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otwock Krew darem ży-
cia. Oddając krew – ratujesz 
komuś życie. Takie i podob-
ne hasła zachęcają młodzież 
i  dorosłych do udzielania 
realnej pomocy chorym lu-
dziom. Statystyki mówią, że 
obecnie w Polsce jest ponad 
600 tysięcy honorowych 
krwiodawców i z dumą mogę 
stwierdzić, że w  tej liczbie 
mieszczę się i  ja, i młodzież 
ze „Słowaka”.

W Polsce pierwszy Ośrodek 
Przetaczania Krwi powstał 
już w  1935 roku w  Łodzi 
przy centralnej Stacji Wy-
padkowej. W 1936 roku ot-
warto w Warszawie Instytut 
Przetaczania i  Konserwacji 
Krwi z  Ośrodkiem Krwio-
dawstwa. Natomiast od 1958 
roku rozpoczął się planowy 
rozwój honorowego, czyli 
niepłatnego krwiodawstwa, 
a pobieraniem, konserwowa-
niem i przetwarzaniem krwi 
zajmują się wyspecjalizowane 
placówki. Każda osoba, która 
chociaż raz oddała krew lub 
jej składniki, otrzymuje tytuł 
Honorowego Dawcy Krwi. 

24 stycznia 2017 r. przed 
budynkiem Liceum Ogólno-
kształcącego nr III im. Juliu-
sza Słowackiego w Otwocku 
pojawił się „krwiobus”, czyli 
mobilny punkt poboru krwi. 
Nie pierwszy i  zapewne nie 
ostatni raz, ponieważ akcja 
oddawania krwi odbywa się 
tu cyklicznie już od 2004 
roku. Początkowo uczniowie 
wraz z  opiekunem jeździli 
do punktu krwiodawstwa 
w  Centrum Zdrowia Dzie-

cka w Międzylesiu. Od 2009 
r. zbiórki krwi organizowa-
ne są w  szkole i  dzieje się 
tak średnio trzy razy w roku. 
Za organizację akcji krwio-
dawstwa w  „Słowaku” jest 
odpowiedzialna pani Luiza 
Pokrzywińska (nauczycielka 
fizyki) i czyni to przy wspar-
ciu szkolnej pielęgniarki .

W styczniowej zbiórce w cią-
gu 4 godzin oddano przeszło 
16 litrów krwi. Dawcami 
byli nie tylko uczniowie lice-
um, ale również absolwenci 
„Słowaka” i  zainteresowani 
otwocczanie. Chętnych do 
oddania krwi było dużo, ale, 
niestety, nie wszyscy mogli 
to zrobić w tym dniu, ponie-
waż nie spełniali warunków 
jako krwiodawcy.

Miło było zobaczyć tak duże 
zaangażowanie młodzieży 
w akcję krwiodawstwa, ale to 
nie dziwi, ponieważ w „Słowa-
ku” wszelkie działania, których 
celem jest niesienie pomocy 
potrzebującym, zawsze zyskują 
szeroki odzew. I to był powód, 
aby przystąpić także do ak-
cji edukacyjnej „Twoja krew, 
moje życie” organizowanej 
w ramach programu  polityki 
zdrowotnej na lata 2015-2020, 
a służącej propagowaniu po-
staw prospołecznych wśród 
uczniów. Kolejne spotkanie już 
jest organizowane, a informa-
cje o terminie można znaleźć 
m.in. na stronie internetowej 
www.slowacki.eu.

Wakul

Piórem kronikarza:

Śmierć osoby bliskiej 
zawsze sprawia ból, 
a jeśli ta osoba zmarła 

nagle i była osobą czynnie za-
wodową, zasilającą rodzinny 
budżet, powoduje dodatkowo 
kłopoty finansowe i obniżenie 
standardu życia. Jednak nie 
w przypadku katastrofy smo-
leńskiej. Sprawiła ona, że 
śmierć osoby bliskiej, przy-
niosła niektórym fortunę na 
otarcie łez.

Aleksandra Potasińska, córka 
b. dowódcy Wojsk Specjalnych 
gen. Włodzimierza Potasiń-
skiego, wezwała w  ubiegłym 
roku MON do zawarcia ugo-
dy i zażądała 500 tys. zadość-
uczynienia i ponad 161 tys. zł.Ta 
druga kwota jest wskazana 
w  pozwie jako “pozostała do 
spłaty część zaciągniętego kre-
dytu hipotecznego”. MON za-
warł już wcześniej ugodę z cór-
ką generała przyznając jej 250 
tys. zł., jak zresztą wszystkim 
innym, którym ktoś z bliskich 
zginął w  katastrofie. Ugoda 
z córką generała Potasińskie-
go jest jedną z wielu, które są 
zawierane przed warszawskimi 
sądami. Rodziny występują 
nierzadko o  idące w  miliony 
zadośćuczynienia, odszkodo-
wania, podwyższenie rent dla 
dzieci, ale nie tylko. “Super Ex-
press” informował w ubiegłym 
roku o rodzinie Błasików, która 
otrzymała dodatkowo 750 tys. 
zł, czyli tyle samo, ile wdowa 
i  jej dorosłe dzieci otrzymały 
po katastrofie, w  2011 r., czy 
o ponad 5-milionowych rosz-
czeniach Beaty Gosiewskiej 
(45 l.). Żona zmarłego w ka-
tastrofie smoleńskiej wicepre-
zesa Prawa i Sprawiedliwości 
zszokowała opinię publiczną, 
domagając się ponad 5 mln 
zł odszkodowania dla sie-
bie i dwójki swoich dzieci za 
śmierć Przemysława Gosiew-
skiego pod Smoleńskiem. I to 
mimo faktu, że ma ponad 2 
mln zł oszczędności, a  jako 
europosłanka zarabia blisko 
100 tys. euro rocznie. Czego 
żąda Gosiewska? Jak podaje 
serwis OKO.press, 1,25 mln 
zł zadośćuczynienia dla siebie 
i  każdego z  dwójki jej dzieci, 

a do tego po 400 tys. zł odszko-
dowania na głowę. Razem daje 
to kwotę 4,95 mln zł. Na tym 
jednak nie koniec. Dodatkowo 
Gosiewska chce dla każdego ze 
swoich dzieci 72 tys. zł wyrów-
nania renty oraz dodatkowej 
renty w  wysokości 2 tys. zł. 
Zadbano także o  przyszłość 
najmłodszych. Ówczesny pre-
mier Donald Tusk przyznał 
wszystkim osieroconym w ka-
tastrofie smoleńskiej dzieciom 
rentę w wysokości 2 tys. zł, któ-
rą będą pobierać do 18. roku 
życia lub chwili ukończenia 
edukacji. W 2010 roku powią-
zana ze SKOK-ami Fundacja 
na rzecz Polskich Związków 
Kredytowych przyznała każ-
demu z  dzieci Gosiewskich 
2,5 tys. zł renty, która miała 
być wypłacana do 2013 roku. 
Taką samą kwotę dzieci Go-
siewskiego otrzymały od ZUS 
w  ramach renty po zmarłym 
ojcu. Razem: 890 tys. zł plus 
trzy comiesięczne renty dla 
dzieci (łącznie 7 tys. zł). Osta-
tecznie MON wypłacił posłan-
ce 750 tys. zł. Gosiewska na 
brak pieniędzy nie ma prawa 
narzekać. Takie wnioski pły-
ną z jej najnowszego oświad-
czenia majątkowego, które 
złożyła w kwietniu 2016 roku. 
Wynika z niego, że w 2015 roku 
zarobiła ponad 97 tys. euro, 
natomiast na koncie ma od-
łożone 1,4 mln zł oraz 107 tys. 
euro. Do tego należy doliczyć 
papiery wartościowe na kwotę 
blisko 290 tys. zł. Posiada rów-
nież samochód marki Toyota. 
Nie ma jednak ani domu, ani 
mieszkania. I to jest głównym 
argumentem, jakiego używa 
w  obronie swoich roszczeń. 
We wniosku o rekompensatę za 
śmierć męża Gosiewska pisze, 
że żyje w mieszkaniu o pow. 48 
metrów kwadratowych, stano-
wiącym własność matki Prze-
mysława Gosiewskiego.

„Ja nie mam renty po mężu, 
choć zginął na służbie w 2010 
(przysięgał poświęcić zdrowie 
czy nawet życie, zaczynając 
służbę w 2001). Renty odmó-
wiono mi, bo miałam tylko 36 
lat, a kiedy koledzy męża dopo-
minali się i mnie popchnęli by 

złożyć dokumenty, to unurzano 
mnie w błocie biurokracji i tyl-
ko upokorzono po nic” - opi-
suje swoją sytuację materialną, 
tak mocno kontrastującą z po-
łożeniem wdowy po Przemy-
sławie Gosiewskim wdowa po 
oficerze BOR Jacku Surówka, 
Krystyna Łuczak-Surówka. 
„Nie chcę niczyjej łaski. Lepiej 
lub gorzej radzę sobie od po-
nad 6,5 roku. Sama. Nie ocze-
kuję łaski, tylko szacunku i nie 
znam kraju, w których funk-
cjonariusz ginie na służbie, 
a wdowa nie dostaje renty. Poza 
własnym krajem i  własnym 
przykładem” – podsumowuje 
Krystyna Łuczak-Surówka.

