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Przypomnijmy, że Rada Miasta Otwocka  
w dniu 23 czerwca br. podjęła uchwałę  
w sprawie ogłoszenia 2016 r. – Rokiem Ob-
chodów Jubileuszu 100-lecia Nadania Praw 
Miejskich Miastu Otwock.
W ślad za podjętą uchwałą, 17 lipca br. Pre-
zydent Miasta Otwocka wydał zarządzenie  
w sprawie powołania Komitetu Organizacyj-
nego Obchodów Jubileuszu. W skład komitetu 
weszli: wiceprezydent Agnieszka Wilczek jako 
przewodnicząca, dyrektor Otwockiego Cen-
trum Kultury Sebastian Rakowski jako wice-

Plan obchodów 100-lecia Otwocka
Miasto Otwock uzyskało prawa miejskie 9 listopada 1916 roku. W 2016 roku przypada jubileusz 100-lecia miasta, okoliczność ta wymaga wyjąt-
kowych i szczególnych działań. W tym celu powołano Komitet Organizacyjny, który kończy właśnie pracę nad planem obchodów jubileuszowych 

przewodniczący, a także: Agnieszka Dąbrowska – 
inspektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki, 
Leszek Korczak – artysta i animator kultury, Sta-
nisław Zając – historyk, Patryk Popis – animator 
kultury, Michał Łabudzki – przedstawiciel Huf-
ca ZHP Otwock, Anna Pawełek – przedstawiciel 
Prezydenta Miasta Otwocka, Anna Szymańska-
-Petryk – przedstawiciel Towarzystwa Przyja-
ciół Otwocka, Elwira Kowalska – przedstawiciel 
Forum Przedsiębiorczości Powiatu Otwockiego 
oraz otwoccy radni: Wojciech Dziewanowski  
i Czesław Woszczyk.

Do zadań Komitetu Organizacyjnego Ob-
chodów Jubileuszu 100-lecia Nadania Praw 
Miejskich Miastu Otwock należało: określenie 
programu i kalendarza działań obchodów ju-
bileuszu, określenie szacunkowych kosztów 
przygotowania i przeprowadzenia obchodów 
Jubileuszu. Na przełomie października i listo-
pada komitet zakończył pracę i zaproponował 
kalendarz imprez jubileuszowych. 
Realizacja propozycji komitetu uzależniona jest 
teraz od zatwierdzenia przedsięwzięć w budżecie 
Miasta Otwocka na 2016 r. przez Radę Miasta.

STYCZEŃ
Sylwester, Setny Nowy Rok – Skwer 7 Pułku Łącz-
ności. Impreza plenerowa. Plenerowe rozpoczęcie 
roku jubileuszowego
XII Koncert Kolędowy Chórów Otwockich – Ko-
ściół Wincentego à Paulo. Koncert z udziałem 
wszystkich otwockich chórów
Sportowa sobota w Parku Miejskim – Park Miej-
ski. Bieg narciarski i klasyczny. Pokaz jazdy figuro-
wej na lodzie w strojach i przy muzyce lat 20. i 30. 
LUTY
Uzdrowisko Otwock – ogrodzenie UM Otwocka. 
Wystawa plenerowa „Uzdrowisko Otwock” po-
święcona uzdrowiskowym dziejom miasta w okre-
sie od powstania osady do 1939 r.
„Ulice Otwocka” – inauguracja niewielkich wy-
staw plenerowych instalowanych na poszczegól-
nych ulicach miasta. 
Harcerska Gra Terenowa – Armia Krajowa  
w Otwocku. Szlakiem „Skrytego”. Gra terenowa 
oparta na autentycznych wydarzeniach z czasów  
II wojny światowej
„W poszukiwaniu tożsamości Otwocka” – spotka-
nie panelowe poświęcone historii Otwocka
Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych – impreza 
plenerowa
MARZEC
Nazywam się Gurewicz – wystawa plenerowa. 
Wystawa zainstalowana na ogrodzeniu dawnego 
pensjonatu Abrama Gurewicza i poświęcona temu 
największemu świdermajerowi w Otwocku
Dzień Kobiet – L.O. im. Gałczyńskiego. Pokaz 
mody (100 lat mody). Kabaret. Bal charytatywny. 
Wystawa towarzysząca „Otwockie Kobiety”
Spacer z historią – Otwock. Spacer szlakiem otwoc-
kich zabytków z okazji Międzynarodowego Dnia 
Ochrony Zabytków 
„Otwock wiosną 1916–2016” – wystawa plenerowa

KWIECIEŃ
Mural 100 lat Otwocka – mural wielkopowierzch-
niowy 
Poland Bike Marathon – otwarcie sezonu wyści-
gów na rowerach górskich
90 lat Otwockiego Amatorskiego Teatru Miejskie-
go – obchody Międzynarodowego Dnia Teatru –  
90 lat OATM
Obchody związane ze Zbrodnią Katyńską – Pomnik 
Katyń 1940. Przypomnienie i uhonorowanie ofice-
rów związanych z Otwockiem i zamordowanych  
w ZSRR w 1940 r.
„Dzielnice/osiedla Otwocka” – inauguracja cyklu 
wystaw plenerowych poświęconych historii po-
szczególnych dzielnic Otwockich
Spacer z cyklu „Otwarte zabytki” 
„Dzieje pierwszej otwockiej parafii” – wystawa 
plenerowa „Dzieje pierwszej otwockiej parafii”. 
„Kolejka na start” – „Po dwóch stronach toru”. 
Dawny dworzec przy ul. Wawerskiej. Plenerowa 
impreza sportowo-historyczna. Bieg uliczny śla-
dem kolejki wąskotorowej. 100-kilometrowy rajd 
rowerowy. Rajd szlakiem kolejki Wawer – Karczew. 
Wystawa plenerowa „Po wąskim torze”. Wystawa 
eksponatów związanych z kolejką
„W poszukiwaniu tożsamości Otwocka” – spotka-
nie panelowe poświęcone historii Otwocka
Dzień Ziemi – wspólne z mieszkańcami sadzenie 
100 drzew 
MAJ
Uroczystość przed grobem Józefa Geislera – 
cmentarz w Karczewie
Święto Narodowe 3 Maja – impreza plenerowa. 
Parada historyczna
„Droga Żelazna Nadwiślańska” – wystawa ple-
nerowa „Droga Żelazna Nadwiślańska”. W okolicy 
dworca PKP i przypominająca dzieje linii kolejowej 
Warszawa – Lublin

Majówka Reymontowska – uroczystość przed ta-
blicą pamięci Władysława Reymonta oraz piknik 
Rowerowa Gra Miejska – impreza historyczno-re-
kreacyjna
Spacer z cyklu „Otwarte zabytki”
„Otwock 1916–2016 w dokumentach” – wystawa 
plenerowa „Otwock 1916–2016 w dokumentach” 
Noc Muzeów – Muzeum Ziemi Otwockiej. Impreza 
plenerowa
„Spacery z historią” – rowerowa przejażdżka szla-
kiem otwockich zabytków architektury świdermajer
ARSenał Otwocki – zbiorowa wystawa plastyków 
otwockich
Wystawa publikacji o Otwocku – wystawa publi-
kacji o Otwocku otwarta w Bibliotece Miejskiej  
z okazji Międzynarodowego Dnia Książki i Praw 
Autorskich
Festiwal Świdermajer – festiwal poświęcony ar-
chitekturze świdermajer i historii Otwocka
CZERWIEC
Dzień Dziecka – impreza plenerowa dla dzieci  
i rodziców
„W poszukiwaniu tożsamości Otwocka” – Mu-
zeum Ziemi Otwockiej. Spotkanie panelowe po-
święcone historii Otwocka
Harcerska Gra Miejska – ks. harcmistrz Jan Racz-
kowski i jego Otwock
Gra miejska oparta na autentycznych wydarze-
niach mających miejsce w Otwocku
Spacer z cyklu „Otwarte zabytki” 
„Spacery z Historią” – Letnisko Świder. Wycieczka 
szlakiem historii Świdra
Mecz piłki nożnej OKS – Pruszków/Żyrardów – 
mecze towarzyskie pomiędzy drużynami miast, 
które w 2016 r. będą obchodziły 100-lecie swojego 
istnienia
„Otwock latem 1916–1016” – Skwer 7 Pułku Łącz-
ności. Wystawa plenerowa



L20 jeździ częściej
Uruchomiona rok temu linia podmiejska L20 (Otwock – Wólka 
Mlądzka – Wiązowna) będzie kursowała częściej. Jest to wynik 
negocjacji Gminy Wiązowny z Zarządem Transportu Miejskiego

Od 2 listopada autobusy linii L20 na trasie Otwock – Wiązowna kursują 
częściej. Dzięki negocjacjom Gminy Wiązowna z Zarządem Transportu 
Miejskiego udało się wprowadzić dodatkowe 5 kursów w ciągu dnia. 
Zmianie uległy także popołudniowe kursy, dzięki czemu młodzież po-
wracająca ze szkół będzie mniej czasu oczekiwała na autobus do domu. 
Obowiązujący od 2 listopada rozkład jazdy prezentujemy poniżej.

bus
L20 – linia strefowa 
uzupełniająca
przystanek: 
Rzakta 01 » Kupiecka

godz.        minuty
4  20
5  35
6 15; 50f
7  05
8  05; 35f
9  05
10  05
11  05f
12  05
13  25f
14  25
15  05; 45f
16  25
17  25
18  25
20  05
22  05

Rozkład ważny od 2015-11-02
f - kurs tylko w dni nauki szkolnej

bus
L20 – linia strefowa 
uzupełniająca
przystanek: 
Kupiecka 01 » Rzakta

godz.        minuty
4  55
6  25
7  20; 50f
8  20
9  20
10  20f
11  20
12  40f
13  40
14  20
15  00f; 40
16  20
17  00f; 40
18  20
19  20
21  20
23  20

Rozkład ważny od 2015-11-02
f - kurs tylko w dni nauki szkolnej

Lato z Radiem w Otwocku – impreza plenerowa 
LIPIEC
Konkurs fotograficzny – ogłoszenie konkursu fotograficznego
Otwock – letnisko i uzdrowisko Warszawy – Stare Miasto w Warszawie.  
Wystawa plenerowa zainstalowana na barbakanie na warszawskiej Starówce. 
Historia Otwocka do 1939 r.
Międzynarodowy Plener Malarski – plener z udziałem artystów z miast bliź-
niaczych
Festiwal muzyczny „Ska/Reggae” – Plaża Miejska
Big jump – Plaża miejska
„Spacery z Historią” 
Turniej Siatkówki Plażowej – Plaża Miejska. Turniej z okazji 100-lecia/o pu-
char 100-lecia
Dzieje Policji w Otwocku – Święto Policji. Wystawa plenerowa na ogrodzeniu 
KPP w Otwocku. Otwarta podczas uroczystości Święta Policji
Kino z klimatem – seanse filmowe i koncerty
Parkowe soboty – cykl imprez rodzinnych
Niedzielne spływy kajakowe
SIERPIEŃ
Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – Skwer Szarych Szeregów. 
Uroczystość patriotyczna 
Potańcówka na dechach – potańcówka w dawnym stylu połączona z warszta-
tami tańca i animacjami
Turniej Tenisa Ziemnego o puchar 100-lecia – korty TKKF
Rocznica zagłady otwockiego getta – uroczystość: Marsz pamięci i modlitwy 
w rocznicę zagłady otwockiego getta
Mistrzostwa Polski we Freestyle Motocrossie FMX show Otwock 2016
Uroczystość przy grobie Michała Elwiro Andriollego w Nałęczowie
Festiwal Kultury Żydowskiej
WRZESIEŃ
Rocznica wybuchu II wojny światowej – uroczystość patriotyczna upamięt-
niająca wybuch II wojny światowej i postać gen. Juliana Filipowicza
Spacer z cyklu „Otwarte zabytki” 
Ogłoszenie Konkursu plastycznego na 100-lecie Otwocka
Święto Matki Bożej Swojczowskiej – Kościół à Paulo. Uroczystość religijno-
-historyczna poświęcona patronce Otwocka
100 lat Otwocka – plenerowa impreza z okazji setnej rocznicy uzyskania przez 
Otwock praw miejskich 
Blues Bazar – impreza muzyczna – plenerowa
Otwocka Gra Miejska – impreza edukacyjna dla całych rodzin poświęcona 
historii Otwocka
„W poszukiwaniu tożsamości Otwocka” – spotkanie panelowe poświęcone 
historii Otwocka
Streetball – ul. Andriollego. Turniej koszykówki ulicznej. Puchar 100-lecia
„Otwock jesienią1916–1016” – wystawa plenerowa
Uzdrowisko Otwock – impreza plenerowa
Dzień Międzynarodowy – samorządowcy i dzieci z różnych europejskich kra-
jów będą debatować, bawić się i współzawodniczyć sportowo
PAŹDZIERNIK
Spacer z cyklu „Otwarte zabytki” 
Otwock w latach PRL – wystawa plenerowa
Europejski Festiwal Muzyczny – festiwal muzyki klasycznej 
Harcerska Gra Miejska – Generał Julian Filipowicz. Gra miejska.
Konferencja Naukowa – PMDK. Konferencja poświęcona Otwockowi z udzia-
łem środowisk naukowych i naukowców związanych z miastem
LISTOPAD
„Zaduszki Bluesowe” pamięci Miry Kubasińskiej. Koncert jednodniowy
VI Bieg z okazji 100. rocznicy uzyskania praw miejskich przez Otwock
Spacer z cyklu „Otwarte zabytki” spacer poświęcony najciekawszym i najbar-
dziej wartościowym otwockim zabytkom
Uroczysta Sesja Rady Miasta
Święto Niepodległości – msza święta i piknik historyczny 
Otwarcie Teatru – uroczysta inauguracja działalności Teatru Amatorskiego  
w gmachu przy ul. Armii Krajowej 4
„Urodziny Otwocka” – impreza dla dzieci i rodziców z okazji 100-lecia naszego 
miasta
Otwock bije rekord Guinnessa
Wigilia – spotkanie wigilijne dla otwockich członków Armii Krajowej i Szarych 
Szeregów z udziałem władz miasta i instruktorów harcerskich
Mecz OKS – Legia – Legia również w przyszłym roku obchodzi jubileusz 100-le-
cia swojego istnienia
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Terminarz spotkań radnych z mieszkańcami
Spotkania odbywać się będą w poniedziałki w godz. 17.00–18.00
Miejsce spotkań: Biuro Rady Miasta pok. 12 bud. A  (dostępna będzie także sala 5a w bud. C)

Dyżury:
Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Margielski – poniedziałki, godz. 17.00–18.00;
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Magdalena Nowak – poniedziałki, godz. 16.00–17.30;
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Czesław Woszczyk – środy, godz. 11.00–12.30.

9 listopada 2015 Witold Wachnicki
Barbara Olpińska

16 listopada 2015

23 listopada 2015

30 listopada 2015

7 grudnia 2015

14 grudnia 2015: 
godziny 16.00–17.00

14 grudnia 2015

21 grudzień 2015

Andrzej Sałaga
Barbara Olpińska

Andrzej Kamiński
Bernard Wojciechowski

Michał Bany
Łukasz Majchrzyk

Małgorzata Rock
Barbara Olpińska

Dariusz Piętka

Dariusz Kosyła
Łukasz Majchrzyk

Michał Bany
Łukasz Majchrzyk

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej
W dniu 18.11.15 r. (środa) o godz. 16.00  
w Urzędzie Miasta bud. C pok. 5 A odbę-
dzie się posiedzenie Komisji Mieszkanio-
wej – przyjęcia interesantów.

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej
W dniu 19.11.15 r. (czwartek) o godz. 16.15 
w Wydziale Gospodarki Lokalami przy ul. 
Kruczej 5 odbędzie się posiedzenie Komisji 
Mieszkaniowej.

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej
W dniu 2.12.15 r. (środa) o godz. 16.00  
w Urzędzie Miasta bud. C pok. 5 A odbę-
dzie się posiedzenie Komisji Mieszkanio-
wej – przyjęcia interesantów.

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej
W dniu 3.12.15 r. (czwartek) o godz. 16.15 
w Wydziale Gospodarki Lokalami przy  
ul. Kruczej 5 odbędzie się posiedzenie Ko-
misji Mieszkaniowej.

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej
W dniu 16.12.15 r. (środa) o godz. 16.00  
w Urzędzie Miasta bud. C pok. 5 A odbę-
dzie się posiedzenie Komisji Mieszkanio-
wej – przyjęcia interesantów.

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej
W dniu 17.12.15 r. (czwartek) o godz. 16.15 
w Wydziale Gospodarki Lokalami przy  
ul. Kruczej 5 odbędzie się posiedzenie Ko-
misji Mieszkaniowej.

Posiedzenia Komisji
Rady Miasta Otwocka

Prezydent Miasta Otwoc-
ka informuje, że w dniu 
4.11.2015 r. rozpoczęły 
się prace związane z bu-
dową ulicy Prostej na od-
cinku od ul. Batorego do  
ul. Przewoskiej oraz budo-
wą chodnika w ulicy Wro-
niej. Prace potrwają do 
końca 2015 r.
Przepraszamy za utrudnie-
nia związane z wykonywa-
niem robót.

Prezydent Miasta Otwoc-
ka informuje, że od dnia  
2 listopada 2015 r. prowa-
dzone są prace związane 
z przebudową chodnika  
i budowy ścieżki rowero-
wej w ulicy Narutowicza 
w Otwocku (na odcinku 
od ulicy Warszawskiej do 
ulicy Góreckiej).
Za tymczasowe utrudnie-
nia przepraszamy użytkow-
ników drogi oraz chodnika.

W dniu 26.10.2015 r. roz-
poczęły się prace zwią-
zane z przebudową ulicy 
Racławickiej.
Za utrudnienia podczas 
wykonywania przedmioto-
wych robót przepraszamy.

Informujemy, że w dniu 
21.10.2015 r. zostanie roz-
poczęty remont ul. Smolnej 
i Ludnej w Otwocku. 
Przepraszamy za utrudnie-
nia, które mogą zaistnieć 
w związku z prowadzony-
mi robotami.

