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Było to związane z prze-
kazaniem sprzętu strażac-
kiego o wartości 9,2 tys zł, a 
znalazły się tam: piła do be-
tonu i blachy, piła spalinowa, 
urządzenie ze zbiornikiem 
na pianę, a także wentyla-
tor. Dofinansowanie na ten 
cel pochodziło z Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego. 
Przedstawiciele łukówiec-
kiej straży liczą również, że 
uda się zrealizować kolejne 
ważne potrzeby dla lokalnej 

Głosowania na sesjach 
mają odbywać się natomiast 
za pomocą urządzeń umoż-
liwiających sporządzenie  
i utrwalenie imiennego wy-
kazu głosowań radnych. 
W powiecie otwockim tylko 
połowa gmin: Wiązowna, 
Otwock, Kołbiel i Osieck 
wywiązała się z obowiązku.

Obowiązek transmisji  
i imiennego głosowania zo-
stał nałożony na jednostki 
samorządu w styczniu br. 
nowelizacją ustaw o samo-
rządzie terytorialnym. Cza-
su na przygotowanie się 
było sporo, ale chyba jed-
nak nie dla wszystkich.

Spośród gmin naszego 
powiatu najszybciej poja-
wiły się transmisje z sesji 
rady gminy w Wiązownie - 
już w połowie roku. Także 
Otwock od paru miesięcy 
testował relacje na żywo 

Transmisje pół na pół

Sprzęt dla OSP Łukówiec
W piątek, 23 listopada nowo wybrany burmistrz Kar-
czewa Michał Rudzki oraz naczelnik Wydziału Spraw 
Obywatelskich Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 
Piotr Kwiatkowski przybyli do remizy OSP Łukówiec. 

społeczności. W liście do 
burmistrza Michała Rudz-
kiego wymieniane są proś-
by o: przekazanie środków  
w kwocie 300 tys. na naby-
cie nowego pojazdu gaśni-
czego dla jednostki OSP czy 
też kontynuację moderniza-
cji remizy. Pojawiają się rów-
nież kolejne pomysły, m.in.: 
stworzenie sekcji teatralnej 
przy OSP, sekcji sportowej  
i rozwój działalności zespołu 
folklorystycznego Piskorze.

Sebastian Rębkowski

z sesji. Od pierwszej sesji 
nowej kadencji rozpoczęły 
transmitowanie obrad gmi-
ny Kołbiel i Osieck, choć  
w tej drugiej nie został wdro-
żony system głosowania za 
pomocą elektronicznego 
sprzętu i radni głosowali 
przez podniesienie ręki.

Wciąż natomiast brak 
transmisji z obrad rad 
Celestynowa, Józefowa, 
Karczewa, Sobieni-Jezior  
i powiatu otwockiego. Dla-
czego i kiedy będą - posta-
ramy się dla Państwa do-
wiedzieć.

Nowe przepisy  wpro-
wadzone ustawą z dn. 
11.01.2018 dotyczące samo-
rządu terytorialnego mówią 
m.in. o tym, że głosowania 
jawne na sesjach odbywa-
ją się za pomocą urządzeń 
umożliwiających sporządza-
nie i utrwalanie imiennego 

wykazu głosowań radnych. 
Samorządy mają też obo-
wiązek zapewnienia trans-
misji obrad, a nagrania mają 
być udostępniane w Biulety-
nie Informacji Publicznej i na 

stronie internetowej jednost-
ki samorządu terytorialnego. 
Dotyczy to posiedzeń rad 
gmin, powiatów, sejmików 
wojewódzkich oraz komisji 
JST. 

Wszystko po to, aby 
mieszkańcy mogli mieć 
większy udział w proce-
sach decyzyjnych organów 
samorządowych. 

Red.

Od początku kadencji 2018-2023, według znowelizo-
wanej ustawy o samorządach, każda sesja rady miasta, 
rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa musi 
być transmitowana i nagrywana. 

Osieck

Kołbiel
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Kosze upominkowe i delikatesowe to bardzo elegancki i zarazem najprostszy
sposób dla wyrażenia podziękowań naszym bliskim, kontrahentom czy współpra-
cownikom. Oryginalne i wyjątkowe kosze prezentowe to specjalność delikatesów
AdriA, Otwock, ul. Karczewska 23. Znakomicie się sprawdzą jako
upominek gwiazdkowy, jak również na każdą inną okazję.  
Wykwintne kosze delikatesowe są doskonałym pomysłem na upominek
firmowy dla klientów czy partnerów biznesowych, jak też szykownym po-
darunkiem dla bliskich. O ich wyjątkowym charakterze decydują pierwszorzędne
składniki, które razem tworzą niepowtarzalną całość. W Adrii chętnie dostosują
każdy kosz do indywidualnych życzeń, w każdym budżecie.Wśród bogatej oferty
zestawów delikatesów Adria znajdują się kompozycje alkoholowe – z ekskluzywnymi
winami, jak też bezalkoholowe – z propozycjami oryginalnych kaw oraz herbat.
Istotnym elementem zestawów są też wyszukane słodkości.

Kosz upominkowy 
- prezent  doskonały

ADRIA, OTWOCK, UL. KARCZEWSKA 23ADRIA, OTWOCK, UL. KARCZEWSKA 23

Według informacji 
opublikowanej na stronie 
UM Otwock - 27 listopa-
da prezydent Jarosław 
Margielski zdecydował o 
natychmiastowym odwo-
łaniu Piotra Stefańskiego 
ze stanowiska I wicepre-

Zmiany na kierowniczych stanowiskach w Otwocku
Odwołany wiceprezydent, zmieniony prezes OPWiK

zydenta miasta Otwocka. 
Ponadto pracę w otwoc-

kim urzędzie kończy An-
drzej Wysoczański, kie-
rownik wydziału kultury, co 
potwierdził na swoim fan-
pagu.

Jak już pisaliśmy w 

poprzednim numerze, 
nastąpiły też zmiany we 
władzach miejskiej spółki 
Otwockie Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kana-
lizacji, choć jak się okazało 
Anna Rozwadowska-Pa-
larz, właściciel firmy In-

frastruktura z Katowic zo-
stała prezesem zarządu 
(zamiast Mieczysława Ko-
styry), a nie jak pisaliśmy 
tylko w radzie nadzorczej. 
Do tej ostatniej na sekreta-
rza powołany został Bartło-
miej Tkaczyk, były zastęp-

ca burmistrza Karczewa 
i szef wodociągów kar-
czewskich. Na stanowi-
sku prokurenta Grażynę 
Osicę zastąpił Piotr Mi-
chał Lech.

red.

Roboty przy budowie 
Południowej Obwodnicy 
Warszawy zbliżają się do 
półmetka. Według Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad dro-
ga będzie ukończona do 
sierpnia 2020 roku. 

Jak poinformowała 
TVN24 -  w środę, 28.11. zo-
stały podsumowane dotych-
czasowe prace przy wszyst-
kich trzech odcinkach S2. 
Budowa postępuje sprawnie 
- są już gotowe estakady na 
Wilanowie i w Mazowieckim 
Parku Krajobrazowym, tunel 
przejazdu pod torami kolejo-
wymi w Wawrze oraz przęsła 
nowego mostu nad Wisłą. 
Najbardziej zaawansowa-
ne prace są przy odcinku A, 
najkrótszym, ale najbardziej 
skomplikowanym, znajdują-
cym się na terenie Ursyno-
wa. Tu wykonanie oceniono 
na 49 procent. 

Odcinek B - z mostem 
na Wiśle - od Wału Mie-
dzeszyńskiego do ulicy 
Przyczółkowej, został zre-
alizowany w około 46 pro-
centach.

Prawie połowa POW zrobiona

Odcinek C drogi S2 - 
znajduje się między Wałem 
Miedzeszyńskim a węzłem 
Lubelska. Wykonawcą jest 
WARBUD S.A. Trasa prze-
chodzi przez łąki i pola, a 

następnie idzie w wannie 
szczelnej, czyli w tunelu 
bez sufitu ( pod ulicą Pa-
triotów i linią kolejową). 
Później droga wchodzi na 
tereny leśne, gdzie znajdu-

ją się estakady nad Mazo-
wieckim Parkiem Krajobra-
zowym. Na końcu znajduje 
się węzeł Lubelska w Maj-
danie, który ma połączyć 
S2 z planowaną autostradą 

A2 i trasą S17.
Według informacji prze-

kazanych przez GDDKiA, 
ta część POW została zre-
alizowana w 43 procentach.

red.

Roboty ziemne na terenie Maz. Parku Krajobrazowego. fot. GDDKiA
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Spotkania z mieszkań-
cami gmin to już nie tylko 
tradycja, to trwały element 
współdziałania ze społe-
czeństwem i wychodzenia 
naprzeciw oczekiwaniom 
tych, którzy uważają, po-
dobnie jak policjanci, że te 
spotkania są potrzebne. 
Oprócz zrozumienia spo-
łecznych potrzeb, pokazują 
one również,  jak lokalny 
samorząd oraz inne insty-
tucje, mogące mieć wpływ 
na bezpieczeństwo, wspól-
nie z policją pracują na to, 
aby bezpieczeństwo ciągle 
poprawiać.

Debatę społeczną  
w Józefowie zaplanowano 
i zorganizowano wspólnie 
z Urzędem Miasta Józefów.

Wzięli w niej udział 
m.in.: zastępca komen-

Policjanci z otwockiej 
drogówki interweniowali na 
DK nr 17 koło Kołbieli. Da-
chował tam osobowy opel, 
który wylądował w rowie 
melioracyjnym. Gdy przy-
jechali na miejsce zdarze-
nia, znajdował się w nim 
24-letni mężczyzna, miesz-
kaniec gminy Celestynów, 
wraz z 9-letnim bratem 
swojej narzeczonej. Nie-
groźne zadrapania zostały 
opatrzone przez ratowni-
ków medycznych. Okazało 

Kpp Otwock zaprasza 
na ostatnie w tym roku 
debaty społeczne: w mie-
ście Otwocku oraz mie-
ście i gminie Karczew. 
Podobnie jak w poprzed-
nich debatach ze społe-
czeństwem, tutaj również 
liczymy na udział miesz-
kańców, a także wnio-
ski oraz postulaty doty-
czące podjęcia działań  

Policjanci zapraszają 
na debaty

w kierunku poprawy bez-
pieczeństwa. Podkreśla-
my naszą otwartość na 
współpracę z lokalnymi 
społecznościami oraz sa-
morządem, aby wspólnie 
wypracować takie me-
chanizmy bezpieczeń-
stwa, które w sposób 
maksymalny zapewnią 
jego najwyższy poziom. 

● 6 grudnia 2018 

roku, w godzinach 17.00 
-19.00, odbędzie się de-
bata społeczna z udziałem 
samorządowców, służb 
oraz przedstawicieli insty-
tucji, a także mieszkańców 
miasta i gminy Karczew, 
w sali konferencyjnej  
w Urzędzie Miejskim  
w Karczewie przy ulicy 
Warszawskiej 28. (realizu-
je KP Karczew)

● 17 grudnia 2018 
roku, w godzinach 17.00 
-19.00, odbędzie się de-
bata społeczna z udzia-
łem mieszkańców Osie-
dla „Stadion” w Otwocku,  
w Klubie Osiedlowym 
„Perła” przy ulicy Sporto-
wej 3 w Otwocku. (realizu-
je WP KPP w Otwocku)

KPP Otwock

Debata o bezpieczeństwie
Kolejna debata społeczna z cyklu spotkań ze społeczeństwem pt. „Porozma-
wiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” w powiecie otwockim 
odbyła się w Józefowie.

danta powiatowego Policji 
w Otwocku nadkomisarz 
Dariusz Sadoch, kierownik 
Ogniwa I Wydziału Ruchu 
Drogowego aspirant szta-
bowy Arkadiusz Osiak, ko-
mendant komisariatu policji  
w Józefowie komisarz Arka-
diusz Piętka oraz dzielnico-
wi: młodszy aspirant Piotr 
Chudek, młodszy aspirant 
Tomasz Wasążnik i star-
szy sierżant Piotr Firląg,  
a także komendant Straży 
Miejskiej w Józefowie Miro-
sław Kułak, przewodniczą-
cy Rady Miasta Józefów 
Mariusz Batorski wraz z wi-
ceprzewodniczącą Urszulą 
Zielińską. Z zaproszenia 
skorzystał również Zarząd 
Dróg Powiatowych, który 
reprezentował kierownik 
działu zarządzania drogami 

Marcin Kasprzak.
Debatę rozpoczął mo-

derator, którym był nadko-
misarz Daniel Niezdropa – 
oficer prasowy otwockiego 
komendanta, od przedsta-
wienia założeń spotkania 
oraz najważniejszych obec-
nie i ogólnie dostępnych 
narzędzi informatycznych, 
służących do komunikowa-
nia się z policją.

