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Na lodowisku żegnamy zimę – 15.03
W MOK Imieniny Miasta – 19.03
Zapraszamy! – czytaj str. 12-13
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LUDZIE MÓWIĄ, ŻE...

19 marca – w Dniu Świętego Józefa – tradycyjnie już obchodzimy Imieniny
Józefowa.
Grażyna Maliszewska z ul. Sobieskiego
Naszemu miastu życzę przede wszystkim
dalszego rozwoju i wszelkiej pomyślności.
Mieszkańcom Józefowa – po prostu zdrowia, ponieważ to jest najważniejsze. Zdaję
sobie sprawę, że jest w mieście jeszcze dużo
niedostatków, zwłaszcza jeśli chodzi o brak
wody i kanalizacji w niektórych regionach.
Obecny kryzys gospodarczy z pewnością
negatywnie wpłynie na zaplanowane inwestycje – wierzę jednak, że Józefów da sobie
radę.
Natalia Świder z ul. Willowej
Jestem zaskoczona tym pytaniem. Choć
mieszkam w Józefowie od niedawna, to
trochę poznałam nasze miasto. Życzę mu
rozwoju i więcej pieniędzy na różnego
rodzaju przedsięwzięcia. Aby wszelkie inwestycje były przemyślane oraz służyły
wszystkim mieszkańcom. Ważny jest również rozwój kulturalny – mam bowiem wrażenie, że wydarzenia kulturalne są za słabo
nagłaśniane.
Tomasz Wasilewski z ul. 3 Maja
Moje życzenia mają charakter bardziej roszczeniowy. Mieszkam w Michalinie, a to, co
się dzieje w pobliżu „Delikatesów Duet”
przy ul. Piłsudskiego, jest skandaliczne.
Wraz z roztopami po prawej stronie sklepu stopniowo powiększa się sterta śmieci,
której miesiącami nikt nie sprząta. Kierowcy
parkują gdzie chcą, zwłaszcza na chodniku
– nikt nie pomyślał bowiem, aby ustawić tu
słupki. Stoimy na jego wyremontowanym
kawałku, tymczasem pięćdziesiąt metrów
dalej można sobie skręcić nogę. Są to rzeczy
estetyczne, którymi nikt się nie interesuje.
Poza tym życzę miastu szybszej rozbudowy
wodociągów i zmiany w polityce zagospodarowania przestrzennego. Chodzi o osiedla blokowe, które w coraz większym stopniu wypierają zabudowę jednorodzinną.
Joanna Kowalska z ul. Wiejskiej
Mieszkam w okolicy zalesionej. Muszę
powiedzieć, że dziś, po raz drugi od dwudziestu kilku lat, zauważono, że ktoś tam
mieszka i odśnieżono mi dojazd. Jestem
bardzo uradowana i życzę miastu więcej takich pomysłów. Chciałabym, aby doceniono
mieszkańców, którzy pięćdziesiąt lat płacą
podatki, by władze Józefowa zapewniały
im więcej udogodnień. Sytuacja tych ludzi
jest bardzo ciężka.
Tekst i foto Sylwia Papis
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA M. JÓZEFOWA
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
Na podstawie art. 17, pkt. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r., nr 80 poz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta
Józefowa uchwał:
Nr 118/V/08 z dnia 31 stycznia 2008 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Józefowa obejmującego teren ograniczony ulicami: Piłsudskiego (wraz z pasem drogowym), Polną,
3 Maja (wraz z pasem drogowym) oraz ul.
Rozkoszną,
Nr 146/V/08 z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Józefowa obejmującego teren ograniczony ulicami: Kard.
Wyszyńskiego, Wawerską (wraz z pasem
drogowym), Budziszewskiej (wraz z pasem
drogowym), Kościuszki (wraz z pasem drogowym), południowo-zachodnią granicą
działek nr ew. 14, 13, 12, 11/2, 11/1, 10
z obr. 80, południowo-zachodnią granicą
działek nr ew. 48, 46/2, 46/1, 44, 42, 40
z obr. 69, ul. Rodziewiczówny (wraz z pasem drogowym), Botaniczną, południowozachodnią granicą działki nr ew. 68 z obr.
60, północno-zachodnią granicą działek nr
ew. 68 i 67 z obr. 60 oraz południowo-zachodnią granicą działki nr ew. 78 z obr. 60
Nr 147/V/08 z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Józefowa obejmującego teren ograniczony ulicami: Graniczną (wraz z pasem drogowym), 3 Maja, Szeroką (wg MPZP otoczenie projektowanej
ul. Szerokiej) i ul. Wawerską (wraz z pasem
drogowym) z przeznaczeniem zgodnym ze
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać wnioski do
wyżej wymienionych planów miejscowych.
Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Józefowie przy ul. Kard. Wyszyńskiego 1,
w poniedziałek w godz. 9–17, od wtorku
do piątku w godz. 8–16, w terminie do 13
marca 2009 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko,
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

W NASZYM MIEŚCIE

nad Świdrem

XXX sesja Rady Miasta
Sprawnie przebiegła, 13 lutego, jubileuszowa, XXX sesja Rady Miasta. Wiele głosowań odbyło się jednogłośnie,
a jeden punkt sporny (uchwała w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu) postanowiono przeanalizować raz jeszcze w komisjach i rozpatrzyć na przyszłej sesji.
Chodzi o uporządkowanie dróg bez
nazwy w rejonie Granicznej, Polnej i Wyszyńskiego, łączących drogę powiatową
z wojewódzką. Rzecz została uzgodniona z właścicielami posesji. Radni nie mogą
wprawdzie decydować o przebiegu dróg,
ale część z nich postanowiła sprawdzić czy
na pewno właściciele zostali uprzedzeni, iż
chodzi o drogę dwuosiową. Inni postulowali, by zweryfikować czy kawałki działek
przeznaczonych na drogę podzielono „sprawiedliwie”.
Jednogłośnie przyjęto zmiany w budżecie miasta. Chodzi o inne określenie pozycji związanych z planowanymi dochodami
i wydatkami na dofinansowanie własnych
inwestycji planowanych do pozyskania
z funduszy unijnych.

Jeśli miasto opróżni szambo
za właściciela
Również jednogłośnie podjęto uchwałę
o określeniu górnych stawek opłat za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunal-

DYŻURY RADNYCH

nych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Chodzi o sytuacje, w których szamba czy
pojemniki z odpadami opróżniane są karnie przez miasto. Właściciel musi wówczas
zwrócić miastu koszty w wysokości:
– za odpady komunalne zmieszane
– 26 zł za pojemnik/worek o pojemności 110
l, 100 zł za 1 m sześc. od ilości odebranych
odpadów, 130 zł za 1 m sześc. od podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą oraz
innych niż mieszkańcy podmiotów i instytucji
nieprowadzących działalności gospodarczej;
– za odpady komunalne zbierane selektywnie – 17 zł za pojemnik/worek o pojemności 110 l, 12,50 zł za pojemnik/worek
o pojemności 60 l;
– za odbiór odpadów biodegradowalnych od właścicieli nieruchomości – 26 zł za
pojemnik/worek o pojemności 110 l, 90 zł za
1 m sześc. od ilości odebranych odpadów;
– za odpady komunalne wielkogabarytowe – 780 zł za tonę od ilości odebranych
odpadów

– za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
– 37 zł za m sześc.

Bez bonifikaty
Jedenastoma głosami za, dwoma przeciw
i dwoma wstrzymującymi się rada nie wyraziła zgody na udzielenie 70 proc. bonifikaty
od ceny nieruchomości, tj. kwoty 695.610 zł,
o jaką ubiegali się najemcy budynku przy ul.
Sosnowej 3 a. Radni podkreślali, że byłby to
precedens, gdyż miasto udzielało bonifikaty
tylko w przypadku budynków wielorodzinnych.
Ponadto podjęto m.in. uchwały w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009,
odwołania ze składu rady społecznej przy
Samodzielnym Publicznym ZOZ Przychodni
Miejskiej pana Andrzeja Mazka, przedstawiciela wojewody mazowieckiego, i powołania
na jego miejsce pani Marzeny Bochenek.
(zag.)

Rysuje Lidia Dańko

Przewodniczący Rady Miasta Cezary
Łukaszewski: wtorek, czwartek 16.30
– 17.30
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Waldemar Walkiewicz: środa 16.30
– 17.30
Andrzej Mazek 2.03.2009 r.
Ryszard Nowaczewski 9.03.2009 r.
Damian Podolski 16.03.2009 r.
Paweł Rupniewski 23.03.2009 r.
Jacek Sekuła 30.03.2009 r.
w godz. 16.30–17.00

O G Ł O S Z E N I E

Punkt Konsultacyjny dla osób
uzależnionych i współuzależnionych
mieści się
w Urzędzie Miasta Józefowa
Budynek A (niski parter).
Czynny jest w poniedziałki
w godz. 15–17
Poradnictwo jest bezpłatne
Tel. (022) 779 00 50
PISMO SAMORZĄDOWE Marzec 2009 nr 03 (189)
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FLESZ
Najpiękniejsze ogrody
Przypominamy – w tym roku odbędzie się konkurs na najpiękniejsze
ogrody Józefowa. Karty zgłoszenia
opublikujemy w kwietniowym i majowym nr JnŚ.

Trwa kontrola umów na
wywóz śmieci
Jak już informowaliśmy, zidentyfikowano 303 nieruchomości, których właściciele nie mają podpisanych
umów na wywóz śmieci. Do początku
lutego wysłano pisma w tej sprawie do
141 osób, a 50 z nich już podpisało
umowy. Do wysłania pozostały jeszcze
162 pisma. A może właściciele posesji,
które nie mają uregulowanej sprawy
wywozu śmieci, sami zgłoszą się do
Urzędu Miasta? Leży to w ich dobrze
rozumianym interesie, bo ci, którzy nie
podpiszą lub nie przedstawią aktualnej
umowy, muszą liczyć się z tym, że odbieranie od nich odpadów komunalnych
przejmie Urząd Miasta. W tym wypadku
obowiązuje wysokość opłat ustalona na
podstawie stawek uchwalonych przez
Radę Miasta. Na pewno bardziej się
opłaca zawrzeć umowę osobiście i mieć
wpływ na wysokość opłat.

