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Akcja Zima
Od 1 grudnia w Otwocku rozpoczęła się kolejna edycja Akcji Zima. W okresie 
od 1 grudnia 2015  r. do 6 marca 2016 r. firma Remondis sp. z. o. o. będzie 
dbała o gminne drogi, chodniki oraz zatoki przystankowe
Bardzo ważnym elementem w okresie zimowym jest prowadzenie akcji, 
które mają na celu bezpieczne poruszanie się mieszkańców po mieście.  
W wyniku procedury przetargowej w okresie zimowym od 1 grudnia 2015 
r. do 6 marca 2016 r. wykonawcą zadań związanych z coroczną Akcją Zima 
będzie firma Remondis sp. z.o.o. W ramach umowy opiewającej na kwotę 
587 800 tys. zł  do obowiązków firmy będzie należało oczyszczanie dróg 
oraz chodników gminnych ze śniegu i lodu, posypywanie ich mieszanką pia-
skowo-solną, a także czyszczenie lodowiska miejskiego. Koszt dziennej akcji 
(24 h) to 19 tys. złotych. 
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 13 września 1996 r. o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach, rdz 3 art. 5.1 pkt 4:  „Właściciele nie-
ruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie 
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi 
publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy 
nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do uprząt-
nięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie 
pojazdów samochodowych”.

Najpierw 10 września gościliśmy w Otwocku 
delegację władz jednej ze wschodnich prowin-
cji Chin, która przyjechała do Polski, aby poznać 
sposób stworzenia i utrzymania „zielonego” 
miasta w dużej aglomeracji. Następstwem tego 
był przyjazd kolejnej grupy, tym razem z depar-
tamentu ochrony środowiska, która za cel obrała 
Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka- 
nalizacji i oraz doświadczenia spółki związane z 
wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii.
30 października 2015 r., delegację z Chin  
w siedzibie spółki powitał wiceprezydent Piotr 
Stefański wraz z zarządem Otwockiego Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – pre-
zesem Mieczysławem Kostyrą i prokurentem 
Grażyną Osicą.

Otwock na jedwabnym szlaku
Prezydent RP Andrzej Duda 23 listopada 
otworzył w Szanghaju Polsko-Chińskie Fo-
rum Gospodarcze. Otwock też ma swój udział  
we współpracy z dalekowschodnim krajem 
i budowaniem nowego szlaku jedwabnego 
biegnącego przez Polskę

Wizyta rozpoczęła się od rozmów oraz wy-
miany symbolicznych upominków, następnie 
delegacja zapoznała się z cyklem produkcji 
wody podczas zwiedzania Stacji Uzdatniania 
przy ul. Karczewskiej. Kolejna część spotka-
nia odbyła się na terenie otwockiej oczysz-
czalni ścieków, gdzie po prezentacji multime-
dialnej miasta Otwocka oraz OPWiK goście 
zwiedzili obiekty, zapoznając się z tech-
nologią i przebiegiem procesu oczyszcza-
nia ścieków. Punktem kulminacyjnym była 
część biogazowo-osadowa oczyszczalni wraz  
z układami kogeneracji wytwarzającymi prąd 
oraz energię cieplną. Goście byli pod ogrom-
nym wrażeniem zastosowania odnawialnych 
źródeł energii (OZE). Widać było zaskocze-
nie, kiedy dowiedzieli się, że otwocka oczysz-
czalnia jest w całości samowystarczalna pod 
kątem ogrzewania obiektów, a po urucho-
mieniu trzeciego układu kogeneracji (gru-
dzień br.) będzie również samowystarczalna 
pod względem zapotrzebowania na energię  
elektryczną.

Jak zaznacza prezydent Zbigniew Szczepaniak, 
efektem wizyt delegacji chińskich jest wystą-
pienie fundacji organizującej przyjazdy o in-
formacje na temat OPWiK. Dane te zostaną 
przekazane Ambasadzie Chińskiej w celu na-
wiązania dalszej współpracy gospodarczej.
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Sosnowej jest jednost-
ką organizacyjną Miasta Otwocka i jego działalność jest finansowana  
z budżetu miasta. Ośrodek niedawno otrzymał fundusze niezbędne  
do przeprowadzenia gruntownego remontu zajmowanych pomiesz-
czeń. Prace remontowe były prowadzone zarówno w starej, jak i nowej, 

Remont w OPS
Zakończyły się prace remontowe w Ośrodku Pomocy Społecznej

niedawno otrzymanej części lokalu. Zakres prac uwzględnił: odmalowa-
nie oraz odświeżenie pomieszczeń zajmowanych przez pracowników, 
zakup oraz montaż rolet w oknach, wymianę sprzętu biurowego i sta-
rych mebli na nowe, rozszerzenie monitoringu ośrodka o dodatkowe 
pomieszczenia (tj. nową część OPS) oraz wymianę centrali telefonicznej 
na nową. Zrealizowane prace remontowe mają na celu podwyższenie 
standardu przyjmowania interesantów oraz pracy pracowników. 

II urodziny Wilków
Uczniowski Klub Sportowy „Wilki” ma już dwa lata. Przez ten krótki okres młodzi zawodnicy 
klubu doczekali się wielu wyróżnień. Dwa lata działalności to idealny czas do podsumowań

W sobotę, 28 listopada, w budynku 
Ogniska Wychowawczego „Świder”  
w Otwocku odbyła się uroczystość z oka-
zji dwóch lat działalności Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Wilki”. Klub zajmu-
je się nauką młodzieży jazdy szybkiej  
i wyczynowej na rolkach. Tego dnia uro-
czystości rozpoczęły się od warsztatów 
poświęconych technice jazdy na rolkach – 
poprowadzili je czołowi zawodnicy 
World Slalom Series – Klaudia Hartma-
nis i Michał Sulinowski. Następnie odby-
ły się gry – hokej na rolkach oraz pokazy 
jazdy sportowej i wyczynowej. Wszystko 
pod czujnym okiem Rafała Rackmana – 
przedstawiciela Polski WSSA. Drugie 
urodziny to nie tylko czas świętowania, 
ale także moment podsumowań i wyróż-
nień. Zarząd klubu nagrodził najbardziej 
wyróżniających się zawodników – na-
grody oraz gratulacje w imieniu prezy-
denta miasta Otwocka wręczała wice-
prezydent Agnieszka Wilczek. 
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Gurewicz centrum medycznym

Spotkanie autorskie z Wacławem Holewińskim

Wiadomo już, co planują nowi właściciele dawnego pensjonatu Gurewicza. Podczas 
spotkania z prezydentem Zbigniewem Szczepaniakiem inwestorzy zdradzili więcej 
szczegółów związanych z przedsięwzięciem
W listopadzie 2014 r. zabytkowy budynek 
kupiła spółka Carolina Car Company, di-
ler samochodów Toyota. Nowi właściciele 
Gurewicza długo utrzymywali w tajemni-
cy, jakie mają plany związane z otwockim 
zabytkiem. Podczas spotkania w Urzędzie 
Miasta, 19 listopada, właściciele przekazali 
prezydentowi wspaniałą wiadomość – wie-
lobranżowa koncepcja odrestaurowania 
świdermajera została zatwierdzona przez 
konserwatora zabytków. Wiadomo już, że 
Gurewicz stanie się nowoczesnym centrum 
medycznym, nastawionym na medycynę es-
tetyczną i ortopedię. 
Pod okiem konserwatora zabytków będą 
prowadzone prace związane z całkowitym 
remontem  istniejącego obiektu oraz do-
budową łącznika i dodatkowych budynków. 

Miejska Biblioteka Publiczna w dniu  25 li-
stopada  2015 r. gościła znanego pisarza 
Wacława Holewińskiego,  jednego z niewielu 
autorów powieści , którzy w swojej twórczo-
ści  poruszają temat Żołnierzy  Wyklętych. 
Na spotkaniu autor przedstawił sylwetkę 
Stanisława Ostwind-Zuzgi. Pochodził on   
z warszawskiej żydowskiej rodziny rzemieśl-
niczej. Od najmłodszych lat zafascynowany 
był polskością. Od 1915 do 1917 r. walczył  
w Legionach Polskich, w 1 Pułku Piechoty, pod 
dowództwem mjr. Edwarda Śmigłego-Rydza, 
uczestniczył m.in. w bitwie pod Kostiuchnów-

Oprócz sal operacyjnych i pomieszczeń szpi-
talnych w ramach działalności medycznej 
właściciele przewidują działalność dydak-

ką. Po kryzysie przysięgowym był internowa-
ny przez Niemców w obozie w Szczypiornie.  
Wkrótce potem wstąpił do oddziałów po-
mocniczych zwanych Polnische Wehrmacht. 
W 1919 r. ukończył szkołę podoficerską  
w stopniu starszego sierżanta, po czym 
otrzymał przydział do 36 Pułku Piechoty Le-
gii Akademickiej i wziął udział w wojnie pol-
sko-bolszewickiej. W 1920 r. przyjął chrzest  
w Kościele katolickim. Od 1921 r. pracował  
jako posterunkowy Policji Państwowej,  
a od 1932 r., po awansie na przodownika PP, 
pracował aż do wybuchu II wojny światowej 

tyczną związaną z nauką studentów i prowa-
dzeniem seminariów. Na terenie Gurewicza 
będzie również 5-gwiazdkowy hotel, pawilon 
basenowy i spa dostępne dla pensjonariuszy 
oraz ogólnodostępna restauracja i kawiarnia.
Remont i odbudowa dawnego pensjonatu 
rozpocznie się wiosną 2016 r., a według prze-
widywań właścicieli zakończenie prac nad 
nowoczesnym centrum medycznym nastąpi 
już po dwóch latach.

na stanowisku referenta Wydziału Personal-
nego Komendy Policji w Warszawie.
W czasie II wojny światowej należał  do 
Narodowych Sił Zbrojnych i  pełnił funkcję 
Powiatowego Komendanta NSZ w stopniu 
majora. Była to najwyższa funkcja wojskowa 
pełniona przez  Żyda w polskim podziemiu 
wojskowym. W dniu 3 stycznia 1945 r. aresz-
towany przez UB, przewieziony do aresztu  
w Otwocku przy ulicy Legionów i bestialsko 
torturowany podczas śledztwa. Kiedy ko-
muniści odkryli jego żydowskie pochodze-
nie, usiłowali przekonać go do przejścia na 
ich stronę. Ten jednak odmówił i stwierdził,  
że pozostanie wierny Polsce, swoim ideałom 
oraz Narodowym Siłom Zbrojnym, którym 
złożył przysięgę.  W dniu 2 lutego 1945 r. po 
niejawnym procesie, skazany na karę śmier-
ci przez Sąd Wojskowy Garnizonu Warszaw-
skiego. Został rozstrzelany 4 lutego 1945 r., 
prawdopodobnie w jednym z miejsc kaźni 
na warszawskiej  Pradze.  Książka  napisana 
została w formie niewysłanych listów do uko-
chanej żony, w  które wpleciono informacje  
z oryginalnych dokumentów UB zachowa-
nych do dnia dzisiejszego.
 Autor bardzo ciekawie przedstawił losy bo-
hatera swojej książki. Licznie przybyli goście 
wykazywali  duże zainteresowanie  wypowie-
dziami   Wacława Holewińskiego. Po spotka-
niu można było zakupić najnowsza książkę 
oraz otrzymać autograf autora.
 Opracowanie MBP Otwock



Otwarcie kompleksu sportowego 
przy Gimnazjum nr 2
Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 2 w Otwocku im. Ireny Sendlerowej rozpoczęła się w wakacje br. W niespełna  
4 miesiące na terenie szkoły zostały wybudowane: wielofunkcyjne boisko, bieżnia wraz ze skocznią oraz rzutnia do pchnięcia kulą

Uroczystość otwarcia kompleksu sportowego odbyła się 5 listopada. 
Wzięli w niej udział: w imieniu Prezydenta Miasta Otwocka – To-
masz Cymerman z Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki oraz  Dyrektor 
Oświaty Miejskiej Edyta Rosłaniec. Dyrektor gimnazjum – Agnieszka 
Skolimowska powitała gości, nauczycieli oraz uczniów. W swoim wy-
stąpieniu dziękowała Urzędowi Miasta Otwocka za realizację inwe-
stycji oraz wyrażała nadzieję, że kompleks sportowy, który powstał 
na terenie szkoły, przyczyni się do rozwijania pasji i talentów uczniów. 

