczna była
interwencja straży na ul.
Jana Pawła II 48 w Ot-
wocku. Wybuchł tam po-
żar w wielorodzinnym,
piętrowym, drewnianym
budynku. 

Na miejsce przybyła także
policja i pogotowie energety-
czne. Wszyscy domownicy

zdążyli na czas opuścić swoje
mieszkania; nikt nie ucierpiał.
Jak podał rzecznik prasowy ot-
wockiej straży mł. kpt. Maciej
Łodygowski, strażacy musieli
zlokalizować ognisko pożaru
przy użyciu kamery termowiz-
yjnej. Okazało się, że zarzewie
ognia powstało na parterze,
pod podłogą w okolicy kominka.
Wtedy poszła w ruch pilarka

do drewna. Ratownicy wycięli
fragment podłogi i podali prąd
wody. Szybko opanowano ży-
wioł. Rozebrano też kominek
dla pewności, że ogień został
dogaszony. 

Akcja gaśnicza trwała praw-
ie 2 godziny. Skutecznie inter-
weniowało 6 zastępów straży,
tj. 26 ratowników.

Przygotował: Sławomir Wąsowski

W Wiązownie i Emowie
doszło do dwóch kradzieży
rowerów. W obu przypadkach
złodziej wykorzystał okazję,
gdy zauważył niezamknięte
posesje prywatne. Sprawą za-
jęli się kryminalni z Otwocka.
W ciągu dwóch tygodni
sprawdzali różne podejrzane
miejsca aż dotarli do jednego
z lombardów na terenie
naszego powiatu. Właśnie tam
zabezpieczono oba jednoślady
pochodzące z kradzieży, które
wróciły do swoich właścicieli.
W związku z tym znaleziskiem,
podążając tropem lombar-
dowych transakcji, funkcjonar-
iusze zatrzymali 27-letniego
mieszkańca Wiązowny, który

przyznał się do kradzieży i sko-
rzystał z prawa dobrowolnego
poddania się karze. Rowery
wróciły na swoje podwórka dz-
ięki wiedzy, trafnej ocenie ze-
branych informacji oraz zaan-
gażowaniu funkcjonariuszy z
wydziału ds. kryminalnych KPP
Otwock. Gratulujemy. SW

Kierująca toyotą 62-letnia
mieszkanka Warszawy, wy-
jeżdżając z 805 na 801,
zderzyła się z dwoma innymi
osobowymi autami: oplem oraz
fordem. Tym drugim podró-
żowały 3 osoby. W wyniku ud-
erzenia jedna pasażerka forda
poniosła śmierć – to 69-letnia
mieszkanka powiatu gar-
wolińskiego. Druga z pasażerek
została przetransportowana do

szpitala lotniczym pogotowiem
ratunkowym. Wiadomo, że toy-
ota wyjechała z drogi pod-
porządkowanej na drogę z pier-
wszeństwem przejazdu, którą
poruszały się dwa pozostałe
samochody w przeciwnych
kierunkach. Szczegóły tego
zdarzenia wyjaśnia prokuratura
w Garwolinie. Wiadomo, że
wszyscy kierowcy byli trzeźwi.

SW

Otwoccy funkcjonariusze z
wydziału ds. nieletnich i pa-
tologii przeprowadzili akcję
wspólnie z policjantami z
prewencji. W obszar ich zain-
teresowania dostał się 19-letni
mieszkaniec Otwocka. Mężczy-
zna ukrywał w swoim mieszka-
niu narkotyki. Misternie przy-
gotowana akcja kompletnie za-
skoczyła młodego przestępcę.
Zupełnie nie spodziewał się
„nalotu” na swoje lokum, które
zostało przez mundurowych
skrupulatnie przeszukane.
Przypuszczenia służb potwier-
dziły się. Jak podaje KPP Ot-
wock, zabezpieczono prawie
60 gramów narkotyków, w tym

- ważące prawie 50 g i suszące
się na ubraniowym wieszaku -
ścięte łodygi konopi. Gotowy
produkt podejrzany trzymał w
szkatułce na biżuterię i w pu-
dełku po rumianku. Narkotester
potwierdził rodzaj substancji.
Podejrzany trafił do policyjnego
aresztu. Za tego typu przestęp-
stwa grozi nawet 3 lata pozbaw-
ienia wolności. SW

Strażacy z Komendy Po-
wiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Otwoc-
ku wracali przez Ostrowik
w nocy (28.10) z akcji,
podczas której zabezpie-
czali miejsce zdarzenia
drogowego na krajowej
50., gdy nagle w przednią
szybę wozu bojowego u-
derzył kamień. Na szybie
pojawiło się pęknięcie. 

Kierujący strażak natych-
miast zatrzymał samochód. Na
poboczu drogi dostrzeżono
odświętnie ubranego jegomoś-
cia, który oddalał się chwiejnym
krokiem od ich wozu. Wśród
mundurowych powstało pode-
jrzenie, że to właśnie on mógł
uszkodzić pojazd. Zatrzymano

„eleganta” i wezwano policję.
Funkcjonariusze przewieźli go
do komendy, gdzie został
zbadany alkomatem. Wynik –
ponad 1,5 promila. Mężczyzna,
26-letni otwocczanin, przyznał
się do uszkodzenia wozu
strażackiego. Rzucił kamieniem
w drodze z przyjęcia wesel-
nego. Po wytrzeźwieniu został

przesłuchany i usłyszał zarzut
umyślnego uszkodzenia samo-
chodowej szyby. Dobrowolnie
poddał się karze grzywny z
deklaracją usunięcia szkody.
„Weselnik” nie potrafił podać
racjonalnych powodów swojego
zachowania. Może wesele było
nudne?

SW

Włamywacze samochodowi
W niedzielę (28.10) ok. godz. 15.00 policjanci z Józefowa przyjęli zgłoszenie od
przypadkowych przechodniów, którzy zwrócili uwagę na dwóch podejrzanie za-
chowujących się mężczyzn. W ocenie zgłaszających mieli oni włamywać się do
samochodu zaparkowanego przy ul. Uroczej. 

Śmiertelna ofiara
wypadku w Dziecinowie
Tragiczny w skutkach wypadek miał miejsce na
skrzyżowaniu DW 801 i DW 805 w Dziecinowie. 

Pudełko po rumianku
Co może kryć pudełko po rumianku? Co można
przechowywać w szkatułce na biżuterię? Do czego
może jeszcze służyć wieszak na ubrania?

Nieuzasadniony atak na straż 

Pożar na ul. Jana Pawła II w Otwocku

Rowery odzyskane
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Gdy za oknem ponura, deszczowa jesień, trochę głupstw z pewnością nie
zaszkodzi. Co może pomóc w stworzeniu odpowiedniego nastroju? Z
pewnością dobre wino lub piwo - takie, jakie znajdziecie w
delikatesach ADRIA (Otwock, Karczewska 23). Mają tam w
piwniczce bogatej w alkohole naprawdę odpowiednie hasło:
“Przy białym winie myśli się o głupstwach, przy czerwonym
winie mówi się o głupstwach, a przy szampanie robi się
głupstwa“ - tak więc łatwo ubarwić jesienne, długie wieczory!
Asortyment w Adrii tak szeroki, że może być problem z wy-
borem... W razie wątpliwości śmiało pytajcie personel - chętnie
pomogą - oczywiście nie tylko przy wyborze wina, ale piwa czy
innego alkoholu także.

ADRiA, OtwOcK, ul. KARczewsKA 23

Na rozgrzewkę, na dobrą zabawę... 
- zajrzyj do piwniczki Adrii

W niedzielę, 28 października
2018 w otwockim PMDK odbyły
się Pierwsze Powiatowe Targi
Ślubne. 

Na wydarzenie przybyło wielu ot-
wocczan i z pewnością byli zadowoleni
z uczestnictwa, ponieważ organizatorom
udało się zebrać dużą i atrakcyjną
ofertę przedsiębiorców z tzw. branży
ślubnej.

Jak się dowiedzieliśmy od organi-
zatorów, w wydarzeniu wzięło udział
około 50 wystawców, głównie lokalnych.
Pokazali oni, że na miejscu w powiecie
jest bardzo atrakcyjna oferta, jeśli chodzi

o organizację ślubu i wesela - nowoczes-
na, konkurencyjna cenowo, zachęcająca
wizualnie. Tej niedzieli przez PMDK
przewinęło się wielu narzeczonych, a
także osób po prostu zainteresowanych
organizacją uroczystości weselnych.
Była okazja, aby zapoznać się z ofertą
fotografów, muzyków, zrobić fryzurę
czy makijaż, podebatować nad menu
weselnym, drinkami, zaproszeniami,
strojami, prezentami, dekoracją sali we-
selnej, itp. Przy stoiskach momentami
tworzyły się kolejki zainteresowanych
ofertą. Zobaczcie zresztą sami, co się
tam działo... ZetKa

Ślubne targi w PMDK-u
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Gdzie aktualnie pracujesz 
i czym się zajmujesz?
Pracuję w Instytucie Roz-
woju Międzynarodowego 
w Londynie. Jest to orga-
nizacja zajmująca się ba-
daniami na temat pomo-
cy rozwojowej, jaką kraje 
zamożne i agencje mię-
dzynarodowe wysyłają do 
krajów mniej zamożnych i 
jakie ta ich pomoc przynosi 
rezultaty. Instytut doradza 
również np. rządom, w jaki 
sposób wydawać pienią-
dze w rozwoju społecznym, 
gospodarczym i instytucjo-
nalnym. Konkretne przykła-
dy: rząd Wielkiej Brytanii i 
innych zamożnych krajów 
oraz agencje ONZ wydają 
ogromne pieniądze - miliar-
dy dolarów rocznie na pro-
jekty rozwojowe. Projekty 
te m.in. promują edukację 
w Nepalu, zwalczają pro-
blem przedwczesnego za-
wierania małżeństw w Etio-
pii, tworzą miejsca pracy w 
Afganistanie czy zwalczają 
handel ludźmi w Azji Połu-
dniowo-Wschodniej. Wyda-
jąc tyle pieniędzy, donato-
rzy pomocy chcą wiedzieć, 
czy te projekty rozwojowe 
rzeczywiście osiągnęły to, 
co miały na celu. I w tym 
momencie badacze z mo-
jego instytutu wchodzą na 
scenę: wyjeżdżają do Etio-
pii, Nepalu czy Kambodży, 
przeprowadzają wywiady z 
osobami, które otrzymały 
tę pomoc, analizują infor-
macje i dostarczają dona-
torom niezależną analizę, 
co działa oraz rekomen-
dacje,co należy poprawić 
w przyszłości. Ja zajmuję 
się właśnie zarządzaniem 
finansowym i koordynacją 
takowych badań.

