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Kwiaty przy tablicy Wojciecha
Szpakowskiego złożyli
A.Wysoczański i M. Kraśniewski

Andrzej Duda – Prezydent RP

z wizytą w Otwocku

We wtorek, 8 marca, w Otwocku gościliśmy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę

– Szanowny Panie Prezydencie, to dla nas ogromny zaszczyt
gościć Pana w naszym mieście.
Jest to pierwsza oficjalna wizyta
głowy państwa w Otwocku, mam
jednak nadzieję, że nie ostatnia. Rok 2016 jest dla naszego
miasta wyjątkowy, bowiem w
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tym roku obchodzimy jubileusz
1OO-lecia nadania praw miejskich, i korzystając z okazji,
chciałbym serdecznie zaprosić
pana prezydenta na obchody
w listopadzie. Pragnę również
powitać, przybyłego wraz z Prezydentem, sekretarza Stanu

Kancelarii Prezydenta RP Pana
Pawła Solocha, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Witam również tak licznie przybyłych mieszkańców Otwocka.
Szanowni Państwo, ten rok jest
wyjątkowy, ale i dzisiejszy dzień
jest wyjątkowy. W dniu wizyty
tak szacownego gościa, obchodzimy Dzień Kobiet. Pozwolą
Państwo, że w imieniu męskiej
części społeczeństwa Otwocka
złożę wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
szczęścia, pomyślności i spełniania marzeń, nawet tych najskrytszych. Z całego serca życzę Paniom, aby ten Dzień Kobiet trwał
przez cały rok. Wszystkiego najlepszego!
Panie prezydencie, Pańska wizyta jest dla nas szczególnym wyróżnieniem i jestem przekonany,
że wielu mieszkańców Otwocka na długo ją zapamięta. Mam
nadzieję, że również Otwock
pozostanie w Pańskim sercu na
dłużej – mówił Prezydent Miasta
Otwocka Zbigniew Szczepaniak
Była to pierwsza wizyta Prezydnta Andrzeja Dudy w Otwocku, która przypadła na 100-lecie
miasta. Złożył on mieszkańcom
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Pamięci Żołnierzy Wyklętych!
W Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych 1 marca odbyła się
uroczystość z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
„Żołnierze Wyklęci” to polscy patrioci, którzy walczyli podczas
II wojny światowej z okupantem hitlerowskim. Po „wyzwoleniu” kraju
przez Armię Czerwoną i Ludowe
Wojsko Polskie żołnierze ci byli
rozstrzeliwani lub zamykani w więzieniach i katowani. Tylko części
z nich udało się doczekać wolności
i opowiedzieć o tym, jak mimowol-

nie stali się „wyklętymi” Polakami.
Uroczystość patriotyczna przygotowana przez uczniów klas
mundurowych odbyła się na terenie ZSE-G w Otwocku. Miasto
Otwock reprezentował naczelnik
Wydziału Kultury i Promocji Andrzej Wysoczański, zaś Radę
Miasta radny Marcin Kraśniewski. Z okazji Narodowego Dnia

najserdeczniejsze
życzenia
i gratulacje z tej okazji. Mieszkankom Otwocka życzył ponadto
w Dniu Kobiet żeby „spotykały
się z szacunkiem i życzliwością
(...) w swojej codzienności”.
Prezydent nawiązał także do historii miasta. – Otwock bardzo
ciężko przeżył tragedię drugiej
wojny światowej. Liczba mieszkańców miasta zmniejszyła się
o jedną trzecią z tego względu,
że kilka tysięcy obywateli miasta pochodzenia żydowskiego
zostało stąd po prostu wywiezionych i zamordowanych, głównie
w Treblince. Ale patrząc proporcjonalnie do całości naszego kraju i wszystkich miast, to państwo
właśnie, jako mieszkańcy Otwocka, mają najwięcej drzewek w instytucie Yad Vashem i najwięcej
obywateli Otwocka jest tam właśnie wpisanych, jako ci, którzy
dawali dowód nie tylko Rzeczypospolitej przyjaciół, tej Rzeczypospolitej, w której ludzie razem
umieli współżyć, ale przede
wszystkim
Rzeczypospolitej
opartej na silnych wartościach,
na wielkiej wartości człowieczeństwa, na wielkiej wartości pomocy
bliźniemu i gotowości do ryzyka
nawet własnego życia; bo przecież tak było, wtedy, kiedy inni
znajdowali się w trudnej sytuacji.
To jest, proszę państwa, wielka
i piękna spuścizna, z której muszą
państwo być dumni – powiedział
prezydent. Zwrócił też uwagę na

unikatowe zabytki architektury
związane z przeszłością miasta
jako uzdrowiska, znanego przez
wiele lat jako centrum leczenia
chorób płuc.
Prezydent wypowiedział się też
o kwestiach dotyczących całego państwa. – Polska wymaga
zrównoważonego rozwoju. – Absolutnie nie zapominam o moich
wyborczych zobowiązaniach –
podkreślił. Zaznaczył, że ma wizję Rzeczypospolitej, że chciałby,
aby się rozwijała, by była państwem silnym, w którym panuje porządek, w którym wszyscy
będą mogli czuć się bezpiecznie,
że będzie państwem sprawiedliwym i uczciwie traktującym swoich obywateli.
Andrzej Duda podczas wtorkowego spotkania z mieszkańcami Otwocka w Parku Miejskim
powiedział także, że są ludzie,
którzy mają inną wizję Rzeczypospolitej, którzy uważają, że proponowane zmiany doprowadzić
mogą do podważenia ich pozycji
– pozycji, jaką zajmowali przez
27 lat i przywilejów, jakie udało
im się zdobyć. – Wizje państwa
mogą być różne, ja natomiast
przede wszystkim chcę dwóch
rzeczy. Chcę, żeby Polska była
krajem sprawiedliwym, a to oznacza m.in. zrównoważony rozwój. Dla mnie to przede wszystkim mniej więcej równe szanse
w każdym fragmencie Rzeczypospolitej. Prezydent przyznał, że

Pamięci Żołnierzy Wyklętych
zostało wygłoszone przemówienie okolicznościowe. Kolejnym
punktem programu było przeprowadzenie apelu pamięci przez
strzelców Jednostki Strzeleckiej
Związku Strzeleckiego „Strzelec” im. Żołnierzy AK IV Rejonu
„Fromczyn” uczniów klas mundurowych. Po zakończeniu uroczystości złożono kwiaty przy tablicy
pamiątkowej plutonowego podchorążego Wojciecha Szpakowskiego ps. „Wojtek” znajdującej
się przy ul. Kościuszki 5.
jest to trudne zadanie, ale jego
ambicją jest, aby przynajmniej
rozpocząć jego realizację. – Nie
obawiajcie się Państwo, prezydent się nie boi – podkreślił. –
Chcę jasno powiedzieć: spokojnie, będę realizował swoje. Nie
zniechęci mnie do tego żaden
krzyk, żadne kalumnie rzucane przez ludzi, którzy zostali
w ostatnim czasie „odspawani”
od stołków, na których wydawało im się, że będą siedzieli przez
lata – dodał.
– Powtarzam jeszcze raz: Szanowni
Państwo,
spokojnie.
Zrealizujemy naprawę Rzeczypospolitej – krok po kroku – zapewnił prezydent.
Prezydent deklarował, że Polska
przyspieszy rozwojowo. – I to
będzie dla państwa odczuwalne
już w perspektywie tej jednej kadencji – dodał, zwracając się do
mieszkańców Otwocka.
Podkreślał, że polskie społeczeństwo przetrwało i potrafiło
kilkakrotnie w historii odbudować
państwo, jego potencjał i siłę tylko dlatego, że w społeczeństwie
były wartości, których nigdy nie
dało nam się odebrać. – Niech
one trwają, niech się wzmacniają
i niech taka właśnie będzie polska polityka – zaznaczył prezydent.
Część materiałów pochodzi
ze strony internetowej
www.prezydent.pl
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Druhowie OSP
z nowymi zarządami

Skład Zarządu OSP Otwock – Wólka Mlądzka
Prezes – Robert Rybka
Wiceprezes – Mirosław Kałowski
Naczelnik – Mariusz Smolak
Z-ca Naczelnika – Daniel Kwiatkowski
Skarbnik – Grzegorz Michalski
Sekretarz – Monika Cacko
Gospodarz – Paweł Gołąb

W marcu odbyły się walne zabrania sprawozdawczo-wyborcze w dwóch jednostkach ochotniczych straży pożarnych – w Jabłonnie i Wólce Mlądzkiej.
Skład Zarządu OSP Otwock – Jabłonna
Prezes – Józef Kopka
Wiceprezes – Marian Ładnowski
Naczelnik – Paweł Żelazko
Z-ca Naczelnika – Michał Kopka
Skarbnik – Ewa Szymańska
Sekretarz – Kacper Pasternak
Gospodarz – Piotr Świercz
Członek Zarządu – Michał Janiak

