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2 AKTUALNOŚCI

Do dramatycznego zda-
rzenia drogowego doszło 
w piątek (19.10) w cen-
trum Otwocka. Jak podał 
rzecznik prasowy KPP 
Otwock nadkom. Daniel 
Niezdropa, ok. godz. 15.00 
mieszkanka Józefowa (lat 
62), opuszczając parking 
przy PMDK suvem mazdą, 
próbowała włączyć się do 
ruchu na ulicy Poniatow-
skiego. W trakcie manewru 
uderzyła w motocykl, który 
nadjechał od strony ronda 
przy ul. Filipowicza. Jedno-
śladem podróżowało dwoje 
ludzi: mężczyzna (lat 34) 
i jego nastoletnia córka. 
Oboje zostali przewiezie-
ni do szpitali. Dziewczyny 
nie udało się uratować, zaś 

Wypadek 
na ul. Poniatowskiego

mężczyzna walczy o życie. 
Wiadomo, że prowadzą-
ca mazdę była trzeźwa.  
W wyniku zderzenia uszko-
dzonych zostało jeszcze  
5 innych pojazdów zapar-
kowanych w pobliżu.

W związku z tym tragicz-
nym wypadkiem pojawiło 
się wiele komentarzy na róż-
nych forach i portalach spo-
łecznościowych. Wszystkie 
one są tylko spekulacjami. 
Oficer prasowy otwockiej 
policji podaje jednoznacz-
nie, że czynności wyjaśnia-
jące to zdarzenie są w toku. 
Dlatego może warto po-
wstrzymać się od wszelkiej 
oceny i uszanować milcze-
niem dramat rodziny.

SW

„Stać na straży bezpie-
czeństwa” – to fragment 
roty ślubowania składane-
go przez każdego policjan-
ta. Słowa te wypowiedzieli 
kiedyś uroczyście: starszy 
sierżant Izabela Lipska  
i sierżant Marcin Jabłoński 
z Wydział Ruchu Drogowe-
go KPP w Otwocku. Wtedy 
jeszcze nie wiedzieli, w ja-
kich sytuacjach drogowych 
przyjdzie im interweniować. 

A oto niedawno, bo 19 
października, nadarzyła się 
sytuacja dość osobliwa. 
Do komendy zadzwoniła 
kobieta, prosząc o pomoc. 
Jak przekazała dyżurnemu, 
wyjechała z domu w po-
wiecie mińskim do jednego  
z warszawskich szpitali, 
gdyż zaczęła rodzić. Samo-
chód prowadził jej mąż, a od 
placówki położniczej dzieliła 
ich odległość prawie 30 ki-

Na sygnale do porodu
lometrów. Kobieta obawia-
ła się, że utkną w korkach  
i nie dotrą na czas. Dyżurny 
natychmiast skontaktował 
się z załogą ruchu drogowe-
go, przekazując lokalizację 
audi, którym podróżowała 
„rodząca para”. Było to na 
DK nr 17 w okolicy Woli 
Duckiej. Wspomniana wy-
żej dwójka funkcjonariuszy 
natychmiast ruszyła w su-
kurs potrzebującym. Wyje-
chali z Ostrowika i koło Wią-
zowny dogonili audi. Trzeba 
wszystkim wiedzieć, że pro-
wadzenie policyjnej eskorty 
nie jest wcale rzeczą łatwą. 
Radiowóz pokonywał dro-
gę przy użyciu sygnałów 
świetlnych i dźwiękowych. 
Mundurowi spisali się na 
„szóstkę”. Para bezpiecznie 
dotarła na miejsce, a rodzą-
ca kobieta od razu na salę 
porodową. Co z tego wyni-

kło? Zdrowe bliźnięta: Oli-
wia i Marcel.

Rodzice będą mieli co 
opowiadać dzieciom na do-
branoc. To wcale nie bajka, 
choć zakończenie iście baj-
kowe. Wszystkim trzem pa-
rom wymienionym w mate-
riale serdecznie gratulujemy.

SW

Rewolwerowcy
Policjanci z wydziału ds. 

nieletnich i patologii do-
kładnie znają Otwock i jego 
„ciemne” strony. Miejsca 
newralgiczne to skwery, pu-
stostany, parkingi osiedlowe 
i sklepowe - właśnie tam 
często gromadzą się prze-
stępcy. Ostatnio patrolują-
cy miasto funkcjonariusze 
przeszukali zaparkowane 
w podziemiu bmw. Efekt 
policyjnej kontroli był dość 
zaskakujący, ponieważ zna-
leziono ponad 15 gramów 
różnych narkotyków, w tym: 
amfetaminy, marihuany 
oraz ecstasy. Policjanci za-

bezpieczyli też dwa rewol-
wery w celu ustalenia, czy 
ich posiadanie jest legalne. 
W kręgu zainteresowania 
dochodzeniówki znalazła 
się dwójka mieszkańców 
Otwocka - mężczyźni w wie-
ku 26 i 27 lat. Już usłyszeli 
zarzuty karne dotyczące po-
siadania środków odurzają-
cych i substancji psychoak-
tywnych wbrew przepisom 
ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii. Za przestęp-
stwa narkotykowe grożą im 
kary do 3 lat pozbawienia 
wolności.

SW

Na drodze krajowej nr 
50 doszło do zderzenia 
dwóch aut osobowych. 
Toyota uderzyła w dru-
gi pojazd, a jej kierowca 
uciekł z miejsca zdarze-
nia, wytropił go jednak 
policyjny pies.

Sytuacja miała miejsce 
w nocy. Poszkodowany 
natychmiast zawiadomił 
służby. Na miejsce przy-
były dwa patrole policji  
z Karczewa i Otwocka.  
W tym drugim akurat pełnił 
służbę policyjny przewodnik  
z psem patrolowo-tropią-
cym. Kilometr od miejsca 
kolizji znaleziono uszkodzo-
ną toyotę w rowie. W środku 
nie było już kierowcy. 

Pies natychmiast podjął 
trop. Po kilkuset metrach 
znalazł kluczyki od toyoty,  
a po kolejnym kilometrze 
ich właściciela. Uciekinier 
stał na poboczu drogi. Wi-

Wytropiony przez psa
dok mundurowych kom-
pletnie go zaskoczył. Już 
nie próbował uciekać. Przy-
znał się do prowadzenia to-
yoty i spowodowania kolizji 
drogowej. Zbiegiem okazał 
się 19-letni otwocczanin. 

Policjanci od razu wy-
czuli od niego woń alkoho-
lu. Badanie wykazało pra-
wie 1 promil w organizmie. 
Jak poinformował rzecznik 
otwockiej KPP nadkom. 
Daniel Niezdropa, mężczy-

zna dobrowolnie poddał się 
karze, przyjmując odpowie-
dzialność w postaci grzyw-
ny o wysokości 5 tysięcy 
złotych w ramach świad-
czenia pieniężnego na 
rzecz Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz utra-
tę uprawnień do kierowania 
pojazdami na okres 3 lat.

Każdy przeciętny oby-
watel wie, że z psem nie 
ma żartów.

SW

fot. KPP  
Otwock

fot. KPP Otwock
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Szanowni Państwo,
Nazywam się Ireneusz Paśniczek. Jestem od pokoleń Otwocczaninem – tu się urodziłem i wychowałem, tu poznałem moją cu-
downą żonę, tu urodziła się trójka moich dzieci. Tu na cmentarzu spoczywa mój dziadek, - partyzant schwytany i rozstrzelany 
przez Niemców.  Jestem też przedsiębiorcą, promotorem lokalnych produktów i szefem otwockiej izby gospodarczej. 
Dlatego tak drogie mojemu sercu są problemy naszej małej ojczyzny. 
Od lat z rosnącą troską obserwuję, co politycy robią z naszego pięknego miasta. 
Kiedyś, a wiem to z opowieści babci – Otwock był uzdrowiskiem, miejscem do którego chętnie przyjeżdżali odpoczywać goście z 
Warszawy, miastem tętniącym życiem. Niestety partyjne rozgrywki, intrygi i zwyczajna niemoc urzędnicza doprowadziła do tego, 
że stajemy się jednym z najbardziej opóźnionych w rozwoju miast na całym Mazowszu. Wszystko to w czasach gdy inne miasta 
rozwijają się dzięki setkom milionów złotych z Unii Europejskiej.

Tak dalej być nie musi!

Ja Otwocczanin, przedsiębiorca, ojciec i mąż, zdecydowałem się kandydować na urząd prezydenta miasta. Dodam, że jestem 
bezpartyjny, więc moim przełożonym jesteście państwo – mieszkańcy Otwocka, a nie partyjny kacyk z powiatu czy Warszawy. 

Mam wizję tego jak Otwock ma wyglądać, w którym kierunku ma się rozwijać, jak przezwyciężyć marazm, wszechobecną niemoż-
ność i partyjny partykularyzm. 

Chcę żeby Otwock znów był miastem tętniącym życiem  

• chcę miasta, które rozwija się, w którym dobrze żyje się mieszkańcom i które przyciąga przyjezdnych
• miasta zarządzanego przez profesjonalną ekipę ludzi słuchających mieszkańców Otwocka,   
    a nie grupę kolesiów z partyjnego rozdania
• miasta – uzdrowiska, pełnego kawiarni, sklepów, obiektów sportowych i kulturalnych, 
    dla młodych i dla seniorów
• miasta zadbanego, korzystającego ze wszystkich dobrodziejstw programów Unii Europejskiej 
• miasta, w którym dobro mieszkańców jest na pierwszym miejscu dla prezydenta,  
    radnych i ich fachowej administracji

Nasz program odpowiada na bieżące, palące potrzeby – budowa nowego rynku, likwidacja „dziury”, likwidacja problemów z wysy-
piskami śmieci, asfaltowe ulice, bezpieczeństwo. To oczywiste postulaty i oczywiste działania. 
Ale najważniejsze jest to, że mój program przez całą kadencję będą pisali i kształtowali sami mieszkańcy. 

Proszę o państwa głos 4 listopada.

Bezpartyjny kandydat  
na Prezydenta Otwocka

KWW IRENEUSZA PAŚNICZKA
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Zarzuty Jarosława Mar-
gielskiego przewodniczą-
cego Rady Miasta Otwoc-
ka dotyczące niezgodnego  
z prawem wprowadzenia  
i stosowania od 21 stycznia 
br. taryf za dostawę wody 
i odbiór ścieków przez 
Otwockie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 
okazały się całkowicie bez-
podstawne. Decyzja wyda-
na 11 lipca przez dyrektora 
Regionalnego Zarządu Go-
spodarki Wodnej (RZGW) 
w Warszawie, uwzględnia-
jąca wniosek przewodni-
czącego rady o wszczęcie 
postępowania wobec pre-
zydenta Otwocka i spółki, 
została uznana za bezpraw-
ną. Prezes Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie rozpatrując 
odwołanie OPWiK, uchylił 
ją w całości 22 październi-
ka i umorzył postępowanie 
organu pierwszej instancji.

Badając zaskarżone 
orzeczenie pod kątem legal-
ności, Prezes PGW Wody 
Polskie stwierdził, że od 
początku decyzja ta było 
wadliwa. Przewodniczą-
cy Rady Miasta Otwocka 
przekroczył zakres swo-
ich uprawnień, wnioskując 
o wszczęcie postępowania 
dotyczącego niezgodnego 
z prawem wprowadzenia  
i stosowania przez OPWiK 
od 21 stycznia br. taryf za 
dostawę wody i odbiór ście-
ków. Uwzględnienie tego 
wniosku przez dyrektora 
RZGW pozbawione było 
całkowicie podstawy praw-
nej. Organ regulacyjny nie 
posiada kompetencji w za-
kresie oceny, czy uchwalo-
ne przez spółkę taryfy dla 
zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę i zbiorowego od-
prowadzania ścieków na 
terenie Otwocka i Karcze-
wa są zgodne z prawem. 
Prezes PGW Wody Polskie 
wadliwą decyzję uchylił  
w całości i umorzył postę-
powanie.

- Prawda nareszcie 
zwyciężyła, że wprowa-
dzone przez nas taryfy 
od początku były zgodne  
z prawem – podkreśla Mie-
czysław Kostyra, prezes 
OPWiK. – Dobrze, że stało 
się to jeszcze przed drugą 

Oddalone zarzuty
turą wyborów prezyden-
ta Otwocka. Mieszkańcy 
mogą teraz ocenić, kto jest 
odpowiedzialny za działa-
nia sprzeczne z prawem, 
które na pewno nie służą 
interesom lokalnej społecz-
ności. Rozwój miastu może 
zapewnić tylko osoba kon-
cyliacyjna, która jest zdolna 
do jednoczenia, a nie dzie-
lenia mieszkańców. Taki 
przedsiębiorczy kandydat 
na prezydenta wszedł wła-
śnie do drugiej tury i mam 
nadzieję, że zwycięży. Do-
piero wtedy w Otwocku za-
panuje zgoda i spokój, któ-
rego nie było przez ostatnie 
4 lata na skutek licznych 
interwencji przewodniczą-
cego rady miasta, startują-
cego teraz na prezydenta 
miasta. 

Kiedy w lipcu tego roku 
dyrektor RZGW uwzględ-
nił /DONIESIENIE/ wnio-
sek przewodniczącego 
rady miasta, w Linii Otwoc-
kiej ukazała się publikacja 
zatytułowana „Podwyż-
ka cen wody niezgodna  
z prawem”, kształtująca nie-
prawdziwą, jak się okazało, 
opinię wśród mieszkańców. 
Autorka podkreślała w tym 
artykule, że przewodniczący 
rady miasta konsekwentnie 
dążył do unieważnienia pod-
wyżek taryf wprowadzonych 
21 stycznia br.  W sąsiedz-
twie tej publikacji był też 
wywiad z Jarosławem Mar-
gielskim, który potwierdzał 
– cytuję, że „złamanie prze-
pisów, jakie nastąpiło przy 
wprowadzaniu podwyżek 
przez OPWiK i prezydenta, 
było dla mnie oczywiste”. 
Przy okazji obecny kandy-
dat na prezydenta miasta 
podziękował poseł Anicie 
Czerwińskiej za udzielone 
mu wsparcie w staraniach  
o unieważnienie niezgod-
nych z prawem taryf za do-
stawę wody i odbiór ście-
ków.

Triumf z wydanej przez 
dyrektora RZGW lipcowej 
decyzji był zdecydowanie 
przedwczesny, ponieważ 
trzy miesiące później rację 
w tym sporze organ odwo-
ławczy przyznał prezyden-
towi i spółce OPWiK. Warto 
przypomnieć w tej sytuacji 
okoliczności, które poprze-

dziły zaskarżenie taryf.
 Ponad cztery lata temu 

Rada Miasta Otwocka za-
twierdziła we wrześniu 
2014 r. obowiązujące od 
2012 r. cztery różnicowa-
ne stawki opłat za ście-
ki dla poszczególnych 
grup oraz trzy za wodę. 
Po wyborach nowa rada 
przedłużyła je o pół roku,  
a następnie zaskarżyła do 
wojewody mazowieckiego 
własną decyzję i uchwałę 
poprzedników. Wojewoda 
pod koniec swojego urzę-
dowania przed wyborami 
w 2015 r. skierował skargę 
do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego, który 
rok później wydał wyrok 
nakazujący wprowadzenie 
jednej stawki taryfowej dla 
wszystkich grup za odbiór 
ścieków i maksymalnie 
dwóch grup za dostawę 
wody.

