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Z sezonem grzewczym znów zaczął się koszmar - za drzwiami domu czeka nas gryzący, 
trujący smog. Dla dzieci i starszych znaczy to zakaz wychodzenia. Dla reszty - na ulicy 
szalik albo maska na twarzy... Co robić, aby mieć lepsze powietrze? Może pójść 
na spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste powietrze”, 
albo zawalczyć o czujnik... - czytaj s. 4, 6

OTWOCK S. 10-11 OTWOCK  S. 12

L46, czyli 
zabawa 
w transport 
miejski

Jak racjonalnie 
gospodarować wodą?

Miejskie przedsiębiorstwo 
na ogólnopolskiej konfe-
rencji dotyczącej zarzą-
dzania wodą.
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W firmie zajmującej się 
produkcją przedmiotów  
z tworzyw sztucznych 
stwierdzono braki magazy-
nowe folii stretchowej. Jak 
ustalono, w kradzieże mo-
gły być zamieszane osoby 
pracujące w tym przedsię-
biorstwie. Personel zarzą-
dzający dokładnie przy-
glądał się pracownikom, 
zwracając uwagę na wszel-
kie podejrzane sytuacje 
mogące świadczyć o zabo-
rze firmowego mienia.

60-letni mieszkaniec 
gminy Karczew poznał 
znacznie młodszą, bo 
31-letnia kobietę, któ-
rą zaprosił do swojego 
mieszkania. Ta chętnie 
skorzystała z nocle-
gu, jednak następnego 
dnia…

Kiedy mężczyzna obu-
dził się, nowo poznanej 
pani nie było już w miesz-
kaniu. Tknięty przeczu-
ciem poszedł sprawdzić 
telefon i portfel. Okazało 
się, że razem z nią znik-
nęło 800 złotych i wspo-
mniany telefon.

Wyjaśnieniem sprawy 
zajęli się policjanci z Kar-
czewa. Mundurowi z za-
łogi patrolowej dokładnie 
zapoznali się z opisem 

Ochroniarz z magazynierem 
okradali własny zakład

Uwagę pracujących  
w zakładzie zwróciło pew-
nego dnia dziwne zachowa-
nie jednego z pracowników 
ochrony i magazyniera, 
którzy późnym wieczorem 
ładowali bele z nawinię-
tą folią do swoich prywat-
nych aut. Na miejsce od 
razu wezwano policjantów. 
57-letniego ochroniarza  
i 45-letniego magazynie-
ra zatrzymano i osadzono  
w policyjnym areszcie.

Zanim upłynęło 48 godzin 
karczewscy dochodzeniow-
cy z zespołu kryminalnego 
zebrali wystarczający mate-
riał dowodowy, aby przed-
stawić dwójce wspólników 
zarzuty karne dotyczące po-
pełnienia kradzieży.

Z analizy materiałów wy-
nikało, że w okresie dwóch 
tygodni zatrzymany duet do-
puścił się trzech kradzieży  
i podjął jedną próbę popeł-
nienia przestępstwa. Pod-
czas tego właśnie ostatniego 
usiłowania wspólnicy wpadli 
na gorącym uczynku.

Policjanci przeszukując 
posesje podejrzanych, od-
naleźli i zabezpieczyli jesz-
cze ponad 100 rolek folii 
pochodzącej z wcześniej-
szych kradzieży.

Podejrzani przyznali się 
do wszystkich przestępstw 
i dobrowolnie poddali się 
karze.

KPP Otwock

Smutny koniec 
miłej znajomości

kobiety i rozpoczęli jej po-
szukiwania.

Niedaleko miejsca, 
gdzie mieszkał pokrzyw-
dzony, zauważyli idącą 
ulicą poszukiwaną. Funk-
cjonariusze interweniowa-
li. Wylegitymowali podej-
rzaną -  była to 31-letnia 
mieszkanka Warszawy.

Kobieta oddała poli-
cjantom skradzione wcze-
śniej pieniądze i aparat, 
po czym została osadzo-
na w pomieszczeniu dla 
osób zatrzymanych.

Postawiono jej zarzut 
popełnienia kradzieży. 
31-latka przyznała się do 
przestępstwa i dobrowol-
nie poddała się karze.

KPP Otwock

fot. KPP Otwock
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Kradł, kradł, aż w końcu wpadł...
32-latek z Otwocka zo-

stał już skazany na półtora 
roku więzienia za drobne 
kradzieże, ale nie stawił się 
do odbywania kary i dalej 
robił to samo. Przez swoją 
aktywność w końcu jednak 
wpadł w ręce policji.

Zaczęło się od kradzie-
ży na jednym z otwockich 
parkingów. Sprawca wyko-
rzystał niezamknięte drzwi 
w samochodzie i ukradł ze 
środka kamerę oraz inne 
przedmioty, w tym rów-
nież pilota umożliwiające-
go wjazd na teren osiedla 

przy ulicy Reymonta. Kilka 
dni później na tym właśnie 
osiedlu skradziono rower  
z klatki schodowej.

Według informacji od 
otwockiej komendy, funk-
cjonariusze z wydziału kry-
minalnego zajęli się wyty-
powaniem sprawcy bądź 
też sprawców przestępstw. 
W dochodzenia ustalili, że 
związek z nimi może mieć 
znany z podobnych kra-
dzieży 32-letni mężczyzna, 
mieszkaniec Otwocka. W 
policyjnej bazie był wydany 
na niego przez miejscowy 

sąd nakaz doprowadzenia 
do zakładu karnego. Za po-
przednie przestępstwa zasą-
dzono mu bowiem karę 1,5 
roku więzienia. Policjanci w 
trakcie przeszukania miesz-
kania mężczyzny znaleźli, 
oprócz poszukiwanych do-
wodów, pojedyncze porcje 
marihuany oraz amfetaminy.

Skazany trafił już do za-
kładu karnego. Przed sobą 
ma dodatkowe rozprawy  
w sprawie zarzutów o kolej-
ne kradzieże i posiadanie 
narkotyków.

Red.

fot. KPP Otwock
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Z komentarzy, które wy-
wołują takie ostrzeżenia,  
a które możemy śledzić na 
różnych grupach społecz-
nościowych, widać problem 
i towarzyszące mu emocje. 
Z jednej strony doniesienia 
są zauważane i traktowane 
serio przez coraz większą 
grupę otwocczan. Z drugiej 
strony zaś przez wcale nie-
małą grupę osób problem 
jest lekceważony czy wręcz 
negowany. 

Wśród tych, którzy się 
przejmują,  różne są re-
akcje. Jedni chcą walczyć  
z kopcącymi dymem sąsia-
dami, mając świadomość, 
że trujemy się przede 
wszystkim sami przez sku-
mulowaną niską emisję  
i szukają najlepszych spo-
sobów przeciwdziałania 
zjawisku.  Inni uważają, 
że nie ma co dyskutować, 
bo w ostatnich latach było 
już dużo gadania, a nic to 
nie zmieniło, więc „skąd 
pomysł, że w tym roku bę-

Co robić? Znów zieje otwocki smog!
2 października - pierwsze w tym sezonie grzewczym ostrzeżenie Wojewódzkiego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z utrzymywaniem się podwyższo-
nych stężeń zanieczyszczeń powietrza (PM 10 i PM 2,5) w województwie mazo-
wieckim i… rzeka dyskusji, bo Otwock znów “świeci” się na czerwono na mapach 
ukazujących jakość  powietrza.

dzie inaczej?”. Jeszcze inni 
pragmatycznie przystoso-
wują się do zanieczyszczo-
nego powietrza np. noszą 
maseczki, choć śmieją się 
z nich znajomi, zamykają 
obieg wewnętrzny powie-
trza podczas jazdy samo-
chodem…

Jakby umarł cały 
Otwock...

Ważne jest jednak to, 
że coraz więcej osób zdaje 
sobie sprawę, że problem 
smogu nie zniknie sam. 
Trzeba podjąć działania  
i to na szeroką skalę. A pro-
blem naprawdę jest wiel-
ki -  jak podaje w artykule 
„PolskaThe Times” - „smog 
zabija ponad 40 tysięcy 
Polaków rocznie”, głównie 
poprzez nasilanie chorób 
układu krążenia i oddecho-
wego. Jedna z mieszkanek 
naszego regionu trafnie za-
uważa w dyskusji na Face-
booku [grupa Otwock], że 
to tyle, jakby w ciągu roku 

umarł cały Otwock.
Wielkie pytanie - co ro-

bić, aby wreszcie coś za-
częło się w tej kwestii zmie-
niać. Wydaje się, że wciąż 
za mało jest w tej kwestii 
kompleksowych, obmy-
ślonych przez ekspertów 
planów działań. Chociaż 
niedawno zaczął się ogól-
nopolski program „Czyste 
Powietrze” (o czym pisze-
my obok) - może to będzie 
ten pierwszy ważny krok ku 
lepszej jakości powietrza. 
Działania podejmują też 
samorządy - w pierwszej 
połowie roku np. Otwock 
czy Józefów zachęcały do 
udziału w programie wy-
miany pieców, oferując do-
finansowania na ten cel. 
Ostatnio UM Józefowa 
poinformował, że miasto 
będzie miało własny Pro-
gram Ograniczania Niskiej 
Emisji oraz Prognozę Od-
działywania na środowisko. 
Zastępca burmistrza Ma-
rek Banaszek już podpisał 

umowę zlecającą wykona-
nie obu opracowań.

Trucie za trucie
A każdy z nas - ci, co 

rozumieją powagę proble-
mu? Z całą pewnością nie 
można rezygnować z mó-
wienia, trzeba wciąż pró-
bować dotrzeć do tych lek-
ceważących, negujących, 

nieświadomych. Trzeba 
„truć” im gadaniem, jak oni 
trują powietrze, zakłócać 
nieustannie ich błogi spo-
kój, głupotę, pokazywać, 
że działają także przeciw 
sobie. Bez odpowiedniej 
świadomości bowiem nie-
wiele da się zmienić.

Kazimiera Zalewska

1 października startuje 
druga odsłona kampanii 
Avivy „Wiem, czym oddy-
cham”. Dzięki niej w Polsce 
przybędzie kolejnych 100 
zewnętrznych czujników ja-
kości powietrza. Po pierw-
szej edycji konkursu w wo-
jewództwie mazowieckim 
pojawiło się już 21 dodat-
kowych urządzeń. Do 27 
października mieszkańcy 
regionu mogą zgłaszać ko-
lejne lokalizacje czujników. 

Można je zdobyć  
w konkursie Fundacji Aviva 
„Wiem, czym oddycham”, 
skierowanym do lokalnych 
społeczności. Od 1 do 27 
października br. na stronie 
www.wiemczymoddycham.
pl każdy może zgłosić pro-
ponowaną lokalizację czuj-
nika. Urządzenia te „na 
żywo” przesyłają dane doty-
czące stężenia zanieczysz-
czeń, które można śledzić 
na komputerze (www.airly.
eu) lub smartfonie.

Zapraszamy do udziału 

Wygraj kolejne czujniki smogu dla Mazowsza
w akcji mieszkańców woje-
wództwa mazowieckiego – 
szczególnie szkoły, przed-
szkola, świetlice, gminy, 
organizacje pozarządowe, 
wspólnoty i spółdzielnie 
mieszkaniowe. 

28 października roz-
pocznie się głosowanie 
internetowe na zgłoszone 
lokalizacje, które potrwa do 
5 grudnia. Wyniki zostaną 
ogłoszone 6 grudnia br. 100 
czujników zostanie zamon-
towanych w lokalizacjach  
z największą liczbą głosów. 
Im więcej głosów zdobę-
dą miejsca z województwa 
mazowieckiego, tym więcej 
czujników zostanie zamon-
towanych w regionie. 

Dodatkowo, 50 szkół 
podstawowych z najwięk-
szą liczbą głosów w skali 
kraju otrzyma wewnętrzne 
sensory jakości powietrza.

– Kontynuujemy naszą 
inicjatywę, bo widzimy po-
trzebę uzupełnienia białych 
plam na mapie czujników 

oraz edukacji. Duży wzrost 
świadomości na temat 
smogu, jego źródeł i szko-
dliwości wpłynął na to, że 
walka z nim stała się spra-
wą ogólnospołeczną, mo-
bilizując do działania wła-
dze i społeczności lokalne 
– mówi Monika Kulińska, 
prezes Fundacji Aviva.    

W ramach drugiej edy-
cji kampanii Avivy „Wiem, 
czym oddycham” w centrum 
Warszawy stanął pierwszy 
w Polsce billboard oczysz-
czający powietrze. Został 
zlokalizowany w ścisłym 

centrum miasta, obok skrzy-
żowania Alei Jerozolimskich 
z al. Jana Pawła II. Dzięki 
zastosowaniu technologii 
siatki oczyszczającej, zwa-
nej „The Breath”, urządze-
nie jest w stanie pochłonąć 
szkodliwe substancje wyge-
nerowane przez 91 350 sa-
mochodów rocznie.

Od 1 do 6 października 
trwają Dni Spirometrii, czy-
li akcja bezpłatnych badań 
płuc w całej Polsce, której 
partnerem strategicznym 
jest Aviva. 