Brzmi bardzo ciekawie. 
Jak trafiłaś do tego Insty-
tutu?
Ha ha! To jest długa i po-
krętna historia, która zaczy-
na się w moim rodzinnym 
Regucie. Zawsze pragnę-
łam pracować w pomocy 
rozwojowej. Gdy byłam 
małą dziewczynką, pamię-
tam, że zobaczyłam na 
okładce gazety zdjęcia z 

Od marzeń do Kabulu i Londynu
Z Martą Matosek, do niedawna mieszkanką Re-
guta, a dziś menadżerem projektów w Instytu-
cie Rozwoju Międzynarodowego w Londynie, 
który zajmuje się badaniami rezultatów pomocy 
świadczonej krajom o niskich dochodach – roz-
mawia Andrzej Kamiński

Etiopii (lata 90.). Z jednej 
strony przejęła mnie susza 
i głód w tym kraju, z dru-
giej strony zafascynowana 
byłam różnością kulturo-
wa tego kraju oraz całego 
świata. Zawsze uwielbia-
łam geografię i atlasy świa-
ta. Marzyło mi się, aby w 
przyszłości pracować w 
organizacji humanitarnej 
gdzieś daleko. Nie tylko po 
to, żeby nieść pomoc, ale 
również by zrozumieć ludzi 
i inne kultury. Byłam wtedy 
uczennicą podstawówki w 
maleńkim Regucie, więc 
z tamtej perspektywy ta-
kie marzenia wydawały się 
dość naiwne.

Ale Afryka nie dawała Ci 
spokoju?
Albo raczej ja jej! Po ukoń-
czeniu liceum zdecydowa-
łam się na studia afrykani-
styczne na Uniwersytecie 
Warszawskim, gdzie studio-
walam jezyki suahili (język 
Kenii i Tanzanii) oraz arab-
ski. Żebyś widział reakcje 
ludzi, którzy po usłyszeniu, 
gdzie studiuję pytali: Afryka 
-co? Ale los rzucił mnie w 
innym kierunku. Po ukoń-
czeniu licencjatu wyjecha-
łam do Glasgow na studia 
z biznesu międzynarodo-
wego. W trakcie studiów na-
wiązałam współpracę z 
afgańską organizacją, której 
pomagałam przygotowywać 
materiały szkoleniowe dla 
kobiet rozwijających przed-
siębiorstwa w Afganistanie. 
Współpraca z organizacją 
była tak owocna, że zaofe-
rowano mi pracę w Kabulu 
jako menadżer ich projek-
tów. Pojechałam tam za-
raz po ukończeniu studiów. 
Choć pracowałam tylko 6 
miesięcy, był to czas nie-
zwykle kształcący mnie i to 
kim jestem obecnie. Ryzyko 
i groźby zamachów, realia 
życia w Kabulu, ogromny 
stres i odpowiedzialność za 
ludzi i finanse w pracy oraz 
wyjazdy do sklepu importo-
wego po krówki milanow-
skie (!) i na targ jako jedyne 
formy rozrywki. A jednocze-
śnie możliwość poznania 
tak bogatej i złożonej kultu-

ry, historii Afgańczyków. To 
było wyzwanie życia.

A więc spełniłaś swoje 
marzenia w Afganistanie?
To prawda! Właśnie wtedy 
przypomniałam sobie o tej 
dziewczynce przegląda-
jącej gazetę i myślącej o 
odległych krajach! Ale jak 
to zwykle bywa spełnione 
marzenia mają smak słod-
ko-gorzki. Afganistan una-
ocznił mi, jak złożony jest 
problem pomocy rozwojo-

wej. Zdałam sobie sprawę, 
jak często ta pomoc jest 
wykorzystywana w mniej 
chlubnych celach (przejęcie 
kontroli nad zasobami natu-
ralnymi danego kraju, reali-
zacja celów strategicznych 
w regionie), jak może być 
hipokrytyczna (duża część 
pomocy rozwojowej dla 
krajów ubogich ląduje tak 
naprawdę w kieszeniach 
konsultantów i ekspertów z 
krajów rozwiniętych) oraz, 
że często przynosi większe 

szkody niż stara się coś na-
prawić.
Oczywiście, to się powoli 
zmienia i instytut, w któ-
rym pracuję też wnosi swój 
wkład w zmiany, by pomoc 
była wędką, narzędziem, 
które pomoże innym po-
magać sobie samym, a nie 
rybą, towarem do szybkiej 
konsumpcji.

A nie stałaś się cyniczna 
przez to doświadczenie?
Ja nadal jestem idealistką, 
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chociaż racjonalną! Wie-
rzę, że każdy z nas na swój 
sposób może wnosić po-
zytywny wkład w ten świat. 
Ale powtórzę za Mahatma 
Gandhim ,,Gdy chcemy 
zmieniać świat, powinniśmy 
najpierw zaczynać od sie-
bie”. Ja właśnie tę dewizę 
wyznaję. Chcę wnosić coś 
dobrego w ten świat, jed-
nocześnie rozwijając siebie 
i swój charakter. Uczę się 
każdego dnia i staram się 
nie stracić gruntu pod no-
gami. I dystansu do życia 
oraz siebie.

No, już nie bądź taka 
skromna!
Ha ha, a dlaczego nie? 
Często mam wrażenie, 
że ludzie, którzy osiągają 
swoje cele, mówią: ,,To ja 
to wszystko osiągnęłam/
osiągnąłem moją krwią i po-
tem! Ja!” Ale tak naprawdę 
każde spełnione marzenie 
jest pracą zbiorową: na-
szą i tych, którzy dali nam 
szansę, zaufali naszym 
pomysłom, docenili pracę, 
nauczyli nas czegoś, inspi-
rowali do pracy i do tego, by 
nie poddawać się. To, że do-
stałam się na te studia, a nie 
inne, że dostałam pracę tu 
czy gdzieś indziej  nie było 
tylko moją decyzją. Tak na-
prawdę wszyscy jesteśmy 
częścią tego świata, dużo 
z niego czerpiemy, więc też 
powinniśmy umieć dawać, 
tworzyć coś, nie oczekując, 
że wszystko się nam należy 
i powinno być podane na 
tacy. A przy okazji, doce-
niajmy ludzi i świat: naturę, 
przyrodę, zwierzęta.

Czujesz, że wciąż jesteś 
Polką czy już obywatelką 
świata?
Czuję się i Polką, i obywa-
telką świata. Bo jedno nie 
wyklucza drugiego, praw-
da? Tak jak wspomniałam, 
należy doceniać wszystko. 
Wiele aspektów życia w 
Polsce dopiero doceniłam 
za granicą. Na przykład 
bardzo dobre wykształce-
nie, jakie zdobyłam na każ-
dym poziomie. Od wiejskiej 
podstawówki w Regucie do 
uniwersytetu. W Wielkiej 
Brytanii często mieszkanie 
w danej dzielnicy determi-
nuje szansę danej osoby 
na życiowy sukces/poraż-
kę. Jeśli mieszkasz w bied-
nej dzielnicy, pójdziesz do 
kiepskiej pobliskiej szko-
ły. Jeśli mieszkasz w za-
możnej – pobliska szkoła 
będzie lepszej jakości i le-

piej przygotuje do studiów. 
Myślę, że relacje rodzinne 
i międzyludzkie są rów-
nież mocniejsze, choć nie 
chcę generalizować. Po 
10 latach mieszkania w 4 
krajach (Polska, Wielka 
Brytania, Afganistan i Wę-
gry) i podróży do kolejnych 
kilku tuzinów stwierdzam, 
że każdy kraj, każde społe-
czeństwo jest ,,popaprane” 
na swój szczególny spo-
sób. To, co się liczy, to są 
ludzie.

Czy to, że jesteś piękną 
kobietą pomaga ci w na-
wiązywaniu kontaktów w 
innych krajach?
Ha, ha. Uroda częściej 
może pomagać niż prze-
szkadzać, ale to charakter 
liczy się najbardziej, a nie 
wygląd fizyczny. Na pewno 
nie zaszkodziło mi w Afga-
nistanie, że gdy zarzuciłam 
lokalne kiecki i chusty, to 
wyglądałam jak tamtejsza 
mieszkanka. Ale tym, co 
zjednało mi u ludzi zaufa-
nie i spowodowało zdoby-
cie ich przyjaźni, była moja 
chęć zrozumienia kultury. 
Moje wysiłki w wymawia-
niu formułek powitalnych w 
Darii i Pasztu (języki Afga-
nistanu) były na tyle dobre, 
że do tego etapu ludzie na-
prawdę myśleli, że jestem 
Afganką!

Jakie masz plany na przy-
szłość?
Takie jak na teraźniejszość. 
Uczyć się, zrozumieć świat 
i podróżować, osiągnąć ba-
lans życiowy. Może więcej 
pisać? Od jakiegoś czasu 
prowadzę bloga podróżni-
czego (https://roshanmar-
ta.wordpress.com/ ), gdzie 
spisuję moje refleksje i przy-
gody. Kiedyś chciałabym to 
wszystko zebrać w jakąś 
konkretniejszą całość. Za-
debiutowałam już lokalnie 
w ,,Linii Otwockiej” (2008) 
i w ,,Celestynce”, a w lip-
cu tego roku mój artykuł o 
dzieciach-żebrakach w Se-
negalu ukazał się w sierp-
niowym „Poznaj Świat”. W 
międzyczasie dodaję do 
tego pieprzyk pasji kulinar-
nej i tworzenia naturalnych 
kosmetyków i perfum. A na 
co dzień okraszam to spo-
rą dawką wykresów, zesta-
wień finansowych i forma-
tów budżetowych w pracy 
(śmiech).

Dziękuję za rozmowę i ży-
czę dalszego spełniania 
marzeń.
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Obchody 100-lecia  
Niepodległości

Na gminne obchody 100. 
rocznicy odzyskania nie-
podległości 11 listopada 
2018 r. do kościoła para-
fialnego w Celestynowie 
zapraszają wójt gminy 
i przewodniczący Rady 
Gminy Celestynów.

- godz. 11.30 
koncert pt. „Ojczystej Pie-
śni Ton” w wykonaniu arty-
stów: Magdaleny Kotarskiej 
– sopran, Stanisława Łopu-
szyńskiego – fortepian
- godz. 12.00 
uroczysta msza święta za 
Ojczyznę
- złożenie kwiatów pod po-
mnikiem „Dziesięciolecia 
Niepodległości”
- przemarsz na plac przed 
budynek Urzędu Gminy w 
Celestynowie
- odsłonięcie tablicy pa-
miątkowej z okazji 100-le-
cia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości

Dodatkowo:
- godz. 15.00 Niepodległo-
ściowy Turniej Piłki Siatkowej

Karczew
Burmistrz Karczewa, Rada 
Miasta w Karczewie, pa-
rafia p.w. Św. Wita, Ze-
spół Szkół im. Ks. Kard. 
Wyszyńskiego w Karcze-
wie, CHZK Muzeum Sta-
ra Plebania oraz Miejsko 
– Gminny Ośrodek Kultury 
zapraszają 11 listopada na 
obchody 100. rocznicy od-
zyskania niepodległości.