Badania specjalistyczne
W marcu i kwietniu w naszej przychodni będą kontynuowane badania
specjalistyczne po promocyjnych cenach.
7 marca oraz 4 i 25 kwietnia będzie
można zrobić sobie badanie drożności
żył i tętnic (USG Doppler) poprzedzone
konsultacją u chirurga naczyniowego.
Cena badania – 35 zł.
Natomiast 7 marca i na początku
kwietnia (dokładnej daty jeszcze nie
znamy) będzie można skorzystać z konsultacji lekarza neurologa i wykonać
zdjęcie całego kręgosłupa. Opłata za to
badanie wynosi 30 zł.
W tych samych terminach będzie
można skorzystać z porady lekarza alergologa i poddać się testom alergicznym.
Za testy oznaczające 80 alergenów i konsultację trzeba będzie zapłacić 45 zł.
Liczba pacjentów jest ograniczona.
bs
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Gody złote i diamentowe
20 lutego br. w gościnnych murach Gimnazjum nr 1 w Józefowie odbyło się uroczyste
spotkanie par małżeńskich, mających za sobą 50, 60 i 65 lat, spędzonych razem w miłości
i harmonii. Uczestniczyło w nim 28 małżeństw, ich dzieci, wnuki i prawnuki. Jubilaci otrzymali piękne wiązanki kwiatów, upominki (albumy „Józefów nad Świdrem” i informatory
o naszym mieście) oraz – medale pamiątkowe i listy gratulacyjne od Prezydenta RP, w których czytamy m.in.:
Medal ten jest symbolicznym wyrazem uznania, jakie żywią władze Rzeczypospolitej dla
wartości życia rodzinnego oraz wagi, jaką przywiązują do pomyślności każdej rodziny, do
siły moralnej promieniującej z trwałego, zgodnego i szczęśliwego związku małżeńskiego.
Odznaczenie to jest również publicznym wyrazem wdzięczności za ofiarny, codzienny trud,
za siłę w pokonywaniu przeciwności losu, za wspieranie się wzajemne w niezłomnej realizacji małżeńskiej przysięgi, za odpowiedzialność i poświęcenie w wychowaniu dzieci dla
pożytku rodziny i chwały ojczystego kraju.
Takie spotkania już się odbywały, ale w tym uczestniczyła rekordowa liczba par małżeńskich:
Marianna i Stanisław Błońscy
Stanisława i Kazimierz Całka
Marianna i Kazimierz Chada
Jadwiga i Zygmunt Demczukowie
Lucyna i Jan Goleniowscy
Danuta i Leszek Kieliszczykowie
Wacława i Kazimierz Klochowie
Anna i Józef Kłosiewiczowie
Janina i Stanisław Kołaczyńscy
Alina i Wit Kurkowie
Władysława i Ryszard Markiewiczowie
Anna i Wiktor Niebrzydowscy
Anna i Jan Orłowscy
Mirosława i Janusz Padzikowie

Zdzisława i Janusz Pałyska
Marianna i Stanisław Piętka
Halina i Jan Piskorscy
Janina i Henryk Praczowie
Jadwiga i Marian Puchalscy
Zofia i Wacław Stanisławiakowie
Albina i Czesław Szutta
Genowefa i Kazimierz Tyszko
Teresa i Edward Wisłowscy
Wanda i Edward Wymysłowscy
Wanda i Stanisław Zalewscy
Krystyna i Tadeusz Żywkowie
Zofia i Zygmunt Wyszyńscy
Foto na str. 15

(ek)

Emeryci przed jubileuszem
Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Józefowie dziękuje członkom za wspólnie spędzony rok.
Zadajemy sobie pytanie czy udało nam się zrealizować wszystkie plany
i Wasze marzenia. Odpowiedzi mogą być różne.
W tym roku zorganizowaliśmy już zabawę karnawałową z orkiestrą, bo jak mawiał
Mark Twain: „Ludzie nie dlatego przestają
się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się,
bo przestają się bawić”. W zabawie wzięło
udział 45 osób, orkiestra wspaniale grała
i bawiła zapraszając do wspólnego śpiewania. Był też wyśmienity poczęstunek przygotowany przez panie z zarządu. Zabawa
trwała prawie do północy.
W MOK-u wyświetlono film „Mała Moskwa”, a w projekcji uczestniczyło 80 naszych członków. W lutym zakupiliśmy bilety na występ Zbigniewa Wodeckiego,
który odbył się w MOK-u. Do Teatru Syrena
w Warszawie, na przedstawienie „Opera za
trzy grosze”, zakupiliśmy 45 biletów, w obie
strony jechaliśmy autokarem.
Planujemy i przygotowujemy:
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– w kwietniu – 8-dniową wycieczkę do
Rzymu;
– w maju – 14-dniową wycieczkę turystyczno-krajoznawczą do Darłówka;
– w listopadzie – 14-dniowy turnus rehabilitacyjny w Ustroniu Morskim.
W tym roku obchodzimy 35-lecie istnienia naszego związku. Z tej okazji zapraszamy
wszystkich członków na tę uroczystość, która odbędzie się 28 marca (sobota) o godz.
15 w MOK-u w Józefowie. Po uroczystym
otwarciu i powitaniu odbędzie się koncert
artystów scen warszawskich. Wszystkie dokładniejsze informacje w biurze związku,
które mieści się w Domu Nauki i Sztuki przy
ul. Wyszyńskiego 4, dyżury w poniedziałki
i czwartki w godz. 10–13 lub pod numerem
tel. O22 789 68 05.
Barbara Chejak, Przewodnicząca Związku

W NASZYM MIEŚCIE
Policja apeluje o pomoc, solidarność, współpracę i czujność

FLESZ

Telefon alarmowy 112
Na internetowym forum i w rozmowach
mieszkańców aż wrze – seria włamań i prób
włamań do domów, nawet w obecności domowników. Dlaczego nie czujemy się bezpieczni? Mieszkańcy są rozgoryczeni: policjanci w Józefowie mają świetne warunki do
pracy, miasto zadbało o nowy komisariat,
doposażyło w samochody, dopłaca do patroli tzw. ponadnormatywnych – a efektów nie
ma. Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku
Publicznego, działająca pod przewodnictwem
radnej Beaty Wyderki, poprosiła józefowską
policję o sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności i wyjaśnienie niepokojących zdarzeń
z ostatnich miesięcy.
Komendant Komisariatu w Józefowie, asp.
szt. Zbigniew Szopa, 17 lutego br. przedstawił radnym sprawozdanie z ubiegłorocznej
działalności i trzech naszych dzielnicowych
(my prezentujemy dzielnicowych na IV okładce tego numeru JnŚ).

Mniej przestępstw, 952 mandaty
Ubyło kradzieży z włamaniem (w 2008 r.
było ich 74, o 49 mniej niż w 2007 r.), kradzieży cudzej rzeczy (było 72, o 57 mniej),
uszkodzeń mienia (było 29, o 7 mniej), włamań do samochodu i jego kradzieży (było
5, o 7 mniej), rozbojów i kradzieży (było 7,
o 1 mniej), bójek i pobić (było 2, o 7 mniej),
przestępstw drogowych (112, tyle samo, co
w 2007 r). Niepokojem napawa wykrycie
w ubiegłym roku 10 przestępstw narkotykowych, o 6 więcej niż w 2007 r.

Będą światła na skrzyżowaniach

Więcej patroli
Zadania priorytetowe naszej policji
w 2009 roku to wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i współpraca z lokalnym samorządem. Komendant Powiatowy
w Otwocku zawarł porozumienie z Burmistrzem Miasta Józefowa dotyczące sfinansowania przez miasto tzw. służb ponadnormatywnych – dodatkowych patroli pieszych
wieczorem, w nocy, w zależności od potrzeb.
W ubiegłym roku miasto przeznaczyło na te
patrole 36 tys. zł i było ich 101, w tym roku
przeznaczono na ten cel 40 tys. zł.
Sformalizowano współpracę policji ze strażą miejską. Zarządzeniem burmistrza straż
miejska pracuje już na dwie zmiany, a od marca ruszają w teren wspólne patrole policjantów i strażników. Powinno być bezpieczniej.
A co z włamaniami? Od początku roku
było 13 takich zdarzeń. Policjanci apelują
o czujność, sygnalizowanie obecności nieznanych samochodów czy osób w pobliżu
domu, wszystkich niepokojących sygnałów.
W Dębince mieszkańcy zainstalowali wiele własnych kamer, które swoim zasięgiem
obejmują także ulicę – to ułatwia zadanie
policjantom w razie nieszczęścia.
Trzeba znać swojego dzielnicowego i sygnalizować mu niepokoje. W razie włamania
czy wypadku korzystać z telefonu alarmowego – 112 lub dzwonić do oficera dyżurnego
Komisariatu w Józefowie (022 789 21 07
– dyżur całodobowy).
Wanda Zagawa

Lobbowali za drogą 801
19 lutego grupa działaczy samorządowych powiatu otwockiego z radną Bogumiłą Więckowską na czele została przyjęta przez Marszałka Sejmu RP Bronisława
Komorowskiego, posła z „wianuszka”
podwarszawskiego, który w Józefowie
uzyskał rekordowe poparcie.
Celem wizyty było zjednanie marszałka
dla idei szybszego, niż planuje Warszawa
(2013 rok), dokończenia przebudowy dwukilometrowego odcinka trasy 801 (od ronda przy Trakcie Lubelskim do granicy stolicy
z Józefowem). Burmistrz Miasta Józefowa
Stanisław Kruszewski porozumiał się w tej
sprawie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem. Nasze miasto
gotowe jest partycypować w kosztach, choć
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to droga wojewódzka, ale powinna być gotowa – przekonywała Bogumiła Więckowska
– przed EURO 2012, gdyż jest to jedyna trasa łącząca Stadion Narodowy z południem.
Józefów ze swoją bazą hotelową i sportową
zgłosił akces do goszczenia jednej z drużyn
biorących udział w planowanej imprezie.
Drugą sprawą, którą poruszyła w rozmowie z Marszałkiem Sejmu Bogumiła Więckowska, była konieczność budowy bezkolizyjnych przejazdów kolejowych. Niebawem
na linię otwocką ma wrócić SKM, pociągi
będą jeździły co 10 min. Na tej trasie co drugi przejazd kolejowy będzie zamknięty. Józefów wraz z gminą Wawer poczynił starania
o to, by przystąpić do budowy bezkolizyjnego przejazdu na granicy obu miast.
(zag)

Osoby, które chcą wyjechać z ulicy
Wyszyńskiego lub Granicznej i skręcić
w Nadwiślańską, wiedzą, jak trudny
jest to manewr, zwłaszcza przy skręcie
w lewo. Czasami trzeba długo czekać,
aż powstanie luka w kolumnie samochodów poruszających się na trasie
Otwock–Warszawa. Dlatego władze
gminy prowadzą rozmowy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich
o zainstalowaniu sygnalizacji świetlnej
na tych dwóch skrzyżowaniach. W ten
sposób staną się one bezpieczniejsze
i ułatwią ruch drogowy.

Podwyżka cen prądu
Miasto poznało już nowe taryfy cen
za oświetlenie ulic. Podwyżka sięga aż
27 proc. Oznacza to, że w 2009 roku
na ten cel Józefów wyda o 200 tys. zł
więcej.

Mała Moskwa jeszcze raz
w MOK-u
Podczas darmowego pokazu nagrodzonego na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni filmu „Mała Moskwa”
poszły w ruch wszystkie dostawki, a ci,
dla których zabrakło miejsca, nawet
na dostawce – siadali na schodkach.
Na dyrektorkę MOK-u, Danutę Wojciechowską, można liczyć i – na życzenie
józefowian – „Małą Moskwę” będzie
można ponownie obejrzeć 14 marca
(proszę zerknąć na program MOK-u, str.
12 JnŚ).