Spirometria polega na 

pomiarze objętości i po-
jemności płuc oraz przepły-
wu powietrza przez płuca 
i oskrzela. To najprostszy 
sposób na sprawdzenie 
układu oddechowego. Ba-
danie trwa kilka minut, nie 
wymaga przygotowania, 
jest bezbolesne, a wynik 
dostępny jest od razu. Bez-
płatne badania można prze-
prowadzić w 236 placów-
kach zdrowotnych w całej 
Polsce. Ich lista jest dostęp-
na pod linkiem: www.astma-
-alergia-pochp.pl.
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W ostatnią sobotę wrze-
śnia szkolenie z przygoto-
wania wniosku o dotację 
na takie przedsięwzięcie 
przedstawiciele Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie 
przeprowadzili w Otwocku. 
Towarzyszył im przedsta-
wiciel Banku Ochrony Śro-
dowiska, który zaprezento-
wał możliwości uzyskania 
dogodnych pożyczek na 
eko-inwestycje. Kolejne 
przewidziane są w gminach 
Sobienie-Jeziory, Osieck, 
Kołbiel, Wiązowna i Cele-
stynów. 

Łatwe-niełatwe
Warto pójść na takie spo-

tkanie, bo choć twórcy pro-
gramu (resort środowiska) 
twierdzą, że złożenie wnio-
sku jest łatwe, to jednak 
wydaje się, iż ciut przece-
niają kompetencje cyfrowe 
naszego społeczeństwa. 
Wniosek należy przygoto-
wać i złożyć przez internet. 
Oczywiście dużo osób spo-
kojnie sobie z tym zadaniem 
poradzi, ale bardzo wielu 
sprawi to duże kłopoty. 

Mieszkańcy powia-
tu otwockiego, aby zło-
żyć wniosek muszą wejść 
na stronę: WFOŚiGW  
w Warszawie (http://www.
wfosigw.pl/), a następnie 
założyć konto na Portalu 
Beneficjenta. Po rejestracji 
na adres e-mail przyszłego 
wnioskodawcy przychodzą 
wymagane przez WFOŚi-
GW zgody. Aby konto stało 
się aktywne (i działało przez 
rok), trzeba te dokumenty - 
podpisane -  wysłać listow-
nie w ciągu 30 dni na adres 
wojewódzkiego funduszu. 

Sam wniosek jest roz-
budowany i szczegółowy, 
choć jak pokazywali przed-
stawiciele WFOŚiGW na 
spotkaniu w Otwocku, zo-
stał skonstruowany tak, aby 
ułatwiać prawidłowe wybo-
ry beneficjentowi - zgodne 
z wymaganiami programu 
(opcje niezgodne zazna-
czają się na czerwono).

Wymień piec za “Czyste powietrze”
W sezonie grzewczym znów dusimy się od smo-

gu. Zrozumienie tego, że musimy zbiorowo działać, 
aby temu zaradzić, jest coraz bardziej  powszechne. 
Stąd też wielkie zainteresowanie uruchomionym 
we wrześniu ogólnopolskim programem „Czyste 
powietrze”, którego celem jest pomoc finansowa 
właścicielom domów jednorodzinnych w ich termo-
modernizacji. 

Z pierwszych donie-
sień medialnych wiadomo 
jednak, że aplikowanie  
o środki finansowe wca-
le nie jest takie łatwe, np.  
w Lublinie, w siedzibie 
tamtejszego wojewódzkie-
go funduszu ustawiają się 
kolejki zainteresowanych 
programem. Powód? „Lu-
dzie najczęściej nie potrafią 
prawidłowo wypełnić wnio-
sku” – powiedział jednej  
z tamtejszych gazet rzecz-
nik prasowy WFOŚiGW.  

Poznaj zasady
Na spotkaniu w Otwocku 

przedstawicielki Funduszu 
podkreślały, że do złożenia 
wniosku trzeba się przygo-
tować. Po pierwsze -  za-
poznać się ze szczegółami 
programu. Po drugie - roz-
poznać potrzeby swojego 
budynku. Po trzecie - ze-
brać potrzebne dokumenty 
(potwierdzające dochody, 
własność budynku).

Informacje o programie 
„Czyste powietrze” można 
znaleźć na stronach MŚ, 
NFOŚiGW i wojewódz-
kich funduszy, są też roz-
dawane podczas spotkań  
w gminach w formie ulotki. 
Jednakże zasady progra-
mu, czyli kto może zostać 
beneficjentem i na co moż-
na dostać dofinansowanie/
pożyczkę, sądząc po licz-
bie pytań po prezentacji   
w Otwocku, też nie są zbyt 
jasne. Najpierw jednak 
podstawy.

O środki z programu 
mogą ubiegać się osoby fi-
zyczne:
• właściciele istniejących 
domów jednorodzinnych,
• osoby posiadające zgo-
dę na rozpoczęcie budowy 
nowego budynku jednoro-
dzinnego.
Ważne - budynek może być 
wykorzystywany na działal-
ność gospodarczą w mak-
symalnie 30 procentach.

Uzyskane fundusze 
można przeznaczyć na wy-
mianę źródeł ciepła oraz 
termomodernizację, co  
w praktyce oznacza możli-

wość sfinansowania m.in.:
• wymiany starego, wyso-
koemisyjnego kotła grzew-
czego na paliwo stałe,
• ocieplenia domu (ścian, 
dachu, fundamentów)
• wymiany okien i drzwi,
• montażu lub moderniza-
cji instalacji centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody,
• instalacji odnawialnych 
źródeł energii (kolektorów 
słonecznych, instalacji foto-
woltaicznej).
• montażu wentylacji me-
chanicznej z odzyskiem 
ciepła.

Najpierw piec
Nie ma jednak dowol-

ności dla beneficjenta  
w kolejności termomoderni-
zacyjnych usprawnień, które 
chciałby wykonać w swoim 
domu. Podstawą jest piec 
- musi on spełniać wyma-
gania programu. Likwidację 
starego kopciucha trzeba 
będzie potwierdzić proto-
kołem ze złomowania lub 
dokumentacją fotograficzną  
z rozbiórki kaflowego pieca. 
Nie można w ogóle wniosko-
wać o środki na ocieplenie 
ścian czy sufitu, jeśli chcemy 
zachować stary piec, nawet 
jeśli jest on gazowy, ale już 
kilkunastoletni i nie ma klasy 
energetycznej A. 

Największym proble-
mem, jeśli chodzi o jakość 
powietrza, są starej  gene-
racji kotły węglowe. Do ich 
wymiany w pierwszej ko-
lejności mają motywować 
zasady programu. Tyle, że 
pozbycie się kopciucha, 
niespełniającego żadnych 
norm emisji pyłów i insta-
lacja kotła co najmniej pią-
tej klasy, opłaci się, gdy 
jednocześnie dokonamy 
pełnej termomodernizacji. 
Bez tego narazimy się na 
wzrost kosztów ogrzewa-
nia, bo nowoczesne kotły 
wymagają lepszej jakości, 
droższego paliwa. 

Zmniejszenie energo-
żerności domu uzyskuje 

się przede wszystkim przez 
ocieplenie ścian, stropu, 
wymianę okien. A to są  
z kolei najbardziej kosztow-
ne elementy termomoder-
nizacji. Według ekspertów, 
gdy dom jest już ocieplony, 
a jego zapotrzebowanie na 
energię spadło, wtedy jest 
sens wymieniać piec, aby 
nie kupować zbyt wielkie-
go, przewymiarowanego 
urządzenia. W ocieplonym 
budynku piec może być 
mniejszy i na paliwo jak 
najbardziej niskoemisyjne, 
jak gaz, pompa ciepła.

Wygląda na to, że przy-
najmniej częściowo zasady 
programu kłócą się z logiką 
efektywności wydatkowa-
nia środków na inwestycje. 
Tym niemniej na 10 lat rząd 
przeznaczył na realizację 
“Czystego powietrza” 103 
mld zł. Wielu osobom dzię-
ki temu z pewnością uda 
się ograniczenie energo-
chłonności swoich domów, 
skorzysta też środowisko.   

Kazimiera Zalewska

Kolejne spotkania in-
formacyjne dotyczące 
programu „Czyste Po-
wietrze” odbędą się dla 
mieszkańców: 

• Gminy Sobienie-Jezio-
ry- w dniu 05.10.2018 r. 
(piątek) o godz. 18:00  
w budynku świetlicy w So-
bieniach-Jeziorach, ul. 
Duży Rynek 25.
• Gminy Osieck  - w dniu 
09.10.2018 r. o godz. 18:00 
w budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Osiecku.
• Gminy Kołbiel w dniu 
10.10.2018 r. godz. 18.00 
w Urzędzie Gminy w Koł-
bieli, sala nr 13.
• Gminy Wiązowna w dniu 
10.10.2018 r. o godzinie 
16.00 w szkole podstawo-
wej w Wiązownie przy ul. 
Kościelnej 20.
• Gminy Celestynów w dniu 
12.10.2018 r. godz. 18.00 
w Hali Sportowej w Cele-
stynowie, przy ul. prof. Ko-
prowskiego 2
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Wkrótce strażacy ochotni-
cy z gmin Karczew, Osieck i 
Sobienie-Jeziory wzbogacą 
się o nowy sprzęt specja-
listyczny. Trzy samorządy 
– wśród kilkunastu innych z 
województwa – otrzymały na 
ten cel dofinansowanie z bu-
dżetu Mazowsza. Umowy na 
realizację projektów zostały 
podpisane we wtorek, 2 paź-
dziernika w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Warszawie.

Dzięki dofinansowaniu 
możliwy będzie zakup m.in. 
wyciągarki spalinowej, na-
rzędzi hydraulicznych 

czy pompy hydraulicz-
nej, a także innego sprzętu 
specjalistycznego.

Wsparcie finansowe 
otrzymały:
OSP Łukówiec, gm. Kar-
czew – 9200 zł

OSP Pogorzel, gm. 
Osieck – 2800 zł
OSP Sobienie-Jeziory, 
gm. Sobienie-Jeziory – 
2500 zł
OSP Dziecinów, gm. So-
bienie-Jeziory – 8650 zł
OSP Stary Zambrzyków, 
gm. Sobienie-Jeziory – 
3250 zł
OSP Śniadków, gm. So-
bienie-Jeziory – 1900 zł.

- To już kolejne środki  
z budżetu województwa dla 
mazowieckich jednostek 
OSP. Aby mogły one nieść 
pomoc potrzebującym, mu-
szą dysponować specjali-
stycznym sprzętem. Mamy 
nadzieję, że ten dodatkowy 
zastrzyk gotówki  pozwoli 
na doposażenie jednostek 
OSP w specjalistyczny 

Dotacja na sprzęt 
dla sześciu OSP

Na dziewięć dni, czy-
li  od 9 do 18 października 
planowana jest zmiana or-
ganizacji ruchu na drodze 
wojewódzkiej nr 80, a spo-
wodowane jest to zamknię-
ciem przejazdu kolejowo-
-drogowego w Dziecinowie, 
gm. Sobienie-Jeziory. 

Wprowadzenie tym-
czasowej organizacji ru-
chu ustalono na dzień 
09.10.2018 r. od godz. 
11.00. Będzie ona doty-
czyć odcinka DW801 od 
Dęblina do skrzyżowania  
z DK50. Przewidywany ter-
min jej obowiązywania - do 
dnia 18.10.2018 r. (9 dób).

Objazd dla pojazdów po-
niżej 10t planowany jest od 
Dziecinowa do DK50 drogą 
wojewódzką nr 680 (przez 
Kosumce i Ostrówek).

sprzęt, tym samym zwięk-
szając bezpieczeństwo  
w regionie  – powiedziała 
po podpisaniu umów wi-
cemarszałek Janina Ewa 
Orzełowska.
- Bezpieczeństwo miesz-
kańców  zależy też od 
sprzętu, którym dysponu-
ją nasi strażacy. Każde  
pieniądze, które uda się po-
zyskać dla naszych ochot-
niczych  straży pożarnych 
są bardzo cenne – przyznał 
z kolei burmistrz Karczewa 
Dariusz Łokietek. - OSP 
Łukówiec jest zlokalizowa-
na  blisko „50”, trasy 
tranzytowej dla ruchu tirów. 
Często zdarzają się tam 
wypadki – na pewno kupi-
my to, co potrzebne dla na-
szych ochotników.

ZetKa 

Zamknięcie przejazdu 
kolejowo-drogowego na 
DW 801 w Dziecinowie

Objazd dla pojazdów 
powyżej 10t poprowadzo-
ny jest z drugiej strony 
Wisły - obowiązuje już od 
Dęblina - DK48 do Kozie-
nic, a następnie DK79 do 
Góry Kalwarii - do prze-
cięcia z DK50.

Organizację ruchu 
wprowadza się w związku 
z zadaniem: „Zamknięcia 
przejazdu kolejowo - dro-
gowego km: 79+806 linii 
kolejowej nr 12 w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 801 
Warszawa – Puławy”.

