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do woli patrzeć na hulanki 
i swawole dorosłych. Łoje-
nie gorzały w zaciszu do-
mowym przy dzieciach jest 
uświęconą wiekami trady-
cją, ale picie kawy wzmoc-
nionej odrobiną brandy w 
parkowej cukierni? W ży-
ciu! Bo to Otwock właśnie.

Obserwator

Teatr na słupie
poplątać się, pozaczepiać, 
zakwitł im w głowach po-
mysł, by poprosić ludzi o to, 
by się nie lżyli, by się nie-
nawidzili, by się nie kłócili.., 
a oni tymczasem ponow-
nie wejdą na słup. Oby się 
przeliczyli, bo inscenizacja, 
jaką przedstawili obecnie, 
znużyła już nas wszystkich. 
Ile bowiem czasu można 
oglądać komedię pomyłek?
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Paradoks polega na 
tym, że nie chodzi o to, że 
sami się alkoholizują, ale 
że nie chcą, aby to czynili 
inni, choćby bywalcy popu-
larnej cukierni „Sosenka”.

Lokal ten, zresztą pod 
wpływem tychże bywal-
ców, do których sam się 
zaliczam, wystąpił do władz 
Otwocka o licencję, która 
umożliwi podawanie zwy-
czajowych kawiarnianych 
alkoholi: likierów, koniaków, 
brandy czy whisky albo 
dodawanie ich do napo-
jów. Dziś w „Sosence” nie 
można zamówić kawy po 
irlandzku ani kawy, ciast-
ka i kieliszka koniaku czy 
herbaty z rumem – zimą 
napojem bardzo pożąda-
nym lub też lodów polanych 
ajerkoniakiem ewentualnie 
jakimkolwiek likierem. To, 

Lokatorzy puszki Pan-
dory, czyli stłoczone w niej 
zło tego świata i wszelkie 
nasze obrzydliwe przywa-
ry, z uwagą przyglądają 
się przez niedomknięte, 
niestety, wieczko polskiej 
scenie politycznej. Bawią 
się przy tym pysznie. Jak-
by oglądali molierowską 
komedię, która miejscami 
przypomina „Mieszczanina 
szlachcicem”, czasami „Mi-
zantropa”, a bardzo często 
„Świętoszka”.

Posłowie, na rękach wy-
borców wyniesieni do sej-
mu i senatu, dumni i pyszni, 
zabiegają o stołeczki, fote-
liki i fotele. Wyszli z gminu 
lub Polski powiatowej, a 
często i gminnej, chcą więc 

Piórem kronikarza

wykorzystać szansę daną 
im przez partię i jej zwolen-
ników, by zrobić karierę, a 
również zbić majątek. Cho-
dzą, węszą, pogadują to z 
tym, to tamtym, wpychają 
się przed kamery i do mi-
krofonów przemawiają, że 
pragną dla ludu zrobić to 
albo tamto. Raz to jest „500 
plus”, innym razem „Miesz-
kanie plus”. Tłumaczą z 
powagą, że za nimi stoi 
partia, więc tysiące ludzi na 
wsiach, w miasteczkach. 
Że w ich imieniu walczą o 
prawo i sprawiedliwość, że 
zależy im na platformie po-
rozumienia obywatelskie-
go, że sami chcą bronić 
ojczyzny… Pozują na tro-
skliwych i oddanych społe-

czeństwu, gdy tak napraw-
dę wiją się i łaszą, by na 
drabinie kariery wejść kilka 
stopni wyżej, bo z góry le-
piej widać, gdzie leży kasa, 
a nie dlatego – jak to uczy-
nił w IV wieku naszej ery 
Szymon Słupnik – by zna-
leźć się bliżej Boga, a tym 
samym mieć możliwość 
przedkładania Mu ,,do za-
łatwienia” ludzkie sprawy.

Na dwudziestometro-
wym kamiennym słupie w 
pobliżu Antiochii Syryjskiej, 
którego wysokość co jakiś 
czas św. Szymon podwyż-
szał, żył czterdzieści lat. Po-
święcał pielgrzymom całe 
popołudnia aż do zachodu 
słońca, wysłuchując błagań 
o uzdrowienie, rozstrzyga-

nie sporów, interwencję u 
władz. Od świtu modlił się 
i wszystkie ludzkie prośby 
przekazywał Najwyższemu. 
Mimo swej olbrzymiej popu-
larności był wielkim pokutni-
kiem. Pokarm ograniczał do 
minimum. Przed deszczem i 
upalnym słońcem chronił go 
jedynie płaszcz z kapturem.

Jednak naszym aktorom 
sceny politycznej nie w gło-
wie asceza i pątniczy kap-
tur. Uważając się za liderów 
partii, których tak na dobrą 
sprawę nie widać ani na 
wsi, ani w miasteczku, czy 
nawet powiecie – pływają 
niczym rzęsa na stawie: 
zielona, poplątana wodoro-
stami i ulegająca procesowi 
gnilnemu. Nie mogąc lepiej 

Otwoccy radni mają problem
Nie wszyscy, ale wystarczająca ich liczba, aby o tym napisać. To istotny problem, 
bo związany ze spożywaniem alkoholi.

że „Sosenka” jest lokalem 
przyjaznym dla rodzin i 
spędzają one tu sporo cza-
su z dzieciakami, nie jest - 
w tym przypadku - zaletą, 
ale ogromną przeszkodą 
na drodze do licencji.

Część otwockich rad-
nych, niestety akurat tych, 
od których coś zależy, wy-
myśliła sobie, że park miejski 
po przebudowie ze względu 
na dzieci i sąsiedztwo „Gał-
czyna” będzie strefą wolną 
od alkoholu, objętą pełną 
prohibicją. A więc „Sosenka” 
funkcjonująca w obrębie par-
ku też musi być lokalem dla 
wstrzemięźliwych.

Nie wyobrażam sobie tej 
prohibicji, zwłaszcza pod-
czas imprez masowych. 
Skoro Amerykanom się nie 
udała, to radnym miejskim 
nie uda się po tysiąckroć, 

choć komisariat policji jest 
za płotem. Te wszystkie 
zakazy to pic na wodę dla 
kogoś, kto będzie chciał się 
napić na parkowym łonie w 
cieniu rozłożystej sosny.

A swoją drogą, to skąd 
ten pomysł, aby lokal w 
parku nie serwował marko-
wych trunków? Znam wiele 
parków, w których funkcjo-
nują świetnie zaopatrzo-
ne w te napoje kawiarnie i 
restauracje. Mało tego, w 
zachodniej części UE, tej 
gorszej – jak wiadomo, ka-
wiarnie i bary z procentami 
we fl aszkach otwiera się na 
cmentarzach, bo uznano, 
że chociaż zmarłych ani to 
ziębi, ani grzeje, to ci żywi 
-  po odwiedzeniu grobów 
-  mogą chcieć się spotkać, 
pogadać, coś zjeść i czegoś 
się napić. I chcą – lokale te 

są oblegane. W Polsce też 
już takie cukiernie powsta-
ją, a pierwszą otworzono w 
2016 r. w Krakowie.

Czy w Otwocku byłoby 
to możliwe? Śmiem wątpić. 
Na cmentarz też przycho-
dzą dzieci.

W Polsce małolaty tylko 
w swoich domach mogą 
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konanie przetargu i stwier-
dził, że nie zgadza się z 
jego propozycją, ponieważ 
jego zdaniem to następna 
kadencja władz powinna o 
tym decydować. Nie miał 
też najwyraźniej chęci na 
wysłuchanie opinii eksper-
ta w dziedzinie gospodarki 
odpadami, co proponował 
radny Wojciech Dziewa-
nowski. Przy takim nasta-
wieniu wiceprezydent wy-
cofał poprawkę do WPF i 
żaden przetarg w 2018 r. 
się nie odbył.

Ile taka zwłoka z prze-
prowadzeniem przetargu 
będzie kosztowała miesz-
kańców Otwocka przy za-
łożeniu, że jakaś podwyż-
ka byłaby nieuchronna? 
200% zamiast 50%? Obec-
ne stawki opłat to 16 zł od 
osoby, gdy segreguje ona 
śmieci, a 27 zł - gdy oddaje 
śmieci zmieszane. 

Kazimiera Zalewska

Film z sesji RM Otwock 
w lipcu 2018 do obejrzenia 
na portalu iOtwock.info
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W BIP UM Otwock jest 
umieszczona informacja o 
przetargu na usługę wywozu 
odpadów z gospodarstw do-
mowych, który zakończy się 
dopiero 18 lutego. Józefów, 
który ma umowę ważną do 
połowy roku, też już ogłosił 
przetarg - prawie pół roku 
wcześniej. Podobną wcze-
sną (nieudaną) próbę pod-
jęła Wiązowna. W tamtych 
gminach wiedzą, że jeśli nie 
trafi ą się akceptowalne ofer-
ty w pierwszym przetargu, 
jest czas aby go unieważnić i 
ogłosić drugi. W Otwocku już 
na to czasu nie będzie.

