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OTWOCK Akurat na święta Bożego Narodzenia miasto zyskało piękny obiekt. Amatorski Teatr Miejski im. Stefana Jaracza 
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uwaga - następne wydanie 9 stycznia 2017!
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piórem kronikarza:

Bóg stworzył człowieka i dał 
mu ziemię, by go żywiła: lasy 
zapełnione zwierzyną, wodę 
pełną ryb i pola ze złocistymi 
zbożami. Mojżesz, prowadząc 
lud do Ziemi Obiecanej, kar-
mił go plackami ze zbóż, a my 
do dziś modląc się prosimy: 
„Chleba naszego powszednie-
go daj nam, Panie”. Niestety 
tak się „jakoś porobiło”, że 
chleb w Polsce przez ostatnie 
20 lat jest „dyżurnym chłop-
cem do bicia”. W Polsce, kra-
ju, gdzie od wieków chleb był 
symbolem zdrowia, szczęścia, 
dobrobytu. W  Polsce, gdzie 
bochenki leżały w  domu na 
honorowym miejscu, a zanim 
się ukroiło pierwszą kromkę 
znaczyło się symbolem krzy-
ża na spodzie, a gdy okruszek 
przypadkiem upadł na pod-
łogę z szacunkiem podnosiło 
się go i  całowało. W  Polsce, 
gdzie do dziś dnia gości wita 
się bochnem chleba i  solą. 
Już tak w  naszym kraju nie 
jest. Spożycie pieczywa dra-
stycznie spadło. Spadło do 
niewyobrażalnie niskiego po-

ziomu 48 kg per capita rocz-
nie (dane GUS), to jest mniej 
niż połowa spożycia sprzed 
20 lat i spada nadal. Koszmar 
trwa. Co się takiego stało, że 
Polacy odwrócili się od chle-
ba? Nie stało się to przypad-
kiem. Od 20 lat prowadzona 
jest konsekwentnie nagonka 
przeciwko najbardziej trady-
cyjnemu pokarmowi świata. 
Nie przez żywieniowców czy 
lekarzy, tu się niewiele w „pi-
ramidzie żywności” zmieni-
ło - fachowcy nadal zalecają, 
żeby podstawą diety były zbo-
ża. Nagonkę prowadzą różne 
dziwne „autorytety” medialne 
w rodzaju redaktor Katarzyny 
Bosackiej „Wiem, co jem”, tab-
loidy typu „Fakt” itp. Wystar-
czy otworzyć Internet i zaraz 
dowiemy się, że: chleb jest 
niezdrowy oraz tuczy; pieka-
rze oszukują farbując chleb na 
ciemno, bo mąka razowa jest 
droga!; w pieczywie jest więcej 
„chemii” niż mąki; gluten jest 
straszną trucizną i generalnie 
pieczywo jest pozbawionym 
zalet, niepotrzebnym zapycha-

czem… Ludzie ci często wręcz 
bezczelnie kłamią, tworzą wo-
kół chleba złą atmosferę. Kon-
sekwentnie, od lat. Bezkarnie. 
Niestety, przy zdumiewającym 
milczeniu i  bierności środo-
wisk zainteresowanych, czyli 
szeroko rozumianej bran-
ży młynarsko-piekarniczej, 
udało się im odnieść nieby-
wały sukces. Chleb w Polsce 
stał się „wrogiem publicznym 
nr 1”. Nie papierosy, nie al-
kohol czy nawet narkotyki, 
a  właśnie chleb. Oto potęga 
marketingu. - Tak dalej być 
nie może. Nie możemy dłu-
żej milczeć i pozwalać na taką 
niegodziwość – biją na alarm 
piekarze. Cóż, mamy obecnie 
taką sytuację, że zagrożone 
jest zdrowie społeczeństwa. 
Chleb rzekomo tuczy? A co się 
wydarzyło? Chleba jemy dwa 
razy mniej niż 20 lat temu, 
a  ludzi otyłych i  chorych na 
choroby cywilizacyjne, jak 
cukrzyca czy nadciśnienie, 
jest obecnie trzy razy więcej. 
To jak jest z tym „złym chle-
bem”? Zjawisko drastycznego 

spadku spożycia chleba miało 
też miejsce w innych krajach 
Europy, również w Australii. 
Tam rządy reagowały. Przy 
użyciu znacznych środków 
na edukację i  reklamę przy-
wrócono pieczywu należne 
mu miejsce na stole człowie-
ka. U nas niestety nie docze-
kaliśmy się na taką rządową 
kampanię. Dlatego rok temu 
grupa piekarzy i  lekarz ży-
wieniowiec założyła fundację 
„Chleb to Zdrowie”. Fundacja 
ta jest wehikułem, który ma za 
zadanie przywrócić dobre imię 
chleba i  odwrócić spadkową 
tendencję spożycia pieczywa. 
- Naszą misją jest edukacja, 
zachęcanie do poznawania 
pieczywa, jego różnorodno-
ści, walorów odżywczych, 
smakowych i  zdrowotnych, 
które przełożą się na trwałą 
zmianę nawyków żywienio-
wych, a w zasadzie na powrót 
starych, tradycyjnych i przy-
wrócenie większego spożycia 
pieczywa na polskim stole – 
mówi jeden z piekarzy nale-
żących do Fundacji i dodaje: 

- Fundacja cały czas działa. 
Na stronie www.chlebdobry.
pl można się dowiedzieć wię-
cej. Jesteśmy również obecni 
w  mediach społecznościo-
wych: https://www.facebook.
com/chlebdobry/. Kampania 
musi trwać dalej, co najmniej 
kilka lat. Nie uda się naprawić 
tego co popsuto przez lat 20 
jedną akcją. To potrwa i bę-
dzie kosztować – podkreśla 

znany w  kraju piekarz Da-
riusz Oskroba.

Za kilka dni zasiądziemy do 
wigilijnego stołu, na którym 
będzie dwanaście potraw, 
głównie z ryb i oby nie zabra-
kło też na nim chleba, który 
rozmnożył Syn Boży i dzielił 
się nim z  ludźmi, jak i  my 
dzielimy się, składając sobie 
życzenia bożonarodzeniowe.

Andrzej Kamiński

Chleba naszego powszedniego

KARCzEW Piłka i koszulka 
z autografami piłkarzy z ka-
dry narodowej - to przed-
mioty, jakie pojawiły się na 
aukcji “Zostań Mikołajem” 
zorganizowanej przez Urząd 
Miasta i Miejsko-Gminną Bi-
bliotekę Publiczną z Karcze-
wa.  Dochód z niej przezna-
czony został na rzecz Błażeja 
Cymermana z Józefowa oraz 
małego Szymona Kądzie-
li z  Otwocka. Dzięki pani 
Agnieszce Fryc konta dzieci 
wzrosły o 500 i 600 zł.

Tak się zdarzyło, że na-
bywcą obu przedmiotów 
na licytacji charytatywnej, 
została ta sama osoba. Pani 
Agnieszka Fryc z  Otwocka 
dołożyła cegiełkę do wyjątko-
wej inicjatywy płacąc za piłkę 
500 zł oraz 600 zł za koszul-
kę. Podczas wręczania wyli-
cytowanych przedmiotów p. 
Agnieszka poinformowała, że 
pragnie przekazać je do dal-

szej licytacji. Chce, aby koło 
pomocy potrzebującym, to-
czyło się dalej. Przedmioty na 
prośbę Pani Agnieszki UM 
przekaże do MOSiR w Kar-
czewie z przeznaczeniem na 
licytację na rzecz Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Jeżeli więc ktoś marzy 
o piłce lub koszulce z podpi-
sami reprezentantów Polski, 
ma okazję ponownie je wyli-
cytować już 15 stycznia 2017 
r. podczas 25 Finału WOŚP 
w karczewskim MOSiRze.

OTWOCK XVI edycja Szla-
chetnej Paczki już za nami. 
Był to kolejny czas cudów, 
przekraczania własnych 
możliwości i jednoczenie 
się we wspólnym celu, czyli 
pomaganiu. Niezapomnia-
ne emocje, wzruszenie 
i wiele historii, które może 
opowiedzieć każdy z wo-
lontariuszy, a w Otwocku 
było ich aż 44.

Liczby w tegorocznej edy-
cji są trochę mniejsze niż 
te sprzed roku, ale nie to 
jest najważniejsze. Ważne, 
że Drużyna Serca znowu 
stanęła na wysokości za-
dania. W  tym roku pomoc 
otrzymało 18 960 rodzin, 
a  łączna wartość przeka-
zanych darów w  paczkach 
to blisko 47 mln złotych! 
Średnia wartość paczki dla 
jednej rodziny wyniosła ok. 

2500 zł, a  przygotowywało 
ją średnio 35 osób. Najfaj-
niejsze w tym wszystkim jest 
pomaganie, przecież w kupie 
siła - zgodnie ze znanym po-
wiedzeniem. – Ja swoją przy-
godę z  „Paczką” zaczęłam 2 
lata temu, dosłownie na 2 
dni przed finałem zostałam 
darczyńcą. I wiesz co? Udało 

mi się zjednoczyć w pomocy 
mnóstwo ludzi i  zrobiliśmy 
naprawdę super „paczkę” dla 
rodziny, łącznie ze sprzętem 
AGD, toną węgla i rowerem. 
Skoro tak łatwo przyszło mi 
jednoczenie ludzi w mądrej 
pomocy, stwierdziłam, że 
byłoby super móc pomagać 
tak wszystkim rodzinom... 

i tak zostałam liderką rejonu 
Otwock – wspomina Joanna 
Szyszko. – Pragnę podzięko-
wać wszystkim, którzy w ja-
kikolwiek sposób umożliwili 
nam szerzenie pomocy i do-
bra. Pamiętajcie, jeden za 
wszystkich, wszyscy za jed-
nego! – dodaje.

Wakul

Kupiła i oddała na WOŚp drużyna
Serca
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Drodzy Czytelnicy!
W imieniu całego redakcyjnego  

Zespołu iOtwock.info życzę Wam  
magicznych Świąt Bożego  

Narodzenia, wspaniałych prezentów 
i ciepłej rodzinnej atmosfery. Niech 

przy wigilijnym stole wszelkie troski 
i problemy odejdą w zapomnienie, 

a nieporozumienia minionego roku 
zejdą na dalszy plan. W  Nowym  

2017 Roku życzę Wam wielu  
sukcesów, nieustającej pogody  

ducha i bądźcie z nami. 
Kazimiera Zalewska 

redaktor naczelna
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OTWOCK Akurat na święta 
miasto zyskało piękny obiekt 
- Amatorski Teatr Miejski im. 
Stefana Jaracza 17 grudnia 
br. został oficjalnie otwarty. 
Na szczęście ten prezent nie 
jest jednorazowy - będzie 
służył wielu przez wiele lat 
i oby jak na premierze był 
zawsze pełen - widzów, 
dobrej energii i wspaniałych 
wzruszeń. 

W  sobotni wieczór odre-
staurowany teatr rozświetlił 
się bardzo nowocześnie, wy-
glądał po prostu imponująco. 
W blasku złota i fioletu oficjal-
nego otwarcia przez przecięcie 
wstęgi dokonali prezydent Ot-
wocka Zbigniew Szczepaniak 
oraz zaprzyjaźnieni, znamieni-
ci aktorzy Emilia Krakowska 
i Ignacy Gogolewski, a następ-
nie poświęcił proboszcz para-
fii św. Wincentego a`Paulo 
ks.Bogdan Sankowski.

Kiedy już widownia zapeł-
niła się do ostatniego miejsca 
przybyłymi gośćmi - a  byli 
wśród nich radni z przewod-
niczącym Jarosławem Mar-
gielskim, przedstawiciele 
naszego powiatu ze starostą 
Mirosławem Pszonką i  wie-
lu przedstawicieli świata 
kultury, biznesu, znamieni-
tych otwocczan - prezydent 
przekazał artystom teatr 
we władanie wręczając im 
symboliczny klucz. Wcześ-

niej jeszcze za wkład w życie 
kulturalne Otwocka uhono-
rował Złotymi i  Srebrnymi 
Sosenkami kilkanaścioro ak-
torów. Było jeszcze przemiłe, 
wspominkowe przemówienie 
Emilii Krakowskiej, następ-
nie Ignacy Gogolewski dał 
przykład młodym aktorom 
jak zaangażować widzów 
w teatralne przeżycie dekla-
mując fragment “Improwiza-
cji” z “Dziadów” Mickiewicza. 
I wreszcie zaczęło się pierw-
sze przedstawienie w nowym 
teatrze: pt. „Dom na granicy” 
(na podstawie opowiadania 
Sławomira Mrożka) w reży-
serii Krzysztofa Czekajew-

skiego w  wykonaniu zespół 
otwockich aktorów.

Po przedstawieniu była 
burza braw i  jeszcze wielkie 
“dziękuję” Krzysztofa Czeka-
jewskiego w imieniu artystów, 
którzy po latach odzyskali 
swoje ukochane miejsce pra-
cy. Widzowie mogą zaś po-
wiedzieć - oby tak dalej... już 
czekamy na kolejne przedsta-
wienia. 

Co w programie
A oto garść szczegółów o sa-

mym budynku oraz co się bę-
dzie w nim działo w najbliż-
szym czasie.

