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otwock Już za parę dni wielkie otwarcie reaktywowanego kina „oaza” w Teatrze Miejskim imienia Stefana Jaracza. 
na początek gwiezdna saga... Mamy dla Was aktualny repertuar oraz cennik (bardzo atrakcyjny). s. 2
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zwierzęca szopka w Lubicach
Marek Mazek, przedsię-
biorca rolny z Lubic, przy 
drodze do swego gospo-
darstwa pobudował stajen-
kę i umieścił w niej drób 
i zwierzęta.

W  drewnianej szopie 
znalazły swoje miej-
sce: osiołek z oślicą, 

baranek z  owieczką, kozy, 
kucyk, króliki i kury, a na po-
czesnym miejscu na wiązce 
siana porcelanowa figura 
Matki Bożej, św. Józefa, ma-
łego Jezuska i anioła.

- Pomyślałem sobie, że taką 
stajenkę z oryginalnymi zwie-

rzątkami chętnie odwiedzą 
w  święta dzieci, a  też ich ro-
dzice, czy dziadkowie – zwie-
rza się Marek Mazek i biorąc 
z wiadra oskrobaną marchew 
karmi kucyka.

Gratulacje panie Marku za 
pomysł i szczęśliwego Nowe-
go Roku!

AnKa

Szopkę można oglą-
dać do 7 stycznia 2018 
w godzinach 10.00-
19.00 
adres: Lubice 63,
gm. Kołbiel

Gwiezdna moc w „oazie”
otwock W czwartek, 
11 stycznia 2018 r. od 
razu pełną parą rusza 
reaktywowane w gma-
chu Amatorskiego Teatru 
Miejskiego im. Stefana 
Jaracza kino „Oaza”. 
Na otwarcie - hit kinowy 
„Gwiezdne Wojny. Ostat-
ni Jedi”. Dla kinomanów 
zapowiada się fantastycz-
nie, bowiem wstęp jest 
prawie za połowę niższą 
cenę niż w stołecznych 
multipleksach. Działa już 
także strona internetowa, 
przez którą można zama-
wiać bilety. Mamy dla Was 
repertuar na pierwsze dni 
oraz cennik. 

otwarcie kina 
odbędzie się 11 
stycznia 2018 r. 
o godzinie 19.45 
filmem „Gwiezd-

ne Wojny. Ostatni Jedi”. Ko-
lejne dwa tygodnie działania 

kina zbiegają się z  feriami. 
Z  tego powodu wyświetlane 
w  tym czasie będą głownie 
filmy dziecięce i  familijne. 
Potem możecie spodziewać 
się więcej produkcji dla wi-
dzów starszych.

Bilety na seans inaugura-
cyjny będzie można kupić od 
2 stycznia 2018 r. w interne-
towym systemie sprzedaży 
biletów. Sprzedaż tradycyj-
nych biletów kartonikowych 
w  kasie rozpocznie się tego 
samego dnia o godzinie 18.18. 
Pozostałe bilety będą dostęp-
ne w systemie internetowym 
od godz. 19.00.

Na wszystkie filmy repertu-
arowe grane od 12 stycznia, 
bilety będą dostępne w sprze-
daży internetowej i kasowej 
od 3 stycznia 2018 r. Wyjąt-
kiem są rezerwacje biletów 
dla zorganizowanych grup 
przedszkolnych i  szkolnych 
uczestniczących w programie 
“Zima w mieście”. Rezerwacje 

takie będą przyjmowane te-
lefonicznie od końca grudnia 
2017 r. (dotyczy tylko projek-
cji realizowanych w  dniach 
pon.-czw.).

Na koniec ogromna prośba 
od obsługi kina: - „Pierwsze 
dni a może nawet i tygodnie 
funkcjonowania kina, to dla 
naszej bardzo małej załogi 
nie lada wyzwanie. Skom-
plikowane cyfrowe systemy 
audio i  video, elektroniczny 
system sprzedaży biletów, ter-
minale i wiele innych nowoś-

ci, przyprawiają nas o zawrót 
głowy. Prosimy zatem o wyro-
zumiałość i cierpliwość”.

redakcja

kIno „oAzA”
ARmII kRAJoweJ 4, 
otwock
Repertuar, zakup i rezerwa-
cja biletów:
www.kino.otwock.pl
Cennik biletów w kinie 
„Oaza”:
piątek - niedziela: bilet nor-

malny – 20 zł, ulgowy – 17 zł
poniedziałek – czwartek: bi-
let normalny – 17 zł, ulgowy 
– 15 zł, grupowy – 13 zł
Bilet ulgowy przysługuje 
dzieciom, osobom uczącym 
się do 26 roku życia oraz 
emerytom i rencistom za 
okazaniem ważnej legityma-
cji przy wejściu do sali kina 
lub przy kasie biletowej. do 
biletu ulgowego ma również 
prawo opiekun osoby nie-
pełnosprawnej (posiadającej 
legitymację rencisty).

