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przymiarki do nowych szkół
Są już wstępne ustalenia dotyczące 
systemu edukacji po reformie w Otwocku. 
Trwa dopracowywanie szczegółów.
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otwock dla wielu rodziców głównym kryterium wyboru placówki opiekuńczej dla dziecka jest bliskość miejsca 
zamieszkania. Często nie pytają o legalność placówki. Jakie mogą być konsekwencje lekceważenia tej kwestii czytaj - s. 3 
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KOndOlenCJe

Gołym okiem widać 
je również w Ot-
wocku, np. na 
rogu ulic Batore-
go i Karczewskiej, 

gdzie ostatnio wycięto kilka-
dziesiąt drzew, których więk-
szość stanowiły sosny. Z lasu, 
na froncie szpitala, zrobiła się 
łysa polana, która od razu rzu-
ca się w oczy przy wjeździe do 
centrum miasta. Taki widok 
wprawił wielu mieszkańców 
w osłupienie, a dodatkowo za-
stanawiano się, kto jest odpo-
wiedzialny za taki stan rzeczy. 
Szpital? Miasto? Powiat? Otóż 
nie. Jak się okazuję teren ten 
należy do osoby prywatnej, 
która zgodnie z  nowo wpro-
wadzoną ustawą ma prawo 
do wycinki drzew na swoim 
terenie, jeśli nie jest to wycin-
ka pod prowadzenie działal-
ności gospodarczej. Do naszej 
redakcji zgłaszali się otwoccza-
nie z pytaniami, czy wiemy coś 
na ten temat. Postanowiliśmy, 
zatem sprawdzić, co dzieje się 
niedaleko PCZ.

Tak jak już zostało wspo-
mniane, teren ten należy do 
osoby prywatnej i nie jest to 
teren, który przeznaczony jest 
pod prowadzenie działalności 
gospodarczej. Wycinka, za-
tem odbyła się zgodnie z pra-
wem. Wycięcie tak pokaźnej 
liczby drzew zaniepokoiła 
jednak otwockich urzędni-
ków. Dlatego postanowiono 
o  przeprowadzeniu wizji lo-
kalnej przez pracowników 
Wydziału Ochrony Środowi-
ska. Niestety nie zostali oni 
wpuszczeni na teren przez 
właściciela działki. W związ-
ku z  tym Urząd Miasta po-
stanowił podjąć inne kroki. 
Bardzo możliwe, że zostanie 
wszczęte postępowanie admi-
nistracyjne w celu wyjaśnienia 

zaistniałej sytuacji. Jak infor-
muje nas naczelnik WOŚ, p. 
Iwona Gawłowska, “zgod-
nie z  zapisami nowej wersji 
ustawy o ochronie przyrody, 
przepisów ustawy nie stosuje 
się do drzew i krzewów, które 
rosną na nieruchomościach 
stanowiących własność osób 
fizycznych i  są usuwane na 
cele niezwiązane z prowadze-
niem działalności gospodar-
czej. W związku z powyższym 
właściciele działek zostali we-
zwani do złożenia wyjaśnień”.

No cóż, nie całkiem to 
wszystko jasne. Trzeba jed-
nak podkreślić, że wycinka 
nawet tak dużej części drze-
wostanu na terenie prywat-
nym nie wymaga pozwo-
lenia.*) Dlatego właściwie 
nie można mieć pretensji 
do właściciela. Zastanawia 
jednak, po co wycinać aż tak 
dużą część otwockich sosen, 
znaku rozpoznawczego mia-

sta? Podobne zabiegi zwykle 
mają miejsce w trakcie two-
rzenia różnych form działal-
ności gospodarczej. Czy to 
samo zrobi właściciel? Takiej 
sytuacji nie można wyklu-
czyć, tym bardziej, że nic nie 
stoi na przeszkodzie w prze-
mianowaniu działki. Do-
datkowo wycinka jeszcze na 
terenie prywatnym, pozwala 
na ominięcie dość długiej 
procedury w  celu wydania 
pozwolenia na wykarczowa-
nie takiego terenu. A to z ko-

lei nie zawsze kończy się po 
myśli inwestora, gdy chodzi 
o działkę gospodarczą. Ale to 
tylko hipoteza, która oczywi-
ście nie musi się sprawdzić.

Jan Szczyrek

*) Od 1 marca rozpoczął 
się okres lęgowy i nie wolno 
wycinać drzew, na których 
znajdują się ptasie gniazda. 
Przepisy dot. ochrony gatun-
kowej zwierząt obowiązują 
aż do 15 października.

Piórem kronikarza:

robiąc porządki 
w  księgozbiorze, 
wpadła mi w  ręce 
broszura wyda-
na przez wydział 

propagandy i szkoleń Socjali-
stycznego Związku Studentów 
Polskich, a zawierająca artykuły 
o półinteligentach publikowane 
w tygodniku „Polityka” w 1977 r. 
Zaprzestałem odkurzać książ-
ki, bo wziąłem się ochoczo za 
lekturę. „My, półinteligenci 
– stwierdzał Jerzy Urban – je-
steśmy zbiorem ludzi: wielkim, 
otwartym dla przybyszów, 
zamkniętym dla uchodźców 
i bardzo demokratycznym. Są 
wśród nas sprzątaczki i  pro-
fesorowie uniwersytetów, 
skupiamy większość żon inte-
ligentów i szczycimy się wspa-
niałymi nazwiskami aktorów, 
muzyków, pisarzy. (...) Wszelka 
myśl, którą ogłaszamy światu 
tym jest lepsza, im więcej osób 
wypowiedziało ją przed nami, 
im częściej ją słyszeliśmy, im 
bardziej jest obiegowa.” Inni 
publicyści, jak Wiesław Gór-
nicki, Wojciech Giełżyński, 
Michał Radgowski, starali się 
wykazać, że półinteligent to 
osoba, która pozuje, nawet za 
cenę nerwicy, na inteligenta. To 
człowiek o formalnych kwalifi-
kacjach inteligenta, ale pozba-
wiony sprawności umysłowej, 
posiadający wiele braków w za-
kresie wiedzy i ogłady, choć os-
tentacyjnie podkreślający swoją 
przynależność do elity inte-
ligenckiej. „Półinteligent jest 
okrasą każdego towarzystwa 
– pisał Giełżyński. – Czuje bo-
wiem wewnętrzny przymus by-
cia dowcipnym, a błyskotliwość 
uważa za nieodłączny atrybut 
człowieka inteligentnego. Jak 
ognia wystrzega się natomiast 
prostackich kalamburów, nie 
mówiąc o  pospolitych kawa-
łach”.

Cóż, socjologowie mieli nie 
lada problem w tamtych latach, 
do której grupy społecznej za-
liczyć Kowalskiego, a do której 
Nowakowskiego, choć obaj wy-
bitni i powszechnie znani.

Takiego problemu nie było 
przed II wojną światową. 
W małych miejscowościach do 

inteligencji należeli: ksiądz, ap-
tekarz, nauczyciel, administra-
tor majątku, poczmistrz. Dzie-
dzica stawiano o niebo wyżej, 
bo przynależał do arystokracji. 
W miastach do inteligencji za-
liczano profesorów szkół wyż-
szych i średnich, a nauczyciela 
szkoły powszechnej traktowa-
no najczęściej niesłusznie jako 
półinteligenta. Do inteligencji 
przynależeli księża, artyści, pi-
sarze, dziennikarze, oficerowie 
i  wysocy urzędnicy. Wszyscy 
inni to półinteligenci, ćwierć-
inteligenci, a  na końcu listy 
plasowali się chłopi i robotnicy.

Na szczęście minęły czasy 
sanacji i  PRL-u. Zatarły się 
podziały i  staliśmy się rów-
ni. Choć, jak w każdej grupie 
społecznej, są wśród nas rów-
niejsi. Do nich bez wątpienia 
można zaliczyć polityków. 
Co prawda, nikt nie pyta ich 
o iloraz inteligencji, ale są na 
świeczniku i błyszczą, jak kie-
dyś arystokracja. Nawet tak 
jak ona pasożytują na niż-
szych, nic w zamian nie dając. 
„Nie od tego mamy głowę, aby 
myśli tworzyć. Od tego zaś ję-
zyk, żeby poglądy powielać.” 
– pisał Jerzy Urban w 1977 r.

Ale oto dziś pojawiła się 
i  stała faktem klasa Panów. 
Ujawnił ją Wszechmocny, 
choć nieformalny naczelnik 
Państwa Polskiego Jarosław 
Kaczyński podczas obrad Sej-
mu RP, mówiąc: „Jesteśmy 
ludzkimi panami. Bo jesteśmy 
panami w przeciwieństwie do 
niektórych (nie wymienił, 
kogo miał na myśli, ale łatwo 
wywnioskować, że polskie po-
spólstwo). Pan nie służy, a pa-
nuje! Nie użyliśmy wobec was 
siły”. I chwała Jaśnie Wielmoż-
nemu Panu, że nie wytoczył 
dział przeciw nam, choć mógł 
zwrócić się do podległego mu 
ministra Macierewicza, by po-
stawił w stan gotowości wojsko, 
które, słuchając podległych mu 
dowódców, którzy mu jeszcze 
zostali, daliby rozkaz: Ognia! 
Chwała Ci za to, Panie Kaczyń-
ski. Ty, z panów sprawiedliwych 
i praworządnych ostojo!

Andrzej Kamiński   

półinteligenci łyso na Batorego
otwock O ustawie mini-
stra Szyszki mówi ostatnio 
cała Polska. Jak zapewniał 
resort środowiska, ustawa 
miała na celu ułatwienie 
życia ludziom. Zgodzić się 
z tym jak najbardziej trzeba, 
ale nowe prawo przyniosło 
także efekty uboczne. 

Burmistrzowi Karczewa
Władysławowi Dariuszowi Łokietkowi

oraz jego Bliskim

wyrazy szczerego współczucia
i głębokiego żalu z powodu śmierci

Ojca

składają
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Karczewie
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aktualnie lokal, 
w którym mieściła 
się ta placówka, 
jest już zamknięty, 
chociaż formalnie 

Klub dalej funkcjonuje. Na 
ul. Nadwiślańskiej 137 w Jó-
zefowie, w miejscu, w którym 
działał kiedyś nielegalny żło-
bek (dziś również zamknięty), 
firma prowadzi Niepubliczne 
Przedszkole Równych Szans.

Placówka bez 
formalności 
Ponieważ zapotrzebowanie 

na usługi opiekuńcze nad 
dziećmi na terenie Otwocka 
i  okolic w  ostatnich latach 
rośnie dość dynamicznie, 
we wrześniu ubiegłego roku 
przedsiębiorcza właścicielka 
Fiku-Miku otworzyła kolej-
ne „Przedszkole Równych 
Szans” przy ul. Przewoskiej 
30 w Otwocku, reklamując je 
jako żłobek i przedszkole in-
tegracyjne w jednym. Trafiła 
do tej placówki m.in. część 
dzieci ze zlikwidowanego 
klubu na ul. Wrocławskiej 2. 
Przedszkole rozpoczęło dzia-
łalność opiekuńczą mimo, iż 
- jako placówka niepubliczna 
- nie dopełniło obowiązku 
uzyskania wpisu do ewidencji 
prowadzonej przez jednostkę 
samorządu terytorialnego. 
Nie uzyskało też wymaganej 
akceptacji na prowadzenie 
działalności opiekuńczej ze 
Straży Pożarnej i Sanepidu.

O tym, że placówka nie speł-
nia formalnych wymogów co 
do prowadzonej działalno-
ści, część rodziców wiedzia-
ła. Przymykali jednak na to 
oczy, wychodząc z założenia, 
że w związku z tym przecież 
„żadna krzywda dzieciom 
się nie dzieje”, a wobec braku 
miejsc dla dzieci w  innych 
otwockich placówkach, Fiku-
-Miku skutecznie wypełniało 
lukę istniejącą na rynku. 