Odprawa roczna w Komendzie
Powiatowej Policji w Otwocku
W spotkaniu uczestniczyli Komendant Powiatowy Policji p.o. podinsp. Andrzej Karpiński, Starosta Powiatu Otwockiego
Mirosław Pszonka, Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak, a także przedstawiciele lokalnych samorządów,
służb i instytucji współpracujących na rzecz bezpieczeństwa oraz kadra kierownicza otwockiej komendy
W Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w
Otwocku 28 lutego odbyła się odprawa roczna podsumowująca wyniki i efekty pracy otwockich policjantów za 2015 rok. Podinspektor Andrzej Karpiński zaprezentował zgromadzonym gościom stan
kadrowy jednostki, omówił dyscyplinę służbową
oraz przedstawił ilość środków finansowych przeznaczonych przez poszczególne samorządy i inne
instytucje na rzecz Policji.
Komendant Powiatowy Policji w Otwocku omówił
szczegółowo pracę pionu prewencji otwockiej komendy. Mianowicie w ubiegłym roku nasi policjanci
podjęli 25 635 interwencji, średnio interweniowali
70 razy na dobę. Policjanci pionu prewencji zatrzymali ogółem 1151 osób. W 2015 roku zabezpieczono
238 imprez przy ogólnym udziale 1667 policjantów.
Omówiony został także stan bezpieczeństwa w ruchu
drogowym na terenie całego powiatu. Na duże uznanie zasługuje fakt, iż w minionym roku zmniejszyła się
liczba wypadków i osób rannych w tych zdarzeniach.
Zmniejszyła się również liczba osób, które poniosły
śmierć na skutek wypadków drogowych.
Policjanci drogówki, zespołu ds. nieletnich oraz dzielnicowi przez cały 2015 rok prowadzili działania profilaktyczne mające na celu kształtowanie wśród dzieci i młodzieży odpowiednich zasad postępowania.
Podczas spotkań przedstawiano i utrwalano podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Prowadzone były także zajęcia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od środków odurzających.
Podinspektor Andrzej Karpiński zaprezentował również wyniki osiągnięte przez pion kryminalny. Wskaźnik skuteczności ścigania sprawców przestępstw
był w 2015 roku na wyższym poziomie niż w latach
poprzednich. Komendant przypomniał i omówił najciekawsze sprawy prowadzone przez funkcjonariuszy wydziału dochodzeniowo-śledczego, referatu do
walki z przestępczością gospodarczą i kryminalnych.
Podsumowując swoje wystąpienie, Komendant Powiatowy Policji w Otwocku p.o. podinsp. Andrzej Karpiński podziękował wszystkim policjantom za trud
i ciężką pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa
obywateli powiatu otwockiego. Podkreślił również,
że osiągnięte wyniki i efekty pracy funkcjonariuszy
są możliwe między innymi dzięki ścisłej współpracy
z lokalnymi władzami, samorządami, instytucjami
państwowymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, mediami oraz społecznościami lokalnymi.
W trakcie odprawy głos zabrali również zaproszeni
goście. Swoje podziękowania za stan bezpieczeństwa w mieście i gminach wyrazili Starosta Powiatu
Otwockiego Mirosław Pszonka, Prezydent Miasta
Otwocka Zbigniew Szczepaniak oraz Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa
Miasta Otwocka Janusz Goliński.
KPP

WYWIAD

Ponad 5 tys. dzieci w Otwocku
skorzysta na Rodzina 500+
Od 1 kwietnia br. jednostki samorządowe w całym kraju ruszają z realizacją rządowego programu Rodzina 500+. O stan
przygotowań do wykonania zadania w Otwocku oraz o najważniejsze informacje, potrzebne rodzicom starającym się
o świadczenia wychowawcze w ramach programu, zapytaliśmy wiceprezydent Miasta Otwocka Agnieszkę Wilczek
Czy szacunkowo już wiadomo,
ile rodzin w Otwocku może skorzystać z programu Rodzina
500+?
Według wstępnych szacunków,
z Programu Rodzina 500+
w Otwocku może skorzystać ok.
2600 rodzin, w tym ok. 5500 dzieci.
W jaki sposób w Otwocku będzie można składać wnioski
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego?
Wnioski o ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego będzie można składać od 1 kwietnia
2016 r. w następujący sposób:
• osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otwocku ul. Sosnowa 4,
• drogą pocztową,
• przez Internet za pomocą systemów teleinformatycznych wskazanych przez Ministerstwo Rodziny
Pracy i Polityki Społecznej,
• przy użyciu portalu Emp@tia
na stronie internetowej www.empatia.mrpips.gov.pl po uwierzytelnieniu wypełnionego wniosku
bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym,
• ePUAP – za pomocą Platformy
Usług Elektronicznych po uwierzytelnieniu wypełnionego wniosku
bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym,
• PUE, udostępnianej przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych;
• banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.
Z informacji przekazanych przez
Ministerstwo Cyfryzacji wynika, że
dotychczas 18 banków podpisało
porozumienie o współpracy w za-

kresie składania wniosków za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej: Alior Bank SA,
Bank BPH SA, Bank Handlowy
w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank
Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA,
Smart Bank, ING Bank Śląski SA,
mBank SA, PKO Bank Polski SA,
Raiffeisen Bank Polska SA, SGB
-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA,
Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA.
Zachęcamy mieszkańców do składania wniosków drogą elektroniczną.
Z czym, według Pani przewidywań, mogą mieć problemy rodzice/opiekunowie starający się
o świadczenie wychowawcze
w ramach ww. programu?
Rodzic składający wniosek o świadczenie wychowawcze na drugie
i kolejne dzieci nie powinien mieć
problemów w otrzymaniu świadczenia, natomiast rodzic składający wniosek na pierwsze dziecko
musi spełnić kryterium dochodowe,
które wynosi 800 zł netto na osobę
w rodzinie, natomiast w przypadku posiadania dziecka niepełnosprawnego 1200 zł netto na osobę
w rodzinie. Rokiem, z którego ustalany będzie dochód rodziny jest rok
2014, przy uwzględnieniu dochodu
uzyskanego i utraconego.
Czy otwocki OPS jest już gotowy na realizację programu?
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Otwocku jest w trakcie przygotowań do Programu Rodzina 500+.
Pierwsza część pracowników zo-

stała przeszkolona, druga tura
szkoleń odbędzie się pod koniec
marca.
Czy na początek okresu składania wniosków, prawdopodobnie z dużą frekwencją zainteresowanych, jest przewidziany
w OPS dodatkowy personel?
Przy realizacji ustawy kadrę stanowić będą doświadczeni pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych
i Alimentacyjnych oraz nowo przyjęci pracownicy.
Czy jest przewidziana jakaś pomoc dla osób, które będą miały
problem z wypełnieniem wniosku
o świadczenie i jeśli tak, to gdzie
będzie można uzyskać poradę?
Pomoc w wypełnianiu wniosków
będą
świadczyć
pracownicy
Ośrodka. Dodatkowo informacje
dostępne są na stronie www.opsotwockpl w zakładce Rodzina 500+.
Został tam umieszczony wniosek
do pobrania oraz przykładowy,
wstępnie wypełniony, wniosek:
http://www.opsotwock.pl/index.
php/rodzina-500.
Jakie jeszcze sprawy przy ustalaniu prawa do świadczenia uważa
Pani za istotne dla rodziców/opiekunów?
Od 1 kwietnia 2016 r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków
o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Otwocku,
ul. Sosnowa 4. Wniosek można
złożyć w dogodnym dla siebie terminie. Jeśli wniosek złożony zostanie do 1 lipca 2016 r. (włącznie),
świadczenie będzie wyrównane od
1 kwietnia 2016 r.
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O TYM SIĘ MÓWI

Wybrałem Otwock
i tu płacę podatki
Gdyby nie podatki z mojego PIT-u, nie powstałoby wiele ważnych inwestycji:
placów zabaw, boisk, ścieżek rowerowych, dróg, chodników i kanalizacji.
Liczy się nie tylko 1% podatków, który warto przekazać lokalnym organizacjom
pożytku publicznego (pełną listę organizacji – z terenu naszego miasta – uprawnionych do otrzymania 1% podatków publikujemy poniżej), ale także nasze miasto!
Ustawa o podatku dochodowym
od osób fizycznych ustanawia rozliczanie się zgodnie z miejscem
zamieszkania. Czyli jeśli składając
zeznanie podatkowe za 2015 rok,
w tym roku mieszkałeś w Otwocku – to Twoje podatki powinny
trafić właśnie tutaj, a Twój PIT powinien zostać złożony w Urzędzie
Skarbowym w Otwocku.
Jeśli nie jesteś zameldowany, ale
mieszkasz w Otwocku to najbliższe roczne zeznanie podatko-

we wypełnij jako podatnik zgodnie z miejscem zamieszkania
(Otwock). Nie musisz posiadać
tytułu prawnego do lokalu, w którym mieszkasz.
Jeśli chcesz, aby Urząd Skarbowy w Otwocku miał także Twój
aktualny numer konta, dane kontaktowe albo inny adres do korespondencji niż zamieszkania to
do zeznania dołącz druk ZAP-3.
Taką czynność trzeba wykonać
tylko raz!

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego
Komu przekazać i gdzie znaleźć dane organizacji pożytku publicznego, której chcemy podarować nasz 1%?

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO W OTWOCKU
KRS

NIP

0000016301

Nazwa

Miasto

Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z upoOtwock
śledzeniem umysłowym „KOŁO” w Otwocku

0000126492 5321813353 Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Otwock
0000157999

Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa
Powiatu Otwockiego

Otwock

0000177883 5321813353

Otwockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe
„KLUB ABSTYNENTA PANACEUM”

Otwock

0000241679

Fundacja Animacja

Otwock

0000245903

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Nazaret

Otwock

0000336442 5321813353

„Fundacja Domowe Hospicjum
Dziecięce PROMYCZEK”

Otwock

0000404955

Fundacja „Otwocka Jedynka”

Otwock

0000406183

Fundacja na rzecz przeciwdziałania
marginalizacji społecznej PRO HOMINI

Otwock

Początek nowego roku jest zawsze okresem rozliczeń z urzędem skarbowym. Składając
roczne zeznanie podatkowe PIT
(-36, -36L, -37, -28, -38) możemy wpisać w odpowiednią rubrykę, komu chcemy przekazać
1% naszego podatku. My, jako
podatnicy nic na tym nie tracimy,
ale za to możemy wpłynąć na
to, do kogo trafi część pieniędzy
z naszego podatku. Wcześniej
wspomniany 1% może być przekazany na organizację pożytku
publicznego. Statut organizacji
pożytku publicznego może uzyskać organizacja, stowarzyszenie bądź podmiot, który prowadzi
działalność na rzecz ogółu społeczności, albo określona grupa
wyodrębniona ze względu na
ciężką sytuację życiową lub materialną. O nasz 1% nie musimy
się martwić, bowiem organizacja
pożytku publicznego ma obowiązek przeznaczenia całości
dochodu (nie tylko z 1%, ale też
z darowizn) na działalność organizacji. Na terenie naszego
miasta funkcjonuje kilka takich
organizacji. Wykaz wszystkich
organizacji działających na terenie naszego kraju można znaleźć
na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
(www.mpips.gov.pl).
Jak przekazać 1%?
Aby przekazać 1% podatku na
wybraną przez nas organizację pożytku publicznego, należy
wypełnić odpowiednią rubrykę
w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37,
PIT-28, PIT-38). Aby prawidłowo wypełnić rubrykę „Wniosek
o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”, musimy
znać nazwę i numer, pod jakim
widnieje ona w Krajowym Rejestrze Sądowym (dane te znajdziemy na stronie internetowej
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – www.mpips.gov.pl).

