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grody rozdane. Publiczność 
pokornie rozeszła się do 
swoich domów i pogrążyła 
w codziennych obowiąz-
kach. Jeśli któregoś dnia 
na swojej wyboistej drodze 
napotkają Zwycięzcę, nie 
będzie on już do nich się 
uśmiechał. Będzie wynio-
sły, dumny i nieprzystęp-
ny. Nie będzie też skory do 
rozmowy, a już na pewno 
nie do świadczenia pomo-
cy. Że obiecywał? Cóż, 
dla wszystkich nie starcza 
chleba, gdyż bochen jest 
niewielki. Ponadto, gdyby 
wyścig do koryta miałby 
cokolwiek odmienić, byłby 
zakazany.

Panowie Wygrani, nie 
gadajcie, nie kłóćcie się 
podczas pieczenia chleba, 
bo wyjdzie wam zakalec. 
Jak zwykle zresztą!

Andrzej Kamiński
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Wyścig do koryta zakoń-
czony. Wielu zostało stra-
towanych i wgniecionych 
w glebę. No, ale taka jest 
cena tego bezpardono-
wego biegu. Dobiec uda-
ło się nielicznym. Tym, 
którzy potrafili perfekcyj-
nie wykorzystać słabości 
i potknięcia innych. 

Zwycięzcy usadowili się 
wygodnie na miękkich krze-
sełkach, uzgodnili kto z kim 
ma trzymać, by wyrwać dla 
siebie jak najwięcej jadła. To 
cóż, że konkubinaty są eg-
zotyczne. Ważna jest prze-
waga nad innymi, bo daje 
możliwość rządzenia. A kto 
rządzi, ma żarcie.

Biegacze, by uzyskać 
poklask publiczności, popi-
sywali się kwiecistą mową, 
ufryzowaną czupryną i obie-
cywali gruszki na wierzbie. 
Z rozdziawionymi gębami 
słuchano, gdy jeden przez 
drugiego chwalili się, czego 
dokonają, będąc już przy 
korycie. Twierdzili z powa-
gą, że wiedzą jak podzielić 
jadło, by wystarczyło go dla 
każdego. Że nikt nie będzie 
głodny.

Słuchając ich, przypo-
mniały mi się konstruktywne 

Piórem kronikarza

Koryto już oblężone
przemówienia Władysława 
Gomułki wygłaszane do na-
rodu. W każdym z nich mó-
wił o chlebie.

- Towarzysze, partia i 
rząd nie szczędzą wysiłków, 
aby powiększył się bochen 
chleba i aby wystarczyło go 
dla wszystkich. Pamiętam, 
jak wykrzykiwał te słowa na 
czarno-białym ekranie tele-
wizora, mocno wymachując 
rękoma - Ale, proszę towa-
rzyszy, to co partia i rząd 
wypracują w dzień, to oby-
watele psują w nocy, bo po-
pulacja rośnie i ten bochen 
jest wciąż za mały.

Mam swoje lata, więc pa-
miętam, co o „pierwszym” 
szeptano wówczas złośli-
wie. Ponoć wieś, z której 
pochodził była tak biedna, 
że mózgi w niej dzielono na 
czworo, by wystarczyło dla 
każdego.

Niestety, podobnie bied-
ne wsie są też dzisiaj, a 
chłopaki z nich pochodzące 
marzą o karierze politycz-
nej. Cóż, każdy chce mieć 
swoje pięć minut, by się na-
chapać.

Zasłuchana publiczność 
nadziwić się nie może, że 
biegacze, którzy wcze-

śniej byli już zwycięzcami, 
obiecują chleb podzielić 
uczciwie i sprawiedliwie. 
– Jakże to? – pytają jeden 
drugiego – Mieli okazję 
to uczynić. Czyżby teraz 
chleba było więcej? Czy 
też może mądrości biega-
czom przybyło?

Historia kołem się toczy. 
Oto kilka lat temu minister 
finansów RP Grzegorz Ko-
łodko upiekł olbrzymi bo-
chen chleba i kroił go przed 
kamerami telewizyjnymi 
tak, by cały naród mógł wi-
dzieć, jak sprawiedliwie go 
dzieli. Aktualnie premier 
Morawiecki obiecuje, że 
nikt w kraju głodny nie bę-
dzie. Jednocześnie wyraża 
zgodę na podwyżki energii 
elektrycznej i gazu w wyso-
kości prawie 70%. Znaczy 
to, że za chleb, za mleko, 
za makaron, za wędliny, 
ryby, kaszę, mąkę i masło 
zapłacimy 70% więcej.

Jednak ci bliżej stołu rzą-
dowego najedzą się do syta, 
a niektórzy z posłów scho-
wali już co nieco nawet za 
pazuchę, by posilić się póź-
niej  w myśl zasady: „Kto ze 
sobą nosi, nikogo nie prosi”.

Bieg zakończony. Na-

Fundacja na rzecz Nauki 
Polskiej od 27 lat przyznaje 
doroczne nagrody dla wy-
bitnych naukowców.

W tym roku czterech 
profesorów: Andrzej Dziem-
bowski z Instytutu Bio-
chemii i Biofizyki PAN w 
Warszawie, Andrzej Gałę-
ski z Centrum Badań Mo-
lekularnych i Makromole-
kularnych PAN w Łodzi, 

Statuetki Kozłowskiego 
nagrodami naukowców

Krzysztof Pachucki z Uni-
wersytetu Warszawskiego i 
Timothy Snyder z Uniwer-
sytetu Yale USA – otrzy-
mało prestiżowe nagrody  
i statuetki, których auto-
rem jest wybitny rzeźbiarz  
z Otwocka Ryszard Kozłow-
ski. Uroczystości odbyły się 
5 grudnia br. w sali balowej 
Zamku Królewskiego.

Dyplomy wyróżnionym 

naukowcom i statuetki wrę-
czył prezes Fundacji prof. 
Maciej Żylicz, a gratulacje 
złożyli: minister nauki i szkol-
nictwa wyższego Jarosław 
Gowin, wiceminister kultury 
i dziedzictwa narodowego 
Magdalena Gawin i wice-
marszałek sejmu RP Małgo-
rzata Kidawa-Błońska.

Nagrodzeni już po oficjal-
nej uroczystości poprosili 

artystę Ryszarda Kozłow-
skiego, aby zapozował z 

nimi do wspólnego zdjęcia.
AnKa

SPROSTOWANIE

W poprzednim wy-
daniu tygodnika 
iOtwock.info w arty-
kule „Transmisje pół 
na pół” podaliśmy jak 
się okazało częścio-
wo błędną informa-
cję. Otóż transmisje 
z obrad Rady Gminy 
Celestynów oraz Rady 
Powiatu Otwockiego 
odbywają się od I sesji 
nowej kadencji. Za ten 
błąd Czytelników oraz 
wymienione samorzą-
dy przepraszamy.

Jednak trzeba przy-
znać, że linki do trans-
misji nie są łatwe do 
znalezienia - szczegól-
nie jeśli chodzi o Ce-
lestynów (patrz: BIP.
celestynow.pl, zakład-
ka Ważniejsze akty 
prawne, dalej - Uchwa-
ły - folder Uchwały, 
transmisje). Informacje  
o transmisji umieszczo-
no głęboko w Biuletynie 
Informacji Publicznej, 
jakby mieszkańców, 
którzy w większości nie 
zaglądają do BIP, te re-
lacje nie interesowały.

Redakcja  
iOtwock.info
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Sprawa pen-
sji dla dla nowo 
wybranego pre-
zydenta Otwocka 
Jarosława Mar-
gielskiego była 
omawiana pod-
czas posiedzenia 
komisji budżetu i 
gospodarki miej-
skiej - obradują-
cej w przerwie II 
sesji rady miasta 
tej kadencji, która 
odbyła się 29 listopada. 

Padły trzy propozycje: 
radny Marcin Kraśniew-
ski z ugrupowania prezy-
denta zgłosił wniosek, aby 
przyznać mu maksymalne 
wynagrodzenie w łącznej 
wysokości 9660 zł ( pensja 
zasadnicza - 4800 zł, do-
datek funkcyjny - 2100 zł, 
dodatek specjalny - 2760 
zł) - w uznaniu za poprzed-
nią pracę w roli przewodni-
czącego rady miasta oraz z 
powodu braku  wiceprezy-
dentów i sekretarza. 

Radny Ireneusz Pa-
śniczek (spoza koalicji) z 
kolei zaproponował, aby 
wynagrodzenie  naliczyć 
od dolnej granicy - łącznie 
byłoby to 7800 zł brutto 
( podstawa 3600 zł, plus 
dodatki 2280 zł i 1920 zł), 
ponieważ prezydent dopie-

Na początku nowej 
kadencji rady muszą 
określić wynagrodze-
nie wybranych włoda-
rzy. W naszym powiecie 
jeszcze nie wszystkie 
gminy podjęły stosow-
ne uchwały. Z dostęp-
nych w tym momen-
cie na BIP-ach danych 
można powiedzieć, że 
najlepiej postanowiła 
wynagrodzić swojego 
burmistrza Rada Miasta 
Józefowa (oprócz staro-
sty, który jest wynagra-
dzany wg zasad innego 
rozporządzenia niż bur-
mistrzowie i wójtowie). 

Burmistrz Józefowa Ma-
rek Banaszek - 10 620

• wynagrodzenie zasadni-
cze - 4800 zł 

Maksymalna 
pensja 

prezydenta
Rada Miasta Otwocka postanowiła przyznać nowemu 
prezydentowi maksymalne możliwe w tym momencie 
wynagrodzenie, czyli 9660 zł.

ro zaczyna pracę na tym 
stanowisku. Trzecią pro-
pozycję - wypośrodkowa-
ną - złożył radny Ireneusz 
Wojtasik: łącznie pensja 
miałaby wynieść 8800 zł. 
Jego zdaniem takie wyna-
grodzenie dawałoby moty-
wację do pracy.

Za maksymalnym wyna-
grodzeniem głosowało 13 
radnych, czterech wstrzy-
mało się od głosu, jeden 
był przeciw. Tym samym 
nowy włodarz Otwocka na 
początek zarabia prawie 
200 zł więcej miesięcznie 
niż poprzednik, chociaż nie 
przysługuje mu jeszcze do-
datek stażowy powyżej 5 lat 
pracy, który miał były pre-
zydent Szczepaniak jako 
czwartą składową swojego 
uposażenia.

ZetKa

Wynagrodzenia  
włodarzy samorządów

• dodatek funkcyjny - 2100 zł 
• dodatek specjalny - 2760 zł
• dodatek za wieloletnią pra-
cę - 960 zł 

Wójt gminy Wiązowna 
Janusz Budny - 10 180 zł

• wynagrodzenie zasadnicze 
- 4700 zł 
• dodatek funkcyjny - 1900 zł 
• dodatek specjalny - 2640 zł
• dodatek za wieloletnią pra-
cę - 940 zł 

Wójt gminy Kołbiel Adam 
Budyta -  10 180 zł

• wynagrodzenie zasadnicze 
- 4700 zł 
• dodatek funkcyjny - 1900 zł 
• dodatek specjalny - 2640 zł
• dodatek za wieloletnią pra-
cę - 940 zł 

Wójt gminy Osieck  
Karolina Zowczak 

- 8 432 zł

• wynagrodzenie zasadni-
cze - 4700 zł 
• dodatek funkcyjny - 
1700 zł 
• dodatek specjalny - 1280 zł
• dodatek za wieloletnią 
pracę - 752 zł 

Starosta otwocki Cezary 
Łukaszewski - 10940 zł 
(propozycja uchwały do 

podjęcia 6.12.2018)

• wynagrodzenie zasadni-
cze - 5000 zł 
• dodatek funkcyjny - 2100 
zł 
• dodatek specjalny - 2840 zł
• dodatek za wieloletnią 
pracę - 1000 zł

Red. 

W MAGAZYNIE KOLONIALNYM (KARCZEWSKA 23)
znajdziesz piękne lalki i różnorodne figurynki - damy,
tancerki, anioły, koty i inne zwierzęta - czyli idealne
prezenty dla dziewczynek dużych i małych. 
Sklep to prawdziwa kopalnia prezentów: w asortymencie
są tam oryginalne poduchy, obrusy, wazony, świece,
lampiony, obrazy i ramki  - które moga być niezwykłym
podarkiem pod choinkę. MAGAZYN KOLONIALNY to
sklep, gdzie pachnie kadzidło, gdzie czuje się dobrą
energię, gdzie prostota stylu kolonialnego miesza się
z Orientem. POLECAMY NA ŚWIĄTECZNE ZAKUPY!

* MAGAZYN KOLONIALNY ** MAGAZYN KOLONIALNY *
OTWOCK, UL. KARCZEWSKA 23OTWOCK, UL. KARCZEWSKA 23

ORYGINALNE LALKI NA PREZENT
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Sprawczyni zdarzenia zo-
stała ukarana mandatem  
i 6 punktami karnymi. Obo-
je kierowcy to mieszkańcy 
Otwocka, oboje byli trzeź-
wi.

SW
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Dość spektakularnie wy-
glądała kolizja drogo-
wa na ul. Narutowicza  
w Otwocku – Śródbo-
rowie. Sytuacja miała 
miejsce w poniedziałek,  
3 grudnia o godz. 8.20. 

Trzeba zaznaczyć, że 
o tej porze było jeszcze 
bardzo ślisko, a piaskarka 
przejechała niedługo po 
zderzeniu. Kobieta prowa-
dząca bmw kombi w stronę 
przejazdu, na wysokości 
ul. Syrokomli wpadła w po-
ślizg, uderzyła w słup trak-
cji elektrycznej. Następnie 
auto zarzuciło na przeciw-
legły pas i tu zderzyło się  
z nadjeżdżającą z prze-
ciwka toyotą. Kobieta po-
dróżowała z dwójką ma-

Śródborów: poślizgiem w słup

łych dzieci. Na szczęście 
nikt nie ucierpiał, chociaż 
dla pewności wezwano na 
miejsce zespół ratownictwa 
medycznego. W wyniku 
uderzenia został złama-
ny betonowy słup, zerwa-

ne przewody elektryczne,  
a uliczna lampa zawisła  
2 m na jezdnią. Na miejsce 
przybyły dwa zastępy stra-
ży, które zabezpieczały te-
ren oraz policja. Odcinek ul. 
Narutowicza był zamknięty 

dla ruchu pojazdów przez 
kilka godzin, a pracownicy 
pogotowia energetycznego 
usuwali awarię do późnych 
godzin nocnych. Na szczę-
ście skończyło się na stra-
chu i stratach materialnych. 