Nagłe zamknięcie 
w Piasecznie
Kamykiem, który spowo-

dował przysłowiową lawinę 
niepokojących zdarzeń zwią-
zanych z  Fiku-Miku, było 
Piaseczno, gdzie przy ul. Na-
darzyńskiej 54, Magda Trze-
ciak postanowiła otworzyć 
kolejny żłobek i przedszkole 

integracyjne. Formalnie pla-
cówka w  Piasecznie zareje-
strowana była na jej męża 
Marcina Trzeciaka, jako Sala 
Zabaw Fiku-Miku. Kiedy zo-
stał ogłoszony nabór do tej 
placówki (podczas którego 
rodziców dzieci z  niepełno-
sprawnościami kuszono m.in. 
czesnym za 0 zł), poszły z Ot-
wocka w kierunku Piaseczna 
pierwsze negatywne sygna-
ły – w  postaci komentarzy 
i  opinii zamieszczonych na 
Facebooku. Mimo, że lokal 
w  Piasecznie został przysto-
sowany do charakteru prowa-
dzonej działalności i spełniał 
wszystkie techniczne wymogi, 
placówka nigdy formalnie nie 
uzyskała wpisu do ewidencji, 
nie figurowała też w rejestrach 
Urzędu Miasta Piaseczna.

Ktoś spyta - jak to w ogóle 
jest możliwe, aby w  dzisiej-
szych czasach placówka opie-
kuńcza, w  dodatku mająca 
kontakt z  małymi dziećmi, 
mogła funkcjonować na ryn-
ku bez wymaganych zezwoleń 
i rejestracji? Odpowiedź na to 
pytanie jest prosta: bo takie 
mamy w Polsce prawo. A czy 
tak powinno być? Ocenę po-
zostawiam Wam, Drodzy 
Czytelnicy... Faktem jest, że 
legalnie działająca placówka 
opiekuńcza podlega kontroli 
Urzędu Miasta, Sanepidu, 
Straży Pożarnej i innych służb 
mających prawo sprawdzać 
jej działalność, natomiast 
tej nigdzie nie zarejestro-
wanej nie kontroluje NIKT. 
Placówka niezarejestrowana 
formalnie bowiem nie ist-
nieje, a  żaden urzędnik nie 
ma podstaw prawnych, a tym 
bardziej narzędzi do przepro-
wadzenia w niej kontroli. Do-
póki nic się nie stanie, „dziki” 
żłobek lub przedszkole może 
funkcjonować i przynosić zy-
ski właścicielowi.

W  grudniu ubiegłego 
roku, pod opieką placów-
ki w  Piasecznie znajdowało 
się 21 dzieci: 18 w żłobku i 3 
w  przedszkolu. 27 grudnia 
na terenie miasta doszło do 
większej awarii prądu. Ro-
dzice wezwani do odbioru 
dzieci otrzymali informację, 
że z powodu awarii, placówka 
nie będzie już funkcjonować 
do końca roku. To dziwne, bo 

awarię prądu usunięto w cią-
gu kilku godzin. Czy zdarzenie 
to było jedynie pretekstem do 
zamknięcia placówki czy też 
zapowiedzią nadciągających 
kłopotów - trudno powiedzieć. 
Faktem jest, że 2 stycznia br. 
cała kadra placówki w  Pia-
secznie solidarnie nie stawiła 
się do pracy, a rodzice dzieci, 
znajdujących się pod jej opie-
ką, zastali zamknięte drzwi. 
Wybuchł skandal… Wyszło 
na jaw, że przedszkole działało 
nielegalnie. 

W  efekcie placówkę za-
mknięto, a gmina Piaseczno 
złożyła do prokuratury za-
wiadomienie o prowadzonej 
działalności bez wymaganej 
koncesji. 

Drodzy rodzice, jeżeli żło-
bek, do którego oddajecie 
swoje dziecko, nie figuruje 
w rejestrze żłobków i klubów 
dziecięcych prowadzonym 
przez daną gminę, oznacza 
to, że działa nielegalnie. 
Przepisy są w tym przypadku 
jednoznaczne - prowadzenie 
żłobka czy klubu dziecięcego 
jest bowiem działalnością re-
gulowaną. Podobnie rzecz się 
ma, jeżeli chodzi o przedszko-
la - funkcjonująca placówka 
musi uzyskać akceptację na 
prowadzenie działalności 
opiekuńczej ze strony Straży 
Pożarnej, Sanepidu i  Urzę-
du Miasta.

Rotacja kadry 
Działalność placówek 

przedszkolnych poza określo-
nymi kryteriami, jakie musi 
spełniać lokal, w ramach któ-
rego świadczona jest dzien-
na opieka nad dziećmi, musi 
uwzględniać także określone 
wymagania co do kwalifikacji 
kadry (inne niż w przypadku 
żłobka). Każde przedszkole, 
w tym również niepubliczne, 
jest zobowiązane realizować 
minimum programowe okre-
ślone w wytycznych Minister-
stwa Edukacji Narodowej. 
Nadzór pedagogiczny nad 
wypełnieniem tych obowiąz-

ków sprawują właściwi - co 
do miejsca działalności pla-
cówki - kuratorzy oświaty. 

Fluktuacja kadry w przed-
szkolu Fiku-Miku na ul. 
Przewoskiej w Otwocku jest 
dość duża, mówią o tym sami 
rodzice. Trudno stwierdzić, 
czy kadra placówki posiada 
wymagane ustawą kwalifi-
kacje, brak możliwości jej 
skontrolowania wyklucza ja-
kąkolwiek próbę weryfikacji.

Sanepid? 
Nie wchodzić!
We wrześniu ubiegłego 

roku na Przewoskiej doszło 
do awarii kanalizacji i któryś 
z  rodziców poinformował 
Sanepid o fetorze panującym 
w przedszkolu. Służby sani-
tarne, po zbadaniu zaistniałej 
sytuacji, zadecydowały o za-
mknięciu placówki i zaleciły 
przeprowadzenie dezynfekcji. 
Po ponad dwóch tygodniach 
przerwy w funkcjonowaniu, 
dzieci, które na czas usunię-
cia awarii przeniesiono do 
placówki w Józefowie, wróci-
ły z powrotem na Przewoską. 
O tym, czy przedszkole mo-
gło zostać ponownie otwar-
te, powinny były zdecydować 
służby sanitarne, problem 
w  tym, że po raz drugi do 
lokalu panie z Sanepidu, po 
prostu, nie zostały wpuszczo-
ne. Nie były to zresztą jedy-
ne kłopoty placówki w  tym 
czasie. Pojawiły się również 
problemy z  ogrzewaniem, 
których powodem, według 
właścicielki przedszkola, były 
„niewydolne”, wymagające 
wymiany nagrzewnice, cze-
go skutkiem było panujące 
w budynku zimno.

Coraz więcej 
niepokojących 
sygnałów
Magdalena Trzeciak nie jest 

formalistką, to pewne! Pisma 
z sądu, instytucji, od dostaw-
ców usług, a  nawet z  policji 
nie stanowią dla niej żadnego 
problemu, zwyczajowo trafiają 

do kosza, skutecznie kończąc 
tam swój bieg. I  może ten 
niefrasobliwy sposób prowa-
dzenia biznesu sprawdziłby 
się na dłuższą metę, gdyby 
nie to, że rodzice dzieci z pla-
cówki na Przewoskiej, wobec 
coraz liczniejszych zdarzeń 
i incydentów, do jakich w niej 
dochodzi, zaczęli się ze sobą 
komunikować i  wyciągać 
wnioski. Bardzo szybko oka-
zało się, że przyczyną częstych 
wyłączeń prądu w przedszko-
lu (ok. 4 razy w  ciągu ostat-
niego roku, ostatni raz przed 
Sylwestrem) nie są awarie, 
tylko niezapłacone rachunki, 
a  przerwy w  pracy placówki 
nie biorą się z  bliżej niewia-
domych przyczyn, tylko moż-
na je logicznie wytłumaczyć. 
Skala problemów otwockiej 
placówki jest zresztą o  wiele 
większa. Firma Fiku-Miku 
Magdaleny Trzeciak „spóźnia 
się” z regulowaniem należności 
za zamawiane usługi: zajęcia 
dodatkowe, catering i media. 
To prawdopodobnie też jest 
prawdziwą przyczyną tego, 
że w dniach od 26 do 28 paź-
dziernika ubiegłego roku w bu-
dynku nie było ogrzewania.

Dzielone posiłki?
W placówkach stosunkowo 

często zmieniają się również 
firmy dostarczające catering. 
Kłopoty zaczęły się jeszcze na 
ul. Wrocławskiej, Papaya Ca-
tering z Sulejówka miał spore 
problemy z  wyegzekwowa-
niem należności za dostar-
czone posiłki. Kiedy zdeter-
minowany właściciel firmy 

postanowił na własną rękę 
poinformować o całej sytuacji 
rodziców, usłyszał pogróżki, że 
jeżeli nie zaprzestanie takich 
działań to może mieć… prob-
lemy. Po drodze był jeszcze 
catering Dębianka, z którym 
umowa na dostawę posiłków 
została zerwana, catering 
z Otwocka oraz z okolic Miń-
ska. Od stycznia br. placówki 
zaopatruje w posiłki nowy do-
stawca - Volta Catering z Bia-
łołęki. Jak długo potrwa „te-
stowanie” nowego menu - czas 
pokaże. Jeden z dostawców - 
firma Wiśniewscy-Catering, 
wobec której Fiku-Miku za-
legało z płatnościami, docho-
dziła nawet swych roszczeń 
w sądzie, ostatnia rata należ-
ności została ściągnięta przez 
komornika z Otwocka w grud-
niu ubiegłego roku.

Problem wyżywienia dzieci 
w placówkach prowadzonych 
przez Fiku-Miku posiada 
zresztą zdecydowanie szer-
szy wymiar. W  przeszłości 
zdarzało się, że posiłki były 
niepełnowartościowe, a  ich 
ilość znacząco mniejsza niż 
liczba dzieci przebywających 
w  placówce, wskutek czego 
porcje musiały być dzielone.

Andrzej Idziak

O dalszych perypetiach 
placówek opiekuńczych 
prowadzonych przez 
Panią Magdalenę Trzeciak 
przeczytacie Państwo 
w drugiej części artykułu, 
który opublikujemy już 
w kolejnym numerze.

aKTualnOśCi
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opieka na czarno, czyli co czeka twoje 
dziecko w nielegalnym przedszkolu (część 1)

otwock działa w Otwocku firma 
pod nazwą Fiku-Miku należąca 
do Magdaleny Trzeciak. Pierwszą 
placówką opiekuńczą założoną w 2012 
roku, prowadzoną przez tą właścicielkę 
jeszcze pod panieńskim nazwiskiem 
Skóra, był Klub dziecięcy na ul. 
Wrocławskiej 2 w Otwocku. 
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JÓZEFÓw Rady Miasta 
przyjęta uchwałę w sprawie 
dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów 
do nowego ustroju szkolne-
go na sesji na koniec stycz-
nia. Postanowiono stworzyć 
trzy obwody szkolne.

Ważną zmianą gwa-
rantującą zapewnie-
nie miejsca realizacji 

obowiązku szkolnego wszyst-
kim dzieciom z Józefowa 
będzie przekształcenie Gim-
nazjum nr 1 im. Łączniczek 
Armii Krajowej w Szkołę 
Podstawową nr 3.

A oto inne ważne ustalenia, 
które podajemy za UM Józe-
fów

• Z uwagi na brak dosta-
tecznej ilości miejsca w bu-
dynkach szkół przy ul. Gra-
nicznej 26 i ul. Mickiewicza 
11, przez kilka pierwszych lat 
funkcjonowania reformy:

klasy VII, a później również 

i VIII obydwu szkół podsta-
wowych będą uczyły się w 
budynku Szkoły Podstawo-
wej nr 3 przy ul. Leśna 39; 
w budynku SP3 będą również 
funkcjonowały oddziały gim-
nazjalne, aż do ukończenia 
przez nie cyklu kształcenia.