– OPWiK zastosowało 
się do tego wyroku, ureal-
niając ceny – przypomina 
prezes spółki. Obniżyliśmy 
stawki za odbiór ścieków 
o 0,95 zł netto do 2,06 zł 
za m3 dla trzech grup od-
biorców, którzy ponosili 
najwyższe opłaty taryfowe. 
Najmniej przez ostatnie  
6 lat płacili mieszkańcy. 
Podnieśliśmy cenę dla go-
spodarstw domowych o 77 
gr netto za m3.  To była de-
cyzja racjonalna, wynikają-
ca z optymalizacji działal-
ności spółki.

Na zmianie wprowadzo-
nej zgodnie z zaleceniem 

sądu skorzystały przede 
wszystkim instytucje podle-
głe prezydentowi Otwocka  
i burmistrzowi Karczewa. To 
są: szkoły, szpitale, ośrodki 
zdrowia, placówki kultury, 
a więc obiekty użytecz-
ności publicznej. Kolejną 
grupą są tzw. ryczałtowcy 
- około 10 tys. mieszkań-
ców Otwocka i Karczewa. 
Na obniżce taryf zyskały 
też podmioty gospodarcze, 
zarówno zakłady przemy-
słowe, jak i drobny biznes, 
który płaci teraz mniej za te 
usługi.

– W przypadku stawek 
za dostawę wody taryfy 
zostały również zmienio-
ne, tak jak zdecydował sąd 
– kontynuuje Mieczysław 
Kostyra. – Zmniejszyliśmy 
stawki w dwóch grupach 
o 0,32 zł do 1,36 zł netto  
i podnieśliśmy niezmie-
nioną od 2012 opłatę dla 
mieszkańców o 0,29 zł 
netto za m3.  Nowe staw-
ki zaczęły obowiązywać 
od 21 stycznia tego roku 
bez procedowania nad 
tym wnioskiem przez Radę 
Miasta Otwocka, co było 
działaniem zamierzonym  
i celowym dokonanym 
przez koalicyjnych radnych. 
W połowie lutego przewod-
niczący rady miasta skiero-
wał doniesienie do RZGW 
o wszczęcie postępowania 
w sprawie niezgodności 
z prawem wprowadzo-
nych przez OPWiK taryf za 
wodę i ścieki. Po 8 miesią-
cach prezes Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie w całości po-
twierdził nasze racje.  

Gdyby radni koalicji, 
w której dominujący głos 
mieli zwolennicy PIS, nie 
zaskarżyli własnej uchwa-
ły w 2015 r, nadal obowią-
zywałyby 4 grupy odbior-
ców ścieków i mieszkańcy 
Otwocka oraz Karczewa 
nie mieliby żadnej pod-
wyżki.  Batalia o stawki 
trwała przez całą cztero-
letnią kadencję ustępują-
cej już rady miasta, która 
dziewięciokrotnie odmó-
wiła w tym czasie uchwa-
lenia stawek na odbiór 
ścieków i dostawę wody. 
Dobrze, że chociaż jeszcze  
w trwającej kampanii wy-
borczej zwyciężyła praw-
da. To powinno skłonić 
mieszkańców do refleksji, 
aby podobny scenariusz 
braku współpracy radnych 
z prezydentem nie powtó-
rzył się w nowej kadencji 
Rady Miasta Otwocka. 
Myślę, że mieszkańcy tym 
konfliktem byli już bardzo 
zmęczeni.

Jolanta Czudak

Granie taryfami zakończone, prawda  
nareszcie zwyciężyła. 



AKcjA26 PAŹDZIERNIKA 2018 5

Antek Biernat z Ce-
lestynowa ma 10 lat. Jednakże,
w przeciwieństwie do więk-
szości dzieci, od urodzenia z
powodu wady genetycznej jego
rozwój postępuje powoli, musi
walczyć o każdy krok... Bardzo
pomagają mu intensywne re-
habilitacje. Są to jednak kosz-
towne turnusy, dlatego jego
mama za pośrednictwem Fun-
dacji Złotowianka prosi o pomoc
w zbiórce środków na ten cel.

Życie Antosia od przedw-
czesnych narodzin to dramaty-
czna historia. Przez długi czas
na początku lekarze w ogóle
nie potrafili dokładnie określić
na co dziecko cierpi. Po pier-
wszych dwóch miesiącach wyp-
isano go z mamą do domu.
Ważył raptem 2 kilogramy i
płakał bezdźwięcznie, bo tak
był słabiutki. Dodatkowo nie
można było go tulić ani głaskać,
bo był nadwrażliwy czuciowo.

Diagnoza, którą potem
postawiono chłopcu, mogłaby
z łatwością spowodować rezy-
gnację z jakiejkolwiek walki.
Ale jego mama się nie pod-
dała.

Zacytujmy jej słowa: “Móz-
gowe porażenie dziecięce, up-
ośledzenie umysłowe w stopniu
umiarkowanym, wrodzony
ubytek siatkówki i naczyniówki
obu oczu, obustronny
niedosłuch, aberracja chromo-
somowa pod postacią delecji
długiego ramienia chromosomu
21 i duplikacja krótkiego

ramienia chromosomu 4 pary…
Nasze pytania, po kilku

miesiącach poszukiwań, na-
trafiły na odpowiedź. Oprócz
MPDz, czyli skutku przedw-
czesnych narodzin, u Antosia
zdiagnozowano wadę genety-
czną nieopisaną w literaturze
medycznej. Nie jest to zespół
wad, nazwany czyimś
nazwiskiem, w przebiegu
którego można widzieć, jakie
pojawią się wady i jakie będą
ich skutki. Jest to mutacja, która
rządzi się swoimi prawami.”

Mama walczy  o rozwój
syna. Jak pokazuje, dzięki in-
tensywnej wieloprofilowej re-
habilitacji Antek jest obecnie
“pogodnym, wrażliwym, em-
patycznym chłopcem. Ma
zaburzenia równowagi na ni-
estabilnych powierzchniach,
rozumie, co się do niego mówi,
stara się być samodzielny, ko-
munikuje się za pomocą
niewielu słów, mówi
niewyraźnie, wspomaga się
gestami. Po intensywnych tur-
nusach pojawiają się nowe po-

jedyncze słowa.”
Zbiórkę środków dla chłopca

prowadzi Fundacja Złotowian-
ka, która otacza opieką blisko
1700 osób niepełnosprawnych,
chorych z terenu całego kraju
oraz zza granicy. Prowadzi ona
również platformę pomagania,
na której możliwe jest
prowadzenie zbiórki na dowolny
cel oraz jest jedynym w Polsce
producentem rowerów
biegowych do RaceRunning
dla osób niepełnosprawnych.

Teraz celem jest zebranie
środków na kolejny turnus dla
Antka Biernata. Potrzeba 10
tys. złotych.

Ktokolwiek może wesprzeć
Antosia - a każda pomoc będzie
cenna - prosimy wejść na
stronę zlotowianka.pl:

http://zlotowiankahelp.pl/c

el/6922/

- Proszę Was, pomóżcie
naszemu synkowi stawiać kole-
jne kroki do przodu, abym ja,
jako matka, nie musiała spoglą-
dać, jak robi kroki w tył… -
mówi jego mama.

Pomóż Antkowi stawiać
kolejne kroki
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Wyniki wyborów w Otwocku: W I
turze wyborów samorządowych w Ot-
wocku głosowało 20580 osób. Frek-
wencja wyborcza wyniosła od 55,85%
(w okręgu 2 ) do 60,57%  (w okręgu 4).
W każdym okręgu oddano ok. 2-3%
głosów nieważnych.

Spośród siedmiu kandydatów ubie-
gających się o urząd prezydenta w I
turze wyborów najlepsze wyniki osiągnął
kandydat PiS Jarosław Margielski
(42.13% głosów), który 4 listopada
zmierzy się jeszcze raz w wyborach z
Ireneuszem Paśniczkiem, kandydatem
niezależnym, prezesem Izby Przed-
siębiorców Powiatu Otwockiego (17.06%
głosów). 

Kolejni trzej kandydaci z najlepszymi
wynikami: Bartłomiej Kozłowski, Prze-
mysław Bogusz i Ireneusz Wojtasik
uzyskali mandaty do rady miasta.

W Radzie Miasta Otwocka w nad-
chodzącej kadencji zasiądzie 10 radnych
z listy PiS (choć tylko pięcioro z nich
należy do partii ), 4- z Koalicji Obywa-
telskiej, po 3 z komitetów SiM i Przyjazny
Otwock, 1 z KW Paśniczka. 

Trzy komitety choć uzyskały głosy
wyborców, jednak zbyt małą liczbę, by
zdobyć jakiekolwiek mandaty. 

Obok wyniki kandydatów na prezy-
denta Otwocka oraz lista wybranych
radnych. 

Wyniki wyborów prezydenta

        nazwisko                                                głosy                   %

1    BOGUSZ Przemysław                 2 681       13.13% 

2    BRODOWSKI Artur G.                   1 019        4.99% 

3    KOZŁOWSKI Bartłomiej          2 999     14.69% 

4    LEŚKIEWICZ Marek                         286        1.40% 
5    MARGIELSKI Jarosław T.      8 599     42.13%  

6    PAŚNICZEK Ireneusz J.          3 483      17.06%

7    WOJTASIK Ireneusz                     1 345        6.59% 

Rada Miasta Otwocka

lista nazwisko                                          głosy                 %

Okręg 1

4    WOJTASIK Ireneusz                          476       9.10%

10  KWIEK Monika Joanna                  847     16.19%

10  KAŁOWSKI Radosław                    364      6.96%

21   PAŚNICZEK Ireneusz J.                330       6.31%

22 BOGUSZ Przemysław                     477       9.12%

Okręg 2

4    CZARNOWSKA Jadwiga M.      386       8.10%

10  ŁAKOMSKI Jarosław                      642   13.46%

10  STRAWIŃSKI Mariusz E.              204     4.28%

17   PIĘTKA Dariusz B.                                169     3.54%

22 MICHALCZYK Marcin A.                379      7.95%

Okręg 3

4    KRZYŻANOWSKI Arkadiusz    389       7.14%

10  MARGIELSKI Jarosław T.            975     17.91%

10  OLPIŃSKA Barbara A.                    370     6.80%

10  KOSIŃSKI Jakub Rafał                   350     6.43%

17   KOZŁOWSKI Bartłomiej                269     4.94%

22 ROCK Małgorzata Ewa                  520     9.55%

Okręg 4

4    GURDZIEL Andrzej M.                    435      9.70%

10  KŁÓSEK Krzysztof                             609   13.58%

10  KRAŚNIEWSKI Marcin M.           593    13.22%

10  GOLIŃSKA Urszula M.                     167      3.72%

17   GŁASEK Mateusz K.                         248     5.53%

Kompletne wyniki znajdują się na stronie

PKW.

Wyniki wyborów samorządowych
w powiecie otwockim

PiS nie ma większości w Radzie Miasta Otwocka

Wielkie zaufanie dla Witolda Kwiatkowskiego

Rozkład głosów i mandatów według list

Lista Komitet                                                                                                                                            Głosy   Mandaty % głosów

4KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA           3 421                 4                 17.17%

10         KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ                                                                                  7 152               10              35.89%

17         KWW SIM SAMORZĄDOWA INICJATYWA MIESZKAŃCÓW            2 225                 3                   11.16%

18        KWW PRAWE MIASTO I KUKIZ‘15                                                                                       891                 0                 4.47%

19         KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA                                                             323                 0                   1.62%

20       KWW KIERUNEK OTWOCK                                                                                                  1 562                 0                 7.84%

21         KWW IRENEUSZA PAŚNICZKA                                                                                      1 825                   1                   9.16%

22        KWW PRZEMYSŁAWA BOGUSZA PRZYJAZNY OTWOCK                   2 531                 3                12.70%

Witold Kwiatkowski pozostaje wójtem
gminy Celestynów na następną
kadencję. W wyborach 21 października
uzyskał prawie 85% poparcie
mieszkańców. 

Podobnym zaufaniem obdarzyli oni
jego komitet wyborczy Idziemy Razem,
który zebrał 13 z 15 mandatów do rady
gminy. 

PiS, choć wystawił taką samą liczbę
kandydatów, zdobył tylko 1 mandat w
14 okręgu Podbiel, Ponurzyca. Frek-
wencja rozciągała się w okręgach od
ok. 47% do ponad 67%. 

Poniżej wyniki głosowania.
Na wójta:

KWIATKOWSKI Witold: głosów za - 4491

(84.91%), głosów przeciw - 798

Rada Gminy Celestynów:

lista nazwisko                                            głosy                  %

17    JAGIEŁŁO Wiesław                    178         53.29%

17    WICIK Robert M.                              313           61.98%

17    PIASECKI Wiktor S.                    304         66.52%

17    GĄSIOROWSKI Leszek S.     146          66.06%

17    GÓRSKA Monika                            146          62.66%

17    FELCZYK Paweł                              148         59.68%

17    SABAŁA Urszula J.                     186         58.86%

17    ZIĘTALA Romuald T.                  287         63.08%

17    NOWAK Dorota M.                       268         68.54%

17    FLORIAŃCZYK PawełŁ         338         72.84%

18   KRYSZTOFIK Damian         Bez głosowania

17    LEWANDOWSKI ŁukaszZ    169         42.25%

17    PAWLAK Stanisław                   202          75.37%

10   ROSŁONIEC Wiesław               133           55.19%

17    WOJTAŚ Agnieszka I.               290           75.13%

Podział mandatów pomiędzy listy

komitetów wyborczych

lista  Komitet                         głosy     mandaty         %

8    KWW KUKIZ‘15                     98               0           1.99%

10  KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ                       

                                                                1 738                 1      35.33%

17  KWW IDZIEMY RAZEM3 083        13      62.68%

18  KWW INICJATYWA DLA CELESTYNOWA   

                                                                         0                 1      00.00%

poszukuje do współpracy 

d z i e n n i k a r z a i   H a n d L O W C a
zgłoszenia: biuro@iotwock.info

tygodnik i portal    
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Aż 66,4% uprawnionych do głosowa-
nia mieszkańców Józefowa oddało swój
głos w I turze wyborów. Frekwencja
wahała się w okręgach od ok. 60% do
ponad 71%. Zdecydowanie największe
zaufanie Józefów ma do obecnie
rządzącej opcji w mieście - KW Dla
Miasta zdobył aż 10 z 15 mandatów
do nowej rady. Niewiele zabrakło też
Markowi Banaszkowi, obecnemu wice-
burmistrzowi, aby uzyskać fotel bur-
mistrza. Otrzymał 46,8% głosów. Drugi
Mateusz Rojek zdobył 17,91% głosów.
Ci panowie spotkają się więc w II turze
wyborów 4 listopada.