Faktycznie, na łuku dro-
gi powiatowej między Dąb-
rówką i Celestynowem było 
bardzo ślisko. Dwaj męż-
czyźni: kierowca i pasażer 
nie ucierpieli. Stali spokoj-
nie na chodniku w oczeki-
waniu na wezwaną już po-
moc drogową. W pewnej 
chwili, przed ich oczami 
przejechała piaskarko-so-
larka. – O,… teraz jedzie 
– ostentacyjnie skwitował 
jeden z nich. Powiedzenie 
„Lepiej późno niż wcale” 
byłoby marną pociechą 
dla obu panów. Jedynym 
pozytywem w tej sytuacji 

W sobotę, 1 grudnia za-
palił się dom jednoro-
dzinny w Całowaniu.

Kiedy po godz. 17.00 
strażacy przybyli na miej-
sce, z poddasza wydoby-
wał się dym. Szybko za-
bezpieczono teren wokół, 

Prawdopodobnie ofiarą 
zadymienia lub zaczadze-
nia padła 95-letnia kobieta 
w Józefowie. We wtorek 
(4.12) ok. godz. 15.30 we-
zwano służby na ul. Samo-
rządową. Kiedy ratownicy 
dotarli pod wskazany ad-
res, zastali kobietę leżąca 
na podłodze w kuchni swo-
jego domu - była już nie-

Na początku listopada 
do komendy powiatowej 
policji zgłosiła się 78-let-
nia kobieta, mieszkanka 
Otwocka, z plikiem bank-
notów. Pieniądze znala-
zła na ogrodzeniu przy ul. 
Andriollego w Otwocku, 
w okolicach parku miej-
skiego. Początkowo pró-
bowała sama odnaleźć 
właściciela gotówki, pyta-
jąc w pobliskiej cukierni  

Niebezpieczny 
zakręt

Ofiarą gołoledzi padli pracownicy służb komunalnych. 
W środę, 5 grudnia w godz. rannych ich samochód 
wpadł w poślizg i zsunął się do rowu. 

okazała się chyba tylko nie-
planowana przerwa śnia-
daniowa.

Niestety, wiele kolizji  
i wypadków miało miejsce 
na tym zakręcie drogi,czyli 
pomiędzy rondem w Dą-
brówce i Celestynowem. 
Nie trzeba być specjalistą, 
aby stwierdzić, że łuk drogi 
jest tam źle wyprofilowany, 
a siła odśrodkowa podczas 
jazdy nie działa tu należy-
cie. Apelujemy do zarządcy 
drogi, aby zwrócił uwagę na 
to niebezpieczne miejsce 
na mapie naszego powiatu.

SW

Pożar w Całowaniu
zaś do środka skierowano ra-
towników w maskach celem 
przeszukania pomieszczeń. 
W środku nie było nikogo. 
Do gaszenia pożaru użyto 
podnośnika hydraulicznego, 
z którego podano jeden prąd 
wody przez specjalnie utwo-
rzone w dachu otwory rewi-

zyjne. W wyniku pożaru 
zniszczeniu uległa więźba 
dachowa i blaszane pokry-
cie. Akcja trwała 4 godzi-
ny. Domostwo ratowało 32 
ratowników z 6 zastępów  
(w tym dwie jednostki ra-
townictwa gaśniczego).

SW

Czad w Józefowie
przytomna, ale oddychają-
ca. Przy niej znajdowała się 
jej córka. Obie ewakuowano 
na zewnątrz i przekazano 
ratownikom medycznym. 
Następnie zlokalizowano 
źródło zadymienia – tliły się 
materiały tekstylne w sąsied-
nim pomieszczeniu. Pożar 
bardzo szybko dogaszo-
no. Urządzenie do pomiaru 

tlenku węgla w powietrzu 
wskazało 80 ppm. Jak po-
daje oficer prasowy otwoc-
kiej straży mł. kpt. Maciej 
Łodygowski, każde stęże-
nie czadu jest niebezpiecz-
ne: może powodować 
zawroty głowy i mdłości,  
a często natychmiastową 
śmierć.

SW

Pieniądze czekają
i na placu zabaw. Nieste-
ty – bezskutecznie. Po-
stanowiła więc przekazać 
znalezisko mundurowym  
z prośbą o pomoc w odna-
lezieniu właściciela. Słowa 
uznania kierujemy w stronę 
uczciwej otwocczanki i za-
dajemy sobie pytanie: ,,Czy 
ja w tej sytuacji zachował-
bym/zachowałabym się tak 
samo?” Dziękujemy pani, 
która w tym zwariowanym 

świecie przywraca wiarę 
w człowieczeństwo. Pie-
niądze już od miesiąca 
cierpliwie czekają na ko-
mendzie. Sprawą zajmuje 
się dzielnicowy aspirant 
Jakub Pierzchała. Z po-
licjantem można kontak-
tować się bezpośrednio 
pod nr tel. 600 997 497 
lub (22) 60 41 301.

SW
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Niechronieni uczestnicy 
ruchu drogowego to m.in. 
piesi. Są najbardziej na-
rażeni na tragiczne skutki 
wypadków. W ostatnich 
dniach doszło do dwóch 
takich zdarzeń w naszym 
powiecie. I tak w czwar-
tek, 29 listopada  o godz. 
17.00 na ul. Wawerskiej  
w Józefowie, przy galerii 
Milo Park, kierująca oplem 
zafirą 64-letnia miesz-

 Dwie ofiary śmiertelne  
na przejściach dla pieszych

W ciągu ostatniego tygodnia na terenie powiatu otwockiego dwie kobiety zmarły  
w wyniku potrącenia w trakcie przechodzenia przez jezdnię. Policja poszukuje 
świadków zdarzeń.

kanka Józefowa potrąciła 
na przejściu dla pieszych 
50-letnią mieszkankę woj. 
warmińsko-mazurskiego. 
Dobę później potrącona ko-
bieta zmarła w szpitalu.

Kilka dni po tym zdarze-
niu, we wtorek, 4 grudnia 
na ul. Staszica w Otwocku 
nissan micra, prowadzony 
przez 44-letnią mieszkankę 
Otwocka, potrącił na przej-
ściu dla pieszych 82-letnią 

kobietę również z Otwoc-
ka. Niestety i tu skutek był 
śmiertelny - kobieta zmarła 
niedługo po przewiezieniu 
do szpitala. W obu przy-
padkach kierujące pojazda-
mi były trzeźwe.

W związku z tymi sy-
tuacjami otwocka policja 
kieruje apel do wszystkich 
świadków obu zdarzeń  
z prośbą o pomoc w wy-
jaśnieniu ich okoliczności. 

Informacje można prze-
kazywać pod nr 22/60 41 
304. Sprawami zajmuje się 

komisarz Zbigniew Kościa-
nek.

SW

O t w o c k  
w późnych go-
dzinach nocnych 
potrafi czasem 
rozb rzm iewać 
głośnym rykiem 
s a m o c h o d o -
wych silników. 
Na szczęście, 
niektórzy miesz-
kańcy są dobrze 
wyczuleni na to 
patologiczne zja-
wisko i natych-
miast informują 
stosowne służ-
by. Tak też stało 
się pewnej listopadowej 
nocy. Po godzinie 23.00 
do funkcjonariusza dy-
żurnego otwockiej KPP 
wpłynęła telefoniczna 
prośba o interwencję. 
Okazało się, że pomię-
dzy Otwockiem i Józefo-
wem kierowca osobowe-
go mercedesa urządził 
sobie tor wyścigowy. 

Samochód osobowy zde-
rzył się z ciężarówką na 
drodze krajowej nr 50 
przy skrzyżowaniu z ul. 
Wojska Polskiego w Ce-
lestynowie. 

Prowadząca auto oso-
bowe 72-letnia mieszkanka 
naszego powiatu wyjeżdża-
ła właśnie z tej ulicy. Mia-
ło to miejsce w czwartek, 
29 listopada przed godz. 
14.00. Kobieta nie ustąpiła 
pierwszeństwa przejazdu 
prowadzącemu w kierunku 
Kołbieli ciężarowe volvo, 
34-letniemu mieszkańcowi 
woj. śląskiego. Na szczę-

Policja przestrzega 
przed przywłaszczeniem 
sobie rzeczy, nawet ta-
kich, które wyglądają na 
porzucone. Nie mając 
złych intencji, możemy zo-
stać posądzeni o kradzież. 
Prawdopodobnie właśnie 
taka sytuacja miała miejsce 
w Otwocku. Z nieogrodzo-
nego placu zniknęły meta-
lowe podesty. „Sprzątnął” 
je 65-letni mieszkaniec 
Otwocka w przekonaniu, 
że zostały przez kogoś wy-
rzucone. Jak się okazało, 
kratownice miały swojego 
właściciela, a nieogrodzony 
plac jest prywatną działką. 
Poszkodowany zgłosił kra-

Kolizja na drodze 
krajowej nr 50

ście, w wyniku zderzenia 
pojazdów nikt nie odniósł 
poważniejszych obrażeń, 
chociaż na miejsce, oprócz 
policji, przybyła też załoga 
ratownictwa medycznego, 
która „obejrzała” kierow-
ców. Funkcjonariusze poli-
cji zakwalifikowali zdarze-
nie jako kolizję drogową. 
Wstępnie jednak oceniono, 
że kobieta spowodowa-
ła znaczne zagrożenie w 
ruchu drogowym, na sku-
tek czego zatrzymano jej 
prawo jazdy. Teraz policja 
szczegółowo bada okolicz-
ności całego zdarzenia.

SW

Nie chciał, a ukradł
dzież w otwockiej komen-
dzie. Kryminalni szybko 
ustalili pojazd, którym za-
brano metalowe elementy. 
Zidentyfikowano właścicie-
la samochodu, a na jego 
posesji zabezpieczono po-
desty. Podczas przesłucha-
nia podejrzany zapewniał  
o swoim przekonaniu, iż 
bierze „niczyje”. Niestety, 
usłyszał zarzut karny popeł-
nienia kradzieży. Sankcje  
w tej materii są dość su-
rowe: oprócz zwrotu za-
branego materiału, trzeba 
się liczyć z karą grzywny,  
a nawet pozbawieniem 
wolności do lat pięciu.

SW

Rajd Otwock-Józefów

Dyżurny skierował w ten 
rejon policyjną załogę dro-
gówki w nieoznakowanym 
radiowozie z wideoreje-
stratorem. Policjanci doko-
nali pomiaru prędkości pę-
dzącego auta. Mercedes 
jechał z prędkością 169 
km/h w obszarze zabu-
dowanym, gdzie po godz. 
23.00 obowiązuje ograni-

czenie do 60 km/h. Kie-
rowca został zatrzymany 
na ul. Kołłątaja w Otwoc-
ku. Rajdowiec to 21-letni 
otwocczanin. W związku 
ze znacznym przekro-
czeniem prędkości stracił 
prawo jazdy na trzy mie-
siące.

SW

Jak poinformowała 
KPSP Otwock, 26 li-
stopada 2018 w godz. 
10:30-15:30 w strażnicy 
Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Otwocku - Ja-
błonnie odbyły się ćwi-
czenia sztabowe pod 
kryptonimem „Operacja 
DUBLET” dotyczące 
działań podczas awarii 
gazociągu wysokiego ci-

Ćwiczenia sztabowe
śnienia i likwidacji powsta-
łych zagrożeń. 

Założeniem do prowa-
dzonych ćwiczeń była awa-
ria gazociągu wysokiego 
ciśnienia przebiegająca 
pod linią wysokiego napię-
cia 400 kV na obrzeżach 
miasta Otwocka. Ćwicze-
nie polegało na zorganizo-
waniu działań ratowniczych 
i poprowadzeniu ich tak, 

aby jak najszybciej prze-
ciwdziałać występującym 
zagrożeniom, opanować 
powstały pożar oraz od-
budować zniszczoną in-
frastrukturę. 

W ćwiczeniach brali 
udział m.in. przedstawi-
ciele straży pożarnej, le-
śnej, policji, i służb zarzą-
dzania kryzysowego.
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Konkurs ekologiczny 
dla uczniów mazowieckich 
szkół podstawowych został 
zorganizowany przez Urząd 
Marszałkowski Wojewódz-
twa Mazowieckiego już po 
raz szesnasty. Tym razem 
do rywalizacji wybrano go-
rący temat smogu, a hasło 
brzmiało: „Bądź świadomy 
– walcz ze smogiem!”. Zain-
teresowanie udziałem było 
duże – do pierwszego eta-
pu zgłosiło się ponad 1300 
uczniów z 450 placówek 
oświatowych. Do ostatnie-

Uczeń z Karczewa nagrodzony  
w konkursie ekologicznym

Piotr Firląg, uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Kar-
czewie, dobrze wie, jak walczyć ze smogiem i potrafił bardzo ładnie przekazać to 
formie plastycznej, przygotowując plakat na konkurs wojewódzki. Za pomysł i wy-
konanie jury przyznało mu I miejsce w jego kategorii wiekowej.

go, trzeciego etapu prze-
szli uczniowie z 18 szkół. 4 
grudnia nagrody otrzymali 
zwycięzcy konkursu oraz 
osoby wyróżnione.

Wśród najlepszych zna-
lazł się uczeń z Karczewa, 
który startował w kategorii 
klasy I-III. Najmłodsi uczest-
nicy mieli za zadanie wy-
konanie plakatu ekologicz-
nego. Praca Piotra Firląga 
okazała się być najlepszą. 
Oprócz niego zostały nagro-
dzone jeszcze dwa plakaty, 
a trzy otrzymały wyróżnienia.

Uczniowie klas IV-VI 
mieli w konkursie za zada-
nie przygotować komiks. W 
tej kategorii także przyzna-
no 3 nagrody główne (naj-
lepsza uczennica z Prza-
snysza) i trzy wyróżnienia. 
Najstarsi uczniowie klas 
VII-VIII musieli się popisać 
umiejętnościami poetyckimi 
i napisać wiersz. Nagrody 
zostały rozdane analogicz-
nie jak w młodszych kate-
goriach (zwycięzcą został 
uczeń z Siecienia).

