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Śmiertelne pobicie
Spotkali się przypadkiem, 
dla jednego skończyło się tragicznie

W gminach kończą się dotychczasowe umowy na odbiór i zagospodarowanie śmieci. 
Nowe ceny, które wystawiają firmy wywożące odpady są nawet dwu- lub trzykrotnie  
wyższe od przeznaczonych na ten cel środków naszych gmin. 
Czy i my zapłacimy więcej za śmieci? - czytaj s. 3

Super drogie śmieci

Maksymalna  
pensja dla  
prezydenta
Ile zarabiają włodarze  
naszych samorzadów?
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w głowie dziewki i polowa-
nia więcej zajmowały myśli, 
aniżeli królewskie sprawy  
i Stanisława Augusta Po-
niatowskiego, który oddał 
kraj zaborcom, będąc na-
łożnikiem carycy.

Wielki Sprawiedliwy, 
niczym prawdziwy gospo-
darz, chcąc wprowadzić 
najdroższych gości do 
salonu IV RP, sprząta po-
dwórko, obejście i sień. Ma 
być czysto i po nowemu.

Andrzej Kamiński

już wszystkich, którzy go 
wychowywali, kształcili,  
a nawet razem z nim wzra-
stali i tworzyli codzienność 
taką, jaka wówczas była 
możliwa. Teraz, będąc  
u wrót IV Rzeczpospolitej, 
zatrzymał się, nie przekra-
cza progu. Odwrócił oczy 
i przenikliwie spogląda  
w przeszłość, dostrzega-
jąc w niej niechlubne wi-
zerunki, które zamierza 
zamazać, by nigdy więcej 
nie były rozpoznawalne,  
a tym samym niebyłe. Chce 
widać, by wyrosły nowe po-
mniki osób sprawiedliwych, 
a historia lat minionych 
zmieniła się na historię 
idealnego narodu, w której 
nie ma miejsca dla Miesz-
ka, co dziewczynę przyjął  
w darze za poparcie Czech, 
dla Augusta III, któremu  
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Poczet królów i ksią-
żąt polskich, zawarty po 
wsze czasy w puszce 
historii, zadrżał. Możno-
władcy od swoich zausz-
ników dowiedzieli się, że 
Wielki Sprawiedliwy bę-
dzie grzebał w ich życio-
rysach i nie dowierzając 
kronikarzom, postanowił 
osądzić ich czyny po-
nownie i po swojemu.

Mieszko, choć mąż wa-
leczny, zbladł. Pod niedź-
wiedzią skrył się skórę i wy-
czekuje na wezwanie. Pod 
czaszką różne myśli mu się 
kłębią. – Ochrzciłem Polan, 
więc zaszczytów jestem go-
dzien – duma i brodę czo-
chra. – Ważę jednak, by nie 
uznano mi tego za kumoter-
stwo. Wszak uczynił żem to, 
by przychylność Bolesława 

Piórem kronikarza

Poczet królów do lustracji
pozyskać, a dobijając z nim 
targu, korzyści dla siebie 
wyniosłem w osobie nadob-
nej Dubrawki – uśmiechnął 
się na myśl o niej i wąs su-
miasty podkręcił.

Słuchając Mieszka, 
wstręt do siebie poczuł 
August III. – Historycy źle 
o mnie piszą – mamrocze 
pod nosem król. – Żem ego-
ista był i lubował się jeno  
w zachciankach, chociażby 
reszta świata runąć miała. 
O niczym słuchać nie mia-
łem ochoty, byle mieć ope-
rę, strzelanie, obrazy i faj-
kę po obiedzie. Cóż, że za 
mego panowania powolna 
zgnilizna jadła i nurtowała 
naród. Przekupstwo wszę-
dzie stało się cynicznie jaw-
nem, zawładło trybunałami, 
zalało sądy, a prywata jak 
pleśń okrywała wszystko. 

Bezbożne szerzyło się ze-
psucie, a dotykało dworu, 
trybunałów i frymarków. 
Jakem król i władca Rzecz-
pospolitej przez 50 lat, nie-
chybnie zostanę rozliczon 
– przewidywał August III.

Posępną minę przybrał 
też Stanisław August Po-
niatowski. On, który wygrał 
elekcję, mając silne popar-
cie carycy Katarzyny II, był 
jako król pachołkiem Rosji 
do tego stopnia, że dopro-
wadził do trzech rozbiorów 
Polski. Korona, którą no-
sił, była tylko jego głowy 
ozdobą, z łaski przez trzy 
mocarstwa ościenne pozo-
stawioną.

Grabarz Rzeczpospo-
litej słusznie zatem boi się 
lustracji, która niechybnie 
go dosięgnie, gdy Wielki 
Sprawiedliwy prześwietli 

W świątecznym nastroju

Grupa Krasnali z Przedszkola Samorządowego  
w Celestynowie ubrała choinkę stojącą w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Gminy w Celestynowie. Wraz ze 
swoimi wychowawczyniami, wójtem Witoldem Kwiat-
kowski oraz Edytą Wrzosek - kierownikiem Zakładu 
Obsługi Szkół Gminy Celestynów zawieszały na świą-
tecznym drzewku bombki o przeróżnych kształtach, 
łańcuchy oraz przyniesione przez siebie w prezencie 
kokardy i jabłka – ozdoby choinkowe. Na zakończe-
nie maluchy otrzymały drobne upominki i opowiadały  
o tym, co chciałyby otrzymać od Mikołaja.

6 grudnia, na rynku w 
Kołbieli zapalono ol-
brzymią choinkę. Przy-
był też św. Mikołaj, aby 
wraz z dziećmi śpie-
wać kolędy.

W Gminnym Parku Centrum w Wiązownie w tym 
roku oprócz tradycyjnej choinki, świąteczny na-
strój gwarantuje świetlna bombka.
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Z powiatu otwockiego  
w gminach Otwock, Kołbiel, 
Osieck i Sobienie-Jeziory 
ze starym rokiem kończą 
się dotychczasowe umowy 
z wykonawcami na odbiór 
i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych. Z nich 
tylko jedna - ostatnia - po 
dwukrotnym przeprowa-
dzeniu przetargu podjęła 
decyzję - dość zaskakują-
cą - o podpisaniu kolejnej 
umowy. Dlaczego zaska-
kującą? Gmina Sobienie-
-Jeziory zdecydowała się 
bowiem zapłacić za pół 
roku prawie tyle, co jesz-
cze niedawno chciała za-
płacić za cały rok odbioru 
śmieci (umowa na ok. 710 
tys. przy zaplanowanym na 
ten cel budżecie rocznym  
w wysokości 840 tys.)

W Kołbieli unieważniono 
przetarg, bo zabrakło ok. 
200 tys. na najniższą ofer-
tę. Osieck czeka  trudna de-
cyzja, ponieważ w drugim 
przetargu najniższa oferta 
jest prawie dwukrotnie wyż-
sza od środków przezna-
czonych na finansowanie 
gospodarki śmieciowej (ok. 
560 tys. oferta - 280 tys. to 
środki gminy). 

Z wcześniej wymienio-
nych 4 gmin, tylko Otwock 
jeszcze nie podjął żadnych 
oficjalnych działań, aby 
znaleźć nowego wykonaw-
cę odbioru śmieci.

Kolejne gminy: Józe-
fów, Celestynów, Wiązow-
na oraz Karczew zmiany 
w kwestii śmieci czekają w 
przyszłym roku, po zakoń-
czeniu obecnych umów. 
W Wiązownie próbowano 
wcześniej zapewnić sobie 
korzystną kolejną umowę, 
ale próba okazała się kom-
pletnie nieudana. UG poin-
formował o unieważnieniu 
przetargu, ponieważ naj-
niższa złożona oferta była 
około trzykrotnie wyższa od 
przeznaczonych środków 
(14,5 mln oferta - 4,9 mln 
środki gminy Wiązowna).

Dużo droższe składowa-
nie, transport, energia
Ze wszystkich stron kra-

ju płyną podobne informa-
cje jak z Kołbieli, Osiecka 

Śmieci nasze coraz droższe
Po wyborach samorządowych w całym kraju ruszyła 
fala podwyżek opłat za śmieci. Część gmin tkwi w za-
wieszeniu, nie mogąc pozwolić sobie na ceny, których 
żądają wykonawcy usług odbioru śmieci.

czy Wiązowny. Dlaczego 
firmy zajmujące się odbio-
rem odpadów komunalnych 
(jak Remondis, Lekaro czy 
Tonsmeier) tak drastycznie 
podnoszą ceny za usługi? 
Jak informują, wynika to  
z konieczności  urealnienia 
stawek w związku z prawie 
sześciokrotnym wzrostem 
cen transportu, energii  
i opłaty za składowanie od-
padów. 

Zwróćmy uwagę, jak 
kształtuje się tylko jeden 
istotny czynnik wpływający 
na te stawki, czyli opłata 
za korzystanie ze środowi-
ska, w tym za składowanie 
i magazynowanie odpadów 
w postaci tzw. opłaty mar-
szałkowskiej, której wyso-
kość jest ustalana w dro-
dze rozporządzenia Rady 
Ministrów i waloryzowana  
w drodze obwieszczenia 
ministra środowiska. Led-
wie pięć lat temu, w 2013 
r. jej wysokość wynosiła 
115,41 zł, w 2014 r. - 119,68 
zł, w 2017 r. - 120,76 zł,  
a już w 2019 r. to będzie 
170 zł. Natomiast rok póź-
niej (2020 r.) ma ona wy-
nieść 270 zł.

Wielu samorządowców 
uważa, że to jest właśnie 
najważniejszy czynnik 
powodujący wzrost cen. 
Według informacji opubli-
kowanej przez portal samo-
rządowy PAP, już obecnie  
w cennikach RIPOK-ów 
koszt przyjęcia 1 tony 
zmieszanych niesegrego-
wanych odpadów kształtuje 
się na poziomie 380 zł. Za 
kolejny rok przy większej 
opłacie marszałkowskiej  
może to być nawet 500 zł. 

Jaki to jest koszt dla 
gminy? Weźmy konkretny 
przykład Wiązowny, gdzie 
w 2017 r. zebrano samych 
tylko odpadów niesegrego-
wanych ok. 2900 ton. Samo 
umieszczenie na składowi-
sku takiej ilości śmieci przy 
obecnych stawkach to ok. 
1 mln 100 tys. zł. A trzeba 
je jeszcze tam zawieźć,  
a resztę posegregować... 

Mazowiecki okrągły 
stół odpadowy

W pierwszym tygodniu 

grudnia przedstawiciele 28 
podwarszawskich gmin,  
w tym Osiecka, Celestyno-
wa, Kołbieli, Sobieni-Jezior 
i Wiązowny wystosowali list 
otwarty dotyczący sytuacji 
gospodarowania odpada-
mi. Alarmują w nim o na-
warstwieniu się problemów 
dotyczących gospodarki 
śmieciowej, szczególnie 
w regionie warszawskim 
(m.in. brak Wojewódzkiego 
Planu Gospodarki Odpada-
mi). W związku z tym apelu-
ją o szybkie działanie w celu 
rozwiązania kryzysu odpa-
dowego. Proponują, aby 
samorządowcy wspólnie 
z przedstawicielami władz 
krajowych i wojewódzkich 
jeszcze w grudniu „usiedli 
do mazowieckiego okrągłe-
go stołu” i razem doprowa-
dzili do uchwalenia WPGO 
oraz przyspieszenia prac 
nad znowelizowaną usta-
wą o utrzymaniu porząd-
ku i czystości w gminach.  
„I najważniejsze, wypracuj-
my kierunki dalszych zmian 
w gospodarce odpadami, 
bo to proces ciągły, a przy-
gotowywana nowelizacja 
przepisów z pewnością nie 
będzie ostatnią” -  czytamy 
w liście.

Kończy się czas tanich, 
niesegregowanych śmieci

Co na podwyżki mówi 
Ministerstwo Środowiska? 

Jak jeszcze w październi-
ku przyznał wiceminister 
Sławomir Mazurek, ko-
mentując wejście w życie 
nowej ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku  
w gminach, „na pew-
no skończy się czas 
tanich śmieci, które 
nie są segregowane,  
a zacznie się czas, w któ-
rym surowce wtórne będą 
miały swoją wartość”.

Dodał przy tym, że prze-
pisy nowelizowanej usta-
wy nie oznaczają wzrostu 
opłat dla mieszkańców. 
„Wręcz przeciwnie, wpro-
wadzają mechanizmy 
pozwalające na obniżkę 

opłat ponoszonych przez 
obywateli, takie jak możli-
wość stosowania kompo-
stowników przydomowych 
ze stosownym obniżeniem 
opłaty czy premiowanie 
selektywnej zbiórki odpa-
dów poprzez czterokrot-
nie mniejsze opłaty za 
segregowanie odpadów  
u źródła. Dlatego propo-
nujemy, aby odpady, które 
będą właściwie segrego-
wane, były dla mieszkań-
ców cztery razy tańsze” - 
zaznaczył wtedy.

Niestety, z tym segrego-
waniem to nie jest za do-
brze... 

Kazimiera Zalewska
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Na terenie kompleksu SP 
nr 5 w Otwocku przy ul. 
Majowej doszło do po-
bicia ze skutkiem śmier-
telnym. Dramatyczna 
sytuacja rozegrała się 
7 grudnia przed godz. 
21.00. W zdarzeniu bra-
li udział dwaj mężczyź-
ni: 51-letni mieszkaniec 
powiatu wołomińskiego  
i 44-letni otwocczanin. 

