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OTWOCK Referendum w sprawie odwołania prezydenta nieważne. Kolejna zła decyzja Rady Miasta Otwocka:  
najpierw Restaura, teraz referendum. Na jakie koszty naciągną nas radni koalicji? Na referendum poszło z kasy  
miasta minimum 70 tysięcy złotych. Co za to można było zrealizować?
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Gorzała już niebawem 
zacznie kapać oficjalnie 
i  w  blasku fiskusa. Oto bo-
wiem rząd, szukając finan-
sowych rezerw, znalazł je 
w  krzakach, gdzie przy la-
tarce czy blasku księżyca 
Kowalski pędzi bimber. Nie 
chcąc go karać, że łamie pra-
wo, bo skubie monopol i nie 
płaci podatku, postanowił 
złupić Kowalskiego, a jedno-
cześnie zyskać jego uznanie.

Rząd nakazał zatem mi-
nisterstwom rolnictwa i  fi-
nansów, by opracowały za-
sady produkcji i dystrybucji 
bimbru, naliczyły opłaty, 
jakie trzeba  będzie uiścić 
za koncesję, akcyzę, znak 
firmowy… Chodzi przecież 
o to, by Kowalski nie pił na 
krzywy ryj, a  podzielił się 
z rządem. W zamian będzie 
mógł gonić oficjalnie, czy-
li w  dzień, a  nie pod osło-
ną nocy i  w  gorzelni, a  nie 
w krzakach. Jedynym minu-
sem za tyle dobrodziejstwa 
ma być udział w  zyskach. 
Cóż, wielu na to da się zła-
pać. Na pewno wójt Łącka, 
w  którego gminie pędzą 
śliwowicę wszyscy od lat, 
tyle że nielegalnie. Podob-
nie proboszcz z Bochni koło 
Chełma, który z parafiana-
mi również goni pokątnie 
śliwowicę. Ministerialni 
urzędnicy obliczyli, że pro-
dukcja roczna w kraju może 
sięgnąć 500 tysięcy litrów. 
Nie jest to ilość, która za-
grozi monopolowi państwo-
wemu, co jest pocieszające, 
bo inaczej Polmosy by mogły 
z torbami pójść, ale na tyle 
zadowalające, że do budżetu 
sypnie się kilka, a może kil-
kanaście milionów złotych. 
Kwota nie jest zawrotna, 
ale można ją będzie prze-
znaczyć na pomoc, na przy-
kład, biednym dzieciom, 
emerytom,czy rodzinom al-
koholików.

Na lep rządowy nie da się 
jednak złapać Kowalski i ty-
siące jemu podobnych, któ-
rzy gonią krzakówę na tzw. 
domowy użytek, czyli dla 
siebie, bo nie stać ich kupić 
flaszkę monopolki za choćby 

15 zł z tymi wszystkimi akcy-
zami, podatkami. Nie kupi 
też flaszki śliwowicy łąckiej 
czy jakiejś innej, bo koszto-
wać będzie jeszcze drożej, 
gdyż stanie się produktem 
regionalnym, więc wyjątko-
wym. Wolą oni kupić kilo 
cukru za 2,4 zł, 10 dkg droż-
dży, dolać cztery litry wody 
i  za 10 dni wygonić litr 70 
procentowego bimberku. – 
Tanio i  zdrowo – twierdzi 
Kowalski. – Po monopolce 
łeb boli cały dzień, a po sa-
mogonie jedynie drożdżami 
się odbija.

Tak więc domyślać się na-
leży, że tylko niewielki pro-
cent producentów samogo-
nu zgłosi się po koncesję. 
Znaczna ich liczba pędzić 
będzie, jak dotychczas, tyle 
że już legalnie, zasłaniając 
się, że czyni to na domowy 
użytek, tak jak wino z jabłek 
czy kompot z wiśni.

Należy jednak mieć na-
dzieję, że i  ci producenci 
kiedyś dojrzeją, niczym ich 
domowy zacier, połączą siły 
i  zechcą pędzić trunek, na 
przykład gminny czy choć-
by sołecki. Na flaszkach na-
kleją etykiety, przybiją cenę 
i sprzedawać będą jako swój 
rodzimy towar. Niepowta-
rzalny i wyjątkowy. Roztrą-
bią to po Internecie, więc 
smakosze walić będą do 
nich drzwiami i oknami, by 
to cudo skosztować. Jedno-
cześnie w gminie czy wiosce 
zrobi się zamożniej, ludziska 
się wypasą, a żaden kartofel, 
gruszka czy jabłko nie pój-
dzie na zmarnowanie.

Tym to sposobem kraj 
Polanów płynąć będzie już 
nie miodem i mlekiem, a ze 
wszech miar pożytecznym 
i legalnym samogonem.   

Andrzej Kamiński

księżycowy interes

POWIAT Na terenie powia-
tu otwockiego corocznie 
dochodzi do kilkudziesięciu 
pożarów spowodowanych 
wadami lub nieprawidłową 
eksploatacją urządzeń 
grzewczych. W bieżącym 
roku już odnotowano 51 
pożarów, a sezon grzewczy 
dopiero się rozpoczął. 

W  ramach akcji „Czad 
i  ogień – obudź czujność” 
Komenda Powiatowa PSP 
w  Otwocku oraz Krajowa 

Izba Kominiarzy przypomi-
nają właścicielom, zarządcom 
i  użytkownikom budynków 
o  obowiązkach związanych 
z bezpiecznym użytkowaniem 
urządzeń grzewczych oraz 
przewodów kominowych.

Oprócz pożarów grozi nam 
także zatrucie tlenkiem węgla, 
czyli czadem. Niestety nasza 
wiedza dotycząca zagrożeń 
i  sposobów reagowania na 
nie jest dosyć powierzchowna. 
Prowadzone w tym obszarze 

badania statystyczne są po-
rażające:

• 41% Polaków twierdzi że 
potrafi rozpoznać czad,

• co czwarty myśli, że czad 
można poznać po zapachu lub 
po dymie,

 • jedynie 8% uważa, że trze-
ba regularnie czyścić i spraw-
dzać szczelność komina,

• mniej niż jeden na pięciu 
Polaków ma w domu czujnik 
dymu lub czadu,

• tylko co dziesiąty wie, że 

w domu trzeba mieć gaśnicę.
KPPSP w Otwocku oraz Kra-

jowa Izba Kominiarzy zachę-
cają do stosowania czujników 
dymu i czadu w państwa gospo-
darstwach domowych. Za nie-
wielką cenę można uratować 
życie i zdrowie całej rodziny. 

Pamiętajmy czad to cichy 
zabójca !

Zaleca się stosowanie czujni-
ków we wszystkich pomiesz-
czeniach, w których znajdują 
się urządzenia grzewcze.

Uwaga na czad i ogień!

WIĄZOWNA Popatrz na 
tego uroczego chłopczyka - 
to półtoraroczny Teoś, który 
jest bardzo żywym dzie-
ckiem i aż się rwie, aby ru-
szyć przed siebie. Niestety 
urodził się z poważną wadą 
kończyn i niektórzy lekarze 
twierdzą, że nie będzie cho-
dził. Ale on i jego rodzina 
się nie poddają. Uparcie 
szukają lekarstwa i pomocy, 
by mógł stanąć na włas-
nych nóżkach. Pomożesz?

To łatwe - przekaż 1% 
podatku dla Teosia!
A  oto historia malutkiego 

chłopczyka z gm. Wiązowna, 
któremu bardzo potrzebna 
jest Twoja/Nasza pomoc:

Nazywam się Teodor Gór-
ski urodziłem się 04 kwiet-
nia 2015r. Mieszkam razem 
z  rodzicami, siostrą i  bra-
tem w Woli Duckiej (Gmina 
Wiązowna). Urodziłem się 
za wcześnie, w  35 tygodniu 
ciąży przez cesarskie cięcie. 
Moja mama już wiedziała 
że jestem chory, nie wie-
działa jednak na co. Okaza-
ło się, że moje nóżki i rączki 
mają wady tzn. są skrócone 
i  zwichnięte we wszystkich 
stawach. Ponadto mam też 
wiotkość mięśni. Po urodze-
niu podejrzewano u  mnie 
artrogrypozę, potem zespół 
Larsena, a obecnie dysplazję 
kostną, która wiąże się z kar-
łowatością. Jestem „mały” 

mam 62 cm wzrostu (powi-
nienem mieć 20 cm więcej), 
nie raczkuję, nie chodzę - 
jedynie siedzę i obracam się 
na leżąco. Na szczęście moje 
ręce pomimo uszkodzeń są 
sprawne, bo uwielbiam się 
bawić. Przeszedłem dwie 
operacje na obie nóżki, nie-
stety nie dały one zamierzo-
nego efektu, powiedziano mi 
że nie mam szans na cho-
dzenie. Moje biodra również 
potrzebują operacji. Niestety 
moi dotychczasowi lekarze 
stwierdzili, że nie będą dalej 
mnie operować bo „to nie ma 
sensu”. Postanowiłem, że nie 
poddam się i zacząłem szukać 
pomocy. Trafiliśmy do leka-
rza w Poznaniu z Ortopedycz-
no-Rehabilitacyjnego Szpita-
la Klinicznego im. W. Degi, 
który chce podjąć się operacji 
kolan. Jeśli w Polsce jednak 

się nie uda to jest lekarz, 
który będzie naszą ostatnią 
„deską ratunku” - on jednak 
leczy w Stanach Zjednoczo-
nych i w maju 2017 r. będzie 
nas konsultował w Polsce.

W związku z tym, że lekarze 
nie postawili jeszcze końco-
wej diagnozy odbywam sze-
reg różnych konsultacji u spe-
cjalistów. Podstawą mojej 

codzienności jest rehabilita-
cja, ta na NFZ nie wystarcza, 
dlatego korzystamy z  usług 
prywatnych. Niezbędne jest 
odpowiednie zaopatrzenie 
ortopedyczne tj. ortezy. Wy-
magam też dostosowanego 
wózka spacerowego i pioni-
zatora. Wyżej wymienione 
przedmioty są refundowane 
tylko w części, a resztę należ-
ności musimy pokryć sami.

Moja rodzina bardzo się 
stara i wspiera mnie: mama, 
tata, siostra i  brat, reszta 
rodziny, ale też cała rzesza 
przyjaciół. Dziękuję za do-
tychczas okazaną pomoc 
i  proszę o  dalsze wsparcie, 
a może kiedyś w końcu stanę 
na własnych nóżkach…

Z góry dziękujemy za oka-
zaną pomoc… 

Teoś Górski z  mamą 
Emilką, tatą Przemkiem, bra-
tem Nikosiem i siostrą Roz-
alką.

W formularzu PIT wpisz numer: KRS 0000037904
W rubryce „informacje uzupełniające – cel szczegółowy 
1%” napisz: 28184 Górski Teodor
dla szybszej weryfikacji i księgowania wpłat bardzo prosi-
my nie wpisywać zdrobnień ani słów odmienionych przez 
przypadki jak również słów: dla, na leczenie, rehabilitacja, 
itp. Szanowni darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zezna-
niu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.  Wpłaty prosimy 
kierować na konto:
Fundacja dzieciom „zdążyć z Pomocą” Bank BPH S. a. 15 
1060 0076 0000 3310 0018 2615  Tytułem: 28184 Górski 
Teodor darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Ortezy potrzebne 
dla chłopczyka z Woli duckiej
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OTWOCK 
W niedzielę 
11 grudnia 2016 r. 
w Otwocku 
przeprowadzono 
referendum 
lokalne w sprawie 
odwołania 
prezydenta 
zbigniewa 
Szczepaniaka. 
do urn poszło 
jednak zbyt mało 
mieszkańców 
miasta, aby 
głosowanie uznać 
za ważne. 

Przegłosowane przez koa-
licję radnych referendum to 
kompletna plajta. Wyraźnie 
widać, że większość w radzie 
miasta nie przekłada się 

na podobną opinię miesz-
kańców. Było to jednak 
znaczące wydarzenie, więc 
nasuwają się pytania o kon-
sekwencje.

Po pierwsze ile to konkret-
nie kosztowało mieszkańców, 
co zamiast tego można było 
zrobić za te środki? 

Czy jasno okazana wola 
mieszkańców, którzy zigno-
rowali akcję części radnych, 
zmusi tych ostatnich do 
prawdziwej współpracy z pre-
zydentem dla dobra miasta?

Zasady
Żeby głosowanie było waż-

ne do urn musiało pójść 
3/5 liczby osób, które brały 
udział w  wyborze obecnego 
prezydenta w  2014 r. czyli 
minimum musiałoby zagło-
sować 8 676 osoby (ok 26% 
uprawnionych do głosowa-
nia).

Wstępne wyniki głosów 
zliczonych z 22 komisji wy-
borczych (łącznie było 29 
komisji), mówią, że zagłoso-
wało ok 4,5 tys. - tym samym 
referendum w Otwocku jest 

nieważne. (Dokładne dane 
podamy w kolejnym wydaniu 
iOtwock.info).

Niedzielne referendum 
było możliwe dzięki prze-
głosowaniu tego pomysłu 
przez 13 radnych w  radzie 
miasta Otwocka. Radni pod-
jęli taką uchwałę po tym, jak 
nie udzielili prezydentowi 
absolutorium za 2015 rok. 
Warto tu zauważyć, że prze-
prowadzenie referendum wy-
nikało z chęci radnych, a nie 
z  ustawowego obowiązku. 
Poprzedni prezydent miasta 
Otwocka, Andrzej Szaciłło, 
trzy razy nie otrzymał ab-
solutorium, a  radni w  jego 
kadencji ani razu nie ogłosi-
li referendum.

Udzielanie absolutorium 
prezydentowi przez radę ma 
charakter uznaniowy. Radni 
Otwocka nie udzielili tego 
absolutorium pomimo pozy-
tywnej opinii wydanej przez 
Regionalną Izbę Obrachun-
kową w Warszawie.

Zwolennicy prezydenta 
podkreślali, że referendum 
miało na celu przejęcie peł-
ni zarządzania miastem przez 
partię. Radni organizujący 
referendum twierdzili zaś, 
że nie kierują nimi interesy 
partyjne, lecz dobro miasta.

Wyrzucone pieniądze, 
stracony czas 
Koszt referendum to suma 

od 70-kilku tysięcy do 100 
tys. zł. Złożyły się na to 
koszty druku informacji dla 
mieszkańców, zakup kopert. 
Do obsługi referendum na-
leżało zatrudnić ponad 240 
osób i  zapłacić im wyna-
grodzenie za uczestnictwo 
w komisjach referendalnych 
(diety wynoszą od 125 zł do 
300 zł).

