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Znaczną część spo-
tkania poświęcono na wy-
kazanie, dlaczego odrzu-
cany jest przygotowany  
i zaakceptowany w trakcie 
urzędowania poprzedniego 
prezydenta projekt budo-
wy SP nr 8. Innymi słowy, 
dlaczego wciąż  - mimo pil-
nej potrzeby -  szkoła nie 
jest w budowie, tylko znów  
w fazie projektowania.

Punktem wyjścia dysku-
sji był wniosek obecnego 
prezydenta Jarosława Mar-
gielskiego, według którego 
przygotowany wcześniej 
projekt, choć poprawny tech-
nicznie, nie jest optymalny 
ekonomicznie. Oto w skrócie 
aspekty, które skrytykował:

- ogrzewanie pompą 
ciepła - zbyt droga insta-
lacja i przewidywany pro-
blem w przypadku ewentu-
alnej awarii; prezydencka 
rekomendacja - instala-
cja grzewcza na gaz LPG  
z perspektywą przełącze-
nia na gaz ziemny. Cena - 
0,5 mln zamiast 3,5 mln zł;

-  zbyt duża powierzch-
nia zaprojektowanej szko-
ły, która miała pomieścić 
300 dzieci; według wniosku 
uzasadnione demograficz-
nie jest budowanie szkoły 
na 250 dzieci (choć na ko-
misji była mowa o szkole 
na 220 dzieci); - obecnie 
uczy się w niej 209 dzieci; 
zmniejszenie powierzchni 
to oszczędność wielkości 
4,5 mln zł;

- budowanie etapami  
i wynikający stąd problem 

Skromna czy przestronna 
- dyskusje o nowej SP nr 8

Tematem wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Oświa-
ty i Wychowania Rady Miasta Otwocka, które odbyło się 9 stycznia, była kwestia 
budowy nowej szkoły w Wólce Mlądzkiej. Prezydent wraz z radnymi koalicyjnymi 
zaopiniowali rezygnację z istniejącego planu budowy SP nr 8. W zamian postano-
wili wybudować obiekt bardziej ich zdaniem ekonomiczny.

z zapewnieniem dzieciom 
dostępu do zaplecza spor-
towego; alternatywa: od-
stąpienie od budowy pla-
nowanej pełnowymiarowej 
hali sportowej (taka jest 
planowana w centrum mia-
sta), a wybudowanie razem 
ze szkołą „zwykłej” sali 
gimnastycznej lub remont 
obecnej.

W trakcie dyskusji padło 
stwierdzenie, że poprzed-
nia wersja „z przepychem”, 
„na bogato” została wybra-
na przez byłego prezydenta 
oraz rodziców z Wólki Mlądz-
kiej, bez akceptacji radnych 
poprzedniej kadencji.

Jak wyjaśniła w trakcie 
komisji przewodnicząca 
rady rodziców ze SP nr 8  
Kamila Radomska-Pięt-
ka, najdroższa koncepcja 
została wybrana w  lutym 
2018 r. Odbyła się wtedy 
komisja oświaty RM, na 
której rada rodziców rze-
czywiście „rekomendowa-
ła projekt najdroższy, ale 
nie dlatego, że miała takie 
widzimisię, ale dlatego, że 
tylko ten projekt przewidy-
wał halę pełnowymiarową, 
a tylko taka mogłaby mieć 
dofinansowanie z mini-
sterstwa”. Według tamtych 
kalkulacji całość mogłaby 
wypaść finalnie tańsza - z 
uwagi właśnie na znaczne 
dofinansowanie.

Ostatecznie po dyskusji 
komisje przyjęły wspólny 
wniosek wyrażający „po-
zytywną opinię odnośnie 
realizacji budowy nowego 

obiektu SP nr 8 w syste-
mie ,,zaprojektuj i wybuduj” 
oraz odstąpienie od reali-
zacji obiektu szkoły na pod-
stawie obecnie istniejące-
go projektu ze względu na 
brak jego ekonomicznego 
oraz demograficznego uza-
sadnienia”.

Argumenty 
bez dowodów

Radny Ireneusz Paśni-
czek nie jest przekonany 
do argumentów odrzucają-
cych poprzedni, już gotowy 
projekt, choć w głosowaniu 
wniosek komisji poparł, po-
nieważ uważa, że najważ-
niejsze jest, aby szkołę jak 
najszybciej wybudować 
- czym podzielił się z nami 
już po komisji.

Po pierwsze: nie dosta-
liśmy od urzędu żadnych 
konkretnych wyliczeń, 
które by faktycznie wyka-
zały większą opłacalność 
w eksploatacji instalacji 
ogrzewania gazowego niż 
pompy ciepła  - powiedział. 
Według wiedzy, jaką na ten 
temat posiadam, jest wręcz 
przeciwnie. Przykładem 
może być otwocki kościół 
Wincentego à Paulo (o wy-
sokości 21 m), który jest 
ogrzewany przez pompy 
ciepła i opłaty miesięczne 
wynoszą średnio 4,5 tys 
zł. Moim zdaniem prezy-
dent wprowadza w błąd, 
twierdząc, że wybudowanie 
pompy ciepła wymaga za-
trudnienia później specjali-

stycznej firmy. To są pompy 
bezobsługowe, co też np. 
potwierdza ksiądz z kościo-
ła à Paulo. 

Po drugie: radny uważa, 
że budowanie obecnie szko-
ły tylko na 220 dzieci jest 
nieperspektywiczne. Które 
otwockie tereny są najbar-
dziej rozwojowe?- pyta. 
Świerk, Wólka i Mlądz - tu 
są największe niezamiesz-
kane obszary, które można 
przygotować pod budownic-
two jednorodzinne. Wkrót-
ce ich atutem będzie dobra 
komunikacja ze stolicą. 
Nowoczesna i przestronna 
szkoła to byłby też magnes 
do osiedlania się dla kolej-
nych mieszkańców! Skrom-
na szkoła - raczej nie. Tym 
bardziej, że w niedalekim 
Malcanowie czy Gliniance 
sąsiednia gmina postawiła 
perspektywiczne obiekty.

- Wydamy mniej pienię-
dzy na tę budowę, a za parę 
lat trzeba będzie dokładać 
na rozbudowę. Prezydent 
zachęca, aby pójść w sys-
tem modułowy - droższy 
od tradycyjnego o 10-15%, 
dzięki któremu można bę-
dzie później dobudowywać 
segmenty szkoły. Owszem, 
sale lekcyjne dobudować 
będzie łatwo, a co z prze-

strzenią wspólną zaprojek-
towaną na mniejszą liczbę 
dzieci - zastanawia się rad-
ny Paśniczek.

Niestety, co jasno zo-
stało określone w dyskusji 
na posiedzeniu komisji, ta 
zmniejszona szkoła w pla-
nach jest dwuzmianowa,  
w taki sposób pomieści na-
wet 300 dzieci. Niedawno 
minister edukacji Anna Za-
lewska informowała, że MEN 
oczekuje, by zreformowana 
szkoła „była jednozmiano-
wa, a klasy mało liczne”,  
a u nas prezydent z tej sa-
mej opcji politycznej wybiera 
dwuzmianowość - zauważa 
Ireneusz Paśniczek.

I na koniec, jeszcze 
kwestia optymalnej ekono-
miczności przedsięwzięcia 
- gdy popatrzymy na pre-
zentowane przykłady tań-
szych, nowych szkół, to wi-
dzimy, że jednak powstały 
one kilka lat wstecz, a ceny 
w budownictwie szybko ro-
sną. Przy zwlekaniu może 
się okazać, że za parę lat 
pobudujemy szkołę w Wól-
ce znacznie skromniejszą, 
niż była w pierwszej wersji 
płacąc tę samą, albo pra-
wie tę samą kwotę pienię-
dzy - konkluduje radny.  

Kazimiera Zalewska

Obecna SP nr 8 w Wólce Mlądzkiej
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W porównaniu z 2018 
r. w budżecie Józefowa 
zaplanowano ok. 14,5 
mln mniej na wydatki in-
westycyjne, więcej jed-
nak o ok. 0,5 mln zostało 
przeznaczonych na drogi. 
Za prawie 6,7 mln zł (co 
stanowi 11,84% wszyst-
kich wydatków majątko-
wych) ma zostać przebu-
dowanych 20 odcinków 
ulic i wykonane projekty 
kilku następnych. 

Ponad 16,3% środków 
na inwestycje zostało prze-
znaczonych na oświatę 
(łącznie ponad 9 mln zł), 
czyli przede wszystkim na 

Kolejny ambitny budżet Józefowa
4 stycznia podczas V sesji Rada Miasta Józefowa 
uchwaliła budżet na 2019 rok - po raz kolejny ambit-
ny, jak go podsumowała wiceprzewodnicząca Urszula 
Zielińska. W kasie miasta zaplanowano na ten rok do-
chody w wysokości ok. 146 mln, a wydatki na pozio-
mie 153 mln, w tym ponad 56,5 mln na inwestycje.

termomodernizację budyn-
ków SP nr 2 przy ul. Sien-
kiewicza 2 oraz rozbudowę 
sali gimanstycznej w SP nr 
1. Kolejna duża część środ-
ków inwestycyjnych (ok. 
12,1%, czyli ponad 6,8 mln 
zł ) została przeznaczo-
na na obiekty kulturalne,  
w tym przede wszystkim 
na Dom Nauki i Sztuki przy  
ul. Kard. Wyszyńskiego 2.

Największa jednak 
część środków inwestycyj-
nych, bo  ponad 48%,  ma 
pójść na gospodarkę ko-
munalną i ochronę środo-
wiska (prawie 27,7 mln zł). 
Tu w planach są m.in. kolej-

ne odcinki kanalizacji sani-
tarnej i sieci wodociągowej, 
sieci dróg rowerowych, ale 
także miejska toaleta pu-
bliczna czy zdroje wody 
pitnej.

Budżet Józefowa na 
2019 r. został uchwalony 
jednogłośnie, choć w dys-
kusji dwoje radnych -  Ur-

szula Zielińska i Wojciech 
Glinka  - zauważyło, że 
nie ma w nim planów na 
inwestycje drogowe w ich 
okręgach (5 i 3). Obydwo-
je stwierdzili, że w związku  
z tym oczekują takich inwe-
stycji w kolejnym roku.

Burmistrz Marek Bana-
szek podziękował radnym 

za uchwalenie budżetu  
i stwierdził, że prace w urzę-
dzie nad realizacją zadań 
inwestycyjnych już trwa-
ją. Zapowiedział przede 
wszystkim szybkie ogłosze-
nie przetargu na budowę 
zaplanowanych dróg.

Red.

W dniach 12 - 15 stycz-
nia miało nastąpić prze-
łożenie ruchu kolejowego 
na przebudowaną stronę 
stacji, na nowe perony. 
Jednakże 7 stycznia Kole-
je Mazowieckie poinformo-
wały, że tej zmiany, a także 
wdrożenia nowego rozkła-
du jazdy w styczniu nie bę-
dzie. 

Przyczyną - jak się 
okazało - była kradzież  
i dewastacja kabli, których 
dokonano ostatniego dnia 
ubiegłego roku. Naprawa 
tego zniszczenia niestety 
nie nastąpi szybko - poin-
formował na łamach portalu 
rynek-kolejowy.pl rzecznik 
PKP PLK Karol Jakubow-
ski. Trzeba wykopać kil-
kaset metrów dopiero co 
ułożonych, a uszkodzo-
nych przez złodziei kabli,  
a następnie  położyć nowe 
i je zabezpieczyć. Musi się 
to odbywać w ciepłe dni, 
ponieważ kable instalowa-
ne w zbyt niskiej tempera-

Za sprawą złodziei pasażerowie nie skorzystają 
w zimie z nowych peronów na stacji Otwock 

Otwocczanie mieli od drugiego weekendu stycznia br. zacząć korzystać ze zmoder-
nizowanej części stacji PKP, ale zmiana w ostatniej niemal chwili została odwołana, 
ponieważ w sylwestrową noc złodzieje skradli nowo zainstalowane kable do stero-
wania ruchem kolejowym. Wynikł z tego problem na tyle poważny, że oczekiwane-
go usprawnienia nie należy się spodziewać przed wiosną.

turze „byłyby narażone na 
uszkodzenia, co później 
może skutkować błędny-
mi działaniami urządzeń, 
a w następstwie ponowną 
koniecznością wymiany 
kabli”. Jak widać termin na-
prawy zależy więc w dużym 
stopniu od aury.

Koleje Mazowieckie po-
informowały, że w związ-
ku z tymi opóźnieniami w 
modernizacji infrastruktury 
na linii nr 7 do wiosennej 
korekty pociągi KM będą 
kursowały według dotych-
czasowego rozkładu jazdy.