- To niespotykana na całym 
świecie bezczelność - mówi 
o  roszczeniach Gosiewskiej 
w  rozmowie z  serwisem na-
Temat.pl Paweł Deresz, mąż 
zmarłej pod Smoleńskiem Jo-
lanty Szymanek-Deresz. - Chcą 
te pieniądze nie tylko wyrwać, 
ale wręcz zagrabić. Przecież to 
są wszystko państwowe pienią-
dze, nasze pieniądze - nie kryje 
oburzenia. Stanowisko Deresza 
podziela coraz więcej dzienni-
karzy, internautów i komenta-
torów politycznych. Nie potra-
fią zrozumieć, jak to możliwe, 
że osoba, która z tytułu kata-
strofy smoleńskiej otrzymała 
od państwa już tyle pieniędzy, 
która tak dobrze zarabia i ma 
tyle oszczędności wciąż dopo-
mina się o nowe środki – ko-
mentuje Paweł Deresz.

A tak na marginesie: premier 
Beata Szydło pochwaliła się, że 
emerytury od tego roku wzros-
ną średnio o 8 zł. Cóż, za wspa-
niałomyślność!

Andrzej Kamiński

zarobić na śmierci Najcenniejszy dar

Sąd może przyznać człon-
kom rodziny zmarłego sto-
sowne odszkodowanie, jeżeli 
wskutek jego śmierci nastą-
piło znaczne pogorszenie 
ich sytuacji życiowej, a także 
zadośćuczynienie pieniężne 
za doznaną krzywdę.
Podstawa prawna: art. 446  
§ 3 i 4 kodeksu cywilnego.

otwock 3 lutego 2017 r. 
w  godzinach porannych po 
raz enty w  tym roku stan 
powietrza w Otwocku został 
określony przez Inspekcję 
Ochrony Środowiska jako 
bardzo zły. Ocena została 
wydana na podstawie pomia-
rów stacji przy ul. Brzozowej: 
odnotowano  zawartość w po-
wietrzu pyłu zawieszonego 
PM10 na poziomie 180,6 
μg/m3  (dopuszczalne 50 μg/

m3), natomiast pyłu PM2,5 
na poziomie 157,1 μg/m3 
(dopuszczalne - 25 μg/m3). 

Zanieczyszczenia powietrza 
w  Otwocku będą tematem 
“Czadowego seminarium”, 
które odbędzie się w  śro-
dę, 8 lutego 2017 r. o  godz. 
17.00 w  Teatrze Miejskim, 
przy ul. Armii Krajowej 3. 
Organizatorzy: Komenda 
Powiatowa Policji w  Otwo-
cku oraz Prezydent Miasta 

Otwocka zapraszają na to 
spotkanie wszystkich miesz-
kańców miasta.

W  czasie seminarium 
przewidziane są prezentacje  
i  rozmowy dot. prawidło-
wego utrzymania kominów, 
ochrony przeciwpożarowej, 
ochrony powietrza, dotacji 
do wymiany źródeł ciepła, 
oraz prawidłowej gospodar-
ki odpadami. Wstęp wolny. 
Więcej na iOtwock.info.

Jak przegonić smog - czadowe seminarium
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Czy krematorium otwockie ma 
wpływ na smog?

Tym bardziej, że rad-
na Wielopolska jest 
lekarzem, pediatrą, 
więc z pewnością ma 
bardziej niż przecięt-

ny człowiek wyczulone „rada-
ry” na czynniki negatywnie 
wpływające na zdrowie. Stąd 
z pewnością wzięło się jej za-
niepokojenie nietypowym 
źródłem emisji spalin, a w kon-
sekwencji pytanie na komisji, 
która odbyła się 26 stycznia 
2017 r.

Faktem też jest, że to nie 
jedyna osoba zaniepokojona 
działalnością krematorium 
usytuowanego w Otwocku na 
ul. Batorego, obok szpitala 
powiatowego. Jakiś czas temu 
do naszej redakcji podob-
ne pytanie, czy raczej słowa 
oburzenia, przysłała jedna 
z czytelniczek, domagając się 
poruszenia przez nas sprawy 
na forum publicznym. Pani 
M. pisała: „To bulwersujące, 
że władze Otwocka pozwoliły 
na wybudowanie krematorium 
tuż przy szpitalu Powiatowego 

Centrum Zdrowia, przy wiel-
kim osiedlu mieszkaniowym 
i  vis-a-vis osiedla domków 
jednorodzinnych. To po prostu 
skandal, że ja i inni mieszkań-
cy tej okolicy dowiadujemy się 
o tym ostatni i to wtedy, kiedy 
to krematorium już pracuje 
pełną parą. Przecież, jak już 
się zorientowałam, krematoria 
są na ogół przy cmentarzach 
albo w specjalnych dzielnicach 
o charakterze przemysłowym, 
z dala od ludzkich siedzib, bo 
to nic przyjemnego mieć okno 
z widokiem na komin kremato-
rium zwłok”. Druga z kolei pani 
dzwoniła skarżąc się z powodu 
zadymiania przez tę instytucję. 

Próbując ustalić fakty i roz-
wiać wszelkie wątpliwości, 
wysłaliśmy do Exitusa pyta-
nie w tej sprawie cytując wy-
powiedź pierwszej z czytelni-
czek, ale żadnej odpowiedzi nie 
otrzymaliśmy. Dlatego udział 
w powiatowej komisji stał się 
okazją do wyjaśnienia kwestii.

Dokładnie rzecz biorąc 
Komisja Zdrowia, Rodziny 

i  Bezpieczeństwa Powiatu 
Otwockiego, która obrado-
wała 26.01.2017 r., miała 
się m.in. zająć omówieniem 
i ustaleniem stanowiska rad-
nych na pismo wojewody 
mazowieckiego z 21.12.2016 
r. Wojewoda informował 
w nim o postawionym Radzie 
Powiatu Otwockiego zarzucie 
łamania przepisów ustawy 
z dn. 15.04 2016 r. o działal-
ności leczniczej. Kolokwial-
nie mówiąc, do ministerstwa 
zdrowia została złożona skar-
ga, że dom pogrzebowy Exi-
tus reklamuje się na terenie 
ośrodka leczniczego, jakim 
jest PCZ, a co jest według ww. 
ustawy zabronione. Podobne 
pismo z ministerstwa zdrowia 
dostał także starosta otwocki.

Zarówno radni, jak i  sam 
starosta oddzielnie, ustalili, 
że zarzut jest nietrafiony, bo 
w rzeczywistości PCZ i dom 
pogrzebowy z prosektorium 
i krematorium działają w od-
dzielnych nieruchomościach, 
a tylko adres był zbieżny. Ale 

nawet on został już formal-
nie rozdzielony.

Po ustaleniu stanowiska 
w omawianej kwestii, korzy-
stając z obecności właściciela 
Exitusa, radni postanowili 
jeszcze rozwiać inne wątpli-
wości. I tu właśnie padło py-
tanie dr. Wielopolskiej - czy 
działalność krematoryjna nie 
ma wpływu na zanieczyszcze-
nie smogowe?

Pan Moch zdecydowanie 
stwierdził, że nie ma, po-
nieważ spalarnia w Exitusie 
posiada jeden z  najnowo-
cześniejszych piecy w Polsce 
służących do tego celu. Jest 
to urządzenie gazowe, o bar-
dzo wysokiej temperaturze 
spalania, wszystko, co się 
spala, zostaje wewnątrz pie-
ca, a przez filtry na zewnątrz 
wydobywa się tylko para. 
Jego zdaniem wyraźniejszy 
dymek unosi się z kominów 
odprowadzających spaliny 
z gazowego pieca grzewcze-

go, używanego przez wiele 
osób w domach, niż z komina 
jego krematorium.

Opinię właściciela Exitusa 
poparł wicestarosta Paweł 
Rupniewski, który opo-
wiedział zebranym histo-
rię mężczyzny notorycznie 
skarżącego się do niego na 
rzekomy smród z  palonych 
zwłok i dym wydobywający 
się z  krematorium nocami. 
Otóż wicestarosta postano-
wił sam naocznie sprawdzić 
doniesienia owego człowie-
ka i  jednej nocy wybrał się 
w  pobliże instytucji, ale - 
jak opowiadał - nic takiego 
jak w  owych skargach nie 
zauważył. Podczas kolejnej 
konfrontacji pan składający 
skargi stwierdził, że tej nocy 
której wicestarosta spraw-
dzał czy śmierdzi, akurat 
też nie stwierdził uciążli-
wości. W rezultacie p. Rup-
niewski zabrał skarżącego 
na „wycieczkę” do Domu 

Pogrzebowego Exitus, by 
sam przekonał się, jak działa 
spopielarnia. Mężczyzna na 
koniec przeprosił i  stwier-
dził, że bierze się szukać 
innego winowajcy dymienia. 

Spopielarnia to stosunkowo 
nowa inwestycja właścicieli 
otwockiego Domu Pogrzebo-
wego przy Batorego - teraz 
już 44a - na którą, jak wynika 
z  przebiegu powiatowej Ko-
misji, Rada Powiatu wyraziła 
wcześniej swoją zgodę. Dzia-
łalność tego typu instytucji 
w  naszym kraju wciąż budzi 
opory, ale przynajmniej otwoc-
czanie powinni się nastawić, 
że ta lokalna będzie rozwijać 
skrzydła, bo - jak przyznał 
podczas komisji Sławomir 
Moch - z terenu powiatu do-
konuje się teraz kilka do kil-
kunastu kremacji miesięcznie, 
ale tendencja jest wyraźnie 
wzrostowa. 