Statystyki są nieubłagane. 
Ludzie nie chodzą na lokalne 
referenda. Z  31 referendów 
odwoławczych, które odbyły 
się w tej kadencji samorządu 
w  całej Polsce tylko 3 były 
ważne. Reszta - 28 - było 
nieważnych z  powodu zbyt 
niskiej frekwencji. Czy ot-
woccy radni, który tak parli 
do referendum nie czytają 
statystyk? 

Powód niechęci do refe-
rendów odwoławczych jest 
jasny. Mieszkańcy niedawno 
- w  wyborach samorządo-
wych, jako obywatele speł-
nili swój obowiązek, wybrali 
swoich przedstawicieli i teraz 
oczekują, że ci się postarają 
współpracować dla wspól-
nego dobra, a  nie przy byle 
pretekście będą rezygno-
wać z  rozwoju poprzez od-

woływanie demokratycznie 
wybranych liderów. Trzeba 
pamiętać, że w  przypadku 
ważnego referendum władzę 
nad miastem najprawdopo-
dobniej przejąłby wyznaczo-
ny przez premiera komisarz, 
który sprawowałby władzę 
aż do kolejnych wyborów sa-
morządowych. Niestety, przy 
zarządzie komisarycznym nie 
ma możliwości sprawowania 
jakichkolwiek inwestycji aż 
do kolejnych wyborów. Żad-
nego miasta nie stać na brak 
inwestycji przez dwa lata. To 
byłby najgorszy z możliwych 
scenariuszy dla Otwocka.

Za referendum zagłosowa-
ło 13 radnych. Wszyscy oni 

w wyborach w 2014 r. uzyskali 
łącznie 2939 głosów. W po-
równaniu z  prezydentem to 
niezbyt imponująca liczba, bo 
on sam otrzymał 7881 głosów. 
Grupa koalicyjnych radnych 
jednak od początku kadencji 
zachowuje się tak, jakby to 
oni głównie byli powołani do 
rządzenia. A prawda jest taka, 
że zostali wybrani by władzę 
wykonawczą kontrolować 
i  wspierać, także krytyką, 
ale konstruktywną.

Zwolennicy usunięcia pre-
zydenta ze stanowiska już 
w  czasie referendum przy-
pisali mu na jednej ze stron 
społecznościowych współ-
pracę z “nieczystymi siłami” 

- a  dokładniej ściągnięcie 
deszczu za pomocą szamana. 
Patrząc z innej strony jednak 
na pogodę w dzień referen-
dum, równie dobrze można 
powiedzieć, że prezydent ma 
lepsze układy z “niebem” niż 
jego oponenci.

Wielu mieszkańców na 
pewno by jednak wolało, 
żeby deszcz zadziałał jak 
kubeł zimnej wody na głowy 
zwaśnionych, woleliby żeby 
obie strony zamiast obwi-
niać się wzajemnie zaczęły 
ze sobą po ludzku rozmawiać 
- wtedy byłaby szansa na wy-
pracowanie czegoś dobrego 
dla wszystkich.

Kazimiera Zalewska

aKTUaLNOśCi

ReKLaMa

Referendum nieważne 
- prezydent Otwocka zostaje
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OTWOCK Do redakcji 
zadzwoniło kilka kobiet 
oburzonych ich bezdusz-
nym traktowaniem przez le-
karza położnika, gdy rodziły 
w szpitalu przy ul. Batorego 
w Otwocku.

– Poprosiłam lekarza, by 
zastosował znieczulenie, ale 
odmówił – skarży się jedna 
z młodych matek. – Przeżyłam 
olbrzymi stres w obawie o ból. 
I  bardziej skupiałam swoją 
uwagę na jego przeżywaniu, 
niż na porodzie – dopowia-
da. Inna matka opowiedzia-
ła, że kiedy mąż ją przywiózł 
na oddział, gdy wcześniej 
odeszły już wody, zastrzegła 
że chce rodzić bezboleśnie, 
ale przyjmujący ją położnik 
odmówił wyjaśniając, że jest 
już na znieczulenie za późno. 
Nie w głowie było mi wtedy 
wykłócanie się z  nim. Mu-
siałam cierpieć. Po porodzie, 
gdy usłyszałam płacz synka, 
zapomniałam o  złości. Tym 

bardziej, że obsługa lekarska 
i pielęgniarska była przyjazna 
i fachowa – podkreśliła na ko-
niec rozmowy kobieta.

Takie i inne skargi odnoto-
waliśmy w redakcyjnym kaje-
cie i postanowiliśmy sprawie 
się przyjrzeć. Skontaktowa-
liśmy się z  dyrektorem ds. 
medycznych Powiatowego 
Centrum Zdrowia lekarzem 
Marcinem Ozdarskim py-
tając, dlaczego odmawia się 
znieczulenia na oddziale 
ginekologiczno-położniczym.

– Nie do końca jest to prawdą 
– zaprzecza dyrektor. – Znie-
czulenie stosujemy, ale gdy 
kobieta odpowiednio wcześ-
niej zgłosi taką wolę w trakcie 
akcji porodowej. Stosujemy 
znieczulenia zgodnie z  naj-
nowszym rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia obowiązu-
jącym od września tego roku. 
Znieczulenie zewnątrzopo-
nowe jest zabiegiem inwazyj-
nym, w związku z czym musi 

ono być wykonywane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
Dlatego taki zabieg nie może 
być wykonany bez wcześniej-
szego sprawdzenia wskazań 
i ewentualnych przeciwwska-
zań u  pacjentki. Informacja 
mówiąca o  stosowaniu znie-
czulenia znajduje się na stro-
nie internetowej PCZ, więc 
przyszłe matki zachęcam do 
zapoznania się z  nią, jak też 
wyrażeniu chęci rodzenia ze 
znieczuleniem swojemu le-
karzowi prowadzącemu ciążę 
– podkreśla dyrektor Ozdarski.

Bóle są korzystne
Stwierdza profesor położni-

ctwa na Uniwersytecie Not-
tingham (Wielka Brytania).

”Odczuwanie »bólu rodze-
nia« jest pewnego rodzaju 
»rytuałem przejścia«, które 
pomaga efektywnie »zarzą-
dzać« przebiegiem porodu. 
Bóle porodowe wzmacniają 
więź między matką a  dzie-

ckiem i przygotowują kobietę 
na wymogi macierzyństwa - 
przede wszystkim do wzięcia 
na siebie odpowiedzialności 
za dziecko. W  niektórych 
przypadkach znieczulenie 
jest ważną opcją dla rodzą-
cych kobiet. Z  drugiej stro-
ny profesor twierdzi, że na 
przestrzeni ostatnich 20 lat 
wskaźnik porodów w  znie-
czuleniu uległ wysokiemu 
wzrostowi, chociaż położnicy 
znają coraz więcej sposobów 
naturalnie ograniczających 
odczuwanie bólu. „W krajach 
zachodnich urodzenie dzie-
cka nigdy nie było tak bez-
pieczne, a jednak wydaje się, 
że kobiety nigdy dotąd tak 
się tego nie bały”. Dr Walsh 
twierdzi, że ból odczuwany 
podczas porodu korzystnie 
wpływa na sam przebieg 
akcji porodowej - ustala się 
pewien rytm porodu i  jego 
tempo, mózg i rdzeń kręgowy 
rodzącej kobiety produkują 

duże dawki endorfin, grupy 
hormonów, które naturalnie 
tłumią odczuwanie drętwie-
nia i bólu, przez co pomagają 
kobiecie w  przystosowaniu 
się do negatywnych odczuć 
bólu i skupieniu na rodzeniu 
dziecka. Ponadto brytyjski 
położnik podkreśla, że nie-
uzasadnione zastosowanie 
znieczulenia zewnątrzo-
ponowego podnosi ryzyko 
medyczne porodu - często 
dochodzi do konieczności 
podania hormonów i  leków 
przyspieszających i  wzmac-
niających akcję porodową. 
Niekiedy lekarz musi za-
łożyć na główkę dziecka 
kleszcze porodowe, aby sku-
tecznie zakończyć przebieg 
„znieczulonego” porodu. Dr 
Denis Walsh ostrzega, że 
wyłania się kultura, w  któ-
rej ulga w  bólu wydaje się 
czymś oczywistym, mimo 
że ból porodowy jest czymś 
naturalnym, zdrowym i przej-

ściowym. Większość szpitali 
oferuje rodzącym znieczu-
lenie na życzenie. Oficjalne 
dane ujawniają, że odsetek 
matek, które otrzymały znie-
czulenie zewnątrzoponowe 
wzrósł z  17 proc. w  latach 
1989-1990 do 39 proc. w la-
tach 2007-2014.

Andrzej Kamiński

Minęły już dwa lata od mo-
mentu, gdy uzyskałem mandat 
radnego. Chciałbym z tej okazji 
podzielić się z Państwem mo-
imi refleksjami, a  w  kolejnej 
części felietonu - podsumować, 
co udało mi się przez ten czas 
zrobić. Nie chciałbym jednak, 
żeby było to puste zestawienie 
osiągnięć, dlatego też skupię 
się na opisaniu plusów i minu-
sów funkcjonowania naszego 
lokalnego samorządu.

Warto zacząć od pozytywów. 
Jednym z nich jest otwartość 
Urzędu na pewne innowacyjne 
pomysły, takie jak uruchomie-
nie w  naszej gminie serwisu 
internetowego naprawmyto.
pl/karczew, gdzie można zgła-
szać uwagi i usterki, wymaga-
jące zdaniem mieszkańców 
naprawy. W czasach, w których 
prawie każdy ma już komputer 
z dostępem do internetu, jest to 
z pewnością spore ułatwienie. 
Przydatną opcją jest mapa, na 
której zaznaczone są już zgło-
szone usterki.

Rzeczą, która wywarła na 
mnie jednak największe wra-
żenie jest organizowana co 
roku w  Urzędzie wigilia dla 
seniorów. Jest to piękne wy-
darzenie, pozwalające na spot-
kanie mieszkańców z radnymi 
i spokojną rozmowę.

Działaniem bez wątpienia 
zasługującym na docenienie 
jest także próba zwiększenia 

atrakcyjności turystycznej 
naszej gminy. Stąd też pomysł 
uruchomienia wypożyczalni 
rowerów przy MOSiRze, któ-
ra trzeba przyznać, cieszy się 
sporym powodzeniem. Jest 
również koncepcja połączenia 
Karczewa z naszymi sąsiada-
mi poprzez sieć ścieżek rowe-
rowych (na terenie Karczewa 
będzie to dość skromny odci-
nek, ale jednak). Nie można 
oczywiście zapomnieć o ściąg-
nięciu kadry narodowej na na-
sze nowe boisko na stadionie 
miejskim, dzięki czemu o Kar-
czewie usłyszała cała Polska.

Cieszy ponadto polityka hi-
storyczna. Ważne wydarzenia 
nigdy nie są pomijane, a od 2 
lat obchodzone jest także dość 
świeże święto, Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych. Poprzez nadawanie 
nazw historycznych ważnym 
miejscom na terenie gm. Kar-
czew inspirujemy, szczególnie 
osoby młode, które dopiero 
poznają historię, do przemy-
śleń dotyczących przeszłości 
naszego państwa.

Trzeba niestety przejść do 
negatywów, związanych z za-
rządzaniem gminą. Pierw-
szym, co rzuciło mi się w oczy 
dwa lata temu, był chaos pa-
nujący w  Urzędzie i  Radzie 
Miejskiej. W grudniu 2014 r., 
a więc świeżo po rozpoczęciu 
aktualnej kadencji RM, przy-

szło nam uchwalić budżet na 
2015 r. Procedura wygląda 
w skrócie następująco: organ 
wykonawczy, w  postaci bur-
mistrza, przygotowuje projekt 
budżetu, a  organ uchwało-
dawczy, czyli Rada Miejska, 
wprowadza swoje poprawki 
i  uchwala budżet. W  2014 r. 
doszło jednak do dość kurio-
zalnej sytuacji, w  której nie-
które komisje Rady Miejskiej 
nie zdążyły się nawet zebrać, 
choćby raz, zanim uchwalono 
budżet. Kontroli i możliwości 
wpłynięcia na kształt budżetu 
zatem nie było. Apelowałem, 
aby poczekać i przeanalizować 
przedłożony projekt, tak jak 
miało to miejsce w sąsiednich 
gminach. Niestety, zignoro-
wano mój głos w tej sprawie. 
Zatwierdzono tak naprawdę 
w ciemno to, co przedłożył bur-
mistrz. To był dla mnie pierw-
szy sygnał, że obecna kadencja 

może być ciężka. Przykładem 
problemów organizacyjnych 
może być także budowa kana-
lizacji na os. Częstochowska 
i ul. Częstochowskiej. W ostat-
niej chwili obudzono się, że 
w  sumie to trzeba osiągnąć 
określoną liczbę podłączeń 
gospodarstw domowych do 
sieci kanalizacyjnej, bo inaczej 
dofinansowanie z UE przepad-
nie. Termin – koniec grudnia. 
Nierealne do osiągnięcia, więc 
Urząd czeka na werdykt, czy 
uda się wydłużyć okres pod-
łączeń.

Następną, jedną z  najważ-
niejszych kwestii jest polity-
ka migracyjna gminy. Jak już 
wielokrotnie wskazywałem, 
w naszej gminie więcej miesz-
kańców ubywa, niż przybywa. 
Aby temu zaradzić potrzebne 
są widoczne działania. Wło-
darzowi naszej gminy bra-
kuje pomysłu jak zmienić ten 

stan rzeczy. Moje sugestie nie 
zostały niestety wysłuchane. 
Należy przeprowadzić solidną 
akcję marketingową i stworzyć 
korzystniejsze warunki do 
osiedlania się w naszej gminie. 
Podstawą jest oczywiście in-
frastruktura drogowa, dostęp 
do szkół i przedszkoli czy też 
przychodni. Ale należy także 
pamiętać o  podstawowym 
fakcie - w dużej mierze jeste-
śmy „sypialnią” dla Warszawy. 
Trzeba zatem zadbać o to, aby 
być postrzeganym jako atrak-
cyjne miejsce do zamieszka-
nia również dla tych, na co 
dzień pracujących w Warsza-
wie. Stąd też moje zaangażo-
wanie w  to, aby na naszym 
terenie powstała I  strefa 
biletowa. Jest to kapitalna 
szansa na promocję gminy 
i wysłanie prostego przekazu 
– zapraszamy do nas, trochę 
dłuższy czas dojazdu do pra-

cy rekompensujemy niższymi 
kosztami życia i dobrze rozwi-
niętą komunikacją, w  przy-
stępnej – „warszawskiej” cenie 
(przekaz uzupełni odpowied-
nio dostępna infrastruktura, 
o  czym już wspomniałem 
powyżej). Poniesione przez 
gminę koszty z  tego tytułu, 
z pewnością zwrócą się w po-
datkach. W kwestii komuni-
kacji z  Warszawą, cenne są 
naturalnie usługi lokalnych 
przewoźników, którzy za-
pewniają regularne połącze-
nie ze stolicą. Warto jednak 
uzupełnić naszą ofertę o linię 
autobusową do PKP Otwock, 
na co czekamy od dłuższego 
czasu. Nie uzyskaliśmy wciąż 
ofert na bezpłatną linię na 
tej trasie, o co wystąpiłem już 
dawno. Istotnym narzędziem 
jest także podatek od nieru-
chomości. Jego stawki, poza 
cenami gruntów, również 
mogą być rozważane podczas 
wyboru miejsca zamieszkania. 
Chcąc być konkurencyjnym, 
trzeba rozważać wszelkie do-
stępne opcje. Gra na pewno 
jest warta świeczki.