Wykonawcą przebudo-
wy przejazdu jest siedlec-
ka firma Trakt. 
kontakt: TRAKT Krzysztof 
Karabin Ul. Sokołowska 
161A/A1-026 08-110 Sie-
dlce, tel.: 608-402-771
biuro@trakt-projekt.pl
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Fundusze zostaną 
przeznaczone na popra-
wę jakości świadczonych 
przez miasto usług poprzez 
zwiększenie liczby oraz ja-
kości usług udostępnianych 
w formie elektronicznej.
Wdrożenie e-usług dla 
mieszkańców:
- pozwalających na składa-
nie elektronicznych formu-
larzy wraz z możliwością 
realizacji elektronicznych 
płatności w sprawach po-
datku od nieruchomości, 
podatku rolnego, podatku 
leśnego, podatku od środ-
ków transportowych, opłaty 
za wywóz odpadów komu-
nalnych; opłaty za reklamę

Gmina Karczew otrzy-
mała wsparcie ok. 760 
tys. złotych na realizację 
dwóch ważnych projektów 
edukacyjnych: w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Kar-
czewie oraz w szkołach  
w Glinkach, Sobiekursku  
i Otwocku Wielkim. Ich ce-
lem jest podniesienie wie-
dzy i umiejętności uczniów 
ze szkół podstawowych 
z terenu naszej gminy.  
W ramach projektów prze-
widziano zakup sprzętów 
i pomocy dydaktycznych 
oraz realizację dodatko-
wych zajęć edukacyjnych 
(m.in. programowanie, ro-
botyka, zajęcia językowe). 
Wartość projektów to blisko 
830 tysięcy zł, a uzyskane 
dofinansowanie wynosi po-
nad 760 tysięcy zł.

Z kolei na realizację 
projektu „Z pasją do na-
uki w Szkole Podstawowej  
w Karczewie” w SP nr 1  
(o wartości 403 823,07 zł) 
gmina otrzyma wsparcie  
w wysokości 382 623,07 zł. 

Po oficjalnej inaugu-
racji roku akademickiego 
2018/19 od 3 październi-
ka w Uniwersytecie Trze-
ciego Wieku w Karczewie 
rozpoczynają się zajęcia  
II semestru. 

Wśród licznych pro-
pozycji programowych 
znajdują się wykłady, za-
jęcia dodatkowe oraz inne 
atrakcje dopasowane do 
oczekiwań słuchaczy. 

Dofinansowania na 
edukację i e-usługi
Szkoły z gminy Karczew otrzymają ponad  
1 mln dofinansowania ze środków unijnych 
na programy edukacyjne. Są też fundusze 
na nowoczesne e-usługi w gminie.

Pieniądze te przeznaczone 
są na organizację zajęć po-
zalekcyjnych, doposażenie 
pracowni przedmiotowych 
w pomoce dydaktyczne  
i narzędzia do nauczania 
przedmiotów przyrodni-
czych i matematycznych 
oraz TIK.

Ponadto gmina Karczew 
w partnerstwie z gminą 
Wiązowna otrzymała do-
finansowanie na rozwój 
dostępu do usług publicz-
nych świadczonych elek-
tronicznie oraz zasobów 
kultury poprzez informaty-
zację administracji publicz-
nej. Wniosek „E- usługi 
dla e-kultury w Gminach 
Karczew i Wiązowna” po-
zwoli wdrożyć nowoczesne 
rozwiązania informatyczne  
i ułatwi załatwianie spraw 
urzędowych mieszkańcom. 
Wartość wniosku to po-
nad 2,8 mln zł, a przyzna-
ne dofinansowanie wynosi  
1,7 mln zł.

Źródło: UM Karczew

Start II semestru na UTW w Karczewie
Wykłady odbywają się 

w każdą środę o godzinie 
17:00 w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Karcze-
wie. Tematyka zajęć jest 
dość urozmaicona, poja-
wiają się tematy z różnych 
dziedzin, jak np.: „Rozwijaj 
się póki sił i czasu...”, „Roz-
szyfrowanie szyfrów w woj-
nie polsko-bolszewickiej 
1919-1920 oraz tajemnica 
Enigmy” lub „Ptaki War-

szawy i okolic”. Oprócz 
części teoretycznej za-
planowane są także wy-
cieczki do Muzeum Histo-
rii Żydów Polskich POLIN 
czy Pragi. Odbędą się 
również warsztaty gim-
nastyczne dla kobiet oraz 
kursy komputerowe i ma-
larstwa. Więcej informacji 
pod adresem e-mailo-
wym: utwkarczew@o2.pl

Sebastian Rębkowski

Otwock: Ponad 900 tys. na e-usługi
Jak poinformował UM Otwock, miasto otrzymało unijne dofinansowanie na projekt 
pn. „Rozwój e-usług w Otwocku”. Całość ma kosztować 1 423 777 zł, z czego aż 
931 120 zł zostanie pokryte ze środków UE.

- pozwalających na składa-
nie elektronicznych formu-
larzy wniosków o zajęcie 
pasa drogowego;
- wdrożenie elektronicznych 
terminarzy zajętości obiek-
tów sportowych zlokalizo-
wanych na terenie Otwocka;
- wdrożenie elektroniczne-
go wyszukiwania dostęp-
ności lektur przez uczniów 
otwockich szkół w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej i jej 
wszystkich filiach;
- wdrożenie systemów 
usprawniających zarządza-
nie finansami gminy;
- wdrożenie systemów 
usprawniających zarządza-
nie elektronicznym obie-

giem dokumentów;
- zakup sprzętu kompute-
rowego wraz z oprogramo-
waniem, który zastąpiłby 
istniejący, w wielu przypad-
kach zasługujący już na 
wymianę, sprzęt.

E-usługi będą dostęp-
ne poprzez różne kanały 
dostępu tj.: internet, urzą-
dzenia mobilne, komputery 
PC, laptopy, a wszystkie 
e-usługi zostaną dostoso-
wane do obsługi osób nie-
pełnosprawnych.

Biuro ds. Funduszy Ze-
wnętrznych kompletuje do-
kumentację niezbędną do 
podpisania umowy o dofi-
nansowanie.
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Mieszkańcy Reguta,  
a także Celestynowa i 
Warszawy z uwagą słu-
chali o Urzeczu, regionie 
dużo wcześniej powstałym 
aniżeli region kołbielski.  
O strojach, zwyczajach, ob-
rzędach…

- Na ukształtowanie się 
odrębnej tożsamości mikro-
regionu i zamieszkujących 
go modrych Łurzycoków 
wpłynęło szereg czynników. 
Przede wszystkim była to 
obecność Wisły, swoiste-
go okna na świat dla ludzi 
żyjących nad jej brzegami. 
Z tego właśnie względu 
podwarszawskie Urzecze 
tradycyjnie związane było  
z handlem wiślanym, fli-
sakami zwanymi tu orylami, 

Przybliżył Urzecze

Dr Łukasz Maurycy Stanaszek, polski antropolog i archeolog, kustosz 
dyplomowany, kierownik Pracowni Antropologicznej w Państwowym 
Muzeum Archeologicznym w Warszawie, popularyzator nauki, badacz  
i odkrywca Urzecza korzystając z zaproszenia dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Regucie Krystyny Rosłonek, spotkał się z mieszkańcami, by 
opowiedzieć im o Urzeczu - dawno zapomnianym podwarszawskim re-
gionie etnograficznym.

a także z osadnictwem olę-
derskim, które pojawiło się 
tu już w początkach XVII 
wieku – mówił Łukasz Mau-
rycy Stanaszek.

W XX wieku zaintereso-
wania naukowe terenami 
nadwiślańskimi leżącymi  
w bezpośredniej stycz-
ności z Warszawą pra-
wie zanikły, na co niemały 
wpływ miały przeobrażenia 
gospodarczo-społeczne  
i kulturowe, jakie dokonały 
się pod wpływem oddziały-
wania ciągle rozrastającej 
się aglomeracji miejskiej. 
W literaturze fachowej 
wzmianki o Urzeczu poja-
wiły się jedynie przy okazji 
opracowań dotyczących 
sąsiedniej Kołbielszczy-

zny, w ogólnych publika-
cjach dotyczących polskich 
tańców ludowych, jak też  
w książkach omawiających 
lokalne nazwy i przezwiska 
ludności. W sąsiednim re-
gionie kołbielskim znane są 
na przykład tańce z Urzyca 
czy też określenie modry 
urzycak, odnoszące się 
do granatowej kolorystyki 
strojów mieszkańców znad 
Wisły. 

Ponownego odkry-
cia mikroregionu dokonał  
w 2012 roku antropolog Łu-
kasz Maurycy Stanaszek, 
autor obszernej monografii, 
która została nagrodzona 
w VII edycji konkursu „Ma-
zowieckie Zdarzenia Muze-
alne - Wierzba” pierwszym 

miejscem w kategorii „Naj-
ciekawsze wydawnictwo 
muzealne 2012 roku”. Cie-
kawe informacje o Urzeczu 
można ponadto znaleźć  
w dysertacji Mariusza 
Rombla dotyczącej dziejów 
parafii Warszawice, a także 
w publikacji Pawła Komosy 
o historii podkonstanciń-
skiego Cieciszewa. W 2014 
roku ukazało się drugie wy-
danie - poprawione i posze-
rzone - monografii o nad-
wiślańskim Urzeczu, zaś  
w 2015 roku - zeszyt „Strój 
wilanowski z nadwiślań-

skiego Urzecza” w presti-
żowej serii „Atlas Polskich 
Strojów Ludowych”.

Spotkanie autor uroz-
maicił slajdami, które 
znakomicie ukazywały 
dawnych mieszkańców 
Urzecza, ich stroje, co-
dzienną pracę i zwyczaje. 
Natomiast słuchacze za-
dawali wiele pytań związa-
nych z regionem, który na 
dobrą sprawę wcześniej 
powstał aniżeli nasz ko-
łbielski, ale też niestety 
wcześniej zniknął.

AnKa

Amerykański słodki 
przysmak w delikatesach 
Adria znika z półek jak 
przysłowiowe gorące bu-
łeczki... Taka atrakcja i w 
bardzo promocyjnej cenie 
po prostu nie pozwala 
odejść bez tego smakoły-
ku w koszyku.

Pianki marshmallow 
to słodycze, które przy-
wędrowały do nas ze 
Stanów Zjednoczonych. 

SŁODKIE PIANKI CUKROWE,  
CZYLI MARSHMALLOW

Pierwsze marshmallow zo-
stały wyprodukowane w 
1948 roku. Jest to jeden 
z większych przysmaków 
amerykańskich dzieciaków 
i wielu innych milusińskich  
na świecie. Produkowane 
są z cukrowego syropu, 
wody i żelatyny. W kulturze 
amerykańskiej często są 
zjadane po ogrzaniu nad 
ogniem. Uzyskują wówczas 
lekko chrupiącą otoczkę i 

rozpływający się w ustach 
ciepły środek. Smakują re-
welacyjnie prosto z pacz-
ki, dlatego marshmallows 
mają tak wielu wielbicieli. 
Czasami są wykorzysty-
wane do dekoracji tortów i 
innych wypieków, słodze-
nia kakao, kawy - jeden 
produkt, a wiele sposobów 
jego wykorzystania. 

W Adrii w sprzedaży są 
pianki znanej międzyna-

rodowej firmy Wonkandy 
- marshmallow w kolorach 
tęczy i różnych owocowych 
smakach. 

Wypróbuj delikatne, 
słodkie pianki Wonkandy 
Rainbow Love Marshmal-
lows - w niezwykłej okazji 
cenowej.

 
DELIKATESY ADRIA, 

OTWOCK,  
UL. KARCZEWSKA 23



5 PAŹDZIERNIKA 201810 BIZNES

Bez interdyscyplinarne-
go podejścia integrującego 
wiedzę naukową z inży-
nierską oraz z działaniami 
w wielu innych dziedzinach 
m.in. planowania prze-
strzennego i urbanistyki 
znacznie trudniej będzie to 
osiągnąć - oceniali uczest-
nicy ogólnopolskiej kon-
ferencji “Festiwal wody”, 
przygotowanej pod me-
rytorycznym patronatem 
Polskiej Akademii Nauk. 
Organizatorem konferencji  
była Redakcja Liderów In-
nowacyjności oraz Agencja 
CITY.

– Woda jest najważniej-
szym wyzwaniem współ-
czesnego świata. W 2050 
r. ok. 7 mld ludzi w 60 kra-
jach może doświadczyć 
jej deficytu. W Polsce też 
mamy niewielkie zasoby 
wodne, które są trzykrotnie 
mniejsze niż w większości 
pozostałych państw euro-
pejskich. Niedobory wody  
w okresach suszy, niszczą-
ce skutki podtopień i powo-
dzi, niezadowalająca jakość 
ekosystemów wodnych - to 
są poważne problemy, któ-
rych rozwiązanie wymaga 
zintegrowanych działań 
uwzględniających procesy 
biologiczne, hydrologiczne, 
społeczne i gospodarcze. - 
powiedział prof. dr hab. Pa-
weł Rowiński, wiceprezes 
PAN podczas wprowadze-
nia do dyskusji uczonych  
z praktykami.