W rejonie przejścia 
dla pieszych zatrzyma-
ła się osobowa toyota, 
z której wysiadło dwóch 
mężczyzn. Podbiegli do 
jednego z przechodniów, 
chwycili go i wepchnęli 
siłą do samochodu. Auto 
odjechało. W stan goto-
wości postawiono kilka 
załóg policyjnych, które 
w tym czasie pełniły służ-
bę. Do działań włączyli się 
też policjanci z wydziału 
kryminalnego. Najpierw 
ustalono samochód, zaraz 

Podejrzany dostał się 
do sklepowego biura, skąd 
zamierzał skraść telefony 
komórkowe. Nakryty przez 
ochroniarza stał się agre-
sywny. Uszkodził szafkę 
rozdzielczą i komputer, 
po czym zaczął uciekać, 
próbując wydostać się 
na zewnątrz. Jednak nie 
znając rozkładu sklepo-
wego zaplecza, wpadł do 
szatni pracowników, która 
okazała się pomieszcze-
niem bez wyjścia. Tu zo-
stał obezwładniony przez 
pracownika ochrony i od-
powiednio „dopilnowany” 
do przyjazdu policyjnego 
patrolu. Funkcjonariusze 

W jednym z zakładów produkcyjnych we wsi Jatne 
zapaliła się maszyna drukarska. Pożar wybuchł 11.12 
(wtorek) ok. godz. 16.40. Straż została powiadomiona 
automatycznie poprzez specjalny system alarmowy.

Śmiertelne pobicie
Nieoficjalnie wiadomo, 

że młodszy z nich prze-
bywał na terenie szkoły  
z kilkuletnim dzieckiem, 
zaś drugi przechodził obok, 
kierując się w stronę stacji 
kolejowej. Pomiędzy nimi 
miało dojść do sprzecz-
ki. O co poszło – tego nie 
wiemy. Wiemy natomiast, 
że doszło do rękoczynów - 
mieszkaniec Otwocka miał 

kopnąć w głowę swojego 
przeciwnika. W wyniku od-
niesionych obrażeń 51-la-
tek zmarł. 

Jak podaje otwocka po-
licja, przez dwie kolejne 
doby funkcjonariusze wy-
działu kryminalnego praco-
wali nad ustaleniem spraw-
cy. W poniedziałek (10.12), 
w godzinach porannych 
został on zatrzymany i osa-

dzony w policyjnym aresz-
cie. Kolejne czynności  
w tej sprawie należą już do 
prokuratora. W wyjaśnie-
niu okoliczności zajścia ma 
pomóc zabezpieczony ma-
teriał ze szkolnego monito-
ringu. Podejrzany usłyszał 
już zarzut karny spowodo-
wania ciężkiego uszczerb-
ku na zdrowiu ze skutkiem 
śmiertelnym. Na wniosek 

prokuratury sąd w Otwoc-
ku wydał postanowienie  
o zastosowaniu środka za-
pobiegawczego w postaci 
tymczasowego aresztowa-
nia. Śledztwo w tej sprawie 
prowadzi Prokuratura Re-
jonowa w Otwocku. Podej-
rzanemu grozi kara nawet 
12 lat więzienia. 

SW

Uprowadzenie jak z filmu
Do niecodziennej sytuacji doszło przy ulicy 3 Maja  
w Józefowie. Osoby, które powiadomiły służby, suge-
rowały uprowadzenie. Podobno scena, jaka się tam się 
rozegrała, przypominała kadry z sensacyjnego filmu. 

po tym zatrzymano dwóch 
mężczyzn, którzy mogli 
mieć związek ze sprawą. 
Obaj to mieszkańcy Józe-
fowa w wieku 25 i 18 lat. 

Policjanci dotarli też 
do pokrzywdzonego - jest 
to 45-letni mieszkaniec 
Józefowa. Na szczęście 
nie ucierpiał w tej sytu-
acji. Z jego relacji wyni-
ka, że mężczyźni, którzy 
tak gwałtownie „zaprosili” 
go na przejażdżkę, są mu 
znani z widzenia. Próbo-
wali wymusić na nim mil-

czenie w sprawie pobicia, 
którego był świadkiem. Do 
sytuacji doszło w listopa-
dzie tego roku, a zastra-
szany mężczyzna miał nie 
informować policji o tym, 
co widział. Świadek został 
puszczony wolno - wy-
szedł z auta bez szwanku. 

Jak podaje nadkom. 
Daniel Niezdropa, oficer 
prasowy KPP Otwock, 

funkcjonariusze z policji 
dochodzeniowej prze-
analizowali zgromadzony 
materiał dowodowy, któ-
ry wstępnie potwierdził 
prawdopodobieństwo na-
ruszenia przepisów pra-
wa. Podejrzani usłyszeli 
już zarzuty karne uprowa-
dzenia i pozbawienia wol-
ności po uprzednim stoso-
waniu przemocy. Ponadto 

w mieszkaniu młodszego 
„porywacza” znaleziono 
porcję marihuany. Proku-
rator zastosował wobec 
podejrzanych środki za-
pobiegawcze w postaci 
policyjnych dozorów. Każ-
demu z nich grozi teraz 
kara do 5 lat pozbawienia 
wolności.

SW
Fot. KPP Otwock

Złapany w szatni
Karczewscy funkcjonariusze komisariatu policji interweniowali w jednym ze 
sklepów w centrum miasta. Pracownik ochrony przyłapał tam mężczyznę na 
próbie kradzieży. 

nałożyli zatrzymanemu kaj-
danki, po czym delikwent 
trafił do aresztu. 

To 28- letni obywatel Moł-
dawii, mieszkający czasowo 
w Karczewie. U podejrza-
nego znaleziono klucze, 
którymi prawdopodobnie 
zamierzał dostać się do sej-
fu i szaf biurowych. W kie-
szeni spodni miał też 1,5 g 
amfetaminy. Oficer prasowy 
z otwockiej KPP przekazał 
informację, że sprawa trafi-
ła do policjantów z zespołu 
kryminalnego, którzy przed-
stawili podejrzanemu zarzu-
ty karne dotyczące umyślne-
go zniszczenia sklepowego 
mienia, próby kradzieży 

telefonów komórkowych 
i usiłowania włamania do 
sejfu oraz zarzut posiada-
nia amfetaminy. Mołdawia-
nin przyznał się do wszyst-
kich zarzucanych mu 
przestępstw i skorzystał  
z możliwości dobrowolne-
go poddania się karze.

Kiedyś, „specjaliści” 
pokroju Henryka Kwinto 
długo i pieczołowicie przy-
gotowywali się do napa-
du: studiowali mapy, robili 
zdjęcia, planowali drogę 
ucieczki. Dzisiaj dają się 
złapać jak dzieci - w śle-
pej szatni. Nawet złodzie-
je schodzą na psy.

SW

Szybka 
reakcja

Maszyna, która się zapa-
liła, była wyposażona w sys-
tem gaśniczy, który również 
zadziałał automatycznie. 
Natychmiast zareagowali 
też sami pracownicy, uży-
wając podręcznego sprzętu 
gaśniczego. Ponadto hala 
jest wyposażona w system 
oddymiania, który uruchomił 
się w chwili zagrożenia. I tak, 
dzięki sprawnym systemom 
bezpieczeństwa oraz prawi-
dłowej reakcji pracowników 
zakładu, niebezpieczeństwo 
zostało szybko zażegnane. 
Kiedy przyjechały służby ra-
townicze, pożar był już opa-

nowany, a ludzie bezpieczni 
stali na zewnątrz. Strażacy 
przeszukali jeszcze halę ce-
lem upewnienia się, że nikt 
nie został oraz skontrolo-
wali uszkodzoną maszynę 
kamerą termowizyjną. Po 
obniżeniu jej temperatury do 
ok. 40 o C zakończono dzia-
łania ratownicze. Nikt w tym 
zdarzeniu nie ucierpiał. Ta 
sytuacja dobrze pokazuje, 
że warto inwestować w sys-
temy bezpieczeństwa, ale  
i czynnik ludzki jest również 
bezcenny. W Jatnem zadzia-
łało jedno i drugie w 100%.

SW
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Ostatnio przydał się roz-
budowany system kamer  
w Józefowie. Na skwerze 
św. Jana Pawła II zgasła 
część dekoracji świątecz-
nych. Zwróciło to natych-
miast uwagę operatora 
monitoringu. Oczywiście, 
mogła to być zwykła prze-
rwa w dostawie energii, ale 
tym razem było inaczej. Ka-
mery zarejestrowały męż-
czyznę w kapturze, który 
majstrował przy elementach 
dekoracji. Jak ustalono, po-
odcinał przewody zasilające 
oraz sterownik-rozdzielacz. 
Łup zapakował do plecaka. 
I tak to pogasły bałwanki, 
renifer, a nawet sztuczne 
ognisko. Operator nawiązał 
kontakt z dyżurnym komi-
sariatu, który drogą radio-
wą skierował pod UM Jó-
zefów załogę prewencyjną. 
Złodziej został ujęty na ul. 
M. Skłodowskiej-Curie. Był 
zupełnie zaskoczony wido-
kiem radiowozu i wysiada-
jących mundurowych. Nie 
próbował nawet uciekać. 
Jak podaje KPP Otwock, 
podejrzany to 19-letni Bo-
gusław A., mieszkaniec Jó-
zefowa. Zniszczenia, jakich 
dokonał, oszacowano na 
kwotę kilku tysięcy złotych. 
Złodziej-wandal usłyszał już 
zarzut umyślnego uszko-
dzenia mienia publicznego. 
Teraz w ramach kary, jakiej 

To w ich mieście odbyło 
się spotkanie funkcjonariu-
szy policji i przedstawicieli 
samorządu z lokalną spo-
łecznością. Byli też obecni 
dyrektorzy szkół. Tematy, 
jakie poruszano, to m.in.: 
miejski monitoring, liczba 
patroli w miejscach uzna-
wanych za niebezpieczne, 
poprawa infrastruktury dro-
gowej. Wśród wielu bolą-
czek mieszkańców stanę-
ła też sprawa spożywania 
alkoholu w miejscach pu-
blicznych. Biorący udział 
w debacie mundurowi, w 
tym dzielnicowi, zapewnili 
o przyjrzeniu się wszystkim 
wskazanym problemom 
oraz złożyli deklarację 
podjęcia zdecydowanych 

Na stronie otwockiego 
sądu widnieje komuni-
kat, że „w ciągu najbliż-
szych dni mogą wystąpić 
trudności w rozpozna-
waniu spraw, spowodo-
wane nieobecnością w 
pracy urzędników sądo-
wych oraz asystentów 
sędziego”. 

Rzeczywiście, skon-
taktować się telefonicz-
nie z sądem nie sposób. 
Jak się dowiedzieliśmy, 
pracują tylko księgowa 
oraz prezes sądu.

Jak informują media, 

Okradzione  
bałwanki

Miejski monitoring budzi czasem kontrowersje – nie lubimy być podglądani. Trze-
ba jednak przyznać, że jest to narzędzie, które skutecznie wspomaga działania po-
licji. Zarówno te wykrywawcze, jak i prewencyjne.

się dobrowolnie poddał, bę-
dzie pracował społecznie 
po 20 godzin miesięcznie 
przez cały rok. Ponadto po-
kryje wszystkie straty oraz 

koszty postępowania.
Jak można było okraść 

bałwanki? Kiedyś swoich 
się nie okradało.

SW

W Karczewie  
o bezpieczeństwie
Debaty publiczne, dotyczące bezpieczeństwa są 
potrzebne, a do takiego wniosku doszli mieszkań-
cy Karczewa. 

działań, które pozwolą wy-
eliminować wskazane za-
grożenia. Były też pytania 
do przedstawicieli władz 
miejskich i samorządow-
ców oraz pracowników za-
rządów dróg.

Debaty społeczne to 
cenne źródło informacji 
dla naszych służb. Kon-
sultacje społeczne kreślą 
mapę zarówno poważ-
nych zagrożeń jak i proza-
icznych bolączek, uciążli-
wych w codziennym życiu 
lokalnej społeczności. 
Wyciągnięte wnioski zo-
staną teraz przekazane 
do realizacji i „rozliczone” 
w przyszłym roku pod-
czas kolejnej debaty.

SW

Protest pracowników 
otwockiego sądu

Razem z wieloma innymi pracownikami sądów z ca-
łego kraju, także ci z Sądu Rejonowego w Otwocku 
od 11 grudnia protestują, domagając się poprawy 
warunków pracy i podniesienia płac.

w wyniku protestu, który 
przybrał formę absencji 
w pracy, odwołano wie-
le rozpraw, w kilkudzie-
sięciu sądach praca jest 
kompletnie sparaliżowa-
na. Pracownicy sądów 
żądają wzrostu wynagro-
dzeń w przyszłym roku 
co najmniej o 1000 zło-
tych. Jak informują orga-
nizatorzy protestu, wielu 
pracowników sądów po 
25-30 latach pracy wciąż 
zarabia 1800 zł na rękę.