OTO PROGRAM:

GODZ. 11:30
Zbiórka grup sztandaro-
wych przed budynkiem 
OSP w Karczewie, Rynek 
Zygmunta Starego

GODZ. 11:45
Przemarsz kolumny mar-
szowej do kościoła p.w. św. 
Wita w Karczewie w asyście 
Orkiestry Dętej OSP Kar-
czew, mażoretek oraz klasy 
wojskowej Zespołu Szkół 

im. Ks. Kard. Stefana Wy-
szyńskiego w Karczewie

GODZ. 12:00
Uroczysta msza św. w in-
tencji Ojczyzny w kościele 
parafialnym p.w. Św. Wita 
w Karczewie z udziałem 
Orkiestry Dętej OSP Kar-
czew oraz klasy wojskowej 
Zespołu Szkół im. Ks. Kard. 
Stefana Wyszyńskiego w 
Karczewie

Po mszy św.
Uroczystość patriotyczna 
przy pomniku Orła Białe-
go - skwer im. Rotmistrza 
Witolda Pileckiego Okolicz-
nościowy koncert Orkiestry 
Dętej OSP Karczew na 
Rynku Zygmunta Starego

GODZ. 16:00
Ognisko patriotyzmu przy 
kościele parafialnym p.w. 
św. Wita w Karczewie

Wiązowna

Dni Kultury

Pierwszy spektakl pt. 
„Zaczarowany młynek” 
odbędzie się 16 listopada 
– jest to historia o rybaku, 
który otrzymał tajemniczy 
prezent od nieznanego 
przybysza. W spektaklu po-
ruszane są tematy związa-
ne z geografią Polski, pod-
kreślona jest rola królowej 
polskich rzek - Wisły. 

Następnego dnia tj. 
17 listopada w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Wiązow-
nie będzie można obejrzeć 
przedstawienie pt.: „Przy-
gody Bociana Klekosława”. 
Spektakl przedstawia histo-
rię bociana, który ląduje w 
krainie Rompompomlan-
dii, gdzie zaprzyjaźnia się 
ze śmiesznymi stworkami. 
Spotyka również czarowni-

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie wraz z Biblioteką Publiczną Gminy Wiązow-
na zapraszają na Listopadowe Dni Kultury. Obchody te organizowane są już po raz 
trzeci i zawsze z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci Bajkowych. Tegoroczna 
edycja nawiązuje do 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

cę, która koniecznie chce 
mu ukraść dziób. Kiedy 
wreszcie dolatuje do celu, 
dowiaduje się dużo o Polsce 
- swoim rodzinnym kraju. 

W niedzielę w Domu 
Kultury w Woli Karczew-
skiej odbędzie się ostat-
ni spektakl obchodów pt.: 
„Ziuk Piłsudski. Odzyska-
na wolność „. Jest to kilka 
scen z życia małego Ziuka, 
nastolatka Józefa i wresz-
cie dorosłego przywódcy 
legionów. To łatwa i żarto-
bliwa opowieść o Józefie 
Klemensie Piłsudskim zwa-
nym Ziukiem. 

Karnet na trzy przed-
stawienia  kosztuje 15 zł, a 
jeden spektakl -  6 zł. Spek-
takl niedzielny zakończony 
zostanie warsztatami pla-

styczno – artystycznymi, 
podczas których dzieci wy-
konają piękne jesienne de-
koracje. Oczywiście nie za-
braknie również motywów 
patriotycznych. 

Wejściówki dostępne w 
GOK Wiązowna oraz w Bi-
bliotekach na terenie Gmi-
ny Wiązowna (Wiązowna, 
Duchnów, Glinianka)

16 listopada (piątek), 
godz. 18.00 

Filia Biblioteki Publicznej  
w Duchnowie

17 listopada (sobota), 
godz. 17.00 

GOK w Wiązownie,  
ul. Kościelna 41

18 listopada (niedziela), 
godz. 16.00 

Dom Kultury w Woli  
Karczewskiej

Ku czci śpiewajmy
 „Raduj się Matko, Pol-

sko” to koncert polskich 
pieśni chóralnych z udzia-
łem Warszawskiego Chóru 
Międzyuczelnianego pod 
dyrekcją Borysa Somer-
schafa. Będzie miał miej-
sce w urokliwym, drewnia-
nym kościele parafii pw. 
Św. Wawrzyńca w Glinian-
ce (gmina Wiązowna). Wy-
darzenie odbędzie się w 
ramach świętowania setnej 
rocznicy odzyskania nie-
podległości przez Polskę. 
W programie znalazły się 

dzieła wybitne, zarówno w 
warstwie muzycznej z uwa-
gi na ich kompozytorów 
(m.in. Wacław z Szamotuł, 
S. Moniuszko, H. M. Gó-
recki, S. Stuligrosz), jak i 
tekstowej przez wzgląd na 
autorów tekstów (J. Kocha-

nowski, J. Słowacki, M. Ko-
nopnicka, K.K. Baczyński). 
Wstęp wolny.

18 listopada  
(niedziela), godz. 18.45

kościół pw. Św.  
Wawrzyńca w Gliniance

ul. Wawrzyniecka 149

Wieczornica
16.00 – Uroczysta 

msza święta w kościele 
pw. św. Pawła Apostoła w 
Zakręcie

17.00 – Wieczornica w 
Szkole Podstawowej im. 
Cypriana Kamila Norwida 
w Zakręcie. Z pieśnią na 

ustach będziemy wspomi-
nać poszczególne dekady 
wolnej Ojczyzny.

Celestynów
W turnieju wezmą udział: 
samorządowcy, pracownicy 
oświaty oraz służby mun-
durowe i przedsiębiorcy
- wystawa „Dla Niepodległej”
Miejsce: hala sportowa w 
Celestynowie, ul. prof. Hila-
rego Koprowskiego 2
oraz:

- 10 listopada 2018 r. 
godz. 12.00-15.00 
- Gra miejska „Superboha-
terowie stulecia”, gra skie-
rowana do rodzin i grup 
rówieśniczych, organizo-
wana przez Hufiec ZHP 
Celestynów. Szczegóły gry 
pod adresem e-mail: cele-
stynow@zhp.pl

Organizatorzy: Kapłani pa-
rafii Wniebowzięcia NMP, 
Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Celestynowie, 
Związek Harcerstwa Pol-
skiego – Hufiec Celesty-
nów, Gmina Celestynów.
Przedsięwzięcie współfi-
nansowane ze środków 
Samorządu Województwa 
Mazowieckiego
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Uczniowie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 
w Starej Wsi i uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. 
Batalionu „Zośka” w Cele-
stynowie wraz z nauczy-
cielami, przedstawicielami 
Stowarzyszenia Szarych 
Szeregów – Tomaszem Ja-
worskim i Tadeuszem Sze-
kiem, żołnierzem batalionu 
,,Zośka” – Jakubem Nowa-
kowskim, członkiem chóru 
AK „Nowogrodzkie Orły” – 
Jerzym Nowakowskim, Ja-
dwigą Łukasik – powstań-
cem warszawskim, wójtem 
Witoldem Kwiatkowskim, 
radnym z Dąbrówki Wikto-
rem Piaseckim i komendan-
tem PPSP st. bryg. Mariu-
szem Zabrockim złożyli 24 
października wiązanki kwia-
tów pod pomnikiem upa-
miętniającym zbrojną akcję 
Batalionu „Zośka”, który w 
nocy z 23 na 24 paździer-
nika 1943 roku na łuku toru 
kolejowego z Warszawy do 
Dęblina, w miejscowości 
Pogorzel zaatakował pociąg 
wiozący do Rzeszy urlopo-
wanych żołnierzy z frontu 
wschodniego.

Uczcili 75 rocznicę  
akcji zbrojnej „Pogorzel”

Po uroczystości przy 
pomniku dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 
Elżbieta Osuch zaprosi-
ła wszystkich do szkoły w 
Starej Wsi na patriotyczne 
widowisko słowno-muzycz-
ne w wykonaniu uczniów

Historia akcji
Jesienią 1943 roku gu-

bernator Generalnej Gu-
berni Hans Frank mianował 
dowódcą SS i policji w dys-
trykcie warszawskim Fran-
za Kutscherę. Ten hitle-
rowski bandyta wprowadził 
okrutny terror w Warsza-
wie i okolicy. Za najmniej-
sze przewinienie karano 
śmiercią lub wywózką do 
obozu koncentracyjnego. 
Ulice Warszawy spływały 
krwią rozstrzelanych w ła-
pankach niewinnych ludzi. 
Co tydzień ginęło 300 Po-
laków.

Kierownictwo walki pod-
ziemnej postanowiło na 
terror odpowiedzieć od-
wetem. Jedną z jego form 
było wykolejanie i ostrze-
liwanie pociągów wiozą-
cych żołnierzy niemieckich. 

Komenda Główna AK na 
akcję w Pogorzeli wyzna-
czyła dowódcę Konrada 
Okolskiego „Kubę”. Zaan-
gażował on 10 żołnierzy z 3 
plutonu I kompanii. Za naj-
lepsze miejsce wybrano łuk 
toru kolejowego koło stacji 
Pogorzel. Wąskotorówką 
dwie członkinie służb po-
mocniczych dowiozły broń 
z Warszawy do Karczewa. 
O zmierzchu 23 paździer-
nika oddział dotarł, po 10 
km marszu, do lasu koło 
Pogorzeli. Potem nastąpiły 
nieprzewidziane komplika-

cje. Pociąg nie przyjechał 
na czas, bo popsuła się 
lokomotywa w Celestyno-
wie. Kolejna, ściągnięta z 
Otwocka, wolno prowadziła 
skład i około drugiej w nocy 
najechała na minę, którą 
odpalono przedwcześnie. 
Z toru spadły lokomotywy 
i dwa wagony. Ostrzelano 
pociąg i zarzucono gra-
natami. Niemcy mieli kilku 
zabitych i kilkunastu ran-
nych. Grupa uderzeniowa 
AK dotarła do Karczewa, 
zdała broń i rozproszyła 
się. Przerwa w ruchu ko-

lejowym na linii Warszawa 
Lublin trwała 15 godzin.