Bilety grupowe dostępne są 
na seanse filmowe wyświet-
lane od poniedziałku do 
czwartku i dotyczą zorgani-
zowanych grup przedszkol-
nych i szkolnych.
dla dzieci wraz z towarzy-
szącym opiekunem, posia-
dających kartę programu 
„rodzina 3+” bilet kosztuje 
1 zł. z uwagi na konieczność 
zweryfikowania danych 
z karty rezerwacje i bilety 
są do nabycia wyłącznie 
w kasie kina.

Tytuł filmu
Dni i godziny projekcji

Piątek
 12.01

Sobota
13.01

Niedziela
14.01

Poniedziałek
15.01

Wtorek
16.01

Środa
17.01

Czwartek
18.01

Paddington 2 (dubbing)

USA / Wielka Brytania, 

1 godz. 35 min

9.40, 17.30 9.00 9.00, 16.00 15.00, 17.30 15.00, 17.30 15.00, 17.30 15.00, 17.30

Gwiezdne Wojny. Ostatni Jedi
USA, 2 godz. 30 min

12.00 (dubbing)

20.00 (napisy) 13.15 (dubbing) 21.00 (napisy)

12.00 (dubbing)

20.00 (napisy)

10.00 (dubbing)

20.00 (napisy)

12.00 (dubbing)

20.00 (napisy)

10.00 (dubbing)

20.00 (napisy)

Coco (dubbing) 

USA, 1 godz. 40 min. 15.00 11.00 14.00 10.00 13.00 10.00 13.00
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podwójne zabójstwo czy 
rodzinne porachunki?

otwock Kilka dni przed 
świętami doszło do drama-
tycznych wydarzeń w cen-
trum Otwocka: na jednej 
z posesji odnaleziono ciała 
dwóch osób. Można przy-
puszczać, że przynajmniej 
jedna z nich została zamor-
dowana.

prokuratura Rejonowa 
w  Otwocku prowadzi 
śledztwo w  sprawie 

zwłok dwóch osób odnale-
zionych na jednej z otwockich 
posesji. Potwierdził to rzecznik 
Prokuratury Okręgowej War-
szawa – Praga. Otwocka pro-
kuratura na razie nie udziela 
jakichkolwiek informacji.

Redakcja iOtwock.info do-
tarła natomiast do informacji, 
których źródła nie ujawnia. 
Wynika z nich, że do tragedii 
doszło w nocy z niedzieli na po-
niedziałek. Jednym z denatów 

jest kobieta w wieku ok. 60 lat. 
Można przypuszczać, że zosta-
ła zamordowana, gdyż odnale-
ziono ją z podciętym gardłem. 
Nieco później, na tym samym 
podwórku, natrafiono na 
zwłoki wisielca, konkubenta 
zamordowanej. Mężczyzna 
nie miał na sobie żadnych śla-
dów krwi czy innych oznak, 
które wskazywałyby na walkę 
w  obronie własnej. Ubrany 
był w garnitur. Makabryczne-
go odkrycia dokonała osoba 
spokrewniona z zamordowaną 
kobietą. Czy mężczyzna zabił 
swoją konkubinę i odebrał so-
bie życie, czy sam stał się ofia-
rą mordu, a podwójny zabójca 
przebywa na wolności? To na 
razie pytanie bez odpowiedzi. 
Mamy nadzieję, że szybko 
udzieli jej otwocki prokurator 
prowadzący śledztwo.

Sławomir Wąsowski
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Młodzież kocha kFC

JÓzeFÓw To bowiem 
głównie młodzież stawiła 
się tłumnie 28 grudnia na 
otwarcie nowej restauracji 
sieci KFC w Józefowie. Co 
prawda miała ułatwione za-
danie, ponieważ nastąpiło 
w samo południe, a jak wia-
domo dorośli w większości 
o tej porze muszą praco-
wać, natomiast szkoły mają 
akurat przerwę świąteczną.

Trzeba przyznać, że 
młodzi ludzie z  Ot-
wocka, Józefowa, 
Karczewa, Wiązow-
ny i  innych okolicz-

nych miejscowości z entuzja-
zmem powitali nowy punkt 
gastronomiczny z kurczakami 
(i  nie tylko). Kolejka przed 
wejściem, według relacji 
pracowników restauracji, 

ustawiała się  od 6.30, choć 
niektórzy twierdzili, że byli 
już o 6 rano. To się nazywa za-
pał! Przyszli całymi grupami 
i mieli przy tym dużo radości.

Oczywiście oprócz młodzie-
ży i dzieci przybyli też dorośli. 
Niektórzy sprytnie od razu 
ustawili się w kolejce samo-
chodowej do okienka Drive 
Thru, ale na powitanie i tam 
oczekiwanie było długaśne. 