Sala widowiskowa teatru 
mieści 190 osób - 160 miejsc 
na parterze i 30 na balkonie. 
Wyposażona jest w pełni pro-
fesjonalny system nagłośnie-
niowy, jak również oświetle-
niowy. Niejeden amatorski 
teatr mógłby pozazdrościć 
naszemu miastu takiego do-
posażenia sceno-techniki.

A  oto zespół, który będzie 
czuwał nad pracą obiektu: 
kierownikiem Amatorskie-
go Teatru Miejskiego im. 
S.Jaracza w  Otwocku jest 
Piotr Kostrzewa.Obsługę 
techniczną będzie nadzorował 
operator urządzeń elektroaku-
stycznych. W  skład zespołu 
wchodzi również pracownik 
działu organizacji imprez oraz 
personel gospodarczy. Do bu-
dynku teatru po kilkunastu la-
tach przerwy powraca również 
biuro OCK.

Od stycznia 2017 r. w  ar-
tystycznej ekipie będzie 6 
zespołów teatralnych. Teatr 
będzie otwarty również na 

grupy nieformalne, np “Teatr 
Stajnia” ze Świdra, czy szkolne 
grupy teatralne.

Załoga teatru stawia sobie 
konkretne zadania - jak mó-
wią, chcą się

skupić się na edukacji 
kulturalnej. W  tym celu 
prowadzone będą warsztaty 
teatralne dla różnych grup 
wiekowych (7-9 l., 10-12 l. , 
13-18 l., 15-25 l.), dotyczące 

różnych form teatralnych. 
Od stycznia ruszają nie-
dzielne “Poranki w Teatrze” 
dla najmłodszych - cotygo-
dniowe spotkania tema-
tyczne, warsztaty, spekta-
kle, zabawy interakcyjne, 
czy wspólne czytanie bajek 
z  animatorami. Organizo-
wane będą otwarte próby 
zespołów teatralnych, aby 
zachęcić zainteresowanych 
mieszkańców do dołączenia 
w szeregi aktorów ATM im. 
Jaracza.

W  kalendarzu wydarzeń 
nie zabraknie również 
koncertów gwiazd polskiej 
sceny, spektakli teatrów 
amatorskich jak również 
profesjonalnych scen tea-
tralnych, wystaw, spotkań 
tematycznych, warsztatów, 
projekcji filmowych dla 
młodszych i  dorosłych, czy 
spektakli skierowanych do 
szkół i przedszkoli.

Teatr im. Stefana Jaracza w Otwocku otwarty!

Program ATM im. Jaracza na styczeń 2017, cz. 1
02.01 godz. 18.00, “Warsztat współczesnego teatru” 
(uczestnicy 13-18 lat)
3.01 godz. 16.00, “pierwszy krok” Warsztaty Teatralne dla 
dzieci (grupa 7-9 lat)
4.01 godz. 16.00, “pierwszy krok” Warsztaty Teatralne dla 
dzieci (10-13 lat)
05.01 godz. 19.00, “Otwórz się na teatr” - Otwarta próba do 
spektaklu “Wieczór z levinem” reż. Fabian Kocięcki  
05.01 godz. 18.00, Tradycyjne warsztaty aktorskie” (uczest-
nicy 15-25 lat)
07.01 godz. 18.00, “Kolędy na trzy-czte-ry” - koncert w wy-
konaniu zespołu Sapphire, bilety 30 zł
08.01 godz. 11.00, “poranek w teatrze” - Warsztat pantomi-
my - Fundacja Sztuka ciała, Wstęp Wolny
godz. 14.00, Finał Otwock Talent Show- rafał Maserak 
i Anna Karczmarczyk, zaproszenia do odbioru w Teatrze 
Miejskim
09.01 godz. 19.00, “Otwórz się na teatr” - otwarta próba do 
spektaklu “pan damazy” reż. edward Garwoliński -ATM im. 
S. Jaracza
godz. 18.00, “Warsztat współczesnego teatru” (uczestnicy 
13-18 lat)
10.01 godz. 16.00, “pierwszy krok” - Warsztaty Teatralne 
dla dzieci (grupa 7-9 lat)
11.01 godz. 16.00, “pierwszy krok” - Warsztaty Teatralne 
dla dzieci (grupa 10-13 lat)
godz. 19.00, “Otwórz się na teatr” - Otwarta próba do 
spektaklu “Straszna zbrodnia w pensjonacie zacisze” reż. 
Antonina Anna pałasińska - “Teatr Stajnia”, scena główna 
12.01 godz. 18.00, “Tradycyjne warsztaty aktorskie” 
(uczestnicy 15-25 lat) 
13.01 godz. 20.00,  “piątkowe Kino Otwockie” - 
14.01 godz. 16.00, “Nutki pana Kleksa” - spektakl Muzycz-
ny dla dzieci, reż. Anna Seniuk, bilety 30,00 zł
godz. 21.00 WOŚp wieczór z Kabaretem- ireneusz Krosny, 
Kabaret chyba, zaproszenia do odbioru w Teatrze Miejskim
15.01 godz. 11.00, “poranek w teatrze” poczytanki na sce-
nie - Kluboksięgarnia BajaBook, Wstęp Wolny
godz. 18.00 premiera Spektakl “dom na granicy” K. czeka-
jewski, zaproszenia do odbioru w Teatrze Miejskim

Planowane wydarzenia 
w ATM im. Jaracza
10 lutego 2017 - BOdO 
MUSicAl w roli głównej: 
dariusz Kordek
24 marca 2017 - Koncert 
Andrzej Piaseczny
8 kwietnia 2017- Grupa 
MocArta
29 kwietnia 2017 - Teatr 
capitol “Szach Mat”
18 maja 2017 - Kabaret 
Hrabi

reKlAMA
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ŻyczeNiA – reKlAMA

OTWOCK Referendum 
w sprawie odwołania pre-
zydenta Otwocka odbyło 
się w naprawdę paskudny, 
deszczowy dzień (dość jed-
nak zwyczajny tej jesieni). 
Jak się okazało, pobudziło 
ono wiele emocji wśród 
otwocczan - z jednej strony 
złość i rozczarowanie, 
z drugiej - ulga i satysfakcja 
wywołały prawdziwy sztorm 
na lokalnych portalach 
społecznościowych. 

Padło mnóstwo argumen-
tów, ciekawych spostrzeżeń 
wartych przeanalizowania 
i jak zwykle dawka hejtu, ale 
to wolimy przemilczeć.

Wróćmy jednak jeszcze do 
samego wydarzenia. 

Oto oficjalne wyniki 
referendum
Zgodnie z ustawą o referen-

dum lokalnym, głosowanie 

referendalne jest ważne, jeśli 
do urn pójdzie przynajmniej 
3/5 liczby osób, które brały 
udział w wyborze odwoływa-
nego organu. Referendum 
w sprawie odwołania prezy-
denta Zbigniewa Szczepania-
ka byłoby więc ważne, jeśli 
do urn udałoby się przynaj-
mniej 8676 osób (ok. 26%).

Według protokołu przed-
stawionego przez Miejską 
Komisję ds. Referendum 
w  Otwocku (patrz załącz-
nik), 11 grudnia 2016 r. do 
urn stawiło się 13,78% miesz-
kańców, czyli prawie połowę 
za mało, aby próg ważności 
został przekroczony.  W mie-
ście uprawnionych do głoso-
wania jest 35013 osób - z tego 
zagłosowało jedynie 4826. 
4782 głosów komisje referen-
dalne uznały za ważne, a 44 
głosy - za nieważne. Spośród 
głosujących 4602 osoby opo-

wiedziały się za odwołaniem 
prezydenta Szczepaniaka - 
ma więc prezydent do prze-
myślenia sporą liczbę miesz-
kańców, którzy są stanowczo 
przeciwne jego osobie na tym 
stanowisku. 

Przeciwko odwołaniu z ko-
lei zagłosowało 180 miesz-
kańców (4% spośród gło-
sujących). Jednak wiemy 
na pewno, że ta mała liczba 
osób głosujących przeciw 
odwołaniu nie oddaje skali 
rzeczywistego poparcia dla 
prezydenta. 

Kto głosował, 
a kto nie
Nigdy nie dowiemy się, ile 

osób nie poszło głosować, 
bo im się nie chciało, albo 
w  ogóle nie wiedziały, że 
jest takie referendum, ale 
z całą pewnością wielu z tych 
mieszkańców Otwocka, któ-
rzy nie poszli do urn, w ten 
sposób stanęło po stronie 
prezydenta. Zdawali sobie 
sprawę, że mała frekwencja 
unieważni wybory i, jak mo-
żemy przeczytać w  rozmai-
tych komentarzach, otwarcie 
przyznają, że było to działa-
nie z premedytacją. Przyczy-
ny takiej postawy też były 
różne - niemało jest takich, 
którzy po prostu lubią i sza-

nują prezydenta Szczepania-
ka; są też tacy, którzy za nim 
nie przepadają, ale nie widzą 
w danym momencie lepszej 
alternatywy. Z  komentarzy 
tych wynika też jednak, że 
równie duża grupa osób nie 
poszła świadomie głosować, 
aby pokazać, że są przeciw-
ko koalicji radnych. Obecnie 
niejedna z nich wręcz optuje 
za kolejnym referendum - 
tym razem w celu odwołania 
koalicji radnych! Uważają, 
że radnym należy się kara za 
bezsensowne marnowanie 
publicznych pieniędzy, a tak-
że za arogancję i  nachalną 
propagandę. 

Z drugiej strony zwolenni-
cy radnych bagatelizują koszt 
referendum - argumentując 
np.: “to koszt jednej toalety 
w UM” - tyle tylko, że toale-
ta przyda się wielu ludziom 
najpewniej niejednokrot-
nie, natomiast patrząc na 
statystyki (z  33 referendów 
odwoławczych w Polsce w tej 
kadencji samorządu 30 było 
nieważnych!) - referendum 
było praktycznie od razu ska-
zane na niepowodzenie, więc 
to wyrzucone pieniądze. Tych 
13 radnych (nazwiska na 
końcu), było chyba tego świa-
domych, kiedy podejmowali 
decyzję o referendum.

Konflikt między prezy-
dentem a  radnymi koali-
cji na pewno nie służy ani 
miastu, ani mieszkańcom 
Otwocka. Wśród komen-
tujących wydarzenie jest 
spora grupa takich, któ-
rzy rozumieją, że dziś, 
bardziej niż kiedykolwiek 
przedtem, sukces - taki jak 
prawidłowy rozwój miasta 
- to wynik pracy zbiorowej. 
Dlatego apelują, aby wziąć 
się “za naprawdę rzetelną 
pracę. Polega ona przede 

wszystkim na współpracy 
całych władz. Tego od Was 
wymagamy. Nikt Was nie 
zmuszał do takiego poświę-
cania się ogółowi. Można 
zrezygnować. Zacznijcie 
więc od siebie, bo Wybor-
cy wytknęli Wam obłudę 
w tym zakresie”. 

“Awanturom politycznym 
mówimy NIE! Do roboty, 
PANOWIE! Prezydent też!” 
- skomentował krótko i celnie 
jeden z internautów.

Kazimiera Zalewska

Po referendum: sztorm w sieci 

lista radnych którzy głosowali za referendum wraz z liczbą 
uzyskanych przez nich głosów w 2014 r.: Jakub Kosiński - 
161 (piS), dariusz Kosyła - 240 (piS), Monika Kwiek - 375 
(piS), Jarosław łakomski - 196 (piS), Jarosław Margielski 
- 362 (piS), Barbara Olpińska - 257 (piS), Andrzej Sałaga - 
217 (piS), czesław Woszczyk - 159 (chiS), Witold Wach-
nicki - 162 (chiS), przemysław Bogusz - 265 (Wspólnota 
Samorządowa), Marcin Kraśniewski - 130 (Wspólnota 
Samorządowa), Krzysztof Kłósek - 121 (Wspólnota Samo-
rządowa), Małgorzata Nowak - 294 (SiM).
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KARCzEW Miejsko-Gmin-
na Biblioteka Publiczna oraz 
administratorzy projektu za-
chęcają wszystkich rodowitych 
mieszkańców powiatu otwo-
ckiego do udziału w projekcie 
“Pochodzenie ludności nadwi-
ślańskiego Urzecza” poprzez 
zamówienie testu DNA dla 
swojej rodziny. Wyniki testu 
pozwolą Państwu dowiedzieć 
się skąd Wasi przodkowie 
przyszli na Urzecze. Strona/
internetowa: www.family-
treedna.com/groups/otwock/
about/background. 

Do końca roku test jest 
w  promocyjnej cenie ok. 
240 zł. Testy dotyczą WY-
ŁĄCZNIE przodków w  linii 
męskiej.  W kwestiach zwią-
zanych ze zrobieniem testu, 
pomogą: dr Łukasz Maury-
cy Stanaszek (maurycysta-
naszek@wp.pl oraz p. Anna 
Kostyra w Bibliotece Karczew 
22/780-70-10).

Skąd naSi 
przodkowie 
przySzli 
na Urzecze?

Uważam, że skuteczne dzia-
łanie na korzyść ludzi musi 
opierać się na wsłuchiwa-
niu w ich rady i realizowaniu 
potrzeb. Stąd też inicjatywa 
informowania mieszkańców 
na bieżąco, w listach, o mojej 
działalności i  o  ważnych wy-
darzeniach w naszej gminie.