Dowódca akcji „Kuba” 
(uczestnik akcji pod Ar-
senałem i w Wilanowie) 
poległ w Powstaniu War-
szawskim w sierpniu 1944 
roku, mając 21 lat. Jego za-
stępca Jan Rodowicz „Ano-
da” został zamordowany 
po wojnie przez bezpiekę. 
Z dziewięciu pozostałych 
uczestników trzech poległo 
w powstaniu, sześciu zmar-
ło po wojnie.

Andrzej Kamiński

Nagrodę Ministra Edu-
kacji Narodowej po raz dru-
gi (wcześniej w 2011 roku) 
w swojej karierze nauczy-
cielskiej otrzymał wybitny 
matematyk z Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. 
Batalionu „Zośka” Ireneusz 
Rusinowski. Dyplom za wy-
bitne osiągnięcia w pracy 
dydaktycznej i wychowaw-
czej pan Ireneusz otrzymał 
z rąk Mazowieckiego Kura-
tora Oświaty Aurelii Micha-
łowskiej. W tym uroczystym 
dniu nauczycielowi towa-
rzyszyli: wójt Gminy Cele-
stynów Witold Kwiatkowski, 

Celestynowski matematyk nagrodzony
Ministerstwo Edukacji Narodowej w poniedzia-
łek 15 października br. przygotowało na Uni-
wersytecie Katolickim im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie uroczystość wrę-
czania nagród resortowych, medali i odznaczeń 
dla nauczycieli i pedagogów z warszawskich  
i około warszawskich szkół.

kierownik Gminnej Oświaty 
Edyta Wrzosek i dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. 
Batalionu „Zośka” Anna Kę-
dziorek.

- Miałam ogromne 
szczęście, że w szkole pod-
stawowej w Celestynowie 
uczył mnie fizyki pan Irene-
usz Rusinowski. Obecnie 
skończyłam studia na Uni-
wersytecie Warszawskim 
i w tym roku rozpoczynam 
studia doktoranckie na Wy-
dziale Biologii UW – stwier-
dza Magdalena Krupa. Z 
kolei Agnieszka i Piotr Woj-
ciechowicz mówią: „Zaję-

cia Koła Matematycznego 
odbywały się często poza 
wyznaczonymi godzinami, 
także w domach dzieci, za 
dodatkowe godziny pan 
Rusinowski nie pobierał 
opłat, przyjeżdżał na poży-
czonym rowerze, często w 
bardzo mroźną pogodę, bo 

chciał jak najwięcej dzie-
ciom przekazać.” – Ten na-
uczyciel, jak nikt wcześniej 
i nikt inny później pokazał, 
nie tylko że matematyka nie 
musi powodować strachu, 
że może być zrozumiała, 
ale może sprawiać radość 
i dawać niekłamaną satys-

fakcję z rozwiązywania za-
dań – podkreśla Arkadiusz 
Kępka.

Serdecznie gratulujemy 
kolejnego sukcesu i życzy-
my wiele satysfakcji z dal-
szej pracy zawodowej.

AnKa
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Jest to zbiór pieśni i nut, 
które od dawna nie są już w 
powszechnym użyciu przez 
zespoły ludowe i śpiewa-
ków, ale kiedyś śpiewane 
były przez nasze babcie i 
prababcie, a niektóre przez 
żałobników i zespoły Kół 
Gospodyń Wiejskich. Trud-
nego zadania zebrania 
pieśni i zapisania melodii 
podjęła się Dorota Subie-
ta-Grajda z Gliny. Przez 
cztery miesiące wędrowała 
od wsi do wsi, odwiedzając 
domy, w których był ktoś, 
kto pamiętał pieśni i potrafił 
je zaśpiewać do mikrofonu, 
by następnie je odsłuchać z 
dyktafonu i zapisać ich linie 
melodyczne. - Oddajemy 
do Państwa rąk śpiewnik 
związany z obrzędowo-
ścią na wsi mazowieckiej 
znad Świdra – pisze we 
wstępie Dorota Subieta-
-Grajda. - Nie jest to oczy-
wiście pomysł nowy, ale z 
doświadczenia wynika, że 
pewne pieśni zostały zapo-
mniane nawet przez star-
szych mieszkańców wsi, a 
w obrzędach pojawiły się 
pieśni współczesne, tym 
samym zastępując te naj-
starsze. Tak jest na przy-
kład z pieśniami śpiewa-
nymi podczas nabożeństw 
majowych, czerwcowych 
czy podczas „ chodzenia 
obrazu”. Chcieliśmy zacho-
wać oryginalny tekst, a me-
lodię odtworzyć w możliwie 
jak najbardziej wiernym za-
pisie, choć jest to niekiedy 
bardzo trudne, ponieważ 
muzyka była zapamiętywa-
na, a nie zapisana i nie sto-
sowało się żadnych zasad 
związanych z obecnymi re-
gułami muzycznymi. Cza-
sami w środku utworu poja-
wia się wydłużona wartość 
taktu o jedną ćwierćnutę 
albo co druga zwrotka śpie-
wana jest w tonacji durowej 
lub molowej. Taka niere-
gularność gwarantuje, że 
utwór został zapamiętany 
przez wykonawczynię tak, 
jak śpiewała to matka czy 
babcia i nikt nie ,,wciskał” 
utworu w ramy współcze-
snych reguł muzycznych. 
Mamy nadzieję, że zapis 
muzyczny pozwoli chórkom 
kościelnym, organistom 
czy zespołom śpiewaczym 
bardziej rozpropagować i 

Śpiewnik pieśni ludowych
Staraniem Stowarzyszenia Kultury Mazowsza w połowie 
października ukazał się śpiewnik „Pieśni znad Świdra”.

odnowić to, co niekiedy zo-
stało już całkowicie zapo-
mniane. Do starych tekstów 
istniejących pieśni niekiedy 
były dodane nowe melodie 
albo dlatego, że stare były, 
według autora śpiewnika, 
nieciekawe, albo dlatego, 
że melodia nie była znana 
autorowi. Tak stało się na 
przykład z pieśnią do Mat-
ki Boskiej Gidelskiej. Na-
wet ogólnie znana na Ma-
zowszu pieśń weselna „Oj, 
chmielu” tutaj też jest śpie-
wana odrobinę inaczej.(…) 
Zupełnie zapomnianym ob-
rzędem, a co za tym idzie 
zapomnianymi pieśniami, 
było całonocne czuwanie 
przy ciele zmarłego. Kie-
dyś, jak wiadomo, nie było 
szpitalnych kostnic ani do-
mów pogrzebowych. Ciało 
spoczywało w izbie chałupy 
wśród najbliższych, sąsia-
dów i przybyłych na śpiewy 
żałobników, którzy specja-
lizowali się w odwiedzaniu 
kolejnych domów zmarłych 
w okolicznych wsiach. Tek-
sty tych pieśni były najpierw 
rodzimą twórczością, a  z 
czasem ubogacane zostały 
kartkami z tekstem sprze-
dawanymi na odpustach 
czy w miejscach kultu. 
Pieśni związane ze śmier-
cią pojawiają się również 
podczas obchodzonego w 
listopadzie i na Wielkanoc 
święta zmarłych. To listo-
padowe wszyscy znamy, 
bo jest także obchodzone 
przez wiele narodów eu-
ropejskich i znane od cza-
sów przedchrześcijańskich 
(w Polsce Dziady, islandz-
kie Samhain – koniec lata, 
walijskie Nos Galan Gaeaf 
– wieczór zimowy, anglosa-
skie Blodmonath – krwawy 
miesiąc). W Ameryce listo-
padowe święto pojawiło się 
wraz z pierwszymi emigran-
tami, którzy nie mając na 
obcej ziemi grobów przod-
ków, zaczęli obchodzić je 
bardziej zabawowo, aż po 
wielu latach wróciło do Eu-
ropy jako Halloween (All 
Hallows Eve – Wszystkich 
Świętych). Nasze Dzia-
dy długo trwały jeszcze w 
czasach chrześcijańskich 
w formie palenia ognisk na 
rozstajach dróg, zakopywa-
nia jedzenia w grobach czy 
płacenia pieniędzmi, chle-

bem, kaszą dziadowi za 
modlitwę, który jako czło-
wiek boży miał większą siłę 
dotarcia z nią do Stwórcy. 
Listopadowe święto zmar-
łych było poświęcone du-
szom potępionym, a świę-
to dusz zbawionych miało 
miejsce na Wielkanoc, pod-
czas przesilenia wiosenne-
go. Z tego powodu na przy-
kład na Ukrainie do tej pory 
nie ma zwyczaju odwiedza-
nia grobów w listopadzie, 
a właśnie na Wielkanoc 
(Przewody). Zanoszone są 
pisanki, toczone po mogile, 

a następnie zakopywane 
w ziemi jako pokarm dla 
zmarłych – stwierdza autor-
ka wyboru Dorota Subieta-
-Grajda.

Śpiewnik pięknie wy-
drukowany przez Poligra-
fię GREG, złożony przez 
Macieja Wakulińskiego, 
stworzony pod redakcją 
pomysłodawcy Andrzeja 
Kamińskiego – prezesa 
Stowarzyszenia Kultury 
Mazowsza, wydany został 
w nakładzie 1000 egz. i jest 
rozdawany wszystkim ze-
społom ludowym z powiatu 

otwockiego oraz wielu na 
Mazowszu z nadzieją, że 
niektóre pieśni i śpiewa-
ne pastorałki włączą one 
do swego repertuaru. Trafi 
także do bibliotek publicz-
nych, szkolnych i świetlic 
wiejskich. Śpiewnik ukazał 
się dzięki wsparciu finan-
sowemu władz powiatu 
otwockiego i sponsorów: 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Otwocku i Przedsiębior-
stwa “Bruk-Bud” Piotra 
Skoczka.

AnKa
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Zainteresowanie pozna-
niem prawdy o Rosji, wi-
dzianej oczami korespon-
dentki TVP w Moskwie, 
przerosło najśmielsze 
oczekiwania organizato-
rów. Nieduża sala w miej-
skiej bibliotece przy ul. 
Andriollego 45 już na dłu-
go przed rozpoczęciem 
spotkania 18 październi-
ka br.  - pękała w szwach. 
Nic dziwnego, Rosja mimo 
iż jest naszym sąsiadem, 
wciąż okazuje się być mało 
znana. I chociaż my, Pola-
cy, jesteśmy przekonani, 
że świetnie znamy Rosjan i 
ich kraj, to w rzeczywistości  
niewiele ma to wspólnego 
z prawdą. Potwierdzają to 
badania, według których 
prawie 90 proc. naszych ro-
daków przyznaje, że nigdy 
nie odwiedziło tego fascy-
nującego kraju. A szkoda, 
ponieważ aby zrozumieć 
skomplikowaną historię i 
kulturę splatającą losy obu 
naszych narodów, warto ją 
najpierw poznać.