• W budynku przy ul. Leś-
nej 39 (według nowego ob-
wodu) odbędzie się rekruta-
cja do klas pierwszych szkoły 
podstawowej.  Najmłodsze 
klasy będą miały specjalnie 
wydzieloną dla siebie część 
szkoły, która pozwoli im na 
bezpieczne korzystanie ze 
szkoły w lekkim odizolowa-
niu od starszych kolegów ze 
szkoły.    

Odziały przedszkolne
• Reforma edukacji wpły-

nie także na kształt sieci 
oddziałów przedszkolnych 
zorganizowanych w szkołach 
podstawowych. W dwóch 
pierwszych latach wpro-
wadzania reformy oddziały 

przedszkolne będą funkcjo-
nowały, jak dotychczas, w 
dwóch szkołach podstawo-
wych: w Szkole Podstawowej 
nr 1 oraz w Szkole Podstawo-
wej nr 2. Jednak do oddzia-
łów w Szkole Podstawowej nr 
2 będą rekrutowane dzieci z 
jej macierzystego obwodu 
oraz obwodu Szkoły Podsta-
wowej nr 3.

Uchwała intencyjna po 
przyjęciu przez RM zostanie 

skierowana do zaopiniowa-
nia przez Mazowieckiego Ku-
ratora Oświaty oraz związki 
zawodowe. Ostateczną de-
cyzję dotyczącą nowej sieci 
szkół Rada Miasta musi pod-
jąć do końca marca 2017 r.

Dokładne informacje, któ-
re ulice po reformie będą 
podlegały pod który obwód 
szkolny w Józefowie - moż-
na znaleźć na portalu UM 
jozefow.pl

aKTualnOśCi

karcZEw okiem radnego Kwiatkowskiego

nabór do przedszkoli 
na rok szkolny 2017/2018 
w gminie Karczew

nowy system edukacji 
otwock Ministerstwo, 
wprowadzając reformę 
oświaty, przekonuje, że 
ma być to nowy system 
edukacji. Cóż za bzdura! 
Likwidacja gimnazjów, które 
też bez konsultacji z samo-
rządami wprowadziło AWS 
17 lat temu, narażając je na 
gigantyczne wówczas wy-
datki, sprawi ogólne zamie-
szanie i wyrzucenie na bruk 
tysięcy pracowników. Tylko 
w Otwocku pracę straci 39 
osób, a samorząd zapłaci 
im półroczne odprawy.

17 l u t e g o 
d y r e k t o r 
O ś w i a t y 
Mie jsk ie j 
w  Otwocku 

Edyta Rosłaniec na konferen-
cji prasowej, w której uczest-
niczył prezydent Otwocka 
Zbigniew Szczepaniak i wice-
prezydent Agnieszka Wilczek 
poinformowała dziennikarzy 
pism lokalnych, że jest goto-
wa propozycja nowej sieci ot-
wockich szkół podstawowych. 

- Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, przygotowując 
reformę oświaty, nie prze-
prowadziło konsultacji z  sa-
morządami. Tymczasem to 
na gminach ciąży obowiązek 
i odpowiedzialność za wpro-
wadzenie nowych zasad edu-
kacji na poziomie podstawo-
wym – stwierdził prezydent 
Zbigniew Szczepaniak, a  te-
mat rozwinęła dyrektor Edyta 
Rosłaniec, mówiąc: – W Ot-
wocku, rozumiejąc potrzebę 
szerokich konsultacji ze śro-
dowiskiem rodziców, nauczy-

cieli i pracowników admini-
stracji placówek oświatowych, 
powołany został Zespół ds. 
wdrażania reformy. W skład 
zespołu powołani zostali: dy-
rektorzy szkół podstawowych 
i gimnazjów, przedstawiciele 
Rad Rodziców, przedstawi-
ciele związków zawodowych 
oraz samorządowcy – radni 
i  przedstawiciele Prezyden-
ta Miasta.

Zespół, na podstawie analiz 
demograficznych oraz w opar-
ciu o dane o zasobach lokalo-
wych i kadrowych, opracował 
rekomendacje dotyczące no-
wej sieci szkół w Otwocku.

Priorytetami, branymi pod 
uwagę podczas prac zespo-
łu, były: jak najlepsze wa-
runki lokalowe dla uczniów, 
bliskość szkoły, optymalne 
wykorzystanie zarówno zaso-
bów lokalowych, jak i kadry 
pedagogicznej w  poszcze-
gólnych placówkach. A więc 
faktycznie: uczeń, rodzic, na-
uczyciel, a na końcu sprawy 
organizacyjno-finansowe.

Zespół postanowił zare-
komendować pozostawie-
nie dotychczasowych szkół 
podstawowych, a  wszystkie 
cztery gimnazja przekształcić 
w szkoły podstawowe.

Dla prawidłowego funk-
cjonowania placówek, tj. nie 
wprowadzania trzyzmiano-
wości w podstawówkach i nie 
redukowania zatrudnienia 
w obecnych gimnazjach, Ze-
spół zaproponował przenie-
sienie części przyszłych VII 
klas do nowo utworzonych 
szkół podstawowych. Komi-
sja Oświaty i  Wychowania 

postanowiła tą propozycję 
rozszerzyć i objąć możliwoś-
cią przejścia do nowych szkół 
także uczniów klas IV. 

Po feriach przedstawiciele 
organu prowadzącego pla-
cówki oświatowe w Otwocku 
wraz z dyrektorami szkół pod-
stawowych i gimnazjów spot-
kają się z rodzicami, którym 
przedstawią możliwości przej-
ścia uczniów do nowych szkół. 
Ważnym elementem przy po-
dejmowaniu decyzji w sprawie 
dalszej edukacji ucznia będzie 
odległość od szkoły, pobiera-
nie nauki przez rodzeństwo 
lub inny indywidualny po-
wód. Każdy rodzic będzie 
miał prawo wypowiedzenia 

się w tej kwestii podczas kon-
sultacji, które władze miasta 
planują przeprowadzić pod-
czas zebrań. Rodzice uczniów 
klas III i VI będą wypowiadali 
się w specjalnych ankietach.

Zgodnie z rekomendacjami 
Zespołu, to dyrektor szkoły 
w  uzgodnieniu z  rodzicami 
zdecyduje o przejściu dziecka 
do nowej szkoły lub pozosta-
niu w dotychczasowej – skwi-
towała dyrektor Rosłaniec.

Propozycja Zespołu, którą 
omawiała dyrektor Oświaty 
Miejskiej, była bogato ilu-
strowana przykładami i wy-
kresami.

AnKa  

Gminy mają 
obowiązek za-
pewnić miejsce 
w  placówkach 
w y c h o w a n i a 

przedszkolnego wszystkim 
uprawnionym dzieciom. Na-
leży zaznaczyć, że od wrześ-
nia 2017 r. również trzylatki 
muszą mieć zagwarantowa-
ne miejsce w  publicznym 
przedszkolu w swoim rejonie 
zamieszkania. W niektórych 
gminach słychać głosy, że 
miejsc może jednak zabrak-
nąć.

Jak sytuacja wygląda w na-
szej gminie? Aby zapewnić 
równy dostęp do przedszko-
la, wniosek o przyjęcie dzieci 
będzie można składać także 
w  placówkach niepublicz-
nych, wyłonionych w  kon-
kursie. Opieka nad dziećmi 
w  tego typu placówkach 

będzie odbywać się na ta-
kich samych zasadach, jak 
w przedszkolach publicznych.

Wnioski o  przyjęcie do 
przedszkola można składać 
jeszcze do 10 marca. Dla 
dzieci w wieku od 3 do 5 lat 
odpłatność za 1 godzinę za-
jęć ponad podstawę progra-
mową (5 godzin dziennie) 
wynosi 1 zł. Z kolei w przy-
padku dzieci 6 letnich, po-
kryć należy jedynie koszty 
żywienia w placówce.

Poniższa lista powinna 
zostać rozszerzona o jeszcze 
jedno przedszkole prywat-
ne, które zostanie wybrane 
w drodze konkursu. Placów-
ki mogą zgłaszać swoje oferty 
do 20 marca br.

Piotr Kwiatkowski, 
Radny Rady Miejskiej w Karczewie

Trzy obwody szkolne

Oto wykaz dotychczas wyłonionych placówek:
Gminne Przedszkole nr 1 w Karczewie, ul. Bednarska 2 
- 125 miejsc
Gminne Przedszkole nr 2 w Karczewie, ul. Buczka 13 
- 125 miejsc
Gminne Przedszkole nr 3 w Karczewie, ul. bp Władysława 
Miziołka 52 - 128 miejsc
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim, ul. zamkowa 4 
- 100 miejsc
Gminne Przedszkole w Sobiekursku, Sobiekursk 36 
- 50 miejsc
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sobiekur-
sku 
- 25 miejsc
Oddział przedszkolny w Szkole Podst. w Glinkach, Glinki 
50 
- 25 miejsc
Przedszkole niepubliczne „Wisełka” nadbrzeż 
- 37 miejsc

Obecne gimnazjum zostanie przekształcone w Szkołę 
Podstawową nr 3.

Według Modelu nr 3 ze szkół podstawowych powinno 
zostać przeniesionych 9 oddziałów klas „iV” i „Vii”: po 2 
oddziały z SP nr 1, 5, 6 oraz 3 oddziały z SP nr 12. dokład-
nie na taką liczbę przygotowane są obecne gimnazja: G2 
i 3 - po 3 oddziały, G4 - 2, a G1 - 1 oddział.
Model z jednej strony pozwala zachować cel ustawy, bo 
we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonują klasy 
„Vii”. Ponadto zapewnia zrównoważone wykorzystanie 
zasobów lokalowych, a z trzeciej zapewnia zatrudnienie 
wszystkich nauczycieli.
Wszystkie 3 możliwe opcje reformy oświaty w Otwocku wg 
zespołu - na portalu iOtwock.info
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Telewizyjna manipulacja faktami

dziennikarz bro-
niąc rodziny, 
a  pokazując bez-
dusznych urzęd-
ników, wzbudził 

u  telewidzów współczucie. 
Bo jakże nie ulitować się nad 
losem trojga małych dzieci 
i  ich rodziców, którzy mu-
szą chodzić za potrzebą do 
obskurnego kibla, kilkadzie-
siąt metrów od domu i  nie 
móc się po ludzku wykąpać 
w wannie. Budując w filmie 
napięcie oparte na współczu-
ciu i wrogości do urzędników, 
dziennikarz nie pokazał całej 
prawdy, a nawet jej części.