„Od 12 stycznia (...) 
zmiana polegała będzie 
na wprowadzeniu przerwy 
technologicznej na odcinku 
Otwock – Pilawa (zastąpie-
nia pociągów przez ZKA) 
w godzinach 11:00 - 13:00 
oraz od godziny 23:00.  
Z uwagi na powyższe, po-
ciągi: 19569, 91556, 12709, 
21714, 12723, 21728 oraz 
19567 na odcinku Otwock 
– Pilawa/Garwolin będą 

obsługiwane autobusami” 
- czytamy w komunikacie 
KM.

Kto ukradł kable?
Opublikowanie infor-

macji na naszym portalu  
o odwołaniu zmiany na sta-
cji Otwock wywołało wielkie 
poruszenie wśród czytelni-
ków. Przede wszystkim były 
to wyrazy oburzenia, że 
przez paru „idiotów” cierpią 
wszyscy mieszkańcy. Wie-
le osób zastanawiało się, 
dlaczego przy tak wielkiej 
inwestycji zabrakło odpo-
wiedniej ochrony - „moni-
toringu dalej nie będzie, bo 
przecież po co. Czy przy tak 
drogiej, wielomilionowej (a 
wręcz miliardowej) inwesty-
cji naprawdę nie da się wy-
gospodarować środków na 
ochronę nowych obiektów? 
To jest po prostu żenują-
ce” - zastanawiał się jeden  
z internautów. Inni też pytali 
- a gdzie byli sokiści, ochro-
na kolei? 

Niemało było też przy-
puszczeń na temat spraw-
ców kradzieży, m.in. że 
musiały to zrobić osoby 
pracujące lub współpracu-
jące przy inwestycji - „Nie 
zdziwiłbym się jakby to byli 
ludzie, którzy na co dzień 
wykonują ową moderniza-
cję. [...] trzeba doskonale 
wszystko wiedzieć żeby 
coś takiego zrobić i być 
przygotowanym...” - tego 
typu hipotez pojawiło się 
sporo w komentarzach do 
sprawy.

Jak poinformował nas 
17 stycznia br. nadkom. 
Daniel Niezdropa, oficer 
prasowy KPP Otwock, po-
licja wciąż nie znalazła 
sprawców.  - Prowadzimy 
dochodzenie w tej sprawie, 
w tej chwili nie mamy żad-
nych osób zatrzymanych. 
Jeśli ktoś dysponuje infor-
macjami, które mogłyby po-
móc policji w namierzeniu 
tych osób, to czekamy na 
zgłoszenie - powiedział.

Red.

Nowe perony są gotowe, ale pociągi będą przy nich  
zatrzymywać się najwcześniej na wiosnę
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26-letni mężczyzna  
z gminy Wiązowna  
w trakcie kłótni ze swoim 
ojcem przeszedł do rę-
koczynów. W rezultacie 
starszy z mężczyzn trafił 
do szpitala z poważnym 
urazem twarzy. Agresor 
został już zatrzymany  
i postawiono mu zarzuty 
uszkodzenia ciała. 

Jak informuje rzecznik 
KPP Otwock, policjanci z 
józefowskiego komisariatu 
przyjęli zawiadomienie od 
jednego z mieszkańców 
gminy Wiązowna, który stał 
się celem ataku ze strony 
swojego 26-letniego syna. 
W wyniku tej agresji po-
krzywdzony trafił do szpi-
tala, doznając poważnego 
urazu twarzy.

Józefowscy funkcjona-
riusze namierzyli podej-
rzanego, który czasowo 
przebywał u swojego znajo-
mego. 26-latka przewiezio-

Potrącenie przez sa-
mochód tzw. niechronio-
nego uczestnika ruchu 
bywa często tragiczne w 
skutkach. Na szczęście 
inaczej było 13.01 na ul. 
Kołłątaja w Otwocku.

Po godzinie 18.00 do-
szło tam do potrącenia 
pieszego przez kierujące-
go lexusem. Obaj uczest-
nicy zdarzenia to miesz-
kańcy Otwocka. Sytuacja 
miała miejsce poza przej-
ściem dla pieszych, ale w 
miejscu dozwolonym. Pie-
szy nie odniósł obrażeń, 
więc policja zakwalifiko-
wała zdarzenie jako koli-
zję drogową, uznając za 

W sobotę, 12 stycznia, 
tuż przed godziną 23.00 
wezwano straż do pło-
nącego budynku. Kiedy 
pierwszy zastęp ratowni-
ków przybył na miejsce, 
zobaczył pożar drewniane-
go domu – paliła się część 
ściany powierzchni ok.  
4 m2. Pożar szybko opano-
wano, kierując jeden prąd 
wody. Po ugaszeniu spraw-
dzono budynek pod kątem 

Kolejne, tragiczne zda-
rzenie miało miejsce na 
krajowej ,,siedemnastce”. 
We wtorek (08.01) po go-
dzinie 7.00, pomiędzy Wól-
ką Mlądzką i Świerkiem, 
doszło do zderzenia trzech 
aut, w wyniku którego je-
den z kierowców odniósł 
poważne obrażenia i zmarł.

Kierujący śmieciarką 
isuzu 25-letni mieszkaniec 
powiatu garwolińskiego 
uderzył w tył opla astry, 
którego prowadził 44-let-
ni mieszkaniec  Garwoli-
na. Samochód osobowy 
przemieścił się i wpadł na 
seata ibizę. Tym ostatnim 
kierował 37-letni miesz-

Z pięściami na ojca

no do otwockiej komendy i 
osadzono w celi policyjne-
go aresztu.

Sprawą zajęli się poli-
cjanci z zespołu kryminal-
nego, którzy po zapoznaniu 
się z materiałem dowodo-
wym, opracowali wstępnie 
zarzut karny uszkodzenia 
ciała, który przedstawili po-
dejrzanemu.

Na wniosek funkcjona-
riuszy wobec 26-latka pro-

kurator zastosował policyj-
ny dozór oraz wydał zakaz 
zbliżania się do ojca oraz 
nakaz opuszczenia lokalu, 
w którym mieszkali.

To jeszcze nie koniec tej 
sprawy. Gdyby okazało się, 
że obrażenia pokrzywdzo-
nego wskazują na ciężki 
uszczerbek na zdrowiu, to 
podejrzanemu może grozić 
kara nawet do 10 lat pozba-
wienia wolności.

Fot. KPP Otwock

Potrącenie 
pieszego

sprawcę kierującego lexu-
sem. Otrzymał on mandat 
i 6 pkt karnych.

Policja przypomina 
prowadzącym pojazdy, że 
piesi mają prawo przecho-
dzić przez ulicę również 
poza wyznaczonymi miej-
scami, jeśli odległość od 
najbliższej „zebry” prze-
kracza 100 m (nie doty-
czy dróg szybkiego ruchu 
i autostrad). Oczywiście 
pieszy nie może wbiegać 
na jezdnię (na pasach, 
czy poza nimi). Bądźmy 
ostrożni, szczególnie te-
raz, kiedy wcześnie zapa-
da zmrok.

SW

Pożar  
w Sufczynie

ewentualnych osób – nikt 
tam nie przebywał. Dom 
okazał się pustostanem. 
Uszkodzony fragment ścia-
ny rozebrano. Na koniec 
budynek został sprawdzo-
ny jeszcze kamerą termo-
wizyjną z zewnątrz i we-
wnątrz. Akcję zakończono 
ok. godz. 0.30. Uczestni-
czyło w niej 23 ratowników 
z 5 zastępów straży.

SW

Wypadek 
na DK 17 ze skutkiem śmiertelnym

kaniec powiatu siedlec-
kiego. W wyniku zderze-
nia kierowca opla odniósł 
obrażenia głowy i został 
przewieziony do szpita-
la. Niestety, nie udało się 
go uratować. Wiadomo, 
że wszyscy kierujący byli 
trzeźwi. Policja ustala 
okoliczności zdarzenia.

Droga krajowa nr 17 
ciągle zbiera krwawe żni-
wo. Policja apeluje, aby 
na remontowanym od-
cinku drogi zachować 
szczególną ostrożność, 
dostosować prędkość do 
panujących warunków  
i oznaczeń pionowych.

SW
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Galeria Kupiecka w Otwocku 
zapełnia się najemcami.  

Wśród nich Vistula, CCC, Media Expert oraz Martes Sport.
Galeria Kupiecka, będąca największą prywatną inwe-
stycją w Otwocku, zapełnia się najemcami. Prace in-
westora postępują zgodnie z planem, a termin otwar-
cia to listopad 2019 roku. Na powierzchni handlowej 
ponad 10 tys. m kw. pojawią się m.in. sklepy Media 
Expert, CCC, Top Market, Martes Sport, Vistula oraz 
centrum zabaw dla dzieci.

Inwestycja, będąca naj-
większym centrum handlo-
wym spełniającym standardy 
jedynego budynku handlo-
wego klasy A w Otwocku, 
otwiera się na kolejnych 
najemców. W trzecim kwar-
tale 2018 roku inwestor po-
twierdził podpisanie umowy 
najmu z siecią Top Market 
(z flagowym sklepem o po-
wierzchni 1200 m kw.), Me-
dia Expert (700 m kw.) oraz 
Rossmanem.

W tym roku do grona 
najemców dołączyły kolej-
ne znane marki. Sukcesem 
zakończyły się negocjacje 
z CCC, największym i naj-
popularniejszym dystrybu-
torem obuwia w Polsce, 
z ponad 20-procentowym 
udziałem w rynku. Inwestor 
Galerii Kupieckiej – spółka 
WOT Invest – potwierdził 
również podpisanie umów 
z Martes Sport, siecią skle-
pów sportowych oraz Vi-
stula Group, która urucho-
mi w Galerii sklepy Vistula  
i Wólczanka, oferujące ele-
gancką modę męską oraz 

koszule.
Jak twierdzi inwestor, 

chętnych na komercjalizację 
powierzchni w nowej galerii 
nie brakuje. Dziś już wiado-
mo, że poza wymienionymi 
wcześniej markami, swoje 
miejsce w galerii znajdzie 
również biuro podróży, kan-
tor, bawialnia dla dzieci oraz 
mniejsze butiki odzieżowe.

Elewacja Galerii Kupiec-
kiej inspirowana jest sty-
lem świdermajer, charak-
terystycznym dla domów 
letniskowych z przełomu XIX  
i XX wieku ulokowanych po 
wschodniej stronie Wisły. 
Wewnątrz obiektu znajdzie 
się przestrzeń o powierzchni 
450 m2 wykorzystywana do 
organizacji eventów, schody 
ruchome oraz windy.

Inwestor Galerii, spół-
ka WOT Invest, planuje 
otwarcie obiektu pod koniec 
listopada 2019 roku. Za ko-
mercjalizację projektu odpo-
wiadają Origo Group i Patco 
Property. Generalnym wy-
konawcą obiektu jest Budi-
mex SA.
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- Już ponad 6 tygodni minęło
od objęcia przez Pana sta-
nowiska burmistrza. Cieszy
Pan się z tej wygranej?
- Bardzo chciałem, żeby
mieszkańcy mnie wybrali i
wierzyłem, że te 90 km, które
pokonałem pieszo, żeby się z
nimi spotkać, to nie tylko wy-
czyn sportowy. Przemierzyłem
gminę wzdłuż i wszerz, odwie-
dzając blisko trzy czwarte do-
mów i mieszkań. Nie spodzie-
wałem się takiego poparcia,
miałem przecież poważnych
konkurentów. A czy się cieszę?
Tak, oczywiście, ale radość od-
chodzi w cień wobec odpo-
wiedzialnej pracy, która nie jest
usłana różami.
- A zaskoczyło Pana tak duże
poparcie w sołectwach? Kar-
czewskie wsie, w moim prze-
konaniu, zawsze były za kan-
dydatami ludowców.
- Bardzo identyfikuję się z wsią,
wychowywałem się na wsi, w
Warszówce, w rodzinie mojej
mamy, na styku gmin Karczew
i Sobienie Jeziory. Kiedy byłem
dzieckiem spędzałem u dziad-
ków całe tygodnie, a później
niemal wszystkie weekendy.
Mam wielu znajomych w Cało-
waniu, w Piotrowicach, w So-
biekursku. Problemy wsi i ich
mieszkańców nie są mi obce.
Licznie zagłosowali na mnie
mieszkańcy terenów wiejskich,
ponieważ wieś chciała zmian,
a przez ostatnie lata ludzie
czuli stagnację, ważne dla nich
sprawy były marginalizowane,
wieś była w odwrocie.
- Dlaczego w odwrocie? Mia-
łem wrażenie, że to w wieś się
inwestuje więcej, a nie w mias-
to. Nie budowano dróg asfal-
towych, ale gruntowe utwar-
dzano kruszywem, równano -
większość tłucznia z Traktoro-
exportu wykorzystano na po-
prawę jakości polnych dróg.
Zaczęto budować kanalizację.
- Nie kwestionuję tego, ale
drogi szutrowe trudno uznać
za rzeczywistą inwestycję. To
było raczej doraźne działanie.
Niezależnie od ilości wykorzys-
tanego tłucznia zaraz tworzą
się dziury, a po opadach deszc-
zowych swoiste bajora. Z
uporem mówię o potrzebie bu-
dowy dróg trwale utwardzonych