Dalsza część podsumowa-
nia, z  uwzględnieniem tego 
czym chciałbym się „pochwa-
lić”, opublikowana zostanie za 
tydzień, w kolejnym wydaniu 
iOtwock.info.

Piotr Kwiatkowski, 
Radny Rady Miejskiej w Karczewie

Karczew okiem radnego Kwiatkowskiego

Podsumowanie dwóch lat pracy
w Radzie Miejskiej – część i

Rodzić bez bólu
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Geneza problemu
Konflikt na linii OKS - 

Rada Miasta trwa już od 
dłuższego czasu i  niestety 
końca nie widać. Koalicja 
radnych idzie w  zaparte 
i  dalej nie chce finansować 
otwockiego klubu. Taki stan 
rzeczy skutkuje tym, że ten 
ma coraz większe problemy 
– nie tylko te czysto spor-
towe, ale także i  finansowe. 
Seniorska drużyna piłkarska 
od pewnego czasu notuje fa-
talne wyniki i nie widać cienia 
optymizmu ku polepszeniu 
tej sytuacji. Niestety naj-
większym zmartwieniem są 
jednak grupy młodzieżowe 
oraz kobieca reprezentacja. 
Okazuje się, że trenerzy tych 
drużyn od kwietnia tego roku 
nie dostają wynagrodzeń za 
swoją pracę. Wszystko za-
częło się w marcu br. – wtedy 
to władze klubu zorganizo-
wały spotkanie z  rodzicami, 
na którym miały ogłosić 
rozwiązanie młodzieżówek. 
Wzburzenie rodziców było 
ogromne i  trudno się temu 
dziwić, gdyż ich pociechy 
mogły stracić cenne zajęcia 
pozalekcyjne. Jednak na tym 
samym spotkaniu pojawił się 
m.in. sam przewodniczący 
Margielski, który tłumaczył 
rodzicom, czemu on i  jego 
koalicyjni partnerzy nie chcą 
się zgodzić na kontynuowanie 
dotacji na rzecz klubu. Zebra-
ni usłyszeli, że chodzi o brak 
przedstawienia kompletnej 
dokumentacji finansowej 
ze strony OKS-u. Kuriozal-
ne jednak jest to, że organ, 
jakim jest Rada Miasta, nie 
ma prawa żądać takich do-
kumentów, a  klub nie jest 
zobowiązany do ich przeka-
zywania. Ten sam argument 
pojawiał się później w różne-
go rodzaju wypowiedziach 
przewodniczącego i  innych 
radnych. 

Marcowe obietnice
Jednak na marcowym spot-

kaniu doszło do pewnych de-
klaracji. Mianowicie p. Jaro-
sław Margielski zobowiązał 
się do przekazania pieniędzy 
na same wynagrodzenia dla 
trenerów grup młodzieżo-
wych. Wszystko po to, aby 
najmłodsi mogli dalej treno-
wać i rozwijać się. Pieniądze 
miały być przekazywane od 

kwietnia. Był to także powód 
do kontynuacji treningów dla 
młodzieży oraz pozostania 
trenerów w klubie. Niestety 
okazało się, że piękne słowa 
nie przerodziły się w  czyny. 
Za swoją pracę trenerzy nie 
otrzymali wynagrodzenia, 
które obiecywał im prze-
wodniczący Margielski. Za-
niepokojona kadra nie mogła 
dłużej czekać, wystosowała 
do Rady Miasta pismo z py-
taniem, kiedy wreszcie zobo-
wiązania zostaną spełnione. 

Następstwa listu 
List został napisany jeszcze 

w październiku. Do tej pory 
żadna odpowiedź nie dotarła 
ani do dyrekcji klubu, ani do 
samych trenerów. Pojawiły się 
jednak pieniądze – obiecane 
wynagrodzenie, ale tylko za 
maj i  czerwiec. Co z  resztą? 
Najprawdopodobniej zosta-
ną przekazane wraz z począt-
kiem nowego roku i wejściem 
w życie nowego budżetu. Nie 
wiadomo jednak, w  jakiej 
formie i  czy w  ogóle termin 
zostanie dotrzymany - prze-
widuje dyrektor OKS Dorota 
Mądra. Dodatkowo trzeba 
zwrócić uwagę, że w  całej 
tej sytuacji mogły ucierpieć 
dzieci. W marcu było o włos 
od rozwiązania tych grup. 
Teraz, z uwagi na brak pienię-
dzy, również można byłoby się 
obawiać ich zamknięcia. Dy-
rekcja zapewnia jednak, że 
treningi odbywają się regu-
larnie i będą dalej prowadzo-
ne, a żadne dziecko oraz ich 

rodzice nie odczują na włas-
nej skórze tego problemu. Nic 
także nie wskazuje na to, aby 
któryś z trenerów chciał opu-
ścić swoich podopiecznych.

Radni milczą
Przekazanie niepełnego wy-

nagrodzenia to niespełnienie 
obietnicy danej trenerom i ich 
podopiecznym. Prawda jest 
taka, że bez regularnej dotacji 
z budżetu miasta klub nie jest 
w  stanie funkcjonować. Nie 
przystoi także radnym koali-
cyjnym, którzy na marcowym 
spotkaniu wiele obiecują, te-
raz milczeć i nie raczyć napisać 
kilku słów odpowiedzi. Nasza 
redakcja także postanowiła 
zapytać przewodniczącego 
o stanowisko w tej sprawie, ale 
do tej pory nie otrzymaliśmy 
żadnej odpowiedzi.

Perspektywy 
na przyszłość
Wiadomo, że za wynagro-

dzenia dla trenerów odpo-
wiedzialny jest klub. Jednak 
z powodu braku chęci prze-
kazania dotacji na sekcje 
piłkarskie przez otwockich 
radnych jest to trudne do 
zrealizowania. Wiele klubów 
piłkarskich w  Polsce jest fi-

nansowanych głównie przez 
organy samorządowe – ce-
lem tego jest wspieranie lo-
kalnych grup sportowych, ale 
jest to także wyraz szacunku 
i  sympatii do sportowców, 
którzy godnie reprezentują 
dane miasta. Obserwując to, 
co się dzieje w Otwocku, moż-
na odnieść wrażenie, że na-
szym radnym w ogóle na tym 
nie zależy, a młode pokolenie 
piłkarzy nie leży im na sercu. 
Nie tylko dlatego, że nie chcą 

z miejskiego budżetu wspie-
rać klubu, ale także z  po-
wodu niewywiązywania się 
ze swoich obietnic. Pytanie 
jest jedno – ile jeszcze radni 
by zwlekali z  wypłaceniem 
pierwszych pieniędzy, gdyby 
trenerzy nie napisali listu? 
Zastanawia także, co będzie 
dalej, czy klub za obecnej ka-
dencji Rady Miasta w ogóle 
może liczyć na jakiekolwiek 
dofinansowanie na futbol? 

Jan Szczyrek

iNWeSTyCJe

ReKLaMa

ReKLaMa

POWIAT Otwoccy poli-
cjanci otrzymali trzy nowe 
radiowozy.  6 grudnia 2016 
r. podczas uroczystości na 
placu przed Pałacem Mo-
stowskich w Warszawie byli 
wśród dużej grupy funkcjo-
nariuszy Komendy Stołecz-
nej, którzy otrzymali kluczyki 
do nowych wozów. 

Łącznie 97 pojazdów służ-
bowych dla policji zostało 
zakupionych ze środków 
przekazanych przez władze 
samorządowe Warszawy, 
jednostki samorządów tery-
torialnych z terenu działania 
Komendy Stołecznej Policji 
oraz z funduszów KGP.

Policjanci z Komendy w Ot-
wocku otrzymali łącznie 
3 nowe pojazdy służbowe:

skodę i dwa ople.
Zakup pojazdów został sfi-

nansowany dzięki wsparciu 
starosty Powiatu Otwockiego 
i  Rady Powiatu Otwockiego 
w wysokości 70 tysięcy zł oraz 
wsparciu prezydenta Miasta 
Otwocka i Rady Miasta Otwo-
cka w wysokości 95 tysięcy zł.

Zakupione radiowozy po-
siadają dobre parametry 
techniczne oraz są wyposa-
żone w szereg nowoczesnych 
systemów zapewniających 
policjantom bezpieczeństwo.

Nowe 
radiowozyNiespełnione obietnice

OTWOCK Ostatnimi czasy czarne 
chmury wiszą nad Otwockim Klubem 
Sportowym. Niestety, nie chodzi tutaj 
tylko o poziom piłkarski seniorów, ale 
także poziom finansowy. Wszystko 
przez to, że koalicyjni radni od 
początku swojej pracy nie chcą 
przyznawać dotacji na klub. 
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OTWOCK Kilka miesięcy 
temu publikowaliśmy apel 
radnego Marka Leśkiewicza 
zachęcający mieszkańców 
bloków do zgłaszania swoich 
budynków do projektu insta-
lacji wind. Odzew był spory, 
ale, nie wszystkie zgłoszone 
budynki zostały zaakcepto-
wane. Poniżej oświadczenie 
radnego w tej sprawie:

Oświadczenie
W  związku z  przeprowa-

dzoną akcją dotyczącą zain-
stalowania wind w  blokach 
na terenie Miasta Otwocka 
informuję, że zgłoszono 32 
klatki z OSM i dwóch wspól-
not mieszkaniowych. 

Na dzień 19 listopada br. 
tylko klatki w blokach należą-
cych do OSM będą brane pod 
uwagę do następnego etapu 
kwalifikacji zainstalowania 
wind. Po wstępnej analizie 
technicznej zasugerowano in-
stalacje „wąskich wind o sze-
rokości kabiny 90cm”, w kla-
tach schodowych (os. 1000 
–Lecia, Sportowa 3, Batorego 
34, Czaplickiego 5, Kościuszki 
4A, Kościuszki 6, Warszawska 
7 i Warszawska 9A). W pozo-
stałych blokach według oceny 
OSM nie ma możliwości zain-
stalowania wind.

Kolejnym etapem jest wy-
branie firmy, która przygotuje 
wnioski unijne i zagwarantuje 
pozyskanie 80% środków finan-
sowych na realizacje instalacji 
wind w blokach, które wstępnie 
zostały zakwalifikowane.

Przewidywany czas roz-
poczęcia realizacji insta-
lacji wind – koniec wrześ-
nia 2017r.

Marek Leśkiewicz  
Radny Miasta Otwocka

Wielu mieszkańców dobrze 
zna to miejsce i jego historię. 
Teatr „Jaracza” powstał 90 lat 
temu, w roku 1926 z inicjaty-
wy prof. Edmunda Ajgnera 
i jego uczniów. Niestety, tea-
tralną duszę budynek stracił 
wskutek II wojny światowej 
i  okresu powojennego. Po 
wielu latach próśb i  błagań 
otwockich wielbicieli sztuki 
pod koniec 2014 roku ruszy-
ła akcja reanimacji „Jaracza” 
zwana remontem. Przez cały 
czas trwania inwestycja budzi-
ła wiele kontrowersji, jednak 
nie to jest w  tym momencie 
najważniejsze. Mimo wielu 
opóźnień wreszcie nastał ten 
dzień, dzień w  którym „Ja-
racz” znów świeci dawnym 
blaskiem. I to dosłownie, bo-
wiem budynek wraz z całym 
otoczeniem prezentuje się 
niesamowicie i świątecznie.

Oficjalne otwarcie będzie 
miało niejako dwie odsłony:  
pierwsza 17 grudnia, a druga 
18.  W  sobotę (17 grudnia) 
o godzinie 17.00 na deskach 
pachnącej nowością sceny zo-
baczyć będzie można spektakl  
pt. „Dom na granicy” w reży-
serii Krzysztofa Czekajew-

skiego -  aktora, scenarzysty, 
reżysera, felietonisty, lektora 
telewizyjnego i  radiowego. 
Sztuka powstała na podstawie 
opowiadania S. Mrożka o tym 
samym tytule i  prezentuje 
groteskowy, ukazany w krzy-
wym zwierciadle świat. Oto 
przez środek domu zaczyna 
przebiegać granica państwa, 
zamieniając życie jego miesz-
kańców w ponury nonsens. Na 
błahym z pozoru żarcie udało 
się pisarzowi zbudować me-
taforę wszelkich odgórnych 
ingerencji w  prywatne życie 
ludzi. Czy zwyczajni domow-
nicy mają szansę w  starciu 
z nieproszonymi gośćmi, któ-
rzy nie cofną się przed niczym 
dla osiągnięcia własnych ce-
lów? Oczywiście, odpowiedzi 
udziela sam mistrz...

Niedzielny wieczór od godzi-
ny 18.00 (18 grudnia) należał 
będzie do zespołu Audio-
Feels – ich występ stanie się 
prawdziwym sprawdzianem 
dla akustycznej strony teatru. 
Grupa ta wykonuje muzykę 
w stylu Vocal Play, która pole-
ga na imitacji instrumentów 
przy pomocy własnego głosu. 
Teatr więc oficjalnie zostanie 

otwarty. Wszystko pięknie... 
jest jednak to przysłowiowe 
„ale”, które nie do końca po-
zwala się cieszyć z tchniętego 
w „Jaracza” ducha.. Mam na 
myśli wątpliwości i spekulacje 
mieszkańców Otwocka.