INFORMACJE PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA

Urząd Miasta Otwocka informuje, że od dnia 12.10.2015 r. 
rozpoczął się remont nawierzchni w ul. Mysiej. Za utrud-
nienia komunikacyjne przepraszamy.
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 „Powróćmy jak za dawnych lat...”
– taki tytuł będzie nosić uroczystość w Szkole Podstawowej nr 8 związana z obchodami nadania tej pla-
cówce imienia generała Juliana Filipowicza. Tego dnia spotkają się wszystkie pokolenia – uczniów, rodzi-
ców, dziadków i nauczycieli, którzy wrócą we wspomnieniach do września 1990 roku, kiedy społeczność 
szkolna otrzymała sztandar i wspaniałego patrona. Został nim bohater września 1939 roku, ułan i zdolny 
dowódca Wołyńskiej Brygady Kawalerii.

Zapraszamy wszystkich absolwentów, rodziców i sympatyków SP nr 8  14 listopada o godz. 9.00 
na Mszę Świętą w parafialnym kościele, następnie do szkoły na część artystyczną. Podczas jubileuszo-
wych obchodów wystąpi chór „Skowronki” pod dyrekcją Zbigniewa Jóźwickiego.

25-lecie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 8 w Otwocku

76. rocznica Tajnej 
Organizacji 
Nauczycielskiej
Tajna Organizacja Nauczycielska powstała 
w  październiku 1939 roku. Miała na celu 
wspieranie tajnego nauczania, opiekę nad 
nauczycielami i ich rodzinami oraz wyda-
waniem podręczników w języku polskim. 
Jak co roku, uroczystość upamiętniająca to  
ważne wydarzenie odbyła się w Szkole Pod-
stawowej nr 1

We wtorek, 13 paź-
dziernika w Szkole 
Podstawowej nr 1 od-
była się uroczystość 
z okazji 76. rocznicy 
powstania Tajnej Orga-
nizacji Nauczycielskiej. 
W uroczystości wzięli 
udział: Prezydent Mia-
sta Otwocka Zbigniew 

Szczepaniak, Starosta Powiatu Otwockiego 
Mirosław Pszonka, Dyrektor Oświaty Miejskiej 
Edyta Rosłaniec, Prezes Otwockiego Oddzia-
łu ZNP Przemysław Gręzak, przedstawiciele 
otwockich szkół oraz zaproszeni goście. Tego-
roczne spotkanie stanowiło hołd nauczycie-
lom zaangażowanym w tajne nauczanie, było 
także okazją do przedstawienia sylwetki bo-
haterki zaangażowanej w tę akcję na terenie 
Otwocka – Heleny Minakowskiej. Prezydent 
Zbigniew Szczepaniak w swoim przemówieniu 
nawiązał do wielkiego zaangażowania i po-
święcenia nauczycieli działających w otwoc-
kim podziemiu. Po przemówieniach odbył 
się występ artystyczny przygotowany przez 
uczniów Gimnazjum nr 1 im. Batalionu „Zoś-
ka”. Na zakończenie wszyscy zgromadzeni zło-
żyli wiązanki przed pomnikiem upamiętniają-
cym Tajną Organizację Nauczycielską.
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W Otwocku planowane jest wprowadze-
nie elektronicznej rekrutacji do przedszkoli, 
szkół podstawowych i gimnazjów. Prezy-
dent Zbigniew Szczepaniak, wiceprezydent 
Agnieszka Wilczek i dyrektor Oświaty Miej-
skiej Edyta Rosłaniec w środę, 7 października 
przedstawili zalety nowego systemu. W spo-
tkaniu z dziennikarzami uczestniczyli także: 

Elektroniczna rekrutacja
Od nowego roku szkolnego rekrutacja do publicznych placówek oświatowych pro-
wadzonych przez Miasto Otwock będzie się odbywała w systemie elektronicznym

dyrektor Przedszkola nr 16 Dominika Kudlic-
ka oraz przedstawiciel rady rodziców Sylwia 
Kołodyńska.
Wiceprezydent poinformowała, że Miasto 
Otwock przygotowuje się, aby jeszcze w tym 
roku wdrożyć działanie elektronicznej rekru-
tacji do przedszkoli, szkół podstawowych  
i gimnazjów, a pierwsza rekrutacja według 

nowych zasad miałaby zostać przeprowa-
dzona na rok szkolny 2016–2017 – wiosną 
przyszłego roku. Koszt wprowadzenia elek-
tronicznej rekrutacji to ok. 6 tys. zł. – Nowy 
system to korzyści zarówno dla rodziców, 
dyrektorów placówek oświatowych, jak i dla 
organu prowadzącego – mówiła wiceprezy-
dent Agnieszka Wilczek.
Dyrektor Przedszkola nr 16 Dominika Kudlic-
ka przypomniała, jak wiele pracy i trudności 
mieli nauczyciele przy przeprowadzaniu re-
krutacji na obecnie obowiązujących zasa-
dach. – Każdy rodzic mógł składać karty do 
trzech placówek. To powodowało, że w moim 
przedszkolu na 150 miejsc składano nawet 
300 kart. Bywały przypadki, że dzieci kwali-
fikowane były do przyjęcia w dwóch placów-
kach, blokując tym samym miejsca dla pozo-
stałych – mówiła dyrektor. Przedstawicielka 
rady rodziców dodała natomiast, że obecny 
proces rekrutacji powodował konieczność 
brania dnia wolnego w pracy. – Trzeba było 
osobiście złożyć kartę w przedszkolu i osobi-
ście sprawdzać, czy dziecko zostało przyjęte – 
stwierdziła Sylwia Kołodyńska.
Wiceprezydent Agnieszka Wilczek poinfor-
mowała, że elektroniczny system rekrutacji 
wyeliminuje te problemy. – Rodzic zgłoszenia 
dokona przez Internet. Z bazy otrzyma tak-
że informacje o wynikach rekrutacji – pod-
kreśliła. Dyrektor Oświaty Miejskiej Edyta 
Rosłaniec dodała natomiast, że placówki 
oświatowe będą także przygotowane na przy-
jęcie dokumentów rekrutacyjnych w wersji 
dotychczasowej. Wyznaczeni pracownicy na 
podstawie przekazanych zgłoszeń wprowadzą 
kandydatów do elektronicznej bazy. 

1. Dla rodziców:
• możliwość stałego i łatwego dostępu do informacji o ofercie, wolnych miejscach, wy-

nikach rekrutacji oraz uzyskania wszystkich potrzebnych danych w jednym miejscu,
• ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w placówce w trakcie rekrutacji,
• eliminacja zjawiska blokowania miejsc, przez co już w trakcie pierwszego ogłaszania 

większość kandydatów znajduje miejsce,
• zapewnienie przebiegu naboru według przejrzystych reguł.

2. Dla dyrektorów placówek:
• ułatwienie prowadzenia działań dzięki opcjom np. automatycznego wyliczania punk-

tów, układania list,
• zapewnienie stałego dostępu do danych o kandydatach,
• automatyczne przygotowanie gotowych do wywieszenia list oraz dokumentów.

3. Dla organu prowadzącego:
• redukuje ilość pracy po stronie placówek,
• eliminuje chaos towarzyszący naborowi tradycyjnemu,
• prowadzenie racjonalnej polityki w zakresie struktury miejsc dzięki aktualnym staty-

stykom i mechanizmowi stymulacji przydziału,
• dostęp do aktualnej i rzetelnej informacji o przebiegu procesu naboru, liczbie chętnych 

i dostępności miejsc,
• umożliwia zgromadzenie w jednym miejscu, w ustandaryzowanej formie, kompletnej 

oferty edukacyjnej podległych jednostek.

Korzyści wprowadzenia elektronicznej rekrutacji
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Wyłoniono logo na stulecie
 
Rozstrzygnięty został konkurs na logo obchodów 100-lecia nadania praw miejskich Miastu Otwock

W środę, 7 października zaprezentowane 
zostało logo jubileuszowe z okazji 100-lecia 
nadania praw Miastu Otwock. Autorką zwy-
cięskiego projektu jest absolwentka katowic-
kiej Akademii Sztuk Pięknych Monika Urba-
niak z Jaworzna.
Do konkursu został zgłoszony projekt logo, 
zaproponowany przez Urząd Miasta Otwoc-
ka, na który głosowali mieszkańcy miasta po-
przez stronę internetową 

www.100latotwocka.pl
W ramach ogłoszonego konkursu w wyzna-
czonym terminie wpłynęło 20 ofert. Oceną 
prac zajmował się Zespół Konkursowy, w któ-
rego skład weszli: wiceprezydent Agnieszka 
Wilczek (jako przewodnicząca), Leszek Kor-

czak, Małgorzata Jabłońska, Mieczysław Ko-
złowski i Anna Pawełek. Po otwarciu ofert 
stwierdzono, że 15 prac nie spełnia wyma-
gań określonych w regulaminie konkursu. 
Finalnej ocenie poddanych zostało 5 prac.
Wszystkie projekty poddane zostały indy-
widualnej ocenie przez każdego członka ze-
społu. Punktami oceniano: walory artystycz-
ne, walory graficzne – profesjonalizm pracy 
zgodnie z zasadami sztuki, walory użytkowe – 
możliwość edycji w różnych zastosowaniach i 
sytuacjach ekspozycyjnych.
Zwycięska praca ma być oficjalnym znakiem 
graficznym przyszłorocznych obchodów 
100-lecia Miasta Otwocka. Logo będzie wy-
korzystywane na: materiałach informacyj-

no-promocyjnych, stronach internetowych, 
publikacjach wydawanych z okazji jubileuszu, 
drukach urzędowych, ogłoszeniach w me-
diach i na portalach internetowych oraz na 
nośnikach reklamowych.
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Bezpieczne drogi 
do szkół
W październiku uruchomiono dwie sygnalizacje świetlne na 
przejściach dla pieszych – w ulicy Majowej i w ulicy Kra-
szewskiego. Obie zlokalizowano na drogach prowadzących 
do szkół podstawowych

Najpierw na ulicy Karczewskiej przy Szkole Podstawowej nr 1,  
a dwa lata temu na ulicy Andriollego przy Szkole Podstawowej nr 
12 uruchomiono sygnalizację świetlną. Światła, których zmiana 
następuje na żądanie pieszego, okazały się świetnym sposobem 
do poprawy bezpieczeństwa na przejściach w miejscach, gdzie czę-
stymi pieszymi są dzieci i młodzież. 
W tym roku właśnie zakończono budowę kolejnych dwóch sy-
gnalizatorów. Pierwszy został zainstalowany w ulicy Majowej, 
nieopodal skrzyżowania z ulicą Słowackiego prowadzącą do 
Szkoły Podstawowej nr 5. Druga sygnalizacja zamontowana 
została na przejściu dla pieszych w ulicy Kraszewskiego, obok 
skrzyżowania z ulicą Ambasadorską prowadzącą do Szkoły Pod-
stawowej nr 6. Prace zostały w całości sfinansowane z budżetu 
Miasta Otwocka, w którym na ten cel zarezerwowano w tym 
roku łącznie 180 tys. zł. 

Drogowe inwestycje
W ostatnim kwartale 2015 roku jesteśmy bardzo aktywni 
pod względem realizacji inwestycji drogowych. Środki na te 
zadania zostały zapisane w budżecie Miasta Otwocka na bie-
żący rok. Obecnie trwają prace nad 5 ulicami

Remontowana jest ulica Mysia, na której zostanie wymie-
niona nawierzchnia na kostkę brukową. Remont potrwa 
dwa tygodnie, a koszt inwestycji wyniesie 150 tys. złotych. 
Budowana jest także ulica Racławicka. Już niedługo miesz-
kańcy będą mogli dojeżdżać do swoich domów po ulicy wy-
konanej z kostki brukowej. Wymiany nawierzchni doczekały 
się także: ul. Smolna oraz Ludna. Obie drogi zostaną wyko-
nane z kostki brukowej. Na ulicy Łukasińskiego (na odcinku 
od Batorego do Portowej) zostanie wymieniona nawierzch-
nia asfaltowa na nową. 

Sygnalizacja świetlna w ulicy Kraszewskiego

Sygnalizacja świetlna w ulicy Majowej
Ul. Racławicka

Ul. Mysia

Ul. Smolna
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Sezon na  
ścieżki 
rowerowe
Ponad 4500 metrów ścieżek rowerowych  
i ciągów pieszo-rowerowych przybędzie  
w tym roku na terenie Otwocka. Trwa budo-
wa infrastruktury w ulicach Armii Krajowej, 
Narutowicza, Żeromskiego, Matejki, Filipo-
wicza, Generalskiej i Hallera

Tegoroczna jesienna aura sprzyja realizowaniu 
zadań inwestycyjnych. W budżecie na 2015 rok 
zabezpieczono środki finansowe na realizację 
szeregu zadań związanych z poprawą infrastruk-
tury drogowej. Ważnymi punktami w harmo-
nogramie inwestycyjnym są przedsięwzięcia, 
w ramach których wybudowane zostaną nowe 
ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe. 
Prace budowlane rozpoczęto od osiedla Morskie 
Oko, gdzie obok budowy ulic Hallera i Generalskiej 
wraz z parkingami i chodnikami, powstaje właśnie 
ścieżka rowerowa o długości 500 metrów. Rów-
nolegle roboty prowadzone są w ulicach Matejki  
i Filipowicza. Tu na odcinku od skrzyżowania z uli-
cą Karczewską do skrzyżowania z ulicą Andriollego 
wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy, a od 
ulicy Andriollego do ulicy Poniatowskiego – ścież-
ka rowerowa. W sumie cykliści będą mogli już nie-
bawem korzystać z 600-metrowego odcinka no-
wej trasy. Od Teatru Miejskiego do ulicy Wspólnej 
budowana jest także ścieżka wzdłuż ulicy Armii 
Krajowej. Tu, obok asfaltowej trasy dla rowerzy-
stów (od strony torowiska), wyremontowany zo-
stanie także chodnik. Trasa wiodąca wzdłuż ulicy 
Poniatowskiego i Armii Krajowej łączyć się będzie 
przy przejeździe kolejowym. Jednak budowa łącz-
nika uzależniona jest od planów inwestycyjnych 
kolejarzy, którzy planują do 2018 roku wybudo-
wać w miejscu obecnego przejazdu tunel. 
Tymczasem drogowcy przystąpili także do budo-
wy kolejnego odcinka ciągu pieszo-rowerowego 
wzdłuż ulicy Żeromskiego. Budowana jest 1,5-ki-
lometrowa trasa od skrzyżowania z ulicą Samo-
rządową do skrzyżowania z ulicą Kościuszki. 
Nowa trasa dla cyklistów powstanie także  
w Śródborowie. Właśnie rozpoczęto też prace 
związane z budową ciągu pieszo-rowerowe-
go wzdłuż ulicy Narutowicza. Roboty obejmą 
odcinek od skrzyżowania z ulicą Warszawską 
do skrzyżowania z ulicą Górecką. Równolegle 
wzdłuż tej ulicy zmodernizowany zostanie chod-
nik – od kościoła do przedszkola przy ulicy Kubu-
sia Puchatka.    

Ciąg pieszo-rowerowy w ul. Żeromskiego

Ciąg pieszo-rowerowy w ul. Matejki

Ciąg pieszo-rowerowy w ul. Armii Krajowej

Chodnik w ul. Narutowicza przed planowaną modernizacją
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Ulica Prosta będzie prosta Miasto Otwock zleciło właśnie budowę 
ulicy Prostej. Droga łącząca ulicę Bato-
rego z ulicą Przewoską będzie utwar-
dzona i odwodniona, a piesi będą mogli 
korzystać z wybudowanego chodnika

Rusza budowa kolejnej ulicy. W tegorocz-
nym budżecie Miasta Otwocka 434 tys. zł 
zabezpieczono na utwardzenie ulicy Prostej. 
Oprócz nawierzchni z kostki brukowej wy-
konane zostaną odwodnienie ulicy, zjazdy 
do nieruchomości i chodnik. Robotami ob-
jęty będzie odcinek ulicy – od skrzyżowania  
z ulicą Batorego do skrzyżowania z ulicą Prze-
woską, czyli ponad 350 metrów. Ulica Prosta 
jest ważnym ciągiem komunikacyjnym, gdyż 
wielu z kierowców, zwłaszcza w dni targowe, 
omija za jej pośrednictwem skrzyżowanie 
ulic Batorego i Karczewskiej, kierując się do 
ronda przy ulicy Przewoskiej. Prace potrwają 
dwa miesiące.   

Budynek Teatru Miejskiego im. Ste-
fana Jaracza służył mieszkańcom od  
1935 roku. W ubiegłym roku rozpoczęto 
prace budowlane, mające na celu przy-
wrócenie budynkowi dawną świetno-
ści. Oddanie budynku do użytku plano-
wane jest na 2016 rok

Inwestycja jest realizowana od jesieni ubie-
głego roku i ma na celu rozbudowę oraz 
remont niefunkcjonującego od 2004 r. bu-
dynku Teatru im. Stefana Jaracza. Zewnątrz 
budynku wykonano konstrukcję żelbe-
tonową, na której postawiono konstruk-
cję dachu wraz z pokryciem. Wykonano 
instalacje odprowadzające wodę z dachu 
oraz rozpoczęły się prace dociepleniowe.  
W środku budynku wybudowano ściany 
działowe, schody na piętro, pomieszczenia 
sanitarne, podjazd dla osób niepełnospraw-
nych oraz taras widowiskowy. Dodatkowo 
przygotowano instalacje pod przyłącza 
cieplne, wodno-kanalizacyjne oraz ener-
getyczne. Na okres jesienno-zimowy prace 
przeniosą się do środka obiektu, gdzie roz-
poczną się prace instalacyjno-wykończenio-
we. Do tej pory wszystkie prace były reali-
zowane zgodnie z terminem, bez żadnych 
opóźnień. Oddanie budynku do użytku jest 
planowane na 2016 r.