 
Red.
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Na stacji w Otwocku 
kończą się prace przy bu-
dowie dwóch peronów. 
Peron nr 1 będzie dosto-
sowany do obsługi po-
ciągów dalekobieżnych  
i aglomeracyjnych. Jest już 
szeroka 100 m wiata, któ-
ra osłoni przed deszczem. 
Montowane są ławki oraz 
czytelne tablice informacji 
pasażerskiej. Gotowy jest 
też szyb windy. Na peronie 
nr 3 postępuje budowa wia-
ty. Gotowe są tablice infor-
macyjne. Wykonawca roz-
pocznie montaż ławek. Dla 
osób niewidomych i    nie-
dowidzących będą ścieżki 
dotykowe. Obydwa perony 
będą wyposażone w nowe 
oświetlenie i nagłośnienie. 
Dojście zapewni budowane 
przejście podziemne oraz 
pochylnia dostosowana do 

W styczniu pojedziemy  
z nowych peronów w Otwocku

W styczniu pasażerowie będą mogli korzystać z dwóch przebudowanych wygodniejszych peronów w Otwocku - dowiadujemy się z informacji 
przekazanej przez rzecznika prasowego PKP PLK. - Pociągi pojadą nowymi torami sprawniej i    bezpieczniej. Dwa nowe wiadukty kolejowe na ul. 
Majowej oraz ul. Filipowicza usprawnią komunikację w mieście. Przebudowa stacji w Otwocku jest częścią modernizacji linii Lublin – Warszawa. 

potrzeb osób o ograniczo-
nych możliwościach poru-
szania się. 

Po zachodniej stronie 
stacji ułożono ok. 4 km toru 
i zamontowano 14 rozjaz-
dów. Po nowych torach po-
ciągi pojadą szybciej - 120 
km/h, przed modernizacją 
jechały 80 km/h. W grudniu 
będzie gotowa sieć trakcyj-
na. W kolejnym etapie pra-
ce w Otwocku przeniosą 
się na drugą stronę stacji. 

Bezpieczne przejścia  
i przejazdy 

W Otwocku budowa-
ne są nowe bezkolizyjne 
skrzyżowania torów z dro-
gami, wygodne przejścia 
dla pieszych oraz moderni-
zowane są wiadukty kole-
jowe. Mieszkańcy na prze-

łomie I i II kwartału 2019 r. 
skorzystają z nowego tune-
lu drogowego na ul.    Ma-
jowej. Zwiększy on poziom 
bezpieczeństwa pasaże-
rów i usprawni komunikację 
w    mieście. Do wykonania 
pozostały drogi dojazdowe, 
bariery zabezpieczające  
i oznakowanie. 

Zakończyły się prace 
na wiadukcie nad ul. Orlą. 
Jest na nim nowy tor. Od 
marca ruszą prace na dru-
gim wiadukcie. Równocze-
śnie kontynuowana będzie 
budowa nowego tunelu 
dla pieszych na ul. Leśnej  
w    Otwocku (niedaleko ra-
tusza miejskiego).

Wykonawca rozpoczął 
też przebudowę m.in. sieci 
wodociągowej i kanalizacji. 
To przygotowanie do budo-
wy bezkolizyjnego skrzyżo-

wania w okolicy przejazdu 
na ul. Żeromskiego/Filipo-
wicza.  Zakończenie praz 
na stacji w Otwocku plano-
wane jest w 2020 roku. 

Szybko i komfortowo 
na stacji Otwock

Po zakończeniu inwe-
stycji stacja w Otwocku 
będzie bardziej funkcjo-
nalna. Komfortową obsłu-
gę podróżnych zapewnią 
dwa perony wyspowe  
o długości 200-400 m (400 
m dla pociągów daleko-
bieżnych oraz 200 m dla 
pociągów aglomeracyj-
nych). PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. wybudują 
też trzeci 200 m peron, po 
zachodniej stronie (od ulicy 
Orlej). Wszystkie obiekty 
będą dostosowane do po-

trzeb osób o ograniczonej 
mobilności. Zainstalowa-
ne zostaną nowe wiaty, 
ławki, oświetlenie i nagło-
śnienie. Dojście na perony 
zapewni nowe przejście 
podziemne wyposażone  
w dwie windy i pochylnie. 
W ramach moderniza-
cji wybudowane zostanie 
drugie przejście podziem-
ne na wysokości teatru 
i urzędu miasta. Dzięki 
inwestycji PKP Polskich 
Linii Kolejowych S.A. sys-
tem komunikacji kolejo-
wej dla pociągów daleko-
bieżnych, regionalnych  
i aglomeracyjnych stanie 
się efektywniejszy. Pozy-
tywnie zmieni się system 
drogowy. Przebudowane 
skrzyżowania dróg z torami 
zapewnią dogodny prze-
jazd w obszarze miasta.
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- Współczesna mło-
dzież większość czasu 
spędza z głową w smart-
phonach, przy kompute-
rach, konsolach z grami 
czy na portalach społecz-
nościowych… Czy oferta 
i wartości, jakie oferuje 
dzisiaj harcerstwo, są dla 
tego pokolenia w ogóle 
jakąś alternatywą?

- Wbrew pozorom, har-
cerstwo ma dzisiaj wię-
cej do zaoferowania mło-
dym ludziom niż kiedyś… 
Komputer czy smartphone  
z całą pewnością nie zastą-
pi im prawdziwej przygody, 
przyjemności obcowania 
i kontaktu z naturą, a XXI 
wiek otwiera przed nami 
takie możliwości, o których 
wcześniej mogliśmy tylko 
pomarzyć. Nasze propozy-
cje nie są alternatywą dla 
Facebooka, Instagrama 
czy Snapchata. To tylko na-
rzędzia, które staramy się 
wykorzystywać w naszej 
codziennej pracy. GPS, 
paintball, ASG czy zajęcia 
linowe to pasje, które łą-
czą całe grupy przyjaciół, 
również tych spośród nas 
- harcerzy. To fajny pomysł 
na spędzanie wolnego cza-
su, ruch na świeżym powie-
trzu, rozwój poprzez sport 
czy kształtowanie tężyzny 
fizycznej. Powiem więcej… 

Harcerstwo uczy wyjątkowo 
cennych wartości

Z druhem harcmistrzem Tomaszem Grodzkim, 
komendantem Hufca ZHP w Otwocku rozmawia Andrzej Idziak

My się rozwijamy razem  
z tymi nowoczesnymi tech-
nologiami i korzystamy  
z nich, ile się tylko da. To 
nie jest zwykłe… bieganie 
po lesie.

- Dlaczego w XXI wieku 
WARTO być harcerzem?

- A czy w XXI wieku war-
to być patriotą? Czy warto 
być Polakiem? Dla mnie to 
są pytania retoryczne…

Ostatnio na warszta-
tach zorganizowanych dla 
instruktorów zastanawia-
liśmy się, czy harcerstwo 
może ułatwić start w doro-
słe życie. Okazuje się, że 
TAK. Harcerze są poszu-
kiwanymi pracownikami, 
szybko awansują i robią 
karierę w swoich miejscach 
pracy. Dzieje się tak dlate-
go, że harcerstwo od naj-
młodszych lat uczy warto-
ści, które w dorosłym życiu 
są wyjątkowo cenne: pracy 
w grupie, umiejętności kie-
rowania zespołem, samo-
doskonalenia. To nie przy-
padek, że wielu ludzi, także 
tych - znanych z pierwszych 
stron gazet, ma harcerstwo 
w życiorysie. Wystarczy 
wspomnieć choćby Szy-
mona Majewskiego lub To-
masza Sianeckiego, którzy 
wielokrotnie opowiadali pu-
blicznie o tym, jak harcer-

stwo pomogło im w życiu. 
Tak jest na całym świecie: 
Barack Obama, Hillary 
Clinton, Madeleine Albri-
ght, David Lynch, Harrison 
Ford, Richard Gere, Mariah 
Carey, David Bowie, Geo-
rge Michael, Venus Wil-
liams, David Beckham - to 
osoby, które w młodym wie-
ku należały do skautingu, 
którego częścią jest rów-
nież polskie harcerstwo.  
A przecież to tylko nieliczne 
przykłady.

- Czym tak naprawdę 
dla Druha jest harcer-
stwo? Misją, modelem 

wychowania czy może 
formą spędzania wolne-
go czasu?

- Tak naprawdę - wszyst-
kim po trochu. Na pewno są 
tacy, dla których to zajęcie 
dodatkowe, takie jak nauka 
angielskiego czy tańce, ale 
sądzę, że dla większości  
z nas jest to drugi dom  
i druga rodzina. Bo im dłu-
żej ktoś jest w harcerstwie, 
tym bardziej się od niego 
uzależnia. To działa trochę 
jak narkotyk, bez którego po 
jakimś czasie nie da się już 
żyć. Nierzadko bywa tak, że 
osoby, które zaangażowały 
się w harcerską działalność 
w młodości, po wejściu  
w dorosłe życie - siłą rze-
czy - opuszczają nas, by za 
moment wrócić już jako doj-
rzali ludzie, ojcowie i matki. 
Wracają do nas, bo brakuje 
im atmosfery harcerskie-
go ogniska, obrzędowych 
pieśni, rajdów i wędrówek, 
kontaktu z przyrodą… Sło-
wem - tego wszystkiego, co 
jest naszą odskocznią od 
codzienności. Albo też przy-
syłają do nas swoje dzieci. 
Czy potrzebna jest lepsza 
rekomendacja dla tego, co 
robimy?

- Odnoszę wrażenie, że 
kiedyś harcerstwo było 
bliżej szkoły… Dzisiaj 
jest jakby mniej widoczne 

w przestrzeni publicznej, 
przestało być też częścią 
kultury masowej, koja-
rzy się bardziej z obsłu-
gą świąt narodowych, 
patriotycznych… Jak to 
wygląda z Pana perspek-
tywy?

- To prawda, że dzisiej-
sze harcerstwo ma bardziej 
luźny związek ze szkołą. 
To efekt wprowadzonych 
zmian w placówkach oświa-
towych, które często po 
godzinie 16:00 czy 17:00 
są po prostu zamykane. 
Zaplanowanie zbiórki np.  
o godz. 18:00 bywa więc 
często niemożliwe. Nie 
można oczywiście genera-
lizować, bo są też szkoły, 
które nas wspierają i z któ-
rymi współpraca układa się 
bardzo dobrze. Modelowym 
przykładem takiego współ-
działania jest Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Józefowie.

Ale czy przez to jeste-
śmy mniej widoczni w prze-
strzeni publicznej? Moim 
zdaniem NIE… Niekiedy 
musimy wręcz odmawiać 
udziału w różnych impre-
zach, na które jesteśmy 
zapraszani. Staramy się 
za to być zawsze obecni 
na tych, które są związane 
z naszą działalnością. Tra-
dycyjnie już są to uroczy-
stości patriotyczne w dniu 
3 maja i 11 listopada, uro-
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czystości kościelne, takie 
jak: Betlejemskie Światło 
Pokoju, Droga Krzyżowa  
w Wielki Piątek, msze 
papieskie, uroczystości 
szkolne i akcje organizo-
wane na rzecz społeczno-
ści lokalnej. Spotykamy się 
jednak przede wszystkim 
na zbiórkach harcerskich, 
bo to jest podstawa naszej 
pracy. My nie działamy 
na pokaz, nasza praca to 
głównie kontakt z dzieć-
mi i młodzieżą, ale bardzo 
często również z dorosły-
mi. Myślę, że w powiecie 
otwockim, na terenie któ-
rego działamy, harcerze są 
jedną z lepiej widocznych 
grup społecznych. Trochę 
jednak zaczyna nas już 
uwierać traktowanie jako 
tła różnego rodzaju uro-
czystości. Ja rozumiem, że 
grupa młodzieży w mundu-
rach ładnie wygląda pod-
czas każdej imprezy, ale 
nie na każdej chcemy być. 
I proszę to uszanować…

- Czym charakteryzu-
je się współczesne poję-
cie patriotyzmu, którego 
młody człowiek uczy się 
w ZHP? Jak dalece jest 
ono tożsame z ruchem 
skautowskim, z ideami 
krzewionymi przez jego 
twórcę Andrzeja Małkow-
skiego?

- Dzisiaj patriotyzm poj-
mujemy nieco inaczej, niż 
pojmował go Andrzej Mał-
kowski. Nie oznacza on już 
konieczności przygotowy-
wania się do wojny, do walki 
o swój kraj. Dziś patriotyzm 
jest troską o naszą małą 
Ojczyznę, o czyste powie-
trze, o bezpieczne wakacje,  
o poszanowanie praw dzie-
ci czy szacunek dla zwie-
rząt. Dzisiejszy patriotyzm 
to także nauka pierwszej 
pomocy, warsztaty przyrod-
nicze i fotograficzne i pie-
lęgnowanie naszej historii. 

Oczywiście mamy też dru-
żyny harcerskie, które uczą 
się strzelać, ćwiczą taktykę 
lub maskowanie w lesie. 
Każdy potrzebuje czegoś 
innego i trzeba to uszano-
wać.

- Co wyróżnia Hufiec 
ZHP w Otwocku?

- Tym, co nas odróż-
nia od innych hufców,  jest 
kadra. Mamy wiele osób, 
które w Hufcu działają od 
lat, które zamknąwszy 
etap bezpośredniej pra-
cy z dziećmi, angażują się  
w przygotowywanie im-
prez, kształcenie, kwater-
mistrzostwo. Są wszędzie 
tam, gdzie potrzebne jest 
doświadczenie. Tego nie da 
się kupić i to jest ogromna 
wartość.

- Co otwockim har-
cerzom udało się zrobić  
w tym roku, czym chcieli-
byście się pochwalić?