W  poprzednim felietonie 
wskazałem, iż w  podsumo-
waniu dwóch lat obecnej ka-
dencji naszego samorządu, 
przedstawię także moje osiąg-
nięcia. Jak już wspomniałem, 
ważnym aspektem mojej pracy 
jest przekaz informacji. Ko-
munikacja z  mieszkańcami, 
w mojej ocenie „kulała” od lat. 
Poza listami, bardzo ważnym 
medium jest bez wątpienia 
dwutygodnik iOtwock.info, 
w którym mam przyjemność 
regularnie publikować. Jest 
jednak również szereg wy-
miernych dokonań, które 
pokrótce chciałbym zapre-
zentować.

Uważam, że do właściwego 
funkcjonowania każdej gmi-
ny, niezbędna jest należyta 
kontrola rządzących. Stąd też 
inicjatywa dotycząca zwięk-
szenia przejrzystości finanso-
wej, poprzez wprowadzenie 
Publicznego Rejestru Umów. 
Dzięki temu, każdy zainte-
resowany może zapoznać się 
w  internecie z  zawieranymi 

przez Urząd umowami. Re-
jestr został wprowadzony, 
jednakże brakuje w nim kopii 
zawieranych umów, o co wciąż 
będę zabiegał.

Obserwując rozwój budżetu 
obywatelskiego w  sąsiednich 
gminach, już na początku 
naszej pracy w Radzie zapro-
ponowaliśmy wraz z radnym 
Stanaszkiem podobne przed-
sięwzięcie w Karczewie. Usły-
szeliśmy wówczas od skarbni-
ka, że w najbliższym czasie nie 
jest to możliwe. Budżet party-
cypacyjny umożliwia zgłasza-
nie przez mieszkańców włas-
nych projektów do realizacji, 
stąd też determinacja, aby 
go wprowadzić. Na szczęście 

udało się przeforsować jego 
wdrożenie, dzięki czemu prze-
prowadzono w tym roku wiele 
inwestycji w Karczewie, w tym 
dwie z mojej inicjatywy. Pierw-
szą z nich była budowa miejsc 
parkingowych na os. Ługi, 
wzdłuż wału na wysokości 
ulic Andersa oraz Grota-Ro-
weckiego. Fakt niewystarcza-
jącej liczby miejsc postojowych 
na osiedlu nie jest żadną ta-
jemnicą. Nikt jednak nie pró-
bował dotychczas rozwiązać 
tego problemu. Wybudowane 
miejsca wzdłuż wału są do-
piero kroplą w morzu potrzeb, 
dlatego dążę do ich przedłuże-
nia w kierunku ul. Roweckie-
go. Na posiedzeniu komisji 

rozwoju, wraz z  pozostałymi 
radnymi z Ługów udało nam 
się także przeforsować budowę 
parkingu pomiędzy ul. Berlin-
ga a gminnym przedszkolem. 
Drugą przeprowadzoną inwe-
stycją jest oświetlenie ścieżki 
zdrowia, która została ponadto 
objęta monitoringiem miej-
skim, przede wszystkim ze 
względu na akty wandalizmu, 
do jakich niestety tam docho-
dziło. W nadchodzącym roku, 
w ramach budżetu partycypa-
cyjnego, na os. Ługi zostanie 
natomiast zmodernizowany 
plac zabaw.

Podczas mojej pracy w Ra-
dzie Miejskiej przeforsowa-
łem także kwestie dotyczące 

bezpieczeństwa. W 2017 r. na 
ulicach Karczewa pojawią pie-
sze patrole policji.

Gdy mówimy o bezpieczeń-
stwie, istotna była również 
przebudowa chodników na 
łącznikach pomiędzy os. Ługi 
a ul. Piłsudskiego, które stano-
wią drogę choćby do szkoły czy 
też przychodni.

Gdy odwiedzałem karczew-
ską placówkę zdrowia, zawsze 
zastanawiałem się, dlaczego 
w  naszej gminie nie można 
zapisać się na wizytę u lekarza, 
choćby z  kilkudniowym wy-
przedzeniem. Rozwiązałoby to 
przecież wiele problemów za-
równo pacjentów, jak i samych 
pracowników przychodni. 
Jako członkowie komisji zdro-
wia pochyliliśmy się nad tym 
problemem, doprowadzając 
do wprowadzenia udogodnie-
nia w postaci osobistej, bądź też 
telefonicznej możliwości zare-
zerwowania wizyty w terminie 
do 30 dni naprzód. Po okresie 
testów, analogiczne rozwiąza-
nie zostało także wprowadzone 
w przychodni w Sobiekursku. 
Gdy dyrektor placówek prze-
konał się, że system zapisów 
się sprawdza i usprawnił proces 
rejestracji, zapisy z wyprzedze-
niem udało się wdrożyć w przy-
chodni dla dzieci zdrowych.

Potwierdzeniem stałej 
współ pracy z mieszkańcami, 

o  której wspominałem we 
wstępie, są zgłaszane prze-
ze mnie interpelacje. Gdy 
dowiedziałem się o  niewy-
starczającej liczbie bezpłat-
nych szczepionek przeciw-
ko grypie, przysługujących 
osobom starszym, podjąłem 
natychmiastowe działania, 
dzięki czemu uruchomiono 
w  tym zakresie dodatkowe 
środki. Nie unikałem także 
„drobniejszych” interwencji 
poprzedzonych uwagami 
mieszkańców, dotyczących 
m.in. coraz częstszych awa-
rii lamp ulicznych na osied-
lu Ługi.

Zważając na sytuację w Ra-
dzie Miejskiej i gminie uwa-
żam, że sporo udało się zrobić 
przez okres tych dwóch lat. 
Ale naturalnie jeszcze dużo 
pracy przede mną, w  której 
mam nadzieję również Pań-
stwo będziecie mi pomagać, 
tak jak miało to miejsce do-
tychczas, poprzez wsparcie 
i cenne wskazówki.

Kończąc felieton pragnę zło-
żyć Państwu najserdeczniejsze 
życzenia z okazji zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Nowego Roku. Niech 
okres ten będzie wypełniony 
świąteczną atmosferą, pełną 
miłości i wzajemnej życzliwości.

Piotr Kwiatkowski, 
Radny Rady Miejskiej w Karczewie.

Karczew okiem radnego Kwiatkowskiego

Podsumowanie dwóch lat pracy 
w Radzie Miejskiej – część ii
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Pamiętacie państwo aferę 
mieszkaniową? Kolejna jej 
odsłona przed nami – tym 
razem przed Sądem Okrę-
gowym na warszawskiej 
Pradze. Pan Krzysztof S. 
pozwał wydawcę gazety 
„iOtwock.info”, czyli Media 
Info Sp. z o.o., i domaga się 
usunięcia z Internetu arty-
kułów opisujących powyż-
szy temat, zamieszczenie 
oświadczenia stanowią-
cego przeproszenie oraz 
zasądzenie na jego rzecz 
kwoty 60 tys. złotych.

Wszystko zaczęło się jesz-
cze na początku tego roku. 
Wtedy opisaliśmy przebieg 
postępowania w  sprawie 
przydziału lokalu miesz-
kalnego z  zasobów Mia-
sta Otwock, znajdującego 
się w budynku położonym 
w  Otwocku przy ul. Rey-
monta. W  połowie roku 
okazało się, że sporny lo-
kal trafi wreszcie do osób 
najbardziej tego potrzebu-
jących. Można powiedzieć, 
że media dobrze wykonały 
swoje zadanie. 

Ale to nie koniec przed-
miotowego tematu. Jak się 
okazuje, jest jedna osoba, 
która uważa, że publika-
cje dotyczące przydziału 
lokalu mieszkalnego spo-
wodowały naruszenie jej 
dóbr osobistych. Można 
zadać pytania retoryczne, 
czy aby chodzi o  utratę 
dobrego imienia czy lo-
kalu mieszkalnego? I  tak 
w dniu 12.10.2016 r. wpły-
nął do Sądu Okręgowego 
Warszawa Praga pozew 

o  ochronę dóbr osobis-
tych. Zdaniem powodu, 
pana Krzysztofa S., publi-
kacjami zostały naruszone 
jego dobra osobiste: god-
ność, cześć oraz prawo do 
prywatności. O  tym, czy 
faktycznie tak było, roz-
strzygnie Sąd Okręgowy. 
Naszym zdaniem nie do-
szło do naruszenia tako-
wych i  wykażemy to pod-
czas postępowania. 

Jest jeszcze jeden aspekt 
w tej sprawie, a mianowicie 
pan Krzysztof S. otrzymał 
od sądu pełnomocnika 
z  urzędu, który będzie go 
reprezentował przed są-
dem. Dodatkowo został 
zwolniony z  kosztów są-
dowych w  części wpisu 
sądowego. Możecie się 
państwo domyśleć, kto de 
facto zapłaci za prywatne 
roszczenia pana Krzysztofa 
S. Oczywiście, że my wszy-
scy – podatnicy. Nie negu-
jemy prawa do pomocy ze 
strony państwa w szczegól-
nych sytuacjach, ale zawsze 
powstaje pytanie o koszty 
oraz komu i w jakich sytua-
cjach taka pomoc powinna 
być udzielona. 

Na czas procesu p. 
Krzysztof S. domagał się 
także zakazu pisania o jego 
osobie w naszym medium, 
ale sąd się do tego nie 
przychylił. Zobowiązujemy 
się na bieżąco informować 
o przebiegu postępowania 
sądowego w przedmiotowej 
sprawie, co należy do za-
dań prasy.

Jan Szczyrek

Prezydent w  swoim pro-
jekcie budżetu na 2016 r., 
zabezpieczył środki na re-
alizację lodowiska. Po wie-
lu zmianach budżetowych 
wykonanych przez radnych, 
pieniądze te zostały jednak 
przeznaczone na inne cele. 
Radni koalicji stwierdzili, że 
lodowisko jest zbyt drogie 
i  nie będzie realizowane po 
roku 2016. 

Argumenty prezydenta, że 
program „Moje Lodowisko”, 
w przeliczeniu na mieszkań-
ca, jest jednym z najbardziej 
optymalnych wydatków bu-
dżetowych w  porównaniu 
z dotacjami przekazywany-
mi na inne cele, nie prze-

konywały radnych. Dopiero 
głosy mieszkańców, którzy 
przywykli już do lodowiska 
i  tłumnie korzystają z  tej 
atrakcji, zmusiły radę mia-
sta do ponownego pochy-
lenia się nad zagadnieniem 
i pod koniec 2016 roku radni 
powrócili do tematu lodowi-
ska. Podjęta została decyzja, 
że lodowisko jednak będzie 
realizowane. 

Radni w  listopadzie tego 
roku przeznaczyli kwotę 35 
tys. zł, która pozwoliła na 
zorganizowanie przetargu 
i wyłonienie wykonawcy, po-
została kwota zostanie zapła-
cona wykonawcy z  budżetu 
na 2017 rok.

Powodem do radości jest 
także fakt, że pomimo od-
miennych poglądów, prezy-
dent i rada miasta doszli do 
porozumienia i  lodowisko 
jednak powstało.

Już w tym tygodniu, jeżeli 
pozwoli na to pogoda, ru-

szy sezon na ślizganie się. 
Z pewnością jest to powód 
do radości, szczególnie dla 
dzieci i młodzieży szkolnej, 
którzy z  lodowiska korzy-
stają za darmo w  ramach 
zajęć WF.

Red.

POWIAT Wszystkie  
gminy powiatu  
postarały się o zaakcen-
towanie nadchodzących 

świąt Bożego  
Narodzenia w przestrzeni 
publicznej. W jednych  
jest bardziej kolorowo  

i bogato, w innych  
mniej - w zależności  
od zamożności gminy, ale 
ważne jest, że mieszkańcy 

wszystkich gmin naszego 
powiatu mogą radować  
się świętami.  
Oto kilka przykładów:

Afera mieszkaniowa 
na wokandzie

ceny biletów: normalny - 4 zł, ulgowy - 3 zł, 
Karta „rodzina 3+” – 1 zł 
cena wypożyczenia łyżew: 5 zł 
Harmonogram ślizgawek dostępny na  www.otwock.pl

Gminy pięknieją na święta

W Karczewie obok znanych już z ubiegłych lat iluminacji 
i świetlistych choinek, przy każdej placówce oświatowej 
i przy kościołach na terenie gminy pojawiły się nowe 
świąteczne dekoracje latarniowe, a także pięknie ozdo-
biona choinka przed Urzędem Miejskim. (Fot. UM Karczew)

W Wiązownie udekorowano ul. Lubelską oraz ul. Ma-
zowiecką w Rzakcie, ul. Napoleońską w Gliniance, ul. 
Wspólną w Duchnowie, ul. Szkolną w Zakręcie oraz ul. 
Doliny Świdra w Woli Karczewskiej. Ale i tak najważniej-
sza jest choinka na placu Centrum. (Fot. UG Wiązowna)

W Józefowie na skwerze im. Jana Pawla II stoi świetlisty 
labirynt. Pięknych iluminacji jest jednak znacznie więcej.

W gminie Sobienie-Jeziory najbardziej niezwykłe cho-
inki pojawiły się na Bożonarodzeniowym Kiermaszu 
Rzemiosła. (Fot. UG Sobienie-Jeziory)

Lodowisko 
– mimo wszystko!
OTWOCK lodowisko organizowane 
jest w parku Miejskim już po raz 
ósmy. W tym roku ruszy jednak z 
opóźnieniem ze względu na spór na 
linii prezydent – radni.
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POWIAT Podczas 
zebrania przedstawicieli 
gminnych jednostek OSP 
Powiatu Otwockiego, 
które odbyło się 10 grudnia 
w strażnicy OSP Malcanów, 
na nowego prezesa zarzą-
du powiatowego OSP RP 
wybrano druha Mirosława 
Pszonkę. 