Przemawiający w imieniu Prezydenta Miasta Tomasz Cymerman 
przekazał szkole artykuły sportowe, które pomogą w realizacji lekcji 
wychowania fizycznego oraz szkolnego klubu sportowego. Po prze-
mówieniach nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. W części sporto-
wej na nowym boisku wystąpiły cheerleaderki, które zaprezentowały 
układ przygotowany przez Annę Dębską, a także młodzi sportowcy, 
którzy pod opieką Huberta Bieniewicza pokazali podstawowe zagad-
nienia z techniki chwytów oraz podań w piłce ręcznej.

5RELACJA
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Inwestycje drogowe
Bieżący rok inwestycyjny powoli dobiega końca, razem  
z nim wykonawcy kończą zlecone przez Urząd Miasta 
Otwocka inwestycje oraz remonty. Środki na te zada-
nia zostały zabezpieczone w ramach budżetu Miasta 
Otwocka na 2015 r. Obecnie w trakcie realizacji są inwe-
stycje:  wymiana nawierzchni dróg na ulicach – Racławic-
ka, Napoleońska, Ludna, Juranda oraz Jana Kazimierza. 
Na ulicy Olszowej (od Zygmunta do  Polnej), Sołeckiej  
(od Tysiąclecia do Nadzoru Budowlanego) i Smolnej zo-
stanie wymieniona nawierzchnia dróg i chodników, zaś  
na ul. Komunardów zostanie wybudowany nowy chodnik. 
Na ulicy Żeromskiego zostały wybudowane trzy pary pero-
nów autobusowych. Jednocześnie są realizowane zadania  
z zakresu remontów. Na ulicy: Wspólnej i Łukasińskiego  
(od Batorego do Portowej) przeprowadzany jest remont 
jezdni, chodników oraz parkingów. Remont nawierzchni 
drogowej jest przeprowadzany na ulicach: Mysiej, Mic-
kiewicza (od Górnej do Kołłątaja), w trakcie realizacji jest 
również remont zatoki przystankowej przy ulicy Andriolle-
go (przy rondzie) oraz utwardzanie ulicy Źródlanej, a także 
Danuty – płytami betonowymi z odzysku. 

Zatoka przystankowa przy ul. Andriollego (przy rondzie)

ul. Łukasińskiego

ul. Komunardów

ul. Wspólna

ul. Smolna
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Ścieżki  
na finiszu
Ponad 4500 metrów ścieżek rowerowych  
i ciągów pieszo-rowerowych przybyło 
w tym roku na terenie Otwocka. Zakoń-
czono właśnie budowę infrastruktury  
w ulicach Armii Krajowej, Matejki, Fili-
powicza. Ostatnie prace prowadzone są 
na ul. Żeromskiego, Generalskiej i Hallera 
oraz Narutowicza

Tegoroczna jesienno-zimowa aura sprzy-
ja realizowaniu zadań inwestycyjnych.  
W budżecie na 2015 r. zabezpieczono środki 
finansowe na realizację szeregu zadań zwią-
zanych z poprawą infrastruktury drogowej. 
Ważnymi punktami w harmonogramie in-
westycyjnym są przedsięwzięcia, w ramach 
których wybudowane zostaną nowe ścieżki 
rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe. Prace 
budowlane rozpoczęto od osiedla Mor-
skie Oko, gdzie obok budowy ulic Hallera  
i Generalskiej wraz z parkingami i chodnika-
mi, powstała ścieżka rowerowa o długości 
500 metrów. Równolegle roboty prowa-
dzone były w ulicach Matejki i Filipowicza.  

Tu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kar-
czewską do skrzyżowania z ulicą Andriollego 
wybudowany został ciąg pieszo-rowerowy, 
a od ulicy Andriollego do ulicy Poniatow-
skiego – ścieżka rowerowa. W sumie cykli-
ści mogą już korzystać z 600-metrowego 
odcinka nowej trasy. Od Teatru Miejskiego 
do ulicy Wspólnej wybudowana została 
także ścieżka wzdłuż ulicy Armii Krajowej.  
Tu, obok asfaltowej trasy dla rowerzystów 
(od strony torowiska), wyremontowany zo-
stał także chodnik. Trasa wiodąca wzdłuż 
ulicy Poniatowskiego i Armii Krajowej łą-
czyć się będzie przy przejeździe kolejowym. 
Jednak budowa łącznika uzależniona jest 
od planów inwestycyjnych kolejarzy, którzy 

planują do 2018 r. wybudować w miejscu 
obecnego przejazdu tunel. 
Drogowcy przystąpili także do budowy ko-
lejnego odcinka ciągu pieszo-rowerowego 
wzdłuż ulicy Żeromskiego. Budowana jest 
1,5-kilometrowa trasa od skrzyżowania z uli-
cą Samorządową do skrzyżowania z ulicą Ko-
ściuszki. Nowa trasa dla cyklistów powstanie 
także w Śródborowie. Właśnie rozpoczęto 
też prace związane z budową ciągu pieszo-
-rowerowego wzdłuż ulicy Narutowicza. Ro-
boty obejmą odcinek od skrzyżowania z ulicą 
Warszawską do skrzyżowania z ulicą Górecką. 
Równolegle wzdłuż tej ulicy zmodernizowany 
zostanie chodnik – od kościoła do przedszkola 
przy ulicy Kubusia Puchatka.

Matejki

ul. Narutowicza ul. Generalska

Filipowicza

ul. Armii Krajowej
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Na terenie otwockiej oczyszczalni ścieków zakończył się właśnie 
okres intensywnego remontu obiektów i urządzeń. Skala zadań 
była bardzo ambitna, tym bardziej cieszy zakończenie prac w ter-
minie. Ukoronowaniem wysiłku pracowników spółki jest informa-
cja o przyznaniu trzech preferencyjnych pożyczek z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które niemal 
w całości sfinansują te przedsięwzięcia. To ogromny sukces, po-
nieważ remont wszystkich osadników (dwóch wstępnych i dwóch 
wtórnych), piaskownika oraz budynku odwodnienia osadu zamyka 
okres uciążliwych awarii oraz zdecydowanie podnosi skuteczność 
oczyszczania ścieków. 

Mając świadomość utraconej unijnej dotacji w wysokości 19 mln zł, 
stanęliśmy przed koniecznością przeprowadzenia pilnego remon-
tu urządzeń pracujących na oczyszczalni ścieków przez całą dobę,  
we wszystkie dni tygodnia – mówi inż. Piotr Lech, kierownik otwockiej 
oczyszczalni – Obecnie zakończyliśmy wymianę zgarniaczy w dwóch  
osadnikach wstępnych, w dwukomorowym piaskowniku, w dwóch 
osadnikach wtórnych oraz remont powierzchni betonowych  
w obiektach. Są one bardzo ważne, każdorazowe zatrzymanie i kilku-
dniowy przestój urządzeń znacząco wpływał na skuteczność procesu 
biologicznego oczyszczania ścieków. Teraz ostatecznie rozwiązaliśmy 
ten problem.

„Remont obiektów budowlanych i wymiana urządzeń na oczyszczalni 
ścieków w Otwocku – wymiana urządzeń: piaskownika, osadników 
wstępnych i osadników wtórnych dofinansowana przez Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  
w formie pożyczki, w kwocie 4 366 500 zł”
W 2013 r., aby zwiększyć wydajność procesu zagęszczania osadu, zaku-
piliśmy dwie nowoczesne wirówki – kontynuuje inż. Piotr Lech  –  Nowy 

Coraz nowocześniejsi
zakup po pierwsze usprawnił proces, po drugie obniżył koszty eksplo-
atacyjne, a po trzecie  spowodował wzrost produkcji biogazu. Kom-
paktowa i hermetyczna budowa wirówek zapobiega emisji zapachów  
i aerozoli bakteryjnych. Postanowiliśmy usprawniać technologię  
w tym kierunku, co zaowocowało zakupem kolejnych dwóch wiró-
wek, tym razem do odwadniania osadu. Nowe urządzenia stanęły  
w wyremontowanych wnętrzach budynku odwodnienia osadu, zastę-
pując wysłużoną taśmową prasę filtracyjną. Jest to ostatni etap naszej  
gospodarki osadowej, gdzie priorytetem jest redukcja zawartości  
wody w osadzie pochodzącym z komór, w których wytwarzamy bio- 
gaz. Dzięki temu procesowi zmniejszamy objętość i wagę pozostają-
cego do utylizacji osadu, a przez to zasadniczo obniżamy ponoszone 
koszty.

„Remont obiektów budowlanych i wymiana urządzeń na oczyszczal-
ni ścieków w Otwocku – wymiana urządzeń do odwadniania osadu 
dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie  
1 984 500 zł”

Warto podkreślić, że wykorzystanie niskooprocentowanych po-
życzek z WFOŚiGW, przy spełnieniu określonych wymogów, daje 
możliwości uzyskania znacznych umorzeń. Pod tym względem spół-
ka ma bardzo duże doświadczenie. W ciągu 2 lat (2012-2014) wy-
korzystała 5 pożyczek na łączną sumę ponad 6,5 mln zł, uzyskując  
1 mln 415 tys. zł umorzeń. Wszystkie pożyczki zostały już spłacone. 
 opwik.com
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Lider Rozwoju Regionalnego
5–6 listopada w Łodzi odbył się III Polski Kongres Przedsiębiorczości. Skupił on środowiska 
naukowe, gospodarcze i społeczne w Polsce. Uczestnicy tegorocznej edycji skoncentrowali się 
na sprawach, które mają lub będą mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości naszego kraju oraz 
Europy. Wśród laureatów nadawanego przez Kongres wyróżnienia „Lider Rozwoju Regionalne-
go 2015” znalazło się Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Statuetkę odebrał 
Prezydent Otwocka Zbigniew Szczepaniak oraz Prezes OPWiK Mieczysław Kostyra.