Woda jest najważniej-
szym surowcem natural-
nym, której brak prowadzi 
do pustynnienia i zaniku 
życia biologicznego w śro-
dowisku przyrodniczym. 
Zarówno deficyty, jak i nad-
wyżki wody są zjawiskiem 
naturalnym i powtarzają się 
cyklicznie w naszej strefie 

Jak racjonalnie gospodarować wodą
Wprowadzanie modelowych i nowatorskich 
rozwiązań, dotyczących racjonalnego gospo-
darowania i zarządzania wodą, ma niezwykle 
istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa ekologicznego,  zdrowia mieszkańców 
oraz zrównoważonego rozwoju. 

klimatycznej i szerokości 
geograficznej, dlatego tak 
ważne jest zrównoważone 
gospodarowanie tymi zaso-
bami.

– Pod ziemią znajdują 
się bogate zbiorniki wody 
doskonałej jakości, z któ-
rej korzystamy na co dzień, 
ale musimy chronić je 
przed degradacją i zanie-
czyszczeniem  – apelowała 
do uczestników konferencji 
dr Małgorzata Woźnicka, 
kierownik programu „Hy-
drogeologia i Środowisko” 
z Państwowego Instytutu 
Geologicznego. 

Wspólne działania są 
źródłem sukcesów
Każda z ponad 20 pre-

zentacji przedstawionych 
podczas konferencji “Fe-
stiwal wody” wnosiła nie-
zwykle ciekawe propozycje 
związane z racjonalnym za-
rządzaniem zasobami wod-
nymi oraz wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii 
w oszczędnym gospodaro-
waniu i ograniczaniu strat 
wody w ekosystemach.

Zalety uniwersalnej  
i opatentowanej metody 
wyznaczania lokalizacji 
punktów monitoringu sie-
ci wodociągowej opra-
cowanej przez zespo-
ły naukowo-badawcze 
Politechniki Lubelskiej i Po-
litechniki Warszawskiej we 
współpracy z praktykami 
z Miejskiego Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kana-
lizacji „Wodociągi Puław-
skie”  przedstawił  prof. dr 
hab. inż. Dariusz Kowalski 
z Wydziału Inżynierii Śro-
dowiska Politechniki Lu-
belskiej. – Jej opracowa-
nie  wymagało kilkuletnich 
i skomplikowanych prac 
badawczych, które do-

prowadziły do powstania 
dużo prostszej w obsłudze 
i mniej pracochłonnej me-
tody lokalizowania punk-
tów monitoringu sieci od 
dostępnych dotychczas na 
rynku. Spójny i zintegrowa-
ny system do zarządzania 
infrastrukturą techniczną w 
przedsiębiorstwie skutkuje 
znaczącym ograniczeniem 
strat wody na przepływie 
w sieciach. Z tego modelu 
mogą korzystać teraz rów-
nież inne przedsiębiorstwa

Cenne doświadcze-
nia praktyków

D o ś w i a d c z e n i a m i  
z wprowadzonego przed 
kilkoma laty i stale mody-
fikowanego systemu naj-

nowszej generacji do za-
rządzania infrastrukturą  
i sterowaniem procesami 
technologicznymi podzielił 
się również mgr inż. Mie-
czysław Kostyra, prezes 
Otwockiego Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Ka-
nalizacji. – Zaczęliśmy od 
opomiarowania i zdalnego 
odczytu liczników za do-
stawę wody.  To przynio-
sło bardzo dobre efekty  
w firmie. W tej chwili mamy 
już 100 proc. liczników ze 
zdalnym odczytem. To była 
pierwsza rzecz, od któ-
rej zaczęliśmy budowanie 
zintegrowanego systemu. 
Kolejną było wprowadze-
nie mapy GIS, a  następną  
wdrożenie modelu hydrau-

licznego. Wyznaczyliśmy 
też 16 stref opomiarowania 
sieci wodociągowej, zabie-
gając o środki unijne na 
ten cel. Ze względów po-
litycznych  nie udało nam 
się tych pieniędzy uzyskać. 
Tam, gdzie polityka wtrąca 
się do biznesu, pojawia-
ją się -  niestety- poważne 
problemy. Jeśli naprawdę 
chcemy prowadzić zrówno-
ważoną i racjonalną gospo-
darkę wodną, politycy po-
winni trzymać się z daleka 
od dobrze funkcjonujących 
przedsiębiorstw.

Pomimo ingerencji po-
litycznej w działania firmy, 
OPWiK należy do naj-
lepszych przedsiębiorstw 
branżowych w kraju. Pre-

Panelisci

Panelisci

Liderzy
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zes Mieczysław Kostyra za 
swoje działania był wielo-
krotnie nagradzany. W tym 
roku otrzymał m.in. tytuł 
„Managera Roku”, nagro-
dę za „Najlepszą inwesty-
cję roku”, a teraz „Patenty 
Liderów Innowacyjności” 
w konkursie, który był inte-
gralną częścią ogólnopol-
skiej konferencji “Festiwal 
wody” objętej patronatem 
m.in. przez Komisję Euro-
pejską oraz Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej.

– Mam nadzieję, że 
najlepsze projekty będą 
wreszcie doceniane przez 
decydentów bez względu 
na preferencje politycz-
ne – kontynuował prezes 
OPWiK. –   Nie należę do 
żadnej opcji, dlatego apelu-
ję o rozwagę. Woda nie zna 
granic ani barw politycz-
nych. Zapewnia nam życie i 
to jest priorytet.  Nasza firma 
podejmuje wiele inicjatyw, 
aby ją należycie chronić.

OPWiK wdrożyło nie 
tylko 6 standardów ISO  
w swojej firmie, ale jest 
także  prekursorem wpro-
wadzenia marki DomoVita  
w Otwocku - wspólnie z wi-
ceprezydentem miasta.

– Stworzenie marki  Do-
moVita, zachęcającej do 
picia wody prosto z kra-
nu, to efekt naszej  wielo-
miesięcznej współpracy 
z OPWiK poprzedzającej 
wprowadzenie tego brandu 
w Otwocku – informował 
uczestników konferencji 
Jacek Sadowski, prezes 
krakowskiej firmy DEMO 
Effective Launching. –  Mi-
liardy złotych wydano w Pol-
sce na inwestycje związane  
z poprawą jakości wody do-
starczanej użytkownikom. 
W wielu miastach ujmowa-

na jest ze źródeł głębino-
wych i ma wyśmienite wła-
ściwości. Tak jest właśnie  
w Otwocku. Jej parametry 
nie ulegają pogorszeniu 
w czasie przesyłu do od-
biorców, ponieważ  nowo-
czesne sieci wodociągowe 
spełniają wysokie standar-
dy. W świadomości  Po-
laków  ugruntowana jest 
jednak opinia, że woda  
z sieci jest niskiej jakości  
i nie nadaje się do picia 
prosto z kranu. OPWiK 
przełamał ten stereotyp  
i jako pierwsza firma bran-
żowa w Polsce zmienia 
nawyki i przyzwyczajenia 
Polaków. Spółka wprowa-
dziła u siebie DomoVitę.   
W kilkunastu szkołach dzie-
ci mają zainstalowane źró-
dełka Domovity, po którą  
w czasie przerw ustawiają 
się w kolejce. Zachęcam 
inne przedsiębiorstwa, 
żeby również to uczyni-
ły. Wiem, że to jest długi 
marsz, ale wierzę, że uda 
nam się dojść do celu, aby 
przekonać mieszkańców 
do picia wody z kranu, któ-
rej właściwości są dużo lep-
sze od wody butelkowanej.

Woda z saturatora z logo 
OPWiK wzbudziła duże za-
interesowanie uczestników 
konferencji. Spożywano ją 
bez żadnych obaw. Pięć-
dziesięciolitrowy zbiornik  
z otwocką kranówką  został 
w całości opróżniony. Pró-
bowali ją z zaciekawieniem 
również zwiedzający i wy-
stawcy Międzynarodowych 
Targów Branży Komunal-
nej oraz Building Industry 
Solutions w PTAK  Warsaw 
Expo w Nadarzynie, ponie-
waż konferencja “Festiwal 
wody” towarzyszyła temu 
wydarzeniu.

Jolanta Czudak

saturator DomoVita
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24 września (z trzyty-
godniowym opóźnieniem) 
uruchomiona została dłu-
go oczekiwana linia pu-
blicznego transportu zbio-
rowego łącząca Otwock  
z Karczewem. W zało-
żeniu linia miała umożli-
wić dojazd mieszkańcom 
Karczewa i odleglejszych 
części Otwocka (Os. Ługi 
oraz Os. Morskie Oko) do 
dworca kolejowego w celu 
kontynuowania podróży 
pociągiem do Warszawy. 
Założenie to linia teore-
tycznie spełnia, łącząc ze 
sobą wszystkie te punkty. 
Trasa prowadzi bowiem 
z Os. Morskie Oko przez 
Karczew (z podjazdem do 
ronda przy ul. Warsztato-
wej), Osiedle Ługi do cen-
trum Otwocka. Niestety, 
ta teoretyczna zaleta stała 
się już od początku główną 
wadą linii.

Sposób, w jaki wyty-
czono trasę L46 sprawia, 
że autobusem dojedzie 
się prawie wszędzie, tylko 
prawie nigdzie w sposób 
efektywny - w pewnych re-
lacjach w podobnym cza-
sie jak autobusem można 
dojść pieszo... Według 
rozkładu jazdy przejazd  
z przystanku początkowe-
go „Danuty” do ul. Orlej 
(przy dworcu kolejowym) 
zajmuje 23 minuty - dojście 
piesze (2,3 km) 28 minut 
(choć sprawna fizycznie 
osoba bez problemu osią-
gnie czas autobusowy).  
Z przystanku „Kuklińskie-
go” do dworca autobus 
jedzie minutę krócej, pie-
szy, jak poprzednio, idzie  
28 minut. W przypadku gdy 
pasażer chce dojechać  
w okolice Szpitala Powia-
towego (w okolicy znajdu-
je się dużo sklepów, park 
miejski, urząd skarbowy 
itp.), autobus również bę-
dzie o 5 minut szybszy (17 
minut w stosunku do 22). 
Biorąc pod uwagę, że L46 
kursuje raz na godzinę  
(a w weekendy wcale), 
a pieszo można wyjść z 
domu o dowolnej porze 

L46, czyli zabawa w transport miejski
Otrzymaliśmy od Czytel-
nika krytyczną analizę 
niedawno uruchomionej 
linii autobusowej L46 
(Karczew-Otwock). Ko-
mentarz pana Szymo-
na Klemby publikujemy  
w całości. Red.

(bez konieczności posia-
dania biletu), autobus nie 
stanowi atrakcyjnej oferty 
jako transport do centrum 
Otwocka.

Sensowne wytrasowa-
nie linii autobusowej jest 
utrudnione z uwagi na roz-
planowanie (a raczej jako 
efekt braku planowania) 
układu ulic Osiedla Ługi, 
kompletnie nieprzysto-
sowanego do komunika-
cji autobusowej. Problem 
ten można rozwiązać po-
przez uproszczenie trasy 
lub najlepiej uruchomie-
nie dwóch linii. Byłoby to 
rozwiązaniem droższym, 
lecz dającym lepsze efekty  
- w końcowym rezultacie 
korzystniejszym (obsługa 
większej liczby pasażerów 
- a dla tych są uruchamia-
ne autobusy).

Trasa nie jest jedynym 
mankamentem linii L46, 
drugim bardzo poważnym 
jest częstotliwość kurso-
wania. Autobus kursuje bo-
wiem tylko raz na godzinę 
(realizowanych jest po 16 
kursów w każdą stronę). 
W „dwumieście” Otwock-
-Karczew liczącym około 
55 tysięcy mieszkańców 
stanowczo nie odpowia-
da to potrzebom, nawet 
tym podstawowym, jakimi 
są dojazd do szkoły i pra-
cy. Wystarczy spojrzeć na 
rozkłady jazdy komunikacji 
miejskiej w podwarszaw-
skim Legionowie czy pod-
łódzkim Zgierzu (ośrodki 
podobnej wielkości), aby 

zobaczyć, jakie standardy 
spełnia tamtejszy transport 
miejski (choć i tak nie jest 
on tam idealny). Przykładu 
nie należy szukać daleko - 
o potencjale dla transportu 
miejskiego świadczy funk-
cjonowanie prywatnych linii 
firmy MiniBus, której auto-
busy kursują 4-5 razy na 
godzinę. Jeszcze niedaw-
no w godzinach szczytu 
było to 8 razy na godzinę, 
jednakże konkurencja ko-
lei, problemy kadrowe oraz 
niepewność sytuacji praw-
nej (ważą się losy noweli-
zacji ustawy o publicznym 
transporcie zbiorowym, 
która ograniczyłaby funk-
cjonowanie prywatnych 
przewoźników na rzecz 
przewozów organizowa-
nych przez samorządy) 
zdecydowały o ogranicze-
niu oferty (choć ta cały 
czas pozostaje atrakcyjna).

Co więcej, ostatni auto-
bus L46 spod dworca ko-
lejowego odjeżdża o 21:27 
- koniec kursowania linii 
przewidziano stanowczo za 
wcześnie. Na domiar złego 
w dni wolne od pracy (choć 
nie dla wszystkich są to dni 
wolne...) linia nie kursuje w 
ogóle. Osoby, które potrze-
bują transportu codziennie, 
i tak muszą zapewnić sobie 
alternatywny środek trans-
portu (samochód, ewentu-
alnie prywatny MiniBus). 
A skoro muszą mieć alter-
natywny środek transportu, 
linia autobusowa ZTM nie 
jest im już potrzebna.