Kazimiera Zalewska

otwock Takie pytanie właścicielowi domu 
Pogrzebowego exitus Sławomirowi Mochowi na 
posiedzeniu Komisji zdrowia, rodziny i Bezpieczeństwa 
Powiatu otwockiego zadała radna Małgorzata Wielopolska. 
Po kolejnych tej zimy alarmach z powodu zanieczyszczenia 
powietrza, wszyscy stajemy się coraz bardziej podejrzliwi, 
gdy trafiamy na możliwą przyczynę powstawania tego 
zjawiska. Nie dziwi więc powyższe zapytanie. Obrady powiatowej Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa RP. Od lewej: radni 

Artur Brodowski, Małgorzata Wielopolska, Barbara Markowska, Krzysztof Boczarski, 
Paweł Rupniewski, Roman Zdunik.

reKlaMa

powiat 27 stycznia od-
było się otwarcie Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego, 
który będzie funkcjonował 
przy Powiatowym Centrum 
Zdrowia w Otwocku. Do 
nowocześnie wyposażonego 
oddziału będą przyjmowane 
osoby, które już nie wyma-
gają hospitalizacji, ale wciąż 
potrzebują fachowej opieki.
 

do zakładów opiekuńczo-
-leczniczych trafiają 
pacjenci, którzy po za-

kończonym leczeniu wyma-
gają specjalistycznej opieki, 
której nie będą mieli zapew-
nionej w domu. Nowo otwarty 
ZOL w Otwocku znajduje się 
w  budynku D szpitala przy 
ul. Batorego. Jest wyposażo-
ny w 20 nowoczesnych łóżek 
przeciwodleżynowych w poko-
jach jedno-, dwu-, trzech- lub 
czteroosobowych. ZOL jest 
przystosowany do przyjmo-
wania pacjentów niepełno-
sprawnych i  wymagających 
wzmożonego nadzoru me-

dycznego. Podczas uroczyste-
go otwarcia podkreślano, że 
oprócz atutu wysokiej jakości 
sprzętu, w  zakładzie zostali 
zatrudnieni świetnie wykwa-
lifikowani specjaliści.

Otwarcia nowego oddziału 
dokonali przedstawiciele po-
wiatu otwockiego: starosta Mi-
rosław Pszonka, wicestarosta 
Paweł Rupniewski oraz prezes 
szpitala Henryka Romanow.

W uroczystości, poprowadzo-
nej przez Marcina Ozdarskie-
go, dyrektora ds. medycznych 

szpitala, wzięli udział także 
wiceprzewodnicząca rady po-
wiatu Barbara Markowska, 
członkowie zarządu powiatu: 
Roman Zdunik, Aneta Bart-
nicka, Krzysztof Boczarski, 
przedstawiciele lokalnych sa-
morządów, radni powiatowi, 
przewodnicząca warszawskiej 
Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych Elżbieta Madejczyk 
oraz personel szpitala.

Kierownikiem nowego 
oddziału została pani Joan-
na Kielak.

ZOL obecnie nie ma pod-
pisanego kontraktu z NFZ, 
więc będzie świadczył 

usługi na zasadach komer-
cyjnych.

Katarzyna Bajer

zakład opiekuńczo-leczniczy przy PCz otwarty

Uroczyste otwarcie ZOL. Fot. Beata Poniatowska

Jak przegonić smog - czadowe seminarium
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powiat Otwocka poli-
cja wraz z Urzędem Celnym 
przeprowadzili w 2016 roku 
działania mające na celu 
rozpoznanie i zwalczanie na 
terenie powiatu otwockie-
go przestępczości związanej 
z urządzaniem nielegalnych 
gier na automatach.

Żeby w ogóle mówić o prob-
lemie nielegalności, trzeba 
zacząć od tego, jak ustawa 
o  grach hazardowych regu-
luje to zagadnienie. Art. 2 
ust. 3 ustawy o grach hazar-
dowych z  dnia 19 listopada 
2009 r. stanowi, że grami na 
automatach są gry na urzą-
dzeniach mechanicznych, 
elektromechanicznych lub 
elektronicznych, w tym kom-
puterowych, o wygrane pie-
niężne lub rzeczowe, które 
zawierają element losowoś-
ci. Wszystkie wymienione 
są potocznie nazywane „jed-
norękimi bandytami”. Urzą-
dzenia takie mogą znajdować 
się tylko w miejscach, których 
właściciele posiadają zezwo-
lenia lub koncesje na urzą-
dzanie takich gier. Niestety 
w bardzo wielu przypadkach 
omijają oni te przepisy, a to 
sprawia również, że dochód 
z maszyn nie jest księgowany 
i rozliczany.

Dlatego nie dziwią corocz-
ne działania otwockich funk-
cjonariuszy i celników. Z roku 
na rok są one coraz częstsze. 
Dla porównania, w 2015 roku 
otwocka policja wraz z Urzę-
dem Celnym II w Warszawie 
zabezpieczyła 30 automatów, 
a w 2016 aż 137 urządzeń do 
gier. Podczas zeszłorocznych 
działań sprawdzano, czy au-
tomaty i lokale, w których są 

umieszczone, figurują w ba-
zie danych Urzędu Celnego 
II w  Warszawie. Policjanci 
i  celnicy sprawdzali ich po-
chodzenie i  legalność oraz 
zezwolenia. Właściciele 
zatrzymanych automatów 
mogą zostać pociągnięci do 
odpowiedzialności za złama-
nie przepisów kodeksu kar-
no-skarbowego. Za to może 
im grozić kara grzywny do 
720 stawek dziennych, a na-
wet pozbawienie wolności do 
lat 3 lub obie te kary łącznie.

Jak informuje rzecznik KPP 
w Otwocku asp. sztab. Sylwia 
Durlik, zwalczanie tego typu 
nielegalnych działalności ha-
zardowych to nie tylko dzia-
łania „w  terenie”, ale także 
uświadamianie i walka prze-
ciwko nielegalnym punktom 
gier poprzez publikowanie na 
stronie internetowej KPP Ot-
wock wszystkich informacji 
o kontrolach i  ich skutkach, 
a także działaniach prewen-
cyjnych. Zbieraniem infor-
macji o naruszaniu przepisów 
ustawy o grach hazardowych 
zajmują się funkcjonariusze 
z referatu do walki z przestęp-
czością gospodarczą i  z  wy-
działu kryminalnego. Jak 
dodaje jednak pani rzecznik, 
pomimo działań i przeprowa-
dzanych kontroli, nie odnoto-
wujemy spadku tego rodzaju 
nielegalnej działalności.

Nikt tak na dobrą sprawę 
nie wie, czemu - pomimo 
dużego zaangażowania służb 
mundurowych - nielegalne 
automaty do gier dalej poja-
wiają się w przestrzeni pub-
licznej.

Jan Szczyrek

W ostatnich dniach głośno 
zrobiło się o poselskim 
projekcie ustawy w sprawie 
ustroju miasta stołecz-
nego Warszawy, a właś-
ciwie o nowej metropolii 
warszawskiej, w której 
skład miałyby wejść m.in. 
Otwock, Karczew, Józefów 
i Wiązowna. W przekazach 
medialnych pojawiło się 
dużo ogólnych sformuło-
wań, które mogą być my-
lące, dlatego w przejrzysty 
sposób chciałbym przed-
stawić samą koncepcję 
oraz jej wady i zalety.

W  założeniu, miasto 
stołeczne Warszawa 
miałoby objąć 33 

gminy - Warszawę oraz sze-
reg podwarszawskich gmin, 
w tym 4 gminy z terenu obec-
nego powiatu otwockiego.

Dla ułatwienia wprowadzę 
od razu rozgraniczenie pomię-
dzy samym miastem Warsza-
wą (w dalszej części felietonu 
nazywaną gminą Warszawa, 
na mapie zaznaczoną na gra-
natowo) oraz nową metropo-
lią warszawską, obejmującą 
33 gminy (w  dalszej części 
jako m.st. Warszawa).

Projekt ustawy przewi-
duje, że Warszawa stałaby 
się osobną gminą o statusie 
miasta, podzieloną tak jak 
obecnie na 18 dzielnic. Or-
ganami gminy byłaby rada 
gminy (w której skład wcho-
dziłoby 31 radnych) oraz bur-
mistrz gminy Warszawa. Od 
razu uspokajam – takie same 
mechanizmy obowiązywałyby 
w pozostałych gminach, więc 
Otwock czy Karczew zacho-
wałyby swoich włodarzy 
oraz rady gmin, wybierane 
w wyborach bezpośrednich. 
Sprawy dotychczas załatwia-
ne w Urzędach Gmin – dalej 
byłyby tam załatwiane. Gmi-
ny pozostałyby gminami.

Na czele m.st. Warszawy 
stałby prezydent, wybierany 
przez wszystkich mieszkań-
ców nowej metropolii. Co 
ciekawe, prezydent m.st. War-
szawy łączyłby dwie funkcje 
i  byłby automatycznie także 
burmistrzem gminy Warsza-
wa. W radzie m.st. Warszawa 
zasiadałoby 50 radnych – po 
1 radnym z każdej z 18 dziel-
nic gm. Warszawa oraz po 1 
radnym z  każdej z  32 gmin 
ościennych. Pomysł ten jest 
dość kontrowersyjny, gdyż 
rodzi pewne dysproporcje. 
Zarówno Mokotów liczący 
ponad 200 tys. mieszkań-
ców, jak i  choćby gm. Wią-
zowna, licząca ok 12 tys. 
os., byłyby reprezentowane 
przez 1 radnego. Rachunek 
jest prosty - radni podwar-

szawscy przeważaliby w  no-
wym organie. Ale nie ozna-
cza to, że mogliby wszystko 
przegłosować i  tym samym 
zdominować radę m.st. Pro-
jektodawcy zaznaczyli, że 
w  głosowaniach wymagana 
jest podwójna większość. Poza 
większością głosów w radzie 
(tj. przewagą głosów ZA nad 
PRZECIW w  danym głoso-
waniu), wymagane byłoby 
także uzyskanie takiej liczby 
głosów, że mieszkańcy repre-
zentowanych przez radnych 
gmin lub dzielnic stanowi-
liby większość ludności za-
mieszkałej na obszarze m.st. 
Warszawy. Czyli jednak waga 
głosu radnego z  Mokotowa 
byłaby większa od tego z Ot-
wocka czy Karczewa. Głosy 
podwarszawskich radnych, 
reprezentujących ok. 800 
tys. osób nie wystarczyłyby 
do przegłosowania radnych 
Warszawy, reprezentujących 
ponad 1,5 mln mieszkańców.