Motywem przewodnim wydarzenia była 
synergia nauki z biznesem oraz nadanie in-
nowacyjnego wymiaru polskiej gospodarce. 
Polski Kongres Przedsiębiorczości to forum 
wymiany myśli i poglądów dla przedstawicie-
li wielu branż polskiego biznesu, przemysłu 
oraz samorządów. W trakcie kongresu miały 
miejsce liczne panele dyskusyjne, m.in. na te-
maty gospodarcze, biznesowe, samorządowe 
oraz związane z ochroną środowiska i ekolo-
gią. Uczestnikami byli włodarze miast, prezesi 
przedsiębiorstw, firm, przedstawiciele związ-
ków branżowych oraz politycy i eksperci ds. 
prawa i gospodarki. Spokojna i merytoryczna 
dyskusja sprzyjała wymianie myśli, idei i po-
glądów. Tegoroczna edycja Kongresu miała na 
celu stworzenie dyskusji na temat przyszłości 
polskiej gospodarki, znaczenia Polski na are-
nie międzynarodowej oraz możliwościom, ja-
kie daje wsparcie unijne na rozwój innowacyj-
nego sektora badawczo-rozwojowego wielu 
branż polskiego biznesu.
Lider Rozwoju Regionalnego to prestiżowy 
ogólnopolski program, którego laureatami 
zostają firmy i miasta działające dla dobra lo-
kalnej społeczności – skutecznie pozyskujące 
fundusze unijne na inwestycje, realizujące  
je sprawnie i szybko, a przy tym nie zapomina-
jące o wielu innych potrzebach mieszkańców.
W Kongresie wzięli udział m.in. władze woje-
wództwa łódzkiego, przedstawiciele Minister-

stwa Gospodarki, Polskiego Centrum Akredy-
tacji, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 
Narodowego Funduszu ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej, Polskiej Agencji Rozwo-
ju Przemysłu, Izby Gospodarczej Wodociągi 

Polskie oraz Polskiej Izby Ekologii. Kongres od-
był się w niesamowitych wnętrzach Art Inku-
batora oraz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
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Nowy oddział rehabilitacyjny
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny  
im. prof. Adama Grucy istnieje w Otwocku  
od 42 lat. Przez ostatnie 8 lat szpital jest  
intensywnie rozbudowywany. 8 grudnia od-
było się uroczyste otwarcie nowego oddziału 
rehabilitacyjnego

Otwocki szpital jest obecnie jednym z naj-
większych ośrodków wysokospecjalistycz-
nych w Polsce. Szpital nieustannie powiększa 
swoją ofertę medyczną poprzez wprowa-
dzanie nowatorskich metod leczenia, zakup 
nowoczesnego i specjalistycznego sprzętu 

oraz modernizację istniejących oddziałów. 
Idealnym przykładem modernizacji jest wy-
budowanie nowoczesnego budynku, w któ-
rym będą świadczone usługi rehabilitacyjne. 
Wybudowanie nowego oddziału było moż-
liwe dzięki zaangażowaniu dyrekcji oraz pra-
cowników szpitala w pozyskiwanie dotacji 
finansowych z Unii Europejskiej w ramach  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego. Dla osób po urazach i złamaniach 
niezwykle ważne są pierwsze dni po zakoń-
czeniu leczenia, dlatego podjęto decyzję  
o rozszerzeniu oferty rehabilitacyjnej w szpi-

talu. Budynek został wybudowany od pod-
staw, z uwzględnieniem wszelkich założeń 
(windy, szerokie korytarze, szerokie futryny 
drzwi itp.) oraz wyposażony w najnowocze-
śniejszy sprzęt. Wewnątrz budynku znajdują 
się gabinety lekarskie, sale zajęciowe, sala 
konferencyjna, komory ciśnieniowe i do krio-
terapii i sale dla pacjentów. Wszelkie szcze-
góły dotyczące zasad korzystania oraz oferty 
oddziału znajdą Państwo na stronie interneto-
wej: http://www.spskgruca.pl/  bądź pod nu-
merem telefonu: 0 22 779 40 31 (sekretariat).

Wiceprezydent miasta Agnieszka Wilczek wrę-
cza dyrektorowi szpitala pamiątkowy obraz
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W środę, 18 listopada odbyło się uroczyste 
rozstrzygnięcie konkursu zorganizowane-
go przez Mazowiecki Zespół Parków Kra-
jobrazowych pt. „Nie każda żaba jest księ-
ciem”. Konkurs został dofinansowany kwotą  
12 tys. złotych przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej 
w Warszawie oraz kwotą 3,5 tys. złotych 
przez Starostwo Powiatowe w Otwocku. 
Wzięło w nim udział łącznie 1466 uczniów, 
którzy rywalizowali w trzech kategoriach. 
Uczniowie szkół podstawowych klas I–III 
zmagali się w konkursie plastycznym. Ucznio-
wie klas IV–VI w konkursie plastycznym  

i wiedzy na temat gadów i płazów, ucznio-
wie klas gimnazjalnych I–III podobnie jak 
ich poprzednicy,  w konkursie plastycznym 
oraz wiedzy o płazach i gadach. Zwycięzcom 
i opiekunom nagrody wręczali: wiceprezy-
dent miasta Otwocka – Agnieszka Wilczek, 
dyrektor MZPK – Sylwester Chołast oraz nad-
leśniczy nadleśnictwa Celestynów – Artur 
Dawidziuk. Na zakończenie na scenie wystą-
pili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5, któ-
rzy zaprezentowali przedstawienie pt. „Sąd 
nad Żabą” oraz Zespół Regionalny Kajducki  
ze Szkoły Podstawowej w Kołbieli.

„Nie każda żaba jest księciem” Kategoria I: uczniowie kl. I–III  
szkoły podstawowe:

Kategoria II – uczniowie kl. IV–VI  
szkoły podstawowe:

Kategoria II – uczniowie kl. IV–VI  
szkoły podstawowe:

Kategoria III – uczniowie kl. I–III  
gimnazjum:

Kategoria III – uczniowie kl. I–III  
gimnazjum:

1. Karolina Słupska (opiekun: Iwona 
Leśniewska), Szkoła Podstawowa nr 9 
im. Jana Pawła II w Otwocku

2. Gabriela Bąk (opiekun: Renata  
Michalak), Szkoła Podstawowa  
w Sobiekursku

3. Julia Wiącek (opiekun: Wiesława 
Łuczak), PSP im. Jana Pawła II  
w Sobieniach-Jeziorach

1. Waleria Stępień-Dabrowska  
(opiekun: Emilia Nielepko), Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Józefowie

2. Paulina Skoczek (opiekun: Małgorzata 
Szczepanik), Szkoła Podstawowa nr 8 
w Otwocku

3. Klaudia Tobiasz (opiekun: Iwona 
Kwiatkowska), Szkoła Podstawowa  
w Otwocku Wielkim

„Płazy i gady wokół nas – konkurs wiedzy”
1. Wiktoria Molak (opiekun: Urszula 

Ankiewicz), Szkoła Podstawowa  
w Nadbrzeżu

2. Michał Jóźwiak (opiekun: Beata 
Bany), Szkoła Podstawowa nr 12  
w Otwocku

3. Gabriela Doczewska (opiekun:  
Urszula Ankiewicz), Szkoła  
Podstawowa w Nadbrzeżu

„Odkrywamy tajemnice herpetofauny  
– konkurs plastyczny”

1. Zuzanna Szwarczewska (opiekun: 
Marlena Zawadka), Gimnazjum nr 3 
w Otwocku

2. Mateusz Cherubin (opiekun: Dorota 
Siciarz-Maj), Publiczne Gimnazjum  
w Karczewie

3. Natalia Wilczek (opiekun: Małgorzata 
Żelazowska), Publiczne Gimnazjum  
w Kołbieli

„Odkrywamy tajemnice herpetofauny  
– konkurs wiedzy”

1. Natalia Andrulonis (opiekun: Urszula 
Morawska), Gimnazjum nr 1  
w Józefowie

2. Agata Lachowiecka (opiekun:  
Marlena Zawadka), Gimnazjum nr 3 
w Otwocku

3. Katarzyna Król (opiekun: Małgorzata 
Michałowicz), Publiczne Gimnazjum 
w Kołbieli
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PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI 

Określa się następujące stawki podatku 
od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta Otwocka:
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1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez 
względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków – 0,88 zł od 1 mkw. powierzchni;

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami po-
wierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 
4,58 zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego – 0,42 zł od 1 mkw. powierzchni;

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym 
mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, 
i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przezna-
czeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudo-
wy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do 
tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończo-
no budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3 zł od 
1 mkw. powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,73 zł od 1mkw. powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej – 22 zł od 1 mkw. powierzchni 
użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł od 1 
mkw. powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozu-
mieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 zł od 1 mkw. po-
wierzchni użytkowej;

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego – 7,66 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej;

3)   od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 
ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7

Dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
położonych w strefie do 500 m od granicy czynnej regionalnej 
instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) lub 
czynnego składowiska odpadów powstających w procesie MBP 
i pozostałości z sortowania określa się wysokość rocznych sta-
wek podatku od nieruchomości:

1) od 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków lub ich części 
mieszkalnych – 0,01 zł

2) od 1 mkw. powierzchni gruntów pozostałych związanych z bu-
dynkami mieszkalnymi – 0,01 zł

Dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi poło-
żonych w strefie od 500 m do 1000 m od granicy czynnej regionalnej 
instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) lub czyn-
nego składowiska odpadów powstających w procesie MBP i pozo-
stałości z sortowania określa się wysokość rocznych stawek podatku 
od nieruchomości:

1) od 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków lub ich części 
mieszkalnych – 0,37 zł

2) od 1 mkw. powierzchni gruntów pozostałych związanych z bu-
dynkami mieszkalnymi – 0,21 zł

Zwalnia się od podatku od nieruchomości usytuowane na gruntach 
niewchodzących w skład gospodarstwa rolnego budynki gospodar-
cze lub ich części związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, 
w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, położonego na terenie 
miasta Otwocka.

UZASADNIENIE

Podstawę prawną dla Rady Miasta Otwocka do uchwalenia niniej-
szej uchwały stanowi art. 5 ust. 1–3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. 
poz. 849 ze zm.). Zgodnie z art. 20 cytowanej ustawy górne granice 
stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ule-
gają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu od-
powiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych  
w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmia-
nie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Maksymalne stawki roczne w podatku od nieruchomości na 2016 
rok ogłoszone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia  
5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych po-
datków i opłat lokalnych w 2016 r.  (M.P.,  poz. 735).

Podatek od nieruchomości jest najbardziej powszechnym podatkiem 
lokalnym. Wpływy z tego podatku stanowią znaczące źródło docho-
dów własnych budżetu miasta.

W uchwale dokonano również zróżnicowania stawek podatku od nie-
ruchomości od gruntów pozostałych oraz budynków mieszkalnych 
ze względu na lokalizację czynnej regionalnej instalacji przetwa-
rzania odpadów komunalnych (RIPOK) lub czynnego składowiska 
odpadów powstających w procesie MBP i pozostałości z sortowania. 

Przy stosowaniu obniżonych stawek podatku od nieruchomość – nie-
ruchomości objęte przedmiotowymi obniżeniami będą wliczone do 
strefy do 500 metrów albo do 1000 metrów, jeżeli chociaż swoją 
częścią wchodzą w daną strefę 500 metrów albo 1000 metrów.  

Proponowane stawki podatku od nieruchomości zostały ustalone na 
podstawie ww. przepisów i nie uległy zmianie w stosunku do roku 
2015 poza § 1 pkt 1 lit. b.

PODATKI OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH     

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 
pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 100 zł



Podatki bez zmian w 2016 roku
13SAMORZĄD

Rada Miasta Otwocka na wniosek Prezydenta zdecydowała o wy-
sokości stawek podatkowych w 2016 roku. Zgodnie z uchwałami 
wielkość podatków i opłat lokalnych pozostanie na poziomie roku 
2015.