Zjarany Jaracz?
„Wow, jestem w szoku, tyle 

miesięcy czekania, tyle PLN-
ów zainwestowanych i wresz-
cie jest – WIELKIE otwarcie 
w  postaci JEDNEGO spek-
taklu... Ciekawe, ile zapro-
szeń przeznaczonych jest dla 
zwykłych zjadaczy chleba. 
Chętnych jest sporo, to taki 
problem zrobić 2 lub 3 spekta-
kle z rzędu? Tak się robi wszę-
dzie... tylko nie u nas... A gdzie 
jest jakaś teatralna ramówka? 
Coś kiepski ten dyrektor arty-
styczny... Chyba, że to sztuka 
dla sztuki, ważne, że jest teatr, 
a czy coś tam będzie.... ?” Czy-
tam komentarze  na jednym 
z  portali społecznościowych. 

Co racja to racja – liczba 
miejsc mocno ograniczona 
(w  teatrze jest 197 miejsc),  
a wstęp na otwarcie tylko z za-
proszeniami OCK, czyli  kto 
pierwszy, ten lepszy... jeden 
spektakl to zdecydowanie za 
mało, bo chętnych jest dużo. 
Na giełdzie lokalnych plotek 
możemy usłyszeć również, 
że po otwarciu teatr znowu 
zostanie zamknięty i nic tam 
nie będzie się działo. Dyrek-
tor? Podobno konkursu nie 
będzie... To bardzo martwi, 
zwłaszcza, że mówią o  tym 
również osoby związane z lo-
kalną polityką. Nie ma planu 
spektakli, a  to nie kino i po-
winien być podany z wyprze-
dzeniem. Nie wiadomo też, 
czy sztuki będą biletowane 
i kiedy w ogóle coś tam będzie 
grane. Podobno potrafimy 
tylko narzekać - jednak jest 
również sporo pozytywnych 
komentarzy. „Wreszcie coś 
się dzieje!”, „Szczerze mówiąc 

jestem pod wrażeniem!” lub 
„Miło dla oka, chociaż raz coś 
w tym Otwocku jest do końca 
porządnie ukończone” nie są 
odosobnionymi przypadkami. 
Pytań jest wiele, domysłów  
jeszcze więcej, a wszystko to 
przeplata się z okrzykami ra-
dości i zachwytu. Postaram się 
więc zadać odpowiednie py-
tania odpowiednim ludziom, 
bo plotka to najgorsze źródło 
informacji. Udam się więc ad 
fontes, czyli do źródeł, a mó-
wiąc prościej do kompeten-
tnej osoby odpowiedzialnej 
za funkcjonowanie przybytku 
kultury wysokiej, jakim jest 
teatr, nasz Teatr im. S. Jara-
cza. Bardzo dużo wątpliwości 
rozwieje również pełniący 
obowiązki dyrektora Otwo-
ckiego Centrum Kultury - Pan 
Sebastian Rakowski.Oczywi-
ście, zdobytymi informacjami 
podzielę się ze wszystkimi za-
interesowanymi.

Wakul

Będą windy? Teatralna feta
OTWOCK Stało się ! Na tę chwilę 
czekało wielu otwocczan: młodzież 
i dorośli, kobiety i mężczyźni, a nawet 
dzieci. a chodzi o otwarcie teatru. 
Tak moi Państwo – po prawie 2 latach 
remontu, jeszcze w tym roku swoje 
oficjalne otwarcie będzie miał Teatr im. 
Stefana Jaracza.
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OTWOCK Najdłużej ocze-
kiwana inwestycja 2016 
roku wreszcie dobiegła 
końca. Powiatowy Inspek-
tor Nadzoru Budowalnego 
w piątek, 9 grudnia 2016 r. 
wydał decyzję o  przyjęciu 
do użytkowania Teatru im. 
Stefana Jaracza w  Otwo-
cku. Rozbudowa i  remont 
sławnego otwockiego tea-
tru trwała 2 lata, a  rozpo-
częła się w  październiku 
2014 roku. Inwestorem tego 
przedsięwzięcia była firma 
DAR. Za występy artystycz-
ne na deskach „Jaracza” 
najprawdopodobniej od-
powiadać będzie Otwockie 
Centrum Kultury (OCK). 
Pierwsza sztuka zostanie 
wystawiona już 17.12 i  bę-
dzie nią spektakl pt. „Dom 
na granicy”.

Jan Szczyrek

Teatr im. Stefana Jaracza 
przyjęty do użytkowania
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CeLestyNÓW Schroni-
sko dla Bezdomnych Zwierząt 
zachęca do adopcji jego pod-
opiecznych. 

To niewiarygodne, że ZefIr 
jeszcze siedzi za kratami. Jest 
młodym, pięknym i energicz-
nym psiakiem. Jest dość duży 
i potrzebuje ruchu i większej 
przestrzeni, niż schronisko-
wy boks. A przede wszystkim 
zanim wydorośleje na dobre, 
musi znaleźć swój prawdziwy 
dom  na zawsze. Czeka na ak-
tywną, doświadczoną rodzinę, 
która go pokocha i wychowa. 

nr.123/16

KAJTEK trafił do schroniska 
po śmierci swojej pani. Zaszył 
się w budzie, zamknął w sobie 
i długo tęsknił. Jednak ciepło 
życzliwej dłoni obudziło w nim 
życie na nowo. Pewnego dnia 
na widok smyczy wyskoczył 
z budy i dosłownie ‚wyrwał’ na 
spacer. Uwielbia biegać i skakać. 
Ma niespożyte pokłady pozy-
tywnej energii. Jednak to tylko 
namiastka radości, samotność 
w schroniskowej budzie bardzo 
mu nie służy, z tęsknoty kaleczy 
swoje łapy...Pomóż Kajtkowi 
znaleźć nowy dom!

nr. 531/15

MATylDA to dostojna, zdy-
stansowana kocia dama. To 
prawdziwa kotka z klasą, nie 
narzuca się, za to ceni sobie 
spokój i wygodne, ciepłe po-
słanko. Im dłużej jest w swo-
jej schroniskowej klatce, tym 
bardziej zamyka się w  sobie. 
Przykro patrzeć w jej smutne 
kocie oczy. Ma ok.6 lat, jest 
wysterylizowana. Może nad-
chodzące Święta będą dla  
Matyldy szczęśliwe?

nr.8/16

Informaje o adopcji:
Schronisko dla Bezdomnych 
zwierząt w Celestynowie ul. 
Prosta 3, tel. 22 789 70 61, 
e-mail:  
adopcje@celestynow.toz.pl

prZygArNIj 
mNIe

kOłBIeL Zbliża się Boże 
Narodzenie. Przypomi-
nają nam o tym pogodne 
piosenki w radiu, wystroje 
sklepów zapełnionych 
zabawkami, świecidełkami, 
stroikami. Nastrój rados-
nego oczekiwania udziela 
się każdemu.

Kołbiel także przygotowuje 
się do Świąt. Zostały już zain-
stalowane ozdobne lampiony 
na latarniach. Oprócz tych de-
koracji, na Rynku pojawiła się 
9-metrowa, wspaniała, zielona 
choinka. Drzewko rozbłysło 
światłem 6 grudnia podczas 
Wielkiej Iluminacji Świątecz-
nej Choinki - imprezy zorga-
nizowanej przez Wójta Gminy 
Kołbiel oraz Gminną Bibliote-
kę Publiczną w Kołbieli.

Setki kolorowych światełek, 
bombki, gwiazdki zalśniły 
pięknym światłem o  godz. 
16.30.

Uroczystości towarzyszyło 
przybycie świętego Mikołaja, 

które wprawiło tłumy uczest-
ników we wspaniały nastrój. 
Wyłonił się pieszo zza zakrę-
tu ulicy Strażackiej i wkroczył 
dostojnie na Rynek wzbudza-
jąc entuzjazm zgromadzo-
nych mieszkańców. Zachwy-
cone były dzieci, zachwyceni 
byli dorośli. Krok naszego 
Mikołaja spowalniał zapewne 
dźwigany przez niego wielki 
wór z prezentami. Gdy zmę-
czony Święty Mikołaj spoczął 
na krześle, został otoczony 
przez dzieci i zasypany pyta-
niami: Skąd przybywa? Gdzie 
są renifery? Ile ma lat? Co ma 
w tym wielkim worku?

Gdy już padły odpowiedzi 
na wszystkie pytania, mimo 
swoich 120 lat, Święty Miko-
łaj sprawnie wydobywał i roz-
dawał słodkości wypełniając 
czas oczekiwania na inną 
atrakcję imprezy - rozstrzyg-
nięcie konkursu „Choinka 
moich marzeń” ogłoszonego 
przez GBP w Kołbieli.

Na konkurs wpłynęło ogó-
łem 159 prac wykonanych 
przez dzieci z  gminnego 
przedszkola oraz dzieci ze 
szkół podstawowych w Człe-
kówce, w Kątach, w Kołbieli 
i w Rudzienku. Komisja kon-
kursowa wyłoniła laureatów 
w  4 grupach wiekowych 
i  w  każdej grupie przyznała 
nagrody i wyróżnienia.

Laureaci konkursu za swo-
je bardzo oryginalne prace 

otrzymali nagrody książko-
we, które wręczał niezawod-
ny Święty Mikołaj. W trakcie 
imprezy można było obejrzeć 
wystawę konkursowych cho-
inek, które wzbudziły wielkie 
zainteresowanie i podziw dla 
ich twórców.

Wszystkie prace konkur-
sowe będzie można oglą-
dać na wystawie w  dniach 
12.12.2016 r. - 12.01.2017 r. 
w  holu Urzędu Gminy oraz 

w lokalu Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Kołbieli.

Wieczór rozświetlony świat-
łem świątecznej choinki za-
kończył się serią zdjęć ze 
świętym Mikołajem, który 
obiecał, że na pewno o  nas 
nie zapomni i jeszcze wróci.

Zapraszamy na wieczorny 
spacer po kołbielskim rynku, 
by poczuć świąteczny klimat, 
cieszyć się pięknym wystro-
jem, przenieść się w ten wy-
jątkowy, bożonarodzeniowy 
czas. 

Sponsorami choinki są 
państwo Katarzyna i Witold 
Kisielińscy- firma „Wito-
plast”.
Słodycze ufundował pan 
Marcin Sibilski – delikatesy 
„Kulfon SC”
Nagrody konkursowe: 
Gminna Biblioteka Publicz-
na w Kołbieli oraz Gmi-
na Kołbiel.
Adam Budyta, Janina Wieczorek

kOłBIeL 
30 listopada 
odbyła się długo 
wyczekiwana 
uroczystość 
otwarcia sali 
sportowej. 

Przybyli zaproszeni go-
ście, a wśród nich gospodarz 
gminy wójt Adam Budyta, 
proboszcz parafii pw. Trój-
cy Świętej w Kołbieli ksiądz 
Krzysztof Abramowski, radni 
powiatowi: Aneta Bartnicka, 
Grzegorz Michalczyk, Da-
riusz Sokół, wójt Gminy Ce-
lestynów Witold Kwiatkow-
ski, zastępca wójta Gminy 
Kołbiel Ewa Mazek zastęp-
ca przewodniczącego Rady 
Gminy Kołbiel Alicja Rybak 
oraz radni, skarbnik Gminy 
Kołbiel Hanna Michalska, 
przedstawiciel firmy ROSA-
-BUD, dyrektor GZEAS Bo-
żena Wilczek oraz dyrektorzy 
gminnych placówek oświato-
wych, strażacy, przedstawi-
ciele instytucji współpracu-
jących ze szkołą i prasy, oraz 
rodzice i mieszkańcy. 

Mazowiecki Kurator Oświa-
ty Aurelia Michałowska w po-
dziękowaniu za zaproszenie 
skierowała list do Nauczycieli 
i Uczniów. Uroczystość roz-
poczęto mszą świętą spra-
wowaną przez proboszcza 
parafii pw. Trójcy Świętej 
w Kołbieli księdza Krzyszto-
fa Abramowskiego w intencji 
tych, którzy przyczynili się do 
wybudowania sali, wszyst-

kich zebranych, ich rodzin 
i tych, którzy będą korzystali 
z  sali sportowej. Następnie 
dyrektor Renata Rosłoniec 
powitała zebranych i  wyra-
ziła wdzięczność wszystkim, 
którzy przyjęli zaproszenie 
i  przybyli na uroczystość. 
Skierowała słowa podzięko-
wania do tych, którzy w jaki-
kolwiek sposób przyczynili 
się do powstania tego obiek-
tu i  czuwali nad prawidło-
wym przebiegiem budowy, 
aby społeczność szkolna 
i mieszkańcy mogli korzystać 
z bezpiecznej i dobrze wypo-
sażonej sali. Nawiązując do 
słów św. Jana Pawła II „Sport 
jest radością życia, zabawą, 
świętem a więc jako taki po-
winien być ceniony”, które 
zostały wybrane za motto tej 
uroczystości, życzyła aby tak 
właśnie sport był postrzegany 
przez użytkowników sali. Aby 
ponadto uczył cierpliwości, 
wytrwałości, pokory, syste-
matyczności, samodyscypliny 
współpracy w grupie, toleran-
cji i zasad fair-play. Zwróciła 
uwagę, że możliwość udzia-
łu w  zajęciach sportowych 
przez dzieci i  młodzież jest 
formą pożytecznego i  bez-
piecznego spędzania wol-
nego czasu. Następnie do 
zgromadzonych skierował 
słowo wójt Gminy Kołbiel. 
W  jego głosie brzmiała ra-
dość z faktu, że w gminie po-
wstał kolejny piękny obiekt 
sportowy, który będzie słu-
żył uczniom i mieszkańcom. 
W ciepłych słowach zwrócił 
się do uczniów, życząc wielu 
wspaniałych doświadczeń 

sportowych oraz tego, aby 
nowa sala służyła im w wielo-
raki sposób. Wraz z zastępcą 
przekazał na ręce dyrektor 
szkoły w prezencie projektor 
multimedialny, który pomo-
że „zamienić” salę sportową 
w salę kinową. Równie życzli-
we i pełne radości słowa skie-
rowali do budowniczych sali 
i społeczności szkolnej radni 
powiatowi, wójt Gminy Cele-
stynów Witold Kwiatkowski 
z  radną Agnieszką Wojtaś, 
dyrektorzy gminnych placó-
wek oświatowych. Uczniowie 
bardzo ucieszyli się z  kolej-
nych prezentów otrzymanych 
na „urodziny” sali sportowej: 
stołu do tenisa, paletek oraz 
piłek do gier zespołowych. 