Samowolka na 
Moniuszki
Nie poinformował widzów, 

że to właśnie urzędnicy w tro-
sce o zdrowie i życie wszyst-
kich lokatorów budynku 
nakazali usunąć samowolę 
budowlaną, której dopuści-
li się małżonkowie Joanna 
i  Dariusz O. instalując bez 
wiedzy i zgody zarządcy, czy-
li ZGM, zaraz po podpisaniu 
z  Gminą Otwock umowy 
najmu w sierpniu 2012 roku - 
piec centralnego ogrzewania 

wraz z grzejnikami, w miejsce 
już istniejącego, który wy-
wieźli do rodziny na wieś. 
Ponadto zbudowali instala-
cję wodną wraz z hydroforem 
i  urządzeniami sanitarnymi 
i  instalację kanalizacyjną 
z lokalu do wykopanego przez 
siebie szamba na podwórku. 
I  pewnie nie miał by ZGM 
nic przeciwko, gdyby mał-
żonkowie go poinformowali 
o  swych przeróbkach i  pod 
fachowym okiem je wyko-
nali. Niestety źle wykonane 
podłączenie pieca do komi-
na, nielegalne wybudowanie 
kanalizacji i szamba sprawi-
ła, że ZGM nakazał w  try-
bie pilnym zdemontowanie 
urządzeń, lub wykonanie 
fachowej ekspertyzy wszel-
kich podłączeń, ze szczegól-
nym uwzględnieniem pieca. 
Administrator jednocześnie 
powiadomił o  samowolce 
Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, któ-
ry w marcu 2013 roku wydał 
postanowienie wstrzymujące 
Gminie Otwock użytkowanie 
pieca i łazienki ww. lokalu, do 
czasu sporządzenia eksper-
tyzy technicznej. W związku 

z  powyższym ZGM wezwał 
państwa O. do przedłożenia 
ekspertyzy. Gdy, mimo po-
nagleń, tego nie wykonali, 
ZGM zlecił swojemu pra-
cownikowi posiadającemu 
odpowiednie uprawnienia do 
wykonania stosownej opinii, 
a zalecenia w niej zawarte wy-
słał ZGM do państwa O., by 
doprowadzili pomieszczenie 
(chodzi o pokój) do stanu po-
przedniego poprzez usunięcie 
stwierdzonych w opinii tech-
nicznej nieprawidłowości. 
W związku z niewykonaniem 
zaleceń, mających zalegalizo-
wanie samowoli, Gmina Ot-
wock, jako właściciel lokalu, 
zwrócił się w lipcu 2014 roku 
do Sądu Rejonowego w Ot-
wocku o eksmisję z niego ro-
dziny O.

Prawomocny wyrok za-
padł 16 listopada 2015 roku, 
orzekając eksmisję pięcioo-
sobowej rodziny państwa O. 
Jednocześnie sąd wstrzymał 

ją do czasu złożenia państwu 
O. przez Gminę Otwock ofer-
ty zawarcia umowy najmu lo-
kalu socjalnego.

Koszmar 
mieszkaniowy
Pod takim tytułem w Tygo-

dniku Regionalnym ukazał 
się we wrześniu 2013 roku 
mój artykuł, w  którym opi-
sywałem trudną sytuację 
państwa O. wynikłą z  ich 
nieświadomości, że w  nie 
swoim lokalu nie należy „się 
rządzić” bez zgody właścicie-
la. Chcąc jednak tej rodzinie 
pomóc, wydeptałem ścieżki 
od Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, po-
przez wydział Gospodarki 
Lokalami Urzędu Miasta, 
gabinet wiceprezydenta 
Artura Brodowskiego i  dy-
rektora ZGM Mirosława 
Andrasiaka. Wszyscy moi 
rozmówcy byli zgodni, że 
rodzinie O. należy pomóc, 

ale byli też bezwzględni jeśli 
chodzi o bezpieczeństwo lu-
dzi mieszkających w budyn-
ku przy Moniuszki 18. „Nie 
jesteśmy bezduszni – mówił 
wówczas dyrektor ZGM Mi-
rosław Andrasiak. (Cyt. TR 
Nr 38) – W  każdym przy-
padku staramy się pomagać 
naszym najemcom. W  tym, 
także! Nie upieram się przy 
terminie wykonania eks-
pertyzy pieca i dostarczenia 
do nas odpowiednich do-
kumentów. Jeśli państwo O. 
złożą do nas pismo, a w nim 
uzasadnią niemożność do-
trzymania terminu, przedłu-
żymy go. Jeśli jednak chodzi 
o używalność pieca, to przed 
jego uruchomieniem w okre-
sie jesienno-zimowym muszę 
dostać ekspertyzę, a  więc 
protokół drożności instala-
cji wentylacyjnej i drożności 
komina. To konieczne ze 
względu na bezpieczeństwo 
rodziny i  innych lokatorów 

domu przy ul. Moniuszki 
18.” Podkreślił wówczas dy-
rektor ZGM.

Niestety państwo O. nie 
podjęło wówczas wyciąg-
niętej do nich ręki dyrek-
tora i  lekceważyło wszelkie 
wyznaczane im terminy 
zalegalizowania samowolki 
niefachowych przeróbek. 
Nie raczyli nawet zwrócić 
zdemontowanego z  lokalu 
pieca, który do tej pory jest 
własnością ZGM.

Zwrócili się do TVN, gdzie 
przed kamerą użalali się na 
bezduszność urzędników, że 
ci traktują ich przedmiotowo, 
a oni przecież tylko chcieli po-
lepszyć stan swojego „gniazd-
ka”, w którym kwilą małolet-
nie ich dzieci. Zapomnieli 
jednak, że to owo „gniazdko” 
nie jest ich i każda, najmniej-
sza nawet przeróbka, wymaga 
zgody właściciela.

Andrzej Kamiński

otwock Cała Polska współczuje 
rodzinie O. z ul. Moniuszki w Otwocku, 
którą bezwzględni urzędnicy chcą 
wyrzucić z mieszkania tylko za to, że 
zainstalowała w nim wannę i ubikację, 
by nie korzystać z obsranego wychodka 
na podwórku, co pokazała TVn 
w programie „uwaga! Po uwadze”.

(22) 779 42 96  |  OPWIK@OPWIK.COM  |  WWW.OPWIK.COM

ZDROWA WODA 
DLA CIEBIE!

Promocja skierowana do osób, które posiadają przyłącze wodociągowe 
wybudowane do granicy nieruchomości w ramach Funduszu Spójności.

Do ceny wykonania przyłącza należy doliczyć opłatę stałą w wysokości 880 pln netto.

NAWET DO 48 RAT 0%

WYKONANIE 1 METRA PRZYŁĄCZA 
TYLKO 50 PLN   

NETTO

OFERTA LIMITOWANA
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otwock Na ostatnim 
posiedzeniu Komisji Spraw 
Społecznych poruszona 
została sprawa przekazanie 
przez miasto Otwock do-
finansowania dla Powiato-
wego Centrum Zdrowia. Na 
wniosek Jarosława Margiel-
skiego, koalicja postanowiła 
negatywnie zaopiniować 
prośbę wystosowaną przez 
prezes PCZ Henrykę Ro-
manow.

3 lutego 2017 r. na ręce 
przewodniczącego ko-
misji wpłynął wniosek 

z prośbą o przekazanie z bu-
dżetu miasta dofinansowania 
na rzecz oddziałów powia-
towej placówki szpitalnej. 
Chodziło dokładnie o 31 tys. 
zł na rzecz oddziałów położ-
niczo-ginekologicznego i ra-
towniczego. Przewodniczą-
cy Kraśniewski był w stałym 
kontakcie z  sekretariatem 
pani prezes, która wtedy 
przebywała na zwolnieniu 
lekarskim. Początkowo ko-
misja z  udziałem przedsta-
wicieli PCZ miała odbyć się 
w  drugim tygodniu lutego. 
Ostatecznie zwołana została 
na 20 lutego. Na te posiedze-
nie niestety nie przybyła ani 
p. Romanow, ani żaden z kie-

rowników oddziałów szpita-
la, na które miałoby pójść 
dofinansowanie. Powodem 
było zbyt późne przekaza-
nie informacji o  zwołaniu 
komisji. Jak pisała w piśmie 
pani prezes, informację o tej 
komisji dostała dokładnie… 
w dniu posiedzenia członków 
komisji! Jak tłumaczyła da-
lej, jej zwolnienie i  nawał 
obowiązków nie pozwalał jej 
na przybycie. Jednocześnie 
w tym samym piśmie, zostało 
wystosowanie zaproszenie do 
Komisji Spraw Społecznych 
do przeprowadzenia obrad 
w gmachu szpitala. 

Taki obrót sprawy od razu 
wykorzystał p. Jarosław Mar-
gielski, który już w  pierw-
szych słowach zarzucił kie-
rownictwu PCZ niepoważne 
traktowanie otwockiego 
urzędu i rady. Padło także re-

toryczne pytanie, z jakiej racji 
Otwock ma przekazywać do-
tację dla szpitala prowadzo-
nego przez inny organ samo-
rządowy. W polemikę wszedł 
p. Dariusz Piętka – zauważył 
on słusznie, że przede wszyst-
kim wniosek o sfinansowanie 
dwóch oddziałów szpitala po-
wiatowego należy potrakto-
wać, jako wniosek od miesz-
kańców. Tłumaczył także, że 
oba oddziały są bardzo ważne 
i potrzebne, a kwota dotacji 
nie jest wcale tak duża. Na-
tychmiast zareagował na to 
p. Margielski, który zaczął 
wyliczać jak te pieniądze 
można byłoby lepiej zagospo-
darować niż przekazywać na 
zadłużony szpital. Od razu 
padła  propozycja o  głoso-
wanie i nie przekładanie tego 
tematu na kolejne obrady. 
Przewodniczący Kraśniewski 

natomiast zapewniał, że nie 
mówi nie, a pomoc rzeczywi-
ście jest konieczna. Jednak 
w  późniejszym głosowaniu 
przewodniczący był właśnie 
na nie. W  jego wypowiedzi 
wdarła się także pewna nie-
zgodność – początkowo przy-
znał, że bardzo przejrzyste 
jest to, na co miałyby pójść 
pieniądze z budżetu miasta, 
ale za chwilę ubolewał nad 
brakiem przedstawicieli PCZ, 
gdyż mogliby oni wyjaśnić 
kilka niepewności. Koniec 
końców wniosek o dofinan-
sowanie został większością 
głosów koalicji zaopiniowany 
jako negatywny.

Nie będzie zatem pomocy 
dla dwóch ważnych oddzia-
łów Powiatowego Centrum 
Zdrowia. Koalicja z Jarosła-
wem Margielskim na czele 
pokazała ile warci są dla nich 

pacjenci, którzy dość często 
wyrażają swoją  negatywną 
opinię na temat szpitala, 
a jednocześnie tli się w nich 
nadzieja, że wreszcie zmie-
ni się coś na lepsze. Trzeba 
się tutaj zgodzić z p. Piętką 
w  kwestii tego, że wniosek 
należało potraktować, jako 
prośbę mieszkańców. Szko-
da, że na spotkanie nie dotarł 
nikt z PCZ  - są oni niejako 
usprawiedliwieni, gdyż otrzy-

mali wiadomość o posiedze-
niu praktycznie na ostatnią 
chwilę. Niewiadomo czy po-
wiatowa placówka szpitalna 
będzie jeszcze wystosowywa-
ła kolejne prośby o finanse. 
Jednak patrząc na to, jakie 
jest nastawienie większoś-
ciowej części otwockich rad-
nych, trzeba przyznać, że nie 
będzie łatwo.

Jan Szczyrek

zacząć trzeba od 
tego, że było to 
Walne Zgromadze-
nie Sprawozdaw-
c z o - W y b o r c z e . 

Oznacza to, że na zebraniu 
miano przedstawić sprawo-
zdania z działalności klubu, 
udzielić informacji o  finan-
sach oraz wybrać prezesa 
i  zarząd otwockiego klubu. 
Zgromadzenie odbyło się na 
terenie OKS-u i brało w nim 
udział 44 z 65 członków. Na 
miejsce przybyli także pre-
zydenci Szczepaniak i  Ste-
fański. 