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 100 zł

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton – 100 zł

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 
równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopusz-
czalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi 
i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach) Stawka podatku   (w złotych)

Nie mniej 
niż

Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem pneuma-
tycznym lub zawiesze-
niem uznanym za równo-
ważne

Inne systemy zawiesze-
nia osi jezdnych

Dwie osie
12
13
14
15

13
14
15

100
138,95
383,99
540,96

138,95
383,99
540,96

1224,18
Trzy osie

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

138,95
241,69
495,77
643,73
991,52
991,52

241,69
495,77
643,73
991,52

1541,49
1541,49

Cztery osie i więcej
12
25
27
29
31

25
27
29
31

643,73
652,76

1 018,62
1 617,14
1 617,14

652,76
1018,62
1617,14
2398,61
2398,61

3. od ciągników siodłowych i balastowych, o każdym nacisku na 
siodło,  przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton y – 100 zł

b) od 5,5 tony i poniżej 12 ton – 100 zł

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do 
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,  
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespo-
łu pojazdów i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 
pojazdów: ciągnik siodłowy  
+ naczepa, ciągnik balasto-
wy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej 
niż

Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneu-
matycznym lub zawie-
szeniem uznanym za 
równoważne

Inne systemy zawiesze-
nia osi jezdnych

Dwie osie
12
18
25
31

18
25
31

100,00
259,78
547,73

1381,13

100,00
469,81
898,94

1894,94
Trzy osie i więcej

12
40

40 1218,53
1684,91

1684,91
2492,33

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym po-
siadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,  
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolnego:

• od 7 ton i poniżej 12 ton – 100 zł

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posia-
dają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby 
osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju 
zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 
pojazdów: ciągnik siodłowy-
+naczepa, ciągnik balasto-
wy+przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej 
niż

Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneu-
matycznym lub zawie-
szeniem uznanym za 
równoważne

Inne systemy zawiesze-
nia osi jezdnych

Dwie osie
12
18
25
31

18
25
31

100
259,78
547,73

1381,13

100
469,81
898,94

1894,94
Trzy osie i więcej

12
40

40 1218,53
1684,91

1684,91
2492,33

7. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza 
miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca – 300 zł

b) równej lub większej niż 22 miejsca – 500 zł

U Z A S A D N I E N I E

 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokal-
nych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) określa, że 
opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 
3,5 t 

2. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie 
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespo-
łu pojazdów od 3,5 t i powyżej,

3. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posia-
dają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i powyżej, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego,

4. autobusy.

 Przy określaniu stawek Rada Gminy uwzględnia rodzaj środka 
transportowego, dopuszczalną masę całkowitą, liczbę osi, rodzaj 
zawieszenia osi jezdnych, liczbę miejsc do siedzenia.

 Proponowane stawki podatku od środków transportowych zostały 
ustalone na podstawie ww. przepisów i nie uległy zmianie w sto-
sunku do 2015 r. z wyłączeniem pkt 7 § 1.
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10 lat w Unii Europejskiej –
Otwock szósty na Mazowszu!

Dwutygodnik „Wspólnota” przeanalizował, jak polskie samorządy skorzystały z dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej.  
W rankingu miast powiatowych Otwock zajął 45. miejsce w skali całego kraju i 6. miejsce na Mazowszu. Ranking Pisma Samorządu 
Terytorialnego „Wspólnota” to nie jedyny powód do dumy. Równolegle Główny Urząd Statystyczny podał, że Otwock zajmuje 121. miej-
sce w rankingu 2474 polskich gmin. Chodzi o wysokość dochodów budżetowych. Nasze miasto wyprzedza wszystkie miasta i gminy  
w powiecie otwockim i jest w czołówce samorządów na Mazowszu

Jak poinformował Serwis Samorządowy 
Polskiej Agencji Prasowej: „Dochody 16 pol-
skich miast przekraczają miliard złotych rocz-
nie, w 36 wynoszą powyżej 500 mln zł. Na 
końcu tej listy znajduje się gmina Platerówka 
z dochodem 5,3 mln zł. Ranking obejmuje 
2479 miejsc.

Dochody 16 polskich miast przekroczy-
ły w zeszłym roku miliard złotych, wynika  
z danych Głównego Urzędu Statystycznego. 
Dane GUS uwzględniają dochody własne, 
dotacje, subwencję ogólną oraz środki na 
dofinansowanie zadań.

Najwyższe wpływy do budżetu ma War-
szawa. W 2014 r. do kasy stolicy wpłynęło 
łącznie blisko 13,8 mld zł. To niemal o 10 
mld więcej niż suma zasobów finansowych 
drugiego z kolei najbogatszego miasta, Kra-
kowa. Trzecie miejsce pod względem docho-
dów zajmuje w zestawieniu Wrocław z kwo-
tą wpływów powyżej 3,5 mld zł. Kolejne są 
Łódź (3,4 mld zł), Poznań (2,8 mld zł), Gdańsk 
(2,7 mld zł) i Szczecin (1,9 mld zł). Pierwszą 
dziesiątkę zamykają Katowice (1,6 mld zł).  

Dochody powyżej 1 mld zł osiągnęło 16 
miast, w 36 wynosiły one powyżej 500 mln 
zł. W pierwszej setce najzasobniejszych gmin 
znalazło się: pięć gmin miejsko-wiejskich  
i dwie gminy wiejskie. 

Najbogatszą gminą miejsko-wiejską jest 
podwarszawskie Piaseczno (51. miejsce), 
które w zeszłym roku zasiliła kwota 332 mln 
zł. Natomiast najzamożniejszą gminą wiejską 
jest Kleszczów (62. miejsce), którego wpływy 
wyniosły 255,7 mln zł.  

Największym źródłem dochodów Warsza-
wy były w 2014 r. wpływy z tytułu podatku 
dochodowego od mieszkańców, które wy-
niosły niemal 4 mld zł” – czytamy w artyku-
le na Serwisie Samorządowym PAP. Otwock  
w tym rankingu zajął 121. miejsce.

Równolegle dwutygodnik Pismo Samo-
rządu Terytorialnego „Wspólnota” opubliko-
wał ranking samorządów najlepiej wykorzy-
stujących środki unijne w latach 2004–2014, 
a więc w pierwszej dekadzie członkostwa 
Polski w Unii Europejskiej. 

W opracowaniu przygotowanym przez 
Pawła Swianiewicza, profesora ekonomii, 
kierownika Zakładu Rozwoju i Polityki Lo-
kalnej na Wydziale Geografii i Studiów Re-
gionalnych Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz Julitę Łukomską, doktora nauk ekono-
micznych, adiunkta w tym samym zakładzie, 
czytamy:  W ubiegłym roku obchodziliśmy 
dziesięciolecie wstąpienia Polski do Unii Eu-
ropejskiej. Mamy więc za sobą pełną dekadę 
intensywnego korzystania przez samorządy 
ze środków z funduszy strukturalnych, Fun-
duszu Spójności czy przeznaczonych na roz-
wój terenów wiejskich w ramach PROW”.

Otwock, podobnie jak większość gmin 
z całego kraju, może się cieszyć wieloma 
pozyskanymi mniejszymi i większymi do-
tacjami, które przyczyniły się do rozwoju 
infrastruktury czy też zapobiegały wyklu-
czeniu społecznemu w przypadku tak zwa-
nych projektów miękkich. Miasto Otwock, 
które w rankingu „Wspólnoty” uplasowało 
się na 45. miejscu w skali Polski i 6. miej-
scu na Mazowszu, składało i będzie składało 
kolejne wnioski do każdego konkursu, któ-
rego kryteria dostępu mu na to pozwolą. 
Ze względu na ograniczony budżet dotacje 
są niezbędne w każdej sferze. Miasto rok-
rocznie pozostawia sobie rezerwę środków 
z przeznaczeniem na wkład własny, w przy-
padku uzyskania dofinansowania. Nie każdy 
konkurs pasował do 44-tysięcznej gminy  
z centralnej Polski. Zabiegi o otrzymanie 
dofinansowania dla realizowanych inwe-
stycji czynione są dziś nieustannie przez 
większość gmin, duża konkurencja oraz 
ograniczone środki sprawiają, że prawdo-
podobieństwo otrzymania finansowania 
jest niewielkie, nie jest to jednak powód, by 
nie próbować. 

Przy realizacji „Nowej perspektywy”, 
czyli przyznawaniu funduszy unijnych w la-
tach 2007–2013, kierowano się pewnymi 
priorytetami. W znacznej mierze faworyzo-
wane były regiony znajdujące się w Polsce 
Wschodniej, obszary wiejskie oraz miasta 
do 20 tysięcy mieszkańców – czyli grupy re-
gionów, do których nasze miasto nie sposób 

było zaliczyć. W ostatnich latach składane 
były również liczne wnioski o dofinansowa-
nie inwestycji drogowych, w tym przypadku 
również trudno było konkurować z więk-
szymi inwestycjami, stanowiącymi główne 
szlaki transportowe zarówno na Mazow-
szu, jak i w Polsce (cieszyć może jedy-
nie fakt, że takie szlaki w Otwocku 
nie zostały przez rząd przewidziane 
– wiązałoby się to ze znacznym 
zmniejszeniem bezpieczeństwa, 
zwiększeniem hałasu i innymi 
niedogodnościami). 

Miasto Otwock wnio-
skowało również o dofi-
nansowanie renowacji 
budynków, mających 
szczególne znaczenie 
zarówno historyczne, 
jak i wizerunkowe – 
takich jak remont bu-
dynku Urzędu Miasta 
czy też teatru miej-
skiego. Unikatowość 
na skalę europejską 
naszych „świder-
majerów” sprawiła, 
że nie została przez 
Komisję Europejską 
przewidziana moż-
liwość dofinanso-
wań dla budynków 
drewnianych, nawet 
tych o szczególnej 
architekturze i wa-
lorach historycznych. 
Nie sposób dogodzić 
wszystkim. Podobnie jak 
nie jest możliwe stworze-
nie miejskiego budżetu, 
który by zadowolił wszyst-
kich, tak zapewne niemożliwe 
jest stworzenie idealnego budże-
tu unijnego, którym wszystkie gminy 
w Polsce byłyby usatysfakcjonowane. 
Były jednak i takie projekty, które odpowia-
dały potrzebom naszego miasta – chociaż-
by remont targowiska miejskiego czy też 
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10 lat w Unii Europejskiej –
Otwock szósty na Mazowszu!

budowa systemu wodno–kanalizacyjnego  
w Otwocku. Specyfika naszego miasta, opie-
rająca się na tym, iż z początku funkcjonowa-
ło ono jako miejscowość uzdrowiskowa spra-
wiła, że nie powstał tu we wczesnych latach 

jego rozwoju podstawowy system dla 
odbioru ścieków i rozprowadzania 

uzdatnionej do spożycia wody. 
Te zaległości zauważyła Komi-

sja Europejska i przyznała 
naszemu miastu ogrom-

ną dotację na realizację 
tego przedsięwzię-

cia. Dzięki wsparciu  
z Unii Europejskiej 
Otwock miał moż-
liwość wykonać 
projekt, którego 
budżet wyno-
sił ponad 200 
mln złotych  
i stanowił jed-
ną z większych 
inwestycji ko-
m u n a l n y c h  
w naszym kraju.

Choć rzadko, 
to w jednej kwe-
stii zgodne są 
opinie – budowa 
systemu wodno-
-kanal izacyjne -

go bez unijnego 
wsparcia nie byłaby 

możliwa  w Otwoc-
ku w przeciągu kil-

kunastu kolejnych lat, 
co mogłoby skutkować 

katastrofą ekologiczną. 
O realizacji tak dużego pro-

jektu zapewne żaden miesz-
kaniec do dziś nie zapomniał 

(ze względu na ogrom prac,  
a co za tym idzie uciążliwości). 

Niemniej dziś możemy cieszyć 
się rozliczonym już projektem oraz 

sprawnym nowym systemem wodno–
kanalizacyjnych. Realizacja tego przedsię-

wzięcia wielu gminom służyła jako przykład, 
że dzięki wsparciu  z UE i chęciom dużo da 
się zrobić, nawet  w tak na pozór niedużym 
mieście. Za sprawną realizację systemu Mia-
sto Otwock  w 2010 r. otrzymało prestiżową 
nagrodę gazety prawnej za zajęcie pierwszego 
miejsca w rankingu Europejska Gmina – Euro-
pejskie Miasto w województwie mazowieckim  
i czwartego miejsca w Polsce za wykorzysty-
wanie środków unijnych.