5 kolejnych mandatów rozłożyło się
między 4 komitety wyborcze. Co
ciekawe, w Józefowie tylko jeden radny
jest z komitetu partyjnego (PiS). Pięć
kolejnych uczestniczących w wyborach
komitetów nie zdobyło ani jednego
mandatu. 

Wyniki wyborów burmistrza Józefowa

         nazwisko                                                  głosy               %
1     BANASZEK Marek A.                     4 623      46.80

2   IWANIK Joanna Ewa                        1 223       12.38 

3   KOŁODZIEJ Paweł                             1 424         14.41 
4   ROJEK Mateusz K.                              1 769         17.91

5   RUPNIEWSKI Paweł                             721          7.30 

6   SIKORA Anna Ewa                                   119           1.20 

Wybrani radni Józefowa

lista nazwisko                                          głosy            %gł

21  KOŁODZIEJ Paweł                               277   37.64%

20BATORSKI Mariusz T.                       296   43.09%

20GLINKA Wojciech                                  196   34.94%

20ZDUŃCZYK Stanisław F.               244    34.17%

20ZIELIŃSKA Urszula Z.                     302  45.83%

20JAKUBOWSKA Marianna B.     298    45.71%

20BAJTLER Jakub M.                               214    34.19%

10 PODOLSKI Damian J.                         177   34.24%

18 MASIK Anna                                               243  30.88%

21  WACHNIK Monika                                247   33.07%

20KACZOREK Barbara E.                   296   50.25%

20SZCZEBLEWSKA Izabela             167   33.53%

20BREŚ Mariusz                                          269  49.45%

20KRUK Grzegorz M.                              265   38.07%

19  ORZECHOWSKA Edyta I.                175    23.18%

Podział mandatów pomiędzy listy

komitetów wyborczych

lista  Komitet                         głosy     mandaty         %

10  KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ                       

                                                               1 380                 1         14.13%

18  KWW NASZE MIASTO827                1          8.47%

19  KWW JÓZEFÓW JA.TY.MY.                 

                                                                   966                 1          9.89%

20 KW DLA MIASTA        3 5511036.35%                      

21  KWW NASZ JÓZEFÓW1 911            2        19.56%

W gminie Karczew 21 października
także średnia frekwencja była bardzo
wysoka - prawie 61%, a w okręgach 1
i 2 wyniosła nawet ponad 70%. W
głosowaniu na burmistrza okazało się,
że do rywalizacji stanęło czterech dosyć
mocnych kandydatów, ale największe
poparcie uzyskali panowie - debiutant
Michał Rudzki (32,69%) oraz urzędujący
burmistrz Władysław D. Łokietek
(30,40%) i oni spotkają się w drugiej
rundzie wyborów 4 listopada.

Natomiast do Rady Miasta Karczewa
mandaty zostały podzielone między 5
komitetów: po 4 dla ugrupowania
Władysława Łokietka - Twoja Wspólnota
Samorządowa oraz dla PiS, po 3 dla
komitetu Michała Rudzkiego oraz dla
wspólnota Obywatelska Miasta i Gminy
Karczew,  oraz 1 mandat dla Nasz
Wspólny Dom.

Oficjalne wyniki

Wybory burmistrza:

1       LASKUS Tomasz B.                     1 703         22.74
2      ŁOKIETEK Władysław D.      2 276         30.40

3     OKOŃSKI Mariusz S.                  1 061            14.17

4     RUDZKI Michał P.                        2 448         32.69

Rada Miasta Karczewa

lista nazwisko                                          głosy            %gł

20  RUDNICKA Anna M.                       229    33.88%

10   TRZASKOWSKI Wojciech         130      34.12%

10   ŻELAZKO Piotr S.                              183     36.60%

18   OLSZEWSKI Rafał W.                    135     25.57%

19   SPIROWSKA Małgorzata B.  188     42.73%

10   LASKUS Artur                                      130      32.10%

10   WŁODARCZYK Łukasz               134      36.41%

17    STEPPUHN Aleksandra            318    54.27%

17    STANASZEK Mateusz                   211     57.03%

17    KWIATKOWSKI Piotr                    427     63.92%

19   SIECZKA Iwona                                   219    45.82%

19   JOBDA Jarosław                             208    38.59%

20  KOCISZEWSKI Radosław       237    47.88%

19   GUBA Mirosława S.                         166    50.46%

20  PŁACZEK Tadeusz M.                   213     39.08%

Podział mandatów pomiędzy listy

komitetów wyborczych

lista  Komitet                         głosy     mandaty        %

10  KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ                       

                                                                 1 617               4       22.13%

17  KWW MICHAŁA RUDZKIEGO RAZEM

DLA GMINY KARCZEW 1 992                3      27.26%

18  KW NASZ WSPÓLNY DOM                

                                                                    193                 1         2.64%

19  KWW TWOJA WSPÓLNOTA 

SAMORZĄDOWA                 1 816               4     24.85%

20  KWW WSPÓLNOTA OBYWATELSKA MIAS-

TAI GMINY KARCZEW     1 665                3      22.78%

21  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW

KRÓLEWSKI KARCZEW   25               0         0.34%

W gminie Osieck jej obecna wójt
Karolina Zowczak uzyskała od wybor-
ców zdecydowany mandat na spra-
wowanie swojej funkcji przez następne
5 lat. Zwyciężyła w głosowaniu kon-
trkandydata z PiS w proporcji 59,45:
40,55. 

Ponadto aż 10 radnych zasiądzie
w nowej radzie gminy z jej komitetu
wyborczego Aktywna Gmina Osieck.

Frekwencja wyborcza w okręgach
wahała się od 54% do ok. 67%

Oto oficjalne wyniki wyborów do Rady

Gminy Osieck:

lista nazwisko                                          głosy            %gł

10   BINKOWSKI Piotr Adam           81         66.94%

17    URBANIAK Tomasz                       69        58.47%

17    BYLINKA Krzysztof W.                96         77.42%

17    ZAWADA Adam Jacek                 67         60.36%

10   ROMANOWSKA Anna E.           65        50.78%

17    HULISZ Irena                                        55         61.80%

17    MĘTRAK Jacek K.                            68           51.13%

17    KOTOWSKA Anna                            77          64.71%

10   KASPRZAK Irena                             68          61.82%

17    TRZASKOWSKI Piotr                    64         66.67%

2      DŁUGASZEK Marek J.                70        65.42%

17    KAMIONEK Ryszard A.              69        58.47%

10   DĘBOWSKA Aneta                         52        52.53%

17    GNIADEK Grażyna M.                  90        75.00%

17    FIERKA Dariusz                                55         69.62%

Podział mandatów pomiędzy listy

komitetów wyborczych

lista  Komitet                         głosy     mandaty        %

2    KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE     

                                                                      70                 1          4.19%

10  KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ                      

                                                                   686               4       41.03%

17  KWW AKTYWNA GMINA OSIECK                       

                                                                    916             10     54.78%

Wójt Kołbieli Adam Budyta zdobył
21 października ponad 60 proc. głosów
wyborców i będzie rządził gminą przez
kolejne pięć lat. Mandaty radnych trafiły
do przedstawicieli czterech komitetów.
Najwięcej, bo 7, zdobył komitet wójta -
Wspólna Sprawa Gmina Kołbiel. Pon-
adto w radzie zasiądzie 5 radnych PiS,
2- PSL i 1 z komitetu “Solidarny
Samorząd Kołbieli“. Średnia frekwencja
wyborcza w 14 okręgach (w 1 nie było
wyborów, ponieważ był tylko 1 kandydat)
wyniosła 57,46%.
Wybory wójta:

         nazwisko                        liczba głosów                 %

1       BUDYTA Adam Ryszard         2 236       60.60

2      MOCZULSKI Robert                     1 022       27.70

3     URBANIAK Arkadiusz G.           432           11.71

Rada Gminy Kołbiel

lista nazwisko                                          głosy            %gł

10   MOCZULSKA Magdalena A.      85  36.48%

10   OSTROWSKA-ŻURAWIŃSKA 

        Aleksandra                                               140    47.14%

18   KLOCH Waldemar G.                         161    43.16% 

18   FOKT Paweł                                               160    81.63%

10   ROSŁONIEC Marcin                           161     61.69%

18   MAZEK Robert                                       189   64.29%

10   PRASUŁA Marcin                                 98   56.00%

2     ĆWIEK Beata                                           202   70.88%

2     BOGDAŃSKI Mariusz                      114   63.33%

10   KURDEJ Konrad                                   120    43.17%

17   ROKICKI Sławomir                            193    64.12%

18   RYBAK Alicja Janina                         110    41.20%

18   WIĘSIK-WILCZEK Teresa          106   63.86%

18   MAZEK Daniel S. Bez głosowania

18   KRUPA Karol                                            125   69.44%

Podział mandatów pomiędzy listy

komitetów wyborczych

lista  Komitet                         głosy     mandaty        %

2    KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE     

                                                                  468                2      13.43%

10  KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ                      

                                                                1 037                5      29.75%

17  KWW “SOLIDARNY SAMORZĄD 

KOŁBIELI“                                     449                 1      12.88%

18  KWW WSPÓLNA SPRAWA GMINA 

KOŁBIEL                                       1 313                7      37.66%

19  KWW KOŁBIEL ZAWSZE PO DRODZE           

                                                                    219               0         6.28%

Wysoka frekwencja w Józefowie W Karczewie równowaga sił

Kontynuacja w Kołbieli Aktywna Gmina Osieck 
z najlepszymi wynikami
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Okazał się Pan „czarnym

koniem” pierwszej tury

wyborów w Otwocku. Wielu

zachodzi w głowę, jak to

mogło się stać, więc Pana

zdaniem, jak to się stało?

Odbyły się wybory. Pozwolą
Państwo, że jednak - korzys-
tając z okazji – najpierw po-
dziękuję za każdy oddany głos,
ponieważ każdy przybliża nas
ku wizji lepszej przyszłości
naszego miasta, w którym ży-
jemy. Za tydzień zdecydujecie
Państwo ponownie, czy chcecie
Otwocka obywatelskiego, czy
miasta - partyjnego łupu, miasta
tętniącego życiem czy miasta
nieustannej niemocy. Jestem
dumny z tego, że tak wiele
osób zdecydowało się poprzeć
wizję Otwocka, że znalazła ona
w ich oczach uznanie. Mam
nadzieję, że ci, którzy zdecy-
dowali się poprzeć moich bez-
partyjnych konkurentów, chętnie
połączą z nami siły w walce o

lepsze jutro. Wyniki tych
wyborów pokazały, że to jest
pojedynek Otwock vs PiS ze
wskazaniem na Otwock 57 do
43 procent po pierwszej turze,
choć bój się jeszcze nie
skończył. Przed nami druga
tura i mam nadzieję, że partia
Otwock będzie dalej tak zmo-
bilizowana, jak w trakcie pier-
wszej tury, bo od tego zależy
nasza przyszłość.

Padają głosy i pytania: Kim

Pan jest, Panie Paśniczek?

Jestem stąd. Jestem otwoc-
czaninem, tu się urodziłem. Tu
zginął mój dziadek, walcząc w
partyzantce, tu mieszkali moi
rodzice, tu mieszkam od 40 lat
i tu pracuję. W Otwocku chodzi-
łem do szkoły, ożeniłem się, w
Otwocku urodziły się moje
dzieci, tu zapewne też umrę i
będę pochowany. Nigdzie się
z mojego ukochanego Otwocka
nie wybieram, nie mam takiego
zamiaru. Dlatego też jest tak
dla mnie ważne, jak nasze mi-

asto wygląda. Mam dość tego
marazmu i wiem, że może być
inaczej. Otwock może tętnić
życiem.

Jak Pan ocenia tę pierwszą

turę?

Wynik z pierwszej tury mo-
jego partyjnego konkurenta z
PiS budzi respekt i widać, że
polityka ogólnokrajowa ma
wpływ na nasze małe ojczyzny.
Udało się to partiom, w jakimś
stopniu przenieść na poziom
lokalny. Patrząc jednak na wyni-
ki, można zauważyć, że bu-
dowa ulic, żłobków, przedszkoli
nie ma dla większości ludzi
barw partyjnych. Większość
mieszkańców wskazała kandy-
datów startujących bez barw
partyjnych i to wśród nas pięciu
był bardzo wyrównany, ale bez
fauli, bój, za co chciałbym im
również podziękować.

Co do samych wyników, to
wyraźnie widać, że otwocczanie

chcą zmiany. Biorąc pod
uwagę, że wszyscy pozostali
kandydaci startowali pod szyl-
dem ,, bezpartyjny”, to otwoc-
czanie w przeważającej więk-
szości ( 57% ) chcą kandydata
bezpartyjnego, dającego gwa-
rancję niezależności. PiS,
podobnie jak w polityce ogól-
nopolskiej, ma swój szklany
sufit, co też jest zrozumiałe.
Jednak upartyjnianie żłobków,
przedszkoli czy dróg niczego
dobrego dla mieszkańców nie
wróży.

Pan nie jest politykiem. Jak

Pan teraz patrzy na pracę poli-

tyka i samą kampanię po tej

pierwszej turze?

To bardzo ciężka praca, ale
i ogromna satysfakcja ze spo-
tykania się z tyloma cudownymi
ludźmi. Otwocczanie mają
ogromne pokłady energii, która
czeka na uwolnienie. Słyszałem
mnóstwo pomysłów, co można
zrobić w różnych miejscach:
od spraw bardzo drobnych jak

kosze na śmieci po duże pro-
jekty żłobków czy przedszkoli.
Moja kampania w pierwszej
turze to była głównie kampania
polegająca na bezpośrednim
spotkaniu z ludźmi. To są
tysiące uściśniętych dłoni,
wymienionych uśmiechów,
bardzo konkretnych pytań, wie-
logodzinnych dyskusji … Dla
mnie możliwość wysłuchania
ludzi, podzielenia się pomysłami
jest ogromną frajdą. Mam
nadzieję, że będziemy mogli
wspólnie je wdrożyć w życie.

Co pan sądzi o swoim

konkurencie?

Bardzo szanuję jego wynik,
bo za każdym głosem stoi
mieszkaniec Otwocka, a więc
mój sąsiad. Rozumiem, że
część z tych głosów jest
związana z emocjami, jakie
budzi polityka ogólnopolska,
która, moim zdaniem, często
przeszkadza na poziomie
lokalnym. Potrafi być bardzo
brutalna, zupełnie niepotrzebnie
antagonizująca mieszkańców.
Przecież kiedy zbudujemy
drogę, to wszyscy po niej
będziemy jeździć, czy wszyscy
będziemy chodzić po tym
samym chodniku, żłobki też
nie mają barw partyjnych.
Kluczem jest dialog i praca na
rzecz miasta oraz jego
mieszkańców. Na tym poziomie
liczy się kompetencja, doświad-
czenie w zarządzaniu, umiejęt-
ność negocjacji. W tym zakresie
mam za sobą długi „szlak bo-
jowy” naznaczony wieloma bliz-
nami i to doświadczenie chcę

teraz spożytkować dla dobra
mojego miasta oraz jego
mieszkańców. Mój konkurent -
z całym szacunkiem, ale pa-
trząc na jego karierę, jest to
kariera głównie działacza par-
tyjnego. Partia odziała, napoiła,
nakarmiła … ale czy to są kwal-
ifikacje wystarczające do do-
brego rządzenia? Na pewno
ma większe doświadczenie ode
mnie w gierkach politycznych,
ale czy o to chodzi w zarządza-
niu miastem?