Po tych wystąpieniach nade-
szła chwila oficjalnego otwar-
cia poprzez przecięcie wstęgi 
czego dokonali: wójt Gminy 
Adam Budyta, przedstawi-

ciel firmy ROSA-BUD, prze-
wodniczący Rady Rodziców, 
przewodnicząca Samorządu 
Uczniowskiego i  dyrektor 
szkoły. Po tej uroczystej chwi-
li ksiądz proboszcz poświęcił 
nowy obiekt. Następnie odda-
no głos uczniom klas III-VI, 
którzy na tle dekoracji za-
wierającej symbole narodo-
we, symbole olimpijskie oraz 
motto uroczystości przedsta-
wili część artystyczną. Ukazali 
w niej krótką historię dotyczą-
cą olimpiad. Dla zebranych 
zatańczyły greckie boginie, 
a  uczniowie zaprezentowali 
swoje talenty sportowe oraz 
złożyli uroczyste przyrzecze-
nie, że będą „współzawod-
niczyć uczciwie dla chwały 
sportu i honoru szkoły”. Pio-
senka o sporcie wykonana na 
zakończenie przez wszystkich 
artystów tak spodobała się 
gościom, że włączyli się w ryt-

miczne klaskanie, a niektórzy 
nawet podśpiewywali refren. 
Uczniowie zostali nagro-
dzeni zasłużonymi brawami 
i zaproszeni na tort ufundo-
wany przez Radę Rodziców. 
Na gości czekał poczęstunek 
przygotowany przez dyrektora 
szkoły, nauczycieli i pracow-
ników. Przy tej okazji goście 
mogli zobaczyć salę, w której 
dotychczas odbywały się za-
jęcia sportowe i  utwierdzili 
się w przekonaniu, że nowy 
obiekt był w  tej szkole bar-
dzo potrzebny. Uczestni-
cy byli bardzo zadowoleni 
z przygotowania i przebiegu 
uroczystości. Wypowiedziano 
wiele miłych słów pochwały 
i  uznania, które sprawiły 
radość organizatorom i wy-
nagrodziły ogrom trudu 
włożonego w  przygotowa-
nie uroczystości.

AnKa

Wielka iluminacja świątecznej choinki

szkoła w kątach ma halę
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o przystąpieniu do sporządzania miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego pod nazwą „Karczewska” oraz do 
sporządzenia prognozy oddziaływania na 
środowisko  do w/w  planu miejscowego.  
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 
778 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 roku o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 353) 
zawiadamiam 
o  podjęciu przez Radę Miasta Otwocka 

w  dniu 31 maja 2016 roku uchwały Nr 
XXVIII/231/16 w  sprawie przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego pod nazwą „Kar-
czewska” dla obszaru położonego w połu-
dniowo-zachodniej części miasta Otwocku 
oraz strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko do wymienionego planu miej-
scowego (prognozy odziaływania planu na 

środowisko). Granica opracowania biegnie 
od skrzyżowania ul. Batorego i Wiejskiej, ul. 
Batorego na wschód do ulicy  Karczewskiej. 
Zachodnim skajem ul. Karczewskiej do gra-
nicy miasta z Karczewem. Następnie grani-
cą miasta do wschodniego skraju osiedla 
„Ługi”, wschodnim skrajem osiedla zabudo-
wy wielorodzinnej Ługi do granicy obrębu 
29. Następnie  zachodnią granicą obrębu 29 
i  zachodnim skrajem ul. Ługi i ul. Wiejskiej 
do skrzyżowania z ul. Batorego.
Z uchwałą w sprawie przystąpienia do spo-

rządzania miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego można zapoznać się 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Mia-
sta Otwocka (zakładka Uchwały Rady Miasta), 
w Wydziale Planowania Przestrzennego UM 
Otwocka lub  w  Biurze Rady Miasta Otwocka.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wy-

żej wymienionego planu miejscowego  oraz 
wyżej wymienionej strategicznej oceny od-
działywania na środowisko (prognozy odzia-
ływania planu na środowisko). 
Wnioski należy kierować do Prezydenta Mia-

sta Otwocka w formie pisemnej (składając je 

w Wydziale Spraw Organizacyjnych UM Otwo-
cka w godzinach pracy Urzędu, w poniedziałki 
8-18 oraz od wtorku do piątku w godzinach 
8-16), za pośrednictwem poczty (kierując ko-
respondencję na adres: ul. Armii Krajowej 5, 
05-400 Otwock), ustnie do protokołu lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej 
(e-mail: planowanie@otwock.pl) bez koniecz-
ności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, o którym mowa w ustawie 
z dn. 18 września 2001 r. o podpisie elektro-
nicznym. 
Wniosek powinien zawierać imię i  nazwi-

sko wnioskodawcy lub nazwę jednostki or-
ganizacyjnej, adres, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
Wnioski należy składać w  nieprzekraczal-
nym terminie do 3 stycznia 2017 r. Wnioski 
złożone po tym terminie będą pozostawione 
bez rozpatrzenia.
Wnioski będą rozpatrywane  

przez Prezydenta Miasta Otwocka.

Prezydent Miasta Otwocka 
 Zbigniew Szczepaniak

OBWieSzCzeNie PRezydeNTa MiaSTa OTWOCKa

Zacznijmy od poruszenia 
samego znaczenia “rewita-
lizacji”. Dosłowny przekład 
z  łaciny (re-+vita) oznacza: 
przywrócenie do życia, oży-
wienie. Powszechnie stoso-
wana nazwa „rewitalizacja” 
bywa nadużywana do wszel-
kich remontów, adaptacji 
czy modernizacji. Tymcza-
sem pojęcie to odnosi się do 
działań związanych z  prze-
strzenią miejską i  funkcjo-
nowaniu w  niej społeczno-
ści. Jest to proces przemian 
społecznych, przestrzennych 
i ekonomicznych na zdegra-
dowanych obszarach miasta. 
Zdegradowanych, czyli takich 
gdzie zachodzą negatywne 
zjawiska społeczne w  połą-
czeniu ze zniszczoną infra-

strukturą. Rewitalizacja ma 
za zadanie przyczynić się do 
poprawy jakości życia miesz-
kańców, ożywienia zarówno 
gospodarczego, ekonomicz-
nego, jak i więzi społecznych. 
Rewitalizacja zakłada opty-
malne wykorzystanie specy-
ficznych uwarunkowań dane-
go obszaru oraz wzmocnienie 
jego lokalnego potencjału.

Badania wykazały, że ok. 
20% terenów zurbanizowa-
nych w Polsce to obszary zde-
gradowane, a 11% to dzielnice 
śródmiejskie w stanie kryzy-
su. Obszary te są zamieszka-
ne przez ok. 2 miliony osób, 
z których znaczna część ko-
rzysta ze świadczeń pomocy 
społecznej, ma problemy ze 
znalezieniem lub utrzyma-

niem pracy, w  codziennym 
życiu doświadcza proble-
mów patologii społecznych, 
lub ma utrudniony dostęp 
do usług publicznych.

Proces rewitalizacji musi 
być prowadzony we współ-
pracy podmiotów reprezen-
tujących wszystkie sektory 
życia społeczno-gospodar-
czego: podmioty publiczne, 
na czele z samorządem gmin-
nym, lokalnych przedsiębior-
ców, osoby prywatne oraz or-
ganizacje pozarządowe.

Lokalny Program Rewitali-
zacji to podstawa sprawnego 
planowania i  koordynowa-
nia projektów kluczowych 
z  punktu widzenia lokalnej 
społeczności. Jest również 
niezbędnym dokumentem 

umożliwiającym ubieganie się 
o dofinansowanie z funduszy 
zewnętrznych. Program 
tworzony jest pod kątem 
wykorzystania środków 
Funduszy Europej-
skich w ramach Re-
gionalnego Progra-
mu Operacyjnego 
Województwa Ma-
zowieckiego, Eu-
ropejskiego Fun-
duszu Spójności 
i  Europejskiego 
Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego.

Aby stworzyć Lo-
kalny Program Rewi-
talizacji odpowiadający 
na potrzeby mieszkańców, 
niezbędne jest ich zaangażo-
wanie i czynny udział w jego 
tworzeniu. Obecnie taki pro-
gram opracowywany jest dla 
Miasta Otwock. Do udziału 
w nim urząd zaprosił miesz-
kańców, firmy oraz instytucje 
działające na terenie naszego 
miasta, stowarzyszenia i or-
ganizacje pozarządowe.

Każdy, kto chce zmiany 
wizerunku miasta, swojego 
otoczenia, funkcjonowania 
w społeczności powinien ak-
tywnie uczestniczyć w  pra-
cach przy jego tworzeniu. Po 
przeprowadzeniu spotkań 

konsultacyjnych i ankietyza-
cji, zespół ds. aktualiza-

cji LPR, na podstawie 
pozyskanych danych 

wskazał obszary na 
których wdrażane 

będą programy 
rewitalizacyj-
ne. Prośba 
o czynny udział 
w  projekcie 
została prze-
słana do 50 
p o d m i o t ó w : 

przedsiębior-
ców, organizacji 

pozarządowych, 
stowarzyszeń i  or-

ganizacji działających 
na terenie Otwocka. Jest 

jeszcze czas, aby zainte-
resować się zagadnieniem 
i  mieć swój wkład do tego, 
jak w  przyszłości wyglądać 
będzie nasze miasto.

Zapraszamy do kontaktu 
z zespołem ds. rewitalizacji: 
UM Otwocka, ul. Armii Kra-
jowej 5, Otwock, tel. 22 779 
20 01 wew. 133

Pomóż opracować otwocki 
Lokalny Program Rewitalizacji
OTWOCK Urząd Miasta zaprasza wszystkich, dla których 
ważny jest wygląd miasta, funkcjonowanie otoczenia 
społecznego do udziału w pracach nad Lokalnym Programem 
Rewitalizacji. Warto wiedzieć co taki program może dać 
każdemu z nas i samemu go odpowiednio modelować.
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Świąteczna 
rocznica
jÓZefÓW Klub Kobiet 

Miejskich swoje pierwsze 
spotkanie miał w  styczniu 
i  śmiało można powiedzieć, 
że pierwszy rok istnienia 
zbliża się niczym pierwsza 
gwiazdka. Ten cykl to nic 
innego, jak czas spotkań 
z  innymi kobietami i  z  sobą 
samą. Uczestniczki dzieliły 
się doświadczeniami (w róż-
nych dziedzinach), wspólnie 
motywowały, rozmawiały 
o swoich zainteresowaniach, 
inspirowały się wzajemnie, 
a  wszystko z  rękodziełem 
w  tle. Przed nami ostatnie 
w tym roku spotkanie – po-
święcone oczywiście ozdo-
bom świątecznym, w końcu 
„Coraz bliżej święta”. Uczest-
niczki wykonają wieniec na 
drzwi, stroik na stół wigilijny 
oraz ozdobią małą choinkę 
lub bombkę. Warsztaty są 
bezpłatne, jednak ze wzglę-
du na ograniczoną liczbę 
miejsc wymagane są zapisy: 
agnieszka.jung@mokjoze-
fow.pl

13 grudnia (wtorek), 
godz. 10.00
Dom Nauki i Sztuki, 
MOK Józefów, ul. Wy-
szyńskiego 1

Veto dla tabletek
jÓZefÓW „Zdrowo i kul-

turalnie” to nic innego, jak 
cykl kilkunastu spotkań 
(oczywiście prozdrowot-
nych) połączonych z  mini-
-warsztatami, wystawami 
czy multimedialnymi poka-
zami. Podczas tych spotkań 
uczestnicy zgłębiają wiedzę 
z zakresu dieto-terapii, die-
tetyki, żywienia, zachowania 

zdrowia, a  także zdrowej 
kosmetyki. Przed nami ko-
lejne, już trzecie spotkanie 
i - moim skromnym zdaniem 
- bardzo na czasie. Tematem 
przewodnim będzie - tak wy-
magana w okresie zimowym 
- odporność organizmu. Czy 
da się ją jakoś wzmocnić bez 
stosowania leków? Bardzo 
chętnie sięgamy po tabletki, 
praktycznie na wszystko… 
ale czy jest to jedyne i słusz-
ne rozwiązanie? A może war-
to postawić na profilaktykę, 
by łykać ich jak najmniej? 
O tym, co robić, żeby nie sto-
sować leków, opowie Joanna 
Krawiec - z wykształcenia in-
żynier środowiska oraz die-
tetyk, z zamiłowania - ogrod-
nik i  pasjonatka zdrowego 
życia, a  prywatnie mama 
dwójki dzieci. Wstęp wolny.

16 grudnia (piątek), 
godz. 18.00
MOK Józefów, ul. Wy-
szyńskiego 1

nocne pstrykanie
jÓZefÓW Sekcja Foto-

graficzna Józefów to praw-
dziwi pasjonaci fotogra-
fii, którzy poprzez zdjęcia 
wyrażają swoje jestestwo. 
Grupa powstała z  inicjaty-
wy uczestników warsztatów 
fotograficznych prowadzo-
nych przez Zofię i Mirosła-
wa Nowaczyków w  Miej-

skim Ośrodku Kultury. Jeśli 
i  w  Tobie drzemie fotogra-
ficzny bakcyl, a dźwięk spu-
stu migawki jest dla Ciebie 
niczym fortepianowa sym-
fonia dla melomana, to po-
winien Cię zainteresować, 
drogi czytelniku, najbliższy 
plener fotograficzny „Jó-
zefów Świątecznie”. Zdję-
cia świąteczne, szczególnie 
nocą, to bardzo ciekawy 
i  efektowny typ fotografii. 
Miasta, które najczęściej 
fotografujemy za dnia, nocą 
nabierają zupełnie innego 
charakteru. Spotkanie zaczy-
na się tuż przed zachodem 
słońca, aby uchwycić te pięk-
ne chwile, kiedy niebo jest 
już prawie czarne, ale widać 
na nim jeszcze resztki dnia. 
Oprócz aparatu koniecznie 
zabierz ze sobą statyw i do-
bry nastrój. Na plener za-
prasza Sekcja Fotograficz-
na Józefów. Wstęp wolny. 
Obowiązują zapisy tel. 22 
789 20 26.

17 grudnia (sobota), 
godz. 15.00
Zbiórka przed UM Józe-
fów, ul. Wyszyńskiego 1

spOtkANIA, WArsZtAty

WIĄZOWNA Fotografia 
zaledwie 16-letniej miesz-
kanki Majdanu znalazła 
się wśród 12 najlepszych 
prac X Ogólnopolskiego 
Konkursu Fotograficznego 
„Życie jest piękne”.  
Uroczysta gala, podczas 
której jury przedstawiło 
laureatów konkursu organi-
zowanego przez Kieleckie 
Centrum Kultury,odbyła  
się 2 grudnia. 