Jak powiedziała podczas 

Józefów jest najmniej-
szym miastem z pierwszej 
dziesiątki najlepszych do za-
mieszkania. A skład czołówki 
krajowej nie zmienia od kilku 
lat - Sopot jest nr jeden, a za 
nim Wrocław, który w tym 
rankingu po raz pierwszy wy-
przedził Warszawę. Wspo-
mniane Kraków i Gdańsk są 
na miejscach 13 i 15.

Wcale nieźle uplaso-
wał się w rankingu także 
Otwock - znajduje się na 
24 miejscu na łącznie 218 
miast z ludnością 20 tys. 
mieszkańców i więcej (Jó-
zefów ma nawet trochę 
mniej), znacznie wyprze-
dzając miasta takie jak: 
Lublin (33), Żyrardów (36), 
Toruń (45), czy Mińsk Ma-
zowiecki (49).

Jak ustalono pozycję 
w rankingu?

“Tak samo jak wcześniej, 
eksperci RynekPierwotny.
pl wzięli pod uwagę dwa 
wskaźniki - średnią liczbę 
mieszkań przypadających 
na 1000 osób oraz śred-
nią powierzchnię użytkową 
mieszkania (domu lub loka-
lu) w przeliczeniu na 1 oso-

Codziennie śred-
nio 164 osoby umierają  
z powodu niewydolności 
serca. To jedyna jednost-
ka chorobowa układu 
sercowo-naczyniowego  
o wciąż wzrastającej czę-
stości zachorowań. Aktu-
alnie ten problem dotyczy 
aż 600-700 tys. Polaków. 
Prognozy brzmią, że  
w ciągu dekady liczba 
zachorowań może wzro-
snąć nawet o 250 tys. no-
wych przypadków. 

Jak przeciwdziałać 
chorobom serca? Nale-
ży stosować odpowiedną 
dietę, być aktywnym fi-
zycznie oraz ograniczać 
stres, który jest czynni-
kiem promiażdżycowym. 

W przypadku osób 
chorujących, powinno się 
prowadzić także odpo-
wiednie leczenie, które 
może znacznie spowol-
nić proces miażdżycy  
i pozwoli uniknąć jej powi-
kłań. Bardzo istotna jest 
także profilaktyka chorób 
sercowo-naczyniowych. 
To opcja zdecydowanie 
tańsza niż ich leczenie. 

Dlatego w ramach 
ogólnopolskiej kampanii 
o nazwie „Przystanek dla 
serca”, w kilkunastu mia-

uroczystości rozdania na-
gród Janina Ewa Orzełow-
ska, członek zarządu woje-
wództwa mazowieckiego, 
na konkurs uczniowie przy-
słali dużo ciekawych prac, 

które pokazywały, że nie 
tylko wiedzą o problemie 
smogu, ale też mają pomy-
sły, jak należy działać, by 
go rozwiązać.

ZetKa

W Józefowie  
lepiej się mieszka

niż w Krakowie i Gdańsku!
Józefów nieustannie sytuuje się wśród 10 polskich 
miast, gdzie mieszka się najlepiej. Podobnie jak  
w ubiegłym roku jest na miejscu siódmym. Ranking 
warunków mieszkaniowych w 2017 roku ogłosił wła-
śnie portal RynekPierwotny.pl.

bę. Dla obydwu tych wskaź-
ników wyznaczono wartość 
medianową. Później wynik 
dotyczący każdego z 218 
ośrodków miejskich ocenio-
no punktowo na podstawie 
pozycji względem media-
ny. Pozytywne odchylenie 
od mediany o 1%, zawsze 
skutkowało przyznaniem 10 
dodatnich punktów. Z kolei 
wynik mniejszy od mediany 
o każdy 1%, oznaczał 10 
ujemnych punktów. Później 
wyniki punktowe każdego 
miasta dotyczące obydwu 
wskaźników (mieszkania 
na 1000 osób i metraż na 1 
osobę) zostały zsumowane 
oraz posortowane. Większa 
liczba punktów oznaczała 
wyższą pozycję rankingową 
danego miasta”.  

Jak podaje RynekPier-
wotny.pl, wg  analizowanych 
danych udostępnionych 
przez GUS, statystycz-
ne warunki mieszkaniowe 
wyraźnie się poprawiły, 
zarówno w miastach liczą-
cych ponad 20  000 miesz-
kańców, jak i w mniejszych 
miejscowościach.

ZetKa

„Przystanek dla serca”  
w Józefowie - bezpłatne badania dla mieszkańców

Już 11 grudnia w ramach akcji „Przystanek dla Serca” Fundacji NEUCA dla 
Zdrowia, będzie okazja dla mieszkańców Józefowa na wykonanie bezpłatnych 
badań kardiologicznych. 

stach w całej Polsce zorga-
nizowane zostaną badania 
profilaktyczne, mające na 
celu ocenę stanu zdrowia 
serca. W specjalnym kar-
diobusie będzie można 
m.in. wykonać EKG serca, 
sprawdzić swój wskaźnik 
BMI czy wykonać pomiar 
ciśnienia. 

Co ciekawe, trasa 
kardiobusa ułożona jest  
w kształt serca, nawiązując 
do nazwy całej kampanii. 

Serce seniora jest obec-
nie jednym z najważniej-
szych tematów, wokół któ-
rych skupiają się działania 
naszej Fundacji. Z jednej 
strony, chcemy na bieżąco 
edukować osoby starsze 
na temat profilaktyki chorób 
układu sercowo - naczy-
niowego, z drugiej, zale-
ży nam na udostępnieniu 
możliwości skorzystania  
z bezpłatnej diagnostyki, 
jak największej ilości se-
niorów w Polsce - komen-
tuje Bogusława Golus-Jan-
kowska, Członek Zarządu 
Fundacji NEUCA dla Zdro-

wia. Należy pamiętać, że 
choroby serca są jedną  
z najczęstszych przyczyn 
zgonów w Polsce, dlatego 
nie możemy ich ignoro-
wać i musimy robić moż-
liwie jak najwięcej, aby 
minimalizować ryzyko ich 
wystąpienia i ewentual-
nych powikłań - dodaje 
Beata Korzeniewska, Pre-
zes Fundacji NEUCA dla 
Zdrowia.

Bezpłatne badania 
kardiologiczne w Józefo-
wie odbędą się 11 grud-
nia przy ulicy Piłsudskie-
go 20a. Kierowane są do 
wszystkich mieszkańców, 
w szczególności do se-
niorów. 

Kardiobus będzie sta-
cjonował w godzinach od 
10.00 do 16.00. Wymaga-
ne są jednak wcześniejsze 
zapisy u partnera akcji, 
który znajduje się pod tym 
samym adresem, gdzie 
odbędzie się badanie, na 
7 dni przed datą rozpoczę-
cia. Następnie kardiobus 
ruszy do Warszawy. 
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Zakład ten, jako jeden z 
nielicznych w aglomeracji 
warszawskiej, posiada sta-
tus regionalnej instalacji, co 
z jednej strony pozwala na 
przetwarzanie odpadów ko-
munalnych odebranych od 
mieszkańców, zaś z drugiej 
jest gwarantem zastosowa-
nia najlepszych dostępnych 
na rynku praktyk i techno-
logii. „W naszym zakładzie 
ogromny nacisk kładzie się 
na odzysk, tzn. że staramy 
się wysortować i przekazać 
do recyklingu jak najwięcej 
surowców wtórnych tj. pa-
pier, plastik, szkło i meta-
le, co z kolei przekłada się 
na ograniczenie odpadów 
przekazywanym do skła-
dowania. Dzięki wielomilio-
nowym inwestycjom w au-
tomatyzację zakładu, jest 
to aktualnie jeden z najno-
wocześniejszych zakładów  
w Polsce, osiągający jeden 
z najwyższych poziomów 
recyklingu w kraju” – za-
pewnia Leszek Zagórski, 
dyrektor Lekaro. 

Jego słowa potwierdza 
wynik ostatniej edycji Pu-
charów Recyklingu – kon-
kursu organizowanego pod 
patronatem Ministra Śro-
dowiska i Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wod-
nej. Podczas ogłoszenia 
wyników w dn. 29.11.2018 
r. w teatrze Capitol w War-
szawie, Lekaro otrzymało 
aż dwie nagrody główne  
w kategoriach:
• Lider Recyklingu Opako-
wań
• Złota Bela Makulatury.
• Pierwsza statuetka Lidera 

LEKARO LIDEREM
RECYKLINGU W POLSCE
Lekaro to rodzinna firma zajmująca się od ponad 
25 lat gospodarką odpadami. W swoim portfolio 
usług posiada zarówno odbiór odpadów od miesz-
kańców, jak i ich zagospodarowanie. W tym celu, 
oprócz floty specjalistycznych pojazdów do od-
bioru odpadów, zarządza również zlokalizowaną  
w Woli Duckiej sortownią odpadów. 

została wręczona w wyniku 
wysortowania i przekaza-
nia do recyklingu w 2017 
r.  - procentowo w stosunku 
do ilości przyjętych odpa-
dów -  największej ilość su-
rowców wtórnych (łącznie 
papieru, plastiku, metalu  
i szkła) spośród wszystkich 
polskich sortowni.
• Złota Bela Makulatury była 
uwieńczeniem przekazania 
do recyklingu największej 
ilości makulatury w 2017 r. 
w kraju. 
• „Wyniki ostatniej edycji 
Pucharów Recyklingu po-
twierdzają, że w naszym 
zakładzie kładzie się duży 
nacisk na ochronę środo-
wiska i recykling. Pokazują 
również, że jest to jedna  
z najlepszych efektywno-
ściowo sortowni w kraju. 
Niezmiernie cieszymy się 
że nasza praca została 
doceniona” – podkreśla 
dyrektor i dodaje: „Wyso-
ka efektywność zakładu 
to także niższe koszty go-
spodarki odpadami. Już te-
raz nierzadko obsługiwane 
przez nas gminy mają niż-
sze opłaty śmieciowe niż 
gminy sąsiednie przez nas 
nieobsługiwane.”
• Wysoka automatyzacja 
zakładu i osiąganie wyso-
kich poziomów recyklingu, 
oprócz niższych podat-
ków za odbiór odpadów 
dla mieszkańców, to tak-
że ogromne ułatwienie 
dla gmin i samorządów.  
W wyniku wytycznych unij-
nych każda gmina musi 
osiągnąć określone pozio-
my recyklingu odpadów ko-
munalnych, które aktualnie 
rosną skokowo. Obecnie  
w 2018 r. wynoszą one 30%, 
jednak już w 2020 r. połowa 
odpadów nadających się 
do recyklingu będzie mu-
siała zostać wysortowana i 
faktycznie ponownie prze-
tworzona. Jest to bardzo 

ambitny cel, którego bez 
zaawansowanych i zauto-
matyzowanych zakładów 
przetwarzania odpadów nie 
da się osiągnąć. W innym 
wypadku za brak osiągnię-
cia wskazanych poziomów 
recyklingu gminom grożą 
dotkliwe unijne kary.
• Poza jednak względami 
ekonomicznymi ważny jest 
również aspekt ekologicz-
ny. Im więcej poddanych 
recyklingowi odpadów  
i większe wykorzystanie 
surowców wtórnych, tym 
mniejsze wykorzystanie 
surowców pierwotnych, np. 
wycinka drzew do produkcji 
papieru oraz wody i energii 
niezbędnych do celów pro-
dukcyjnych. To także mniej 
odpadów do składowania. 
„Lekaro rocznie przeka-
zuje do recyklingu ponad  
30 000 ton odpadów. Żeby 
to zobrazować, jest to  
ok 2 000 TIR-ów rocznie 

wypełnionych surowcami. 
Dzięki samemu odzyskowi 
papieru w 2017 r. przez Le-
karo, przed wycinką urato-
wano ponad 280 000 drzew, 
które w innym razie musia-
łyby zostać wycięte na po-
trzeby produkcji papieru” – 
konkluduje Leszek Zagórski 
i podkreśla: „ Nawet najbar-
dziej zaawansowane zakła-
dy sortowania odpadów nie 
poradzą sobie bez odpo-
wiedniej jakości selektyw-

nej zbiórki. Na przykład pa-
pier wrzucony do pojemnika 
na odpady zmieszane, a nie 
do niebieskiego worka na 
papier, w wyniku zabrudze-
nia nie będzie nadawał się 
już do recyklingu. Dlatego 
niezbędnym jest, by segre-
gacja u źródła,  czyli przez 
mieszkańców, w domach 
była na jak najwyższym po-
ziomie, co pozwoli na osią-
ganie jeszcze wyższych po-
ziomów recyklingu”.
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Jak czytamy w nowych 
regulacjach zaprezento-
wanych przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości, od 15 li-
stopada br. obowiązują za-
ostrzone przepisy kodeksu 
wykroczeń. Chodzi tutaj 
o wyprowadzanie psów 
na spacery bez smyczy 
i kagańca. Wyjście z na-
szym pupilem bez takich 
zabezpieczeń może nas 
sporo kosztować - otrzy-
mamy wyższy mandat lub 
nawet karę ograniczenia 
wolności. Osoba, która 
nie zachowuje środków 
ostrożności przy trzyma-
niu zwierzęcia, musi liczyć 
się z karą ograniczenia 
wolności, a także grzywną  

Pilnuj zwierzaka

w wysokości 1 tys. zł. Nato-
miast za niedopilnowanie 
zwierzęcia stwarzającego 
zagrożenie dla życia lub 
zdrowia człowieka, czyli 
pozostawienie bez opie-
ki w miejscu publicznym, 
wolne puszczenie podczas 
spacerów lub trzymanie 
na nieogrodzonej posesji- 
może skutkować grzywną 
nawet do 5 tys. zł.

SR

Prace modernizacyjne 
od Otwocka do Pilawy miały 
się rozpocząć już w grudniu 
br., ale z powodu opóźnień 
na odcinku między Pilawą 
a Dęblinem  pozostanie 
on zamknięty dla ruchu aż 
do marca przyszłego roku. 
KM nie zgodziły się, by in-
westor, czyli PKP PLK pro-
wadziły jednocześnie prace 
na tak długim odcinku - od 
Otwocka do Dęblina. W 
trakcie przerwy w kurso-
waniu pociągów bowiem to 
spółka KM musi zapewnić 
pasażerom komunikację 
zastępczą. 