- To bardzo trudne pyta-
nie… Od dłuższego czasu 
stan liczebny naszego huf-
ca się powiększa, a co za 
tym idzie - rozpoczynamy 
lub wznawiamy działal-
ność w miejscach, w któ-
rych dawno nas nie było. 
Kilka lat temu pojawiliśmy 
się w Wiązownie, ostat-
nio w Karczewie, a cały 
czas działamy w Otwocku 
i Józefowie. To oznacza, 
że codziennie gdzieś or-
ganizowana jest zbiórka 
zuchowa lub harcerska i 
to niejedna. Długo mógł-
bym opowiadać o udanej 
akcji letniej, o kolejnym 
Finale WOŚP, o wyjeździe 
do Lennestadt, o dużym 
remoncie w naszej bazie  
w Przerwankach, ale naj-
ważniejsze jest to, co ro-
bimy na zbiórkach. To na 
nich, co tydzień, kolejna 
grupa młodych ludzi spoty-
ka się ze swoim drużyno-
wym, który przekazuje im, 

jak mądrze żyć, jak poma-
gać innym i jak czerpać ra-
dość z każdego dnia. Uczy 
właściwych postaw i warto-
ści, którymi powinni kiero-
wać się w dorosłym życiu.

- Nierozerwalnym ele-
mentem harcerstwa jest 
pomaganie… Czy będzie 
można na Was liczyć przy 
organizacji i zbiórce środ-
ków podczas kolejnego 
Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy?

- Tradycyjnie już, jak 
od prawie 20 lat, organi-
zatorami otwockiego Fina-
łu WOŚP będą harcerze. 
Można powiedzieć, że cała 
impreza jest na naszej gło-
wie. Oczywiście będziemy 
także obecni na ulicach  
w charakterze wolontariu-
szy. Mamy nadzieję, że do 
grona osób kwestujących 
na ulicach dołączy również 
- tak jak co roku - młodzież 
z otwockich szkół. W prze-
ciwieństwie jednak do wo-
lontariuszy, którzy wyjdą  
z puszkami na ulice w dniu 
finału, my przygotowuje-
my się do niego już od kil-
ku miesięcy. To naprawdę 
duża impreza i gdyby nie 

fakt, że w sztabie pracuje 
świetny zespół, różnie mo-
głoby to wyglądać.

Planowany jest koncert, 
występy i pokazy w PMDK, 
bieg ulicami Otwocka oraz 
punkty konsultacji medycz-
nych. Bardzo liczymy na 
udział w przyszłorocznym 
finale policji i straży po-
żarnej, mamy nadzieję, że 
służby te będą mogły samo-
dzielnie decydować o tym, 
czy chcą się do nas przy-
łączyć. Nowością w 2019 
roku będzie punkt rejestra-
cji dawców szpiku. Wiemy 
też na pewno, że będzie 
strażacka grochówka. Nie 
wiadomo natomiast, jaką 
formę przybierze „Świa-
tełko do Nieba”, dyskusje  
w tej sprawie na różnych 
forach internetowych jesz-
cze trwają…

- Jakie cele stawiacie 
sobie w przyszłym roku, 
czyli co Was czeka?

- W przyszłym roku cze-
kają nas duże zmiany. Mu-
simy zakończyć m.in. prace 
remontowe w naszej bazie 
w Przerwankach. Zakres 
prac jest duży, dlatego cały 

czas szukamy wsparcia  
w tej kwestii. Przed nami tak-
że duża akcja letnia. Duża, 
bo w naszym hufcu obo-
zy są ważnym elementem 
harcerskiej pracy i właści-
wie każda drużyna wybiera 
się na taki obóz. Łącznie 
w całej akcji letniej weźmie 
udział około 400 uczestni-
ków. Z tego co wiem, bę-
dziemy największym or-
ganizatorem wypoczynku  
w powiecie otwockim.

Wciąż umacniamy swoją 
pozycję w Wiązownie i Kar-
czewie. Kształcimy kadrę, 
która tworzy lub przejmuje 
nowe drużyny. A pod koniec 
2019 roku czeka nas zjazd 
hufca, na którym spotkają 
się wszyscy instruktorzy, po 
to, by podsumować naszą 
pracę, rozliczyć obecne 
władze i dokonać wyboru 
nowych. Zjazd zatwierdzi 
także plany działań na ko-
lejne lata i wskaże komen-
dzie, na czym ma się sku-
pić w najbliższym czasie.

- Dziękuję za rozmowę!

Zdjęcia z archiwum 
dh.Tomasza Grodzkiego
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Grudzień pomagania
Grudzień w powiecie otwockim jest niezwykły - w wielu miejscach mieszkańcy organizują akcje i imprezy, któ-
rych celem jest pomoc komuś potrzebującemu. W ostatnim tygodniu takich świątecznych i jednocześnie cha-
rytatywnych wydarzeń było kilka. A to jeszcze nie koniec, szykujcie się na następne...

POMAGAMY SPEŁNIAĆ 
MARZENIA DZIECI pod-
opiecznych Otwockie-
go Towarzystwa Opieki 
Paliatywnej, Hospicjum 
„Promyczek” oraz Druży-
ny Błażeja.

5.12.2018 r.  w naszej 
szkole z okazji Między-
narodowego Dnia Wolon-
tariusza odbył się już po 
raz drugi Międzyszkolny 
Dzień Wolontariatu dla 
otwockich szkół podsta-
wowych pod patronatem 
Prezydenta Miasta Otwoc-
ka. Gościliśmy  uczniów  
z opiekunami ze szkoły nr 
12 i 7 . Najserdeczniejsze 
życzenia wolontariuszom 
złożyła  dyrektor szkoły 
Agnieszka Galińska wraz 
z radnym Otwocka Ire-
neuszem Wojtasikiem. O 
działalności i akcjach cha-
rytatywnych opowiedziała 
nam Magdalena Książek 
z Otwockiego Towarzy-

OTWOCK:
II Międzyszkolny Dzień 

Wolontariatu w „ósemce”
stwa Opieki Paliatywnej. 
Podczas akcji służyła jak 
zwykle pomocą przewod-
nicząca rady rodziców Ka-
mila Piętka, która zadbała 
o słodki poczęstunek.

Tegoroczne zadanie dla 
wolontariuszy polegało na 
wypiekaniu  i dekorowaniu 
pierniczków na prezenty 
dla podopiecznych funda-
cji i kiermasze świąteczne. 
Dnia 9 grudnia, w niedzielę  
nasi wolontariusze sprze-
dawali już pierniczkowe 
Teomisie na Otwockim 
Rajdzie Rowerowym „Mi-
kołaje kręcą dla Teosia”, 
podopiecznego Funda-
cji Drużyna Błażeja, a w 
najbliższą niedzielę, czyli 
16 grudnia, w naszej pa-
rafii pw. Świętego Józefa 
Oblubieńca NMP również 
odbędzie się pierniczko-
wy kiermasz. Dochód ze 
wszystkich sprzedaży 
słodkości trafi na konta wy-

żej wymienionych fundacji.      
 Każdy uczestnik  Dnia 

Wolontariatu otrzymał pa-
miątkowy dyplom i okolicz-
nościowy znaczek.

Składamy serdeczne 
podziękowania dla wszyst-
kich sponsorów produktów 
na pierniki - naszym ro-
dzicom, a w szczególno-
ści Państwu Szymusikom 
(Sale Bankietowe Hada) - 
za wypiekanie.

Organizatorzy akcji 
wolontariatu: 

Małgorzata Szczepanik 
i Zofia Syfert

Uczniowie SP nr 8

Już po raz dziewiąty 
sołtys oraz wójt gmi-
ny Osieck, Ochotnicza 
Straż Pożarna i Stowa-
rzyszenie Przyjaciół 
Osiecka, a tym roku 
także i HaloOtwock - 
PrintMedia24 Sp. z o.o., 
organizują imprezę dla 
mieszkańców gminy 
Osieck pn. „Gwiazdka 
do Nieba”. Odbędzie 
się ona w niedzielę,  
16 grudnia br.

Głównym celem ini-
cjatywy jest przygo-
towanie paczek dla 
najmłodszych. W roku 
ubiegłym - dzięki wspar-
ciu darczyńców - uda-

OSIECK:
„Gwiazdka do Nieba” 

na rzecz dzieci
ło się uszczęśliwić około 
250 dzieci. W tym roku 
organizatorzy chcą tę 
liczbę podwoić i wspólnie 
z Państwem - wszystki-
mi uczestnikami wyda-
rzenia, przygotować 500 
paczek. Aby dzięki temu 
jak najwięcej dzieci mo-
gło poczuć magię świąt, 
nawet jeśli na co dzień 
ich rodziny zmagają się 
z szarą, trudną rzeczy-
wistością, gdzie trudno  
o prezenty świąteczne.

Finał „Gwiazdki do Nie-
ba”  będzie miał miejsce  
w niedzielę, 16 grud-
nia 2018 r. w sali OSP w 
Osiecku. W programie są 

jasełka, wspólne kolędowa-
nie, koncerty, m.in. lokalne-
go zespołu Kądziołeczka  
i uczniów ze szkoły mu-
zycznej Vocalmania, po-
nadto gry i zabawy. 

Swój udział w imprezie 
potwierdziło wielu artystów  
i osobistości ze świata show 
- biznesu. Dzieci bawić bę-
dzie Mikołaj, a dorosłych 
- iluzjonista Wlazlosky (lub 
na odwrót). Gwiazdą wie-
czoru będzie piosenkarka 
pop Paulla, która wystąpi  
z koncertem kolęd.

Zapraszamy w niedzielę 
do Osiecka

Red. 
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Już po raz czwar-
ty społeczność gminy 
Wiązowna organizuje 
się, by wspólnie po-
magać. W trakcie akcji 
“Świąteczna Radość 
Pomagania” skupiają 
się przez cały rok na jed-
nym dziecku ze skom-
plikowanym schorze-
niem, które potrzebuje 
nietypowego i przez to 
kosztownego leczenia. 
Od 9 grudnia bohater-
ką wiązowskiej akcji  
będzie przez rok dwu-
letnia Hania Gieparda  
z Czarnówki, która cho-
ruje na rdzeniowy zanik 
mięśni typu 1 (SMA1). 
Dziewczynka wymaga 
nieustannej opieki, spe-
cjalistycznego sprzętu  
 rehabilitacji. 

Akcja została zaini-
cjowana 9 grudnia pod-
czas świątecznej imprezy 
plenerowej w Gminnym 

JÓZEFÓW: 
XII Gwiazdobranie i Dawanie
Już po raz 12. zebrali 

się mieszkańcy Józefowa 
na przedgwiazdkowym 
jarmarku Gwiazdobra-
nie i Dawanie. Impreza  
z roku na rok się rozrasta, 
dochodzą nowe wydarze-
nia towarzyszące  - w tym 
roku było ich tylko 10! 
(jak Gwiazdoping, Gwiaz-
dografia, SzachoGranie, 
GwiazdoUbranie, halowy 
turniej piłki nożnej, itd.), 
stałe w repertuarze są 
stoiska kiermaszu, au-
kcje i występy uczniów.

W organizację wyda-
rzenia angażują się pla-
cówki oświatowe, insty-
tucje, stowarzyszenia, 
firmy i wszyscy chętni 
mieszkańcy Józefowa.  
A wszystko po to, by ra-
zem przeżywać świątecz-
ny czas i pomagać cho-
rym dzieciom z miasta. 
W tym roku, 9 grudnia  
w Szkole Podstawowej  
nr 3 stawiły się jak zwy-
kle tłumy. Łącznie na 
bogatym w różnorod-
ne artystyczne cudeń-

ka i smakołyki kierma-
szu, podczas aukcji oraz 
wspomnianych wydarzeń 
towarzyszących uda-
ło się zebrać ponad 73 
tys. zł. Środki te zostaną 
przeznaczone na pomoc  
i rehabilitację dla 27 dzie-
ci z Józefowa, podopiecz-
nych Fundacji „Zdążyć 
z Pomocą”. To piękny  
i szczery podarek józe-
fowian dla swoich sąsia-
dów, którym przytrafiły się 
trudne wyzwania losowe 
(schorzenia lub wypadki).

WIĄZOWNA:  
IV “Świąteczna 

Radość Pomagania” 
Parku Centrum w Wią-
zownie, na którą mimo 
wyjątkowo paskudnej, 
jesiennej pogody przy-
było bardzo wielu miesz-
kańców gminy. Od razu 
pierwszego dnia - jak po-
informowali organizato-
rzy - udało się zebrać dla 
Hani 5 162, 75 zł.

Mimo przeciwności 
pogodowych impre-
za była radosna, pełna 
atrakcji - szczególnie 
na dzieci. Główną było 
wspólne ubieranie choin-
ki. Do zabawy zapraszali 
św. Mikołaj, elfy, śnieżyn-
ki... - były wyścigi, tańce, 
kolędowanie, pisanie li-
stów do Mikołaja, warsz-
taty plastyczne itd. Waż-
nym momentem stało się 
rozstrzygnięcie konkursu 
na najpiękniejszą eko-
bombkę na choinkę. Nie 
zabrakło oczywiście kier-
maszy z przysmakami  
i rękodziełem. 
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Piotr Ambroziak – fo-
tograf, który znany jest  
z umiejętnego zatrzyma-
nia chwili na swoim zdjęciu  
i Ada Jaźwińska, prowa-
dząca kreatywną szkołę  
o nazwie Alternatywna 
Sztuka Wyrazu, są jego po-
mysłodawcami. Kalendarz, 
który miał być charytatyw-
ną akcją lokalną, przerodził 
się w akcję ogólnokrajową. 
Dzięki temu o IOP w Otwoc-
ku usłyszą w całej Polsce. 
Do kalendarza zaproszeni 
zostali znani polscy arty-
ści i dziennikarze, tacy jak: 
Magdalena Różczka, Ka-
tarzyna Bujakiewicz, Anna 
Dereszowska, Edyta Ol-
szówka, Beata Sadowska, 
Mikołaj Roznerski, Adriana 
Kalska, Katarzyna Stan-
kiewicz, Kinga Burzyńska, 

Kalendarz dla 
maluszków  

z IOP w Otwocku

Kalendarz Charytatywny to projekt, który powstał z do-
brego serca i chęci pomocy.  