Trafi łam ostatnio na fan-
page’u Halootwock na fi l-
mik z wywiadem prezyden-
ta Jarosława Margielskiego 
pt. „Czy Otwock zasypią 
śmieci?”. Gdy go ogląda-
łam, przypomniała mi się 
transmisja z otwockiej rady 
miasta z lipca ub. roku. 

Mniejsza usługa, taka 
sama opłata

Dziś prezydent mówi, 
że problem z zaleganiem 
śmieci w Otwocku  jest spo-
wodowany brakiem umo-
wy miasta z wykonawcą 
na odbiór odpadów. Przez 
pierwsze trzy miesiące br. 
fi rma odbierająca odpady 
robi to na podstawie anek-
su do poprzedniej umowy, 
która formalnie zakończyła 

Ile zdrożeją śmieci w Otwocku?
Podwyżki opłat za śmieci to w ostatnich tygodniach gorący temat w wielu 
miejscowościach. W Kołbieli stawki wzrosły o 50%, w Osiecku o 100%. I nie-
stety podwójna podwyżka w gminach regionu jest znacznie częstsza niż taka 
“skromna” - kołbielska. Mieszkańców Otwocka też to czeka.  Co prawda jesz-
cze nie wiadomo, ile będą płacić od trzeciego kwartału, ale - jak ostatnio po-
wiedział prezydent - może to być wzrost nawet o 200-300%. Pół roku wcześniej 
nie zgodził się jednak na propozycję, która mogła dać większe pole manewru.

się z upływem poprzednie-
go roku. Firma zgodziła się 
ją przedłużyć na tyle, aby 
urzędnicy mogli przepro-
wadzić przetarg na kolejny 
rok. Jednakże za dodatko-
wą usługę zażądała znacz-
nie wyższej niż poprzednio 
zapłaty, więc śmieci muszą 
być odbierane rzadziej, 
aby opłaty dla mieszkań-
ców nie wzrosły. Prezydent 
podkreśla w rozmowie, że 
wynegocjował „przedłuże-
nie umowy do 22 marca”, 
aby śmieci w ogóle były 
odbierane i mieszkańcy, 
kolokwialnie mówiąc,,,nie 
utonęli w odpadach”. Kil-
kakrotnie powtarza w trak-
cie rozmowy, że sytuacja 
„jest nie tyle trudna, co dra-
matyczna”, jeśli chodzi o 
ceny, jakich żądają w prze-
targach od samorządów 
przedsiębiorstwa odbiera-
jące odpady komunalne, 
że na przykładach sąsied-
nich miejscowości widać, iż 
„stawki są o 300 proc. więk-
sze niż zakładały gminy”. 

Czy więc mieszkańcy 
Otwocka też powinni się 
spodziewać znacznych 
podwyżek opłat za śmieci? 
Na takie pytanie prezydent 
odpowiada: „Na dzień dzi-
siejszy (17.01) moje prze-
czucia i, fachowców z bran-
ży, pracowników wydziału 
przewidują, że może być 

podwyżka nawet o 200-
300%, na którą - podkre-
ślam - miasto nie będzie 
miało wpływu. Miasto je-
dynie wyłania wykonawcę. 
Później, gdy wykonawca 
jest wyłoniony, prezydent i 
rada miasta nie mają pola 
manewru - muszą podpisać 
umowę”.  

Krótkowzroczność 
przewodniczącego

Tyle tylko, że w lipcu 
ubiegłego roku to przede 
wszystkim zdanie i posta-
wa Jarosława Margielskie-
go, ówczesnego przewod-
niczącego rady miasta, 
spowodowały, że żaden  
przetarg na wyłonienie wy-
konawcy odbioru odpadów 
komunalnych z Otwocka 
na rok 2019 się nie odbył, 
choć był planowany, więc 
teraz nie będzie i tego „pola 
manewru”.

16 lipca 2018 r., pod-
czas posiedzenia Komisji 
Budżetu i Inwestycji Rady 
Miasta Otwocka, ówcze-
sny wiceprezydent Piotr 
Stefański wnioskował o 
wprowadzenie poprawki 
do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej, która pozwoli-
łaby na przeprowadzenie w 
kolejnych miesiącach prze-
targu wyłaniającego fi rmę 
odpowiedzialną za odbiór 
odpadów komunalnych w 

roku 2019  i -  jak propono-
wał -  także w 2020. Wice-
prezydent przewidywał, że 
przeprowadzenie tego typu 
przetargu po wyborach sa-
morządowych może skut-
kować brakiem możliwości 
wyłonienia odpowiedniej 
fi rmy przed 1 stycznia 2019 
i w konsekwencji proble-
mem dla miasta. Przewod-
niczący Margielski od razu 
ironicznie zwrócił się do 
wiceprezydenta, zauważa-
jąc, że ma prawo wnieść 
wniosek. „Nie mamy żad-
nego wpływu, żeby panu to 
uniemożliwić...”- podkreślił. 
Oczywiście wniosek ten 
został negatywnie zaopi-
niowany przez członków 
komisji. 

Jeszcze tego samego 
dnia odbyła się sesja rady 
miasta, na której wicepre-
zydent Stefański powtórnie 
wniósł swój wniosek pod 
obrady. I tak jak wcześniej 
sprawę właściwie od razu 
zakończył przewodniczący 
RM. Skrytykował wicepre-
zydenta za poprzednie wy-

W drugi poniedziałek 
lutego rozpocznie się w 
Józefowie i Otwocku re-
krutacja do szkół podsta-
wowych na rok 2019/2020. 
Nabór do przedszkoli w 
Józefowie wystartuje tego 
samego dnia, a w Otwoc-
ku - tydzień później.  W 
Karczewie - cała rekruta-
cja zacznie się  w trzeci 
poniedziałek lutego.

Terminarze rekrutacji 
dzieci do przedszkoli i szkół 
publicznych zatwierdzają w 
styczniu włodarze gmin. Z 
harmonogramem dotyczą-
cym Józefowa mieszkańcy 
mogą już zapoznać się  na 
stronie UM. W tym mieście 

Rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok 2019/2020
początek naboru  -  zarów-
no do przedszkoli, jak i klas 
pierwszych szkół podstawo-
wych, a także  wybranych 
klas starszych (klasy V ogól-
nodostępnej i klasy V spor-
towej w SP3 oraz klasy VII 
dwujęzycznej w SP3)  - zo-
stał ustalony na 11 lutego br. 

W Otwocku także 11 
lutego ma rozpocząć się 
postępowanie rekrutacyj-
ne do klas pierwszych pu-
blicznych szkół podstawo-
wych. 18 lutego natomiast 
przewidziany jest nabór do 
publicznych przedszkoli i 
oddziałów przedszkolnych. 
Wcześniej - od 4 do 15 lute-
go -  rodzice powinni złożyć 

deklarację o kontynuowa-
niu wychowania przed-
szkolnego w placówce, 
do której już uczęszcza 
dziecko. Nabór będzie pro-
wadzony elektronicznie. 
Więcej informacji należy 
spodziewać się wkrótce na 
stronie: otwock.pl ; zakład-
ka: edukacja- rekrutacja.

W Karczewie rekruta-
cja zarówno do szkół pod-
stawowych, jak i przed-
szkoli ma zacząć się 18 
lutego.  

Pełne harmonogramy 
postępowania rekruta-
cyjnego - na stronie iO-
otwock.info.

Red.
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Działki te o wielkości 
8,10,30,190 i 315 m kw są 
niesamodzielne, obecnie 
stanowią część terenu, na 
którym powstaje Galeria 
Kupiecka. Przez ostatnie 
parę lat były one dzierża-
wione za opłatą przez inwe-
stora. W grudniu ub. roku 
w wyniku procesu komu-
nalizacji stały się  prawnie 
własnością miasta. Pod-
czas wspomnianej sesji 
rada miasta wyraziła zgodę 
na oddanie tych nierucho-
mości gruntowych w użyt-
kowanie wieczyste spółce 
WOT Invest. Tym samym 
po dwóch latach, od kiedy 
inwestor Galerii Kupiecka 
złożył wnioski o wykup nie-
ruchomości należących do 
miasta, nastąpił fi nał, który 
pozwala mu spokojnie kon-
tynuować budowę.

Intratna zamiana
Zanim rada podjęła tę 

decyzję, prezydent zawnio-
skował, aby w uchwale 
zgodziła się przejąć da-
rowiznę w postaci dwóch 
lokali mieszkalnych. Otóż 
w trakcie kupowania nie-
ruchomości pod przyszłą 
galerię handlową na  jednej 
z działek nabytych przez 
inwestora znajdował się 
budynek z dwoma miesz-
kaniami komunalnymi. W 
wyniku umowy z poprzed-
nim prezydentem inwestor 
zobowiązał się zapewnić 
inne lokale najemcom tych-
że mieszkań, co też uczy-
nił. Te osoby od trzech lat 
mieszkają w nowych loka-
lach w blokach. Obecnie 
członkowie spółki posta-
nowili przekazać własność 
tych dwóch lokali miastu. 
Referująca projekt uchwały 

Wydział Komunikacji 
Starostwa Powiatowego 
w Otwocku przy ul. Gór-
nej 13  wprowadził usługę 
płatności przez terminale 
płatnicze. Dzięki nim inte-
resanci mogą opłacać np.: 
rejestrację pojazdu, prawo 
jazdy, skarbowe, pełno-

Sesja dla Kupieckiej
Przedmiotem V nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Otwocka, która odbyła się 22 
stycznia br., było przekazanie w użytkowanie wieczyste spółce WOT Invest pięciu 
działek w Otwocku przy ulicy Staszica.