asfaltem bądź kostką brukową.
Przypominam sobie tylko dwie
tego typu: jedna w Kępie Nad-
brzeskiej, druga w Glinkach,
będąca dojazdem do stacji uz-
datniania wody. Reszta dróg
asfaltowych to drogi powiatowe
bądź wojewódzkie. Miały miej-
sce renowacje świetlic, ale
problemów szkół, braku chod-
ników czy ścieżek rowerowych
nie podejmowano.
- Teraz będą?
- Oczywiście. W budżecie na
ten rok zaplanowaliśmy takie
pozycje jak rozbudowa szkół
w Sobiekursku i Nadbrzeżu, a
to ze względu, że nie pomiesz-
czą klas 7-8, które wprowadziła
reforma oświaty. Zainwestujemy
w rozszerzenie sieci oświetlenia
dróg i poprawę bezpieczeństwa
na drogach wojewódzkich po-
przez stworzenie nowych prze-
jść dla pieszych. Przewidujemy
kontynuację budowy kanalizacji
w kierunku Brzezinki i Łukówca.
To na razie, ponieważ na przyłą-
czenie czeka jeszcze Sobie-
kursk, ale żeby to było możliwe,
należy rozbudować oczyszczal-
nię w Janowie. Tu wskazać
na-leży na jeszcze inny prob-
lem. Otóż, żeby wykonać tę
kanalizację, należy zerwać as-
falt z drogi powiatowej, która
dwa lata temu została zmoder-
nizowana. Niestety nie ma moż-
liwości umiejscowienia rury
głównego kanału o tak dużej
średnicy obok jezdni. Koszt od-
tworzenia jezdni wyniesie ok.
2 mln zł, a koszt budowy kanału
sanitarnego – 2,5 mln. Razem
to już ponad 4,5 mln zł. Nie
chcę wytykać błędów moim po-
przednikom, ale z tego powodu,
że nie było dobrych relacji po-
między naszą gminą i powia-
tem, starostwo powiatowe było
niedoinformowane co do pla-
nów gminy dotyczących rozko-
pania nowej drogi zaledwie po
dwóch latach. Mam nadzieję,
że wreszcie uda się to zmienić
i doprowadzić do tego, aby
gmina Karczew i Starostwo
Powiatowe w Otwocku weszły
na ścieżkę partnerstwa. Nie
tylko w kwestiach dotyczących
inwestycji.
- A co z kanalizacją po za-
chodniej stronie trasy 801?
- Nad tym musimy się zas-

tanowić, ponieważ kanalizacja
tych „zachodnich” wsi wymaga
budowy kolejnej oczyszczalni
ścieków, czyli znacznych
nakładów finansowych.
- Porozmawiajmy teraz o na-
jbliższych inwestycjach pla-
nowanych w mieście.
- W Karczewie planuję
radykalnie zmniejszyć liczbę
dróg gruntowych i zmoderni-
zować chodniki.
- Czy ul. Piaski też jest w
planach?
- Piaski, Zatylna, Ochotników,
Podlaska, osiedle Warszawska
i osiedle Zagóry...
- W tym miejscu wejdę Panu
w słowo. Ulica Ochotników
musi być uzupełniona o datę
– 1920 r. To jest ulica boha-
terów, którzy na ochotnika zgło-
sili się do wojsk Piłsudskiego,
żeby bronić Polski przed bol-
szewickim potopem...
- OK, już mi o tym powiedziano.
Te inwestycje stanowią plan
na przynajmniej dwa-trzy lata.
Chciałbym też, aby w Kar-
czewie było czyściej. Żeby ulice
były na bieżąco uprzątane z
piasku, żeby chodniki były za-
miatane. To musi być działanie
systemowe. Zamierzam też za-
kupić nową maszynę do wyrów-
nywania dróg gruntowych, gdyż
obecnie używana ma już ponad
50 lat i stale się psuje. Te drogi
będą też naprawiane syste-
mowo, a nie od przypadku do
przypadku.

- Pragnę zwrócić uwagę pana
burmistrza, gdyż wiem, że jest
Pan zapalonym rowerzystą,
na potrzebę budowy ścieżki
rowerowej do pałacu w Ot-
wocku Wielkim i nad Rokolę
oraz nad Wisłę w Nadbrzeżu,
a także do rezerwatu Torfy,
który znajduje się w gminie
Karczew. Tam już jest wzdłuż
Czerwonej Drogi ścieżka na
obrzeżach lasu, którą z udzi-
ałem Lasów Państwowych
można byoby poszerzyć i ut-
wardzić tłuczniem. Tak się
robi na Mazurach.
- To jest dobry pomysł, pod
warunkiem, że byłyby odpo-
wiednie pieniądze z programów
unijnych czy rządowych. Aktu-
alnie ważniejsza, w mojej oce-
nie, jest teraz ścieżka w ulicy
Częstochowskiej, ponieważ jest
to bardzo ruchliwa droga i nie-
bezpieczna dla rowerzystów.
Wielu mieszkańców tej części
Karczewa właśnie rowerami
przemieszcza się do centrum.
Problem w tym, że tam już
zbudowano chodnik, nie uwz-
ględniając ścieżki i nie ma na
nią za wiele miejsca.
- Można zwęzić jezdnię. Tam
kierowcy nagminnie wyprze-
dzają na trzeciego. Będzie
węziej, to przestaną.
- Myśleliśmy o tym, ale powia-
towy inżynier ruchu sprzeciwia
się takiemu rozwiązaniu.
- To niech Pan go zaprosi na
przejażdżkę rowerem ulicą
Częstochowską w godzinach
szczytu. Jak mu śmierć zajrzy
w oczy, to może zmieni zdanie.
- Pomyślę o tym. Sądzę, że
bez takich problemów uda się
w pierwszej kolejności zbu-
dować ścieżki od cmentarza
do Janowa i z Otwocka Wiel-
kiego do Nadbrzeża. Musimy
tylko znaleźć pieniądze na wy-
kup gruntów obok pasa drogi.
- Podoba mi się Pana sposób
ustawiania priorytetów. Jaka
jest szansa, że Rada Miejska
w Karczewie nie storpeduje
Panu tych pomysłów? Nie ma
Pan wśród radnych większoś-
ci swoich zwolenników, gdyż
popełnił Pan „świętokradz-
two”, pokonując dwóch tu-
zów: dotychczasowego bur-
mistrza i kandydata namasz-
czonego przez partię rządzą-

cą. Ukarali Pana najniższą pen-
sją wśród powiatowych wło-
darzy - 5600 zł na rękę. Mogą
pojawić się kolejne „sankcje”.
- Biorąc pod uwagę ogrom pra-
cy, jaką niesie za sobą pełnienie
funkcji burmistrza i czas, jaki
tej pracy poświęcam, to rzeczy-
wiście muszę przyznać, że nasi
radni nie wykazali się zrozu-
mieniem rzeczywistych potrzeb
osoby, która pełni najbardziej
odpowiedzialną, pracochłonną
i czasochłonną funkcję w gmi-
nie. Dla mojego poprzednika
rada była zdecydowanie bar-
dziej hojna. Wolę to przemilczeć.
Decyzje rady wystawiają świa-
dectwo jej samej. Nie chcę się
nad tym rozwodzić i użalać.
Mam nadzieję, że swoją pracą
udowodnię, że nie mieli racji.
Niektórzy może istotnie chcieli
mnie tym zdemotywować, ale
to im się z pewnością nie udało.
- Przykre jest, że nawet tak
młoda rada jak karczewska,
zamiast wspomagać demo-
kratycznie wybranego bur-
mistrza, wspólnie zmieniać tę
gminę na lepsze, bawi się jak
dzieci w piaskownicy. A gmina
to nie jest piaskownica.
- Z mojej strony wysyłam syg-
nały, że chcę dobrej współpra-
cy, ale odzewu, póki co, nie
widzę. Wciąż wierzę, że zaist-
niałe trudności to krótkotrwały
efekt szoku powyborczego i
radni zrozumieją, że warto
współpracować ponad podzi-
ałami dla dobra mieszkańców.
Mamy przed sobą pięć lat
wielkiej szansy na dokonanie
zmian istotnych dla miesz-
kańców, dla jakości ich życia,
naszego życia. Zarówno ja i
radni jesteśmy częścią spo-
łeczności gminy Karczew. Nie
zmarnujmy tego czasu.
- A ja apeluję do miesz-
kańców, aby uczestniczyli w
obradach swojego samorzą-
du. Warto wiedzieć, czy
wybrańcy spełniają pokła-
dane w nich nadzieje, czy
przeciwnie – ich wybór oka-
zuje się wielką pomyłką. Dz-
iękuję Panu za rozmowę.
-Dziękuję i życzę pomyślności
całemu zespołowi redakcyjne-
mu w nowym 2019 roku.

Rozmawiał 
Zbigniew Skoczek

Gmina to nie piaskownica!
Rozmowa z burmistrzem Karczewa Michałem Rudzkim
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Od tego roku nowe stawki
wspomnianego podatku obow-
iązują także w gminach Józe-
fów, Karczew i Osieck. We
wszystkich tych gminach są
utrzymane na niskim poziomie.

Samorządy, wprowadzając
preferencyjne dla przedsiębior-
ców stawki podatków od środ-
ków transportowych, zachęcają

w ten sposób do rejestrowania
działalności transportowej na
terenie swojej gminy. Jest to w
pierwszym rzędzie ukłon w
stronę firm działających w
dziedzinie leasingów, gdzie
często rejestruje się wiele po-
jazdów. Te firmy stosunkowo
łatwo też mogą zmienić swoje
ulokowanie, przenosząc się z

jednej gminy do innej. Gminy
obniżają stawki podatku, mając
nadzieję na większe dochody
wynikające ze znacznie zwięk-
szonej liczby zarejestrowanych
firm skuszonych niższymi kosz-
tami działalności.

Obowiązujące w 2018 r. w
Otwocku stawki zostały zm-
niejszone na kolejny rok już w
listopadowej uchwale, ale na
nadzwyczajnej sesji rady miasta
14 grudnia 2018 r. prezydent
Jarosław Margielski zapro-
ponował jeszcze wprowadzenie

zmian i dodatkowe obniżenie
stawek o 4 zł (ze 100 na 96 zł)
- “Intencja jest taka, abyśmy
mieli najniższe stawki podatku
od osi w powiecie wśród gmin
ościennych. Tak, abyśmy
zachęcali m.in. firmy leasingowe
do rejestrowania pojazdów na
terenie naszego miasta“ - uza-
sadniał na sesji tę zmianę
prezydent Margielski. Tym
samym Otwock obniżył stawki
do poziomu najniższych w
powiecie, obowiązujących w
gminie Wiązowna od 2016 r.

Poniżej podajemy zestawie-
nie podstawowych stawek po-
datku od środków trans-
portowych w poszczególnych
gminach powiatu otwockiego.
[Stawki od większych pojazdów
każda z gmin ustaliła według
własnych kategorii podziału -
od tonażu przy danej liczbie osi,
stąd właściwie nie sposób je
ustawić w jednej tabeli.] Red.

Ireneusz Paśniczek, radny
Rady Miasta Otwocka
oraz prezes Izby Przedsię-
biorców Powiatu Otwock-
iego chciałby też obniże-
nia podatku od nierucho-
mości.

Warto poruszyć ten temat
i przeanalizować w przyszłym
roku pod kątem systemowym.
Należałoby stworzyć
odpowiednie plany zagospo-
darowania przestrzennego,
które przyciągnęłyby inwest-
orów. Wielki potencjał, moim
zdaniem, drzemie w terenach
Świerku, Jabłonny, Wólki

Mlądzkiej I Mlądza. Na sesji
poprosiłem o przygotowanie
symulacji, która by pokazała
skutki obniżenia podatku w
Otwocku do poziomu, jaki jest
w Garwolinie i/lub w Mińsku
Mazowieckim. 

To są miejscowości, które
pięknie się rozwijają, mają
basen, obiekty sportowe,
dopłaty do komunikacji
miejskiej. Bardzo szybko otrzy-
małem takie wyliczenie. 

Poniżej tabela przedstaw-
iająca skutki wprowadzenia
niższych stawek podatku od
nieruchomości:

Jak widać, budżet zostałby
uszczuplony nawet  o kilka mil-
ionów. Tylko dlaczego mamy
najwyższe stawki w powiecie,
a w zamian dużo mniej niż w
gminach sąsiednich? 