W każdym razie promocyj-
ne 300 kubełków Hot Wings 
za złotówkę, jak również 
kupony rabatowe, zniknęło 
w  kosmicznym tempie. Ci, 
którym udało się już dostać 
do środka restauracji, chęt-
nie robili sobie fotki w tłumie 
entuzjastów kurczaka w pa-
nierce a la Colonel Sanders. 
Z maskotką założyciela sieci 
restauracji szybkiej obsłu-

gi też zresztą skrzętnie się 
uwieczniali. 

Po tym wydarzeniu jedni 
wychodzili zachwyceni i  już 
wkrótce niektórzy poszuki-
wali na pamiątkę pierwszych 
kuponów. Inni zaś śmieli się 
z  tych, co ustawili się w  ko-
lejce. 

Owszem, było to raczej 
zabawne wydarzenie, ale 
naigrywać się z uczestników 
nie zamierzam - wystarczy, 
że na FB część mieszkańców 
Otwocka to czyniła. Przecież 
od dawna wiadomo, że na 
mody i  upodobania (szcze-
gólnie wśród młodych) nie 
ma mocnych.

A dorośli w najbliższym cza-
sie będą mieli ułatwione za-
danie poszukiwawcze, kiedy 
nieco starsze dziecko zniknie  
im z oczu na dłuższy czas...

Nowa restauracja KFC mie-
ści się przy ulicy Piłsudskiego 
156-158. W nowoczesnej, kli-
matyzowanej sali jest miej-
sce dla 80 gości, którzy będą 
mieli możliwość podglądać 
przygotowywanie posiłków 
dzięki otwartej kuchni i sko-
rzystać z  bezpłatnego wi-fi. 
Dla zmotoryzowanych fanów 
KFC przygotowano parking 
na 20 aut, a  także usługę 
Drive Thru.

Wielbicieli nowych tech-
nologii z  pewnością zainte-
resuje opcja „Zamów i  od-
bierz – przeskocz kolejkę”. 
To nowy sposób zamawiania 
ulubionych pozycji z menu za 
pomocą aplikacji mobilnej, 
który pozwala uniknąć cze-
kania w kolejce do kasy. 

ZetKa
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nowe stawki opłat za śmieci 
otwock Podczas sesji 
budżetowej uchwalone zo-
stały nowe stawki za odbiór 
śmieci od mieszkańców. 
Od 1 stycznia 2018 roku 
osoby segregujące śmieci 
będą płaciły 3 złote więcej 
miesięcznie, a oddające 
odpady zmieszane - o 7 
złotych więcej miesięcznie.

podczas 59 sesji RM, 
która odbyła się 18 
grudnia, radni otwoc-

cy ustalili nowe stawki za 
odbiór odpadów komunal-
nych obowiązujące od no-
wego roku. W  propozycji 
uchwały ,,w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia 
stawki takiej opłaty“ zgłoszo-
nej przez prezydenta stawki 
wynosiły: 15 zł/mies. dla osób 
segregujących odpady, 29 zł/
mies.dla osób oddających od-
pady zmieszane (obecnie te 
stawki wynoszą odpowiednio: 
13 zł/mies. i 20 zł/mies.).   

Mniejszą podwyżkę za od-
pady zmieszane, a  trochę 
większą za segregowane za-
proponował radny Wojciech 
Dziewanowski. Zauważył on, 
że dysproporcja w  zapropo-
nowanych przez prezyden-
ta stawkach jest zbyt duża, 
szczególnie, gdy weźmie się 
pod uwagę znaczną liczbę 

mieszkańców, którzy płacą 
za odpady zmieszane. Jest 
to około 10 tys. osób. Nato-
miast prawie 29 tys. miesz-
kańców Otwocka segreguje 
śmieci. Jak twierdzili radni, 
w  tej pierwszej grupie jest 
znaczna część takich, którzy 
nie mają opcji deklaracji od-
padów segregowanych, a tym 
samym są zobligowani płacić 
wyższą stawkę.

Wniosek radnego Dziewa-
nowskiego, aby nowe stawki 
w 2018 r. wynosiły: 

• 16 zł/mies. za odpady se-
gregowane na osobę 

• 27 zł/mies. za odpady 
zmieszane na osobę 

został zaaprobowany przez 
miejskich radnych i  takie 
właśnie opłaty będą obowią-
zywały mieszkańców Otwo-
cka od 1 stycznia 2018 r.