Z uwagi na koszty funk-
cjonowania nie należy 
oczekiwać, że linia L46 
będzie kursować co kilka 
minut, jednakże absolutnie 
minimalnym standardem 
powinna być częstotliwość 
30 minutowa w dni po-
wszednie (zgodna z czę-
stotliwością linii SKM) oraz 
kursowanie we wszystkie 
dni tygodnia (w niedzie-
le i święta można przyjąć 
częstotliwość godzinną). 
Ostatni kurs autobusu po-
winien odbywać się po 
przyjeździe ostatniego po-
ciągu SKM. Dopiero trzy-
manie się zasady „dojazd 
na każdy i z każdego po-
ciągu SKM” utworzy połą-
czenie, z którego będzie 
można korzystać regular-
nie, a nie od przypadku do 
przypadku.

Nie ulega wątpliwości, iż 
sam fakt uruchomienia linii 
ZTM z Otwocka do Karcze-
wa jest pozytywny, choć tak 
naprawdę stanowi nadro-
bienie zaległości cywiliza-
cyjnych. Transport miejski 
powinien działać efektyw-
nie, zapewniać regularne 
połączenie trasą łączącą 
wiele celów podróży, jak 
najkrótszą trasą - niestety, 
tych postulatów linia L46 
nie spełnia. Chcąc oszczę-
dzić na koszcie uruchomie-
nia linii, władze Otwocka 
i Karczewa zdecydowały 
się na trasę, która powin-
na stać się książkowym 
przykładem „jak nie traso-
wać linii komunikacyjnych”.  

W ten sposób kwota prze-
znaczona na linię L46 nie 
przynosi oczekiwanego 
efektu, należałoby więc 
zaryzykować stwierdze-
nie, że się marnuje. Budżet 
miejski nie jest nieskończo-
ny, jednakże władze miej-
skie powinny wziąć pod 
rozwagę, czy nie lepiej po-
święcić nieco więcej środ-
ków w celu uruchomienia 
prawdziwej linii komunika-
cyjnej, a nie jej karykatury. 
Zwłaszcza, że ponosi się 
już koszty dopłat do biletów 
okresowych ZTM, które na 
terenie Otwocka można 
wykorzystać w ograniczo-
nym zakresie.

P.S. Postanowiłem, ko-
rzystając z dnia urlopu, 
przetestować linię L46. 
Wsiadłem przed 15-tą przy 
Szpitalu Powiatowym. Je-
chało 5 pasażerów, 3 wy-
siadło na Os. Ługi, po jed-
nym przy pomniku kolejki 
oraz na przystanku Stare 
Miasto w Karczewie. Dalej, 
czyli prawie połowę długo-
ści kursu, jechałem sam 
(czyli de facto autobus je-
chał pusty, gdyż ja byłem 
tylko na „wycieczce”). Pod 
koniec trasy (autobus był 
spóźniony, więc nie czekał 
na „pętli”) patrzyłem, czy 
na przystankach w prze-
ciwnym kierunku czekają 
pasażerowie. Nie czekał 
nikt. Czyżby naprawdę nikt 
nie chciał jeździć naokoło?

Szymon Klemba
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Informacje o adopcji:
Schronisko dla Bezdom-

nych Zwierząt  
w Celestynowie

ul. Prosta 3. Kontakt:  
tel. 22 789 70 61, e-mail: 

adopcje@celestynow.toz.pl

Przygarnij mnie!
CELESTYNÓW Schronisko dla 

Bezdomnych Zwierząt zachęca 
do adopcji jego podopiecznych.

LEILA nie pamięta od jak 
dawna jest w schronisku. 
Jej poczciwy pyszczek zdą-
żył już posiwieć. Jest deli-
katna, subtelna i łagodna. 
Zawsze zaczepia, wycią-
gając łapki do przechodzą-
cych ludzi i …nic. Widać 
czeka na swojego człowie-
ka, tylko czy on zdąży? 
Nr 91/15

ENTER nie jest już młody 
ani super atrakcyjny czy 

PALOMA wygląda jak mi-
kroowczarek niemiecki. Ale 
wbrew pozorom jest bardzo 
nieśmiała i delikatna. Stara 
się być niewidzialna. Bez-
piecznie się czuje, będąc 
blisko swego psiego przyja-
ciela. Szukamy spokojnego 
domu, najlepiej z drugim 
psem. Nr 209/18

rasowy. Ale ma ogromnie 
kochające serduszko i bar-
dzo się stara, bo już wie, że 
jego szanse na dom maleją 
z każdym kolejnym rokiem 
życia w schronisku. Jest 
kochanym, łagodnym i nie-
dużym pieskiem. Pomóżmy 
mu! Nr 271/15

Otóż z każdym krokiem, 
gdy oddalamy się od domu, 
a zbliżamy do upragnione-
go miejsca, napotykamy 
śmieci. W zasadzie są tak 
często spotykane przez 
nas, że moglibyśmy mówić 
im: “Dzień dobry, co pan tu 
robi?”. Na ten temat moż-
na by było napisać wiele 
opowiadań, kryminałów czy 
też opowiedzieć o ludziach, 
którzy je wyrzucili. Byłyby 
to różne historie związane 
z wymarzonym pierwszym 
samochodem, budową 
upragnionego domu czy 
też romantyczną kolacją we 
dwoje.

Dlaczego tak się dzieje, 
dlaczego ludzie śmiecą? 
Nie potrafię odpowiedzieć. 
Czyż nie jest łatwiej pose-
gregować w worki i wysta-
wić w wyznaczonym termi-
nie przed posesję dla ekipy, 
która je odbierze?

Pewnie nie, skoro 
wszystko pakuje się do auta 
i wywozi do lasu, mając na-
dzieję, że pozbywa się kło-
potu. Niestety, nic bardziej 
mylnego, ponieważ  w tym 
momencie problem właśnie 
się zaczyna.

Do sprzątania takich 
,,ognisk” śmieciowych wy-
znacza się sztab ludzi. 
Praca zupełnie zbędna,  
a jednak nikt ze śmiecą-
cych nie zwraca na to uwa-
gi. Dla niewtajemniczonych 
w kilku słowach napiszę, 
jak to wygląda, może 
coś zmieni się... Każdy  
z mieszkańców miasta może 
pozbierać śmieci sam, tyl-
ko czemu miałby to robić?  
W związku z tym dzwoni do 
odpowiedniej komórki np. 
w urzędzie miasta, miasto 
zleca to firmie, która dba  
o czystość. Owa firma wy-
syła swoich ludzi i maszyny. 
Oczywiście zdarza się, że 
trudno jest im zlokalizować 
odpady. W końcu jesteśmy 
liderem sosnowych klima-
tów i z każdej strony jest 
jakiś las. Często poświęca 
się na takie działanie kilka 

Nad Świdrem spędziliśmy 
piękną i ciepłą wiosnę, 
upalne i długie lato... Je-
sienią przyszedł czas na 
porządki! Serdecznie za-
praszamy na spływ kaja-
kowy połączony ze sprzą-
taniem rzeki na najbliższą 
niedzielę 7 października.
Zbiórka o 9.00 pod Klu-
bem Smok (Warszawska 
11/13, Otwock), skąd za-
bierze nas autobus.
Będziemy sprzątać  
w dwóch grupach:
1) na odcinku od Woli Kar-
czewskiej do Wólki Mlądz-
kiej
2) na odcinku od Wólki 
Mlądzkiej do Emowa.
Zapewniamy kajaki, trans-
port, rękawiczki i worki. 
Spływ potrwa około 3 go-
dzin.

Tu grzybek,  
tam grzybek, a obok 

GÓRA ŚMIECI
Zmęczeni pracą często uciekamy na łono przyrody, do ciszy i spokoju. Niestety, 
bywa, że tylko w teorii panuje tam ład i spokój. Jesienne spacery nie zawsze mogą 
wprowadzić nas w stan błogości . Dlaczego?

godzin pracy kilku ludzi, 
nie wspominając o kosz-
tach eksploatacji maszyn. 
Ktoś może powiedzieć, że 
można poczekać na akcję 
,,Sprzątanie świata”.

Aż włosy na głowie się 
jeżą, gdy pomyślę, że dzie-
ci w wieku szkolnym napra-
wiają błędy dorosłych ludzi. 
A weźmy np. naszą chlubę, 
czyli rzekę Świder i słynną 
plażę przy moście kolejko-
wym.

Miasto Józefów zainwe-
stowało w beczki o pojem-
ności około 200 litrów. No, 
w taki kosz to i przysłowio-
wy ślepy powinien trafić.  
O nie, nie, nic bardziej myl-
nego. Tu też u ludzi zauwa-
ża się zbyt niski poziom 
kultury osobistej. Najłatwiej 
jest zaobserwować to wcze-
snym poniedziałkowym 
rankiem, nim ktoś odpad-

kami się nie zajmie. Butelki, 
papiery, kubki plastikowe 
czy pieluchy. Strasznie to 
wygląda. Tylko nie wiedzieć 
czemu. Prawdopodobnie ci 
sami ludzie twierdzą, że  
w mieście i okolicy jest 
brudno.To chyba nie są 
wielkie wymagania, jeśli 
oczekujemy tylko trochę 
porządku od użytkowników 
przestrzeni publicznej. Do-
tyczy to także wędkarzy -  
niech nie zapomną zabrać 
puszki po kukurydzy czy 
butelek po napojach.

Na tym kończę swoją 
opowieść o naszej rzece, 
rzece śmieci.

Mam też ogromną proś-
bę, żeby każdy z nas odpo-
wiedział na pytanie - 

czy nie lepiej zwyczajnie 
nie śmiecić?!

Krzysztof Sibilski

Spływ sprzątający Świdrem
Po sprzątaniu spotkamy 
się na przystani wypoży-
czalni Pod Prąd w Emo-
wie na wspólnym ogni-
sku. O jedzenie dla osób 
sprzątających zadbają 
Justyna i Dorota z Roots-
-Vege. Ognisko zakończy 
się o 16, autobus odwie-
zie wszystkich pod Klub 
Smok
Z przyczyn organizacyj-
nych obowiązują zapisy 
- czekamy na Wasze zgło-
szenia pod adresem kon-
takt@chodznadswider.pl.
Organizatorzy: Chodź nad Świ-
der, POD PRĄD - Wypożyczal-
nia kajaków, spływy rzekami 
Świder i Wisła., Kajaki Dyzio
Wspierają nas: Mazovia Outdoor
Sfinansowano ze środków po-
wiatu otwockiego
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POSZUKUJEMY
HANDLOWCA

I DZIENNIKARZA
DO WSPÓŁPRACY

biuro@iotwock.info

PORTAL i TYGODNIK

Wernisaż wystawy pt. 
„Muzyczne Portrety” z oka-
zji jubileuszowej, piętnastej 
edycji Europejskiego Festi-
walu Muzycznego w Otwoc-
ku odbędzie się w ponie-
działek 15 października br. 
o godz.19.00 we foyer Ama-
torskiego Teatru Miejskiego 

Muzyczne  
Portrety EFM

im. S. Jaracza w Otwocku. 
Na wernisażu zaprezen-

towane zostaną portrety wy-
branych, wybitnych artystów 
z ostatnich 14 edycji oraz 
pamiątki festiwalowe. Mamy 
nadzieję, iż wystawa do-
starczy miłych wspomnień 
otwockim melomanom oraz 

zachęci nową publiczność 
do przybycia na koncerty 
XV Europejskiego Festiwa-
lu Muzycznego w Otwocku. 
Ekspozycja potrwa do 12 li-
stopada br.

Wstęp wolny.
Serdecznie zapraszamy

Kama Grott-Tomaszek

We wrześniu 1993 roku 
pierwsze trzy klasy roz-
poczęły naukę w nowym  
liceum, które później obrało 
sobie za patrona wielkiego 
poetę Juliusza Słowackiego. 
5 października br. otwockie  
LO Nr III obchodzić będzie 
swoje 25. urodziny. 

Przez te 25 lat szkoła 
piękniała i zyskiwała na 
znaczeniu w powiecie ( i nie 
tylko ), dbając o jak najlep-
szy poziom nauczania mło-
dzieży i dobrą atmosferę. 
Potwierdzeniem wysiłków 
grona pedagogicznego  
i społeczności uczniowskiej 
jest m.in. „Srebrna tarcza” 
- znak jakości szkoły ozna-

25-latek „Słowak” 

czający zdobycie miejsca  
w czołówce ogólnopolskie-
go Rankingu Szkół Ponad-
gimnazjalnych Perspekty-
wy. Przez ostatnie pięć lat  
LO Nr III im. J. Słowackie-
go legitymuje się tym wy-
różnieniem. 