Marta Jabłońska, bo o niej 
mowa, została wyróżniona 
przez kieleckie jury w pre-
stiżowym konkursie foto-
graficznym organizowanym 
już po raz dziesiąty. Pomimo 
młodego wieku, nasza ar-
tystka zajmuje się fotografią 
już 3 lata i piątkowa nagro-
da jest drugą na jej koncie. 
Warto podkreślić także fakt, 
że na wspomniany konkurs 
zostało wysłanych ok. 1600 
fotografii i z tej puli jury wy-
łoniło 12 zwycięskich. Były 
one oceniane pod względem 
artystycznym i technicznym. 
Jak mi wyjawiła laureatka, 
na konkurs wysłała 3 prace 
i  właśnie jedna z  nich zo-
stała doceniona. Na swoim 
blogu pisze, że początkowo 
nie chciała wziąć w  tym 
konkursie udziału, ale po 
paru dniach namysłu posta-
nowiła się sprawdzić i dało 
to efekty. Telefon z  Kiele-
ckiego Centrum Kultury 
był miłym zaskoczeniem 
dla niej i dla całej rodziny! 
Prace Marty można podzi-
wiać przed budynkiem KCK 
– wszystkie 12 prac zostało 
wywieszonych na fasadzie 
w dużym formacie. Dodat-
kowo ze wszystkich prac 

zrobiony został kalendarz 
na 2017 rok.

Marta Jabłońska uczęsz-
cza na warsztaty fotogra-
ficzne w  Gminnym Ośrod-
ku Kultury w  Wiązownie. 
Jest podopieczną Krystiana 
Herncisza, a - jak mówi mi 
laureatka - bez niego by się 
to nie udało. Nasza redakcja 
serdecznie gratuluje mło-
dej artystce i życzy dalszych 
sukcesów w swojej karierze 
fotograficznej. A  przecież 
jeszcze wiele przed nią. Na 
sam koniec przytoczę jesz-

cze cytat z autorskiego blo-
ga Marty:

„(…) warto walczyć o nasze 
marzenia, jakkolwiek nie wy-
dawałyby się nam nierealne, 
nigdy, przenigdy nie podda-
wajcie się w dążeniu do ich 
spełnienia. Trzeba do nich 
dążyć i nie wątpić w siebie, bo 
zawsze początki są najtrud-
niejsze! Mi się udało i życzę 
wam, abyście wasze marze-
nia również spełnili, bo jest 
to naprawdę niesamowite 
uczucie :)”

Jan Szczyrek

Wielki sukces Marty 

Zwycięska praca Marty Jabłońskiej
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OTWOCK Prezydent Mia-
sta Otwock Zbigniew Szcze-
paniak zaprasza wszystkich 
mieszkańców na wspólną 
Wigilię. Uczestnicy będą mo-
gli skosztować potraw wigi-
lijnych, wspólnie kolędować, 
podzielić się opłatkiem oraz 
złożyć sobie nawzajem życze-
nia świąteczne.

17 grudnia (sobota) 
w godzinach 12.00-14.00
Skwer Szarych Sze-
regów (obok Teatru 
Miejskiego w Otwocku), 
ul. Armii Krajowej 4

kArCZeW Walbachowski 
Jarmark Bożonarodzeniowy, to 
jarmark nawiązujący do trady-
cji kupieckich miasta Karcze-
wa i związanego z nim kupca 
Walbacha, na którym można 
się zaopatrzyć w  różnorodne 
wyroby spożywcze oraz ręko-
dzieło ludowe i artystyczne. 

17 grudnia 2016 r.  
(sobota) w godz. 

8.00-15.00  
Rynek Zygmunta Stare-
go w Karczewie

OTWOCK Muzeum Ziemi 
Otwockiej w ramach „Etno-
grafii dla najmłodszych” za-
prasza wszystkie dzieci wraz 
z opiekunami na wyjątkowe 
warsztaty rodzinne. Kasia 
Płocińska i  Szymon Góral-
czyk będą opowiadać (i mu-
zycznie ilustrować) świątecz-
ne baśnie i historie z różnych 
stron świata. Na zakończenie 
najmłodszych uczestników 
spotkania czeka wspólne 
przygotowywanie słodkich 
niespodzianek. Wstęp wolny.

17 grudnia (sobota), 
godz. 11.00
Muzeum Ziemi Otwo-
ckiej, ul. Narutowicza 2

kArCZeW Finał konkur-
su plastycznego „Bożonaro-
dzeniowa ozdoba choinko-
wa”. Wstęp wolny.

14 grudnia, godz. 13.00
Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury w Karcze-
wie, ul. Widok 2

OTWOCK Warsztaty dla 
dzieci z przedszkola - wypie-
kanie świątecznych piernicz-
ków. Wstęp wolny. 

14 grudnia, godz. 9.30
Klub Mlądz, ul. Majowa 202

WIĄZOWNA Jeśli lubisz 
śpiewać (nie ma znaczenia 
czy amatorsko, czy zawodo-
wo) bądź jesteś miłośnikiem 
piosenek świątecznych, ko-
niecznie przyjdź do GOK-u na 
świąteczny program. Ko-
lędowanie wokalistów i  in-
strumentalistów oraz występ 
chóru Mienia River to główne 
atrakcje. Wstęp wolny.

16 grudnia, godz. 18.00
Gminny Ośrodek Kul-
tury w Wiązownie, ul. 
Kościelna 41
jÓZefÓW Zapraszamy 

na pokazową lekcję otwartą 
w  wykonaniu nowopowsta-
łego dziecięcego zespołu 
wokalnego „Grosik”. Goś-
ciem specjalnym będzie „Ze-
spół Tańca Polskiego”. Wstęp 
wolny.  

17 grudnia, godz. 11.00
MOK Józefów, ul. Wy-
szyńskiego 1

OTWOCK Coroczny kier-
masz Bożonarodzeniowy, 
czyli Ogólnomiejski Kier-
masz Świąteczny – stoiska 
handlowe, wystawowe oraz 
promocyjne. Wstęp wolny.

18 grudnia, godz. 
11.00-15.00
Skwer Szarych Sze-
regów (obok Teatru 
Miejskiego w Otwocku), 
ul. Armii Krajowej 4

OTWOCK „Wieczór ko-
lęd”, czyli wspólne śpiewa-
nie i  miłe czasu spędzanie. 
Wstęp wolny.

18 grudnia, godz. 18.30
Klub Mlądz, ul. Majowa 
202

OsIECK Gwiazdka do nie-
ba - Sołtys Osiecka, Ochot-
nicza Straż Pożarna i Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Osiecka 
serdecznie zapraszają na 
uroczystość “Gwiazdka do 
nieba“, które odbędzie się 
w remizie, a rozpocznie wy-
marszem korowodu świą-
tecznego spod kościoła.

18 grudnia, od godz. 
14.00

OTWOCK Spotkanie Dys-
kusyjnego Klubu Książki – 
„Książki o tematyce bożona-
rodzeniowej”.

19 grudnia, godz. 17.30
MBP, Otwock, ul. An-
driollego 45

rOZryWkOWe fIsZkI

smOk ZAprAsZA OTWARCIE 
TEATRU 

MIEJsKIEgO 
Ul. ARMII 

KRAJOWEJ 4
OTWOCK • Premiera 

Spektaklu „Dom na gra-
nicy” Sławomira Mrożka. 
Reż. Krzysztof Czekajewski. 
Wstęp na zaproszenia

17 grudnia (sobota), 
godz. 17.00 

• Świąteczny Koncert Ze-
społu AudioFeels. AudioFeels 
to grupa, wykonująca muzy-
kę w stylu Vocal Play. Wstęp 
na zaproszenia - do odbioru 
w biurze OCK od 12.12.2016 r 

18 grudnia (niedziela), 
godz. 18.00

klub „smok”, 
ul. warszawska 
11/13, tel.22 779 26 61
OTWOCK • „Smocza zima” 

-  rodzinna impreza rozryw-
kowo-artystyczna. Zaprasza-
my chętne dzieci z rodzicami 
na dwie godziny kreatywnej 
zabawy, podczas której czeka 
wszystkich m.in.: dekorowa-
nie pierniczków, tworzenie 
własnej i niepowtarzalnej 
ozdoby świątecznej oraz 

świetna zabawa z konkur-
sami w tle. Wstęp wolny, ale 
ze względu na ograniczoną 
liczbę miejsc obowiązują za-
pisy telefoniczne.

16 grudnia (piątek), 
godz. 17.00

• „Seans na poduchach” - 
projekcja filmu dla dzieci. 
Wstęp wolny. 

17 grudnia (sobota), 
godz. 11.00

• „Wiatr w szafie” – giełda 
zbędnych ubrań, dodatków, 
kosmetyków. Wstęp wolny 

17 grudnia (sobota), 
godz. 15.00

jÓZefÓW 26 i 27 listo-
pada w Miejskim Ośrodku 
Kultury odbył się II Ogólno-
polski Konkurs Dowolnych 
Kompozycji Tańców Pol-
skich „Narodowa pulsacja” 
Józefów 2016.

Ideą wydarzenia było zapre-
zentowanie polskich tańców 
narodowych: poloneza, ma-
zura, krakowiaka, kujawiaka 
i oberka w sposób nowatorski, 
wykraczający poza tradycję 
i  utarte schematy. Rywaliza-
cja odbywała w dwóch katego-
riach: etiud tanecznych, czyli 
choreografiach w wykonaniu 
jednej pary, opartych o  jed-
nolitość techniki i formy, oraz 
bardziej swobodnych insce-
nizacjach tanecznych umoż-
liwiających łączenie narodo-
wych tańców polskich z innymi 
technikami tanecznymi.

Do finału dostało się po 6 
najlepszych prezentacji, wy-

łonionych podczas rundy pół-
finałowej. W obu kategoriach 
zwyciężyły choreografie, któ-
rych współautorem był kie-
rownik i instruktor Zespołu 
Tańca Polskiego z  Józefowa 
– Łukasz Neter.

Wydarzenie zakończył 
uroczysty Koncert Galowy 
z udziałem zaproszonych go-
ści. Oprócz pokazów najlep-
szych prezentacji konkurso-
wych, widzowie mieli okazję 
obejrzeć kara mazurowe oraz 
poloneza w wykonaniu Zespo-
łu Pieśni i Tańca Politechniki 
Warszawskiej. Duże wraże-
nie na zgromadzonej widow-
ni zrobiły unikalne stroje 
tancerzy inspirowane modą 
lat 1914 – 1920. Na koncer-
cie nie mogło też zabraknąć 
najmłodszego pokolenia tan-
cerzy. Dzieci z Zespołu Tańca 
Polskiego z  Józefowa zapre-
zentowały krakowiaka i  jak 
zwykle podbiły serca pub-
liczności. Koncert zamknął 
specjalny pokaz  filmowy 
spektakli teatrów tańca in-
spirowanych polskimi tańca-
mi narodowymi.

UM Józefów

Narodowa pulsacja
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OTWOCK We współczes-
nym świecie zagrożenie 
rodzin różnego rodzaju 
formami patologii niestety 
rośnie. Model życia, propa-
gowany przez środki ma-
sowego przekazu, to świat 
pozornego dobrobytu, w 
którym liczy się sukces i 
szeroki margines wolności, 
odrzucający społeczne 
ograniczenia. Autorytety, 
które mogłyby stanowić 
przykład dla młodych 
ludzi, rozmywają się wśród 
wielowątkowego natłoku 
informacji, konsumpcyjnej 
kultury i medialnej apote-
ozy zdrowia, piękna i siły. 
Zabiegani i zapracowa-
ni, próbujemy pogodzić 
naszą karierę zawodową z 
wychowaniem i opieką nad 
dziećmi, mając poczucie 
uciekającego czasu i per-
manentnego niespełnienia.

Większość z  nas chce wy-
chowywać swoje pociechy 
właściwie i odpowiedzialnie. 
To naturalne… Wymaga to 
jednak sporych wyrzeczeń, 
przewartościowań i  dystan-
su do wielu spraw. Nierzadko 
sytuacja, w jakiej się znajdu-
jemy, zmusza nas do sięg-
nięcia po pomoc placówki 
wychowawczej, która poma-
ga w  opiece i  wychowaniu 
dzieci. Na terenie Otwocka 
taką funkcję pełni Ognisko 
Wychowawcze „Świder”. Pla-
cówka nosi imię Kazimierza 
Lisieckiego “Dziadka” - pio-
niera pedagogiki opiekuńczej 
w Polsce. Położona jest w uro-
kliwym miejscu w Otwocku, 
nad rzeką Świder w otoczeniu 
zielonych sosen. Misją Ogni-
ska jako dziennej placówki 
opiekuńczo-wychowawczej 
jest pomoc dzieciom oraz 
rodzinom potrzebującym 
wsparcia psychologicznego, 
pedagogicznego i dydaktycz-
nego. Do Ogniska trafiają 
dzieci oraz młodzież w wieku 
od 7 do 18 lat. Placówka jest 
czynna przez cały rok, 5 dni 
w tygodniu.

Przed wojną, ale i zaraz po 
niej, do placówki trafiały 
głównie „dzieci ulicy”, po-
chodzące z rodzin biednych 
i  zaniedbanych. Dzisiaj - to 
przede wszystkim dzieci 
i  młodzież wywodząca się 
z rodzin, które nie do końca 
dobrze radzą sobie z proble-
mami wychowawczymi i by-
towymi, które potrzebują za-
pewnić dziecku opiekę oraz 
pomoc w nauce.

Ideę ognisk wychowaw-
czych zapoczątkował jeszcze 
przed II wojną światową 
Kazimierz Lisiecki. W 1928 
r., wspierany przez grono 
współpracowników, stwo-
rzył Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Ulicy i  wprowadził 
zupełnie nową formę pracy 
wychowawczej pod nazwą 
„Ognisko”. Ich głównym ce-
lem w  latach 30-tych była 
opieka nad dziećmi ulicy, 
a  w  szczególności gazecia-
rzami warszawskimi. W tym 
czasie powstały pierwsze 
letnie kolonie, obozy dla 
wychowanków, koła zainte-
resowań, a  także Kluby dla 
Pracujących. W Ognisku pa-
nowały niepisane prawa oraz 
powinności, nie było żadnych 
regulaminów, jednak każda 
osoba przebywająca w  pla-
cówce wiedziała, jakimi rzą-
dzi się ona zasadami.

„Dziadek” bardzo duży na-
cisk kładł na honorowe za-
chowanie, piętnował kradzież 
oraz poniżanie młodszych 
i słabszych.