Magdalena Nowak, naczel-
nik Wydziału Gospodarki 
Gruntami UM, określiła to 
jako intratną propozycję dla 
miasta. 

Na to określenie nie 
zgodził się jednak prezy-
dent Jarosław Margielski, 
stwierdzając: „Kolokwialnie 
mówiąc, interes dla miasta 
to jest żaden, bo jeden do 
jednego, jeżeli chodzi o za-
sób lokalowy”. Jego zda-
niem wcześniejsze lokale 
były pełnowartościowe, bo 
nie były wyłączone z użyt-
kowania. Zwrócił też uwa-
gę, że prezydent Szczepa-
niak zawarł niekorzystne 
dla miasta porozumienie 
z inwestorem Kupieckiej 
w kwestii tych mieszkań, 
zobowiązując się do odku-
pienia ich od rodziny Kraw-
czyków za ok. 420 tys. zło-
tych. Zdaniem prezydenta 
Margielskiego gminie za 
dwa poprzednie pełnowar-
tościowe, jak podkreślał lo-
kale, należą się nowe dwa 
pełnowartościowe lokale - 
bez odkupowania. 

Jednak takie zrównanie 
wydaje się nieprzekonu-
jące. Jeżeli bowiem ktoś 
się przenosi z jednopoko-
jowego mieszkania ogrze-
wanego węglem, w ponad 
stuletnim budynku do dwu-
pokojowego z ogrzewa-
niem systemowym, wodą z 
wodociągu, nowoczesnym 
wykończeniem łazienki w 
40-letnim budynku, to chy-
ba jednak jest to dobra 
zamiana? Taką różnicę w 
warunkach zamieszkania 
w poprzednim, zburzonym 
mieszkaniu komunalnym a 
tym zakupionym przez ro-
dzinę Krawczyków opisał 
nam sam najemca, podkre-

ślając że mają teraz znacz-
nie bardziej komfortowe i 
godne warunki życia. 

Radny oczekuje 
przeprosin

W trakcie sesji zostali-
śmy wywołani przez rad-
nego Andrzeja Sałagę jako 
gazeta, która prowadziła 
„nagonkę” na radnych, za 
co należą im się przeprosi-
ny. Czym była owa nagon-
ka? Opisywaniem dwóch 
lat dyskusji w radzie i na 
komisjach, czy sprzedać 
inwestorowi Galerii Ku-
pieckiej kilka niesamodziel-
nych działek stanowiących 
8 proc. powierzchni całej 
przedmiotowej inwestycji. 
Tyle tylko, że gdybyśmy nie 
pisali, to  niewykluczone, 
że dyskusje trwałyby dalej. 
To np. sam pan Sałaga naj-
wyraźniej bardzo lubi długo 
debatować (a więcej nie 
zawsze znaczy lepiej) i jako 
jedyny nie zdobył się, aby 
na tej sesji po prostu na ko-
niec zagłosować na tak. 

Ponadto sama sesja, jej 
sposób zwołania i przebieg 
pokazują, że jeśli jest chęć, 
to można szybko podjąć 
decyzję, zabezpieczając in-
teres miasta i jednocześnie 
pozwalając inwestorowi re-
alizować jego cele.

Kazimiera Zalewska

Nieodpłatna 
pomoc prawna 

- zapisy
Jak informuje powiat-

-otwocki.pl, terminy wizyt 
w punktach nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub nie-
odpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego należy 

umawiać dzwoniąc pod 
nr telefonu: 22 778-13-21 
lub 24 codziennie w godz. 
od 9.00 do 12.00 lub za 
pośrednictwem e-maila: 
npp@powiat-otwocki.pl

W Wydziale 
Komunikacji 

zapłacisz kartą
mocnictwo, czy zamówie-
nie dowodów rejestracyj-
nych. Używać można kart 
płatniczych lub kredyto-
wych, a od każdej trans-
akcji zostanie naliczona 
opłata manipulacyjna w 
wysokości 2 zł.

LGD Natura i Kultura zaprasza na szkolenie do-
tyczące przygotowania biznesplanu i naboru 
wniosków o środki na rozwój przedsiębiorczo-
ści. Odbędzie się ono 4 lutego o godz. 9:30 w 
UM Karczewa, ul. Warszawska 28, sala nr 19. 
Osoby zainteresowane powinny się zgłosić na 
adres: biuro@naturaikultura.pl.

Jak zrobić biznesplan?
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Kierowca, 25-letni męż-
czyzna, miał dużo szczę-
ścia - wyszedł z samo-
chodu o własnych siłach. 
Ratownicy medyczni zba-
dali go, potwierdzając, że 
nie doznał żadnych obra-
żeń – skończyło się na stra-
chu. Na miejscu pracowała 
policja, ustalając okoliczno-
ści zdarzenia, a strażacy 
zabezpieczali okolice prze-
jazdu kolejowego. Pojawiło 
się aż 7 zastępów (28 ra-
towników), gdyż pierwsza 
informacja, jaką otrzymali, 
traktowała o pociągu oso-
bowym. Kierujący ,,renów-
ką” tłumaczył, że zagapił 
się w drodze do pracy  i  nie 
zauważył włączonej sygna-

Prawdopodobnie  jedne-
mu z interlokutorów zabra-
kło argumentów słownych, 
a być może i umiejętności 
lingwistycznych, gdyż agre-
sorem okazał się obywatel 
Ukrainy (lat 28). Na domiar 
złego był pod wpływem al-
koholu. Wezwany patrol po-
licji odnotował wynik ponad 
1,5 promila. Karczewscy 
funkcjonariusze zatrzymali 
delikwenta i osadzili w po-
licyjnym areszcie. Tam wy-

Poparzony został mieszkaniec Gli-
nianki. Doznał urazu podczas rozpala-
nia ognia w przydomowym piecu. Sytu-
acja miała miejsce w niedzielę (27.01). 
Po godzinie 16 na jego posesję wjechali 
strażacy, którzy udzielili poszkodowa-
nemu pierwszej pomocy. Wykorzystano 
w tym celu specjalny opatrunek hydro-
żelowy. Była obecna również załoga 
policji i ratownicy medyczni. Konieczne 
okazało się podanie tlenu. Po udziele-
niu pierwszej pomocy  poparzony został 
przewieziony do szpitala.

SW

Poparzony

Sąsiedzka kłótnia

Zderzenie 
na przejeździe kolejowym

We wtorek (29.01), ok. godziny 8.30 na przejeździe ko-
lejowym w Woli Sufczyńskiej (gmina Kołbiel) doszło 
do zderzenia osobowego renault z pociągiem towaro-
wym relacji Bielsk Podlaski – Zbąszynek. 

lizacji ani nadjeżdżającego 
pociągu. Był trzeźwy, po-
dobnie jak maszynista pro-
wadzący pociąg. Kierowca 
przyznał się do spowodo-
wania kolizji z pociągiem 
i przyjął mandat oraz 6 
punktów karnych.

Policja przypomina o 
zachowaniu szczególnej 
ostrożności przy przekra-
czaniu przejazdów kolejo-
wych. Najważniejszą za-
sadą bezpieczeństwa jest 
stosowanie się do znaków 
i sygnalizacji, zatrzymanie 
samochodu przed znakiem 
STOP i sprawdzenie, czy 
nie zapala się sygnalizacja 
ostrzegawcza.

SW

Na samochód marki Skoda posypały się cegły. Uszko-
dzona została karoseria auta. Był to fi nał kłótni pomię-
dzy dwoma sąsiadami w gminie Karczew. 

trzeźwiał, po czym usłyszał 
zarzut uszkodzenia pojaz-
du sąsiada. Przyznał się do 
popełnienia przestępstwa i 
dobrowolnie poddał karze. 
Złożył też deklarację do-
tyczącą likwidacji szkody i 
nieodpłatnego wykonania 
prac społecznych. Pokora 
to wielka cnota. Pozostaje 
jeszcze naprawa stosun-
ków sąsiedzkich.

SW
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Na doroczną odprawę 
przybyli do PMDK ofi cero-
wie - kierownicy komórek 
organizacyjnych - na co 
dzień pracujący w ramach 
otwockiej komendy, ponad-
to zastępca komendanta 
stołecznego policji Włodzi-
mierz Pietroń, przedsta-
wiciele starostwa powia-
towego, gmin oraz służb 
współpracujących z policją 
- straży pożarnej, leśnej i 
miejskiej.

Dziennie 35 patroli, 
72 interwencji

Policjant otwocki interweniuje co 20 minut
Powiat otwocki to powiat bezpieczny - stwierdził 
komendant powiatowy policji mł. insp. Hubert Bia-
łogrodzki, prezentując wyniki pracy otwockich po-
licjantów w 2018 roku podczas odprawy rocznej, 
która odbyła się 28 stycznia br. (poniedziałek) na 
terenie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury 
w Otwocku. Rezultaty działań funkcjonariuszy w dą-
żeniu do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców 
doceniły władze lokalnych samorządów, udzielając 
wsparcia fi nansowego przy zakupie sześciu nowych 
samochodów dla KPP Otwock.