Wszystko wskazuje na to, że 
aktualne kompetencje gmin 
dalej pozostałyby w ich gestii. 
Miasto stołeczne Warszawa 
przejęłoby zadania związa-
ne z  kształtowaniem ładu 
przestrzennego, opracowy-
waniem strategii rozwoju czy 
też transportem publicznym.

Nie da się ukryć, że mamy 
problem z  równomiernym 
rozwojem aglomeracji war-
szawskiej. Poza stolicą dostęp 
do kultury, sztuki, opieki me-
dycznej czy transportu pub-
licznego jest dużo gorszy. Nie 
istnieje też wspólne planowa-
nie przestrzenne, co sprawia, 
że inwestycje w gminach nie 
są ze sobą skoordynowane.

W jaki sposób moglibyśmy 
zyskać na wprowadzeniu 
metropolii warszawskiej? 
Najbardziej zauważalny 
byłby rozwój publicznego 
transportu miejskiego. Był-
by on lepiej zorganizowany 
i  łatwiej dostępny. Prawdo-
podobnie nasze gminy zna-
lazłyby się także w  I  strefie 
biletowej, a  to przyniosłoby 
konkretne oszczędności dla 
mieszkańców przy zaku-
pie biletów. Skończyłyby 
się wieczne przepychanki 
podwarszawskich samorzą-
dów z Zarządem Transportu 
Miejskiego, dotyczące choćby 
kosztu funkcjonowania Szyb-
kiej Kolei Miejskiej.

Zmiany wymusiłyby rów-
nież modyfikację strategii 
rozwoju i  inwestycji ko-
munikacyjnych. Warszawa 
świadomie od lat prowadzi 
politykę ograniczania ruchu 
wjazdowego do Warszawy 
(wystarczy spojrzeć na dro-
gi dojazdowe z Otwocka do 
Warszawy – większość trasy 

jest jednopasmowa). Teraz 
musiałoby się to zmienić.

Łatwiej byłoby także pozy-
skać dotacje z  UE na zada-
nia wykraczające poza teren 
jednej gminy. Co więcej, 
może udałoby się w ten spo-
sób pobudzić niektóre lokal-
ne samorządy do działania 
i współpracy. Stagnację widać 
choćby na przykładzie gminy 
Karczew. Burmistrz Karcze-
wa w latach 2004 – 2014 r. 
pozyskał w  przeliczeniu na 
jednego mieszkańca raptem 
317,40 zł funduszy unijnych 
(Wiązowna - 1581,05 zł, Koł-
biel - 260,09 zł, Sobienie-
-Jeziory - 967,38 zł, Józefów 
- 4630,38 zł, Celestynów - 
947,02 zł, Otwock - 1938,91 
zł, Osieck - 2923,23 zł). 
Gmina Karczew zajmuje pod 
tym względem przedostatnie 
miejsce w pow. otwockim.

Zagrożenia płynące z  no-
wej ustawy? Podzielenie 
losu marginalizowanych 
dzielnic Warszawy, znajdu-
jących się na jej obrzeżach. 
Na razie wiele jest niewia-
domych, więc ciężko ocenić 
czy dzięki opisywanemu 
rozwiązaniu zyskalibyśmy, 
choćby pod względem prze-
prowadzanych inwestycji na 
terenach naszych gmin. Na 
pewno sytuacja nie wyglą-
da jednak tak, jak kreuje ją 
choćby prezydent Warszawy 
Hanna Gronkiewicz-Wal-
tz, mówiąc, że Warszawa 
utrzymywałaby z  podatków 
pozostałe gminy. Tego typu 
uwagi wydają się dość lek-
ceważące. Mieszkańcy pod-
warszawskich miejscowości 
płacą takie same podatki jak 
ci ze stolicy i Warszawa tak-
że zyskuje na ich obecności. 
Wielu z nich pracuje zresztą 
w  stolicy, więc uporządko-
wanie wpływów z podatków 
oraz przynajmniej częścio-
we zebranie ich do wspólnej 
puli wraz z  równomiernym 
rozdysponowaniem wydaje 
się zasadne.

Ważne jest także poszano-

wanie historii i tradycji pod-
warszawskich miejscowości. 
Otwock niedawno świętował 
swoje 100-lecie jako miasta. 
Karczew ma już niemal-
że 470 lat. Porzucenie tak 
pięknej historii i  dorobku 
z  pewnością spotkałoby się 
z protestami społecznymi.

Rozwiązania metropolitalne 
funkcjonują w wielu zachod-
nich stolicach. Berlin jest 
osobnym landem, Paryż tak-
że – metropolią paryską jako 
oddzielnym departamentem. 
Uważam, że musi dojść do 
zmian w zakresie aglomeracji 
warszawskiej, aby umożliwić 
jej równomierny i sprawied-
liwy rozwój. Obecne rozwią-
zania generują wiele proble-
mów i nierówności. Pytanie 
tylko czy zmiany powinny zo-
stać przeprowadzone w wyżej 
opisany sposób czy też w inny, 
nie idący tak daleko – np. 
poprzez zawiązanie związku 
gmin za pomocą ustawy me-
tropolitarnej.

Na razie za wcześnie, aby 
ferować wyroki. Należy po-
czekać na szczegóły, sam 
projekt też pewnie ulegnie 
jeszcze zmianom. Koncep-
cje unormowania stosunków 
wewnątrz aglomeracji war-
szawskiej rozpatruję jednak 
jako nadzieję na rozwój na-
szych terenów.

Pytanie tylko co z pozosta-
łymi gminami z powiatu ot-
wockiego? Zapewne zosta-
łyby włączone do sąsiednich 
powiatów. Tylko czy miesz-
kańcy nie stracą w ten spo-
sób – przecież od lat lokalna 
infrastruktura, jak drogi czy 
szpitale i  przychodnie, była 
tworzona pod kątem obec-
nego kształtu powiatu.

Temat jest bardzo ważny i nie 
należy od niego uciekać. Trze-
ba jednak podejmować decyzje 
rozważnie, aby podjęte działa-
nia nie przyniosły przypadkiem 
więcej strat niż korzyści.

Piotr Kwiatkowski, 
Radny Rady Miejskiej w Karczewie

Jednoręki problem

powiat We wszystkich 
wodociągach, znajdujących 
się na terenie powiatu, woda 
jest dobrej jakości i  spełnia 
formalne wymagania wody 
przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi - wynika z prze-
słanej do starosty „Oceny 
jakości wody w powiecie ot-
wockim w 2016 r.” dokonanej 
przez Państwowego Powiato-
wego Inspektora Sanitarnego 
w Otwocku. 

Sieć wodociągowa na te-
renie powiatu otwockiego 
wynosi 1030,7 km, a zaopa-
truje w wodę 103 086 miesz-
kańców. W trakcie tego roku 
sieć wydłużyła się o 8,59 km 
i  dostarcza wodę 1093 oso-

bom więcej niż w 2015 r.
W ciągu 2016 r. PPIS prze-

prowadzał badania próbek 
wody z 12 wodociągów pub-
licznych w miejscowościach: 
Otwock, Józefów, Glinki, 
Celestynów, Glina, Ostrów, 
Bocian, Rzakta, Lipowo, 
Majdan, Osieck, Sobienie 
Jeziory oraz z 3 wodociągów 
lokalnych - dwóch w Zagórzu, 
i  jednego w  Otwocku przy 
Szpitalu Klinicznym im. prof. 
Grucy. Nadzór sanitarny miał 
w 2016 r. znacznie mniej za-
strzeżeń do jakości wody 
z wodociągów niż w roku po-
przednim.

ZetKa     

dobra woda z wodociągów 

karczew okiem radnego Kwiatkowskiego

przeniosą nam stolicę 
do karczewa?

graf. tvn24.pl
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powiat Rynek pracy 
w powiecie otwockim ma się 
całkiem dobrze. Tak wynika 
z raportu, który 26 stycznia br. 
przedstawiła na posiedzeniu 
powiatowej Komisji Zdrowia, 
Rodziny i Bezpieczeństwa dy-
rektor lokalnego PUP Danuta 
Wolska-Rzewuska. Szcze-
gólnie, gdy jako podstawowy 
wskaźnik przyjmie się poziom 
bezrobocia, który na koniec 
2016 roku wyniósł tylko 6 
procent ogółu pracujących.

Powiat otwocki ma się pod 
tym względem lepiej niż całe 
województwo mazowieckie, 
gdzie przeciętnie stopę bezro-
bocia wyliczono na poziomie 
7,2%, i  lepiej niż kraj - gdzie 
wynosiła w analogicznym cza-
sie 8,3%.

Spadek bezrobocia nastąpił 
we wszystkich gminach po-
wiatu otwockiego. W grudniu 
2016 r. w otwockim Powiato-
wym Urzędzie Pracy zareje-
strowanych było 2795 bezro-
botnych, w  tym 1298 kobiet. 
To o  318 osób (ponad 10%) 
mniej niż w  grudniu 2015 r. 
Najwyższy spadek w liczbach 
bezwzględnych odnotowano 
w gminach Otwock, Karczew 
i Celestynów.