Przychód z tychże podatków
w Garwolinie - mieście o ponad
połowę mniejszym liczebnością
i powierzchnią -  w 2018 r.
wyniósł 9 250 811,3 zł. W Ot-
wocku wg obecnych stawek
został określony na sumę: 19
759 527,68 zł (łącznie od osób
fizycznych i prawnych).

Podatki to bardzo ważny
element stymulujący rozwój
lokalny. Dlaczego przedsiębior-
cy przenoszą działalność z jed-

nych miejsc do drugich? Bo
szukają lepszych warunków,
niższych podatków i tzw. przy-
jaznego klimatu. I tak np. Mińsk
Mazowiecki lub Garwolin mają
niższe od Otwocka wpływy z
podatków, a i tak zrealizowano
tam poważne inwestycje, takie
jak basen czy centra sportowe.

Zwiększyć przychody do
budżetu można nie tylko przez
podwyżkę podatku, ale także,
jak robi to wiele gmin w Polsce,
oferując lepszy serwis, lepszą
obsługę, konkurując o przed-
siębiorców tak, aby byli zain-
teresowani przeniesieniem swo-
jej firmy i płaceniem tu, a nie
gdzie indziej, podatków. 

W Otwocku od tego roku zostały wprowadzone nowe,
niższe stawki podatku od środków transportowych.
Mają one zachęcać firmy leasingowe do rejestrowania
działalności na terenie miasta. Takie same stawki od
kilku lat ma gmina Wiązowna. 

   

    

    

   

     

     

   

    

   







  

   

  

  

  

  

  

  

 















 

Rodzaj pojazdu                                                                                                             Otwock        Józefów                   Karczew            Celestynów        Kołbiel                    Osieck               Sobienie-Jeziory      Wiązowna

Ile podatku zapłacisz od osi?

Zdaniem 
radnego

                                   Skutek finansowy     Skutek finansowy       Skutek finansowy 
                                   osoby fizyczne              osoby prawne                 ogółem

Mińsk Maz.   -670195,83 zł                  -497418,51 zł                      -1167614,34 zł
Garwolin        -1920990,73 zł                -3615628,20 zł                 -5536618,93 zł
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Dzień po Finale, który 
przez ostatnie ćwierć wieku 
był przeważnie dniem za-
dowolenia, kiedy czuliśmy 
się uskrzydleni, tym razem 
był pełen szoku, niedowie-
rzania, smutku z powodu 
śmierci prezydenta Gdań-
ska, ale też rozpaczliwej 
rezygnacji Jurka Owsiaka  
z prezesury Fundacji WOŚP. 
Wieczorem na ulicach nie-

27 Finał WOŚP 
- radość ucięta nożem

Jest w języku polskim powiedzenie, które bardzo obrazowo przedstawia coś nagle przerwanego - mówimy 
„jak nożem uciął”. 13 stycznia młody bandyta, atakując w Gdańsku prezydenta Pawła Adamowicza, rzeczy-
wiście nożem gwałtownie zakończył naszą radość z pomagania, z bycia razem w dobrej sprawie, naszą 
euforię z powodu udziału w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i uzyskanych rezultatów.

jednego z miast Polski widać 
było, jak wielu z nas poczuło 
się tymi zdarzeniami osobi-
ście zranionymi.  

I jakkolwiek smutek 
szybko nie minie i jeszcze 
z pewnością długo będzie-
my zadawać sobie pytanie, 
dlaczego tak się stało, za-
stanawiać się nad motywa-
mi i logiką działania spraw-
cy zbrodni, to tragiczne 

zakończenie nie może na 
trwałe przysłonić tego, jak 
wiele udało się w ten 27. Fi-
nał osiągnąć.

W zbiórkach prowadzo-
nych na terenie powiatu 
otwockiego z roku na rok 
rośnie zaangażowanie  
i hojność mieszkańców.  
I w tym roku było podobnie. 
Z zachowania wielu osób, 
które przychodzą na Finał 

głównie po to, żeby wrzucić 
do puszki, czy kupić fant  
i robią to szczodrą ręką, wi-
dać, jak bardzo są przeko-
nane do sensu całej orkie-
strowej akcji. I z pewnością 
żaden hejter z nożem im/
nam tego nie odbierze.

O Pawle Adamowiczu, 
prezydencie Gdańska, 
wolontariuszu WOŚP bę-
dziemy pamiętać, a Jurka 

Owsiaka miejmy nadzieję 
uda się namówić, by wrócił 
do dyrygowania Orkiestrą.

Tymczasem przeczytaj-
cie relacje, jak wyglądały fi-
nały w Otwocku, Józefowie, 
Celestynowie, Wiązownie  
i Karczewie i ile ,,bez fo-
cha” udało się zebrać na 
sprzęt dla dzieciaczków  
w szpitalach.

Kazimiera Zalewska

Duży w tym udział  mia-
ło oczywiście kilkudziesię-
ciu wolontariuszy, którzy 
w ciągu dnia kwestowali 
w mieście. W samej SP nr 
2 jednak w niedzielne po-
południe wrzało jak w ulu. 
Każdy, kto wchodził  do 
budynku, natykał się od 
razu na długaśną kolejkę. 
Do czego? Do loterii fan-
towej! 

W holu rozstawiły się 
kramiki: z fantami specjal-
nie przygotowanymi przez 
dzieci, z zabawkami, ko-
smetykami, ceramiką itp. 
Była też „makijażystka” 
malująca dziecięce buźki, 
„fryzjerka” wyplatająca ko-
lorowe warkocze, a dla 
dorosłych -  punkt pomiaru 
ciśnienia. W bufecie znala-
zło się niemało pyszności, 
m.in. gorąca grochówka, 
przeróżne słodkości, pla-
cuszki z cukinii, minitarty...

W sali gimnastycznej  
z kolei scenę miały w po-
siadaniu dzieci, które wy-

Fantastyczna zbiórka w Józefowie
W Józefowie mieszkań-
cy spotkali się tylko na 
trzy godziny na 27. Finał 
Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy organi-
zowany przez sztab ze 
Szkoły Podstawowej nr 
2, ale stawili się tłumnie, 
atmosfera była gorąca,  
a rezultat zbiórki imponu-
jący - 57 631,84  złotych.

stępowały w grupach i in-
dywidualnie, na przemian  
z licytacją. 

Jak poinformowano 
jeszcze wieczorem 13 
stycznia, „Józefowski sztab 

#wośp w SP 2 zebrał 58 
tys. zł. Pieniądze dotarły 
już do sztabu głównego”. 
Ten wynik, co warto nad-
mienić, jest kolejnym rekor-
dem, ponieważ w ubiegłym 

roku zebrano w Józefowie 
ok. 49 tys. zł.

I józefowski sztab,  
i mieszkańcy mają powód 
do zadowolenia i dumy - ze 
sprawnej organizacji impre-

zy, zaangażowania uczest-
ników oraz wyniku zbiórki.

My także gratulujemy. 
Brawo, Józefów!

ZetKa
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Według oficjalnych in-
formacji podanych przez 
Wielką Orkiestrę Świą-
tecznej Pomocy do pół-
nocy zebrano w całym 
kraju ponad 92 mln zło-
tych. To kwota o ponad 9 
mln zł większa niż ta, któ-
rą udało się pozyskać rok 
temu o tej samej porze. A 
pamiętajmy, że w historii 
Orkiestry był to rok rekor-
dowy. To zaś oznacza, że 
we wszystkich finałach 
tej wielkiej akcji charyta-
tywnej w ciągu 27 lat uda-
ło się już uzbierać ponad 
miliard złotych!

W 27. edycji, której ha-
sło brzmiało „Pomaganie 
jest dziecinnie proste”, w 
całym kraju datki do puszek 
zbierało blisko 120 tys. wo-
lontariuszy. Również w na-
szym mieście już od rana, 
mimo niesprzyjającej po-
gody, na ulice wyszło 150 
wolontariuszy, zbierając 
środki przeznaczone na za-
kup nowoczesnego sprzętu 
medycznego dla specjali-
stycznych szpitali dziecię-
cych. Sfinansują one koszt 
urządzeń do rezonansu 
magnetycznego, tomogra-
fów komputerowych, apa-

Taneczny Finał WOŚP w Otwocku

ratów do diagnostyki RTG, 
ultrasonografów i echokar-
diografów. Ich beneficjen-
tem będą głównie placówki 
z oddziałami o tzw. II i III 
stopniu referencyjności, w 
których można dokonać 
specjalistycznej diagnozy i 
udzielić pomocy medycznej 
najciężej chorym dzieciom. 
Także te znajdujące się na 
terenie naszego powiatu. 
Bez tych pieniędzy - co tu 
dużo mówić - trudno byłoby 
przeprowadzić tego rodzaju 
inwestycje, a już na pewno 
nie w najbliższej przyszło-
ści.

Kolorowy, pełen muzyki i 
tańca był tegoroczny Finał 
Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w Otwoc-
ku. Na terenie Powiato-
wego Miejskiego Domu 
Kultury działo się wiele i 
w kilku miejscach jedno-
cześnie. Na małej scenie 
wewnątrz placówki można 
było oglądać występy for-
macji tanecznych oraz po-
kazy sekcji sportowych, a 
na dużej, ustawionej na ze-
wnątrz budynku - koncerty 
zespołów muzycznych.

Tradycyjnie nie zabra-
kło również oryginalnych 
przedmiotów oraz souve-

nirów, w których posiada-
nie można było wejść w 
drodze wygranej licytacji. 
Z ciekawszych tegorocz-
nych fantów można wy-
mienić m.in. koszulkę Łu-
kasza Piszczka, byłego 
już reprezentanta Polski w 
piłce nożnej i zawodnika 
Borussii Dortmund, robiony 
ręcznie w drewnie zegar z 
autografem znanej woka-
listki - Eweliny Flinty, jedną 
z dwóch tablic wiszących 
na terenie po dawnych 
pawilonach, w miejscu le-
gendarnej już „otwockiej 
dziury” oraz oryginalny ży-
randol przekazany przez 
otwocki Klub Motocyklowy 
Zryw - zrobiony z… moto-
cyklowej felgi. Lampa, któ-
ra została wykonana przez 
jednego z klubowiczów, 
cieszyła się tak sporym za-
interesowaniem, że licyto-
wana była aż dwukrotnie. 
Zakupiona za pierwszym 
razem za cenę 400 złotych, 
została przekazana przez 
jej właściciela ponownie do 
licytacji i za drugim razem 
okazała się najdrożej wyli-
cytowanym przedmiotem 
otwockiego Finału. Zawi-
śnie nad kominkiem pana 
Darka, który kupił ją za 1 

550 złotych! Licytowano 
karnety do otwockich si-
łowni, wejściówki na krę-
gielnię w Z-Hotel Business, 
plenerową sesję zdjęciową 
(portretową lub ślubną), ko-
szulkę z podpisami piłkarzy 
Adama Nawałki, zabiegi 
w gabinetach stomatolo-
gicznych oraz wiele innych 
gadżetów z logotypem 
Fundacji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Ofi-
cjalnie wiadomo, że kwota 
uzbierana z tegorocznych 
licytacji jest większa od tej 
uzyskanej rok wcześniej.

W sumie na koncie 
otwockiego Sztabu WOŚP 
znalazło się 203 354 zło-
tych (a jeszcze do 18.01 
trwają aukcje na Allegro). 
W rekordowej puszce było 
aż 3 448 złotych. Cieszy 
fakt tak wielkiej ofiarno-
ści, bo świadczy o tym, że 
otwocczanie pomaganie 
mają we krwi i nie szczędzą 
środków, kiedy zaistnieje 
taka potrzeba.

Podczas otwockiego 
Finału można było tak-
że spróbować tradycyjnej 
strażackiej grochówki przy-
gotowanej przez druhów z 
OSP w Józefowie oraz do-
mowych ciast upieczonych 

specjalnie na tę okazję 
przez rodziców dzieci pre-
zentujących swe umiejętno-
ści taneczne i sportowe na 
scenie. Nowością podczas 
tegorocznego otwockiego 
grania była możliwość za-
rejestrowania się do bazy 
potencjalnych dawców 
szpiku kostnego. Dzień 
Dawcy Szpiku w Otwocku 
zorganizowany w dniu Fi-
nału to pomysł na zwięk-
szenie szans na znalezie-
nie dawców dla pacjentów 
chorych na białaczkę. Dla 
wielu z nich jedyną szan-
są na wyzdrowienie jest 
przeszczepienie szpiku od 
dawcy niespokrewnionego.

Ciężar przygotowa-
nia 27. Finału Orkiestry w 
Otwocku - podobnie jak w 
ostatnich latach - wzięli na 
siebie: Hufiec ZHP, Otwoc-
kie Centrum Kultury oraz 
Powiatowy Młodzieżowy 
Dom Kultury przy wspar-
ciu całego grona partnerów 
i sponsorów, bez których 
udziału wydarzenie to trud-
no byłoby zorganizować. 
Dzięki wspólnemu wysił-
kowi bawiono się świetnie 
i - co najważniejsze - bez-
piecznie.