W czasie debaty przed-
stawiono założenia Krajo-
wej Mapy Zagrożeń Bez-
pieczeństwa oraz zasady 
działania aplikacji mobilnej 
„Moja Komenda”. Moderator 
przedstawił również stopień 
realizacji wniosków z ubie-
głorocznej debaty społecznej 
oraz zadania priorytetowe, jakie  
w bieżącym półroczu realizu-
ją dzielnicowi.

Debata była bardzo kon-
struktywna. W jej trakcie 
poruszono następujące 
kwestie dotyczące:

● realizacji inwestycji zwią-
zanych z doświetlaniem 
przejść dla pieszych,
● wprowadzenia znaków  
z ograniczeniami prędkości,
● interweniowania w sto-
sunku do osób używa-
jących petard i środków 
pirotechnicznych, zakłóca-
jących spokój i spoczynek 
nocny mieszkańców,
● zwracania uwagi na nie-

zapewnianie właściwego 
trzymania zwierząt: wypro-
wadzenie psów bez smy-
czy, puszczania zwierząt 
luzem, bez kagańców,
● rozwijania akcji takich jak 
„Odłóż smartfon i żyj”,
● reagowania na nieprawi-
dłowe parkowanie.
Organizatorzy dziękują za 
wszystkie wnioski oraz ape-
le. Jak zapewnili uczestnicy 
- policjanci, samorządowcy 
i strażnicy miejscy - działa-
nia zostaną podjęte.

KPP Otwock

Kulinarna podróż z przygodami
się jednak, że brakuje kie-
rującego pojazdem, który 
przed przybyciem służb 
uciekł z miejsca zdarzenia. 
O tym fakcie powiadomio-
no dyżurnego z komendy 
i rozpoczęły się poszuki-
wania. Po kilkudziesięciu 
minutach patrol otwockiej 
drogówki zauważył idącego 
polami mężczyznę. Widok 
mundurowych wyraźnie go 
zaskoczył. Okazało się, że 
to właśnie on, w stanie nie-
trzeźwości, prowadził opla. 

Był to 35-letni mieszkaniec 
gminy Celestynów. Trafił do 
policyjnego aresztu, a kiedy 
wytrzeźwiał, usłyszał zarzut 
karny, przyznał się do winy 
i skorzystał z prawa dobro-
wolnego poddania się ka-
rze. Odpowie za spowodo-
wanie kolizji, ucieczkę oraz 
jazdę bez uprawnień.

Obaj mężczyźni: zarów-
no kierowca, jak i pasażer, 
byli pijani. Badanie wyka-
zało u każdego z nich 1,5 
promila alkoholu w organi-

zmie. Trzeba przypomnieć, 
że podróżował z nimi 9-let-
ni chłopiec. Panowie tłuma-
czyli funkcjonariuszom, że 
jechali na hot-dogi do Koł-

bieli. Taka kulinarna podróż 
z przygodami. Tylko dla-
czego pod ich opieką było 
dziecko?

SW
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Mundurowi natychmiast 
ruszyli sprawdzić zawia-
domienie. Na miejscu za-
uważyli osobowe renault  
i dwóch podejrzanych męż-
czyzn. Ci, w chwili, gdy 
dostrzegli radiowóz, od 
razu rzucili się do ucieczki.  
W trakcie „ewakuacji” wy-
rzucali skradzione ma-
teriały, czyli telefoniczne 
przekaźniki. „Poleciała” też 
łopata-saperka. Policjanci 
ruszyli za nimi i po krótkim 
pościgu uciekinierzy zo-
stali zatrzymali. Podejrza-

W Ostrówku, na drodze 
krajowej nr 50, samochód 
dostawczy mercedes ude-
rzył w tył osobowej skody. 
Kierujący mercedesem 
nie zatrzymał się jednak, 
wyprzedził skodę i zaczął 
uciekać w kierunku Otwoc-
ka. Poszkodowany kierow-
ca skody ruszył za nim, 
powiadamiając otwocką 
policję. 

W poniedziałek (26.11) 
na DK nr 50 doszło do 
zderzenia ciężarówki 
scania z suvem toyotą. 
Wypadek miał miejsce 
ok. godz. 22.00 pomię-
dzy Całowaniem a Koł-

Zderzenie na DK 50
bielą. Zaraz po zderzeniu 
tir znalazł się na pasie 
awaryjnym, zaś auto oso-
bowe wylądowało w ro-
wie. Obaj uczestniczący 
w zdarzeniu kierowcy są 
mieszkańcami powiatu 

otwockiego: mężczyźni w 
wieku 40 i 45 lat. Wstęp-
ne oględziny wykluczyły 
poważniejsze obrażenia. 
Wyglądało, że wyszli z tej 
sytuacji bez szwanku, ale 
miały to potwierdzić do-

piero szczegółowe bada-
nia. Prawdopodobnie była 
to tylko kolizja drogowa. 
Wiadomo, że obaj kierow-
cy byli trzeźwi. Kolejne 
czynności mają wyjaśnić 
wszystkie okoliczności 

zdarzenia i wskazać win-
nego. Na DK 50 przybyła 
policja i pogotowie, zaś 
miejsce zdarzenia zabez-
pieczało 14 strażaków.

SW

Udany pościg = nieudana ucieczka
Przez stały kontakt tele-

foniczny informował dyżur-
nego o położeniu uciekinie-
ra. Dyżurny przekazywał 
zaś informację otwockiemu 
patrolowi drogówki. Nagle 
mercedes zjechał z dro-
gi krajowej w kierunku wsi 
Glinki. Uciekinier, porusza-
jąc się polną drogą, stracił 
wreszcie panowanie nad 
pojazdem i wpadł do rowu. 

Tam auto ugrzęzło na do-
bre. I tak, po niespełna 3 
kilometrach, zakończyła się 
brawurowa ucieczka 19-let-
niego mieszkańca spod Sie-
dlec. Alkosensor potwierdził 
jego nietrzeźwość wynikiem 
ponad 2 promili alkoholu w 
organizmie. Poszkodowany 
zaś jest mieszkańcem po-
wiatu mińskiego. Jak prze-
kazał oficer prasowy otwoc-

kiej komendy, podejrzanego 
o przestępstwo drogowe za-
trzymano i osadzono w poli-
cyjnym areszcie w Otwocku. 
Kiedy 19-latek wytrzeźwiał, 
zajęli się nim „dochodze-
niowcy” z Karczewa, któ-
rzy przedstawili mu zarzut 
karny kierowania pojazdem 
mechanicznym w stanie 
nietrzeźwości. Podejrzany 
przyznał się do naruszenia 

przepisów prawa i wyraził 
zgodę na dobrowolne pod-
danie się karze. Czeka go 
jeszcze odpowiedzialność 
karna za popełnione wykro-
czenia: jazdę bez upraw-
nień oraz spowodowanie 
kolizji drogowej.

A wszystko to wina tych 
amerykańskich filmów.

SW

Daremna ucieczka
Policjanci z józefowskiego komisariatu otrzymali zgłoszenie dotyczące poten-

cjalnych złodziei. W obrębie ich zainteresowania miała być nieczynna stacja prze-
kaźnikowa jednego z operatorów sieci komórkowych na terenie gminy Wiązowna. 

ni to mieszkańcy Otwocka  
w wieku 35 i 45 lat. W ich 
samochodzie mundurowi 
znaleźli też porcję amfe-
taminy. W toku dalszych, 
wspólnych działań kryminal-
nych z Otwocka i Józefowa, 
zabezpieczono na posesji 
młodszego z podejrzanych 
ok. 50 elementów przewo-
du, pochodzącego prawdo-
podobnie z tej samej stacji.

Jak podaje nadkom. 
Daniel Niezdropa z KPP 
Otwock, podejrzanych za-
trzymano i osadzono w po-

licyjnym areszcie otwockiej 
komendy. Sprawą zajęli się 
dochodzeniowcy, którzy 
przeanalizowali dotychczas 
zgromadzone materiały  
i dowody, a następnie 
przedstawili zarzuty kar-
ne popełnienia kradzie-
ży dwójce zatrzymanych 
wspólników. Dodatkowo 
młodszy z nich usłyszał 
zarzut posiadania środków 
odurzających. Podejrzani 
odpowiedzą przed sądem. 
Grożą im kary do 5 lat po-
zbawienia wolności.

Szanownych panów 
złodziei informuje się, że  
kompletowaniem sprzętu 
telefonii komórkowej zaj-
mują się specjalne salony 

obsługi klientów – nie trze-
ba chodzić po nocach, ści-
gać się z policjantami i tłu-
maczyć przed sądem.

SW
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Na sesję przybyli radni
powiatowi: Grażyna Kilbach,
Jolanta Koczorowska, Paweł
Zawada. Po raz pierwszy aż
troje mieszkańców gminy Wią-
zowna zasiada w radzie
powiatu. W inauguracji kadencji
uczestniczyli także przedstawi-
ciele policji, straży pożarnych,
klubów sportowych, stowa-
rzyszeń oraz sołtysi i przewod-
niczący zarządów osiedli oraz

mieszkańcy. Ślubowanie złożyli
wójt Janusz Budny i radni:
Stanisław Bogucki, Andrzej
Cholewa, Marzena Dach,
Robert Dąbrowski, Wioleta
Deczewska, Renata Falińska,
Jacek Kardas, Magdalena Koc-
zorowska-Szlassa, Mariola

Kublik, Anna Lech, Bogumiła
Majewska, Agnieszka Mikulska,
Rafał Nejman, Leszek Sobota,
Paweł Zawadka. 

W swoim wystąpieniu wójt
podkreślił przede wszystkim
wagę współpracy w
samorządzie i ile dzięki temu

udało się dokonać w trakcie
poprzedniej kadencji. Niestety,
nie zdradził, jakie ma plany
rozwoju gminy na następną
kadencję, ale zauważył, że liczy
na rozszerzenie współpracy z
powiatem (co powinno być
łatwiejsze, ponieważ troje rad-

nych powiatowych jest
mieszkańcami gminy ). 

Podczas I sesji na prze-
wodniczącą rady została
wybrana Renata Falińska, a
wiceprzewodniczącą została
Bogumiła Majewska. Na koniec
zaś radni wybrali składy komisji.

Kolejna sesja – budżetowa
– planowana jest na 18 grudnia
w Urzędzie Gminy Wiązowna.

red.

Inauguracja samorządu 
w gminie Wiązowna

- Sprzedawcy energii
elektrycznej wnioskują o
średnio ponad 30 proc.
podwyżki taryf dla gospo-
darstw domowych w 2019
r. - poinformowała w śro-
dę, 28 listopada rzecznik
Urzędu Regulacji Ener-
getyki Agnieszka Głoś-
niewska. Urząd prowadzi
postępowania taryfowe.

Jak poinformował portal
samorzad.pap.pl, minister en-
ergii Krzysztof Tchórzewski
stwierdził (28.11.2018), że “ o
ile samorządy w pewnych kosz-
tach odczują podwyżki, to dla
firm nie powinny one być prob-
lemem“, ponieważ, szczególnie
w branży usługowej, koszt en-
ergii elektrycznej to jedynie ok.
4 proc. 

Według cytowanego minis-
tra “najbardziej podwyżki
rachunków za prąd odczują
odbiorcy indywidualni. W kie-
szeni obywatela podwyżka 20-
30 proc. jest podwyżką znacz-
ną, bo przekracza wielkość jed-
nego rachunku rocznie“ - ar-

gumentował minister, pod-
kreślając, że rząd pracuje nad
wprowadzeniem rekompensat
dla obywateli. Minister nie
wspomniał jednak o podobnym
narzędziu dla samorządów -
informuje samorzad.pap.pl.

Wiele przedsiębiorstw z
niepokojem patrzy w przyszły
rok z powodu podwyżek cen
prądu.

Jeszcze w połowie
października Koleje Ma-
zowieckie opublikowały swoje
stanowisko dotyczące pod-
niesienia cen energii przez PKP
Energetyka w 2019 r. Spółka
KM oceniła, że jej wydatki na
energię przy nowych stawkach
wzrosną nawet o 68 procent. 

- Tak znaczący wzrost cen

energii trakcyjnej spowoduje

drastyczny wzrost kosztów dzi-

ałalności KM. Spółka jest obec-

nie na dynamicznej ścieżce

rozwoju. Rozpoczęliśmy real-

izację największej w historii

przewoźnika umowy na dos-

tawę 71 elektrycznych zes-

połów trakcyjnych. Ponadto są

zaplanowane i w części już

prowadzone poważne inwest-

ycje związane z utrzymaniem

użytkowanego przez KM

taboru. Mam tu na myśli

lokalizacje w Sochaczewie,

Radomiu, Tłuszczu czy warsza-

wskim Grochowie. 

Według mojej oceny, spółka

może nie udźwignąć ciężaru

związanego z tak gwałtowną

podwyżką cen energii trak-

cyjnej, która nastąpi już w 2019

roku. To może być poważny

czynnik hamujący dostępność

usług kolejowych na Ma-

zowszu. Koszty energii już są

jedną z najwyższych naszych

pozycji kosztowych, a jak

wiadomo, eksploatujemy

głównie tabor elektryczny. Trze-

ba dodać, że taka skokowa

podwyżka cen energii będzie

miała bezpośredni wpływ na

znaczącą podwyżkę cen

biletów przejazdowych pociąga-

mi KM – powiedział Czesław

Sulima, członek zarządu, dyrek-

tor eksploatacyjny KM.