Jakub Wesołowski, Antoni 
Pawlicki, Agnieszka Wię-
dłocha.

Można go  otrzymać  
w Alternatywnej Sztuce 
Wyrazu - po telefonicznym 
kontakcie z fotografem 
oraz 22 grudnia w Top Mar-
kecie przy ul. Żeromskiego 
w Otwocku.

Więcej informacji znaj-
duje się na stronie www.
adopcja.org.pl , FB : Kalen-
darz Charytatywny – Inter-
wencyjny Ośrodek Pread-
opcyjny, email: fundacja@
adopcja.org.pl.

Kalendarz będzie  
w dystrybucji do wyczer-
pania zapasów. Zachęca-
my do pomocy i wspar-
cia maluszków z IOP  
w Otwocku.

Spotkaliśmy się po 
raz szesnasty w PMDK  
w Otwocku. Jak zwykle 
udaną imprezę zawdzię-
czamy ogromnej życzli-
wości wielu ludzi, którzy 
otwierają przed nami serca. 
Pragniemy im za to bar-
dzo gorąco podziękować.  
W spotkaniach biorą udział 
dzieci z niepełnosprawno-
ścią, ale także ich zdrowe 
rodzeństwo, które zawsze 
wyjątkowo opiekuje się 
mniej sprawnymi dziećmi.

8 grudnia spotkanie jak 
zwykle przebiegło bardzo 
radośnie - zabawy, wspól-
ne śpiewanie kolęd, rozmo-
wy. Nasze rodziny są już 
ze sobą zaprzyjaźnione, 
wspierają się, wymieniają 
doświadczeniami.

Pragnę bardzo gorą-
co podziękować w imieniu 
obdarowanych tym, którzy 
nam pomogli - liczni dar-
czyńcy są z nami już od 
wielu lat.

Podziękowania  
za mikołajki

Mikołajki zorganizowane przez Stowarzyszenie Interclub Femina Klub Rodziców 
Dzieci Niepełnosprawnych w Otwocku za nami.

Wspaniałe paczki i po-
częstunek na imprezę 
zafundowali: pracowni-
cy MicroStrategy Poland  
z  Warszawy, Ryszard 
Krawczyk - Piekarnia Sta-
ropolska w Otwocku, Da-
riusz Oskroba- Piekarnia 
Oskroba z Kołbieli- Człe-
kówka, Zakład Makiko  
z Józefowa, Marek Kocko 
- sklep Lewiatan z Otwoc-
ka, Jolanta Mioduchowska 
z Józefowa i jej przyjaciele, 
Ilona Bręda z Łomianek, 
Jolanta  Fedyna z Józefo-
wa, Mirosław Gronczew-
ski z Józefowa,  Grzegorz 
Grzegrzółka z Józefo-
wa, Krzysztof Wiśniewski  
z Warszawy,  Marcin Fedy-
na z Warszawy.

Mamy także zaprzyjaź-
nione osoby w Szwajcarii, 
które i tym razem pamiętały 
o nas, a są to:  Regula Hu-
gentobler Kern i Małgorza-
ta Kern.

Wielką niespodziankę 

sprawili również państwo 
młodzi, którzy przekazali 
prezenty zebrane od swo-
ich gości weselnych. Bar-
dzo, bardzo gorąco dzię-
kujemy Ani i Danielowi 
Krawczykom, a także ich 
gościom, którzy wiedzieli, 
jaki jest cel tych prezentów.

Obdarowanych na im-
prezie zostało 32 dzieci (13 
rodzin), jednak, jak co roku, 
także i tym razem paczki 
trafiły do rodzin, które na 
mikołajki z różnych wzglę-
dów nie dotarły.

Dziękujemy bardzo ser-
decznie  dyrektor PMDK  
Ewie Musiejko za udostęp-
nienie nam sali.

Życzymy wszystkim 
zdrowych, radosnych świąt 
Bożego Narodzenia oraz 
wszelkiej pomyślności  
w nadchodzącym nowym 
2019 roku.

Ewa Wawrzynowska
przewodnicząca Klubu Rodzi-

ców Dzieci Niepełnosprawnych
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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 
zdiagnozowano w Cen-
trum Zdrowia Dziecka 
bardzo rzadkiego guza 
piramidy kości skroniowej 
– hemangiopericytoma. 
Po konsultacji i wykona-
nych badaniach genetycz-
nych próbki guza w klinice  
w Niemczech okazało się, 
że synek musi się zmie-
rzyć z jeszcze groźniej-
szym przeciwnikiem jakim 
jest mięsak Ewinga.

Kiedy synek skończył  
7 miesięcy zaniepokoiło 
nas, że nie domykał pra-
wego oczka gdy płakał, ale 
nawet nie przypuszczali-
śmy, że diagnoza będzie 
tak dla nas miażdżąca. 
Zaczęło się poszukiwanie 
przyczyny. Na początku 
od lekarzy usłyszeliśmy, 
że jest to porażenie nerwu 
twarzowego po przebytym 
zapaleniu ucha. Niestety 
po kilku sesjach rehabili-
tacji nic się nie poprawiło 
i zrobiono synowi tomo-
grafię i wtedy dowiedzie-
liśmy się że u naszego 
synka w głowie czai się 
guz. Przewieziono nas do 
Centrum Zdrowia Dziecka  
i tu wykonano rezonans 
magnetyczny i biopsję 
guza. Po tych badaniach 
poinformowano nas, że 
guz na obecną chwilę jest 
nieoperacyjny, dlatego To-
biaszek jest poddawany 

chemioterapii która osłabia 
jego malutki organizm.

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

Tobiaszek rozpoczął 
kolejny cykl chemioterapii, 

która jest ułożona spe-
cjalnie dla niego.  Mamy 
nadzieję, że to leczenie 
przyniesie dobre skutki  
i guz zacznie się zmniej-
szać.

Opatrunek na ratunek 
- akcja młodzieży

Młodzież z Garwolina organizuje zbiórkę środków 
opatrunkowych dla szpitali misyjnych w Afryce pn. 
„Opatrunek na ratunek”. Akcja prowadzona jest tak-
że na terenie powiatu otwockiego. Każdy ofiarowany 
bandaż, plaster czy strzykawka będą bardzo cennym 
darem. Pomożesz? Zbiórka trwa do 31-01-2019 (opa-
trunki będą odbierane jeszcze do 15 lutego)

18-letnia Karolina w mar-
cu 2017 roku uległa poważ-
nemu wypadkowi na terenie 
Otwocka. Jej stan z każdym 
dniem poprawia się, jed-
nak niezbędna jest dalsza, 
kosztowna rehabilitacja.

Serdecznie zapraszamy 
do udziału w charytatyw-
nym biegu świątecznym na 
dystansie 2 km. Można tak-
że pomaszerować z kijka-
mi, co zapowiedzieli grupo-
wo seniorzy z klubu Grota.

- W tak pięknym okre-
sie, kiedy wszyscy potrafią 
otworzyć swoje gorące ser-
ca, prosimy Was o pomoc 
dla Karoliny Podladowskiej 

Mikołaje pobiegną 
dla Karoliny

W niedzielę, 16 grudnia, w samo południe wystartują do 
biegu Mikołaje - każdy może nim zostać i biorąc udział 
w tym świątecznym wydarzeniu, pomóc Karolinie Pod-
ladowskiej.

Karolina Podladowska jest podopieczną Fundacji
 #Drużyna Błażeja. Pomóc można jej indywidualnie,

 przesyłając środki na rehabilitację. Indywidualny numer 
rachunku bankowego Karoliny: (przelewy złotówkowe 

i walutowe - krajowe i zagraniczne)
Santander Bank Polska S.A

22 1090 1753 0000 0001 3612 3095
Fundacja #DrużynaBłażeja,

ul. Ejsmonda 48 a, 05-420 Józefów
W tytule przelewu należy wpisać:

„Podladowska Karolina - darowizna na poprawę 
i ochronę zdrowia”.

- namawia do udziału or-
ganizatorka biegu Żaneta 
Kornatowska.

Pakiety (koszulka i czapka 
Mikołaja) można odebrać w:
1. Sklep TIE -BREAK - 
Otwock ul. Andriollego 20
2. Fitness Club Imperium - 
Otwock ul. Kołłątaja
3. W dniu biegu w Muzeum 
Ziemi Otwockiej.
Oczywiście zeszłoroczne 
pakiety także obowiązują.
Po biegu dla relaksu nie za-
braknie pysznego bigosu, 
ogniska z kiełbaskami, go-
rącej herbatki i stoisk świą-
tecznych.

Punkty zbiórek:
- Apteka Cefarm 

Warszawa S.A., ul. Orla 
5, 05-402 Otwock

- Szkoła Podstawowa  
w Osiecku im. Powstań-

ców Styczniowych
więcej punktów szukaj na stro-

nie FB.com/nieKANApowi
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Zmagania dwanaściorga 
uczestników oceniało jury 
składające się z nauczycie-
li: Magdaleny Łuczak, Luizy 
Pokrzywińskiej i Macieja 
Pietruszczaka oraz człon-
ka samorządu uczniow-
skiego Kacpra Malarza. 
Do wyłonienia zwycięzców 
tegorocznej edycji przyłą-
czyli się także uczniowie - 
ubrani w tym dniu w stroje 
z czerwonymi, świątecz-
nymi akcentami - głosując  
w specjalnie przygotowa-
nej ankiecie na Facebooku. 
Talenty zaprezentowane 
przez uczestników były 
niezwykle różnorodne oraz 
warte uwagi i uznania. Na 
scenie wystąpili:
- Wiktor Ściesiński (kl. IIB) 
- jazda na monocyklu i żon-
glerka
- Katarzyna Piętka  
(kl. IIIE2) - gra na gitarze
- Marek Jaworski (tegorocz-
ny absolwent ,,Słowaka”) -  
pokaz freestyle football
- Natalia Piętka (kl. IIE) - 
kickboxing
- Jakub Kamać (kl. IIC) - 
gra na gitarze i śpiew (pio-
senka Eda Sheerana)
- Aleksandra Niziołek  

„Mam talent” w Słowaku
W LO Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku  
7 grudnia odbył się szkolny konkurs prezentujący umie-
jętności artystyczne i sprawnościowe uczniów na wzór 
popularnego programu telewizyjnego ,,Mam talent” 

(kl. IE) - śpiew ( utwór Miley 
Cyrus)
- Weronika Tobiasz (kl. IIA) 
- gra na akordeonie
- Olga Bociankiewicz  
(kl. IIIE1) -  układ taneczny  
w rytm muzyki hip-hopowej
- Julia Ziółek (kl. IIA) - po-
kaz wybranych stylów ta-
necznych
- Ryszard Jóźwik i Mateusz 
Rowicki (kl. IIC) - discopo-
lowe widowisko taneczno-
-wokalne
- Magdalena Wróblew-
ska (kl. IIIE1) - opowieść  
o przerabianiu i malowaniu 
modeli koni oraz wystawa 
jej prac.

Podczas obrad jury wy-
stąpili na scenie także pro-
wadzący imprezę Łukasz 
Kacperek i Damian Salus 
z SU wraz z Kacprem Moj-
są, Michałem Szostakiem, 
Damianem Wilczkiem  
i koleżankami. Ostatecz-
nie -  decyzją jury oraz 
głosujących uczniów, ze 
względu na wysoki po-
ziom i wkład uczestników 
w przygotowanie wystę-
pów, przyznano trzy pierw-
sze miejsca. Zajęli je: R. 
Jóźwik i M. Rowicki, W. 

Ściesiński oraz J. Kamać.
Warto dodać, że środ-

ki, które zebrano podczas 
szkolnego widowiska, po 
raz kolejny zostały przeka-
zane na wsparcie w ramach 
akcji „Otwock dzieciom”.

Sebastian Rębkowski

Zdjęcia: FB.com/Liceum 
Ogólnokształcące Nr III 
im. Juliusza Słowackiego  
w Otwocku

Czujnik jakości 
powietrza

Od 10 grudnia na budynku SP nr 6 w Otwocku, przy 
ul. Ambasadorskiej w ramach akcji antysmogowej 
można sprawdzić aktualny stan powietrza.
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Wierszowisko przygo-
towały i prowadziły panie: 
Mariola Rosłoniec i Kata-
rzyna Zygmunt przy współ-
pracy wielu nauczycieli  
i ogromnym zaangażowa-
niu uczniów, którzy na sce-
nie prezentowali utwory au-
torstwa całej społeczności 
szkolnej. Podsumowaniem 
wydarzenia był przygoto-
wany i wydany przez nas 
tomik wierszy na stulecie 
niepodległości: „Nasza 
duża i mała Ojczyzna”.

Autorami zamieszczo-
nych w nim utworów i ilu-
stracji są uczniowie i na-
uczyciele.