W Radzie Miasta:
wesele i narodziny
Józefowscy radni dbają o pomyślność
demograficzną miasta. W lutym radny
Paweł Rupniewski odbierał gratulacje
związane z powiększeniem się rodziny
o dorodnego syna (radni obdarowali szczęśliwego tatę pięknym misiem),
a w połowie lutego wesele wyprawił
radny Józef Kaczorek. Gratulujemy i życzymy wiele pomyślności.
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Gimnazjum i Liceum Katolickie

Uczniowie bez szkoły
– szkoła bez uczniów
W ciągu ostatnich dziesięciu lat Józefów
stawał się coraz bardziej znany, dzięki wysokim notowaniom, jakie otrzymywał w rankingach wojewódzkich i ogólnopolskich,
biorących pod uwagę m.in. gospodarność,
innowacyjność, stopień wykorzystania środków zagranicznych.
Od kilku tygodni nasza miejscowość jest
„bohaterem” mediów – jako miejsce głośnego już konfliktu o Gimnazjum i Liceum Katolickie i osiemdziesiątkę uczniów. Pada wiele
pytań. W ciągu ostatniego miesiąca rozmawiałam o tej sprawie z wieloma osobami,
uczestniczyłam w spotkaniach z rodzicami
i dawnym oraz obecnym zarządem. Skłamałabym twierdząc, że wiem o tym konflikcie wszystko i jestem w stanie przewidzieć
jego finał, ale spróbuję zrelacjonować to, co
wiem, w odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Jaki jest stosunek władz miasta
do tej sprawy?
Katolickiej szkole, zanim weszła w alians
z wybranym przez siebie partnerem, władze
miasta dwukrotnie, i to bardzo konkretnie,
dopomogły:
1) przez osiem lat udostępniając jej bezpłatnie pomieszczenia w Miejskim Ośrodku
Kultury;
2) darowując w 1997 r. w wieczyste użytkowanie plac (3100 m) wraz z naniesieniami
(fundamenty i zaczątek murów pod przyszłe
przedszkole, którego budowy zaniechano
w 1990 r.). Dziś grunt ten wart jest wiele
(ok. 2 mln zł)
Przekazując w 2005 r. – po cichu, aktem
notarialnym – Fundacji Schola-Konwalia nieruchomość wraz z naniesieniami Towarzystwo Absolwentów KUL nie naruszyło prawa. Jednakże – czy było w porządku wobec
darczyńcy – józefowskiej społeczności? To
ona, głosami swych przedstawicieli w Radzie
Miasta, dała towarzystwu plac pod budowę.
Czy gdyby z analogiczną prośbą wystąpiła
nikomu nieznana Fundacja Scholia-Konwalia
udałoby się jej coś uzyskać?
W obecnej sytuacji o pomoc trudno.
W Józefowie brakuje niezasiedlonych budynków, które można by wynająć szkole.
A ponadto nie ma przesłanek, aby tę aku-
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rat placówkę ciągle wspierać w jakiś szczególny sposób. Działa np. w naszym mieście
Prywatna Szkoła Muzyczna Bartłomieja
Budzyńskiego, założona w 1991 r., skupiająca 80 uczniów. Radzi sobie. Odwołała się
do pomocy miasta tylko raz, prosząc o fundusze na stypendia dla wyróżniających się
wychowanków. Są prywatne przedszkola
– i też sobie radzą. I są – przede wszystkim
– trzy szkoły publiczne, za których utrzymanie gmina ponosi ustawową odpowiedzialność. Uczy się w nich, łącznie z „zerówkowiczami” ponad 1800 dzieci i młodzieży,
a liczebność uczniów sprawia, że i nauczycielom i uczniom pracuje się tu na pewno
trudniej niż w szkole niepublicznej, gdzie
w klasie jest kilkoro lub kilkanaścioro dzieci.

Czy miasto pozostawiło szkołę
własnemu losowi?
Przewodniczący Rady Miasta Cezary Łukaszewski i burmistrz Stanisław Kruszewski – choć nikt ich nie prosił o role mediatorów – udali się na oficjalne spotkania z każdą
ze stron konfliktu, aby rozpoznać sytuację.
– W Fundacji Schola-Konwalia uzyskaliśmy
informację, iż gotowa jest ona przyjąć młodzież do końca roku szkolnego, nie stawiając warunków, ani co do doboru nauczycieli,
ani co do osoby katechety. Po prostu wynajmując pomieszczenie – mówi burmistrz Stanisław Kruszewski. – Pani dyrektor Wiesława
Tombacher przyjęła naszą informację do
wiadomości – uzupełnia burmistrz.
Padają zarzuty, że katolickie stowarzyszenie zawarło umowę o współpracy z księżmi,
na których papież Jan Paweł II nałożył ekskomunikę. Jak to było możliwe?
Znawcy problemu wyjaśniają, że ekskomuniką zostali objęci tylko biskupi Bractwa
Kapłańskiego św. Piusa X. Księża natomiast
byli suspendowani – mieli prawo odprawiania mszy w obrządku przedsoborowym
(po łacinie, tyłem do wiernych), natomiast
nie mogli udzielać sakramentów. Papież Benedykt XVI zdjął z bractwa ekskomunikę.
A Prezydium Konferencji Episkopatu Polski
w liście do Ojca Świętego (z dn. 6.02.2009
r.) wysoko oceniło tę decyzję.
W 2005 r. umową notarialną Towarzystwo
Absolwentów KUL przekazało nowej funda-
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cji Schola-Konwalia, spółce z lefebrystami,
darowany przez miasto grunt i budynek
nowej szkoły w stanie surowym niepełnym.
Bractwo zostało zaproszone do współpracy
w Józefowie. W nowo powołanej Fundacji
Schola-Konwalia określono prawa i obowiązki obojga partnerów. Bractwo miało
dokończyć budowę szkoły i współuczestniczyć w jej dalszym utrzymaniu, a jako organ
prowadzący szkołę zapisano TA KUL. Realizacji tych zapisów miała pilnować większość
przedstawicieli towarzystwa w Zarządzie
i Radzie Fundacji Schola-Konwalia, wspólnie
powołanej. Trzyosobowy zarząd składał się
wyłącznie z osób desygnowanych przez TA
KUL, w pięcioosobowej radzie dwóch członków było desygnowanych przez KUL, trzech
– przez bractwo. Przewaga na korzyść KUL
wynosiła 5:3.
Ta większość malała, a potem znikła. Najpierw zarząd, nie otrzymawszy rozliczeń,
zrezygnował, na jego miejsce bractwo desygnowało swoich kandydatów. TA KUL otrzymało w zamian dodatkowe miejsce w radzie. Gdy jednak dwie osoby w tej radzie
zmieniły orientację, przewaga TA KUL znikła.
Została tylko jej przewodnicząca, Wiesława
Tombacher, którą 5 listopada 2008 r. usunięto z funkcji większością głosów.
Przez pół roku szkoła spokojnie i bezkonfliktowo pracowała w nowej siedzibie i nagle, w pierwszym dniu nowego semestru,
pani dyrektor wyprowadziła z niej młodzież.
Dlaczego?
Teraz okazuje się, że spokojnie nie było,
tyle że nikt o tym nie wiedział. Narastał konflikt, bowiem fundacja chciała stać się organem prowadzącym obie szkoły, a dyrektorka
nie chciała do tego dopuścić.
28 stycznia br. w Starostwie Powiatowym
w Otwocku Fundacja Schola-Konwalia została zarejestrowana jako organ prowadzący
Katolickie Liceum Ogólnokształcące. 2 lutego
pani Tombacher zabrała z nowego budynku
„swoje dzieci”, umieściła je prowizorycznie
w starej szkole (ksiądz Gniedziejko udzielił
tymczasowej gościny), a następnie, dzięki
pomocy diecezji warszawsko-praskiej, znalazła im „zieloną szkołę” u księży szensztackich, gdzie normalnie się uczyły. Równocześnie podjęła starania o przywrócenie szkoły
TA KUL. To się udało. Z dniem 13 lutego br.
starostwo, otrzymawszy dodatkowe dokumenty, których nie znało wcześniej, zarejestrowało ponownie Towarzystwo Absolwentów KUL jako organ prowadzący szkołę.

Co na to rodzice?
Aż do dnia „przeprowadzki” nie wiedzieli

W NASZYM MIEŚCIE
o istnieniu Fundacji Schola-Konwalia, mimo
to – w większości – opowiedzieli się za dyrektorką, która osiemnastoletnią pracą zdobyła sobie szacunek i zaufanie. Nie chcą, aby
dzieci uczyły się u lefebrystów. Są przywiązani do „swojej” szkoły. Katolickiej. W liście do
Mazowieckiego Kuratora Oświaty napisali
m.in.: „Skierowaliśmy nasze dzieci, aby pobierały naukę w tej szkole, ze świadomością,
że jest to szkoła mająca zgodę Kurii Biskupiej na używanie w nazwie wyróżnika „katolicka” i została powołana przez Towarzystwo Absolwentów KUL./.../ Z najwyższym
oburzeniem przyjęliśmy informację, że pod
pozorem pomocy finansowej w wykończeniu budynku nowej szkoły nastąpiła próba
przejęcia placówki./…/ Z przerażeniem usłyszeliśmy o wskazówkach do pracy organizacyjno-pedagogicznej takich, jak m.in. powołanie prefekta szkolnego ds. dyscypliny oraz
wychowanie młodzieży w duchu przedsoborowym. /…/”
Informację starosty, że szkoła jest znowu
placówką TA KUL, a Wiesława SaneckaTombacher pozostaje jej dyrektorką, część
rodziców przyjęła z ulgą i satysfakcją. Zdają
sobie jednak sprawę, że przed nimi i dziećmi
czas niełatwy, bo z „zielonej szkoły” u księży
szensztackich młodzież musi kiedyś wrócić
– a nie ma dokąd. Budynek starej plebanii,
zajmowany do czerwca 2008, przed ponow-

nym uruchomieniem musi być skontrolowany przez odpowiednie służby. To potrwa.
Może też okazać się, że budynek z jakichś
względów nie nadaje się do celów oświatowych. Tymczasem kierownictwo szkoły szuka alternatywnych rozwiązań.
W środku tego zamętu, 11 lutego br.,
byłam w Fundacji Schola-Konwalia na spotkaniu z rodzicami, zwołanym na polecenie
kuratorium. Rodziców było mało, zaledwie
kilka osób. Po spotkaniu rozmawiałam z jedną z matek:
– Zapisałam dziecko do tej szkoły, bo słyszałam, że dobra. A po pół roku dowiaduję
się, że syn uczy się nie tu, gdzie ja go zapisałam. Była przez miesiąc czy dwa zmiana pieczątek na umowie, ale nie przywiązywałam
do tego wagi. Mój chłopak polubił i tę szkołę, i swoją klasę, nie chce się nigdzie przenosić, ten cały bałagan go oczywiście cieszy.
„Fajnie jest, tyle się dzieje” – mówi. Ale ja
straciłam zaufanie. Nie podoba mi się, że pedagog bez mojej wiedzy wyprowadza dzieci
ze szkoły. Czuję się oszukana, nie byłam informowana na bieżąco, że dzieje się coś niepokojącego. Ale przede wszystkim uważam,
że jeśli towarzystwu tak leży na sercu dobro
dzieci, jak o tym mówią, to powinni między
sobą rozstrzygać spory, a nie wciągać w nie
uczniów i rodziców.
Elżbieta Krakowiak

Promocja Józefowa przez sztukę
16 lutego zebrali się radni z Komisji
Kultury, Oświaty i Sportu, aby ocenić działalność Miejskiego Ośrodka Kultury i przedyskutować problem promocji miasta
przez sztukę.
Gościem komisji była Danuta Wojciechowska, dyrektorka MOK-u. Podsumowała
ona ubiegłoroczny dorobek placówki i przedstawiła plany na rok bieżący. – Staramy się
tworzyć model kultury otwartej, uniwersalnej – mówiła pani dyrektor – który odpowiada na potrzeby i oczekiwania mieszkańców
oraz sprzyja ich integracji.
Ubiegły rok obfitował w wydarzenia artystyczne, a kilka z nich miało rangę ponadlokalną. Było to przede wszystkim I Mazowieckie Forum Kultury i Biznesu, w ramach
którego mogliśmy obejrzeć w Józefowie
niezwykły spektakl – „Skrzypka na dachu”.
Oryginalną, cykliczną imprezą był Festiwal
Niezwykłych Instrumentów, a także wieczory poświęcone kulturze innych narodów.
W ciągu minionego roku zorganizowano 18
wystaw, 21 seansów filmowych, 19 spektakli
teatralnych, mnóstwo imprez dla dzieci.