Red.

Podwyżki cen energii 2019 r.
Wojskowa Komenda Uzu-

pełnień w Garwolinie zaprasza
na spotkania osoby zaintere-
sowane pełnieniem zawodowej
służby wojskowej, służby przy-
gotowawczej oraz służby w
pododdziałach Obrony Teryto-
rialnej.

• mieszkańców miasta Ot-

wocka w dniu 10.12.2018 r.

do Urzędu Miasta w Otwocku
oraz w dniu 18.12.2018 r. do
Urzędu Pocztowego w Ot-
wocku przy ul. Jasnej 3 .

• mieszkańców gminy

Osieck w dniu 12.12.2018 r.

do Urzędu Gminy w Osiecku
oraz w dniu 14.12.2018 r. do
Urzędu Pocztowego w Osiecku 

• mieszkańców gminy So-
bienie-Jeziory - w dniu
13.12.2018 r. do Urzędu Gminy
Sobienie-Jeziory oraz w dniu
17.12.2018 r. do Urzędu Pocz-
towego Sobienie-Jeziory.

W trakcie spotkań zaprezen-
towane zostaną formy czynnej
służby wojskowej oraz możli-
wości rozwoju.

red.

Rada Gminy Wiązowna nową kadencję rozpoczęła 22 listopada
wyjątkowo na sesji w szkole w Malcanowie. W uroczystej 
atmosferze zaprzysiężeni zostali wójt i nowo wybrani radni.

Zostań żołnierzem
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Nieprzypadkowo spo-
łeczność szkoły wybrała 
takiego patrona. Łączy 
ją bowiem pewna więź 
z dziećmi syberyjskimi, 
głównie sierotami - potom-
kami polskich zesłańców 
politycznych i uchodźców 
wojennych, które w latach 
1919-1923 zostały ewa-
kuowane z nieludzkiego 
Sybiru do Japonii, gdzie je 
odżywiono, ubrano, wyle-
czono i zwrócono Polsce. 
Gest Czerwonego Krzyża 
Japonii był nieoceniony 
i Polska tego nie zapo-
mniała. Po trzęsieniu zie-
mi w 1995 roku w rejonie 
Kansai kataklizm wyzwolił 
w polskim społeczeństwie 
odruch solidarności i ofiar-
ności. Staraniem wielu lu-
dzi dobrej woli zorganizo-
wano pobyt w Polsce 30 
- osobowej grupy dzieci 
z terenów najbardziej do-
tkniętych żywiołem. Dzie-
ci japońskie przebywały 
między innymi w Szkole 
Podstawowej w Starej 
Wsi, w której doszło do 
bezpośredniego spotka-
nia małych Japończyków 
i ich opiekunów z czwór-
ką „dzieci” uratowanych 
przez Japonię w 1923 
roku. Tak to poczucie wza-
jemnej życzliwości zato-
czyło koło.

Uroczystość nadania 
imienia rozpoczęto mszą 
w kościele parafii pw. Mat-
ki Bożej Anielskiej w Sta-
rej Wsi, podczas której 
proboszcz ks. Krzysztof 
Cąkała poświęcił sztan-
dar szkoły. Dalszy ciąg 
uroczystości odbywał się 
na terenie szkoły. Wpro-
wadzono poczty sztan-
darowe i poczet szkoły  
w Starej Wsi. Po wspól-
nym odśpiewaniu hymnu 
państwowego dyrektor 
Elżbieta Osuch przywita-
ła gości: przedstawicielkę 
ambasady Japonii w Pol-
sce Emi Hariuchi-Moritę, 
dziennikarza japońskiego 
Teruo Matsumoto, długo-
letniego pracownika am-
basady polskiej w Japonii 
prof. Stanisława Filipka, 
organizatora pobytu dzieci 
japońskich w Polsce prof. 
Sylwestra Porowskiego, 
dyrektora zespołu pieśni  

Szkoła z ponadczasowym patronem
20 listopada Szkoła Podstawowa w Starej Wsi przy-
jęła imię Polskich Dzieci Syberyjskich. Jest to sym-
bol: życia, pomocy, przyjaźni, współpracy i pokoju.

i tańca „Dzieci Płocka” 
dra Tadeusza Milkego, 
rodziny sybirackie, reży-
serkę filmu „Syberyjskie 
sny” Elżbietę Misiewicz, 
władze samorządowe, dy-
rektorów gminnych szkół 
i przedszkola, księży, 
przedstawicieli służb mun-
durowych policji, straży 
pożarnych, nadleśnictwa, 
po czym przewodniczący 
Rady Gminy Celestynów 
Romuald Ziętala odczy-
tał uchwałę rady o nada-
niu szkole imienia Pol-
skich Dzieci Syberyjskich.  
W następstwie tej decy-
zji imię szkoły formalnie 
staje się faktem doko-
nanym. Przedstawiciele 
rady rodziców przekazali 
sztandar dyrekcji szkoły, 
a ona uczniom, którzy go 
z dumą zaprezentowali, 
a następnie ślubowali, że 
swoją nauką i zachowa-
niem będą starać się być 
jego godnymi.

Następnie wójt gminy 
Celestynów Witold Kwiat-
kowski wręczył dyrektor 
Elżbiecie Osuch prezent 
dla szkoły w postaci bonu 
na zakup dziennika elek-
tronicznego. Zostały rów-
nież publicznie odczytane 
listy gratulacyjne m. in. od 
prezydenta RP Andrzeja 
Dudy, ministra edukacji 
narodowej Anny Zalew-
skiej i mazowieckiej kura-
tor oświaty Aurelii Micha-
łowskiej.

Aby ta uroczystość na 
wiele, wiele lat zapadła  
w pamięć uczestnikom 
oraz następnym pokole-
niom, przed budynkiem 
szkoły wspólnie posadzo-
no 3 wiśnie japońskie jako 
symbol trwającej przyjaźni 
polsko – japońskiej.

Potem szanowni go-
ście i gospodarze uroczy-
stości wspólnie zjedli tort  
i obejrzeli występy uczniów 
Szkoły Podstawowej  
w Starej Wsi oraz Zespołu 
Pieśni i Tańca „Dzieci Płoc-
ka”. Na koniec uczniowie 
wystawili spektakl „Pisk 
Orła Białego” ukazujący 
rodzinę, która ubolewa, że 
biały Orzeł został uwięzio-
ny na długie lata przez trzy 
złe gawrony, że kraj został 
przez nie rozdziobany, że 

bracia i ojcowie są zsyłani 
na Sybir…W końcu słyszą 
uwolnionego Orła, co spra-
wia, że z dumą śpiewają: 

„Jeszcze Polska nie zginę-
ła”. Spektakl u wielu osób, 
szczególnie tych, którzy 
byli na „nieludzkiej” ziemi 

Sybiru, wywołał ogromne 
wzruszenie.

Andrzej Kamiński 
– syn sybiraczki Elżbiety
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23 listopada odbyła 
się pierwsza sesja Rady 
Gminy Kołbiel kadencji 
2018-2023. 

Najstarsza wiekiem rad-
na Alicja Rybak poprosiła 
przewodniczącą Gminnej 
Komisji Wyborczej Elżbie-
tę Rosłaniec o wręczenie 
zaświadczeń (mandatów) 
o wyborze na radnego, co 
pozwoliło na złożenie ślu-
bowania. Ślubowanie zło-
żył także nowo wybrany 
wójt Adam Budyta.

Ewa Mazek, zastępca 
wójta, poinformowała rad-
nych, sołtysów i wszystkich 
gości, że obrady są na-
grywane i transmitowane 
w internecie, więc swoją 
obecnością automatycznie 
wszyscy wyrażają zgodę 
na przetwarzanie danych 
osobowych. Zapowiedziała 
ponadto, że głosowania od-
bywać się będą za pomocą 
przyciśnięcia na terminalu 
przycisków: tak, nie, czy 
wstrzymuję się i podniesie-
nia ręki.

W kolejnym punkcie ob-
rad przystąpiono do wybo-
ru przewodniczącego rady 
gminy. W związku z tym 
powołana została komisja 
skrutacyjna, która rozda-

Nowy samorząd gminy Kołbiel
ła karty do głosowania ze 
zgłoszonymi wcześniej 
kandydaturami: Roberta 
Mazka z Kątów i Konra-
da Kurdeja z Sępochowa. 
Przewodniczącym został 
Robert Mazek, na którego 
swój głos oddało 11 rad-
nych.

Taką samą procedurę 
powtórzono przy wyborze 
wiceprzewodniczącego 
rady gminy. Ze zgłoszo-
nych dwóch kandydatów: 
Alicji Rybak i Aleksandry 
Ostrowskiej-Żurawińskiej 
aż 10 radnych poparło Ali-
cję Rybak i to ona została 
wiceprzewodniczącą.

Kiedy część formalna 
została dokonana, wójt 
Adam Budyta dyplomem 
nagrodził Jana Ciszkow-
skiego, przewodniczącego 
komitetu obchodów 100-le-
cia odzyskania niepodległo-
ści, za jego olbrzymi wkład 
w powstanie pomnika Nie-
podległości w Kołbieli.

Na zakończenie wójt 
zaprosił radnych do ścisłej 
współpracy na rzecz dal-
szego rozwoju gminy, mó-
wiąc, że zgrana drużyna 
może osiągnąć wszystko, 
co tylko zechce.

AnKa
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Małżeństwo osierociło 
czwórkę nieletnich dzie-
ci: Kubę, Zuzię, Wiktorię  
i Bartka. To właśnie dla nich 
Fundacja Błażeja i spo-
łeczność „Lubię Zabieżki” 
zorganizowały Charytatyw-
ny Bal Andrzejkowy, któ-
ry odbył się 24 listopada  
w sali bankietowej w Lauro-
wym Dworze w Lipówkach 
(gmina Pilawa). Jak infor-
muje radna gminy Cele-
stynów Agnieszka Wojtaś, 
pomysłodawczyni i główny 
organizator imprezy, pod-
czas zabawy odbyła się 
też licytacja fantów, popro-
wadzoną znakomicie przez 
Damiana Bielaszewskiego 
- dochód wspomoże osie-
rocone dzieci, którymi zaj-
muje się babcia. Zebrano 
z niej ponad 10 tys. zł. Na-
tomiast dochód z balu wy-
niósł aż 25 tysięcy. - Czuję 

W piątek, 23 listopada 
w Sobieniach-Jeziorach 
odbyło się dekanalne 
spotkanie młodzieży. Do 
kościoła parafialnego 
przyjechali nastolatkowie 
m.in. z Pilawy, Osiecka 
i Warszawic na wspólną 
modlitwę i czuwanie. 

Na spotkanie przybyła 
młodzież przygotowują-
ca się do przyjęcia sakra-
mentu bierzmowania oraz 
należąca do Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży. 
Wszyscy zebrani, którzy po 
południu zebrali się w świą-
tyni, na początku wysłu-
chali wykładu siedleckie-
go księdza na temat życia  
i świętości. Spotkanie dało 
młodzieży również szan-
sę na wymianę poglądów 
i uzyskanie odpowiedzi na 
nurtujące pytania. 

Następnie wszyscy 
wzięli udział w mszy świę-
tej sprawowanej przez 
miejscowych księży oraz 
tych, którzy przybyli z mło-
dzieżą do Sobieni-Jezior. 
Tuż po niej miała miejsce 
adoracja Najświętszego 
Sakramentu. Spotkanie 
było również związane  
z obchodzonym w ostat-
nich dniach wspomnie-
niem bł. Karoliny Kóz-
kówny, która jest patronką 
młodzieży i czystych serc. 

Charytatywne 
andrzejki

Informacja na plakacie, że będzie organizowany bal, 
z którego dochód zostanie przeznaczony na czwór-
kę osieroconych dzieci - rodzice zginęli w wypad-
ku na przejeździe kolejowym w Zabieżkach w lipcu 
ubiegłego roku -  sprawiła, że ponad 200 osób się na 
niego zapisało, nie bacząc na cenę: 300 zł od pary.

się szczęśliwa i spełniona 
– mówi Agnieszka Wojtaś. 
- Uważam że pomaganie 
innym jest czymś wyjątko-
wym. Dlatego jestem pew-
na, że bal osiągnął swój cel, 
bo sieroty zostały wspomo-
żone kwotą 35 tys. zł, a dar-
czyńcy dobrze się bawili – 
podkreśla radna z Zabieżek 
Agnieszka Wojtaś.

Zabawa trwała do białe-
go rana przy suto zastawio-
nych stołach, dobrych na-
pitkach, a zespół muzyczny 
Nexteam i DJ Kontras (grali 
za darmo) dopełnili tę an-
drzejkową noc, której nikt 
nie chciał skracać.