Obecnie najwięcej bezrobot-
nych jest w gminach: Otwock 
- 1177 osób (42,1%), Józefów 
- 407 (14,6%) i Karczew - 349 
(12,5%).

Co znamienne, spośród za-
rejestrowanych w  otwockim 
PUP bezrobotnych, z prawem 
do zasiłku są tylko 453 osoby 
(16,2%), reszta - 2342 oso-
by - do zasiłku prawa nie ma. 
W stosunku do grudnia 2015, 
liczba osób uprawnionych do 
zasiłku spadła o 21,4%.

Wynika to głównie stąd, że 
wśród mieszkańców powiatu 
otwockiego bez pracy bardzo 
duża grupa - aż 45,7% (1278 
osób) - to długotrwale bezro-
botni (bez pracy ok. 2 lat). W tej 
grupie 34% to osoby powyżej 

50. roku życia, a - 22,7% to z ko-
lei młodzi, do 30. roku życia.

Jak referowała dyrektor Da-
nuta Wolska-Rzewuska, do-
minująca większość zarówno 
spośród ludzi w średnim wie-
ku, jak i tych całkiem młodych 
ma problem ze znalezieniem 
pracy z  powodu słabego wy-
kształcenia - nieadekwatnego 
lub zdezaktualizowanego. Do-
bra wiadomość jest taka, że na 
poprawę wykształcenia osób 
bezrobotnych, o ile wykażą tym 
zainteresowanie, otwocki PUP 
ma środki. W 2016 r. na ten cel 
poszło ponad 3 mln 600 tys. 
z  samorządowego funduszu 
pracy, ze środków europejskich 
(EFS - 2 programy), łącznie 
ponad 2 mln 100 tys. i jeszcze 

kolejne kilkaset tysięcy ze środ-
ków rezerwowych. Dodatkowo 
otwocki urząd pracy współpra-
cuje z Powiatową Radą Rynku 
Pracy oraz ze szkołami wyż-
szymi w kwestii zmian w kie-
runkach nauczania tak, aby 
jak najwięcej osób mogło uzy-
skać kwalifikacje poszukiwane 
przez pracodawców.

W 2016 roku z różnego rodza-
ju wsparcia (szkolenia, bony, 
prace interwencyjne, pomoc 
na działalność gospodarczą, 
itd.)  przez PUP skorzystało 
973 osoby. Dyrektor Wolska-
-Rzewuska, referując powiato-
wej Komisji Zdrowia, Rodziny 
i Bezpieczeństwa wyniki pracy 
urzędu w  2016 r., z  zadowo-
leniem poinformowała, że 
charakteryzuje się on wysoką 
efektywnością, na poziomie 
80,39%, wyższą od średniej 
krajowej (wynosi 75,89%). 
Podkreśliła przy tym, że dobre 
wyniki PUP - zauważone i na-
grodzone przez ministerstwo 
- są w dużej mierze rezultatem 
wsparcia uzyskiwanego od 
Starostwa Powiatowego oraz 
współpracy z lokalnymi przed-
siębiorcami.

 
ZetKa

wiĄzowna Budynek ze 
zdjęcia znajduje się w  Wią-
zownie przy ulicy Lubelskiej. 
Delikatnie mówiąc, nie jest 
zbyt reprezentacyjny, choć stoi 
w centrum miejscowości. Ale 
wkrótce ma szanse zmienić się 
diametralnie, bo ostatnio stał 
się własnością gminy i ma tam 
powstać  nowy gminny ośrodek 
kultury. 

UG ponad rok prowadził ne-
gocjacje z lokalnym oddziałem 
Gminnej Spółdzielni „Samo-
pomoc Chłopska” w  sprawie 
przejęcia pawilonu handlowego 
i działki przy ul. Lubelskiej na 
własność Gminy Wiązowna. 
Porozumienie zostało osiągnię-
te i na pierwszej sesji w 2017 r. 
radni podjęli uchwałę w spra-
wie zawarcia umowy pomiędzy 
Gminą Wiązowna a  Gminną 
Spółdzielnią „Samopomoc 
Chłopska”. Warunki umowy są 
takie: gmina stała się właścicie-
lem dwóch działek - tej w cen-
trum Wiązowny o powierzchni 
0,2126 ha wraz z  pawilonem 
o wartości 1 800 000,00 zł oraz 
drugiej o pow. 0,1862 ha, tzw. 
makulaturowni i wartości 239 

812,00 zł. Razem o wartości 2 
039 812,00 zł. W zamian Gmi-
na przekazała GS „Samopomoc 
Chłopska” prawo użytkowania 
wieczystego do gruntu stano-
wiącego nieruchomości bazy 
GS w Lipowie, Karczmy i bazy 
GS w Wiązownie oraz sklepu 
w  Pęclinie za łączną kwotę 2 
039 812,00 zł.

Włodarze Wiązowny obie-
cują, że w pawilonie powstanie 
ośrodek kultury z prawdziwe-
go zdarzenia i nowe Centrum 
Aktywności Lokalnej. Zaczęły 
już się prace nad projektowa-
niem nowej przestrzeni i pozy-
skaniem funduszy na ten cel. 
Tymczasem wójt Janusz Budny 
ogłosił konkurs urbanistyczno-
-architektoniczny na opraco-
wanie koncepcji rewitalizacji 
przestrzeni publicznej znajdu-
jącej się wokół omawianego 
obiektu. Konkurs trwa do 13 
lutego br., prace należy skła-
dać w  UG, w  Biurze Obsługi 
Mieszkańca. Szczegóły oraz 
regulamin konkursu dostępne 
są w BIP UG Wiązowna.5

ZetKa

Nowy ośrodek kultury

optymizm na otwockim rynku pracy

radość z tworzenia

powiat 20 stycznia w Ga-
lerii Powiatowego Młodzie-
żowego Domu Kultury w Ot-
wocku miał miejsce wernisaż 
prac malarskich ośmiorga 
mieszkańców gminy Cele-
stynów.

Wystawę otworzyła dyrek-
tor PMDK Ewa Musiejko 
gratulując autorom prac 
wrażliwości i  uporu w  speł-
nianiu swoich artystycznych 
pragnień, na które nie mieli 
czasu, gdy pracowali zawo-
dowo. – Nigdy nie jest zbyt 
późno na odkrywanie w sobie 
talentu – podkreśliła dyrektor 
Musiejko i każdej osobie wrę-
czyła czerwoną różę. Potem 
głos zabrała Monika Grajda-
-Widulińska, absolwentka 
ASP, rzeźbiarka, opiekująca 
się grupą celestynowskich 
artystów. Podziękowała im 
za dyscyplinę podczas ponie-
działkowych zajęć i stwierdzi-
ła, że jest dumna z ich, coraz 
większej pracy nad sobą, co 

jest widoczne w  dziełach. 
Podziękowała również dy-
rektorce GOKiS Hannie 
Pawłowskiej, inicjatorce 
warsztatów malarskich dla 
osób dorosłych, za jej osobi-
ste zaangażowanie i  mece-
nat. W imieniu artystów głos 
zabrała Lucyna Rutkowska, 
emerytowana nauczycielka 
fizyki, stwierdzając, że dzięki 
warsztatom odkryła w sobie 
przemożną siłę i chęć tworze-
nia, co poza wszelkimi innymi 
zajęciami i pasjami wypełnia 
jej codzienność, dając wie-
le satysfakcji.

Licznie przybyła publicz-
ność brawami nagrodziła 
artystów: Małgorzatę Bru-
dzyńską, Helenę Kiliszek, 
Elżbietę Kręgielewską, Zofię 
Kucharek, Tomasza Olendra, 
Małgorzatę Rojewską, Lucy-
nę Rutkowską i  nieobecną 
Czesławę Żołądek.

AnKa

reKlaMa
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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.

reKlaMa

Natomiast Szkoła 
Podstawowa im. 
Batalionu „Zośka” 
wraz ze Stowarzy-
szeniem „Koprów-

ka”, 5 grudnia, czyli w  dzień 
urodzin Profesora, zorganizo-
wała uroczyste, bo setne, ich 
obchody. Wcześniej, bo w roku 
2007, temu Wielkiemu Pola-
kowi Rada Gminy Celestynów 
nadała tytuł Honorowego Oby-
watela Gminy Celestynów.

Lekarz i kompozytor
Hilary Koprowski urodził się 

5 grudnia 1916 w Warszawie, 
zmarł 11 kwietnia 2012 roku 
w Filadelfii. Na kartach histo-
rii zapisał się jako lekarz, który 
wynalazł szczepionkę przeciw 
wirusowi polio, wywołującemu 

chorobę Heinego-Medina. Był 
też muzykiem i kompozytorem. 
Z pianinem nigdy się nie roz-
stał, jednakże uznał, że lepiej 
być wybitnym naukowcem niż 
średnim pianistą. Żył 96 lat 
i niemal do końca wciąż bardzo 
aktywnie pracował jako nauko-
wiec zajmując się badaniami 
nad stwardnieniem rozsianym, 
GMO, rakiem, przyjmował lu-
dzi nauki i młodzież (ze świa-
ta i  z  Polski) zainteresowaną 
nauką, a mając ponad 80 lat, 
zapytany o tajemnicę swej zna-
komitej formy, polecił pływanie 
i jedzenie z umiarem, a także… 
„nie chcę nikogo namawiać do 
palenia, ale dobre cygaro raz na 
tydzień albo dwa razy, chyba 
pomoże” – mawiał. 