25 - lecie nie może się 
oczywiście obejść bez 
uroczystości. Zaplanowa-
no ją na 5 października, 
a jej ważnym punktem 
będzie odsłonięcie tabli-
cy pamiątkowej. Ponad-
to organizatorzy zadba-
li o niezwykłą oprawę 
tego szczególnego dnia 
-  oprócz części oficjal-
nej zaplanowano m. in. 

spektakl w wykonaniu 
uczniów, wykład o patro-
nie, wernisaż. A na koniec 
świętowania absolwen-
ci szkoły spotkają się na 
balu, bo to okazja, którą 
trzeba hucznie uczcić.

Obecni uczniowie i na-
uczyciele szykują się in-
tensywnie do uroczystości 
i zapraszają do udziału ab-
solwentów. 

Obchody zaczynają 
się o godz. 8.45 mszą św.  
w kościele parafialnym św. 
Wincentego a Paulo, a od 
godz. 10.00 trwać będą na 
terenie szkoły przy ul. Sło-
wackiego w Otwocku.

Red.

Fot. FB.com//Liceum-Ogólnokształcące-Nr-III-im-Juliusza 
-Słowackiego-w-Otwocku-1268949233211252/
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28 września na uroczy-
stości związane z 5 leciem 
PBP przybyli przedstawi-
ciele Powiatu Otwockie-
go, Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego, instytucji, 
z którymi Biblioteka ściśle 
współpracuje, jak Mazo-
wiecki Park Krajobrazowy, 
Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w Otwocku, czy 
PMDK, dyrektorzy szkół 
podstawowych i średnich 
z terenu naszego powiatu, 
dyrektorzy bibliotek gmin-
nych, nauczyciele bibliote-
karze oraz młodzież z Ze-
społu Szkół nr 2 w Otwocku.

Uroczystości jubileuszo-
we rozpoczęła dyrektor 
PBP, Anna Bielicka zapra-
szając gości do wysłucha-
nia  historii naszej placówki 
i obejrzenia prezentacji o 
naszej działalności. Spo-
tkanie odbywało się pod ha-
słem „Mały jubileusz z Ma-
łym Księciem”, co nie tylko 
nawiązywało do młodego 
wieku biblioteki, ale także 
do 75 rocznicy pierwszego 
wydania „Małego Księcia” 
(w Nowym Jorku w 1943 r.).

5 lat PBP w Otwocku
W tym roku minę-
ło już 5 lat od po-
wstania Powiatowej  
Biblioteki Publicznej 
w Otwocku, która 
oficjalnie swoją dzia-
łalność rozpoczęła  
1 września 2013 r.

Spotkaniu towarzyszyła 
wystawa ilustracji do książ-
ki oraz kolekcja różnoję-
zycznych wydań  „Małego 
Księcia” (w tym w alfabecie 
Braille’a) ze zbiorów na-
szego czytelnika, Mariusza 
Kośmickiego-Żórawskie-
go, jak i wydań polskich ze 
zbiorów Muzeum Książki 
dziecięcej Oddziału Biblio-
teki m. st. Warszawy, Głów-
nej Biblioteki Województwa 
Mazowieckiego.

Kolejnym akcentem na-
wiązującym do tej książki 
był występ Barbary Obary-
-Morawskiej, wielokrotnie 
goszczącej w naszej biblio-
tece poetki i śpiewaczki, 
która pięknie wyrecytowała 
i wyśpiewała znana pio-
senkę Kasi Sobczyk „Mały 
Książę”. Następnie ucznio-
wie klasy maturalnej otwoc-
kiego „Nukleonika” przy-
gotowani przez polonistkę 
Jolantę Wilczek przedsta-
wili meandry miłości głów-

nego bohatera książki oraz 
jego ukochanej Róży.

Po takiej artystycznej 
uczcie dyrektor PBP ode-
brała gratulacje i życzenia 
dalszych jubileuszy i owoc-
nej pracy. Podziękowanie 
za swoją pracę otrzymali 
również pracownicy biblio-
teki z rąk swojej dyrektorki.

Świętowanie jubileuszu 
nie mogło odbyć się bez tor-
tu i innych słodkości, a na 
koniec zebrani goście otrzy-
mali pamiątkowe egzempla-
rze „Małego Księcia” wraz 
okolicznościową pieczątką 
oraz nasze jubileuszowe 
zakładki do książek.

Urodziny naszej biblio-
teki będziemy świętować 
jeszcze przez parę dni, 
podczas których zaprasza-
my do zapisywania się i 
korzystania z naszych zbio-
rów. Nowi czytelnicy przy 
okazji zapisu otrzymają eg-
zemplarz „Małego Księcia”.

 Sylwia Królak

Józefów

Przed Wami kolejny 
„Wieczór z gwiazdami” 
– tym razem na józefow-
skiej scenie zaprezen-
tuje się Artur Andrus  
w swoim recitalu kabare-
towymi. Towarzyszyć mu 
będą muzycy: Wojciech 
Stec – fortepian, gitara 
oraz Łukasz Borowiec-
ki – kontrabas, akordeon. 
Usłyszycie znane, lubiane 
i wciąż przez publiczność 
oczekiwane utwory, które 
są  już niekwestionowa-
nymi przebojami piosenki 

Andrus
zaprasza

kabaretowej. Pojawią się 
także nowe, pochodzące 
z premierowego albumu 
pt. „Sokrates18”. O podró-
żach – dalekich i bliskich. 
Piosenki będą przepla-
tane wierszami, humory-
stycznymi komentarzami, 
anegdotami. Bilety w ce-
nie 40 zł.

7 października  
(niedziela), godz. 18.00

MOK Józefów,  
ul. Wyszyńskiego 1

XV Powiatowy Konkurs Krasomówczy „Poznajemy swoją małą ojczyznę” 
Konkurs odbędzie 

się 12 października 2018 
roku (piątek) o godzinie 
9.00 w Powiatowym

Otwock

Młodzieżowym Domu 
Kultury w Otwocku przy ul. 
Poniatowskiego 10.

Jego celem jest przede 

wszystkim poszerzenie 
przez uczestników wiedzy 
na temat regionu powiatu 
otwockiego pod kątem histo-

rycznym i kulturowym (m.in. 
zwyczaje, obrzędy i zabytki);

Konkurs odbywa się z 
podziałem na kategorie 

wiekowe i jest czteroetapo-
wy. Dokładny regulamin i 
karty zgloszenia na stronie 
pmdk-otwock.pl

W poniedziałek, 15 paź-
dziernika seniorzy spotyka-
ją się w ramach Otwartego 
Dnia w Dziennym Domu 
„Senior+” w Domu Kultu-
ry w Woli Karczewskiej. W 
programie całodniowe za-
jęcia od 10.00 do 18.00. 

Najpierw do godziny 
14.00 zaplanowano część 
edukacyjną z serią prelekcji 

na tematy zdrowia, bezpie-
czeństwa, prawa, polityki 
senioralnej. Po przerwie 
obiadowej natomiast do 
wieczora potrwa część ar-
tystyczna, a w niej m.in. 
występ seniorów DD”Se-
nior+”, projekcja filmu pt. „To 
mój dom” w reż. Krystiana 
Herncisza, przedstawienie 
kabaretowe „Raz na Ludo-

wo”, wspólna biesiada se-
nioralna prowadzona przez 
chór „Akolada”,  warsztaty 
taneczne. Ponadto w pro-
gramie wiele innych atrakcji 
na aktywny dzień.

15 października, 
godz. 10.00

Dom Kultury w Woli 
Karczewskiej,

 ul. Doliny Świdra 6

Wola Ducka

Dzień otwarty w Dziennym 
Domu „Senior+”

Gminny Ośrodek Kul-
tury i Sportu w Celesty-
nowie oraz Biblioteka Pu-
bliczna w Celestynowie 
zapraszają na pokaz filmu 
pt. „Pilecki” połączony ze 
spotkaniem z autorami 
książek „Pilecki śladami 
mojego taty” oraz „Nie-

Rotmistrz  
na ekranie

złomni z oddziału Sosien-
ki”. Wstęp wolny.

10 października (środa), 
godz. 12.00 

hala sportowa  
w Celestynowie,  

ul. prof. H. Koprowskiego 2
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„Pan Jowialski” to po-
zycja obowiązkowa dla 
wszystkich wielbicieli ar-
cymistrza komedii Alek-
sandra Fredry. Spektakl 
komediowy odbędzie się 
w ramach projektu WA-
GON KULTURY w wyko-
naniu aktorów Teatru Pa-
rabuch. „Pan Jowialski” to 
galeria pysznych kome-
diowych postaci na trwa-
le zapisanych w polskiej 
literaturze dramatycznej. 
Tytułowy pan Jowialski 

Arcymistrz 
komedii

sypiący przysłowiami jak z 
rękawa, jego nieodłączna, 
zapatrzona w męża żona, 
pantoflarz syn Szambelan 
i jego druga żona, primo 
voto generałowa majo-
rowa Tuz. To tylko część 
tego zestawu komedio-
wych charakterów. Bilety 
w cenie 20 zł.

14 października nie-
dziela), godz. 18.00

MOK Józefów, ul. 
Wyszyńskiego 1

Kabaret Paranienor-
malni wystąpi w Otwocku 
z paranienormalnym hu-
morem w skeczach z no-
wego programu VIP Tour.

 
Artystów zobaczymy 

m.in.w skeczu „Kino” - ko-
medii pomyłek prezentują-
cej iście czeski humor czy 
fenomenalnym „Porsche”, 
gdzie z poczuciem dumy 
klasycznego Janusza, 
zmierzy się sprzedawca 
samochodów luksusowych. 
Nie zabraknie także sce-
nek z życia codziennego 
czy krzywego zwierciadła 
dla relacji damsko-męskich. 
Na scenie wystąpią Robert 
Motyka i Michał Paszczyk 
oraz gość specjalny, który 
zostanie poddany humory-
stycznej obróbce termicz-

Otwock

Paranienormalni w PMDK
nej. Czy podczas debiutu 
scenicznego uda się chło-
pakom go ugotować, czy 
pozostanie niewzruszony, 
„jak Tommy Lee Jones w 
Ściganym”? Przekonacie 
się już 13 października. 
Występ idealny dla ludzi o 
mocnych mięśniach brzu-
cha, bo artyści zapewniają 
XX minut nieprzerwane-
go śmiechu. Dlatego na 
chandry, lekarze zaczynają 
przepisywać bilety na Pa-
ranienormalnych. Występ 
kabaretu jest jak najlepsza, 
najszybsza i najtańsza z te-
rapii… terapia śmiechem!  
A śmiech to zdrowie! Bilety 
w cenie 65 zł do nabycia w 
PMDK (pokój nr 1). Rezer-
wacje telefoniczne pod nu-
merem (22) 779-33-57 wew. 
40 lub adresem e-mail:  

cezary.gadejski@pmdk-
-otwock.pl

13 października 2018 r., 
godz. 20:30 

PMDK, Otwock,  
Poniatowskiego 10

Józefów

Miejski Ośrodek Kultu-
ry serdecznie zaprasza na 
wykład Waldemara Cze-
chowskiego o Bronisławie 
Piłsudskim połączony z 
prezentacją autorskiego 
filmu dokumentalnego pt. 
„Piłsudski Bronisław – ze-
słaniec, etnograf, patriota”. 

Obraz ten przybliża po-
stać człowieka zawsze 
stającego po stronie słab-
szych. Bronisław Piłsud-
ski - starszy brat Józefa 
Piłsudskiego - marszałka 
Polski to wielki etnograf-sa-
mouk, zesłaniec na katorgę 
(zesłany na 15 lat na wy-
spę śmierci Sachalin), który 
badał mniejszości etniczne 
Sachalinu i Hokkaido. Za-
chował i uratował w swoich 
pracach naukowych ginący 
język Oroków, Niwchów, a 
przede wszystkim Ajnów. 

Zapomniany brat

Nazywany zresztą „Królem 
Ajnów”. Zasłużony dla pol-
skiej etnografii – badacz 
ludów Podhala, Spisza i 
Orawy. 

Bronisław jako pierwszy 
naukowiec stosował fono-
graf Edisona i zapisywał na 
wałkach woskowych mowę 
i pieśni Ajnów oraz do celów 
naukowych używał aparatu 
fotograficznego. Można w 

Bronisławie Piłsudskim wi-
dzieć postać, którą wedle 
standardów i kryteriów kon-
wencji UNESCO nazywa 
się „skarbnicą kultury ludz-
kości” (human living treasu-
re). Wstęp wolny.

19 października  
(piątek), godz. 18.00

MOK Józefów,  
ul. Wyszyńskiego 1

Józefów

Ta wiadomość ucieszy 
wszystkich wielbicieli cy-
klu „Spotkania ze sztuką 
dla dorosłych” – przed 
Wami pierwsze powaka-
cyjne spotkanie. Zacznie-
cie od opowieści o sur-
realizmie w malarstwie. 
Podczas zajęć poznacie 
tajniki pracy słynnego 
artysty René Magritte’a, 
malarza, którego obra-

Sztuka  
powraca

zy wypełniają zagadki 
i melancholia. Spraw-
dzimy także, czy wśród 
surrealistów byli Polacy. 
Prowadzenie: Katarzy-
na Białkowska-Cacko. 
Wstęp wolny.