Modernizacji 
ciąg dalszy

W okresie zimowym prace budowlane prowadzone będą w wewnątrz teatru
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Jednym z prekursorów tego typu działań – 
wykraczających poza tradycyjne ramy zadań 
bibliotek publicznych, lecz wzbogacających 
działalność tych instytucji kultury – jest Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Otwocku, która 
w 2007 r. wznowiła szczytną inicjatywę, jaką 
jest wydawanie „Rocznika Otwockiego”. Wy-
dawcą pierwszych ośmiu tomów (w latach 
1996–2003) było Otwockie Towarzystwo 
Naukowo-Kulturalne, kolejne edycje opubli-
kowała już Biblioteka.
Niedawno ukazał się XIII tom „Rocznika...”, 
którego redaktorem naczelnym, a przede 
wszystkim spiritus movens – jest Robert 
Beller, dyrektor MBP w Otwocku. W gronie 
autorów, oprócz publicystów i historyków 
związanych z Ziemią Otwocką, znaleźli się 
również naukowcy o renomie ogólnopol-
skiej, m.in. prof. Jan Żaryn i dr Sławomir Kal-
barczyk z Instytutu Pamięci Narodowej.
Wyjątkową cechą tej publikacji jest różno-
rodność tematyczna, choć głównym wątkiem 
spajającym większość tekstów są ważne wy-
darzenia historyczne, które rozegrały się na 
Ziemi Otwockiej i odcisnęły piętno na losach 
mieszkańców. Wydarzenia znane powszech-
nie chociażby z lekcji historii zostają tu uka-
zane w skali mikro, uzmysławiając czytelni-
kowi niebagatelną rolę, jaką w formowaniu 
nowoczesnej państwowości polskiej odegrali 
mieszkańcy Otwocka i okolic. Z dziejów daw-
niejszych, związanych z okresem zaborów, 
warto wspomnieć o tekstach dr. Mariusza 
Rombla, który opisuje przemarsz Tadeusza 
Kościuszki przez Ziemię Otwocką przed Bi-
twą pod Maciejowicami, a także weryfikuje 
historyczną datę Bitwy pod Dziecinowem  
w okresie powstania styczniowego. Nieco 
więcej miejsca poświęcono historii XX wieku, 
w tym zwłaszcza II wojnie światowej. Czytel-
nik poznaje zarówno olbrzymi heroiczny 
wysiłek militarny Polaków, którzy nie szczę-
dzili krwi dla obrony Ojczyzny (zarówno tej 
wielkiej – Polski, jak i „małej” – Ziemi Otwoc-
kiej), ale także – m.in. dzięki wspomnieniom 
naocznych świadków – szarą codzienność 
tamtego okresu, wzbogacaną bohaterskimi 
postawami wobec tych, którzy pomocy po-
trzebowali szczególnie. Ze względu na przy-

padające w okresie wydania tej publikacji 
ważne rocznice związane z okresem II woj-
ny światowej, przypomniano także Bitwę  
o Monte Cassino czy wybuch powstania war-
szawskiego.
Niestety, jak wiadomo, wysiłek wojenny Po-
laków nie przyniósł oczekiwanych efektów – 
jedna dyktatura została zastąpiona kolejną,  
a bohaterscy żołnierze formacji niepodległo-
ściowych zostali okrzyknięci „wrogami ludu” 
i poddani brutalnym prześladowaniom. Tej 
niechlubnej karcie naszej historii poświęco-
no w „Roczniku...” kilka artykułów. Przygo-
towania Sowietów, przy haniebnym wspar-
ciu polskich komunistów, do faktycznego 
objęcia władzy w naszej ojczyźnie, obrazują 
dwa teksty redaktora naczelnego, natomiast  
dr Sławomir Kalbarczyk z Instytutu Pamię-
ci Narodowej ukazuje skalę komunistycz-
nych represji na terenie Otwocka. Należy 
podkreślić, że autorzy dążą do zachowania 
naukowego obiektywizmu – bądź unikając 
własnych komentarzy, bądź wyraźnie oddzie-
lając je od części faktograficznej.
Jednak XIII tom „Rocznika Otwockiego” to nie 
tylko historia wojen i walki o niepodległość. 
To także ciekawe teksty o historii miasta, lu-
dzi, kultury, przemysłu... – jednym słowem 
tego, co na co dzień tworzy więzi społeczne 
i pozwala na budowanie tożsamości lokalnej. 
Stąd w „Roczniku...” artykuły poświęcone 
m.in.: unikatowemu stylowi architektonicz-
nemu „świdermajer”, wąskotorowej Kolei Ja-
błonowskiej łączącej Warszawę z Karczewem 
w I połowie XX w. czy rozwojowi Otwocka 
przed 1939 r., z ciekawymi rozważaniami do-
tyczącymi etymologii nazwy miasta. Swoistą 
perełką jest przedruk artykułu z końca XIX w.  
o walce mieszkańców okolicznych wsi ze 
skutkami powodzi.
W tomie nie zabrakło również recenzji ksią-
żek szczególnie polecanych przez redakcję 
uwadze czytelników. Wśród nich znalazły się 
publikacje związane zarówno z historią ogól-
nopolską, ale także z tematyką regionalną  
i badaniami antropologicznymi Ziemi Otwoc-
kiej i okolic.
Podsumowując należy stwierdzić, że  
w XIII tomie „Rocznika Otwockiego” autorzy 

„Rocznik Otwocki” zrecenzowany
W szerokim wachlarzu zadań podejmowanych przez biblioteki publiczne szczególną rolę 
zajmują w ostatnich latach działania związane z pielęgnowaniem tożsamości regionalnej  
i kultywowaniem pamięci o ważnych wydarzeniach historycznych, które były nierozłącznie 
związane z naszymi „małymi ojczyznami” i wpłynęły – zazwyczaj w dramatyczny sposób – 
na dzieje społeczności lokalnych. W ten sposób biblioteki przyczyniają się do kształtowania 
świadomości historycznej, co jest niezwykle ważne nie tylko ze względu na zachowanie  
w pamięci dokonań naszych przodków, ale przede wszystkim na konieczność wyciągnię-
cia przez kolejne pokolenia wniosków z naszych doczasowych sukcesów i porażek

nie unikają tematów trudnych, bolesnych, 
a często – zwłaszcza w przypadku historii 
powojennej – wciąż budzących spory, choć 
zazwyczaj raczej emocjonalne niż meryto-
ryczne. Dlatego raz jeszcze warto podkre-
ślić dochowanie przez autorów historycznej  
i dziennikarskiej rzetelności, która – obok 
niezwykle ciekawego spectrum tematyczne-
go – cechuje wszystkie teksty zamieszczone 
w tym tomie. Dzięki temu ta unikatowa, wie-
lowątkowa publikacja powinna być obowiąz-
kową lekturą dla każdego mieszkańca Ziemi 
Otwockiej związanego ze swoją „małą ojczy-
zną”, a poruszane w niej uniwersalne tematy 
z pewnością mogą zainteresować miłośni-
ków historii także z innych stron Polski. 
Na koniec warto jeszcze raz podkreślić wkład 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwoc-
ku zarówno w publikację kolejnego tomu 
„Rocznika...”, jak i – w szerszym kontekście –  
w kultywowanie pamięci o wydarzeniach 
historycznych ważnych dla społeczności 
otwockiej. Dobrze byłoby, gdyby tą wytyczo-
ną ścieżką podążało coraz więcej bibliotek 
publicznych, przyczyniając się tym samym 
do kształtowania świadomości historycznej 
wśród mieszkańców poszczególnych miejsco-
wości. Powiedzenie przypisywane kapralowi 
Piotrowi Konieczce, pierwszej polskiej ofierze 
II wojny światowej, głosi: „Naród, który nie 
zna swej historii, skazany jest na jej powtórne 
przeżycie”. W kontekście wydarzeń ostatnich 
kilkuset lat naszej historii niedobrze byłoby, 
gdyby słowa te okazały się prorocze. Biblio-
teki publiczne, podejmując działania na rzecz 
zachowania pamięci o dokonaniach naszych 
przodków, z pewnością należą do tych insty-
tucji, które mogą temu zapobiec.

Marcin Leszczyński
Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy 
Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego



SESJE
UchwałY RadY Miasta  

OtwOcka z dnia  
5 i 13 paździeRnika 2015 ROkU

Uchwała nR Xiii/126/15

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Otwocku

Uchwała nR Xiii/127/15

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdroże-
nia Planu gospodarki niskoemisyjnej

Uchwała nR Xiii/128/15

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych 
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowa-
dzenia ścieków 

Uchwała nR XiV/129/15

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia 
głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego 
Warszawa-Praga w Warszawie, do Sądu Rejonowego dla Warszawy 
Pragi-Południe w Warszawie oraz Sądu Rejonowego w Otwocku

Uchwała nR XiV/129/15

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia 
głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego 
Warszawa-Praga w Warszawie, do Sądu Rejonowego dla Warszawy 
Pragi-Południe w Warszawie oraz Sądu Rejonowego w Otwocku

Uchwała nR XiV/130/15

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników 
do sądów powszechnych 

Uchwała nR XiV/131/15

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się 
bez dalszego biegu

Uchwała nR XiV/132/15

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się 
bez dalszego biegu 

Uchwała nR XiV/133/15

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się 
bez dalszego biegu

Uchwała nR XiV/134/15

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga 
w Warszawie, do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe 
w Warszawie oraz do Sądu Rejonowego w Otwocku na kadencję od 
2016 r. do 2019 r.

Uchwała nR XiV/135/15

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r.

Uchwała nR XiV/136/15

w sprawie zmiany uchwały nr V/46/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 
31 marca 2015 r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powia-
towi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu i budowie 
ścieżki rowerowej oraz chodnika w ulicy Narutowicza (na odcinku 
od przejazdu kolejowego w Śródborowie do granicy Miasta Otwoc-
ka w Świerku).

W październiku w Auli Urzędu Miasta otwoccy radni zebrali się dwukrot-
nie. 5 i 13 października odbyła się XIII i XIV Sesja Rady Miasta, w trakcie 
której dyskutowano o wysokościach stawek za dostarczaną wodę przez 
OPWiK, wybrano ławników do sądów w Warszawie i Otwocku, wprowa-
dzono również zmiany wuchwale budżetowej na 2015 r. oraz zdecydowa-
no o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego

NAZWA ULICY NADANA
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Rada Miasta jest upoważniona 
m.in. do podejmowania uchwał w sprawie nazw ulic będących drogami 
publicznymi. W związku z tym radni podczas XIII sesji nadali nazwę ulicy 
„Płk. Ryszarda Kuklińskiego” usytowanej pomiędzy ul. Generalską a ul. Jó-
zefa Ignacego Kraszewskiego. 

STAWKI OPŁAT ZA WODę BEZ ZMIAN
Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. złożyło 
wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ście-
ków. Podczas  XIII sesji radni przychylili się do tego wnioskiu i zatwierdzili 
takie same jak dotychczas taryfy dla zaopatrzenia w wodę i odprowa-
dzania ścieków. Stawki mają obowiązywać do 30 kwietnia 2016 r.

ŁAWNICY DO SąDóW
Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustro-
ju sądów powszechnych Rada Miasta zobowiązana jest do wybrania 
podczas tajnego głosowania ławników do sądów okręgowych i sądów 
rejonowych. Liczbę ławników wybieranych przez Radę do poszczegól-
nych sądów ustala kolegium sądu okręgowego po zasięgnięciu opinii 
prezesów tych sądów. I tak Kolegium Sądu Okręgowego Warszawa-Praga 
wystąpiło do Rady Miasta Otwocka o dokonanie następującego wyboru: 

 – do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w liczbie 8 ław-
ników;

 – do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie  
w liczbie 6 ławników;

do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy;
 – do Sądu Rejonowego w Otwocku w liczbie 10 ławników.

W trakcie XIV sesji Radni najpierw uchwałą powołali Komisję Skrutacyj-
ną, która przeprowadziła głosowanie w sprawie wyboru ławników do są-
dów. W skład komisji weszła radna Monika Kwiek (przewodnicząca) oraz 
radni Przemysław Bogusz i Wojciech Dziewanowski. Po przeprowadze-
niu tajnego głosowania Radni Miasta Otwocka wybrali następujących 
ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.:
Ławnicy do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie:
Wojciech Sebastian Dąbrówka, Ewa Zofia Galbarczyk, Małgorzata Mirosła-
wa Możdżonek-Nagrabska, Magdalena Podgórzak,  Kazimiera Marianna 
Ptaszyńska, Danuta Witas, Urszula Elżbieta Witkowska
Ławnicy do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warsza-
wie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy:
Beata Dąbała, Joanna Chmielewska, Magdalena Barbara Kośmicka, Da-
nuta Szufnarowska, Elżbieta Ewa Wojda, Bożena Wojdyga
Ławnicy do Sądu Rejonowego w Otwocku:
Maria Czaplicka, Jadwiga Marcela Czarnowska, Grażyna Maria Gągała, 
Agnieszka Elżbieta Lech-Barszczewska, Bogumiła Irena Malitka, Halina 
Mich, Anna Luiza Niemiec, Halina Ewa Wachnicka, Elżbieta Teresa Wie-
remiejczyk, Małgorzata Anna Zalewska

POMOC DLA POWIATU
Podczas sesji przegłosowano uchwałę w sprawie zmiany uchwały  
nr V/46/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 marca 2015 r. dotyczącej udzie-
lenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu 
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ul. Karczewską a ul. Andriollego) – kwota 14 000 zł (nowe zadanie),
– zakup nieruchomości pod budowę drogi ul. Projektowanej (obr. 212 odcinek 
od ul. Jabłońskiej do ul. Żabiej) – kwota 42 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
– termomodernizacja budynku strażnicy OSP Wólka Mlądzka – kwota  
20 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
– zakup materiałów na rozbudowę szatni w budynku strażnicy OSP Ja-
błonna – kwota 35 000 zł (nowe zadanie),
– modernizacja boisk szkolnych SP 5 – kwota 155 000 zł (zwiększenie wartości 
zadania),
– zakup licencji na program „Nabór elektroniczny do przedszkoli” – 
kwota 6 000 zł (nowe zadanie),
– adaptacja pomieszczeń na gabinety do zajęć z dziećmi z orzeczeniami 
o potrzebie kształcenia specjalnego – SP nr 5 – kwota 80 000 zł (nowe 
zadanie),
– termomodernizacja Gimnazjum nr 1 (ul. Mostowa) wraz z przebudową, 
w celu likwidacji barier architektonicznych – kwota 50 000 zł (zwiększe-
nie wartości zadania i wprowadzenie nowej klasyfikacji budżetowej na 
zadaniu),
– projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Norwida od strony  
ul. Warszawskiej, w ul. Konopnickiej od strony ul. Krasińskiego, w ul. Fre-
dry od strony ul. Krasińskiego i w ul. Kilińskiego od strony ul. Krasińskiego 
– kwota 3 610 zł (zwiększenie wartości zadania),
– projekt i budowa oświetlenia ul. Warszawska na odcinku od ul. Żeromskie-
go do ul. Narutowicza – kwota  31 000 zł (zwiększenie wartości zadania);
– pokrycie kosztów remontów: remont nawierzchni w ul. Mysiej – kostka 
brukowa (kwota 10 000 zł), remont ul. Mickiewicza wraz z parkingami  
i chodnikami na odcinku od ul. Górnej do ul. Kołłątaja (kwota 65 000 zł),
– zakup sprzętu teleinformatycznego i techniki policyjnej – kwota 10 000 zł 
oraz na nagrody finansowe dla policjantów osiągających najlepsze wyniki 
– kwota 10 000 zł,
4. dotacje podmiotowe dla niepublicznych przeszkoli – kwota 232 164 zł,
5. refundację kosztów uczęszczania dzieci – mieszkańców Otwocka – do 
przedszkoli niepublicznych w innych gminach – kwota 100 000 zł,
6. zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzecze-
niami o potrzebie kształcenia specjalnego – kwota 20 000 zł 
7. zakup alkomatów alko-blu dla Policji – kwota 16 100 zł oraz na pokrycie 
kosztów sądowych związanych ze skierowaniem przez Miejską Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych osób uzależnionych od alkoho-
lu na przymusowe leczenie – kwota 10 000 zł,
8. pokrycie kosztów realizacji programu profilaktycznego z zakresu prze-
ciwdziałania otyłości – kwota 3 000 zł,
9. wypłatę dodatków mieszkaniowych – kwota 20 000 zł,
10. zakup usług pozostałych obejmujących pozostałą działalność z zakre-
su gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – kwota 20 000 zł,
11. pokrycie kosztów sporządzenia opisu i oceny obiektów i obszarów za-
bytkowych położonych na terenie gminy Otwock wraz z wykazem obiektów 
rekomendowanych do włączenia do Gminnej Ewidencji Zabytków – kwota 
20 000 zł.
III. zmian planowanych dochodów i wydatków rachunku dochodów jed-
nostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 i 2 oraz wydatków 
nimi finansowanych, załącznik nr 6, w następujących placówkach:
1. Szkoła Podstawowa nr 12 – zwiększenie o 6 000 zł wydatków majątko-
wych w związku z planowanym zakupem kotła warzelnego (przesunięcie 
w ramach własnych środków),
2. Gimnazjum nr 4 – zwiększenie o 15 000 zł w planie dochodów i w pla-
nie wydatków, w tym 6 000 zł na wydatki majątkowe obejmujące zakup 
pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej.

Rady Miasta Otwocka 
projektu i budowie ścieżki rowerowej oraz chodnika w ulicy Narutowicza (na 
odcinku od przejazdu kolejowego w Śródborowie do granicy Miasta Otwoc-
ka w Świerku). Zmiana w  treści uchwały wynikła ze zwiększenia kwoty na 
zadaniu budżetowym. Pomoc rzeczowa, o której mowa powyżej, zostanie sfi-
nansowana przez Miasto Otwock w wysokości 1,5 mln zł a nie jak dotychczas  
w wysokości 1 mln  zł.