Często wspominał 
Celestynów
- Ulubionym miejscem let-

nich wypadów mojej rodziny 
od końca lat 20. ubiegłego 
wieku była podwarszawska 
posiadłość Celestynów koło 
Otwocka (Kolonia Koprow-
skich). Dziś już nieistniejący 
dworek (rozebrany w  roku 
2004) był miejscem, do któ-
rego często wracam w  my-
ślach i  wspomnieniach. To 

było bardzo ważne miejsce 
w czasach mego dzieciństwa: 
2-hektarowa posiadłość na 
której znajdował się staw, kort 
tenisowy, ogród owocowy, wa-
rzywny, pola zbożowe i  letni 
pałacyk. W moje 18. urodziny 
rodzice zaprosili wszystkich 
moich kolegów od Reya na 
pomaturalną biesiadę. Było 
tak przyjemnie – wspominał 
Hilary Koprowski podczas 
pobytu w Celestynowie. 

Promotor nauki 
w Polsce
Kariera naukowa Koprow-

skiego kwitła jednak w  Sta-
nach, bo tam w  1939 roku 
jego rodzice schronili się przed 
wojną. I właśnie w USA Hilary 
Koprowski pracował naukowo. 
Publikował artykuły naukowe 
i kierował Instytutem Wistara 
w Filadelfii. Do śmierci pełnił 
funkcję dyrektora Instytutu 
Biotechnologii Zaawansowa-
nej Medycyny Molekularnej 
oraz Centrum Neurowiruso-
logii na Uniwersytecie Tho-
masa Jeffersona (Filadelfia). 
Dążył do wspierania rozwoju 
nauki w Polsce i do współpracy 
polsko-amerykańskiej na tym 
polu, dlatego założył Fundację 
Koprowskich. I – komponował 
swoją muzykę… 

Był zagranicznym członkiem 
Polskiej Akademii Nauk, otrzy-
mał doktoraty honoris causa 
(od poznańskiej oraz warszaw-
skiej Akademii Medycznej; 
Warszawa uznała go także swo-
im Honorowym Obywatelem 
w 2007 r.), został wyróżniony 

masą nagród i  odznaczeń, 
spośród których chcielibyśmy 
podkreślić Order Uśmiechu 
podarowany przez polskie dzie-
ci. W 1998 roku uhonorowano 
go Krzyżem Komandorskim 
z  Gwiazdą Orderu Odrodze-
nia Polski, zaś w 2007 roku, za 
wybitne zasługi w działalności 
naukowej i charytatywnej dla 
dobra społeczeństwa polskie-
go, Krzyżem Wielkim Orderu 
Odrodzenia Polski. 

W 2010 roku został laureatem 
konkursu „Wybitny Polak”. Ten 
zaszczytny tytuł Koprowski 
otrzymał głównie za ofiarowa-
nie w roku 1959 dziewięciu mi-
lionów dawek szczepionki prze-
ciw polio. – Nasza akcja trwała 
od jesieni 1959 do maja 1960 
roku – stwierdził w  jednym 
z wywiadów prof. Koprowski. 
– Firma Wyeth przygotowała 
dla nas dziewięć milionów da-
wek szczepionki, a firma okrę-
towa Moore McCormick prze-
transportowała szczepionkę do 
Polski. Tym samym statkiem 
popłynął mój asystent, który 
dozorował całą operację. Liczba 
zachorowań spadła ze 1112 przy-
padków w roku 1959 do około 
30 w 1963, a liczba zgonów z 111 
do 2. W 2001 roku Światowa 
Organizacja Zdrowia uznała 
Europę za wolną od polio – 
podkreślał prof. Koprowski.

AnKaKoprówka w Celestynowie

100-lecie urodzin 
prof. koprowskiego
ceLestYNÓw radni na sesji 
29 listopada podjęli uchwałę, by 
ulicę biegnącą obok hali sportowej, 
a łączącą ul. św. Kazimierza z ul. 
Wrzosową nazwać imieniem prof. 
hilarego Koprowskiego. 

Prof. Hilary Koprowski 
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otwock 23 stycznia Teatr 
im. Jaracza otworzył swoje 
podwoje dla uczniów miej-
scowego Gimnazjum Nr 2 im. 
Ireny Sendlerowej. To właśnie 
w ich wykonaniu, licznie zgro-
madzona publiczność – rodzi-
ce, nauczyciele, przedstawiciele 
władz oświatowych oraz miej-
skich mieli okazję wysłuchać 
koncertu - Jasełka z „Dwójką” 
czyli „Otwockie Betlejem”.

Program koncertu, przygo-
towany przez uczniów gimna-
zjum pod kierunkiem wicedy-
rektor, Eleni Filipiuk-Adamos 
oraz sióstr Benedyktynek Mi-
sjonarek, Gregorii i  Joanny, 
obejmował zarówno znane 
polskie kolędy, tradycyjnie 
wykonywane w czasie Bożego 
Narodzenia, jak i  popularne 
pastorałki. Swoje umiejętno-
ści wokalne na deskach otwo-

ckiego teatru zaprezentowały 
gimnazjalistki: Martyna Gor-
ska, Dominika Osińska oraz 
Zuzanna Bąk. W  rolę konfe-
ransjerów wcielili się: Maria 
Wojciechowska i Piotr Bana-
siewicz.

Młodzi wykonawcy zachwy-
cili poziomem artystycznym 
i dojrzałością muzyczną pełną 
ekspresji. Było więc nastrojowo 
i klimatycznie, a w kameralnych 
wnętrzach otwockiego przybyt-
ku Melpomeny, w wyśmienity 
nastrój wprawiały słuchających 
muzyka i słowa kolęd. Nic więc 
dziwnego, że widzowie na za-
kończenie spektaklu zgotowali 
młodzieży burzliwą owację na 
stojąco. Wśród prawdziwych 
muzycznych talentów wy-
stępujących na scenie warto 
odnotować występ Dominiki 
Wieczorkowskiej - laureatki 

Finału Konkursu „Otwocki 
Talent Show”. Ta dziewczy-
na – z  jednej strony świeża 
i spontaniczna, zachowuje się 
na scenie tak naturalnie, że 
dojrzałości artystycznej może 
jej pozazdrościć niejedna pro-
fesjonalna wokalistka.

Słowo „kolęda” pochodzi od 
łacińskiego słowa „calendae”, 
które u  Rzymian oznaczało 
początek miesiąca. Jako na-
zwa pieśni bożonarodzeniowej 
pojawia się dopiero w XVII w. 
Forma kolęd bywa różnorod-
na. Jedne przypominają cho-
rał bądź hymn, inne nawiązują 
do melodii ludowych, prostych 
i przepełnionych ludową poe-
zją. Zazwyczaj jednak są to 
pieśni wesołe i  radosne, i  co 
ważniejsze - przemawiające 
językiem zrozumiałym dla każ-
dego.

Nasz rodak, papież Jan Pa-
weł II podczas audiencji 23 
grudnia 1996 roku mówił do 
Polaków: „Kolędy nie tylko 
należą do naszej historii, ale 
poniekąd tworzą historię na-
rodową i  chrześcijańską. (...) 
Trzeba, abyśmy tego boga-
ctwa nie zagubili. Dlatego też 
drodzy rodacy - w kraju czy za-
granicą, gdziekolwiek jesteście 
śpiewajcie kolędy”.

Jest w kolędach jakaś ma-
gia, która nikogo nie pozo-
stawia obojętnym. Mają też 
swoją wartość terapeutyczną. 
Prawie każdy z  nas odczuł 
na sobie ich dobroczynny 
wpływ. Silne emocje, z  któ-
rymi mamy do czynienia 
w  czasie kolędowania, po-
zwalają odreagować stres, 
ułatwiają komunikację, do-
starczają niemal mistycznych 

przeżyć. Dlatego też, pomysłu 
na zorganizowanie tego wy-
jątkowego, jasełkowego kon-
certu należy pogratulować 
nauczycielom oraz dyrekcji 
otwockiego gimnazjum. To 
dobry przykład właściwie 

rozumianej pracy pedago-
gicznej. Reszta, to już kolejny 
dowód na to, że do otwockiej 
„Dwójki” chodzą naprawdę 
wyjątkowi uczniowie…

Andrzej Idziak

wiĄzowna Gminny 
Ośrodek Kultury w Wiązow-
nie zaprasza na Inaugurację 
Roku Jubileuszowego OSP 
Wiązowna i  OSP Glinianka 
– 100 lecie OSP. W programie 
m.in.: strażackie statystyki, 
Kabaret Kopydłowo, Bitwa 
Sołectw – konkurs wiedzy 
o OSP, wystawa prac plastycz-
nych. Wstęp wolny.

11 lutego (sobota), 
godz. 16.00
Dom Kultury 
„Nad Świdrem”, 
ul. Doliny Świdra 8, 
Wola Karczewska

BODO Musical
otwock Na deskach 

Teatru Miejskiego im. S. 
Jaracza w musicalu „Bodo” 
wystąpi Dariusz Kordek. 
Musical ten jest nietuzin-
kowym spojrzeniem na 
życie gwiazdy kina i teatru 
okresu międzywojennego.  
Bilety (65/90 zł) do nabycia 
w kasie TM.

10 lutego (piątek),
godz. 20.00 
Teatr Miejski, 
Otwock,
ul. Armii Krajowej 4

Prosto z serca
JÓzeFÓw Koncert uta-

lentowanej, pochodzącej 
z  Otwocka Barbary Błasz-
czyk, wraz z zespołem. Usły-
szycie autorskie kompozycje 
z repertuaru artystki. Wie-
czór pełen pięknych melodii 
oraz piosenek prosto z ser-
ca. Bilety - 10 zł, w  kasie 
MOK. 