AKTUALNOŚCI

Pomoc dla
pokrzywdzonych
Jeżeli potrzebujesz pomocy z powodu: przemocy w rodzinie, kradzieży, oszustwa, rozboju, pobicia, uchylania się od
alimentów, groźby karalnej, stalkingu, uszkodzenia ciała albo innego przestępstwa, możesz zgłosić się po pomoc
Każda osoba, która doświadczyła przestępstwa
lub jest bliskim członkiem rodziny osoby pokrzywdzonej, może uzyskać w naszej placówce bezpłatną pomoc psychologiczną i prawną oraz pomoc materialną, w tym m.in.: pokrycie kosztów
świadczeń zdrowotnych, zakupu lekarstw i wyrobów medycznych, pokrycie kosztów związanych
z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, wyjazdy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, pokrycie
kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia, finansowanie okresowych dopłat
czynszowych, finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub transportu specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnością, bony
na zakupy żywnościowe.
Od stycznia 2016 roku także osoby mieszkające
w Otwocku i okolicach mogą bezpłatnie korzystać
z pomocy w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.
Osoby, które stały się ofiarami przemocy w rodzinie, groźby karalnej, starkingu, rozboju, pobicia, kradzieży, oszustwa lub innych czynów karalnych, mogą korzystać z pomocy psychologów
i prawników, specjalistów z „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia.
Filia w Otwocku mieści się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku,
ul. Komunardów 10. Dyżur prawnika odbywa się
w każdy wtorek w godz. 14.00–19.00,
Dyżur psychologa w każdy wtorek w godz. 9.00–
14.00 oraz każdą środę 10.00–15.00
Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny
w celu umówienia się na spotkanie ze specjalistą tel.
731 303 660 czynny w dni powszednie 8.00–18.00.
Pomagamy osobom, które zostały pokrzywdzone
i nie są w stanie same przebrnąć przez procedury
sądowe, a także potrzebują wsparcia psychologicznego, aby powrócić do pełni życia zawodowego, osobistego i społecznego. Poza pomocą
psychologiczną i prawną możliwe są także różne
formy pomocy materialnej dostępne w ramach
Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
i Pomocy Postpenitencjarnej.
Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się
pod adresem: www.niebieskalinia.pl.

IV Mistrzostwa FIFA 16
W sobotę, 12 marca odbyły się IV Mistrzostwa Powiatu
w symulator sportowy FIFA 16
Niewątpliwie e-sport staje się coraz bardziej popularną formą rywalizacji na świecie. Zawodnicy
zajmujący się profesjonalnym graniem w gry mają
sponsorów oraz biorą udział w wielu prestiżowych
turniejach organizowanych na skalę światową.
Już po raz czwarty Osiedlowy Klub Batory zorganizował Mistrzostwa Powiatu Otwockiego w popularnym
symulatorze piłki nożnej – FIFA 16. W turnieju wzięło
udział w sumie 40 zawodników – 32 w kategorii open
oraz 8 w kategorii junior (uczniowie szkół podstawowych). O rosnącej popularności otwockiego turnieju
świadczy to, że do rywalizacji stanęli nie tylko mieszkańcy naszego powiatu, ale także okolicznych miast,
m.in. Grójeca, Wołomina. Zawodnicy zostali podzieleni na grupy, w których walczyłi o wyjście do fazy pucharowej. Rywalizacja była bardzo zacięta, a poziom
bardzo wysoki. W kategorii open pierwsze miejsce
zajął Marcin Siwak, zaś w kategorii junior Grzegorz
Oleksiak. Zawodnicy za zwycięstwo otrzymali medale, puchary oraz nagrody rzeczowe.

W teatrze praca wre
Budynek Teatru Miejskiego im. Stefana Jaracza służył
mieszkańcom od 1935 roku. W 2014 roku rozpoczęto prace
budowlane mające na celu przywrócenie budynkowi dawną świetność. Oddanie obiektu do użytku planowane jest
w listopadzie br
Inwestycja realizowana jest od jesieni 2014 roku i ma
na celu rozbudowę oraz remont niefunkcjonującego
od 2004 roku budynku Teatru im. Stefana Jaracza.
W okresie letnio-jesiennym z zewnątrz budynku wykonano konstrukcję żelbetonową, na której została
postawiona konstrukcja dachu wraz z pokryciem.
Wykonano orynnowanie odprowadzające wodę z dachu oraz zakończono prace dociepleniowe. W środku
budynku wybudowano ścianki działowe, schody na
piętro i do piwnicy, pomieszczenia sanitarne, podjazd
dla osób niepełnosprawnych oraz taras widowiskowy.
Dodatkowo przygotowano instalacje pod przyłącza
cieplne, wodno-kanalizacyjne oraz energetyczne.
W okresie zimowym prace odbywają się wewnątrz
obiektu, gdzie robotnicy wykonują prace instalacyjno
-wykończeniowe, m.in. układanie terakoty, zacieranie
ścian czy przygotowanie pomieszczeń pod montaż
niezbędnego sprzętu użytkowego. Na chwilę obecną
wszystkie prace są realizowane zgodnie z planem,
bez opóźnień. Oddanie budynku do użytku planowane jest w listopadzie br.
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Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej
Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej rozpoczęło swoją działalność w 2001 roku. Członkami stowarzyszenia są przede wszystkim lekarze i pielęgniarki oraz ludzie którzy pragną bezinteresownie pomagać potrzebującym. Od samego początku swojego istnienia aktywnie wspiera Hospicjum Stacjonarne im. św. Patryka. Od 2005 roku Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej prowadzi i finansuje
własne Hospicjum Domowe Empatia. Rocznie pod opiekę hospicjum trafia ponad 120 osób chorujących na nieuleczalne odmiany nowotworów. Oprócz pomocy osobom nieuleczalnie chorym hospicjum
wspiera także ich rodziny, dzieci osierocone przez pacjentów oraz organizuje wolontariat. Fundusze,
jakimi dysponuje hospicjum to w głównej mierze pieniądze pozyskane dzięki darowiznom i wpłatom
1% podatku. Środki uzyskane w ten sposób są przeznaczane przede wszystkim na zakup niezbędnego sprzętu medycznego, takiego tak: łóżka, koncentratory tlenu, materace przeciwodleżynowe, środki
medyczne, pielęgnacyjne i higieniczne. Część środków jest także przeznaczana na opłaty i utrzymanie
Hospicjum Domowego Empatia oraz dojazd do pacjentów. O działalności Otwockiego Towarzystwa
Opieki Paliatywnej opowiada koordynator wolontariatu otwockiego hospicjum – Urszula Kociszewska
Stowarzyszenie
powstało
w 2002 roku. Skąd narodził się
pomysł na taką działalność dobroczynną?
Stowarzyszenie zostało założone
w 2002 roku przez lekarzy, pielęgniarki i wolontariuszy, którzy widzieli ogromną potrzebę wsparcia
i propagowania opieki hospicyjnej
w powiecie otwockim. Dostrzegając duże braki na ówczesnym,
nowo powstałym (2000 r.) oddziale Hospicjum Stacjonarnego
w MCLChiPiG w Otwocku (dziś
Hospicjum św. Patryka), postanowili zrobić wszystko, aby chorzy
nieuleczalnie na nowotwory mogli
żyć godnie. Zbierali więc fundusze i wspierali opiekę w hospicjum
oraz remontowali oddział. W 2005
roku członkowie stowarzyszenia,
zauważając potrzebę opieki nad
chorym hospicyjnym w jego własnym domu, założyło Hospicjum
Domowe „Empatia”, które przez
pierwsze pół roku opiekowało się
pacjentami na terenie powiatu bez
kontraktu z NFZ, działając jedynie
dzięki ofiarności społeczeństwa.
Na czym polega funkcjonowanie domowego hospicjum?
Hospicjum domowe opiekuje się
chorymi na nieuleczalne nowotwory po zakończonym leczeniu
przyczynowym. Zespół składający się z lekarza, pielęgniarki,
rehabilitanta, psychologa oraz
wolontariuszy dojeżdża do domu
chorego, gdzie wspiera rodzinę
w opiece. Wizyty odbywają się

min. 2 razy w tygodniu, ale zależy
to od sytuacji chorego i stanu jego
zdrowia. Dodatkowo zespół jest
oparciem dla rodziny, zwłaszcza
dla dzieci osieroconych (kiedy pacjent już odejdzie).
Hospicjum obejmuje opieką nieodpłatnie, swoim pacjentom wypożycza także nieodpłatnie sprzęt
medyczny.
Istotnym elementem w działaniu
hospicjum jest praca wolontariuszy. Jak można zostać wolontariuszem w waszej placówce?
Na co dzień współpracujemy ze
szkołami, w naszych akcjach charytatywnych bierze udział ponad
250 wolontariuszy podczas jednej
akcji, np. „Pola Nadziei”. Wolontariusze akcyjni pomagają nam
w zbieraniu funduszy, robieniu upominków dla pacjentów oraz dzieci
osieroconych, biorą udział w koncertach, marszu czy wydarzeniach, takich jak Dzień Chorego w hospicjum.
Wolontariuszy chcących pomagać chorym i ich rodzinom szkolimy indywidualnie oraz stopniowo
wprowadzamy do pracy. Najważniejsze, by chętna osoba podjęła
decyzję świadomie, chciała i była
zdeterminowana do pomagania
innym.
Każdy wolontariusz ma przydzielone swoje indywidualne
zadanie?
Wolontariat
akcyjny
skupia
się wokół konkretnych działań
w kampaniach. Każdy bierze
udział w tym, co mu pasuje i na