ZMIANY W BUDŻECIE
Radni Miasta Otwocka przegłosowali również zmiany w uchwale budże-
towej.
W trakcie realizacji budżetu 2015 r. dokonuje się:
I. zwiększenia, zgodnie z załącznikiem nr 1,  dochodów i wydatków o kwo-
tę 42 760 zł; Zwiększenie dochodów następuje z tytułu: 
1. wpłat rodzin za pobyt swoich podopiecznych w domach pomocy spo-
łecznej – kwota 10 000 zł,
2. zwrotu zasiłków przez inne ośrodki pomocy społecznej za swoich pod-
opiecznych i zwrotu z ZUS za pogrzeby podopiecznych OPS-u – kwota  
10 000 zł,
3. refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia w ra-
mach prac interwencyjnych – kwota 5 760 zł,
4. opłat za usługi opiekuńcze, wpłacone przez podopiecznych OPS-u kwota  
17 000 zł;
Powyższe środki przeznacza się na:
1. pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej – 
kwota 27 000 zł,
2. wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych dla podopiecznych – 
kwota 10 000 zł,
3. zakup zespołu komputerowego i drukarki oraz na szkolenia pracowników  
OPS-u – kwota 5 760 zł;
II. przesunięć, zgodnie z załącznikiem nr 2, w planie wydatków budżetu 
miasta, kwoty 2 574 006 zł, w celu zabezpieczenia środków na:
1. realizację następujących zadań inwestycyjnych:
– projekt i budowa ścieżki rowerowej i chodnika z elementami odwod-
nienia w ul. Majowej, od ul. Jana Pawła II do ul. Otwockiej oraz miejsc 
postojowych na odcinku od ul. Tuwima do ul. Otwockiej – kwota 291 000 zł 
(zwiększenie wartości zadania),
– projekt i budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w ul. Narutowicza 
(na odcinku od przejazdu kolejowego w Śródborowie do granicy Miasta 
Otwocka w Świerku) – kwota 500 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
– budowa ul. Juranda – nakładka asfaltowa – 80 000 zł (zwiększenie wartości za-
dania),
– budowa ul. Prostej na odcinku od ul. Batorego do ul. Przewoskiej – kwo-
ta 184 132 zł (zwiększenie wartości zadania),
– projekt i budowa ul. Pogodnej od ul. Bagatela do ul. Tuwima – kwota  
200 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
– projekt ul. Tysiąclecia wraz z chodnikiem na odcinku od ul. Batorego do 
ul. Mazurskiej – kwota 57 000 zł (zmiana nazwy zadania),
– projekt budowy drogi – ul. Ługi (na odcinku od ul. Lecha do ul. Wiej-
skiej) kwota 80 000 zł (nowe zadanie),
– wykonanie projektu i budowa chodnika oraz miejsc parkingowych w ul. 
Komunardów na odcinku od ul. Stefana Jaracza do ul. Poselskiej – kwota 
40 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
– projekt i budowa ul. Olszowej (odcinek od ul. Zygmunta do ul. Polnej) 
wraz z chodnikiem – kwota 125 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
– projekt i budowa ul. Smolnej wraz z parkingami – kostka brukowa – kwota  
25 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
– wykonanie oświetlenia ulicznego na istniejących słupach wraz z projektem i bu-
dową brakującego oświetlenia w ul. Wierchowej – kwota 19 000 zł (nowe zadanie),
– wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Sosnowej (odcinek pomiędzy  
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Budowa kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwocku
W ramach tej kwoty wybudowany zostanie kompleks sportowy w Szkole Podstawowej Nr 1. Powstaną dwa 
boiska wielofunkcyjne (do siatkówki i koszykówki), skocznia w dal, bieżnia czterotorowa ze skocznią oraz dwie 
siłownie dla dzieci starszych i młodszych. 

Na ten projekt oddano 1206 ważnych głosów.

12

Próg kwotowy: 500 000 zł

Budowa nawierzchni drogi (jezdnia + chodnik) wraz z progami zwalniającymi na ulicy Kukułczej w Otwocku

Projekt zakłada powstanie ciągu komunikacyjnego łączącego ulice Świdra Wschodniego ze stacja kolejową 
Świder. Głównym jego celem jest poprawa nawierzchni oraz zagospodarowanie terenu ulicy Kukułczej. 

Na projekt oddano 675 ważnych głosów.

Wymiana ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwocku
Pomysłodawcy projektu postawili na poprawę bezpieczeństwa 700 uczniów SP nr 1. Sąsiedztwo ruchliwych 
ulic wymaga zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. Projekt zakłada wymianę ogrodzenia od ulic Karczew-
skiej, Zygmunta i Przewoskiej, bramę wjazdową umożliwiającą dotarcie służbom ratowniczym do tylnej czę-
ści szkoły oraz furtkę wejściową od ul. Zygmunta. 

Projekt poparło ważnymi głosami 1098 mieszkańców.

14 ReLACJA

Uchwałą Rady Miasta i Zarządzeniem Prezydenta Miasta Otwocka podjęto decyzję o ustaleniu 
części wydatków budżetu miasta w ramach konsultacji społecznych. 19 października, podczas 
posiedzenia komisji ustalono wyniki przeprowadzonych konsultacji.
W wybór projektów zaangażowała się bardzo duża liczba mieszkańców, w sumie zebrano 15 433 głosy, z czego ważnych 13 405 głosów.

– 1 projekt

Próg kwotowy: 200 000 zł – 2 projekty

Próg kwotowy: 50 000 zł – 4 projekty

Rozbudowa placu zabaw dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 oraz mieszkających w dzielnicy Świder

Uczniowie i mieszkańcy Świdra zyskają nowe zabawki terenowe na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5, 
a także bezpieczną, sztuczną nawierzchnię. 

Na projekt oddano 900 ważnych głosów.
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Budowa urządzeń do ćwiczeń typu street workaut w Parku Miejskim w Otwocku
Projekt zachęcający mieszkańców naszego miasta do aktywności sportowej. Zakłada montaż urządzeń do 
ćwiczeń gimnastycznych na świeżym powietrzu. W Parku Miejskim lub przy skate parku będą zainstalowane: 
drążki o różnej wysokości, poręcze, drabinki, ławki do ćwiczeń mięśni brzucha, lina do wspinaczki, koła gim-
nastyczne oraz poręcze do pompek. 

Pomysłodawcy projektu zebrali 662 ważne głosy.

Świat bliżej dziecka. Realizacja wieloletniego programu „Zdrowe, radosne, bezpieczne dziecko”

Za tę kwotę, dla Przedszkola nr 6 zakupione zostaną różnorodne pomoce dydaktyczne, zabawki edukacyj-
ne, przybory gimnastyczne, pojazdy i sprzęt wpływający pozytywnie na rozwój motoryki u dzieci, a także 
sfinansowany zostanie zakup kostki brukowej. 

Projekt uzyskał ważne 964 głosy.

Próg kwotowy: 10 000 zł
Zakup multimediów do czytelni dla dzieci i młodzieży

Zasoby Biblioteki Miejskiej powiększą się o audiobooki oraz płyty DVD z filmami, spektaklami teatralnymi  
i koncertami. 

Projekt uzyskał 673 ważne głosy.

Zaczarowany ogród – rewitalizacja ogrodu przedszkolnego

Dróżka „bosych stóp”, „Magiczny zakątek” i pas ogrodu powstaną przy Przedszkolu nr 17. 

Projektodawcy zebrali 299 ważnych głosów.

– 5 projektów (zgłoszono 4)

Zakup zestawów multimedialnych dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Otwocku

Trzy zestawy multimedialne służyć będą uczniom i nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 5. 
Na projekt oddano 180 ważnych głosów.

Sieć hotspot w otwockim Parku Miejskim

Pierwszym w Otwocku miejscem z bezpłatnym dostępem do internetu stanie się Park Miejski, co 
poparło 33 mieszkańców. 

Organizacja sali sensoryczno-motorycznej dla małych dzieci
Projekt, skierowany do najmłodszych mieszkańców, zakłada wybudowanie w Żłobku Miejskim sali sen-
soryczno-motorycznej. Dzięki niej powstanie przyjazne miejsce, w którym dzieci podczas zajęć i zaba-
wy będą doświadczać wrażeń wspomagających ich rozwój: koncentrację ruchów, sprawność manualną  
i lateryzację oraz planowanie ruchów. 

Projekt uzyskał 979 ważnych głosów.
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35 lat „Solidarności”
„Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat 
na lepsze” – tymi słowami bł. ks. Jerzy Popiełuszko oddał ideę, jaka od 35 lat przyświeca największemu  
w Polsce związkowi zawodowemu

Otwocki oddział NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze 4 paździer-
nika 2015 r. obchodził jubileusz 35-lecia istnienia. Po uroczystej mszy 
św. w kościele św. Wincentego à Paulo w Otwocku członkowie „So-
lidarności”, przedstawiciele samorządu otwockiego oraz zaproszeni 
goście zebrali się w auli Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury. 
W imieniu władz miasta prezydent Zbigniew Szczepaniak złożył na 
ręce Mariana Prasuły – przewodniczącego otwockiego NSZZ „Soli-
darność” okolicznościową plakietę, życząc członkom związku oraz 
jego sympatykom wytrwałości w kultywowaniu pamięci o minionych, 

trudnych czasach w dziejach historii naszej Ojczyzny. Życzył również 
wszelkiej pomyślności, spełnienia planów i zamierzeń w dalszych la-
tach działalności związku. Podczas spotkania wręczono nagrody lau-
reatom konkursu zorganizowanego dla młodzieży ze szkół powiatu 
otwockiego z okazji 35-lecia istnienia „Solidarności” w Otwocku. Z tej 
samej okazji wielu związkowców zostało uhonorowanych okoliczno-
ściowymi statuetkami, medalami i dyplomami. Uroczystą galę zakoń-
czyły występy laureatów konkursu oraz odśpiewanie przez zebranych 
hymnu „Solidarności”.

Marian Prasuła – przewodniczący otwockiego NSZZ „Solidarność”

Zbigniew Szczepaniak wręczył Marianowi Prasule okolicznościową plakietę
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Laureaci konkursu zorganizowanego dla młodzieży z okazji 35-lecia istnienia „Solidarności” w Otwocku
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Gmina Otwock zakończyła w 2015 r. realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Mia-
sta Otwocka – III etap” dofinasowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
przy udziale środków NFOŚiGW 

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

Prezydent Miasta Otwocka 
informuje, że: 

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu  
z nieruchomości na terenie Miasta Otwoc-
ka – III Etap został dofinansowany przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w formie dotacji,  
w kwocie 13 600 zł

Dzięki przyznanej dotacji z WFOŚIGW oraz 
środkom własnym zabezpieczonym w bu-
dżecie miasta w dniu 29 maja br.  Prezydent 
Miasta Otwocka  podpisał  umowę z Firmą 
ALBACOM Lucyna Fic – Wykonawcą  zadania 
polegającego na  odebraniu wraz z  załadun-
kiem  z miejsca tymczasowego składowania 
(bez demontażu),  transporcie oraz  uniesz-
kodliwieniu  odpadów zawierających azbest  
nieruchomości na terenie Otwocka objętych 
wnioskiem. 
Odbiór azbestu z  nieruchomości  odbywał 
się w okresie lipiec–wrzesień br. 

Ostatecznie odebrano 50,66 t odpadów  
z 33 nieruchomości,  których właściciele zło-
żyli informacje o wyrobach zawierających 
azbest i zgłosili  chęć  uczestnictwa na za-
sadach narzuconych przez WFOŚiGW. Koszt 
zadania wynosił 16 000 zł, w tym dofinanso-
wanie z WFOŚiGW – 13 600 zł. 

Miasto Otwock realizuje  „Program usu-
wania wyrobów zawierających azbest  
z terenu Miasta Otwocka, woj. mazowiec-
kie,  na lata 2008–2032”  przyjęty Uchwa-
łą Nr XLVII/358/10 Rady Miasta  Otwocka 
z dnia 27.04.2010 r., dalsza  pomoc miesz-
kańcom Otwocka w utylizacji problema-
tycznych odpadów zawierających azbest 
będzie możliwa w 2016 r. po ogłoszeniu 
przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Śro-
dowiska  i Gospodarki Wodnej  w Warsza-
wie zasad naboru wniosków o dofinanso-
wanie na 2016 r. 

Szczegółowe informacje można uzyskać  
w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnic-
twa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska tut. 
Urzędu (22) 779–20–01, wew. 171 lub drogą 
elektroniczną adres e-mail: 
środowisko@otwock.pl 
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I. WYNIKI OGÓLNE, DANE STATYSTYCZNE 
W ramach wykonywania ustawowych zadań w I półroczu 2015 roku funkcjo-
nariusze Straży Miejskiej w Otwocku wylegitymowali łącznie 382 osoby, w tym 
44 osoby nieletnie, ujawnili łącznie 16 wykroczeń. Podczas służb odwieziono 
do miejsca zamieszkania 15 osób w stanie nietrzeźwości. Mandatami karnymi 
ukarano 431 sprawców wykroczeń, sporządzono 102 wnioski o ukaranie do 
Sądu Rejonowego, udzielono 187 pouczeń, w tym 134 pouczenia z wezwań  
i 53 pouczenia z notatek. Przeprowadzono 486 kontroli obiektów, zabezpie-
czono 27 imprez kulturalnych, sportowych i kościelnych oraz 27 miejsc zdarzeń 
kolizji. Straż Miejska interweniowała na zgłaszane telefonicznie lub pisemnie 
wnioski, uwagi, prośby mieszkańców miasta, wydziałów Urzędu Miasta, róż-
nego rodzaju komisji i innych instytucji mieszczących się na naszym terenie. 
Podejmowano szereg czynności określonych ustawą i innymi aktami prawny-
mi, mającymi na celu zabezpieczenie porządku i bezpieczeństwa w mieście, 
zgodnie z planem działania zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Otwocka 
z dnia 3 stycznia 2015 roku. 

II. ZADANIA STAŁE REALIZOWANE PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ 
1. KONTROLA HANDLU 
Istotne miejsce w działalności Straży Miejskiej w Otwocku zajmują interwen-
cje podejmowane wobec osób prowadzących działalność handlową w miej-
scach innych, niż do tego celu wyznaczone. W ramach działań związanych  
z nielegalnym handlem w miejscach do tego nieprzeznaczonych w I półroczu 
2015 roku strażnicy miejscy podjęli 29 interwencji. W miesiącu czerwcu br. 
wspólnie z Pracownikami Urzędu Skarbowego w Otwocku przeprowadzo-
no kontrolę bazarów na terenie miasta Otwocka pod kątem „Weź paragon”,  
w wyniku czego pracownicy Urzędu Skarbowego ukarali mandatami karnymi 
2 osoby. W dni targowe w godzinach porannych Straż Miejska pełniła patrole 
wokół bazaru i miejsc przeznaczonych do handlu, represjonując lub usuwając 
osoby nieprzestrzegające Uchwały Rady Miasta Nr X/91/03 z dnia 16 wrze-
śnia 2003 roku w sprawie lokalizacji miejsc i targowisk przeznaczonych do 
prowadzenia handlu odręcznego, obwoźnego i obnośnego, oraz zmieniającą 
Uchwałą Rady Miasta Otwocka Nr IX/48/07 z dnia 24 kwietnia 2007 r. Straż-
nicy miejscy pomagali Administracji bazaru przy ul. Batorego w utrzymaniu 
bezpieczeństwa i porządku w tym rejonie, reagując na ich wezwania i spraw-
dzając również zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.  
W czasie sylwestra i w okresie Świąt Wielkanocnych kontrolowano sposób i za-
sady handlu materiałami pirotechnicznymi w miejscach do tego wyznaczonych.
2. KONTROLA STANU SANITARNO-PORZąDKOWEGO MIASTA 
Działania podejmowane zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XL/283/97 z dnia 

17 października 2007 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Otwocka, przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej na rzecz 
utrzymania właściwego stanu sanitarno-porządkowego na terenie miasta 
Otwocka mają przede wszystkim na celu kontrolę miejsc odpadów, a także 
kontrole czystości i porządku posesji prywatnych oraz terenów do nich przyle-
głych. Ponadto strażnicy miejscy na wskazane zgłoszenia kontrolowali posesje 
prywatne i podmioty gospodarcze w zakresie posiadania umów na wywóz 
nieczystości stałych. W ramach kontroli stanu sanitarno-porządkowego mia-
sta, funkcjonariusze Straży Miejskiej zwracali szczególną uwagę na wygląd 
otwockich nieruchomości. W wyniku kontroli podjętych przez strażników 
stwierdzono 301 uchybień dotyczących porządku na terenie miasta Otwocka, 
sporządzono 113 notatek dotyczących zanieczyszczenia terenów miasta. Do 
69 właścicieli nieruchomości wysłano wezwania, zobowiązując do uprzątnię-
cia nieporządku na nieruchomościach. Na wnioski i wezwania Straży Miejskiej 
uprzątnięto 40 posesji. 29 spraw prowadzonych jest nadal. Pozostałe notatki 
dotyczyły nieporządku na terenach publicznych, których Zarządców wezwano 
do uprzątnięcia, były to takie instytucje jak: Urząd Miasta Otwocka, Starostwo 
Powiatowe w Otwocku, Nadleśnictwo oraz inne. Realizując działania na rzecz 
poprawy stanu sanitarno-porządkowego miasta, otwocka Straż Miejska infor-
mowała m.in. Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie, OZWiK, TPSA oraz Wy-
dział Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Otwocka o stanie nawierzch-
ni dróg i chodników oraz uszkodzeniach urządzeń użyteczności publicznej na 
terenach i w pasie drogowym nadzorowanych przez ww. instytucje. 
Informacje o wszystkich zauważonych awariach sprawy do realizacji przekaza-
no następującym podmiotom: 
• Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Otwocka 

 – Przekazano informację o konieczności uprzątnięcia 34 miejsc na terenie 
miasta Otwocka 

• Starostwo Powiatowe w Otwocku 
 – Przekazano informację o konieczności uprzątnięcia 2 miejsc na terenie mia-

sta Otwocka 
• Zarząd Dróg Powiatowych 

 – Przekazano informację o konieczności uprzątnięcia 3 miejsc na terenie mia-
sta Otwocka oraz wezwanie do naprawienia mienia publicznego

• Nadleśnictwo Celestynów 
 – Przekazano informację o konieczności uprzątnięcia 3 miejsc na terenie mia-

sta Otwocka 
• Telekomunikacja Polska 

 – Przekazano 11 zgłoszeń dotyczących stanu porządkowego mienia należące-
go do Telekomunikacji Polskiej

• Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy 
 – Wysłano 1 wezwanie do uprzątnięcia terenu należącego do szpitala 

• Polskie Koleje Państwowe 
 – Wysłano 5 próśb o konieczność uprzątnięcia terenu w Otwocku należącego 

do PKP, wezwanie do przywrócenia stanu pierwotnego oznakowania przej-
ścia dla pieszych przy ul. Świderskiej oraz wezwanie do usunięcia konara 
drzewa i wycięcie pozostałych drzew zagrażających bezpieczeństwu

Na początku 2015 r., działania Straży Miejskiej polegały na kontrolowaniu 
odśnieżania chodników oraz ciągów komunikacyjnych (gminnych i powiato-
wych). Informowano odpowiednie służby oraz administratorów obiektów, jak 
również właścicieli posesji prywatnych o obowiązku odśnieżania, posypywa-
nia i odkuwania z lodu chodników, a także wysyłano ponaglenia. 