45. miejsce w skali całej Polski i 6. miejsce 
w skali Mazowsza – to dla Otwocka niewąt-
pliwe wyróżnienie i dowód, że miasto spraw-
nie wykorzystało pierwsze dziesięciolecie 
członkowska w Unii Europejskiej.

PROJEKTY 
WSPÓŁFINANSOWANE 

ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH 
REALIZOWANE PRZEZ 

MIASTO OTWOCK (z kwotą dotacji unijnej)
e-Otwock – Realizacja budowy elektronicznej administracji publicznej. 
Dotacja: 112 477,95 zł

Modernizacja bazaru w Otwocku w ramach programu „Mój Rynek”. 
Dotacja: 857 241,95 zł 

Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock. 
Dotacja: 420 113,66 zł

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock. 
Dotacja: 344 713,78 zł

System wodno-kanalizacyny w Otwocku. 
Dotacja: 77 868 815,20 zł

Projekt „Wsparcie terapeutyczne uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych gminy Otwock”. Dotacja: 4 145 702,76 zł

Projekt „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej „TĘCZA”. 
Dotacja: 678 184,18 zł

Projekt „Szanse edukacyjne klas I-III 
szkół podstawowych Gminy Otwock”. 
Dotacja: 438 552,80 zł

Program „Uczenie się przez całe życie”. 
Dotacja: 62 019,61 zł

„Uwierz w siebie – Ty też potrafisz”. 
Dotacja: 1 239 240,66 zł
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11 listopada –  
 Narodowe Święto Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Otwocku tradycyjnie rozpoczęto uro-
czystą mszą świętą w intencji ojczyzny odprawioną w kościele pw. św. Wincentego 
à Paulo. Po mszy sprawowanej przez proboszcza parafii ks. Bogdana Sankowskiego 
z oprawą muzyczną chóru „Lira” i orkiestry dętej „Gloria” uczestnicy przemaszerowali 
ulicami Kościelną i Kościuszki przed obelisk Marszałka Józefa Piłsudskiego

Uroczystość patriotyczną prowadził hm. Michał Łabudzki z otwockiego hufca ZHP. Najpierw od-
śpiewano hymn państwowy, a następnie Bractwo Strzelców Kurkowych „Lechity” oddało salwę 
honorową. Kolejnym punktem było przemówienie prezydenta Zbigniewa Szczepaniaka. – Naro-
dowe Święto Niepodległości jest dniem polskości, świętem naszego patriotyzmu. 11 listopada to 

symbol wydarzeń jesieni 1918 roku. Uzyskanie niepodległości przez Polskę po I wojnie świa-
towej nastąpiło w wyniku udziału Polaków w czynie zbrojnym, pracy polskich dyplomatów, 

ale przede wszystkim dzięki zjednoczeniu ludzi, bez względu na przekonania polityczne 
i różnice – mówił prezydent. Głos zabrał też wicestarosta otwocki Paweł Rupniewski, 

który mówił o konieczności pielęgnowania 11 listopada jako święta radości z uzyska-
nej niepodległości.
Po wystąpieniach władz samorządowych przy obelisku Marszałka Józefa Piłsud-
skiego kwiaty złożyli samorządowcy miasta Otwocka i powiatu otwockiego oraz 
przedstawiciele kombatantów, instytucji publicznych, służb mundurowych, pla-
cówek oświatowych, organizacji pozarządowych i partii politycznych. Na za-
kończenie harcerze, trzymając się za ręce, utworzyli koło wokół pomnika. Po 
odprowadzeniu pocztów sztandarowych przy pomniku rozpoczął się Piknik 
Niepodległościowy zorganizowany na zlecenie Miasta Otwocka przez Muzeum 
2 Korpusu Polskiego w Józefowie. Mieszkańcy mogli bezpłatnie skosztować 
grochówki i obejrzeć wystawę militarną. Otwocki piknik odwiedziła także eki-
pa reporterów radia RMF FM, która rozdawała mieszkańcom „Niepodległo-
ściówki” (biało-czerwone ciastka) upieczone zgodnie z recepturą z początku 
XX wieku, z typowo polskich produktów, m.in. miodu i jabłek. Równolegle 
w Gimnazjum nr 3 odbyło się doroczne spotkanie prezydenta miasta Zbi-
gniewa Szczepaniaka z kombatantami. O codzienności funkcjonowania 
otwockiego koła Armii Krajowej prezydent rozmawiał z prezesem Bohda-
nem Głowackim i pozostałymi weteranami. Wieczorem w auli Liceum 

Ogólnokształcącego im. K.I. Gałczyńskiego w ramach Europejskiego 
Festiwalu Muzycznego odbył się koncert pn. „Wieczór Angielski”. 

Obok koncertu, z okazji Narodowego Święta Niepodległości 
na piętrze liceum można było oglądać wystawę plakatów 

wykonanych na Ogólnopolski Konkurs „Pułkownik 
Kukliński. Zwycięska misja”.
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Ulica Pułkownika  
Ryszarda Kuklińskiego
Wybudowanej przed rokiem drodze łączącej osiedle Morskie Oko z uli-
cą Kraszewskiego w Otwocku uroczyście nadano nazwę: pułkownika 
Ryszarda Kuklińskiego

Rada Miasta Otwocka w dniu 5 października 
podjęła uchwałę nadającą ulicy usytuowanej 
pomiędzy ulicą Generalską a Józefa Ignacego 
Kraszewskiego nazwę pułkownika Ryszarda Ku-
klińskiego. Uroczyste nadanie nazwy ulicy i od-
słonięcie tablic nastąpiło w sobotę, 7 listopada 
i było inauguracją Ogólnopolskiej Konferencji 
„Pułkownik Kukliński. Zwycięska misja” pod 
honorowym patronatem prezydenta Rzeczy-
pospolitej Andrzeja Dudy, która odbyła się tego 
dnia na terenie powiatu otwockiego.
W uroczystości nadania nazwy ulicy wzięli 
udział parlamentarzyści: senator dr Konstanty 
Radziwiłł i poseł ziemi wadowickiej prof. Józef 
Brynkus, przedstawiciele prezydenta RP An-
drzeja Dudy: doradca prezydenta płk. Andrzej 
Pawlikowski i dyr. Dariusz Gwizdała z Biura 
Bezpieczeństwa Narodowego. Byli także sa-
morządowcy Miasta Otwocka z prezydentem 
Zbigniewem Szczepaniakiem i przewodniczą-
cym Rady Miasta Jarosławem Margielskim na 
czele, a także przedstawiciele Zarządu Powiatu 
Otwockiego: starosta Mirosław Pszonka, wi-
cestarosta Paweł Rupniewski oraz członkowie 
zarządu: Roman Zdunik i Krzysztof Boczarski.
Na zaproszenie do udziału w uroczystości 
odpowiedziały szkoły ponadgimnazjalne, 
w których funkcjonują klasy mundurowe. 
Bardzo licznie w uroczystości wzięli udział 
uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomiczno-
-Gastronomicznych w Otwocku i Zespołu 
Szkół w Karczewie. Byli także harcerze i wiele 
pocztów sztandarowych ze szkół z powiatu 
otwockiego oraz poczet Międzynarodowego 
Motocyklowego Rajdu Katyńskiego.
Uroczystość rozpoczęto hymnem państwo-
wym. Następnie głos zabrał przewodniczący 
Rady Miasta Otwocka Jarosław Margielski, 

który przybliżył osobę pułkownika Kukliń-
skiego i mówił o wadze podjętych przez puł-
kownika bardzo trudnych decyzji. W imieniu 
samorządowców głos zabrał prezydent mia-
sta Otwocka Zbigniew Szczepaniak. Prezy-
dent zwrócił się do młodzieży, aby w swoich 
postawach kierowała się, tak jak Ryszard Ku-
kliński, dobrem ojczyzny i narodu, czerpiąc  
z niego jako wzoru postawy patriotycznej.
W imieniu organizatorów Ogólnopolskiej 
Konferencji „Pułkownik Kukliński. Zwycięska 
misja” głos zabrała Małgorzata Kupiszewska, 
która pełni jednocześnie funkcję skarbni-
ka Społecznego Komitetu Budowy Pomnika 
Pułkownika Ryszarda Jerzego Kuklińskiego 
w Wiązownie. Organizatorka ogólnopolskiej 
konferencji odczytała list kapitana Armii Kra-
jowej Leona Barszcza, rocznik 1923, który 
poczytuje sobie za zaszczyt, że pułkownik 
Kukliński nazwał go swoim przyjacielem. Od-

czytała także list Katarzyny Herbert, wdowy 
po poecie Zbigniewie Herbercie, który jako 
jeden z nielicznych Polaków nie obawiał się 
reperkusji za znajomość z pułkownikiem  
i cenił w Kuklińskim poświęcenie dla ojczyzny. 
Katarzyna Herbert podziękowała za upamięt-
nienie osoby Ryszarda Kuklińskiego i inicjaty-
wę budowy jego symbolicznego pomnika.
O wadze decyzji przekazania przez pułkow-
nika zachodnim mocarstwom planów wpro-
wadzenia stanu wojennego w Polsce mówił 
poseł Józef Brynkus, który wyraził nadzieję 
na pośmiertny awans Ryszarda Kuklińskiego 
do stopnia generała.
Poświęcenia ulicy dokonało dwóch otwockich 
proboszczów: ks. Jan Śmigasiewicz z parafii 
Matki Bożej Królowej Polski i ks. Dariusz Bala 
z parafii Miłosierdzia Bożego, a odsłonięcia ta-
blicy informującej o patronie ulicy: płk. Andrzej 
Pawlikowski, prezydent Zbigniew Szczepaniak, 
starosta Mirosław Pszonka, przewodniczący 
rady Jarosław Margielski i Małgorzata Kupi-
szewska. Na zakończenie uroczystości wiersz  
o pułkowniku Kuklińskim zaprezentowała ze-
branym Patrycja Daniluk.
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25 lat z patronem szkoły
Ćwierć wieku temu miało miejsce szczególne wydarzenie. Szkoła 
Podstawowa nr 8 w Otwocku – Wólce Mlądzkiej otrzymała imię wy-
bitnego żołnierza i urodzonego przywódcy – gen. Juliana Filipowicza