Podsumowania pracy 
otwockich policjantów w 
2018 roku dokonali kolejno: 
komendant KPP Otwock 
mł. inspektor Hubert Bia-
łogrodzki, jego zastępca 
do spraw prewencji podin-
spektor Jędrzej Bełz oraz 
zastępca ds. kryminalnych 
nadkomisarz Dariusz Sa-
doch.

W strukturach komendy 
otwockiej zatrudnionych 
jest 235 funkcjonariuszy 
oraz ponad 30 pracowni-
ków policji. Jak wyglądała 
ich praca w 2018 r? Wiele 

mogą o tym powiedzieć te 
liczby:  przeprowadzili 26 
106 interwencji, odzyska-
li mienie o wartości 3 571 
866 zł, zabezpieczyli 17 kg 
narkotyków, przeprowadzili 
17141 kontroli drogowych 
i wystawili 6997 manda-
tów (na łączną sumę ok. 
1,5 mln zł). Średnio otwoc-
cy policjanci każdego dnia 
ubiegłego roku zrealizo-
wali: 72 interwencje (co 
20 min), 2 doprowadzenia, 
przynajmniej 1 zatrzyma-
nie sprawcy na gorącym 
uczynku, pełnili 35 służb 

patrolowych, legitymowali 
82 osoby, 116 razy badali 
stan trzeźwości, kontrolo-
wali 39 uczestników ruchu 
drogowego, wykrywali 4 
przestępstwa.

Na terenie powiatu 
stwierdzono 1956 prze-
stępstw, z czego 1398 
przestępstw kryminalnych. 
Otwoccy policjanci zatrzy-
mali 379 sprawców na go-
rącym uczynku. Ogólnie 
osiągnięto wykrywalność 
na poziomie 68,6%.

Bardzo ważną część 
działalności policjantów 
stanowiły działania pre-
wencyjno-informacyjne. W 
ich ramach w poprzednim 
roku zorganizowano:

- 196 spotkań dot. bezpie-
czeństwa w ruchu dro-
gowym, policjanci wzięli 
udział w 5 piknikach,
- 29 spotkań dot. narkoty-
ków, e-papierosów i do-
palaczy,
- 115 spotkań dotyczą-
cych cyberzagrożeń,
- 160 spotkań dot. eduka-
cji dla bezpieczeństwa,
- 48 spotkań dot. bezpie-
czeństwa seniorów. 

To tylko mała część 
przedstawionych danych z 

rocznej pracy otwockich po-
licjantów. Trzeba przyznać, 
że wyniki napawają optymi-
zmem, jeśli chodzi o bezpie-
czeństwo w powiecie. 

Sześć nowych aut
 

Ostatnim punktem po-
niedziałkowego wydarzenia 
było uroczyste przekazanie 
na rzecz otwockiej komen-
dy sześciu aut - pięciu nie-
oznakowanych i jednego 
radiowozu w typowych po-
licyjnych barwach. Ich za-
kup wsparły fi nansowo sa-
morządy lokalne w łącznej 
kwocie 176,5 tys. złotych 
(starostwo powiatowe - 65 
tys. zł, Otwock - 46 tys., Jó-
zefów - 23 tys. zł, Karczew 
- 15 tys. zł, Celestynów - 10 
tys. zł, Sobienie-Jeziory - 
7,5 tys. zł, Kołbiel i Osieck 
- po 5 tys. zł). 

Nieoznakowane radio-
wozy ( opel astra i hyundai 
i20 ) będą wykorzystywać 
w służbie policjanci z pre-
wencji i pionu kryminalnego 
z Otwocka i Józefowa, na-
tomiast oznakowany opel 
mokka trafi   do karczew-
skich patrolowców. 

ZetKa
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Za wigilijnym stołem 
zasiadła dziecięca rodzi-
na. Pod białym obrusem 
leżało sianko, a na stole 
stały talerze, półmiski, so-
sjerki i świąteczne ozdo-
by. Za siedzącymi ustawiły 
się wesołe anioły. I nagle 
wszyscy zaczęli śpiewać 
kolędę za kolędą. Głośno i 
wyraźnie. Od serca i z głę-
bi duszy. Rodzicom, bab-
ciom i dziadkom łzy same 
popłynęły z oczu. Nauczy-
cielki, które przygotowały 
dzieci do występu, nawet 
nie musiały podpowiadać 
małym artystom. Dzieci 
świetnie opanowały teksty 
kolęd i występy w duetach. 
A wszystkie zachowywały 
się na scenie jakby były wy-

Średni samochód ga-
śniczy na podwoziu MAN 
z wyposażeniem znaczą-
co poprawi zdolność bojo-
wą jednostki, jak również 
wzmocni park samocho-
dowy OSP gminy Celesty-
nów. To już drugi nowy sa-
mochód, jaki pojawił się w 
gminie w ostatnich kilkuna-
stu miesiącach (wcześniej 
OSP Podbiel). W sumie 
na oba auta pozyskano 
ok. 1 000 000 zł środków 
zewnętrznych (Komenda 
Główna PSP, marszałek 
województwa mazowiec-
kiego oraz Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środo-
wiska), pozostałą część 
(ok. 650 000 zł) pokryto z 
budżetu gminy Celesty-
nów.

Kolejny nowy samochód dla OSP
Na początku stycznia w Regucie druhowie i mieszkańcy powitali nowy samochód 
gaśniczy, który trafi ł do jednostki OSP Regut.

Podziękowania należą 
się wszystkim, którzy przy-
czynili się do pozyskania 
samochodu: pracownikom 
urzędu gminy, druhom oraz 
samorządowi gminy Cele-
stynów. Ponadto za przy-
chylność i pomoc należą 
się podziękowania Komen-
dantowi PSP w Otwocku 
Mariuszowi Zabrockiemu, 
pracownikom WFOŚ w 
Warszawie oraz Samorzą-
dowi Województwa Mazo-
wieckiego z marszałkiem 
Adamem Struzikiem na 
czele.

Jak powiedział wójt na 
powitaniu auta: ,, Aby słu-
żył bezpiecznie, głównie do 
ćwiczeń”.

Gratulujemy!
AnKa

Przedszkolaki dla 
babć i dziadków

Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Celestynowie 
23 stycznia wystawiły dla swoich babć i dziadków z oka-
zji ich święta wspaniały spektakl bożonarodzeniowy.

trawnymi aktorami i wokali-
stami. Brawo! Po trzykroć 
brawo!

Po występach dzieci dy-
rektor przedszkola Elżbieta 
Płuciennik zapowiedziała 
niespodziankę. Był nią wy-
stęp zespołu ludowego z 
gminy Karczew „Sołtysi”, 
który wykonał kilka mniej 
i bardziej znanych pieśni 
ludowych, co goście - bab-
cie i dziadkowie - przyjęli z 
wyraźną radością, a przeja-
wiało się to wybijaniem ryt-
mu nogami oraz  wtórowa-
niem półgłosem artystom. 
Na zakończenie spotkania 
pani dyrektor zaprosiła 
wszystkich na słodki po-
częstunek.

AnKa
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Jubileusz fi rmy, któ-
rej założycielem jest Kry-
stian Herncisz, odbył się 
w świetlicy "Pod Jaworem" 
w Izabeli, gm. Wiązowna. 
Przybyło nań bardzo liczne 
grono partnerów bizneso-
wych, klientów, współpra-
cowników, przedstawicieli 
samorządów i instytucji 
oraz przyjaciół fi rmy. Spo-
tkanie było okazją do pod-
sumowań i podziękowań, a 
także wspólnej zabawy.

13 lat temu, jak opo-
wiadał Krystian Herncisz, 
fi rma miała bardzo skrom-
ne  początki - zlokalizowa-
na była w jego prywatnym 
mieszkaniu, na stanie miał 
sprzęt S-VHS,  pierwszą 
kamerę DV oraz stanowi-
sko do montażu. Dziś do 
pracy mają kamery Full HD 
i 4K oraz wiele innego po-
trzebnego, nowoczesnego 
sprzętu, a także wyremon-
towane biuro w centrum 
Otwocka ze studiem do 
nagrań fi lmowych.

Radosny jubileusz HernciszFilm
Niełatwo w dzisiejszych czasach utrzymać się na 
rynku małej fi rmie. Potrzeba do tego wielkiej pa-
sji, wytrwałości i profesjonalizmu. Wszystkimi tymi 
atutami dysponuje z pewnością HernciszFilm, 
otwocka fi rma zajmująca się produkcją fi lmów re-
porterskich i dokumentalnych, która 12 stycznia br. 
świętowała 13-lecie istnienia.

HernciszFilm produkuje 
fi lmy na zlecenia klientów 
biznesowych oraz indywi-
dualnych. Wśród pierwszej 
grupy można wymienić np.: 
Centralne Laboratorium 
Kryminalistyczne Policji, 
PAN, Polską Federację 
Dalekowschodnich Sztuk 
i Sportów Walki, Urząd 
Gminy Wiązowna, zgro-
madzenia zakonne, OSM, 
Dostępni EU. Dla klientów 
indywidualnych fi rma reali-
zuje głównie relacje z uro-
czystości rodzinnych, jak 
np. śluby.

Ponadto w całym po-
wiecie otwockim Herncisz-
Film jest znane jest swo-
jej działalności społecznej 
- obejmuje patronatem i 
promuje różne wydarzenia 
charytatywne, kulturalne 
itp., prowadzi szkolenia i 
warsztaty. Pan Krystian za-
wodowo - poza fi rmą - pro-
wadzi cieszące się dużym 
uznaniem warsztaty foto-
grafi czne w GOK Wiązowna 

oraz MGOK w Karczewie. 
To wszystko zostało w listo-
padzie 2018 r. ofi cjalnie do-
cenione  przyznaniem fi rmie 
Buzdyganu Marszałka Bie-
lińskiego w kategorii Filan-
trop Roku (nagrody Forum 
Gospodarczego Powiatu 
Otwockiego dla najlepszych 

przedsiębiorstw powiatu). 
W trakcie jubileuszowe-

go spotkania w Izabeli fi r-
ma HernciszFilm otrzymała 
od przybyłych gości wiele 
wyrazów uznania, w tym 
m.in.: Statuetkę Srebrne-
go Bizona Klubu Integracji 
Europejskiej, przyznawa-
ną fi rmom z długoletnim 
stażem, którą wręczyła 
Barbara Jończyk - pre-
zes Europejskiego Forum 
Przedsiębiorczości, Akt 
Uznania od Bractwa Lide-
rów, który przekazał gen. 
bryg. BL Ryszard Murza 
- Wielki Książę Murat, gra-
tulacje i życzenia od wójta 
gminy Wiązowna Janusza 
Budnego oraz przewodni-
czącej Rady Gminy Wią-
zowna Renaty Falińskiej  
- z rąk sekretarza gminy 
Anny Rosłaniec. 

Przy okazji Krystian 
Herncisz przedstawił też 
wizję przyszłości fi rmy: 
,,Chcemy, aby nowe biuro 
w centrum Otwocka było 
przyjazne także osobom 
niepełnosprawnym, a więc 
planujemy, by charaktery-
zowało się udogodnieniami 
i brakiem barier”. Warto w 
tym momencie wspomnieć, 
że fi rma szczyci się do-
świadczeniem przy produk-
cji fi lmów z tłumaczeniami 
migowymi, a także fi lmu dla 
osób niewidomych! Wkrót-
ce HF planuje dołączyć do 

Izby Przedsiębiorców Po-
wiatu Otwockiego. - Zamie-
rzamy nawiązać współpra-
cę na zasadzie wzajemnej 
promocji z Warszawską 
Akademią Piłkarską. Chce-
my też rozdzielić marki 
usług na klienta bizneso-
wego i indywidualnego 
osobno - opowiadał.

Oprawę artystyczną wy-
darzenia zapewnił zespół 
muzyczny Half Time Trio 
Cover Band, który wykonał 
własne aranżacje standar-
dów muzyki rozrywkowej 
lat 70. i 80. XX w. W dru-
giej części spotkania za-
grał niezwykle ekspresyj-
ny perkusista Przemysław 
Knopik, z którym gościnnie 
wystąpili: wokalistka Ju-
styna Curyłło oraz świetny 
saksofonista Mieczysław 
Grubiak. W repertuarze 
znalazły się m.in. utwory z 
płyty "Internaction".

iOtwock.info dołącza 
się do gratulacji dla Hern-
ciszFilm i życzy wielu dal-
szych sukcesów.

Kazimiera Zalewska

Z działalnością i pro-
dukcjami HernciszFilm 
można się zapoznać na 
stronie internetowej fi r-
my hernciszfi lm.pl, po-
przez FB (facebook.com/
hernciszfi lm) oraz na ka-
nale YouTube.
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Przed ofi cjalnym otwar-
ciem imprezy uczniowie, 
nauczyciele, rodzice i za-
proszeni goście uczci-
li minutą ciszy tragiczną 
śmierć prezydenta Gdań-
ska Pawła Adamowicza. Po 
zabraniu głosu przez dy-
rektora szkoły Apolonię Żo-

Studniówka ZSEG Otwock
W piątek 18 stycznia 2019 roku w sali bankietowej „Biała Perła” odbył się bal 

studniówkowy tegorocznych maturzystów Zespołu Szkół 
Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku. 

łądek oraz Starostę Powia-
tu Otwockiego Cezarego 
Łukaszewskiego nastąpiły 
podziękowania uczniów 
dla dyrektora szkoły, wy-
chowawców, nauczycieli, 
rodziców oraz organów 
wspomagających ZSEG 
Otwock. 

Staropolskim obycza-
jem tegoroczni maturzyści 
zaprezentowali polone-
za, a  zgromadzeni goście 
mogli podziwiać wspaniałe 
kreacje pań oraz eleganc-
kie smokingi panów. Na 
ustach młodzieży widniały 
uśmiechy, a w ich oczach 

dostrzegalne było skupie-
nie, aby jak najdokładniej 
wykonać fi gury taneczne. 
Po gromkich brawach za 
wspaniałe odtańczenie po-
loneza nastąpiło rozluźnie-
nie atmosfery i zabawa do 
białego rana. 

W roku szkolnym 

2018/2019 Zespół Szkół 
Ekonomiczno - Gastrono-
micznych im. Stanisława 
Staszica w Otwocku liczy 
osiem klas maturalnych, 
które w maju zmierzą się z 
egzaminem dojrzałości.

Michał Kwiecień

KADRA ZSEG KLASA 4 A

KLASA 4 C

KLASA 4 K

KLASA 4 B

KLASA 4 D
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DZIECI 6-12 LAT
                                                                              
Wtorek (29.01, 05.02) 

– „Zderzenia 
z masą”, godz. 10.00

Podczas dwóch spotkań 
uczestnicy skonstruują i 
udekorują przedmioty wy-
konane z różnych mas i 
materiałów. Na pierwszym 
spotkaniu wykonacie ma-
gnesy z kamienia, a na 
drugim -  portfele z Tetra 
Pak.
 
Środa (30.01, 06.02) 

– „Zimowy kalej-
doskop – czy zima 

inspiruje?”, 
godz. 10.00

Są to warsztaty oparte na 
poszukiwaniu inspiracji pły-
nących z pory roku, jaką 
jest zima. Zobaczycie, w 
jaki sposób zima inspirowa-
ła malarzy oraz muzyków, a 
potem sami stworzycie wła-
sną zimową impresję. Pod-
czas zajęć nie zabraknie 
zadań specjalnych takich 
jak: kalambury zimowe czy 
zgadule zimowe. Wykona-
cie również minimakietę 
własnej Krainy Lodu bądź 
Narni. 

Artystyczny styczeń

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie zaprasza na artystyczny styczeń. Będzie to 
cykl twórczych spotkań z różnych dziedzin. Za każdym razem organizatorzy posta-
rają się połączyć artystyczne doświadczenia  z międzypokoleniową zabawą. Cykl 
rozpocznie się 28 stycznia (poniedziałek), a zakończy w piątek – 8 lutego. Poniżej 
prezentujemy program z podziałem na wiek uczestników. Na wszystkie wydarzenia 
odbywające się w ramach „Artystycznej Zimy w MOK-u” wstęp jest bezpłatny. Obo-
wiązują zapisy: 22 789 22 84 lub mail: agnieszka.jung@mokjozefow.pl.

KLASA 4 R KLASA 4 T

KLASA 4 W
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We Wręczycy Wielkiej 
(woj. śląskie) odbył się co-
roczny przegląd jasełek. 
Do miejscowości zjechali 
się młodzi aktorzy z całej 
Polski, by tam zaprezen-
tować swoją interpretację 
narodzin Pana Jezusa. Do 
ścisłej czołówki ostatecznie 
trafi ło około czterdziestu 
prezentacji, wśród których 
znalazł się występ uczniów 
z warszawickiej podsta-
wówki. Po kilku dniach do 
szkoły przyszła wiadomość 
o zajęciu pierwszego miej-
sca. 

Nad jasełkami, jak co 
roku, czuwała dyrektor 
Anna Moczulska, która 
odpowiadała za przygoto-
wanie uczniów z klas 6-8. 
Warto zwrócić uwagę na to, 
co przykuło uwagę jurorów 
oceniających poszczególne 
prezentacje. Otóż przed-
stawienie nie było wprost 

Gości powitał ks. pro-
boszcz Krzysztof Wałek, 
który podziękował artystom 
i słuchaczom za przybycie i 
zaprosił do wspólnego słu-
chania oraz śpiewania pie-
śni. W prezbiterium świą-
tyni zaprezentowały się 
chóry przybyłe z Gocławia, 
Pilawy i Sobieni-Jezior. Wy-
stąpili również miejscowi 

Sukces uczniów z Warszawic
Uczniowie Szkoły Podstawowej z Warszawic (gm. Sobienie-Jeziory) w ostatnich dniach odnieśli duży sukces. 

związane z tradycyjnymi ja-
sełkami. Tym  razem bożo-
narodzeniowe wydarzenie 
było ukazane  z perspekty-
wy młodego człowieka. Oto 
grupa zaprzyjaźnionych  
nastolatków zamiast spę-
dzić wigilijny dzień z rodzi-
ną przy wspólnej wieczerzy, 
wybiera bezcelowe wę-
drówki po parku, twierdząc, 
że nie obchodzą ich święta, 
bo nie lubią tego czasu i nie 
uczęszczają do kościoła. 
Trzeba dodać, że rodzice 
chłopców ciągle kłócą się 
ze sobą, co zniechęca do 
przebywaniu  w domu. W 
pewnym momencie nasto-
latkowie zdają sobie jednak 
sprawę, że między nimi 
jest jeden, który wyróżnia 
się swoją postawą - jak się 
z czasem okazuje - jest to 
Anioł Gabriel. Bohaterzy 
mijają na szlaku swojej wę-
drówki Maryję, Józefa, pa-

stuszków i Trzech Króli. 
W którymś momencie 

pojawiła się w ich głowach 
dobra myśl, aby  odwiedzić 
w szpitalu Błażeja - chore-
go na białaczkę przyjacie-
la. On sam też nie wierzył 
w Boga, lecz po dłuższym 
czasie zrozumiał istotę wia-
ry i wyznał grzechy. Jego 
nawrócenie przebiegło w 
specyfi czny sposób. Bła-
żej, będąc na sali szpital-
nej, słyszał wielokrotnie 
denerwujący go dzwonek 
w telefonie innego pacjen-
ta, a brzmiał on: „W Tobie 
jest światło”. Jak się potem 
okazało,  chłopiec zmarł. 
Paradoksalnie, Błażejowi 
zaczęło brakować tej me-
lodii, a w końcu któryś z 
lekarzy odtworzył mu ją. 
W cudowny sposób nasto-
latkowie, którzy przyszli w 
odwiedziny do kolegi, także 
odnowili swoją wiarę i prze-

konali się do Boga. 
To ten sposób przed-

stawienia jasełek przez 
uczniów Szkoły Podstawo-
wej z Warszawic przekonał 
jurorów z Wręczycy Wiel-
kiej do tego, by wynagro-
dzić poświęcony czas i wło-
żony wysiłek, przyznając 

im I miejsce. Warto dodać, 
że uczniowie zajęli rów-
nież I miejsce na Powiato-
wym Przeglądzie Jasełek w 
Otwocku. Gratulujemy suk-
cesu Szkole Podstawowej 
z Warszawic!

Sebastian Rębkowski

Dekanalne kolędowanie
W niedzielę Chrztu Pańskiego, 13 stycznia w kościele parafi alnym pw. św. 
Jana Chrzciciela w Warszawicach odbył się Przegląd Kolęd i Pastorałek De-
kanatu Osieckiego. Po wieczornej mszy świętej wszyscy zebrani byli świad-
kami wyjątkowego koncertu. 

chórzyści wraz z organistą 
Łukaszem Bielakiem. Pięk-
nie zaśpiewali także naj-
młodsi z scholki dziecięcej. 

W niedzielny wieczór 
w warszawickiej świątyni, 
przy dźwiękach akordeonu, 
pianina, fl etu, gitary czy 
perkusji wybrzmiały piękne 
kolędy i pastorałki. Scholki 
zaprezentowały własną in-

terpretację pieśni „Uciekali, 
uciekali” czy też „Jezusa na-
rodzonego wszyscy witajmy” 
ku uciesze swoich rodziców i 
zebranych, którzy oklaskami 
nagradzali piękne występy. 
Trzeba zauważyć zaangażo-
wanie oraz energię włożoną 
przez dzieci w jak najlepsze 
wykonanie utworów. W ko-
ściele w Warszawicach swo-
je mocne i wyraziste głosy 
zaprezentowali chórzyści. 
Poszczególne grupy, ubrane 
w jednolite stroje, zaśpiewa-
ły kolędy na cześć Narodzo-
nego w żłobie. W ich wyko-
naniu można było usłyszeć 
chociażby „Pójdźmy wszy-
scy do stajenki”, „Oj maluś-
ki, maluśki”, „Z narodzenia 
Pana”. Trzeba docenić pro-

Serdecznie zaprasza-
my na spotkanie, podczas 
którego Piotr Gajgier opo-
wie o swojej samotnej wy-
prawie kajakowej po Duna-
ju zorganizowanej w celu 

fesjonalizm artystów, którzy 
pięknie zaprezentowali się i 
uświetnili wyjątkowy koncert. 

Na zakończenie wyda-
rzenia wszystkie chóry po-
łączyły się w jeden wspólny 
i wraz z solistką Anna Le-
wandowską z warszawic-
kiego chóru oraz pod batutą 
dr. hab. Kazimierza Bukata 
wykonały kolędę „Bóg się 

rodzi”. Po zakończeniu wy-
stępów chórzyści, schole, 
parafi anie i goście skorzy-
stali z zaproszenia ks. pro-
boszcza, a także sołtysa 
wsi Warszówka, który udo-
stępnił tamtejszą salę, by 
wszyscy mogli udać się na 
wspólną agapę.

Sebastian Rębkowski

Spotkanie z kajakarzem Piotrem Gajgierem
uczczenia 100-lecia odzy-
skania przez Polskę niepod-
ległości oraz upamiętnienia 
postaci Ireny Sendlerowej. 

Kajakarz opowie o przy-
gotowaniach do spływu 

„Kajakiem przez Dunaj dla 
niepodległej” (którego pa-
tronem medialnym było 
iOtwock.info) i jego prze-
biegu: 31 dni na wodzie, 
2313 km wiosłowania przez 

8 państw i 4 stolice - już 
bez tajemnic.  

16 lutego (sobota) o 
godz. 19.00 w Bistro Me-
rano w Otwocku. Wstęp 
wolny. 
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 Zapraszamy na „Utka-
ni zimową porą”, czyli 
rodzinne warsztaty dla 
dzieci od lat 7. Będzie to 
spotkanie z wątkiem etno-
grafi cznym pokazującym 
dawne życie na wsi, gdy 
śpiew i bajki umilały prace 
takie jak np. przędzenie i 
tkanie. Uczestnicy cofną 
się także w czasie aż do 
średniowiecza, gdy przy 
blasku ognia powstawa-
ły wyroby tkackie. Prze-
śledzić będzie można 
wszystkie etapy powsta-

„Grace i Gloria” to spek-
takl specjalnie przygoto-
wany z okazji jubileuszu 
Stanisławy Celińskiej. 
Jest to barwna, a zarazem 
przejmująca opowieść o 
dwóch dojrzałych kobie-
tach mających krańcowo 
różne temperamenty, cha-
raktery i skrajnie odmien-
ne doświadczenia życio-
we. Wzruszający spektakl 
dotykający trudnych tema-
tów przemijania, a jedno-
cześnie niosący nadzieję, 
przepełniony poczuciem 
humoru i zaskakującymi 
zwrotami akcji. Brawu-
rowa gra Stanisławy Ce-
lińskiej i Lucyny Malec 
tworzy widowisko pełne 
wdzięku i refl eksji. Bilety 
w cenie 50 zł.

Józefów

„Utkani zimową porą”

wania tkaniny oraz poznać 
dawne przyrządy służące 
do obróbki lnu i wełny. W 
części typowo warsztato-
wej uczestnicy wykonają 
krajki – wąskie tkaniny 
służące jako ozdoba i wy-
kończenie brzegów ubrań. 
Współcześnie mogą po-
służyć jako bransoletki, 
smycze, breloczki. Wstęp 
wolny, obowiązują zapisy. 

9 luty (sobota), 
godz. 11.00

MOK Józefów, 
ul. Wyszyńskiego 1

Dojrzałe kobiety

Wiecie, że „żadne 
miejsce nie jest nudne, 
jeżeli jesteś wyspany i 
masz cały nienaświetlony 
fi lm”? Tak twierdzi znany 
fotograf Robert Adams. 
Wspólna pasja łączy po-
kolenia, a przekonali się o 
tym uczestnicy kursu foto-
grafi cznego zorganizowa-
nego przez Miejski Ośro-
dek Kultury. Poznali oni 
również nieznane zakątki 
miasta i okolic, a efekty ich 
pracy będziecie mogli zo-

Piękny wernisaż

baczyć podczas wernisażu 
pt. „Piękno decydującego 
momentu”. Wstęp wolny.

14 luty (czwartek), 
godz. 18.00

MOK Józefów, 
ul. Wyszyńskiego 1

9 luty (sobota), godz. 11.00 MOK Józefów, 
ul. Wyszyńskiego 1

Fot. Wikipedia

Hasło krzyżówki panoramicznej  z 18 stycznia 2019: .WNUCZĘTA BABCIE KOCHAJĄ I LAURKI IM DAJĄ.

Zapraszamy na festi-
walowe kino dla dzieci i 
fi lm pt. „Mirai”. Główny 
bohater – Kuno jest bar-
dzo rozpieszczony, cze-
kają go jednak wielkie 
zmiany, ponieważ w jego 
rodzinie pojawia się młod-
sza siostrzyczka, na któ-
rej koncentruje się uwa-
ga rodziców. Niedługo 
potem chłopiec odkrywa 
tajemniczy ogród, w któ-
rym przenosi się w czasie 
i spotyka starszą wersję 
Mirai. Pierwszy japoń-
ski fi lm anime, który miał 
swoją premierę na Mię-
dzynarodowym Festiwa-
lu Filmowym w Cannes. 

Japońskie anime

Przez krytyków typowany 
jako kandydat do Osca-
ra, nominowany m.in. do 
Złotych Globów w kate-
gorii najlepsza animacja. 
Wstęp wolny.

2 luty (sobota), 
godz. 11.00

MOK Józefów, 
ul. Wyszyńskiego 1

Józefów
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ŚWIECE ZAPACHOWE
- Zapoznacie się z techniką 
ręcznego wyrobu świec
- Wykonacie świece z róż-
nymi dodatkami naturalny-
mi, kolorami, zapachami
- Ozdobicie wykonane 
świece
  
KOLOROWE MYDEŁKA
- Poznacie historię mydła
- Wykonacie glicerynowe 
mydełka w różnych kolo-
rach, kształtach i zapa-
chach
- Ozdobicie opakowane 
mydełka, które można za-
brać do domu
  

OZDOBY ZE SZKŁA 
WITRAŻOWEGO 

- Warsztaty przeznaczone 
dla młodzieży i dorosłych
- Poznacie historię szkła i 
witraży
- Wykonacie niewielkie for-
my witrażowe

Wiązowna

Warsztaty rękodzieła
Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie zaprasza dzie-
ci, młodzież i dorosłych z gmin: Wiązowna, Sobie-
nie-Jeziory, Osieck, Kołbiel, Karczew, Józefów, Cele-
stynów na warsztaty rękodzieła. Czekają na Was trzy 
rodzaje warsztatów:

- Własnoręcznie wykona-
ną pracę można zabrać do 
domu
  

HARMONOGRAM 
SPOTKAŃ:

25.01   godz. 18:00 - 19:30  
- Świetlica wiejska w Kącku 
/ Mydełka
13.02 godz. 19:00 – 20:30 
-  Świetlica wiejska w Dzie-
chcińcu /   Mydełka
14.02 godz. 17:00 – 19:30  
- Glinianka Izba Regional-
na / Świece
15.02   godz. 18:00 – 19:30  
- Świetlica wiejska w Kącku 
/ Świece
20.02. godz. 19:00 – 20:30  
- Świetlica wiejska w Dzie-
chcińcu /   Witraże
22.02   godz. 18:00 – 19:30  
- Świetlica wiejska w Kąc-
ku/ Witraże  
25.02   godz. 18:30 – 20:00  
- Świetlica wiejska w Żanę-
cinie / Witraże  

Józefów

4 LUTEGO
„Fantastyczny Pan Lis” to 
historia farmerów z małego 
miasteczka, którzy posta-
nawiają pozbyć się wykra-
dającego im zbiory lisa i 
jego rodziny.

11 LUTEGO
Po śmierci rodziców Claire 
Ibbetson dziedziczy kolek-
cję dzieł sztuki o nieoszaco-
wanej wartości. Dziewczyna 
zleca wycenę spadku panu 
Oldmanowi, szanowanemu 
właścicielowi domu aukcyj-
nego. Co z tego wyniknie 
dowiecie się podczas sean-
su fi lmu pt. „Koneser”.

Idźcie na fi lm
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na kolejny miesiąc z 
Filmowym Klubem Seniora. Spotkania odbywają się w jó-
zefowskim MOK-u przy ul. Wyszyńskiego 1, start godzina 
17.00.  Poniżej prezentujemy harmonogram. Wstęp wolny.

18 LUTEGO
„Snajper” to historia ka-
riery wojskowej i życia 
osobistego Chrisa Kyle’a, 
który zyskał sławę najlep-
szego snajpera w historii 
elitarnej jednostki Navy 
SEALs.

25 LUTEGO
Na koniec miesiąca czeka 
na Was prawdziwa klasy-
ka… Będzie to opowieść o 
nowojorskiej rodzinie ma-
fi jnej. Starzejący się Don 
pragnie przekazać władzę 
swojemu synowi.
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- Nieformalnie działamy 
już od kilku lat, a w czerwcu 
zeszłego roku założyliśmy 
stowarzyszenie - opowia-
da prezes Klubu Monika 
Świerżewska. - Członkami 
są ludzie w różnym wieku, 
a nowych morsów wciąż 
przybywa. Mamy sporo po-
mysłów i planów na nasze 
morsowanie. 

Co tydzień 
w przerębli

Okazuje się, że kar-
czewskie morsy zimowych 
kąpieli zażywają regularnie 
już od listopada. Ale - jak 
opowiadała jedna z pań - 
teraz, gdy przyszedł mróz, 
morsowanie jest znacz-
nie bardziej atrakcyjne, bo 
przyjemniej wychodzić z 
zimnej wody na śnieg niż w 
błotko. Każdą kąpiel człon-
kowie klubu przygotowu-
ją wspólnie - ktoś wycina 
przerębel, inny przynosi 
drabinkę ułatwiającą zej-
ście do wody, ktoś kolejny 
przygotowuje gorącą zupę 
lub herbatę w prawdziwym 
samowarze. 

- Od pewnego czasu 
organizujemy wydarzenia 
z sauną mobilną, na któ-
re zapraszamy wszystkich 
chętnych. Czasem opusz-
czamy nasze Moczydło: w 
grudniu ubiegłego roku za-
żywaliśmy kąpieli w Bałtyku 
- relacjonuje Monika Świer-

Morsują dla zdrowia i... dla Teosia
Styczniowa mroźna i wietrzna sobota - wystarczy 
np. postać 15 minut na przystanku, żeby zmarzły 
ręce i nogi. Wydawało mi się, że niewielu osobom 
w tak pochmurny i zimny dzień zechce się wyściu-
bić nosa z ciepłego domu, toteż niemałym zasko-
czeniem był dla mnie widok kilkudziesięciu osób z 
zapałem zażywających kąpieli w przerębli wyciętej 
w jeziorku Moczydło. Od bieli śniegu i sinej wody 
odbijały kontrastowo zarówno czapeczki neonów-
ki, jak szerokie uśmiechy kąpiących się w lodowatej 
wodzie członków Klubu Karczewskich Morsów. 

żewska. - Celem Klubu 
Karczewskiego Morsa jest 
ochrona i promocja zdro-
wia poprzez zimne kąpie-
le. Zapraszamy wszystkich 
chętnych do morsowania 
w każdą niedzielę o godz. 
13:00 nad  Moczydło - do-
daje. - Będzie ognisko, cie-
pły posiłek i inne atrakcje.

Najwyraźniej entuzjazm 
uczestników zimnych ką-
pieli w karczewskim jezior-
ku jest zaraźliwy, bo niemal 
każdego tygodnia dołącza-
ją do grupy kolejne osoby 
chętne do podjęcia takiego 
wyzwania. 26 stycznia np. 
po raz pierwszy kąpał się w 
Moczydle 9-letni chłopiec, 
którego zachęcił przykład 
taty. Do grupy dołączył też 
Ireneusz Paśniczek, otwoc-
ki radny, prezes IPPO, dla 
którego co prawda nie było 
to pierwsze tego typu do-
świadczenie, ale chętnie 
słuchał rad bardziej otrza-
skanych morsów i zapowie-
dział kolejne kąpiele w ich 
towarzystwie.

Morsujemy 
charytatywnie
Dbanie o zdrowie to nie 

jedyny cel, jaki stawiają 
sobie  członkowie KKM. - 
Działamy również charyta-
tywnie, wspierając zbiórkę 
pieniędzy na kolejną ope-
rację Teosia Górskiego. 
Jego rodzice są członkami 

naszego klubu, regularnie 
wchodzimy razem do prze-
rębla -  opowiada Monika 
Świerżewska. Mama Te-
osia, Emilia Górska, swój 
chrzest morsa przeszła na 
początku grudnia w Bałtyku 
(!) i -  jak mówi -  od tamtej 
pory przyjeżdża co tydzień 
nad Moczydło na wspólne 
morsowanie. 

- Jedziemy jako stowa-
rzyszenie na Międzynaro-
dowy Zlot Morsów w Miel-
nie (8 - 10 luty). Chcemy 
połączyć nasze spotkania 
z akcją  zbiórki pieniędzy 
na kolejną operację Teosia. 
Szukamy też wsparcia dla 
naszego wydarzenia: Mor-
sujemy dla Teosia – Mię-
dzynarodowy Zlot Morsów 
w Mielnie - opowiada pani 
Monika. 

- W realizację projektu 

wkładamy przede wszyst-
kim własne siły, lecz ze 
względu na nasze skrom-
ne środki fi nansowe liczy-
my na wsparcie fi rm i osób 
prywatnych. Szukamy osób 
dobrego serca, które mogą 
przekazać 1% na drugą 
operację Teosia (skompli-
kowana operacja bioder). 
Pieniądze przeznaczone 
będą na leczenie i dalszą 
rehabilitację chłopca. Do 
celów reklamowych, na po-
trzeby naszego wydarzenia 
potrzebujemy zakupić:  fl a-
gi, żagle, stroje reklamo-
we, które zabierzemy na 
wyjazd do Mielna. Każda 
forma wsparcia jest mile 
widziana - zaznacza pre-
zes karczewskich morsów. 

Kontakt do klubu - tel. 
507743254, email: stowa-
rzyszeniekkm63@wp.pl, 
fanpage - FB/KlubKar-
czewskichMorsów

Pomóc Teosiowi
Teodor - synek państwa 

Emilii i Przemysława Gór-
skich z Woli Duckiej uro-
dził się z dysplazją kości. 
W maju 2018 roku trzyletni 
chłopczyk przeszedł skom-
plikowaną i kosztowną ope-
rację w USA, dzięki której 
ma szansę chodzić na wła-
snych nóżkach. - Myśleli-
śmy, że operacja to będzie 
największy wysiłek, ale do-

piero po powrocie zaczęła 
się ciężka praca, rehabilita-
cje w ośrodkach i w domu 
- opowiadała mama chłop-
ca. Ale to wszystko przyno-
si efekty. - Teoś jest teraz 
ciągle w ruchu: raczkuje, 
chodzi w swoim chodziku 
lub przy meblach. Ma już 
cztery latka, wygląda jakby 
miał roczek, ale wreszcie 
podrósł i zmężniał - cieszy 
się Emilia Górska. Widać 
jak na nóżkach powstają 
mu mięśnie, jak pracują 
ścięgna, jak uformowały się 
kolanka... Może już klęk-
nąć! Potrzeba jednak jesz-
cze bardzo dużo wysiłku, 
rehabilitacji oraz kolejna 
operacja bioder, aby Teoś 
mógł zupełnie samodziel-
nie chodzić.

Morsy z Karczewa za-
chęcają do wspierania Te-
osia!

Wpłaty można kiero-
wać na konto Fundacji 
Dzieciom „Zdążyć z Po-
mocą”: Alior Bank SA 42 
2490 0005 0000 4600 7549 
3994. Tytuł: „28184 Gór-
ski Teodor darowizna na 
pomoc i ochronę zdro-
wia”.

Można też przekazać 
1% podatku, wpisując w 
formularzu PIT numer: 
KRS 0000037904

Kazimiera Zalewska
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Zespoły podzielone zo-
stały podczas ofi cjalnego 
losowania na dwie grupy. 
Już od pierwszego meczu 
kibice zgromadzeni w ce-
lestynowskiej hali sporto-
wej mogli zobaczyć twardą 
walkę o każdą piłkę. Do 
fazy ćwierćfi nałowej awans 
uzyskało osiem najlep-
szych drużyn z grupy „po-
rannej” i „popołudniowej”. 
Mecze fazy pucharowej to 
prawdziwa gratka dla osób 
kochających piłkę nożną - 
składne akcje, świetne pa-
rady bramkarskie, piękne 
bramki i walka do ostatnich 
sekund. 

W spotkaniu o trzecie 
miejsce zmierzyły się ze-
społy Wisły Dziecinów i So-
koła Kołbiel. I to skutecz-
ność zawodników „Sokoła” 
pozwoliła im wygrać całe 
spotkanie 5:2. O godzinie 
16:30 rozpoczął się wy-
czekiwany przez wszyst-
kich fi nał turnieju, w którym 
spotkały się zespoły Koro-
ny Góry Kalwarii i CKS Ce-

25 lat CKS Celestynów
W niedzielę 21 stycznia 2019 roku w hali sportowej w 
Celestynowie odbył się turniej halowej piłki nożnej, 
który rozpoczął obchody 25-lecia istnienia Celesty-
nowskiego Klubu Sportowego. Do zawodów zgłosiło 
się dziesięć drużyn, które na co dzień rywalizują w roz-
grywkach ligowych klasy „A”,”B” oraz lidze okręgowej. 

lestynów. Od pierwszego 
gwizdka mecz był bardzo 
zacięty, co spowodowało, 
że sędziowie mieli bardzo 
dużo pracy. W piątej minu-
cie spotkania za faul dwu-
minutową karę otrzymał 
zawodnik „Korony”. Niepo-
godzony z decyzją sędzie-
go piłkarz z Góry Kalwarii 
zwrócił się do niego w spo-
sób niesportowy, a arbiter 
bez wahania pokazał czer-
woną kartkę za takie za-
chowanie. Z tą zaś decyzją 
nie zgodził się trener ze-
społu gości, który nakazał 
swoim zawodnikom zejść z 
boiska. Organizatorzy tur-
nieju byli zmuszeni zdys-
kwalifi kować drużynę „Ko-
rony”. Zwycięzcą turnieju 
został zespół gospodarzy 
CKS Celestynów. Najlep-
szym strzelcem i graczem 
zawodów jednogłośnie wy-
brano Tomasza Rosłońca 
(CKS), który zdobył aż 11 
bramek, zaś najlepszym 
bramkarzem został Daniel 
Gryc (CKS). Medale, pu-

chary i statuetki wręczyli: 
Witold Kwiatkowski - wójt 
gminy Celestynów, To-
masz Wyglądała - sołtys 
sołectwa Celestynów, Bar-

tłomiej Traczyk - prezes 
CKS Celestynów. Zarząd 
Celestynowskiego Klubu 
Sportowego zapewnił, że 
to dopiero początek ob-

Wiązowska impreza bie-
gowa w tym roku została 
zaplanowana na ostatnią 
niedzielę lutego (24.02). 
Jest pierwszą w cyklu 
Grand Prix Traktu Brzeskie-
go 2019, na który złoży się 
pięć wydarzeń sportowych.

Trzeba przyznać, że 
Półmaraton Wiązowski, 
którego organizatorem są 
Gmina Wiązowna i Klub 
Sportowy „Advit” Wiązow-
na, to impreza dla twardych 
biegaczy, zapaleńców, któ-
rych nie zniechęca ani zim-
no, ani wiatr. Takie prze-
ważnie warunki są podczas 
tej imprezy organizowanej 

39. Półmaraton Wiązowski 
- mocny start sezonu biegowego
Jeszcze ponad trzy tygodnie do 39. Półmaratonu Wiązowskiego, a już na listach starto-
wych dwóch głównych dystansów zarejestrowanych jest ponad 2700 osób!

zawsze na koniec zimy. 
Możliwe że wielu zachęca 
do udziału to, że atmosfera 
imprezy zawsze dla odmia-
ny jest gorąca - wielu kibi-
ców na całej trasie, świetny 
doping, sprawna organiza-
cja.

Z rejestracji wiadomo 
już, że na starcie 39. PW 
oprócz biegaczy z całej 
Polski stawią się także 
konkurenci z różnych stron 
świata - duża ekipa zapo-
wiada się z Białorusi, czy 
Ukrainy. Choć najwięcej 
zgłosiło się warszawia-
ków (ponad 800 osób), to 
znaczną reprezentację bę-

dzie też miał nasz powiat 
-  z gminy Wiązowna - już 
jest 62 chętnych, z Otwoc-
ka - 72, a z Józefowa 37. 
Rywalizacja zapowiada się 
ostra - nawet biorąc pod 
uwagę to, że są to wspólne 
listy dotyczące biegów na 
21 km i na 5 km.

Mieszkańcy okolic Wią-
zowny od kilku tygodni tre-
nują wspólnie - organizato-
rem jest Team Zabiegane 
Dni. Można do nich dołą-
czyć - więcej informacji: 
http://wiazownapolmara-
ton.pl/zapraszamy-na-tre-
ningi/  

Duże jest także zain-

teresowanie biegami dla 
dzieci i młodzieży - do Ma-
łego ćwierćmaratonu i Ma-
łego półmaratonu zgłosiło 
się już ponad 290 uczest-
ników. Zawsze też cieszą 
oczy i serca maluchy, które 
licznie biorą udział w Biegu 
Krasnoludków. 

Trasa półmaratonu to 
pętla po asfalcie przez 
wsie, łąki i lasy. Start i meta 
jak zawsze przy Szkole 
Podstawowej w Wiązow-
nie, ul. Kościelna 20. 

Wszystkie informacje 
dotyczące 39. Półmarato-
nu Wiązowskiego - w tym 
regulamin i link do zapisu 

- znajdziesz na stronie in-
ternetowej: www.wiazow-
napolmaraton.pl

Półmaraton Wiązowski 
fi nansowany jest z dota-
cji Gminy Wiązowna oraz 
środków przekazanych 
przez sponsorów. 

Patronatem honorowym 
wydarzenie objęli: Marsza-
łek Województwa Mazo-
wieckiego, Prezes Polskie-
go Komitetu Olimpijskiego i 
Wojewoda Mazowiecki

Red.

KLASYFIKACJA 
KOŃCOWA TURNIEJU:

1.CKS Celestynów
2.Sokół  Kołbiel

3.Wisła Dziecinów

chodów 25- lecia klubu i 
już teraz zaprasza na ko-
lejne imprezy sportowe.

Michał Kwiecień

NAJLEPSZY STRZELEC 
I GRACZ TURNIEJU:

 
Tomasz Rosłoniec (CKS), 

11 goli

NAJLEPSZY
BRAMKARZ: 

Daniel Gryc (CKS)