3. KONTROLA RUCHU DROGOWEGO 
W I półroczu 2015 roku w zakresie kontroli ruchu drogowego strażnicy miej-
scy realizowali zadania związane z egzekwowaniem przepisów dotyczących  
w głównej mierze parkowania pojazdów oraz korzystania z miejsc wydzie-
lonych.

Nie każdy jest świadomy, że praca funkcjonariuszy Straży Miejskiej jest bardzo zróżnicowana i nie ogranicza się tylko do 
wystawiania mandatów. Funkcjonariusze dbają także o to, by w mieście było bezpiecznie i spokojnie, żeby młodzież nie wa-
garowała oraz wspierają Miasto Otwock i podległe mu jednostki w realizacji prac. Przedstawiamy Państwu podsumowanie 
dotychczasowej pracy Straży Miejskiej w Otwocku w 2015 roku

Dbając o bezpieczeństwo
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W związku z podjętymi działaniami: 
• ukarano mandatami karnymi 431 kierowców
• sporządzono 102 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego
• w stosunku do 187 kierowców zastosowano środek o oddziaływaniu wy-

chowawczym poprzez pouczenie
• wystawiono 301 szt. kart MRD do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Powiatowej Policji w Otwocku 
Powyższe wyniki są również efektem działań podjętych przez strażników miej-
skich w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi wykroczeń drogowych od miesz-
kańców miasta Otwocka oraz od operatorów monitoringu miejskiego. 
4. UMIESZCZANIE PLAKATóW, ULOTEK ITP. W MIEJSCACH DO TEGO NIEPRZE-
ZNACZONYCH 
Mając na względzie porządek i estetykę miasta Otwocka, strażnicy miejscy  
w miarę możliwości pouczali i zobowiązywali osoby oraz firmy do usunięcia 
w nakazanym terminie ogłoszeń oraz plakatów z miejsc do tego niewyznaczo-
nych, a w przypadku kampanii wyborczej prezydenta – odpowiednie komitety 
wyborcze kandydatów. 
5. DZIAŁANIA PREWENCYJNO-REPRESYJNE 
W ramach działań dotyczących egzekwowania zakazu spożywania alkoholu  
w miejscach publicznych zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi, strażnicy miejscy interweniowali 45 razy. Za nie-
przestrzeganie ww. ustawy ukarano 18 osób na kwotę 1800 zł. 
6. WSPóŁPRACA 
W ramach współpracy z innymi wydziałami Urzędu Miasta (WGK, WSO, WGL) 
oraz służbami, takimi jak: ZGM, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Po-
wiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, TOZ, OPS, strażnicy udzielili na 
bieżąco 43 asysty przy wykonywaniu czynności służbowych pracownikom 
tychże instytucji poprzez eksmisję, kontrole meldunkowe, przywożenie dowo-
dów osobistych z KPP w Otwocku, zabezpieczanie pożarów, ruchu drogowe-
go, wspólne działania i interwencje. Zgodnie z zapisami w ustawie o strażach 
gminnych, dostarczali 220 razy korespondencję i pisma urzędowe do instytucji 
i osób prywatnych na potrzeby Urzędu Miasta Otwocka oraz na wniosek in-
nych jednostek straży miejskich w Polsce. 

III. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UCHWAŁY RADY MIASTA OTWOCKA nr V/24/15  
z dnia 31.03.2015 r. 
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Otwocka”.
Kolejna kategoria, w której odnotowano 215 zgłoszeń, to kategoria odnoszą-
ca się do problematyki zwierząt. Najwięcej spraw tego gatunku, tj. 82 inter-
wencje, dotyczyły psów, które bez nadzoru biegały luzem po terenie miasta 
Otwocka, stwarzając realne zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia innych. 
Wśród pozostałych zgłoszeń wpływających do Straży Miejskiej Miasta Otwoc-
ka były również takie, które dotyczyły kotów, dzików, ptaków, wiewiórek, koni 
i innych. Strażnicy miejscy 18 razy interweniowali, reagowali na zgłoszenia do-
tyczące martwych zwierząt, w miarę możliwości usuwając na bieżąco zwłoki 
z terenów publicznych i przewożąc je do miejsca składowania przy ul. Kra-
szewskiego. Do Schroniska w Celestynowie odwieziono 12 zwierząt. W przy-
padkach dotyczących pogryzień lub naruszenia tkanki ciała w trybie pilnym 
pisemnie informowano Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Powiatowego 
Lekarza Weterynarii o podjęciu kroków w celu obserwacji zwierząt, instruując 
osoby poszkodowane co do dalszych czynności związanych z powstałymi oko-
licznościami. 

IV. PROGRAM PREWENCYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ 

1. DZIAŁANIA PREWENYCJNE 
Jedną z najbardziej istotnych form działalności Straży Miejskiej jest działalność 
prewencyjna. 
Działania prewencyjne podejmowane są przez dwa patrole. Jeden patrol 
składający się z funkcjonariuszy straży miejskiej pełni służbę w godz. 7–15, 
drugi patrol składający się ze strażnika miejskiego oraz funkcjonariusza policji  
w godz. 7–15 oraz patrol pełniący służbę popołudniową w godz. 14–22. 
Do zadań stałych pierwszego patrolu należy: 
• kontrola ładu i porządku publicznego na terenie miasta
• czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego
• zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego 

zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem
• ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej
• współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku 

podczas zgromadzeń i imprez publicznych
• doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich za-

mieszkania
• informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzaju zagrożeń
• konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych, rozwożenie ko-

respondencji dla potrzeb gminy
2. DZIAŁANIA PREWENCYJNE PATROLU STRAŻY MIEJSKIEJ 
Funkcjonariusze straży miejskiej, realizując zadania stałe w I połowie 2015 r., 
podjęli następujące czynności: 
• wylegitymowali 1109 osób
• zabezpieczali 27 miejsc i zdarzeń kolizji i wypadków
• kontrolowano 486 obiektów
• ukarano grzywną 431 osób w formie mandatu karnego
• pouczono 616 osób 
Strażnicy w ramach prewencji przyszkolnej obejmują systematycznymi pa-
trolami otwockie szkoły, przyczyniając się do eliminowania wykroczeń, prze-
stępstw i przejawów demoralizacji nieletnich. 
Patrole podejmowane są w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie szkół 
oraz wokół nich, jak i w mieście Otwocku, a także utrwalenia pozytywnego 
wizerunku obu służb współpracujących ze sobą oraz zwiększenia poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańców Otwocka. 
Wspólne patrole realizują służbę przy wszystkich szkołach podstawowych  
i ponadpodstawowych w Otwocku. Pełnione są w cyklach tygodniowych: od 
poniedziałku do piątku w godzinach: 7–15 (1 patrol). 
Za główne zadania wspólnych patroli uznać należy: 
• kontrole szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
• kontrole miejsc gromadzenia się młodzieży
• zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń, w szczególności rozbo-

jów, bójek
Patrol szkolny pozostaje w stałym kontakcie ze szkolnymi pedagogami. Współ-
praca ta polega na wzajemnym przekazywaniu sobie informacji dotyczących 
patologicznych zjawisk, jakie powstają na terenach szkół, próbach zlokalizo-
wania ich przyczyn oraz możliwościach ich usunięcia. Zwracają również uwagę 
na dzieci i niepełnoletnią młodzież, które przebywają na terenie miasta w go-
dzinach sugerujących czas szkolnej nauki. W ramach tych działań ujawnione 
osoby nieletnie, które uchylały się od obowiązku szkolnego, przewożono do 
szkół, gdzie przekazywane były pedagogom szkolnym. 
3. DZIAŁANIA PREWENCYJNE PATROLU SZKOLNEGO 
Realizując działania prewencyjne w I półroczu 2015 roku, patrol straży miejskiej  
i policji podjął następujące czynności:

INTERWENCJE

zlecone przez dyżurnego SM

206

LEGITYMOWANIA
legitymowania nieletnich

własne

zlecone przez KPP
56
83

64
182
44

legitymowania innych 138
NIELETNI PALĄCY PAPIEROSY 6

POUCZENIA
drogowe

51
20

porządkowe 31

LICZBA UJAWNIONYCH WAGAROWICZÓW 6

Kontrole miejsc gromadzenia się młodzieży 435
Kontrole osobiste 14
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Wyniki działań podjętych przez straż miejską i funkcjonariuszy policji w ra-
mach wspólnego patrolu szkolnego:
• kontrole miejsc gromadzenia się młodzieży – 435
• kontrole osobiste – 14
• kontrole szkół podstawowych – 167
• kontrole szkół ponadpodstawowych – 164
• wylegitymowane osoby – 182
• ujawnienie wagarowiczów – 6
• nieletni palący papierosy – 6
• osoby ukaranie mandatem karnym –  27
4. WSPóŁPRACA Z POLICJą 
Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Otwocku realizowana jest na 
podstawie porozumienia z dnia 26.03.2002 r., zawartego pomiędzy Prezyden-
tem Miasta Otwocka a Komendantem Powiatowym Policji w Otwocku. 
Wymiana informacji o zagrożeniach występujących na terenie miasta Otwocka, 
pomiędzy policją a strażą miejską odbywała się na bieżąco przez robocze spo-
tkania w Komendzie Powiatowej Policji w Otwocku lub telefonicznie. Łączność 
między Strażą Miejską a KPP w Otwocku utrzymywana była za pośrednictwem 
policyjnego systemu łączności (w przypadku wspólnych patroli), jak również te-
lefonów stacjonarnych i komórkowych. Realizacja patroli mieszanych polegała na 
wystawianiu w miarę możliwości patrolu szkolnego porannego w godzinach 7–15. 
Od początku 2015 roku wystawiono 48 patroli szkolnych, patroli mieszanych po-
południowych w odróżnieniu do lat ubiegłych ze względu na stany kadrowe nie 
organizowano. Patrol mieszany szkolny w składzie strażnik i policjant pełnił swoją 
służbę w dniach uczęszczania dzieci i młodzieży do szkoły. Pojazdem wykorzysty-
wanym do wszystkich wspólnych patroli był samochód służbowy uprzywilejowany 
Straży Miejskiej marki Renault Kangoo. Pomimo poprawy stanu bezpieczeństwa  
i porządku w zakresie parkowania i estetyki na terenie miasta Otwocka, liczba 
dotycząca ilości mieszanych patroli według ubiegłego roku wskazuje tendencję 
malejącą. Brak patrolu popołudniowego oraz z Wydziałem Ruchu Drogowego 
wynikał głównie z braków kadrowych. W I półroczu br. nie było organizowanych 
wspólnych szkoleń oraz wymiany informacji w zakresie obserwowania i rejestro-
wania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych. 
Osobami wyznaczonymi do bieżących kontaktów między opisywanymi jednost-
kami są Komendant Straży Miejskiej Miasta Otwocka i Naczelnik Sekcji Prewencji 
oraz Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej w Otwocku. 
5. MONITOROWANIE MIASTA
Monitoring wizyjny miasta jest jednym z narzędzi, które pozwolą na zaspo-
kojenie wyższych potrzeb mieszkańców oraz będzie skutecznym narzędziem  
w rękach służb porządkowych, które pozwoli zoptymalizować ich działania 

ukierunkowane na utrzymanie bezpieczeństwa i porządku na wysokim po-
ziomie. Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z najbardziej podstawowych po-
trzeb każdego mieszkańca. Podstawowym narzędziem do realizacji ww. celu 
jest system monitoringu miejskiego. System taki umożliwia przede wszystkim 
walkę z „mniej szkodliwymi” zagrożeniami, które na co dzień stanowią duży 
problem dla mieszkańców naszego miasta. Prowadzenie stałego monitorin-
gu pozwala również skutecznie gromadzić materiał dowodowy przez Straż 
Miejską. Od dnia 13 kwietnia 2015 roku pracownicy Monitoringu Miejskiego  
w Otwocku obsługują stanowisko operatorskie usytuowane w wydzielonym 
pomieszczeniu w siedzibie Straży Miejskiej w systemie dwuzmianowym. Mo-
nitoring funkcjonuje na podstawie 9 kamer, zlokalizowanych w miejscach, ta-
kich jak: obiekty sportowe, skrzyżowania, Park Miejski.

Od czasu funkcjonowania monitoringu miejskiego odnotowano:

     149 służb pracowników monitoringu
• zarejestrowano 334 zdarzeń drogowych
• wysłano 31 patroli w sprawie wykroczeń drogowych
• sporządzono 306 notatek z wykroczeń drogowych
• zarejestrowano 49 wykroczeń porządkowych
• wysłano 42 patrole na interwencje porządkowe, podczas których pouczono 

20 osób a 11 ukarano MKK
Straż Miejska od początku funkcjonowania monitoringu miejskiego wystawiła 
250 wezwań do właścicieli pojazdów w związku z popełnionymi wykroczenia-
mi drogowymi oraz porządkowymi. Ukarano 106 osób MKK w tym 86 osób za 
wykroczenia drogowe na kwotę 8700 zł, 20 osób za wykroczenia porządkowe 
na kwotę 1000 zł. Zastosowano 72 pouczenia, skierowano 14 wniosków o uka-
ranie do Sądu Rejonowego w Otwocku, wysłano 17 wniosków o ustalenie da-
nych personalnych właścicieli pojazdów do Wydziałów Sprawa Obywatelskich 
innych urzędów, 41 wezwań w trakcie prowadzenia czynności wyjaśniających.
6. BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ
Funkcjonariusze Straży Miejskiej brali czynny udział na prośby Organizatorów 
i za zgodą Prezydenta Miasta Otwocka w zabezpieczaniu ładu i porządku pu-
blicznego podczas imprez kulturalnych, sportowych, religijnych i zgromadzeń, 
odbywających się na terenie miasta. Kontrole prowadzone przez strażników 
miały na celu zwiększyć bezpieczeństwo podczas trwania imprez oraz skutecz-
niej zaangażować organizatorów w ich zabezpieczenie.
Przez pierwsze półrocze 2015 roku zabezpieczono łącznie 27 imprez. Do naj-
ważniejszych należały:
• pokaz sztucznych ogni w noc sylwestrową
• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
• biegi uliczne, rajdy rowerowe i samochodowe
• uroczystości państwowe i kościelne (drogi krzyżowe, procesje różańcowe, 

Boże Ciało, 3 Maja)
• pikniki i festyny okolicznościowe organizowane w Parku Miejskim, na plaży 

miejskiej, przy parafii św. Wincentego à Paulo i innych placówkach użytku 
publicznego

V. DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA STRAŻY MIEJSKIEJ
Stan kadrowy Straży Miejskiej miasta Otwocka na dzień 30.06.2015 roku liczył 
10 etatów, w tym: Komendant Straży Miejskiej, 7 strażników miejskich oraz  
2 osoby pracujące na stanowisku administracyjno-biurowym. Praca odbywała 
się w systemie dwuzmianowym w godzinach pn.–pt.: 7–15 i 15–22 oraz sob. 
7–15, a w przypadku zabezpieczeń w niedzielę oraz święta w godzinach trwa-
nia uroczystości. Na stanowisku monitoringu miejskiego od dnia 13 kwietnia 
zatrudnionych jest 3 pracowników, pracujących w systemie zmianowym w go-
dzinach 6–14 oraz 14–22.