Włodzimierz Paszyński – Kurator Oświaty i Wychowania w Warsza-
wie 28 września 1990 roku za sprawą ówczesnego dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 8 Zbigniewa Jóźwickiego nadał szkole imię gen. Ju-
liana Filipowicza. Dlaczego wybrano tego patrona? Zarówno dziś, jak  
i 25 lat temu wybór był oczywisty. Kazimierz Józef Skrzesiński w publi-
kacji pt. „Wołyńska Brygada Kawalerii” pisał tak: „Po tatarsku «ułan» 
oznacza młodzieńca, rycerza, bohatera. (...) Od kawalerzysty wyma-
gano wszechstronnego wyszkolenia. Oprócz doskonałej umiejętności 
jazdy konnej, zaprawienia w dalekich marszach, pewnego i sprawnego 
władania szablą i lancą, miał on być znakomitym strzelcem i dosko-
nałych piechurem. Kawalerzysta był przygotowany do samodzielnego 
działania, uczono go wykazywać się inicjatywą, orientacją oraz podej-
mować samodzielne, trafne decyzje. (...) Wymagało to dużo zimnej 
krwi, spokojnych nerwów, a z drugiej strony bezprzykładnego bohater-
stwa, ofiarności i poświęcenia”. Taki właśnie był gen. Julian Filipowicz. 
W sobotę, 14 listopada br. obchodzono ten niezwykle ważny jubileusz. 
Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym pw. św. Jó-
zefa Oblubieńca NMP w Wólce Mlądzkiej, odprawiona przez probosz-
cza ks. Roberta Turyka. Po mszy poczty sztandarowe, przedstawiciele 
samorządu otwockiego, rodzina generała Filipowicza, nauczyciele, 
uczniowie oraz zaproszeni goście zebrali się w szkole, aby uczcić 25-le-
cie nadania jej imienia. – Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, kiedy 
przyjrzymy się przymiotom, jakim hołdowali kawalerzyści: honor, kar-
ność, męstwo, koleżeństwo, przywiązanie, lojalność, szacunek dla tra-
dycji – wybór generała Wołyńskiej Brygady Kawalerii Juliana Filipowicza 
na patrona szkoły wydaje się być oczywisty. Rozumiał to Pan Dyrektor 
Jóźwicki, a dziś rozumiem także ja, nauczyciele i uczniowie – i za ten wy-
bór wspaniałego człowieka, ale przede wszystkim wybór wartości, któ-
re zawsze będą aktualne, dziękuję w imieniu własnym i całej szkolnej 
społeczności – mówiła dyrektor Agnieszka Korniluk. Podczas uroczysto-
ści wystąpiła również  krewna gen. Juliana Filipowicza – Joanna Filipo-
wicz. W swoim przemówieniu w szczególności dziękowała społeczności 
szkolnej za sławienie imienia generała i kultywowanie pamięci o nim. 
Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak wyraził swoje uzna-
nie: – Tak liczna obecność na dzisiejszym wydarzeniu – pracowników, 
uczniów, rodziców, a przede wszystkim absolwentów pokazuje, że szko-
ła jest ośrodkiem życia społeczności Wólki Mlądzkiej. Inne, dużo więk-
sze placówki mogą Wam tego tylko pozazdrościć. 
Po oficjalnych przemówieniach zgromadzeni goście zostali przeniesieni 
w iście staropolskie klimaty. Młodzi ułani przybyli pod okienko prosić 
o napojenie koni, panienki z paniczami zatańczyli „Mazura”, a następ-
nie wyśpiewali, za co kochają Polskę. Autorem niezwykłego scenariusza 
była dyrektor szkoły Agnieszka Korniluk. Uroczystość uświetnił występ 
chóru „Skowronki” pod dyrygenturą Zbigniewa Jóźwickiego. Takie 
pieśni jak „Polonez” Ogińskiego sprawiły, że usłyszeliśmy głos prze-
szłości i poczuliśmy radość w sercach, a „Ułańska Jesień” i „Katyński 
Las” przypomniały nam o bohaterach minionych lat. Na zaproszenie 
dyrektor przybyli również uczniowie klasy mundurowej Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku  
i zaprezentowali widowiskowy pokaz musztry paradnej. Na zakończenie 
dyrektor szkoły wraz z prezydentem miasta i krewną generała złożyli 
kwiaty przy tablicy upamiętniającej patrona szkoły. 

Prezydent Zbigniew Szczepaniak wręcza prezent 
dyrektor szkoły Agnieszce Korniluk
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85-lecie  
szkoły nr 4  
w Otwocku
Uroczystości jubileuszowe 7 listopada 
br. z okazji 85-lecia istnienia szkoły nr 4 
w Otwocku były wspaniałą okazją do 
świętowania oraz wspominania daw-
nych czasów

Szkoła nr 4 w Otwocku im. Józefa Piłsud-
skiego została utworzona w 1930 roku. 
Od tej daty szkoła nieprzerwanie eduku-
je otwocką młodzież. Na początku swo-
jego istnienia szkoła nauczała w syste-
mie podstawowym, jednak po reformie 
edukacji system ten został zmieniony 
na gimnazjalny. Od 2004 roku patronem 
szkoły jest Józef Piłsudski.
Uroczystości jubileuszowe poprzedzi-
ła msza święta w intencji uczniów, ka-
dry pedagogicznej, absolwentów oraz  
patrona szkoły. Następnie w budynku 
Gimnazjum nr 4 odbyły się główne uro-
czystości. W obchodach wzięli udział 
przedstawiciele władz Otwocka, orga-
nizacji współpracujących ze szkołą, in-
stytucji i placówek oświatowych, eme-
rytowani pracownicy oraz absolwenci  
z różnych roczników. Na początku wy-
stąpiła dyrektor szkoły Ewa Papis, która 
nawiązała do historii placówki, jej absol-
wentów, wspominała też o zaangażowa-
niu młodzieży w życie szkoły. Następnie 
głos zabierali kolejno: wiceprezydent 
Otwocka Agnieszka Wilczek, która wrę-
czyła dyrektor szkoły pamiątkowy obraz, 
dyrektor Oświaty Miejskiej Edyta Rosła-
niec, proboszcz Parafii Matki Bożej Kró-
lowej Polski w Otwocku na Kresach ks. 
kanonik Jan Śmigasiewicz, emerytowa-
ni nauczyciele oraz absolwenci szkoły. 
Część artystyczną rozpoczął chór szkol-
ny. Następnie wystąpili uczniowie, któ-
rzy odegrali scenę, w której nawiązali do 
historii szkoły – przeszukując starą salę 
lekcyjną na strychu, znajdowali różne 
przedmioty nawiązujące do historii pla-
cówki. Na zakończenie uroczystości zo-
stał wyświetlony film o szkole. 
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XII Europejski Festiwal Muzyczny
Przez tydzień w Otwocku odbywał się XII Europejski Festiwal Mu-
zyczny. Uroczystą galę rozpoczynającą cykl czterech koncertów 
tematycznych zainaugurował Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew 
Szczepaniak
Od 2004 roku Fundacja Promocji Kultury „OtwArte”, założona przez 
rodzinę Grott, organizuje w Otwocku Europejski Festiwal Muzyczny – 
największe cykliczne wydarzenie w powiecie otwockim propagujące 
kulturę wysoką. 
Tegoroczna XII edycja Europejskiego Festiwalu Muzycznego trwała 
od 8 do 15 listopada. W tym czasie w Liceum Ogólnokształcącym 
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego odbyły się cztery koncerty.  
W tegorocznym programie można było znaleźć prawdziwe perły mu-
zyki klasycznej – serenada „Eine Kleine Nachtmusik” W.A. Mozarta 
oraz mniej znane, ale także piękne pieśni I.J. Paderewskiego lub kwar-
tety obojowe B. Brittena i M. Arnolda. Pierwszy koncert zainaugu-
rowany przez Prezydenta Miasta Otwocka Zbigniewa Szczepaniaka 
odbył się 8 listopada pod nazwą „Mozart Gala”. Wykonał go profe-
sor Jan Stanienda – wybitny kameralista, wirtuoz i legendarny polski 
koncertmistrz wraz z Otwock Festival Orchestra. Drugiego dnia festi-
walu uczestnicy mogli posłuchać repertuaru pod nazwą „Wieczór An-
gielski”. Tego też dnia została zaprezentowana wystawa poświęcona 
pułkownikowi Ryszardowi Józefowi Kuklińskiemu, którego imieniem 
została nazwana jedna z ulic na otwockich Kresach. Trzeci koncert 
odbył się 14 listopada pod nazwą „Paderewski in memoriam”, z kolei 
na zakończenie festiwalu, 15 listopada odbył się koncert pod tytułem  
„W małym kinie”, gdzie obok Kamy Grott-Tomaszek wystąpili znako-
mici i znani na polskiej scenie jazzmani: Jakub Lubowicz – pianista  
i aranżer, Michał Grott – basista, Wiesław Wysocki – saksofonista oraz 
wokalistka znana na świecie z projektu Brit Floyd The Pink Floyd Tri-
bute Show – Ola Bieńkowska.



W           
dniu 25 września 2010 r.  
w Otwocku odbyła się uroczy-
sta Zbiórka harcerek i harce-
rzy oraz zaproszonych gości, 

podczas której Hufiec Związku Harcerstwa 
Polskiego otrzymał imię nowego patrona  
i sztandar. 
Przedtem ułożony został program dla pra-
cy nad bohaterem w środowisku harcer-
skim, podjęta została Uchwała na Zjeździe 
Hufca w 2009 r. (dalsze uzupełnienie): 
Rozkaz Specjalny Komendanta Chorągwi 
Stołecznej ZHP, przyznający Hufcowi ZHP 
w Otwocku imię Roju „Sosny” Szarych Sze-
regów. Dla uczestników konspiracyjnego 
harcerstwa, żołnierzy Szarych Szeregów Ar-
mii Krajowej, to wielka satysfakcja, że trwa 
więź pokoleniowa, utrwala się etos Szarych 
Szeregów i pielęgnuje wartości Bóg, Honor, 
Ojczyzna, które każdy z nas miał w sercu 
i umyśle. Wyniesiono to z rodzin i szkół  
I Rzeczypospolitej. Wówczas kształtowano 
nie tylko umysł, ale charaktery i postawy. 
Warto więc podać kilka szczegółów o Pa-
tronie. W lutym 1942 r. Ul „Puszcza” – 
Chorągiew Mazowiecka Szarych Szeregów 
powstał konspiracyjny Hufiec pod kryptoni-
mem Rój „Sosny” w Otwocku. Komendan-
tem mianowano żołnierza Armii Krajowej 
hm. Jerzego Gołońskiego ps. „Długi”. Siedzi-
bą komendy Roju „Sosny” Szarych Szeregów 
była willa „Capri”, gdzie mieścił się inter-
nat Rady Głównej Opiekuńczej w Otwocku,  
ul. Lelewela 5.
Harcerze Szarych Szeregów zorganizowani 
byli w 12 drużynach, którymi dowodziło 15 
instruktorów, wśród nich ks. hm. Jan Racz-
kowski ps. „Zbych”. Szczegółowy meldunek 
Ul „Puszcza” z 1 maja 1944 r. podawał 
stan 2,616 harcerzy (w tym 174 instrukto-
rów). Zawisza – 989, Bojowe Szkoły – 546, 
Grupy Szturmowe – 907, w 131 drużynach: 
najwięcej – 337 harcerzy i 18 instruk-
torów „Grodni” w Grójcu, 264 harcerzy  
i 13 instruktorów „Promie” w Pruszkowie, 
262 harcerzy i 15 instruktorów „Sosny”  
w Otwocku, 241 harcerzy i 16 instruktorów 
„Orły” w Garwolinie.
Rój „Sosny” był dobrze znany w konspiracyj-
nych środowiskach Szarych Szeregów Armii 
Krajowej w Warszawie i na Mazowszu,  
bo często przyjeżdżały do lasów otwockich 
na ćwiczenia, biwaki i zbiórki liczne grupy 
konspirantów oraz dziewczęta z internatów 
na tzw. Kolonie letnie. Oddziały, które bra-
ły udział w ćwiczeniach żołnierskich, aby 
zapewnić bezpieczny nocleg, pośpiesznie 

napełniały ziemianki słomą i rozkładały  
w pomieszczeniach willi „Capri”, następnie 
zbierano każdą słomkę która była na podło-
dze, bo dbano o porządek.
Natomiast stałych mieszkańców – poza 
wartą na czujkach – przełożeni wyprowa-
dzali do łąki na nocny biwak. Placówkę wi-
zytowali m.in. hm. Stefan Mirowski ps. „Ro-
kita” – komendant Chorągwi Warszawskiej 
Szarych Szeregów, hm. Przemysław Górecki 
ps. „Kuropatwa” – komendant „Zawiszy”, 
uczestniczył wielokrotnie w odbywających 
się szkoleniach, ćwiczeniach i składaniu 
przyrzeczenia drużyn Szarych Szeregów. 
Później został organizatorem i komendan-
tem Harcerskiej Poczty Polowej podczas 
Powstania Warszawskiego 1944 r., hm. 
Antoni Olbromski ps. „Prawdzic” – przed-
stawiciel Naczelnictwa Szarych Szeregów w 
Komendzie Głównej Armii Krajowej, hm. 
Aleksander Kamiński ps. „Hubert” – autor 
książki „Kamienie na szaniec”, redaktor 
naczelny „Biuletynu Informacyjnego AK”. 
Na cmentarzu w Otwocku jest grobowiec 
matki druha „Kamyka”.
Z prezentacją swoich utworów przyjeżdżał 
do willi „Capri” hm. Jerzy Darwiel, poeta 
i kompozytor. Napisał pieśń o chłopcach 
z Roju „Sosny”, aktor J. Michotek z nieod-
łączną gitarą przekazywał swe patriotyczne 
pieśni o Polsce.