Najpierw trochę 
o finansach 
Obecnie klub zadłużony jest 

na kwotę ok. 400 tys. złotych. 
Do takiego stanu rzeczy przy-
czynia się fakt, że koalicja ot-

wockich radnych od samego 
początku urzędowania nie 
chce przekazywać pienię-
dzy na rzecz stowarzyszenia 
sportowego. Takie zachowa-
nie nieomal doprowadziło do 
zamknięcia młodzieżowych 
sekcji piłkarskich w  marcu 
ubiegłego roku. Dojście do 
porozumienia i  deklaracja 
ze strony przewodniczącego 
rady miasta miały nijako za-
łagodzić konflikt interesów. 
Mianowicie p. Margielski 
zadeklarował wtedy, że rada 
miasta przekaże pewną ilość 
pieniędzy na pensje dla tre-
nerów tychże sekcji. Jak opi-
sywaliśmy na łamach naszej 
gazety, te obietnice tylko po 
części zostały spełnione. Po-
mimo wszystko klub i sekcje 
sportowe starają się działać 
jak najlepiej. Świadczy o tym 
fakt, że młodzieży co roku 
przybywa, aby móc trenować 
w  klubie. Dodatkowo reali-
zowane są przedsięwzięcia 
infrastrukturalne. Niestety 
dalszy, negatywny stosunek 
radnych do otwockiego klu-
bu, skutkuje tym, że klub 
nie może wyjść z zadłużenia. 
To z  kolei przekłada się na 
poziom sportowy. Ostatnio 
spekuluje się bardzo dużo 
nad tym, że seniorska kadra 
piłkarska najprawdopodob-

niej wycofa się z  rozgrywek 
IV-ligowych i  przyjdzie im 
grać w lidze okręgowej. Przy-
pomnijmy, że jeszcze w 2009 
roku OKS grał w  II lidze 
i doszedł aż do 1/8 finału Pu-
charu Polski. Teraz piłkarsko 
klub jest na samym dnie.

Stary-nowy prezes 
i uszczuplony zarząd
Na stanowisko prezesa zo-

stał ponownie wybrany Ja-
nusz Goliński. Jasno pokazu-
je to, że członkowie nie mają 
zastrzeżeń, co do jego pracy. 
Dodatkowo przegłosowano 
poprawkę do statutu klubu, 
która uszczupla skład zarzą-
du. I  tak, od teraz w  zarzą-
dzie zasiadać będzie od 5 do 
7 członków (do tej pory było 
to od 7 do 12). Klub pokazuje 
jasno, że właśnie na jednym 
z najwyższych szczebli szuka 
oszczędności. Dodatkowo 
w  nowym zarządzie dalej 
będą zasiadały takie osoby 
jak p. Piotr Skoczek, którzy 
działają w klubie na zasadzie 
non-profit. W  nowym skła-
dzie Zarządu Otwockiego 
Klubu Sportowego zasiadać 
będą: Krzysztof Barabasz, 
Wojciech Gąsiewski, Cezary 
Mroczek, Ewa Raczkowska, 
Piotr Skoczek i Paweł Chmie-
lak. Dwóch ostatnich będzie 

dodatkowo sprawować funk-
cję wiceprezesów. 

Ważne słowa byłego 
prezesa
Swoje zdanie na Walnym 

Zgromadzeniu wyraził były 
prezes Otwockiego Klubu 
Sportowego Franciszek Sto-
kowski. W  ważnym prze-
mówieniu zauważył on, że 
otwoccy radni chcieli speł-
nienia kilku warunków do 
tego, aby dotacje wróciły na 
ul. Sportową. Po pierwsze 
aby w  OKS trenowała lo-
kalna młodzież oraz trzon 
pierwszej kadry stanowili 
otwocczanie, po drugie - 
klub ma przede wszystkim 
zapewniać rozwój młodzieży 
i po trzecie - pierwsza kadra 
ma grać w  „okręgówce”. Te 
trzy wymogi, jak podkreśla 
były prezes i  członek ho-
norowy OKS-u, zostały już 
spełnione – w klubie trenuje 
bardzo dużo młodzieży, jest 
to aż 9 sekcji. Dodatkowo 
w  drużynie seniorów jest 
więcej młodych ludzi, którzy 
jeszcze niedawno grali w sek-
cjach młodzieżowych. Jak 
już też zostało wspomniane 
klub najprawdopodobniej 
zagra w lidze okręgowej  - 27 
lutego MZPN poinformował 
o  wycofaniu się OKS Start 

z  rozgrywek IV ligi. Prezes 
Stokowski zadaje retoryczne 
pytanie, co jeszcze wymyślą 
radni, aby nie przekazywać 
dotacji. W rozmowie z nami 
podkreśla, że istnieje duża 
dysproporcja, gdyż Vulcan 
Wólka Mlądzka dostaje do-
finansowanie. A przecież to 
OKS ma więcej sekcji pił-
karskich i dodatkowo sekcje 
lekkoatletyczne i podnoszenia 
ciężarów. Franciszek Stokow-
ski wyraża także nadzieję, że 
w tym roku wpisana dotacja 
na rzecz OKS-u zostanie za-
twierdzona. 

Przyszłość przy ul. 
Sportowej
Na razie nic nie wskazuje na 

to, że koalicja radnych zmieni 
swoje nastawienie do OKS-u.  
Świadczy o tym dotychczaso-
we zachowanie i opinie wygła-
szane w  lokalnych mediach. 
Taka sytuacja odbija się oczy-
wiście na sportowym aspekcie 
– piłkarze-seniorzy notowali 
ostatnio praktycznie same 
porażki, a dodatkowo druży-
na została wycofana z IV ligi 
i od przyszłego sezonu zagra 
w lidze okręgowej. Kryzys naj-
mniej dotyka sekcje młodzie-
żowe, które mają coraz więcej 
uczestników, a ich wyniki są 
bardzo dobre. Inne sekcje 

także nie mogą narzekać 
na brak sukcesów, w  szcze-
gólności otwoccy sztangiści 
i lekkoatleci, którzy na arenie 
krajowej odnoszą sukcesy. 
Tym bardziej niezrozumiały 
jest upór koalicji. Przywró-
cenie finansowania i zmiana 
polityki radnych w  tej kwe-
stii mogłaby się przyczynić 
do sukcesów na miarę lat 
2006-2009, a  w  sekcjach 
atletycznych do powielania 
sukcesów. Czy nie byłoby to 
wtedy na plus dla koalicji? 
Nie mieliby oni powodów do 
chwalenia się tym, że ich de-
cyzje przyczyniają się do suk-
cesów sportowych i promocji 
miasta? Cóż, klapki na oczach 
czasami przeszkadzają w ra-
cjonalnym postrzeganiu sytu-
acji. Na koniec trzeba życzyć 
nowemu-staremu prezesowi 
i zredukowanemu zarządowi 
sukcesów i  wreszcie wyjście 
na prostą. Radnym zaś, aby 
w  końcu przestali wojować 
„ze swoimi”.

Jan Szczyrek

aKTualnOśCi

reKlaMa

Koalicja kontra PCz i pacjenci

Co tam panie w okS-ie?
otwocki Klub Sportowy 
nie notuje ostatnio dobrych 
wyników piłkarskich. Klub 
zamykał tabele IV ligi, a 
spekulacje o wycofaniu go 
z rozgrywek już się potwier-
dziły. Do tego dochodzą 
sprawy finansowe i dalsze, 
negatywne działania koalicji 
otwockich radnych. Na 
tytułowe pytanie szukać 
można było odpowiedzi na 
Walnym Zgromadzeniu.
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cELEstYNÓw Schroni-
sko dla Bezdomnych Zwie-
rząt zachęca do adopcji jego 
podopiecznych. 

Przekaż 1% swojego po-
datku na celestyniaki:
KRS 0000154454
Cel szczegółowy 1%:
Schronisko w Celestyno-
wie. www.facebook.com/
celestyniaki

LEmmY to ok.6-letni po-
godny, średni kudłacz. Jest 
jeszcze nieśmiały, ale z tymi, 
którym ufa z  uwielbieniem 
penetruje las. Jest wyjąt-
kowej urody. Już zbyt dłu-
go czeka na swojego pana, 
miłość i ciepły dom zamiast 
schroniskowej budy. Odmień 
życie Lemmy’ego! nr.16/15

miÓd to nasz schronisko-
wy olbrzym-senior. Swoim 
wyglądem wzbudza respekt, 
ale jest przyjazny dla ludzi. 
Jest bardzo silny i nie przepa-
da za innymi psami.  Miodek 
chętnie zamieni mały schro-
nikowy boks na kochający 
domek! nr.461/15

coLa jest sunią w średnim 
wieku. Jest także średniej wiel-
kości, ale za to umaszczenie 
ma wyjątkowo piękne, jest pu-
chata i mięciutka, co szczegól-
nie poczujesz przytulając się 
do niej. Skromna i nieśmiała, 
dobrze i bezpiecznie czuje się 
w towarzystwie swojego przy-
jaciela z boksu Zoltana. Wciąż 
czeka na swoją szansę na nowe 
życie! nr.292/15

Informacje o adopcji:
Schronisko dla Bezdom-
nych Zwierząt w Celesty-
nowie, ul. Prosta 3, tel. 22 
789 70 61, e-mail: adop-
cje@celestynow.toz.pl

prZYgarNiJ 
mNiE

inwestycje w drogi powiatowe

Przebudowa mostu na Mieni 

wiĄzowna Ze względu na 
zbliżającą się budowę drogi 
ekspresowej S17 Rada Gmi-
ny Wiązowna postanowiła 
samodzielnie decydować kto 
będzie realizował przebudowę 
drogi powiatowej nr 2703W 
od Boryszewa do Góraszki.

Samorządowcy wiązowscy  
postanowili przeznaczyć na 
jej budowę ok. 1,1 mln zł. Za 
te fundusze ma powstać 800 
m asfaltowej nawierzchni od 
drogi powiatowej 2704W 
(Boryszew-Michałówek) do 
obecnego asfaltu w Góraszce. 
Ponadto ponieważ samorzą-
dowcom zależy na sprawnej 

realizacji inwestycji podjęto 
decyzję, że to gmina Wią-
zowna będzie realizatorem 
przetargu, który wyłoni wy-
konawcę robót także na dro-
dze powiatowej.  

Rady Gminy zdecydowała 
także o  przekazaniu Powia-
towi Otwockiemu pomocy 
finansowej - 50 tys. zł - na 
opracowanie projektu budo-
wy todcinka drogi powiato-
wej 2701W między w Majda-
nem i Izabelą. To ważny etap, 
bo po jego przeprowadzeniu 
będzie wiadomo, które nie-
ruchomości zostaną przejęte 
pod budowę tej drogi.

wiĄzowna Od 1 marca br. 
trwa przebudowa mostu na 
rzece Mienia w  ciągu ulicy 
Lubelskiej w  Wiązownie. 
Odcinek drogi wojewódzkiej 
nr 721 będzie całkowicie za-
mknięty dla ruchu kołowego, 
a  objazd zostanie poprowa-
dzony przez Drogę Krajową 
Nr 17. 

Na zlecenie Mazowieckiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Warszawie wykonawcą ro-
bót jest Przedsiębiorstwo Bu-
dowy Dróg i Mostów Sp. z o. 
o., ul. Kolejowa 28, 05-300 
Mińsk Mazowiecki. 

Remont mostu potrwa dłu-

go, - według informacji Ma-
zowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich - do 31 sierp-
nia 2017 roku.

Projekt inwestycji zakłada 
rozbiórkę istniejącego i  bu-
dowę nowego mostu przez 
rzekę Mienia w miejscowości 
Wiązowna w km 38+843 dro-
gi wojewódzkiej nr 721 wraz 
z dojazdami.

Na czas zamknięcia obiektu 
dla kierowców zostały wyzna-
czone objazdy drogą krajową 
nr 17 oraz drogą powiatową 
– ul. Lubelską w Wiązownie. 
Dla pieszych zostanie wybu-
dowana kładka.

dróżnik po kilku flaszkach 
nie zamykał szlabanów
powiat W ostatni week-
end lutego otwocka policja 
zatrzymała dróżnika jednej 
z lokalnych rogatek. 44-letni 
mężczyzna, którego zawo-
dowym zadaniem powinno 
być dbanie o bezpieczeń-
stwo zarówno podróżują-
cych pociągami, jak i kie-
rowców przekraczających 
tory, będąc na stanowisku 
pracy miał ponad 3 promile 
alkoholu we krwi! 

do zatrzymania dróż-
nika przyczyniło się 
zawiadomienie od 

kierownika jednego z  po-
ciągów relacji Warszawa 
Zach. - Otwock. Poinfor-
mował on policjantów, że 
pracownik kolei „dziwnie się 
zachowuje”, bo nie zamknął  
szlabanów na rogatce przed 
nadjeżdżającym pociągiem, 
a kiedy pociąg się zatrzymał 
przed przejazdem nie reago-
wał na alarm dźwiękowy po-
ciągu.