Mało znany sąsiad
- Kiedyś znalazłam na 

rosyjskich stronach inter-
netowych - opowiada Bar-
bara Włodarczyk - poradnik  
„Jak rozmawiać z Polaka-
mi, żeby się im nie narazić”. 
Już pierwsza z zamiesz-
czonych tam porad okazała 
się nieco… zaskakująca. 
Autor bowiem zwraca się 
do Rosjan: musicie przyjąć 
do wiadomości, że Polacy 
znają się na Rosji lepiej niż 
Wy sami i w ogóle z tym 
nie dyskutujcie. Doskonale 
uzupełnia ten pogląd pe-
wien dowcip o Polakach 
krążący w Rosji, który gło-
si, że znają oni tylko trzy 
współczesne rosyjskie na-
zwiska: Jelcyn, Putin i… 
Gazprom.

A przecież jest to kraj 
niesłychanie ciekawy, róż-
norodny i barwny. Niekie-
dy bulwersujący czy wręcz 
szokujący przejawami swej 
wielokulturowości. Kraj, w 
którym życie w rosyjskich 
metropoliach - Moskwie i 
Petersburgu - tak dalece 

Barbara Włodarczyk o Rosji
W ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Otwocku odbyło 
się spotkanie autorskie z dziennikarką telewi-
zyjną Barbarą Włodarczyk, reporterką i twór-
czynią cyklu reportaży pt. „Szerokie tory”, au-
torką książki „Nie ma jednej Rosji”.

różni się od codzienności 
w podmoskowiu czy rosyj-
skiej głubince, że wręcz 
trudno sobie to wyobrazić. 
Gdzie w zapomnianych 
przez Boga miejscach, z 
dala od Kremla, żyją ludzie, 
którzy czasem może nie 
mają co jeść, ale którzy za 
to pozostali ludźmi.

Tematyczne  
Eldorado 

„Dla każdego dziennika-
rza Rosja to tematyczne El-
dorado - kontynuuje swoją 
opowieść Barbara Włodar-
czyk. - Można znaleźć tam 
mnóstwo ciekawych tema-
tów: społecznych, obycza-
jowych, kulturowych, no i 
oczywiście - politycznych. 
Rosjanie są z natury ludźmi 
pewnymi siebie, z drugiej 
strony zaś - bardzo za-
kompleksionymi. Ale jedno 
trzeba im przyznać - pod-
chodzą do siebie z dużym 
dystansem. Rosja fascynu-
je, wciąga, ale i zadziwia 
na każdym kroku. To tutaj 
można znaleźć m.in. milio-
nera, który miał przepiękną 
rezydencję na Rublowce, 
apartamenty w Nowym Jor-
ku, zamek w Nicei, samo-
lot, jachty, a który rzucił to 
wszystko, bo zachciało mu 
się hodować… kozy. Tutaj 
- w trakcie zbierania mate-
riałów do jednego z moich 
kolejnych reportaży - spo-
tkałam członków sekty wiel-
biącej Putina jako kolejne 
wcielenie apostoła Pawła. 
Oczywiście jest to pewne 
kuriozum i skrajność, ale 
istnienie tej sekty jest efek-
tem ogromnej popularności 
Putina w Rosji. Dla Rosjan 
jest on wyjątkowym przy-
wódcą. Żeby zrozumieć ten 
„fenomen”, trzeba sięgnąć 
do psychiki i mentalności 
współczesnego mieszkań-
ca tego kraju.

Rosja - to mnóstwo cie-
kawych tematów i wielka 
różnorodność. No i przede 
wszystkim ogromne tery-
torium obejmujące jedena-
ście stref czasowych. Pra-
wosławie, ale i islam. Mało 
kto zdaje sobie sprawę z 

tego, że Rosja ma najwięk-
szą liczbę muzułmanów 
w całej Europie. Prawie 
dwadzieścia milionów. Co 
prawda są to głównie mu-
zułmanie etniczni, ale np. 
w Moskwie, która jest mia-
stem bogatym i która jak 
magnes przyciąga emigran-
tów zarobkowych z krajów 
azjatyckich byłego Związku 
Radzieckiego, nieoficjalnie 
mówi się, że może w niej 
mieszkać nawet ok. 4 milio-
nów wyznawców tej religii.

Barwni ludzie  
i historie...

Rosja to też szamanizm. 
Jednego z rosyjskich sza-
manów spotkałam nad Baj-
kałem, kiedy przygotowy-
wałam tam materiał. Była 
to niesłychanie barwna po-
stać, wokół której koncen-

trowało się życie w wiosce, 
wszyscy potrzebowali jego 
porad, a on był wiecznie pi-
jany. Kiedy zapytałam jego 
żonę, czy łatwo być żoną 
szamana, usłyszałam: 
„strasznie trudno, bo ciągle 
pije”. No cóż… Kiedyś baj-
kalscy szamani, pragnąc 
wejść w trans, odurzali się 
halucynogennymi ziołami, 
dzisiaj uciekają się do bar-
dziej konwencjonalnych 
metod. Jest więc Rosja i 
Europą, i Azją w jednym. 
Zdumiewającą krainą pełną 
inspiracji i kopalnią historii 
o prawdziwym życiu i cie-
kawych ludziach, o których 
warto opowiedzieć”.

Barbara Włodarczyk 
snuła opowieści o Rosji 
wielowątkowo i ze swadą, 
podobnie jak narrację w 
telewizyjnych reportażach. 

W swojej książce „Nie ma 
jednej Rosji”, która jest jej 
literackim debiutem, a którą 
promowała przy okazji tego 
spotkania, dała świadec-
two wieloletniej, rzetelnej 
pracy dziennikarskiej. Zbiór 
reportaży, który zawiera ta 
pozycja wydawnicza, kryje 
jednak coś więcej. Odsłania 
bowiem cząstkę tej niezwy-
kłej, magicznej „rosyjskiej 
duszy”, tak niezrozumiałej 
i ulotnej. Bohaterowie jej 
opowieści to ludzie z po-
zoru prości, przeciętni, a 
jednak zdumiewający, po-
dobnie jak czasy, w których 
przyszło im żyć. Ich losy 
pozwalają czytelnikowi doj-
rzeć i zrozumieć wszystkie 
przemiany, które zaszły w 
Rosji w ostatnich dwóch 
dekadach.

Andrzej Idziak
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Józefów
Jesienne kolory

Miejski Ośrodek Kultury w
Józefowie zaprasza wszystkich
chętnych na rodzinny plener
fotograficzny pt. „Jesienne
kolory nad Świdrem”. Jesień
to piękna pora roku , odpowied-
nia na naukę fotografii i okazja,
by na zdjęciu uwiecznić naturę
szykującą się do zimy. Zbiórka
przy moście dawnej kolejki
wąskotorowej w Józefowie (ul.
Turystyczna, naprzeciwko plaży
miejskiej). Wstęp wolny, obow-
iązują zapisy. Prowadzenie:
Zofia i Mirosław Nowaczykowie
10 listopada (sobota), godz. 10.00, 

Józefów, ul. Turystyczna

Znów świeci!
„Latarka” reaktywowana!

Miejski Ośrodek Kultury wz-
nawia ten jesienno-zimowy cykl
literackich spotkań dla dzieci.
Przed Wami „Nie liż tej książki”
Idana Ben-Barak i Juliana Fros-
ta, czyli jak żyją mikroby. W
promieniach rozpalonych latarek
poczytacie, pobawicie się, a
nawet przeprowadzicie badania
pod mikroskopem. Wstęp wolny
i tylko z latarkami. Obowiązują
zapisy. Wstęp wolny.
12 listopada (poniedz.), godz. 18.00

MBP w Józefowie, ul. M.

Skłodowskiej – Curie

Chiński rynek
Miejski Ośrodek Kultury w

Józefowie zaprasza na trzecie

spotkanie cyklu „Świat piękny,
świat zróżnicowany”. Przed
Wami wykład pt. „Chińska fab-
ryka, czyli skąd się biorą pro-
dukty w naszych sklepach”.
Znaczna część artykułów w
sklepach w Polsce i na świecie
pochodzi z Chin. Czy słusznie
kojarzymy towary wypro-
dukowane w Chinach ze słabą
jakością? Czy tzw. „chińszczyz-
na” to zawsze rzeczy tanie?
Czy zdajemy sobie sprawę z
tego, w jakich warunkach odby-
wa się produkcja? Czy nowe
kolekcje pojawiające się w
każdym sezonie w naszych
sklepach warte są swojej ceny?
Czy w chińskich fabrykach
pracują dzieci? Na wszystkie
te pytania odpowie Dorota
Czołak – praktyk handlu za-
granicznego, wieloletni szef im-
portu z Chin, ekspert ds. rynku
chińskiego. Wstęp wolny.
16 listopada (piątek), godz. 18.00, 

MOK Józefów, ul. Wyszyńskiego 1

Wieczór z gwiazdami
„Jojo” to wspaniała komedia

omyłek, w której zobaczycie
Edytę Olszówkę, Michała Pielę
oraz Lesława Żurka. O ile to
możliwe w komedii, „Jojo” to
mrożąca chwilami krew w żyłach
postać typowej formuły związku

kobiety i mężczyzny dla sytuacji
niepewnej, przed którą każdy z
nas odczuwa strach. Czy
słusznie? Co jest lepsze -
bardziej komfortowe, stabilne
życie w kłamstwie czy może
niepewne, nagłe uwolnienie się
od czegoś, co nas boli, uwiera?
To wszystko podane w sposób,
który na pewno nas rozśmieszy.
Bilety w cenie 60 zł.
18 listopada (niedz.), godz. 18.00 

MOK Józefów, ul. Wyszyńskiego 1

Wiązowna
Szafing dziecięcy

Gminny Ośrodek Kultury w
Wiązownie zaprasza na Wią-
zowski Szafing Dziecięcy. Będzie
to okazja do wymiany lub kup-
na/sprzedaży ubranek i rzeczy
dla dzieci. Możecie tam sprzedać
rzeczy, z których wyrosły już
dzieci oraz kupić nowe od innej
rodziny. Osoby zainteresowane
wystawieniem proszone są o
zgłoszenie do 5.11.

Zapisy@gok-wiazowna.pl,
liczba miejsc do prezentacji
ograniczona. Organizatorzy za-
pewniają kącik zabaw dla na-
jmłodszych. Wstęp wolny.
10 listopada (sobota), godz. 11.00

GOK Wiązowna, ul. Kościelna 41 

Przygotował: Wakul

W ramach tegorocznej edycji
wysłuchacie pięciu wyjątkowych
koncertów w interpretacji wybit-
nych artystów oraz orkiestry
festiwalowej prowadzonej przez
legendarnego skrzypka i kon-
certmistrza - Jana Staniendę.
Areną tej uczty muzycznej staną
się deski otwockiego Teatru im.
Stefana Jaracza. Bezpłatne we-
jściówki będą wydawane na
godzinę przed każdym kon-
certem.