W każdą niedzielę po słowo pocieszenia  
i podtrzymania na duchu dziarsko, zwar-
tym szykiem maszerowali harcerze – bez 
munduru – do kościoła św. Wincentego  
á Paulo, gdzie nieustraszony ks. Jan Racz-
kowski wygłaszał piękne, wzruszające homi-
lie patriotyczne. 
Harcerki i harcerze podejmowali się trud-
nych i niebezpiecznych zadań służbowych. 
Pełnili funkcje łącznika bojowego, przewod-
nika, wywiadowcy, samarytanina i trans-
portującego niebezpieczne ładunki oraz 
czynnie uczestniczyli w zajęciach humani-
tarnych .
Harcerki i harcerze z Roju „Sosny” Szarych 
Szeregów zapisali piękną kartę swoich czy-
nów. W Kronice Kręgu Stowarzyszenia Sza-
rych Szeregów jest zgromadzonych wiele ar-
chiwalnych dokumentów z okresu okupacji. 
Są relacje osobiste uczestników konspiracji, 
a w śród nich dotyczące harcerek z drużyny 
żeńskiej szarych Szeregów. Jest opracowanie 
druhny Marii Szpakowskiej–Tawryczew-
skiej godne przedstawienia.

por. hm. Janusz Komorowski, ps. „Antek”
Komendant Kręgu Stowarzyszenia Szarych 

Szeregów w Otwocku, Sekretarz Rady Naczelnej 
Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Warszawie
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H
istoria naszej drużyny wiąże 
się ściśle z kompletami tajnego 
nauczania. Harcerstwo obję-
ło prawie wszystkie dziewczęta  

z kompletów mgr Tadeusza Paranowskiego 
(Otwock, ul. Lelewela 3), prowadzącego 
Tajne nauczanie w zakresie szkoły średniej 
i nauki j. polskiego, historii oraz geografii  
w zakresie szkoły powszechnej.
W skład zespołu nauczycielskiego wchodzi-
li: kier. Tadeusz Parnowski (jęz. polski), 
Halina Paranowska (j. polski, biologia, 
historia) Leon Głażejewicz (matematyka, 
fizyka), Natalia Adamska (j. niemiecki), 
Franciszek Adamski (łacina) i ks. Jan 
Raczkowski (religia).
Przedwojenna harcerka Halina Paranow-
ska założyła drużynę harcerską w marcu 
1942 roku. Dziewczęta w wieku 15 i 16 
lat (około 20) wstąpiły do drużyny, dzieląc 
się na zastępy. Po przeszkoleniu i złożeniu 
przyrzeczenia zorganizowaliśmy zastęp 
młodszych dziewcząt, rekrutujących się w 
zakresie szkoły powszechnej (zastęp Kukułki 
prowadziła Maria Szpakowska), wiek – 11, 
12 lat (grudzień 1942).
Zajęcia w drużynie, mimo okupacji nie-
mieckiej, trudności i niebezpieczeństw, były 

atrakcyjne, odbywały się zbiórki i ćwiczenia 
w terenie (na Torfach pod Otwockiem), 
ogniska, podchody. Miejscem spotkań, 
punktem rozpoznawalnym i symbolem jed-
nocześnie była samotna, stara sosna w mło-
dych laskach sosnowych z kapliczką Matki 
Boskiej zwana Matką Boską Wagarowną. 
Święta narodowe, kościelne, rocznice i oka-
zje patriotyczne obchodzone były uroczyście. 
W dniach świąt narodowych o 7 rano była 
odprawiana msza św. przez ks. Jana Racz-
kowskiego, kapłana AK Szarych Szeregów.
Zebrane kiedyś w domu prywatnym w Śród-
borowie na choinkę harcerską i przyrzecze-
nie harcerskie, musiałyśmy się rozejść, bo 
przed domem zatrzymały się czołgi. Nie-
mieccy żołnierze weszli do domu. Okaza-
ło się, że przyszli po wodę, ale 30 druhen  
z drużynową dyskretnie przerwały uroczy-
stość i spokojnie, pojedynczo i parami roze-
szłyśmy się. 
Zdobywałyśmy harcerskie sprawności (np. 
przedszkolanki w miejscowym przedszkolu 
parafialnym itd.), umiejętności harcerskie 
(alfabet morsa, węzły), ale przy tym była 
inna strona naszego wojennego harcerstwa 
i stałe szkolenie: przygotowywanie się do 
akcji, zbieranie lekarstw, funduszów na 

pomoc dla Domu Opieki Sióstr Zakonnych 
oraz dla więźniów.

Współpraca z AK i 
harcerstwem  
męskim
Bardzo ściśle układała się współpraca  
z drużyną męską harcerską i AK. W małym 
mieście, gdzie wszyscy się znali i przy ist-
niejących powiązaniach koleżeńskich i ro-
dzinnych – nawet w warunkach konspiracji 
– było to możliwe. Z harcerstwem męskim 
urządzałyśmy wspólne szkolenia i zbiór-
ki związane z różnymi okazjami. Naszą 
uroczystą zbiórkę z okazji 3 Maja w 1943 
roku asekurowali harcerze (m.in. druh 
Stanisław Zajchowski). Razem z zastępem 
harcerzy (zastęp Kukułek) urządzaliśmy  
w czerwcu 1944 roku obchody zwycięstwa 
pod Monte Casino w laskach otwockich. 
Odbyło się to w atmosferze radości, była na-
wet „gra wojenna”.
Z kolei przy zbiórkach AK pełniliśmy 
straż, czuwając, aby dać znać w porę, gdy 
pojawią się Niemcy. Zajmowaliśmy się też 
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kolportażem gazetek (biuletyn informa-
cyjny „Bądź Gotów”). Oddział AK (por. 
Zygmunt Migdalski ps. ZZ) zwrócił się do 
nas, aby harcerki wyhaftowały orzełki do 
czapek. Akcję tę zorganizowałyśmy i wy-
konałyśmy dobrze. Wyhaftowałyśmy kilka-
dziesiąt sztuk orzełków (jestem w posiada-
niu czapki z takim orzełkiem, należącej 
do mego brata z oddziału Z. Migdalskie-
go. śp. Wojciecha Szpakowskiego ps. Woj-
tek). Również było kilka wspólnych akcji. 

Szkolenia 
Najmniejszą naszą akcją szkoleniową był 
kurs sanitarny przygotowujący nas do po-
mocy sanitarnej w czasie działań wojen-
nych. Kurs odbywał się przez kilka miesięcy 
w 1943 roku w Otwocku, przy ul. Cybul-
skiego pod kierunkiem dr. Kalinowskiego 
i obejmował pełny program pierwszej po-
mocy oraz pielęgnacji rannych. Kurs ten 
zorganizowano z inicjatywy AK (Feliks 
Dorodzik), przewidując potrzebę służby 
sanitarnej wobec zbliżającego się frontu.  
W kursie uczestniczył również Marian 
Trocikowski z Szarych Szeregów należą-
cych do AK.
Starsze harcerki (ok. 12 r.ż.) ukończyły ten 
kurs, a nabytą wiedzę przekazywały młod-
szym druhnom. Kurs ukończyły m.in.: Bar-
bara Biernacka-Czell, Olena Dłażejewicz, 
Wanda Bolsewicz-Łodkowska, Danuta Pur-
lej-Lewicka, Zofia Papciak, Maria Szpa-
kowska-Tawryczewska, Hanna Zaborek-
-Schuck. Również pod kierunkiem żołnierzy 
AK przeszłyśmy krótki kurs w zakresie pod-
staw znajomości broni, musztry, rozpozna-
wania dystynkcji wojskowych.

Inne akcje
Z polecenia drużynowej druhny Maliny 
Paranowskiej sprawowałyśmy opiekę nad 
grobami żołnierzy poległych w 1939 roku. 
Szczególnie dbałyśmy o grób kpt. Kęcika. 
Stała też była akcja noszenia obiadów, 
które zamożniejsi obywatele (m.in. Adam-
kiewicz, Basek) ofiarowali przebywającym  
w szpitalach – początkowo żołnierzom 
Września, a później rannym w działaniach 
wojennych bliskiego frontu, a wreszcie ran-
nym powstańcom Warszawy, którzy prze-

prawili się przez Wisłę. Akcja ta trwała do 
1945 roku, do oswobodzenia Warszawy. 
Działały tu starsze i młodsze harcerki.
W lipcu 1944 roku, gdy Niemcy zaczęli ewa-
kuować szpitale, wzięłyśmy udział (druhny: 
Wanda Balsowicz, Danuta Purlejn, Ma-
ria Szpakowska, Hanna Zaborek) w akcji 
zabezpieczania dla AK lekarstw i pomo-
cy sanitarnych z ewakuowanego szpitala 
w Śródborowie. Był z nami żołnierz AK 
(prawdopodobnie Jerzy Rybak. ps. Okoń) 
z wozem konnym. Było to zabezpieczone 
przedsięwzięcie, gdyż Niemcy dowiedzie-
li się o naszych działaniach. Na szczęście 
zdołałyśmy uciec, wywożąc ogromne ilości 
lekarstw i środków opatrunkowych.
W okresie po wyzwoleniu pomagałyśmy  
w obsłudze punktu etapowego dla żołnie-
rzy AK.

Służba sanitarna
Nasze dobre przeszkolenie sanitarne wyko-
rzystałyśmy w pełni, gdy do Otwocka zbliżył 
się front i szpitale wypełnili ranni cywile, 
żołnierze polscy i radzieccy. Pracowały-
śmy w szpitalu (dawne sanatorium) przy  
ul. Słowackiego, a potem w dawnym ka-
synie na dziennych i nocnych dyżurach. 
Służbę tę wiele z nas pełniło przez cały okres 
trwania frontu na Wiśle (np. druhna Da-
nuta Purlejn). Założone też zostały 2 punkty 

sanitarne, gdzie pomagałyśmy w udzielaniu 
pomocy licznym rannym.
Wszystkie miałyśmy apteczki pierwszej po-
mocy, których wyposażeniem zajmowałyśmy 
się od dawna. Byłyśmy w pełni przygotowa-
ne (odpowiednie ubranie, apteczki, opaski 
harcerskie PCK etc.) do wzięcia udziału  
w akcji „Burza”, gdy w końcu lipca prze-
szedł sygnał, że mamy się udać do Warsza-
wy. Akcja ta została przerwana na początku 
sierpnia, po wkroczeniu wojsk radzieckich. 
2 sierpnia odbyła się uroczysta msza z udzia-
łem wszystkich formacji AK i harcerstwa.
Przez prawie pół roku od lipca 1944 do 17 
stycznia 1945 Otwock był w strefie fron-
towej, stale nękany ostrzeliwaniem przez 
Niemców, wśród mnóstwa rannych i zabi-
tych było wiele osób cywilnych.
Przez cały ten okres również pełniłyśmy 
służbę sanitarną w mieście, robiąc użytek  
z naszych apteczek wśród rannych, chorych 
i ludzi zszokowanych nieustannym bombar-
dowaniem z moździerzy.