Dzięki niezwykłej osobo-
wości, silnej woli oraz wraż-
liwości, Dziadek Lisiecki całe 
swoje życie poświęcił dzie-
ciom skrzywdzonym przez 
los, potrzebującym ciepła 
i miłości. Po wojnie Towarzy-
stwo Przyjaciół Dzieci Ulicy 
zostało jednak zlikwidowane, 
a  Ogniska zostały włączone 
do sieci Państwowych Do-
mów Dziecka. Mimo licznych 
zabiegów, działalności To-
warzystwa nie udało się już 
wznowić, ale w 1956 r. Mini-

ster Oświaty powołał do życia 
Państwowy Zespół Ognisk 
Wychowawczych, któremu 
nadał specjalny statut, a sa-
mego Kazimierza Lisieckie-
go powołał na stanowisko 
dyrektora tej placówki.

Ognisko w  Świdrze utwo-
rzono w 1945 r. Po upaństwo-
wieniu w 1953 r., Ognisko do 
31 grudnia 2001 r. funkcjo-
nowało w  ramach Zespołu 
Ognisk Wychowawczych 
w Warszawie. Od 1 stycznia 
2002 r. jest samodzielną 
jednostką, której organem 
prowadzącym jest Starostwo 
Powiatu Otwockiego.

„Kiedy trzydzieści lat temu 
zaczynałam pracę w  Ogni-
sku Lisieckiego – wspomina 
Grażyna Rzeplińska, wycho-
wawca placówki – to właści-
wie było w nim jak w domu. 
Na górze drewnianej willi 
zwanej „Agatką”, która funk-
cjonuje do dzisiaj, mieszkali 
wychowankowie, na dole 
wychowawcy, całe życie zaś 
toczyło się w ich kuchni i po-
koju. To była taka namiast-
ka rodziny. Obchodziliśmy 
wspólnie z  wychowankami 
urodziny, imieniny, święta. 
Dzieci znajdowały w  Ogni-
sku to, czego nie miały na 
co dzień w domu. Z atmosfe-
ry tamtych lat dużo jeszcze 
zostało, chociaż nie ma już 
hoteliku, a  dzieci przycho-

dzą do „Agatki” już tylko na 
kilka godzin i na noc wracają 
do własnych domów”.

Dziadek Lisiecki, tworząc 
Ogniska, budował je na po-
dobieństwo rodziny o  czym 
tak pisał we swoich wspo-
mnieniach: „...wiedziałem, 
rozumiałem, czułem, że to 
nie może być zamknięta bur-
sa, ani dobroczynny przytu-
łek. [...] Wiedziałem, że to 
musi być Dom. Normalny, 
dobry dom. Gdzie każdy jest 
dobry i ważny, i w którym dla 
każdego, któremu na tym 
domu zależy, jest miejsce...”.

Pracownicy Ogniska Dziad-
ka Lisieckiego w Świdrze sta-
rają się, aby było ono miej-
scem bezpiecznym, gdzie 
można spotkać życzliwych 
ludzi, gdzie każdy może czuć 
się pewnie i w razie potrzeby 
otrzymać potrzebne wspar-
cie. Dokładają starań, aby 
placówka była dla dzieci oraz 
ich rodziców drugim domem. 
Teren Ogniska z piękną przy-
rodą stanowi dla dzieci

i młodzieży znakomite wa-
runki do wszechstronnego 
rozwoju, a  wychowawcom 
pozwala na realizację zadań 
pedagogicznych wykorzystu-
jących bogactwo form i me-
tod oddziaływania na dziecko 
oraz jego rodzinę.

„Dobrze, że jest takie miej-
sce… - kontynuuje Grażyna 

Rzeplińska. -Do Dziadka 
Lisieckiego zawsze można 
przyjść po szkole, zagrać 
w piłkę, ping-ponga lub bi-
lard, pograć na komputerze 
czy obejrzeć film, pośpiewać 
razem lub odrobić lekcje. Tu 
zawsze się coś dzieje, w prze-
ciwieństwie do domu, który 
popołudniami bywa pusty. 
Tutaj można zjeść coś ciepłe-
go, nie czekając aż mama czy 
tata wrócą z pracy. W »Jam-
niku « codziennie funkcjonu-
je kuchnia, gdzie gotowane 
są dla dzieci obiady, dosta-
ją również podwieczorek . 
W  Ognisku nie pracują na-
uczyciele, tylko wychowaw-
cy, którzy do każdego dziecka 
odnoszą się ze zrozumieniem 
i w każdym z nich starają się 
znaleźć coś pozytywnego. 
»Ciocia« lub »Wujek« – bo 
tak zwracają się do nas nasi 
wychowankowie, starają się 
zrozumieć każde z  nich, są 
ich powiernikami, którzy 
zawsze podpowiedzą jak roz-
wiązać konkretny problem”.

W Polsce mamy wiele służb, 
instytucji i organizacji powo-
łanych do pomocy dziecku 
i  rodzinie. Od ich mądrości 
i czujności zależy, czy pomoc 
nadejdzie w  odpowiednim 
czasie i czy przybierze formy 
stosowne do konkretnych 
sytuacji kryzysowych. Ogni-
ska Dziadka Lisieckiego są 

w tym systemie pomocowym 
placówkami jedynymi w swo-
im rodzaju.

„Ognisko Lisieckiego to 
takie miejsce, w którym ku-
muluje się dobra energia – 
dodaje Grażyna Rzeplińska 
– w którym wciąż czuje się 
ducha Dziadka Lisieckiego. 
Na tym pewnie polega jego 
swoisty fenomen. Miejsce, 
do którego nasi wychowan-
kowie chętnie wracają na-
wet po latach. Wspominają 
je – jako coś ważnego w ich 
życiu, co ich ukształtowało, 
pomogło im wejść w dorosłe 
życie, co większości z  nich 
pozwoliło założyć szczęśli-
we rodziny”.

Ogniska Dziadka Lisieckie-
go różnią się pozytywnie i to 
w sposób istotny od pozosta-
łych form instytucjonalnej 
pomocy dziecku i  rodzinie. 
Mają w  swej ofercie bardzo 
bogaty pakiet różnorakich, 
atrakcyjnych form pomocy 
dziecku, realizowany przy 
ścisłej współpracy z rodzica-
mi i  przy uznaniu wiodącej 
roli rodziny w  wychowaniu 
dziecka. To ważne, bo czasem 
o tym zapominamy, a dziecku 
- jak mawiał Kazimierz Lisie-
cki - „trzeba najpierw dać to, 
co mu się należy, a (dopiero) 
potem w miarę i w porę wy-
magać od niego”.

Andrzej Idziak

miejsce z dobrą energią
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o przystąpieniu do sporządzania miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
pod nazwą „Emilii Plater” oraz do sporządze-
nia prognozy oddziaływania na środowisko 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o  planowaniu i  zagospoda-
rowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 778 z późn. zm.)

zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Miasta 
Otwocka w dniu 31 maja 2016 roku uchwały 
Nr XXVIII/227/16 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Otwocka 
pod nazwą ”Emilii Plater”, obejmującego te-
ren ograniczony ulicą Emilii Plater, północ-
no-wschodnią granicą działki nr 16/5 w obr. 
93, ulicami Samorządową, Czaplickiego, 
Warszawską, Dłuskiego, Reymonta, Grun-
waldzką w Otwocku.

Na podstawie art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o  udostępnieniu infor-
macji o środowisku i  jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o  ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.), za-
wiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia   
projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Otwocka pod 
nazwą ”Emilii Plater” obejmującego teren 
ograniczony ulicą Emilii Plater, północno-
-wschodnią granicą działki nr 16/5 w  obr. 
93, ulicami Samorządową, Czaplickiego, 
Warszawską, Dłuskiego, Reymonta, Grun-
waldzką w Otwocku oraz prognozy oddziały-
wania na środowisko w ramach strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko. 
Z uchwałą w sprawie przystąpienia do spo-
rządzania miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego można zapoznać się 
w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Otwocka (zakładka Uchwały Rady 
Miasta), w Wydziale Planowania Przestrzen-
nego UM Otwocka lub w  Biurze Rady Mia-
sta Otwocka.
Zainteresowani mogą składać wnioski do 
wyżej wymienionego planu miejscowego  
oraz wyżej wymienionej strategicznej oce-
ny oddziaływania na środowisko (prognozy 
odziaływania planu na środowisko). 
Wnioski należy kierować do Prezydenta 

Miasta Otwocka w formie pisemnej (składa-
jąc   je w Wydziale Spraw Organizacyjnych 
UM Otwocka w  godzinach pracy Urzędu, 
w poniedziałki 8-18 oraz od wtorku do piąt-
ku w  godzinach 8-16), za pośrednictwem 
poczty (kierując korespondencję na adres: 
ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock), ustnie 
do protokołu lub za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej (e-mail: planowanie@
otwock.pl) bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, 
o którym mowa w ustawie z dn. 18 września 
2001 r. o podpisie elektronicznym. 
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko 
wnioskodawcy lub nazwę jednostki orga-
nizacyjnej, adres, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
Wnioski należy składać w  nieprzekraczal-
nym terminie do 3 stycznia 2017 r. Wnioski 
złożone po tym terminie będą pozostawione 
bez rozpatrzenia.
Wnioski będą rozpatrywane 
przez Prezydenta Miasta Otwocka.

Prezydent Miasta Otwocka 
 Zbigniew Szczepaniak

o  przystąpieniu do sporządzania miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego pod nazwą „Obręb 32” oraz do 
sporządzenia prognozy oddziaływania na 
środowisko do w/w  planu miejscowego.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 
778 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia  
3 października 2008 roku o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. 
Dz. U.  z 2016 r. poz. 353).
 zawiadamiam 
o  podjęciu przez Radę Miasta Otwo-

cka w dniu 31 maja 2016 roku uchwały Nr 
XXVIII/232/16 w   sprawie przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego pod nazwą 
„Obręb 32” dla obszaru położonego w po-
łudniowo-zachodniej części miasta Otwocku 
oraz strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko do wymienionego planu miej-

scowego (prognozy odziaływania planu na 
środowisko). Granica opracowania biegnie 
od strony zachodniej  – zachodnim skrajem 
ulicy Kraszewskiego, od strony północnej – 
północnym skrajem ul. Kuklińskiego, łączą-
cej ul. Kraszewskiego z ul. Generalską,  od 
strony wschodniej – zachodnim skrajem ul. 
Generalskiej, od strony południowej - granicą 
administracyjną  miasta Otwocka. 
Z uchwałą w sprawie przystąpienia do spo-

rządzania miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego można zapoznać się 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Mia-
sta Otwocka (zakładka Uchwały Rady Miasta), 
w Wydziale Planowania Przestrzennego UM 
Otwocka lub  w  Biurze Rady Miasta Otwocka.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wy-

żej wymienionego planu miejscowego  oraz 
wyżej wymienionej strategicznej oceny od-
działywania na środowisko (prognozy odzia-
ływania planu na środowisko). 
Wnioski należy kierować do Prezydenta Mia-

sta Otwocka w formie pisemnej (składając   je 
w Wydziale Spraw Organizacyjnych UM Otwo-

cka w godzinach pracy Urzędu, w poniedziałki 
8-18 oraz od wtorku do piątku w godzinach 
8-16), za pośrednictwem poczty (kierując ko-
respondencję na adres: ul. Armii Krajowej 5, 
05-400 Otwock), ustnie do protokołu lub  za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej 
(e-mail: planowanie@otwock.pl) bez koniecz-
ności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, o którym mowa w ustawie   
z dn. 18 września 2001 r. o podpisie elektro-
nicznym. 
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko 

wnioskodawcy lub nazwę jednostki organiza-
cyjnej, adres, przedmiot wniosku oraz ozna-
czenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski 
należy składać w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 3 stycznia 2017 r. Wnioski złożone 
po tym terminie będą pozostawione bez roz-
patrzenia.
Wnioski będą rozpatrywane 
przez Prezydenta Miasta Otwocka.

Prezydent Miasta Otwocka
Zbigniew Szczepaniak

OBWieSzCzeNie PRezydeNTa MiaSTa OTWOCKa

OBWieSzCzeNie PRezydeNTa MiaSTa OTWOCKa
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Dwie pierwsze tablice 
szlaku ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w Ot-
wocku stanęły w  niedzielę, 
27.11.2016, na Dąbrowie-
ckiej Górze i  w  Zagórzu. Ta 
ostatnia pełni rolę „witacza” 
dla turystów zmierzających 
od strony Starej Miłosny 
i  Pohulanki. Usytuowana 
jest przy leśnej drodze nie-

opodal wyremontowanego 
przez nasze stowarzyszenie 
schronu obserwatora arty-
lerii z 1915 roku. Duże dwu-
języczne tablice z barwnymi 
przekrojami pozwalają zro-
zumieć istotę działania i wy-
posażenie obiektów. Poinfor-
mują w której części pozycji 
się znajdujemy, przedstawią 
nam jej historie oraz wskażą 

kolejne ciekawe miejsca do 
odwiedzenia. 

Szlak jest próbą przywróce-
nia pamięci pozycji obronnej, 
która w  roku 1920 osłoniła 
stolicę od nawały bolsze-
wickiej dając silne oparcie 
broniącej naszego odcinka 
15 Dywizji Piechoty. Blisko 
ćwierć wieku później zmo-
dernizowana i  rozszerzona 
na południe pozycja stała się 
oparciem dla wojsk niemie-
ckich, które przy jej pomocy 
wyhamowały sowiecki zagon 
na Warszawę. Paradoks hi-
storii sprawił iż błyskawicz-
na utrata przez Niemców 
1/3 pozycji od Nadbrzeża po 

Pohulankę  w dniach 29-31 
lipca 1944 stała się sygnałem 
do Powstania w Warszawie. 

Wkrótce na terenie Gmi-
ny Wiązowna pojawią się 
kolejne tablice szlaku, które 
powiodą Państwa w miejsca 
zmagań z  pierwszej połowy 
XX wieku. Po uprzątnięciu 
placu budowy będzie też 
można zwiedzać odkopany 
i  zrewitalizowany schron 
w Zagórzu. 

Równocześnie ze szlakiem 
startuje strona internetowa 
poświęcona Przedmościu: 
www.przedmoscie.warszawa.
pl. Liczymy iż te udogodnie-
nia oraz planowana klasyczna 

papierowa mapa umocnień 
ułatwią Państwu poznanie 
największego obszarowo, 
a  jakże niedocenianego za-
bytku na terenie powiatu. Za-
chowane relikty Przedmościa 
są pomnikiem budownictwa 
obronnego pierwszej połowy 
XX wieku. Mimo kilkudzie-
sięciu lat celowego niszcze-
nia  nadal mamy na terenie 
powiatu 6 dużych schro-
nów z roku 1941 oraz  około 
50  starszych obiektów z lat 
I wojny światowej, dziesiątki 
kilometrów ukryć, okopów 
i zapór inżynieryjnych. W róż-
nym stanie zachowania od 
obiektów pełniących rolę izb 
muzealnych na Dąbrowie-

ckiej Górze, po nikłe relikty 
wysadzonych budowli koło 
Emowa i Góraszki.  