11 lutego (sobota), 
godz. 18.00 
MOK Józefów, 
ul. Wyszyńskiego 1

teatr

wiĄzowna Koncert, 
podczas którego usłyszycie 
piosenki Anny Jantar w wy-
konaniu muzycznego Trio 
GOK. Wstęp wolny.

10 lutego, godz. 18.00
DK „Nad Świdrem”, ul. 
Doliny Świdra 8, Wola 
Karczewska

otwock Warsztaty pirogra-
ficzne - to okazja, żeby własno-
ręcznie wykonać upominek dla 
ukochanej osoby. Uczestnicy 
wypalą w drewnie kwiatki, 
serduszka itp. i gotowe prace 
zabiorą do domu. Organizato-
rzy zapewniają  potrzebne ma-
teriały oraz szablony do wypa-
lenia. Koszt: 10 zł. Obowiązują 
zapisy, tel. 22 779 50 97.

10 lutego, godz. 18.00
Klub Batory, ul. St. Ba-
torego 34, Otwock

karczew Plastyczne 
Wariacje Walentynkowe. 
Otwarte zajęcia plastyczne 
dla dzieci w wieku 6-10 lat.

9 lutego, godz. 16.30
MGOK Karczew,  
ul. Widok 2

waLeNtYNki

powiat Okres ferii zimo-
wych to zaraz po wakacjach 
najbardziej wyczekiwany 
etap roku szkolnego całej 
uczniowskiej braci. Nie wszy-
scy jednak wyjeżdżają – wie-
le dzieci i młodzieży zostaje 
w  domach. Postaramy się 
podpowiedzieć Wam, drodzy 
rodzice,  jak zorganizować im 
wolny czas, by się nie nudziły. 
Zapraszam do ściągawki.

1. MOK Józefów  
(ul. Wyszyńskiego 1)

Miejski ośrodek Kultury za-
prasza dzieci (od 6 lat) wraz 
z rodzicami oraz młodzież 
do domu Nauki i Sztuki na 
artystyczne i ekonomiczne 
spotkania. Na wszystkie 
wydarzenia wstęp jest wolny. 
Program obowiązuje od 
13 do 24 lutego. obowią-
zują zapisy: 22 789 22 84, 
796 892 284 lub mailowo: 
agnieszka.jung@mokjoze-
fow.pl. 
• Program dla dzieci od lat 6
– Wtorki - „M.i.ło.Ś.Ć.” 
i „Poszukiwacze skarbów”, 
godz. 10:00
– Środy - „Mały przedsiębior-
ca”, godz. 10:00. Spotkania 
o ekonomii dla najmłod-
szych. 
– Piątki - „Papierowe fanta-
zje”, godz. 10:00 - warsztaty.
– Poniedziałek 20.02. - 
spektakl „Wielka Podróż oli 
i Tolka”, godz. 11:00
• Program dla młodzieży
– Warsztaty reallizacji filmu 
niezależnego. Wtorek, środa 
14-15.02, godz. 12:00-17:00
Celem warsztatów jest 
stworzenie własnego, 
krótkometrażowego filmu 
amatorskiego. organizatorzy 
zapewniają profesjonalny 
sprzęt marki Canon. 
• Kino „Pod parasolem” 
(Miejsce: sala widowisko-
wa MoK)

– dzieci 3-6 lat; czwartki, 
godz. 10:00. Specjalne 
pokazy dla dzieci wraz 
z opiekunami oraz grup 
przedszkolnych. 
– dzieci  6-12 lat: poniedział-
ki (oprócz 20.02) i czwartki, 
godz. 11:30 
– Młodzież: czwartki, godz. 
17:00.

2. Klub Grota – „Ługi” 
(ul. Grota Roweckiego 2, 
Karczew) 

Klub zaprasza na bezpłatne 
zajęcia z tańca nowoczesne-
go, przeznaczone dla dzieci 
w wieku szkolnym, a po-
prowadzi je instruktor tańca 
Katarzyna Macherska. Ter-
miny: poniedziałek - 13.02., 
godz. 18.00-19.30, środa 
– 15.02., godz. 18.00-19.30.  
W piątek, 17.02. odbędzie 
się dyskoteka z leszkiem 
laskowskim (godz. 17.00-
19.00). 

3. MGOK Karczew (ul. 
Widok 2) 

zimowe zajęcia dla dzieci 
6-13 lat: 13 do 24 lutego, 
w godz. 11.00-15.00. Szcze-
góły i zapisy w sekretariacie 
MGoK, tel. 22 780 65 17. 
Wpisowe – 20 zł. 

4. Klub Batory - Otwock 
(ul. Stefana Batorego 34)

otwocki Klub zapewnia 
fachową opiekę i bogaty 
program. Wśród tegorocz-
nych propozycji znajdują 
się m.in. wyjazd na wystawę 
„Gateway to Space Polska”, 
do sali zabaw „Kolorado”, 
na basen w Górze Kalwarii, 
do kina na filmy „Balerina” 
i „lego Batman” i wiele in-
nych. Każdego dnia  zapew-
niamy obiad dofinansowany 
z budżetu UM otwocka.  
Koszt: 350 zł za 2 tygodnie, 
200 zł za 1 tydzień, szczegó-
ły – tel. 22 779 50 97

5. Klub Mlądz, Otwock  
(ul. Majowa 202)

• Warsztaty plastyczne dla 
dzieci w wieku szkolnym.  
Koszt: 50 zł/tydzień. zajęcia 
od poniedziałku do piątku 
w godz. 10:00-12:00.
• ogólnodostępna świetlica 
dla młodzieży. Możliwość 
korzystania ze stanowisk 
komputerowych, tenisa 
stołowego, itp. Wstęp wolny. 
Poniedziałek - piątek, godz. 
12.00-17.00.
•  Bajkowe popołudnia
Seanse bajkowe dla dzieci 
zakończone tematycznie do-
branymi animacjami. Wstęp 
wolny. Poniedziałek, środa, 
piątek, godz.15.00.

przygotował: Wakul

Ferie w powiecie

oBchody z pompĄ

Jasełka z „dwójką”, czyli otwockie Betlejem
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praca 

Firma handlowa poszukuje 
osoby do pracy w biurze 
obsługi w pełnym wymiarze 
pracy. Zakres obowiązków: 
• wystawianie dokumentów 
sprzedaży; • obsługa klien-
tów detalicznych; • kontakt 
telefoniczny z kontrahenta-
mi; • obsługa zamówień, 
rozliczenia sprzedaży 
wymagania: znajomości 
programu Comarch XL. 
Osoby zainteresowane 
prosimy o kierowanie CV ze 
zdjęciem na adres mailowy 
info@cerkom.pl.
Kierowniczkę do sklepu 
spożywczego w otwocku 
zatrudnię. tel 505164899

Handlowiec. Miejsce pra-
cy: Warszawa, mazowie-
ckie. Cerkom - Importer 
win i dystrybutor piwa. 
Naszym głównym celem 
jest sprzedaż wysokiej 
jakości oferowanych 
produktów i zadowolenie 
klienta. Więcej informacji: 
www.cerkom.pl. Poszu-
kujemy przedsiębiorczej 
osoby o dużej sile prze-
bicia, z długoletnim do-
świadczeniem w branży 
alkoholowej. Wymagania: 
Obok doskonałej znajo-
mości rynku nasi przyszli 
pracownicy powinni 
odznaczać się talentem 
organizacyjnym, strate-
gicznym myśleniem, kon-

sekwencją w dążeniu do 
celu i ukierunkowaniem 
na sprzedaż, oraz posia-
dać prawo jazdy kategorii 
B. Oferujemy: • umowę 
o pracę, • zapewniamy 
narzędzia niezbędne do 
wykonywania pracy na 
oferowanym stanowisku 
(samochód służbowy, te-
lefon), • możliwości roz-
woju zawodowego oraz 
awansu, • miłą atmosferę 
pracy, • wynagrodzenie 
uzależnione od realizacji 
wyznaczonych planów 
(podstawa + prowizja). 
Osoby zainteresowane 
prosimy o kierowanie 
CV ze zdjęciem na adres 
mailowy info@cerkom.pl

ceLestYNÓw Policja 
znalazła sprawcę porzucenia 
w  lesie koło Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w  Ce-
lestynowie psa rasy amstaff. 
Psiak był tak wyziębiony i cho-
ry, że mimo starań pracowni-
ków schroniska nie udało im 
się go uratować. Bezdusznym 
właścicielem psa okazał się 
30-letni mieszkaniec Otwocka.  

19 stycznia br. jeden z  wo-
lontariuszy znalazł w  lesie za 
celestynowskim schroniskiem 
porzuconego psa. Wcześniej 
widziano wjeżdżający w  las 
czerwony samochód. Pra-

cownicy schroniska zajęli się 
amstaffem. W  gabinecie we-
terynarza go ogrzewali i  na-
wadniali. Psiak był skrajnie 
wychudzony, nie reagował na 
otoczenie. Niestety po czterech 
dniach zwierzak zdechł.

Tymczasem schronisko za-
apelowało o pomoc na ratowa-
nie zwierzaka i szybko zaczęły 
napływać datki. Pracownicy za-
wiadomili też policjantów z ce-
lestynowskiego komisariatu. 
Funkcjonariusze dosyć szybko 
ustalili, że prawdopodobnym 
sprawcą tego przestępstwa, 
mógł być kierowca czerwonej 

mazdy, która wjechała do lasu. 
Znaleźli właściciela samocho-
du, ale okazało się że on poży-
czył pojazd znajomemu, a ten 
“zrobił przysługę“ kolejnemu 
znajomemu w  przewiezieniu 
psa do schroniska. Ale zamiast 
poprosić o pomoc dla zwierzaka 
w schronisku po prostu zosta-
wili go w lesie.