Główni sponsorzy to: 
OCHNIK, PKP Linia Hut-
nicza Szerokotorowa, Fun-
dacja Grupy PKP, Studio 
Ruchu Kordaszewscy, 
LuxDach Garwolin.

AnKa

Dla ducha młodzieży...

Warto dodać, że błogosła-
wiona - urodzona w 1898 
roku- poniosła męczeńską 
śmierć z rąk Kozaków.  
W związku z tym w nie-
dzielę, 25 listopada w cza-
sie uroczystości ku czci 
Jezusa Chrystusa, Króla 
Wszechświata, w kościele 
parafialnym w Warszawi-
cach podczas wyjątkowej, 
comiesięcznej adoracji 

prowadzonej przez ze-
spół wokalny z Sobiekur-
ska oraz KSM Warsza-
wice, został poświęcony 
obraz 16-letniej Karoliny 
Kózkówny. Została ona 
beatyfikowana w Tarno-
wie przez św. Jana Pawła  
II podczas jego trzeciej 
pielgrzymki do Polski, czy-
li w czerwcu 1987 roku.

Sebastian Rębkowski
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zdaniem polskich autorów 
tego nurtu literatury, wśród 
których wymienił przede 
wszystkim Mariusza Czu-
baja (także był gościem fe-
stiwalu, kolejnego dnia). 

Na koniec dnia odbyło 
się jeszcze spotkanie z Ka-
tarzyną Puzyńską, autorką 
sagi dziejącej się w fikcyj-
nej wsi Lipowo. Główna 
bohaterka jej powieści - ko-
misarz Kopp - z autorki ma 
buntowniczy wizerunek, 
czyli kolorowego irokeza i 
podarte ubrania... Katarzy-
na Puzyńska, z wykształce-
nia psycholog, jest autorką  
9 kryminałów - najnow-
szy wydany w tym roku to 
„Nora”.

Organizatorami wyda-
rzenia byli: Zarząd Powiatu 
Otwockiego, PMDK, Klub 
Smok, PBP Otwock, OCK.

Kazimiera Zalewska

11KULTURA

Zbrodnie, intrygi, zagad-
ki... w formie literackiej czy 
filmowej nieustannie nas 
bawią i fascynują. Dla wiel-
bicieli kryminałów władze 
powiatu otwockiego wraz 
z PMDK i Klubem Smok 
zorganizowali festiwal,  
w trakcie którego można 
było zobaczyć od kuchni, 
jak powstają dzieła przy-
sparzające nam później 
tylu emocji. Złożyły się 
na niego spotkania autor-
skie, ale także wykłady czy 
warsztaty i gry. 

W ramach wydarzenia 
w sobotę późnym popołu-
dniem odbyły się spotkania 
autorskie z trójką pisarzy: 
Krzysztofem Beśką, Marci-
nem Świetlickim oraz Ka-
tarzyną Puzyńską. Prowa-
dził je Jędrzej Sudnikowicz  
z wydziału kultury i promo-
cji starostwa powiatowego.

Jako pierwszy tajniki 

Twórcy kryminałów w PMDK

Niezwykłym wydarzeniem kulturalnym ostatniego weekendu listopada w Otwocku okazał się I Festiwal Kryminału 
„Złoczyńcy w uzdrowisku”. W jego ramach m.in. była okazja na kameralne spotkania ze znanymi autorami  

powieści sensacyjnych, takimi jak Krzysztof Beśka i Marcin Świetlicki. 

swojego warsztatu pisar-
skiego, a w szczególności 
tworzenia retro-kryminału 
zdradzał Krzysztof Beśka 
- prozaik, dziennikarz po-
chodzący z Mazur, pracu-
jący w Warszawie. Autor 
kilkunastu powieści należą-
cych do nurtu sensacyjne-
go, których wydaje nawet 
kilka w jednym roku, choć 
praca przy kryminałach 
nie jest jego jedynym zaję-
ciem. Jak to mu się udaje? 
Stosuje się do zasady sys-
tematyczności Zbigniewa 
Nienackiego: „codziennie 
napisz dwie strony”. Naj-
nowsze dzieło Krzysztofa 
Beśki to „Konsul” (dopiero 
od dwóch tygodni na ryn-
ku), którego akcja dzieje 
się w 1918 roku w War-
szawie. Autor, jak mówi, 
specjalizuje się w końcu 
XIX wieku. W tym okresie 
umiejscowione zostały np. 

powieści „Trzeci brzeg Sty-
ksu” (2012), „Pozdrowienia 
z Londynu” (2014) i „Dolina 
popiołów” (2015). Najnow-
sza powieść wpisuje się 
w tę specjalizację, bo jak 
powiedział: ,,w 1918 roku 
wiek XIX był jeszcze moc-
no wyczuwalny - nosi się 
meloniki, automobile jesz-
cze nie są powszechne...”.

Drugim pisarzem, który 
dzielił się swoimi sekretami 
z przybyłymi do PMDK-u 
fanami kryminału, był Mar-
cin Świetlicki. Postać nie-
zwykle barwna (i nie chodzi 
o ubiór, bo w tym preferuje 
czerń) - powieściopisarz, 
poeta, dziennikarz, a także 
muzyk. W jego pisarskim 
dorobku znalazły się m.in. 
cenione przez czytelników 
powieści kryminalne (cykl 
„Dwanaście”, „Trzynaście”, 
„Jedenaście”). Choć on 
sam nie uważa się za au-

tora kryminałów i nie ma  
w planie pisania kolejnych. 
- Myślę o sobie jako czy-
telniku kryminałów, który 
napisał trzy kryminały - po-
wiedział. Jego zdaniem do-
bra powieść kryminalna to 
taka, którą da się sfilmować 
i jak przyznaje jest wielbi-
cielem seriali telewizyjnych 
tego gatunku. W trakcie re-
alizacji znajduje się projekt 
przeniesienia na ekran jego 
powieści, z czego Marcin 
Świetlicki jest zadowolony. 
Choć jak zdradził podczas 
spotkania, nie chce brać 
udziału w pisaniu scenariu-
sza, bo po pierwszym spo-
tkaniu ze scenarzystami 
„boi się o swojego bohate-
ra”, jak zostanie zmieniony 
na potrzeby filmu. 

W trakcie spotkania 
Marcin Świetlicki, jako wiel-
biciel i znawca kryminału, 
polecał najlepszych jego 

Jędrzej Sudnikowicz i Krzysztof Beśka Marcin Świetlicki

Z okazji obchodów 
100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości, pre-
zentujemy zbiór pamiątek 
patriotycznych Artura Sawy. 
Ta prywatna kolekcja sta-
nowi cenny wkład w zacho-
wanie pamięci o Marszałku 
Józefie Piłsudskim i polskich 
dążeniach niepodległościo-
wych. Zgromadzone piłsud-
czana to: plakiety, popiersia, 
portrety, redukcje pomników, 
karykatury, fotografie i inne. 
Ciekawostkami są: pośmiert-
na maska Józefa Piłsudskie-
go odlana z brązu, papieros 
Marszałka - „Marszałkowski” 

Dla Niepodległej. Pamiątki patriotyczne z kolekcji Artura Sawy. 
czy liść z wieńca pogrze-
bowego od Prezydenta RP 
Ignacego Mościckiego na 
trumnę Józefa Piłsudskiego. 
Na uwagę zasługują rów-
nież pamiątki związane z 
takimi postaciami jak: Ignacy 
Jan Paderewski, Józef Hal-
ler, Ferdynand Foch. Wśród 
prezentowanych obiektów 
spotkamy dzieła wybitnych 
artystów: Piusa Weloń-
skiego, prof. Jana Raszki, 
Józefa Aumillera, Witolda 
Bielińskiego, Kazimierza 
Chodzińskiego, Adama Sie-
maszki, Olgi Niewskiej czy 
„Braci Łopieńskich” –  naj-

słynniejszej polskiej firmy 
brązowniczej lat międzywo-
jennych.

Ekspozycja tego cenne-
go zbioru w Muzeum im. 
Kazimierza Pułaskiego, w 
100-lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości  jest 
ważnym przyczynkiem do 
szerzenia wiedzy o pierw-
szym Marszałku Polski 
Józefie Piłsudskim. Do-
wodzi również, że także w 
czasach współczesnych 
prywatni kolekcjonerzy, z 
umiłowania historii i sztu-
ki, mogą współpracować 
z muzeami, a tym samym 

przysłużyć się edukacji hi-
storycznej i podnoszeniu 
świadomości narodu. 

Składamy serdeczne po-
dziękowania Panu Arturowi 
Sawie za zaufanie, użycze-
nie zbiorów i wystawienie 
dla szerokiej publiczności 
w Muzeum im. Kazimierza 
Pułaskiego w Warce. 

Wystawa eksponowana 
w bibliotece pałacu Pułaskich 
będzie czynna od 1 grudnia 
2018 r. do 28 lutego 2019 r. 
Zapraszam i polecam. 

Iwona Stefaniak
Dyrektor Muzeum im. Kazi-
mierza Pułaskiego w Warce
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Swoją autokarową wy-
cieczkę śladami Norwida, 
zaproponowaną i przygo-
towaną w całości przez 
Małgorzatę Potapczuk, roz-
poczęli od dworku w Głu-
chach niedaleko Wyszko-
wa, gdzie poeta w 1821 
roku przyszedł na świat. 
W roku 1912 jego właści-
cielem został rzeźbiarz 
Bolesław Jeziorański, od 
którego w 1965 roku dwór 
ten nabyli Andrzej Wajda  
i Beata Tyszkiewicz. Kilka-
naście lat później Karolina 
Wajda otrzymała ten ma-
jątek od swoich rodziców  
i mieszka w nim, prowadząc 
Akademię Jazdy Konnej.

Nieopodal dworu znaj-
duje się dobrze utrzymany 
folwark, pozostający w kli-
macie tego miejsca. Wszę-
dzie panuje ład i porządek, 
pomimo dużej liczby zwie-
rząt hodowlanych.Można 
tu ujrzeć różnorodność dro-
biu: pawie, gdaczące kury, 
koguty, indyki, gęsi…

Jednak największą pa-
sją pani Karoliny jest ho-
dowla koni andaluzyjskich. 
Im to właśnie właścicielka 
poświęciła swoje życie, za-
niedbując, niestety, dwo-
rek, nazywany szumnie 
Muzeum Norwida, który 
najzwyczajniej się sypie.  
W dworku nie ma ani jed-
nej pamiątki po czwartym, 
po Mickiewiczu, Słowackim  
i Krasińskim, polskim 
wieszczu. Jedynie wmuro-

Śladami Norwida
Otwoccy studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku po-
stanowili jedno z cyklicznych wtorkowych zajęć od-
być w terenie. Tym razem tematem przewodnim było 
życie i twórczość Cypriana Kamila Norwida. 

wana tablica pamiątkowa 
– dar od społeczeństwa 
-  stwierdza, że jest to miej-
sce jego urodzenia i wcze-
snych lat dzieciństwa, które 
miało wpływ na jego dalsze 
życie i twórczość.

Pamiątki po Norwidzie 
otwoccy studenci znaleźli 
kilkanaście kilometrów dalej, 
w pałacu w Chrzęsnem w 
powiecie wołomińskim, choć 
nigdy tu poeta nie bywał.

Zmierzając na pod-
dasze pałacu, na klatce 
schodowej można zoba-
czyć reprodukcje portretów  
i autoportretów Norwida,  
w tym obraz olejny o impo-
nujących rozmiarach – ko-
pię portretu poety ze zbio-
rów Muzeum w Wilanowie.

Jednak najcenniejsze 
i najbardziej wartościowe 
pamiątki po Norwidzie cze-
kały na studentów na pod-
daszu pałacu. Na wystawie 
zaprezentowany został do-
robek najważniejszych dla 
artysty edytorów: Zenona 
Przesmyckiego, Juliusza 
W. Gomulickiego, Stefana 
Sawickiego. Wystawione 
zostały też wszystkie pier-
wodruki, które ukazały się 
za życia Norwida, czte-
ry zaprojektowane przez 
niego medale oraz pereł-
ki wydawnicze: „Poezje” 
Brockhausa z kompletem 
całej biblioteki i katalog  
z Wystawy Światowej  
z Nowego Jorku z rysun-
kami Norwida. Wyjątkową 

atrakcją ekspozycji są jego 
prace graficzne i obrazy,  
w tym „Saturn z cyrklem 
nad globem ziemskim” (jed-
na z czterech znanych prac 
olejnych Norwida, a jedyna, 
która znajduje się w rękach 
prywatnych), dziewięć ory-
ginalnych rysunków i grafik 
oraz ozdoba całej kolekcji, 
czyli ostatni paryski na-
bytek fundacji – akwarela 
„Pythia”.

Wystawę „Czas na Nor-
wida” wzbogaca multime-
dialna prezentacja, bogate 
opracowanie dotyczące 
utworu „Fortepian Szope-
na” oraz plansze prezen-
tujące życiorys artysty  
i wypowiedzi Jana Pawła II, 
który darzył go niezwykłym 
uznaniem.