Danuta Wojciechowska złożyła podziękowania osobom, które bezinteresownie pomagają w działalności MOK-u: Ryszardowi
Nowaczewskiemu za współorganizację spektaklu „Skrzypek na dachu”, Izabeli Lasockiej
za dystrybucję plakatów i ulotek, Jackowi
Nowickiemu za prace techniczne przy montowaniu sceny, Waldemarowi Walkiewiczowi i Ludwikowi Uzarskiemu za stałą pomoc
techniczną w różnych przedsięwzięciach,
Robertowi Lewandowskiemu za zbieranie
materiałów dotyczących zabytków architektury, Zespołowi Organizacyjnemu „Gwiazdobrania i Dawania” za realizację, już po
raz drugi, wspaniałej imprezy charytatywnej.
W bieżącym roku możemy również spodziewać się wielu ciekawych imprez artystycznych. W większym stopniu niż dotąd
będą one podporządkowane idei promocji
miasta. Do rozsławienia Józefowa na zewnątrz na pewno przyczynią się trzy nowe
festiwale – „Otwarte ogrody” zaplanowane
na czerwiec, „Festiwal Bluesa im. Tadeusza
Nalepy”, a także „Młodzi Artyści Swojemu
Miastu”.
Barbara Skrzypińska

nad Świdrem

Tenis stołowy

Nie spodziewali
się takiej
frekwencji
Turniej tenisa stołowego adresowany był do mieszkańców Józefowa
i powiatu otwockiego. We wszystkich kategoriach wystartowało
92 zawodników (o 41 więcej niż
w poprzedniej edycji). Nie spodziewaliśmy się tak dużej frekwencji.
Zawody zostały rozegrane 8 lutego
br. w hali Integracyjnego Centrum
Sportu i Rekreacji w Józefowie.
Współpraca między ICSiR i Józefovią przynosi korzyści dla ludzi lubiących odbijać białą piłeczkę. ICSiR udostępnia halę sportową
i funduje nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii. Józefovia zaś zapewnia puchary, dyplomy, zajmuje
się organizacją i przeprowadzeniem turnieju.
Bardzo trafionym okazał się pomysł stworzenia oddzielnych kategorii dla typowych amatorów oraz zawodników trenujących regularnie. Udział w turnieju był bezpłatny.
Coraz więcej osób pragnie grać w tenisa stołowego, również na piątkowych treningach Józefovii Józefów jest bardzo dużo
chętnych z Józefowa. Do sekcji przyjmujemy
dzieci 7-, 10-letnie i niestety zdarza się, że
„starszym” musimy odmawiać.
Wyniki poszczególnych kategorii:
Młodzik: 1.Jędrzejczak Jakub 2. Sitarski
Michał 3. Piętka Patrycja;
Młodzik-amator: 1. Książek Adrian 2. Gromadzki Franciszek 3. Witan Paulina;
Junior: 1. Sudoł Piotr 2. Legat Mateusz 3.
Smoliński Kamil;
Open: 1. Sitek Kamil 2. Legat Mateusz 3.
Olszewski Krzysztof;
Open-amator: 1. Książek Ireneusz 2. Dźwigała Łukasz 3. Sęlegowski Krzysztof.
W pierwszym meczu z GLUKS Naprzód
Skórzec wygraliśmy 10:5. Dobrze zaprezentował się nasz wychowanek Kamil Smoliński, który wygrał wszystkie swoje pojedynki.
Dobrą grę pokazał Krzysztof Olszewski, który powraca do formy. Ważne punkty zdobył
Jarosław Hasiuk, słabiej natomiast wypadł
nasz drugi wychowanek – Mateusz Legat.
Punkty dla Józefovii zdobyli: Krzysztof Olszewski – 3,5; Jarosław Hasiuk – 3,5; Kamil
Smoliński – 3.
Paweł Chułerański
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RAPORT

Głównym celem badania była ocena
negatywnych zjawisk społecznych wśród
mieszkańców Józefowa, w tym dzieci i młodzieży. Naukowcy zrezygnowali
z systemu ankiet na rzecz indywidualnych
i grupowych rozmów z mieszkańcami,
a także obserwacji miejsc, w których częściej dochodzi do zachowań ryzykownych.
Rozmawiano również z przedstawicielami
instytucji powołanych do czuwania nad
porządkiem publicznym i zajmujących się
rozwiązywaniem problemów społecznych
oraz analizowano dokumenty gromadzone w tych instytucjach. Z tych wszystkich
poczynań wyłonił się socjologiczny obraz
miasta.

Zaciszne i bezpieczne
To miasto o szczególnym charakterze.
Generalnie spokojne i bezpieczne, położone
w pobliżu stolicy, która stanowi rynek pracy dla większości mieszkańców Józefowa.
W pierwszym kwartale ub.r. bezrobocie było
niskie i wykazywało tendencję spadkową (ta
sytuacja może w tym roku ulec niekorzystnej zmianie). Nie stwierdzono także występowania w Józefowie tzw. enklaw z nasilonymi zjawiskami patologii społecznej. Są
natomiast pewne rodziny albo skupiska rodzin w domach wielorodzinnych, w których
kumulują się zjawiska patologiczne i które
stanowią stałą klientelę Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej.

Miasto w oc
socjologó
W połowie 2008 roku w Józefowie przeprowadzono badania dotyczące zagrożeń spo
alkoholu, zażywania narkotyków oraz przemocy w szkole, w domu, na ulicy. Przepro
logii Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Pr

Problemy z alkoholem
We wspomnianych rodzinach pijaństwo
powtarza się w kolejnych pokoleniach i jest
przyczyną panującej w nich biedy. Jednak
bieda niekoniecznie wiąże się z pijaństwem.
Pracownicy socjalni twierdzą, że 20 procent
rodzin, które znajdują się pod ich opieką,
nie ma problemu alkoholowego.
Ogólna liczba osób uzależnionych od alkoholu w Józefowie nie wykazuje tendencji
wzrostowej. Jest to stała grupa osób pijących systematycznie i dużo, dobrze znana
policji i straży miejskiej. Niegdyś gromadziła
się ona głównie wokół sklepów i dworca
kolejowego. Teraz, w związku z wprowadzeniem w centrum miasta monitoringu,
pijackie spotkania odbywają się na terenach

leśnych, nad Świdrem i w pustostanach,
których w mieście jest sporo. W tych miejscach spotyka się także młodzież na libacje
alkoholowe. Na ulicach jednak nie widuje
się pijanej młodzieży. Nauczyciele obu szkół
podstawowych i gimnazjum twierdzą również, że nie spotykają się z tym zjawiskiem
w placówkach.

Od alkoholu do przemocy
Mieszkańcy Józefowa – czytamy w raporcie – nie dopuszczają się raczej przemocy fizycznej w miejscach publicznych.
W rozmaitych bijatykach, zdarzających się
w okolicy, biorą udział przyjezdni z Warszawy, Otwocka czy Wawra. Przemoc w Józefowie ograniczona jest głównie do przemocy

Refleksje po lekturze raportu „Problemy sp

Cezary Łukaszewski – przewodniczący
Rady Miasta
Moim zdaniem diagnoza została sporządzona na podstawie badań wykonanych
w sposób dość pobieżny i na mało reprezentatywnej grupie uczestników, co jednak
całkiem jej nie dyskredytuje. W opracowaniu
wyczuwa się brak zaufania do instytucji zajmujących się na co dzień problematyką patologii w naszym mieście. Może to wynikać
z wrażenia, że w Józefowie, na tle innych
miast, problem ten jest na tyle nieistotny, że
nie wymaga podejmowania zdecydowanych
działań. Nie znaczy to jednak, że możemy
czuć się zwolnieni z czujności i reagowania
na bieżąco na wszelkie przejawy patologii.

8

Nie lekceważymy tego. Tematy związane
z przejawami negatywnych zachowań dzieci, młodzieży i dorosłych często pojawiają
się na posiedzeniach Komisji Przestrzegania
Prawa, a także Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu. Powstał monitoring, cofane są
koncesje na sprzedaż alkoholu punktom,
w których jest on powodem zachowań naruszających porządek publiczny. Straż miejska
i policja są informowane o naszych niepokojach związanych z bezpieczeństwem w Józefowie. Naprawdę robimy wszystko, co leży
w naszych kompetencjach.
Ryszard Nowaczewski – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia
i Sportu
Cieszy mnie fakt, że w raporcie nie stwierdza się niepokojących zjawisk, a w niektórych
zachowaniach nastąpiły symptomy poprawy.
Wstępna charakterystyka problemów społecznych Józefowa jest punktem wyjścia do
formułowania celów na najbliższe lata w tej
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dziedzinie. Wskazana byłaby bardziej dogłębna analiza tego zagadnienia, która pozwoliłaby na precyzyjne wytyczenie „punktów krytycznych”, przy tym byłaby użyteczna w wielu
aspektach, nie tylko w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Należy zwrócić szczególną uwagę na skoordynowanie
prac instytucji społecznych na terenie miasta.
Nawiązanie w raporcie do dokumentu

pt „Polityka kulturalna miasta na lata 20042013” i stwierdzenie, że „słabe strony polityki
kulturalnej pomimo upływu pięciu lat niewiele lub zgoła nic nie straciły na swojej aktual-

RAPORT

oczach
ów
żeń społecznych wynikających z nadużywania
Przeprowadzili je naukowcy z Instytutu Socjoania Problemów Alkoholowych w Józefowie.
domowej i często idzie w parze z alkoholem. Bywa to nie tylko przemoc fizyczna, ale
również psychiczna czy seksualna. Czasem
musi interweniować policja lub straż miejska. Autorzy raportu uważają, że problem
przemocy w Józefowie jest słabo rozwiązany, że brakuje wyspecjalizowanej instytucji,
która mogłaby zająć się tym w sposób całościowy. Wyjściem z tej sytuacji mogłoby być
nawiązanie współpracy z odpowiednimi
placówkami w Warszawie.