Zmienił on na tym stanowi-
sku druha Jarosława Kozłow-
skiego. Zastępcami prezesa 
zostali: Janusz Budny (wójt 
gminy Wiązowna) i  Adam 
Budyta (wójt gminy Kołbiel). 
Sekretarzem został Mar-
cin Boruc z OSP Malcanów, 
a skarbnikiem Tomasz Wią-
cek z OSP Sobienie-Jeziory.

Jarosław Kozłowski pre-
zesował otwockiemu od-
działowi ZOSP RP przez 
trzy kadencje. Na spotkaniu 
w  Malcanowie podzięko-
wał wszystkim druhom za 
współpracę w  tym okresie. 
Jego praca została doceniona 
przez władze związku - przy-
były na zjazd prezes Związku 
Krajowego druh Waldemar 
Pawlak, odznaczył go Złotym 
Znakiem Związku OSP RP. 

Obecny na zjeździe Ko-
mendant Powiatowy PSP 
w Otwocku st.bryg. Mariusz 
Zabrocki także podziękował 
za dobrą współpracę ustępu-
jącemu zarządowi oraz pre-
zesowi Jarosławowi Kozłow-
skiemu, i gratulował wyboru 
nowemu prezesowi.

AnKa

pOWiAT

reKlAMA

kołBieL Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej 
w Kołbieli przyjmie sprawny 
komputer ( jednostkę sta-
cjonarną). Sprzęt zostanie 
przekazany  uczniowi kla-
sy maturalnej technikum 
o  profilu informatycznym 

w celach edukacyjnych.
Ewentualnych dodatko-

wych informacji udziela-
ją pracownicy GOPS pod 
numerem tel. 25 757 39 92 
wew. 126 lub osobiście w sie-
dzibie Ośrodka.

Adam Budyta

jÓzEFÓW 15 grudnia 
z delegacją mieszkańców 
Józefowa z Grupy „Nie dla 
podziału Józefowa przez 
PKP” spotkał się Włodzi-
mierz Żmuda - członek 
Zarządu ds. jakości inwe-
stycji i ryzyka operacyjnego 
PKP PLK.

O zorganizowanie spotkania 
z władzami PKP PLK miesz-
kańcy poprosili burmistrza 
i  przewodniczącego Rady 
Miasta na sesji RM pod ko-
niec października.

Mieszkańcy przekazali 
Panu Prezesowi ponad 3 
tysiące podpisanych petycji 
i  zaapelowali o  spełnienie 
zawartych w  nich postula-
tów. Podkreślili też, że liczą 
na konkretne rozwiązania 
i  gwarancje, że będą ona 
wdrażane podczas realizacji 
projektu inwestycyjnego.  

Józefowianie przygotowali 
także prezent świąteczny dla 
Zarządu Spółki – powiększo-
ną kartkę z życzeniami weso-
łych Świąt i logiem Grupy. 

Pan Prezes zadeklarował 
chęć współpracy i  obiecał, 
że PKP PLK jako spółka 
publiczna będzie dokładać 
szczególnych starań, aby za-
dbać o interesy społeczności 
lokalnej.  

Po przekazaniu petycji i ży-
czeń świątecznych odbyło 

się spotkanie w  mniejszym 
gronie. Uczestniczyli w nim 
w  nim Włodzimierz Żmu-
da - członek Zarządu ds. 
jakości inwestycji i  ryzyka 
operacyjnego PKP PLK oraz 
Wiesław Ogłoblin, dyrektor 
projektu, a  po stronie Mia-
sta Józefów: burmistrz Sta-
nisław Kruszewski, zastępca 
burmistrza Marek Banaszek 
oraz doradca burmistrza ds. 
komunikacji społecznej Mag-
dalena Janczewska.

Obie strony uzgodniły, że 
kolejne rozmowy z udziałem 
prezesa Włodzimierza Żmu-
dy odbędą się w styczniu. 

Władze PKP PLK obiecały 
także, że w  drugiej połowie 
stycznia przyjadą do Józe-
fowa i  podczas specjalnego 
spotkania z  mieszkańcami, 
odpowiedzą na wszystkie 
nurtujące józefowian pyta-
nia związane z przebiegającą 
przez Józefów inwestycją. 

UM Józefów

KARCzEW Strażnica OSP 
w Otwocku Wielkim nie 
służy wyłącznie strażakom. 
Wykorzystywana jest jako 
miejsce wydarzeń kultural-
nych, kiermaszy przedświą-
tecznych, spotkań miesz-
kańców…

W  niedzielę, 11 grudnia 
druhowie OSP zaprosili do 
remizy dzieci, proponując 
im obejrzenie sztuki „Mały 
strażak” w  reżyserii Tadeu-
sza Hankiewicza i  wykona-
niu aktorów „Teatru Jaracza”: 
Inez Czarneckiej w roli wójta, 
Pawła Zakrzewskiego (wice-

prezes OSP Otwock Wielki) 
grającego brygadiera straży 
i Piotra Trabińskiego, który 
kapitalnie zagrał Michasia 
– młodego strażaka. Michaś 
z miejscowości Bochnia wy-
słany został na kurs strażacki 
do Krakowa. Uczył się tam, 
a  wraz z  nim dzieci ogląda-
jące sztukę, jak zachowywać 
się, by nie zaprószyć ognia, 
kogo powiadomić, gdy się 
pali, jak ratować ludzi… Było 
przy tym wiele śmiechu, bo 
Michaś nie zawsze wszystkie 
polecenia brygadiera wyko-
nywał, jak trzeba.

Po przedstawieniu pre-
zes OSP Łukasz Płaczek 
zaprosił dzieci i  towarzy-
szące im osoby dorosłe na 
warsztaty plastyczne, któ-
re poprowadziła Monika 
Grajda-Wadulińska z  Po-
wiatowego Młodzieżowego 
Domu Kultury w Otwocku. 
Dzieci pod jej kierunkiem 
wycinały z kolorowego pa-
pieru choinkowe ozdoby. 
Na koniec niedzielnego 
popołudnia pojawił się św. 
Mikołaj z olbrzymim wor-
kiem prezentów.

AnKa

potrzebny komputer dla ucznia

Nowy prezes powiatowy OSp Spotkanie józefowian z władzami pKp plK 

Mały strażak w remizie
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OTWOCK Otwocczanie 
mogą na dobre wczuć 
się w bożonarodzeniowy 
klimat! Na skwerze Szarych 
Szeregów, tuż obok wyre-
montowanego Teatru im. 
Stefana Jaracza, pojawiły 
się świąteczne iluminacje.

Internauci, a  jednocześnie 
mieszkańcy Otwocka mówią 
jedno – rewelacyjny pomysł! 
Plac nieopodal „Jaracza” 
zamienił się z  budowlane-
go w  najbardziej efektowny 
i  świąteczny plac w  Otwo-
cku. Chociaż instalacja jest 
całkiem nowa już zyskała 
sobie sympatie otwockiej 
społeczności. Oto niektóre 
komentarze: “- Pięknie :), - 
Szczerze mówiąc jestem pod 
wrażeniem! To naprawdę 
drobna rzecz, a  tak cieszy 
oko. Oby więcej takich prze-
strzeni miejskich w  Otwo-
cku!” Nie tylko w Internecie 
można zauważyć zaintereso-
wanie – także przechodnie 
zatrzymują się, przyglądają, 
czy robią zdjęcia. 

Świąteczne ozdoby nie tylko 
wprowadzają w odpowiedni, 
grudniowy klimat, ale także 
przykuwają uwagę na świeżo 
wyremontowany teatr i skwer 
Szarych Szeregów. Co do tego 
drugiego pojawiło się już kil-

ka sugestii, jak np.: “- A w le-
cie można postawić dużo 
większą ramę i organizować 
tam występy. Czy to teatrów, 
czy muzyczne”. 

To ciekawy pomysł - prze-
cież już teraz w okresie wa-
kacyjnym mamy do czynienia 
z plenerowym kinem, czemu 
nie miałoby być plenerowe-
go teatru? Trzeba byłoby się 
zastanowić nad odpowiednią 
sceną, najlepiej ze zdejmowa-
ną ramą, która mogłaby po-
służyć także do innych okazji 
– przecież nie raz na skwerze 
Szarych Szeregów odbywały 
się uroczystości upamiętnia-
jące ważne wydarzenia dla 
naszego kraju. Jeszcze inna 
sugestia dotyczy postawie-
nia tam kurtyn wodnych, 
które przy zimowej aurze 
stworzyłyby lodowisko. To 
pomysł humorystyczny, ale 
perspektywa jazdy na łyż-
wach pomiędzy choinką czy 
świetlnymi ludzikami jest 
bardzo kusząca.

Inicjatorom tak wspania-
łego pomysłu należą się gra-
tulacje, jednocześnie przyłą-
czam się do opinii jednego 
z  internautów – oby więcej 
takich przestrzeni w  Otwo-
cku!

Jan Szczyrek

Świąteczny klimat 
pod Jaraczem

OTWOCK Prezydent 
miasta przedstawił propo-
zycję budżetu na 2017 rok. 
Czy budżet będzie miał taki 
właśnie kształt w najbliż-
szych tygodniach zadecy-
dują o tym radni.

Całość zaproponowane-
go budżetu znajduje się na 
stronie miasta (otwock.pl). 
Ze względu na obszerność  
dokumentu poniżej przed-
stawiamy wybrane spośród 
zaproponowanych wydatki 
majątkowe na 2017 rok:

Prezydent w  projekcie bu-
dżetu zawarł miedzy innymi:

• 2 mln złotych partycy-
pację w budowie  mostu na 
rzece Świder wraz z  przebu-
dową prowadzącej do niego 
ulicy ul. Jana Pawła II.

• Budowę ronda na skrzyżo-
waniu ulic Matejki, Karczew-
skiej i Batorego

• Budowę/przebudowę/re-
mont ulic:  Samorządowej, 
Czaplickiego, Generalskiej, 
Danuty, Dłuskiego, Komu-
nardów, Łąkowej ( III Etap),  
Tysiąclecia, Zielnej, Wiązow-
skiej (od Majowej do Ostrow-
skiej), Otwockiej,  Żabiej (od 
Majowej do nr 32), Ługi (od 
Danuty do Okrzei), Sosnkow-
skiego i Fieldorfa

• Wykonanie nakładek 
asfaltowych: w ul. Narutowi-
cza oraz w ul. Armii Krajowej 
(od Tadeusza do Żeromskie-
go)

• Budowę parkingów w ul. 
Lennona, w ul. Andriollego 
(po stronie Zieleni Miejskiej) 
oraz przy kościele na Ługach

• Przebudowę chodników 
w  ulicach: Świderskiej (od 
Staszica do Górnej i od Szkol-
nej do Kołłątaja), Szkolnej 
(od Świderskiej do Wawer-

skiej), Sienkiewicza, Kolo-
rowej, Okrzei (od Batorego 
do Miłosza), Geislera (od 
Warszawskiej do Kościuszki), 
Leśnej (od Warszawskiej do 
Kościuszki),  Konopnickiej, 
Pułaskiego (od Armii Krajo-
wej do Poniatowskiego)

• Inwestycje w oświacie:
- Budowę kompleksu spor-

towo-rekreacyjnego przy SP 
12 (ul. Andriollego)

- Wymianę dachu, docie-
plenie budynku, doprowa-
dzenie gazu ziemnego wraz 
z remontem  

  kotłowni w Gimnazjum nr 
2 (Śródborów)

- Wykonanie projektu  bu-
dowy sali gimnastycznej przy 
SP 9 (Jabłonna)

- Wykonanie bezpiecznej 
nawierzchni placów zabaw 
przy przedszkolach nr 15 (ul. 
Majowa) i nr 18 (ul. Komu-
nardów)

- Wykonanie projektu 
i rozpoczęcie budowy zespo-
łu szkolno-przedszkolnego 
(Wólka Mlądzka)

- Termomodernizację 
obiektów w  placówkach 
oświatowych – 800 tys. zł.

• Budowa ścieżek rowero-
wych o wartości robót 9 mln, 
długości 7 km w ulicach:

Kraszewskiego, Narutowi-
cza (Etap II), Przewoskiej, 
Tatrzańskiej,  Armii Krajo-
wej, Turystycznej

• Dofinansowanie dla 
mieszkańców do wymiany  
źródeł ciepła (piecy węglo-
wych) – 300 tys. zł

• Odwodnienie targowiska  
przy ul. Batorego

• Budowę przystanków 
i pętli autobusowej potrzeb-
nych do uruchomienia linii 
autobusowej z Mlądza, przez 
Świdry Wielkie, Kresy do 
centrum miasta. (przystanki: 
ul. Wąska, ul. Kraszewskiego, 
ul. Chrobrego).

• Realizację inwestycji wy-
łonionych w ramach budże-
tu obywatelskiego za łączną 
kwotę ponad 1 mln zł: ul.  
Wiązowska, tor do jazdy 
rowerem na terenie Zieleni 
Miejskiej, plac zabaw, siłow-
nia przy Żłobku Miejskim.