Otwoccy studenci do-

wiedzieli się ponadto, że  
w pałacu w Chrzęsnem 
wakacyjnie przemieszki-
wał Władysław Podkowiń-
ski, znany polski malarz, 
a znacznie później bywał 
popularny rysownik Szy-

mon Kobyliński. W tym też 
pałacu przyszedł na świat 
, znany nie tylko w Polsce, 
filozof Tadeusz Kotarbiński, 
uwieczniony jako chłopiec 
na obrazie Podkowińskiego.

Andrzej Kamiński

Dworek w Głuchach

Pałac w Chrzęsnem
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POŻEGNANIE
Gdy odejdę, gdy mnie nie będzie,

Pozostaną po mnie wspomnienia...
Jakieś listy, pamiętniki, piosenki,

Zapomniane żale, marzenia...

Poszybuje świat szybko dalej,
Zataczając nerwowo koła,

Będzie pięknie, tęczowo i srebrzyście...
Tylko mnie już nikt nie zawoła...

Gdy zatrzaśnie się jakaś księga,
Gdy już dusza się nie kołacze,

Czy zagnieżdżę się jak ptak w ludzkich sercach...
I czy po mnie ktoś szczerze zapłacze...

Póki tlą się nadziei iskry,
Póki słowa jeszcze coś znaczą,

Przebaczajmy winy naszym bliskim...
Może oni nam także wybaczą...

Małgorzata Bieniek

Marta Jabłońska, miesz-
kanka Majdanu, zaledwie 
licealistka, ale od kilku lat 
wytrwale szlifuje umiejętno-
ści fotograficzne. Z cieka-
wością i uważnie przygląda 
się ludziom przez obiektyw, 
tworząc niepowtarzalną, 
własną galerię portretów. 
Wyłapuje charakterystycz-
ne detale i cechy modeli 
oraz niezwykłe chwile... 
Młoda artystka prowadzi 
bloga, na którym umiesz-
cza swoje kolejne prace 
(http://martajablonskapho-
to.blogspot.com)

- Już od dawna marzy-
łam o autorskiej wystawie, 
więc propozycja z galerii 
Kwadrat Artystyczny była 
to dla mnie dużą szansą 
na rozwój - mówi Marta Ja-
błońska. - Najpierw trzeba 
było wybrać tytuł wysta-
wy. Zdecydowałam się na 

Subtelność 
- wystawa fotografii Marty Jabłońskiej

W sobotę, 24 listopada w galerii Kwadrat Artystyczny w Rykach odbył się  werni-
saż wystawy fotografii Marty Jabłońskiej zatytułowany „Subtelność”. Młoda ar-
tystka od kilku lat jest uczestniczką zajęć fotograficznych w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Wiązownie,  prowadzonych przez Krystiana Herncisza, który wystawia 
swojej podopiecznej entuzjastyczne rekomendacje. „Subtelność” jest jej pierw-
szą wystawą autorską.

„Subtelność”. Dlaczego? 
Bo często bywamy zbyt 
porywczy, ciągle jesteśmy 
zabiegani i brakuje nam 
czasu, więc nie widzimy 
delikatnych znaków, jakie 
przekazują nam nasi bli-
scy. Nie zauważamy tego, 
co subtelne. Tą wystawą 
chciałam zachęcić do za-
trzymania się na chwilę 
przy tym, co jest w biegu 
niewidoczne. Chciałam, 
aby zdjęcia były dla oglą-
dających przyczynkiem do 
zastanowienia się nad swo-
im życiem, do zagłębienia 
się w swoim sercu, refleksji 
nad tym, co przykrywamy 
innymi sprawami. Fotogra-
fie mają pastelowe, delikat-
ne kolory, nie są krzykliwe, 
lecz spokojne. 

To był mały, ale para-
doksalnie duży krok w moją 
przyszłość fotograficzną. 

Chciałabym robić kolejne 
wystawy, pokazywać się 
na zewnątrz, realizować się  
w  tym, co kocham - pod-
kreśla Marta.

Wystawę jej prac w ga-
lerii w Rykach można po-
dziwiać jeszcze przez naj-
bliższe dwa tygodnie. Ci, 
którzy nie mają możliwości 
tam się udać, mogą zoba-
czyć próbkę talentu Marty 
- a także samo wydarzenie 
w galerii Kwadrat Artystycz-
ny - na zdjęciach, których 
autorem jest jej kolega  
z sekcji fotograficznej GOK 
Wiązowna, Cezary Pękul. 

Serdecznie gratulujemy 
i zapraszamy do oglądania 
prac. 

ZetKa
Fot. Cezary Pękul, Sekcja  

fotograficzna GOK Wiązowna, 
Kwadrat Artystyczny,  

ul. Szkolna 1, Ryki
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Otwock

„Pejzaż z aniołem” Mag-
daleny Kordel to świątecz-
na opowieść o poszukiwa-
niu szczęścia

Najnowsza książka 
Magdaleny Kordel, autorki 
bestsellerowych powieści 
„Uroczysko” i „Sezon na 
cuda” – „Pejzaż z aniołem” 
– utrzymana w świątecz-
nym klimacie, to powrót do 
dobrze znanej fanom serii 
„Malownicze”. Autorka chce 
pokazać, że o marzenia 
warto zawalczyć i nigdy nie 
jest za późno, by zacząć od 
nowa.

– Główna bohaterka  - 
Ada -  jest dorosłą kobie-
tą, która na dobrą sprawę 
pragnie zapomnieć o tym, 
że kiedykolwiek była dziec-
kiem. Nagle dociera do 
niej, że jest to absolutnie 
niemożliwe, że nigdy nie 
pozbędzie się małej dziew-
czynki, którą nosi w sobie. 
Jedynym wyjściem jest po-

Magdalena 
Kordel  

w bibliotece
godzenie 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 
człowiekiem szczęśliwym. 
Ada jest bohaterką bardzo 
bliską mojemu sercu, bo jej 
historia jest prawdziwa. Pa-
trząc na to, jak potoczyły się 
jej losy, warto sobie usiąść 
przy herbacie i zastanowić 
się nad tym, jak się pogo-
dzić z własną przeszłością 
– mówi autorka.

Z okazji zbliżających się 
świąt Bożego Narodzenia 
pisarka przygotowała też 
wyjątkową niespodziankę 
dla swoich fanów. „Nieco 
dziennik”, który ukazał się 
14 listopada, to notes lite-
racki zawierający inspiru-
jące cytaty z jej powieści. 
Fragmenty te wybrała cór-
ka pisarki Zuzanna.

Miejski Ośrodek Kultu-
ry w Józefowie zaprasza 
na kolejny wykład z cyklu 
„Świat piękny, świat zróż-
nicowany” pt. „Dlaczego 
nie wszyscy myślą tak, 
jak my?” Dlaczego tak 
często zdumiewa nas za-
chowanie przedstawicieli 
innej kultury – odmienne 
od naszego? Dlaczego 
dziwimy się zachowaniu 
naszych kolegów z pracy 
lub szefów –cudzoziem-
ców? Czy wzorce zacho-
wań charakterystyczne 
dla nas – Polaków, Eu-
ropejczyków, obowiązują 
na całym świecie? Czy 

Józefów

Niepodległościowa historia
Uniwersytet Trzecie-
go Wieku wraz z Miej-
skim Ośrodkiem Kultury  
w Józefowie zapraszają 
wszystkich zainteresowa-
nych na inscenizację pt. 
„Droga do niepodległości 
w pieśni i obrazach” w wy-
konaniu grupy studentów 
UTW. Wstęp wolny.

1 grudnia (sobota), 
godz. 18.00 

MOK Józefów,  
ul. Wyszyńskiego 1

Duch 
świąt
Już 2 grudnia na deskach 
józefowskiego teatru 
będziecie mogli obej-
rzeć wspaniały spektakl 
pt. „Wigilia po polsku” 
w wykonaniu Magdale-
ny Mroszkiewicz, Pawła 
Rusinowskiego/Bartosza 
Dermonta, Jarosława 
Grudy i Aleksandry Dłu-
gosz. Akcja spektaklu to-
czy się w rodzinie, która 
od lat nie obchodzi świąt 
Bożego Narodzenia. Cała 

historię rozpoczyna Anioł, 
który w imieniu nic nie wie-
dzących o tym bohaterów, 
zaprasza gości na wigilię, 
czym na nowo budzi dzie-
cięce pragnienia oraz du-

cha świąt… Bilety w cenie 
20 zł.
2 grudnia (niedziela), 
godz. 18.00 
MOK Józefów, ul. Wy-
szyńskiego 1

Bonaparte i sztuka
Cesarstwo i zaścianek, 
czyli „Pan Tadeusz” i sztu-
ka to kolejne spotkanie 
z cyklu „Sztuka dla do-
rosłych”. Nasza epopeja 
narodowa powstała dla 
pokrzepienia serc i pod-
niesienia ducha w ojczyź-

nie rozdartej przez zabory, 
a te nadzieje wzbudzał nie 
kto inny, jak sam Napole-
on Bonaparte. Ale czy za-
stanawialiście się, z jaką 
sztuką, stylami, dziełami 
architektury, malarstwa 
mogli zetknąć się bohate-

rowie „Pana Tadeusza”? 
Na to pytanie spróbujecie 
znaleźć odpowiedź już  
7 grudnia. Wstęp wolny.

7 grudnia (piątek), 
godz. 18.00

MOK Józefów, 
ul. Wyszyńskiego 1

Inni niż my

wszyscy myślą i zachowują 
się tak samo w konkretnej 
sytuacji społecznej? Czy 
„nasze” zachowanie jest 
tym jedynie słusznym? Je-
śli ciekawi Was odpowiedź 
na choć jedno pytanie, to 
jest to spotkanie dla Was. 
O kulturach współczesnego 
świata, o fundamentalnych 
różnicach pomiędzy kultu-

rami Wschodu i Zachodu,  
o różnicach w sposobie 
myślenia i zachowania lu-
dzi wychowanych w róż-
nych kulturach opowie Do-
rota Czołak. Wstęp wolny.

7 grudnia (piątek), 
godz. 18.00 

MOK Józefów, ul. Wy-
szyńskiego 1



30 LISTOPADA 2018 15KULTURA

Na początku, o godz. 10.00, 
nastąpi przekazanie klucza 
do miasta kupcowi Walba-
chowi. W programie imprezy 
o godz. 11.00 - dekorowanie 

Jarmark Walbachowski  
w Karczewie

choinki, a po nim wspólne 
śpiewanie kolęd i pastorałek.
Stoiska z akcesoriami 
świątecznymi, rękodzie-
łem, biżuterią, produktami 

spożywczymi będą czynne 
w godzinach 8.00-15.00. 
Danie na rozgrzewkę dla 
uczestników zaserwuje 
kuchnia polowa. 

Karczew

Wspólne ubieranie cho-
inki to wydarzenie plenero-
we dla całych rodziny, które 
odbędzie się już 9 grudnia 
w Gminnym Parku Cen-
trum. W programie m.in.: 
rozstrzygnięcie EKO - kon-
kursu, spotkanie z Miko-
łajem, fabryka elfów, czyli 

Ubierzmy 
choinkę

warsztaty kreatywno- arty-
styczne, kącik czytelniczy, 
pierniki i inne świąteczne 
smakołyki, gry, zabawy, 
animacje. Wstęp wolny.

9 grudnia (niedziela), 
godz. 13.00 

Gminny Park Centrum, 
Lubelska 30, Wiązowna

Wiązowna

Zapraszamy wszystkie 
dzieci na spektakl pt. „O 
złotym dzwonku świętego 
Mikołaja”. Najważniejszy 
atrybut świętego Mikołaja 
– Złoty Dzwonek spraw-
dzający grzeczność dzie-
ci - spada na Ziemię. Tu 
znajduje go rodzeństwo, 
które z niecierpliwością 
czeka na świąteczne 
upominki. Zosia i Staś 
martwią się, czy aby na 
pewno każde z nich za-

Bajka  
o Mikołaju

sługuje na prezent, dlate-
go też wcale nie są pew-
ni, czy chcą, aby dzwonek 
wrócił do świętego Mi-
kołaja… Spektakl pełen 
melodyjnych piosenek, 
zabawnych sytuacji i in-
terakcji z aktorami. Bilety  
w cenie: 10 zł/dziecko,15 
zł/opiekun.     

8 grudnia (sobota),  
godz. 18.00 

MOK Józefów,  
ul. Wyszyńskiego 1

Józefów

Są to międzypokoleniowe 
warsztaty malowania i ro-
bienia świątecznych ozdób. 
Zaproszonymi gośćmi są 
artyści – plastycy, przedsta-
wiciele lokalnych grup oraz 
wszyscy ci, którzy chcą po-
móc i popróbować swoich 
sił pod okiem instruktorów: 
Małgosi i Grzegorza Kruków.  