Zmiany w rozkładzie jazdy KM na zimę
Od niedzieli 9 grudnia br. 
zmieniony będzie rozkład 
jazdy pociągów Kolei Ma-
zowieckich. Niestety, jeśli 
chodzi o linię nr 7 przebie-
gającą przez Otwock, to 
pasażerowie nie powinni 
się spodziewać w tym cza-
sie jakichś szczególnych 
zmian na lepsze. Pewne 
jest natomiast przesunię-
cie terminu modernizacji 
odcinka Otwock-Pilawa 
na wiosnę (od 10 marca), 
kiedy to zostanie on za-
mknięty dla pociągów na 
rok oraz utrudnień 15-16 
grudnia br.

Od 9 marca 2019 ma 
być udostępniony jeden tor 
między Pilawą a Dęblinem 
i wtedy ruszą pociągi Kolei 
Mazowieckich. W tym sa-
mym czasie zaś na mini-
mum rok ma być zupełnie 
zamknięty ruch kolejowy 
między Otwockiem a Pi-
lawą. Zamiast pociągów 
będą kursowały autobusy. 

Z mniejszych zmian -  
pasażerowie KM mogą się 
spodziewać utrudnień  już 
w weekend 15-16 grudnia 
br., kiedy mają być prowa-
dzone prace naprawcze 
przejazdu obok przystanku 

Michalin (niektóre pociągi 
będą jeździły tylko do sta-
cji Warszawa Falenica lub 
Warszawa Gocławek).

Ponadto od 12.01.2019 
będą obowiązywać krót-
kotrwałe przerwy w ru-
chu pociągów wynikające  
z dodatkowych przerw 
technologicznych. Moż-
na się ich spodziewać na 
odcinku Otwock – Pilawa  
w godz. 11:00–13:00 oraz 
22:40–3:30 dnia następne-
go - w zamian będzie kur-
sować zastępcza komuni-
kacja autobusowa.

Jak informują KM, „na 
prośbę podróżnych zo-
stały zmienione godziny 
kursowania przyspieszo-
nych pociągów do/z Pilawy 
przez Sulejówek Miłosnę: 
91590/1 relacji Pilawa (odj. 
5:48) – Warszawa Wschod-
nia (przyj. 6:45) i 19590/1 
relacji Warszawa Wschod-
nia (odj. 15:54) – Pilawa 
(przyj. 16:50)”.

Przy tych wszystkich 
perturbacjach i częstych 
awariach pasażerowie na-
rzekają na słabą informację 
dotyczącą kłopotów na linii nr 
7. Przedstawiciele Kolei Ma-

zowieckich z kolei uważają, 
że problem jakości informa-
cji pasażerskiej na warszaw-
skich i podwarszawskich 
stacjach leży po stronie PKP 
PLK - właściciela i zarządcy 
infrastruktury. W tej kwestii 
konkretną sugestię mają ad-
ministratorzy fanpage „Kole-
ją przez Otwock”, stwierdza-
jąc, że KM zamiast odsyłać 
po informacje o utrudnie-
niach na Portal Pasażera, 
same powinny zająć się in-
formowaniem o problemach, 
wykorzystując np. „szybkość 
rozchodzenia się informacji 
na FB”.

***

Zmiany 
rozkładu ZTM

9 grudnia wchodzą w ży-
cie zmiany rozkładów jazdy 
wszelkich kolei, także SKM. 
ZTM poinformowalo, że  
w rozkładzie linii SKM S1 
będzie nowy pociąg. Wy-
ruszy on z Pruszkowa  
o godzinie 4.43. Wszelkie 
informacje o zmianach na 
stronach przewoźników.

red.
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Obecnie dosyć popular-
ny jest stereotyp młodzieży, 
która spędza wolny czas 
głównie na aktywnościach 
w komputerze czy telefo-
nie, nie widząc poza nimi 
świata. Jednak tej opinii 
przeczą dane organizato-
rów olimpiady Zwolnieni  
z Teorii. W piątej edycji 
olimpiady bierze rekordo-
wa liczba prawie 14 tysięcy 
osób. To więcej niż w jakiej-
kolwiek innej olimpiadzie 
dla młodzieży w Polsce.

Organizują pokazy 
modowe w maseczkach 
smogowych, zapraszają 
seniorów do nauki obsługi 
urządzeń mobilnych, zbie-
rają fundusze na schroni-

Młodzi wybierają wolontariat

Po powrocie ze szkoły zamiast gier komputerowych 
czy oglądania telewizji młodzież coraz częściej zaczyna 
wybierać wolontariat. Pokazują to dane organizatorów 
Zwolnionych z Teorii, największej olimpiady szkolnej  
w Polsce, gdzie wyzwaniem jest zrobienie własne-
go projektu społecznego. W tym roku zgłosiła się re-
kordowa liczba prawie 14 tysięcy uczestników. Warto  
w szczególności o tym wspomnieć 5 grudnia, kiedy ob-
chodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

ska dla zwierząt, pomagają 
potrzebującym czy robią 
darmowe zajęcia z historią 
w tle. Takich projektów ru-
szyło właśnie ponad 2 ty-
siące w całej Polsce. – To 
pokazuje, że młodzież nie 
tylko coraz chętniej wyko-
nuje pracę społeczną, ale 
jest w niej także bardzo 
kreatywna. Cieszy mnie, że 
w tym roku rekordowa licz-
ba uczniów zaangażowała 
się w zmienianie świata na 
lepsze – mówi Paula Bru-
szewska, prezes fundacji 
organizującej „Zwolnionych 
z Teorii”.

Kto i co motywuje mło-
dzież do działania wolon-
taryjnego? Z dostępnych 

badań (np. Szkolnych Klu-
bów Wolontariatu) wynika, 
że wbrew pozorom mło-
dzież chętnie bierze udział 
w wolontariacie upatrujac  
w nim nie tylko niesienie 
pomocy innym, ale też 
możliwość zdobycia cenne-
go doświadczenia.

Z doświadczenia fun-
dacji organizującej „Zwol-
nionych z Teorii” główną 
barierą do działania dla 
młodzieży nie był brak chę-
ci, ale ograniczone możli-
wości. – Wolontariat przez 
wiele lat kojarzył się mło-
dzieży z działaniem odtwór-
czym, a nam zależało na 
daniu jej pola do popisu nie 
tylko w sferze realizacji, ale 
też szukaniu wyzwań i kre-
atywnym tworzeniu rozwią-
zań. W realizacji własnego 
projektu leży bycie przed-
siębiorczym, czyli cechy, na 
której nam szczególnie za-
leży. My dajemy przestrzeń 
do spożytkowania takiej 
przedsiębiorczej energii, co 
młodym ludziom się bardzo 
podoba i przyciąga rzesze 
nowych uczestników – cie-
szy się Paula Bruszew-
ska. Fakty to potwierdzają,  
z roku na rok rośnie licz-
ba uczestników olimpiady,  
w której liczy się właśnie 
oryginalny pomysł i gra ze-
społowa młodych ludzi.

W tym roku w olimpia-
dzie tylko na Mazowszu 
udział wzięło ponad 2,6 ty-
siąca młodych ludzi, którzy 
realizują prawie 400 wła-
snych projektów społecz-
nych. Wśród mazowieckich 
uczniów największą liczbę 
stanowią kolejno z War-

szawy, Płocka, Siedlec, 
Radomia, Otwocka, Gosty-
nina, Ostrołęki, Piaseczna, 
Mińska Mazowieckiego, 
Garwolina, Góry Kalwarii  
i Wyszkowa. Największą 
grupę wśród mazowieckich 
uczestników stanowią 16  
i 17-latkowie, czyli uczniowie 
liceów i techników. Wśród 
przykładowych projektów 
realizowanych przez mazo-
wiecką młodzież są m.in.:
● Wołyń  - jak było na-
prawdę? (wydarzenie pu-
bliczne przybliżające rzeź  
wołyńską, historia świadka 
zdarzeń, Płock)
● Olabogababciu  
(kampania społeczna, któ-
ra ma na celu odczarowa-
nie metody wyłudzeń  n a 
wnuczka wśród osób star-
szych, Siedlce)
● Młodziaki w pracy (cykl 
wydarzeń pokazujących 
aspekty prawa pracy dla 
młodych, Otwock)
● Pierwsza pomoc medycz-
na (popularyzacja noszenia 
identyfikatorów osobowo-
ściowych przy sobie w ra-
zie wypadku, Piaseczno)
● Zbiórka  charytatyw-
na dla rodaków na kresach 
wschodnich (celem jest po-
moc  rodakom i obalanie 
stereotypu o wyrzeczeniu 
się polskości, Radom)
● FACE  TO FACE. 
Godzinka dla malucha 
(spotkania z dziećmi o bu-
dowaniu więzi międzyludz-
kich w dobie cyfrowych me-
diów, Radom)
● Prawo  M ł o d e g o 
Przedsiębiorcy (organiza-
cja konferencji promującej 
przedsiębiorczość wśród 
młodzieży, Otwock)

Finał olimpiady „Zwol-

nieni z Teorii” odbędzie się 
w kwietniu 2019 r. Patro-
nat nad tegoroczną edy-
cją objął Prezydent RP. To 
wielkie święto działalności 
społecznej młodych ludzi, 
którzy poprzez realizację 
własnych projektów uczą 
się nie tylko kompetencji 
przyszłości potrzebnych 
na rynku pracy, ale tak-
że wrażliwości społecz-
nej. Wielkiemu finałowi 
towarzyszy ogłoszenie 
Rankingu Szkół Kompe-
tencji Przyszłości, który 
wyróżnia placówki oświa-
towe wspierające oddol-
ną pozytywną zmianę  
w polskiej edukacji polega-
jącej na nauce umiejętności 
miękkich tj. praca w grupie, 
komunikacja, negocjacje  
i realizacja własnych pro-
jektów. Więcej informacji 
na www.zwolnienizteorii.pl.

***
Zwolnieni z Teorii to 

ogólnopolska olimpiada  
z projektów społecznych. 
Powstała w 2014 roku, 
by dać każdemu młode-
mu człowiekowi możli-
wość tworzenia własnych 
projektów społecznych 
i nabywania kompeten-
cji przyszłości, takich jak: 
współpraca, komunikacja 
czy przywództwo. Olimpia-
da polega na współpracy 
uczestników poprzez plat-
formę internetową www.
zwolnienizteorii.pl, opartą 
o nowoczesną metodę na-
uczania polegającą na tym, 
że robiąc prawdziwy pro-
jekt społeczny, rozwija się 
praktyczne kompetencje 
potrzebne w życiu zawodo-
wym. Więcej informacji na 
www.zwolnienizteorii.pl
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Międzynarodowy Dzień 
Wolontariusza (nazywa-
ny też Międzynarodowym 
Dniem Wolontariusza 
Wspierającego Rozwój 
Gospodarczy i Społecz-
ny) obchodzony jest  
5 grudnia. Święto ustano-
wiło Zgromadzenie Ogól-
ne Organizacji Narodów 
Zjednoczonych rezolucją 
przyjętą w grudniu 1985 
roku. Jak można w niej 
przeczytać, celem jest 
uznanie pracy wykonywa-
nej przez społeczników 
oraz wkładanego wysiłku 
i poświęcanego czasu na 
te działania. Z tej okazji 
rozmawiałem z Martą La-
cek, która jest wolonta-
riuszką w Schronisku dla 
Bezdomnych Zwierząt 
w Celestynowie. Swoją 
działalność łączy ze stu-
diami w Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskie-
go (SGGW) w Warszawie.

Działalność 
w Celestynowie

Jej społeczna aktywność 
w wolontariacie rozpoczęła 
się w 2011 roku. Jak przy-
znaje, postanowiła podjąć 
się tego zadania, ponieważ 
wie, że ktoś musi coś zro-
bić z bezbronnymi zwierzę-
tami i poczuła, że jest wła-
śnie do tego powołana. Do 
obowiązków Marty Lacek 
w ciągu ostatnich lat pracy 
w Celestynowie należy wy-
prowadzanie psów na spa-
cery, prowadzenie strony 
na portalu społecznościo-

Być wolontariuszem… 
- rozmowa z Martą Lacek

wym (w tym informowanie 
o przeprowadzanych zbiór-
kach), a także zajmowanie 
się adopcjami, interwen-
cjami i odławianiem psów. 
Wiąże się to z „byciem pod 
telefonem” 24 godziny na 
dobę. Jednakże wolonta-
riuszka wyznaje zasadę, że 
gdy się włożyło się serce  
i poświęciło czas na dzia-
łania, to zmarnowanie tego 
byłoby czymś niewłaści-
wym. Trzeba powiedzieć, 
że praca w wolontariacie 
nie jest łatwym zadaniem 
i wymaga wielkiego sa-

mozaparcia. Często wią-
że się z uczestniczeniem  
w trudnych sytuacjach i roz-
wiązywaniem problemów,  
z którymi człowiek nie spo-
tyka się na co dzień w swo-
ich kręgach rodzinnych czy 
wśród znajomych.

Pomoc bezdomnym
Marta Lacek znajduje 

jeszcze w terminarzu czas 
na inną działalność. Już od 
6 lat, wraz z grupą współ-
pracujących z nią wolonta-
riuszy, organizuje coroczną 
akcję „Zaproś bezdomnego 

na świąteczny obiad”. Ce-
lem wydarzenia jest znale-
zienie osób bezdomnych, 
rozdanie im przygotowa-
nych wcześniej paczek  
z artykułami spożywczymi 
z długim terminem przy-
datności oraz różnymi 
środkami chemicznymi.  
W trakcie akcji zbierane są 
również torby, plecaki, ter-
mosy, apteczki itd. Co wię-
cej, społecznicy udają się  
z bezdomnymi i potrzebują-
cymi do restauracji na obiad  
i ofiarowują im prezenty. Ta 
akcja odbędzie się już 23 

grudnia o godzinie 16:00 
na warszawskim Śródmie-
ściu. Wszyscy, którzy chcą 
ją wesprzeć, mogą przybyć 
tego dnia i pomóc w dzia-
łaniach bądź też przekazać 
produkty do podarowania.