Celestynowscy policjanci 
postawili opiekunowi amstafa 
zarzut znęcania się nad psem. 
Mężczyzna przyznał się do 
winy i  dobrowolnie poddał 
się karze.

ZetKa

Wyrzucił chorego psa do lasu

ceLestYNÓw Schronisko 
dla Bezdomnych Zwierząt 
zachęca do adopcji jego pod-
opiecznych. 

erNi jest 
średniej wiel-
kości, pełnym 
życia psiakiem. 
Ma około roku, 
czyli tak na-
prawdę to jesz-
cze dzieciak. 

Gdy tylko zauważy człowieka, 
skacze wesoło na kraty boksu. 
Jest pełen wdzięczności nawet 
za najmniejszy kontakt. Łatwo 
nawiązać z nim nić porozumie-
nia. Potrzebuje aktywnych i ko-
chających opiekunów. nr.269/16

k o s t e k 
może zostać 
Twoim naj-
lepszym przy-
jacielem. Ma 
ok.6 lat. Jest 
mądry, rezo-
lutny i  aktyw-

ny. Uwielbia ludzi. Smaczki 
mogą dla niego nie istnieć, byle 
tylko przytulania i głaskania nie 
zabrakło. Kostek ze swoim nad-
miarem pozytywnej energii, na 
pewno świetnie odnajdzie się  
w towarzystwie rodziny aktyw-
nie spędzającej czas. nr.194/15

szamaN - młody, dostojny 
i  czarujący. Duży i  niezwykły 

pies, który 
trafił do schro-
niska jako 
przerażony 
strzępek ner-
wów i strachu. 
Teraz zaczął 
żyć od nowa. 

Ufa i cieszy się z obecności czło-
wieka. Szuka domu, który oto-
czy Szamana opieką , miłością 
i da poczucie bezpieczeństwa 
już na zawsze. nr.508/15
Informacje o adopcji:
Schronisko dla Bezdomnych 
zwierząt w Celestynowie
ul. Prosta 3, tel. 22 789 
70 61, e-mail: adopcje@
celestynow.toz.pl

przYgarNiJ mNie
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karate Sensei Agnieszka 
Winek przyzwyczaiła już do 
nas do tego, że na każdych 
zawodach, w  których star-
tuje, prezentuje światową 
formę. Lubimy taką mono-
tonnie i oby jak najdłużej. 

Tym bardziej cieszy fakt, 
że osiągnięcia Agnieszki 
zaowocowały niezwykle 
wysoką pozycją w  świa-
towym rankingu Karate 
Kyokushin za rok 2016. 
Pierwsza dziesiątka? Cie-
pło… Piątka? Cieplej…. 

„Nasza” zawodniczka zajęła 
trzecie miejsce (waga lekka 
kobiet). To bardzo cenne 
wyróżnienie, bowiem ran-
king obejmuje turnieje na-
rodowe, kontynentalne oraz 
światowe karate kyokushin 
we wszystkich znaczących 
organizacjach. Agnieszka 
Winek zapisała nową kartę 
w  sportowej historii klubu 
KSW Bushi oraz Polski. 
Gratulujemy!

Wakul

Współsprawcą 
tego wspania-
łego święta 
piłki halowej 
była firma 

Top Market. Tak, ta sama, 
w  której na co dzień robi-
cie zakupy. Historyczny, bo 
pierwszy Top Market Cup 
2017 odbył się 28 stycznia 
w hali miejskiej w Karczewie. 
Oficjalnego otwarcia turnieju 
dokonali panowie Wojciech 
Krawczyk (współwłaściciel 
sieci sklepów Top Market) 
oraz Piotr Niedziółka (prezes 
klubu Mazur Karczew). W tej 
piłkarskiej fecie udział wzię-
ło 10 zespołów, a gospodarze 
turnieju nie mieli łatwego 
zadania. Puchar Top Marke-
tu zdobyła drużyna MOSiR 
Mińsk, która w finale poko-
nała drużynę z Konstancina 
aż 5 do 0. Wynik jednak nie 
odzwierciedla przebiegu me-
czu, bowiem KS Konstancin 
wysoko postawiło poprzecz-
kę. Jak się sprawiły drużyny 
z Karczewa i Otwocka? Mie-
liśmy tutaj mały finał, takie 
„nieletnie” derby, bowiem 
o  trzecie miejsce walczyły 
zespoły Mazur Karczew oraz 
OKS Otwock. Ostatecznie 
brąz przypadł „przyjezdnym” 
z Otwocka.

Sponsor turnieju oprócz 
pucharów i medali dla każdej 
drużyny ufundował również 
nagrody indywidualne – jak 
przystało na turniej z praw-
dziwego zdarzenia. Nagrodę 
dla najlepszego strzelca zdo-
był Mateusz Okoński (Mazur 
Karczew), który ukończył 
zmagania z  9-cioma trafie-
niami. Tytuł najlepszego 
bramkarza przypadł Filipo-
wi Trzpilowi  (OKS Otwock), 
a  najlepszym zawodnikiem 
turnieju został Jakub Gałąz-
ka (MOSiR Mińsk Mazowie-
cki). 

Wojciech Krawczyk po 
zawodach nie krył zadowo-
lenia z  profesjonalizmu, ja-
kim wykazał się organizator, 
czyli klub Mazur Karczew. 
– Na wiosnę spróbujemy 

zorganizować przy współ-
pracy Mazura i  otwockiego 
OKS-u  jeszcze większy tur-
niej, nawet dwudniowy – do-
daje. Serdecznie gratulujemy 
organizatorom oraz sponso-

rowi za działalność na rzecz 
sportu oraz rozwoju młodych 
piłkarzy. W końcu czym sko-
rupka za młodu…

Wakul

szaraDY W  imie-
niu Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Kultury w Karcze-
wie zapraszamy wszystkich 
wielbicieli krzyżówek i róż-
norodnych szarad  na III 
Mistrzostwa Szaradziarskie 
o  Puchar Burmistrza Kar-
czewa. Turniej odbędzie 
się 4 marca 2016 r. o godz. 

11.00 w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Karcze-
wie. Zgłoszenia przyjmowa-
ne będą do 20 lutego 2017 
r. pocztą elektroniczną e-
-mail: sekretariat.mgok@
karczew.pl lub pod nr tel. 
22 780 65 17

Wakul 

kaDrY Zakończył się właś-
nie konkurs na stanowisko 
koordynatora sportowego 
Mistrzostw Powiatu Otwockie-
go. Stanowisko to piastował 
będzie pan Michał Grzywacz, 
który na co dzień uczy wycho-
wania fizycznego, jest wykła-
dowcą, trenerem oraz sędzią.

Lista obowiązków jest dłu-
ga, dlatego też bardzo duże 
znaczenie miało doświadcze-
nie potencjalnego kandyda-
ta. Co robi taki koordynator? 
Jest odpowiedzialny za przy-
gotowanie oraz przeprowa-
dzenie Mistrzostw Powiatu 
Otwockiego Szkół Podsta-

wowych, Gimnazjalnych i Po-
nadgimnazjalnych w  grach 
zespołowych oraz indywidu-
alnych, a  wszystko zgodnie 
z  odpowiednim regulami-
nem stanowiącym załącznik 
do Uchwały nr DXXI/195/14 
Zarządu Powiatu w Otwocku 
z dnia 30 lipca 2014 r. Wszel-

kie sprawy związane z  mi-
strzostwami należy zgłaszać 
telefonicznie pod numerem 
telefonu 503 764 966 lub za 
pośrednictwem poczty elek-
tronicznej - koordynator@
powiat-otwocki.pl.

Wakul

karate 15 stycznia 
w Wyszkowie odbyła się ko-
lejna edycja Mazowieckiej 
Ligi Karate, której organiza-
torem był Okręgowy Związek 
Karate woj. mazowieckiego. 
Związek ten zrzesza 23 klu-
by, a w turnieju wzięło udział 
blisko 200 uczestników.

Klub KSW Bushi reprezen-
towało pięciu zawodników. 
Na podium stanęli: Borys 
Zabłocki - II miejsce (kat. 
chłopców 2006-2007 do 
40 kg), Kacper Jackiewicz 
- II miejsce (kat. chłopców 
2006-2007 do 45 kg), Jan 

Lewon - III miejsce (kat. 
chłopców 2006-2007 do 30 
kg). Turniej odbył się zgod-
nie z przepisami OZK woj. 
mazowieckiego w  lekkim 
kontakcie, co było sporym 
wyzwaniem dla zawodni-
ków KSW Bushi, którzy 
trenują i  preferują walkę 
w  mocniejszej formule se-
mikontakt. Tym razem bez 
medalu wrócili Cezary Ma-
lik oraz Błażej Polak. W roli 
opiekuna wystąpiła sensei 
Agnieszka Winek.

Opr. Wakul

Winek w czołówce

Potrójne podium

Pogłówkują po raz trzeci

Fo
t.:

 K
SW

 B
us

hi

Fo
t.:

 K
SW

 B
us

hi

Mamy koordynatora

top piłka
piłka noŻna ach, co to był za turniej! Turniej, którego nie powstydziłby się sam 
lewandowski! Niesamowite emocje, nieprzewidziane zwroty akcji, walka o każdy centymetr 
boiska i wspaniałe bramki. a wszystko to w wykonaniu chłopców w kategorii U-13 i młodsi!

Najlepszy strzelec: Mateusz 
okoński - Mazur Karczew
Najlepszy zawodnik: Jakub 
Gałązka - Mosir Mińsk 
Najlepszy bramkarz: Filip 
Trzpil - oKS otwock 
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