„Świąteczne tworzenie”
W tym roku  odbędą się 
„Uszytkowe święta”, czyli 
igłą i nitką robione ozdoby 
bożonarodzeniowe – pro-
wadzenie: Agata Kałasa. 
Artystyczne wyroby zostaną 
przekazane dla Stowarzy-
szenia Forum Chrześcijań-
skiego w Józefowie, którego 
celem jest pomoc najbied-

niejszym rodzinom z terenu 
Józefowa oraz na lokalną 
akcję „Gwiazdobranie i Da-
wanie”. Zapisy telefoniczne: 
22 789 20 26 lub mail: maria.
jarzabek@mokjozefow.pl.

8 grudnia (sobota), 
godz. 16.00 

MOK Józefów,
 ul. Wyszyńskiego 1

Józefów

Ubiegloroczny Jarmark Walbachowski, fot. Andrzej Idziak

Walbachowski Jarmark Bożonarodzeniowy w Karczewie odbędzie się 15 grudnia 
2018 r. (sobota) w godz. 8.00-15.00  na Rynku Zygmunta Starego.
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W  niedzielę, 2 grudnia  
zapraszamy na kiermasz 
ozdób świątecznych or-
ganizowany przez Hospi-
cjum Domowego „Empatia” 
Otwockiego Towarzystwa 
Opieki Paliatywnej. 

Ozdoby zostały wyko-
nane przez uczniów szkół 
z powiatu otwockiego i gar-
wolińskiego. Wolontariusze 
wraz z opiekunami będą 
rozprowadzać ozdoby po 
mszach pod kościołem 
w parafii Zesłania Ducha 
Świętego w Otwocku . 

Zebrane fundusze zo-
staną przeznaczone na 
zakup środków medycz-

Nowoczesne Mikoła-
je jeżdżą na rowerach, 
zamiast saniami. A te 
z Otwocka i całego po-
wiatu umawiają się na 
9 grudnia, by wspólnie 
zakręcić dla Teosia!

Małego Teosia Gór-
skiego z Woli Duckiej zna 
już wielu mieszkańców 
naszego powiatu, którzy 
szczerze sekundują mu w 
jego walce o sprawność. 
Chłopiec od urodzenia 
cierpiał na wrodzone 
zwichnięcie wszystkich 
stawów. Tego lata, dzięki 
uporowi jego mamy Emi-
lii oraz pomocy wielu lu-
dzi dobrej woli, Teoś miał 
operację w USA, w wyni-
ku której jest już w stanie 
stawiać proste kroki, co 
możecie zobaczyć na fil-
mie. Według leczącego 
go dra Davida Feldma-
na, potrzebna jest jesz-
cze jedna operacja bio-
der, aby chłopczyk mógł 
faktycznie samodzielnie 
chodzić. Jak napisała 
jego mama, operacja zo-
stała wyceniona na „820 
tys. zł - mając 270, musi-
my uzbierać 550 tys. zł”.

Mikołaju  
- zakręć dla 

Teosia!

Zbliżają się święta  
i czas prezentów, stąd też 
Mikołaje kręcą dla Teosia!

Aby wziąć udział  
w wydarzeniu, załóż czer-
woną czapkę, brodę lub 
inne akcesoria mikołajo-
we. Dystans do pokona-
nia będzie niezbyt duży, 
bo ok. 10 km, a na koń-
cu na uczestników cze-
ka ognisko z kiełbaskami  
i innymi przyjemnościami.

Start o 11.00 ze sta-
cji PKP Otwock, a meta 
przed Muzeum Ziemi 
Otwockiej.

Przy okazji mikołajo-
wego przejazdu będzie 
prowadzona zbiórka na 
rehabilitację dla Teosia, 
który zadziwia świat swo-
imi supermocami!

Zapraszamy wszyst-
kie Mikołaje do kręcenia!

Kiermasz ozdób świątecznych 
dla hospicjum Empatia

nych, niezbędnych dla pod-
opiecznych Hospicjum Do-
mowego „Empatia”.

Zapraszamy do stoiska 
- dla każdego znajdzie się 
coś świątecznego.

Pielęgnowanie tradycji 
świąt Bożego Narodze-
nia na stałe wpisało się w 
plan działań naszej szkoły. 
Jednym z takich sposobów 
są świetlicowe warsztaty z 
udziałem lokalnej społecz-
ności. Tym razem wspólnie 
ze szkolnym kołem wolon-
tariatu zorganizowaliśmy 
akcję pieczenia pierników. 
Tak wielkiego zaintereso-
wania i zaangażowania nie 
spodziewaliśmy się - świe-
tlica pękała w szwach.

Wspólnie wykonane 
pierniki zostaną ozdobione 
już wkrótce na II Otwockim 
Międzyszkolnym Dniu Wo-
lontariatu (5.12.2018 r.), 
zapakowane i przekazane 

Akcja charytatywna w otwockiej „ósemce”
“Radość tworzenia i pomagania innym”. Szkolne 
warsztaty pieczenia pierników - akcja charytatywna  
w otwockiej Szkole Podstawowej nr 8.

na upominki oraz sprzeda-
ne na kiermaszu. Zebra-
ne fundusze przekażemy 
na rzecz podopiecznych 
Otwockiego Towarzystwa 
Opieki Paliatywnej, hospi-
cjum „Promyczek” oraz 
Drużyny Błażeja.

Serdeczne podziękowa-
nia dla sponsorów produk-
tów oraz wszystkich przy-
byłych do pracy Mikołajów, 
a w szczególności Państwu 
Szymusikom (sale Bankie-
towe Hada) za upieczenie 
słodkości w ilości przekra-
czającej nasze oczekiwa-
nia (4 godz. pieczenia), lo-
kalnym „Kobietom z pasją”, 
Pani Kamili Piętka z Radą 
Rodziców, nauczycielom, a 

przede wszystkim naszym 
uczniom, ich rodzicom i 

babciom za wielkie zaan-
gażowanie i serducho.

Uczniowie i nauczyciele 
SP nr 8
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Domy dziecka powinny 
zniknąć z mapy Polski – 
uważa Zygmunt Chajzer. 
Jego zdaniem znacznie 
lepszym rozwiązaniem są 
wioski dziecięce, zapewnia-
jące swoim podopiecznym 
poczucie bezpieczeństwa 
i przynależności do rodzi-
ny. Prezenter namawia do 
wspierania tej organizacji  
i umilenia osieroconym 
dzieciom świąt Bożego Na-
rodzenia.

SOS Wioski Dziecięce w 
Polsce to istniejąca od po-
nad 30 lat organizacja poza-
rządowa, której celem jest 
opieka nad dziećmi osiero-
conymi lub opuszczonymi 
przez rodziców. Obecnie or-
ganizacja zajmuje się blisko 
1,5 tys. dzieci, zapewniając 
im dom oraz dając szansę 
na lepszą przyszłość. Dla 
podopiecznych SOS Wio-
sek Dziecięcych czas Bo-
żego Narodzenia jest wy-
jątkowo trudny – znacznie 
mocniej odczuwają one bo-
wiem swoją samotność. Or-
ganizacja apeluje więc o po-
moc osieroconym dzieciom,  
w czym w tym roku wspie-
rają ją takie gwiazdy, jak 
Natalia Kukulska, Anna De-
reszowska, Wojciech Me-
cwaldowski oraz Zygmunt 
Chajzer.

– Właściwie czekałem 
na taką propozycję, dlatego 
że z problemem samotno-
ści dzieci, sieroctwa stykam 
się nie od dzisiaj. Miałem 
okazję współpracować z 
kilkoma domami dziecka  
i wiem, że są to smutne 
miejsca, które powinny znik-
nąć z mapy Polski – mówi 
prezenter agencji informa-
cyjnej Newseria Lifestyle.

Zdaniem Zygmunta 
Chajzera istnieć powinny 
jedynie placówki do inter-
wencji kryzysowych, któ-

Dzieci z domów dziecka  
na Boże Narodzenie marzą  
o miłości i bezpieczeństwie

re pomagałaby dzieciom 
w nagłych przypadkach. 
Umieszczanie najmłod-
szych w domach dziecka 
na wiele lat prezenter uwa-
ża natomiast za niekorzyst-
ne rozwiązanie. Tym bar-
dziej podoba mu się idea 
Wiosek Dziecięcych, które 
w większym stopniu niż 
tradycyjne domy dziecka 
dają swoim podopiecznym 
poczucie bezpieczeństwa 
i przynależności do wspól-
noty.

– To dla tych dzieci jest 
rodzina, także z całego 
serca wspieram całą akcję 
i z wielką przyjemnością 
wezmę udział w realizacji 
tego spotu – mówi Zygmunt 
Chajzer.

Prezenter wziął udział 
w nagraniu świątecznych 
spotów SOS Wiosek Dzie-
cięcych, w których zachęca 
do wsparcia finansowego 
organizacji i umilenia jej 
podopiecznym zbliżających 
się świąt. W spotach tych 
pojawiają się również dzieci 
znajdujące się pod opieką 
Wiosek Dziecięcych, które 
dzielą się z widzami swo-
imi marzeniami w związku 
z Bożym Narodzeniem.  
W przeciwieństwie do więk-
szość dzieci marzenia te 
dotyczą raczej uczuć niż 
prezentów materialnych, 
takich jak nowoczesne ga-
dżety elektroniczne lub za-
bawki.

– To są najważniejsze 
rzeczy w czasie świąt, wca-
le nie najnowsze smartfony, 
tylko to, żeby rodzina za-
siadła przy stole, żeby była 
choinka, kilka fajnych po-
traw, prezenty oczywiście, 
ale te prezenty nie muszą 
być wielkie. Najważniejsze 
jest poczucie bezpieczeń-
stwa i miłości – mówi Zyg-
munt Chajzer.

Tobiaszek i jego walka  
z mięsakiem Ewinga

W sierpniu tego roku nasze szczęśliwe życie się rozpadło.

POMÓC TOBIASZKOWI MOŻNA
 DOKONUJĄC WPŁATY NA KONTO:

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym  
“Kawałek Nieba”

Santander Bank
31 1090 2835 0000 0001 2173 1374

Tytułem: “1912 pomoc dla Tobiasza Milewskiego”

wpłaty zagraniczne – foreign payments to help Tobiasz:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym “Kawa-

łek Nieba” 8350000000121731374
swift code: WBKPPLPP

Santander Bank
Title: “1912 Help for Tobiasz Milewski”

ABY PRZEKAZAĆ 1% PODATKU DLA TOBIASZKA:
należy w formularzu PIT wpisać KRS 0000382243

oraz w rubryce ’Informacje uzupełniające  
– cel szczegółowy 1%’ wpisać “1912 pomoc 

dla Tobiasza Milewskiego”

U naszego 9-miesięcz-
nego synka Tobiasza zdia-
gnozowano w Centrum 
Zdrowia Dziecka bardzo 
rzadkiego guza pirami-
dy kości skroniowej – he-
mangiopericytoma. Po 
konsultacji i wykonanych 
badaniach genetycznych 
próbki guza w klinice  
w Niemczech okazało się, 
że synek musi się zmierzyć 
z jeszcze groźniejszym 
przeciwnikiem jakim jest 
mięsak Ewinga.

Kiedy synek skończył  
7 miesięcy zaniepokoiło 
nas, że nie domykał prawe-
go oczka gdy płakał, ale na-
wet nie przypuszczaliśmy, 
że diagnoza będzie tak dla 
nas miażdżąca. Zaczęło 
się poszukiwanie przyczy-
ny. Na początku od lekarzy 
usłyszeliśmy, że jest to po-
rażenie nerwu twarzowego 
po przebytym zapaleniu 
ucha. Niestety po kilku se-
sjach rehabilitacji nic się nie 
poprawiło i zrobiono synowi 
tomografię i wtedy dowie-
dzieliśmy się że u nasze-
go synka w głowie czai się 
guz. Przewieziono nas do 
Centrum Zdrowia Dziecka  
i tu wykonano rezonans ma-
gnetyczny i biopsję guza. 
Po tych badaniach poin-
formowano nas, że guz na 
obecną chwilę jest nieope-
racyjny, dlatego Tobiaszek 
jest poddawany chemiote-
rapii która osłabia jego ma-
lutki organizm.

To początek jego drogi 
do zdrowia, a już dziś wie-
my, że 3 cykle chemiotera-
pii nie zadziałały i jest pro-
gresja guza. Nowotwór,  
z którym walczy nasz sy-
nek (mięsak Ewinga) jest 
bardzo rzadkim nowotwo-
rem występującym u tak 
małych dzieci, dlatego 
jest mało informacji na te-
mat przebiegu leczenia.  
W tej sytuacji onkolodzy 
nie potrafią określić jak dłu-
go będzie trwało leczenie  
i z  jakimi skutkami ubocz-
nymi przyjdzie nam się 
zmierzyć.

Tobiaszek rozpoczął 
kolejny cykl chemioterapii, 
która jest ułożona specjal-

nie dla niego.  Mamy na-
dzieję, że to leczenie przy-
niesie dobre skutki i guz 
zacznie się zmniejszać.