Co dobrego jest w byciu 
wolontariuszem...?
Na to pytanie mogą być 

różne odpowiedzi, jednak 
Marta mówi, że dla niej 
jest to coś wyjątkowego. 
Działając w schronisku, pa-
trząc na zło, które zostało 
uczynione psom, mówi, że 
nie można traktować tego 
obojętnie i trzeba to zmie-
niać - jak człowiek zepsuł, 
to człowiek musi naprawić. 
Nagrodą są też niezwykłe 
emocje, np. kiedyś pod-
czas wigilii dla potrzebują-
cych usłyszała od jednego 
z nich, że jest niezwykle 
wzruszony, bo od 24 lat od 
nikogo nie dostał żadnego 
prezentu.Podobna była hi-
storia z małżeństwem, któ-
re nigdy nie było w restau-
racji. Co najważniejsze, dla 
bohaterki artykułu pomoc 
jest czymś bardzo pięknym. 
- Dusza mi się wtedy raduje 
i nakręca do dalszej pracy- 
stwierdza wolontariuszka.

Jeśli ktoś chce wesprzeć 
akcję ,,Zaproś bezdomne-
go na świąteczny obiad”, 
może kontaktować z Martą 
Lacek w wiadomości pry-
watnej na Facebooku lub 
dzwonić pod numer: 509 
505 190

Sebastian Rębkowski

++
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Zebranym cały projekt 
przedstawił Stanisław Za-
jąc, redaktor książki. Jak 
powiedział, sprawczynią 
wszystkiego jest Anna Pa-
łasińska, która dwa lata 
temu zaproponowała napi-
sanie książki o bliskim jej 
sercu Świdrze. Szybko ra-
zem ustalili, że publikacja 
będzie dziełem zbiorowym.

Zdaniem Justyny Górno-
wicz, kolejnej osoby, która 
włożyła ogromną pracę w jej 
powstanie, „książka jest do-
wodem na wzrastającą siłę 
społeczeństwa obywatelskie-
go”, ponieważ żaden z auto-
rów nie prosił o honorarium,  
a wszyscy działali społecz-
nie. Ponadto dla celów publi-
kacji bezpłatnie swoje przez 
lata gromadzone zbiory do-
tyczące Świdra udostępnił 
Patryk Popis, a znakomite 
zdjęcia - Tomasz Kapusta. Za 
symboliczną opłatę pięknie 
przygotowali graficznie do 
druku Agata Iwińska i Maciej 
Rzeczkowski. 

W rezultacie powsta-
ło ponad 300-stronicowe 
dzieło, bogato ilustrowane, 
w tym wieloma unikalnymi 
ilustracjami pochodzącymi 
z prywatnych archiwów. 

Jedną część stanowią 
opracowania dotyczące 
miejsc, wydarzeń i osób 
ważnych dla Świdra, ta-
kich jak  Moes-Oskragiełło, 
Dziadek Lisiecki, Szkoła 

„Nad Brzegami Świdra”
5 grudnia, podczas spotkania w Ognisku Wychowaw-
czym ,,Świder” im. Kazimierza Lisieckiego ,,Dziadka” 
przy ul. Mickiewicza w Otwocku, w ręce pierwszych 
czytelników oficjalnie trafiła książka „Nad Brzegami 
Świdra” wydana przez Fundację Wspierania Kultury 
Brzegi Andriollego. Publikacja, będąca zarysem mikro-
historii Świdra, ma kilkunastu autorów, których „łączy 
rzeka w wymiarze przestrzennym i emocjonalnym”. 

Podstawowa nr 6 czy Wil-
la Martynówka. Na drugą 
część publikacji złożyły się 
z kolei wywiady, relacje  
i wspomnienia świadków 
tego, jak zmieniał się Świ-
der. Czytelnicy spotkają tu 
bohaterów, takich jak Kry-
styna Firląg, Stanisława 
Szczechura, Maria i Da-
riusz Tryczyńscy i kilkuna-
stu innych. Bogactwo ze-
branych historii jest wielkie 
- to z pewnością książka na 
dłuższe studiowanie, a nie 
szybkie czytanie. 

Niestety, na razie nie 
kupicie jej Państwo w żad-
nej księgarni. Fundacja 
otrzymała wprawdzie grant 
ze środków budżetowych 
powiatu otwockiego, ale 
zebranych środków wy-
starczyło na druk kilkudzie-
sięciu sztuk. Już dziś pla-
nowany jest dodruk owej 
niezwykłej otwockiej publi-
kacji. W tym celu jej twórcy 
poszukują sponsorów, któ-
rzy zechcieliby wesprzeć fi-
nansowo tę piękną lokalną 
inicjatywę. 

W kolejnym artykule po-
staramy się lepiej przybli-
żyć opisane w książce “Nad 
Brzegami Świdra” tematy.

Kazimiera Zalewska

Na zdjęciach: autorzy 
i bohaterowie książki 

“Nad Brzegami Świdra”. 
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Zorganizowano dwa 
spotkania: 15 listopada  
w siedzibie biblioteki dyrek-
tor Anna Bielicka otworzyła 
wernisaż poświęcony wy-
bitnej aktorce teatralnej i fil-
mowej pt: „Elżbieta Barsz-
czewska jakiej nie znamy”. 
O niezwykłym jej życiu 
opowiadał krewny Elżbie-
ty Barszczewskiej, Igor 
Strojecki. Pan Igor jest pa-
sjonatem genealogii, var-
savianistą oraz laureatem 
Złotego Liścia Retro z 2014 
r. Wydarzeniu towarzyszyła 
wystawa z jego prywatnych 
zbiorów: fotogramy z ról 
filmowych i teatralnych, ro-
dzinne fotografie, biżuteria 
i przedmioty osobiste Elż-
biety Barszczewskiej, jak 
również jej własne rysunki. 
Pan Strojecki oprowadził 
gości po wystawie, zdra-
dzając mnóstwo ciekawo-
stek z życia swojej ciotki.  
W podziękowaniu za bar-
dzo ciekawą prelekcję na 
temat aktorki, otrzymał od 
dyrekcji pamiątkowy album.

Drugie spotkanie mia-
ło miejsce w Powiatowym 
Młodzieżowym Domu Kul-
tury 28 listopada, czyli  
w przeddzień urodzin ak-
torki 105 lat temu. Licznie 
zgromadzoną publiczność 
powitała dyrektor Bibliote-
ki Powiatowej w Otwocku 
Anna Bielicka, dziękując 
wszystkim za przybycie,  
a szczególnie uczniom  
z Zespołu Szkół w Kar-
czewie wraz z nauczy-
cielką Ewą Kardasiewicz. 
Następnie oddała mikro-
fon Igorowi Strojeckiemu, 
który posiłkując się pre-
zentacją multimedialną, 
opowiadał o artystce. „Elż-
bieta Barszczewska urodzi-
ła się 29 listopada 1913 roku  
w Warszawie. Była wybitną 
aktorką teatralną i filmową, 
a także żoną aktora, reży-
sera i pedagoga Mariana 
Wyrzykowskiego. Ukończy-
ła Państwowy Instytut Sztu-
ki Teatralnej w 1934 roku. 
Debiutowała rolą Heleny  
w „Śnie nocy letniej” Wil-
liama Szekspira w Teatrze 
Polskim, której to scenie 
pozostała wierna przez 

Urodziny Barszczewskiej w Otwocku
Biblioteka Powiatowa w Otwocku 105. urodziny zna-
komitej aktorki Elżbiety Barszczewskiej (1913-1987) 
uczciła w sposób szczególny. Zwróciła się bowiem do 
krewnego artystki Igora Strojeckiego, by pomógł przy-
pomnieć jej osobę, najbardziej znane kreacje aktor-
skie, a także udostępnił urywki filmów z jej udziałem.

całe życie. Występowała 
także na deskach Teatru 
Narodowego. Jej kariera 
rozwijała się błyskawicz-
nie. Zagrała główne role 
w wielu filmach m.in.  
w „Znachorze”, ”Trędowa-
tej”, ”Granicy”, „Dziewczę-
tach z Nowolipek”, zdoby-
wając przy tym niezwykłą 
popularność wśród widzów.

Barszczewska poże-
gnała się ze sceną w 1981. 
Zmarła 14 października 
1987 roku w Warszawie. 
Została pochowana w Alei 
Zasłużonych.”. Ponadto za-
poznał zebranych z mało 
znanymi faktami z jej ży-
cia, przedstawił genealogię 
rodziny, fotogramy i urywki 
filmów oraz komentarze 
aktorki odnoszące się na 
przykład do filmu „Trędo-
wata”, w którym grała głów-
ną rolę.

Spotkanie uświetnił 
znanymi przed wojną pio-
senkami Maciej Klociński 
– laureat Złotego Liścia 
Retro z 2013 r. Zaśpiewał 
też, akompaniując sobie 
na akordeonie, kilka ro-
mansów rosyjskich, co nie-
zwykle się podobało pu-
bliczności składającej się 
w głównej mierze z osób 
tzw. trzeciego wieku. Obu 
panom dyrektor Anna Bie-
licka podziękowała kwiata-
mi, a publiczność gromkimi 
brawami.

AnKa
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pod kierunkiem terapeu-
ty - Tomasza Celińskiego, 
startując w wielu zawodach 
biegowych, także w marato-
nach. Uroczystość wręcze-
nia nagród w tym konkursie 
promującym rolę człowieka 
w ekonomii społecznej od-
była się w ubiegłym tygo-
dniu w galerii Apteka Sztuki 
w Warszawie.

Andrzej Idziak

14 ŚWIĄTECZNE AKCJE

Nie chciałbym przyta-
czać tutaj po raz kolejny 
argumentu o wędce i ry-
bie, wszyscy go bowiem 
znamy. Prawda jest jednak 
taka, że zamiast udzielać 
komuś pomocy finanso-
wej, lepiej nauczyć go, jak 
może sam sobie pomóc. 
Problem w tym, że po nie-
spełna trzydziestu latach, 
które minęły od transforma-
cji ustrojowej, wiemy też, 
że aby ktoś mógł skorzy-
stać z przysłowiowej wędki, 
musi najpierw nauczyć się 
nią posługiwać! W tym celu 
warto i trzeba podejmować 
działania aktywizujące, bo 
tylko w ten sposób może-
my dać osobie znajdującej 
się w potrzebie nadzieję na 
normalne życie i rozwój.

Kim jest 
wykluczony?

Odnosi się to zwłasz-
cza do ludzi należących do 
grona tzw. wykluczonych 
lub zagrożonych wyklucze-
niem społecznym. Krzy-
wimy się na sam dźwięk 
tych określeń? Niepotrzeb-
nie… Nie zapominajmy, 
że stan wykluczenia może 
dotyczyć każdego z nas, 
wystarczy przekroczyć 
„mityczną” pięćdziesiątkę 
i stać się „niewidzialnym” 
dla rynku pracy, doświad-
czyć kryzysu psychicznego 
czy przewlekłej choroby. 
O niepełnosprawności czy 
incydentach z prawem nie 
wspomnę, bo to już oczywi-
sta przesłanka do społecz-
nej stygmatyzacji.

Dawanie potrzebującym 
wędki nie wyklucza jednak 
dawania im ryb. Bardzo 
często po prostu nie ma 
innego wyjścia, jeśli chce-
my cokolwiek osiągnąć. Co  
z tego bowiem, że ktoś ma 
potencjalną możliwość za-
łożenia firmy, podniesienia 
swoich kwalifikacji lub zdo-
bycia intratnego zawodu, 
skoro go na to nie stać? 
Jeżeli człowiekowi braku-
je środków, aby przetrwać  
z dnia na dzień, to czy prze-
znaczy je na rozwój?

Dlatego dobrze, że  

Pomagać trzeba umieć
Sposobem na walkę z biedą i wykluczeniem społecznym w pierwszej kolejności powinna być przed-
siębiorczość. Rozdawanie przywilejów coraz to nowym grupom społecznym nie tylko przeczy isto-
cie samego pomagania, ale i w ostatecznym rozrachunku czyni więcej szkody niż pożytku.

w takich sytuacjach wycią-
ga do człowieka rękę eko-
nomia społeczna. To ona 
daje możliwość - nie tylko 
powrotu na otwarty rynek 
pracy poprzez wykorzy-
stanie całej gamy różnego 
rodzaju form aktywizacji - 
zdobycia nowego zawodu 
albo też umiejętności po-
trzebnych do podjęcia za-
trudnienia.

Warsztaty terapii 
zajęciowej

W przypadku osób z nie-
pełnosprawnościami rolę 
aktywizującą pełnią warsz-
taty terapii zajęciowej, wy-
odrębnione organizacyjnie 
i finansowo placówki stwa-
rzające możliwość rehabi-
litacji społecznej i zawodo-
wej. Zadaniem warsztatów 
jest m.in. rozwijanie u swo-
ich podopiecznych umie-
jętności radzenia sobie  
z codziennymi czynnościa-
mi życiowymi oraz nauka 
zaradności osobistej, dzięki 
stosowaniu różnego rodza-
ju technik terapeutycznych; 
przygotowanie do życia  
w środowisku społecznym 
poprzez rozwój umiejętno-
ści planowania i komuni-
kowania się, dokonywania 
wyborów, decydowania  
o sobie oraz rozwój innych 
umiejętności potrzebnych 
w życiu.

Polskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób z Niepeł-
nosprawnością Intelektual-
ną powstało w 1985 roku 
dzięki staraniom rodziców. 
Jest organizacją poza-
rządową, niedochodową  
i samopomocową. Osobo-
wość prawną uzyskało we 
wrześniu 1991 roku, a od 
maja 2005 roku działa jako 
organizacja pożytku pu-
blicznego.

W Otwocku - jako jed-
nostka terenowa - funkcjo-
nuje koło tego stowarzy-
szenia, które zajmuje się 
osobami z upośledzeniem 
umysłowym mieszkającymi 
na terenie powiatu. Chodzi 
o to, aby stworzyć im jak 
najkorzystniejsze warun-
ki dla maksymalnego roz-

woju psychospołecznego, 
fizycznego i socjalnego. 
Stowarzyszenie prowadzi 
w Otwocku dwie placówki: 
Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej dla młodzieży i osób 
dorosłych z upośledzeniem 
umiarkowanym, znacznym 
i głębokim oraz Dom Po-
mocy Społecznej dla osób 
z niepełnosprawnościami  
w wieku od 22 do 66 lat, 
które utraciły oparcie  
w rodzinie. Obie pomaga-
ją osobom niepełnospraw-
nym intelektualnie z takimi 
dysfunkcjami jak: poraże-
nia, niedowłady czy czynne 
padaczki.

Wyróżnienie za 
„Bieg po sukces”

Koło prowadzi dla swych 
podopiecznych zajęcia 
terapeutyczno-rehabilita-
cyjne, organizuje im wy-
cieczki oraz imprezy spor-
towo-integracyjne, stara się 
ich aktywizować poprzez 
udział w różnego rodzaju 
konkursach i olimpiadach. 
Nierzadko włączają się  
w nie sami instruktorzy, 
czego dowodem jest wy-
różnienie, jakie w konkursie 
fotograficznym pt. „Ludzie-
-pasja-przedsiębiorczość 
społeczna” - organizo-
wanym przez Samorząd 
Województwa Mazowiec-
kiego - zdobyła Jadwiga 

Pawłowska. Jej zdjęcie pt. 
„Bieg po sukces” przedsta-
wia finisz biegu na 100 m w 
czasie zawodów osób nie-
pełnosprawnych w Zwole-
niu. Mariusz, bohater zdję-
cia nagrodzonego przez 
jury konkursu, jest wła-
śnie uczestnikiem Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej  
w Otwocku. Bieganie, które 
stanowi jego pasję, uprawia 
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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 dro-
gi do zdrowia, a już dziś 
wiemy, że 3 cykle che-
mioterapii nie zadziała-

ły i jest progresja 
guza. Nowotwór,  
z którym walczy 
nasz synek (mięsak 
Ewinga) jest bardzo 
rzadkim nowotwo-
rem występującym 
u tak małych dzieci, 
dlatego jest mało 
informacji na temat 
przebiegu leczenia.  
W tej sytuacji on-
kolodzy nie po-
trafią określić 
jak długo będzie 
trwało leczenie  
i z  jakimi skutkami 
ubocznymi przyj-
dzie nam się zmie-
rzyć.

Tobiaszek rozpo-
czął kolejny cykl chemio-
terapii, która jest ułożona 
specjalnie dla niego.  Mamy 

nadzieję, że to leczenie 
przyniesie dobre skutki i 
guz zacznie się zmniejszać.

W tegorocznej akcji 
„Rodacy Bohaterom” -  
zorganizowanej na terenie 
powiatu otwockiego -  uda-
ło się zebrać w sumie po-
nad 1150 kg produktów, 
co jest dotychczasowym 
rekordem odkąd w tej ak-
cji uczestniczymy i mamy 
przyjemność ją koordy-
nować! Po raz pierwszy 
postanowiliśmy z pomocą 
wolontariuszy przeprowa-
dzić także paczkowanie 
zebranych darów. Efektem 
tego są 92 gotowe do wrę-
czenia paczki oraz około 
35 opakowań zbiorczych, 
które także trafią na dawne 
Kresy Wschodnie Rzeczy-
pospolitej do kombatan-
tów oraz polskich rodzin. 
Pierwszy transport rusza 
już w najbliższy piątek.

Z tego miejsca chcemy 
serdecznie podziękować 
wszystkim darczyńcom 
przynoszącym produkty 
spożywcze do Klubu Ba-
tory oraz koordynatorom 
i społecznościom wymie-
nionych niżej placówek, 
które bardzo mocno przy-
czyniły się do tak efektow-
nego wyniku zbiórki.

- Liceum Ogólnokształ-
cące im. Konstantego Il-
defonsa Gałczyńskiego - 
Anna Strawa

- Szkoła Podstawowa  
nr 1 im. Władysława Rey-
monta w Otwocku – Jacek 
Wojciechowski

- Szkoła Podstawowa nr 
124 im. Stanisława Jacho-
wicza w Warszawie – Ju-
styna Prejs

- Klub Perła Otwockiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
– Monika Koc-Dąbała

- Klub Grota Otwockiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 

Rekordowa zbiórka 
dla Bohaterów

– Barbara Kowalska

- Szkoła Podstawowa nr 
12 im. Kornela Makuszyń-
skiego - Hanna Basek

- Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy 
Nr 1 im. Marii Konopnic-
kiej – Artur Basek

- Miejskie Przedszkole nr 
2 w Józefowie - Honorata 
Barej

- Szkoła Podstawowa nr 
2 im. Bohaterów Wester-
platte w Karczewie - Mag-
da Godlewska

- Zespół Szkół im. Księdza 
Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Karczewie 
- Piotr Gajgier

- Szkoła Podstawowa nr 
2 im. Romualda Traugutta 
w Józefowie - Magdalena 
Cichecka

- Szkoła Podstawowa nr 
7 im. Batalionu „Zośka” w 
Otwocku – Edyta Sąsia-
dek

Kłaniamy się nisko tak-
że wolontariuszom z LO 
im. K. I.Gałczyńskiego 
oraz ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Karczewie wraz 
z opiekunami i pozostały-
mi obecnymi osobami za 
kawał ciężkiej pracy wy-
konanej przy paczkowa-
niu darów. Jesteście nie-
samowici!

Podziękowania kieruje-
my także do niezawodnej 
firmy Avocado z Otwoc-
ka, która wspomogła przy 
transporcie oraz do człon-
ków mazowieckiego od-
działu Odra Niemen o na-
zwie Wschodni Patrioci za 
wszelką okazaną pomoc.

Patryk Popis
Klub Batory OSM
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W tym roku takie spo-
tkanie odbyło się 2 grudnia  
w celestynowskiej bali 
sportowej, gdzie wysta-
wiono nagrodzone prace 
dzieci: choinki, ceramikę 
i malunki. Panie z GO-
KiS prowadziły warszta-
ty, podczas których dzieci  
z rodzicami tworzyły ozdo-
by choinkowe, a licznie 
zgromadzoną publiczność 
przywitały pięknymi pio-
senkami młode wokalist-
ki: Natalia Rokicka i Alicja 
Kwiatkowska. Wiele rado-
ści sprawiły wszystkim mali 
artyści z sekcji baletowej, 
prezentując swoje umie-
jętności taneczne. Burzę 
oklasków zebrał też zespół 
dziewcząt z sekcji jazz i 
modern-jazz GOKiS. Po-
nadto wystąpiły także dzie-
ci z Kuźni Talentów Mu-
zycznych pod kierunkiem 
Dariusza Wesołowskiego  
i ogłoszono wyniki konkursu 
„Moja świąteczna choinka”.

Na koniec zaprezen-
towany został spektakl 
„W poszukiwaniu Ducha 
Świąt”.

AnKa

Bajkowa niedziela
Gminny Ośrodek Kultu-
ry i Sportu, jak każdego 
roku w grudniu, organi-
zuje „Bajkową niedzielę”. 
Jest to przedświąteczne 
spotkanie dzieci, mło-
dzieży i dorosłych, na 
którym są rozstrzygnięte 
konkursy,  można posłu-
chać piosenek i wspólnie 
przygotować choinkowe 
ozdoby.

Walbachowski Jarmark 
B o ż o n a r o d z e n i o w y  
w Karczewie odbędzie się 
15 grudnia 2018 r. (sobo-
ta) w godz. 8.00-15.00  na 
Rynku Zygmunta Starego.

Na początku, o godz. 
10.00, nastąpi przekazanie 
klucza do miasta kupcowi 
Walbachowi.

W programie imprezy  

Karczew

Jarmark Walbachowski 
w Karczewie

o godz. 11.00 - dekorowa-
nie choinki, a po nim wspól-
ne śpiewanie kolęd i pasto-
rałek.

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. 

Teatr im. Stefana Ja-
racza w Otwocku wraz  
z Otwockim Centrum Kul-
tury zapraszają na niezwy-
kłą francuską komedię pt. 
„Nerwica natręctw”. Czeka 
Was potężna dawka roz-
rywki w sztuce autorstwa 
Laurenta Baffie w reżyserii 
Artura Barcisia. Gdy w po-
czekalni u genialnego psy-
chiatry spotyka się kilkoro 
pacjentów, zawsze jest 
ciekawie. Tym bardziej, je-
śli są to osoby cierpiące na 
takie fobie jak: niekontrolo-
wane przeklinanie (choro-
ba Touretta), przeliczanie 
wszystkiego (arytmoma-
nia), strach przed bakteria-
mi (nozofobia), powtarzanie 
każdego zdania (palilalia), 
niemożność stanięcia na 
linii, czy tytułowa nerwica 
natręctw. A gdy z powodu 

Otwock

Nerwica natręctw

niekończącej się absencji 
lekarza pacjenci zaczynają 
się leczyć sami, zapowia-
da się prawdziwa komedia. 
Na scenie zobaczycie m.in. 
Rafała Królikowskiego czy 
Jowitę Budnik. Bilety w ce-
nie 75 – 90 zł.

9 grudnia (niedziela), 
godz. 16.00 oraz 19.00

Teatr im. Stefana  
Jaracza, Otwock,  

ul. Armii Krajowej 4

Miejski Ośrodek Kultu-
ry w Józefowie zaprasza 
na warsztaty rodzinne pt. 
„Pierniki koronką malo-
wane”. Czemu królowie 
obdarowywali się pierni-
kami? Skąd bierze się ich 
korzenny smak? W czasie 
warsztatów poznacie hi-
storię pierników i dowiecie 
się, dlaczego w średnio-
wieczu były bardzo cenne. 
W formie zabawy odgad-
niecie przyprawy użyte do 
wypieku ciasta. Uczestni-
cy warsztatów poznają też 
sprzęty takie jak: niecka, 
łopata do pieczenia chleba 
i szufla. Udział w zajęciach 
jest płatny – 15 zł od osoby. 

Józefów

Piernikowe warsztaty

Obowiązują zapisy: tel. 22  
789 22 84, e-mail: agniesz-
ka.jung@mokjozefow.pl. 
Miejsce: Klub Hydrofornia.

15 grudnia (sobota), 
godz. 11.00

Klub Hydrofornia, Józe-
fów, ul. Wyszyńskiego 1
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Zapraszamy na spek-
takl 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, 

Otwock

Duch 
świąt

który w imieniu nic niewiedzących o tym 
bohaterów, zaprasza gości na wigilię, 
czym na nowo budzi dziecięce pragnie-
nia oraz ducha świąt… Bilety w cenie 
35/40 zł.

14 grudnia (piątek), godz. 18.30
Teatr im. Stefana Jaracza,  

Otwock, ul. Armii Krajowej 4

Klub Mlądz zaprasza 
na „Zrób to sam- kreatyw-
ne czwartki”. Są to bez-
płatne zajęcia świetlicowe 
dla dzieci w wieku szkol-
nym. Na najbliższym spo-
tkaniu uczestnicy wyko-
nają piernikową choinkę. 
Wstęp wolny, dodatkowe 
informacje: klubmladz.

Słodka 
choinka

otwock.pl 22 788-45-71 mladzock@gma-
il.com.

13 grudnia (czwartek), godz. 16.00
Klub Mlądz, Otwock ul. Majowa 202
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Każdy przyniósł coś do-
brego do jedzenia z własnej 
kuchni. Głównym punktem 
imprezy był  występ zespo-
łu, który na tę okazję przy-
jechał do Łukówca. Kapela 
Graniasta grająca muzykę 
z Powiśla Maciejowskiego, 
okolic Garwolina i Kołbie-
li zagrała na ludową nutę 
i wykonała najbardziej po-
pularne, a niekiedy także 
mniej znane, ale równie 
piękne, tradycyjne utwory, 
w rytm których bawili się 
wszyscy zebrani. Co wię-
cej, członkowie grupy uczy-
li uczestników wydarzenia, 
jak tańczyć dawne tańce 
ludowe takie jak: polka, 
oberek czy chodzony. Or-
ganizatorzy podkreślają, że 
ich celem była integracja 
mieszkańców, co na pewno 
udało się osiągnąć. 

Warto dodać, że do-
finansowanie na tę lo-
kalną imprezę przekazał 
Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Karczewie. Na 
wydarzenie przybył także 
burmistrz Michał Rudzki 
wraz z małżonką.

Sebastian Rębkowski

Pięć dziewcząt i sze-
ściu chłopców złożyło 
ślubowanie podczas 
mszy świętej celebro-
wanej przez ks. Krzysz-
tofa Wałka. Ksiądz 
proboszcz stwierdził, 
że dobrze, iż są ludzie 
otwarci na innych. ,,Dziś 
świat jest coraz bardziej 
zamknięty w sobie, a 
ta uroczystość przypo-
mina nam, że jesteśmy 
ludźmi, którzy żyją we 
wspólnocie i wzajemnie 
powinniśmy się wspie-
rać..” - powiedział do 
wiernych.

Warto dodać, że je-
denaścioro kilkunasto-
letnich druhów to miesz-
kańcy Łukówca oraz 
sąsiednich Brzezinek  
i Całowania. Młodzieżo-

Andrzejki  
w Łukówcu na ludowo
W piątek, 30 listopada  
w świetlicy wiejskiej  
w Łukówcu odbyły się 
„Andrzejki na ludowo”. 
W wyremontowanym bu-
dynku spotkali się miesz-
kańcy- gospodarze oraz 
wszyscy chętni z okolicz-
nych miejscowości, a na-
wet goście z Góry Kalwa-
rii i Warszawy. 

Zaprzysiężenie 
druhów 
do OSP

W niedzielne przedpołudnie, 2 grudnia w kaplicy  
w Sobiekursku odbyło się zaprzysiężenie człon-
ków nowo powstałej Młodzieżowej Drużyny Po-
żarniczej OSP Łukówiec. 

wa Drużyna Pożarnicza 
powstała we wrześniu 
tego roku, natomiast  
w listopadzie jej człon-
kowie zostali wyposa-
żeni w stroje strażackie 
zakupione dzięki dofi-
nansowaniu przez dwie 
pobliskie  firmy: Multi- 
Decor i MDLS. Zebrani 
w świątyni parafianie 
nagrodzili nowych dru-
hów oklaskami. 