Chyba nie. Proszę pamię-
tać, że przewodniczył w
poprzedniej kadencji radzie mi-
asta. Nie był na głosowaniu
dotyczącym mostu nad
Świdrem, ale chętnie ,,podpiął”
się pod jego otwarcie. Przy-

pominam, że to rada zablo-
kowała rozpoczęcie prac nad
rewitalizacją centrum Otwocka
z pomocą programu „Restaura”,
a dziś, co mi w pewien sposób
pochlebia, korzysta z mojego
programu i umieszcza punkt
budowy rynku i centrum Ot-
wocka w swoim programie.
Wcześniej jednak odrzucił 1,5
miliona złotych na zaprojek-
towanie i przygotowanie bu-
dowy centrum Otwocka. To
były pieniądze z zewnętrznych

źródeł. Darowane. To coś
nieprawdopodobnego, co nie
mieści się w moim wyobrażeniu
o dobrym zarządzaniu.

Takich zresztą historii w
poprzedniej kadencji jest więcej.
To nie był odosobniony przy-
padek, kiedy odrzucano dobre
pomysły, byleby tylko podstawić
nogę poprzedniemu prezyden-
towi.

Pamiętajmy, że to również
rada miasta zatwierdzała w
poprzedniej kadencji budżet, a
tej radzie przewodniczył właśnie
mój konkurent. On de facto
współrządził, więc jeżeli dziś
słyszę w trakcie spotkań z
mieszkańcami, dlaczego coś
nie jest zrobione, dlaczego na
coś nie przeznaczono pieniędzy
albo tych pieniędzy nie
pozyskano, to mam ochotę
odsyłać ich do mojego
konkurenta. Nie robię tego,
tylko przekonuję, że można in-
aczej prowadzić to miasto i
mam na to pomysł.

Czas włączyć Otwock, dać
mu nową energię.

Ostra ocena.

Być może, ale proszę mi
wierzyć, że mieszkańcy potrafią
ostrzej. Nasłuchałem się w cza-
sie kampanii na temat naszych
polityków za wszystkie czasy.
Nie jest miłe wysłuchiwać takich
opinii, a przecież to nie ja w
ostatnich latach zasiadałem w

radzie miasta. Nie może być
tak, że partykularne lub partyjne
interesy przesłaniają interes
mieszkańców. Myślenie, że jak
podstawię nogę prezydentowi
przy budowie mostu lub drogi,
to jemu będzie gorzej, a mnie i
mojej partii będzie łatwiej z nim
wygrać, jest mi obce. Moją par-
tią są mieszkańcy Otwocka i
to niezależnie od tego, jakie
ugrupowanie popierają. Z taką
samą uwagą będę słuchał gło-
su tych , co na mnie nie

Włączmy Otwock!

Większość mieszkańców wskazała kandy-
datów startujących bez barw partyjnych i
to wśród nas pięciu był bardzo wyrównany,
ale bez fauli, bój, za co chciałbym im 
podziękować.

Kluczem jest dialog i praca na rzecz miasta
oraz jego mieszkańców. Na tym poziomie
liczy się kompetencja, doświadczenie w
zarządzaniu, umiejętność negocjacji. W tym
zakresie mam za sobą długi „szlak bojowy”
naznaczony wieloma bliznami i to 
doświadczenie chcę teraz spożytkować dla
dobra mojego miasta
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Skład rady powiatu VI kadencji
zmienia się znacznie w stosunku do
ustępującej, choć mandaty utrzymało
10 radnych V kadencji. Zobaczymy w
niej jednak aż 13 nowych twarzy (cho-
ciaż niektórzy z nich to znani samorzą-
dowcy jak np. Zbigniew Szczepaniak i
Stanisław Kruszewski). 

Najwięcej mandatów - 8 - zdobył
PiS, po 5 mandatów zdobyły PSL i KW
Nasz Wspólny Dom, 4 mandaty
uzyskała Koalicja Obywatelska i 1  -
KWW Twoja Wspólnota Samorządowa.
Kukiz“15 mimo wystawienia 19 kandy-
datów nie zdobył żadnego mandatu
do rady powiatu.

Poniżej lista radnych Rady Powiatu Ot-

wockiego VI kadencji 

lista nazwisko                                          głosy            %gł

okręg 1

2     SZCZEPANIAK Zbigniew J.2 494      12.42%

2     GOLIŃSKI Janusz Z.                    330            1.64%

4     CZARNOWSKI Jacek R.        1 783          8.88%

4     AJDACKI Paweł                                 516           2.57%

10   KUDLICKI Piotr M.                      3 702        18.44%

10   KOŁODZIEJCZYK Dariusz     839            4.18%

10   KOSIŃSKI Robert Marek        709           3.53%

15   SZCZEGIELNIAK Krzysztof J.638       3.18%

okręg 2

2     PSZONKA Mirosław A.          1 001        13.85%

10   OLPIŃSKI Marcin S.                     806           11.16%

16   OLSZEWSKA Grażyna              593            8.21%

okręg 3

4     WIĘCKOWSKA Bogumiła A. 919          9.44%

10   KOPACZEWSKI Jarosław A.1 306    13.42%

15   KRUSZEWSKI Stanisław   2 704       27.78%

15   BŁASZCZYK Kinga Maria      455           4.67%

okręg 4

2     GRAJDA Dariusz G.                   1 586         14.77%

4     KOCZOROWSKA Jolanta M.972           9.05%

10   SREBNICKI Roman                   1 292         12.03%

10   ZAWADA Paweł M.                         578          5.38%

15   KILBACH Grażyna D.                    718           6.69%

okręg 5

2     BARTNICKA Aneta R.                1 217         15.56%

10   OLSZEWSKI Krzysztof          1 592       20.36%

15   MICHALCZYK Grzegorz          695          8.89%

Podział mandatów pomiędzy listy

komitetów wyborczych

lista  Komitet                                            mandaty         %

2    KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE      

                                                                                             5       20.22%

4    KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA

KOALICJA OBYWATELSKA                 4       15.34%

10  KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ                       

                                                                                             8        31.72%

15  KW NASZ WSPÓLNY DOM            5         21.10%

16  KWW TWOJA WSPÓLNOTA 

SAMORZĄDOWA                                              1          6.88%

8    KWW KUKIZ‘15             2 63119            0          4.73%

Prawie 88 procent mieszkańców
gminy Wiązowna, którzy przyszli
głosować 21 października, potwierdziło,
że chcą, aby wójt Janusz Budny dalej
kierował ich gminą. Frekwencja była
wysoka - wahała się od ok. 50% do
70%, choć tutaj w wyjątkowo wielu
okręgach (9) wyborcy nie głosowali na
radnego, ponieważ był tylko jeden
kandydat.

Nowa Rada Gminy Wiązowna składa
się w bezwzględnej większości z osób
z ugrupowania wójta - aż 13 na 15.

Oto oficjalne wyniki

1       BUDNY Janusz Witold      -tak 501787.88%

nie -692

Rada Gminy Wiązowna

lista nazwisko                                          głosy            %gł

17  KARDAS Jacek M.                  Bez głosowania  

17  CHOLEWA Andrzej P. Bez głosowania  

17  DACH Marzena Bez głosowania  

17  DĄBROWSKI Robert M.        Bez głosowania

17  SOBOTA Leszek M.                 Bez głosowania

17  FALIŃSKA Renata Bez głosowania

17  KUBLIK Mariola Bez głosowania

17  MAJEWSKA Bogumiła T. Bez głosowania

17  KOCZOROWSKA - SZLASSA 

       Magdalena A.                                       257          68.17%

17  NEJMAN Rafał M.         Bez głosowania

17  LECH Anna                                             263          70.13%

17  BOGUCKI Stanisław                     325        69.44%

10 MIKULSKA Agnieszka                217           61.13%

17  DECZEWSKA Wioleta E.            179          46.61%

10 ZAWADKA Paweł                             287        56.94%

Podział mandatów pomiędzy listy

komitetów wyborczych

lista  Komitet                         głosy     mandaty         %

10  KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ                       

                                                                  1019                2        41.37%

17  KWW JANUSZ WITOLD BUDNY

                                                                 1379              13      55.99%

Wójt gminy Sobienie-Jeziory
Stanisław Wirtek jeszcze kilka miesięcy
temu zastanawiał się, czy po raz kolejny
startować w wyborach, ale mieszkańcy
wciąż w znakomitej większości chcą,
aby dalej kierował ich gminą. Pokazali
to 21 października, dając mu 65-pro-
centowe poparcie. Wójt będzie też miał
komfortową sytuację w radzie gminy,
bo z jego komitetu uzyskało mandaty
aż 11 osób.

Frekwencja wyborcza w okręgach
rozkładała się od ok. 44% do ok. 65%,
z tym że w czterech okręgach (4,7,8,9)
nie miało miejsca głosowanie w ogóle,
ponieważ było tam tylko po 1 kandy-
dacie na radnego.
Wyniki głosowania na wójta:

1      MALARZ Magdalena                    935       34.94% 

2     WIRTEK Stanisław Z.                 1 741       65.06%

Rada Gminy Sobienie-Jeziory

lista nazwisko                                          głosy            %gł

17   WYSZOMIRSKI Piotr                      174       68.24%

17   JANASZ Jerzy Marian                 128      54.94%

17   POWĄZKA Adam Marcin            116      58.88%

17   SOSNOWSKI Jan Bez głosowania

17   KOZŁOWSKI Jakub                          151       72.25%

17   MĘTRAK Dariusz                                117       67.63%

17   GRYLAK Irena Wanda Bez głosowania

17   KOCHANOWSKI Roman Bez głosowania

17   ROZUM Katarzyna J. Bez głosowania

17   SABAŁA Wanda K.                            118       77.63%

10  DOMAŃSKI Mariusz P.                  90       53.25%

10  KABALA Mirosław Z.                    107       53.77%

18  CHOIM Kamil                                          124       72.94%

18  DĘBOWSKA Joanna K.                  94        53.41%

17   HERUBIN Sławomir S.                  88       78.57%

Podział mandatów pomiędzy listy

komitetów wyborczych

lista  Komitet                         głosy     mandaty         %

10  KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ                       

                                                                    197                2          9.63%

17  KWW NASZA GMINA SOBIENIE-JEZIORY

                                                                1 099               11       53.74%

18   KWW PROJEKT SOBIENIE749         2          36.63%

Stawiają na sprawdzonych ludzi Dominacja Janusza Budnego

Rada Powiatu w Otwockugłosowali, jak i tych, co oddali w tych
wyborach głos na osoby bezpartyjne.
Mieszkańcy to moja partia i mają prawo
mieć oczekiwania w stosunku do swo-
jego prezydenta. Ja nie jestem
człowiekiem drogi, który uważa Otwock
za przystanek w swojej karierze polity-
cznej. Dla mnie ścieżką kariery jest
Otwock.

To w takim razie, jak wyobraża Pan

sobie swoją prezydenturę?

Przede wszystkim chciałbym, by to
była prezydentura pracy i współpracy.
Liczę, że po wyborach wszyscy za-
kaszemy rękawy i będziemy pracować
dla dobra mieszkańców Otwocka. To
będzie prezydentura spełniania wybor-
czych obietnic, bo nie wyobrażam sobie
tego inaczej. Jak bym mógł później za
pięć lat spojrzeć sąsiadom w oczy.

Konieczna jest przebudowa centrum
Otwocka. Budowa, ale jednak wspólnie
z Warszawą, wielopoziomowego
parkingu przy naszej stacji kolejowej,
bo w ten sposób to stolica może

rozwiązać problem swoich korków, ale
nie podoba mi się pomysł robienia tego
tylko i wyłącznie za nasze pieniądze.
Pilnie trzeba zająć się infrastrukturą
drogową i ciągami pieszymi. Uporząd-
kować bałagan architektoniczny,
wprowadzić nowe standardy w szkołach
i przede wszystkim zaopatrzyć je w in-
frastrukturę ( hale, basen). Jeżeli mamy
się rozwijać, to trzeba zwiększyć dostęp-
ność miejsc w żłobkach i przedszkolach,
a jak to zrobić mam już pomysły.

Musimy usprawnić działanie urzędu
- nastawić się na wyniki pracy, a nie
zadawalać się przekładaniem papierów.
Trzeba zmienić podejście do
mieszkańców. To urzędnik jest dla
mieszkańców, a nie mieszkańcy dla
urzędnika.

To będzie prezydentura otwarta,
więc chciałbym z mieszkańcami kon-
sultować większość projektów i
pomysłów. Nie będę unikał spotkań i
rozmów. Obiecuję przynajmniej jeden
dzień w tygodniu poświęcać na
spotkanie się z mieszkańcami
poszczególnych dzielnic u nich i poza
godzinami pracy, czyli wtedy, kiedy to
oni mają czas, a ja się dostosuję.

Włączmy Otwock do grona miast
tętniących życiem. Koniec z marazmem,
w jakim tkwimy od kilku lat. Proszę
Państwa o udział w głosowaniu i odd-
anie głosu na mnie 4 listopada - każdy
głos jest ważny.

Dziekuję za rozmowę.
Red. 

...chciałbym, by to była
prezydentura pracy i
współpracy. Liczę, że po
wyborach wszyscy 
zakaszemy rękawy i
będziemy 
pracować dla dobra 
mieszkańców Otwocka. 
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Głos Karczewa - mie-
sięcznik Miasta i Gminy
Karczew - ukazał się na
rynku prasowym w czer-
wcu 1988 roku staraniem
Towarzystwa Przyjaciół
Karczewa jako pierwsza
gazeta samorządowa na
Mazowszu.

Trzeba pamiętać, że był to
rok, na szczęście ostatni, PRL-
u i zgodę na wydawanie cza-
sopisma należało otrzymać od
Głównego Urzędu Kontroli
Prasy, Publikacji i Widowisk,
co nie było takie proste. Jednak
determinacja TPK sprawiła, że
taka decyzja zapadła. Pierwszy
numer, tak jak i wszystkie
następne, informował o bieżą-
cych sprawach gminy. 

Kolejne wydania rozszerzały
tematykę o wydarzenia kultur-
alne, sportowe, sprawozdania
z sesji rady, prezentowały za-
służone dla gminy osoby…
Przez minione 30 lat zmieniała

się też szata graficzna i
zmieniali się redaktorzy naczel-
ni. Pierwszym był Daniel Fili-
powicz - nauczyciel fizyki, a
kolejnymi: Tadeusz Olszewski,
Zbigniew D. Skoczek – dzien-
nikarz, Krzysztof Kasprzak –
nauczyciel, Bartłomiej Tkaczyk
– zastępca burmistrza i aktu-
alnie Krzysztof Szczegielniak
– sekretarz gminy.