co pozwala mu czas.
Podobnie jest z wolontariatem
w rodzinach. Są wolontariuszki
(licealistki), które pomagają dzieciakom osieroconym w odrabianiu
lekcji. One niczym więcej się nie
zajmują, do tego zadania się zgłosiły. Są grupy wolontariuszy, które
chodzą do hospicjum stacjonarnego z opiekunem, by umilić czas
pacjentów. Jeśli chodzi o wolontariat w domu chorej osoby, nie jest
on na naszym terenie zbyt częsty.
Zgłaszają się wolontariusze, ale
zazwyczaj niewiele mają pracy,
bo rodziny niekoniecznie takiej
pomocy oczekują, ale zdarza się,
że wolontariusze pomagają np.
w spacerach, bo opiekun chorej
osoby sobie nie radzi.
Czy przed rozpoczęciem opieki
nad chorym trzeba przejść jakieś specjalne szkolenia?
Jeśli chodzi o wolontariuszy medycznych, to nikt nie wpuści do
osoby chorej kogoś z ulicy. Chętna osoba musi przejść szkolenie
podczas którego opiekun jest
w stanie rozpoznać też kompetencje i motywacje. Jest to niezbędne w trosce o chorych. Po
przeszkoleniu taka osoba powinna pomagać początkowo pod
nadzorem opiekuna.
Kto i z jakim problemem może
się zwrócić do hospicjum?
Do hospicjum może się zwrócić
chory na nieuleczalny nowotwór
lub jego najbliższa rodzina za jego
zgodą. Problemów w tej sytuacji
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jest wiele. Są to skutki choroby lub
inwazyjnych metod leczenia, a więc
przede wszystkim objawy somatyczne: obrzęki, bóle, rany, problemy z oddychaniem i wiele innych.
Nawet jeśli w początkowej fazie
choroby pacjent czuje się dobrze,
to bardzo często szybko ten stan
się zmienia. Ponadto problemem
rodzin dotkniętych nieuleczalnym
nowotworem jest ból wynikający
ze świadomości nieuchronnie zbliżającej się śmierci. We wszystkich
problemach związanych z nieuleczalnymi nowotworami zespół hospicjum stara się pomóc jak najbardziej profesjonalnie zgodnie z ideą
opieki paliatywnej.
W jaki sposób pomagacie osobom chorym i ich rodzinie?
Oprócz opieki hospicjum stricte medycznej, chory i rodzina
w trudnej sytuacji mogą liczyć na
pomoc materialną. Pomagamy
w zakupie środków medycznych,
higienicznych, opatrunkowych czy
leków, ale też czasem w zakupie
żywności, węgla na zimę czy innych potrzebnych rzeczy. Wspieramy także dzieci, których rodzic
zmarł w naszym hospicjum, poprzez Fundusz Dzieci Osieroconych OTOP: stypendia na zajęcia
dodatkowe, prezenty gwiazdkowe
czy na Dzień Dziecka, artykuły
szkolne, a nawet żywność, ubrania oraz pomoc psychologiczna.
Ilu osobom rocznie jesteście
w stanie pomóc? Czy licba
miejsc jest ograniczona?
Miesięcznie mamy kontrakt na
20 pacjentów w powiecie otwockim i 7,2 w powiecie garwolińskim. Rocznie możemy pomóc
ok. 120 chorym.
Jakie problemy napotykacie
w swojej codziennej działalności?
Codziennie mierzymy się z różnymi wyzwaniami. Naszym podstawowym problemem są koszty
i niskie kontrakty, pokrywające jedynie 60% kosztów opieki nad chorymi. Powiaty są rozległe, a drogi nie
najlepsze, co wiąże się z dużymi
kosztami paliwa i dużym zużyciem
hospicyjnych, niemłodych już aut.

Zużywa się też sprzęt medyczny,
a potrzebujemy go coraz więcej,
bo rośnie liczba pacjentów, więc
przede wszystkim brakuje nam
środków finansowych, zwłaszcza
że musimy być zawsze zabezpieczeni, gdyby NFZ nie wypłacił nam
nadwykonań.
Co roku na ulicach w Otwocku odbywa się Marsz Nadziei.
W jaki sposób powstała ta inicjatywa i co ma na celu?
Marsz podpatrzyliśmy u innych
ośrodków hospicyjnych, które biorą udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Pola Nadziei”. Zależało nam,
by zaktywizować bardziej społeczeństwo, by pokazać, jak ważne jest hospicjum, ale też by nasi
pacjenci poczuli się ważni. Chcieliśmy, aby nie czuli się samotni
w swoim cierpieniu i aby zwykli ludzie dostrzegli to, że mogą małym
gestem, uśmiechem dać innym
nadzieję. Trzy lata temu podczas
pierwszego Marszu Nadziei bardzo pomogło nam Starostwo Powiatowe w Otwocku oraz Urząd
Miasta w Otwocku. Sami nie dalibyśmy rady przebrnąć przez zgłoszenia i wnioski.
Początek roku to bardzo ważny
okres dla organizacji pożytku
publicznego, takiej jak wasza. To
okres, w którym zwracacie się
do ludzi o przekazanie 1% podatku z rocznego rozliczenia. Na co
w głównej mierze wasze hospicjum potrzebuje pieniędzy?

Zgadza się, to jeden z najtrudniejszych i najważniejszych okresów
w działalności organizacji pożytku
publicznego. Czas sprawozdań
i czas starania się o środki z odliczenia 1% podatku.
Środki z 1% to niemal połowa rocznego budżetu naszego stowarzyszenia. Bardzo potrzebujemy tych
pieniędzy na finansowanie działalności Hospicjum Domowego EMPATIA oraz na wsparcie Hospicjum
św. Patryka, ale też na działalność
wolontariatu.
Z tych środków:
• finansujemy zakup sprzętu medycznego dla „Empatii”, jego
konserwację
• kupujemy środki pielęgnacyjne,
higieniczne i medyczne dla HD
„Empatia” oraz Hospicjum św.
Patryka
• finansujemy dojazd do pacjenta hospicjum domowego (paliwo, eksploatacja aut)
• finansujemy nadwykonania
(pacjenci poza kontraktem)
oraz wszelkie badania pacjentów
• wspieramy dzieci osierocone
• pomagamy pacjentom i rodzinom
Oprócz przekazania 1% podatku,
darowizn i wolontariatu, w jaki
sposób można wam pomagać?
Pomoc może również opierać się
na propagowaniu naszej działalności, na szerzeniu idei opieki
paliatywnej.
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Kobiety Otwocka
– podróż przez 100-lecie
Sobota, 5 marca, była wyjątkowym dniem.
Prezydent Miasta Zbigniew Szczepaniak
zaprosił otwocczanki na niezwykłe wydarzenie zatytułowane „Kobiety Otwocka
podróż przez 100-lecie”. Na gości czekało
wiele atrakcji i niespodzianek

Radni Dariusz Kosyła i Marek Leśkiewicz
wraz z Elwirą Kowalską i Hanną Chaciewicz

Z okazji Dnia Kobiet, w sobotę 5 marca, Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak wraz z pomysłodawczynią i realizatorką
projektu Elwirą Kowalską, zaprosił wszystkie
otwocczanki do Liceum Ogólnokształcącego im. K.I. Gałczyńskiego na retrospekcyjny
pokaz mody, spektakl muzyczno-kabaretowy, wystawę fotografii oraz wystawę gwaszy Julii Jeschke.
W pięknej scenerii auli liceum wydarzenie
rozpoczęło się od pokazu mody, w którym
wystąpili tancerze ze Studia Tanecznego
Duet, prezentując stroje z minionego stulecia. Pokaz miał charakter teatralno-taneczny. Publiczność bardzo żywo reagowała na kolejne wyjścia modeli, nagradzając
ich gromkimi brawami. Następnie Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak
złożył zebranym na sali kobietom życzenia
z okazji zbliżającego się ich święta. Pomysłodawczyni projektu Elwira Kowalska
podziękowała za współpracę wszystkim zaangażowanym w organizację wydarzenia.
Po przemówieniach odbyła się loteria numerkowa, podczas której prezydent wręczył
wylosowanym paniom upominki ufundowane przez otwockich przedsiębiorców, były to
m.in. vouchery na zabiegi i usługi, nagrody
rzeczowe oraz bony na zakupy. Następnie
prowadzący imprezę Ryszard Nowaczewski
zaprosił gości na spektakl muzyczno-kabaretowy pt. „Od klasyki do rozrywki”.
Po części artystycznej na gości czekał pyszny
koktajl. W trakcie wydarzenia można było podziwiać wystawę fotografii pt. „Kobiety Otwocka w 100-leciu” oraz wystawę gwaszy Julii
Jeschke pt. „Moda XX wieku”. Na pożegnanie
wszystkie panie otrzymały róże.
Impreza znakomicie wpisywała się w tematykę obchodów 100-lecia miasta Otwocka.

RELACJE

Bieg dla Wyklętych
Po raz drugi mieszkańcy Otwocka uczcili Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, uczestnicząc w biegu przełajowym pt. „Tropem Wilczym”
Ideą biegu edukacyjnego „Topem Wilczym – Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych” jest przede
wszystkim oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia działającego w latach 1944–1963.
W Polsce bieg odbył się po raz
czwarty, a w Otwocku po raz
drugi. Jego dystans to symboliczne 1963 metry. Bieg cieszył
się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców
– wzięło w nim udział 500 osób!

Każdy uczestnik otrzymał koszulkę oraz po dobiegnięciu do
mety pamiątkowy medal. Po
biegu na uczestników na terenie Muzeum Ziemi Otwockiej
czekało wiele atrakcji. Każdy
uczestnik pikniku mógł upiec
kiełbaskę na dużym ogniskiem
bądź skosztować specjału kuchni polowej – pysznego bigosu.
Gdy uczestnicy chwilę odpoczęli po biegu, byli świadkiem
inscenizacji wojennej przygoto-

Wiosenny Turniej Piłkarski
VI Wiosenny Turniej Piłkarski szkół podstawowych przebiegł w sportowej atmosferze. Rywalizacja była bardzo wyrównana, a zwycięzcą
zawodów okazała się reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 9