Jednocześnie przed-
stawiciele OSP Łukó-
wiec informują, że jest 
możliwość przystąpie-
nia nowych członków 
do MDP; o szczegółach 
można dowiedzieć się 
ze strony internetowej: 
osplukowiec.pl

Sebastian Rębkowski
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Przygarnij mnie!
CELESTYNÓW Schronisko dla Bezdomnych 

Zwierząt zachęca do adopcji jego  
podopiecznych. 

INFORMACJE O ADOPCJI:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie

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

Szarusia
To kotka o dwóch twa-
rzach. - Jedno tylko mam 
marzenie, proszę  Cię  
o spełnienie, ześlij mi czło-
wieka z dużym sercem, 
co mnie pokocha – nic 
więcej nie chcę. Tę praw-
dziwą pokazuje dopiero, 

PICASSA 

Gdzie jest jego dom? 
Czy 8 lat bezdomności 
nie wystarczy? Szuka-
my domku dla Picassa. 
Jest to pies indywidu-
alista i lubi spokój oraz 
bycie w centrum uwagi.

Reksio
Czy tak ma wyglądać 
starość psa, który dziel-
nie wysłużył się panu? 
Reksio to pies w typie 
wilczura. Ile jeszcze musi 
znieść, by w końcu trafił 
do domku? Całe życie stał 
przypięty do łańcucha... 
Chce uwolnić się zza 
krat schroniska i swoją
starość przeżyć wśród ludzi, którzy go pokochają i da-
dzą wspaniały ciepły dom. Czy resztę życia spędzi te-
raz w klatce?

W celu adopcji należy pobrać ankietę przedadopcyj-
ną ze strony www.celestynow.toz.pl (zakładka NA-

SZE ZWIERZĘTA -> ZWIERZĘTA DO ADOPCJI)  
i wypełnioną odesłać na adopcje@celestynow.toz.pl

gdy wyjdzie z klatki. Spójrz w jej magiczne oczka. Czy 
nie prosi: ,,Zabierz mnie stąd”. Kotka jest bardzo czysta 
i zadbana, wysterylizowana i zaczipowana, na pewno 
odwdzięczy się pięknym mruczeniem na kolanach.
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Hasło krzyżówki panoramicznej  z 30 listopada 2018: .
JADWIGA KORCZAKOWSKA, POLSKA PISARKA.

Imieniny 
7 grudnia - Marcina, Ambrożego
8 grudnia - Marii, Romaryka
9 grudnia - Wiesławy, Wiesława, Leokadii
10 grudnia - Menasa, Julii
11 grudnia - Waldemara, Daniela, Artura
12 grudnia - Dagmary, Adelajdy, Aleksandra
13 grudnia - Otylii, Łucjii

Święta... całkiem nietypowe
8 grudnia - Dzień Kupca
To święto ustanowiono dawno temu, jeszcze przed II wojną
światową - podczas pielgrzymki kupców na Jasną Górę w 1937
roku. Jednak z powodu niechęci władz PRL na stałe obchodzimy
je dopiero od 1989 roku. W święto kupców wypada im życzyć
dobrego zarobku!

10 grudnia - Światowy Dzień Futbolu
Ze wszystkich nieważnych rzeczy futbol jest zdecydowanie na-
jważniejszą. W święto futbolu nie ma nawet co polemizować,
tylko trzeba wyjść na orlika i pograć z chłopakami. 

11 grudnia - Międzynarodowy
Dzień Tanga
Ten zmysłowy taniec to jeden z
głównych symboli Argentyny. Święto
obchodzone jest w rocznicę urodzin
Carlosa Gardela i Julio de Caro,
dwóch artystów, którzy przyczynili
się do popularności tanga w Argen-
tynie i na świecie.

Kartka z
kalendarza

Krzyżówka panoramiczna z hasłem

Systematyczne uprawianie
sportu redukuje ryzyko raka
piersi średnio o 25 procent.
Dobroczynny wpływ zwięk-
szonej aktywności fizycznej od-
czuwają kobiety w każdym
wieku, ale szczególnego
znaczenia nabiera ona u pań
po menopauzie.

„Sport to zdrowie”- to
stwierdzenie zna chyba każdy
z nas. Okazuje się, że wielo-
letnia i regularna aktywność
fizyczna zmniejsza również
ryzyko raka piersi. Korzystny
wpływ ruchu jest wielokierunk-
owy, m.in. w odniesieniu do
układu immunologicznego.
Podczas wysiłku fizycznego
uwalniane są katecholaminy i
kortyzol, które z kolei powodują
wzrost liczby komórek układu
odpornościowego, tzw. cyto-
toksycznych limfocytów, stano-
wiących pierwszą linię obrony
przed patogenami i zmutowany-
mi komórkami własnymi.Akty-
wność fizyczna zmniejsza też

stężenie hormonów płciowych
w surowicy krwi. W czasie
wysiłku dochodzi do zwięk-
szenia zawartości globuliny,
która wiążąc hormony w osoczu
ogranicza tym samym ich tzw.
biodostępność. Wydaje się, że
w przypadku raka piersi to
główny mechanizm odpowie-
dzialny za korzystny efekt ćwi-
czeń. Przy czym sport należy
uprawiać bez względu na wiek,
z czasem zyskuje on nawet
na znaczeniu.- Ruch wywiera
nieco większy wpływ w okresie
post - niż premenopauzalnym.
Poprzez redukcję ilości tkanki
tłuszczowej, która odpowiada
za zwiększanie poziomu es-
trogenów w organizmie kobiet
po menopauzie, zmniejszamy
ryzyko zachorowania na hor-
monozależnego raka piersi, na-
jczęstszego typu nowotworu w
tej grupie wiekowej – mówi dr

n. med. Diana Hodorowicz-
Zaniewska, koordynator Uni-
wersyteckiego Centrum Lecze-
nia Chorób Piersi w Szpitalu
Uniwersyteckim w Krakowie.

Otyłość i brak ruchu są jed-
nym z ważniejszych czynników
ryzyka rozwoju raka piersi. Nad-
miar tkanki tłuszczowej zaburza
równowagę hormonalną, sprzy-
jając ro wojowi choroby. Na-
jlepsze efekty dają więc sys-
tematyczne ćwiczenia połąc-
zone z odpowiednią dietą, co
pozwala na zachowanie praw-
idłowej masy ciała.- Badania
naukowe pokazują, że efekt
profilaktyczny zwiększonej ak-
tywności fizycznej, w odniesie-
niu do raka piersi, dotyczy grupy
kobiet z niższym wskaźnikiem
BMI (body mass index). Nie
występuje natomiast u kobiet
otyłych, z BMI powyżej 30. Dla-
tego tak ważne, obok uprawia-

nia sportu, jest również
przestrzeganie prawidłowej diety
– mówi dr n. med. Diana Hodor-
owicz-Zaniewska.Na niektóre
z czynników ryzyka zachorowa-
nia na raka piersi nie mamy
jednak wpływu. Należą do nich:
płeć kobieca, wiek, obciążający
wywiad ro-dzinny czy osobnicza
gospodarka hormonalna. Liczba
zachorowań zwiększa się po
35 roku życia; najwięcej przy-
padków odnotowuje się obecnie
pomiędzy 50 a 70 r.ż. ale na-
jbardziej dynamiczny wzrost
zapadalności obserwuje się w
młodszych grupach wie-
kowych. Nie bez znaczenia są
uwarunkowania genetyczne, w
szczególności zachorowania
na raka piersi lub raka jajnika u
krewnych pierwszego stopnia
oraz stwierdzone mutacje ge-
nów BRCA1/2. Poza tym wpływ
hormonów, zarówno tych zwią-

zanych z naturalnym cyklem
menstruacyjnym (ryzyko zwięk-
sza wczesna pierwsza mie-
siączka lub późna menopauza
występująca po 55. roku życia,
a także brak ciąż lub późne
posiadanie pierwszego dziec-
ka), jak i przyjmowanych z zew-
nątrz (doustne środki antykon-
cepcyjne i hormonalna terapia
zastępcza).- Aktywność fizyczna
oraz odpowiednia dieta są bar-
dzo ważnymi elementami pro-
filaktyki raka piersi, na które
mamy realny wpływ. Musimy
jednak pamiętać, że nigdy nie
zastąpią one regularnych badań
przesiewowych - mammografii
i USG piersi – podsumowuje
dr n. med. Diana Hodorowicz-
Zaniewska.

MS (Kurier PAP)
Kampania realizowana w ramach
Narodowego Programu Zwalczania
Chorób Nowotworowych, zadanie
Promocja zdrowia i profilaktyka no-
wotworów, finansowana ze środ-
ków Ministra Zdrowia. 
(www.gov.pl/zdrowie; www.planu-
jedlugiezycie.pl)

Ruszaj się dla zdrowych piersi
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Myli się jednak ten, kto 
myśli, że było to jednostron-
ne widowisko. Co praw-
da, szczypiornistki Tczewa 
udowodniły w całym spo-
tkaniu swoją przewagę, ale 
ambitnie i walecznie grają-
ce karczewianki tanio nie 
sprzedały skóry. Podeszły 
do tego spotkania z dużym 
zaangażowaniem, grając 
na miarę swoich aktual-
nych sił i możliwości. Kibi-
ce karczewskiej drużyny z 
pewnością nie opuszczali 
hali MOSiR-u z poczuciem 
niedosytu. Zobaczyli swo-
je dziewczyny w otwartej 
walce z trudnym przeciwni-
kiem, grające bez strachu i 
respektu dla utytułowanych 
i bardziej doświadczonych 
przeciwniczek.

Piłkarki Sambora Tczew 
to najsilniejsze przeciw-
niczki, z jakimi przyszło się 
zmierzyć podopiecznym 
Grzegorza Ankiewicza w 
tegorocznych rozgrywkach 
I ligi. Z siedmioma zwycię-
stwami na koncie zajmują 
aktualnie drugą pozycję w 
tabeli. Dodajmy, że to je-
dyny zespół, któremu uda-

Nie dały plamy…
Przy pełnej hali i ogłuszającym dopingu kibiców obu 
drużyn, po zaciętym i niesłychanie emocjonującym 
meczu, piłkarki ręczne MKS-u Karczew uległy 1 grud-
nia br. na własnym parkiecie drużynie SPR Sambor 
Tczew 20:36 (10:16).

ło się pokonać w Płocku 
(35:29) obecnego lidera 
tabeli rozgrywek - SMS 
ZPRP I Płock. Nic dziwne-
go więc, że w meczu z Kar-
czewem właśnie tczewian-
ki wyszły na prowadzenie 
już na początku spotka-
nia. Ambitnie grające kar-
czewianki też od czasu 
do czasu „odgryzały się” 
celnymi rzutami do bram-
ki Tczewa. Do 20. minuty 
pierwszej połowy różnica 
bramkowa wynosiła tylko 
4 bramki. Wtedy, niestety, 
rozgrywająca MKS-u Jo-
anna Wójcik została upo-
mniana po raz kolejny, co 
w konsekwencji oznaczało 
czerwoną kartkę i koniecz-
ność opuszczenia boiska. 
To osłabienie karczewia-
nek okazało się brzemien-
ne w skutkach - pierwsza 
połowa zakończyła się 16 
do 10 na korzyść Sambora 
Tczew.

Po przerwie przewaga 
piłkarek Sambora zaczęła 
rosnąć i w 8. minucie wyno-
siła już 23 do 12. Do głosu 
doszło boiskowe doświad-
czenie i piłkarska dojrza-

łość. Licznie zgromadzeni 
w hali karczewskiego MO-
SiR-u kibice mieli okazję 
podziwiać całą plejadę wy-
śmienitych akcji i rzutów 
na bramkę. Podopieczne 
Grzegorza Ankiewicza 
walczyły ambitnie do koń-
ca, by ostatecznie prze-
grać spotkanie rezultatem 

36:20. Za skuteczność na-
leży pochwalić w tym me-
czu: Wiktorię Trzepałkę, 
Martę Ciszkowską, Joannę 
Wójcik oraz dobrze spisu-
jącą się w bramce Karcze-
wa - Monikę Rogalę, a za 
postawę na boisku - cały 
zespół. Tak trzymać dziew-
czyny i głowa do góry! Pla-

my nie dałyście.
Po 9 rozegranych me-

czach MKS Karczew zaj-
muje aktualnie w tabeli 10. 
miejsce, a 8 grudnia cze-
ka go kolejne wyjazdowe 
spotkanie z SMS ZPRP II 
Płock.

Andrzej Idziak

W dniach 1-2 grudnia 
2018 r.  na warszawskim 
Targówku odbyła się ko-
lejna edycja ogólnopol-
skiego turnieju tchoukballa 
„Tchouk-High 5”. Jest to 
coroczny towarzyski turniej 
tchoukballa w formule pię-
cioosobowej, a zarazem są 
to pierwsze rozgrywki w se-
zonie 2018/2019.

Turniej odbywa się w 
dwóch kategoriach: M15 
oraz Open, a mecze roz-
grywane są równolegle na 
dwóch boiskach.

Szkolna drużyna tcho-
ukballowa UKS Jastrzębie 

Trzecie miejsce Jastrzębi  
w „ Tchouk - High 5”

– Śródborów ( 11-latkowie) 
z SP nr 2 w Otwocku wystą-
piła w kategorii do lat 15., 

zajmując trzecie miejsce.
Podziękowania za za-

proszenie oraz organizację 

turnieju dla Tchoukball.pl.
Za tydzień Jastrzębie 

wystąpią w turnieju Tchouk-

ball Geneva Indoors. Gra-
tulujemy i trzymamy kciuki.

PŁ
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Do rywalizacji na ma-
tach w hali sportowej na 
ulicy Poezji stawiło się 450 
zawodników z 17 krajów - 
Ukrainy, Rosji, Hiszpanii, 
Słowacji, Kazachstanu, 
Łotwy, Libanu, Szwajcarii, 
Rumunii, Czech, Białorusi, 
Izraela, Niemiec, Grecji, 
Francji, Pakistanu i Polski 
różnych organizacji karate 
kontaktowego - WKB, IKO 
Matsushima, WKO, Kyoku-
shin-kan, IFK, IKAK, IKO 
Catalunya, IKO Matsui, 
IKO Nakamura i Oyama.