26 października 
(piątek), godz. 18.00 

MOK Józefów,  
ul. Wyszyńskiego 1

Repertuar Kina Oaza
Otwock

ZEGAR  
CZARNOKSIĘŻNIKA

6 października, godz. 11:00
6 października, godz. 16:00
7 października, godz. 13:00
10 października, godz. 16:00

KLER

8 października, godz. 12:30
8 października, godz. 20:30
9 października, godz. 20:00
10 października, godz. 13:15

BIAŁY
KIEŁ

9 października, godz. 9:00
9 października, godz. 14:15
10 października, godz. 18:15
13 października, godz. 11:00
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Imieniny 
5 października - Apolinarego, Placyda
6 października - Artura, Brunona
7 października - Marii, Marka
8 października - Pelagii, Brygidy
9 października - Ludwika, Dionizego
10 października - Pauliny, Franciszka
11 października - Emila, Aldony

Święta... całkiem nietypowe
5 października - Światowy Dzień Uśmiechu
Radosne święto obchodzone w pier-
wszy piątek października od 1999
roku. Pomysłodawcą tego dnia
był Harvey Ball, autor znanego
na całym świecie symbolu
żółtej uśmiechniętej buzi, tzw.
„smiley face”, stworzonej w
1963 roku. Symbol ten
reprezentować ma dokładnie to,
co na co dzień chcemy widzieć jak
najczęściej u innych ludzi – bezinteresowny
uśmiech i radość życia.

9 października - Międzynarodowy Dzień Pisania Listów
Ta romantyczna i dostojna forma porozumiewania się przegrywa
niestety z smsami i meilami. Tylko do kogo tu napisać jak
wszyscy mają Facebooka? 

10 października - Światowy Dzień Drzewa 
To święto wymyślone przez Juliusa Sterlinga Mortona, sekretarza
rolnictwa Stanów Zjednoczonych, prywatnie miłośnika przyrody. 

Krzyżówka panoramiczna z hasłemKartka z
kalendarza

Hasło krzyżówki panoramicznej  z 28 września 2018: WILLA
"RÓŻA" JABŁOŃSKICH W OTWOCKU

W filmie „Dywizjon 303. His-
toria prawdziwa” Maciej
Zakościelny wcielił się w „Jana
Donalda” Zumbacha,
podpułkownika Królewskich Sił
Powietrznych. Aktor przyznaje,
że to postać wielowymiarowa,
dlatego ta rola była dla niego
sporym wyzwaniem, któremu
chciał jak najlepiej sprostać.
Odczuwa też satysfakcję z tego,
że taki film powstał i dość
wiernie udało się odtworzyć re-
alia tamtych czasów. Zdaniem
Zakościelnego, od momentu
premiery produkcja cieszy się
dużą popularnością i zbiera
pozytywne opinie. 

„Dywizjon 303. Historia
prawdziwa” powstał na pod-
stawie słynnej książki Arkadego
Fiedlera. Na początku polscy
piloci byli niedoceniani i
wyśmiewani, a później stali się
legendą. W ramach Królews-

kich Sił Powietrznych Wielkiej
Brytanii (RAF) stworzyli elitarną
jednostkę, która nie miała sobie
równych. Twórcy filmu ściśle
współpracowali z historykami i
mieli wsparcie rodziny Arkadego
Fiedlera.

– To była wspaniała przy-
goda i widzę, że też ten film
wspaniale odbiera publiczność.
Naprawdę działa ku pokrzepi-
eniu serc i człowiek wychodzi
z niego pozytywnie
naładowany. Temu miał służyć
ten film i cieszę się, że sprostał
temu zadaniu. Bardzo dużo
dostaję wiadomości, że ludzie
płaczą na tym filmie, wzruszeni
wychodzą. Myślę, że taki film
nam był bardzo potrzebny –
mówi agencji Newseria Maciej
Zakościelny, aktor.

Grany przez Zakościelnego
Jan Zumbach był urokliwy,
szarmancki, ale dla wrogów, z

którymi walczył w powietrzu –
bezwzględny. Przyjaciele wołali
na niego Johnny lub Donald,
bo na swoim samolocie malował
postać Kaczora Donalda
trzymającego w ręku kij bejs-
bolowy. Był jednym z na-
jskuteczniejszych pilotów w his-
torii Dywizjonu 303. Po wojnie
wciąż szukał adrenaliny, więc
został najemnikiem, wiążąc się
z ludźmi, którzy nie zawsze
prowadzili legalne interesy.
Zmarł w niewyjaśnionych
okolicznościach.

– Granie postaci autenty-
cznych w oparciu o to, co
można było się o nich
dowiedzieć, samo poczucie,
że gra się kogoś takiego,
wyobrażenie sobie, co oni mogli
tam przeżywać, jakimi ludźmi
musieli być i jak się za-
chowywali na dole, że na górze
mogli robić takie rzeczy. Bardzo

pojemny temat do pracowania
nad nim – mówi Maciej
Zakościelny.

Oprócz widowiska wojen-
nego na widzów czeka również
opowieść o miłości. W filmie
poznajemy losy romansu Zum-
bacha z Victorią Brown (w tej
roli Cara Theobold), oficer bry-
tyjskiego wywiadu. Obok
Zakościelnego można
zobaczyć również Piotra Adam-
czyka, Jana Wieczorkowskiego,

Antoniego Królikowskiego i
Marcina Kwaśnego. Aktorzy
niezwykle dobrze wspominają
atmosferę na planie i możliwość
współpracy z kolegami po fachu
z innych krajów.

– Spotkanie z brytyjskimi
kolegami, z niemieckimi, było
naprawdę czymś fantastycznym,
bo to jest wymiana, jak na stu-
diach się jeździło. Widzimy, jak
ktoś gra, widzimy, jak my na
tym tle wypadamy, co my
myślimy o tym zawodzie, granie
w innych językach. Nie miałem
problemu, żeby 17 godzin być
na planie, bo po prostu była
świetna filmowa atmosfera.
Każdy kombinował, dodawał,
co czuł, że powinien, to była
dyskusja z reżyserem, czuliśmy,
że współtworzymy. Ta energia,
która tam jest, między nami
była bardzo prawdziwa – mówi
Zakościelny.

Maciej Zakościelny: Film „Dywizjon 303. Historia prawdziwa” jest wspaniale odbierany przez
publiczność. Ludzie płaczą, wychodzą wzruszeni – naprawdę działa ku pokrzepieniu serc
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Najprawdopodobniej, bo 
osiągnięcie musi jeszcze 
zostać oficjalnie zweryfi-
kowane przez Biuro Re-
kordów w Londynie. Minie 
więc pewnie jakiś czas, 
zanim szacowna kapituła 
konkursu przeanalizuje do-
starczoną przez organiza-
torów dokumentację z tej 
imprezy w postaci nagrań, 
zdjęć i szczegółowych pro-
tokołów i oficjalnie uzna, że 
w tej nietypowej konkuren-
cji przełamano kolejną ba-
rierę. Ponieważ jednak na 

W Karczewie pobito rekord Guinnessa
Aż 2 600 uczestników wzięło udział 30 września br. na stadionie „Mazura” w Karczewie w biciu rekordu Guinnessa w 
pajacykach. Oznacza to, że poprzedni wynik odnotowany w popularnej Księdze Rekordów w liczbie 1 696 osób wykonu-
jących jednocześnie przez jedną minutę to popularne ćwiczenie, został najprawdopodobniej pobity.

płycie boiska w Karczewie 
ćwiczyło aż o 904 osoby 
więcej, wydaje się, że z po-
twierdzeniem osiągnięcia 
nie powinno być proble-
mów, a jego akceptacja to 
czysta formalność.

Wydarzenie, poza ofi-
cjalnie zarejestrowaną pró-
bą pobicia rekordu, było 
przede wszystkim jednak 
akcją charytatywną, któ-
ra miała na celu zbiórkę 
środków na pomoc czwór-
ce osieroconych dzieci, 

które latem straciły oboj-
ga rodziców w wypadku 
na niestrzeżonym prze-
jeździe kolejowym w Za-
bieżkach. Rodzeństwem 
aktualnie opiekuje się ich 
babcia - Elżbieta, która ze 
względu na opiekę prawną 
nad dziećmi i ich przepro-
wadzkę do jej mieszkania 
w Warszawie potrzebuje 
wsparcia w urządzeniu im 
nowego i bezpiecznego ży-
cia.

 
Te niecodzienne „mi-

strzostwa świata w poma-
ganiu” przyciągnęły tłumy 
mieszkańców z Karcze-
wa, Otwocka, Józefowa i 
okolic, którzy zjednoczeni 
wspólnym celem postano-
wili połączyć przyjemne z 
pożytecznym. Po raz ko-
lejny potwierdziła się stara 
prawda, że sport i pomoc 
potrzebującym to mie-
szanka, która doskonale 
sprawdza się w praktyce. 
Pomysłodawczynią i głów-
ną animatorką wydarzenia 
była znana w otwockim 

środowisku sportowym tre-
nerka fitness - Żaneta Kor-
natowska, wspierana przez 
wolontariuszy z Fundacji 
#Drużyna Błażeja oraz LKS 
Mazur Karczew, z trenerem 
Mateuszem Tereszczyń-
skim na czele i Wspólno-
tę Samorządową Powiatu 
Otwockiego. Szczególne 
podziękowania należą się 
też dla Joanny i Artura Cał-
ka oraz Agnieszki i Piotra 
Pałczyńskich za olbrzymi 
wkład pracy.

To głównie dzięki ich 
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wysiłkom, wszyscy, którzy 
w minioną niedzielę dotarli 
na stadion karczewskiego 
„Mazura”, mogli nie tylko 
przyjemnie spędzić czas, 
ale i zrobić coś pożytecz-
nego. 

Czas płynął więc nie 
tylko na dobrej, sportowej 
zabawie zorganizowanej 
na świeżym powietrzu, ale 
i wspólnej integracji - dzie-
ci, młodzieży i dorosłych. 
Trzeba przyznać, że mimo 
ogromnej skali tego przed-
sięwzięcia, organizacja 

całej imprezy przebiegała 
sprawnie i bez większych 
problemów. Być może dla-
tego, że wszystko odbywa-
ło się pod czujnym okiem 
strażnika Teksasu - Chucka 
Norrisa. Atmosferę umie-
jętnie podgrzewał prowa-
dzący, a znani i lubiani 
dziennikarze i prezenterzy 
telewizyjni - Zygmunt Chaj-
zer i jego syn Filip - którzy 
wsparli organizatorów w po-
prowadzeniu imprezy, dwo-
ili się i troili, aby wszyscy 
byli zadowoleni i dobrze się 

bawili. W trakcie eventu nie 
zabrakło również pokazów 
fitness, jogi i zumby, które 
cieszyły się dużym zainte-
resowaniem zgromadzonej 
na stadionie publiczności. 
To kolejny dowód na to, 
jak bardzo ludziom brakuje 
imprez opartych na aktyw-
ności fizycznej i że chętnie 
biorą w nich udział, jeśli tyl-
ko ktoś zada sobie trud by 
przekonać ich, że to, co ro-
bią ma sens.

Andrzej Idziak

Całkiem spory rekord 
ustanowiono również w 
wymiarze charytatyw-
nym imprezy, ponieważ 
na rzecz czwórki dzie-
ci z Zabieżek: Jakuba, 
Wiktorii, Zuzi oraz Bart-
ka, Fundacja #Drużyna-
Błażeja zebrała kwotę: 
28 757,84 złotych, 100 
dolarów oraz 6,30 euro. 
I nie jest to na pewno 
ostateczna suma, bo 
zbiórka środków będzie 
jeszcze trwać, m.in. za 
sprawą licytacji na stro-
nie internetowej: www.
mazurkarczew.pl

Do wygrania - vo-
ucher na pakiet 3 zabie-
gów na ciało - Icoone 
laser przekazany przez 
Klinikę Arte Drem  (jest 
to zabieg modelujący 
sylwetkę, wyszczuplają-
cy i redukujący cellulit) 
o wartości 1500 zł oraz 
voucher na mezotera-
pię igłową (nawilżającą 
i odmładzającą skórę 
twarzy) o wartości 800 
złotych. Można będzie 

Rekordowa 
statystyka
Na płycie boiska LKS Mazur Karczew 

podczas niedzielnego bicia rekordu Guin-
nessa znajdowało się dokładnie 2 658 
osób, czyli o 962 osoby więcej od obo-
wiązującego rekordu w tej kategorii. Po-
danie dokładnej liczby osób jest możliwe 
dzięki specjalnej bramce zainstalowanej 
przy wejściu, przez którą musiał przejść 
każdy uczestnik wydarzenia.

także wylicytować ba-
danie bio-impedancji 
elektrycznej, które po-
zwala na analizę składu 
ciała (a w szczególności  
tkanki tłuszczowej, mię-
śniowej oraz zawartości 
wody w organizmie).

Gratką dla kibiców 
piłki nożnej będą nie-
wątpliwie buty repre-
zentacji Polski w piłce 
nożnej z autografem jej 
przedstawiciela - Micha-
ła Pazdana przekazane 
na ten cel przez Funda-
cję Poland 21c. A miło-
śnicy malarstwa będą 
mogli nabyć obrazy: Ali 
Osińskiej i Zygmunta 
Trzaskowskiego działa-
jących przy Uniwersy-
tecie Trzeciego Wieku. 
Środki, które uda się 
pozyskać z tych licyta-
cji, w całości zasilą kon-
to rodziny z Zabieżek 
(zgodnie z celami zbiór-
ki publicznej MSWiA Nr 
2018/1657/OR).