Uroczystości jubileuszowe
odbyły się 18 października w
Urzędzie Miejsko-Gminnym w
Karczewie. Redaktor naczelny
Krzysztof Szczegielniak przy-
witał byłych naczelnych Głosu
Karczewa, przewodniczącą
rady Danutę Trzaskowską, bur-
mistrza Władysława Dariusza
Łokietka, radnych, redaktorów
naczelnych pism samorzą-
dowych i lokalnych z powiatu
oraz niezwykle serdecznie oso-
by, które współpracowały czy
współpracują dziś z miesięcz-
nikiem. – Symbolicznym jest,

że jubileusz gazety zbiegł się
z 470. rocznicą nadania Kar-
czewowi praw miejskich oraz
w 100. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości –
podkreślił w swoim wystąpieniu
Krzysztof Szczegielniak. 

Następnie burmistrz Wła-
dysław D. Łokietek pogratu-
lował jubileuszu, rys historyczny
przypomniał Krzysztof Kas-
przak, a swoimi doświadcze-
niami z 6-letniego prowadzenia
gazety podzielił się Zbigniew
D. Skoczek. Z kolei w imieniu
wójta gminy Celestynów Witol-
da Kwiatkowskiego gratulacje
złożył Andrzej Kamiński, redak-
tor naczelny „Celestynki”. 

Byłym redaktorom naczel-
nym i obecnemu wręczono
okolicznościowe statuetki,
odśpiewano sto lat gazecie i
podzielono się tortem. Na za-
kończenie wspaniały koncert
dał zespół „Panaceum Duo”.

AnKa

Jubileusz Głosu Karczewa
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- Nie korciło pana, żeby z

takim doświadczeniem kandy-

dować na prezydenta Ot-

wocka?

- Taka pokusa była, ale po
zmianach wprowadzonych
przez ustawodawcę w sprawie
wynagradzania prezydentów
miast straciłem na to ochotę.
To jest praca niebywale absor-
bująca od rana do wieczora, a
czasami dłużej i to przez 7 dni
w tygodniu. W domu bywa się
gościem. Po 12 latach takiej
pracy chciałbym wreszcie wró-
cić do bliskich o normalnej po-
rze, a także odetchnąć i odpo-
cząć. Nie byłbym w stanie bez
satysfakcji finansowej po raz
kolejny poświęcić się dla miasta,
którym zarządza się z ogrom-
nym trudem. W kończącej się
kadencji o wszystko trzeba było
walczyć z koalicyjną radą.

- W poprzednich kadencjach

było łatwiej?

- To nigdy nie jest sielanka,
ale dwie pierwsze kadencje
były wykorzystane dużo bar-
dziej efektywnie dlatego, że
mogliśmy się porozumieć z ra-
dą. Dzięki temu wybudowaliśmy
w 2010 r. ponad 100 km sieci
kanalizacyjnej i 130 km sieci
wodociągowej oraz przeszło
7500 przyłączy do nierucho-
mości za ponad 200 mln zł, za
sprawą unijnego dofinansowa-
nia. Bez infrastruktury rozwój
miasta jest właściwie niemożli-
wy. Każdy deweloper od tego
uzależnia swoją działalność.
Po wybudowaniu sieci przys-
tąpiliśmy do rozbudowy i mo-
dernizacji dróg. Później zaję-
liśmy się budownictwem soc-
jalnym. Powszechnie wiadomo,
że jedna czy dwie kadencje to
za mało, żeby wszystko zreali-
zować, ponieważ budżet jest
zawsze ograniczony. Znacznie
łatwiej jednak byłoby inwesto-
wać, gdyby powstała w mieście
strategia rozwoju, ale tego nie
udało się przeforsować w żadnej
kadencji. Zabrakło komplek-
sowego spojrzenia na miasto,
dlatego skutki tego zaniechania
są wszędzie widoczne.

- Wynika to z braku planu

zagospodarowania przes-

trzennego w mieście?

- Z pewnością. W drugiej
kadencji udało się stworzyć
studium zagospodarowania
przestrzennego, natomiast ta
kadencja miała być przezna-
czona na to, żeby w ramach
studium uchwalać miejscowe
plany. Niestety, zabrakło kon-
sensusu wśród radnych w tej
sprawie. Przez 4 lata uchwa-
lono tylko dwa plany, w tym je-
den kilkanaście dni temu dla
bardzo małego obszaru, gdzie
przewidywane są usługi wielko-
powierzchniowe. Brak planu

zagospodarowania przestrzen-
nego jest utrudnieniem dla roz-
woju inwestycji w mieście. Każ-
dorazowo inwestor musi bo-
wiem składać wniosek z kon-
cepcją tego, co chciałby w da-
nym miejscu zrobić, aby uzys-
kać tzw. warunki zabudowy.
Organ, zanim je wyda, zobow-
iązany jest do ustalenia, czy
osoby z najbliższego sąsiedz-
twa nie sprzeciwiają się takiej
inwestycji. Wydłuża to znacząco
całą procedurę albo niweczy
takie inicjatywy. Kiedy jest uch-
walony miejscowy plan, każdy
przedsiębiorca dokładnie wie,
co i w jakich granicach może
zrobić. Radni w tej kadencji
nie potrafili się porozumieć w
sprawie uchwalania takiego
planu. Ich uwagi wzajemnie

się wykluczały, dlatego w ogóle
zaprzestali procedowania. Przy-
puszczam, że zabrakło im wie-
dzy, jak to zrobić, ponieważ to
są skomplikowane procesy.
Trudno przewidzieć, jak będzie
w nowej radzie, ale w poprzed-
niej brakowało fachowców, dla-
tego miasto jest szare i zanied-
bane, a do tego zaśmiecone.

- Służby miejskie nie dbały o

porządek w Otwocku?

- Radni tak ograniczyli fi-
nanse i szukali oszczędności,
że na ten cel brakowało pie-
niędzy. Mieszkańcy widzą, jak

wyglądają ulice, jak często są
zamiatane i kiedy opróżniane
są kosze na śmieci. Z wydatka-
mi na zieleń miejską było po-
dobnie. Zostały drastycznie zre-
dukowane. Kiedyś można było
zadbać o rabaty w mieście, ale
ostatnio mieliśmy środki jedynie
na koszenie przydrożnych krza-
ków i trawy wzdłuż pasa dro-
gowego, żeby nie stanowiły
zagrożenia i nie ograniczały
widoczności. Przy takich ogra-
niczeniach budżetowych, za-
miast zielonego, mamy teraz
szary i brudny Otwock.

- Na co jeszcze brakowało pie-

niędzy w mijającej kadencji?

- Na pensje dla pracowni-
ków. Radni dokonali takich cięć
w budżecie, że przez ostatnie

4 lata ledwo nam starczało na
wynagrodzenia, co wszyscy
urzędnicy mocno odczuli. Jeden
rok mieliśmy wręcz taki, że
groziły nam zwolnienia gru-
powe, żeby się dostosować do
zapisów budżetowych. Te środ-
ki tak bardzo zostały ograni-
czone. To była porażka, która
mogła doprowadzić do paraliżu
w urzędzie miasta. Jak można
wydajnie pracować w ciągłym
strachu i zagrożeniu? Odbijało
się to oczywiście na sposobie
i jakości obsługi mieszkańców
– wszyscy to odczuli, a przede
wszystkim mieszkańcy.

- Czemu te redukcje finan-

sowe miały służyć?

- Powody, dlaczego tak
postępowano, znają tylko radni.
Trudno zrozumieć ich intencje
nie tylko w tych sprawach, ale
również w wielu innych. Naj-
bardziej bulwersujące w mija-
jącej kadencji było odrzucenie
przed dwoma laty unijnej dotacji
w wys. 1,5 mln zł na opraco-
wanie planu rewitalizacji zde-
gradowanych obszarów w cen-
trum miasta. Z naszego budże-
tu mieliśmy dołożyć tylko 200
tys. zł, a może nawet tylko po-
łowę tej kwoty. Mieliśmy być li-
derem w międzynarodowym
projekcie RESTAURA. Nic z
tego jednak nie wyszło, bo
koalicyjni radni odrzucili unijną
dotację. Zamiast inwestorów,
którzy przystępowaliby teraz do
odnowy historycznej części mia-
sta, z atrakcyjnym zapleczem
handlowo- usługowym w rynku,
mamy nadal targowisko ze stra-
ganami i łóżkami polowymi.

- Były jakieś sukcesy w minio-

nej kadencji, czy tylko poraż-

ki?

- Spółka miejska OPWiK
pomimo wielu przeszkód z
sukcesem zmodernizowała w
ciągu 2 lat oczyszczalnię ście-
ków, którą jurorzy ogólnopol-
skiego konkursu uznali za in-

westycję roku. Rozbudowuje
też infrastrukturę, od której zale-
żeć będzie dalszy rozwój mia-
sta. Jesteśmy dumni z ich doko-
nań, bo OPWiK należy do naj-
lepszych przedsiębiorstw bran-
żowych w kraju. Powiodły się
również nasze przedsięwzięcia
realizowane w ramach Zinte-
growanych Inwestycji Terytor-
ialnych, które zapowiadał prezy-
dent Zbigniew Szczepaniak w
swoich deklaracjach wyborczych
w 2014 r. Powstająca sieć dróg
rowerowych metropolii warsza-
wskiej tworzy już korytarze
transportowe zintegrowane z
różnymi rodzajami transportu
publicznego. Będzie to alter-
natywa dla mieszkańców do-
jeżdżających do pracy samo-
chodem. Rower jako codzienny
środek transportu to zmniejsze-
nie emisji zanieczyszczeń po-
wietrza i hałasu. A co do po-
rażek - to brak rozwiązania dla
problemu komunikacyjnego w
mieście. Zablokowano budowy
głównych ciągów komunika-
cyjnych w zamian za budowy
lokalnych ulic, które są potrzeb-
ne i lokalnie poprawiają jakość
życia, ale w perspektywie mi-
asta nie rozwiązują żadnych
problemów. Mam nadzieję, że
inwestycje zablokowane w tej
kadencji zweryfikuje już nowa
rada i prezydent, dla którego
mieszkańcy będą najważniejsi. 

W mojej ocenie nadzieją na
pozytywne zmiany w mieście
jest Ireneusz Paśniczek, prezes
Izby Przedsiębiorców Powiatu
Otwockiego, który dokładnie
zna potrzeby lokalnych przed-
siębiorców i mieszkańców. To
środowisko byłoby dużym 
wsparciem dla działalności
prezydenta. Mógłby dzięki te-
mu zrealizować wspólnie z
przedsiębiorcami wiele po-
mysłów dla dobra mieszkańców
i miasta. Polityka nie sprawdza
się w samorządach, co po-
twierdzają nasze doświad-
czenia, ale mieszkańcy sami
zdecydują, kogo wybrać 4
listopada. Od tego zależy
przyszłość Otwocka.

Dziękuję za rozmowę

JC

Do zarządzania miastem niezbędna
jest motywacja i współpraca z radą

Polityka nie sprawdza się w samorządach, ponieważ radni rozgrywają swoje par-
tyjne interesy kosztem mieszkańców. Potrzeby lokalnej społeczności schodzą na
dalszy plan i przestają być priorytetem. Mogliśmy zrobić dużo więcej dobrego dla
miasta, ale ciągłe konflikty z radą skutecznie nam to uniemożliwiały -  podsu-
mowuje mijającą kadencję Piotr Stefański, wiceprezydent Otwocka, który po 12
latach pełnienia swojej funkcji żegna się z pracą w Urzędzie Miasta.

Znacznie łatwiej
byłoby inwestować,
gdyby powstała w
mieście strategia 
rozwoju, ale tego nie
udało się przefor-
sować w żadnej
kadencji. Zabrakło
kompleksowego 
spojrzenia na miasto,
dlatego skutki tego
zaniechania są
wszędzie widoczne.
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Ofertę domu kultury za-
prezentowali wspaniałym wid-
owiskiem słowno-muzycznym
młodzi uczestnicy warsztatów
i sekcji aktualnie działających,
co tak się podobało publicznoś-
ci, że spektakl co chwilę prz-
erywany był gromkimi brawami.
W inscenizacji wystąpił m.in.
Elwiro Andriolli jako gospodarz,
który przyjmował gości: Adama
Mickiewicza, Juliana Tuwima,
Władysława Reymonta, Marię
Curie- Skłodowską, Tadeusza
Kościuszkę, a z bardziej
współczesnych - Mirę Kuba-
sińską i wszystkich ich zapra-
szał, by patronowali albo wręcz
opiekowali się sekcjami, jakie
w PMDK są prowadzone dla
dzieci i młodzieży. Nie obyło
się oczywiście bez motywów
kołbielskich, bo przecież PMDK
od lat organizuje konkurs na
najładniejszą palmę i pisankę
wielkanocną oraz zaprasza zes-

poły ludowe, a od tego roku
współorganizuje z powiatem
„Przegląd zespołów, muzyków
i śpiewaków ludowych” z
czterech powiatów: mińskiego,
garwolińskiego, siedleckiego i
otwockiego.

- No cóż, panowie i panie.
Moja misja jako patrona PMDK
chyba się powiodła. Z taką
ekipą możemy śmiało wkraczać
w nowe 50-lecie – stwierdza
Michał Elwiro Andriolli i schodzi
ze sceny.

- Historia PMDK-u to ludzie:
dziesiątki, setki…, z jego odda-
nymi placówce dyrektorami,
kreatywnymi nauczycielami,
utalentowanymi młodymi ludź-
mi, tymi z przeszłości i tymi z
teraźniejszości. Dzisiejsze świę-
to to święto nas wszystkich.
Nie pozostaje nam nic innego,
jak życzyć sobie wspaniałych
100 lat – wygłasza konferansjer,
kłaniając się publiczności i znika

za kurtyną. Na scenie, witana
brawami, pojawia się dyrektor

PMDK Ewa Musiejko.
Gratulacje składają jej:

starosta powiatu otwockiego
Mirosław Pszonka, przewod-
nicząca komisji kultury Sejmiku
Mazowieckiego Bożena Żela-
zowska, przewodniczący Rady
Powiatu Otwockiego Dariusz
Grajda, prezydent Otwocka
Zbigniew Szczepaniak, wójt
gminy Wiązowna Janusz Bud-
ny, komendant Państwowej
Powiatowej Straży Pożarnej st.
bryg Mariusz Zabrocki i wiele,
wiele innych osób. Dyrektor
Musiejko, podziękowała za ży-
czliwość i poprosiła o wielkie
brawa dla wcześniejszych
dyrektorów, bez których, jak
powiedziała, nie byłoby dzi-
siejszego sukcesu. A byli to:
Jerzy Kudlicki – od 1968 r.
do 1970 r., Antoni Figiel – od
1970 r. do 1973 r., Leszek 

Korczak – od 1973 r. do 1991
r. i Czesław Woszczyk. Po-
dziękowano im gromkimi
brawami na stojąco.