Andrzej Idziak



18 STYCZNIA 201910 AKTUALNOŚCI

Prawie 200 wolontariu-
szy ,,bez focha” zbierało  
w Celestynowie 13 stycz-
nia datki na chore dzieci.

Gminny Sztab WOŚP, 
jak zwykle usytuowany  
w celestynowskim gimna-
zjum, miał pełne ręce ro-
boty z liczeniem pieniędzy, 
których o godzinie 18.00 
było ponad 36 tysięcy, ale 
liczenie ma trwać do rana. 
Jednak już ta suma zebrana 
między innymi z loterii, licy-
tacji, podczas której najwyż-
szą kwotę osiągnęła koszul-
ka Cristiano Ronaldo, robiła  
wrażenie. Koszulka poszła 
za tysiąc zł., natomiast pił-
ki ofiarowane przez wójta 
Witolda Kwiatkowskiego  
z podpisami siatkarzy – mi-
strzów świata szły po 350 
zł. Licytowano wszystko: 
książkę i rękawicę Jerzego 
Dudka, piłkę z autografem 
Roberta Lewandowskiego, 
koszulki WOŚP… Licyta-
cję znakomicie prowadziły: 
szefowa sztabu Katarzyna 
Łagoda wraz z Sylwią Ko-

W gminie Wiązowna 
mieszkańcy grali z Wiel-
ką Orkiestrą Świątecz-
nej Pomocy głównie  
w dwóch miejscach:  w Wią-
zownie oraz w Gliniance.  
W pierwszym - zabawa była 
w duchu artystycznym,  
w drugim -  sportowym. 
Rezultat trwającej zbiór-
ki w gminie to powód do 
dumy dla organizatorów 
i mieszkańców - kolejny 
rekordowy wynik, czyli do-
kładnie 36 162,01 zł prze-
kazane na konto WOŚP.

W Wiązownie uczestnicy 
akcji spotkali się na terenie 
Szkoły Podstawowej przy 
ulicy Kościelnej. Tu w sali 
gimnastycznej odbywały się 
koncerty i licytacje. Na estra-
dzie między godziną 13.00 
a 20.00 wystąpili: uczniowie 
z czterech gminnych szkół  
i maluchy z czterech przed-
szkoli, chór Mienia River, 
zespół muzyczny Idylla, tan-
cerki z GOK-u oraz Wiązow-
ski Teatr Muzyczny. 

Między występami ar-
tystycznymi odbywały się 
licytacje  różnorodnych 

Bez focha zagrali w Celestynowie
ścikiewicz-Gryc.

Wielki finał Orkiestry 
otworzyli: dyrektor celesty-
nowskiej szkoły Anna Kę-
dziorek i wicewójt Piotr Ro-
słoniec, życząc wszystkim 
dobrej zabawy.

W siedzibie sztabu,  
w sali gimnastycznej daw-
nego gimnazjum,  już od 
godz. 15.00 trwały występy 
przedszkolaków wszystkich 
gminnych oddziałów przed-
szkolnych, uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjali-
stów, co przyciągnęło tłumy 
mieszkańców gminy, którzy 
owacyjnie nagradzali każ-
dy dziecięcy i uczniowski 
występ. Dużymi brawami 
przyjęto występy wokalne 
gimnazjalistek: Patrycji Dę-
beckiej, Weroniki Korab, Julii 
Kościanek i Pauliny Witak. 
Równie owacyjnie przyjęto 
pokaz tańca jazz i moder-
n-jazz w wykonaniu sekcji 
GOKiS-u. Podobał się także 
występ Alicji Kwiatkowskiej  
i Natalii Rokickiej z sekcji 
muzycznej Edwarda Pikuli 
oraz pokaz tańca cheerle-

aderek z RKS Bór Regut. Po 
18.00 zagrał zespół Orion, 
co sprawiło, że wiele par i nie 
tylko par ruszyło do tańca,  
a następnie Michał Skoli-
mowski, lokalny DJ „pusz-
czał” muzykę elektroniczną. 
Na koniec, również do tańca, 
grał zespół „Start”. Punktual-
nie o 20.00 wypuszczono 
symboliczne Światełko (kon-
fetti) do Nieba.

Według informacji jaką 
podała szefowa sztabu 
Katarzyna Łagoda - osta-
teczna, zebrana kwota to  
47 560, 22 zł!

Poza sceną też wiele się 
działo. W jednej z klas urzą-
dzony był kącik malucha,  
w innej mierzono ciśnienie 
tętnicze i stężenie glukozy 
we krwi. Były warsztaty pro-
wadzone przez służbę leśną 
z Centrum Edukacji Leśnej  
i smaczny bufet z domowy-
mi ciastami i sałatkami.

Jednym słowem: działo 
się, nikt nie miał focha i nie 
skąpił datków na specjali-
styczne szpitale dziecięce.

AnKa

Wiązowski rekordowy WOŚP
gadżetów związanych  
z WOŚP, ale także rę-
kodzieł przygotowanych 
przez uczestników zajęć  
w GOK (np. poduszki,  zwie-
rzaki-przytulaki) oraz obra-
zów namalowanych przez 
wiązowskich seniorów.  

Ci ostatni - wolonta-
riusze oraz podopieczni  
z Dziennego Domu „Senior +”  
w Woli Karczewskiej - przy-
gotowali także  kawiarenkę 
z gorącą herbatą oraz pysz-
nymi, domowymi ciasta-
mi.  Ponadto fundusze na 
WOŚP pozyskiwane były 
z fantów sprzedawanych 
na „Kiermaszu różności”,  
a także z opłat za atrakcje 
dla najmłodszych (dmucha-
niec i wata cukrowa). 

Na koniec zabawy  
w Wiązownie o 20.00 - jak 
w całej Polsce - błysnęło 
„Światełko do nieba” w po-
staci fajerwerków.

W Gliniance organizato-
rami atrakcji na rzecz WOŚP 
byli strażacy z OSP oraz 
klub sportowy. Strażacy 
na terenie swojej strażnicy 
przygotowali m.in. pokazy  
z ratownictwa drogowego,  

a w pobliskiej szkole od-
był się turniej halowej piłki 
nożnej. Zainteresowanie 
sportową zabawą było wiel-
kie - udział w niej wzięło 16 
drużyn (w tym oczywiście 
strażackie) - 130 zawodni-
ków. W finale drużyna The 

Reds pokonała zespół poli-
cjantów, ale nie tylko oni, ale 
wszyscy uczestnicy czuli się 
wygrani, bo grali na rzecz 
Orkiestry. Wolontariusze  
z OSP Glinianka zebrali ra-
zem aż 8 464,88 zł!  

Oczywiście przez cały 

dzień, mimo deszczu i chło-
du, w różnych miejscach 
gminy kwestowali też wo-
lontariusze. Wspierali ich 
strażacy i policjanci.

Brawo, brawo, gmina 
Wiązowna!

ZetKa
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oraz wieloletni pomocnik 
i współpracownik Tomasz 
Lubas. 

W hali karczewskie-
go MOSiR-u wystąpili ar-
tyści z różnych dziedzin. 
Dziewczynki miejscowego 
zespołu Gębule zaśpie-
wały piosenki świąteczne 
oraz te znane z rozgło-
śni radiowych, np.: chó-
ru Sound’n’grace. Swoim 
kunsztem pochwaliły się 
także członkinie UKS Wilki 
Otwock, pokazując fanta-
styczne zdolności w jeździe 
na rolkach, jakie zdobyły 
pod okiem trenera. Wyda-
rzenie uświetnił także pokaz 
światowej sławy iluzjonisty 
Karola Sanettiego, który 
np. ukrył płonącą kartkę w 
książce, ale nie było śladu 
ognia wewnątrz niej. Ze 
spektakularnym występem 
przyjechał także półfinali-
sta „Mam talent”, trzykrotny 
mistrz świata oraz dwukrot-
ny mistrz Polski we freesty-
le football - Michał Rycaj. 
W swoim pokazie przed-
stawił triki z piłką w bardzo 
trudnych kombinacjach, 
robiąc je w rytm muzyki, 
czym wzbudził respekt, 
radość i zdziwienie zebra-
nych. W hali w Karczewie 
można było również zoba-
czyć pokaz umiejętności 
karateków z KSW BUSHI 
Józefów, a także Dagma-
rę Dominiczak - mistrzynię 
świata Wellness Fitness 
2018 i Piotra Zielińskiego 
- trenera Gymme Fitness 
Club z Sochaczewa, który 
odnosi liczne sukcesy w 
kulturystyce. Swoimi umie-
jętnościami zaszokowały 

27. finał WOŚP w Karczewie
Już po raz 27. Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomo-
cy na terenie całej Polski 
i za jej granicami przepro-
wadza finał swojej akcji, 
tym razem pod hasłem 
„Pomaganie jest dziecin-
nie proste- gramy dla dzie-
ci małych i bez focha”. W 
wydarzenie, jak co roku, 
włączyli się sportowcy, 
artyści, politycy i gwiaz-
dy show-biznesu. Środki 
z tegorocznej zbiórki pie-
niędzy prowadzonej przez 
wolontariuszy, a także te 
z licytacji, SMS-ów i wpłat 
online- jak tłumaczą orga-
nizatorzy- zostaną przeka-
zane szpitalom na zakup 
specjalistycznego sprzę-
tu dla dzieci,takiego  jak 
m.in.: rezonanse magne-
tyczne, tomografy kompu-
terowe, aparaty do diagno-
styki RTG, ultrasonografy i 
echokardiografy. 

We wspólne pomaganie 
włączyło się także bardzo 
pokaźne grono artystów 
oraz okoliczni mieszkańcy, 
którzy przybyli do Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Karczewie, by w 
niedzielne popołudnie 13 
stycznia ,,zagrać” z Orkie-
strą . Okazji ku temu, była 
co niemiara. Po pierwsze: 
w hali obecni byli wolonta-
riusze z charakterystyczny-
mi puszkami i serduszkami, 
a także przeprowadzono 
liczne licytacje; była także 
możliwość nabycia orygi-
nalnych pamiątek z tej ak-
cji. Tym zajęli się Grzegorz 
Ankiewicz- szef karczew-
skiego Sztabu Orkiestry 

publiczność tancerki z Aka-
demii Tańca Reliese oraz 
Elite Talent Club Rzeszów, 
prezentując perfekcyjne 
panowanie nad swoim cia-
łem podczas występów ta-
necznych oraz wykonując 
genialne akrobacje. 

Największą widownię 
zgromadził występ 14-let-
niej Roksany Węgiel- zwy-
ciężczyni The Voice of Kids 
i Eurowizji Junior 2018. 
Jeszcze przed ponad dwo-
ma tygodniami prezento-
wała się na „Sylwestrze 
Marzeń” organizowanym 
przez TVP2 w Zakopanem, 
a w niedzielę przybyła ze 
swoim repertuarem do Kar-
czewa. Młoda piosenkarka 
wykonała najbardziej zna-
ne polskie i zagraniczne 
hity muzyczne, ku uciesze 
zebranej publiczności i fa-
nów artystki. Długi, ponad 
półgodzinny występ Rok-
sany był kulminacyjnym 
momentem wieczoru i nie 
można się temu dziwić, po-
nieważ głos zwyciężczyni 
Eurowizji Junior 2018 robi 
naprawdę duże wrażenie. 

Nieodłączną częścią 
każdego finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Po-
mocy są aukcje. Po raz 
kolejny zdecydował się 
je poprowadzić Zygmunt 
Chajzer. Znany prezen-
ter telewizyjny zagrzewał 
zebraną publiczność do 
aktywnego brania udziału 
w licytacjach i szczodro-
ści, ponieważ pomaga się 
w ten sposób potrzebują-
cym dzieciom. Podczas 
aukcji licytowano drobne 
przedmioty, jak chociażby 

breloczki, kalendarze czy 
koszulki opatrzone logo i 
hasłem tegorocznej WOŚP. 
Jednakże pod młotek po-
szły także m.in.: rękawice 
Arkadiusza Malarza z Legii 
Warszawa, piłka podpisa-
na przez Roberta Lewan-
dowskiego oraz piłka Wisły 
Kraków, koszulka Jerzego 
Dudka, wstęp na lekcje z 
tańca klasycznego czy też 
zestaw, gdzie znajdował się 
voucher dla dwóch osób do 
Holiday Inn, kubek oraz ta-

jemnicza książka, w której 
ukryto 3 butelki z winem. 
Podczas karczewskiego fi-
nału zebrano 16 014, 25 zł 
i 65 euro, w tym 5 239 zł z 
samych licytacji. Wszystkie 
środki mają zostać przeka-
zane placówkom z oddzia-
łami II i III stopnia referen-
cyjności, czyli takich, które 
mogą dokonać specjali-
stycznej diagnozy i udzielić 
pomocy medycznej najcię-
żej chorym dzieciom.