3 listopada (sobota),
godzina 19.00

Koncert inauguracyjny w
wykonaniu „Rudego Księdza”,
czyli Antonio Vivaldiego. W par-
tiach solowych usłyszycie
młodych wirtuozów, członków
orkiestry festiwalowej, skrzy-
paczkę Roksanę Kwaśnikow-
ską, trębacza Damiana Marata
oraz Jana Staniendę.

4 listopada (niedziela),
godzina 19.00

Drugi koncert to popis pol-
sko-argentyńskiego duetu
fortepianowego Duo Granat -
Tamara Granat i Adrian Kreda,
którzy przygotowali zróżnicow-
any program  - od Bacha do
Piazzolego 

9 listopada (piątek),
godzina 19.00

Tego wieczora obejrzycie
pojedynek arcydzieła z młodoś-

cią i wirtuozerią, która jest
niezbędna w utworze „Souvenir
de Florence” Piotra Cza-
jkowskiego. 

10 listopada (sobota),
godzina 19.00

W przeddzień finału
tegorocznej edycji złożycie
ukłon w stronę Głosów Wol-
ności - kompozycji okresu lat
80. i 90. Piosenki takie jak „Nie
pytaj mnie o Polskę” czy
„Krakowski spleen” zaprezen-
tują dwie wyjątkowe wokalistki
– Ewelina Flinta i Paulina Przy-
bysz, a towarzyszyć im będzie
zespół pod kierownictwem uz-
nanego producenta muzy-
cznego, kompozytora i basisty
Michała Grotta.

11 listopada (niedziela),
godzina 19.00

Finał festiwalu przypada w
wyjątkowy, ważny dla wszyst-
kich Polaków dzień - 100
rocznicę odzyskania niepod-
ległości. Czeka Was zatem
tylko polska muzyka- utwory
największych narodowych kom-
pozytorów: Fryderyka Cho-pi-
na, Stanisława Moniuszki i Ig-
nacego Jana Paderewskiego
w interpretacji młodych, ale
utytułowanych artystów: Gab-
rieli Gołaszewskiej - sopran,
Krzysztofa Trzaskow-skiego
oraz orkiestry festiwalowej pod
dyrekcją Jana Staniendy.

Przygotował: Wakul

Muzyka Europy
Fundacja Promocji Kultury „OtwArte” zaprasza na
piętnastą już edycję Europejskiego Festiwalu Muzy-
cznego w Otwocku.
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Imieniny 
2 listopada - Bohdana, Jerzego
3 listopada - Sylwii, Huberta
4 listopada - Karola, Olgierda
5 listopada - Sławomira, Elżbiety
6 listopada - Melaniusza, Leonarda
7 listopada - Antoniego, Florentego
8 listopada - Godfryda, Klaudiusza

Święta... całkiem nietypowe
4 listopada - Dzień Taniego Wina

Niepisany kodeks miłośników taniego wina głosi, że im jest ono
tańsze, tym lepsze. Nie wiadomo jednak, czy lepsze znaczy
smaczniejsze. Smak bowiem w porównaniu z ceną jest sprawą
drugorzędną Wśród najczęściej spotykanych aromatów prym
wiodą niewątpliwie jabłka (stąd tzw. jabol), a także wyjątkowe
połączenie miodu z lipą.

5 listopada - Dzień Postaci z Bajek

Kaczor Donald, Myszka Miki, Smerfy, Kubuś
Puchatek, Bolek i Lolek – dziś jest ich
święto. W dzieciństwie dzięki nim poz-
nawaliśmy świat, śmialiśmy się i
wzruszaliśmy - w Międzynarodowy Dzień
Postaci z Bajek warto sobie o nich przy-
pomnieć, choćby poprzez wspólny ba-
jkowy seans z własnymi dziećmi.

7 listopada - Dzień Kotleta Schabowego

Schabowy odwiedza nas niemal w każda niedzielę i należy do
bardzo lubianych gości. Dziś także powitajmy go z honorami!
Warto też przyrządzić go w inny niż zazwyczaj sposób.

Krzyżówka panoramiczna z hasłemKartka z
kalendarza

Hasło krzyżówki panoramicznej  z 26 października 2018: .
ŁUKASZ MAURYCY STANASZEK, ANTROPOLOG

„Pejzaż z aniołem” to
świąteczna opowieść o
poszukiwaniu szczęścia.

14 listopada na półki księ-
garń trafi najnowsza książka
Magdaleny Kordel, autorki best-
sellerowych powieści „Uroczys-
ko” i „Sezon na cuda”. Jej książ-
ki sprzedały się dotychczas w
ponad  trzystu tysiącach eg-
zemplarzy. Najnowsza – „Pe-
jzaż z aniołem” – utrzymana w
świątecznym klimacie, to powrót
do dobrze znanej fanom serii
„Malownicze”. 

– Określenie „słaba płeć” w
ogóle do kobiet nie pasuje. Tak
zwykło się mówić, bo potrafimy
być kruche i czułe, natomiast
nigdy nie byłyśmy słabe. Oczy-
wiście, nie ujmując nic mężczy-
znom, gdyby nie kobiety, trudno
byłoby utrzymać ognisko domo-
we i panowie nie mieliby dokąd
wracać. Na dobrą sprawę to
wszystko spoczywało w rękach

kobiet, my zawsze byłyśmy
silne – mówi agencji Newseria
Lifestyle pisarka.

Silną kobietą jest z pewnoś-
cią Ada, bohaterka najnowszej
książki Magdaleny Kordel.

– Główna bohaterka jest
dorosłą kobietą, która na dobrą
sprawę pragnie zapomnieć o
tym, że kiedykolwiek była
dzieckiem. Nagle dociera do
niej, że jest to absolutnie nie-
możliwe, że nigdy nie pozbę-
dzie się małej dziewczynki, któ-
rą nosi w sobie. Jedynym wyjś-
ciem jest pogodzenie się z nią.
Ada uczy nas, że nie możemy
uciec od przeszłości, że czasem
trzeba się ze sobą ugadać, coś
przegadać, wybaczyć sobie i
innym, żeby stać się człowie-
kiem szczęśliwym. Ada jest bo-
haterką bardzo bliską mojemu
sercu, bo jej historia jest praw-
dziwa. Patrząc na to, jak po-
toczyły się jej losy, warto sobie

usiąść przy herbacie i zas-
tanowić się nad tym, jak się
pogodzić z własną przeszłością
– mówi autorka.

„Pejzaż z aniołem” to his-
toria Adrianny, która od śmierci
taty nie cierpi Bożego Naro-
dzenia. Odkąd zamieszkała z
matką, grudniowa aura kojarzy
się jej z odrzuceniem i samot-
nością. W tym roku pod wpły-
wem jednego spotkania Ada
decyduje się wyjechać do od-
ciętej od świata głuszy i wszys-
tko ulega zmianie. Ta ciepła i
wzruszająca historia pokazuje,

że warto szukać szczęścia i
że czasem przydaje się w życiu
szczypta magii.

– Dużo mówimy o tym, że
trzeba mieć marzenia i je speł-
niać. Bardzo często zapomi-
namy jednak, że o marzenia
trzeba walczyć. One same się
nie spełniają, to my je musimy
spełniać. Czasem rzeczywiście
trzeba mocno zacisnąć zęby,
bardzo mocno wierzyć, że się
uda, ale też włożyć dużo pracy
w to, żeby stać się człowiekiem
szczęśliwym, spełnionym. To
nie przychodzi samo – pod-

kreśla Magdalena Kordel.
Najnowsza książka autorki,

mieszkanki Otwocka, to także
powrót do dobrze znanej fanom
serii „Malownicze”.

– Seria rzeczywiście na jakiś
czas zniknęła, nie było jej.
Wydawało mi się, że potrzebuję
odmiany, innych historii. Nagle
okazało się jednak, że pisząc
inne historie, i tak do „Malowni-
czego” wracam. Wydaje mi się,
że tęsknili też za nim moi czytel-
nicy. Lubią wracać do tej serii,
bo znaleźli w niej przyjaciół, jej
bohaterowie wpisali się w ich
życie. Powracając do tamtych
miejsc, zarówno ja, jak i moi
czytelnicy czujemy się chyba
tak, jakbyśmy wracali do domu,
do ludzi bliskich sobie, którzy
wkradli się do naszych serc i
ich losy nie są nam obojętne.
Lubimy do nich zaglądać, sama
za nimi zatęskniłam – mówi
autorka.

Za dwa tygodnie premiera „Pejzażu z aniołem” Magdaleny Kordel
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Stadko szczeniaków czeka za
kratami na odpowiedzialne i
kochające domy! Mają ok. 8
tygodni i raczej będą nieduże.
Nie pozwólcie im dorosnąć w
schronisku!

Baja jest niedużą suczką z
długą psią historią. Wiele czasu
upłynęło zanim znowu zaczęła
ufać ludziom. Nadal jest nieśmi-
ała, ale świetnie dogaduje się
z innymi psami. Bardzo chci-
ałaby już dostać nowy domek,
taki na zawsze, do końca ży-
cia. Nr 74/18

Czoko to nieduży psi słodziak
w kolorze czekolady. Niestety,
spędził za kratami długie lata.
Nosi w sobie wiele przykrych
przeżyć. Od niedawna zaczął
wychodzić na spacery i okazał
się świetnym psiakiem. Jest
ciekawy świata, choć jeszcze
nieco nieśmiały. Potrzebuje
naprawdę niedużo miejsca w
domu, ale też ogromu miłości.
Czy dostanie szansę?

Nr 149/15
Informacje o adopcji:

Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Celestynowie ul.
Prosta 3. Kontakt: tel. 22 789
70 61, e-mail: adopcje@ce-
lestynow.toz.pl

PrZygarnIJ mnIe!
CELESTYNÓW Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
zachęca do adopcji jego podopiecznych. 
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W systemie zarejestrowa-
ło się ponad 860 osób. Otwoc-
ki Rower Miejski składał się z 
5 samoobsługowych stacji 
wypożyczeń (w tym jednej 
– Top Market Żeromskiego – 
uruchomionej we współpracy 
z prywatnym partnerem) i 36 
rowerów. Pierwsze 20 minut 
każdego wypożyczenia było 
bezpłatne.