To już druga poetycka 
publikacja wydana przez 
„Dwunastkę”.

W teatrze pełnym po 
brzegi panowała miła i na-
strojowa atmosfera pełna 
wzruszeń i należnej oj-
czyźnie powagi, choć nie 
brakowało też utworów żar-
tobliwych,  dowcipnych i ra-
dosnych. Spotkanie zwień-
czył piękny i niezwykle 

Wierszowisko 2018  
na stulecie niepodległości

15 listopada 2018 roku w 
Teatrze Miejskim w Otwoc-
ku odbył się wieczór po-
etycki poświęcony ojczyź-
nie - Polsce oraz naszej 
małej i niepozornej, ale 
jakże bliskiej nam ojczyź-
nie, jaką jest Otwock. To 
spotkanie było podsumo-
waniem szkolnych, „dwu-
nastkowych” obchodów 
stulecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

przejmujący taniec z flaga-
mi w wykonaniu uczennic 
klas ósmych.  

Dziękujemy za wspólne 
spędzanie czasu z literatu-
rą, historią, sztuką i przede 
wszystkim z Ojczyzną, któ-
ra wyraża się poprzez tra-
dycję i kulturę. Zachęcamy 
też wszystkich do własnej 
twórczości poetyckiej i lite-
rackiej. Warto!

Mariola Rosłoniec 
i Katarzyna Zygmunt
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W piątek, 7 grudnia  
w Szkole Podstawowej 
nr 3 im. Łączniczek Armii 
Krajowej w Józefowie miał 
miejsce konkurs recytator-
ski dla uczniów klas VI-VIII 
szkół podstawowych oraz 
gimnazjalistów. Tegorocz-
ne zmagania zatytułowano 
„Niebo złote Ci otworzę”- to 
tytuł tekstu poetyckiego po-
kazującego czasy II wojny 
światowej autora z pokole-
nia Kolumbów. 

W jubileuszowej, XX 
edycji Powiatowego Kon-
kursu Recytatorskiego 
uczestnicy brali na warsztat 
wiersze Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego. Około dwu-

Otwockie Centrum Kultu-
ry oraz Izba Przedsiębior-
ców Powiatu Otwockiego 
zapraszają na Kiermasz 
Bożonarodzeniowy. Im-
preza odbędzie się 16 
grudnia 2018 r. w godzi-
nach 10.00 - 16.00 na 
skwerze przy ATM im.  
S. Jaracza w Otwocku.

Program wydarzenia:
10.00 spektakl dla dzieci 
„Wielki festiwal” autorstwa 
Jerzego Dąbrowskiego  
w reżyserii Darii Leleń  
i Agaty Bobrowskiej. 
WSTĘP WOLNY
13.00 Przegląd kolęd i pa-
storałek

Przez cały czas trwania 
wydarzenia na skwerze 
będą ustawione stoiska  
z wyrobami rękodzielni-
czymi, zostaną przeprowa-
dzone warsztaty z robienia 
kartek świątecznych oraz 
konkursy z nagrodami.

Wystawcy, którzy chcie-
liby pokazać swoją twór-
czość - rękodzieło na kier-

O T W O C K I E  C E N T R U M  K U L T U R Y
I Z B A  P R Z E D S IĘB I O R C Ó W  P O W I A T U  O T W O C K I E G O

z a p r a s z a j ą  n a  

Kiermasz 
Bożonarodzeniowy

1 6  G R U D N I A  2 0 1 8  r .   
 g o d z .  1 0 . 0 0 - 1 6 . 0 0

 

Kiermasz Bożonarodzeniowy

maszu proszeni są o kontakt 
z OCK tel: 22 779 36 42.

Katarzyna Bajer, 
Otwockie Centrum Kultury

Otwock

Mistrzowie słowa 
z SP 1 Karczew

Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bole-
sława Prusa w Karczewie na powiatowym konkursie 
recytatorskim.

dziestu uczestników kon-
kursu, którzy prezentowali 
własne interpretacje dzieł 
poety, oceniało jury zło-
żone z lokalnych aktorów  
i dziennikarzy. Ostatecznie 
przyznało ono 3. miejsce 
reprezentantce SP 1 z Kar-
czewa - Jolancie Staluszce 
z kl. IIID. Natomiast zwy-
cięzcą konkursu został Ja-
kub Łączyński z kl. VIIIA. 
Ponadto w zmaganiach -  
z „radiowym” głosem - 
udział wziął Marcin Le-
mieszka z kl. IIIE, a w czę-
ści plastycznej wyróżnienie 
otrzymał Przemysław Grzy-
bowski z kl. VIIA

Sebastian Rębkowski

Teatr im. Stefana Ja-
racza w Otwocku zapra-
sza na „Skandalicznie 
proste”, czyli komedię 
przedstawiająca sce-
ny z życia codziennego  
w oparach absurdu. Arty-
styczne zderzenie reali-
zmu dnia powszedniego 
z groteską sytuacji, które 
nas zaskakują. Życie ma 

Otwock

Skandalicznie proste
wiele wymiarów, a ludzie 
mają wiele twarzy... Nie 
wszystko warto opisywać... 
Czasem lepiej to przeżyć  
z uśmiechem na ustach.

Scenariusz i reżyseria: 
Krzysztof Czekajewski. 
Występują: Monika Ani-
szewska, Magda Char-
czuk, Eliza Głuszko, Sylwia 
Kamińska, Aldona Marton-

-Skoczek, Marcin Heru-
bin, Tobiasz Magadzia, 
Mateusz Prządka, Prze-
mek Skoczek, Piotrek 
Trąbiński, Arek Żelazko. 
Bilety w cenie 20 – 30 zł. 

22 grudnia (sobota), 
godz. 19.00

Teatr im. Stefana 
Jaracza, Otwock, 

ul. Armii Krajowej 4

Otwockie Centrum 
Kultury zaprasza, już 
po raz dwunasty, na 
Przegląd Kolęd i Pasto-
rałek. Swoje umiejętno-
ści wokalne i muzycz-
ne zaprezentują dzieci  
z otwockich przedszkoli 
i szkół, które zaśpiewa-
ją najpiękniejsze utwo-
ry świąteczne. Spośród 
uczestników jury wyłoni 
zwycięzców w czterech 
kategoriach wiekowych. 
Laureaci otrzymają na-

Chwalebne śpiewanie
grody rzeczowe, zaś wszy-
scy występujący – pamiąt-

kowe dyplomy.  Wstęp 
wolny.

16 grudnia (niedziela), godz. 13.00 
Teatr im. Stefana Jaracza, Otwock, ul. Armii Krajowej 4

POSZUKUJEMY 
HANDLOWCA I DZIENNIKARZA 

DO WSPÓŁPRACY

PORTAL i TYGODNIK

biuro@iotwock.info
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Na deskach otwockie-
go teatru wystąpi grupa 
„Podaj dalej” w spekta-
klu pt. „Wigilia po polsku” 
w wykonaniu Magdale-
ny Mroszkiewicz, Pawła 
Rusinowskiego/Bartosza 
Dermonta, Jarosława Gru-
dy i Aleksandry Długosz. 
Akcja spektaklu toczy się 
w rodzinie, która od lat nie 
obchodzi świąt Bożego 
Narodzenia. Cała historię 

Duch świąt

Co powiecie na spę-
dzenie sylwestra ze sztu-
ką przez duże „S” ? Już 
31 grudnia zapraszamy na 
spektakl pt. „Emigranci”. 
Emigrantami i zarazem je-
dynymi osobami dramatu 
są AA i XX. Zamieszkują 
wspólnie suterenę w nie-
określonym kraju Europy 
Zachodniej. Wyalienowa-
ny intelektualista AA wy-
brał emigrację z powodów 

politycznych, z kolei XX, ro-
botnik, wyjechał wyłącznie 
dla zarobku. Skazani na 
własne towarzystwo żyją 
wśród ciągłych utarczek  
i konfliktów, pogłębiają-
cych obustronne antagoni-
zmy. Bilety od 60 zł. 

31 grudnia (poniedzia-
łek), godz. 19.00 

Teatr im. Stefana Jara-
cza, Otwock, ul. Armii 

Krajowej 4

Otwock

rozpoczyna Anioł, który  
w imieniu nic niewiedzą-
cych o tym bohaterów, 
zaprasza gości na wigilię, 
czym na nowo budzi dzie-
cięce pragnienia oraz du-
cha świąt… Bilety w cenie 
35/40 zł.

14 grudnia (piątek), 
godz. 18.30

Teatr im. Stefana 
Jaracza, Otwock, 

ul. Armii Krajowej 4

Sylwestrowa 
sztuka

„To nasz Festiwal, le-
śny Festiwal! Siadaj, nic 
nie gadaj, patrz i podzi-
wiaj!” – śpiewają ze sceny 
największe gwiazdy lasu, 
czyli chórek wiewiórek, 
nogi stonogi, zachrypnięty 
kot, Tutti Frutti Lutti - trzy 
wesołe małpoludki i inne 
zwierzęta. Zapraszamy 
na spektakl „Wielki Festi-
wal” w wykonaniu grupy 

Wielki Festiwal
dziecięco-młodzieżowej 
Wiązowskiego Teatru Mu-
zycznego w wieku 6-16 
lat, autorstwa Jerzego 
Dąbrowskiego, w reży-
serii Darii Leleń i Agaty 
Bobrowskiej. Wstęp wolny.

16 grudnia (niedziela), 
godz. 10.00

Teatr im. Stefana 
Jaracza, Otwock, 

ul. Armii Krajowej 4

Wszystkich mieszkań-
ców Woli Duckiej oraz oko-
lic serdecznie zapraszamy 
na otwarcie świetlicy oraz 
przedszkola w Woli Duc-
kiej. W programie m.in. wy-
stęp dzieci z przedszkola, 

Wola Ducka

Przedszkolna feta
poświęcenie obiektu po-
łączone ze zwiedzaniem, 
spektakl teatralny dla dzieci 
pt. „Magiczny płatek śnie-
gu” (godz. 16.00, teatr Dur-
-Moll), zabawa świąteczna 
z Mikołajem i Śnieżynką 

(godz. 17.00). Ponadto po-
częstunek oraz kolędowa-
nie. Wstęp wolny. 

14 grudnia (piątek), 
godz. 15.00

Wola Ducka, 
ul. Słoneczna 19

Muzeum Ziemi Otwoc-
kiej zaprasza dzieci wraz  
z opiekunami na spotkanie 
z legendą o św. Mikołaju. 
Uczestnicy przygotują rów-
nież piernikowe choinki oraz 

Otwock

Kulki św. Mikołaja
ozdobią skarpety na miko-
łajkowe upominki. Warsz-
taty przygotowywane są  
z myślą o dzieciach w wieku 
5-12 lat. Wstęp wolny, obo-
wiązują zapisy – tel. 22  788 

15 45. Wstęp wolny.
15 grudnia (sobota), 

godz. 11.00 
Muzeum Ziemi Otwoc-

kiej, Otwock, 
ul. Narutowicza 2

Repertuar Kina Oaza

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.

KASA KINA CZYNNA:
- w dni powszednie w godzinach 12.00-20.00 oraz na 30 min. przed każdym seansem

- sobota , niedziela na 30 min. przed każdym seansem
Bilety za 1 zł z kartą „Rodzina 3+” do nabycia: w poniedziałek od 8.00 do 18.00,  

wtorek-piątek w godz. 8.00-16.00

16.12.2018 godz. 16:15
18.12.2018 godz. 21:00
19.12.2018 godz. 14:30
21.12.2018 godz. 15:45

20.12.2018 godz. 18:15
20.12.2018 godz. 20:45
21.12.2018 godz. 11:30
21.12.2018 godz. 18:15

21.12.2018 godz. 14:00
22.12.2018 godz. 16:15
23.12.2018 godz. 20:30
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Hasło krzyżówki panoramicznej  z 7 grudnia 2018: .
KRAJOBRAZOWY REZERWAT PRZYRODY ŚWIDER.

Imieniny 
14 grudnia - Izydora, Noemi
15 grudnia - Waleriana, Celiny
16 grudnia - Aliny, Zdziesławy, Euzebiusza
17 grudnia - Łazarza, Floriana
18 grudnia - Gracjana, Bugusława
19 grudnia - Dariusza, Urbana
20 grudnia - Dominika, Makarego

Święta... całkiem nietypowe
15 grudnia - Dzień Herbaty
Pierwsze święto herbaty odbyło się w Nowym Delhi (Indie) 15
grudnia 2005 roku. Dziś pijąc swoją ulubioną herbatę warto za-
stanowić się nad drogą, jaką przeszła zanim trafiła na nasz stół.
A z pewnością była długa i ciekawa. W ten sposób organizatorzy
tego święta chcą zwrócić uwagę na branżę „herbacianą".

17 grudnia - Dzień bez Przekleństw
Ideą Dnia bez Przekleństw jest zwrócenie uwagi na czystość i
piękno polskiej mowy, która nie potrzebuje wulgaryzmów, by
trafnie i dosadnie wyrażać emocje.