Kiedy funkcjonariusze do-
tarli na wskazany przejazd do 
posterunku dróżnika okaza-
ło się, że ten jest po prostu 
kompletnie pijany. 44-latek, 
mieszkaniec powiatu siedle-
ckiego zakończył tego dnia 
służbę na komendzie policji, 

gdzie przyznał się do winy.
Tym razem czujność kie-

rownika pociągu KM ustrze-
gła przed możliwym tragicz-
nym zdarzeniem na trasie 
kolejowej i chwała mu za to. 
Najgorsze, że taka kompletna 
nieodpowiedzialność wciąż 
się powtarza. Poprzedni po-
dobny przypadek zdarzył się 
raptem na jesieni, kiedy za-
trzymano pijanego dróżnika 
z Celestynowa. 

PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. informują o poważnych 
nakładach na podniesienie 
bezpieczeństwa na przejaz-
dach. Ma do tego prowadzić 

m.in. likwidowanie przejaz-
dów niestrzeżonych (wg da-
nych PLK ich liczba zmniej-
szyła się od 2010 r. o 1514), 
a  wprowadzanie zamiast 
nich  przejazdów z  sygnali-
zacją i rogatkami (od 2010 r. 
przybyło ich 536) oraz prze-
jazdów bezkolizyjnych. Wy-
daje się, że ostatniego typu 
inwestycja przy naszej naro-
dowej lekkomyślności, przy 
jednoczesnym upodobaniu 
do alkoholu, jest stanowczo 
najsensowniejszą inwestycją 
w bezpieczeństwo.
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obrączkowanie ptaków
cELEstYNÓw 17 lutego 
młodzi ornitolodzy z Nad-
leśnictwa Celestynów 
zaobrączkowali kilkanaście 
różnych gatunkowo mło-
dych ptaków, a tą doroczną 
czynnością postanowili 
zainteresować dzieci i do-
rosłych.

W Centrum Edu-
kacji Leśnej 
wcześnie rano 
rozpoczęła się 
procedura ob-

rączkowania powiązana ze 
skrupulatnym opisem każ-
dego ptaka. Kiedy wszystkie 
dane, łącznie z  numerem 
obrączki, zostały zapisane, 
ptak był wypuszczany. Ptaki 
obrączkował ornitolog Ma-
teusz Grzębkowski, a przy ich 
rejestrowaniu pomagali pra-
cownicy nadleśnictwa: Kamil 
Żołądek - specjalista ds. edu-
kacji leśnej, Jakub Kruchel-
ski - referent ds. edukacji 
leśnej i  Szymon Wojtyszyn 
- referent ds. edukacji leśnej.

– Pierwotnym założeniem 
obrączkowania ptaków było 
poznanie ich wędrówek: do-
kąd lecą, jak długo trwa po-
dróż i w jakim przebiega okre-

sie. Żeby się tego dowiedzieć, 
zaobrączkowany ptak musi 
nam „dać” wiadomość po-
wrotną – tłumaczył zebranym 
dzieciom i  ich opiekunom 
młody obrączkarz Mateusz 
Grzębkowski. –  Oczywiście 
polega to na tym, że informa-
cję przekazuje nie sam ptak, 
lecz ktoś, kto albo znajduje 
martwego ptaka z obrączką, 
albo chwyta takiego ptaka, 
albo - co ostatnio jest częste 
- obrączka zostaje odczyta-
na bez chwytania ptaka, na 
przykład przy użyciu lornet-
ki. Ponadto dane z obrączko-
wania dają nam informacje 
na temat tego, jak długo żyją 
różne gatunki ptaków. Dzięki 
najnowszym badaniom sta-
tystycznym możemy także 
dowiedzieć się, jak wygląda 
przeżywalność ptaków od 
momentu opuszczenia przez 
nie gniazda oraz jak zmienia 
się ona w  czasie. Tego typu 
dane są bardzo cenne dla 
ochrony ptaków, ponieważ 
mogą nas ostrzec, że w  po-
pulacji dzieje się coś nie tak.

O  ile obrączkować mogą 
nieliczni, o  tyle wiadomości 
powrotne może dostarczać 
każdy. Za udzieloną o obrącz-

kowanym ptaku informa-
cję, centrala obrączkowania 
odeśle nam wiadomość na 
temat tego, kto, gdzie i kiedy 
naszego ptaka zaobrączkował, 
a jeśli były po drodze inne jego 
stwierdzenia, to także infor-
macje na ich temat. Niekiedy 
można otrzymać całą historię 
o ptaku, którego widzieliśmy. 
I jeszcze jedno! Ponieważ pta-
ki są różnej wielkości, więc 
i obrączki mają wiele rozmia-
rów. Ptaki są chwytane w róż-
nego rodzaju pułapki i  sieci 
ornitologiczne. Chwytanie 
i  obrączkowanie mogą prze-

prowadzać tylko i  wyłącznie 
licencjonowani obrączka-
rze. Licencje na podstawie 
zdanego (bardzo trudnego) 
egzaminu wydaje Krajowa 
Centrala Obrączkowania Mu-
zeum i Instytutu Zoologii PAN 
w  Gdańsku. Centrala ta jest 
jedyną tego rodzaju placów-
ką w Polsce i to ona zarządza 
obrączkowaniem. Stąd na pol-
skich obrączkach oprócz indy-
widualnego numeru widnieje 
napis „POLAND GDANSK” 
niezależnie od miejsca gdzie 
ptak był obrączkowany. W Pol-
sce mamy obecnie około 400 

obrączkarzy, z  czego około 
połowa posiada uprawnienia 
do obrączkowania wszystkich 
gatunków ptaków.

W  przypadku zaobser-
wowania ptaka z  obrączką, 
wiadomość można przesłać 
wypełniając formularz na 
stronie POLRINGu http://
ring.stornit.gda.pl/Stw.aspx 
lub pocztą zwykłą na adres: 
Stacja Ornitologiczna Muze-
um i Instytutu Zoologii PAN 
ul. Nadwiślańska 108, 80-
680 Gdańsk 40.

Andrzej Kamiński
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Miejskie zające
• Najbliższe spotkanie Klu-

bu Kobiet Miejskich poświę-
cone będzie… zającom. Zro-
bione ze sznurka, papieru 
czy siana to świetna ozdoba 
stołów na Wielkanoc lub de-
koracja półek. Należy zabrać 
ze sobą kulę styropianową. 
Warsztaty są bezpłatne. Obo-
wiązują zapisy: 22 789 22 84 
lub e-mail: agnieszka.jung@
mokjozefow.pl. 

7 marca (wtorek),
godz. 10.00

PoP-art
• Tym razem w  ramach 

„Sztuki dla dorosłych” spot-
kacie się z  twórczością XX 
wieku – „Marylin do potęgi, 
czyli Andy Warhol i  sztu-
ka pop-artu”. Biała grzywa 
i zupa pomidorowa to znaki 
rozpoznawcze amerykańskie-
go artysty Andy’ego Warhola 
– najsłynniejszego przedsta-
wiciela pop-artu. Czym się 
ten kierunek w  sztuce wy-
różniał? Co wspólnego z nim 
mieli: królowa brytyjska, El-
vis Presley i Coca-Cola? Na 
te i  inne pytania znajdzie-
my odpowiedź na zajęciach 
o sztuce dla osób dorosłych. 
Wstęp wolny. 

17 marca (piątek), godz. 
18.00

mok ZaprasZa
JÓZEFÓw

ul. wySzyŃSkiego 1karcZEw Koncert „Już 
wiem” w wykonaniu Katarzy-
ny Jamróz z duetem muzycz-
nym: Witold Cisło – gitary 
oraz Hadrian Filip Tabęcki 
– fortepian. Wstęp wolny.

7 marca (wtorek), godz. 
19.00, MGOK, Karczew, 
ul. Widok 2

cELEstYNÓw Koncert 
z  okazji Dnia Kobiet w  ra-
mach Celestynowskiego Koła 
Studenckiego dla Seniorów  
w  wykonaniu artystów An-
drzeja i Marii Pokropińskich. 
Wstęp wolny.

8 marca (środa), godz. 

11.00, GOKiS, Celesty-
nów, ul. prof. Hilarego 
Koprowskiego 2

wiĄzowna „O kobietach, 
dla kobiet i  z  kobietami” - 
program artystyczny stwo-
rzony specjalnie z myślą o Ko-
bietach w  dniu ich święta. 
Utwory muzyczne z kobietą 
w  tle, w  aranżacji Zbignie-
wa Rymarza, kompozytora, 
akompaniatora, archiwisty  
i  niestrudzonego badacza 
20-lecia międzywojennego, 
oraz Wojciecha Machnickie-
go, aktora scen warszawskich. 
Artyści przypomną piosenki, 

które oparły się próbie cza-
su i ciągle zachwycają swoją 
przepiękną formą, ujmują 
liryzmem lub śmieszą do łez. 

Organizatorzy zapraszają 
wszystkie Panie, także w towa-
rzystwie Panów. Wstęp wolny.

10 marca (piątek), 
godz. 18:00, Dom Kultu-
ry „Nad Świdrem”, Wola 
Karczewska

Pomóż Krzyśkowi 
zdobyć protezę

otwock Krzysztof Ma-
kulski kilka lat temu uległ 
poważnemu wypadkowi, 
podczas którego doznał 
urazu głowy i stracił nogę. 
Powolutku, ale systema-
tycznie ten młody mężczy-
zna walczy o powrót do 
samodzielności. 

Szanowni Państwo, 
Koleżanki i Koledzy, 
Znajomi    

nazywam się Krzysztof 
Makulski. Mam 29 lat 
i mieszkam w Otwocku. 

Minął kolejny, trzeci rok mo-
ich  zmagań z następstwami 
urazu czaszkowo-mózgowe-
go i zrobiłem kolejne postępy 
w  drodze ku samodzielno-
ści. Z  pomocą fizjoterapeuty 
i dzięki tymczasowej protezie 
„pokonuję” już cały pokój 
i  przedpokój! Coraz więcej 
mówię i  chociaż nie zawsze 
jestem rozumiany, nie pod-
daję się. W  znaczący sposób  
usprawniłem swoją prawą 
rękę, ale nadal mam problemy 
z pamięcią co wymaga dalszej, 
systematycznej pracy z neuro-
psychologiem i logopedą. 

Moje postępy  nie byłyby 
możliwe bez pomocy Pań-
stwa - Ludzi Wielkiego Serca. 
Ośmielam się więc ponownie 
prosić Państwa o finansowe 
wsparcie mojego leczenia, 
rehabilitacji i  pomoc w  za-
kupie docelowej protezy na 
amputowaną lewą nogę 

• Jak przekazać 1% podat-
ku na moją rzecz:    Wypełnij 
w zeznaniu PIT rubryki: 

1) wniosek o przekazanie 1% 
podatku należnego na rzecz 
organizacji pożytku pub-
licznego, wpisując  nr KRS: 
0000270809  oraz wniosko-
waną  kwotę 1% podatku 

2) Informacje uzupełnia-
jące w  celu szczegółowym 
wpisując moje nazwisko i nr 
subkonta: Makulski, 2971 
(Ta informacja jest bardzo 
ważna!)       