Docelowo „Szlak Przed-
mościa Warszawa” ma się 
składać z kilku (8-12) dużych 
tablic skupionych przeważ-
nie na trasie „Warszawskiej 
Obwodnicy Turystycznej” 
(czerwonego szlaku PTTK) 
oraz ścieżki dydaktycznej 
wokół Dąbrowieckiej Góry. 
Serdecznie zapraszamy do 
spacerów i odwiedzenia izby 
muzealnej na Dąbrowieckiej 
Górze, gdzie po krótkiej prze-
rwie na prace w  Zagórzu, 
wznawiamy weekendowe 
dyżury. 

Stowarzyszenie Pro Fortalicium

szlak pamięci budownictwa obronnego
kArCZeW/WIĄZOWNA „Szlak 
Pozycji Przedmoście Warszawa  
1915-1944” materializuje się na terenie 
powiatu otwockiego - poinformowało 
Stowarzyszenie Pro Fortalicium.

Stawianie tablic na Dąbrowieckiej Górze

Zagórze na przestrzeni miesiąca
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PRACA
Kierowniczkę do sklepu 
spożywczego w Otwocku 
zatrudnię. tel 505164899

HdOmedical sp. z o.o. jest 
firmą z branży usług opiekuń-
czych. świadczymy usługi 
opieki dla osób starszych 
na terenie Polski i Niemiec. 
W ich imieniu poszukujemy 
wykwalifikowanych opiekunek 
i pielęgniarek. Pracownikom 
gwarantujemy b. dobre 
wynagrodzenie i warunki 
pracy. zapewniamy ciągłość 
zatrudnienia. Wyślij cv + zdję-
cie na adres e-mail: niemcy@
domowaopieka.pl lub kontakt 
tel. 669 914 984, 669 980 009, 
+49 152 22680362.
ReKLaMa

ReKLaMa
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BIegANIe Grand Prix 
Traktu Brzeskiego 2017 to 
niezwykle prestiżowy cykl 
imprez biegowych rozgry-
wanych (jak sama nazwa su-
geruje) w miejscowościach 
położonych przy historycz-
nym Trakcie Brzeskim bądź 
w jego pobliżu. Po sukcesie 
związanym z zeszłorocznym 
udziałem gminy Wiązowna 
pragnę oznajmić, iż… brze-
ski półmaraton ponownie 
zawita do tej gminy!

W 2017 r. Grand Prix Trak-
tu Brzeskiego obejmował 
będzie 5 imprez biegowych 
na dystansach 5, 10, 15 oraz 
21,097 km. Cały cykl zacznie 
się właśnie w Wiązownie od 
37. Półmaratonu Wiązow-
skiego, który jest jedną z naj-
starszych imprez biegowych 
w Polsce. Początek już 5 mar-
ca 2017 roku, a  trasa, którą 
pobiegną zawodnicy, będzie 
taka sama jak w  zeszłym 
roku. Zapisy od 2 stycznia 
2017 r. Przy okazji nie moż-
na nie wspomnieć o bardzo 
miłym akcencie związanym 
właśnie z działalnością spor-
tową  gminy - srebrną odzna-
kę Polskiego Stowarzyszenia 
Biegów za organizację Pół-
maratonu Wiązowskiego 
otrzymał wójt Janusz Bud-
ny. Wyróżnienie to przekazał 

Henryk Paskal – prezes PSB, 
polski maratończyk. Zarząd 
PSB docenił pracę wójta na 
rzecz popularyzacji biegów 
w Polsce oraz za bardzo do-
brą organizację imprezy.

Wakul

Grand Prix  
Traktu 
Brzeskiego 2017
1. Wiązowna – 5 marca, 
dystans: 21,097 km i 5 km
2. Mińsk Mazowiecki – 28 
maja, dystans: 15 km i 5 
km
3. Biała Podlaska – 11 
czerwca, dystans: 15 km 
i 10 km
4. Platerów – 25 czerwca, 
dystans: 10 km
5. Siedlce – 27 sierpnia, 
dystans: 21,097 km i 5 km 
(Finał GPTB)

BOks tAjskI Przez 2 
dni hala Integracyjnego 
Centrum Sportu i Rekreacji 
w Józefowie była prawdziwą 
mekką dla fanów sportów 
walki, a wszystko za sprawą 
Pucharu Polski Muaythai 
rozgrywanego w kategorii 
junior oraz senior.

W rywalizacji o miano naj-
lepszych fighterów brało 
udział blisko 100 zawodni-
ków (i  zawodniczek) z  całej 
Polski. Organizatorem tur-
nieju był Rafał Simonides 
- wielokrotny Mistrz Świata 
World Muaythai Council oraz 
zwycięzca Pucharu Europy 
IFMA z 2006, trener repre-
zentacji Polski w muay thai 
oraz FDF Club. Cała impreza 
odbywała się pod patronatem 
Ambasady Królestwa Taj-
landii w  Polsce, burmistrza 
Józefowa Stanisława Kru-
szewskiego oraz Polskiego 
Związku Muaythai.

Pierwszy dzień zawodów 
sportów walki to zawsze 
kontrola medyczna, waże-
nie zawodników i  rejestra-
cja uczestników Pucharu. 
W  przypadku bardzo dużej 
liczby zgłoszeń w danej ka-
tegorii organizatorzy do-
puszczają zawsze możliwość 
walk eliminacyjnych. W tym 
przypadku nie było to ko-

nieczne, a  wszystkie walki 
odbywały się przez całą sobo-
tę 3 grudnia. Około godziny 
18.00 miała miejsce wielka 
gala finałowa, podczas któ-
rej rozegrano 8 walk. Trzeba 
dodać, że podczas Pucharu 
odbył się również turniej 
tańca Wai Khru. Taniec ów 

jest tradycją pielęgnowaną 
przez Tajlandczyków jesz-
cze od czasów starożytny-
cah. W  tym rytuale oddaje 
się szacunek nauczycielo-
wi, ponieważ gdyby nie on, 
adept nie posiadałby wiedzy, 
którą dysponuje.

Wakul

trzask łokci i kolan Ponownie w Grand Prix
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KARATE Za nami Ogól-
nopolski Turniej IKO 
Karate Kyokushin Dzieci 
i Młodzieży, który odbył 
się w Płocku. Na turnieju 
nie zabrakło zawodników 
Klubu Sportów Walki Bushi 
w 15-osobowym składzie. 
Drużyna spisała się znako-
micie – w klasyfikacji gene-
ralnej zajęła drugie miejsce.

Szymon Lechniak wywal-
czył złoty medal, wygrywając 
dwa pojedynki. W pierwszym 
znokautował przeciwnika już 
na początku walki techniką 
shita-tsuki, czyli tzw. hakiem 
na strefę tułowia. W drugiej 
górował nad przeciwnikiem 
siłą i dynamiką ciosów. 

Kamil Kisiel wygrał przed 
czasem dwa pojedynki i zwy-
ciężył swoją kategorię. Kisiel 
wykazał się wyraźną przewa-
gą techniczną i taktyczną. 

Filip Rutkowski wystąpił 

w kumite oraz w kata i zdobył 
dwa złote krążki. Triumfował 
zarówno w mocno obsadzo-
nej kategorii kata kadetów 
młodszych, jak i w swojej ka-
tegorii kumite, gdzie zwycię-
żył dwa pojedynki dzięki dy-
namicznym technikom oraz 
bardzo dobrym połączeniom 
technik ręcznych z nożnymi. 
Rutkowski zawdzięcza swoje 
sukcesy nie tylko talentowi, 
ale przede wszystkim praco-
witości.

Antoni Sawka stoczył trzy 
pojedynki, wszystkie wygry-
wając przed czasem i zdoby-
wając tym samym złoty me-
dal. Zawodnik KSW Bushi 
wykazał się nie tylko dobrym 
przygotowaniem siłowym 
i  technicznym, ale również 
taktycznym. Sawka wystąpił 
również w konkurencji kata, 
gdzie po bardzo dobrym wy-
stępie zdobył srebrny medal.

Jan Kacprzak także zwy-
ciężył w  swojej kategorii. 
W  pierwszym starciu łatwo 

pokonał rywala, a  półfinał 
wygrał walkowerem z powo-
du kontuzji klubowego kolegi 

Janka Lewona. W finale zwy-
ciężył dzięki mocnym seriom 
ciosów rękoma, również po-

konując klubowego kolegę 
Aleksa Wadycha.

Troje zawodników wywal-
czyło srebrne medale: Aleks 
Wadych, Jakub Zdrodowski 
- który na tych zawodach 
zaliczył swój najlepszy start 
w  sezonie - oraz Weronika 
Józefowska, która finał nie-
znacznie przegrała z  więk-
szą przeciwniczką.

Bardzo dobrze spisali się 
także Stanisław Jędrkiewicz, 
Oskar Gębala, Wojciech So-
boń, Borys Zabłocki i  Jan 
Lewon, którzy rywalizację 
ukończyli każdy na trze-
cim miejscu.

Zawodnikom sekundowa-
li senpai: Mikołaj Pałyska, 
Malwina Jerzak, Wiktor 
Bidas, Zbyszek Rutkowski 
oraz sensei Agnieszka Winek. 
W roli sędziego wystąpił sen-
pai Wiktor Durel.

opr. Wakul

41. Międzynarodowy Fe-
stiwal Tańca Nowoczesnego 
był pełnym emocji trzydnio-
wym maratonem tańca (18-
20.11.2016 r.), który odbył 
się w  hali widowiskowej 
kompleksu hotelowego P.W. 
JARD w  Wasilkowie koło 
Białegostoku. Na turnieje, 
które odbywają się regular-
nie dwa razy do roku już od 
20 lat, od początku jeżdżą 
dziewczęta trenujące taniec 
pod okiem Anny Chwalczuk 
w  sekcji przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Wiązow-
nie. Organizatorem Festiwa-
lu, największego wydarzenia 
tanecznego na Podlasiu, jest 
od 1996 roku Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe JARD 
w Białymstoku. Festiwal ma 
swoją renomę, więc stawia 
się na nim wielu tancerzy. 
Do ostatniej edycji zgłosiło 
się blisko 800 zawodników 

z całego kraju, w  tym 23 
dziewczyny z  GOK Wią-
zowna.

Uczestnicy festiwalu pod-
czas jego trwania mają moż-
liwość nie tylko rywalizacji, 
ale także poznawania nowych 
trendów w tańcu nowoczes-
nym - tym razem np. odbyły 
się warsztaty w technice dan-
cehall, które przygotowała 
tancerka Szkoły Tańca SZAŁ 
z Białegostoku. Jest to także 
znakomita okazja do zbiera-
nia doświadczeń w występo-
waniu przed publicznością.

Podczas tej edycji festi-
walu rywalizacja odbywała 
się w pięciu kategoriach ta-
necznych: disco dance i disco 
show (solo, duety, mini for-
macje i  formacje), hip hop, 
inne formy tańca ( jazz, mo-
dern, cheerleaders, freesty-
le, show dance, belly dance) 
i formacje debiuty do lat 9. 

Tancerze podzieleni byli na 3 
kategorie wiekowe: do lat 11, 
do lat 15 i powyżej 15. Ich zma-
gania oceniało 5-osobowe jury.

Wiązownę reprezentowały 
4 zespoły: Takcik I, Takcik II, 
Rytm i Takt. Z tych zawodów 
podopieczne Anny Chwalczuk 
przywiozły: 4 puchary w kate-
goriach zespołowych oraz 10 
medali wywalczonych indywi-
dualnie i w duetach (3 złote, 5 
srebrnych i 2 brązowe). Poza 
tym wiązowskie tancerki zaję-
ły 16 miejsc finałowych. 

A oto wyniki dziewcząt 
z wiązowskiej sekcji ta-
necznej:
Miniformacja Takcik ii –  ii 

miejsce i puchar w kat. disco 
show do lat 11;
Miniformacja Takcik i – iii m. 
i puchar w tej samej kat.;
Minformacja Takt – ii m. 
i puchar w kat. disco show 
do lat 15;
Miniformacja Rytm  – i m. 
i puchar w kat. disco show 
powyżej lat 15.
Solo disco dance dolat 11:
Hanna Jóźwicka –  iii m.
anastazja Frelek – iV m. 
Hania Paduch – V m.
zuzanna Nowocień – Vi m.
Patrycja Sprycha – Vii m.
Solo disco dance  
do lat 15:
Natalia Woźnica – ii m.
zuzanna Miklińska – iii m. 

Sylwia Kowalczyk – iV m. 
Paulina Wypustek – V m.
aleksandra Stańczuk – Vi m.
Julia Przywoźna – Vii m.
Magdalena Burak – Viii m.
Solo disco dance powyżej 
lat 15:
Wiktoria Galińska – i m. 
anna Kopczyńska – ex 
aequo  ii m. 
Duety disco dance do 
lat 11:
Hania Paduch i zuzia Nowo-
cień – V m.
Hania Jóźwicka i amelia 
Nowicka – Vii m.
Duety disco dance do 
lat 15:
Julia Przywoźna i Paulina 
Wypustek – iV m.

anastazja Frelek i Natalia 
Woźnica – V m.
Duety disco dance 
powyżej lat 15:
Natalia Ciąćka i Wiktoria 
Galińska – i m. 
anna Kopczyńska i Helena 
Voss – ii m. 
Inne formy tańca duety do 
lat 15:
Julia Przywoźna i Sylwia 
Kowalczyk – Vi m.
Inne formy tańca powyżej 
lat 15:
anna Kopczyńska i daria 
Brzostowicz – iV m.

Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów!

Anna Chwalczuk

Potęga drużyny
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Tancerki gOK na medal 
tANIeC Tradycją już jest, że 
dziewczęta tańczące w sekcji Rytm przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie 
przywożą trofea z Międzynarodowego 
Festiwalu Tańca w Wasilkowie. Tak też 
stało się i tej jesieni - na turnieju wystąpiły 
cztery wiązowskie zespoły i każdy znalazł 
się w najlepszej trójce w rywalizacji 
disco show. Najlepiej zaprezentowały się 
najstarsze zawodniczki z Miniformacji 
Rytm, które wygrały w swojej klasie.  
Poza tym dziewczęta solowo lub 
w duetach zdobyły 10 medali, w tym 
złote wywalczyły Natalia Ciąćka  
i Wiktoria Galińska. 