Otwockie szkoły podstawowe powitały wiosnę w iście sportowym
stylu. W poniedziałek, 21 marca,
na kompleksie wielofunkcyjnym
ORLIK przy ul. Karczewskiej pod

patronatem Prezydenta Miasta
Otwocka odbył się VI Wiosenny
Turniej Piłkarski otwockich szkół
podstawowych.
Zawodnikom
dopisała prawdziwie wiosenna

wanej przez Muzeum II Korpusu
Polskiego w Józefowie.
Tego samego dnia wieczorem
w Powiatowym Młodzieżowym
Domu Kultury odbyła się projekcja filmu dokumentalnego
pt. „Żołnierze Wyklęci” w reżyserii Wincentego Ronisza.
Organizatorem biegu, pikniku historycznego i wyświetlenia filmu
było Miasto Otwock, a obchodom patronował Prezydent Miasta Zbigniew Szczepaniak.
pogoda. Najlepszym zespołem
okazała się reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 9, drugie
miejsce wywalczył zwycięzca
ubiegłorocznego turnieju SP 1,
zaś brąz, podobnie jak w roku
ubiegłym zdobyła reprezentacja
SP 12. Spośród grających drużyn
zawodnicy walczyli także o wyróżnienia indywidualne, były nimi
nagrody dla najlepszego strzelca oraz najlepszego bramkarza
turnieju. Najlepszym strzelcem
z dorobkiem 5 bramek okazał
się Kacper Włoch, a najlepszym
bramkarzem turnieju został wybrany Aleksander Wojtasiewicz.
Pamiątkowe medale oraz statuetki dla zwycięzców w imieniu
Prezydenta Miasta Otwocka Zbigniewa Szczepaniaka wręczył
Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Andrzej Wysoczański.
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Bogactwo Otwocka powstałe bez udziału człowieka, jako bezcenny dar przyrody, nie jest niestety,
niezniszczalne… Opinię tę w latach trzydziestych XX wieku, kierując się troska o przyszłość miasta, sformułowali architekt Stanisław Różański i urbanista Teodor Toeplitz
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Zacznijmy jednak od początku
i przenieśmy się w czasie o 11 tysięcy lat, pozostając w miejscu nam
bliskim, między Wisłą a Świdrem…

K

ończyła się właśnie starsza epoka kamienia nazwana paleolitem, gdy
na ziemiach dzisiejszego
Mazowsza, po krótkim ociepleniu,
klimat zaczął się oziębiać. Pojawiła
się tundra pokryta trawą i niewysokimi krzewami. Licznie występowały
tu również porosty zwane chrobotkami przyciągające stada reniferów, za
którymi podążali myśliwi uzbrojeni
w łuki i oszczepy. Żyli oni w niewielkich grupach złożonych najczęściej jedynie z kilku rodzin. Latem
mieszkali w namiotach przykrytych
skórami reniferów, na zimę zwykle
budowali ziemianki lub półziemianki. Obozowiska z reguły użytkowali
krócej niż jeden sezon łowiecki. Ślady tych obozowisk zostały odkryte
również na wydmach przy ujściu
Świdra do Wisły. Odnalezione liczne wyroby z krzemienia, stały się
przesłanką do wyodrębnienia przez
archeologów tzw. kultury świderskiej, obejmującej rozległe obszary
w dorzeczu Odry, Wisły i Niemna.
Kultura świderska zaliczana jest do
kręgu kultur z liściakami (lub kultur
ostrzy trzoneczkowatych). Nazwa ta
pochodzi od liściaków, czyli wyrobów krzemiennych w kształcie liści
wierzby, służących m.in. jako groty
strzał. U schyłku paleolitu wytwarzano coraz bardziej różnicowane
i coraz mniejsze narzędzia krzemienne. Do ich wyrobu potrzebowano
jednak surowca wysokiej jakości,
a w rejonie nadświdrzańskim można
było znaleźć tylko krzemienie narzutowe, trudne do precyzyjnej obróbki. Dlatego ceniony stał się jurajski
krzemień barwy czekoladowej. Wydobywano go na północno-wschodnich obrzeżach Gór Świętokrzyskich,
a następnie rozprowadzano głównie
wzdłuż Wisły.
Około tysiąca lat później nastąpiło
ocieplenie klimatu.
Renifery powędrowały daleko na

północ, a za nimi podążyli myśliwi. Nad środkową Wisłą w miejscu
tundry pojawiły się lasy, a w nich
zwierzęta znane z czasów nowożytnych. W kolejnych fazach zaczęli
także napływać tu ludzie. Te nowe
społeczności zajmowały się myślistwem, zbieractwem i rybołówstwem, a z czasem także rolnictwem
i hodowlą. Ich codzienne życie było
ściśle związane z kapryśną Wisłą,
która w kolejnych okresach dziejów
wielokrotnie zmieniała swoje koryto. Ruchy Wisły doprowadziły do
powstania tworu, który geologowie
określili mianem tarasu otwockiego. To piaszczysty obszar w obrębie
pradoliny Wisły. Położony jest wyżej niż sąsiednie tarasy, poza tym
wyróżnia się grubym, dochodzącym do 30 metrów, pokładem piasku. Jego dolna warstwa była dnem
Prawisły, a górna, o drobniejszym
uziarnieniu, została naniesiona
przez wiatr. Dodatkowym efektem
działania wiatru stały się wydmy,
wyróżniające się w monotonnie
ukształtowanym terenie. Na wschód
od tarasu otwockiego rozciąga się
z kolei płaskowyż uformowany przez
lodowiec. Wydmy oraz wzniesienia
znajdujące się na krańcach płaskowyżu osłaniają taras otwocki przed
mroźnymi wiatrami od wschodu
i północnego wschodu. Latem zaś
sprzyjają utrzymywaniu się suchego powietrza, które podczas upałów szybko się nagrzewa, po czym
unosi się, a w jego miejsce napływa
rześkie powietrze znad Wisły. Zjawisko to zostało nazwane fontanną
powietrzną. To właśnie dzięki tym
specyficznym uwarunkowaniom na
tarasie otwockim upały są mniej dokuczliwe, występują tu także słabsze opady, z których woda szybko
wsiąka w piasek. A że meandrujący
od północy Świder nie przyjmuje
z tarasu otwockiego żadnych dopływów, to wyraźnie można odczuć, że
jest tu dość sucho. Ze względu na
to Cezary Jellenta nazywał okolice
Otwocka krainą czystego piasku.
Jeszcze barwniejszego określenia
użył Marian Wyczółkowski: klimat
Egiptu w centrum Mazowsza.

Warunki naturalne nie były zbyt
sprzyjające dla świata roślinności.
Przez wiele stuleci taras otwocki pokrywały bory, w których dominowała sosna pospolita (Pinus sylvestris).
Drzewa często były powykręcane,
bardziej rozłożyste niż strzeliste,
z grubymi gałęziami bocznymi. Nierzadko miały kształt kandelabrowy
– z jednego miejsca wyrastało kilka
pni. Pokryte były olbrzymią liczbą
igieł, bogatych w chlorofil, co sprzyjało nasyceniu powietrza w tlen. Sosnowe bory regulowały wilgotność
i ciśnienie powietrza, chroniły przed
podmuchami wiatru. W istotny sposób wpłynęły na utrzymywanie się
specyficznego mikroklimatu.
Nazwa „Otwock” pojawiła się już
na początku XV wieku.
W dokumentach z tamtego okresu widnieją określenia Otchwoczko, Otwosko, Odtwoczko. Dotyczą one miejscowości znanej później jako Otwock
Wielki (Otwock Stary), położonej nad
jeziorem Rokola w starorzeczu Wisły. Zawierają zwrot: „od wody” –
w późnym średniowieczu przyimek
„od” często był wymawiany jako „ot”.
Pochodzenie nazwy Otwock związane
jest więc z Wisłą. W XV wieku pojawia
się również nazwa Sweder (Świder).
Pochodzi ona – jak przypuszczają językoznawcy – od prasłowiańskiego
sweid- (swid-) oznaczającego wilgoć.
Nad dolnym Świdrem zlokalizowana
była miejscowość Mlądz (Mlancz),
związana z funkcjonowaniem młyna. W nieco późniejszych dokumentach pojawiają się nazwy: Jablona
(Jabłonna), Swyerk (Świerk), Wola
Mladzka (Wólka Mlądzka). Rozległe
dobra otwockie, w których ważnym
ośrodkiem stał się Karczew, wchodziły
w skład ziemi czerskiej. Były własnością m.in. rodzin Duckich i Karczewskich. W drugiej połowie XVI wieku
szybko się rozwijały, podobnie jak
cały region. Związane to było z karczowaniem lasów, wywozem drewna
i produktów leśnych (zwłaszcza do
Warszawy, Torunia i Gdańska), a co
za tym idzie rozszerzaniem obszarów
uprawnych. Potwierdzeniem rozwoju
wschodniej części ziemi czerskiej było
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lokowanie wielu miast, m.in. Karczewa, Osiecka, Kołbieli i Glinianki. Na
przełomie XVI i XVII wieku Jędrzej
Święcicki zapisał: „Cały ten niewielki
obszar nazywa się Polesiem, ponieważ
po wykarczowaniu lasów nie tak dawno zaczęto go uprawiać”.
Otwock Wielki dziś kojarzy się
przede wszystkim z reprezentacyjnym pałacem Bielińskich.
Potop szwedzki spowodował załamanie cywilizacyjne ziemi czerskiej,
podobnie jak innych regionów Rzeczypospolitej. Przyczynił się też do
wzrostu znaczenia magnaterii kosztem
uboższej i średnio zamożnej szlachty.
W drugiej połowie XVII wieku dobra
otwockie nabył Franciszek Bieliński.
Jako zasłużony oficer gwardii królewskiej piastował on liczne urzędy,
wiążące się z nadaniami ziemskimi.
Nakazał wznieść trzykondygnacyjną
pałacową rezydencję, której projektantem zapewne był Tylman van Gameren. We władaniu Bielińskich dobra
otwockie pozostały do końca istnienia
Rzeczypospolitej. Po trzecim rozbiorze w 1795 roku dolny bieg Świdra
był odcinkiem granicy między Austrią
a Prusami. Podział ten obowiązywał
krótko. W 1807 roku Napoleon utworzył Księstwo Warszawskie, a dwa lata
później jego armia przekroczyła graniczny Świder.
Tak to wydarzenie opisał w „Popiołach” Stefan Żeromski: „Kolumna
wytchnęła w Świdrach oraz na okolicznych wydmuchach litego piasku.
Radość była powszechna”.
Cała ziemia czerska znalazła się
w obrębie Księstwa Warszawskiego,
a następnie (po klęsce Napoleona),
w granicach Królestwa Polskiego
(tzw. Kongresówki), które stało się
częścią Rosji. W 1827 roku znaczną
część dóbr otwockich, łącznie z dawną rezydencją Bielińskich, nabył Jan
Kurtz, warszawski kupiec pochodzący ze spolonizowanej rodziny niemieckiej. Opracowana w tym czasie
mapa Królestwa Polskiego ukazuje
taki obraz naszych okolic – między obrzeżami Karczewa, Świdrów
Wielkich, Wólki Mlądzkiej, Jabłonny
i Świerku dominują lasy, przez które