Zwieńczeniem uroczystości
obchodów 50-lecia był wspani-
ały koncert Stefano Terrazzino,
który zaśpiewał najbardziej
znane w świecie włoskie prze-
boje: „Cin Cin Amore”, „Another
Minute” czy „Candy”.

Historia PMDK
Początkowo funkcjonował

on pod nazwą Dom Kultury
Dzieci i Młodzieży „Dom Har-
cerza”, a działalność rozpoczął
w 1968 roku. W 1974 roku, w
ramach ogólnopolskiej reorga-
nizacji placówek wychowania
pozaszkolnego, nazwę przemi-

anowano na Młodzieżowy Dom
Kultury. W drugiej połowie lat
osiemdziesiątych rozpoczęto
rozbudowę placówki, którą
wstrzymano w 1990 roku. 

Dopiero w 2003 roku, na
wniosek rady pedagogicznej,
komitetu rodzicielskiego oraz
samorządu wychowanków,
Rada Powiatu Otwockiego
nadała MDK patronat Michała
Elwiro Andriollego oraz podjęła
uchwałę o dokończeniu przer-
wanej budowy. 

Oficjalne otwarcie placówki
odbyło się 16 września 2006
roku. Dwa lata później MDK
zmienił nazwę na Powiatowy
Młodzieżowy Dom Kultury w
Otwocku.

Andrzej Kamiński

złoty jubileusz pMDk
Uroczystość obchodów 50-lecia działalności Powiatowego Młodzieżowego Domu
Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku odbyła się 19 października z
udziałem wychowanków, pracowników, władz samorządowych i osób ściśle
związanych z placówką.

Kto lubi herbatę, ten doceni niezwykłą różnorodność tego
napoju na półkach DELIKATESóW ADRIA W OTWOCKU.
Czarne, zielone, czerwone... z nutami owocowymi, ziołowe,
rozgrzewające, odchudzające... w saszetkach i sypane.
Kto szuka nowych smaków lub też potrzebuje zwykłej,
smacznej codziennej herbaty w dobrej cenie, na pewno
znajdzie tu coś dla siebie. Dobra herbata może być także
znakomitym prezentem, szczególnie, że wiele z tych znaj-
dujących się na półkach Adrii jest opakowana w fantazyjne,
wytworne puszki czy pudełka. Cacuszka
po prostu. Zresztą na jesienną pluchę
dobra herbata jest zawsze bezcen-
na, bez względu na opakowanie.

DObrA herbAtA? nA peWnO W ADrii!

ADriA, OtWOck, ul. kArczeWskA 23
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Jedno nie ulega wątpli-
wości, koszty pozbywania 
się lub zagospodarowywa-
nia odpadów komunalnych 
będą rosnąć. Przykładem 
jest tzw. opłata marszał-
kowska, której wysokość 
w ostatnich latach rosła 
skokowo i wynosi aktualnie 
ok. 140 zł/za tonę. Przewi-
duje się, że od 2019 r. bę-
dzie to już 170 zł/za tonę, 
a w 2020 r. nawet 270 zł/
za tonę. Koszt utylizacji  
1 tony odpadów komunal-
nych wynosi około 500 zł,  
a spalenie ich w tzw. spa-
larniach odpadów ok. 700 
zł. Łatwo wyliczyć, że orien-
tacyjny roczny koszt pozby-
cia się odpadów komunal-
nych z gminy Otwock może  
w 2020 r. wynieść niebaga-
telną sumę 20 mln zł. Jeżeli 
wyczerpie się możliwość 
ich utylizacji i zajdzie ko-
nieczność dostarczenia od-
padów do spalarni, to koszt 
ich eliminacji może sięgnąć 
40 mln zł.

Czy można zatem pro-
blem utylizacji odpadów 
komunalnych przenieść  
z pozycji kosztów do po-
zycji zysku? Można! Jeże-
li tylko samorząd będzie 
miał perspektywiczną wi-
zję ich zagospodarowania.

Najbardziej uzasad-
nioną technicznie i eko-
nomicznie metodą zago-
spodarowania odpadów 
komunalnych jest ich ter-
miczne przekształcenie,  
a co za tym idzie - użytecz-
ny odzysk zawartej w nich 
energii. Wykorzystanie od-
padów do produkcji energii 
na małą skalę aktualnie 
jest jednak ograniczone. 

ODPADY KOMUNALNE 

- wyzwaniem dla samorządów
Ze względu na to, że odpady komunalne, takie 
jak: papier, drewno, plastiki czy żywność zawie-
rają części palne, to możliwości ich składowa-
nia są dość ograniczone. Warunki, jakie należy 
przy tym spełnić, określają wyraźnie przepisy 
krajowe i unijne, które preferują technologie 
służące zagospodarowaniu odpadów w miejscu 
ich powstawania i składowania. Prowadzona 
segregacja oraz procesy recyklingu są jednak 
dość kosztowne i mogą być realizowane tylko 
w ograniczonym zakresie. Dlatego dla małych 
gmin jest to istotny problem.

Wynika to głównie z fak-
tu, że zawierają szkodliwe 
składniki, a metody ich 
oczyszczania są kosztow-
ne. Mają na to wpływ rygo-
rystyczne wymagania co 
do emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery, stosowane 
w procesach termicznych 
wykorzystywanych dla 
odzysku energii. Określa-
ją one dopuszczalną za-
wartość zanieczyszczeń  
w spalinach, która musi być 
znacznie mniejsza niż przy 
spalaniu węgla kamienne-
go (związków siarki prawie 
50-krotnie i pyłu prawie 
10-krotnie). Jednocześnie 
wymagają drastycznego 
ograniczenia innych szko-
dliwych związków (chlo-
rowodoru, fluorowodoru, 
dioksyn i furanów), które 
w żaden sposób nie są 
ograniczane przy spalaniu 
tradycyjnych paliw. Przy 
spalaniu węgla w małych 
kotłach najbardziej szko-
dliwymi dla zdrowia i życia, 
obok wprowadzanego do 
powietrza pyłu, są nieogra-
niczone przepisami emisje 
benzo(a)pirenu (wywoła-
nego tzw. niską emisją)  
i związków rtęci. Zjawisko 
to zupełnie nie występuje 
w przypadku termicznie 
przekształcanych odpa-
dów komunalnych.

Czy więc składniki pal-
ne odpadów komunal-
nych wykorzystywane do 
wytwarzania ciepła są ko-
rzystniejsze dla czysto-
ści powietrza niż węgiel?  
A szczególnie ten niskiej 
jakości, w postaci mia-
łów, mułów czy floto-
koncentratu? TAK! Pod 
warunkiem, że zostaną 

dotrzymane standardy 
emisji zanieczyszczeń.

Rodzi się więc pytanie, 
czy są takie technologie  
i jaki jest koszt wytwarzania 
ciepła z odpadów komunal-
nych? Innym problemem 
jest sposób ich wydzielenia 
z części palnych odpadów 
komunalnych i odpowied-
nie przygotowanie do ter-
micznego przekształcenia. 
Ponieważ nie istnieje tech-
nologia, która pozwalałaby  
w 100 proc. wydzielić czę-
ści palne z odpadów komu-
nalnych, co zrobić z nie-
palnymi pozostałościami  
w postaci: popiołów, szlaki, 
żużli i jak można uniknąć 
tego uciążliwego odpadu?

Według aktualnego 
stanu wiedzy, na rynku  
w Polsce jak i zagrani-
cą, nie istnieje metoda 
termicznego, bezodpa-
dowego przekształcania 
odpadów komunalnych  
w małej skali, z metodami 
redukcji zanieczyszczeń 
wykorzystującymi reagen-
ty zawarte w powszechnie 
występujących odpadach. 
Znane i wykorzystywane 
metody spalania odpadów 
komunalnych wymagają 
stosowania drogich i kosz-
townych w eksploatacji 
instalacji do oczyszcza-
nia spalin (mokrych, pół-
suchych i suchych), przez 
co mają ograniczone za-

stosowanie w instalacjach 
dla gmin do 50 tys. miesz-
kańców. Jednocześnie po-
wszechnie praktykowany 
jest - szczególnie w małych 
aglomeracjach - niedozwo-
lony proceder spalania wła-
snych śmieci w domowych 
paleniskach. Takie praktyki 
powodują ogromne zagro-
żenie zarówno dla naszego 
życia i zdrowia, jak i najbliż-
szego otoczenia.

Z inspiracji i z udziałem 
SEA WAGNER w latach 
2015-2017 problemem ter-
micznego przekształcania 
odpadów komunalnych  
w małej skali zajęło się 
Konsorcjum Naukowe z 
udziałem Fabryki Kotłów 
FAKO z Rumii oraz na-
ukowców z Politechnik 
Warszawskiej i Krakow-
skiej. W ramach programu 
GEKON realizowanego 
wspólnie przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju 
oraz Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej przepro-
wadzono fazę badawczą 
projektu mającą na celu 
uzyskanie ekologicznej 
technologii odzysku energii  
z termicznego przekształ-
cania wyselekcjonowanych 
frakcji palnych odpadów 
komunalnych i odpadowej 
biomasy z udziałem od-
padowych dodatków za-
wierających reagenty do 
redukcji zanieczyszczeń 

gazowych. Wybudowana 
została w Rumii, specjal-
nie w tym celu, pilotażowa 
instalacja do przeprowa-
dzenia badań w zakresie 
termicznego przetwarza-
nia wyselekcjonowanych  
i rozdrobnionych odpa-
dów komunalnych w ilości 
ok. 2 ton/na godzinę (czyli 
ok. 35 tys. ton rocznie od-
padów nieselekcjonowa-
nych). Istotnym innowacyj-
nym założeniem projektu 
był sposób termicznego 
przekształcania wyselek-
cjonowanych odpadów 
komunalnych tj. niespala-
nie, a niskotemperaturowe 
zgazowanie, a następnie 
oczyszczenie wytwarzane-
go gazu palnego i dopie-
ro wysokotemperaturowe 
spalanie dla stopienia nie-
palnych pozostałości.

Wszystkie znane tech-
nologie spalania: komo-
rowe stałe i obrotowe, 
rusztowe i fluidalne oraz 
termicznego przekształ-
cania, aby spełniały obo-
wiązujące przepisy, wy-
magają kosztownych 
metod oczyszczania i uty-
lizacji tego, co pozostaje 
w wyniku procesu. Znane 
i eksploatowane instalacje 
przemysłowe do termicz-
nej utylizacji odpadów ko-
munalnych, tzw. spalarnie 
odpadów, oparte są na tra-
dycyjnych technologiach 
wykorzystujących procesy 
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bezpośredniego spalania 
lub współspalania. Zasad-
niczą przeszkodą do za-
stosowania tych rozwiązań 
jest szlakowanie niespalo-
nych pozostałości. Pozo-
stały popiół w postaci żużla 
z dużą zawartością węgla 
znacznie obniża spraw-
ność energetyczną pro-
cesu oraz jest przyczyną 
częstych awarii instalacji. 
Jednocześnie pozostałości 
stałe w postaci żużla, po-
chodne tego procesu tech-
nologicznego, nie nadają 
się do wykorzystania i wy-
magają jako odpad dalszej 
utylizacji. Ponieważ odpa-
dy komunalne zawierają 
frakcje palne o różnych 
własnościach, proces ich 
całkowitego zgazowania  
i spalania do pozostałości 
niepalnych jest skompliko-
wany technicznie. A dodat-
kowo część surowców dla 
całkowitego ich zgazowa-
nia wymaga dostarczenia 
ciepła do instalacji. Proces 
utrudnia niska temperatu-
ra przechodzenia w stan 
ciekły tworzyw sztucznych 
zawartych w odpadach, 
co powoduje ich zlepianie 
i tendencje do tworzenia 

powłok koksowych na nie-
odgazowanych frakcjach 
palnych.

Przeprowadzone ba-
dania umożliwiły opraco-
wanie przez konsorcjum 
technologii wytwarzania 
energii cieplnej z wyse-
lekcjonowanych i odpo-
wiednio rozdrobnionych 
odpadów komunalnych  
w warunkach dopuszczal-
nej emisji zanieczyszczeń. 
Niepalne pozostałości 
uzyskiwane w wyniku tej 
technologii w postaci ze-
szklonej nie stanowią za-
grożenia dla środowiska 
i mogą być wykorzystane 
jako kruszywo budowlane. 
Opracowana technologia 
jest szczególnie przydat-
na do wytwarzania energii 
z termicznego przekształ-
cania wysuszonych komu-
nalnych osadów ścieko-
wych.

A czy opłaca się se-
lekcjonować i rozdrab-
niać dla tego celu odpady 
komunalne oraz suszyć 
komunalne osady ście-
kowe? Postaramy się na 
to odpowiedzieć w kolej-
nym wydaniu.

TEKST SPONSOROWANY
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Muzyczne świętowanie 
rozpocznie się 3 listopa-
da (sobota). Tytuł koncer-
tu otwarcia – „Viva Vivaldi” 
zwiastuje muzykę baroku 
Antonia Vivaldiego. Muzycz-
ny wieczór wypełni wy-
stęp licznej grupa solistów. 
Pierwszego dnia będziemy 
też mogli usłyszeć Otwock 
Festival Orchestra, którą  
w tym roku poprowadzi prof. 
Jan Stanienda – wybitny 
skrzypek i koncertmistrz, 
związany z festiwalem od 
15 lat, czyli od samego po-
czątku EFM w Otwocku. 
Warto zaznaczyć, że orkie-
stra tworzona jest wyłącznie 
na potrzeby festiwalu. W jej 
skład wchodzą profesjonal-
ni muzycy, a w 14-osobowej 
grupie znalazło miejsce kil-
ku artystów z Otwocka.

W drugim koncercie 
(4.11 – niedziela) usłyszy-
my znany już z muzycz-
nych spotkań promenado-
wych w Otwocku Wielkim 
polsko – argentyński duet 
fortepianowy Duo Granat, 
który tworzą Tamara Gra-
nat i Adrian Kreda. Tytuł 
koncertu zapowiada sze-
roki wachlarz rozmaitości: 
„Od Bacha do Piazzoli”.

W piątek (9.11) zagosz-
czą perły kameralistyki  
w wykonaniu Otwock Festi-
val Ensemble wraz Kamą 
Grott-Tomaszek (obój), któ-
ra jest od początku orga-
nizatorem, a od pięciu lat 
dyrektorem artystycznym 
otwockiego festiwalu. Usły-
szymy utwory z repertuaru 
W.A. Mozarta, G. Holsta i P. 
Czajkowskiego. Jak zazna-
cza p. Kama, tego wieczo-
ru uwagę słuchaczy zwróci 
zapewne utwór „Souvenir 
de Florence” Piotra Czaj-
kowskiego, który wymaga 
od muzyków szczególnych 
umiejętności i wirtuozerii.

Czwarty koncert (10.11 
– sobota) przeniesie nas 
w zupełnie inną rzeczywi-
stość. Dla wielu dobrze pa-
miętaną i niezbyt odległą 
- to „Głosy Wolności”. Pauli-

XV Europejski Festiwal Muzyczny
Otwock

Wielkimi krokami zbliżamy się do muzycz-
nego święta w Otwocku. Przed nami cykl 
5 koncertów dorocznego Europejskiego Fe-
stiwalu Muzycznego. To już XV, jubileuszo-
wa edycja spotkań z wielką muzyką w wy-
konaniu wspaniałych artystów.

na Przybysz, Ewelina Flinta 
i zespół pod kierownictwem 
Michała Grotta zaprezentu-
ją nam przeboje muzyki roz-
rywkowej lat 80. i 90. Usły-
szymy m.in. „Nie pytaj mnie 
o Polskę” czy „W domach 
z betonu” – słowa i dźwię-
ki przesycone pragnieniem 
wolności. Paulina Przybysz 
zaprezentuje również pio-
senki autorskie utrzymane 
w tej samej konwencji.

Wszystkie cztery wyżej 
zapowiedziane koncerty 
odbędą się w otwockim Te-
atrze im. St. Jaracza przy ul. 
Armii Krajowej 4. Rozpoczę-
cie zawsze o godz. 19.00.

Piąty koncert finałowy 
zbiegnie się z wyjątkową 
datą 11 listopada – 100 
rocznicą odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 
Wyjątkowo też zgromadzi 
wszystkich melomanów  
w kościele p.w. św. Wincen-
tego a’Paulo w Otwocku. 
Nikogo nie trzeba przeko-
nywać, jak ważny to dzień 
dla wszystkich Polaków. 
Jego wagę i osobliwość 
podkreśla tytuł koncertu: 
„Tylko polska muzyka”. Tak 
więc wysłuchamy utworów 
największych rodzimych 
kompozytorów: F. Chopi-
na, S. Moniuszki, czy I.J. 
Paderewskiego, a wystą-
pią następujący artyści: 
Gabriela Gołaszewska 
(sopran), Krzysztof Trza-
skowski (fortepian) oraz 
Jan Stanienda (skrzypce), 
który, przypomnę, popro-
wadzi w tym roku Otwock 
Festival Orchestra. Tego 
popołudnia usłyszymy, 
obok „Prząśniczki” i innych 
znanych polskich pieśni lu-
dowych, koncert fortepia-
nowy e-moll F. Chopina. 
Początek o godz. 16.00.

Organizatorzy, na czele 
z Kamą Grott-Tomaszek, 
serdecznie zapraszają na 
wszystkie koncerty; wstęp 
wolny. Honorowy patronat 
nad festiwalem objął Prezy-
dent Miasta Otwocka.

Warto w tym miejscu za-

znaczyć, iż nie każde pol-
skie czy nawet europejskie 
miasto może cieszyć się tak 
prestiżowym wydarzeniem 
muzycznym, jakim jest 
Europejski Festiwal Mu-

zyczny w Otwocku. O jego 
walorach artystycznych nie 
trzeba przekonywać niko-
go, kto wysłuchał choćby 
jednego koncertu. Tak więc 
skorzystajmy z zaprosze-

nia organizatorów, cieszmy 
się pięknem muzyki, jak się 
okazuje, nie tylko poważnej 
i świętujmy radość płynącą 
z życia w wolnej Polsce.

Sławomir Wąsowski
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Wiecie, co to jest Echo?
Pewnie wiecie, że echo po-
wtarza słowa wypowiedzia-
ne przez ludzi. Ale w pew-
nym królestwie mieszka 
niezwykłe Echo. Ono jest 
zaczarowane. Jeżeli chce-
cie poznać to wyjątkowe 
Echo oraz dowiedzieć się, 
jak rycerz Gaudenty starał 
się o rękę królewny Mar-
cjanny i kto mu w tym prze-
szkadzał, a kto pomagał, to 
zapraszamy na bajkę mu-
zyczną „Królewskie Echo”.

Bajka muzyczna  
„Królewskie Echo”

tekst: A.B.Krzybol, muzyka: 
Waldemar Parzyński, reży-
seria: Dorota Czermińska, 
wykonanie: seniorzy z Wią-
zowskiego Teatru Muzycz-
nego, akompaniament: 
Malwina Borkowicz.

Czas trwania ok. 40 min.
Wstęp wolny.
Spektakl powstał przy 
wsparciu: Gminnego 
Ośrodka Kultury w Wiązow-
nie, Teatru im. S. Jaracza 
w Otwocku, Fundacji „To 
lubię”.  Zadanie dofinanso-
wane ze środków budżetu 
Województwa Mazowiec-
kiego w ramach projektu 
pn. „Bony dla Seniorów” re-
alizowanego przez Stowa-
rzyszenie Radomskie Cen-
trum Przedsiębiorczości.

28 października (niedziela), 
godz. 16.00, Teatr im. S. 
Jaracza w Otwocku
10 listopada (sobota),  
godz. 16.00, Dom Kultury, 
Wola Karczewska
18 listopada (niedziela),  
godz. 16.00, PMDK, 
Otwock

Bajka muzyczna 
„Królewskie Echo”
Zapraszamy dzieci na przedstawienie muzyczne, któ-
rego bohaterem jest... zaczarowane Echo. Pierwszy 
spektakl odbędzie się w niedzielę, 28 października  
w ATM im. Jaracza, następne w listopadzie w Domu 
Kultury w Woli Karczewskiej oraz w PMDK. Dobra za-
bawa murowana – nie przegapcie! Wstęp wolny.

Otwock

Przed nami kolejna 
edycja Otwockich Zadu-
szek Bluesowych, będą-
cych hołdem złożonym 
muzykom, którzy odeszli 
- Mirze Kubasińskiej, Ta-
deuszowi Nalepie oraz 
zmarłym artystom nasze-
go regionu. Tegoroczna 
edycja podzielona została 
na dwie części – „Tribute 
to Nalepa” oraz „Tribute to 
Mira”. W pierwszej części 

Otwock

Zaduszki w rytmie blues
wystąpi zespół z Czech 
- PBK BLUES na czele  
z Petrem Kubickiem. W 
drugiej natomiast usłyszy-
cie Natalię Sikorę z ze-
społem w składzie z taki-
mi legendami jak Dariusz 
Kozakiewicz (dawny Bre-
akout i obecnie Perfekt), 

4 listopada (niedziela), godz. 17.00, wstęp płatny
PMDK w Otwocku, ul. Poniatowskiego 10

Krzysztof Dłutowski (daw-
ny Blackout i Breakout), 
Dariusz Samoraj, Vlodi Ta-
fel i Jarosław Bączkowski 
Bilety dostępne w PMDK 
Otwock (przedsprzedaż 
35 zł, w dniu koncertu 
40 zł, członkowie OTBiB 
wchodzą za darmo). 

„Kocham wolność” to 
koncert w wykonaniu ze-
społów MOKKA i Mała 
MOKKA zorganizowany  
z okazji obchodów 100-le-
cia niepodległości. W pro-

Józefów

Koncertowe obchody
100-lecia niepodległości

gramie usłyszycie  utwory 
patriotyczne powstałe w cią-
gu ostatnich 100 lat, m.in.: 
„Piechota”, „Dziewczyna z 
granatem w ręce”, „Obła-
wa”, „Mury”. Wstęp wolny.

10 listopada (sobota), 
godz. 18.00, 
wstęp wolny

MOK Józefów, 
ul. Wyszyńskiego 1
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Imieniny 
26 października - Dymitra, Łucjana
27 października |- Iwony, Manfreda,

Sabiny
28 października - Szymona, Tadeusza
29 października - Wioletty, Narcyza, Teodora
30 października - Przemysława, Edmunda
31 października - Augusty, Antonina
1 listopada - Seweryna

Święta... całkiem nietypowe
28 PAŹDZIERNIKA - Dzień Odpoczynku dla Zszarganych
Nerwów
Nerwy, stres, przekleństwa, niecierpliwość, kłótnie – dziś zapomni
o tym wszystkim . Wyluzuj,
weź głęboki wdech,
uśmiechnij się zamiast
grymasić. A jutro
koniecznie to powtórz!

Krzyżówka panoramiczna z hasłemKartka z
kalendarza

Hasło krzyżówki panoramicznej  z 19 października 2018: .
MICHAŁ ELWIRO ANDRIOLLI, MALARZ POLSKI

Wielu przyjaciół bez prz-
erwy pytało mnie, kiedy
idę na urlop i gdzie po-
jadę. Odpowiedź była ba-
nalnie prosta. Nigdzie,
zostaję w domu!

Jesień kojarzy mi się ze
spokojem, ciszą i ukojeniem
pobudzonych nerwów. W końcu
to lato było upalne i ogólnie
jakoś przeżywane w wielkim
pędzie. Podczas jesiennego
urlopu mogę zrelaksować swój
umysł, wykonać zaległe prace,
no i wreszcie popracować nad
zdjęciami. Mam trochę wspom-
nień z minionej zimy, up-
ragnionej wiosny i tego
wyjątkowego lata.

Wracając do wiosny -
pamiętam planowaną wyprawę
nad rzekę. Wstałem nad ranem,
by zasadzić się z aparatem na
mgłę na łąkach przy rzece,
ale... widok z okna mojej kuchni

też był fantastyczny. W związku
z tym miałem nie lada wybór.
Jechać czy zostać w kuch-
ni,ustawić aparat na statywie i
czekać na rozwój sytuacji.
Zostałem. Otworzyłem okno i
czekałem. Teraz nie żałuję tego
wyboru. Między innymi dzięki
temu porankowi jestem w pełni
świadomy, że nie doceniamy
tego, co nas otacza. A szkoda,
przecież życie tak szybko mija
i nie czeka aż się zbudzimy i
zobaczymy, że wszystko
dookoła kryje w sobie niepow-
tarzalny urok. 

Jednak fotografia to nie
tylko piękno, to są też
wspomnienia. 

Często zapominamy, jakie
życie jest trudne. Dobrze, że
nie myślimy o tym na co dzień.
Jednak czasem dla pokory

warto sobie przypomnieć. 
Raz na jakiś czas robię wys-

tawę swoich fotografii. Często
zdarza się, że ktoś z zapros-
zonych na wernisaż gości pyta,
jakiego sprzętu użyć, by robić
ładne zdjęcia. Odpowiedź jest
banalnie prosta. To nie sprzęt
robi zdjęcia, tylko osoba trzy-
mająca w dłoniach aparat. Ona
ma wybór, co chce przedstawić
na swoich fotografiach. Często
wystarczy do tego zwykły tele-
fon lub mały podręczny aparat
kompaktowy. Tak się składa,
że w większości każdy z nas
fotografuje najbliższych, głównie
dzieci. Przeglądając domowe
archiwa, widzimy, jak te nasze
pociechy zmieniają się i do-
rastają. Wśród takich fotografii
często też napotykamy na os-
oby, które bardzo kochaliśmy,
a już nie ma ich wśród nas. Są
to dziadkowie, rodzice i wszyscy

inni, których spotykaliśmy codzi-
ennie, a teraz zwyczajnie już
ich nie ma. Tak więc, moi
drodzy, nie bójmy się przygody
z aparatem. Nie zwracajmy
uwagi na to, że ktoś nas będzie
krytykował za złe ujęcie. Te
niby nieudane ujęcia to najlep-
sze, co może się wydarzyć.
One pokazują naszą os-
obowość. Aby to stwierdzić,
taka fotografia musi swoje
odleżeć w przysłowiowej szu-
fladzie. A niech leży i dojrzewa

jak wino. Zapewniam, że nade-
jdzie czas, gdy tę scenkę bę-
dziemy wspominać z uśmie-
chem na twarzy. Na tym kończę
swoją opowieść o fotografii.
Mam nadzieję, że jakaś część
z czytających ten felieton sięg-
nie po aparat. Przetrze go z
kurzu, naładuje baterie i zrobi
kilka zdjęć, by te mogły żyć po
swojemu. By dawały nam tro-
chę radości, gdy będziemy czuli
się smutni i trochę samotni.

Krzysztof Sibilski

Jesienny urlop fotografa

Widok z okna w kuchni
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16 października
przypadła 40.
rocznica wyboru
Karola Wojtyły na
Stolicę Piotrową.
Ówczesny metro-
polita krakowski
został wybrany w
1978 roku, przy-
bierając imię Jan
Paweł II. 

Słowa: „Nie lękajcie
się, otwórzcie drzwi
Chrystusowi” ukierunk-
owały nowy pontyfikat.
Papież napisał 14 en-
cyklik, odwiedził 104
kraje, nauczał, wspomagał nar-
ody, czynił cuda, zapisał się w
historii wielu ludzi. Chyba
niemożliwym jest  znaleźć
człowieka na świecie, który nie
słyszał choć słowa na temat
świętego Polaka. Warto
poszukać związków św. Jana
Pawła II z naszymi okolicach.

Nie trzeba szukać daleko,
ponieważ otwocka Szkoła Pod-
stawowa nr 9 ma za patrona
papieża Polaka. Nosi ona to
imię od 16 października 1999r..
Jak możemy dowiedzieć się z
historii placówki, uznała ona
św. Jana Pawła II za wzór,
ponieważ był, jest i będzie
postacią niezwykłą, z ogrom-
nym intelektem i nade wszystko
kochającą bliźniego. W końcu
słowa „Musicie od siebie wyma-
gać, nawet gdyby inni od was
nie wymagali” najlepiej wskazu-
ją drogę postępowania uczniom
nie tylko w szkole, ale i w
przyszłym życiu. Warto dodać,
że w ostatnim czasie otwocka
„dziewiątka” otrzymała nowy
hymn od braci z Golec uOrkies-
tra pt. „Leć muzyczko”. To
ważne w tym kontekście,
ponieważ ta pieśń towarzyszyła
św. Janowi Pawłowi II podczas
ostatniej pielgrzymki do Polski
w 2002 roku, gdy opuszczał
ojczyznę.

Każdy z nas może spotkać
się ze św. papieżem Polakiem
na co dzień. Jest to możliwe
poprzez relikwie kard. Karola
Wojtyły, które znajdują w Sank-
tuarium Matki Bożej Trzykroć
Przedziwnej w Otwocku-
Świdrze. W listopadzie 2011
roku, podczas ich uroczystego
wniesienia, abp Henryk Hoser
mówił, że są one odpowiedzią
na ludzką potrzebę material-
nego kontaktu z tym, co jest
niewidzialne. Relikwie zostały
umieszczone w posrebrzanym
krzyżu papieskim i  znajdują
się w tamtejszej świątyni.

W wielu miastach nie braku-
je również ulic nazwanych imie-
niem św. Jana Pawła II, tak
też jest w Otwocku, na drodze
biegnącej wzdłuż torów.

W ubiegłą niedzielę za-
pewne wielu z nas uczest-
niczyło w mszy świętej i wsparło
dzieła Nowego Tysiąclecia pod-
czas XVII Dnia Papieskiego
pod hasłem „Promieniowanie
Ojcostwa”.

Warto sobie przypomnieć
jeszcze następujące słowa św.
Jana Pawła II: „Człowiek jest
wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie
przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.”.

Sebastian Rębkowski

Otwockie ślady
św. Jana Pawła II
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Zajęcia z pierwszej po-
mocy przedmedycznej 
żołnierza, szkolenie saper-
skie, musztrę indywidualną 
i zespołową oraz samo-
obronę przeprowadzili in-
struktorzy z Centrum Szko-
lenia Żandarmerii w Mińsku 
Mazowieckim. Program pi-
lotażowy MON to cykl pół-
torarocznych szkoleń, które 
kończą się egzaminem teo-
retycznym i praktycznym 
z zakresu edukacji woj-
skowej oraz egzaminem 
ze sprawności fizycznej. 
Warto zaznaczyć, iż nie 
wszystkie szkoły mające 
klasy mundurowe dostały 
się do wspomnianego pro-
gramu. Tylko pięćdziesiąt 
placówek z całej Polski ma 
okazję uczestniczyć w tym 
innowacyjnym projekcie. 
Uczniowie, którzy pozy-
tywnie zdadzą wszystkie 
egzaminy, otrzymają certy-

Pilotaż MON w ZSEG Otwock !
W piątek, 19 paździer-
nika w Zespole Szkół 
Ekonomiczno – Ga-
stronomicznych im. 
Stanisława Staszica 
w Otwocku odbyło się 
szkolenie klas mundu-
rowych w ramach pro-
gramu pilotażowego 
MON. 

fikat Ministerstwa Obrony 
Narodowej dający dodatko-
we punkty podczas egza-
minów do służb munduro-
wych. Jako pierwsi okazję 
do otrzymania wspomnia-
nych certyfikatów będą 
mieli uczniowie klasy 4A 
i 4W  - technik ekonomi-
sta, innowacja wojskowo – 
sportowa.

Michał Kwiecień
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W sobotę, 20 paździer-
nika reprezentanci KSW 
Bushi wzięli udział w kilku 
turniejach karate. Najwięk-
szy sukces odniósł Kamil 
Kisiel (kat. juniorów do 65 
kg), który po raz pierwszy 
zdobył tytuł mistrzowski 
na Mistrzostwach Polski 
Juniorów (14-15 lat) Karate 
Kyokushin w Tarnowskich 
Górach.

Na tych samych zawo-
dach, mimo dużej konku-
rencji, brąz wywalczyła 
Natalia Such (kat. juniorek 
do 55 kg). Ponadto Mi-
strzostwa Polski Juniorów 
połączone były również  
z Mistrzostwami Polski 
Kata oraz z Mistrzostwa-

To był bardzo dobry 
mecz w wykonaniu kar-
czewianek. Od 1. minuty 
spotkania grały skutecznie  
w obronie i na tyle efektyw-
nie w ataku, że przez całe 
60 minut ani razu nie odda-
ły prowadzenia. Łatwo nie 
było, bo zespół z Lubicza 
przyjechał do Karczewa 
mocno podbudowany zwy-
cięstwem nad CHKS Łódź 
w poprzedniej kolejce ligo-
wej, z dużym apetytem na 
kolejne zwycięstwo. 

I było to widać na par-
kiecie. Piłkarki Drwęcy 
grały zdecydowanie i agre-
sywnie w ataku, zmuszając 
podopieczne Grzegorza 
Ankiewicza do dużego wy-
siłku. Dobrze jednak tego 
dnia usposobione do gry 
karczewianki, zespołowo 
współpracujące w obronie, 
skutecznie radziły sobie  
z naporem silnych, mocno 
zbudowanych zawodniczek 
Lubicza. Grające w koń-
cu w optymalnym składzie 
karczewskie szczypiornist-
ki rozpoczęły od trafienia 
i w 10 minucie prowadziły 
już 6:3. Ta trzybramkowa 
przewaga utrzymywała się 
aż do 22 minuty. Ostatnie 
pięć minut pierwszej poło-

Cenne zwycięstwo MKS Karczew
Podopieczne Grzegorza Ankiewicza są jak dotąd nie-
pokonane na własnym parkiecie. 20 października br. 
w hali karczewskiego MOSiR-u odniosły drugie pierw-
szoligowe zwycięstwo, pokonując drużynę Drwęca 
Novar Lubicz 28:26 (12:7).

wy spotkania to był okres 
wyśmienitej gry karczewia-
nek, które ostateczne za-
kończyły pierwszą odsłonę 
meczu wynikiem 12:7 na 
swoją korzyść.

Zdeterminowane chęcią 
odrobienia strat lubiczan-
ki wyszły na drugą poło-
wę mocno zmotywowane. 
Świadomość, że aby wy-
równać, muszą rzucić pięć 
bramek, podziałała na nie 
na tyle skutecznie, że nie 
przebierając w środkach 
zaczęły dążyć do celu, zdo-
bywając przewagę na par-
kiecie siłą i agresywną grą. 
W 10. minucie meczu prze-
waga zawodniczek z Kar-
czewa stopniała do dwóch 
bramek (17:15). Lubiczanki 
niczym taran rozbijały kar-
czewską obronę, doprowa-
dzając co rusz do kolejnych 
rzutów karnych, skutecznie 
zamienianych na bramki. 
W 11. minucie tej rywaliza-
cji, kiedy na tablicy świetl-
nej pojawił się wynik 17 do 
16, wydawało się, że  tak-
tyka piłkarek z Lubicza do-
prowadzi je do sukcesu. Do 
przełamania jednak nie do-
szło, a agresywne boisko-
we zachowania lubiczanek 
dwukrotnie zostały ukarane 

przez sędziego czerwoną 
kartką. Z werdyktami ar-
bitra zawodów nie mógł 
pogodzić się trener gości, 
który za swoje komenta-
rze również zobaczył żółtą 
kartkę. Ostatecznie mecz 
zakończył się wygraną kar-
czewianek 28 do 26.

Fenomenalne spotkanie 
tego dnia rozegrała Joan-

na Wójcik, która była naj-
skuteczniejszym strzelcem 
bramek w drużynie Karcze-
wa. Skutecznie punktowały 
również Wiktoria Trzepałka 
oraz -  powracająca do gry 
po przerwie spowodowanej 
kontuzją i jeszcze nie w peł-
ni sił - Julia Zagrajek. Sku-
tecznością w bramce im-
ponowała Monika Rogala. 

Za postawę w tym meczu 
trzeba jednak pochwalić 
cały zespół, który zagrał nie 
tylko dojrzale i zespołowo, 
ale przede wszystkim - sku-
tecznie. Dzięki tej wygranej 
MKS Karczew awansował 
jedno oczko wyżej  i po  
5 meczach zajmuje aktual-
nie w tabeli 9. miejsce.

Andrzej Idziak

Pierwsze mistrzowskie złoto juniora
mi Polski Open – w tych 
zawodach otwocko-józe-
fowski klub reprezentowali 
Agnieszka Winek i Szymon 
Olpiński.

Z kolei w Rzeszowie 
tego samego dnia odby-
wał się Międzynarodowy 
Turniej Karate Kyokushin 
Prestige Karate Cup, gdzie 
rywalizowali młodsi zawod-
nicy. Reprezentanci KSW 
Bushi zdobyli tam cztery 
medale, w tym dwa złote - 
Wiktor Jackowski i Patryk 
Frelek (rocznik 2006-2005 
do 50 kg) i dwa srebrne - 
Jan Kacprzak i Borys Za-
błocki (rocznik 2008-2007 
do 35 kg).

Red.
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zespół Józefowii Józefów 
wygrał zaś na wyjeździe 
z Wisłą Maciejowice 2-0. 
Do niespodzianki doszło  
w Radości, gdzie spotkały 
się drużyny PKS Radość 
Warszawa i OKS Start 
Otwock. Po emocjonują-
cym i obfitującym w gole 
meczu OKS Start Otwock 
przegrał 4-3 z zespołem 
PKS Radość.

 
Michał Kwiecień

22 SPORT

W dniach 20-21 paź-
dziernika na obiektach 
Akademii Sztuki Wojennej 
w Rembertowie odbyła się 
Olimpiada Klas Munduro-
wych w Grach Zespoło-
wych. Zgłosiło się do niej 
dwadzieścia szkół z całej 
Polski, które mają klasy 
mundurowe. Powiat otwoc-
ki reprezentowali uczniowie 
Zespołu Szkół Ekonomicz-
no – Gastronomicznych im. 
Stanisław Staszica w czte-
rech konkurencjach: piłce 
nożnej chłopców, siatków-
ce dziewcząt, siatkówce 
chłopców oraz koszykówce 
dziewcząt. 

Uczniowie z powiatu 
otwockiego pokazali spor-
towy pazur, zdobywając 
kolejno: pierwsze miejsce  
w siatkówce chłopców, dru-
gie miejsce w siatkówce 
dziewcząt  i trzecie miejsce 
w koszykówce dziewcząt. 
Warto również wspomnieć 
o piłce nożnej chłopców, 
gdzie nasi uczniowie po 
świetnej grze w fazie gru-
powej turnieju przegrali 
walkę o półfinał dopiero 
po serii rzutów karnych. 
Kolejne wyróżnienie dla 
ZSEG Otwock to nagrody 
indywidualne: w siatkówce 
chłopców najlepszym za-
wodnikiem olimpiady został 
Paweł Tarnowski, a naj-
lepszym atakującym - Kry-
stian Książek. W siatkówce 
dziewcząt statuetkę najlep-
szej przyjmującej zdobyła 
Klaudia Morochow.  

Gratulacje dla uczniów  
i podziękowania dla nauczy-
cieli w-f za przygotowanie 
młodzieży do zawodów!

Michał Kwiecień

Sukces klas mundurowych ZSEG Otwock

Derby Celestynowa dla Reguta
W niedzielę, 14 paź-

dziernika na boisku  
w Lasku odbyły się kolej-
ne derby gminy Celesty-
nów pomiędzy klubami 
CKS Celestynów i RKS 
Bór Regut. Na meczu po-
jawiło się wielu kibiców 
obydwu drużyn. 

Pierwsza połowa spo-
tkania to walka w środku 
pola i próby rozegrania ak-
cji, które dla obydwu drużyn 

kończyły się niepowodze-
niem. Druga połowa zaczę-
ła się od czerwonej kartki 
dla zawodnika gospodarzy. 
Ku zdziwieniu kibiców to 
grający w dziesiątkę ze-
spół z Celestynowa stwo-
rzył jako pierwszy bardzo 
groźną sytuację, jednak 
bramkarz RKS-u popisał 
się dwoma świetnymi in-
terwencjami. Dalsza część 
meczu to rosnąca z każdą 
minutą przewaga graczy  

z Reguta. Pierwszą bramkę 
meczu zdobył kapitan dru-
żyny gości Piotr Zawada, 
który świetnie wykorzystał 
dośrodkowanie z rzutu roż-
nego. Na pewno nie można 
odmówić woli walki piłka-
rzom gospodarzy, lecz gra 
w osłabieniu nie pozwalała 
na zbyt dużo. Kropkę nad 
„i” w derbach Celestyno-
wa postawił Piotr Zawada, 
zdobywając swoją drugą 
bramkę w meczu! CKS Ce-

lestynów – RKS Bór Regut 
0:2  - było to szóste zwycię-
stwo z rzędu graczy z Re-
guta!

W dziesiątej kolejce 
mazowieckiej klasy A gru-
pa Warszawa II byliśmy 
świadkami przerwanej pa-
ssy zwycięstw drużyny 
RKS Bór Regut. Drużyna 
z Reguta znacznie prze-
grała z zespołem Vulcan 
Wólka Mlądzka 1-4. Drugi 
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Nawet dzisiaj, wędrując 
tą ulicą, możemy poczuć 
odrobinę klimatu przed-
wojennego Otwocka. Aby 
przybliżyć dawny klimat tej 
ulicy, zamieszczam „garść” 
historycznych zdjęć i repro-
dukcji pocztówek pokazu-
jących, jak wyglądała ulica 
Kościelna od lat 90. XIX w. 
do lat 80. XX w.

Paweł Ajdacki; 

• znajdował się pierwszy 
bazar w Otwocku, 
• na samym rogu z ul. War-
szawską wzniesiona zo-
stała słynna willa „Julia” 
mieszcząca m.in. inhalato-
rium i pierwszą pocztę.

Budynki zamykające 
ulicę też należą do naj-
bardziej rozpoznawalnych  
w Otwocku, ale ich historia to 
temat na osobną opowieść.

Ulica Kościelna  
- tu zaczął się Otwock

24 HISTORIA

W samym centrum 
Otwocka znajduje się uli-
ca, która powstała jako 
jedna z pierwszych. Wy-
tyczona została w linii 
prostej pomiędzy stacją 
kolejową „Otwock” a rzym-
skokatolicką kaplicą p.w. 
św. Wincentego a’Paulo 
wybudowaną w Otwocku 
Stacyjnym ok. 1890 r. Pro-
wadziła prosto od drzwi 
budynku dworcowego za-
mykającego zachodni jej 
kraniec aż do wejścia do 
kaplicy zamykającej jej 
wschodni kraniec. 

Szczegółowo została 
opisana w słynnym prze-
wodniku Edmunda Diehla 
„Wille Otwockie...” z 1893 
r. Od początku swojego ist-
nienia nazywana ulicą Ko-
ścielną aż do końca II woj-
ny światowej. Potem nosiła 
imię gen. Władysława Si-
korskiego, ale powróciła do 
swojej nazwy tuż po prze-
mianach ustrojowych.

Warto wybrać się na 
spacer tą ulicą i pomyśleć, 
że faktycznie tutaj zaczął 
się Otwock i że przez dłu-
gie lata była to jedna z naj-
bardziej gwarnych ulic na-
szego miasta. To tutaj:
• swój  dom miał słynny 
bakteriolog Odo Bujwid, 
• działała najsłynniejsza 
otwocka cukiernia prowa-
dzona przez Adamkiewi-
cza, 
• swoją posesję miał Oszer 
Perechodnik, ojciec Calka 
Perechodnika, który zosta-
wił wstrząsający pamiętnik 
z lat okupacji opisujący 
m.in. otwockie getto, 
• w największym budynku 
Perechodnika na rogu z ul. 
Kościuszki swoją siedzibę 
znalazła pierwsza Rada 
Miejska w Otwocku, Towa-
rzystwo „Spójnia”, a nawet 
Towarzystwo Miłośników 
„Radia”,
• powstała i prawie przez 
100 lat działała najstarsza 
otwocka apteka w willi „Po-
dole” prowadzona przez ro-
dzinę Podolskich,
• przez długie lata działał 
otwocki dworzec autobu-
sowy PKS zanim został 
przeniesiony na ul. Ku-
piecką, 

Otwock ul. Kościelna - pocztówka z końca XIX w.

Początek ul. Kościelnej; zdjęcie z okresu międzywojennego

Ul. Kościelna na zdjęciu z ok. 1900 r.

Ul. Kościelna na początku pierwszej wojny światowej

Ul. Kościelna na przedwojennej pocztówce

Ul. Kościelna na zdjęciu z 1934 r.

Kościół św. Wincentego a’Paulo - pocztówka z lat 20.

Pogrzeb Klemensa Junoszy w 1898 r.  
- przejście z ul. Kościelnej na stację kolejową.

Dworzec PKS-u na ul Kościelnej w latach 80. XX w.                           

Fot. Z. Wiliński