Sebastian Rębkowski
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twa i zasad zachowania, 
dobrze wiedział, ku czemu 
zmierza. Wyraźnie i do-
kładnie określił charakter 
porządności i uczciwości 
dobrego obywatela, a że-
lazne reguły etyczne, które 
młodzieży wpajał, zmieni-
ły jej podejście do siebie  
i drugiego człowieka.

W dowód wielkich za-
sług dla Ojczyzny król Sta-
nisław August Poniatowski 
odznaczył ks. Stanisława 
Konarskiego medalem „Sa-
pere auso” -  odważył się 
być mądrym.

Teraz, miast zamykać 
tzw. trudną młodzież, może 
warto zreformować szkol-
nictwo, tak jak zrobił to 
ponad 250 lat temu ksiądz 
Konarski, który odważył się 
być mądry. Czyżby dziś nikt 
nie miał tej odwagi?

Andrzej Kamiński

12 AKTUALNOŚCI

Monika ma 35 lat. Od urodzenia choruje na dystro-
fię mięśniową kończynowo-obręczową.

Niesamodzielnie porusza się na wózku. Od 19 roku 
życia jest wentylowana mechanicznie. Początkowo do 
respiratora była podłączona na kilka, z czasem kilka-
naście godzin dziennie. Obecnie 24h/ na dobę.

W większości żywiona jest przez gastrostomię- 
bezpośrednio do żołądka. Chociaż wie, że jej życie 
w oczach tego świata może być postrzegane jako 
ułomne i niepotrzebne – bardzo chce żyć. Monika  
i jej siostra ( z tą samą chorobą) potrzebują naszego 
wsparcia w postaci 1% podatku, który będzie w 100% 
wykorzystany na leki i rehabilitację.

Dane: Stowarzyszenie Pomocy Chorym 
na Dystrophie Musculorum KRS 0000036364

BARDZO WAŻNE: 
w polu - informacje uzupełniające

- należy wpisać – dla Moniki i Edyty Chorąży.

1% dla Moniki i Edyty

Piórem kronikarza

Nikt jednak nie zna reguł 
tej walki. Innymi słowy: jest 
choroba, ale brak diagnozy, 
a co za tym idzie – lekar-
stwa. Mimo to, za wszelką 
cenę się go szuka. Szkoły 
instalują kamery i zatrud-
niają firmy ochroniarskie, 
które nierzadko z psami 
pilnują porządku. Placówki 
występują też o pomoc do 
specjalistów, policji, straży 
miejskiej, a nawet księży. 
Niewiele to daje, a problem 
nabrzmiewa. Istnieje zatem 
realne niebezpieczeństwo, 
że jego powszechność spo-
woduje, iż zaczniemy go 
traktować jako coś natural-
nego. W końcu zdarzy się, 
że zaakceptujemy szkolną 
przemoc jako nieuchron-
ny proces zmian w naszej 
nowej rzeczywistości. Bez-
radność nauczycieli, brak 
reakcji uczniów i rodziców 
sprawi, że zachowania 
agresywne wśród młodych 
ludzi staną się normą.

W lipcu ubiegłego roku 
lokalna prasa łódzka dono-
siła o szczególnej sytuacji 
uczniów klasy III szkoły pod-
stawowej, którzy od trzech 
lat nękani są przez kolegę. 

Miej odwagę być 
mądrym
Szkoła jest miejscem, do którego dzieci przynoszą agresję, ale także miejscem,  
w którym agresja się rodzi. Bój toczą uczniowie ze szkolnymi kolegami, a nierzad-
ko z nauczycielami

Chłopiec zaczepia, wyzywa 
i bije rówieśników. Zaatako-
wał też nauczycielki i dyrek-
torkę. Jedną uderzył pięścią 
w twarz, drugą popchnął,  
a trzecią skopał. Rodzice 
kłopotliwego chłopca przy-
pisują winę za jego niewła-
ściwe zachowanie szkole. 
Uważają, że od szkolnych 
łobuzów nauczył się bić, 
kopać i wyzywać innych, bo  
w domu przecież jest miły.

To jeden z tysiąca przy-
padków agresji w szkole. 
Te najbardziej szokujące 
pokazuje telewizja i opisu-
je prasa. Agresja jednak 
istnieje też poza szkołą. 
Dorośli boją się wyjść wie-
czorem. Nic zatem dziwne-
go, że aż 80% dorosłych 
Polaków opowiada się za 
wprowadzeniem godziny 
policyjnej dla młodzieży.

W XVIII wieku, gdy 
szkolnictwo polskie - 
szczególnie po okresie sa-
skim - osiągnęło apogeum 
nieprzydatności społecz-
nej, ks. Stanisław Konarski, 
uznany później za ojca du-
chowego Komisji Edukacji 
Narodowej, przystępując 
do reformowania szkolnic-
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Pierwsza tura przezna-
czona była dla uczniów  
z klas młodszych i przy-
gotowana została przez 
siostrę Magdalenę Hali-
dę. Dzieci w przepięknych 
strojach opowiedziały  
o tradycjach świątecznych 
na całym świecie, a ca-
łość występu przeplatana 
była kolędami śpiewany-
mi przez młodych wyko-
nawców oraz wszystkie 
pozostałe dzieci, ich opie-
kunów i przybyłych na tę 
uroczystość bliskich.

Po tej części nastąpi-
ło wspólne kolędowanie  
w wykonaniu uczniów z po-
zostałych młodszych klas. 
Panie wychowawczynie 
pięknie przygotowały dzie-

Jasełka w otwockiej SP nr 3
Grudzień to kolejny pracowity miesiąc w naszej szko-
le: egzaminy próbne klas trzecich gimnazjum oraz kla-
sy ósmej szkoły podstawowej, konkursy oraz przygo-
towania świąteczne, no i oczywiście jasełka.

ci, które czuły się bardzo 
pewnie na scenie i śpiewa-
ły radośnie najpopularniej-
sze kolędy i pastorałki.

Druga tura spotkania 
to dojrzalsza już opowieść 
zaprezentowana przez 
uczniów klas 3 gimnazjum. 
Ukazali oni w krzywym 
zwierciadle typowe przygo-
towania do świąt w wielo-
pokoleniowym domu, gdzie 
starły się różne charaktery 
ludzi, którzy robią karierę 
i często zapominają, jakie 
wartości są najważniejsze 
w życiu. Całość jednak 
kończy się optymistycznym 
gestem pojednania człon-
ków rodziny.

Dodać należy, iż autora-
mi przedstawienia byli sami 

uczniowie, którzy poświę-
cali swój cenny wieczorny 
i przedlekcyjny czas na 
próby pod okiem pani Ilony 
Łukasik. Całością przedsię-
wzięcia dzielnie dowodziła 
uczennica Julia Turniak, 
której koleżanki i kole-
dzy podziękowali za to, że 
okiełznała wszystkich wy-
stępujących.

Dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym w to wy-
darzenie osobom, które 
nie szczędziły dobrego sło-
wa i pomocy, aby powstał 
tak przejmujący spektakl. 
Jest on dowodem na to, że 
mamy niesamowitych i uta-
lentowanych uczniów oraz 
pomocnych pracowników 
szkoły.

Na zakończenie wyda-
rzenia dyrektor szkoły Iza-
bela Stefanowska złożyła 
wszystkim najserdeczniej-
sze życzenia rodzinnych 
świąt, spokoju, radości  
i wymarzonych prezentów.

Dziękujemy.

Opracowanie:
Ilona Łukasik

Józefów

Wielbicieli teatru na 
pewno ucieszy fakt, że już 
20 stycznia na deskach 
Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Józefowie wystąpią takie 
gwiazdy (nie tylko) szkla-
nego ekranu jak: Grażyna 
Wolszczak, Antoni Pawlic-
ki, Piotr Cyrwus/Piotr Dą-
browski, Leszek Lichota 
oraz Agnieszka Więdłocha. 
Wszystko za sprawę spek-
taklu pt. „Polowanie na 
Łosia” autorstwa Michała 
Walczaka. Spokojnie, żywe 
zwierzęta nie biorą udzia-
łu w sztuce. Dzieło to jest 
współczesną komedią, jed-
nocześnie czarną i roman-
tyczną. Eliza i Konrad przy-

„Polowanie na Łosia”
gotowują uroczystą kolację 
dla rodziców dziewczyny. 
Zamierzają poinformować 
ich o swoich zaręczynach. 
Jednak niespodziewanie 
zjawia się były terapeuta i 
kochanek dziewczyny. Wy-
bucha gwałtowna awantu-
ra, która kończy się próbą 
morderstwa. Niedoszły trup 
zostaje schowany w szafie, 
a rodzice już dzwonią do 
drzwi…

Bilety w cenie 70 zł do 
nabycia w kasie MOK. 

20 stycznia (niedziela), 
godz. 18.00 

MOK Józefów, 
ul. Wyszyńskiego 1

Miejski Ośrodek Kultu-
ry zaprasza dzieci w wieku 
od 5 do 10 lat do zimowe-
go lasu na wspólne snu-
cie opowieści dźwiękiem, 
słowem i obrazem. „O le-
śnych zwierzętach i śpią-
cym żółwiu” to warsztaty, 
podczas których wcielicie 
się w leśników i naukow-
ców badających zwycza-
je zwierząt, w zwierzęta 
i nie tylko… Warsztaty 
inspirowane książką Ro-
berto Aliaga i Alessandry 
Cimatoribus „O żółwiu, 

Leśne warsztaty

który chciał spać”. Wstęp 
wolny. Obowiązują zapisy:  
agnieszka.jung@mokjo-
zefow.pl

19 stycznia (sobota), 
godz. 11.00 

MOK Józefów, 
ul. Wyszyńskiego 1

Z czym Wam się kojarzą 
Czechy? Większości pew-
nie  z  knedlikami, piwem, 
no i może skokami narciar-
skimi. Ale jest coś jeszcze, 
w tym kraju przyszedł na 
świat niezwykły człowiek, 
człowiek o wielu twarzach, 
człowiek-orkiestra, czło-
wiek-omnibus, a nawet czło-
wiek-autobus. Ten człowiek 
to nie kto inny jak Zdenek 
Smetana. Podczas józe-
fowskiego koncertu Zdenek 
zaprosi Was do świata swo-
ich kompozycji i niezapo-
mnianych piosenek lekkich, 

„Zdenek show”

łatwych i przyjemnych, ale i 
tych z drugim dnem, duszą, 
głębią, problemem. Bilety w 
cenie 20 zł. Wstęp wolny.

26 stycznia (sobota), 
godz. 18.00 

MOK Józefów, 
ul. Wyszyńskiego 1

Zespół „Żuki” w skła-
dzie: Piotr Andrzejewski, 
Adam Staniszewski, Ma-
rek Posieczek, Jerzy Bol-
ka oraz Joachim Perlik 
wystąpią 19 stycznia w 
Miejskim Ośrodku Kultu-
ry w Józefowie. Będzie 
to niezwykle energetycz-
na dawka fantastycznej 
muzyki, a w programie 

 „Moment”
m.in. największe przebo-
je „The Beatles”, Czesła-
wa Niemena, Krzysztofa 
Klenczona oraz autorskie 
piosenki z płyty „Moment”. 
Bilety w cenie 30 zł. 

19 stycznia (sobota), 
godz. 18.00 

MOK Józefów, 
ul. Wyszyńskiego 1
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DZIECI 6-12 LAT
                                                                              
Wtorek (29.01, 05.02) 

– „Zderzenia 
z masą”, godz. 10.00

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

– „Zimowy kalej-
doskop – czy zima 

inspiruje?”, 
godz. 10.00

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

Józefów

Artystyczny styczeń

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

 Piątek (01.02, 08.02) 
– „Ja też mogę być 
aktorem”, 
godz. 10.00, młodzież 

(12+) – godz. 12.00

W dwa kolejne piątki zapra-
szamy na zajęcia teatral-
ne z aktorem filmowym i 
teatralnym oraz autorem 
bajek – Przemysławem 
Kaczyńskim. Podczas spo-
tkań będziecie poszerzać 
wyobraźnię, odkrywać swo-
ją kreatywność i pewność 
siebie. Zajęcia opierają się 
na improwizacji i  składają 
z rozmaitych ćwiczeń, za-
baw i scenek aktorskich. W 
programie zajęć wizyta na 
scenie Miejskiego Ośrodka 
Kultury.
 

MŁODZIEŻ 
(POWYŻEJ 12 LAT)

Piątek (01.02, 08.02) 
– „Młodzież Afryki 
- jaka jest, o czym 

marzy, co chce robić 
w życiu”, godz. 17.00

Rozmowa Roberta Zduń-
czyka, podróżnika, współ-
założyciela Fundacji Eko-
nomicznej Polska-Afryka 
Wschodnia, eksperta w 

dziedzinie rozwoju i sku-
tecznego zarządzania z 
Johnem Nzoka, młodym 
Kenijczykiem, studentem 
Politechniki Warszawskiej. 
Robert i John – na przykła-
dzie Kenii – porozmawiają 
o życiu ucznia w szkole w 
Afryce, o tym, jak wygląda 
dzień w szkole z interna-
tem, czy i dlaczego młodzi 
Kenijczycy lubią się uczyć, 
jak się bawią, co robią po 
ukończeniu szkoły podsta-
wowej, a następnie śred-
niej. Aby lepiej poznać i 
zapamiętać ważne rzeczy 
na temat młodych Afrykań-
czyków, rozmowie towa-
rzyszyć będą interesujące 
obrazy z Afryki i krótki kurs 
niezwykłego afrykańskiego 
tańca.

KINO „POD 
PARASOLEM”

DZIECI 3-6 LAT
Czwartek (31.01, 07.02), 

godz. 10.00
Dzieci 6-12 lat

Poniedziałek (28.01, 
04.02) oraz Czwartek 

(31.01, 07.02), godz. 11.30

MŁODZIEŻ
Poniedziałek (28.01, 
04.02), godz. 17.00

Wszystkich miłośników 
filmu – ale tego od drugiej 
strony kamery, serdecz-
nie zapraszamy na pokaz 
i podsumowanie działań 
uczestników kursu filmo-
wego dla młodzieży. Pod-
czas „Podstaw tworzenia 
filmów” uczestnicy zdo-
bywali wiedzę o sztuce 
robienia filmów, wykonali 

Otwock

Muzealny Dzień Bab-
ci i Dziadka to już trady-
cyjna coroczna impreza 
dla dzieci i ich dziadków. 
W programie m.in.: wy-
konywanie upominków 
dla babć i dziadków, ry-
sowanie drzew genealo-

Miła tradycja
gicznych oraz pieczenie 
czekoladowych rogalików 
babuni. Wstęp wolny. 

19 stycznia (sobota), 
godz. 11.00 

Muzeum Ziemi Otwockiej, 
Gabriela Narutowicza 2

W ślad  
Kieślowskiego

mnóstwo ćwiczeń, bawili 
się światłem, montowali i 
eksperymentowali. Pod-
czas pokazu będziecie 
mogli obejrzeć kilka pro-
dukcji. Wstęp wolny.

23 stycznia (środa), 
godz. 18.00

MOK Józefów, 
ul. Wyszyńskiego 1

Józefów

Otwock

Repertuar  
Kina Oaza

RALPH DEMOLKA
 W INTERNECIE

19.01.2019, godz. 12:00
19.01.2019, godz. 14:30
20.01.2019, godz. 11:30
20.01.2019, godz. 16:15

KURSK
19.01.2019, godz. 17:00
20.01.2019, godz. 18:45

UNDERDOG
19.01.2019, godz. 19:30
20.01.2019, godz. 21:15

CENY BILETÓW:
Pt.-Nie.: Normalny-20 zł, Ulgowy-17 zł,

Pn.-Czw.:  Normalny-17 zł, Ulgowy-15 zł, 
Grupowy -13 zł - dostępny jedynie od pn. do czw.
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Koncert otworzył chór 
Lira z parafii św. Wincen-
tego à Paulo w Otwocku 
pod dyrekcją Czesława 
Woszczyka. Jako pierwsza 
zabrzmiała pieśń bożona-
rodzeniowa, wszystkim do-
brze znana i zawsze chęt-
nie śpiewana „Cicha noc”, 
jako kolęda - jubilatka. 
Trzeba bowiem wiedzieć, 
że w ostatnie święta obcho-
dziła ona 200-lecie swojej 
premiery. Po raz pierwszy 
wykonano ją 25 grudnia 
1818 r. podczas pasterki w 
austriackim Oberndorf bei 
Salzburg. Autorem tekstu 
„Stille nacht” jest pastor Jo-
seph Mohr, a muzykę na-
pisał Franz Xaver Gruber. 
Słowa kolędy (pierwotnie 
wiersza) przetłumaczono 
dotychczas na ponad 300 
języków.

Później wystąpiły kolej-
ne chóry, prezentując swój 
muzyczno-świąteczny do-
robek: Andromeda (SP nr 6 
w Otwocku) z Anną Ćwikliń-
ską, Via Musica (par. św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus 
w Otwocku) pod dyrekcją 
Sławomira Łobaczewskie-
go, Laudate Dominum (par. 
św. Wita w Karczewie) i 
Bernard Przybysz, chór pa-
rafii Wszystkich Świętych 
w Sobieniach – Jeziorach 
pod batutą Kazimierza 
Bukata, Cantores Regi-
nae Poloniae z otwockich 

I Koncert Kolęd Chórów 
Powiatu Otwockiego

W niedzielę (13.01), w kościele p.w. św. Wincen-
tego a’Paulo w Otwocku wystąpiło 9 chórów  
w pierwszym Koncercie Kolęd Chórów Powiatu 
Otwockiego.

Kresów (par. MB Królowej 
Polski wraz z Dominikiem 
Kozerą, Caelestis (par. 
Wniebowzięcia N. M. P. w 
Celestynowie) i Sławomir 
Wąsowski, Silva Cantorum 
(par. bł. ks. I. Kłopotowskie-
go w Otwocku), któremu 
dyryguje Artur Backiel oraz 
Melodeus (par. Zesłania 
Ducha Świętego w Otwoc-
ku) pod przewodnictwem 
Patryka Sławińskiego.

Wykonywano zarówno 
tradycyjne liturgiczne pie-
śni z okresu Bożego Naro-
dzenia (,,Anioł pasterzom 
mówił”, ,,Dzisiaj w Betle-
jem”), jak i rzewne pasto-
rałki, ze wskazaniem na 
znakomitą większość tych 
drugich: ,,Północ już była”, 
,,Gdy śliczna Panna”, ,,Oj, 
maluśki” itp. Koncert to do-
bra okazja do prezentacji 
śpiewów paraliturgicznych, 
które  - nie wiedzieć cze-
mu - wdzierają się czasem 
w przestrzeń liturgii mszy. 
Na zakończenie wszystkie 
chóry wykonały wspólnie 
kolędę „Serca ludzkie się 
radują” J. A. Maklakiewi-
cza, a dyrygentem był Cze-
sław Woszczyk. Na schod-
kach prezbiterium stanęło 
ok. 200 chórzystów! Przy 
organach zasiadł Jacek 
Drozd.

Po raz pierwszy organi-
zatorem kolędowej muzyki 
chóralnej był powiat otwoc-

ki, przy wsparciu miasta 
Otwocka i parafii św. Win-
centego à Paulo w Otwoc-
ku z ks. dziekanem Bog-
danem Sankowskim na 
czele. Na słowa wdzięcz-
ności zasługuje również  
Czesław Woszczyk, który 
był  pomysłodawcą i inicja-
torem muzycznego wyda-

rzenia. Niedzielny koncert 
to dobry prognostyk na 
przyszłość. Powiat otwoc-
ki posiada ogromny skarb, 
jakim jest wielość chórów 
i osób w nie zaangażowa-
nych. Mamy nadzieję, że 
podobnymi muzycznymi 
wydarzeniami u św. Win-
centego a’Paulo będziemy 

mogli cieszyć się regular-
nie. Wierzymy też, że po-
wiatowe chóry  będą się 
rozwijać i swoim śpiewem 
zaspokajać nasze potrze-
by estetyczne oraz uboga-
cać duchowo słuchaczy.

Sławomir Wąsowski
Fot. Jędrzej Sudnikowicz

Po wystawie oprowa-
dziła jej autorka, historyk 
sztuki i pracownik BUW, Li-
lianna Nalewajska. Dowie-
dzieliśmy się na przykład, 
że mężczyźni tamtej epoki 
nosili gorsety, aby sprostać 
ówczesnej modzie, a ma-
łym chłopcom zakładano 
sukieneczki.

Dodatkową atrakcją 
wernisażu był wykład pani 
Lilianny na temat butów 

Dandysi i eleganci w PBP w Otwocku
9 stycznia wystawę otworzylismy wystawę „Dandysi i eleganci” we współpracy z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie, która 
wypożyczyła nam plansze z reprodukcjami i opisem garderoby męskiej używanej ponad 100 lat temu. 

męskich z tamtego okresu, 
opracowany na podstawie 
reklam z czasopism pol-
skich i francuskich z końca 
XIX i początku XX wieku, 
dostępnych w BUW.

Na zakończenie, Ry-
szard Nowaczewski – ani-
mator i menedżer kultury 
wygłosił monolog o płci 
przeciwnej.

Wystawę można obej-
rzeć w naszej bibliotece do 

15 lutego b. r., a zaintereso-
wanych samym pomysłem i 
autorką tej wystawy zapra-
szamy do wysłuchania au-
dycji w Radiu dla Ciebie, z 
dnia 13 stycznia, dostępnej 
pod tym linkiem:
https://www.rdc.pl/podcast/
losiowisko-anglomania-
-czyli-moda-meska-w-xix-i-
-na-poczatku-xx-wieku/

Sylwia Królak
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Hasło krzyżówki panoramicznej  z 4 stycznia 2019: .FRAN-
CISZEK RAWITA-GAWROŃSKI, HISTORYK

Imieniny 
18 stycznia - Beatrycze,
Małgorzaty
19 stycznia - Mariusza,
Henryka
20 stycznia - Sebastiana,
Fabiana, Fabiany
21 stycznia - Agnieszki,
Inez, Epifaniusza
22 stycznia - Anastazego,
Wincentego
23 stycznia -Rajmundy,
Ildefonsa, Rajmunda

24 stycznia - Felicjana, Ty-
moteusza, Rafała
25 stycznia - Pawła, Tatiany,
Miłosza
26 stycznia - Pauli, Tutusa
27 stycznia - Witaliana,
Jerzego
28 stycznia - Tomasza, Karola
29 stycznia - Anieli,
Bolesławy, Franciszka, 
30 stycznia - Martyny, Ma-
cieja, Marcina
31 stycznia - Ludwiki,  Jana

Krzyżówka panoramiczna z hasłemKartka z kalendarza

Pod koniec stycznia
na Mazowszu rozpo-
czynają się ferie zi-
mowe. Mamy nadzie-
ję, że czas wolny od
zajęć szkolnych bę-
dzie spędzony zdrowo
oraz bezpiecznie. 

Gwarancją udanego
wypoczynku jest przede
wszystkim umiejętność za-
troszczenia się o zdrowie
własne i najbliższych. Aby
zminimalizować ryzyko
niebezpieczeństw i aby czas
zimowego wypoczynku dostar-
czał niezapomnianych wrażeń,
Państwowy Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny w Otwocku przy-
pomina o podstawowych za-
sadach bezpieczeństwa
● W wolnym czasie przeby-
wajmy na świeżym powietrzu,
przestrzegając zasad bez-
pieczeństwa: nie przechodźmy

przez ulicę w miejscach  niedoz-
wolonych, bądźmy widoczni na
drodze.
● Ubierajmy się odpowiednio
do temperatury panującej na
dworze.
● Unikajmy kontaktu z osobami
chorymi, a w przypadku wys-
tąpienia objawów choroby
zgłośmy się do lekarza.
● Nie zapominajmy o podsta-

wowych zasadach
higieny, m.in.: myciu rąk.
● Pamiętajmy o zdrowym
odżywianiu.
● Nie zjeżdżajmy na
sankach w pobliżu dróg
oraz zbiorników wodnych.
● Nie doczepiajmy sanek
do samochodu.
● Nie rzucajmy 
śnieżkami w nadjeżdża-
jące samochody.
● Nie ślizgajmy się po
lodzie na rzekach, jezio-

rach i stawach.
● Pamiętajmy o stosowaniu
zasady ograniczonego zaufania
w kontaktach z osobami przy-
padkowo poznanymi.
● Pamiętajmy, że alkohol,
narkotyki i środki psychoakty-
wne prowadzą do zagrożenia
zdrowia, a nawet życia.

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Otwocku

Zadbaj o bezpieczne ferie zimowe

W ubiegłym roku Sto-
warzyszenie “Pracownia Etno-
graficzna“ i Federacja Mazowia
realizowały razem projekt pn.
“Gniazda kultury“, dzięki które-
mu badacze chcieli poznać po-
tencjał kulturowy małych miejs-
cowości na Mazowszu. 

“Gniazda kultury“ zostały
zdefiniowane jako miejsca, w
których współpracują ze sobą
instytucje publiczne, sponsorzy
biznesowi oraz organizacje
pozarządowe. Autorzy projektu
pod lupę wzięli siedem “gniazd“,
w tym jako pierwszy Otwock,
który posłużył jako pozytywny
przykład miejscowości, gdzie
coraz lepiej i częściej współ-
pracują ze sobą na płasz-
czyźnie kultury stowarzyszenia,
przedsiębiorcy i urzędnicy. Kole-
jne “gniazda” to Sochaczew,
Żyrardów, Grzybów, Urzecze,
Warka i dolina Wisły..