Przyczyny podwyżki
Jak informuje UM Otwock, 

na cenę oferentów miały 
wpływ m.in.:

1. Konieczność wprowadze-
nia nowych zasad segregacji 
odpadów, zgodnie z  Rozpo-
rządzeniem Ministra Śro-
dowiska, czyli zwiększenie 
ilości pojemników oraz wor-
ków na poszczególne frak-
cje odpadów, dostosowanie 
harmonogramu do odbioru 
poszczególnych frakcji od-
padów;

2. Podwyższenie opłat za 
korzystanie ze środowiska - 
tzw. opłaty marszałkowskiej;

3. Okres obowiązywania 
umowy – 2018 rok. Rada 
Miasta Otwocka nie zgodziła 
się na zabezpieczenie środ-
ków finansowych pozwalają-
cych na ogłoszenie przetargu 
z 2-letnim okresem obowiązy-
wania umowy, a dłuższy okres 
obowiązywania umowy nie-
wątpliwie w sposób radykalny 
wpłynąłby na oferowaną cenę. 

Powyższe spowodowało ko-
nieczność zawarcia umowy na 
odbiór odpadów z  konsor-
cjum firm Remondis Otwock 
i Tonsmeier Centrum według 
nowych stawek, a co za tym 
idzie konieczność podwyższe-
nia opłat dla mieszkańców. 

Podkreślić należy fakt, że 
mieszkańcy Otwocka mogą 
bez limitów oddawać odpa-
dy segregowane (PET, papier, 
szkło) oraz odpady biodegra-
dowalne zaś częstotliwość 
odbioru jest dostosowana do 
realnych potrzeb mieszkań-
ców. Każda ilość odpadów 
zostanie przez firmę odbie-
rającą odpady odebrana. 
Nie ma żadnych limitów na 
jednego mieszkańca. Odbiór 
odpadów gabarytowych oraz 
elektro będzie odbywał się 
cztery razy w roku. 

Zetka

ceLestYnÓw Schroni-
sko dla Bezdomnych Zwie-
rząt zachęca do adopcji jego 
podopiecznych. 

HoRus został sam, odkąd 
jego siostra Akira poszła do 
adopcji. Wciąż jednak czeka 
i tęskni, bo zawsze byli razem. 

Jest cu-
downym, 
młodym 
p s e m 
w  typie 
ON. Nie-
co nie-
ś m i a ł y , 

potrzebuje domu, w którym 
poczuje się bezpiecznie. nr 
171/17

R e m I k 
ma ok. 3 
lat i  został 
zna lez io-
ny w  Ot-
wocku. To 
drobniutki 
p s i a c z e k 
z  charakterystycznym zgry-
zem. Jest krótkowłosy i bar-
dzo marznie w budzie. Liczy 
na ciepły i kochający domek 
jeszcze przed zimą! nr 284/17

szpILkA 
to ok. roczna, 
wysterylizowa-
na sunia. Bar-
dzo pragnie 
zwrócić na sie-
bie uwagę. Za 
kratami schroniskowego boksu 
rozpiera ją młodzieńcza energia. 
Piękna i subtelna, niecierpliwie 
czeka na dom! nr 285/17
Informacje o adopcji:
Schronisko dla Bezdomnych 
zwierząt w celestynowie
ul. prosta 3, tel. 22 789 
70 61, e-mail: adopcje@
celestynow.toz.pl

Inwestycje 
ad 2018
otwock Budżet mia-
sta na obecny rok radni 
wyjątkowo uchwalili 
jeszcze przed świętami 
Bożego Narodzenia, 
a nie przed samym 
Nowym Rokiem. Sesja 
budżetowa odbywała 
się w Szkole Podsta-
wowej nr 12, co miało 
umożliwić zaintereso-
wanym mieszkańcom 
liczne przybycie, jednak 
w odróżnieniu od po-
przedniego roku, żaden 
mieszkaniec nie przy-
szedł zgłosić swojego 
wniosku na inwestycje 
w mieście.

Trwająca ponad dwie 
godziny dyskusja 
nad budżetem na 
2018 rok rozpoczę-
ła się tradycyjnie 

przekazaniem poprawek 
przygotowanych przez koali-
cję radnych PiS, ChIS i bez-
partyjnych. Poprawki te nie 
były jednak omawiane, a dys-
kusja przez kolejne półtorej 
godziny skupiła się na puli 

wynagrodzeń pracowników 
urzędu miejskiego obcię-
tej przez radnych. Po kilku 
kosmetycznych zmianach 
propozycja radnych koalicji 
została przyjęta w całości. Na 
inwestycje przeznaczono 23 
478 400 zł, tj. 13% z przewi-
dzianej łącznej kwoty wydat-
ków miasta w wysokości 180 
715 162 zł.

Uchwalony przez radę mia-
sta budżet na 2018 r. jest już 
dostępny tutaj:
http://bip.otwock.pl/fls/

bip_pliki/2017_12/BIP-
F561661111638EZ/461_17.pdf

Ponieważ w  poprzednim 
numerze analizowaliśmy in-
westycje drogowe wykonane 
w mijającym roku, dzieląc we-
dług okręgów wyborczych, te-
raz przedstawiamy podobnie 
te zaplanowane na rok 2018:

W tabeli celowo nie umieś-
ciliśmy dwóch ścieżek ro-
werowych (w  ul. Majowej 
i  Turystycznej), ponieważ 
są one finansowane ze środ-
ków Unii Europejskiej oraz 

inwestycji wytypowanych 
przez mieszkańców w  ra-
mach budżetu obywatel-
skiego (ul. Wiązowska, ul. 
Tuwima i chodniki w Leśnej 
i Geislera).

Chociaż podział środków na 
inwestycje drogowe wzbudza 
największe zainteresowanie, 
to warto też wspomnieć 
o innych przewidzianych in-
westycjach. W  uchwalonym 
budżecie przewidziano 500 
tys. zł na wymianę pieców 
przez mieszkańców, 400 
tys. zł na zakup samochodu 
dla straży pożarnej i 360 tys. 
na projekt i  budowę boiska 
na osiedlu Ługi. Dodatko-
wo przeznaczono 1 mln 850 
tys. zł na rewitalizację Parku 
Miejskiego. Już w  styczniu 
okaże się, czy złożony przez 
Otwock projekt rewitalizacji 
parku uzyska dofinansowanie 
unijne, a wtedy zabezpieczona 
przez radnych kwota mogłaby 
stanowić wkład własny mia-
sta dla tego projektu.

Kazimiera Zalewska

pRzYGARnIJ mnIe
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zagrają dla maluszków

cyrkowiec Mikołaj

JÓzeFÓw Zapraszamy na 
wyjątkowy koncert noworoczny 
„Gramy-Pomagamy” - impreza 
charytatywna na rzecz malusz-
ków z IOP-u. W programie 
wystąpią m.in: pianistki Anna 
Stempin-Jasnowska i Mamiko 
Ueyama, skrzypaczka Ayako 
Ozaki-Multarzyńska, puzoni-
sta Tomomasa Ueyama, zespół 
Soul Ladies, zespół Strefa Ciszy, 
uczniowie Prywatnej Szkoły 
Muzycznej Nr 1 w Otwocku, 
zespół Coraz bliżej, uczniowie 
Alternatywnej Sztuki Wyra-
zu , uczniowie i absolwenci 
Prywatnej Szkoły Muzycznej 

I i II stopnia Bartłomieja Bu-
dzyńskiego, Chór Mienia Ri-
ver, Schola dziecięca z Parafii 
M.B.K.P. Otwock-Kresy. Pro-
wadzenie koncertu - Kinga Te-
resa Głogowska. Bilety-cegiełki 
w cenie 20 zł są już dostępne w 
kasie Integracyjnego Centrum 
Sportu i Rekreacji w Józefowie 
(ul. Długa 44, w godz. 6-22). 
Przy zakupie trzech cegiełek – 
czwarta gratis.

7 stycznia (niedziela), 
g. 15.00, SP nr 3, Józe-
fów, ul. Leśna 39 

Przygotował: Wakul

otwock Powiatowy Mło-
dzieżowy Dom Kultury zapra-
sza dzieci na „Zimowy Cyrk na 
Scenie” z gościnnym udziałem 
św. Mikołaja. Jest to barwne 
widowisko mikołajkowo-świą-
teczne z udziałem artystów 
cyrkowych, tancerzy, świętego 
Mikołaja oraz jego asystentek 
- uroczych Śnieżynek. Obejrzeć 
będzie można opowieść o przy-
godach świętego Mikołaja, któ-
ry zupełnie przypadkiem trafia 
na przedstawienie wędrowne-
go cyrku Tramp. Zafascynowa-
ny magią areny postanawia 
sam spróbować swych sił jako 

... artysta cyrkowy. Bilety po 30 
zł do nabycia na www.kupbi-
let.pl, pod nr tel. 576 632 600 
oraz przed programem.

7 stycznia (niedziela), 
g. 17.00, PMDK Otwock, 
ul. Poniatowskiego 10

Ukryty przekaz
Wernisaż grafik Marzeny 

Rafińskiej pt. „Pangram albo 
opuszki palców”. Pod tym 
tajemniczym tytułem kryją 
się 32 plakaty – można rzec 
z ukrytym dnem. Na każdym 
plakacie ukryte są litery oto-
czone kołami, półksiężycami 
oraz poziomymi, pionowymi 
i ukośnymi kreskami. Po co? 
Grafiki ułożone są właśnie 
w  tytułowy pangram, czyli 
zdanie zawierające wszystkie 
litery alfabetu. Wstęp wolny.
5 stycznia (piątek), g. 18.00, 

Świąteczne Śpiewanie
Zespół Tańca Polskiego w Jó-

zefowie tradycyjnie już zapra-
sza na koncert kolęd, który 
jest wspaniałym i  niezwykle 
barwnym świątecznym wido-
wiskiem. Bilety w cenie 10 zł 
do nabycia w kasie MOK-u.
7 stycznia (niedziela), g. 18.00

zdrowie od 
Hildegardy
Wraz z nowym rokiem wielu 

z nas obiecuje sobie, że będzie 
się zdrowo odżywiać i  dbać 
o siebie. Warto zatem wybrać 
się na spotkanie z cyklu „Sięg-
nij po zdrowie i radość życia 
z  natury i  kultury!”. Będzie 
ono poświęcone Hildegardzie 

z  Bingen, jej holistycznemu 
spojrzeniu na człowieka oraz 
jej praktycznym receptom na 
zdrowie. Wstęp wolny.
12 stycznia (piątek), g. 18.00

wyczarujmy psa
Zapraszamy wszystkie dzieci 

powyżej czwartego roku ży-
cia na wspaniałą bajkę o do-
rastaniu, odpowiedzialności 
i o tym, że marzenia się speł-
niają. „Hokus – pokus, Alber-
cie Albertsonie” to opowieść 
o  chłopcu, który marzy, aby 
mieć psa. Przeciwny temu jest 
jednak jego tata. Wstęp wolny. 
13 stycznia (sobota), 
g. 11.00

romantycznie 
i ekspresyjnie
„Otwórz drzwi” to koncert 

w  wykonaniu wspaniałego 
duetu muzycznego – Ewy 
Gapon oraz Andrzeja Sajdaka. 
Tę dwójkę artystów charakte-
ryzuje piękne, romantyczne 
brzmienie tekstów i  muzyki. 
Duet ma bogaty repertuar, 
więc znajdziemy w nim zarów-
no polskie jak i  zagraniczne 
standardy, urokliwe  ballady 
i kompozycje muzyki rozryw-
kowej. Usłyszymy również ko-
lędy i pastorałki. Wstęp wolny.
13 stycznia (sobota), g. 11.00

sekrety Bieleckiego
W programie wieczoru z Ja-

nuszem Bieleckim. znalazła 
się projekcja filmu pt. „Ja-
nusz Bielecki. Sekrety” w reż. 
Piotra Poraj-Poleskiego. Jest 
to dokumentalny portret 
biznesmena, kompozytora 
i  mecenasa sztuki. Oprócz 
projekcji filmowej odbędzie 
się recital fortepianowy Ja-
nusza Bieleckiego. Wydarze-
nie poprowadzi Anna Popek. 
Wstęp wolny.
5 stycznia (piątek), g. 19.00

jasełka
Hufiec ZHP Otwock ser-

decznie zaprasza wszystkich 
przyjaciół, sympatyków -  i nie 
tylko - na jasełka zorganizo-
wane przez harcerzy z 77 DW 
„Niezwyczajni” ze Szcze-
pu „NIE!”. Przedstawienie 
przygotowane na podstawie 
tekstu „Opowieść wigilijna”. 
Wstęp wolny. 
6 stycznia (sobota), 
g. 13.00

rockolędy
Wyjątkowy koncert kolęd 

odbędzie się w święto Trzech 
Króli. „Rockolędy” nie jest 
zwykłym koncertem - na 
scenie ujrzymy ponad 20 
muzyków oraz śpiewające 

dzieci. Rockolędy to inicjaty-
wa wspólnego kolędowania, 
a   powstała wiele lat temu 
na gruncie rodzinno-przyja-
cielskich spotkań okołoświą-
tecznych, podczas których 
pojawiało się coraz to więcej 
niecodziennych aranżacji 
polskich kolęd i  pastorałek. 
Z biegiem lat zespół się roz-
rastał przez dołączanie kolej-
nych młodych muzyków oraz 
nowych instrumentów. Czeka 
Was zatem niesamowite wi-
dowisko, prawdziwa uczta dla 
uszu i oczu. Wstęp wolny.
6 stycznia (sobota), g. 18.00

Mok w JÓzeFowie zaprasza
ul. wyszyńskiego 11

wYdARzenIA
w teAtRze mIeJskIm Im. s. JARAczA, 

otwock, uL. ARmII kRAJoweJ 4 
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sanatorium ,,Brijus” - ,,zdrowie”
otwock Na tyłach głów-
nego pawilonu Mazowie-
ckiego Centrum Leczenia 
Chorób Płuc i Gruźlicy przy 
ul. Reymonta 83/91, pomię-
dzy wydmami rozpościerają 
się dwa budynki dawnego 
żydowskiego sanatorium 
przeciwgruźliczego „Brijus” 
- „Zdrowie” (dawniej Rey-
monta 55).

Historia tego sanato-
rium sięga okresu 
tuż przed I wojną 
światową. W roku 
1911 Żydowskie 

Towarzystwo Przeciwgruźlicze 
„Brijus” (założone w 1909 r.), 
dzięki ofiarności społeczeń-
stwa żydowskiego, zakupiło 
32-morgowy zalesiony te-
ren na obrzeżach ówczesne-
go Otwocka. W  tym samym 
roku rozpoczęto budowę 
społecznego sanatorium dla 
niezamożnych i  ubogich Ży-
dów. W 1914 roku ukończono 
budowę pierwszego pawilo-
nu, który był przeznaczony 
dla 40 chorych. Jednak ze 
względu na wybuch wojny 
jego uruchomienie nastąpiło 
dopiero w 1916 roku. Po woj-
nie z powodu trudności natury 
finansowej Towarzystwo wy-
dzierżawiło pierwszy pawilon 
Wydziałowi Szpitalnictwa 
Magistratu m. st. Warszawy.

Komfortowo dla 
ubogich
Za dochody uzyskane z wy-

najmu wybudowano drugi 
gmach. Na początku lat 20. 
sanatorium miało dwa pa-
wilony na 60 i  100 łóżek. 
W  1928 r. ogólna liczba łó-

żek wzrosła do 220. Znaj-
dował się tu pawilon dla 100 
ubogich dzieci chorych na 
gruźlicę, a w 1931 roku uru-
chomiono oddział leczenia 
gruźlicy kości. Stosowano 
najnowsze metody leczenia, 
takie jak przecięcie ner-
wu przeponowego, plomby 
opłucnowe i torakoplastykę. 
Na podkreślenie zasługuje 
organizacja terapii zajęcio-
wej oraz pierwocin rehabi-
litacji. Znajdował się tutaj 
gabinet rentgenowski, sala 
operacyjna i pracownia ana-
lityczna. Leczono nie tylko 

zamożnych pacjentów, ale 
przede wszystkich osoby ubo-
gie. Chorzy zajmowali pokoje 
1 i 2 - łóżkowe (zamożniejsi 
pacjenci) oraz sale 4 i 8 - łóż-
kowe (ubodzy pacjenci). Każ-
dy z nich miał do dyspozycji 
wygodne metalowe łóżko 
i stolik z szafką. Do dyspozy-
cji była też synagoga, biblio-
teka, leżalnie będące krytymi 
tarasami, rozległy teren spa-
cerowy z placem sportowym 
na gry i  zabawy. Wszystko 
to zapewniało chorym duży 
komfort i optymalne warunki 
leczenia klimatycznego.

Cezary Jellenta w  1935 r. 
w  „Sosnach Otwockich” tak 
opisuje sanatorium „Brijus”: 
„(…) Panuje tu regulamin 
stanowczy; chorzy na razie 
opierają się otwieraniu okien 
nawet w trzaskający mróz i na-
wet w nocy, ale z czasem tak 
sobie wbijają w głowę donio-
słość tego nakazu, że z nowym 
przybyszem łatwiejsza jest 
sprawa. Na „Brijus” trzeba pa-
trzeć pod kątem specjalnym. 
Jego klienci nie z plutokracji 
ani z nowobogackich się bio-
rą. Więc się ich wychowuje 
i istotną opieką otacza. Śpią na 

czystej pościeli i pod kołdrami 
z  prawdziwej waty, jedzenie 
mają – klasy burżuazyjnej. 
Więc gdy się chciało którego 
przewieść do szpitala w  sto-
licy, na zabieg chirurgiczny, 
bowiem jeszcze właściwych 
instalacyj operacyjnych nie 
było, uważał się – o  gorzka 
ironio! – za skazanego”.

Getto kuracyjne
W  listopadzie 1939 roku 

sanatorium ponownie uru-
chomiło jeden z pawilonów. 
Podczas okupacji jednostka 
znalazła się w granicach tzw. 

getta kuracyjnego. Był to 
jedyny żydowski zakład dla 
chorych na gruźlicę w całym 
Generalnym Gubernatorstwie 
(działało jako Sanatorium 
Przeciwgruźlicze Ubezpie-
czalni Społecznej), a  jego 
oficjalna nazwa brzmiała 
„Tuberkulosenheilstätte für 
Unbemittelte Lungenkranke 
Brijus - Kurort Otwock”. Po 
likwidacji getta Niemcy połą-
czyli dwa sanatoria (“Brijus“ 
i Sanatorium m.st. Warszawy) 
i urządzili w nich szpital dla 
swoich rannych żołnierzy, 
który działał do 29 lipca 1944 
r. W latach 1944–45 ulokował 
się tutaj szpital polowy Ar-
mii Czerwonej.

PRL: dwa w jedno
Po 1945 r. sanatorium już 

nie odzyskało wcześniejszej 
samodzielności i na stałe włą-
czone zostało do Sanatorium 
m.st. Warszawy. W 1951 r. po-
łączone sanatoria otrzymały 
wspólną nazwę Sanatorium 
im. Feliksa Dzierżyńskiego, 
a od 1976 r. Szpital im. Felik-
sa Dzierżyńskiego. Pod tą na-
zwą funkcjonował oficjalnie 
do 1990 roku, a nieoficjalnie 
jest jeszcze szeroko rozpo-
znawalny wśród mieszkań-
ców Otwocka. Obecnie cały 
kompleks danego Sanatorium 
Miasta Stołecznego Warsza-
wy i  dawnego Sanatorium 
„Brijus” - “Zdrowie“ wchodzi 
w  skład szpitala Mazowie-
ckiego Centrum Chorób Płuc 
i Gruźlicy. Dawny “Brijus“ to 
obecne pawilony „A” i  „B” 
tego szpitala.

Paweł Ajdacki
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Budowa sanatorium Brijus
- ok. 1911-16 rok



7www.iOtwock.info2-14 stycznia 2018 SporT

rekLaMa

rekLaMa

zatrudni kierowców
Prawo jazdy C + E, 

wymagane doświadczenie,

CV proszę kierować na adres: 
biuro@bruk-bud.com.pl

Grad medali dla Wilków
RoLkI W sobotę, 16 
grudnia 2017 r. Stadion 
Narodowy był areną zma-
gań najlepszych rolkarzy 
z naszego województwa 
w ramach finału Mazowie-
ckiej Ligi Bladecross. Na 
tej imprezie reprezentacja 
UKS Wilki Otwock spisała 
się doskonale, zdobywając 
10 medali i udowadniając, 
że klub należy do ścisłej 
czołówki w tej dyscyplinie. 
Otwoccy rolkarze mają 
ambicje walczyć o jeszcze 
lepsze wyniki, ale potrzeb-
na im pomoc w znalezieniu 
stałego miejsca do trenin-
gów.

W  zawodach na 
Stadionie Naro-
dowym uczest-
niczyły 102 
osoby z  sześciu 

mazowieckich szkółek: ini-
cjatorzy MLB Rollschool oraz 
UKS Wilki Otwock, a  także 
I  love Rolki, Rolkowy Mińsk 
Mazowiecki, Slalom Academy 
i Black & Yellow Skating. Wilki 
zdobyły 10 medali: 5 złotych, 
2 srebrne i 3 brązowe oraz 3 
miejsca czwarte. Jak w  każ-
dej edycji startowali również 
rodzice, którzy wywalczyli 3 
miejsca medalowe i jedno tuż 
za podium.

Najważniejsza jednak, po 
całym roku zmagań i przygo-
towań, dla otwockich rolka-
rzy jest klasyfikacja końcowa, 
bo tu sukcesy są jeszcze więk-
sze. Spośród 12 kategorii Wil-
ki zwyciężyły aż w  siedmiu. 
Klub ma 6 mistrzów Ma-
zowieckiej Ligi Bladecross. 
Troje zawodników: Kasia 
Gzyl, Julia Zawadzka i Rafał 
Tokarzewski byli zwycięzcami 
każdej z 6 edycji w swoich ka-
tegoriach wiekowych.  

oto wYnIkI mLB:
Dziewczęta
Junior E: 1 miejsce - alek-
sandra niemczyk, 3 - oli-
wia ambroziak; Junior C: 
2 - kinga kos; Junior B: 

1 - kasia Gzyl; 3 - rozalia 
kępińska; Junior A: 1 - Julia 
zawadzka, 2 - halina Labri-
ga; 3 - Gabriela Sajdak.
Chłopcy
Junior E: 1 - Jakub ko-
strzewa; Junior C: 1 - kuba 
orzechowski; Junior B: 1 
- rafał Tokarzewski; Junior 
A mężczyzn: 2 - Grze-
gorz Labriga.
Rodzice • kobiety: 1 - 
dorota hibner, 3 - kasia 
niemczyk; • mężczyźni: 2 
- dawid kos.

Jak pokazują wyniki zawo-
dów MLB oraz sukcesy re-
prezentantów UKS Wilki Ot-
wock na zawodach freestyle, 
zawodnicy z każdym rokiem 

pną się w górę. Młodzi ama-
torzy rolek z  Otwocka mają 
jednak świadomość, że przed 
nimi jeszcze wiele do zrobie-
nia. Mimo młodego wieku nie 
brakuje im chęci do pracy. 
Jedyne, czego im brakuje to 
miejsc do trenowania. Nasze 
miasto nie zapewnia klubo-
wi odpowiednich warunków, 
co z pewnością przełożyłoby 
się na jeszcze lepsze rezulta-
ty. Może jednak warto wy-
krzesać z siebie trochę chęci 
i pomóc otwockiej młodzieży 
w rozwijaniu pasji? Pytanie, 
które podwójnie warto sobie 
zadać w nadchodzącym roku 
wyborczym. 

AZP
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