przebiega kilka dróg.
Istotne zmiany dla Polaków nastąpiły w 1864 roku, po klęsce powstania styczniowego.
Na mocy carskiego ukazu ponad trzystu miejscowościom w Kongresówce odebrano wtedy prawa miejskie.
Wśród zdegradowanych miejscowości
znalazły się: Karczew, Osieck, Kołbiel (Glinianka utraciła prawa miejskie znacznie wcześniej). W gminach
wiejskich władze carskie wprowadziły
ograniczony samorząd. Gmina Otwock
(Wielki), z głównym ośrodkiem w Karczewie, należała administracyjnie do
powiatu nowo-mińskiego.
Ogłoszone przez cara uwłaszczenie
chłopów okazało się niekorzystne
dla ziemian, którzy w zachowanych
majątkach musieli gospodarować po
nowemu, aby zdobyć środki na opłacenie robotników oraz na zakup narzędzi i koni. Utrudnienia te odczuł
również właściciel dóbr otwockich,
Zygmunt Kurtz. Zaciągnął on kredyt, a następnie musiał parcelować
i sprzedawać część rodzinnej posiadłości. Doraźnym źródłem dochodu
stała się też sprzedaż drewna, m.in.
na podkłady kolejowe.
W 1874 roku rozpoczęto budowę Kolei Nadwiślańskiej, która biegła od
Mławy przez Warszawę do Lublina
i dalej do Kowla. Inwestycję tę zakończono już w 1877 roku. Przystanek kolejowy za Warszawą Pragą
zlokalizowano na skraju dóbr otwockich, które od wschodu sąsiadowały
z dobrami wiązowskimi. Przystanek ten znajdował się w odległości
jednej mili (ponad 7 km) od pałacu
i folwarku w Otwocku Wielkim.

Po kolei od Miasta
Do stacji kolejowej Otwock zaczęto
przywozić torf wydobywany w głębi
lasu, czego pozostałością jest jezioro w rezerwacie Na Torfach. Służył
on jako surowiec do produkcji tzw.
proszku otwockiego, popularnego środka do dezynfekcji. Nazwa
ta pojawiła się nawet w „Wielkiej
Encyklopedii Powszechnej Ilustro-

wanej”. Ale Otwock stał się znany
z innego powodu.
Wilegiatura…
Tym słowem na przełomie XIX i XX
wieku zaczęło określać ważne zjawisko społeczne. Wtedy z Europy
Zachodniej, a także z Rosji, dotarła
do Warszawy moda na podmiejskie
wyjazdy. Znany dziennikarz i literat
Władysław Perzyński, ironizował:
„Willegiaturą nazywa się przepędzenie lata na letnisku pod Warszawą. Oba te pojęcia są nierozłączne.
Kto wyjeżdża do Zakopanego albo
Ostendy, może się bawić, wypoczywać, używać świeżego powietrza
[…] ale to nie jest willegiatura”.
Jednym z prekursorów wilegiatury
był Michał Elwiro Andriolli (1836–
1893), ceniony malarz i rysownik,
polski patriota o włoskim rodowodzie. Walczył on w powstaniu styczniowym, a uwięziony przez policję
rosyjską, zdołał uciec na Zachód.
Potajemnie, jako emisariusz, wrócił
na ziemie polskie, ale szybko wpadł
w ręce carskiej policji i został zesłany do Wiatki w głębi Rosji. Po kilku
latach odzyskał wolność na mocy
amnestii, nie mógł jednak wrócić
do rodzinnego Wilna, dlatego przyjechał do Warszawy. W 1880 roku
kupił od Zygmunta Kurtza ponad
200 ha ziemi nad dolnym Świdrem.
Brzegi – tak Andriolli nazwał swoją
posiadłość, której zagospodarowaniu
poświecił wiele energii. Pracował
razem z najętymi robotnikami. Budował tamy na Świdrze, a brzeg rzeki
umacniał, sadząc wierzby. Urządził
też swoją pracownię. Zaczął również wznosić drewniane domy, które
sam zaprojektował – praktycznie, ale
efektownie. Drewniane konstrukcje
były z obu stron obijane łatami. Puste
miejsce wypełniano gliną, wiórami
i pociętymi gałęziami, a całość wykańczano szalówką i zdobiono.
Mam czegom pragnął, do czegom
wzdychał: naturę i ciszę…
Wyznawał z zachwytem. Jednak praca ilustratora wymagała częstych wyjazdów, również za granicę. Poza tym
Andriolli nie zamierzał izolować się
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w swoim nadświdrzańskim królestwie. Od wiosny do jesieni Brzegi
stawały się ośrodkiem życia towarzyskiego. Domy, nazywane dworkami
lub willami, Andriolli wynajmował
mieszkańcom Warszawy, spragnionym wypoczynku i rozrywek. Tych
zaś nie brakowało. Dość wspomnieć:
koncerty orkiestr dętych i kameralnych, zabawy taneczne i gry, przejażdżki konne, pokazy sztucznych
ogni. W sezonie między stacją kolejową a Brzegami kursował omnibus.
Andriolli uczestniczył też w życiu społecznym Karczewa. Dla tamtejszego kościoła namalował trzy obrazy.
Uważany jest za inicjatora słynnych
karczewskich ołtarzy Bożego Ciała.
Część swoich gruntów wkrótce odsprzedał. Nad Świdrem zaczęto budować kolejne wille, z reguły bogato
zdobione, najczęściej motywami geometrycznymi i roślinnymi. Miały one
werandy i ganki. Badacze wskazują
na obecność w tych wzorach, upowszechnionych przez Andriollego,
elementów alpejskich oraz rosyjskiej
architektury drewnianej (daczowej).
Najbliższym sąsiadem artysty był
Konstanty Moes-Oskragiełło, prekursor weganizmu na ziemiach polskich. Swoją nadświdrzańską posiadłość nazwał on Bojarowem.
Andriolli chciał, aby w Brzegach powstało sanatorium dla ubogich dzieci. Niestety, wola artysty nie została
zrealizowana.
Henryk Dobrzycki, przyjaciel i powiernik Andriollego, stwierdził:
„Impuls, którego punktem były
Brzegi, udzielił się i dalszej okolicy,
a mianowicie miejscowościom bliżej
stacji położonym”.
Przeobrażenia te rozpoczęły się po
wschodniej stronie torów, na obrzeżu dóbr wiązowskich. Powstała tam
kolonia osiemnastu działek letniskowych. Również Zygmunt Kurtz
zaczął parcelować grunty w okolicach stacji. Na działkach w dobrach
wiązowskich i otwockich wznoszono
drewniane wille, budowane i ozdabiane w podobny sposób, jaki stosował Andriolli, z tą różnicą, że do
wypełnienia pustki między deskami
ścian najczęściej używano igliwia.

Tak wyglądały początki osady letniskowej, którą nazywano Otwockiem
Stacyjnym, a później Willami Otwockimi. Początkowo wynajmowano
przyjezdnym mieszkania pozbawione sprzętów kuchennych i pościeli.
Wkrótce coraz powszechniejsze stały się pensjonaty oferujące letnikom
posiłki i pełne wyposażenie pokojów.
Niektórzy mieszkańcy Warszawy zaczęli tu budować domy. Właścicielem jednej z willi był Odo Bujwid,
wybitny bakteriolog. Po latach z nostalgią wspominał Otwock jako raj
na ziemi.
…na pustkowiu stanęła osada, pełna życia w czasie lata, nie martwa
również i zimą
Taką lapidarną charakterystykę
sformułował Edmund Diehl, autor przewodnika „Wille w Otwocku
i warunki pobytu tamże”. Publikacja
ukazała się w 1893 roku. Edmund
Diehl pochodził ze spolszczonej rodziny imigrantów niemieckich, która odgrywała ważną rolę nie tylko
w ówczesnej Warszawie. Pełnił wiele
odpowiedzialnych funkcji, prowadził
działalność publicystyczną i wydawniczą, uczestniczył w przedsięwzięciach obywatelskich i patriotycznych.
Ukazał tworzącą się miejscowość nie
tylko jako spragniony wrażeń turysta,
ale też jako członek lokalnej społeczności. Był właścicielem pięknej willi
Na Górce. Rzeczowo opisał różne
dziedziny codziennego życia osady.
Wskazywał na perspektywy Otwocka jako miejscowości bardzo zdrowej
i wiele przyszłości posiadającej.
Bardzo szybko odkryto również
zdrowotne walory miejscowej krainy piasku i sosen.
Największa w tym zasługa dr Józefa
Mariana Geislera, lekarza praktykującego w Karczewie. Zorganizował on na terenie nowej osady, przy
ul. Otwockiej (później Kościuszki),
zakład kąpielowy, w którym m.in. stosowano kąpiele igliwiowe i mineralne.
W 1893 roku placówka ta zaczęła
działać jako Sanatorium dra Geislera w Otwocku. Przyjmowano tam pacjentów z różnymi dolegliwościami,