ROZRYWKA 30 LISTOPADA 201818

Hasło krzyżówki panoramicznej  z 23 listopada 2018: .
WILLA "KOLONIA JADZIN" W OTWOCKU.

Imieniny 
30 listopada - Fryderyka, Andrzeja
1 grudnia - Eligiusza, Blanki, Natalii
2 grudnia - Rafała, Pauliny, Balbiny
3 grudnia - Franciszka, Ksawerego
4 grudnia - Barbary, Krystiana
5 grudnia - Kryspiny, Saby
6 grudnia - Mikołaja, Angeliki

Święta... całkiem nietypowe
30 listopada - Dzień Białych Skarpetek

Białe skarpetki w niektórych kręgach są wręcz kultowe, a w
parze z sandałami prezentują się jak milion dolarów. Dziś warto
uczcić święto w jedyny słuszny sposób! Nie trzeba jednak
zakładać sandałów:)

1 grudnia - Dzień Numizmatyków

Miłośnicy kolekcjonowania monet nie przypadkowo świętują 1
grudnia. Właśnie tego dnia w 660 roku zmarł w Noyonie św.
Eligiusz, który jest patronem złotników. 

4 grudnia - Dzień Górnika

Barbórka to jedno z najbardziej znanych i hucznie obchodzonych
świąt w naszym kraju. Wypada 4 grudnia, w dzień św. Barbary
z Nikomedii patronki dobrej śmierci i trudnej pracy. Tego dnia
wszystkim górnikom warto życzyć przede wszystkim szczęścia,
bo przecież każdego dnia ryzykują swoje życie.

6 grudnia - Mikołajki

Dzień pierwotnie upamiętniający św. biskupa
Mikołaja z Miry, znanego również jako Mikoła-
ja Cudotwórcę, który m.in. uratował trzech
tonących żeglarzy, ocalił trzech niesłusznie
uwięzionych oficerów, a nawet zapewnił
posag trzem ubogim pannom, umożliwiając
im szczęśliwe zamążpójście. Dziś powszech-
nie łączy się dzień 6 grudnia z postacią Świętego
Mikołaja – starszego pana z białą brodą,
który upodobał sobie przemieszczenie się na saniach
ciągniętych przez renifery.

Kartka z
kalendarza

Krzyżówka panoramiczna z hasłem

SUDOKU
6 7 9 2

2 9 5

4 8 2 3

7 2

4 7 1 9

6

5 4 9 1

Grupa naszych otwockich
sportowców-wolontariuszy, za-
wodników JISSEN MMA z
Akademii Dalekowschodnich
Sztuk Walki (ADSW Jissenkan
Otwock) oraz crossfiterów  (z
klubu TRX Otwock), pomimo
fatalnych warunków atmosfer-
ycznych, poświęciła swój cenny
czas i energię, by z pełnym
zaangażowaniem wziąć udział

w ostatnim RUNMAGED-
DONIE. Gratulujemy hartu
ducha i kondycji -  niezbędnej
podczas całodziennego działa-
nia na tzw. “żywej przeszkodzie“
- stanowiącej ostatni element
trasy, którą mieli do pokonania
uczestnicy najpopularniejszego
w Polsce terenowego biegu z
przeszkodami.

Miro Plata

Sportowcy-wolontariusze 
z Otwocka w Runmageddonie



30 LISTOPADA 2018 19REKLAMA

Przygarnij 
mnie!

CELESTYNÓW Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt zachęca do adopcji jego  

podopiecznych. 

INFORMACJE O ADOPCJI:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie

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

BOLTO - ma ok. 5 lat. 
Jest wykastrowany, zdro-
wy i wesoły. Zero agresji, 
akceptuje innych ludzi. 
Czeka na ciepły dom.  
Nr 146/2018

DRZAZGA  - to młodziutka 
sunia, ma ok. 1 roku. Jest 
bardzo odważna i ciekaw-
ska. Na inne psy reaguje 
dość żywiołowo. Szuka-
my dla niej kochającego 
domu. Nr 266/2018

SZEJK – to ciekawski i przerażony pies. Jest energicz-
ny i potrzebuje zabawy oraz aktywnego wypoczynku.  
Z niecierpliwością czeka na spacery, mizianie, głaska-
nie. Zachęcamy do adopcji. Nr 242/2018
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Obecnie w klubie  
z Reguta działają drużyny: 
seniorska i młodzieżowa 
U-14. Przygotowania dru-
żyn do sezonu 2018/2019 
rozpoczęły się już wiosną 
2018 r. Prezes Albert Nie-
miec nie ukrywa, że po-
czątki budowy zespołu 
były trudne, ponieważ na 
terenie powiatu otwockie-
go jest mało zawodników 
mających doświadczenie  
w rozgrywkach futsalo-
wych, które w znacznym 
stopniu różnią się o rozgry-
wek piłkarskich na otwar-
tych stadionach. Dlatego 
też w klubie został zatrud-
niony Mariusz Milewski, 
reprezentant Polski i zdo-
bywca Pucharu Polski  
w futsalu.

Pierwszym rywalem 
RKS Bór Regut był zespół 
Ursusa Warszawy. Po-
czątkowe minuty meczu 
to napór na bramkę dru-
żyny gości. Przy odrobinie 
szczęścia już w pierwszej 
minucie mogło być 1:0 dla 
zespołu z Reguta, jednak 
zawodnicy z Warszawy 
przetrzymali ataki gospoda-
rzy i odpowiedzieli szybką 
akcją z lewej strony boiska, 
która zaowocowała zdo-

Szkolna drużyna tcho-
ukballa Jastrzębie - Śród-
borów Otwock, w której 
szeregach jest sześciu 
aktualnych medalistów 
ostatnich Mistrzostw Eu-
ropy, została zaproszona 
na 22 edycję Tchoukball 
Geneva Indoors. Turniej 
odbędzie się  w dniach od 
5 - 16 grudnia 2018 r.

Tchoukball Geneva In-
doors jest turniejem mię-
dzynarodowym. W tej edy-
cji wystąpi aż 150 zespołów 
z Europy i ze świata. Naj-
młodszym uczestnikiem 
turnieju będzie ośmiolatek, 
a najstarszym 84-latek.

Otwock, powiat otwocki 
i Polskę będą reprezento-

Inauguracja drugiej ligi futsalu
W sobotę, 24 listopada w hali sportowej w Celestyno-
wie odbył się pierwszy mecz mazowieckiej drugiej ligi 
futsalu. Futsal jest nowością, jeśli chodzi o piłkę noż-
ną w powiecie otwockim, a dla klubu RKS Bór Regut 
był to debiut w tego typu rozgrywkach

byciem gola. Podrażnieni 
stratą bramki gospodarze 
jeszcze częściej atakowa-
li bramkę zespołu Ursusa. 
Po jednaj z takich akcji 
mocnym strzałem po dłu-
gim rogu bramki z prawego 
skrzydła popisał się Kacper 
Matosek, bramkarz gości 
zareagował na strzał zbyt 
późno i piłka wylądowała  
w siatce. 

Zdobyta bramka na 1:1 
jeszcze bardziej pobudziła 
graczy RKS-u, którzy po-
szli za ciosem i w 14. minu-
cie zdobyli bramkę na 2:1.  
W końcówce pierwszej po-
łowy goście mieli jeszcze 
kilka okazji na wyrównanie 
wyniku, jednak świetnymi 
interwencjami popisywał 
się bramkarz gospodarzy. 
Wynik do przerwy 2:1 dla 
Reguta. 

Druga połowa meczu 
była tym, co uwielbiają ki-
bice, czyli walką o każdą 
piłkę - strzały z dystansu, 
które kilkukrotnie obijały 
słupki bramki gości oraz 
dramatyczna końcówka 
zakończona wynikiem 3:3. 
Po meczu odbyła się kon-
ferencja prasowa, na której 
można było zadawać pyta-
nia trenerom i zawodnikom 

obydwu drużyn.
Po pierwszej kolejce 

spotkań mazowieckiej dru-
giej ligi futsalu można po-
wiedzieć tylko jedno: warto 

przyjść i zobaczyć szybką, 
dynamiczną grę, obfitującą 
w składne i kombinacyjne 
akcje oraz świetne bramki. 
Kolejne spotkanie mazo-

wieckiej II ligi futsalu odbę-
dzie się w sobotę, 1 grud-
nia o godzinie 17:00 w hali 
sportowej w Celestynowie.

Michał Kwiecień

Medaliści Mistrzostw Europy jadą do Szwajcarii

wali w kategorii do lat 12 
uczniowie klasy sporto-
wej Szkoły Podstawowej 

nr 2 im. Ireny Sendlerowej  
w Otwocku, czyli Jastrzę-
bie- Śródborów. Jest to 

pierwsza polska drużyna, 
która zagra w tych prestiżo-
wych rozgrywkach.

Trzymamy kciuki i życzy-
my jak najlepszych wyników.

PŁ
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Oficjalnego otwarcia wy-
darzenia dokonał Grzegorz 
Michalczyk, przedstawi-
ciel Rady Powiatu Otwoc-
kiego, który podziękował 
wszystkim za przybycie  
i życzył wspaniałej zabawy 
podczas konkurencji spor-
towych. Następnie wszyscy 
uczestnicy wspólnie wyko-
nali przemarsz, podczas 
którego pozdrawiali swoje 
rodziny oraz kibiców, po 
czym Tomasz Celiński, te-
rapeuta zajęciowy, miłośnik 
sportu zaprosił wszystkich 
do wspólnej zabawy w dwa 
ognie jako formy rozgrzew-
ki. 

Rywalizację zespoło-
wą uczestnicy prowadzili  
w konkurencjach takich 
jak: rzut piłką do kosza, 
rzut piłką lekarską, wyści-
gi rzędów oraz przeciąga-
nie liny. Podczas przerw w 

W minioną sobotę, 24 
listopada w hali sportowej 
w Celestynowie odbyła 
się druga kolejka meczów 
fazy grupowej Turnieju 
Halowej Piłki Nożnej o Pu-
char Wójta Gminy Cele-
stynów. Także tym razem 
byliśmy świadkami walki 
do ostatnich minut me-
czu, świetnych akcji, sku-
tecznej obrony bramkarzy  
i pięknych goli. 

Spośród jedenastu dru-
żyn, które rywalizowały  
w trzech grupach, do fazy 
ćwierćfinałowej awans 
uzyskało tylko osiem. Już 
teraz zapraszamy wszyst-

W dniu 24 listopada 
2018 r. odbył się Mikołaj-
kowy Turniej Karate orga-
nizowany przez klub Pan-
cerni z Warszawy. Wzięło 
w nim udział około 130 
młodych karateków. Dru-
żyna Kazoku nie zawiodła, 
zdobywając 9 pucharów.

I miejsca w swoich ka-
tegoriach wiekowych zdo-
były: Natalia Bieńkowska, 
Helena Głębicka, Lena 
Gmitrzak, Iga Rogowska  
i Krzyś Semik. Zwycięz-
cy nie dali najmniejszych 
szans swoim przeciwni-
kom, wygrywając więk-
szość walk przed czasem 
albo z dużą przewagą.

Na II miejscu podium 
uplasowała się Maja Matla, 
która - po dwóch wygra-
nych walkach- spotkała się 
w finale ze swoją klubową 
koleżanką Igą. Maja mu-
siała uznać wyższość dużo 
bardziej doświadczonej 
przeciwniczki.

V Powiatowe Igrzyska Warsztatów Zajęciowych
Już po raz piąty w Otwocku odbyły się Powiatowe 
Igrzyska Warsztatów Zajęciowych. Tym razem rodzin-
na rywalizacja poprzez wspólną zabawę miała miejsce 
25 listopada w hali sportowej Zespołu Szkół Ekono-
miczno - Gastronomicznych im. Stanisława Staszica 
w Otwocku. W igrzyskach wzięli udział uczestnicy 
warsztatów z Otwocka, Radiówka i Michalina. 

zmaganiach wszyscy mieli 
także zapewnione atrakcje:  
malowanie twarzy, wyko-
nanie rysunku związane-
go z tematyką sportu oraz 
animacji. Celem igrzysk 
było zaktywizowanie osób 
z niepełnosprawnością in-
telektualną poprzez sport  
w wartościach fair play oraz 
integracja poprzez wspólną 
zabawę. 

Tomasz Celiński, któ-
ry przygotowywał wyda-
rzenie, na pytanie o plany 
związane z kolejną edycją 
igrzysk odpowiedział, że 
marzy mu się rozszerzenie 
rangi zawodów do woje-
wódzkiej lub nawet ogól-
nopolskiej. Zaznaczył, że 
nie po to, aby rywalizować 
i wygrywać, ale po to, żeby 
uczestnicy mogli poznać 
nowych kolegów i koleżan-
ki oraz cieszyć się wspólnie 

spędzonym aktywnie cza-
sem. 