Spisała
Maria Szpakowska-Tawryczewska

Warszawa, 10 lutego 1988 r.
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Zjazd Zwyczajny Hufca
W sobotę, 21 listopada w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury odbył się Zjazd Zwyczajny Hufca. Zjazd miał 
na celu podsumowanie działalności w latach 2013–2015 oraz wybranie komendanta i składu komendy. W wyniku 
głosowania, Komendantem hufca ponownie został hm. Tomasz Grodzki

Hufiec ZHP Otwock działa na terenie powiatu 
otwockiego. Gromady i drużyny funcjonują 
na terenie gmin: Otwock, Józefów, Wiązow-
na i Karczew. Hufiec składa się z 31 jednostek, 
w tym 26 działających w 4 szczepach – Świ-
der, Józefów, NIE oraz AN. Hufiec Otwock to 
6 gromad zuchowych, 9 drużyn harcerskich, 
6 drużyn starszoharcerskich, 3 drużyny wę-
drownicze, 1 drużyna wielopoziomowa oraz 
5 klubów i kręgów. Hufiec funkcjonuje dzięki 
ogromnej pracy i zaangażowaniu wielu osób 
i dlatego udało się stworzyć 11 zespołów,  
w tym 4 namiestnictwa (odpowiednio po 
jednym na każdy poziom wiekowy), 2 kapi-
tuły i jedną komisję oraz inne zespoły. Dzię-
ki pracy tych zespołów w latach 2013–2015 
udało się zorganizować ponad 20 kursów  
i warsztatów dla harcerzy. 
Dzięki Strategii Rozwoju Hufca na lata 2011–
2015 doprowadzono do sytuacji, w której 
harcerstwo w Otwocku jest silne, sprawnie 
działające oraz stabilne finansowo. Organi-
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Tegoroczny zjazd był także okazją, aby pre-
zydent Zbigniew Szczepaniak w uznaniu za 
zasługi, wkład w krzewienie kultury oraz po-
staw patriotycznych uhonorował miejskim 
odznaczeniem „Otwocka Sosenka” czterech 
członków hufca. Złote Sosenki – czyli naj-
wyższe miejskie odznaczenie otrzymali: hm. 
Tomasz Grodzki, hm. Izabela Łabudzka oraz 
phm. Michał Łabudzki. Srebrną Sosenkę 
otrzymał phm. Piotr Kostrzewa. Ponadto za 
zasługi w upowszechnianiu kultury, kultury 
fizycznej i turystyki wyróżniono siedmiu dru-
hów: phm. Pawła Majkowskiego, phm. Alek-
sandrę Łysik, phm Przemysława Janczuka, 
phm. Karola Ptasznika, pwd. Monikę Sierpiń-
ską, pwd. Jana Kostrzewę oraz pwd. Izabelę 
Michalczyk. 
Prezydent Miasta Zbigniew Szczepaniak za 
okazywaną pomoc oraz wsparcie został od-
znaczony Honorową Odznaką Zasłużonego 
dla Hufca ZHP Otwock. – Wśród samorzą-
dów, na których terenie działa nasz hufiec 
to właśnie Miasto Otwock najbardziej nas 
wspiera – powiedział komendant hm. To-
masz Grodzki.

Złota Sosenka: 

Srebrna Sosenka: 

Za zasługi w upowszechnianiu kul-
tury, kultury fizycznej i turystyki:
phm. Paweł Majkowski
phm. Aleksandra Łysik
phm. Przemysław Janczuk
phm. Karol Ptasznik
pwd. Monika Sierpińska
pwd. Izabela Michalczyk
pwd. Jan Kostrzewa

zacja w pierwszej kolejności stawia na jakość 
pracy, jednocześnie nie zwiększając liczby 
jednostek. Wszyscy pracują pod okiem wy-
kwalifikowanej kadry, a harcerze od samego 
początku są uczeni, aby w życiu kierować się 
zasadami zawartymi w Prawie i Przyrzecze-
niu Harcerskim. Dla członków są organizo-
wane atrakcyjne obozy i kolonie letnie oraz 
zimowiska. Ciągły rozwój hufca przyczynił się 
do gwałtownego wzrostu liczby osób nale-
żących do organizacji. Na początku kwietnia 
2013 roku liczba osób zapisanych do hufca 
wynosiła tylko 108 – na dzień 1 października 
2015 roku było ich już 390. 
Współpraca z Miastem Otwockiem i pod-
ległymi mu jednostkami układa się bardzo 
dobrze. Należy tu wyszczególnić współpracę  
z Prezydentem Miasta Otwocka Zbigniewem 
Szczepaniakiem i jego zastępcami, Wydzia-
łem Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta 
Otwocka, Otwockim Centrum Kultury oraz 
Muzeum Ziemi Otwockiej. Harcerze uczestni-
czą właściwie we wszystkich uroczystościach 
patriotycznych organizowanych w naszym 
powiecie. Dodatkowo Miasto często zwraca 
się do Hufca z prośbą o współorganizację 
niektórych wydarzeń, takich jak np. Msza 
Papieska, rocznica Powstania Styczniowego 
czy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych. Wnioski składane o dofinansowanie 
przez Miasto Otwock spotykają się z dobrą 
oceną i są pozytywnie rozpatrywane. Pozwa-
la to na organizację wielu wydarzeń oraz na 
zakup odpowiednich materiałów programo-
wych i nagród. W latach 2013–2015 Miasto 
dofinansowało 10 wydarzeń kulturalnych, 
takich jak: wyjazd młodzieży do miasta bliź-
niaczego Lennestadt, Rajd Rowerowy Po-
wstania Warszawskiego czy Konferencja hi-
storyczna z udziałem Piotra Zychowicza wraz 
z pokazem filmu „Sierpniowe Niebo”.

Komenda hufca została zaproszona do 
współorganizacji obchodów 100-lecia 
Nadania Praw Miejskich Miastu Otwock, 
które odbędą się w przyszłym roku
Zjazd Zwyczajny Hufca odbywa się zawsze 
na koniec czteroletniej kadencji. Podstawo-
wym celem zjazdu jest ocena pracy hufca, 
realizacji uchwał, podsumowanie działalno-
ści oraz przeprowadzenie wyborów na ko-
mendanta i wyboru składu komendy hufca.  
W wyniku głosowania komendantem pozo-
stał hm. Tomasz Grodzki, który będzie pia-
stował to stanowisko przez kolejną kadencję 
(4 lata). W skład komendy zostali wybrani: 
hm. Sylwia Rafał – zastępca komendanta do 
spraw programowych,  pwd. Dominika Ro-
denko – skarbnik hufca, pwd. Tomasz Kępka 
– zastępca komendanta do spraw kwatermi-
strzowskich, phm. Aleksandra Łysik – człon-
kini komendy ds. pracy z kadrą, phm. Paweł 
Majkowski – członek komendy, phm. Karol 
Ptasznik – członek komendy oraz pwd. Prze-
mysław Janczuk – członek komendy. 

phm. Piotr Kostrzewa

hm. Tomasz Grodzki
hm. Izabela Łabudzka 
pm. Michał Łabudzki
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V Bieg
Otwocki

Z okazji 99. rocznicy uzyskania przez Otwock praw 
miejskich odbył się V Bieg Otwocki. Zawodników 
podzielono na trzy kategorie biegowe: szkoły podsta-
wowe i gimnazja na dystansie 1916 m oraz OPEN na 
dystansie 9900 m

Jak co roku, miejscem startu i mety była bieżnia na sta-
dionie Otwockiego Klubu Sportowego. W zawodach 
współfinansowanych przez Miasto Otwock, a zorgani-
zowanych przez TKKF „Apollo” Otwock wzięło udział  
223 zawodników – 28 w kategorii „szkoły podstawowe”, 
20 w kategorii „gimnazjum” oraz 175 w kategorii OPEN. 
W kategorii „szkoły podstawowe” (dystans 1916 m) naj-
lepszy okazał się Franciszek Szczypiński, uzyskując wynik 
6:41 min, zaś najlepszą zawodniczką była Nina Rydelek 
z wynikiem 7:10 min. W kategorii „gimnazjum” (dystans 
1916 m) zwyciężył Dominik Rice, który pokonał dystans 
w 6:08 min, najlepszą dziewczyną w tej kategorii okaza-
ła się Wiktoria Szerszeń, która uzyskała czas 7:15 min.  
W kategorii OPEN (9900 m) wygrał Tomasz Grycko, który 
pokonał trasę w 30:04 min, zaś najlepszą kobietą na tym 
dystansie okazała się Ewa Jagielska, która uzyskała wynik 
35:11 min.
Zwycięzcy w kategorii „szkoły podstawowe” i „gimna-
zjum” otrzymali dyplomy, medale oraz pamiątkowe sta-
tuetki. Najlepsi w kategorii OPEN oprócz dyplomów, me-
dali i statuetek otrzymali nagrody finansowe. Nagrody w 
imieniu Prezydenta Miasta Otwocka wręczali Tomasz Cy-
merman – pracownik Wydziału Kultury Sportu i Turysty-
ki w Urzędzie Miasta Otwocka oraz Ryszard Myśliwski – 
prezes TKKF „Apollo” Otwock.

KLASyFIKACjA: SZKOły POdStAWOWE
dystans: 1916 m   liczba uczestników – 28

MężCZyźNI KOBIEty

FRANCISZEK  
SZCZYPIŃSKI

HUBERT  
SOBOCIŃSKI

JAKUB  
KRUPA

00:06:41

00:07:00

00:07:05

NINA  
RYDELEK

ALEKSANDRA 
CELIŃSKA

AGNIESZKA  
BĄBIK

00:07:10

00:07:59

00:08:04

KLASyFIKACjA: GIMNAZjUM 
dystans: 1916 m   liczba uczestników – 20

MężCZyźNI KOBIEty

DOMINIK  
RICE

JULIUSZ  
SZCZEPKOWSKI

MICHAŁ  
PIERZCHAŁA

00:06:08

00:06:13

00:06:14

WIKTORIA  
SZERSZEŃ 

PAULINA  
SZYMAŃSKA

JULIA  
MIANOWSKA

00:07:15

00:07:22

00:07:24

KLASyFIKACjA: OPEN 
dystans: 9,9 km   liczba uczestników – 175

MężCZyźNI KOBIEty

TOMASZ  
GRYCKO

ANDRZEJ  
STARŻYNSKI

JAKUB  
NOWAK

00:30:04

00:30:10

00:30:42

EWA  
JAGIELSKA 

VOLHA  
KRAUTSOVA

ANNA  
SZYSZKA

00:35:11

00:35:20

00:35:58
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Już po raz siódmy w Otwocku będzie działało lodowisko. 
Obiekt w naszym mieście będzie funkcjonował od 8 grudnia 2015 do 20 marca 2016. 
Zasady korzystania oraz cennik usług pozostały bez zmian.

Przetarg na organizację lodowiska w Otwocku wygrała firma Piruet z Warszawy. W ramach umowy opiewają-
cej na kwotę ok. 210 tys. zł firma ma obowiązek: zbudować lodowisko, zatrudnić obsługę lodowiska, zadbać  
o estetyczny wygląd obiektu, przestrzegać zasad bezpieczeństwa, konserwować taflę lodowiska oraz zorga-
nizować jedno wydarzenie sportowo-kulturalne na terenie obiektu. Jak co roku dla mieszkańców dostępna 
będzie szatnia oraz wypożyczalnia sprzętu (łyżwy, kaski). Lodowisko w naszym mieście będzie funkcjonowało 
od 8 grudnia 2015 do 20 marca 2016: w dni powszednie w godzinach 8:00–15:00 dla grup dziecięcych i mło-
dzieżowych w ramach zajęć sportowych oraz od 16:00 do 21:45 dla wszystkich chętnych (15:00–16:00 – przerwa 
konserwacyjna). W weekendy i święta kompleks będzie czynny w godzinach 10:30–21:45. 