„Jesteśmy bardzo usa-
tysfakcjonowani wynikami 
programu pilotażowego” 
– mówi Marek Pogorzelski 

Otwocki Rower Miejski 
– sukces programu pilotażowego

W niedzielę, 4 listopada, kończy się pilotażowy program Otwockiego Roweru Miej-
skiego. Od 13 sierpnia na pięciu stacjach mieszkańcy wypożyczyli rowery ponad 
6,4 tysiące razy.

z Nextbike Polska - „Przez 
niespełna trzy miesiące 
mieszkańcy Otwocka po-
kazali, że rower miejski 
sprawdza się jako narzę-
dzie codziennych dojaz-
dów również w ich mieście. 
Niebagatelną rolę odegrała 
bliskość warszawskiego 
systemu Veturilo, z którym 
Otwocki Rower Miejski był 
kompatybilny. Dzięki temu 
wielu mieszkańców znało 
system Nextbike i mogło z 
niego skorzystać w swoim 

mieście.”
Otwocki Rower Miejski 

to jeden z sześciu podwar-
szawskich systemów Next-
bike całkowicie kompatybil-
nych z Veturilo. Oznacza to, 
że rowery wypożyczone w 
Otwocku, Markach, Prusz-
kowie, Piasecznie, Micha-
łowicach czy Konstancinie-
-Jeziornie można oddawać 
w Warszawie i odwrotnie. 
Można z nich też korzystać 
za pomocą tego samego 
konta w systemie. Użytkow-

nicy Veturilo wypożyczyli 
podczas programu pilota-
żowego rowery w Otwocku 
ponad 2000 razy.

Mieszkańcy najchętniej 
wypożyczali rowery na sta-
cji: Park Miejski. Najpopu-

larniejszą trasą była prze-
jażdżka między Parkiem 
Miejskim a Skwerem 7. 
Pułku Ułanów. Średni czas 
wypożyczenia jednego ro-
weru w Otwocku wynosił 24 
minuty i 31 sekund.

Przejazd rowerowy dla Olimpii

Wczesnym niedzielnym 
popołudniem na terenie 
Zespołu Medycznych Szkół 
Policealnych w Otwocku 
przy ul. Andriollego zebrała 
się bardzo duża grupa ro-
werzystów - ze szkół i klu-
bów sportowych oraz wiele 
osób niestowarzyszonych, 
od małych dzieci po ludzi 
w dojrzałym wieku. Jak po-
daje organizatorka Żaneta 
Kornatowska, łącznie było 
to prawie 400 osób.

Wspólnie przejechali oni 
trasy od od 1 km do ok. 10 
km. Podczas wydarzenia 
Fundacja#DrużynaBłażeja, 
której Olimpia Lasecka jest 
podopieczną, prowadziła 
publiczną zbiórkę (MSWiA 
2018/1657/OR) na popra-
wę i ochronę zdrowia na-
uczycielki-rowerzystki wal-
czącej z nowotworem. Jak 
poinformowała Fundacja 
na FB -  zebrane zostało 
dokładnie 8442,26 złotych, 
a ponadto 100 dolarów 
USA i 1,20 euro.

Okazuje się, że gdy jest 
ważny i jasno postawiony 
cel, czyli pomoc potrze-
bującym - żadne przeciw-
ności (a na pewno nie po-
godowe) nie są w stanie 
powstrzymać mieszkańców 

Mimo typowo jesiennej pluchy, w niedzielę 28 paź-
dziernika kilkuset rowerzystów - od maluszków po se-
niorów - zebrało się, aby wspólnie pojechać dla chorej 
otwockiej nauczycielki Olimpii Laseckiej. Oprócz nie-
samowitej dawki pozytywnej energii, którą przekazali 
jej uczestnicy wydarzenia, udało się też zebrać prawie 
9 tys. złotych na pomoc w jej leczeniu.

Otwocka, Karczewa, Józe-
fowa... powiatu otwockiego 
od jego realizacji.

Gratulacje dla organiza-
torów i uczestników za wy-
trwałość i piękny dar serca.

ZetKa

A oto osoby zaangażo-
wane w przygotowanie wy-
darzenia:

Żaneta Kornatowska, 
Drużyna Błażeja, Robi 
Wrażenie, Izabella Zalew-
ska, SP2 Karczew, Mag-
dalena Szszy, Justyna 
Prejs, Andrzej Możdżyński, 
Kręcimy dla Teosia, Ewe-
lina Szczepańska, Alicja 
w Krainie Drewna, Marek 
ElSkorek @Zespół Szkół 
Nr 2 im. Marii Skłodow-
skiej - Curie w Otwocku 
„Nukleonik”, Marcin Bylin-
ka, Maciej Mycielski, Ewa 
Mycielska, Centrum Edu-
kacyjne ATOM@Holiday 
Inn, Warszawa Gia Józe-
fów@Szkoła Noblistów w 
Otwocku, Sylwia Kociszew-
ska@Liceum Ekonomiczne 
w Otwocku, @Fundacja 
Ochotnicza Grupa Ratow-
nicza Musso4x4, @Karate 
Otwock KSW Sokudo, Wal-
demar Mazurek, Mała Liga 
XC .
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W sobotę, 27 października
zespół CKS Celestynów
podejmował na własnym
boisku rezerwy warsza-
wskiej Polonii. 

Spotkanie zaczęło się lepiej
dla zespołu z Warszawy,
ponieważ w 30. minucie po
strzale głową z rzutu rożnego
Filipa Pyśnika padła pierwsza
bramka dla Polonii. Po stra-
conej bramce zespół gospo-
darzy zaczął stwarzać okazje
bramkowe, najlepszą z nich
miał Grzegorz Laskus, jednak
po jego strzale piłka uderzyła
w poprzeczkę bramki gości.
Wynik meczu po pierwszej

połowie 1-0 dla drużyny
Czarnych Koszul. 

Druga połowa meczu to
wyrównana gra, niestety, dla
drużyny gospodarzy w 66. min-
ucie zawodnik z Celestynowa
otrzymał czerwona kartkę. Jed-
nak gracze CKS pokazali
sportową wolę walki i w 80.
minucie, grając w osłabieniu,
doprowadzili do wyrównania -
po dośrodkowaniu z rzutu wol-
nego świetnym strzałem z głów-
ki popisał się Michał Jęda. W
końcówce meczu zawodnicy
Polonii mieli jeszcze dwie okaz-
je do zdobycia bramki, jednak
świetnymi paradami bram-

karskimi wykazał się Michał
Urbaniak. Mecz zakończył się
wynikiem 1:1.

IV liga
W czwartej lidze ma-

zowieckiej zwycięstwo odniósł
Mazur Karczew, pokonując na
własnym stadionie 2-1 drużynę
Oskara Przysuchy. W lidze
okręgowej (Grupa Warszawa
II) wysokie zwycięstwo odniosła
Józefovia Józefów, która
wygrała 4-1 z Piastem Piastów.
Było to ważne zwycięstwo
graczy z Józefowa dające utrzy-
manie drugiego miejsca w
tabeli.

Michał Kwiecień

Wójt gminy Celestynów i
przewodniczący Rady Gminy
Celestynów zapraszają na
turniej halowej piłki nożnej o
Puchar Wójta Gminy  Ce-
lestynów. Zgłoszenia do 14
listopada 2018 r. w biurze
GOKiS ul. Regucka 1 lub w
hali sportowej w Celestynowie.

Pierwsza kolejka meczów
- 18 listopada, hala sportowa
w Celestynowie, ul. prof. Hi-
larego Koprowskiego 2. 

Liczba drużyn ograniczona.
Organizator: Gminny

Ośrodek Kultury i Sportu w
Celestynowie

Warunek uczestnictwa:

ukończenie 16 roku życia.
Regulamin i karta zgłoszeniowa
do pobrania na stronie: 
http://gokcelestynow.pl/sport/

Bliższych informacji udziela
Gminny Ośrodek Kultury i
Sportu w Celestynowie, ul.
Regucka 1, 05-430 Celestynów
czynny od pn. do pt. w godz.
10.00-18.00, tel. 22 789 71 02

Polonia II Warszawa w Lasku turniej halowej piłki
nożnej w celestynowie
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6 października 2018 r. 
karatecy wzięli udział w 
Turnieju o Puchar z Żeliwa. 
Podczas tegorocznej edycji 
walczyło około 350 zawod-
ników z 30 ośrodków karate 
z różnych części kraju, m.in. 
z Warszawy, Kobierzyc, Le-
gnicy, Ostrołęki, Leżajska, 
Kolbuszowej czy Turku. Na 
tych mocno obsadzonych 
ogólnopolskich zawodach 
7-osobowa kadra klubu wy-
walczyła 3 medale.

Pierwsze miejsce w 
swojej kategorii zdobyła 
bezkonkurencyjna w tym 

W niedzielę, 28 paź-
dziernika w hali sportowej w 
Celestynowie po raz pierw-
szy rozegrany został Tur-
niej Koszykówki o Puchar 
Wójta Gminy Celestynów. 
W zawodach wzięło udział 
osiem drużyn z powiatu 
otwockiego, w tym aż trzy z 
gminy Celestynów. Drużyny 
w pierwszej fazie turnieju 
zostały podzielone na dwie 
grupy, gdzie rywalizowały w 
systemie każdy z każdym. 
Do meczów półfinałowych 
uzyskały awans po dwa naj-
lepsze zespoły z grupy „A” 
i „B”. Mecze w fazie grupo-
wej były zaciętymi pojedyn-
kami, ale były też spotkania, 
w których dominowała tylko 
jedna drużyna.