To tylko niektóre z przedsta-
wionych propozycji budżeto-
wych. O tym, czy wszystkie te 
inwestycje będą realizowane 
w  przyszłym roku, zadecy-
dują w  najbliższych tygo-
dniach radni.

Red.

projekt budżetu Otwocka 2017
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Uroczystość, która od-
była się w  gościnnym Po-
wiatowym Młodzieżowym 
Domu Kultury w Otwocku, 
rozpoczęto od podpisania 
porozumienia dotyczącego 
Partnerstwa Lokalnego. 
Dokument podpisała dy-
rektor Powiatowego Urzę-
du Pracy Danuta Wolska-
-Rzewuska, wicestarosta 
Powiatu Otwockiego Paweł 
Rupniewski, prezydent Ot-
wocka Zbigniew Szczepa-
niak, rektor Wyższej Szkoły 
Gospodarki Euroregional-
nej w Józefowie dr Tadeusz 
Graca i  wójt Gminy Cele-
stynów Witold Kwiatkow-
ski. Ma on służyć na rzecz 
rozwoju społeczno-gospo-
darczego, aktywizacji ryn-
ku pracy i  współdziałania 
w latach 2016-2023.

Druga część IV Forum Go-
spodarczego poświęcona była 
na wyróżnienia „Buzdygana-
mi” i statuetkami firm dzia-
łających na terenie powiatu. 
I tak, 

• w  kategorii „Filantrop 
roku 2015” nagrodzono Cu-
kiernię „Wanda”, a wyróżnio-
no Agencję Reklamową 220V 
i  Powszechną Spółdzielnię 
Spożywców „Społem”, 

• w kategorii „Pracodawca 
Roku 2015” nagrodę przy-
znano firmie Potis&Verso Sp. 
z o.o. a wyróżniono Europej-
skie Centrum Zdrowia i firmę 
Marcato sp.zoo., 

• w kategorii „Firma Roku 
2015” nagrodę otrzymała 
firma Siwińscy, a wyróżnio-
no: ATS DISPLAY Sp. z o.o. 
i firmę Klamex. 

• W  kategorii „Innowator 
Roku 2015” nagrodę przy-
znano Przedsiębiorstwu 
Produkcyjnemu Handlowo-
-Usługowemu MARKAB, 
a  wyróżnienia otrzymali: 
Milke Sp. z o.o. oraz EMPIS 
PRODUCTION. 

• Z kolei w kategorii Biznes-
woman Roku 2015” nagrodę 
wręczono pani Dorocie Jo-
bda właścicielce Biura Ra-
chunkowego „PIT-NEWS” 

Sp. z o.o, a wyróżniono: Stu-
dio Ella Maria Olczak oraz 
„Żaneta Fitness”. 

• W  kategorii „Biznes Ro-
dzinny” nagrodzono Z.P.H. 
DREWZBYT Kazimierz Ma-

rek Majek a wyróżnienia otrzy-
mały takie firmy jak: Las s.c. 
Ewa Szymańska, Sylwester 
Szymański oraz Grupa De-
karska Kowalscy. • W kategorii 
„Aktywny NGO” nagrodzono 

stowarzyszenie „Krokus-Wią-
zowna”, a  wyróżniono Cech 
Rzemiosł Różnych i  Przed-
siębiorczości w Otwocku oraz 
Spółdzielnię Socjalną Pracow-
ni Rozwoju „Kalejdoskop”.

Galę uświetniła piosenkar-
ka Julia Węgrowicz i akom-
paniujący jej Marcin Piękos, 
a  prowadziła Kinga Tere-
sa Głogowska.

AnKa

Gala powiatowego biznesu
POWIAT 15 grudnia br. był dniem 
szczególnym dla powiatowego 
biznesu. Tego dnia podczas iV Forum 
Gospodarczego zorganizowanego 
przez Starostwo powiatowe i Wyższą 
Szkołę Gospodarki euroregionalnej 
z Józefowa uhonorowane zostały 
wyróżniające się lokalne biznesy oraz 
podpisano porozumienie, które ma 
pobudzić rozwój gospodarczy regionu 
i aktywizować rynek pracy.

Przedstawiciel PHU Markab (z prawej) Zdzisław Siwiński - Firma Siwińscy

Regina Oskroba 
- Piekarnia Wanda Potis&Verso

Marek Majek 
- Firma Drewzbyt

Dorota Jobda 
Biuro PIT-News
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POWIAT Wygląda na to, 
że podwarszawskie gminy, 
w tym otwockie, mają już 
tylko cztery lata na czerpanie 
z finansowej pomocy Unii 
pełnymi garściami. Potem 
razem ze stolicą, jako ponad 
przeciętnie zamożne, będą 
musiały starać się o pienią-
dze na dalszy rozwój raczej 
z innych źródeł. 
Na koniec listopada br. 
obiegła media wiadomość, 
przekazana z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego, że unijni 
urzędnicy zgadzają się już 
od 2018 roku traktować  
Mazowsze nie jako jeden 
szybko bogacący się region, 
a jako dwa odrębne, o różnej 
zamożności. Dokładniej 
mówiąc Komisja Europej-
ska w ślad za Eurostatem 
przychyla się do polskiego 
wniosku o statystyczny po-
dział Mazowsza.

Jak dobrze podzielić 
Mazowsze
Przypomnijmy, że pomysł 

podziału Mazowsza zrodził 
się w  wyniku ustalania per-
spektyw ewentualnych do-
tacji unijnych w  kolejnych 
latach. Otóż z wielu kalkulacji 
wynika, że Mazowsze jako 
całość - przede wszystkim za 
sprawą Warszawy - po 2020 
roku byłoby zbyt bogate, aby 
uzyskać jakiekolwiek znaczące 
dotacje finansowe z UE. Jed-
nak jak wszyscy wiemy, z kolei 
znaczna część województwa 
bardzo odbiega zamożnością 
od stolicy i  jej przedmieść.  
Aby więc zachować możli-
wości pozyskiwania funduszy 
dla tych słabiej rozwiniętych 

rejonów, postanowiono Ma-
zowsze podzielić. Marszałek 
Adam Struzik, jak też Sejmik 
Województwa Mazowieckiego 
bardzo zabiegali, aby był to 
jedynie podział statystyczny, 
a nie administracyjny. Radni 
naszego powiatu na począt-
ku br. także przyjęli oficjalne 
stanowisko zgodne ze stano-
wiskiem Sejmiku. 

Teraz są bardzo z decyzji KE 
zadowoleni. Marszałek dał 
temu wyraz w oficjalnym sta-
nowisku. Cieszą się też pew-
nie w ostrołęckim, płockim, 
czy grójeckim. Tam mają 
widoki na dłuższe wsparcie 
z ogólnego budżetu UE.

Jednak my jesteśmy cieka-
wi, co taki podział statystycz-
ny właściwie znaczy patrząc 
z  naszej lokalnej, otwockiej 
perspektywy?  Zapytaliśmy 
więc tych, którzy powinni 
mieć sprawę przemyślaną, 
skoro od nich wziął się po-
mysł na podział statystyczny, 
czyli w Urzędzie Marszałkow-
skim.

Jednak okazało się, że i tam 
nie bardzo wiedzą, czego się 

właściwie spodziewać. - “ 
Dziś jest jeszcze za wcześnie, 
aby mówić o  ostatecznych 
rozwiązaniach. Zbyt wiele 
jest niewiadomych, również 
w kontekście Brexitu i kształtu 
kolejnych programów wspar-
cia”  - powiedziała nam tylko 
Marta Milewska, rzeczniczka 
prasowa Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazo-
wieckiego.

Klarowniej przedstawił nam 
sprawę Dariusz Grajda, prze-
wodniczący Rady Powiatu 
Otwockiego, która w styczniu 
br. oficjalnie opowiedziała się 
za statystycznym podziałem 
Mazowsza. Jego zdaniem 
kwestii nie można rozpatry-
wać jedynie w  perspektywie 
otwockiej, bo jest ważna dla 
całego Mazowsza. Alternatywą 
dla podziału statystycznego był 
promowany na początku roku 
przez rząd podział administra-
cyjny województwa. Według 
marszałka Struzika i  popie-
rających go samorządowców 
takie rozwiązanie przyniosłoby 
mnóstwo kosztów - trzeba by 
podzielić kasę województwa 
na dwie części, stworzyć dwie 
administracje, itd. Podział sta-
tystyczny, zdaniem p. Grajdy, 
to sukces, właśnie dlatego, że 
powiat i gminy otwockie (i inne 
okołowarszawskie) nie muszą 
się martwić dodatkowymi, 
prawdopodobnymi koszta-
mi, którymi byłyby obciążone 
w przypadku podziału admi-
nistracyjnego. A powiat i  tak 
już ma dużo do oddania do 
wspólnej kasy państwa - jak 
6 mln rocznie janosikowego.

Przeciętny mieszkaniec Ma-
zowsza może nie wiedzieć, że 
województwo to dwa regio-

ny NUTS, i  wcale nie musi. 
Ważne jest to, że biedniejsza 
część Mazowsza po 2020 r. 
będzie dalej mogła rozwijać 
się w oparciu o wsparcie fun-
duszy europejskich, a powiaty 
jak otwocki, miński nie będą 
tracić na kolejne wydatki ad-
ministracyjne.

Ostatni dzwonek 
W obliczu zmian na naszym 

kontynencie i wielkiej niewia-
domej co do dalszej przyszło-
ści całej Unii Europejskiej, 
na zdrowy rozum wniosek 
nasuwa się jeden: Korzystać 
teraz ile się jeszcze da! Ma-
zowsze w okresie poprzedniej  
agendy finansowej (2007-
2013) dostało wielki zastrzyk 
pieniędzy z UE - 7,8 mld zło-
tych! W nowej perspektywie 
(2014 - 2020) do zainwesto-
wania województwo mazo-
wieckie dostało ponad 8 mld 
zł z Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Już w ramach 
konkursów rozdysponowano 
4,9 mld zł. W urzędzie mar-
szałkowskim jest nacisk, aby 
szybciej i sprawniej rozdzie-
lać kolejne środki. Przede 
wszystkim ze względu na 
Brexit i przewidziany na rok 
2018 przegląd unijny, bo wte-
dy może się okazać, że tych 
pieniędzy dla Polski w rzeczy-
wistości nie ma tak dużo, jak 
zaplanowano (Wielka Bryta-
nia wkładała do kasy unijnej 
aż 135 mld euro).

- Obecnie realizując projek-
ty samorządy mazowieckie 
mogą otrzymać 59% dofinan-
sowania, czasem nawet 85%.  
W  następnej perspektywie, 
jako bogatsi, będziemy mogli 
liczyć na poziom dofinanso-

wania nie większy niż 30% - 
wyjaśnia Dariusz Grajda.  Ci 
co szybko postarali się o pie-
niądze unijne mądrze zrobi-
li. Wójt czy burmistrz, który 
nawet zadłużał się na udział 
własny gminy, ale składał 
wnioski o  dofinansowania 
będzie wygrany i razem jego 
gmina oczywiście.  Najlepszy 
czas na dofinansowania już 
minął - ci, którzy nie składali 
wniosków o dofinansowania 
stracili szanse, są przegrani.

Teraz jest już ostatni dzwo-
nek, na skorzystanie z  tych 
szczodrych dofinansowań, 
które tak pięknie zmieniają 
nasze otoczenie niemal każ-
dego dnia. - Część konkur-
sów nie jest jeszcze ogłoszo-
na, ale niektóre już są i trzeba 
się spieszyć ze składaniem 
wniosków - podpowiada p. 
Grajda,  - np. z RPO do koń-
ca roku otwarty jest konkurs 
na budowę parkingów przy 
liniach kolejowych “Parkuj 
i  jedź“, czy konkurs “Moje 
targowisko” - nie wszystkie 

gminy zrobiły ładne targo-
wiska, na których wszyscy 
chcielibyśmy robić zakupy, 
choć program trwa już trzy 
lata. Skorzystały z niego Ot-
wock i Kołbiel, reszta gmin 
- nie.

Trzeba łapać ostatnie szan-
se. Dlatego teraz szczególnie 
włodarze gmin i radni wspól-
nie powinni zakasać rękawy, 
aby dobrze przygotować 
wnioski na kolejne ogłasza-
ne konkursy. Czas ucieka i ta-
kie okazje na szybki rozwój 
już się raczej nie powtórzą. 
A  patrząc na Otwock i  cały 
powiat, to mnóstwo tu jesz-
cze jest do zrobienia, żeby 
dotrzeć do choćby średnie-
go europejskiego poziomu. 
I w tym kontekście, to złość 
bierze, gdy się pomyśli 
o  zmarnowanych szansach 
- jak odrzuconym przez ot-
wockich radnych projekcie 
Restaura. Mieszkańcy jasno 
mówią: oczekujemy działania 
- nie rezygnacji!