W tym roku wszyscy 
uczestnicy zawodów byli 
zwycięzcami - wszyscy 

odebrali złote medale i pu-
chary za pierwsze miejsce, 
ponieważ wykazali się wiel-
kim zaangażowaniem i wy-
siłkiem podczas konkuren-

cji. Organizatorem Igrzysk 
było Starostwo Powiatowe 
w Otwocku.

Michał Kwiecień

Worek medali 
dla zawodników klubu Kazoku!

III miejsce - po bardzo 
ciekawych i emocjonu-
jących walkach - zajęli: 
Maciej Cywiński, Natalia 
Gwiazdowicz oraz Piotr Syl-
wanowicz. Mimo małego 
doświadczenia wykazali się 
oni duchem walki i dzielnie 
próbowali dostać się do fi-
nału.

W zawodach startował 
jeszcze Paweł Walczak, 
któremu tym razem nieste-

ty nie udało się dostać do 
strefy medalowej.

Był to kolejny świetny 
start zawodników Klubu 
Karate Shinkyokushin Ka-
zoku, którzy przed święta-
mi przywieźli kolejny worek 
medali. Serdecznie gratu-
lujemy! A już za dwa tygo-
dnie zapraszamy do ZSEG 
w Otwocku na Mistrzostwa 
Klubowe.

MM

kich do wspólnego kibico-
wania 9 grudnia od godzi-
ny 17:00 w hali sportowej 
w Celestynowie.

Organizatorem turnie-
ju jest Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Cele-
stynowie.

Poniżej przedstawia-
my terminarz gier fazy 
ćwierćfinałowej:
09.12.2018
17:00 Zielony Celestynów 
– Old Boy
17:45 Orki z Majorki – 
Kasztany
18:30 Celes Team – Regut
19:15 FC Antoninek – 
SKY

Faza grupowa 
turnieju halowej piłki nożnej 
w Celestynowie zakończona
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W dniach 18 – 19 listo-
pada w Rzeszowie odby-
ła się kolejna edycja za-
wodów jazdy na rolkach  
z cyklu World Slalom Se-
ries - Rzeszów Slalom Bat-
tle 2018. Podczas dwóch 
dni imprezy uczestnicy 
zmagali się w kategoriach: 
Battle, Speed i Free Jump. 
Zawody Rzeszów Battle 
Slalom to oficjalne zawody 
World Slalom Series o ran-
dze 2 kubków.

Pierwszego dnia, w kon-
kurencji speed slalom, Ka-
sia Gzyl okazała się bez-
konkurencyjna w kategorii 
junior. To było już drugie 
z rzędu zwycięstwo Kasi 
w tej kategorii. Świeżo po-
wołana kadrowiczka Kin-
ga Kos także znalazła się 
w ścisłej czołówce, choć 
tym razem na najgorszym 
z możliwych miejsc - 4.  
W juniorkach Gosia Pisz-
czadowska zajęła 8 miej-
sce i  udowodniła, że trze-
ba walczyć do samego 
końca, pokonując w 1/8 
finału liderkę po kwalifika-
cjach. W najmłodszej kate-
gorii kadetów - Olga Mazur 
sklasyfikowana została na 
6 miejscu. Jedyna senior-
ka z Otwocka, Halina La-
briga, zakończyła speed 
slalom na 5 miejscu.

Podczas drugiego dnia 
zawodów, czyli w Battle 
Slalom, Wilki już na po-
dium nie stawały, jednak  
i tak wyniki mogą cieszyć. 
Bardzo dobrze spisała się 
Olga Mazur w kategorii ka-
detek, docierając do finału. 
Ostatecznie zajęła 4 miej-

Pracowity weekend  
zawodników UKS Wilki

W miniony weekend otwockie Wilki brały udział  
w dwóch wydarzeniach rolkowych. Jedni walczyli  
w odległym Rzeszowie, podczas gdy inni rywalizowali 
w Mińsku Mazowieckim.

sce. W juniorkach najlepiej 
jeździła Kinga Kos, awan-
sując do półfinału. W koń-
cowej klasyfikacji zajęła  
7 miejsce. W tej samej ka-
tegorii Gosia Piszczadow-
ska zajęła 13 miejsce, od-
padając w ćwierćfinale. 

Niestety, ze wzglę-
du na duże przesunięcie  
w czasie poszczególnych 
konkurencji, w Battle nie 
wystartowała Halina La-
briga. Z tego samego po-
wodu żadna zawodniczka 
Wilków nie wzięła udziału  
w konkurencji, w której na-
leżą do najlepszych, czyli 
we Free Jump’ie.

W zawodach w Rzeszo-
wie brały udział także: Ro-
zalia Kępińska, Ida Pożoga 
i - debiutująca w zawodach 
freestyle slalom - Kinga 
Chudzik.

Wyjazd do Rzeszowa 
był ostatnim sprawdzia-
nem przed zbliżającymi 
się Mistrzostwami Polski 
w Kętrzynie. W dniach 
14-16 grudnia reprezen-
tacja zawodników UKS 
Wilki Otwock wyjedzie na 
Warmię i Mazury walczyć 
o jak najlepsze wyniki, re-
prezentując Otwock i pro-
mując jazdę na rolkach. 
Trzymamy kciuki i liczymy 
na świetne starty.

Zawody w Mińsku Ma-
zowieckim zorganizowane 
były w ramach Mazowiec-
kiej Ligi Bladecross. Na 
specjalnie przygotowanym 
torze przeszkód otwoccy 
rolkarze spisali się bardzo 

dobrze, stając na podium 
czterokrotnie w różnych 
kategoriach wiekowych. 
Najlepiej wypadł Rafał To-
karzewski, który startował 
w kategorii razem z rodzi-
cami i pokonał wszystkich 
bez najmniejszych pro-
blemów, nawet  z dużym 
zapasem czasowym. Na 

pierwszym miejscu swój 
udział zakończyła tak-
że Partycja Wojtkowska. 
Ksawery Słabęcki oraz 
Nikola Węgrzynowicz wy-
walczyli brązowe medale. 
Tuż za podium stanęły: 
Ula Sychowicz oraz Ola 
Niemczyk. Pozostali re-
prezentanci, a dokładniej 

- reprezentantki Wilków: 
Iza Sychowicz, Wiktoria 
Kostrzewa, Amelka Latu-
szek, Zuza Chryk i Wik-
toria Wróbel także spisały 
się świetnie. Czekamy na 
kolejne sukcesy w najbliż-
szym czasie.

Agnieszka Zyśk-Pożoga
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W 1918 r. Polki dzięki 
tej ustawie stały się peł-
noprawnymi obywatelka-
mi odzyskanego kraju. Tę 
emancypację, o którą za-
biegały już XIX-wieczne 
sufrażystki, przyspieszy-
ła I wojna światowa. W jej 
trakcie wiele kobiet musiało 
przejąć prace i role męż-
czyzn wysłanych na front. 
Te cztery lata wojny to 
był czas nieodwracalnych 
zmian społecznych. Co nie 
znaczy, że Polki po uzy-
skaniu praw zaczęły być 
od razu równo traktowane  
z mężczyznami. 

Najbardziej zaangażo-
wane działaczki kobiece 
były wtedy przekonane, że 
mogą wnieść wiele nowe-
go i dobrego do wymarzo-
nej Polski. Miały mnóstwo 
do zaoferowania, bo już 
zdążyły się sprawdzić jako 
wychowawczynie, nauczy-
cielki i strażniczki polsko-
ści. Mocno też wierzyły, że 
wystarczy zmienić prawo, 
by urzeczywistnić równość 
bez względu na płeć. Po-
trzeba było jednak  jesz-
cze kilku dekad, by wszy-
scy zrozumieli, że same 
przepisy nie wystarczą. Że  
o równość trzeba nieustan-
nie walczyć...

Rocznica uzyskania 
praw obywatelskich to do-
bra okazja do wspomnień 
właśnie o zapomnianych, 
choć dzielnych i zaangażo-
wanych kobietach.

Otwocczanki - patriotki
W wydanej z okazji ob-

chodów 100-lecia odzy-
skania przez Polskę Nie-
podległości publikacji pt. 
„Działalność oraz idea Jó-
zefa Piłsudskiego w krę-
gach otwockiej tradycji” jej 
autor Stanisław Zając kilka-
krotnie wspomina o odważ-
nych i aktywnych otwoc-
czankach. Poniżej dwa 
przykłady z jego książki.

Wanda Bassakówna, 
przez kilkadziesiąt lat na-
uczycielka w otwockich 
przedszkolach, już w 1915 
roku podczas pobytu Józe-
fa Piłsudskiego w Otwocku 

Podwójna wolność Polek
1918 rok to dla nas, Polek, szczególna data - nasze 
prababcie, babcie uzyskały bowiem wtedy podwójną 
wolność. W środę, 28 listopada br. minęło dokładnie 
sto lat od podpisania przez naczelnika państwa Józefa 
Piłsudskiego dekretu przyznającego prawa wyborcze 
kobietom. 

należała do niezbyt wiel-
kiego grona ludzi „mniej 
lękliwych”, jawnie odwie-
dzających Komendanta, co 
sama później wspominała:

Rok 1915... to także 
pamiętny rok i dla mnie. 
Wśród takich wydarzeń go-
niących się w zawrotnym 
tempie, a śledzonych prze-
ze mnie i odczuwanych 
całą duszą Polki patriotki  
i tajnej nauczycielki polskiej, 
jak objawienie wśród ciem-
ności spada na mnie wieść, 
że Komendant Legjonów, 
że Wódz Polskiego Woj-
ska przyjechał do Otwocka 
i mieszka w jednym z tutej-
szych pensjonatów![...]

Zebrałam wszystkie 
dzieci, uczęszczające do 
ochronki im. Marii Konop-
nickiej, wytłómaczyłam, 
że idziemy powitać pana  
w szarym mundurze Ko-
mendanta Wojska Polskie-
go. Wyruszyłam z niemi 
do pensjonatu J. Nestoro-
wiczówny, w której Józef 
Piłsudski przebywał. Gdy 
mu zameldowano moje 
przybycie, natychmiast wy-
szedł na werandę i przyjął 
dziwną defiladę: 50 dzieci 
z kwiatami w rękach, które 
przechodząc obok werandy 
śpiewały i składały kwiaty 
do nóg Wodza. Komendant 
patrzył z namaszczeniem 
i dziękował. Mnie radość 
rozpierała ze spełnionego 
czynu.

*
W trakcie ofensywy bol-

szewickiej 1920 roku „Duże 
zaangażowanie wykazy-
wały członkinie Koła Polek; 
stowarzyszenie to było kon-
tynuacją Koła Pań założo-
nego w 1906 roku. Skupia-
ło głównie żony otwockich 
lekarzy. Przewodniczącą 
była Wacława Cybulska, 
skarbniczką - Władysława 
Dobraczyńska, a sekretar-
ką - Helena Mierosławska. 
W zarządzie pracowała też 
Jadwiga Nestorowiczówna. 
Członkinie Koła założyły 
gospodę dla żołnierzy, po-
nadto własnym kosztem 
utrzymywały drużynę party-
zancką pod Teklinkiem”.

Galeria prababć
O przyznaniu praw wy-

borczych Polkom przypo-
mina zorganizowana przez 
Instytut Pileckiego na Kra-
kowskim Przedmieściu  
w Warszawie wystawa „Po-
dwójnie wolne. Prawa po-
lityczne kobiet 1918”. Po-
nadto od 28 listopada do 26 
stycznia 2019 roku Insty-
tut będzie zbierać zdjęcia  
i opowieści o wyjątkowych 
kobietach, naszych bab-
ciach i prababciach. Stwo-
rzą one dodatkową część 
wystawy o kobietach, która 
ma jeździć po Polsce i Eu-
ropie. Zdjęcia i opowieści 
można wysyłać na adres 
prababcie@instytutpilec-
kiego.pl  lub zanieść do In-
stytutu do zeskanowania. 

W takiej galerii z pew-
nością zwracałyby uwagę 
dawne mieszkanki Józefo-
wa, których fotografie ich 
potomkowie przekazali do 
Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej do zbiorów CATL. Ko-
lekcja tych zdjęć jest spora 
- warto przyjrzeć się kobie-
tom z pokolenia, które jako 
pierwsze miało możliwość 
głosować…

Kazimiera Zalewska

Aleksandra Piłsudska z Józefem Piłsudskim i córkami
fot. Biblioteka Narodowa Polona

1920. Felicja Dębowska. Ko-
lekcja Anny Katanowskiej  
z domu Łuniewskiej. Fot. MPB 
w Józefowie/CATL / CC-BY-NC

Siostry - babcia i ciotka ofiarodaw-
czyni Reginy Paziewskiej z d. Kar-
watowicz; Początek XX w. Fot. MPB 
w Józefowie/CATL / CC-BY-NC

Lata 20. Maria Karwatowicz  
z d. Giedyńska
Fot. MPB w Józefowie/CATL/ 
CC-BY-NC

Lata 20. Helena Katanowska  
z d. Kondys. Anna Katanowska - 
ofiarodawca. Fot. MPB w Józefowie/
CATL / CC-BY-NC