W pierwszym meczu 
półfinałowym drużyna Fi-
nitaj Inoj pewnie pokonała 
drużynę Sąsiadów 37-16, 
podobnie było w drugim 
półfinale, gdzie drużyna 
Run and Gun rozbiła ze-
spół Dzikich Kotów 25-10. 
W meczu o trzecie miej-
sce mogliśmy zaobserwo-
wać wyrównane spotkanie, 
jednak w drugiej połowie 
większą skutecznością pod 
koszem wykazali się za-
wodnicy Dzikich Kotów i 
to oni zdobyli trzecie miej-

W klasie A grupie War-
szawa II toczą się zmagania 
o zdobycie jak najlepszej po-
zycji na rozpoczęcie drugiej, 
wiosennej części sezonu. 
Aktualnie, po 11. kolejkach, 
na czele tabeli z 23 punkta-
mi plasuje się SRT Halinów, 
tuż za nim Wisła Dziecinów 
(22 pkt), a na trzecim miej-
scu podium znajduje się Bór 
Regut, który ma 21 punk-
tów na koncie. Dwie ostat-
nie pozycje zajmują Victo-
ria Zerzeń (7pkt) oraz KS 
Puznówka 1996, której jak 
dotąd nie udało się wywal-
czyć punktów. Warto dodać, 
że mecze, jakie odbędą się 
w najbliższy weekend, będą 
kluczowe, jeśli chodzi o ko-
lejność na czołowych miej-

sce w turnieju. O godzinie 
17:00 rozpoczął się wy-
czekiwany mecz finało-
wy, w którym spotkały się 
drużyny Finitaj Inoj i Run 
and Gun. Pierwsza połowa 
zaczęła się bardzo dobrze 
dla zespołu Run and Gun, 
kilka dobrych akcji, które 
zakończyły się celnymi rzu-
tami za trzy punkty, pozwo-
liło na uzyskanie przewagi. 
Kolejne minuty meczu to 
powolne, ale skuteczne od-
rabianie strat punktowych 
przez drużynę Finitaj Inoj. 
Końcówka spotkania to 
świetne akcje zawodników 
obydwu zespołów, jednak 
więcej zimnej krwi zacho-
wali gracze Finitaj Inoj, w 
szczególności na linii rzu-
tów osobistych, tym samym 
wygrywając Turniej Koszy-
kówki o Puchar Wójta Gmi-
ny Celestynów. Najlepszym 
zawodnikiem turnieju zo-
stał Dariusz Kasprzak. Pu-
chary i medale wręczył wójt 
gminy Celestynów Witold 
Kwiatkowski. Organizato-

WYNIKI
Klasyfikacja końcowa:
1.Finitaj Inoj
2.Run and Gun
3.Dzikie Koty

MVP Turnieju Koszy-
kówki o Puchar Wójta 
Gminy Celestynów – 
Dariusz Kasprzak

GR. A
1. Mantiski 3 pkt.
2.Dzikie Koty 9 pkt.
3.Basket Ball Team 0 
pkt.
4.Sąsiady 6 pkt.

GR. B
1. Run and Gun 6 pkt.
2. Finitaj Inoj 9 pkt.
3. Orły Surala 0 pkt.
4. Bażanty Zwykłe 3 pkt.

Finitaj Inoj zdobył Puchar
Wójta Gminy Celestynów

Turniej koszykówki  
w Celestynowie roz-
strzygnięty.

rem turnieju był Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w 
Celestynowie.

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

Przedostatnia kolejka 
w piłkarskiej lidze

scach, bo różnice punktowe 
są bardzo małe. Poniżej 
prezentujemy wyniki 11. ko-
lejki:
Start Otwock- Wisła Dzieci-
nów (2:2)
Józefovia II Józefów- PKS 
Radosć (3:1)
Victoria Zerzeń- Wisła Ma-
ciejowice (2:1)
Sokół Celestynów- Polonia 
II Warszawa (1:1)
Vulcan Wólka Mlądzka- 
Rozwój Warszawa (2:1)
KS Puznówka 1996- Bór 
Regut (0:9)
SRT Halinów- Advit Wią-
zowna (2:0)
Ostatnia kolejka tej czę-
ści rozgrywek odbędzie 
się 3 i 4 listopada.

Sebastian Rębkowski

Pracowity październik  
w Klubie Karate Shinkyokushin Kazoku

Październik był niesamowicie pracowitym miesiącem dla zawodników i trenerów 
Klubu Karate Shinkyokushin Kazoku. Ciężka praca na treningach oraz zaangażo-
wanie we współzawodnictwo sportowe dały wymierne efekty w postaci licznych 
sukcesów zawodników.

sezonie Lena Gmitrzak. W 
młodszej kategorii na dru-
gim miejscu zakończyła 
rywalizację Helena Głębic-
ka, ustępując nieznacznie 
w finałowej walce. Słowa 
uznania należą się także 
dla Filipa Langnera, który 
pomimo że walczył z dużo 
większymi i silniejszymi 
przeciwnikami, nie poddał 
się i pokazał ogromną mo-
tywację, zajmując ostatecz-
nie 3 miejsce.

Pozostali uczestnicy - Iga 
Rogowska, Natalia Bień-
kowska, Alan Karwowski i 

Krzyś Semik - po dobrych 
walkach musieli uznać wyż-
szość swoich przeciwników, 
plasując się ostatecznie tuż 
poza strefą medalową.

14 października 2018 
r. odbył się Puchar Wiel-
kopolski, na którym kadra 
Kazoku miała ponad 100% 
skuteczność. 6 zawodników 
zdobyło łącznie 7 medali. W 
kumite (konkurencja walki 
kontaktowej) pierwsze miej-
sca zdobyli: Lena Gmitrzak, 
Iga Rogowska, Helena Głę-
bicka oraz Krzyś Semik. 
Drugie miejsca uzyskali: Fi-

lip Langner i Natalka Bień-
kowska. Ponadto Helena 
Głębicka zajęła 2 miejsce w 
konkurencji kata! Ogromny 
sukces zawodników pozwo-
lił na sklasyfikowanie klubu 
na 4 pozycji w klasyfikacji 
drużynowej.

Z kolei 28 października 
2018 r. odbył się turniej Ma-
zovia Cup w Radzyminie, w 
którym  dwie zawodniczki 
klubu Kazoku brały udział. 
Obie spisały się doskona-

le. Pierwsze miejsca zajęła 
Lena Gmitrzak, która była 
bezkonkurencyjna w swojej 
kategorii. Natalia Bieńkow-
ska po zaciętych pojedyn-
kach uplasowała się osta-
tecznie na drugiej pozycji, 
zdobywając srebrny medal.

Wszystkim zawodni-
kom gratulujemy wyników 
sportowych oraz życzymy 
sukcesów w kolejnych tur-
niejach.

Michał Malesa
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Klemens Junosza uro-
dził się  23 listopada  1849 r.  
w  Lublinie i zmarł  21 mar-
ca 1898  r. w...  Otwocku. 
Pochodził z mieszczańskiej 
rodziny o szlacheckich ko-
rzeniach (stąd pseudonim 
„Junosza” od nazwy ich 
herbu rodowego) osiadłej w 
Lublinie. Jego matka Leon-
tyna pochodziła z Brodow-
skich, a ojciec Władysław 
był podprokuratorem w lu-
belskim sądzie. Wcześnie 
został osierocony przez ro-
dziców.  Uczył się w szko-
le pijarów w  Łukowie oraz 
w  latach 1862-65 w Siedl-
cach. Ze względu na trudne 
warunki materialne szkoły 
nie ukończył. Po powrocie 
do Lublina przez kilka lat 
pracował w Izbie Obrachun-
kowej. Zadebiutował w cza-
sopiśmie „Kolce” w 1874 r. 
Junosza był mistrzem ma-
łych form literackich takich 
jak: nowele, opowiadania, 
obrazek i szkic. Jednak w 
swoim dorobku literackim 
ma też i powieści. W swo-
jej twórczości chętnie por-

Znani i nieznani - Klemens Junosza
Opowiadając o historii Otwocka i osobach z nim związanych, wymieniany jest dość 
szczupły zestaw nazwisk. Wspomina się o Reymoncie, Piłsudskim, Andriollim, Ge-
islerze i jeszcze paru osobach. Ostatnimi czasy do tego zacnego grona dołączyła 
Irena Sendlerowa. Ale z Otwockiem swoje losy (na długo bądź krótko) związało 
dużo więcej osób, o których z reguły się nie pamięta. Jedną z takich postaci jest 
popularny pod koniec XIX w. nowelista, powieściopisarz i felietonista Klemens Ju-
nosza, a właściwie  Klemens Szaniawski.

tretował środowiska chłop-
skie, drobnoszlacheckie, 
mieszczan i Żydów  war-
szawskich. Świetne opisy 
typów żydowskich oraz 
stosunków panujących na 
wsi i w mieście zawarł w 
takich opowiadaniach jak: 
Buda na karczunku,  Czar-
ne błoto,  Łaciarz,  Na bru-
ku,  Pająki,   Panowie  bra-
cia, Synowie pana Marcina,  
Syzyf,  Za mgłą, Zagrze-
bani. Sporą część swojej 
twórczości poświęcił też 
rodzinnemu Lublinowi: Cud 
na kirkucie,  Dworek przy 
cmentarzu, Lublin, Pan sę-
dzia, Szpada Hamleta.

Po 1875 r. przeprowa-
dził się do Warszawy. Tu-
taj poświęcił się pracy lite-
rackiej i dziennikarskiej. W 
międzyczasie zarządzał też 
majątkiem w  Woli Korytnic-
kiej pod Węgrowem. W la-
tach 1877–1883 był sekre-
tarzem redakcji dziennika 
„Echo”, potem członkiem 
redakcji „Wieku”. Przez ja-
kiś czas redagował „Wę-
drowca” oraz „Bibliotekę 

Dzieł Wyborowych”. Liczne 
teksty opublikował też w ro-
dzinnym Lublinie w „Gaze-
cie Lubelskiej” i „Kalenda-
rzu Lubelskim”.

W 1875 r. ożenił się z 
Karoliną Zofią Piasecką, 
córką lubelskiego rejenta. 
Karolina była również lite-
ratką zamieszczającą opo-
wiadania w czasopismach 
lubelskich i warszawskich. 
Między innymi w 1896 r. 
w „Kalendarzu Lubelskim” 
opublikowała sztukę dla 
dzieci (Teatr dla dzieci) i 
powieść dla dorastających 
panien (Nacia).

Klemens Junosza zmarł 
na gruźlicę 21 marca 1898 
r. w sanatorium dra Geisle-
ra w Otwocku. Jego po-
grzeb stał się wielką mani-
festacją opisywaną przez 
liczne polskie czasopisma. 
Z sanatorium w Otwocku 
w otoczeniu tłumów został 
przewieziony do rodzin-
nego Lublina, gdzie spo-
czął przy grobie matki na  
cmentarzu przy ul. Lipowej  
(kwatera 18b). Lublinianie 
jeszcze w tym samym roku 
ufundowali na jego grobie 
okazały pomnik z portre-
towym popiersiem pisarza 
dłuta Ludwika Pyrowicza. 
Po śmierci imię Klemensa 

Junoszy otrzymały ulice 
w Lublinie i Krakowie, a 
w Otwocku... o nim zapo-
mniano.

Wybór utworów Klemen-
sa Junoszy:Rola (1884), Z 
mazurskiej ziemi (1884), 
Pan (1887), Przy komin-
ku (1896), Nasi Żydzi w 
miasteczkach i na wsiach 
(1889), Obrazki szare 
(1890), Panowie bracia 

(1891), Pająki (1894), Z 
Warszawy. Nowelle (1894), 
Czarne błoto. Pająki wiej-
skie (1895), Żywota i spraw 
Symchy Borucha Kaltkugla 
ksiąg pięcioro (1895), Fo-
tografie wioskowe (1895), 
Na bruku (1897), Z pola 
i z bruku (1897), Kłusow-
nik (1898), Na zgliszczach 
(1898), Z „Zapisek myśli-
wego” (1898).

Paweł Ajdacki