• Jak przekazać  darowi-
znę na moją rzecz: Darowi-
znę można przekazać w for-
mie przelewu lub wpłaty na 
poczcie: 

- nazwa odbiorcy: Funda-
cja Avalon- Bezpośrednia 
Pomoc Niepełnosprawnym 
ul. Michała Kajki 80/82 lok. 
1, 04-620 Warszawa - nr ra-
chunku odbiorcy:   62 1600 
1286 0003 0031 8642 6001 
- tytuł wpłaty:   tu wpisz pro-
szę moje nazwisko i nr sub-
konta:  Makulski, 2971  (To 
bardzo ważne !)   

• Chcesz mi pomóc? Wyślij 
SMS! Wyślij  SMS charyta-
tywny pod nr  75165  o treści 
POMOC 2971 (bez moje-
go nazwiska!)

Koszt SMS-a  brutto to 
6,15 zł.

Serdecznie dziękuję za 
każdą, nawet najmniejszą 
pomoc. 

Krzysztof

dąbrówka zagrała olszynkę

na szczęście nie była 
to prawdziwa po-
tyczka, a scena do 
filmu „Olszynka 
G r o c h o w s k a ” 

w reżyserii Marka Brodzkiego 
z cyklu filmów edukacyjnych 
pod wspólnym tytułem: „Hi-
storia w ożywionych obrazach 
– Polska Niepodległa”.

Ożywiony obraz Wojciecha 
Kossaka „Olszynka Grochow-
ska” ma w filmie WFDiF uka-
zać starcie dwóch armii pol-
skiej i rosyjskiej, które miało 
miejsce 25 lutego 1831 roku 

w  okolicy lasku Olszynka. 
Dziś tamtego lasu już nie ma, 
a Olszynka Grochowska stała 
się przedmieściem Warsza-
wy, więc kierownik produkcji 
filmu Anna Błachnia odkry-
ła podobne miejsce do tego 
sprzed 186 lat, właśnie na 
terenie lasu w Dąbrówce, tu 
właśnie nakręcono kilka ujęć. 
Bitwa o Olszynkę Grochowską 
to najbardziej krwawa bitwa 
powstania listopadowego. 
Maszerującemu traktem 
brzeskim na Warszawę 60-ty-
sięcznemu głównemu ugrupo-
waniu armii feldmarszałka 
Iwana Dybicza drogę zastąpiła 
w rejonie Grochowa (wówczas 
dalekiego przedmieścia War-
szawy) 40-tysięczna armia 

polska. Główną pozycją polską 
był lasek Olszynka, otoczony 
mokradłami, które blokowa-
ły podejścia do Pragi. Wojska 
polskie dowodzone były przez 
generała Józefa Chłopickiego. 
Po bitwach pod Stoczkiem, 
Dobrem i  Wawrem, wojska 
polskie skoncentrowały się 
na przedpolach Pragi. Pierw-
sze rosyjskie próby zdobycia 
Olszynki Grochowskiej, sto-
sunkowo łatwo udaremnione 
przez Polaków, miały miejsce 
już 20 lutego. W  rezultacie 
Dybicz, który w  tym wstęp-
nym boju o  mało nie dostał 
się do niewoli, postanowił 
wstrzymać ofensywę do cza-
su nadejścia korpusu generała 
Iwana Szachowskiego, odda-

lonego o 4 dni marszu. Bitwa 
nie przyniosła zbrojnego roz-
strzygnięcia, ale taktycznie 
była zwycięstwem Polaków. 
Dybicz zaskoczony niezwykłą 
uporczywością obrony oraz 
stratami wśród swoich wojsk 
a  także, biorąc pod uwagę 
zapadający zmierzch, odrzu-
cił sugestie gen. Tolla by za-
atakować umocnienia Pragi 
i wycofał się spod Warszawy 
nie ryzykując dalszych strat. 
W  bitwie życie straciło oko-
ło 7 tys. żołnierzy po stronie 
polskiej i 10 tys. żołnierzy po 
stronie rosyjskiej.

Film ma być emitowany je-
sienią.

AnKa

cELEstYNÓw 
Polana leśna 
na Okołach 
w dąbrówce 
stała się 26 
lutego polem 
bitwy. Żołnierze 
polscy walczyli 
z przeważającą 
siłą wojsk 
rosyjskich, 
broniąc dostępu 
do warszawskiej 
Pragi.
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dLa dZiEci Co na SCenie?
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zatrudni kierowców
Prawo jazdy C + E, 

wymagane doświadczenie,

CV proszę kierować na adres: 
biuro@bruk-bud.com.pl

ZATRUDNI  
KIEROWNIKA ROBÓT DROGOWYCH  

Z DOŚWIADCZENIEM

CV PROSZĘ KIEROWAĆ NA ADRES:  
BIURO@BRUK-BUD.COM.PL

PRZEDSIĘBIORSTWO  
ROBÓT DROGOWYCH  
W OTWOCKU SP. Z O.O.

Lustrzany 
zwierzak

JÓZEFÓw Żeby robić pięk-
ne zdjęcia, nie wystarczy ku-
pić świetny aparat, bowiem 
potrzebna jest wiedza jak 
go używać. Oto propozycja 
MOK dla tych, którzy  chcie-
liby nauczyć się podstaw ro-
bienia dobrych zdjęć - kurs 
pt. „Jak zapanować nad lu-
strzanką” to 12 spotkań oraz 
sobotnie plenery. Konieczne 
jest posiadanie własnego 
aparatu cyfrowego. Obowią-
zują zapisy: 22 789 22 84 
lub e-mail: agnieszka.jung@
mokjozefow.pl. Opłata mie-
sięczna: 75 zł, opłata za cały 
kurs 270 zł. 

8 marca (środa)
godz. 18.00, Klub Port

Foto-Poszukiwania
JÓZEFÓw Sekcja fotogra-
ficzna zaprasza  na bezpłatny 
plener pt. „Szukamy wiosny”. 
Uczestnicy sprawdzą jak na-
tura szykuje się na powitanie 
wiosny. Pobawią się również 
promieniami zachodzącego 
słońca. Organizator zapra-
sza z aparatami i rodzinami. 
Wstęp wolny,  na zapisy: 
22 789 22 84 lub e-mail: 
agnieszka.jung@mokjoze-
fow.pl.

18 marca (sobota), 
godz. 15.00 
Zbiórka UM Józefów, ul. 
Wyszyńskiego 1

Między owadaMi
JÓZEFÓw Spektakl prze-
znaczony dla dzieci od 5 do 
12 lat. Pantomima, taniec, te-
atr fizyczny oraz sensoryczna 
scenografia i grana na żywo 
muzyka przybliżają młodym 
widzom życie insektów, które 
rzadko na co dzień dostrzega-
my. Jak przez lupę zobaczyć 
będzie można na scenie ich 
prywatny świat – bliższy nam 
niż się spodziewamy. Bilety: 
10 zł/ dziecko, 15 zł/ opiekun. 

11 marca (sobota), 
godz. 11.00
MOK Józefów, ul. Wy-
szyńskiego 1

Bajki z Malowanej 
skrzyni

JÓZEFÓw Pełne humoru 
i  piosenek przedstawienie 
dla młodszych dzieci (3-10 
lat). Na kolorowym kaszub-
skim podwórku spotykamy 
niesfornego kurczaka Sza-
łaputka, jego mamę Kwokę, 
przyjaciółkę Myszkę i  pod-
stępnego Lisa. Wartka akcja, 
jasna fabuła i czytelny morał, 
mówiący o  przyjaźni i  sile 
tkwiącej we wspólnym dzia-
łaniu. Teatr „Władca Lalek”, 
Słupsk. Bilety: 10 zł/ dziecko, 
15 zł/ opiekun. 

18 marca (sobota), 
godz. 11.00, MOK Józe-
fów, ul. Wyszyńskiego 1

Jazzowa nuta
JÓZEFÓw Przed meloma-
nami koncert z cyklu „Wieczór 
z gwiazdami” – recital Joanny 
Trzepiecińskiej przy akompa-
niamencie Bogdana Hołowni 
– wybitnego pianisty jazzo-
wego. Joanna Trzepiecińska 
to aktorka filmowa i  teatral-
na, niezapomniana Alutka 
w serialu „Rodzina zastępcza”. 
W programie recitalu znalazły 
się utwory szczególnie bliskie 
pani Joannie, często nie cał-
kiem znane, odnalezione na 
starych płytach. Pochodzą 
one zarówno z dwudziestolecia 
międzywojennego, z lat 50-tych 
czy 60-tych, jak również cza-
sów bardziej współczesnych.

Bilety - 20 zł do nabycia 
w kasie MOK. 

11 marca (sobota), 
godz. 18.00 
MOK Józefów, ul. Wy-
szyńskiego 1

Poleć z krystyną
JÓZEFÓw Jeśli macie wol-
ną niedzielę, to warto wybrać 
się do Józefowa na tragiko-
medię Aldony Jankowskiej 
pt. „Lataj z Krystyną”. Aldo-
na Jankowska to ciesząca się 
niesłabnącą sympatią wi-
dzów aktorka dramatyczna 
i komediowa oraz mistrzyni 
metamorfozy. Spektakl opo-
wiada o tym, do czego może 
doprowadzić pozornie bła-
ha idea, ale brana absolut-
nie na poważnie. Jak to się 
dzieje, że przeciętni, dobrzy 
ludzie, żyjący „tu i teraz”, nie 
mogąc znieść rzeczywistości, 
są w stanie posunąć się do ra-
dykalnych rozwiązań, żeby ją 
zmienić?. Na to pytanie Al-
dona Jankowska szuka odpo-
wiedzi, a przy tym opowiada 
niezwykle zabawną historię, 
mając jak zwykle mocnego 
asa w rękawie. Bilety po 30 
zł do nabycia w kasie MOK. 

12 marca (niedziela), 
godz. 18.00
MOK Józefów, ul. Wy-
szyńskiego 1

szantowisko
otwock Regionalna Sek-
cja Mazowiecka Polskiego 
Związku Żeglarzy Niepeł-
nosprawnych w Otwocku po 
raz szósty organizuje spot-
kanie swoich członków oraz 

miłośników. Podczas „Szan-
towiska” wystąpią zespoły 
żeglarskie. 

Zastanawialiście się kiedyś, 
co to są szanty? To XVIII- 
i XIX-wieczne pieśni, które 
miały ułatwiać prace wy-
konywane na żaglowcach. 
Śpiewane były podczas pracy 
w celu synchronizacji czynno-
ści wykonywanych przez gru-
py żeglarzy, stosowane wtedy, 
gdy na dany znak trzeba było 
jednocześnie użyć dużej siły 
wielu osób lub pomagały 
w wykonywaniu długich i mo-
notonnych, ale rytmicznych 
czynności. Ot i cała tajemni-
ca. Możecie być pewni zatem, 
że będzie bardzo rytmicznie. 
Wstęp wolny.

18 marca (sobota), 
godz. 18.00
PMDK Otwock, ul. Po-
niatowskiego 10

z kijowyM 
PeseLem

otwock Znają go wszy-
scy wielbiciele kabaretu – Ci 
mali i Ci duzi, młodsi i starsi. 
To on od wielu lat prowadzi 
różnorakie gale kabaretowe 
jak również sam występuje. 
Tak, o  Piotrze Bałtroczyku 
mowa. Twierdzi, że początek 
jest ważny, być może nawet 
ważniejszy od końca. Choć 
dobrze, gdy koniec jest rów-
nie miły jak początek. Zatem 
ważne, by dobrze zacząć. 
Bałtroczyk zaczyna nieba-
nalnie od: „Dobry wieczór 
Państwu, nazywam się Piotr 
Bałtroczyk i  jestem atrak-
cją. A Wy jesteście dla mnie 
atrakcją, bez Was czułbym 
się jak w  domu, samotny 
i niepotrzebny ‘’. 