Kazimiera ZalewskaDariusz Grajda

kończą się szanse na unijne dofinansowania
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Uczyniła tak młodzieżowa 
grupa teatralna pod kierow-
nictwem Urszuli Trzaskow-
skiej, polonistki z Karczewa, 
wystawiając spektakl pt. ,, 
Stanę na twoje zawołanie, 
Polsko” (scenariusz – To-
masz Laskus). Ten projekt 
edukacyjny, który mieli oka-
zję obejrzeć także uczniowie 
,,Słowaka”, jest niezwykle 
inny w swej formie niż typo-
we spektakle o takiej tematy-
ce. O martyrologii, cierpieniu 
zwykliśmy mówić i pisać z 
patosem, używając wielkich 
słów, sakralizując ludzi i ich 
czyny. Jednakże do młodych 
ludzi bardziej przemawiają 
inne formy przekazu i ta-
kie wykorzystane zostały 
w przedstawieniu: śpiew a 
capella przechodzący w me-
lorecytację, ekspresyjny ta-
niec nowoczesny, za pomocą 
którego można było wyrazić 
cierpienie zadawane w ube-
ckiej katowni, elementy mo-
nodramu (wypowiedź ,,Inki’) 

obok klasycznych dialogów 
prowadzonych przez żonę i 
córkę Pileckiego, język po-
toczny przeplatający się z 
językiem poetyckim. A w tle 
muzyka znana nastoletniemu 
odbiorcy: melodie z ,,Miasta 
44”, ,,Czasu honoru” czy ze-
społu Metallica. Czymś nie-
konwencjonalnym jest też 
(świadomie lub nie) opero-
wanie groteską. Bo czyż nie 
jest groteskowa scena de-
cydowania ubeków o losie 
więźnia Pileckiego w trakcie 
pijackiej narady? Między 
jednym a drugim kielisz-
kiem wódki dawni żołnierze 
AK (ofiary wojny), którzy 
zamienili się w funkcjonariu-
szy UB (kaci), wydają wyrok 
śmierci na człowieka honoru 
o niezłomnych zasadach mo-
ralnych.

Wydaje mi się, że spek-
takl należy odczytywać nie 
tylko jako skróconą historię 
życia i śmierci rotmistrza 
Pileckiego. Tu mamy także 

do czynienia z pokazaniem 
wielkiego starcia moralnego 
– odwiecznej walki Dobra i 
Zła. Pilecki stał się uczest-
nikiem historycznej i meta-
fizycznej batalii, walcząc już 
nie bronią, a wiarą w sens 
swego działania i odniósł 
moralne zwycięstwo. Na nic 
się zdało – jak planują kaci 
– wymazanie jego istnienia 
z dokumentów czy ukry-
cie miejsca pochówku. Ten 
kontrast między Dobrem a 
Złem został zasygnalizowa-
ny w części spektaklu przez 
dychotomicznie skonstruo-
wany układ scenograficzny, 
gdzie podział na stronę lewą 
i prawą nawiązuje do tra-
dycji apokaliptycznej. Lewa 
strona to oficerowie UB – 
zło w czystej postaci, prawa 
strona – żona i córka Pile-
ckiego, cierpiące, nieszczę-
śliwe, przeżywające katusze 

spowodowane także przez 
ostracyzm społeczny, osta-
tecznie głęboko wierzące w 
sprawiedliwość boską. Jak 
widać można odczytywać 
historię rotmistrza i w spo-
sób dosłowny, i metafizyczny, 
i eschatologiczny. Wielka to 
zasługa i pani Urszuli, i gru-
py utalentowanej, zaangażo-
wanej w projekt młodzieży 
zarówno gimnazjalnej jak i 
licealnej z Karczewa i Otwo-
cka. Z dumą chcę nadmienić, 
że część aktorów (Angelika 
Żelazo, Marta Radzik, Nata-
lia Trzaskowska, Weronika 
Leśniewska, Aleksandra So-
kół,  Urszula Kasprzak, Jan 
Drewicz, Aleksy Krysztofiak) 
to uczniowie ,,Słowaka”. Nie 
ukrywam, że obejrzany spek-
takl wzruszał momentami 
do łez i stał się tematem do 
rozmowy na lekcji języka pol-
skiego. Dziękuję i gratuluję 

wszystkim zaangażowanym 
w przedsięwzięcie, ponieważ 
wierzę w sens takich działań 
upowszechniających wzorce 
postaw moralnych godnych 

naśladowania. Do tych, co 
mają tak za tak -- nie za nie, 
Bez światło-cienia...Tęskno 
mi, Panie.. ( C.K. Norwid)

Jolanta Wakulińska

reKlAMA

Lekcja historii i moralności
OTWOCK Witold pilecki herbu leliwa 
ps. „Witold”, „druh” to historyczna 
i świetlana postać znajdująca się 
w panteonie naszych bohaterów 
narodowych. Jego życie obfitowało 
w dramatyczne wydarzenia związane 
ściśle z historią polski. Nie dziwi więc 
nikogo fakt, że społeczeństwo stara 
się w różny sposób sprawić, aby 
popiół niepamięci nie przysypał jego 
bohaterskiej, patriotycznej działalności.
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jÓzEFOW/OTWOCK Pod 
tym tytułem kryje się siódma 
już edycja niezwykłej wysta-
wy wymyślonej przez Szkołę 
Podstawową nr 2 w  Józe-
fowie. Na czym polega jej 
wyjątkowość? Projekt ten 
umożliwia młodzieży  wy-
rażenie swojego zdania na 
wiele tematów poprzez sztu-
kę – są to głównie prace ucz-
niów klas IV-VI szkoły pod-
stawowej gromadzone przez 
cały rok szkolny 2015/2016, 
które powstawały pod czuj-
nym i pomocnym okiem na-
uczyciela plastyki pani Anety 
Myszkorowskiej. 

Wystawa nie jest efektem 
żadnego konkursu i nie ma też 
takiej formy. Prace są wszyst-
kich: zarówno uczniów uzdol-
nionych artystycznie, uczest-
niczących w wystawie nie po 
raz pierwszy, jak i nowicjuszy, 
którzy może nie dorównują 
im techniką, ale prezentują 
za to świeżość spojrzenia i in-
terpretacji tematu. Wystawa 
obejmuje blisko 100 prac 
około 80 autorów i   można 
ją podziwiać w Powiatowym 
Młodzieżowym Domu Kul-
tury w  Otwocku (ul. Ponia-
towskiego 10, galeria I piętro) 
do połowy stycznia 2017 roku.

kSiążkowa dySkUSja
OTWOCK Miejska Biblio-

teka Publiczna zaprasza na 
spotkanie dyskusyjne Klubu 
Książki. Jak się pewnie do-
myślacie, przedmiotem oży-
wionej debaty będą książki 
o tematyce bożonarodzenio-
wej. Wstęp wolny.

19 grudnia (poniedzia-
łek), godz. 17.30
MBP w Otwocku, 
ul. Andriollego 45

SylweSter 
pod chmUrką
OTWOCK Koniec roku 

to dla wielu wyjątkowy czas 
– dwoimy się i troimy głów-
kując, gdzie spędzić swoje-
go wymarzonego Sylwestra. 
Jedni idą na ekskluzywne 
bale, inni na tzw. „domów-
ki”, a  jeszcze inni wolą spę-
dzić ten czas „pod chmurką”. 
Wszystkich zapraszamy na 
miejski, plenerowy Sylwester 
2016/2017. Wstęp, oczywi-
ście, wolny. W  programie 
m.in.: zabawa taneczna z DJ 
Green J, koncert muzyki 
rozrywkowej - Anna Żeńca 
z zespołem oraz pokaz sztucz-
nych ogni.

31 grudnia (sobota), 
godz. 22.00
7. Pułk Łączności w Ot-
wocku, tzw. „Małpi Gaj”

10 Bałwanków
FALENICA Wawerskie 

Centrum Kultury zaprasza 
na zajęcia pokazowe tea-
tralnej grupy przedszkola-
ków „Skowronki”. Podczas 
„10 Bałwanków” usłyszymy 
m.in.: wiersze, krótkie etiu-
dy aktorskie oraz piosenki. 
Przygotowanie: Aleksandra 
Jankowska i Izabela Sitkow-
ska. Wstęp wolny.

19 grudnia (poniedzia-
łek), godz. 17.00
WCK, Filia Falenica, 
ul. Włókiennicza 54

wSpólne pakowanie
WAWER Artystyczna Aka-

demia Dorosłego Sąsiada 
Wawerskiego Centrum Kul-
tury zaprasza na niezwy-
kle praktyczne spotkanie 

pt. „Zapakuj swój prezent”. 
Uczestnicy poznają nowe 
atrakcyjne techniki i  formy 
pakowania. Biletem wstępu 
jest posiadanie ze sobą „na-
rzędzia” pracy, czyli prezen-
tu. Wstęp wolny.

22 grudnia (czwartek), 
godz. 13.00
WCK, ul. Żegańska 1a

Gimnazjalne 
jaSełka
OTWOCK Grupa teatralna 

z Gimnazjum nr 2 w Otwocku 
wykona dla Państwa „jaseł-
ka”. Wstęp wolny

21 grudnia, 
godz. 10.00 i 11.00
PMDK, Otwock, 
ul. Poniatowskiego 10

tUmiGra
OTWOCK Koncert w wyko-

naniu uczniów Niepublicznej 
Szkoły Muzycznej I Stopnia 
i  Studium Muzyczno-Arty-
stycznego TuMigra w Otwo-
cku. Szkołę prowadzi Joanna 
Urbańska. Wstęp wolny.

8 stycznia, godz. 12.00
PMDK, Otwock, 
ul. Poniatowskiego 10

zaśpiewają kolędy
OTWOCK Przed nami już 

XIV, edycja Powiatowego 
Konkursu Kolęd i  Pastora-
łek, do udziału w którym za-
praszamy dzieci i  młodzież 
w  wieku 7-19 lat. Konkurs 
przeznaczony jest zarów-
no dla reprezentacji szkół, 
placówek kulturalnych, jak 
i  uczestników indywidual-
nych zamieszkałych lub uczą-
cych się na terenie powiatu 
otwockiego. Wykonawca 
może zaprezentować nie tyl-
ko polskie tradycyjne kolę-
dy, ale również zagraniczne 
utwory o tematyce świąt Bo-
żego Narodzenia. Tegorocz-
ne przesłuchania konkurso-
we odbędą się w  sobotę  21 
stycznia, a koncert laureatów 
tydzień później – 28 stycznia. 
Wstęp wolny. 

21 stycznia (sobota), 
godz. 9.00 
PMDK, 
ul. Poniatowskiego 10

POWIAT 9 grudnia Powiat 
Otwocki oficjalnie zakończył 
projekt „Powiat Otwocki 
Stolicą Kultury Mazow-
sza 2016”.

Na uroczystość, którą staro-
stwo urządziło w Powiatowym 
Młodzieżowym Domu Kultu-
ry, przybyła Bożena Żelazow-
ska – przewodnicząca komisji 
kultury rady sejmiku mazo-
wieckiego, Paweł Cukrowski 
– dyrektor departamentu 
kultury, promocji i  turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckie-
go, Witold Kwiatkowski – 
wójt Gminy Celestynów, radni 
powiatowi, wszyscy ci, któ-
rzy w projekcie brali czynny 
udział, i mieszkańcy powiatu.

Uroczystość otworzył 
w  imieniu starosty Roman 
Zdunik – członek zarządu 
Powiatu, dziękując wszystkim 
gminom, instytucjom i orga-
nizacjom pozarządowym za 

doskonałe wypełnienie zgło-
szonych przez siebie działań 
w  zakresie wydarzeń kultu-
ralnych. I  dla nich wszyst-
kich zaśpiewał chór Mienia 
River, koncert dali muzycy 
z  Fundacji Promocji Kultu-
ry OtwArte, a  utytułowana 
wieloma krajowymi i  zagra-

nicznymi nagrodami para 
niepełnosprawnych, związa-
na z Fundacją Niezwyczajni, 
Joanna i Dariusz Popławscy, 
zatańczyła.

Wszystkim przypadł do gu-
stu oparty na pracy konkur-
sowej „Złoczyńcy w  Uzdro-
wisku” film pt. „Boska 

koniunkcja” ze Zbigniewem 
Skoczkiem w  roli głównej 
i na koniec koncert bluesowy 
zespołu „Hype Real”.

Przekazanie kluczy Stolicy 
ma nastąpić, gdy komisja kon-
kursowa Urzędu Marszałkow-
skiego wyłoni kolejny powiat.

AnKa

wiĄzowna Maski, tar-
cze, dzidy czy rzeźby – to 
tylko niektóre eksponaty, 
które można podziwiać w 
wiązowskiej Galerii Więzy 
na wystawie „Dzieje czar-
nej Afryki”.

Afrykańska wystawa znaj-
duje się w  Galerii „Więzy” 
i jest otwarta od 22 paździer-
nika. Pierwotnie miała zostać 
zamknięta 20 listopada, ale 
ze względu na duże zainte-
resowanie została przedłu-
żona do końca stycznia! Na 
obecną chwilę odwiedziło 
ją aż 458 osób, a najbardziej 
cieszy się zainteresowaniem 
takich grup jak wycieczki 
szkolne. Wystawa wprowa-
dza nas w  coś, czego na co 
dzień nie mamy okazji do-
świadczyć – chodzi o kulturę 
afrykańską. Różnego rodzaju 
figurki, rzeźby, ale też maski 
i różnorakie bronie pozwala-
ją dostrzec różnicę pomię-
dzy naszymi cywilizacjami. 
Jednak jej wyjątkowość tkwi 
w autentyczności eksponatów 
– nie są to żadne rekonstruk-

cje czy repliki. Wszystko zo-
stało przywiezione z  Czar-
nego Lądu i wykonane przez 
tamtejszych mieszkańców. 
Każdy z  przedmiotów jest 
dokładnie opisany, może-
my poznać jego historię, bo 
w adnotacji znajduje się in-
formacja, z której części kon-
tynentu pochodzą. Atrakcją 
jest także to, że niektóre ma-
ski można dotknąć, a nawet 

przyłożyć do twarzy i zrobić 
śmieszne zdjęcie. 