Kartka z
kalendarza

Krzyżówka panoramiczna z hasłem

SUDOKU
7 8 9 3

9 6 7 3

4 5

4 9 7

8 3 5 2 6

3 4 9

5 4

8 4 6 2

8 2 3

Czekoladowe ośnieżone kulki
Składniki
1 szklanka niesłodzonego
kakao w proszku
1 1/3 szklanki cukru kryształu
1/2 szklanki oleju roślinnego
4 jajka
2 łyżeczki ekstraktu z wanilii
2 szklanki mąki
2 łyżeczki proszku do pieczenia
1 łyżeczka kawy instant
(opcjonalnie)
1/2 łyżeczki soli
cukier puder do otaczania

Przygotowanie
1 W misce zmiksuj dokładnie
kakao z cukrem i olejem, aż
powstanie gładka masa.
2. Dodaj jaja, po jednym na
raz. Dodaj wanilię i ubij dokład-
nie.
3 W drugiej misce wymieszaj
mąkę, proszek do pieczenia,
sól i kawę instant. Dodaj to do
masy kakaowej mieszając mik-

serem na małej prędkości, do
połączenia składników. Przykryj
ciasto folią spożywczą i i wstaw
do lodowki na 4 godziny lub
na noc (ciasto musi być dobrze
schłodzone).
4 Rozgrzej piekarnik do 175°C,
wyłóż blachę do pieczenia
pergaminem (najlepiej mieć
dwie na zmianę). Do miski
wsyp cukier puder. Zaokrągloną

łyżeczką odcinaj po porcji
schłodzonego ciasta i roluj
każdą w ok. 2,5 cm kulkę.
Każdą kulkę otocz w cukrze
pudrze i układaj  luźno na
blasze (powinno się zmieścić
12-16 kulek). Piecz przez 10-
12 minut. Zostaw do ostygnię-
cia minutę lub dwie przed zd-
jęciem z blachy. Wydajność:
ok. 50 kulek.

Uśmiechnij się!
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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

Szanowni Państwo, spójrzcie w cudne brązowe 
oczka, na kudłate pyszczki tych szczeniaków, które 
siedzą i marzną za kratami. Może ktoś z Państwa 
zabierze je do ciepłego domku?

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

Obecność psa poprawia 
humor, pozytywnie wpływa 
na zdrowie i samopoczucie 
człowieka. Czworonogi po-
magają lepiej radzić sobie 
ze stresem, dają też więk-
szą wiarę we własne siły  
i możliwości. Coraz więcej 
firm dostrzega korzystny 
wpływ zwierząt na środo-
wisko pracy. Pies w biurze 
rozładowuje stres, poprawia 
wydajność pracowników  
i pomaga im zacieśniać 
relacje. Dlatego wiele kor-
poracji przystosowuje prze-
strzeń do obecności czwo-
ronogów. Przykładem może 
być firma Mars Polska.

– Coraz więcej biur 
otwiera swoje drzwi dla 
czworonożnych przyjaciół 
swoich pracowników. Dzie-
je się tak ze względu na 
coraz szerszą świadomość 

benefitów, jakich możemy 
doświadczać dzięki zwie-
rzętom w biurze – mówi 
agencji informacyjnej New-
seria Biznes Małgorzata 
Głowacka, lekarka wetery-
narii, ekspertka naukowa 
firmy Mars Polska.

Badanie PAWrome-
terTM przeprowadzone 
na zlecenie sieci szpita-
li dla zwierząt Banfield 
Pet Hospital wskazuje, że 
obecność psa w pracy ma 
pozytywny wpływ na pra-
cowników. Przede wszyst-
kim zmniejsza się poziom 
stresu (93 proc.), rosną 
morale (93 proc.) i przywią-
zanie do firmy (91 proc.). 
Pracownicy przyznają, że 
w ten sposób łatwiej też 
zachować równowagę 
między życiem prywatnym  
a zawodowym.

Pies w pracy pomaga

MUFFINKA OREO

SNIKERS
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22. turniej Tchoukball 
Geneva Indoors odbył się  
w dniach 7 - 9 grudnia 2018 r. 
Szkolna drużyna tchoukballa 
UKS Jastrzębie - Śródborów 
Otwock, w której skład wcho-
dzą uczniowie klasy sporto-
wej 5as SP nr 2 w Otwocku: 
Leon Gałabuda (c), Aleksan-
der Prus, Borys Rajzer, Fran-
ciszek Rzymkowski, Bartosz 
Nowakowski, Mateo Gar-
bacz, Kuba Karpiński, choć 
pierwszy raz uczestniczyła  
w tych zawodach, zdobyła 
piąte miejsce, rywalizując  
w gronie 20 drużyn w swojej 
kategorii wiekowej M12.

Oto ich relacja z zawo-
dów: - “Zespoły podzielo-

W pierwszym meczu 
drużyna Zielonego Cele-
stynowa pewnie pokona-
ła zespół Old Boy. Drugie 
spotkanie to zmieniający 
się jak w kalejdoskopie wy-
nik. Gdy już wszyscy kibice 
myśleli, że będą świadkami 
konkursu rzutów karnych, 
na dziesięć sekund przed 
końcem meczu zwycięską 
bramkę zdobył zawodnik 
drużyny Żbików. Trzecie 
spotkanie to świetna gra 
obfitująca w piękne bramki 
drużyny z Reguta, jednak 
dla drużyny CelesTeam 
należą się brawa za grę do 
samego końca, mimo wy-
sokiej przewagi zawodni-
ków drużyny przeciwnej.

W ostatnim meczu fa-
worytem do zwycięstwa  
i awansu do półfinału była 
drużyna FC Antoninek, po-
mimo to młodzi zawodni-
cy drużyny SKY postawili 

trudne warunki rywalom. 
Już od pierwszych minut 
spotkania mogliśmy obser-
wować ostrą walkę o każdą 
piłkę. Pierwszą bramkę po 
dobitce z bliskiej odległości 
zdobył zawodnik drużyny 
SKY, zawodnicy

z Antoninka, po straco-
nej bramce, jak najszybciej 
chcieli zdobyć gola wyrów-
nującego, jednak bramkarz 
przeciwników raz za razem 
świetnie interweniował.  
W końcówce pierwszej po-
łowy, po dwóch składnych 
akcjach, FC Antoninek zdo-
bywa dwie bramki, wynik 
do przerwy 2-1. Druga po-
łowa meczu to ataki zawod-
ników Antonika, z punktu 
widzenia kibica można 
było przewidzieć, że trzecia 
bramka wisi w powietrzu. 
Mimo wszystko stało się 
inaczej, ponieważ drużyna 
SKY przetrwała wzmożone 

ataki rywali i odpowiedzia-
ła świetnym strzałem - ta 
bramka dała, jak się póź-
niej okazało, wielką siłę 
młodym graczom SKY. Tuż 
po strzeleniu bramki wy-
równującej, po świetnym 
rozegraniu rzutu wolnego, 
drużyna SKY podwyższy-
ła wynik meczu na trzy do 
dwóch. W szeregach za-
wodników rywali było widać 
zdenerwowanie, które nie 
pomagało w dokładnym ro-
zegraniu piłki. Pięć minut 
przed końcem meczu, po 
przechwycie piłki w środku 

boiska i świetnym kontrata-
ku, młodzi chłopcy zespołu 
SKY zdobyli bramkę - było 
4:2. Do końca meczu wynik 
się nie zmienił i tym samym 
drużyna SKY melduje się  
w półfinale Turnieju Halo-
wej Piłki Nożnej o Puchar 
Wójta Gminy Celestynów. 

Zapraszamy wszystkich 
fanów piłki nożnej na finały 
turnieju, które odbędą się w 
niedzielę 16 grudnia w hali 
sportowej Celestynów, ul. 
prof. Hilarego Koprowskie-
go 2. Zaczynamy o 17:00!

Michał Kwiecień

Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar 
Wójta Gminy Celestynów na finiszu!

Wyniki meczów 
ćwierćfinałowych:

Zielony Celestynów – Old 
Boy 10:3
Żbiki – Kasztany 7:6
CelesTeam – Regut 3:7
FC Antoninek – SKY 2:4

Terminarz finałów 
16.12.2018 r. :

Półfinały:
17:00 Żbiki – SKY
17:45 Zielony Celestynów 
– Regut
18:30 Mecz o trzecie miej-
sce
19:15 Finał

W niedzielę, 9 grudnia w hali sportowej Celestynów 
odbyły się mecze ćwierćfinałowe Turnieju Halowej Pił-
ki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Celestynów. Znamy 
najlepsze drużyny, które zagrają w finałach. 

Otwockie Jastrzębie piąte w Genewie
Bardzo udany debiut na 
międzynarodowym turnie-
ju tchoukballa w Szwajca-
rii może zapisać na swoim 
koncie UKS Jastrzębie 
- Śródborów Otwock ze 
Szkoły Podstawowej nr 
2 im. Ireny Sendlerowej. 
Drużyna 12-latków zajęła 
w swojej kategorii wieko-
wej 5 miejsce.

no na cztery grupy po pięć 
osób . W wyniku losowania 
trafiliśmy na cztery zespoły 
szwajcarskie i jeden fran-
cuski. Mecze w turnieju są 
rozgrywane w formule pię-
cioosobowej.

Zarówno nasza druży-
na, jak zespół gospoda-
rzy Vernier, wygrał po trzy 
mecze i spotkaliśmy się  
w walce o pierwsze miejsce 
w grupie C. Zwycięzca gru-

py w kolejnej fazie miał wal-
czyć o miejsca 1-4, zespół 
przegrany zaś - o miejsca 
5-8. Po niezwykle zacię-
tym spotkaniu przegrywa-
my jednym punktem 10:11, 
choć na 3 minuty przed 
końcem prowadziliśmy 9:6. 
Jak się później okazało, 
przegraliśmy z zespołem, 
który wygrał cały turniej.

W drugiej fazie turnieju 
walczyliśmy o miejsca 5-8 z 

drużynami z drugich miejsc 
z pozostałych grup. Wygra-
liśmy cztery kolejne spotka-
nia, a dwa zremisowaliśmy, 
tym samym zajmując piąte 
miejsce w turnieju.

Jesteśmy bardzo za-
dowoleni z udziału w tych 
zawodach, choć pozostaje 
lekki niedosyt.

Zostaliśmy bardzo cie-
pło przyjęci przez orga-
nizatorów turnieju oraz 

włączeni w poczet europej-
skiej rodziny tchoukballa. 
Mieszkaliśmy w schronie 
przeciwatomowym razem 
z drużyną niemiecką ASC 
Weimar, z którą zaprzyjaź-
niliśmy się i spędzaliśmy 
wolny czas. Za rok na pew-
no tam wrócimy.”

Paweł Łyżwa, 
nauczyciel wychowania 

fizycznego, trener Jastrzębi – 
Śródborów Otwock
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Karczewianki zgroma-
dziły na swoim koncie w 
dziewięciu meczach 22 
punkty i bez względu na 
wynik ostatniego spotka-
nia z AP Marcovia Marki, 
które zostanie rozegrane 
17 grudnia br. na parkiecie 

Wygrana z drużyną 
SMS ZPRP II Płock 26:25 
(15:14) cieszy niezmier-
nie, tym bardziej, że prze-
ciwniczkami karczewianek 
były zawodniczki płockiej 
Szkoły Mistrzostwa Sporto-
wego. Co prawda, w spor-
towej hierarchii  SMS ZPRP 
II to teoretycznie słabsza 
drużyna, stanowiąca za-
plecze pierwszego skła-
du aktualnie liderującego  
w rozgrywkach, ale poje-
dynki z dziewczynami za-
wodowo grającymi w piłkę 
ręczną zawsze należą do 
najtrudniejszych i najbar-
dziej emocjonujących.

W sobotniej rywalizacji 
na parkiecie w Płocku lep-
szymi okazały się piłkarki 
z Karczewa, udowadnia-
jąc tym samym, że mają 
wielkie serce do gry i spra-
wiając ogromną radość 
dopingującym je kibicom. 
Zwycięstwo nad SMS-em 
smakuje wyjątkowo rów-
nież z tego względu, że dla 
debiutującej w rozgrywkach 
I ligi drużyny z Karczewa 
było pierwszą w tym sezo-
nie wygraną na wyjeździe. 

Bohaterką meczu zo-
stała okrzyknięta Gabrysia 
Wojewódzka, która tego 
dnia miała przysłowiowy 
„dzień konia”. Broniła fanta-
stycznie, skutecznie chro-
niąc dostępu do bramki  
w takich sytuacjach, że aż 
ręce same składały się do 
oklasków. Była perfekcyj-
na, broniąc rzuty zarówno 
z drugiej linii, jak i z szó-
stego metra. To w dużej 
mierze dzięki jej postawie 

Wyjazdowe zwycięstwo MKS Karczew!
Szczypiornistki MKS-u Karczew wygrały sobotnie, wy-
jazdowe spotkanie w Płocku i awansowały na 8. miej-
sce w tabeli I ligi piłki ręcznej kobiet. 

w całym meczu karczew-
ski team mógł wywieźć  
z Płocka cenne 3 punkty. 
Po raz kolejny potwierdzi-
ła się piłkarska prawda, 
że dobra gra w obronie 
stanowi połowę sukcesu.  
A karczewianki zagrały  
w tym spotkaniu nie tylko wy-
śmienicie w formacji obron-
nej, ale i równie skutecznie 
w ataku. I to one kontrolowa-
ły przebieg gry na boisku

Pierwsze minuty poje-
dynku w Płocku były wy-
równane. Gospodynie ob-
jęły co prawda w 9 minucie 
spotkania prowadzenie 
dwiema bramkami, ale już 
w 13 minucie karczewianki 
odrobiły straty i dwie minu-
ty później wyszły na pro-
wadzenie. Taka sytuacja 
utrzymywała się na parkie-
cie do 21 minuty, kiedy to 
szczypiornistki z Karczewa 
wygrywały z płocczankami 
na przemian jednym lub 
dwoma trafieniami. W 23 
minucie pierwszej odsłony 
meczu zawodniczki SMS-u 
zdołały jednak przełamać 
nasze zawodniczki i do-
prowadzić do wyrównania 
10:10. Od tej pory wynik 
na tablicy świetlnej poka-
zywał na zmianę przewagę 
to jednej, to drugiej strony, 
by ostatecznie zamknąć 
pierwszą część meczu re-
zultatem 15 do 14 na ko-
rzyść podopiecznych Grze-
gorza Ankiewicza. 

Drugą odsłonę meczu 
karczewianki rozpoczęły  
z dużym animuszem, pod-
wyższając w 32 minucie 

Wygrały ligę!
Wygraną 27:25 (16:9) z drużyną UKS Varsovia War-
szawa juniorki MKS-u Karczew na jedną kolejkę przed 
zakończeniem rozgrywek zapewniły sobie fotel lidera 
Warszawsko-Mazowieckiej Ligi Juniorek w sezonie 
2018/2019.

karczewskiego MOSiR-u, 
pozostaną na pierwszym 
miejscu. Pojedynek z lide-
rującą przed tym meczem 
Varsovią okazał się za-
ciętym i emocjonującym 
widowiskiem, głównie za 
sprawą stawki tego spotka-

nia, którą było 1. miejsce w 
lidze i teoretycznie bardziej 
komfortowa pozycja wyj-
ściowa przed dalszymi roz-

grywkami w Mistrzostwach 
Polski.

1/16 finału Mistrzostw 
Polski piłkarki MKS-u Kar-

czew rozegrają najpraw-
dopodobniej w Brodnicy, w 
woj. kujawsko-pomorskim.

Andrzej Idziak

spotkania przewagę nad 
drużyną z Płocka do 4 bra-
mek (18:14). Skuteczne 
rzuty „w okienko” odno-
towywały na swoim kon-
cie: Asia Wójcik, Wiktoria 
Trzepałka, Natalia Barań-
ska oraz Dominika Baran.  
A w bramce Karczewa 
świetnymi paradami po-
pisywała się żartobliwie 
nazywana przez koleżan-
ki - „Kuba”. To był bardzo 
dobry okres gry piłkarek  
z Karczewa, które w 34 
minucie prowadziły już z 
gospodyniami 5 trafienia-
mi. Kiedy wydawało się, że 
wynik tej rywalizacji jest już 
przesądzony, płocczanki 
zaczęły powoli, acz konse-
kwentnie odrabiać straty. W 
37 minucie to one przejęły 
inicjatywę na parkiecie, by 
chwilę potem, po raz kolej-

ny w tym spotkaniu, dopro-
wadzić do remisu (22:22). 
Dwie minuty później prowa-
dziły już z karczewiankami 
dwiema bramkami. Emocje 
na parkiecie i na trybunach 
sięgnęły zenitu! 

Ale tego dnia pod-
opieczne Grzegorza Ankie-
wicza nie mogły przegrać… 
Przede wszystkim dlate-
go, że grały perfekcyjnie 
zespołowo. Osiem minut 
przed końcem spotkania na 
tablicy wyników znów był 
remis (24:24), a kwestia, 
kto zwycięży, wciąż pozo-
stawała sprawą otwartą. 
W 54 minucie ponownie 
na prowadzenie wyszły za-
wodniczki Karczewa, a trzy 
minuty później powiększyły 
swą  przewagę do dwóch 
bramek (26:24). Ambitnie 
grające płocczanki zdołały 

co prawda jeszcze odrobić 
jedną bramkę straty, ale 
było to za mało, by wygrać 
cały mecz. W ten sposób 
historyczna wygrana Kar-
czewa stała się faktem. 
Ten cenny triumf pozwolił 
wspiąć się podopiecznym 
Grzegorza Ankiewicza  
o dwa miejsca w rankingu 
i - na jedno spotkanie przed 
końcem tegorocznych roz-
grywek - uplasował MKS 
Karczew na 8. miejscu  
w tabeli, co najprawdopo-
dobniej zapewni drużynie 
spokojne święta. Karczew 
z meczu na mecz gra coraz 
lepiej i oby tak dalej!

Aktualna tabela I ligi ko-
biet w piłce ręcznej:

http://rozgrywki.zprp.
pl/?Sezon=186&Rozgryw-
ki=9358&Tabela=6
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Myślę, że opisy sporzą-
dzone w połowie lat 30. 
przez osoby prowadzące 
te placówki będą nieoce-
nionym źródłem wiedzy dla 
pasjonatów historii Otwoc-
ka. Dzisiaj zamieszczam 
opis Sanatorium m. st. 
Warszawy z zachowaniem 
oryginalnej pisowni.

„II. SANATORIUM 
M. ST. WARSZAWY  
W OTWOCKU.

Pod budowę istniejące-
go sanatorjum dla chorych 
płucnych wybrano 12,7 
ha. z ogólnej powierzchni 
86 ha. terenu, należącego 

Otwock w Rzymie

W 1935 r. w Rzymie odbył się IV Międzynarodowy Kon-
gres Szpitalnictwa. Brały w nim udział delegacje z wie-
lu krajów, w tym i delegacja Polskiego Towarzystwa 
Szpitalnictwa. Na tym kongresie omawiano rozwój 
szpitalnictwa w Europie ze szczególnym uwzględnie-
niem obiektów przeznaczonych do leczenia cho-
rób zakaźnych. Z tej okazji PTS opracowało i wyda-
ło publikację „Sanatoria gruźlicze i szpitale zakaźne  
w Polsce”. Jej redaktorem był członek stałej Międzyna-
rodowej Komisji Budownictwa Szpitalnego inż. arch.  
W. Borawski. W publikacji tej wśród 6 sanatoriów 
i 4 szpitali z różnych stron Polski znalazły się opisy 
dwóch otwockich sanatoriów: miejskiego, czyli Sana-
torium m. st. Warszawy i Sanatorium Wojskowego.

do Zarządu m. st. Warsza-
wy. Cały teren wznoszący 
się około 100 m. nad po-
ziomem morza jest falisty  
i zalesiony, grunt przepusz-
czalny, piaszczysty do 50 
m. głębokości. Plac, na 
którym stoi obecnie sana-
torjum stanowi nieprawi-
dłową geometryczną figurę 
połączoną wąską szyjką od 
północy z pozostałym tere-
nem głównym, na którym 
w przyszłości ma powstać 
zasadniczy zespół zabu-
dowań ściśle sanatoryj-
nych, obliczonych na 700 
chorych. Od południa plac 

przylega do ul. Reymonta, 
która prowadzi do miasta, 
do stacji kolejowej, odległej 
o 3 klm. i łączy się z szosą 
na Warszawę. Uruchomio-
ne w 1929 r. sanatorjum 
jest obliczone na razie na 
220 chorych i stanowi kom-
pleks następujących luźno 
rozplanowanych na tere-
nie zabudowań: 1) pawilon 
główny, 2) pawilon izola-
cyjny na 20 1., 3) budynek 
pralni parowo-mechanicz-
nej, 4) budynki gospodar-
cze i mieszkania służby, 5) 
morga z salą sekcyjną, 6) 
wieża ciśnień na 25 m. wy-
soka o dwóch zbiornikach 
na 120 m. sz. wody i budyn-
ki pomp, 7) domki stróża, 
ogrodnika i odźwiernego, 
8) mieszkanie dyrektora 
zakładu, intendenta i kan-

celistów, 9) doły osadowe 
dla ścieków, 10) stacja bio-
logiczna, 11) budynek stacji 
elektrycznej. W suterenach 
mieści się: zakład hydropa-
tyczny, pomieszczenie de-
zynfekcji spluwaczek i służ-
bowe pomieszczenia, skład 
opału i kotłownia. Na par-
terze od strony wschodnio 
- południowej na obydwóch 
skrzydłach, nieco ku sobie 
pochylonych, mieszczą się 
sale chorych i leżalnie, zaś 
w środkowej części gma-
chu pokoje lekarskie, roen-
tgen, laboratorjum, kwar-
cówka, gabinet dyrektora. 
Pomieszczenia te dostęp-
ne są jednakowo dla cho-
rych z męskiego skrzydła 
i z żeńskiego, jak również 
dla przychodzących wprost 
z hall’u głównego wejścia. 

Przy hall’u mieszczą się 
pokoje administracji, kan-
celarja, pokój intendenta 
oraz dyżurnego lekarza. 
Od tyłu budynku znajdują 
się pomieszczenia chłodni, 
piekarni i składów produk-
tów. Dzięki falistości tere-
nu te lokale znajdują się  
w suterenach, podczas gdy 
front gmachu na tej samej 
kondygnacji jest już na wy-
sokości parteru. Skrzydła  
I i II piętra oraz frontowe po-
koje — separatki w części 
środkowej są identycznego 
układu. Tylko w środkowym 
korpusie na I piętrze znaj-
duje się ogólna jadalnia  
i za nią kredens, kuchnia  
i pomocnicze pomieszcze-
nie, a na II piętrze kaplica 
i pokoje służby kuchennej. 
Na III piętrze mansardo-

Pawilon głowny widziany od strony Sanatorium Brijus.

Widok sali operacyjnej.

Kuchnia sanatoryjna.

Sala hydropatji.
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wem zamieszkuje personel 
lekarski (kawalerski), sio-
stry miłosierdzia i kapelan. 
Główne schody żelbetowe 
obłożone są marmurem 
białym, służbowe schody — 
sztuczny kamień, podłogi  
z masy ksylolitowej, oraz 
częściowo linoleum,  
w hall’u, kuchni, na leżal-
niach, w ustępach, łazien-
kach i t.p. — terrakota. 
Na urządzenia techniczne 
sanatorjum składają się: 
1) kanalizacja miejscowa,  
w braku rzeki w bliskości, 
połączona jest z biolo-
gicznem oczyszczeniem 
ścieków, 2) wodociąg miej-
scowy z wieżą ciśnień, 
studniami i pompami, głę-
bokość otworów około 40 
m., lustro wody około 17 
m., 3) ogrzewanie wodne 
centralne, 4) przewietrza-
nie pomieszczeń odbywa 
się kanałami w ścianach 
wewnętrznych, sal chorych 
— oknami, 5) centralne za-
opatrzenie budynku w wodę 
gorącą z kotłowni, 6) kuch-
nia parowa, 7) piekarnia 
parowo - mechaniczna, 8) 
chłodnia amoniakalna z fa-
brykacją sztucznego lodu, 
9) hydropatja, 10) pralnia 
parowo-mechaniczna, 11) 
dezynfekcja parowo - for-
malinowa, 12) urządze-
nia elektro-techniczne dla 
światła i siły, 13) centrala 
telefoniczna automatyczna 
dla wewnętrznych telefo-
nów, 14) dźwig elektryczny 
typu szpitalnego, 15) urzą-
dzenia dla aparatu roent-
gena i lamp kwarcowych, 
16) sygnalizacja świetlna, 
17) radjo na słuchawki i 
głośniki. W urządzeniu 
kuchni zainstalowano apa-
rat dostarczający ciepłego 
powietrza, który powoduje 
odemglenie. Naczynia sto-

łowe sterylizuje się w po-
mieszczeniach kredensu  
w specjalnych aparatach, 
poczem układa się je w sza-
fach kredensowych. Brud-
na bielizna przechowuje się 
w osobnych pomieszcze-
niach poczem dezynfekuje 
się parą i formaliną. Lżej 
chorych odwiedzać moż-
na w hall’u na dole, ciężej 
na salach za zezwole-
niem tylko lekarza. Perso-
nel sanatorjum składa się  
z dyrektora i 6 asystentów,  
z 7 urzędników administra-
cyjnych, z 40 pielęgniarek 
i sióstr miłosierdzia, z 4 
osób w aptece i pracow-
ni bakterjologicznej i z 49 
służby niższe gospodarczej 
i technicznej — ogółem 107 
osób. Cały teren zakładowy 
jest oświetlony lampami 
elektrycznemi, w ogrodzie 
zainstalowano krokiet dla 
kuracjuszy.

Dyr. Dr. Z. Szczepański.”
Aby obraz sanatorium  

z 1935 r. był pełny, dodam, 
że jego projektant to arch. 
M. Kozłowski. Do użytku 
zostało oddane w 1929 r. 
W sanatorium znajdowało 
się 220 łóżek dla chorych 
- 110 dla mężczyzn i 110 
dla kobiet. Powierzchnia 
pawilonu głównego wyno-
siła 2230 m2, z czego sale 
chorych zajmowały 1253 
m2, a werandy 480 m2. 
Powierzchnia wszystkich 
budynków wynosiła 4680 
m2. Wysokość pomiesz-
czeń w suterenach wyno-
siła 3,5 m a na wyższych 
kondygnacjach 4,0 m. 
Chorzy i personel mieli do 
dyspozycji 23 sedesy, 5 pi-
suarów, 91 umywalek, 15 
wanien i natrysków oraz 8 
brudownic i zlewni. Koszt 
budowy pawilonu głów-
nego wyniósł 2200000 

zł, a całego sanatorium 
3600000 zł.

W następnym numerze 

zamieszczę opis Sanato-
rium Wojskowego. Opis 
obiektu i zdjęcia pochodzą 

z egzemplarza znajdujące-
go się w zbiorach autora.

Paweł Ajdacki

Pralnia sanatoryjna.

Sanatoryjne laboratorium.
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