m.in. chorobami układu nerwowego
i dróg oddechowych oraz cukrzycą.
Jednak szybko zakład dra Geislera
wyspecjalizował się w leczeniu chorób płucnych. Stał się pierwszym,
działającym przez cały sezon, sanatorium przeciwgruźliczym na ziemiach polskich pod zaborami. Nad
zdrowiem pacjentów czuwali wybitni
lekarze: dr Adam Chełmoński (brat
słynnego malarza Józefa Chełmońskiego), dr Feliks Erbirch (późniejszy profesor higieny na Uniwersytecie Warszawskim) i dr Władysław
Wroński, który odnotował, iż chorzy
początkowo z niedowierzaniem i nieufnością poddawali się kuracji.
Szybko jednak rozeszła się sława
o zdrowotnych właściwościach
otwockiego powietrza. Funkcja kuracyjna osady zaczęła dominować
nad funkcją letniskową. Świadczyło
o tym m.in. otwarcie pierwszej apteki, której właścicielem był Franciszek Podolski. Dr Geisler wkrótce
rozbudował i unowocześnił swój
zakład, a w jego sąsiedztwie powstało kolejne sanatorium. Wśród
kuracjuszy przeważały osoby mniej
zamożne. Majętniejsze decydowały
się na leczenie w Zakopanem lub
uzdrowiskach szwajcarskich.
Jednocześnie w Willach Otwockich
osiedlali się nowi mieszkańcy. Niektórzy mieli tu jedynie letnie domy,
jednak coraz więcej osób, nawet
pracujących w Warszawie, decydowało się na stały pobyt.
Osiedlali się oni, doceniając zdrowotne walory powietrza i spokojne
warunki życia. Dla chasydów Wille
Otwockie stały się ważne jako miejscowość, w której przebywał Kalisz
Symcha-Bunem (cadyk z dynastii
warckiej) i w której nakazał zbudować bejt midrasz (dom nauki).
W 1890 roku społeczność żydowska
wystawiła murowaną bożnicę. Zaś
w 1895 roku felczer Józef Przygoda
otworzył zakład dietetyczno-higieniczny dla Izraelitów.
Do pierwszych inicjatyw lokalnej
społeczności należała budowa
kaplicy.
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Grupa właścicieli nieruchomości
petycję w tej sprawie złożyła już
w 1889 roku. Grunt pod kaplicę przekazał Zygmunt Kurtz. Na rzecz budowy organizowano przedstawienia,
koncerty oraz kwesty. Obiekt w stylu
neogotyckim zaprojektował Władysław Marconi, mieszkaniec jednej
z otwockich willi. W lipcu 1892 roku
odbyło się poświęcenie kaplicy, która podlegała parafii w Karczewie.
Swoją obecność manifestowała głosem dzwonu „Wincenty”.
Kaplica mogła pomieścić tylko
do stu osób. Dlatego wierni rozpoczęli starania o jej rozbudowę,
a w perspektywie o przekształcenie
w kościół. Niektórzy wykazali się
dużą ofiarnością. Projekt rozbudowy opracował Władysław Marconi.
Nowa świątynia została konsekrowana w lipcu 1905 roku.
To był znaczący rok nie tylko
w dziejach Willi Otwockich; w całej
Kongresówce rozpoczęły się liczne
wystąpienia narodowe i społeczne.
„Zespoliła się pewna grupa ludzi dobrej woli […] którzy marzą […] aby
te wszystkie szczęśliwe warunki, którymi Otwock rozporządza, były odpowiednio wyzyskane, a nie bezmyślnie niszczone...”. Cytat ów pochodzi
z „Przewodnika po Otwocku i jego
okolicach na rok 1906”. Pod egidą
Polskiej Macierzy Szkolnej powołano szkołę z językiem polskim. Uczyły
się w niej również dzieci żydowskie.
Utworzone zostały też Stowarzyszenie Spółdzielcze Ognisko i Koło Pań.
Działalność kulturalno-oświatową
kontynuowała (istniejąca wcześniej
nieformalnie) Spójnia, zarejestrowana jako Towarzystwo Śpiewacze.
Organizowano spektakle teatralne.
Te oraz inne działania podjęła
wspomniana pewna grupa ludzi
dobrej woli, których można uznać
za społeczników z otwockiej elity.
Do najbardziej aktywnych należeli: dr Władysław Czaplicki, Stefan
Dobraczyński, Edward i Witold Kasperowiczowie, Stanisława Kowalska, Jadwiga Nesterowiczówna,
dr Władysław Wroński, sędzia Stefan Żaryn. Przejawem unowocze-

śnienia osady było założenie poczty
z telegrafem, a później wybudowanie elektrowni (na prąd stały).
W przewodniku z 1906 roku zamieszczono „Plan sytuacyjny Otwocka”.
Ukazuje on znaczną osadę o rozbudowanej siatce ulic. Osada ta
rozwinęła się na styku trzech gmin:
Karczew, Wiązowna, Glinianka. Nazwa Otwock zaczęła wykraczać poza
granice administracyjnych podziałów. Natomiast coraz wyraźniej zaznaczał się inny podział.
Tereny położone po wschodniej stronie torów uważne były za arystokratyczną część osady. Istniały tu coraz
liczniejsze i lepiej wyposażone wille
oraz pensjonaty. Tu wybudowano kolejne placówki lecznicze. Do zakładu
Martów, którego współwłaścicielem
był dr Gustaw Krukowski, przyjmowano głównie pacjentów z chorobami krążenia i przemiany materii.
Z inicjatywy Towarzystwa Opieki
nad Ubogimi Nerwowo i Umysłowo
Chorymi Żydami w Polsce otwarto
sanatorium Zofiówka. Kierował nim
dr Samuel Goldflam.
Po zachodniej stronie torów przeważały domy o niższym standardzie,
zamieszkałe przez rzemieślników,
sklepikarzy i robotników. W tym rejonie Żydowskie Towarzystwo Marpe zaczęło tworzyć zakład leczniczy
dla ubogich pacjentów.
Na walory zdrowotne Otwocka
zwróciło uwagę Warszawskie Towarzystwo Przeciwgruźlicze. Dzięki
zaangażowaniu dra Alfreda Sokołowskiego zorganizowało ono sanatorium ludowe.
Otwock był miejscem spotkań ludzi tworzących społeczną mozaikę.
Właścicielami tutejszych willi byli
głównie urzędnicy, przedsiębiorcy,
inżynierowie, lekarze, ale też rzemieślnicy i pracownicy kolei. Do
Otwocka przyjeżdżało wielu mieszkańców wsi, szukając tu zatrudnienia najczęściej jako stróże lub przy
pracach budowlanych. Osoby te
pochodziły z dwóch sąsiadujących,
ale różniących się od siebie, regionów etnograficznych. Jednym nich
było tzw. Polesie (obszar uzyskany
wskutek karczowania puszcz), a dru-

gim tzw. Urzecze (położone blisko
Wisły). Utrzymywały się silne więzi
Otwocka z Karczewem.
Wśród coraz liczniejszej ludności żydowskiej szczególną grupę stanowili tzw. Litwacy, którzy napływali do
Kongresówki z zachodnich guberni
Rosji, chroniąc się przed prześladowaniami. Na początku XX wieku
otwoccy Żydzi wybudowali drugą
synagogę oraz mykwę. Mieszkańcami osady byli też Rosjanie, wśród
których złą sławę zyskał gen. Andriej Margrafskij, szef żandarmerii
w Kongresówce.
Ważną datę w dziejach osady stanowił 1911 rok.
Wtedy bowiem poczucie wspólnoty katolickich mieszkańców osady umocniło erygowanie parafii.
Pierwszym proboszczem został
ks. Zygmunt Gajewicz. W granicach
parafii znalazły się Wille Otwockie
i Wille Świderskie, a wkrótce też Rycice, Natalin i Teklin. Założono także
cmentarz na terenie, który przekazał
Zygmunt Kurtz.
Patronem parafii został św. Wincenty à Paulo – opiekun ludzi chorych
i potrzebujących wsparcia. Wiele takich osób przyjeżdżało do Otwocka
z nadzieją na wyzdrowienie.
Wśród mieszkańców osady rosły
aspiracje i stopniowo umacniało się
poczucie wspólnoty.
Świadczyły o tym postulaty zgłaszane na zebraniach gminnych. Zwracano się do władz o administracyjne
wyodrębnienie Willi Otwockich i sąsiednich miejscowości o charakterze
letniskowym. Bezskutecznie.
W 1912 roku zaczęło działać Towarzystwo Przyjaciół Otwocka (TPO),
skupiające zarówno Polaków, jak
i Żydów. Jego prezesem został
dr Władysław Czaplicki. Głównym
celem TPO było wprowadzenie
i utrzymanie w miejscowościach
letniskowych […] Wille Otwockie,
Glinieckie, Swiderskie i Wiązowskie poprawy warunków gospodarczych, sanitarno-higienicznych
i ogólnokulturalnych. Towarzystwo uzyskało zgodę na utworzenie
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Straży Ogniowej. Podejmowało
wiele konkretnych działań, realizując – dosłownie i metaforycznie –
pracę u podstaw, poprzez np. wykładanie chodników płytami betonowymi. O wzroście znaczenia osady
świadczyło przeniesienie do niej
sądu pokoju (z Glinianki).
Wśród osób przyjeżdżających do
Otwocka nie brakowało znanych
postaci ze świata literatury. Przez
wiele miesięcy pacjentem sanatorium dra Józefa Geislera był pisarz
i krytyk Stanisław Brzozowski. Tu
poznał swoją przyszłą żonę Antoninę, tu doświadczał intelektualnych
fascynacji. W Otwocku wielokrotnie przebywał Władysław Stanisław
Reymont z żoną Aurelią. W jednym
z listów żartobliwie stwierdzał: „za
tydzień będziemy się już pławić
w rozkoszach piasku i sosenek
otwockich”. Tu tworzył m.in. część
powieści „Chłopi”, dzięki której zyskał światową sławę. Inny późniejszy noblista, Izaak Singer, w książce „Spuścizna”, której akcja toczy
się na początku XX wieku, zapisze:
„W miasteczku zawsze pachniało
sosnami. Cała Polska chwaliła cudowny klimat Otwocka...”.
Od początku istnienia osady jej
oknem na świat, ale i głównym
ośrodkiem życia towarzyskiego,
była drewniana stacja kolejowa.
Miała ona bufet, oferujący mnóstwo
dań, również bardzo wyszukanych.
Umożliwiała połączenie telegraficzne z Warszawą. Obsługa stacji przyjmowała i dostarczała korespondencję oraz sprzedawała gazety. Na
peronie spotykali się spacerowicze,
a na dworcowej werandzie organizowano koncerty i zabawy taneczne.
Od 1910 roku charakterystycznym
obiektem w krajobrazie osady stał
się nowy, modernistyczny gmach
stacji. Był on zaprojektowany przez
Jana Fijałkowskiego. Od kwietnia
1914 roku Otwock zyskał nowe połączeniu komunikacyjne z Warszawą i sąsiednimi miejscowościami.
Uruchomiono wtedy bowiem odcinek wąskotorowej kolejki jabłonowskiej od Wawra do Karczewa.