Eksponaty dostępne w Ga-
lerii „Więzy” pochodzą ze 
zbiorów Macieja Trzaskow-
skiego (Towarzystwo Przyja-
ciół Karczewa) oraz Marka 
Purwina (Stowarzyszenie 
„Więzy”). Gospodarzem zaś 
jest p. Alicja Dybkowska. 
Honorowy patronat nad 
wydarzeniem sprawuje wójt 
Gminy Wiązowna oraz Sta-
rosta Otwocki, zaś projekt 
jest współfinansowany ze 
środków budżetowych po-
wiatu otwockiego.

Jak już wspomniałem, 
wystawa budzi duże zainte-
resowanie. W  ramach zajęć 
wybrała się tam także sekcja 
fotograficzna GOK Wiązow-
na. Jeden z jej uczestników, 
Jakub, powiedział, że wysta-
wa bardzo mu się podobała. 
Uważa także, że jest to świet-
na promocja gminy, ale także 
osób z lokalnej społeczności, 

którzy przedstawili swoje 
zbiory. Najbardziej jednak 
podobały mu się wszystkie 
plemienne maski, a w szcze-
gólności te składające się 
z dwóch twarzy. Inni uważają 
także, że była to bardzo cie-
kawa i poznawcza wycieczka. 
Zdjęcia grupy fotograficznej 
z Wiązowny będą w dostęp-
ne na naszej stronie inter-
netowej. Pani Alicja Dyb-
kowska serdecznie zaprasza 
wszystkich na wystawę, która 
przedłużona została do koń-
ca stycznia (z  wyłączeniem 
przerwy od 22.12 do 2.01). 
Dla chętnych odwiedzenia 
„małej Afryki” w Wiązownie 
prowadzone są zapisy telefo-
niczne. Wszyscy zaintereso-
wani proszeni są o  kontakt 
pod numer: (22) 789 09 96. 
Myślę, że w okresie zimowym 
jest to dobry pomysł, aby 
chociaż na chwilę przenieść 
się do Afryki. 

Jan Szczyrek

Świat w oczach dziecka

ŚwiĄteczne RozRywki

Finał stolicy kultury

afrykańskie skarby 
w galerii „więzy”
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Tegoroczny grudzień  wy-
jątkowo uaktywnił młodzież, 
co zaowocowało podjęciem 
konkretnych działań: rzuca-
ne hasła natychmiast prze-
kuwano w czyn. I tak - szkoła 
włączyła się w  projekt „Nie 
bądź sknera, kup pampera!”, 
czego efektem  było zebra-
nie mnóstwa pampersów, 
chusteczek, środków pielęg-
nacyjnych i przekazanie ich - 
przez koordynatora Patrycję 
Jakubiak - Interwencyjnemu 
Ośrodkowi Preadopcyjnemu 
dla porzuconych niemowląt 
w Otwocku. Nie pozostała też 
obojętna na akcję ,,Szlachet-
na Paczka” – dzięki ofiarności 
uczniów, rodziców i nauczy-
cieli zebrano ok. 1200 zł oraz 
ubrania, pieluchy, kosmetyki 
i żywność dla rodziny z powia-
tu otwockiego. Nie minęło 

wiele czasu, a wielkie serdu-
cha żakowskie zareagowały  
natychmiast  na akcję ,,Ot-
wock – dzieciom” i tradycyjnie 
zorganizowano kawiarenkę, 
gdzie za drobną opłatą serwo-
wano pyszne ciasta. Tym spo-
sobem połączono przyjemne 
z pożytecznym – w kasie sa-
morządu znalazło się 380 zł, 
a  kwota ta powiększyła się 
jeszcze o co najmniej 900 zł 
za sprawą corocznej  impre-
zy pod nazwą ,,Mam talent”. 
Na scenie w szkolnej sali gim-
nastycznej przed wymagają-
cym jury i całą społecznością 
,,Słowaka” prezentowała 
się utalentowana i odważna 
młodzież. Wokalistki śpie-
wały, tancerze wyginali się 
ekspresyjnie, była saksofo-
nistka i  gitarzysta, a  męskie 
trio taneczno-śpiewacze 

rozbawiło wszystkich do łez, 
porywając jednocześnie do 
wspólnej zabawy. Nagrody, 
zdjęcia, deszcz confetti (zło-
te, nie czerwone) i satysfakcja, 
że znów pomogli dzieciakom, 
że ich święta nie będą smut-
ne, że pojawiający się Miko-
łaj wywoła na dziecięcych 
twarzach szeroki uśmiech. 
Młodzież ze ,,Słowaka” już 
dawno odkryła w  sobie ra-
dość  dzielenia się z innymi. 
Bez zbędnych słów, bo nie 
słowa, a czyny się liczą. Bra-
wa dla Samorządu Szkolnego 
i  jego opiekunów – nauczy-
cieli, brawa dla całej braci 
uczniowskiej!      I przesłanie 
dla wszystkich: ,,Nie pomiń 
okazji, gdy możesz coś z siebie 
ludziom ofiarować jako czło-
wiek” (Albert Schweitzer).

Wakul

POWIAT Po miesięcznych 
warsztatach slamerskich 
poeci-amatorzy wystąpili 
podczas wielkiego finału, 
który odbył się 10 grudnia 
w poczekalni PKP w Otwo-
cku.

Stacja Lirycznych Krzyka-
czy, taką nazwę nosi nowe 
wydarzenie na mapie kultu-
ralnej powiatu otwockiego. 
Skupia poetów tzw. slame-
rów, który chcą prezentować 
swoje utwory przed publicz-
nością.

Slam poetycki to publiczna 
prezentacja własnej twórczo-
ści poetyckiej, podczas której 
rolę jury pełni publiczność. 
To swoiste skrzyżowanie 
poezji i performancu. Finał 

tegorocznej, pierwszej edycji 
odbył się 10 grudnia w pocze-
kalni PKP w Otwocku. Sla-
merzy mieli po trzy minuty 
na wygłoszenie swojego teks-
tu do mikrofonu. Uczestnicy 
w czasie występu nie mogli 
używać instrumentów ani 
rekwizytów. Jury składało 
się z kilku wybranych loso-
wo osób z publiczności, któ-
rzy przyznawali punkty od 
1 do 10, aż do ćwierćfinału, 
w  którym zostały wybrane 
najlepsze cztery osoby. Wszy-
scy jednak mogli wpływać na 
jury i dowolnie reagować na 
twórczość slamerów, czyli 
zagłuszać buczeniem lub 
nagradzać oklaskami. Nato-
miast w  kolejnych etapach 

w głosowaniu wzięła udział 
cała obecna publiczność, 
która głosowała za pomocą 
podnoszenia rąk. Slam wy-
grał Paweł Rogiński z Wroc-
ławia pseudonim Pablo 
Genske. 

Podczas finału na zakoń-
czenie wystąpiły dwa ener-
getyczne zespoły: dobrze 
wszystkim znana Oranżada 
– grupa z  naszego powiatu 
oraz Tasiemka z  Warszawy. 
Mimo, że wydarzenie było 
raczej imprezą niszową to 
uczestniczyło w  niej kilka-
dziesiąt osób. Projekt był 
współfinansowany ze środ-
ków Samorządy Wojewódz-
twa Mazowieckiego. 

Katarzyna Bajer

Poetycki przystanek Otwock

„słowak” - potrzebującym
OTWOCK empatia, altruizm, bezinteresowność to dla 
uczniów lO nr iii im. J. Słowackiego nie są puste słowa. 
Od lat bowiem z autentycznej potrzeby serca uczestniczą 
w różnych lokalnych i ogólnopolskich akcjach, których 
celem jest niesienie pomocy potrzebującym.
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PRACA
Kierowniczkę 
do sklepu spożywczego 
w Otwocku zatrudnię. 
tel 505164899

Stabilna praca dla 
murarzy, cieśli 
i zbrojarzy na budowie 
w Niemczech. 
Umowa o pracę, 
przejazd bezpłatny, 
zorganizowany przez 
pracodawcę. Stawka 
godzinowa 13,50 – 15.00 
euro brutto + umowa 
o pracę.
Kontakt:
798 056 274

POWIAT 17 grudnia 2016 
r. weszło w życie nowe 
rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa 
z dnia 24 sierpnia 2016 r. 
w sprawie wzorów: wniosku 
o pozwolenie na budowę 
lub rozbiórkę, zgłoszenia 
budowy i przebudowy 
budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego, oświadcze-
nia o posiadanym prawie 
do dysponowania nierucho-
mością na cele budowlane, 
oraz decyzji o pozwoleniu 
na budowę lub rozbiórkę 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1493).

Uproszczenie było ocze-
kiwane od dawna, tym 
bardziej, że ostatnie lata 
wiązały się z „reformami re-
form” i  ciągłymi zmianami 
wzorów wniosków i oświad-
czeń. Inwestorzy pamiętają 
jeszcze czasy, bowiem nie 
minęło „jedno pokolenie”, 
kiedy obowiązywał jedno-
kartkowy wniosek, którego 
wypełnienie nie wiązało się 
z większym wysiłkiem. Potem 
sam wniosek o pozwolenie na 
budowę rósł objętościowo, do 
absurdalnej ilości 8 stron [!], 
pączkując na wiele rodzajów, 
od innego na rozbiórkę, po-
przez 3 stronicowe oświad-

czenie aż do oddzielnego 
zgłoszenia budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego. 
Nie wypełnienie choćby jed-
nej rubryki, czy też nie za-
znaczenie krzyżykiem właś-
ciwego okienka, wiązało się 
z brakami formalnymi unie-
możliwiającymi rozstrzyg-
nięcie sprawy. Jednak, jak 
głosi zasada socjalistyczna, 
najpierw tworzone są prob-
lemy, aby potem je rozwią-
zać. Tak więc znów będzie 
łatwiej, bowiem druki wnio-
sków o pozwolenie na budo-
wę i rozbiórkę, oświadczenia 
oraz zgłoszenia zredukowano 
do 2 stron. 

Inwestorzy otrzymują obec-
nie przejrzyste druki, w któ-
rych stopniowe wypełnianie 
będzie prostsze. Ponownie 
połączono wnioski o pozwo-
lenie na rozbiórkę i budowę. 
Zmieniło się również oświad-
czenie o posiadanym prawie 
do dysponowania nierucho-
mości na cele budowlane. 
Zawiera ono miejsce na dane 
identyfikujące inwestora lub 
osoby, która w  jego imieniu 
wypełnia druk, jak również 
konieczność przypisania do 
każdej działki tytułu prawne-
go umożliwiającego korzysta-

nie z nieruchomości. 
Kolejną wersję przyjęto dla 

wzoru decyzji udzielającej 
pozwolenia na budowę lub 
rozbiórkę. Nowością będzie 
tu deklaracja organu admini-
stracji architektoniczno-bu-
dowlanej o pobraniu opłaty 
skarbowej za wydane pozwo-
lenie. Największym kuriozum 
nowych druków, wziętym 
z  wersji poprzednich, jest 
jednak fakt, iż drugi i kolejny 
inwestor oraz pełnomocnicy 
będą musieli być wymienieni 
na tzw. informacji uzupełnia-
jącej (B-4). 

Wypada ubolewać, że legis-
latorzy nie powrócili do pier-
wotnej wersji, najprostszej 
z możliwych, czyli jednokart-
kowych druków. Nowe wnio-
ski będą dostępne w Biulety-
nie Informacji Publicznej 
Powiatu Otwockiego w wersji 
edytowalnej oraz w Wydziale 
Architektury i Budownictwa 
Starostwa Otwockiego, któ-
rego pracownicy udzielą 
interesantom wszelkich wy-
jaśnień w  skutecznym wy-
pełnieniu druków, aby nowe 
inwestycje rozwijały naszą 
mazowiecką okolicę. 

Mariusz Rombel, Wydział  
Architektury i Budownictwa SP

Uproszczenie wniosków 
w sprawach budowlanych
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ROLKI Nadia Jeziorek 
z UKS Wilki Otwock  
ponownie została  
rekordzistką Polski w prze-
jeździe pod tyczką z niesa-
mowitym wynikiem  
- 24 cm.

10 grudnia wieczorem, pod-
czas III Urodzin UKS Wilki 
Otwock, odbył się Ogólnopol-
ski Konkurs Limbo Skating. 
Wzięło w  nim udział ponad 
60 dzieci. Niesamowicie za-
cięty był konkurs dziewczyn, 
gdzie spotkały się: aktualna 
(w  tym czasie) rekordzistka 
Polski - Abigajl Pelinko ze 
Szkółki Rolkowej Wodzu (re-
kord 26,5 cm) i wcześniejsza 
rekordzistka - Nadia Jeziorek 
z UKS Wilki Otwock (rekord 
28,5 cm). W sobotę wieczorem 
obie zawodniczki kilkukrotnie 
biły rekord Polski. Konkurs 
zakończył się na wysokości 
24 cm. Tą wysokość przeje-
chała już tylko Nadia Jeziorek, 
a tym samym wygrała konkurs 

dziewczyn i ponownie jest re-
kordzistką Polski.

Zwyciężczynie 
w kategorii dziewczyn:
1. Nadia Jeziorek
(UKS Wilki Otwock)

2. Abigajl pelinko 
(Szkółka rolkowa Wodzu)
3. liwia pelinko 
(Szkółka rolkowa Wodzu)
Zwycięzcy  
w kategorii chłopców:
1. Maciej Tęczar 

(Szkółka rolkowa Wodzu)
2. Wiktor Smosarski 
(Blue Bear Kętrzyn)
3. Kuba Orzechowski 
(UKS Wilki Otwock)

Wakul

jIU jITsU W  sobotę, 3 
grudnia 2016, zawodnicy 
sekcji sportów walki UKS 
Zakręt wywalczyli trzy me-
dale w Brazylijskim Jiu Jitsu. 
Brali udział w  Mikołajko-
wym Turnieju BJJ dla dzie-
ci i młodzieży w Jakubowie. 
Kuba Pogorzelski startował 
w zawodach po raz pierwszy 
i zajął czwarte miejsce. Janek 
Łabędź i Wiktor Sawa wywal-

czyli brązowe medale. Naj-
większy sukces osiągnął Ar-
tur Połanecki zajął pierwsze 
miejsce i zdobył złoty medal. 
Artur pewnie wygrał swoje 
walki od początku do końca 
dominując swoich rywali.

UKS ZAKRĘT zaprasza 
dzieci i młodzież na treningi. 
Zajęcia prowadzone przez 
klub są dofinansowane z bu-
dżetu Gminy Wiązowna.

Czwarta edycja corocznego 
Turnieju Sztuk Walki zgro-
madziła zawodników z  ma-
zowieckich ośrodków sztuk 
i  sportów walki. Impreza, 
pod patronatem prezydenta 
Miasta Otwocka  Zbignie-
wa Szczepaniaka, odbyła się 
w sali sportowej przy ul. M. 
Konopnickiej 3. Podobnie 
jak w  poprzednich trzech 
edycjach sędzią głównym za-
wodów był  Mirosław Plata 
(4 Dan) . 

Rywalizowano w kilku kon-
kurencjach, od uproszczonych 
form grapplingu dla młodzie-
ży, do walk fullkontaktowych 
MMA w  kategorii seniorów 
-w/g zasad “submission only”. 
Forma rozgrywania pojedyn-
ków do poddania (submission 
only) stała się już tradycją ot-
wockiego turnieju. Polega ona 
na rezygnacji z przyznawania 
punktów i rozstrzygania po-
jedynków wyłącznie przez 
ewidentne poddanie (tzw. 
“odklepanie” -tap out).  

W  pierwszej części od-
były się walki w  kategorii 

grapplingu młodzieży, gdzie 
większość stanowili zawod-
nicy z otwockiego Stowarzy-
szenia Sztuk Walki JISSEN 
MMA. Kolejnym punktem 
turnieju były walki full kon-
taktowe, preferowane przez 
najbardziej wszechstronnych 
zawodników JISSEN MMA, 
świetnie wyszkolonych w każ-
dej strefie, w stójce, w parte-
rze i w klinczu.

Walki młodzieżowe, ze 
względów bezpieczeństwa 
były bardzo uproszczone, 
jednak dochodziło w  nich 
do niezwykle pasjonujących 
zmagań. Zdecydowanie 
najtrudniejsze pojedynki 
odbyły się jednak w  kate-
gorii seniorów, w  których 
widzowie mogli obejrzeć 
obalenia, sprowadzenia 
i  spektakularne rzuty. Po-
jedynki na macie niosły ze 
sobą bardzo duże emocje, 
jednak wszystkie  były pro-
wadzone w duchu fair play, 
a ocena doświadczonego sę-
dziego maty (Bogdana Ga-
łeckiego) zawsze  wyważona 

i sprawiedliwa. Wśród tych, 
którzy  zasłużyli na szcze-
gólne wyróżnienie są: Mak-
symilian Jaszczuk, Ryszard 
Jóźwiak, Artur Bogucki, Mi-
chał Szostak, Artur Maćczak, 
Paweł Niezabitowski, Jakub 
Ziętala oraz Jakub Sychowiec 
i Arek Zagzdon - który serią 
efektownych uderzeń w stójce 
w pięknym stylu wygrał swój 
finałowy pojedynek.

Puchar Prezydenta Miasta 
Otwocka w  czwartej edycji 
Mazowieckiego Turnieju JIS-
SEN MMA zdobyli: • Miko-
łaj Grott (kat. juniorów do 14 
lat)  • Maksymilian Jaszczuk 
(kat. młodzieży) oraz  Arek  
Zagzdon (kat. seniorów).   

Medaliści zostali udeko-
rowani i  nagrodzeni przez 

prezydenta Miasta Otwocka 
pana Zbigniewa SZCZEPA-
NIAKA.  Nie zabrakło wier-
nych kibiców MMA, którzy 
głośno dopingowali swoich 
zawodników. Podczas trwa-
jących wiele godzin zmagań, 
widzowie mieli okazję zoba-
czyć szereg pasjonujących 
pojedynków na najwyższym 
sportowym poziomie. Zawo-
dy weszły na stałe do oficjal-
nego programu otwockich 
imprez sportowych. Kolejny 
Turniej MMA o Puchar Pre-
zydenta Miasta Otwocka   już 
za rok.  

Specjalne podziękowania 
na ręce Prezydenta Miasta 
Otwocka pana Zbigniewa 
Szczepaniaka, za objęcie 
turnieju honorowym patro-

natem, składają zawodnicy 
turniejowi oraz członkowie 
i sympatycy otwockiego Sto-
warzyszenia Sztuk Walki Jis-
sen MMA.

Mieszane Sztuki Walki 
(MMA, Mixed Martial Arts), 
widowiskowa dyscyplina 
sportowa, gdzie zawodnicy 
sztuk i  sportów walki toczą 
pojedynki przy dużym za-
kresie dozwolonych technik. 
Mieszane Sztuki Walki wyra-
żają jeden z głównych współ-
czesnych kierunków rozwoju 
sportów walki - zwłaszcza  
opartych na  najbardziej 
realistycznych zasadach po-
jedynku. Celem przepisów, 
według których rozgrywane 
są turnieje MMA, jest zapew-
nienie emocjonującego wido-

wiska sportowego, w którym 
walka toczy się przy jak naj-
mniejszych ograniczeniach, 
ale przy jednoczesnym uni-
kaniu niepotrzebnego ryzyka 
kontuzji. W szerszym sensie 
pojęcie “mieszane sztuki wal-
ki” obejmuje również style, 
które na bazie sportowego 
treningu MMA przygotowu-
ją do walki realnej, którego 
znakomitym przykładem 
jest właśnie system JISSEN 
MMA od 1990 roku uprawia-
ny w Otwocku.

Więcej informacji o turnieju 
na FB: https://www.facebo-
ok.com/ADSWJissenkan  
oraz na stronie wydarzenia:  
https://www.facebook.com/
events/200802256919943/ 

Miro Plata

Niesamowita Nadia Jeziorek Trzy medale dla UKS zakręt
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Warto dodać, że kilka godzin wcześniej Nadia Jeziorek wraz z koleżanką z klubu, 
Małgorzatą Piszczadowską - zdobyły III miejsce w Mistrzostwach Polski Freestyle 
Slalom w konkurencji Pair Classic.Fot. Jerzy Żaczek/UKS Wilki

Mazowiecki turniej MMa o puchar 
Prezydenta Miasta Otwocka
sPORTy WAlKi W niedzielę 26 
listopada br. przeprowadzono iV 
Mazowiecki Turniej MMA o puchar 
prezydenta Miasta Otwocka, 
zorganizowany przez otwockie 
Stowarzyszenie Sztuk Walki  
„JiSSeN MMA”
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ROWERy Joanna Szyszko 
to niezwykle energiczna 
i przesympatyczna ot-
wocczanka, która zamiast 
narzekać, jaki ten świat zły, 
swoją energię skupia na 
pozytywach, nawet tych 
najmniejszych. Od niedaw-
na stała się również bardzo 
rozpoznawalna, zwłaszcza 
wśród miłośników MTB. 

Powód? Została wybrana 
II Wicemiss cyklu Lotto Po-
land Bike Marathon 2016!

- Rajdy MTB poznałam tak 
naprawdę jakieś 7 lat temu, 
wystąpiłam wtedy w roli opie-
kuna mojego 5-letniego wów-
czas syna Mateusza. Pierwsze 
starty zaczęły się 3 lata temu. 
Starty, to może zbyt dużo 
powiedziane. Raczej prze-

jazdy rekreacyjne, ot tak dla 
dobrej zabawy. Moi synowie 
– Mateusz i Piotrek - trenują 
w Warszawskim Klubie Kolar-
skim i są dumni z mamy, któ-
ra też potrafi jeździć – śmieje 
się Joanna. Jedni walczyli 
z czasem, inny startowali, by 
coś sobie udowodnić, a Aśka  
postawiła na dużą dawkę 
zabawy. Jak się okazało, ten 

niczym nie ograniczony po-
ziom pozytywnych fluidów, 
które rozsyła oraz uśmiech 
szerszy niż u  Jokera spra-
wiły, że została wybrana II 
wicemiss Lotto Poland Bike 
Marathon 2016 – cyklu wy-
ścigów MTB. I etap konkur-
su polegał na internetowym 
głosowaniu na poszczególne 
zdjęcia kolarek za pośredni-

ctwem jednego z portali spo-
łecznościowych. Do ścisłego 
finału w postaci oficjalnej gali 
weszło 10 z największa liczbą 
„likeów”. - Muszę przyznać, że 
był to dla mnie ogromny szok, 
ale taki pozytywny, ja - taka 
mało doświadczona wśród 
zawodowych kolarek. Mimo 
że traktowałam to jak świet-
ną zabawę, jednak lekki stres 

był, w końcu to konkurs pięk-
ności. No i zajęłam 3 miejsce 
– komentuje z  uśmiechem 
Joanna. Nam nie pozostaje 
nic innego jak pogratulować 
i  trzymać kciuki za tę pozy-
tywną energię. I Wicemiss zo-
stała Olga Karczewska, a Miss 
Poland Bike Marathon 2016 
Agnieszka Gabrysz

Wakul

„Czukboll” – bo tak to się 
czyta, w Polsce znany jest od 
dobrych kilkunastu lat, jed-
nak jest to ciągle raczkująca 
dyscyplina w porównaniu np. 
do krajów azjatyckich. Druży-
na z „dwójki” jest 9 oficjalną 
drużyną w Polsce. Na czym ta 
gra polega? Przewrotnie jest 
to gra piłkarska, w której nie 
występuje bramkarz. Celem 

drużyny atakującej jest tra-
fienie piłką w jedną z dwóch 
nietypowych bramek, kształ-
tem przypominającą małą 
odskocznię. „Czukbol” jest 
bardzo popularny w  stolicy 
naszego kraju, jednak to nie 
Warszawa jest kolebką pił-
ki i  „trampoliny”. Krajową 
stolicą tej gry jest Rybnik – 
tamtejsza drużyna  z Zespołu 

Szkół Urszulańskich Tchoku-
ball Ursus Rybnik wygrała 
plażowe mistrzostwa Polski. 
Wspominałem, że jedną z za-
sad gry jest całkowity zakaz 
kontaktu fizycznego pomię-
dzy zawodnikami? To spra-
wia, że grać mogą wszyscy 
bez względu na wiek czy płeć.

Dream Team
Głośna muzyka, gromkie 

brawa, kupa uśmiechu i  wi-
waty – w  takich okolicznoś-
ciach na sale wbiegli oni i... 
one... „Oto szkolna drużyna 
w  „czukbolu” – wykrzyczała 
z radością dyrektor Smuniew-
ska. Na sali obecni byli przed-
stawiciele Warszawskiego Sto-
warzyszenia Kultury Fizycznej 
Tchoukball.pl, którzy popro-
wadzili trening, udzielili wielu 
cennych wskazówek młodym 

zawodnikom oraz wspólnie 
rozegrali pokazowy mecz. 
Kurcze, to naprawdę widowi-
skowy sport! Zanim jednak do 
tego doszło były przemówie-
nia zaproszonych gości, m.in.  
dyrektor Oświaty Miejskiej 
Edyty Rosłaniec, wiceprezy-
dent Otwocka Agnieszki Wil-
czek oraz naczelnika Wydziału 
Kultury i Promocji Andrzeja 
Wysoczańskiego, nie obyło 
się również od podziękowań 
i życzeń sukcesów. Zaproszeni 
goście rzucili również pierw-
sze piłki, przekonując się, że to 
wcale nie takie łatwe. Po czę-
ści oficjalnej przyszedł czas na 
występy szkolnych talentów 
oraz krótką prezentację zasad 
oraz historii gry. A potem to 
już „czuk”, „czuk” robiła piłka 
o bramkę...

Wakul
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piłka z trampoliną

piłka 10 grudnia na zawsze zapisze 
wielką kartę w sportowej kronice 
Gimnazjum nr 2 im. ireny Sendlerowej 
– wszystko za sprawą oficjalnej 
prezentacji i wręczenia powołań z rąk 
pani dyrektor Jolanty Smuniewskiej do 
szkolnej drużyny w tchoukball’u. Brzmi 
ciekawie? No pewnie!

Otwocka Miss MTB 