Praca nad projektem, raport
będący wynikiem jego realizacji
oraz dziedzictwo kulturowe
wymienionych miejsc były os-
tatnio (7.01) tematem audycji

Justyny Piernik z serii ,,Mikro-
kosmosy” w radiowej “Dwójce“.
Autorka zaprosiła do dyskusji
Annę Czyżewską, koordyna-
torkę projektu “Gniazda kultury“
z Federacji Mazowia, badacza
Patryka Zakrzewskiego, Ewę
Pietraszek - animatorkę kultury
ze stowarzyszenia Chodź na
Świder oraz Marcina Michal-
czyka z Towarzystwa Przyjaciół
Otwocka, radnego, a przede
wszystkim lidera zespołu Świ-
dermajer Orkiestra. 

To była rozmowa napawa-
jąca optymizmem, jeśli chodzi
o kulturę, pełna interesujących
spostrzeżeń, m.in. o percepcji
i znaczeniu stylu architektury
drewnianej świdermajer oraz
rzeki Świder dla otwocczan.
Oprawę muzyczną stanowiły
oczywiście piosenki grupy Świ-
dermajer Orkiestra z płyty
“Prowincja“. 

Audycji można posłuchać
w archiwum Polskiego Radia,
program 2: “Gniazda kultury
na Mazowszu. Czym są i jak
się rozwijają?” Red.

Otwock - gniazdo kultury
Otwock, jak też np. Urzecze, region etnograficzny
leżący w części na terenie powiatu otwockiego, oka-
zały się być ciekawym terenem dla badaczy kultury.

15ROZRYWKA
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W piątek rozegrali mecz 
z Kostrzynem nad Odrą,  
a w niedzielę zagrali  
w Gorzowie Wielkopol-
skim. Łącznie zrobili tra-
sę ponad 1150 km w 3 dni 
i był to najdłuższy wyjazd 
na mecze ligowe nie tylko 
w tym sezonie, ale i w całej 
historii GKTS-u. Zawodni-
cy, którzy po raz pierwszy 
w tym sezonie uczestniczą 
w rozgrywkach I ligi tenisa 
stołowego mogli się przeko-
nać, jak ciężko pogodzić grę  
w I lidze tenisa stołowego  
z pracą zawodową i obo-
wiązkami rodzinnymi. Mecz 
z Kostrzynem nad Odrą 
miał tylko jednego fawory-
ta i była nim drużyna go-
spodarzy, która pewnie 
wygrała z Wiązowną 9:1 i 
umocniła się na pozycji li-
dera grupy północnej. Drugi 
mecz, rozegrany w niedzielę  
w Gorzowie Wielkopolskim, 
był już bardziej wyrównany, 
a drużyna z Wiązowny była 
bardzo bliska zdobycia punk-
tu, a nawet mogła wygrać 

Długi weekend GKTS Wiązowna
Zawodnicy pierwszoligowego GKTS Wiązowna w miniony tygodniu zanotowali najdłuższy wyjazd na mecz ligowy w historii klubu. 

całe spotkanie. Decydujące 
okazały się deble, gdzie oba 
pojedynki drużyna znad Mie-
ni przegrała minimalnie 3:2. 
Cały mecz zakończył się wy-
graną gospodarzy 6:4. Oba 
te spotkania stanowią cenne 
doświadczenie przed naj-
ważniejszymi rozgrywkami, 
które jeszcze przed drużyną 
z Wiązowny. Pojedynki były 
relacjonowane przez telewi-
zję TVP Gorzów Wielkopol-
ski, a skróty i wywiady mo-
gliśmy obejrzeć w telewizji  
i na stronie internetowej TVP 
Gorzów.

Za tydzień kolejny długi 
weekend w wykonaniu za-
wodników z GKTS Wiązow-
na, tym razem jedziemy na 
Pomorze, gdzie zagramy 
w Lęborku 18.01 i w Rumi 
19.01. Mamy nadzieję, że  
z tego wyjazdu przywiezie-
my jakieś punkty, choć prze-
ciwnicy są wyżej notowani.

Relacja jak zwykle na 
żywo na stronie Facebook 
/GKTS Wiązowna

GKTS Wiązowna
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Przygarnij 
mnie!

CELESTYNÓW Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt zachęca do adopcji jego  

podopiecznych. 

BREGO –  serce pęka, 
gdy patrzy się na tego 
psa. Brego jest łagod-
nym psem, który szuka 
domu, chce być kochany 
i odwdzięczy się ciepłem. 
Szukamy najlepszego 
domu dla najlepszego 
psa. Jasno komunikuje 
swoje potrzeby i preferen-
cje. Nie chcemy, by ten 
piękny psiaczek siedział 
samotnie w boksie!  

FELIKS -  młodziutki, ok. 
roczny chłopczyk. Jest 
drobniutki i przepięknie 
umaszczony. Niedawno 
trafił do schroniska i widać, 
że to miejsce go przerasta. 
W stosunku do nieznajo-
mych utrzymuje dystans. 
Ma przekupną naturę i za 
jakiś przysmaczek daje 
szybko się oswoić. W głębi 
duszy to zagubiony, łakną-
cy miłości i ciepła dzieciak. 
Nie jest psem dominują-
cym, ale nie daje sobie 
wejść na głowę. 

GIZMO - to młodziutki, 
niespełna roczny, bardzo 
energiczny psiak. Jest  
malutki - waży nie więcej 
niż 10 kg. Boski i rado-
sny. Taki nieoszlifowany 
diament. Biega, raduje się 
ze wszystkiego, co napo-
tka po drodze. Kocha ludzi 
całym sercem i okazuje to 
bardzo wylewnie. Ma bar-
dzo duży potencjał, więc  
mądrze poprowadzony będzie dumą domu i cudnym  
przyjacielem. Potrzebuje dużo ruchu i uwagi. Nie jest 
agresywny. Dla spokojnych psów może wydawać się 
nieco męczącym towarzystwem. Generalnie nie ma pro-
blemu z nawiązywaniem psich znajomości. Jest wielkim 
przytulakiem i pieszczochem. Wykastrowany, zaszcze-
piony, zaczipowany. 

INFORMACJE O ADOPCJI:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie

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

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
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Książka „Brücken-
kopf Warschau 1944” 
- spotkania autorskie

W grudniu 2018 r. do rąk 
czytelników trafiła książ-
ka o południowym odcin-
ku niemieckiego założenia 
obronnego o nazwie Brüc-
kenkopf Warschau, czyli 
Przedmościa Warszawa: 
„Brückenkopf Warschau 
1944. Odcinek południowy: 
Karczew, Otwock, Celesty-
nów, Wiązowna”. Jej auto-
rami są Norbert Bączyk, dr 
Grzegorz Jasiński oraz Hu-
bert Trzepałka - przewod-
niczący koła terenowego 
„Przedmoście Warszawa” 
Stowarzyszenia Pro Forta-
licium. W publikacji opisana 
została bitwa manewrowa 
na przedpolach Warszawy 
na przełomie lipca i sierp-
nia 1944 roku.

Książkę można kupić 

Książka i tablica  
o Przedmościu Warszawa

Kolejna tablica informacyjna w Wiązownie, a przede 
wszystkim nowa książka „Brückenkopf Warschau 1944. 
Odcinek południowy: Karczew, Otwock, Celestynów, 
Wiązowna” - to najnowsze elementy popularyzacji 
obiektów obronnych Przedmościa Warszawa i związanej 
z nimi historii konsekwentnie realizowanej przez lokal-
nych pasjonatów historii wojskowości ze Stowarzysze-
nia na rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicium.

przez sklep Wozy Bojowe 
Świata.

Według informacji na FB/
Dąbrowiecka Góra -Skan-
sen Forteczny w styczniu 
odbędą się trzy spotkania 
promocyjne książki, pod-
czas których będzie można 
porozmawiać z autorami o 
publikacji oraz o naszych 
okolicach w 1944 roku. 
Na dodatek organizatorzy 
obiecują pokaz unikalnych 
zdjęć lotniczych. Wstęp 
wolny.
• Biblioteka Publiczna Gminy 
Wiązowna, ul. Kościelna 41
18.01.2019 (piątek) 10.00-
12.00
• Klub Batory OSM, ul. Bato-
rego 34, Otwock
22.01.2019 (wtorek), godz. 
18.00-20.00
• Budynek OSP Karczew, ul 
Rynek 35
26.01.2019 (sobota) 16.00-
19.00 

Tablica informacyjna 

Na początku stycznia 
przy ulicy Leśnej w Wiązow-
nie stanęła kolejna tablica 
informacyjna dotycząca 
projektu  „Szlak Fortyfika-
cji Przedmoście Warszawa 
1915-1944”. Przedstawia 
ona wizualizację oraz opis 
schronu biernego z blachy 
falistej pochodzącego z lat 
1915-1920, który znajdował 
się na osi ulicy Leśnej do 
2018 r. (odkopany w czasie 
prac budowlanych S17).

Tablica jest częścią pro-
jektu Stowarzyszenia Pro 
Fortalicium, realizowane-

go przy współpracy gmin 
Karczew, Józefów, Cele-
stynów, Wiązowna oraz po-
wiatu otwockiego. 

„Szlak Fortyfikacji Przed-
moście Warszawa 1915-
1944”, jak czytamy na stro-
nie: www.przedmoscie.
warszawa.pl, jest:  „próbą 
przywrócenia pamięci po-
zycji obronnej, która w roku 
1920 osłoniła stolicę od na-
wały bolszewickiej, dając 
silne oparcie broniącej na-
szego odcinka 15 Dywizji 
Piechoty. Blisko ćwierć wie-
ku później zmodernizowana 
i rozszerzona na południe 
pozycja stała się oparciem 

dla wojsk niemieckich, któ-
re przy jej pomocy wyha-
mowały sowiecki zagon na 
Warszawę. Paradoks histo-
rii sprawił, iż błyskawiczna 
utrata przez Niemców 1/3 
pozycji od Nadbrzeża po Po-
hulankę w dniach 29-31 lip-
ca 1944 stała się sygnałem 
do Powstania w Warszawie”.

Docelowo szlak ma się 
składać  z 8 do 12 dużych 
tablic, skupionych przeważ-
nie na trasie Warszawskiej 
Obwodnicy Turystycznej 
(czerwonego szlaku PTTK) 
oraz ścieżki dydaktycznej 
wokół Dąbrowieckiej Góry.

ZetKa

Otwock Wielki

Godz.13:30 – msza św. 
w intencji powstańców w 
kościele parafialnym p. w. 
Matki Bożej Ostrobramskiej 

Po mszy świętej – zło-
żenie kwiatów przy mogile 
powstańców w Osinach.

Z Karczewa można na 
uroczystość pojechać au-
tokarem. Spotkanie uczest-
ników o godz. 13:00 przy 
Rynku Zygmunta Starego. 
Uczestnictwo należy wcze-
śniej zgłosić w sekretariacie 
MGOK.  Do wzięcia udziału 
w uroczystości zapraszają 
burmistrz Karczewa, rada 

Karczew, luty 1978 - ulica Warszawska. W oddali  
z prawej zniszczony dom państwa Wojciechowskich. 
Przed domem przystanek PKS. Na ulicy samochód 
Żuk. Autor: Grażyna Rutowska. 

Fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego 

Zimowe pejzaże 
- fotka z przeszłości

Obchody 156. rocznicy 
powstania styczniowego
Jak co roku w rocznicę wybuchu powstania styczniowego 22 stycznia (poniedzia-
łek) odbędą się na terenie gmin Karczew  i Wiązowna uroczystości upamiętniające 
ten wielki narodowy zryw w 1863 r. Organizatorzy zapraszają do udziału.

miejska i Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury.

Emów n. Świdrem

Godz. 18.00 - zbiórka 
uczestników uroczystości 
przy OCK Klub „Mlądz” w 
Otwocku, ul. Majowa 202. 

Należy zabrać ze sobą flagi 
narodowe i pochodnie.

W programie - uroczy-
sty przemarsz z Mlądza 
do powstańczej mogiły 
nad Świdrem w Emowie. 
Na miejscu m.in. odczyta-
nie apelu poległych, zło-
żenie kwiatów, opowieści 
o powstaniu, a na koniec 
ognisko z kiełbaskami dla 
uczestników.

Do udziału zaprasza-
ją: gmina Wiązowna, GOK 
Wiązowna, PTTK Oddział 
Otwock, OSP Wiązowna, 
Projekt historyczny Konspi-
racja, Bractwo Strzelców 
Kurkowych „Lechity”.

Fragment obrazu „Walka 
powstańcza”, M. E. Andriolli