Patologia w szkole
Według autorów raportu problem narkomanii ma w Józefowie charakter incydentalny. Nauczyciele i pedagodzy szkolni
nie stykają się obecnie ze zjawiskiem nar-

y społeczne Józefowa”
ności” świadczyć może o powierzchowności
tej analizy (ze względu na czas, ograniczony zasięg i koszt przeprowadzenia badań).
Zgadzam się ze stwierdzeniem, że „Strategia władz miejskich powinna być nakierowana na tworzenie alternatywnych form
spędzania wolnego czasu”, np. przez sugerowane w raporcie na str. 23 sprawdzone wzorce partnerstwa publiczno-prywatnego.
Nie podzielam opinii wyrażonej w raporcie na str. 42, jakoby w Józefowie „nie ma
żadnej ciekawej oferty kulturalno-edukacyjnej wobec osób starszych” – Uniwersytet
III Wieku i oferta MOK-u, koncerty organizowane cyklicznie w kościołach są tego absolutnym zaprzeczeniem.
Zgadzam się z tymi konkluzjami raportu,
które mówią o potrzebie poświęcenia większej uwagi młodzieży w wieku licealnym i studentom mieszkającym się w Józefowie, Skarżą
się oni na brak atrakcyjnych miejsc, w których mogliby się spotykać w wolnym czasie.
Józefów będący swego rodzaju enklawą

komanii, chociaż w poprzednim badaniu,
z 2004 roku, 4 procent dzieci przyznało się
do kontaktu z narkotykami.
Zmniejszyła się skala przemocy wśród
dzieci w szkołach. Cztery lata temu 18 procent uczniów skarżyło się na prześladowania ze strony rówieśników, obecnie ten odsetek spadł do około 8 procent. Nauczyciele
i pedagodzy są teraz bardziej wyczuleni na
problem przemocy i w szkole i w domu. Gdy
odkryją, że wobec dziecka stosowana jest
przemoc, starają się interweniować.
Niepokojącym zjawiskiem jest natomiast
zwiększająca się liczba przestępstw popełnianych przez nieletnich. W liczbach bezwzględnych nastąpił wzrost z 5 w pierwszym półroczu 2007 r. do 24 w analogicznym
okresie 2008 roku. Być może wzrost ten
spowodowany jest większą wykrywalnością
przestępstw przez policję, która dysponuje
teraz systemem monitoringu.

Zaniedbana młodzież
Autorzy raportu zwrócili szczególną
uwagę na starszą młodzież w wieku licealnym i studenckim, która uczy się poza Józefowem. Ta młodzież nie uczestniczy w życiu
miasta, poszukuje rozrywki głównie w Warszawie, ponieważ – jak twierdzi – nie znajduje dla siebie w Józefowie atrakcyjnych
sposobów na spędzenie wolnego czasu.
Przedstawiciele tej grupy wiekowej uważają, że istniejące w Józefowie kluby i formy

na tej mapie Mazowsza – pomiędzy aglomeracją warszawską, a Otwockiem, nie ma problemów na tym gruncie, bo nie ma miejsc,
które mogłyby być źródłem takowych, jak
twierdzą niektórzy respondenci. Młodzież
i dorośli szukają zatem szansy dla siebie poza
Józefowem, traktując go jako „sypialnię”.
Zagadnienie zaangażowania studentów
i licealistów józefowskich zostało przeze
mnie dostrzeżone jeszcze zanim przeczytałem ów raport i znalazło swoje odzwierciedlenie w planie pracy komisji na rok 2009,
której jestem przewodniczącym.
Elżbieta Turek – kierowniczka MOPS,
członkini Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
W raporcie wyrażono opinię, że w Józefowie w ostatnich latach nie zaobserwowano wzrostu liczby osób uzależnionych
od alkoholu, mimo że liczba mieszkańców
miasta powiększyła się od 2004 roku prawie
o 1500 osób. Mnie jednak niepokoi zjawisko,
z którym stykam się w swojej pracy, a mianowicie przemoc w rodzinach dotkniętych
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uczestnictwa w kulturze przeznaczone są
głównie dla dzieci i młodzieży młodszej.
Dla nich nie ma odpowiednich miejsc na
spotkania klubowe ani, jak określają to autorzy raportu, „niezinstytucjonalizowanej
przestrzeni, która umożliwiłaby młodzieży
zagospodarowanie jej na własny sposób”.

Potrzebna głębsza współpraca
Mimo że w Józefowie alkoholizm i inne
negatywne zjawiska społeczne nie są zbyt
nasilone, to jednak należy zachować czujność i wypracować skuteczne formy interwencji oraz kontroli społecznej. Instytucje
powołane do tych ważnych zadań, takie
jak: policja, straż miejska, MOPS, przedstawiciele placówek edukacyjnych i służby
zdrowia, wspólnie tworzą Miejską Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Jednak ich współpraca polega głównie na
wzajemnym świadczeniu sobie usług. – Brak
jest natomiast – twierdzą w podsumowaniu
autorzy raportu – wspólnej wizji rozwiązywania problemów społecznych, szwankuje
także przepływ wiedzy i doświadczeń. Nie
ma również współdziałania z organizacjami
i instytucjami, wyspecjalizowanymi w rozwiązywaniu problemów patologii społecznej z sąsiednich miejscowości i z Warszawy.
Opracowała Barbara Skrzypińska
Tekst raportu dostępny na stronie
miasta www.jozefow.pl

alkoholizmem. W stosunku do ogółu mieszkańców nie ma tych rodzin wiele, ale alkoholizm i przemoc przechodzą tam z pokolenia
na pokolenie, podobnie jak ubóstwo i bezrobocie. Również w tych rodzinach spotykamy
się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi u dzieci. Znamy te rodziny, wiemy, gdzie
mieszkają, jesteśmy wyczuleni zwłaszcza
na los dzieci. Jednak udzielanie im pomocy
o charakterze długotrwałego wsparcia psychologicznego jest ograniczone. Dlatego zgadzam się z raportem, że przydałaby się w tym
zakresie większa współpraca z instytucjami
działającymi w Otwocku czy w Warszawie.
(Wypowiedzi autoryzowane)
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EKOLOGIA I ZDROWIE

Chronimy kasztanowce
Około 20 kwietnia rozpocznie się kolejne
już szczepienie kasztanowców na terenie
naszej gminy. Mamy tych drzew blisko 37,
a rosną głównie wzdłuż pasów drogowych
i na skwerkach. Szczepienie kasztanowców
powtarza się co 2-3 lata. Cały czas prowadzi je ta sama firma – Dez-Dar z Góry Kalwarii. Kasztanowce w Polsce niszczy groźny

szkodnik – szrotówka kasztanowcowiaczka.
Szczepienia okazały się skuteczną metodą
ochrony tych pięknych drzew przed szkodnikiem.
Osoby prywatne, które mają kasztanowce na swoich posesjach, mogą je zaszczepić
na własny koszt. W zależności od obwodu
drzewa cena szczepienia wynosi netto od

Recykling w liczbach
Około 80 procent mieszkańców Józefowa
sortuje śmieci, tzn. zbiera do osobnych worków opakowania z papieru i tektury oraz te
ze szkła i tworzyw sztucznych. Raz w miesiącu wystawia się worki przed posesję, skąd
zabiera je firma wywozowa uprawniona
do takiej działalności przez Urząd Miasta.
W ubiegłym roku pozyskano w ten sposób

197.88 ton papieru i tektury, 197.22 tony
szkła oraz 43.53 tony plastiku. Posegregowane śmieci stają się surowcami wtórnymi
i służą do produkcji nowych wyrobów. Ten
sposób produkcji jest tańszy, oszczędza
środowisko, zmniejszając wycinkę lasów,
a także ograniczając ilość śmieci na składowiskach. Przyczynia się również do zmniej-

Pływaj po zdrowie
Radni gminy Józefów zaniepokojeni są dużą absencją uczniów na zajęciach
sportowych prowadzonych na basenie. Miasto przeznacza na ten cel sporo
pieniędzy. Poprosiliśmy o rozmowę na ten temat doświadczonego pediatrę z naszej przychodni, lek. med. Honoratę Kosińską.
Jak ocenia Pani kondycję zdrowotną
dzieci w naszej gminie?
Generalnie dzieci są zdrowsze niż jeszcze
kilkanaście lat temu. Ich zęby są w lepszym
stanie, coraz rzadziej stwierdzamy próchnicę.
We wszystkich szkołach w Józefowie są gabinety stomatologiczne i myślę, że to procentuje. Jest zdecydowanie mniej zaniedbanych
skrzywień kręgosłupa, wymagających długotrwałej rehabilitacji czy leczenia szpitalnego.
Niestety zwiększa się liczba dzieci z wadami
postawy, spowodowanymi wiotkością mięśni
okołokręgosłupowych. Jest to skutek braku
ćwiczeń fizycznych, małej ruchliwości dziecka, przesiadywania godzinami przy komputerze. Taki tryb życia sprzyja również otyłości
dzieci. Dlatego zalecam rodzicom i dzieciom
zmianę niedobrych nawyków. Zamiast kupować dziecku kolejny gadżet, doradzam kupienie rodzinnego abonamentu na pływalnię
albo rowerów dla całej rodziny.
Dlaczego pływanie jest korzystne dla
dziecka?
Jest to sport, który można zalecić wszystkim, nie tylko dzieciom, ale im w szczególności, ze względu na to, że rosną i rozwijają się.
W czasie pływania pracują wszystkie grupy

mięśni i wszystkie stawy. Poza tym w wodzie jest znacznie łatwiej wykonywać nawet trudne ćwiczenia, ponieważ nasze ciało
znajduje się w odciążeniu. Kiedy pływamy na
centralne ośrodki mózgowe działa cały splot
bodźców spowodowany funkcjonowaniem
organizmu właśnie w odciążeniu, poziomym
ułożeniem ciała, które jest najkorzystniejsze
dla kręgosłupa, pogłębionym oddychaniem,
wreszcie masującym działaniem wody. Niższa temperatura wody niż ciała wzmacnia
naczynia krwionośne skóry, poprawia krążenie i przemianę materii. Pływanie, podobnie
jak każda forma systematycznego ruchu,
podnosi odporność organizmu. Ten rodzaj
aktywności, może lepiej niż inne sporty, rozwija u dziecka siłę, zręczność, koordynację
ruchów. Wzmacnia także poczucie pewności siebie. Dziecko ma satysfakcję, że coraz
swobodniej czuje się w wodzie. Pływanie jest
nie tylko formą ruchu, ale również odpoczynku psychicznego – stopniowo opadają
z nas emocje, pozbywamy się napięć. Badania naukowe udowodniły, że pod wpływem
ruchu w organizmie wydzielają się endorfiny,
nazywane potocznie hormonami szczęścia,
a więc bardzo poprawia się samopoczucie.
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60 do 120 zł plus 7 proc. VAT. Chcąc jeszcze
skuteczniej chronić kasztanowce można je
nie tylko zaszczepić na wiosnę, ale jesienią
założyć na pnie opaskę lepiącą lub pułapki,
do których także przyklejają się szkodniki.
Chętni do zaszczepienia swoich drzew
mogą zgłaszać się do Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska do Michała Piętki – tel. (022) 779
00 54. Lista chętnych zostanie przekazana
firmie Dez-Dar.

szenia opłat za wywózkę odpadów.
Szkoda, że argumenty te nie trafiają do
pozostałych 20 procent mieszkańców Józefowa, którzy nie przystąpili dotąd do sortowania śmieci. Miasto i tak płaci za wszystkich mieszkańców gminy. W ubiegłym roku:
126.183 zł i 34 gr. – to łączny koszt odbioru
odpadów od mieszkańców, zakupu worków
i akcji informacyjnej skierowanej do józefowian.

Czy pływanie może wspomagać leczenie niektórych chorób spotykanych wśród
najmłodszych?
Tak. Wskazane jest np. dla dzieci chorujących na astmę – pływając musimy bowiem
zsynchronizować ruchy z oddechem, co jest
korzystne przy wszelkich dolegliwościach
układu oddechowego. Dzieci z wadami postawy, garbiące się, znerwicowane, nadpobudliwe, a także te, które często się przeziębiają, też odnoszą korzyści z pływania. Jest
ono również najlepszą formą ćwiczeń fizycznych dla otyłych dzieci – zapewnia im lekkość
i angażuje wszystkie grupy mięśni. Zyskują
na tym także stawy obciążone nadmiarem
kilogramów. Pływanie nie jest zalecane dzieciom uczulonym na chlor i przy niektórych
chorobach skórnych. Ale to są pojedyncze
przypadki.
Dzieci w Józefowie mogą za darmo
korzystać z pływalni, bo szkoły otrzymują
fundusze na ten cel od miasta. Mimo to
wiele z nich, zwłaszcza nastolatków, często opuszcza zajęcia na basenie pod byle
pretekstem, a rodzice im to ułatwiają, pisząc usprawiedliwienia.
Rodzice w ten sposób na pewno szkodzą
dzieciom, bo rosnący i rozwijający się organizm dziecka wymaga ruchu, a pływanie jest
uniwersalnym, wyjątkowo korzystnym dla
zdrowia sportem. Dziwię się, że nastolatki
nie doceniają pływania, bo im szczególnie
powinno zależeć na ładnej sylwetce.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Barbara Skrzypińska

WYDARZYŁO SIĘ W KULTURZE

Kabaret z wyższych sfer
Ich pierwszy występ w MOK-u zapowiadany na 1 lutego br. nie doszedł do skutku
ze względu na chorobę Joanny Kołaczkowskiej. Bez niej kabaret Hrabi, w którego
skład, oprócz niej, wchodzą: Tomasz Majer,
Dariusz Kamys i Łukasz Pietach, oczywiście
nie mógł wystąpić! Ta drobna, ale jednocześnie wyjątkowo „dynamiczna” kobieta,
to filar słynącego z gigantycznego poczu-

cia humoru, powstałego w 2002 r. kabaretu, który nie boi się kpić z najtrudniejszych
problemów życia codziennego. W końcu
jednak przyjechali i wystąpili, a oczekująca ich publiczność nie mieściła się w sali
widowiskowej MOK-u. Chciałoby się rzec:
szkoda, że był tylko jeden występ! Program
kabaretu zatytułowany został: „Kobieta
i mężczyzna” i temu problemowi został

Walentynki z Wodeckim
Sala wypełniona do ostatniego miejsca.
Publiczność gawędziła z artystą, śpiewała,
robiła „falę”, wzruszała się i śmiała do łez.
Zbigniew Wodecki – o jego wszechstronności wiadomo od dawna: piosenkarz, kompozytor, trębacz, skrzypek, łowca talentów,
a nawet – juror „Tańca z gwiazdami”. Na
ten recital czekało wielu mieszkańców naszego miasta i 14 lutego, w walentynki, to
marzenie się spełniło.
Zbigniew Wodecki to artysta wyjątko-

Ale jazda!
Nostalgicznie i żartobliwie. Tylko takimi słowami można skwitować wspaniały
spektakl przygotowany przez Teatr im. K. I.
Gałczyńskiego w Michałowie oraz Towarzystwo Teatralne „Pod Górkę”, zatytułowany
„No i jak tu nie jechać…, czyli powrót Starszych Panów”, który mieszkańcy Józefowa
obejrzeli 8 lutego na deskach józefowskiego
MOK-u.
Przedstawienie złożone z niezapomnianych piosenek i skeczy Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory do muzyki Jerzego
Wasowskiego oraz Jerzego Derfla i Seweryna Krajewskiego bawiło i wzruszało, a wykonawca – Stanisław Górka (znany wszystkim jako Zbyszek z „Plebanii”) od początku

wy, znany z ogromnego poczucia humoru
i pracowitości. Na swoją pozycję w świecie rozrywki zapracował uczciwie. Urodził
się w 1950 r. w Krakowie, a muzyką zajął
się już w wieku 5 lat. Państwową Szkołę
Muzyczną II stopnia w Krakowie w klasie
skrzypiec skończył z wyróżnieniem. W latach 1968-1973 współpracował z zespołem towarzyszącym Ewie Demarczyk. Można go było usłyszeć również w zespołach:
Czarne Perły, gdzie grał na trąbce i Anawa,

zawładnął dość licznie zebraną tego wieczoru na sali publicznością. A wszystko za
pomocą gestu, tańca oraz śpiewu. Była to godzina opowieści
o życiu każdego z nas, ukazana
w czterech odsłonach – opowieściach o podróży.
Nie można nie wspomnieć
o towarzyszącej artyście na scenie Irenie Kluk–Drozdowskiej,
wspaniałej pianistce oraz koleżance z Towarzystwa Teatralnego
„Pod Górkę”, którego Stanisław
Górka jest liderem. Pianistka
swą grą podkreślała nie tylko
kunszt warsztatu aktorskiego
wykonawcy spektaklu, ale również charakter poszczególnych
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w całości poświęcony.
Każdej płci dostało się po równo. Żartownisie z Hrabiego kpili z przywar kobiet
i mężczyzn bez litości, ale także zachęcali
do oswajania się z nimi, a nawet – do ich
pokochania. Publiczność zaśmiewała się
do łez widząc się w krzywym zwierciadle
satyry. Niektórzy, początkowo oburzeni,
stopniowo zaczynali dostrzegać komizm
sytuacji. I o to przecież chodzi. Śmiejmy
się! Śmiech to zdrowie!

w którym grał na skrzypcach. Związany był
również z Piwnicą pod Baranami oraz Orkiestrą Symfoniczną PRiTV i Krakowską Orkiestrą Kameralną pod dyrekcją Kazimierza
Korda.
Karierę piosenkarską rozpoczął w 1972 r.,
debiutując na opolskim festiwalu. Zadebiutował i... zdobył nagrodę. Od tamtej pory
wylansował wiele przebojów. Jest również
twórcą muzyki teatralnej i filmowej. Artysta spotkał się w Józefowie z gorącym
przyjęciem i oby takich recitali było jak
najwięcej.

utworów. Jednym słowem przyczyniła się
do józefowskiego sukcesu przedstawienia.

Stanisław Górka

Pastelowy świat według Butowicza
Ciepłe, nieco rozmyte tony pasteli
sprawiają, że namalowane w ten sposób postacie stają się nierealne. Twarze
– uduchowione, natchnione. W pracach
tego artysty widać zainteresowanie barwą i modelem. Potrzebę „zabawy” kolorami. On po prostu kocha to, co robi.
Kazimierz Butowicz zaprezentował swoje rysunki oraz portrety podczas wernisażu,
który odbył się w MOK-u 6 lutego br. Prace

zgromadzone pod wspólnym tytułem „Pastelowe rytmy” ukazały fascynację autora
pięknem kolorów. Uchwycone w ruchu
tancerki flamenco, portrety, czy też karykatury pokazują kunszt warsztatu artystycznego rysownika, który wypracowuje już od
20 lat. Kazimierz Butowicz jest absolwentem wydziału malarskiego Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pochodzi ze
Szczecinka, ale po wielu latach artystycznej

wędrówki po Europie osiadł w Józefowie.
O sobie mówi, że jest najszybszym portrecistą na świecie. Daną postać potrafi narysować w 3 minuty! Błyskawicznie wychwytuje
cechy charakterystyczne osoby, którą portretuje, ale nie uwypukla jej wad.
Podczas wernisażu każdy gość miał niepowtarzalną okazję dostać od Kazimierza
Butowicza wspaniały prezent. Własny portret lub karykaturę. Szkoda tylko, że odwiedzających nie było zbyt wielu.
Teksty i foto Paweł Sadurski
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Miejska Biblioteka Publiczna
Laureaci literackiej nagrody Nobla
William Butler Yeats (70. rocznica śmierci) – nagroda
Nobla w 1923 r. Poeta i dramaturg irlandzki. Nagrodzony za
„uduchowioną twórczość poetycką oddającą w najwyższej
formie artystycznego ducha narodowego”. Na naszej półce
„Poezje wybrane”.
Michaił Aleksandrowicz Szołochow (25. rocznica
śmierci) – nagroda Nobla w 1965 r. Prozaik i publicysta rosyjski. Wyróżniony za „siłę artystyczną i prawdziwość epopei
o dońskim kozactwie w trudnych i przełomowych dla Rosji
czasach. Na naszej półce: „Cichy Don”, „Los człowieka”.
Mauryce Maeterlinck (60. rocznica śmierci) – nagroda
Nobla w 1911 r. Belgijski dramaturg, poeta i eseista. Nagrodzony za „wielostronną działalność literacką, a w szczególności za utwory dramatyczne, wyróżniające się bogactwem
wyobraźni i poetycką fantazją”. Na naszej półce: „Życie
pszczół”, „Chcę mówić jeno o złotych muszkach Ronsarda
tym, którzy ich nie znają, w ten sposób, jak się opowiada
o czymś, co się zna dobrze i bardzo kocha”, „Ślepcy”, „Pelleas i Melisanda”.
Frans Eemil Sillanpää (45. rocznica śmierci) – nagroda
Nobla w 1939 r. Powieściopisarz i nowelista fiński. Wyróżniony za głęboką analizę życia fińskich chłopów i wyborne
pisarstwo obejmujące ich obyczaje oraz więzi z przyrodą. Na
naszej półce: „Słońce życia”, „Śmierć i zmartwychwstanie:
opowieść o życiu i śmierci prostego człowieka w Finlandii”.
Singrid Undset (60. rocznica śmierci) – nagroda Nobla
w 1928 r. Norweska powieściopisarka i nowelistka. Nagrodą
Nobla uhonorowana za niezapomniany obraz skandynawskiego średniowiecza. Na naszej półce: „Gymnadenia”, „Krystyna, córka Lawransa”, „Olaf, syn Auduna”.
Pär Lagerkvist (35. rocznica śmierci) – nagroda Nobla w 1951 r. Poeta, prozaik, dramaturg i krytyk szwedzki.
Uhonorowany za „siłę artystyczną i absolutną niezależność
sądów”. Na naszej półce tegoż autora: „Zło”, „Gość w rzeczywistości”, „Wybór prozy: Karzeł, Sybilla, Śmierć Ahasvera,
Pielgrzym na morzu”.
Isaac Bashevis Singer (105. rocznica urodzin) – nagroda
Nobla w 1978 r. Pisarz amerykański, piszący w języku jidysz.
Nagrodzony za „pełną uczucia sztukę prozatorską, która
wyrastając z polsko-żydowskiej tradycji kulturowej porusza
jednocześnie odwieczne problemy całej ludzkości”. Na naszej
półce: „Niewolnik”, „Rodzina Muszkatów”, „Spinoza z ulicy
Rynkowej”, „Spuścizna”, „Szosza”, „Śmierć Matuzalema
i inne opowiadania”, „Urząd mojego ojca”, „Dwór”, „Krótki
piątek”, „Cienie nad rzeką Hudson”, „Późna miłość i inne”.
Elias Canetti (15. rocznica śmierci)– nagroda Nobla
w 1981 r. Austriacki poeta i dramaturg. Wyróżniony za
„utwory odznaczające się światopoglądowym bogactwem
i siłą artystyczną”. Na naszej półce: „Auto da fé”, „Ocalony
język: historia pewnej młodości”, „Pochodnia w uchu”.
Karl Gjellerup (90. rocznica śmierci) – nagroda Nobla
w 1917 r. Pisarz duński, tworzący także w języku niemieckim, twierdził, że prawdziwe zrozumienie znaleźć można jedynie w Niemczech. Nagrodzony za „różnorodną twórczość
poetycką i wzniosłe ideały”. Na naszej półce: „Wędrowcy
świata: romans poetyczny w trzech księgach”, „Młyn na
Wzgórzu”.
Mariola Ładna