I  to właściwie jedyny po-
wtarzalny fragment wieczo-

ru, w  którym macie szansę 
uczestniczyć. Co nastąpi po: 
„Dobry wieczór Państwu”  
jest również zagadką dla 
Bałtroczyka. Indagowany 
przez nadobną dziennikarkę, 
a jest na nadobność wrażli-
wy, przyznał się kiedyś, że 
ma w głowie jakieś 7 godzin 
monologu i  nieustanną za-
gadką jest dla niego, co wy-
bierze z tajemnych szufladek 
umysłu Bałtroczyk Estrado-
wy… A co wybierze dla Was? 
O tym musicie się przekonać 
sami. Bilety w cenie 45 zł do 
nabycia w PMDK- u.

19 marca (niedziela), 
godz. 19.00
PMDK Otwock, ul. Po-
niatowskiego 10
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praca 
Handlowiec. Miejsce 
pracy: Warszawa, 
mazowieckie. Cerkom 
- importer win i dys-
trybutor piwa. naszym 
głównym celem jest 
sprzedaż wysokiej 
jakości oferowanych 
produktów i zadowo-
lenie klienta. Więcej 
informacji: www.
cerkom.pl. Poszuku-
jemy przedsiębiorczej 
osoby o dużej sile 
przebicia, z długolet-
nim doświadczeniem 
w branży alkoholowej. 
Wymagania: Obok 

doskonałej znajomo-
ści rynku nasi przyszli 
pracownicy powinni 
odznaczać się talen-
tem organizacyjnym, 
strategicznym myśle-
niem, konsekwencją 
w dążeniu do celu 
i ukierunkowaniem 
na sprzedaż, oraz 
posiadać prawo jazdy 
kategorii B. Oferujemy: 
• umowę o pracę, • 
zapewniamy narzędzia 
niezbędne do wyko-
nywania pracy na ofe-
rowanym stanowisku 
(samochód służbowy, 
telefon), • możliwości 

rozwoju zawodowego 
oraz awansu, • miłą 
atmosferę pracy, • 
wynagrodzenie uza-
leżnione od realizacji 
wyznaczonych planów 
(podstawa + prowi-
zja). Osoby zaintereso-
wane prosimy o kiero-
wanie CV ze zdjęciem 
na adres mailowy 
info@cerkom.pl

***

Kierowniczkę do sklepu 
spożywczego w Ot-
wocku zatrudnię. tel 
505164899
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karatE World Kyokushin 
Budokai Poland to organi-
zacja bardzo młoda – działa 
dopiero od grudnia ubiegłe-
go roku. Nie przeszkodziło 
to jednak w zorganizowaniu 
turnieju o bardzo wysokim 
poziomie sportowym, który 
zgromadził niemal 200 
zawodników z 12 klubów 
z Ukrainy, Rumunii, Niemiec  
oraz Polski z organiza-
cji WKB, WKO i klubów 
niezrzeszonych obecnie 
w żadnej organizacji. 

Organizatorem V 
Ogólnopolskiego 
Turnieju Karate 
o  Puchar Bur-
mistrza Polskiej 

Stolicy Wikliny – Rudnik nad 
Sanem - był sensei Dariusz 
Burda z  Leżajskiego Klubu 
Karate Kyokushin, natomiast 
gośćmi  honorowymi: hanshi 

Pedro Roiz 8 dan, dyrektor 
organizacji WKB oraz shihan 
Daniel Sánchez z  Hiszpanii, 
a  sędzią głównym - shihan 
Paweł Juszczyk. Zawodnicy 
KSW Bushi spisali się bar-
dzo dobrze, zdobywając 10 
medali oraz czwarte miejsce 
w  klasyfikacji drużynowej. 
Podczas uroczystego otwarcia 
Paweł Juszczyk otrzymał z rąk 
hanshi Pedro Roiz-a certyfikat 
na 5 dan. Stopień ten został 
przyznany przez członków 
międzynarodowego komitetu 
World Kyokushin Budokai: 
honorowego dyrektora WKB 
sensei Kenji Kurosaki 10 dan 
oraz dyrektora wykonawczego 
WKB hanshi Pedro Roiz-a 8 
dan. Jest on wyrazem uznania 
dla dotychczasowych osiągnięć 
trenerskich, organizacyjnych 
oraz promocji karate kyoku-
shin w  Polsce w  ciągu jego 
35-letniej drogi kyokushin.

Na podium stanęli:
1 miejsce – Maciej Żebrowski 
- w finale zwyciężył w dogryw-
ce z mocnym zawodnikiem 
z niemiec dzięki zaliczonemu 
na wazari kopnięciu na głowę.
1 miejsce – Cezary Malik - 
w finale już na początku walki 
trafił klubowego kolegę, Jana 
Kacprzaka celnymi kopnię-
ciami na głowę i  zwyciężył 
w  bardzo mocno obsadzo-
nej kategorii.
1 miejsce – Wojciech 
Żebrowski - w finale wyka-
zał się znaczną przewagą 
i aktywnością, więc  po 
upływie regulaminowego 
czasu sędziowie wskazali 
jego zwycięstwo.
1 miejsce – Filip rutkowski 
- w finale dwukrotnie trafił 
kopnięciem okrężnym na 
głowę, zaliczonym przez 
sędziów na wazari i wygrał 
przed czasem. Filip wystar-

tował również w konkurencji 
kata (do 18 lat) gdzie zajął 
szóste miejsce.
1 miejsce – Patryk Kowala 
- dzięki szybkim i zaskaku-
jącym kopnięciom zwyciężył 
w dwóch pojedynkach i tym 
samym wygrał całą kategorię.
2 miejsce – Jan Kacprzak 
- w finale dał się zaskoczyć 
kopnięciami na głowę inne-

mu zawodnikowi KSW Bushi, 
Cezaremu Malikowi i zajął 
drugą pozycję.
2 miejsce – Kamil Kisiel - 
w półfinale pokonał przeciw-
nika przed czasem, trafiając 
uderzeniem kolanem na 
korpus, natomiast w finale 
uległ mocnemu zawodnikowi 
z rumunii.
2 miejsce – Oskar Gębala 

-  stoczył dwa pojedynki, 
z których jeden wygrał.
2 miejsce – zuzanna dą-
browska - stoczyła bardzo 
wyrównaną walkę w syste-
mie „superfight” i nieznacz-
nie przegrała w drugim 
starciu przez wagę.
3 miejsce – aleks Wadych.

Opr. Wakul

SPOrT

reKlaMa

aż do chmur Sportowa cześć
LEkkoatLEtYka Szkoła 
w Gliniance ma już swoją 
sportową tradycję, czyli Ot-
warte Halowe Mistrzostwa 
Szkoły w skoku wzwyż, 
które w tym roku odbyły się 
po raz 17!

zawody poprowadzili 
Zenon Kwiatkowski 
i  Krzysztof Ślusarczyk 

jako przedstawiciele UKS 
„Smoki”. W  eliminacjach 
prowadzonych na lekcjach 
w-f wzięło udział około 80% 
dziewcząt i  chłopców z  klas 
III-VI, a  w  ścisłym finale 
ponad 40-cioro najlepszych 
skoczków wzwyż.

Doping był tak głośny 
i energiczny, że niejedne za-
wody rangi ogólnopolskiej 
pozazdrościłyby zawodni-
kom. Rewelacyjnie spisały 
się dzieci z roczników 2007 
i 2008, które przeskakiwały 
poprzeczkę zawieszoną na 
wysokości 1m, a  zwycięzcy 
- Helena Bogucka i  Kacper 
Mnich - pokonali 105cm. Na 
wyróżnienie zasłużyli także: 
zwycięzca w klasach VI Ma-
teusz Drabik - 135cm stylem 
naturalnym i Oktawia Koste-
cka – najlepiej technicznie 
skacząca zawodniczka stylem 
floop – 120cm. Wartościowe 
wyniki sportowe osiągnęli 

: w  roczniku 2006 - Emilia 
Sochacka (115cm), Sandra 
Paduch (125cm) i Jakub Zie-
liński (135cm) w  roczniku 
2005. W  większości młodzi 
skoczkowie ustanawiali swoje 
rekordy życiowe, wykazując 
wielką wolę walki.

Co roku gościem specjal-
nym imprezy jest sportowiec 
– olimpijczyk. Tym razem za-
proszenie przyjął dwukrotny 
olimpijczyk, 10-ciokrotny 
mistrz Polski, medalista 
Mistrzostw Europy i Świata 
w judo Krzysztof Wiłkomir-
ski. Zwycięzcy zawodów czuli 
się wyróżnieni, otrzymując 
z jego rąk medale i dyplomy. 
Szacowny gość szybko na-
wiązał kontakt z  widownią 
i  zawodnikami. Z  zapartym 
tchem słuchano jego gawędy 
o sportowym życiu, o sukce-
sach i porażkach i o tym, że, 
aby osiągnąć sukces, trze-
ba talent poprzeć ogromną 
pracą. Mistrz chętnie udzielał 
odpowiedzi na liczne pytania 
i dawał autografy. Dzieci en-
tuzjastycznie dziękowały goś-
ciowi za przybycie – brawom 
i  okrzykom nie było końca. 
Organizatorem głównym był 
UKS Smoki, a medale sfinan-
sował Urząd Gminy.

Opr. Wakul

BiEgaNiE Za nami nie-
dziela, podczas której cała 
Polska uczciła Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych. Jedni uczestnicząc 
w oficjalnych uroczystoś-
ciach, podczas koncertów 
czy prelekcji historycznych. 
Jeszcze inni, podobnie jak 
spora rzesza mieszkańców 
naszego powiatu, poprzez 
udział w specjalnym, histo-
rycznym biegu…

Bieg edukacyjny „Tro-
pem Wilczym – Bieg 
Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych” w  Polsce odbył 
się po raz piąty – w Otwocku 
to już trzecia edycja. Głów-
na idea jest prosta - oddanie 
hołdu żołnierzom polskiego 
podziemia działającego w la-
tach 1944-1963. Dystans? 
Symboliczne 1963 m. W tym 
roku obchody upamiętniały 
żołnierzy powojennego pod-
ziemia niepodległościowego 
m.in. Józefa Bandzo „Jastrzę-
bia” i jego dowódcę Zygmun-
ta Szendzielarza „Łupaszkę”.  

Jak to wyglądało w Otwo-
cku? Za wspaniałą organiza-
cją oraz ciekawym piknikiem 

historycznym stoją - Funda-
cja Wolność i  Demokracja 
oraz Miasto Otwock. W bie-
gu wzięło udział… ponad 500 
osób, co dobitnie dowodzi, 
że imprezy tego typu są po-
trzebne. Przed startem każ-

dy z  uczestników otrzymał 
pamiątkową koszulkę, a  na 
mecie – wspaniały medal 
okolicznościowy. Sam bieg 
nie był jedyną atrakcją, po-
nieważ organizatorzy zadbali 
o strawę (pieczenie kiełbasek 

czy pyszny bigos z  kuchni 
polowej) oraz coś dla  ducha 
- inscenizacja wojenna (Mu-
zeum II Korpusu Polskiego 
w Józefowie).

Wakul

Turniej o puchar wójta
piłka noŻna W niedzie-
lę 19 lutego, na hali gimna-
zjum w Kołbieli już po raz 
czternasty odbył się Halowy 
Turniej Piłki Nożnej o  Pu-
char Wójta Gminy Kołbiel. 
W tegorocznej edycji zwycię-
żył zespół Get Tu Da Czopa 
pokonując w finale po kon-
kursie rzutów karnych dru-
żynę Czarodzieje piłki, na 

najniższym stopniu podium 
uplasował się ZIP skład I, 
po zwycięstwie nad ekipą 
Marymont. Najlepszym za-
wodnikiem turnieju wybra-
ny został Mazek Krzysztof, 
a  najlepszym bramkarzem 
Piotr Rumak (obaj z Get Tu 
Da Czopa).

Karol Kubajek
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galeria kupiecka w otwocku

Komecjalizacją obiektu zajmuje się firma ORIGO GROUP, Piotr Wasilewski, tel. 607 760 356, piotr@origogroup.pl, www.origogroup.pl
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