Główną konkurencją 
turnieju było kumite, czy-
li pełnokontaktowa walka  
w formule knock down. Za-
wodnicy rywalizowali w ka-
tegoriach: open seniorów 
(18-35 lat) oraz z podzia-
łem według wagi i wieku 
- U21, juniorów (9-18 lat) 
i seniorów powyżej 35 lat. 
Ponadto rozegrano turniej 
kata, czyli układów formal-
nych karate kyokushin.

Jak powiedział Paweł 
Juszczyk w wywiadzie dla 
TVP3, udział zawodników  
z krajów zza naszej 
wschodniej granicy zawsze 
podnosi poziom zawodów, 
ponieważ karate kyokushin 
jest tam bardzo popularne  
i na wysokim poziomie. 
Stąd wielu uczestników tur-
nieju z Rosji, Ukrainy, Bia-

Falenica karateków
W ostatni weekend listopada za sprawą Klubu Sportów Walki Bushi Falenica nale-
żała do karateków. 24 i 25 listopada 2018 roku klub  - ze swoim prezesem i trenerem 
Pawłem Juszczykiem na czele - zorganizował tam bowiem międzynarodowy turniej 
Pucharu Europy Karate Kyokushin organizacji World Kyokushin Budokai. Bushi, 
jako gospodarz, wystawił do zawodów silną reprezentację, która łącznie zdobyła 
17 medali, w tym 3 złote.

łorusi, Łotwy równocześnie 
oznacza większe wyzwania 
dla naszych zawodników. 

Opinia o umiejętno-
ściach sportowców zza 
wschodniej granicy po-
twierdziła się, ponieważ 
w najbardziej prestiżowej 
kategorii open mężczyzn 
triumfowali Ukraińcy: My-
kyta Peshenko  oraz drugi 
- Borys Bulyskeriia. Brąz 
wywalczył Piotr Strefner  
z Warszawy. Wśród kobiet 
tej kategorii  także najlep-
sza była Ukrainka, Maryna 
Skamarokhova , ale tu dru-
gie miejsce wywalczyła Po-
lka, Julia Stępniewska.

Zawodnicy KSW Bushi 
spisali się w turnieju bar-
dzo dobrze. Na szczegól-
ne wyróżnienie zasługują 
złote medale w kategorii 
U21, które wywalczyli Szy-
mon Olpiński (kat. do 80 
kg) oraz Karol Brejtfus (kat 
do 75 kg). Jedno złoto zdo-
była też dziewczynka - Ali-
cja Droste (kat. U10 Girls 
+35Kg).

Srebrne medale wywal-
czyła trójka zawodników: 
Jan Fila (kat. U10 Boys 
-25Kg), Cezary Malik (kat. 
U12 Boys -35Kg), Zuzanna 
Dąbrowska (kat. U16 Girls 
-55Kg).

Ponadto 11 brązów tak-
że trafiło do klubu Bushi,  

a zdobyli je: Aleksan-
dra Koch (kat. U12 Girls 
-35Kg), Weronika Józefow-
ska (kat. U12 Girls +40Kg), 
Jan Kacprzak (kat. U12 
Boys -35Kg), Aleks Wadych 
(kat. U12 Boys -40Kg), Ja-
kub Zdrodowski (kat. U12 
Boys -50Kg), Jakub Gęba-
la (kat. U14 Boys -45Kg), 
Maciej Żebrowski (kat. U16 
Boys -50Kg), Kamil Kisiel 
(kat. U16 Boys -70Kg), 
Mateusz Majchrzak (kat. 
U18 Boys -60Kg), Łukasz 
Helt (kat. U21 Men -65Kg), 
Wiktor Durel (kat. U21 Men 
-75Kg).

Red.
***

Organizatorzy dziękują 
za pomoc w przygotowaniu 
i przeprowadzeniu turnieju 
sponsorom i wolontariu-
szom.

Głównym sponsorem 
zawodów był PKN OR-
LEN. Organizację imprezy 
wsparli także: firma ogrod-
nicza FLORA POINT, gabi-
net dentystyczny ASMED, 
firma BELL, drukarnia AR-
MATE , THAI SPA BALI, 
PIZZA DOMINIUM, KY-
OKO SUSHI HOUS, Firma 
IMPREZOWY CHUCK oraz 
ZESPÓŁ PAŁACOWY GA-
LINY. Oprawę graficzną za-
pewniała firma ANOMALY. 
Niepowtarzalnej urody 

zdjęcia z imprezy wyko-
nała m.in. firma SEBA-
STIANMALACHOWSKI.PL

Patronatem medialnym 
imprezę objęła telewizja 
TVP3 oraz portal karate-
kontaktowe.pl. 

Puchar Europy ochra-
niało Towarzystwo Przyja-
ciół Związku Strzeleckiego 
Strzelec Organizacji Spo-
łeczno-Wychowawczej Jed-

nostka Strzelecka 1019.
Wydarzenie nie odby-

łoby się bez pomocy kilku-
dziesięciu wolontariuszy 
– członków, instruktorów  
i sympatyków KSW Bushi, 
którzy włożyli ogromny wy-
siłek w przeprowadzenie 
imprezy, pracując zupełnie 
za darmo przez trzy dni po 
kilkanaście godzin dziennie.

PJ

Gospodarze wiedzieli, 
że zawodnicy gości pre-
zentują wysoki poziom, po 
tym, gdy w pierwszym swo-
im meczu pokonali drużynę 
Victorii Solec 22:0. Począ-
tek meczu to była wyrów-
nana gra, jednak z każdą 
minutą rosła przewaga dru-
żyny z Garwolina, co za-
owocowało prowadzeniem 
po pierwszej połowie 2-0. 

W pierwszej minucie 
drugiej połowy zmotywo-
wany zespół gospodarzy 

Porażka RKS Bór Regut w drugiej kolejce ligi futsalu
Druga kolejka II mazowieckiej ligi futsalu nie była 
szczęśliwa dla zespołu RKS Bór Regut. W sobotę,  
1 grudnia drużyna z Reguta podejmowała u siebie dru-
żynę Zdrowie Garwolin. 

zdobył bramkę dającą na-
dzieję kibicom - zgroma-
dzonym w hali sportowej  
w Celestynowie - na lep-
szy wynik i lepszą grę w 
dalszej części meczu. Jed-
nak indywidualne błędy 
zawodników RKS Regut 
przełożyły się na bardzo 
szybką odpowiedź gości, 
co spowodowało, że w 26. 
minucie meczu na tablicy 
wyników było aż 7-1 dla 
zespołu gości. 

Drużyna gospodarzy 

próbowała podnieść się po 
straconych golach, jednak 
futsalowcy z Garwolina byli 
tego wieczoru w świetnej 
dyspozycji. RKS Bór Regut 
– Zdrowie Garwolin 3-10. 
Zawodnicy RKS-u pokaza-
li wolę walki do końca, na-

wet przy dużej przewadze 
przeciwnika, lecz czeka 
ich jeszcze dużo pracy nad 
poprawieniem swojej gry, 
żeby w meczu rewanżo-
wym z Garwolinem powal-
czyć na równym poziomie. 

W trzeciej kolejce me-

czów mazowieckiej II ligi 
futsalu przed zespołem  
z Reguta daleki wyjazd 
do Solca nad Wisłą, gdzie 
zmierzą się z miejscową 
Victorią Solec.

Michał Kwiecień
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W 1922 roku „Tygo-
dnik Ilustrowany” rela-
cjonuje budowę „Miasta 
Parku Leśnego -Śródbo-
rów”:  „Śródborów powstaje  
w najidealniejszej ku temu 
miejscowości, jaką jest 
Otwock. Na zachodzie miej-
scowość taka, jak Otwock, 
obfitująca w drzewa iglaste 
i grunt piaszczysty na tak 
znacznych przestrzeniach, 
uzdrawiająco wpływają-
ce na narządy oddechowe  
i system nerwowy, byłaby 
już dawno należycie oce-
nioną przez specjalistów  
i zamienioną na uzdrowi-
sko podmiejskie w wielkim 
stylu, na stację klimatyczną 
pierwszorzędną.[...]

Miejscowość wybrana 
okazała się tak dalece od-
powiednią dla stworzenia 
Miasta Parku Leśnego, 
że nawet bliskość starego 
Otwocka, mieściny brudnej 
i urągającej wielu zasadom 
higjeny [...]  nie mogła po-
działać odstraszająco”.

Dziesięć lat później, 
Adolf Nowaczyński, popu-
larny wówczas pisarz, sa-
tyryk, publicysta, społecz-
nik opublikował w „ABC” 
- warszawskim dzienniku 
związanym z ruchem naro-
dowym - duży artykuł do-
tyczący otwarcia wielkiego 
„Domu Gry”, czyli kasyna 
w Otwocku. Miasto określa 
w nim ironicznie jako „Mon-
te Otwock” lub „Monaco 
Otwockie” i niezadowolony 
najwyraźniej z wyboru miej-
sca na zabawy hazardowe 
pisze:  „Zachodzi teraz py-
tanie pryncypialne i global-
ne: czy było w całej Polsce 
miejsce bardziej odrażają-
ce względnie wstrętniejsze 
albo w ogóle ohydniejsze? 
Po drugie: czy to osiedle, 
które ongiś St. Brzozowski 
nazwał „wielką spluwacz-
ką” naprawdę przypomina 
Homburg względnie Gar-

(Nie)piękny dawny Otwock
Przy okazji niedawnych wyborów padały hasła  
o powrocie do pięknej rzekomo przeszłości Otwoc-
ka, przywróceniu mu dawnego blasku. Ale o który 
właściwie okres z historii miasta chodzi? Naprawdę 
trudno zgadnąć. Zacznijmy od czasów przedwojen-
nych. Nawet  pobieżna analiza relacji mieszkańców 
i przyjezdnych wskazuje, że, owszem, miasto miało 
swój niezwykły atut środowiskowy, urokliwe miejsca, 
ale całościowo nie było uważane za ładne. Wręcz 
przeciwnie. Oto parę przykładów wyjętych z przed-
wojennej prasy, które to informacje skrupulatnie gro-
madzi Muzeum Ziemi Otwockiej). 

tein? Po trzecie: czy jest 
nadzieja, żeby Anglicy za-
miast na wyspę Man lub do 
Kairu zajeżdżali tłumnie do 
Monte Otwock? Po czwar-
te: czy po włożeniu 50 mil-
jonów dolarów przy współ-
pracy najtęższych polskich 
urbanistów, pejzażystów, 
krajoznawców i architektów, 
da się z tej na razie skrom-
nej, ale nie pozbawionej 
wdzięku dziury względnie 
dziurska, względnie obrzy-
dlistwa zrobić i wytworzyć 
coś miłego dla oka i nosa, 
co przyciągałoby chma-
ry turystów, względnie co 
majętniejszych Rusinów, 
Poleszuków, Łotyszów, Sło-
waków, względnie Litwinów, 
lub Węgrów?” Niestety, No-
waczyński był przekonany, 
że miejsce przyciągnie tylko 
„klijentelę swojską”, a zde-
sperowaną, bo bez szans 
na wyjazd w lepszy świat...

Z kolei w lutym 1933 
roku „Kurier Codzienny” 
opublikował list do redak-
cji oburzonej kuracjuszki 
otwockiej, podpisanej ini-
cjałami J.N.  Czytając go, 
można przeżywać deja vu, 
bo  fragmenty idealnie po-
krywają się z dzisiejszymi 
obserwacjami mieszkań-
ców miasta powiatowego.

„Mieszkam po stronie 
uzdrowiskowej Otwocka, 
jadam obiady po drugiej 
stronie toru kolejowego  
w tzw. Starym Otwocku.

Po silnych mrozach pa-
nujących kilka dni – od-
wilż w Otwocku jest plagą.  
U nas w małem miasteczku 
prowincjonalnem jest taki 
porządek, że z chwilą na-
stania odwilży, wszyscy do-
zorcy oczyszczają dokład-
nie chodniki z lodu i śniegu, 
po przymrozku zaś posypu-
ją chodniki piaskiem, aby 
przechodnie nie byli nara-
żeni na wypadek złamania 
ręki lub nogi.

W Otwocku zaś, naj-
lepszej stacji klimatycznej  
w Polsce, kiedy kto chce tu 
leczyć się, musi studjować 
akrobatykę, aby rankiem 
przejść ul. Reymonta na 
bazar lub nawet do stacji 
kolejowej.

Nie tylko, że w Otwocku 
nie czyszczą chodników, 
nie zgarniają błota i wody 
(aby przejść z jednej strony 
ul. Warszawskiej na drugą, 
trzeba mieć wysokie buty) 
nie zamiatają ulic i otoczeń 
domu.

Np. zbiór śmieci i bru-
dów przy cukierni p. Ło-
paty pochodzi jeszcze od 
lata. Zaduch jest taki, że  
w tej „stacji klimatycznej” na 
głównej ulicy Otwocka nie 

wie się gdzie nos zwrócić.
Lecz szczyt niechlujstwa 

znajdziemy na bazarze, 
który mieści się po prze-
ciwnej stronie toru i na uli-
cach tamtej części Otwoc-
ka, gdzie również mieści 
się dużo pensjonatów oraz 
prawie wszystkie szkoły 
powszechne.

Brudy, jakie tam znaj-
dziemy przechodzą najbuj-
niejszą wyobraźnię. Lud-
ność tej okolicy Otwocka 
nie tylko, że w ogóle nie 
zamiata ulic, ale śmiecie 
wyrzuca na ulicę, a nawet 
załatwia potrzeby fizjolo-
giczne również na „ulicy”.”

To było mocne, a takich 
przykładów w przedwojen-
nej prasie można znaleźć 

więcej. Jednym słowem 
Otwock od początku był 
miastem kontrastów: uro-
da obok brzydoty, czyli jak  
w życiu…

W sobotę, 8 grudnia 
o godz. 15:00, Muzeum 
Ziemi Otwockiej zaprasza 
na spotkanie dotyczące 
książki “Otwock w prasie 
1910-1919”, którą otwoc-
czanin Patryk Popis 
określił jednym zdaniem: 
“niezwykle ciekawa lek-
tura, która może zasko-
czyć osoby twierdzące, 
że przedwojenny, uzdro-
wiskowy Otwock był taki 
piękny i zadbany”.

Kazimiera Zalewska

Otwock, fragment jednej z ulic, 1918-29. Fot. IKC, ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Otwock, fragment jednej z ulic, 1926 r. Fot. IKC, ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego