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W JÓZEFOWIE
1.03.09, godz. 18.00
Wieczór autorski Emiliana Kamińskiego.
Cena biletów – 15 zł. Przedsprzedaż od 24
lutego w godzinach 14.00–18.00.
6.03.09, godz. 18.00
Wernisaż wystawy malarskiej Judyty Krawczyk-Domańskiej pn. „Pierwsze”. Na wystawie artystka proponuje obrazy olejne, w których odwołuje się do koloru podstawowego,
czerwieni, żółci, niebieskiego. W swoich abstrakcyjnych kompozycjach poprzez zestawienia barw poszukuje relacji i duchowości. Krótkie formy zbliżające się do znaku tworzone
na papierze tuszem, akwarelą oraz kredkami
– to druga część wystawy – a tematem tych
miniaturowych form jest człowiek. Portrety ludzi w kontekście przestrzeni życiowych
– samotności, relacji z drugim człowiekiem,
macierzyństwa, sfery duchowej.
Judyta Krawczyk-Domańska – absolwentka
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych we
Wrocławiu. Studentka malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni
Leona Tarasewicza oraz w pracowni malarstwa ściennego u profesora Edwarda Tarkowskiego.
8.03.09, godz. 18.00
Spektakl teatralny pt. „Wakacjuszka” w wykonaniu Emilii Krakowskiej. Sztuka powstała
na podstawie bestsellera o tym samym tytule autorstwa Zofii Mierzyńskiej. Reżyseria:
Janusz Dymek, dyrekcja artystyczna: Robert
Talarczyk, scenografia: Ewa Satalecka.
Po spektaklu odbędzie się spotkanie z aktorką przy symbolicznym kawałku tortu i herbacie Bio-Activ, na które zaproszona jest cała
publiczność. Widzowie mają okazję sfotografować się z aktorką.
Cena biletu: 10 zł – przedsprzedaż od 2.03.09
w godzinach 14.00–18.00.
Spotkaniu towarzyszy wystawa malarstwa
„Moje kobiety” – Hanny Lewandowicz-Galas.
13.03.09–25.03.09, wystawa papieskich
znaczków pocztowych
Składa się z 20 kolekcji polskich i słowackich
filatelistów. Prezentowane zbiory stanowią
wspaniałą kronikę filatelistyczną życia Ojca
Świętego. Wystawę można oglądać w godzinach 12.00–19.00 w dzień powszedni.
Organizator: Poczta Polska
14.03.09, godz. 17.00
Seans filmowy „Mała Moskwa”. Wstęp
wolny.
15.03.09, godz. 18.00
Koncert pt. „Antonin Dworzak i jego muzyka” w wykonaniu chóru „Rubikon”. Program:
Antonin Dworzak: z „Melodii cygańskich” op.
55, z „Pieśni biblijnych” op. 99, z „Duetów
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morawskich”, Aria Rusałki z opery „Rusałka”,
Aria Wodnika z opery „Rusałka”, „Melodia”
na wiolonczelę i fortepian. Kierownik i dyrygent zespołu – Anna Vranova. Wstęp wolny.
19.03.09, godz. 18.00
Imieniny Miasta Józefowa – organizowane
pod patronatem Burmistrza Miasta Józefowa Stanisława Kruszewskiego. W programie:
I. część oficjalna, II. część artystyczna – „Druga Maryla Show” – występ śpiewającego
sobowtóra Maryli Rodowicz. Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Józefowa, Miejski Ośrodek Kultury. Wejście na zaproszenia.
21.03.09, godz. 11.00
„Pod Bajdułem”, spotkanie z panią Izabelą
Klebańską, autorką scenariuszy programów
telewizyjnych dla dzieci i młodzieży, takich
jak „Tut turu” i „Miganki” (nauka języka migowego dla dzieci). Prosimy o potwierdzenie
przybycia pod numerem telefonu: 22 78922-84, agnieszka.jung@mokjozefow.pl
21.03.09, godz. 18.00
Koncert muzyki klasycznej w wykonaniu
kwartetu „Maes-Trio” w składzie: Marzena
Mikuła-Drabek – założycielka zespołu, pianistka, kompozytorka, autorka wszystkich
aranżacji wykonywanych utworów, Jacek
Gros – pierwszy skrzypek i solista orkiestry
Teatru Rozrywki w Chorzowie, Dariusz Kasperek – jedyny w Polsce klarnecista, który
otrzymał Złotą Płytę (za wykonanie partii
solowych w nagraniu albumu z Kałudim Kałudowem „Canzonetta”). Rzadko spotykane
zestawienie instrumentów oraz indywidualny
styl aranżacji sprawiają, że utwory wykonywane przez trio charakteryzuje niepowtarzalne, ciepłe i głębokie brzmienie. W programie utwory: J.S. Bacha, L. van Beethovena,
G.F. Haendela, W.A. Mozarta, K.M. Webera,
F. Schuberta, F. Chopina, C. Nielsena, C. Francka etc. Wstęp wolny.
22.03.09, godz. 18.00
Koncert poetycko-muzyczny pn. „W poszukiwaniu miłości” na podstawie wierszy
Barbary Białowąs i muzyki skomponowanej
do nich przez: Mikołaja Hertla, Mieczysława
Jureckiego, Romana Ziemiańskiego, Grzegorza Góralczyka, Marka Kędziorka, Darka Rączki, Dariusza Samoraja i Marcina Musiała.
Koncert „W poszukiwaniu miłości” przekonuje, że miłość do przyrody i człowieka jest solą
życia. Wstęp wolny.
28.03.09–29.03.09
Obchody 35-lecia działalności Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów – oddział
w Józefowie. W ich ramach część artystyczna
i spotkanie przy herbatce. Wejście tylko na
zaproszenia.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku
– poleca Antoni Gudaj
11 lutego br. józefowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku rozpoczął ósmy semestr
kształcenia. Podstawowa działalność to:
– wykłady stacjonarne – w każdą środę
o godz. 17.00 w klubie Hydrofornia;
– wykłady wyjazdowe – 4-5 na semestr;
– zbiorowe wyjazdy na wystawy czasowe
lub stałe do muzeów warszawskich;
– zbiorowe wyjazdy do Warszawy na niektóre spektakle teatralne dotyczące kultury
polskiej.
Oprócz wymienionej działalności organizowane są wycieczki rowerowe, spacery
z kijkami i zajęcia na basenie. Ponadto spotkania okolicznościowe z okazji głównych
świąt kościelnych i państwowych, a także
zabawy sylwestrowe i karnawałowe.
Aktualnie celem zarządu UTW jest, aby
w bieżącym semestrze wiosennym wśród
wykładowców było jak najwięcej osób
mieszkających w Józefowie. Udało się to uzy-

skać w 50 proc.: na 19 wykładów 9 będzie
prowadzonych przez wykładowców z Józefowa. Są to, w kolejności prowadzonych zajęć: prof dr hab. Bronisław Sitek, dr teologii
Monika Waluś, mgr Daniela Czernianin, dr
nauk humanistycznych Wojciech Stańczak,
dr nauk ekonom. Wojciech Burzyński, mgr
inż. Witold Michałowski, dr inż. Andrzej
Gębala, dr nauk humanistycznych Wojciech
Michera.

PROGRAM WYKŁADÓW
W VIII SEMESTRZE WIOSENNYM
2008/2009
(dostępny także na www.jozefow.pl)
W lutym odbyły się następujące wykłady:
prof. dr hab. Bronisław Sitek – „Pierwotne
chrześcijaństwo. Prześladowania chrześcijan
od czasów dawnych do współczesnych”,
mgr Marek Łasisz – „Hernan Cortez i podbój
imperium Azteków”, mgr Edward Jakubo-

Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji poleca:
ostatniego dnia funkcjonowania lodowiska, 15 marca, odbędzie się piknik oficjalnie zamykający józefowski sezon łyżwiarski. W programie imprezy, która
rozpocznie się o godz. 11 na wydzielonej
części lodowej tafli, znajdą się konkursy
sprawnościowe – przeciąganie liny, prze-

jazdy slalomem, pod bramkami itp. Poza
tym, w ramach podziękowania za wysoką frekwencję, ICSiR zorganizuje grilla
dla wszystkich klientów. Warto zaznaczyć, że warunkiem przeprowadzenia
pikniku będą sprzyjające warunki atmosferyczne.

MLKS Józefovia Józefów poleca:
Tenis stołowy
IV liga grupa B:
Lider rozgrywek i główny faworyt do
awansu do III ligi – Józefovia Józefów
– 8 marca o godz. 11 podejmie najsłabszą
ekipę w zestawieniu, Meran II Otwock. Mecz
w ramach trzeciej kolejki grupy awansowej
odbędzie się w Miejskiej Hali Sportowej
w Karczewie.
V liga grupa B:
Już 15 marca tenisiści MLUKS Józefovii
II Józefów podejmą, w ramach czwartej kolejki grupy spadkowej V ligi, zespół Mazovii
II Mińsk Mazowiecki. Dwa tygodnie później,
29 marca, podopieczni Pawła Chułerańskiego zmierzą się z Bronią II Radom. Oba pojedynki odbędą się o godz. 11 w Miejskiej Hali
Sportowej w Karczewie.
Piłka nożna:

Piłkarze Józefovii Józefów, w ramach
ostatniej fazy przygotowań do rundy wiosennej rozegrają w marcu cztery mecze kontrolne, które – miejmy nadzieję – pozwolą na
wyeliminowanie zimowych niedociągnięć
w grze i zagwarantują obu seniorskim ekipom znad Świdra wywalczenie upragnionych promocji do wyższych lig.
Poniżej terminarz marcowych sparingów:
1 marca Józefovia Józefów – Korona Jadów
7 marca Józefovia Józefów – Marcovia Marki
8 marca Józefovia Józefów – Rokola Otwock
Wielki
14 marca Józefovia Józefów – Legionovia
Legionowo
A-klasa grupa III:
Najlepsza ekipa jesieni, a zarazem muro-

nad Świdrem

wicz – „Agresja i przemoc w rodzinie”.
Planowane:
4 marca – dr nauk teolog. Monika Waluś
– „Kobiety w historii Kościoła”;
11 marca – mgr Marek Łasisz – „Kultura
i cywilizacja Majów”;
18 marca – mgr Maciej Ostrowski – „Zagadnienia meteorologii w życiu i jej wpływ
na zdrowie i samopoczucie”;
25 marca – mgr Daniela Czernianin
– „Sławne Polki – Maria Curie-Skłodowska”;
1 kwietnia – dr Wojciech Stańczak – „Nieznany Jan Kochanowski. Renesans wojenny”;
8 kwietnia – mgr Jerzy Prokopiuk – „Od
Bogini Wielskiej Matki do Najświętszej Marii
Panny”;
15 kwietnia – dr Waldemar Kuczyński
– „Co oznacza niepodległość Polski w XXI
wieku?”;
22 kwietnia – mgr Przemysław Głowacki
– „Sztuka francuska w XVIII wieku”;
29 kwietnia – mgr Maciej Erdman – „Tajemnice warszawskich pomników”
(Program wykładów w maju i czerwcu podamy w następnym nr JnŚ)

dwa ostatnie weekendy marca w hali
sportowej ICSiR będą stały pod znakiem
piłki nożnej. W rozgrywkach będą mogli
wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Czas trwania pojedynków grupowych, oczywiście podzielonych
na kategorie wiekowe, wyniesie 2 x 10
minut, a dla najlepszych przewidziane są
puchary i upominki.

wany pretendent do awansu do ligi okręgowej, Józefovia Józefów, w sobotę, 28 marca
podejmie na własnym boisku trzecią siłę
rozgrywek, Sokoła Kołbiel. Mecz w ramach
drugiej kolejki rundy rewanżowej odbędzie
się na stadionie przy ul. Dolnej 19.
B-klasa grupa III:
Piłkarską wiosnę w Józefowie zainaugurują zawodnicy Józefovii II Józefów.
Podopieczni Grzegorza Ognichy w pierwszej kolejce rundy wiosennej podejmą
na własnym stadionie Przelew Glinianka.
Spotkanie odbędzie się w sobotę, 21 marca na boisku przy ul. Dolnej 19. Tydzień
później trzeci zespół B-klasy zmierzy się
na wyjeździe z liderem rozgrywek – Gromem Lipowo. Będzie to tzw. mecz o sześć
punktów. Jeśli zawodnicy z Józefowa marzą o awansie, będą musieli to starcie
wygrać.
Maciej Piłat
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Ocalić od zapomnienia cd.
Artykuł pt. „Ocalić od zapomnienia” jest
bardzo ciekawy dla tych mieszkańców Józefowa, którzy interesują się powstaniem
i rozkwitem miasta oraz chcą poznać ludzi,
którzy je tworzyli.
Proponuję kilka uzupełnień. Po pierwsze, aby uzyskać status miasta ktoś musiał
zrobić rozeznanie u władz, przygotować
wniosek. Tą osoba była p. Stefania Kozłowska – Naczelniczka Miasta. O tej pani należy
pamiętać.
Do kręgu osób zasłużonych powinno
się dopisać Mariana Litwiniuka. Był on wiceprzewodniczącym Rady Miasta i twórcą
rozwoju rzemiosła w Józefowie. Należałoby też zaliczyć do tej grupy mieszkańców
Michalina, którzy przyczynili się do budowy Szkoły Podstawowej nr 2. To m.in.
p. Sobczyński z ul. Teatralnej i p. Szwed z ul.
Słonecznej. Brakuje mi też nauczycieli z placówki w Michalinie.
Należałoby wspomnieć o wskrzeszeniu

Jak zostałem As-em
W środę zostałem, tak koło południa. Poszedłem na spacer z psem do lasu. Pies biegał
szczekając wesoło i domagając się zabawy,
a ja jakoś nie miałem powodu do radości.
Jak co dzień rzucały mi się w oczy fruwające
wszędzie foliowe reklamówki i pozostawione
pod drzewami puszki po piwie i butelki.
W tę środę było ich jakby więcej niż zwykle. I chyba dlatego wziąłem do ręki zosta-

Dziękuję Panu za słowa uznania, których
tu nie cytuję, i za cenne uwagi do tekstu
„Ocalić od zapomnienia”. Pisząc go miałam
nadzieję, że wielu Czytelników włączy się

do dyskusji, uzupełniając moją subiektywną
listę. Znalazłoby się na niej znacznie więcej
osób, miałam jednak nadzieję, że Czytelnicy
„JnŚ” hojnie sypną nazwiskami tych, którzy
ich zdaniem na wyróżnienie zasługują. Byli
przecież i są w Józefowie ofiarni działacze
społeczni, świetni nauczyciele i lekarze, wielu ludzi, którzy codzienną pracą ułatwiają
nam życie, przyspieszają rozwój miasta. Powinno się o nich mówić, może – niektórych
– zaproponować radnym jako kandydatów
do tytułu „Zasłużony dla Miasta”. Może
– niektórych – wytypować jako patronów
ulic. Coraz więcej w naszym mieście uliczek
z nazwą „Bez nazwy”. Cóż by komu szkodziło, aby rozejrzeć się w historii Józefowa
(patrz książki Józefa Marta) i zacząć nadawać tym uliczkom imiona swojskie, np. Kazimierza Ożarzewskiego (inicjator budowy
pierwszej szkoły w Józefowie i jej kierownik) czy Małgorzaty Hillar (poetka, mieszkała w Józefowie i tu jest pochowana). To
przecież buduje lokalny patriotyzm.
Elżbieta Krakowiak

wioną na pieńku, świeżutką jeszcze reklamówkę i włożyłem do niej leżące obok dwie
puste butelki. To samo zrobiłem z kilkoma
puszkami. Reklamówka zapełniła się szybko.
Postawiłem ją na skraju lasu i mogłem zająć
się psem i rzucaniem mu patyków.
Następnego dnia wziąłem na spacer swoje
reklamówki i rękawiczki jednorazowe. Już bez
wstrętu zbierałem pozostałości po leśnych
imprezowiczach. Pies też był zadowolony, bo
gdy skończyłem, mogłem już rzucać mu pa-

tyki wszędzie, nie zastanawiając się nad tym,
czy nie wbiegnie w jakąś stertę puszek, czy
potłuczone butelki.
Tego dnia po obiedzie, przeglądając „Józefów nad Świdrem“, żona powiedziała:
„Wiesz, ktoś nazwał osoby sprzątające śmieci w lesie Anonimowymi Sprzątaczami, czyli
AS-ami. Fajnie, prawda?“.
Uśmiechnąłem się. Nie wiedziała, że właśnie podała obiad prawdziwemu AS-owi.
Nazwisko i adres znane redakcji

Towarzystwa Przyjaciół Józefowa, którego
inicjatorem był w 1999 r. Józef Król. Wybrany został 7-osobowy zarząd, któremu przewodniczy Janina Witkowska, przyczyniając
się do rozwoju edukacji kulturalno-historycznej społeczeństwa Józefowa.
Przy tej okazji, moim zdaniem, powinno się zareklamować album „Józefów nad
Świdrem” wydany w 40. rocznicę uzyskania
praw miejskich oraz książkę Janiny i Józefa
Mart pt. „Nasz Józefów”. Wydawnictwa te
nie są znane większości mieszkańców miasta – a bardzo szkoda. Z pewnością o naszym mieście i jego powstaniu nie wie młodzież w wieku szkolnym i starszym. Czy nie
należałoby o tych sprawach mówić w szkołach na lekcjach historii?
Edward Babik

Od Autorki

WAŻNE TELEFONY

Nabór cheerleaderek

Burmistrz Stanisław Kruszewski i wiceburmistrz Marek Banaszek: 022 779 00
25. Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego: 022 779 00 00, fax 022 779 00 15.
Przewodniczący Rady Miasta Cezary Łukaszewski: 022 779 00 40. Straż Miejska: 022 789 22 12. Policja: 022 789 21 07. Przychodnia Miejska: 022 789 21
21. Miejski Ośrodek Kultury: 022 789 20 26. Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych: 022 779 00 50. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: 022 789 53 93. Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji: 022 789 11 77

Miejski Ludowy Klub Sportowy Józefovia ogłasza
nabór dziewcząt do sekcji cheerleaders. Treningi grupy młodszej – do IV klasy szkoły podstawowej włącznie – będą się odbywały we wtorki i czwartki o godz.
17.30. Natomiast grupa starsza – V i VI klasa szkoły
podstawowej i gimnazjalistki – spotykać się będzie
również we wtorki i czwartki, ale o godz. 18.30. Opłata miesięczna za zajęcia, które prowadzi Iza Stępień,
wynosi 15 zł. Dodatkowe informacje na temat sekcji
można uzyskać w siedzibie klubu, przy ul. Dolnej 19
lub na stronie internetowej www.jozefovia.pl.
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Przeprowadzka przedszkola
Przedszkole Szczęśliwych Dzieci przygotowuje się
do przeprowadzki do nowego budynku o powierzchni ponad 500 m kw. Budynek może przyjąć setkę dzieci w pięciu grupach wiekowych i będzie miał własny,
nowoczesny plac zabaw. Oprócz zajęć dydaktycznych
i plastycznych przedszkole oferuje zajęcia korekcyjne
i z rytmiki, naukę języka angielskiego i pływania.

FOTOREPORTAŻ

nad Świdrem

Złote i diamentowe
To tylko ćwiczenia
gody – Pary na medal!

18 lutego odbył się przed Urzędem Miasta pokaz sprawności OSP. Tłumiono pożar i ratowano jego ofiary – jedno i drugie było pozorowane

Był poczęstunek i lampka szampana

Samorządowcy
w Sejmie

Jadwiga i Roman Demczukowie – pobrali się w 1944 r.

Przy wspólnym stole zasiadła wielopokoleniowa rodzina

20 lutego br. odbyło się uroczyste spotkanie par małżeńskich
obchodzących swoje złote i diamentowe gody. O imprezie tej piszemy na str. 4.
Fot. Elżbieta Krakowiak

19 lutego grupę działaczy samorządowych powiatu otwockiego,
z liczną reprezentacją Józefowa, przyjął Marszałek Sejmu Bronisław
Komorowski – czytaj na str. 5.
Fot. Wanda Zagawa
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Ś

Nasi dzielnicowi
Trzeba znać swojego dzielnicowego i sygnalizować mu niepokoje. W razie włamania czy wypadku korzystać z telefonu alarmowego – 112 lub dzwonić do oficera dyżurnego Komisariatu w Józefowie (022 789 21 07 – dyżur całodobowy).
O bezpieczeństwie w Józefowie – czytaj na str. 5

Grafikę opracował Kazimierz Bracha
W ubiegłym roku w Józefowie popełniono 452 przestępstwa, wykryto sprawców 313 z nich, a oznacza to wykrywalność w 69,1 proc.
józefowski komisariat ujawnił w ub. roku 35 nietrzeźwych kierowców i 58 nietrzeźwych rowerzystów. Skierowano 83 wnioski do Sądu Rejonowego w Otwocku, 952 grzywny w formie mandatów karnych.