Zatrzymanie poszukiwanych 1
Zatrzymanie sprawców przestępstw 1

Sprawdzenia nieletnich 12
Mandaty karne 27

komenda powiatowa policji
straż miejska

9
16

Kontrole szkół podstawowych 167
Kontrole szkół ponadpodstawowych 164

Inne zdarzenia wynikłe w trakcie patrolu 35
Rozwożenie korespondencji urzędu 5

Wystąpienie do szkół 3
Rozmowy z pedagogiem szkolnym 3

Rozmowa z dyrekcją Gimnazjum nr 1 2
Rozmowy profilaktyczne 3

Asysty OSP 1
Prelekcje w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 1

Prelekcje w szkole 4
Asysty z wydziałami UM 1

Kontrole pojazdów 5
Współpraca ze Strażą Ochrony Kolei 1

Odwiezienie nietrzeźwego do miejsca zamieszkania 3
Dostarczenie korespondencji UM 4

Wezwania 7
Asysta z pracownikiem WSO 1

godziny pracy:
poniedziałek, środa, czwartek:  7.00-22.00

wtorek, piątek: 6.00-22.00
sobota:  7.00-15.00

telefony kontaktowe:
tel.: 22 788 20 15

tel. interwencyjny: 605 219 979

komendant Dariusz Sokół, tel.: 605 277 730
Odpowiedzialny za monitoring miejski

Straż Miejska Miasta Otwocka
Otwock, ul. Armii Krajowej 5, bud. „C”,  

e-mail: strazmiejska@otwock.pl
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110 lat 
ZNP
Związek Nauczycielstwa Polskiego 
powstał w 1 października 1905 roku. 
Od 110 lat skupia w swoich szere-
gach pracowników oświaty i wycho-
wania, szkolnictwa wyższego i nauki.  
W budynku Liceum Ogólnokształcącego  
im. Konstantynego Ildefonsa Gałczyń-
skiego w Otwocku 16 października 2015 
roku odbyło się spotkanie jubileuszowe

Tegoroczne spotkanie zorganizowane przez 
Zarząd Oddziału ZNP w Otwocku oprócz 
święta pracowników oświaty był także oka-
zją do świętowania jubileuszu 110 lat dzia-
łania Związku Nauczycielstwa Polskiego. 
W uroczystości oprócz nauczycieli – związ-
kowców uczestniczyli także przedstawiciele 
samorządów. Miasto Otwock reprezento-
wali prezydent Zbigniew Szczepaniak oraz 
jego zastępca – Agnieszka Wilczek. Oprócz 
życzeń i podziękowań za wkład i zaanga-
żowanie w kształcenie i wychowanie mło-
dzieży, Związek Nauczycielstwa Polskiego 
odznaczył najbardziej zasłużonych działaczy 
związkowych. Za 50-letnią przynależność do 
ZNP odznaczenia otrzymały: Helena Bojko, 
Janina Solak, Anna Nowicka, Barbara Kar-
pińska-Oleksiak, Irena Uzarska oraz Barbara 
Podgórska. Po części oficjalnej odbyła się 
część artystyczna. Następnie wszyscy zostali 
zaproszeni na poczęstunek.

Działacze otwockiego oddziału ZNP
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Nagrody i medale dla nauczycieli
„Obdarzenie uczniów mądrością oraz umiejętnościami wyboru, kształtowanie ich postaw 
poprzez własne zachowanie oraz dobre przewodnictwo” – to wyzwania dla współcze-
snych nauczycieli. Tymi słowami kurator oświaty zainaugurowała uroczystość wręczenia 
nagród i odznaczeń dla pracowników oświaty z powiatów okołowarszawskich

W Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 15 paź-
dziernika br. z okazji obchodów Dnia Edukacji 
Narodowej wręczono nagrody oraz medale 
dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek, 
pracownikom administracji i obsługi. Meda-
lami za Długoletnią Służbę oraz medalami 

Komisji Edukacji Narodowej uhonorowano 
135 osób, w tym 14 pracowników z otwoc-
kich szkół. Ponadto medale Komisji Edukacji 
Narodowej wręczono 4 pedagogom, którzy 
są członkami otwockiego oddziału PCK, a mia-
nowicie – Janinie Bednarz – członkowi PCK 
w Otwocku, Wiesławowi Olczykowi – prze-

wodniczącemu Rejonowej Komisji Rewizyjnej 
PCK w Otwocku, Krzysztofowi Kasprzakowi – 
członkowi zarządu Oddziału Rejonowego PCK 
w Otwocku, Renacie Kabali – prezesowi Za-
rządu Oddziału Rejonowego PCK w Otwocku. 
Uroczystej dekoracji nauczycieli i pracowni-
ków oświaty dokonał Dariusz Piątek, Wicewo-
jewoda Mazowiecki oraz Dorota Sokołowska, 
Mazowiecki Kurator Oświaty. Uroczystość 
uświetnił program muzyczny w wykonaniu 
zespołów „Amico” oraz „Wydźwięk” z Pałacu 
Młodzieży w Warszawie.

Dariusz Piątek, Wicewojewada Mazowicki 

Otwoccy nauczylecie związani z PCKDorota Sokołowska, Mazowiecki Kurator Oświaty
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Dzień Edukacji Narodowej
Dzień edukacji Narodowej jest polskim świętem oświaty i szkolnictwa wyższego. Co roku święto jest okazją, aby 
nagrodzić dyrektorów, nauczycieli oraz kadrę administracyjną za zaangażowanie i trud wychowawczy

Główne obchody Dnia Edukacji Narodowej w Otwocku odbyły się 
13 października w Gimnazjum nr 3 im. Tomasza Morusa w Otwoc-
ku. Zostały zorganizowane przez Miasto Otwock. W uroczystości 
uczestniczyła kadra pedagogiczna i administracyjna otwockich przed-
szkoli i szkół, goście, lokalna prasa, prezes otwockiego oddziału ZNP 
Przemysław Gręzak oraz władze miasta. Z rąk Prezydenta Otwocka 

Zbigniewa Szczepaniaka, Wiceprezydent Agnieszki Wilczek oraz Dy-
rektor Oświaty Miejskiej Edyty Rosłaniec nagrody za swoją pracę  
i trud wychowawczy odebrało: 10 dyrektorów, 29 nauczycieli oraz  
13 pracowników administracyjnych. Na zakończenie uroczystości 
odbył się występ uczniów z Gimnazjum nr 3, którzy zaprezentowali 
spektakl muzyczno-artystyczny.

Nagrody Prezydenta 2015 r.
DYREKTORZY

Pr
ze

ds
zk

ol
a

nr 4 ADRIANNA BUDZYNOWSKA

nr 15 BARBARA GNIADEK

nr 16 DOMINIKA KUDLICKA

nr 17 VIOLETTA WOŹNIAK

nr 18 HANNA GOŁĘBIOWSKA

Sz
ko

ły 
Po

ds
ta

w
ow

e nr 1 DOROTA REJEK

nr 8 AGNIESZKA KORNILUK

nr 9 DOROTA DWORAK

nr 12 DANUTA SZYSZKO

Gi
m

.

nr 3 TERESA ŚLIWA

ADMINISTRACJA / OBSŁUGA

Pr
ze

ds
zk

ol
a

nr 3 GRAŻYNA MARCZAK

nr 4 ANDRZEJ SZYMAŃSKI

nr 6 AGNIESZKA KSIĄŻEK

nr 10 DANUTA ZAWADKA

nr 12 JOLANTA PADUCH

Sz
ko

ły
 

Po
ds

t.

nr 8 TERESA WITKOWSKA

Gi
m

na
zja

nr 1 HANNA WĘGRZYN

nr 2 TERESA ŻELAZO

nr 3 ELŻBIETA FIEDCZAK

nr 15 HALINA BOGDAŃSKA

nr 5 LILA POLKOWSKA

nr 16 ELŻBIETA KOZŁOWSKA

nr 17 HALINA HAJDACKA

NAUCZYCIELE

Pr
ze

ds
zk

ol
a

nr 3 HANNA FIRLĄG

nr 4 SYLWIA PRZYBOROWSKA-MALINOWSKA

nr 10 KATARZYNA POŁOG-WOJTKOWIAK

nr 12 GRAŻYNA WOJTACHNIO

nr 15 URSZULA PATATYN

Sz
ko

ły
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ow

e

nr 1 DOROTA BRAŃKA

nr 1 BEATA DORNOWSKA

nr 1 JOLANTA ADAMOWSKA

nr 5 MAGDALENA KORECKA

Gi
m

na
zja

nr 1 MAŁGORZATA KLIMKOWICZ

nr 16 IWONA GRZESZCZAK

nr 17 EWA BĄCZKOWSKA

nr 18 TERESA RYCHLICA

nr 20 MARIA JEDYNAK

nr 5 RENATA DOMAŃSKA

nr 6 RENATA NAPIERALSKA

nr 6 BARBARA LESZCZUK

nr 8 MARZENNA BIEŃKO

nr 9 IWONA GRODZKA

nr 12 AGNIESZKA NIEWIŃSKA

nr 12 DOROTA PUCYŃSKA

nr 12 BEATA SZYDŁOWSKA

nr 1 IWONA LESZCZYŃSKA

nr 2 -ALEKSANDRA GAŁKOWSKA

nr 2 OTYLIA SKOCZEK

nr 3 ANNA BARYSZ

nr 3 JACEK HAJDACKI

nr 4 AGNIESZKA SZULC

nr 4 EWA MARIA CIEŚLAK
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W maju przyszłego roku kilkudzie-
sięcioosobowa grupa mieszkańców  
i władz samorządowych niemieckie-
go Lennestadt przyjedzie do Otwoc-
ka, aby uczcić jubileusz 100-lecia 
naszego miasta. Przez cztery dni 
Niemcy będą poznawali strukturę 
polskiego samorządu i wypracowy-
wali plan współpracy na kolejne lata

Przyjazd mieszkańców z bliźniaczego 
miasta w Nadrenii Północnej-Wesfalii do 
Otwocka  będzie możliwy dzięki wspar-
ciu finansowemu z Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej. Organizacja prze-
każe na realizację projektu pn. „Współ-
praca samorządów w ramach miast 
partnerskich” – 63 650 zł. Niemiecka 
delegacja z Lennestadt przyjedzie do 
Otwocka w maju. Goście wezmą udział 
w warsztatach pn. „Wzorcowe modele 
współpracy samorządów”, zapoznają się 
z podstawami funkcjonowania samorzą-
du w Polsce oraz wypracowany zostanie 
ramowy plan współpracy między mia-
stami na kolejne lata.   
Projekt opiera się na długoletniej 
współpracy między miastami Otwock 
i Lennestadt. Inicjatywa ma na celu 
wzmocnienie relacji partnerskich po-
przez wprowadzenie nowych wspólnych 
działań oraz pogłębienie wymiany part-
nerskiej w dziedzinie kultury, sportu i tu-
rystyki. – Stawiamy na plany wspierania 
i wzmacniania współpracy między na-
szymi miastami. Lepszej koordynacji re-
klamy, prezentacji i informacji o ofertach 
zarówno na stronach internetowych 
miast, jak i wspólnej platformy interne-
towej dla bliźniaczych miast, wymiany  
w dziedzinie muzyki, teatru amator-
skiego, malarstwa, sztuki użytkowej, fo-
tografii. Istotne dla nas są: rozbudowa  
i intensyfikacja kontaktów między in-
stytucjami kultury, wymiana informacji  
w dziedzinie sportu amatorskiego, udział 
sportowców amatorów w zawodach 
sportowych w obu miastach i regional-
ne imprezy sportowe oraz wspieranie 
istniejących, a także inicjowanie nowych 
kontaktów pomiędzy zrzeszeniami tury-
stycznymi i organizacja spotkań, mają-
cych na celu wymianę doświadczeń oraz 
nawiązywanie dalszej współpracy – za-
pewnił Johan Pietrzak odpowiedzialny 
za realizację przedsięwzięcia ze strony 
niemieckiej.

Podzielą się  
doświadczeniami
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Oto biznes społecznie zaangażowany

Daniel Ratajczyk właściciel pizzerii La Cresso opowiedział czytelnikom Gazety 
Otwockiej o kuluarach CSR (biznesu społecznie zaangażowanego). Okazją ku roz-
mowie jest zakończenie akcji na rzecz dzieciaków z fundacji PRO HOMINI, której 
finałem będzie radosna feta 15 listopada

Jak, Danielu, oceniasz przebieg akcji dobro-
czynnej na rzecz dzieciaków z Fundacji PRO 
HOMINI?
Akcję oceniam bardzo pozytywnie. Mamy 
dość kuponików, aby dzieciaki miały solidną 
ucztę. W akcję włączyły się też zaprzyjaźnione 
firmy. Dzięki firmie AVOCADO każdy dobro-
czyńca w zamian za wrzucony kuponik dostaje 
gadżety związane z wydarzeniem. Natomiast 
SMARTEO ADVENTURE zapewni dzieciakom 
niezłą frajdę, organizując dla nich szereg prze-
różnych atrakcji na zakończenie akcji.

Jak myślisz, co może być przyczyną tego suk-
cesu? Może fakt, że z tą dobroczynnością 
jest tak, że jest w tym dobrowolność: mo-
żesz wspierać albo nie i nikt tu nie narzuca 
właściwego wyboru?
Po części się z tym zgodzę, ale moim zdaniem 
sukces tkwi w prostocie całej akcji. Nie trze-
ba się angażować, jakoś specjalnie udzielać. 
Po prostu wrzucając mały kuponik, stajesz 
się dobroczyńcą. To wspaniałe uczucie, kiedy 
ludzie przychodzą i cieszą się, że mogą być 
częścią tej akcji. Pomagają i dają radość in-
nym,  zebraliśmy już ponad 100 kuponów, co 
świadczy o sporym zainteresowaniu.

Czy można powiedzieć, że Otwock umie się 
zintegrować dla różnych spraw? Tyle wokół na-
rzekania, że jesteśmy egoistami, samolubkami 
i typkami patrzącymi na koniec swojego nosa.

W Otwocku jest spora  grupa osób, które 
działają aktywnie cały rok i działają na rzecz 
innych oraz przyciągają coraz więcej osób 
dobrej woli. Chociażby Wasza Fundacja 
PRO HOMIMI, z którą wspólnie prowadzimy 
akcję. Podziwiam to, co robicie. Coraz wię-
cej ludzi angażuje się w Szlachetną Paczkę, 
aktywnie działa WOŚP, rozwija się Festiwal 
Świdermajer, coraz więcej osób wspiera 
Hospicjum PROMYCZEK. Dlatego nie można 
jednoznacznie stwierdzić, że mieszkają u nas 
sami egoiści.

A jakie jest Twoje zdanie dotyczące tego 
typu pomocy? Osobiście znam ludzi, któ-
rzy niechętnie angażują się w pomaganie 
innym, bo uważają, że od tego jest pań-
stwo, podatki, system prawno-polityczny, 
że sięganie do kieszeni podatnika po do-
datkowe środki jest po prostu wyłudza-
niem pieniędzy.
Państwo i urzędy im podlegające nie są  
w stanie dotrzeć do każdego i wszystkim 
pomóc, często też ta pomoc jest zbyt mała, 
lub źle ukierunkowana. Jesteśmy społeczeń-
stwem, wspólnotą, wielką rodziną. Uważam, 
że tego typu akcje czy fundacje charytatyw-
ne powinniśmy wspierać, gdyż gwarantują 
one pomoc doraźną. Wiedzą, w jaki sposób 
i komu pomóc. Jeżeli ktoś nie chce wycią-
gać pomocnej dłoni, jego sprawa, nie jest to 
przymus, lecz dobra wola.

Jednak przyznaj, że to pomaganie może być 
trudne…
Żeby komuś pomóc, nie musimy robić wiel-
kich akcji, pomagajmy również na co dzień, 
sobie nawzajem. Nie odwracajmy głowy  
w drugą stronę, nie bądźmy obojętni  na to, 
co się dzieje wokół nas. Dzięki tak drobnym 
gestom, jak otwarcie drzwi niepełnospraw-
nemu czy wniesienie zakupów starszej są-
siadce spowoduje, że będziemy bardziej 
szczęśliwsi i zintegrowani.

Ty, zdaje się, że nie pierwszy raz angażujesz 
się społecznie, po co Ci to? Domyślam się, 
że prowadzenie biznesu w obszarze gastro-
nomii bywa mocno absorbujące.
Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Zaczy-
nałem od zera. Wspólnie z rodzicami ciężko 
pracujemy i kochamy, to co robimy. To ogrom-
na część naszego życia. Na własnej skórze 
przekonałem się, jak ciężko jest w pojedynkę 
zrobić, chociaż malutki krok do przodu. Od 
dzieciństwa chętnie garnąłem się do pomaga-
nia w drobnych, codziennych sprawach i robi-
łem to bezinteresownie, za  zwykłe „dziękuję”. 
Kilka lat temu, gdy pizzeria dopiero raczkowa-
ła, i nie ma co ukrywać, ciężko było „związać 
koniec z końcem”, zadzwoniła Pani z Hospi-
cjum PROMYCZEK i zapytała, czy nie mógłbym 
ich wesprzeć, bo każdego dnia jest im ciężko 
i każda pomoc im się przyda. Nie musiałem 
się długo zastanawiać, tylko od razu zaczą-
łem działać. Wtedy uświadomiłem sobie, że 
musimy pomagać, choćby drobnym czynem, 
gestem, to przecież tak niewiele, ale dla ko-
goś może to być bardzo dużo. Od tamtej pory, 
jeśli ktoś przychodzi i mówi, że jest „akcja”  
i działa dla innych, zawsze może liczyć na moje 
wsparcie. W Otwocku jest spora  grupa osób, 
która działa aktywnie cały rok, którzy działają 
na rzecz innych i przyciągają coraz więcej osób 
dobrej woli. Bardzo mnie to cieszy. Dlatego 
wspieram.

Dzięki za rozmowę, fajnie, że mieszkasz  
w moim mieście.



ły całe tiry z darami dla rodzin. Wierzymy, że 
również w tym roku Otwock stanie na wyso-
kości zadania i mieszkańcy naszego powiatu 
będą pamiętać o swoich ubogich sąsiadach. 
Serdecznie zapraszamy do podjęcia się pomo-
cy wybranej rodzinie. Najskuteczniej odbywa 
się to, gdy wraz z grupą przyjaciół, współpra-
cownikami lub w gronie znajomych wybierze-
cie z bazy rodzinę, której potrzebom będzie-
cie mogli sprostać. W dniach 13–14 grudnia 
odbędzie się wielki finał. W tych dniach dary 
zostaną przekazane rodzinom w potrzebie  
i pozwolą im godnie spędzić czas nadchodzą-
cych świąt bożonarodzeniowych.
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Szlachetne porywy serc
Z końcem października wolontariusze szla-
chetnej paczki rozpoczęli odwiedzanie rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 
Przeprowadzone rozmowy z rodzinami po-
zwolą określić ich najpilniejsze potrzeby. Wo-
lontariusze uwrażliwieni na mądrą pomoc, 
sprawdzają sytuację w rodzinach, by wybrać 
z grupy potrzebujących tych, którym pomoc 
Szlachetnej Paczki da impuls do zmiany sytu-
acji życiowej. Każda odwiedzona rodzina zo-

stanie skrupulatnie zweryfikowana i dodana 
do internetowej bazy projektu. 21 listopada 
bazy te zostaną udostępnione dla osób, któ-
re zechcą zostać darczyńcami dla potrzebu-
jących. W naszym powiecie już od pięciu lat 
mamy dowody na szlachetne porywy serca. 
Otwocki rejon Szlachetnej Paczki szczyci się 
wspaniałą pomocą, jaką służy w obliczu biedy. 
Do magazynu tego projektu, organizowane-
go w Szkole Podstawowej nr 12, przyjeżdża-

5 lat Promyczka
Domowe Hospicjum Dziecięce „Promyczek” powstało w 2010 roku z inicjatywy ks. Pawła Dobrzyń-
skiego. Przez te kilka lat bezinteresownie niesie pomoc nieuleczalnie chorym dzieciom. Jubileusz 
był odpowiednią okazją do podziękowania wszystkim, którzy poświęcili się tej inicjatywie

Uroczyste spotkanie z okazji 5-lecia działal-
ności Domowego Hospicjum Dziecięcego 
„Promyczek” odbyło się 20 października  
w hotelu Villa Otwock. W uroczystości wzięli 
udział przedstawiciele władz samorządo-

wych – Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew 
Szczepaniak wraz z pracownikami urzędu, 
Starosta Powiatu Otwockiego – Mirosław 
Pszonka, minister Bożena Żelazowska, przed-
stawiciele personelu hospicjum – pielęgniar-

ki, lekarze, wolontariusze, fizjoterapeuci oraz 
pracownicy zaprzyjaźnionych placówek. Pre-
zes hospicjum ks. Paweł Dobrzyński w swojej 
wypowiedzi nawiązał do trudnych począt-
ków istnienia placówki. Wspominał swoich 
podopiecznych i dziękował za zaangażowa-
nie i pomoc wszystkim, którzy udzielają się 
w życiu hospicjum. W swoim wystąpieniu 
prezydent Zbigniew Szczepaniak serdecznie 
dziękował księdzu, pracownikom oraz wo-
lontariuszom za ogromne serce, cierpliwość  
i zaangażowanie w niesienie pomocy.  
W imieniu mieszkańców na ręce prezesa – 
ks. Pawła Dobrzyńskiego przekazał inhala-
tor z pompą ssącą, który będzie służył pod-
opiecznym „Promyczka”. 
W trakcie uroczystości wyemitowano nie-
zwykły i wzruszający film dokumentalny  
pt. „Działalność Domowego Hospicjum Dzie-
cięcego Promyczek”. Film zrealizowany został 
przez Grzegorza Andrzejewskiego i składał 
się z trzech etapów – pierwszy przedstawiał 
historię oraz aktualną działalność hospicjum, 
drugi – dzieci przebywające pod opieką „Pro-
myczka” oraz te, którym udało się pomóc  
i zostały wypisane oraz trzecia – poświęcona 
rodzinom i dzieciom, które odeszły. 
Jubileusz był także okazją do wręczenia wy-
różnień oraz podziękowania osobom i insty-
tucjom angażującym się w życie hospicjum. 
Wyróżniono łącznie 19 osób, w tym m.in. 
prezydenta Zbigniewa Szczepaniaka oraz sta-
rostę Mirosława Pszonkę. 

fot.: Maciej Łabudzki
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Pomysł nadania szkole imienia zapropono-
wała w 2005 roku ówczesna dyrektor Ka-
tarzyna Cichocka. Propozycja spotkała się  
z bardzo dużym zainteresowaniem ze stro-
ny uczniów i osób udzielających się w życiu 
szkoły. Wśród zaproponowanych patronów 
znalazł się Batalion „Zośka”, który wygrał 
konkurs na patrona szkoły.
Obchody z okazji 10-lecia nadania szkole 
imienia Batalionu „Zośka” odbyły się 2 paź-
dziernika br. Uroczystości poprzedziła msza 
święta w kościele MB Nieustającej Pomocy 
w Mlądzu, gdzie wszyscy zgromadzeni mo-
dlili się w intencji poległych w trakcie wal-
ki o ojczyznę podczas II wojny światowej. 
Następnie po eucharystii uczniowie oraz 
zgromadzeni goście przeszli kolumną do 
Gimnazjum, gdzie zaplanowane były uro-
czystości jubileuszowe. W trakcie spotkania 
przybliżono zgromadzonym historię Batalio-
nu „Zośka” oraz przedstawiono bohaterskie 
sylwetki żołnierzy walczących w Powstaniu 
Warszawskim. Prezydent Zbigniew Szcze-
paniak w przemówieniu nawiązał do istoty 
ofiary złożonej przez powstańców, mówił 
o tym, jak bardzo te wydarzenia wpłynęły 
na nasze teraźniejsze życie. Po przemówie-
niu prezydent wręczył dyrektor Gimnazjum 

10-lecie Batalionu „Zośka”
W Gimnazjum nr 1 w Otwocku odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 10 rocznicy 
nadania szkole imienia Batalionu „Zośka”. Obchody, poprzedzone uroczystą mszą świętą, 
odbyły się na sali gimnastycznej w gmachu szkoły

nr 1 Agnieszce Deresińskiej-Oleszczuk pa-
miątkową plakietę oraz upominek – sprzęt 
informatyczny. Jedną z części tegorocznych 
obchodów była przysięga uczniów klas 

pierwszych, którzy składając ślubowanie, 
oficjalnie stali się uczniami gimnazjum. Po 
części oficjalnej odbył się pokaz artystyczny 
przygotowany przez uczniów klas trzecich. 
W swoim wystąpieniu uczniowie odgrywa-
li role członków Batalionu „Zośka”, stara-
jąc się pokazać publiczności tragiczne losy 
członków batalionu.

W tym roku przedszkole nr 17 przy ul. Czaplic-
kiego w Otwocku obchodzi swoje 35 urodzi-
ny. Przez cały okres swojej działalności kadra 
pedagogiczna dbała o prawidłowy rozwój  
i wychowanie swoich podopiecznych. Rów-
no 35 lat od otwarcia placówki, 6 października 
odbyły się uroczystości jubileuszowe. Dyrektor 
przedszkola Violetta Woźniak zaprosiła osoby 
uczestniczące w życiu przedszkola do wspól-
nego świętowania. Uroczystości rozpoczął 
muzyczno-taneczny występ dzieci. Kolejno 
występowały grupy pięcio-, cztero- i trzylat-
ków. Następnie przyszła pora na gratulacje.  
W imieniu Prezydenta Miasta Otwocka  
Zbigniewa Szczepaniaka życzenia złożyła Wice-
prezydent miasta Otwocka Agnieszka Wilczek. 
Na ręce dyrektor przedszkola Violetty Woźniak 
złożyła list gratulacyjny oraz upominek. Ponadto 
kadrze przedszkola, w związku z obchodzonym 
jubileuszem, zostały wręczone nagrody. Na za-
kończenie na salę wniesiono wielki tort.

Jubileusz przedszkola nr 17
Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 6 października 1980 roku. Przez 35 lat 
wychowało w swoich murach wiele dzieci, które pomimo upływu lat pamiętają  
o swoich wychowawcach
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Ćwiczenia na OPWiK
Na terenie Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji miał miej-
sce pozorowany atak terrorystyczny. Wydarzenie to było elementem ćwiczeń 
służb bezpieczeństwa, które odbywały się pod kryptonimem „Jesień 2015”

Ćwiczenia obronne pod kryptonimem „Jesień 2015” odbyły się w dniach 22–23 paź-
dziernika. Tego typu ćwiczenia organizowane są raz na pięć lat, na zarządzenie Wojewody –  
zaś realizacja zadania została powierzona Starostwu Powiatowemu w Otwocku. Ćwi-
czenia mają na celu sprawdzenie skuteczności współpracy administracji samorządo-
wej z jednostkami dbającymi o bezpieczeństwo oraz praktyczne sprawdzenie ogólnie 
przyjętych założeń z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Pierwszego 
dnia ćwiczeń zajęto się zagadnieniami z zakresu współpracy samorządów z poszcze-
gólnymi służbami w obliczu sytuacji kryzysowych. Drugiego dnia odbyła się część prak-
tyczna, która przebiegała według wcześniej przyjętego scenariusza (atak terrorystów 
na OPWiK i neutralizacja zagrożenia przez służby bezpieczeństwa i jednostki specjalne). 
W akcji wzięło udział blisko 200 funkcjonariuszy – policjantów, strażaków, ratowników 
medycznych i innych służb, których zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo publiczne. 
Wsparcia w ćwiczeniach udzieliły jednostki specjalne Wydziału Realizacyjnego z Ko-
mendy Stołecznej Policji oraz grupy minersko-pirotechniczne, które za pomocą robota 
pirotechnicznego dokonały zdalnej neutralizacji ładunku wybuchowego.



We współczesnym świecie, gdzie sport 
jest niemalże religią, piłka nożna odgry-
wa bardzo ważną rolę. Dlaczego wybrał 
Pan akurat tę drogę? 
Witam, nazywam się Patryk, mam  
22 lata. Jestem wychowankiem OKS-u. 
W tym klubie zacząłem swoją przygodę 
piłkarską u trenera Krzysztofa Szczego-
ta. Piłka od zawsze mnie fascynowała, 
jako zawodnik czuję się niespełniony, 
stąd też próbuję zaszczepić tę miłość 
do piłki u moich młodych wychowan-
ków. Miałem wielu trenerów i od każ-
dego chcę wziąć cos najlepszego, by 
ułożyć to w jedną całość i by móc w 
100% dać to, co najlepsze młodym za-
wodnikom. Moim ulubionym klubem 
jest oczywiście OKS i prawdziwą przy-
jemnością jest praca w nim.

Aby zostać trenerem, zarówno tych 
młodszych, jak i starszych roczników, 
trzeba przejść pewne przygotowanie 
oraz odbyć kursy. Jak to wygląda? 
Żeby zostać trenerem, trzeba zdobyć 
licencję trenerską w MZPN-ie. Obecnie 
posiadam licencję UEFA C uprawniają-
cą mnie do pracy z dziećmi do 12 roku 
życia. Jestem też studentem Akademii 
Wychowania Fizycznego na kierunku 
sport, który jest ściśle związany z pracą 
trenera, dodatkowo w tym roku kończę 
kierunek fizjoterapia, tak więc z szeroko 
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Młodzież to przyszłość

Można odważnie stwierdzić, że piłka nożna 
jest jedną z najpopularniejszych dyscyplin 
sportowych na świecie. Zawodnicy grają-
cy na szczycie zarabiają ogromne pienią-
dze, mają wielu fanów, a przede wszystkim 
robią to, co kochają. Aby zajść tak daleko, 
swoją przygodę z piłką nożną należy zacząć 
od wczesnych lat swojego życia. Na temat 
treningów, rozwoju młodego zawodnika 
oraz kształtowania jego osobowości roz-
mawiamy z Patrykiem Majszczykiem, tre-
nerem rocznika 2005 w klubie OKS Otwock

rozumianym sportem mam do czynienia 
na co dzień. Uważam jednak że licencja 
trenerska nie jest upoważnieniem do 
bycia trenerem, ponieważ trzeba się tym 
interesować, ciągle się rozwijać i przede 
wszystkim umieć przekazać tę wiedzę 
młodym adeptom. Niestety często spo-
tykamy się ze zjawiskiem, że trenerami 
są osoby przypadkowe...

Czy praca z młodzieżą jest ciężka? 
Uważam, że praca z młodzieżą jest cięż-
ka, ponieważ jest to praca od podstaw. 
Nie jest się tylko trenerem, ale również 
psychologiem, pedagogiem i przyjacie-
lem tych dzieci. We wczesnych etapach 
dzieci są często rozkojarzone, nie są do 
końca zdecydowane, czy chcą być piłka-
rzami i całe życie podporządkować piłce. 
Zadaniem trenerów jest więc nakiero-
wanie dzieci na odpowiedni tor.

Jest Pan trenerem rocznika 2005. Na  
jakie  elementy  kładzie się  szczególny  
nacisk  podczas  treningów dzieci w tym 
wieku? Jest jakiś specjalny przepis na 
trenowanie młodzieży? 
W wieku ,,orlika’’ szczególny nacisk 
kładzie się na rozwijanie sprawności 
ogólnej, nauczanie techniki, samodziel-
nego myślenia na boisku, nabywanie 
dobrych nawyków oraz przygotowa-
nie do gry w 11 (w lidze orlików gra się  
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w 6 + bramkarz). Moim zdaniem nie ma 
złotego klucza do trenowania młodzieży, 
natomiast krokiem do sukcesu jest indy-
widualne podejście do każdego wycho-
wanka oraz stopniowanie trudności, po-
nieważ każde dziecko inaczej się rozwija.

Obecnie ilu ma Pan podopiecznych?
Mam teraz 23 podopiecznych, natomiast 
ta liczba cały czas się zmienia, bo przy-
chodzą nowi zawodnicy, a niektórzy po 
krótkim czasie się zniechęcają. Dlatego 
podkreślam, że na tym etapie szkolenia 
bardzo ważnym czynnikiem jest zachęce-
nie dzieci do uprawiania tego sportu.

Czy któryś zawodnik wyróżnia się szcze-
gólnie? W tym wieku można już przewi-
dywać „wielką karierę”? 
Jest kilku zawodników, którzy jak na 
swój wiek, wyróżniają się, jest jednak 
za wcześnie na przewidzenie, czy któryś 
wychowanek będzie wielkim zawodni-
kiem, wzmocni kiedyś pierwszy zespól 
OKS-u i być może zagra w reprezentacji 
seniorskiej. Tego oczywiście im wszyst-
kim życzę, natomiast przed nimi wiele 
lat ciężkiej pracy i wyrzeczeń. Pamiętaj-
my, że droga do sukcesu jest kręta i cięż-
ka, przed nimi będzie stało wiele pokus, 
które mogą przeszkodzić im w zrobieniu 
prawdziwej kariery. W moim zespole 
każdy jest równy, nie ma gwiazd. Należy 
pamiętać, że dzieci w tym wieku mogą 
mieć prawdziwą eksplozję talentu i z ta-
kiego odstającego od grupy chłopca stać 
się jej prawdziwym liderem.

Jak wyglądają rozgrywki tych roczników?
W roczniku u 11 na Mazowszu jest 5 po-
ziomów ligowych. Ligi są mniejsze niż  
w zespołach seniorskich, więc w trakcie 
roku gra się 2 sezony, co zwiększa rywa-

lizację i poziom tych rozgrywek. Zespoły 
słabsze grają z zespołami na swoim po-
ziomie w ligach niższych, te lepsze zaś 
w ligach wyższych. W rozgrywkach gra 
się 4 x 15 minut, na boiskach typu or-
lik z sędzą, który kontroluje grę. Zmiany 
są hokejowe, przez co można cały czas 
rotować składem i dać możliwość gry 
większej liczbie zawodników.

Jaki ma Pan plan na najbliższy sezon? 
Na najbliższy sezon mam cel awansu do 
wyższej ligi, należy jednak pamiętać, że 
na tym etapie szkolenia wynik nie jest 

najważniejszy. Dla mnie najważniejszą 
sprawą jest zadowolenie na twarzy tych 
chłopców oraz dalsza chęć rozwoju. 
Żeby walczyć jak równy z równym z każ-
dym zespołem, planuję ciężko przepra-
cować zimę, by być gotowym na przy-
szłe rozgrywki.

Chciałby Pan dalej rozwijać się w tym 
zawodzie? Jakie ma Pan największe 
marzenie związane z tą dyscypliną?
Oczywiście, że tak, dlatego też uczestni-
czę w różnego rodzaju kursach i warsz-
tatach trenerskich, żeby móc jeszcze 
lepiej przekazać swoją wiedzę. W ży-
ciu trenerskim sytuacja zmienia się jak  
w kalejdoskopie, a kto nie nadąża za po-
stępem, może szybko wypaść z karuzeli. 
Moim największym marzeniem związa-
nym z piłką jest to, aby co najmniej kilku 
z tych chłopców w przyszłości zagrało na 
najwyższym poziomie ligowym w Polsce 
oraz aby byli szczęśliwi, że mogli repre-
zentować ten zespół, bo OKS to coś wię-
cej niż klub.

Dziękuję za rozmowę.
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Europejski Festiwal Muzyczny - sylwetki artystów
Jan Stanienda

Legendarny polski koncertmistrz, wybitny 
kameralista, błyskotliwy wirtuoz. Urodził 
się w Bytomiu. Studia ukończył w Akademii 
Muzycznej im. Fr. Chopina w Warszawie  
w klasie prof. Krzysztofa Jakowicza.
Niewiarygodnie bogata wyobraźnia 
odciska na jego interpretacjach nie-

powtarzalne piętno, a mistrzowskie frazowanie oraz operowanie barwą 
i artykulacją sprawiają, że kreacje te zapadają głęboko w pamięć słu-
chaczy. Od 1975 r. był członkiem Polskiej Orkiestry Kameralnej Jerzego 
Maksymiuka, a od 1977 r. jej koncertmistrzem i solistą. W 1976 r. został wy-
różniony na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. N. Paga-
niniego w Genui. Grał z wieloma znakomitymi muzykami, takimi jak:  
Sir Yehudi Menuhin, Maurice Andre, Michala Petri, Wanda Wiłkomirska, 
Krzysztof Jakowicz, Janosz Starker, Barbara Hendricks, Moris Bourge, Lidia 
Grzanka-Urbaniak, Krzysztof Jabłoński, Andriej Gridczuk, Grzegorz Nowak, 
Tadeusz Wojciechowski, Guy Touvrone. Jako solista i dyrygent występował 
we wszystkich krajach europejskich oraz na wszystkich kontynentach, kon-
certował w takich salach, jak: Carnegie Hall w Nowym Jorku, Filharmonia 
Berlińska, Concertgebouw w Amsterdamie, Auditorio Nacional de Musica  
w Madrycie, Barbican Center i Royal Albert Hall w Londynie (BBC Henry 
Wood Promenade Concerts), Santa Cecilia w Watykanie i w wielu innych. 
Od 1986 do 2000 r. był koncertmistrzem orkiestry Sinfonia Varsovia, a w la-
tach 1993–1995 jako dyrektor artystyczny prowadził orkiestrę Leopoldinum. 
Oprócz koncertów z Sinfonią Varsovią i Polską Orkiestrą Kameralną koncer-
tował i prowadził wiele zespołów kameralnych i symfonicznych, krajowych  
i zagranicznych. W latach 1991–92 jako Premier violon solo prowadził Orche-
stre de Chambre National de Toulouse. Z orkiestrą tą wystąpił 1 stycznia 1992 r. 
na Koncercie na rzecz Pokoju w Dubrowniku z udziałem Barbary Hendricks. 
W 1998 r. wystąpił w USA w Atlancie w Spive Hall na koncercie galowym  
z okazji przystąpienia Polski do NATO. Jan Stanienda ma na swoim koncie sze-
reg nagrań płytowych, radiowych i telewizyjnych. Nagrywał dla takich firm 
płytowych, jak: Aperto, Linn Records, Pawane, Kos Warsaw Records, DUX 
Records. Jest pomysłodawcą, twórcą i dyrektorem artystycznym Festiwalu 
Muzyki Kameralnej Wieczory w Arsenale oraz laureatem Wrocławskiej Na-
grody Muzycznej (2006).

Mariusz Rutkowski, pianista
Absolwent Akademii Muzycznej im. F. Cho-
pina w Warszawie w klasie M. Szraiber 
(fortepian) oraz M. Nosowskiej (kamerali-
styka). Laureat wielu konkursów z zakresu 
kameralistyki fortepianowej, m.in. Nagro-
da Polskiego Radia im. J. Lefelda na Kon-
kursie im. I.J. Paderewskiego (Bydgoszcz 
1999, 2006), nagroda dla najlepszego 
pianisty na Międzynarodowym Konkursie im. St. Moniuszki (Warszawa 2001).  
W latach 2007–2009 pełnił funkcję kierownika wokalnego Teatru Wielkiego  
im. S. Moniuszki w Poznaniu. Koncertuje z najwybitniejszymi solistami w kra-
ju i za granicą. Wiele nagrywa (DUX, Polskie Radio) m.in.: W. Żeleński Pieśni  
(z J. Rappe) – nagroda Fryderyk 2006; S. Niewiadomski, Pieśni, I.J. Paderewski, 
Pieśni (z J.T. Stępień); A. Jastrzębska, Chamber music (z J. Kotnowską); A. Kuli-
kowski, Utwory kameralne (z Camerata Vistulą) – pierwsze nagranie w histo-
rii fonografii; I.J. Paderewski Pieśni (z A. Radziejewską) – pierwsza rejestracja 
wszystkich pieśni kompozytora w historii światowej fonografii (CD) – nominacja 
Fryderyk 2007; The power of emotions (z P. Piekutowską); Fantaisie (z A. Igras-
-Sawicką) – nominacja Fryderyk 2009; K. Szymanowski, Pieśni (z A. Radziejew-

Anna Radziejewska (mezzosopran) 
Ukończyła z wyróżnieniem studia w klasie śpiewu 
profesora Jerzego Artysza w Akademii Muzycz-
nej w Warszawie. Jest laureatką wielu krajowych 
i międzynarodowych konkursów wokalnych. Od 
1999 r. solistka Warszawskiej Opery Kameralnej. 
Występowała również w wielu teatrach opero-
wych oraz salach koncertowych Europy i Japonii 
(m.in. Bayerische Staatsoper, Theater an der Wien, 
Luzernertheater, Oper Köln, WDR Concert Hall 
Köln, Opera National de Paris, Grand Theatre de 
Geneve, Nationaltheater Mannheim, Het Concert-
gebouw, Citè de la musique-Paris, Grand Theatre Aix-en provence, Teatro 
Zarzuela Madrit, Maerz Festival Berlin, Vlaamse Opera, Opera National du 
Rhin, Freiburg Theater, Tokio Bunka Kaikan, na festiwalach – Holland Festival, 
Wiener Festwochen, Salzburg Festspiele, Schwetzingen Festival, Warszawska 
Jesień), współpracując z takimi dyrygentami, jak: Harry Bicket, Ivor Bolton, 
Attilio Cremonesi, Andreas Spering, Sebastien Rouland, Johannes Debus, 
Tito Ceccherini, Beat Furrer, Michel Tabachnik, Jean Christoph Spinosi, Da-
niel Grossman, Friedemann Layer, Antoni Wit, Wojciech Michniewski, Jacek 
Kasprzyk, Marco Angius, Paolo Carignani, Emilio Pomarico, Jean Tubery, 
Zbigniew Graca, Ruben Silva, Kai Bumann, Przemysław Fiugajski, Lilianna 
Stawarz, Władysław Kłosiewicz. Kreowała role w inscenizacjach takich twór-
ców, jak: Mariusz Treliński, Ryszard Peryt, Maciej Prus, Jitka Stokalska, Marek  
Weiss, Natalia Kozłowska, Joachim Schloemer, Reinhild Hoffmann, Trisha 
Brown, Robert Carsen, Rebbeca Horn, Miron Hackenbeck, Ludger Engels, 
Andrea Schwalbach, Vincent Boussard, Katharina Thoma, Achim Freyer. 
Najważniejsze partie operowe: Haendel – Rinaldo, Giulio Cesare, Ruggiero, 
Agrippina; Mozart – Giuditta, Dorabella, Cecilio; Rossini – Tancredi, Rosina, 
Angelina, Arsace; Czajkowski – Olga; Sciarrino – Lady Macbeth, La Malaspina, 
Donna, Izumi. Posiada również bogaty repertuar koncertowy, na który skła-
dają się recitale pieśni i muzyki kameralnej z  takimi artystami, jak: Katarzyna 
Jankowska, Mariusz Rutkowski, Karol Radziwonowicz, Maurizio Grandinet-
ti, Lilianna Stawarz, dzieła oratoryjne i wokalno-instrumentalne, koncerty 
z zespołami muzyki dawnej (Collegium Musicum Köln, Concerto Vocale,  
Il Tempo, MACV, La Fenice) oraz współczesnej (Klangforum Wien, Algoritmo, 
Icarus). Czołowa wykonawczyni utworów Salvatore Sciarrino na świecie, dla 
niej powstały partie Izumi w Da gelo a gelo oraz Donny w Superfluminie, jak 
również dedykowany jej utwór kameralny – Cantiere del Poema. Specjalnie 
dla niej swoją pierwszą operę skomponował Wojciech Blecharz – Transcryp-
tum (2013). Jest laureatką nagrody A. Hiolskiego za najlepszy debiut operowy 
2001 r. Odznaczona brązowym medalem Gloria Artis oraz Srebrnym Krzyżem 
Zasługi. Od 1999 r. prowadzi również działalność pedagogiczną. Obecnie 
pedagog śpiewu solowego na Wydziale Wokalno-Aktorskim Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Często zapraszana jest do pro-
wadzenia kursów mistrzowskich. Od 2007 r. współpracuje z wydawnictwem 
fonograficznym DUX, dla którego z Mariuszem Rutkowskim nagrała: I.J. Pa-
derewski – Complete songs – nominacja do Fryderyka 2008, K. Szymanowski – 
Pieśni – nominacja do Fryderyka 2009, Nagroda – Selecionèe par ARTE,  
Orfèe D’Or 2009, W. Lutosławski – Pieśni i kolędy – nominacja do Fryderyka 
2014, O. Kolberg – Pieśni – 2015.

ską) – nagroda Prix Speciale Academie De Disque Liryque (Paryż), wyróżniona 
przez ARTE (Francja), nominacja Fryderyk 2008; B. Martinu Chamber Music  
(z A. Igras-Sawicką, B. Niziołem i M. Zdunikiem) – nominacja Fryderyk 2010, 
Lutosławski – Complete Songs (z A. Radziejewską). Pianista nagrał wiele progra-
mów telewizyjnych, w tym 15 odcinków „Wokół wielkiej sceny” dla TVP1. W tym 
roku otrzymał paryską nagrodę ,,Złoty Orfeusz” za najnowsze nagrania płytowe.
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Ola Bieńkowska
Powoli, ale konsekwentnie wokalistka, kompozy-
torka i autorka tekstów Ola Bieńkowska zdobywa 
coraz szersze grono fanów zachwyconych jej pięk-
nym, ciepłym głosem, sceniczną charyzmą oraz sub-
telnymi, wdzięcznymi pop-jazzowymi piosenkami  
„o słowiańskim sercu i zachodniej duszy”.  2012 r. był 
dla Oli Bieńkowskiej pod wieloma względami przeło-
mowy. Po latach bycia mistrzynią drugiego planu na 
scenach Polski i świata Ola przedstawiła słuchaczom 
swoje autorskie piosenki, wydając limitowaną edycję płyty „Résumé (Take 
One)”. Płyta ta to zbiór subtelnych, wdzięcznych pop-jazzowych piosenek 
o słowiańskim sercu i zachodniej duszy. Muzyka jest efektem współpracy  
z Krzysztofem Herdzinem, zdobywcy Fryderyka 2012 dla jazzowego kompo-
zytora i aranżera roku. Na uwagę zasługują również angielskie teksty napi-
sane przez samą wokalistkę. Recenzent Billboard Discoveries podsumował 
je, pisząc: „Ola Bieńkowska ma niezwykłą umiejętność pisania tekstów, 
które nigdy nie ocierają się o banał”. Najmocniejszą stroną Oli jest jednak 
jej absolutnie urzekający, ciepły wokal, określony w tej samej recenzji jako 
„anielski” oraz „nasycony spokojem“. Z płyty „Résumé (Take One)” pochodzą 
trzy single. Pierwszy z nich to „Diggin’”, który w wersji Bogdana Kondrackiego 
był piosenką dnia w Programie 1 Polskiego Radia i królował na regionalnych 
listach przebojów. Teledysk z gościnnym udziałem Łukasza Garlickiego poja-
wił się między innymi w VH1 Polska, VIVA Polska, a także w Rebel TV, 4Fun 
i TVP. Specjalna wersja drugiego świątecznego singla „2000 & Fine” ukaza-
ła się na składance charytatywnej wytwórni Rak’n’Roll records wydanej  
w grudniu 2013 na której Olę można usłyszeć w gronie takich wykonawców 
jak Kari Amirian, Czesław Śpiewa, Vavamuffin, Mikromusic..  Teledysk do 
piosenki stworzyła wybitna graficzka młodego pokolenia Maria Ines Gul. Ola 
była Ambasadorem II edycji akcji Music For Life fundacji ORIMARI, którą pro-
mował między innymi jej trzeci singiel „If I”. Piosenka zadebiutowała na ante-
nie Radia Kolor, a teledysk do niej, również autorstwa Marii Ines Gul, po raz 
pierwszy pokazano w Teleexpressie. W 2013 r. Ola wzięła udział w specjalnym 
nagraniu minikoncertu dla międzynarodowego portalu muzycznego Balcony 
TV (nagranie odbyło się w ramach 3 edycji akcji Okno Na Warszawę). Nagrała 
też wideosesję dla portalu Uwolnij Muzykę. Wokalistka zagrała również na 
żywo koncert na falach Radia Dla Ciebie. Zagrała też minikoncert na imprezie 
„Homecoming Party” w warszawskich Sztukach & Sztuczkach. Wydarzenie 
było jednocześnie pierwszym „Koncertem z Sercem” kampanii Music For 
Life. Przede wszystkim jednak dzięki wydanej płycie Ola zaczęła koncertować 
po Polsce. Wraz z plejadą fantastycznych muzyków z Krzysztofem Herdzinem, 
Jackiem Królikiem, Robertem Kubiszynem oraz Robertem Lutym na czele, za-
grała debiutancki materiał kilkadziesiąt razy, między innymi na letniej scenie 
SKWER-u – filii Fabryki Trzciny, w Sztukach i Sztuczkach, Teatrze Stanisławow-
skim, w legendarnym Jazz Klubie Tygmont w Warszawie, w klubie Versal-
ka w Sopocie w ramach cyklu „Jazz Travel”, w Bezsenności we Wrocławiu,   
w Dragonie w Poznaniu, Scenografii i Fabryce Geyera w Łodzi czy w Katofonii 
w Katowicach. Latem 2014 r. rozpoczęły się prace nad nową płytą wokalist-
ki. Oprócz kontynuacji współpracy z Krzysztofem Herdzinem Ola pisze nowe 
utwory z Miłoszem Wośko (Mela Koteluk, Les Ki, Lora Szafran) oraz brytyjską 
songwriterką Amy Smith, odpowiedzialną za warstwę wokalną nowego albu-
mu Status Quo. Ola pozostaje też bardzo aktywna jako wokalistka gościnna. 
W 2014 r. nagrała wokale na nową płytę oboistki Kamy Grott z gościnnym 
udziałem Atom Strong Quartet – Kama Grott Movie Project. W pierwszej 
połowie roku zagrała 60 koncetów w USA i Kanadzie podczas trasy DISCO-
VERY Brit Floyd – The Pink Floyd Tribute Show. Jesienią natomiast odwiedziła  
z projektem Europę i Wielką Brytanię podczas kolejnych 52 koncertów trasy. 
Niezmiennie można też spotkać Olę w stołecznym Teatrze Rampa, gdzie gra 
w spektaklach MusicaLOVE i Broadway Street – The Show Jakuba Wociala.     

Barock Quartet
Muzycy zespołu smyczkowego Barock 
Quartet koncertują wspólnie od ponad 
10 lat. Swoją działalność koncertową 
jako kameraliści rozpoczynali w kwin-
tecie Multicamerata. Przez ten czas 
koncertowali w Polsce i Europie w wielu prestiżowych salach koncertowych –  
w Muzeum Ermitaż w St. Petersburgu, w Filharmoniach Narodowych w Wilnie 
oraz w Warszawie, w Teatrze Strindberga w Sztokholmie, w Kościele w Skale 
w Helsinkach, w Ratuszu w Lyon, a także w Hamburgu, Edynburgu, Londynie, 
Barcelonie oraz innych miastach europejskich. Muzycy uczestniczyli w wielu 
ważnych i liczących się festiwalach muzycznych – mieli zaszczyt reprezentować 
Polskę podczas Międzynarodowych Targów Muzycznych MUSICORA w Paryżu 
(2004). Ponadto uczestniczyli także w: Gdańskim Festiwalu Muzycznym, Mię-
dzynarodowym Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich – PROBALTICA, 
Międzynarodowym Festiwalu Toruń – Muzyka i Architektura, Międzynarodo-
wym Festiwalu Muzycznym Kostrinella, Carlscrona Chamber Music Festival, 
Malar International Music Festiwal (Szwecja), Christopher Summer Festival  
w Wilnie. Wielokrotnie brali udział w koncertach organizowanych przez in-
stytuty kultury polskiej, konsulaty i ambasady RP. Nagrali wspólnie wiele płyt. 
Brali również udział w nagraniach jako muzycy sesyjni. W 2006 r. muzycy uho-
norowani zostali nagrodą Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
„za wzbogacanie dziedzictwa kulturalnego województwa”. Od 2009 Barock 
Quartet jest pomysłodawcą i współorganizatorem „Festiwalu Muzyki Kameral-
nej – Muzyka u Źródeł” w Bydgoszczy.

Kama Grott 
Muzyk z pasji i zawodu, oboistka, właścicielka nie-
zależnej wytwórni fonograficznej SUBITO. Realizuje 
się także jako manager kultury, organizując szereg 
artystycznych wydarzeń. Studia muzyczne ukończyła 
w klasie prof. Stanisława Malikowskiego w warszaw-
skiej Akademii Muzycznej, a następnie swój muzycz-
ny rozwój kontynuowała w Londynie pod kierun-
kiem Roya Cartera – solo oboisty London Symphony 
Orchestra. Od 2006 r. Kama Grott związana jest wy-

łącznym kontraktem fonograficznym z wytwórnią Universal Music Polska. 
W jej dorobku fonograficznym znajduje się kilkanaście płyt, w tym dwie 
solowe: „Baroque Oboe Concertos ” nagrane z Orkiestrą Kameralną Wra-
tislavia pod kierownictwem Jana Staniendy (2006) oraz „Romance. French 
Music for Oboe and Piano” nagrane z Krzysztofem Staniendą (2010).  
Artystka współpracuje również jako muzyk sesyjny, jest zapraszana do na-
grań muzyki filmowej i teatralnej, współpracowała m.in. z Krzesimirem Dęb-
skim, Tadeuszem Woźniakiem, Anną Marią Jopek i Marcinem Kydryńskim. 
Kama jest laureatką międzynarodowych konkursów solowych i kameralnych  
(II nagroda na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej Saloniki 
2002, III nagroda w kategorii instr. dętych Citta di Padova, Padwa 2004). 
W uznaniu osiągnięć artystycznych otrzymała stypendium Fundacji Kultury 
Polskiej 2004. Artystka jest pomysłodawczynią i dyrektorem generalnym 
Europejskiego Festiwalu Muzycznego w Otwocku, który odbywa się corocz-
nie od 2004 r. W 2007 r. założyła niezależną wytwórnię fonograficzną SUBI-
TO, której celem jest promowanie młodych, wybitnych artystów. Nakładem 
wytwórni ukazały się m.in. „Beethoven Violin Sonatas” w wykonaniu Kuby 
Jakowicza i Bartosza Bednarczyka, „Koncerty wiolonczelowe Haydna i De-
nisova” w wykonaniu Marcina Zdunika z towarzyszeniem Orkiestry Kame-
ralnej Wratislavia pod dyr. Jana Staniendy (Fryderyk 2010 za Fonograficz-
ny Debiut Roku) oraz Paderewski works for solo piano – Katarzyny Borek.  
W marcu 2009 r. Kama Grott otrzymała wyróżnienie z ramienia British Co-
uncil w konkursie dla Młodych Twórców Branż Kreatywnych (International 
Young Creative Enterpreneures). Od 2012 r. wraz z flecistką Agatą Igras-Sa-
wicką jest gospodynią cyklu Artist in Residence w Skwerze – filii Centrum 
Artystycznego Fabryka Trzciny.

foto: www.barockquartet.com