Kilka miesięcy później wybuchła
pierwsza wojna światowa.
Władze carskie, aby zyskać poparcie Polaków, zgodziły się na
tworzenie lokalnych Komitetów
Obywatelskich. Otwoccy społecznicy powołali Komitet Obywatelski
18 sierpnia 1914 roku. Stał się on
faktyczną władzą samorządową.
Musiał rozwiązywać wiele problemów (związanych m.in. z napływem
ponad 3 tys. uchodźców), zajmował
się też m.in. organizowaniem pomocy żywnościowej, opieką nad bezdomnymi. Komitet założył ochronkę dla dzieci oraz szpital, powołał
Straż Obywatelską. W jego prace
zaangażowali się zarówno działacze uczestniczący we wcześniejszych inicjatywach, jak i osoby,
które odegrają ważną rolę w późniejszej historii Otwocka. W szczególności byli to: dr Hipolit Cybulski
i dr Władysław Czaplicki, dr Józef
Geisler, dr Stanisław Krzyżanowski, Edward i Witold Kasperowiczowie, Jan Grenda, Adam Wyrożębski,
ksiądz Cezary Kantorski.
Latem 1915 armia niemiecka opanowała całe Mazowsze.
Niemcy rozwiązali Komitet Obywatelski, ale zgodzili się na szerszą
działalność TPO. Jego członkowie
powołali kilka wydziałów, czuwających nad różnymi dziedzinami życia
społecznego: bezpieczeństwa publicznego (ze Strażą Obywatelską),
oświatowy, pocztowy filantropijny
i prawny.
W październiku 1915 roku dr Antoni
Michałowski wystosował w imieniu
TPO petycję do władz powiatowych. Przekonywał, że miejscowość
kuracyjna Otwock powinna zostać
przekształcona w samodzielną jednostkę administracyjną. Uzasadniał, że większość mieszkańców
Willi Otwockich nie posiada trzech
mórg ziemi, nie może więc uczestniczyć w wyborach do gminy wiejskiej. W styczniu 1916 roku administracja niemiecka uznała słuszność
tych argumentów. Zgodziła się też
na ściąganie od przyjezdnych opłaty klimatycznej.

Dalsze zmiany przebiegały szybko.
W marcu 1916 roku Otwock,
podobnie jak wiele sąsiednich
miejscowości, został wydzielony
z powiatu nowo-mińskiego i włączony do powiatu warszawskiego.
W lipcu przeprowadzono wybory
do Rady Obywatelskiej (faktycznie
Rady Miejskiej). Pierwszym burmistrzem został Witold Kasperowicz.
9 listopada 1916 roku Otwock uzyskał prawa miejskie. Liczył wówczas prawie 8 tys. mieszkańców
i obejmował obszar o powierzchni niecałych 7 kmkw., wydzielony
z gmin Karczew, Glinianka i Wiązowna. W lutym 1917 roku odbyły
się wybory do nowej Rady Miejskiej. Tworzyli ją: burmistrz (mianowany przez szefa administracji
niemieckiej), dziewięciu radnych
(pięciu chrześcijan i czterech Żydów) oraz trzech ławników. W mieście powstała też samodzielna gmina żydowska, której rabinem został
Icek Mendel Janowski.
Radny Edward Kasperowicz opracował herb miasta zawierający bogatą symbolikę. Centralne miejsce
w tarczy herbowej zajmowały dwa
elementy: sosna oraz kielich z wężami – symbol uzdrowiskowego charakteru miejscowości.
Satysfakcja z uzyskania praw miejskich nie mogła przesłonić utrudnień
codziennego życia. Otwock musiał
ponosić koszty związane z utrzymaniem niemieckich żołnierzy i urzędników. Do miasta napływało wiele
osób szukających schronienia i możliwości leczenia, ale zbyt ubogich,
aby płacić taksę klimatyczną. Natomiast mieszkańcy Otwocka musieli
uiszczać liczne podatki, które jednak
nie zasilały budżetu miasta, ale trafiały do kasy powiatowej.
Powszechne były kłopoty w zdobyciu,
przydzielanych na kartki, artykułów
żywnościowych i opału. Pojawiały
się epidemie chorób zakaźnych. Pomoc dla najbiedniejszych organizowała Rada Miejscowa Opiekuńcza,
która m.in. prowadziła jadłodajnię
i ambulatorium. W działalność tę
zaangażowany był proboszcz otwockiej parafii, ks. Cezary Kantorski.
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Pierwsza wojna światowa to czas
działań na rzecz sprawy polskiej.
W sierpniu i we wrześniu 1915 roku
w pensjonacie Jadwigi Nestorowiczówny przebywał przez kilkanaście
dni brygadier Józef Piłsudski, zmuszony przez Niemców do opuszczenia
Warszawy. Towarzyszył mu adiutant,
porucznik Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Podczas narady z udziałem zaufanych współpracowników
Piłsudski nakazał ograniczyć rekrutację do Legionów, kontrolowanych
przez oficerów austriackich i polecił rozbudować Polską Organizację
Wojskową, która była niezależna
od Niemiec i Austro-Węgier. Narady otwockie stanowiły ważny etap
w niepodległościowych dążeniach
Piłsudskiego. O kultywowaniu polskich tradycji nie zapomniała Rada
Miasta, zmagająca się z wieloma
problemami. Podjęła ona uchwałę o budowie pomnika Tadeusza
Kościuszki w setną rocznicę śmierci Naczelnika. Mieszkańcy miasta
ofiarnie poparli tę inicjatywę. Odsłonięcie monumentu w lipcu 1918
roku przekształciło się w uroczystość
patriotyczną, w której uczestniczyli
ksiądz proboszcz i rabin, a asystowali członkowie Straży Pożarnej.

`

W miescie i uzdrowisku
Rzeczypospolitej
„I żyje Polska! Więzień i turm/ Przetrwała przeszło stuletnią mękę…”.
Tak wiosną 1939 roku Jan Marcinkiewicz, profesor otwockiego Gimnazjum, przywoływał w poetyckiej frazie
moment odzyskania niepodległości,
na którą czekało kilka pokoleń.
Jednak w pamiętnym listopadzie
1918 roku, a także w późniejszych
miesiącach radość z odzyskanej niepodległości przesłaniało wiele problemów. Brakowało podstawowych artykułów niezbędnych do życia: żywności,
opału, ubrań. Szerzyły się zjawiska
przestępcze, zwłaszcza kradzieże i rozboje. Nadal brakowało podstawowych
artykułów: żywności, opału, ubrań.

Wkrótce zaś pojawiło się zagrożenie
związane z wojną polsko-bolszewicką. W sierpniu 1920 roku najeźdźcy
bezskutecznie usiłowali przekroczyć
Świder w rejonie mostu kolejowego.
W końcu jednak opanowali Otwock
i w ciągu trzech dni obrabowali wiele pensjonatów oraz sklepów, uprowadzili też księdza proboszcza Włodzimierza Wyrzykowskiego. W 1924
roku z inicjatywy kolejnego proboszcza otwockiej parafii ks. Ludwika
Wolskiego została postawiona przy
ul. Orlej figura Chrystusa, ufundowana jako dziękczynne wotum za
zwycięstwo nad bolszewikami.
W tym samym roku Michał Górzyński, burmistrz Otwocka, stwierdził, iż
miasto rozwija się z iście amerykańskim rozmachem.
Do połowy lat 20. zrealizowano
wiele inwestycji. Zbudowano m.in.
nową elektrownię, uliczne studzienki chłonne, drogę łączącą Otwock
z szosą lubelską, rozbudowano sieć
oświetleniową, dokonano regulacji
i wybrukowano niektóre ulice. Uruchomiono wiadukt pod torami i dojazd do stacji kolejowej. Wizytówką
miasta, przyozdobionego licznymi
ogrodami i kwietnikami, była spacerowa aleja Kościuszki. Wybudowano
też rozległy park według projektu
Wacława Tańskiego. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów Otwock
został uzdrowiskiem o charakterze
użyteczności publicznej.
Szybko rosła liczba zarówno stałych
mieszkańców, jak i przyjezdnych.
W 1927 roku tych pierwszych było
ponad 11 tys., a drugich znacznie
więcej – ponad 16 tys. osób. Dzięki
przyjezdnym miasto uzyskiwało dochody z opłaty kuracyjnej, a mieszkańcy mieli zatrudnienie. Znaczna
część otwocczan utrzymywała się
z handlu i rzemiosła oraz wynajmowania pomieszczeń kuracjuszom
i letnikom. Liczna była też kategoria
osób związanych z lecznictwem.
Budowano kolejne wille oraz pensjonaty – na ogół drewniane, w tzw.
stylu nadświdrzańskim, który później
zaczęto określać mianem świdermajer. Pensjonaty zachęcały gości pokojami o coraz wyższym standardzie

i dobrą kuchnią, a niektóre miały nawet własne parki leśne. W 1925 na
liście ponad czterdziestu pensjonatów znajdowało się też Uzdrowisko
Abrama Gurewicza. Był to olbrzymi,
nowocześnie wyposażony gmach
z ozdobną elewacją, położony w rozległym parku.
Zwiększała się też sieć placówek
leczniczych.
Nowym zakładem było Sanatorium
Polsko-Amerykańskie Pomocy Dzieciom, które następnie jako Ostrówek
zostało przejęte przez Ligę Szkolną
Przeciwgruźliczą. Pełną działalność
podjęły dwie społeczne placówki żydowskie: wyposażone w nowoczesny
sprzęt leczniczy, mające bibliotekę
i synagogę sanatorium Brijus-Zdrowie (kierowane przez dra Maksymiliana Augartena) oraz sanatorium
Marpe, którego lekarzem naczelnym
został dr Władysław Przygoda.
Magistrat m.st. Warszawy ufundował dziecięce prewentorium Olin.
Placówka została tak nazwana na
część Aleksandry Piłsudskiej (żony
Marszałka), która objęła nad nią
patronat. Zakład mieścił się przy
ul. Borowej, gmachu miał kształt samolotu. Natomiast przy ul. Moniuszki,
tuż przed piaszczystą wydmą, założono
sanatorium Policyjny Dom Zdrowia.
Ważną cezurą w dziejach Otwocka
był 1929 rok. Otwarto wtedy dwa
nowoczesne, położone na rozległych
działkach, ośrodki lecznicze: Sanatorium Sejmiku Warszawskiego przy
ul. Samorządowej, kierowane przez
dra Pawła Martyszewskiego oraz
Sanatorium m.st. Warszawy przy
ul. Reymonta, którego dyrektorem był
dr Zdzisław Szczepański. Oba zostały
dobrze wyposażone i miały rozbudowane zaplecze techniczne. W Sanatorium m.st. Warszawy wybudowano
biologiczną oczyszczalnię ścieków,
mechaniczną piekarnię, pralnię parowo-mechaniczną, a pacjenci mogli
korzystać z biblioteki i z kaplicy.
Stanisław Zając
I część tekstu do albumu
przygotowanego w ramach
100-lecia Miasta Otwocka
pt. „Otwock 1916-2016”
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