AI



5 PAŹDZIERNIKA 201822 SPORT

Cała kwota zasiliła sub-
konto Jowitki w Fundacji 
Dzieciom „Zdążyć z pomo-
cą” i wykorzystana zostanie 
na turnus rehabilitacyjny. W 
biegu wzięło udział ponad 
150 osób oraz kilkadziesiąt 
osób, które żywo dopingo-
wały biegających. Każdy z 
biegaczy otrzymał numer 
startowy, a na mecie pięk-
ny medal, wodę i banany. 
W trakcie imprezy można 
było dodatkowo posilić się 
na stoiskach gastronomicz-
nych, skosztować słodkości 
i domowych potraw, obej-
rzeć profesjonalny sprzęt 
strażacki oraz występ arty-
styczny w wykonaniu mło-
dych tancerek.

Dziękujemy serdecznie 
wszystkim, którzy na róż-

Żadnej dobrej okazji do 
sprawdzenia swoich umie-
jętności i zdobycia medali 
nie odpuszczają zawod-
nicy Klubu Sportów Walki 
Bushi - kolejne weekendy 
września i kolejne starty. W 
ostatnią sobotę zaprezen-
towali się na ósmym turnie-
ju karate kyokushin Polish 
Open Galizia Cup w Le-
żajsku. Okazali się srebrną 
drużyną, a pięcioro zawod-
ników sięgnęło indywidual-
nie po złoto. 

Po udanym występie 
22 września na Ogólnopol-
skim Turnieju Karate Ky-
okushin w Ząbkach, z któ-
rego reprezentanci klubu 
przywieźli cztery medale (3 
złote i srebrny) oraz zado-
wolenia z przeprowadzo-
nych walk, w ostatnią so-
botę września (29.09) znów 
zawodnicy KSW Bushi mie-
li możliwość uczestnicze-
nia w dobrze obsadzonych 
międzynarodowych zawo-
dach.

Do Leżajska na turniej 
Polish Open Galizia Cup 

Relacja z Rekreacyjnego Biegu 
Charytatywnego dla Jowity

+5 201,52 zł oraz ponad 150 kg nakrętek  - to efekt 
zbiórki i licytacji, która towarzyszyła Rekreacyj-
nemu Biegowi Charytatywnemu dla Jowitki.

ne sposoby przyczynili się 
do pomocy w organizacji 
imprezy: wolontariusze z 
#DrużynaJowitki na czele 
z mamą Jowitki Iwoną No-
wak, DM Uroda, Restau-
racja Stylowa, Restauracja 
Angelika, KWW Kierunek 
Otwock, Fundacja Ochot-
nicza Grupa Ratownicza 
Musso4x4, 8 Drużyna 
Harcerska „Szara Łatka”, 
FotoOko-Katarzyna Pie-
tuchowska, Kręcimy dla 
Teosia, Piekarnie Cukiernie 
Putka, Alternatywna Sztuka 
Wyrazu, Ochotnicza Straż 
Pożarna Glinianka, Dziuba 
Team czyli lekkoatleci (Ro-
mek Kwiatkowski).

Klub Batory OSM
Autorzy zdjęć: Katarzyna 

Pietuchowska, OSP Glinianka

Kolejne sukcesy zawodników KSW Bushi
przyjechało ponad 200 za-
wodników z Rumunii. Ło-
twy, Rosji, Ukrainy i Polski z 
organizacji: WKB, Oyama, 
WKO, Sosai Grup, KWF i 
Kyokushinkan.

Ten występ pod wzglę-
dem medalowym był jesz-
cze lepszy od poprzednie-
go - reprezentanci  KSW 
Bushi wywalczyli 10 me-
dali, w tym 5 złotych i za-
jęli drugie miejsce w kla-
syfikacji drużynowej. Jak 
podkreślają instruktorzy, 
turniej wyróżniał się tym, że 
we wszystkich kategoriach 
wiekowych dozwolone były 
kopnięcia w nogi tzw. low 
kick oraz kopnięcia fron-
talne i z wyskoku na strefę 
głowy.

Złote medale: Błażej Po-
lak (kat. chłopców rocznik 
2010-2009 do 30 kg), Ce-
zary Malik (kat. chłopców 
rocznik 2008-2007 do 35 
kg), Adam Różański (kat. 
chłopców rocznik 2006-
2005 do 35 kg), Zuzanna 
Dąbrowska (kat. dziewcząt 
rocznik 2004-2003 do 55 

kg), Krystian Witak (kat. se-
niorów do 70 kg). 

Srebra: Jakub Zdrodow-
ski (kat. chłopców rocznik 
2008-2007 pow. 45 kg), 
Natalia Such (kat. dziew-
cząt rocznik 2006-2005 
do 55 kg), Maciej Żebrow-
ski (kat. chłopców rocznik 
2006-2005 do 50 kg). 

Brązowe medale: Pa-
tryk Frelek (kat. chłopców 
rocznik 2006-2005 do 50 
kg), Wiktor Durel (kat. 
seniorów pow. 70 kg). 
Ponadto klub reprezento-
wali: Jakub Choiński (kat. 
chłopców rocznik 2010-
2009 pow.30 kg), Jan Fila 
(kat. chłopców rocznik 
2010-2009 do 25 kg), We-
ronika Józefowska (kat. 
dziewcząt rocznik 2008-
2007 pow. 45 kg), Aleks 
Wadych (kat. chłopców 
rocznik 2008-2007 do 45 
kg), Dawid Głasek (kat. 
chłopców rocznik 2008-
2007 do 30 kg), Oskar Gę-
bala (kat. chłopców rocz-
nik 2004-2003 do 60 kg).

Sędzią głównym turnieju 

był shihan Paweł Juszczyk, 
a sędziami Agnieszka Wi-
nek oraz Krystian Witak. 

Zawodnikom sekundował 
Mikołaj Pałyska.

AW/Red.
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Sanatoryjne retro-kryminały

Rabusie- dżentelmeni
Jak relacjonowały „No-

winy Codzienne”, w  mar-
cowy późny wieczór 1933 
roku z pensjonatu „Zachę-
ta” na spacer wyszły dwie 
zamożne panie Natalja 
Brzeska i Janina Szpilrajn. 
Szły wzdłuż toru kolejowe-
go w kierunku Śródborowa 
i niestety trasa okazała się 
pechowa. „W chwili, gdy 
przechodziły przez lasek 
Pinkerta, dwaj nieznajomi 
mężczyźni wydobyli rewol-
wery i zażądali gotówki. P. 
Brzeskiej zrabowano futro 
karakułowe wartości kilku 
tysięcy złotych, broszkę 
i 40 zł gotówką, jej towa-
rzyszce zaś złoty zegarek.

Bandyci, z których je-
den słabo mówił po polsku, 
byli tak uprzejmi, że spytali 
się p. Brzeskiej, czy dale-
ko mieszka. Otrzymawszy 
odpowiedź, oświadczyli, 
że futra nie zwrócą, gdyż 
z powodu małej odległości 
nie ma obawy zaziębienia. 
Zagroziwszy rewolwerami 
w razie alarmu, napastnicy 
zbiegli”. 

Panie wróciły biegiem do 
pensjonatu i co zrobiły? Jak 
to damy w tamtych czasach 
- zemdlały. Uprzejmych zło-
dziei szukał tuzin otwockich 
policjantów. Przepadli jed-
nak razem z precjozami. 

„Czarny Julek”  
kontra astmatycy

Myślicie, że popijawy w 
sanatoriach to wynalazek 
PRL-u? Oj nie, ta rozrywka 
ma dłuższą tradycję... Taką 
oto historię relacjonował 
„Kurier Codzienny”. 

W listopadzie 1933 r. na 

Dwudziestolecie międzywojenne za sprawą komedii 
kryminalnych o inteligentnych złodziejach-dżentelme-
nach i zalotnych, eleganckich kobietach ma dla nas 
swój niezaprzeczalny urok. Otwock z tamtych czasów 
mógłby być znakomitą sceną do tego typu produkcji, 
bowiem dzięki sanatoriom przyciągał wielu zamożnych 
kuracjuszy, a ich śladem  podążali bezczelni złodzie-
je, utracjusze bez zahamowań i różne groźne opry-
chy. Pikantne i zabawne historie, będące wynikiem ich 
spotkań, często zapełniały kolumny ówczesnych tzw. 
brukowców, takich jak „Kurier Codzienny” czy „Nowiny 
Codzienne”. 
Trzeba przyznać, że piszący dla nich dziennikarze mieli 
duże poczucie humoru i potrafili wydobyć z opisywa-
nych, nieprzyjemnych przecież historyjek element ko-
mediowy.  Ich relacje to gotowy materiał na kolejny hit 
typu “Vabank” czy „Hallo Szpicbródka”. Oto parę przy-
kładów sprzed 85 lat. Całą kolekcję gazetowych historii 
z dwudziestolecia możecie znaleźć na stronie Muzeum 
Ziemi Otwockiej.

rekonwalescencje do po-
pularnego pensjonatu dr E. 
w Otwocku przybył 22-let-
ni Juliusz N. Ten znany z 
szalonego temperamentu 
żydowski młodzieniec w 
gronie znajomych zwany 
był ,,Czarnym Julkiem”.  
Po kilkumiesięcznej cho-
robie miał on już najwy-
raźniej dość spokojnego 
odpoczywania. W sobotni 
wieczór w pensjonacie od-
wiedzili go towarzysze jego 
butelkowo-dancingowych 
zabaw. „Była godzina 1 w 
nocy. Wszyscy mieszkań-
cy uzdrowiska, astmatycy, 
sercowi, płucni, nerkowi i 
inni posiadacze t.p. przy-
krych dolegliwości spali 
spokojnie, gdy nagle roz-
legł się… huk strzału. W 
pensjonacie powstał nie 
dający się opisać rwetes 
i popłoch. Na korytarzach 
ukazały się trupio-blade po-
stacie w pidżamach, koszu-
lach i szlafrokach.

– Atak gazowy! Niemcy 
już idą! Bandyci!…

Wtem rozległ się dru-
gi strzał i na progu swego 
pokoju ukazał się „Czarny 
Julek” z dymiącym rewol-
werem w ręku.

– Ręce do góry! – zako-
menderował.

Wszyscy stanęli jak wry-
ci z podniesionymi rękami. 
Tylko bankier S. załamał 
się i upadł nieprzytomny na 
podłogę. Dalsze rozkazy 
były o treści niecenzuralnej, 
nie dającej się powtórzyć.

Tymczasem w sukurs 
wesołemu rekonwalescen-
towi pośpieszyli jego towa-
rzysze. Znany ze swoich 
wyczynów w nocnych lo-

kalach p. R. przystąpił do 
ściągania pidżamy z leka-
rza dentysty Fr., który wołał 
na cały głos:

– Ja mam żonę, ja mam 
dzieci!”. 

Przerażonych pensjo-
nariuszy wyratowali z rąk 
„Czarnego Julka” i jego 
kompanów stróż Piotr, 
który zwabiony okrzyka-
mi przybiegł z grubą laską 
oraz inni członkowie służ-
by. Jak podaje „Kurier Co-
dzienny” - „resztę rekon-
walescencji musiał „wesoły 
Julek” odbywać w innym 
pensjonacie, który policzy 
mu podwójną taksę – jedną 
za utrzymanie, drugą zaś… 
za ryzyko”.

Kokaina w sanatorium 
dla gruźlików 

Z kolei w grudniu tego 
samego roku, ten sam 
„Kurier” donosił o rozbiciu 
groźnej, międzynarodo-
wej bandy zajmującej się 
przemytem narkotyków. Jej 
szefem był pochodzący z 
Wiednia Halpern. Wpadł 
dzięki wścibskiemu gościo-
wi warszawskiego hotelu 
Bristol, który zamieszkał w 
tym samym pokoju co po-
przednio bandzior i... ode-
brał oraz przeczytał jego 
list.

Siatka Halperna oplata-
ła cały kraj. A w Otwocku, 
w pewnym pensjonacie ... 

pomocnicy Haperna za-
instalowali sobie „cichą” 
hurtownię dla swojego nie-
legalnego importu. „W pen-
sjonacie tym przebywali za-
zwyczaj gruźlicy i nikt by nie 
przypuszczał, że znajduje 
się tam wielka, potajemna 
hurtownia przemyconych 
narkotyków. W soboty i 
niedziele zjeżdżali się tam 
rozmaitości osobnicy, rze-
komo na wypoczynek i grę 
w brydża, a tymczasem 
byli to agenci szajki, którzy 
przyjeżdżali po odbiór nar-
kotyków”.

Oj niełatwo było w 
otwockich sanatoriach spo-
kojnie się leczyć.

Kazimiera Zalewska

Widok ogólny jednego z pensjonatów od strony ogrodu. Otwock, 1918 - 1939.  
Fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Sanatorium Przeciwgruźlicze doktora Władysława Przygody w Otwocku. 1926.  
Fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Sanatorium przeciwgruźlicze, Otwock. 1943-07. Fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego


