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Paulina Guba jest otwocczanką trenującą 
pchanie kulą w Otwockim Klubie Sporto-
wym. Zawodniczka w ubiegłym roku zdobyła 
srebrny medal w pchnięciu kulą na Halowych 
Mistrzostwach Polski w Sopocie oraz złoty 
medal w pchnięciu kulą na Mistrzostwach 
Polski Seniorów w Szczecinie. W czwartko-
wym konkursie kwalifikacyjnym zajęła czwar-
te miejsce, co dało jej awans do finału na  
33. Halowych Lekkoatletycznych Mistrzo-
stwach Europy w Pradze. W sobotnim finale 
(7 marca) brało udział 8 zawodniczek, Pau-
lina z wynikiem 17,47 m zajęła 5. miejsce! 
Do podium nie zabrakło wiele, trzecią lokatę 
zajęła Bułgarka Radoslava Mavrodieva która 
uzyskała odległość 17,83 m. Pierwsze dwa 
miejsca całkowicie zdeklasowały konkuren-
cję. Drugie miejsce należało do Białorusinki 
Yuli Leantsiuk – 18,60 m, zaś pierwsze do 
Węgierki Anity Marton -– 19,23 m Paulinie 
gratulujemy znakomitego wyniku i życzymy 
wielu sukcesów w karierze!

Otwocczanka piąta 
w Europie!
Stypendystka Miasta Otwocka, zawodnicz-
ka OKS Otwock – Paulina Guba świetnie 
zaprezentowała się na 33. Halowych Lekko-
atletycznych Mistrzostwach Europy w Pra-
dze! Otwocczanka w finałowym konkursie 
zajęła wysoką 5. lokatę!

Szukają źródła odoru
W związku z odczuwalnym w nocy  
(9/10 marca) na terenie Otwocka odorem  
i licznymi zgłoszeniami mieszkańców we 
wtorek, 10 marca wiceprezydent miasta 
Otwocka Piotr Stefański i naczelnik Wydziału 
Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa  
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Otwocka 
Marzena Połosak wraz z grupą mieszkańców 
odwiedzili dwa zakłady zajmujące się gospo-
darką odpadami. Urzędnicy i osoby proszące 
wcześniej o interwencję, udali się do sortowni 
odpadów firmy „Lekaro” w Woli Duckiej i na 
składowisko odpadów „Sater-Otwock”. 
W trakcie pobytu w obu miejscach nie 
stwierdzono odczuwalności uciążliwych za-
pachów, o takim natężeniu jak w minioną 
noc w południowo-wschodniej części mia-

sta.  Zdaniem mieszkańców odory prawdo-
podobnie pochodzą z elektrowni biogazowej 
firmy „ENER-G” zlokalizowanej na terenie 
składowiska „Sater-Otwock”. Operator in-
stalacji  przetwarzającej biogazy na prąd po-
informował, że w ostatnich dniach nie było 
przerw w pracach generatorów, która mogła-
by spowodować uwolnienie odorów. 
Jednakże, mimo tych deklaracji wiceprezydent 
Piotr Stefański zapowiedział skierowanie wnio-
sku o udostępnienie przez firmę „ENER-G”  
protokołów z pracy generatora. – Wszystkim 
nam w równym stopniu zależy na zlokalizo-
waniu źródła odoru i zminimalizowaniu jego 
wpływu na życie okolicznych mieszkańców – 
powiedział wiceprezydent Stefański. 



na dokumencie. Nie jest ona taka jak dotychczas. Teraz podcza wi-
zyty w urzędzie jesteśmy zobowiązani mieć przy sobie fotografię jak 
do paszportu. Na dowodzie znajduje się nowa rubryka informująca  
o obywatelstwie, z kolei brakuje na nim następujących danych: adres 

zameldowania, wzrost, kolor oczu oraz podpis posiadacza. Ogrom-
nym plusem oraz ułatwieniem takiego zabiegu jest brak 

konieczności wymiany dowodu osobistego po zmia-
nie miejsca zameldowania.  Jak przekonuje rzecznik 

MSW Małgorzata Woźniak dane o zameldowa-
niu nie stanowią o tożsamości człowieka, więc 
nie muszą się znajdować na tym dokumencie.  

W placówkach państwowych wymagany jest 
numer PESEL, który znajduje się na doku-
mencie. Na poczcie wystarczy zdjęcie oraz 
dane personalne, zaś w banku czy u nota-
riusza – złożone oświadczenie.
Nie będziemy mieli już także problemów  
z nazwaniem naszego dziecka zagranicz-
nym imieniem. Warunkiem jest to, aby 
imię nie było zdrobniałe, uwłaczające ani 

ośmieszające, a także musi określać płeć 
dziecka i nie może wskazywać nazwy przedmiotu. Za-

tem jeśli chcemy nazwać nasze maleństwo Mercedes albo 
Chihiro – nic nie stoi na przeszkodzie.
Dzięki SRP pojawiła się możliwość ślubu poza urzędem stanu cywil-
nego. Para, która zdecyduje się na taki ślub jest zobowiązana złożyć 
odpowiedni wniosek do kierownika wybranego przez nas urzędu. Moż-
na także wskazać miejsce, w którym chcemy wziąć ślub, np. średnio-
wieczny zamek czy przedwojenny pałac. Wybierając jednak wymarzo-
ne miejsce do ceremonii musimy wziąć pod uwagę wiele czynników,  
m.in. musi ono gwarantować powagę, doniosłość ceremonii oraz za-
pewniać bezpieczeństwo wszystkich uczestników. Koszt takiego przed-
sięwzięcia to 1000 zł. Więcej szczegółów dostępnych na: 

www.msw.gov.pl oraz www.otwock.pl

Nowe dowody osobiste
Nowy wzór dowodów osobistych wszedł  w życie 1 marca. Na szczę-
ście nie ma obowiązku wymiany dotychczasowych dowodów oso-
bistych, zachowają one swoją ważność do terminu wskazanego na 
dokumencie. Dokument o nowym wzornictwie będzie ważny przez  
10 lat od daty ważności wskazanej w dowodzie. Wyjątkiem jed-
nak będą dowody osobiste wydawane dla dzieci po-
niżej 5 roku życia – ich ważność będzie wynosiła 
połowę okresu dla osób dorosłych – czyli  5 lat. 
MSW we współpracy z Centralnym Ośrod-
kiem Informatyki zintegrowało najważniej-
sze rejestry państwowe. Dzięki temu za-
biegowi powstał jeden duży system – SRP, 
czyli System Rejestrów Państwowych. Do 
SRP będą miały dostęp wszystkie urzędy 
gminy w naszym kraju. Urzędnicy państwo-
wi pracując w aplikacji „Źródło” będą mieli 
stały dostęp do potrzebnych danych. Dzięki 
tej aplikacji, aby wyrobić dokument tożsa-
mości, otrzymać akt urodzenia bądź odpis aktu 
małżeństwa, nie będzie już konieczności podró-
żowania do „swojego” urzędu. Ułatwi to wiele 
formalności i pozwoli na zaoszczędzenie cennego 
czasu – teraz te dokumenty otrzymasz w dowolnym 
urzędzie na terenie całej Polski.
Zmianie uległ także wygląd formularza o wydanie dowodu osobistego. 
Wniosek jest prosty i przejrzysty. Instrukcja będzie napisana w prostym 
języku i nie będzie znajdowała się jak dotychczas – na dole drobnym dru-
kiem, tylko na marginesach. Format wniosku w każdym urzędzie został 
ujednolicony (A4). Aby uprościć wypełnianie dokumentu, wprowadzono 
wyraźny podział na kategorie tematyczne.
Nowy dowód osobisty różni się od tych, do których się przyzwycza-
iliśmy. Przede wszystkim pojawiły się na nim nowoczesne zabezpie-
czenia – mikrodruki, specjalne farby, 2 zdjęcia. Ma to na celu utrud-
nienie sfałszowania dokumentu. Wymiary, materiał oraz format 
pozostały bez zmian. Znaczną zmianą jest fotografia zamieszczona 

Od marca obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego oraz sprawniej będzie działał Urząd Stanu Cywilnego. Teraz wniosek o dowód 
osobisty, akt urodzenia czy odpis aktu małżeństwa można złożyć w dowolnym urzędzie gminy na terenie naszego kraju.

Wojciechowi Gałeckiemu

oraz Jego Najbliższym

wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

córki

składają Agnieszka i Barbara

Panu 
Wojciechowi Gałeckiemu 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

córki
składają pracownicy 

Otwockiego Centrum Kultury

Zarządzeniem Nr 23/2015 z dnia 17.02.2015 r.  ogłasza wykaz  lokali 
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Otwock, przeznaczo-
nych do sprzedaży w formie bezprzetargowej (na rzecz najemcy).
Z wykazem można zapoznać się w Urzędzie Miasta Otwocka,  
bud. „B”, II p. tablica ogłoszeń,  pok. nr 44 oraz na stronie internetowej 
www.bip.otwock.pl.

PrEzydENt MiaSta OtwOcka iNfOrMujE:
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Zgodnie z art. 74 ust. 1 Ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami  (tj. Dz.U. 2014.518. z późn.
zm.) także w 2015 r. obniża się na wnio-
sek strony o 50% opłatę roczną z tytułu 
użytkowania wieczystego nieruchomości 
gruntowej przeznaczonej lub wykorzy-
stywanej na cele mieszkaniowe osobom 
fizycznym, których dochód miesięczny na 
jednego członka gospodarstwa domowe-
go nie przekracza 50% przeciętnego wy-
nagrodzenia w gospodarce narodowej za 
rok ubiegły wynoszącego 3 783,46 zł.
W przypadku spełniania powyższego wa-
runku, uzasadniającego zastosowanie 
bonifikaty, należy złożyć wniosek oraz do-
starczyć następujące dokumenty:
– odcinek emerytury lub renty
– zaświadczenia z miejsc pracy o wysoko-
ści wynagrodzenia wszystkich członków  
gospodarstwa domowego,
– w przypadku zmiany wieczystego użyt-
kownika dokument potwierdzający ten 
fakt (akt  notarialny lub postanowienie 
sądu), do Wydz. Gospodarki Gruntami, 
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środo-
wiska Urzędu Miasta Otwocka  (budynek 
„B”, pok. 43 lub 44, II piętro).    

Prezydent Miasta Otwocka
Zbigniew Szczepaniak

uwaGa uŻytkOwNicy wiEczyŚci!!!

Dom stary, opuszczony, gdzieś na skraju drogi
Dziwne – choć iść tam nie chcesz, same niosą nogi
Wchodzisz – bezludna cisza aż dźwięczy wokoło
Myślisz – tak kiedyś było tu głośno, wesoło

Za stołem wyraźniejsze jeszcze od powietrza
Najdroższe cienie siedzą – coraz lżejsze, bledsze
A szklanki czas nie rozbił – cała, wieczna żyje
Choć ten, co pijał z niej już z innych źródeł pije

Tu w wazoniku piórko, znalazłam je wtedy
Tu róża zasuszona – pamiętasz, jak kiedyś...

O! nieśmiertelność rzeczy, o! pamiątki po nas,
Bo to przecież nasz dom jest i opowieść o nas
To Twoich palców ciepło wciąż na tych klawiszach

Nasze w tych ścianach głosy  
i ta po nich cisza....

Pamięci naszej Najukochańszej 
Mamy, Babci, Prababci

TERESY RĘKAS
w rocznicę śmierci

bliscy

Prace nabierają tempa

Realizacja rozbudowy budynku Teatru im. 
Stanisława Jaracza trwa od końcówki ubie-
głego roku,  jej zakończenie jest planowa-
ne w 2016 roku. Obecnie dobiega końca  
I etap. W dalszym ciągu trwają prace roz-
biórkowe i murarskie. Zakończono prace 
piwniczne i lada dzień zostanie wylana tam 
posadzka. Są wykonywane poziomy kana-
lizacyjne wewnątrz budynku. Równolegle 
powoli rozpoczynany jest drugi z trzech 
etapów. Wykonano tymczasowe podpory 

oraz ściągi poniżej istniejącego stropu nad 
parterem (balkon widowiskowy). Zdjęto 
strop parteru i dachu. Jeszcze w tym roku 
zostanie wykonana nowa konstrukcja stro-
pu, dachu i dobudowy. W 2016 roku zosta-
nie wdrożony ostatni – trzeci etap inwesty-
cji. Będzie on obejmował pozostałe roboty 
budowlane i instalacyjne wraz z montażem 
wyposażenia teatru. O dalszych przebie-
gach inwestycji będziemy informować na 
łamach kolejnych numerów.

Rozbudowa i remont niefunkcjonującego od 2004 roku budynku Teatru im. Stani-
sława Jaracza nabiera tempa. Obecnie dobiega końca pierwszy z trzech etapów 
inwestycji. Lada dzień rozpocznie się drugi etap rozbudowy. 

informacja – nowa organizacja ruchu drogowego 
na drodze gminnej ul. Lecha w Otwocku

Urząd Miasta Otwocka informuje, że w dniu 9 marca 2015 roku nastąpi wprowadzenie 
nowej organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej ul. Lecha w Otwocku. Nowa orga-
nizacja zakłada wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od ul. Sikorskiego w kierunku do 
ul. Danuty oraz utworzenie i oznakowanie miejsc parkingowych. Nowa organizacja ruchu 
spowoduje poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ul. Lecha.

drogi powiatowe
Po latach stagnacji w procesie remon-
towania dróg powiatowych, w tym roku 
szykują się zmiany. W częściach zmoder-
nizowany będzie szlak łączący Otwock 
z Celestynowem, ulica Narutowicza  
w Świerku i Jabłonnie oraz ulica Wawerska.

Zarząd Dróg Powiatowych przedstawił harmo-
nogram tegorocznych inwestycji na drogach 
powiatowym w Otwocku. Zgodnie z założe-
niami zmodernizowana ma być na odcinku 
2 km droga Otwock – Pogorzel – Stara Wieś 

– Celestynów. Równolegle rozpocznie się re-
mont ulicy Narutowicza – na trzech odcinkach:  
750 metrów od sklepu w Świerku do granicy 
miasta Otwocka oraz 750 metrów od Świerku 
w kierunku Jabłonny. Dodatkowo, ZDP zamie-
rza spożytkować 200 tys. zł dotacji z Miasta 
Otwocka na wyremontowanie ul. Narutowicza 
od OSP Jabłonna w kierunku Otwocka. 
Modernizacją objęta będzie również ulica 
Wawerska. Na ten cel Powiat Otwocki planu-
je wydatkowanie kwoty 750 tys. zł. Przypo-
mnijmy, że ZDP administruje 46 km dróg na 
terenie Otwocka.
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Otwock jest miastem wielokulturowym. Poza 
pamięcią kultury żydowskiej, artystycznej cy-
ganerii odwiedzającej otwockie letniska, do 
Otwocka włączono wsie, które kształtowały 
się pod wpływem kultury kołbielskiej (Mlądz 
i Wólka Mlądzka), ale również Świdry Wielkie 
reprezentujące jedną z miejscowości wchodzą-
cych w skład mikroregionu etnograficznego 
Nadwiślańskiego Urzecza; zjawiska kulturowe-
go związanego z tzw. osadnictwem olęderskim 
w dolinie Środkowej Wisły. Kultura ta została 
na nowo odkryta przez otwocczanina, potom-
ka urzycoków, dr Łukasza Stanaszka, w mo-
mencie gdy pamięć o niej zanikała. Podjęcie 
badań przez dr Stanaszka pozwoliło ocalić od 
zapomnienia wiele elementów dziedzictwa 
niematerialnego, takich jak zwyczaje, obrzę-
dowość, przepisy kulinarne i utwory ludowe. 
Dzięki publikacjom i niestrudzonej promocji 
nastąpiło odrodzenie tożsamości mieszkań-
ców Urzecza, niestety głównie lewobrzeżnego. 
Ostatnio aktywnie w ochronę i kultywację tej 
kultury włączyły się gminy Sobienie-Jeziory 
i Karczew. Czas, aby i Otwock przypomniał 
sobie, iż ulica Łąkowa jest najstarszą drogą  
w mieście zamykającą układ gospodarstw po-
łożonych na tarasie dawnego koryta Wisły,  
a tereny zalewowe dawnych pastwisk mają 
ogromny potencjał rekreacyjny.
W Świdrach Wielkich istniały przynajmniej 
dwie przystanie Bindugi. Jedna w miejscu 
obecnie rekultywowanego wysypiska śmie-
ci, a druga przy kapliczce św. Rocha nad 

Świdrem. Istnienie przystani nad Świdrem 
potwierdzają zachowane relikty nasadzeń 
i urządzeń inżynierii wodnej. Meandrująca 
Wisła odcinała bindugę znajdującą się w osi 
obecnej ulicy Warsztatowej, a po grząskich 
łachach, ostrowiach niemożliwy był transport 
drewna przy pomocy koni. Wtedy konieczny 
stawał się spław drewna Świdrem. Ze względu 
na okresowy niski stan wody w rzece między 
bindugą a ujściem zbudowano jaz służący na 
co dzień jako kładka, a drewno spławiano 
wraz z wysoką falą, jaka zebrała się na skutek 
spiętrzania Świdra. Wzdłuż rzeki wybudowa-
no trytwę, wyniesioną nad poziom zalewowy 
drogę obsadzoną wierzbami, których korzenie 
stabilizowały drogę, między wierzbami sadzo-
no dziką różę, tarninę i głóg. Witki wierzbowe 
wykorzystywane były do wyplatania niskich 
płotów, a owoce służyły do przyrządzania 
konfitur i nalewek, z których słynęło Urzecze.
Krajobraz kulturowy Urzecza jest wciąż 
czytelny, mimo upływu wielu lat. Niestety 
dawne plaże, które funkcjonowały jeszcze 
kilkadziesiąt lat temu, zarosły, zasypaniu 
uległ rów odwadniający łąki, wiele wierzb 
spłonęło od uderzeń piorunów. Drzewostan 
wymaga uzupełnienia, podobnie jak dawny 
sad czy pobliski park leśny. Zabezpieczenia  
i odtworzenia wymagają relikty dawnego 
mostu-jazu. Zmiany w krajobrazie, jak na 
przykład góra dawnego wysypiska, mogą być 
wykorzystane. Zbudowanie niewielkiej glo-
rietty widokowej podniosłoby walory rekre-

Plaża, urzecze i Świdry wielkie

acyjne Otwocka. Sami mieszkańcy Świdrów 
Wielkich są potomkami m.in. osadników 
olęderskich, a także rodzin z kołbielskiego 
Polesia. Nazwiska takie jak Dalill, Eterman, 
Frajsyk, Fridrich, Grentz, Haltmann, Illmer, 
Kryszter, Rexlin, Schener, Szendsel, Szwarc, 
Winter, Zynierr rozpoznane w Świdrach 
Wielkich niewątpliwe wskazują na olęderski 
charakter miejscowości. Osadnicy olęderscy 
doskonale potrafili gospodarować na tere-
nach zalewowych, które stały się źródłem 
bogactwa Urzecza w XIX wieku, w odróżnie-
niu od uboższego w żyzne gleby Polesia. 
Mieszkańcy domagają się rewitalizacji obsza-
ru w zakresie odkrzaczenia prawie dziesię-
ciohektarowej nieruchomości stanowiącej 
wspólnotę gruntową byłej wsi Świdry Wielkie. 
Obecnie znajdują się tam dzikie śmietniska,  
w uprawianiu rekreacji przeszkadzają zarośnię-
te brzegi. Mimo to sami mieszkańcy starają się 
porządkować teren – dwa lata temu, własnym 
sumptem wybudowali niewielką plażę. Plany, 
aby otworzyć drugą plażę miejską właśnie tam, 
poza obszarem rezerwatu w miejscu swobod-
nej rekreacji, uporządkować teren i przywrócić 
mu walory kulturowe spotykają się z życzliwym 
przyjęciem mieszkańców. Tego typu przedsię-
wzięcie miałoby charakter ekologiczny i kultu-
rowy, a na tego rodzaju działania można pozy-
skać poważne środki zewnętrzne, pozwoliłoby 
to na wybudowanie urzeckiej izby edukacji 
ekologicznej, która jednocześnie obsługiwała-
by nową miejską plażę.

Wiktor Lach 

Umocnione faszyną przyczółki jazu mają ponad 100 lat
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1% podatku 
dla organizacji 
pożytku publicznego
Komu przekazać i gdzie znaleźć dane organizacji pożytku 
publicznego, której chcemy podarować nasz 1%?
Początek nowego roku jest zawsze okresem rozliczeń z urzędem skar-
bowym. Składając roczne zeznanie podatkowe PIT (-36, -36L, -37, -28, 
-38) możemy wpisać w odpowiednią rubrykę, komu chcemy przekazać 
1% naszego podatku.  My jako podatnicy nic na tym nie tracimy, ale 
za to możemy wpłynąć na to, do kogo trafi część pieniędzy z naszego 
podatku. Wcześniej wspomniany 1% może być przekazany na organiza-
cję pożytku publicznego. Statut organizacji pożytku publicznego może 
uzyskać organizacja, stowarzyszenie bądź podmiot, który prowadzi 
działalność na rzecz ogółu społeczności bądź określoną grupę wyod-
rębnioną ze względu na ciężką sytuację życiową lub materialną. O nasz 
1% nie musimy się martwić, bowiem organizacja pożytku publicznego 
ma obowiązek przeznaczenia całości dochodu (nie tylko z 1%, ale też  
z darowizn) na działalność organizacji. Na terenie naszego miasta funk-
cjonuje kilka takich organizacji. Wykaz wszystkich organizacji działają-
cych na terenie naszego kraju można znaleźć na stronie internetowej 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl). 

Jak przekazać 1%?
Aby przekazać 1% podatku na wybraną przez nas organizację pożyt-
ku publicznego, należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym 
zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38). Aby 
prawidłowo wypełnić rubrykę „Wniosek o przekazanie 1% podatku 
należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”, musimy 
znać nazwę i numer pod jakim widnieje ona w Krajowym Rejestrze 
Sądowym (dane te znajdziemy na stronie internetowej Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej – www.mpips.gov.pl).

OrGaNizacjE POŻytku PuBLiczNEGO w OtwOcku

0000016301

0000126492

0000157999

0000177883

0000241679

0000245903

0000336442

0000404955

0000406183

0000225587

0000268913

0000154454

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB 
Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM „KOŁO” W OTWOCKU

OTWOCKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ

STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
POWIATU OTWOCKIEGO

OTWOCKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE 
„KLUB ABSTYNENTA PANACEUM” 

FUNDACJA ANIMACJA

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU NAZARET 

„FUNDACJA DOMOWE HOSPICJUM DZIECIĘCE PROMYCZEK” 

FUNDACJA „OTWOCKA JEDYNKA” 

FUNDACJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA 
MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ PRO HOMINI 

POLSKI CZERWONY KRZYŻ ODDZIAŁ REJONOWY W OTWOCKU

HUFIEC OTWOCK

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 
ODDZIAŁ REJONOWY W OTWOCKU 

Strategia rozwoju OMw

Obszar Metropolitarny Warszawy został wy-
znaczony przez Mazowieckie Biuro Planowa-
nia Regionalnego jako płaszczyzna docelowa, 
która będzie podstawowym czynnikiem przy 
metropolitarnym planowaniu strategii roz-
woju. Obszar nie jest ujednolicony, w skład 
jego wchodzą gminy o różnej wielkości, róż-
nym zaawansowaniu gospodarczym. Gmina 
Otwock znalazła się w grupie 72 gmin two-
rzących OMW. Otwock ma szanse współpra-
cy przy zdefiniowaniu i ukierunkowaniu po-
trzeb jednostek samorządów należących do 
OMW. Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew 
Szczepaniak wraz z innymi przedstawicie-
lami samorządu naszej gminy wziął udział  
w warsztatach, które miały na celu ustalenie 
strategii rozwoju Obszaru Metropolitarnego 
Warszawy do 2030 roku. Spotkanie odbyło 
się w auli głównej Urzędu Miasta Otwocka  
i zostało przygotowane przez Deloitte. Głów-
nym celem tego projektu jest wskazanie 
oczekiwanych kierunków rozwoju w sześciu 

obszarach strategicznych: gospodarka, prze-
mysł i rolnictwo; demografia i społeczeń-
stwo; transport i infrastruktura; przestrzeń, 
środowisko i energetyka; edukacja, kultura  
i dziedzictwo oraz ochrona zdrowia. Warsz-
taty były podzielone na dwa etapy:
Wprowadzenie:
– kontekst projektu i cel warsztatu – przedsta-
wiono czasowe ramy poszczególnych etapów 
tego projektu oraz szczegółowo jego celowość;
– wybrane wnioski z diagnozy OMW – w tym 
podpunkcie zostały przedstawione fakty oraz 
potrzeby wynikające z diagnozy OMW;
Część praktyczna:
– wizja rozwoju OMW – tu uczestnicy sami 
decydowali poprzez głosowanie wizje rozwoju 
OMW. Wskazywali priorytetowe obszary stra-
tegiczne i tworzyli wstępną listę celów strate-
gicznych realizując swoją wizję rozwoju OMW.
– przedstawienie innych wizji rozwoju Ob-
szarów Metropolitarnych – przedstawio-

no uczestnikom wizje rozwoju innych OM  
np. Zurichu, Manchesteru, Barcelony. W tej 
części także uczestnicy formułowali własną 
wizję OMW, spośród dostępnych elementów 
charakteryzujących mogli wybrać te, które 
określą ich wizję.
– strategia OMW – polegało to na przed-
stawieniu priorytetów obszarów w danych 
dziedzinach, czyli np. w dziale transport  
i infrastruktura umieszczano takie cele jak: 
komunikacja publiczna i infrastruktura wod-
no-kanalizacyjna.
– moderowana dyskusja – operacjonalizacja 
celów strategicznych – przekształcano cele  
z formy ogólnej do formy szczegółowej.
W efekcie prac na podstawie zebranych 
materiałów ze wszystkich warsztatów stra-
tegicznych zostanie opracowana wstępna 
wersja Strategii Rozwoju Obszaru Metro-
politarnego Warszawy do 2030 roku. Doku-
ment będzie gotowy do końca marca, a już 
od początku kwietnia będzie opublikowany 
do wiadomości publicznej. Każdy mieszka-
niec będzie miał możliwość zgłaszania swo-
ich uwag i propozycji poprawek. Szczegóło-
we informacje dotyczące projektu i działań 
związanych z tworzeniem dokumentu Stra-
tegii Rozwoju Obszarów Metropolitarnych 
Warszawy mogą Państwo znaleźć na stronie: 
http://omw.um.warszawa.pl.

Miasto Otwock zakwalifikowało się do grupy 72 gmin tworzących Obszar 
Metropolitarny miasta Warszawy. Jest to niepowtarzalna szansa uczestni-
czenia w planowaniu rozwoju naszego obszaru.
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Pomoc dla bezdomnych zwierząt
Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego to jedno z głównych zadań własnych samorządu gminnego. W tym 
zagadnieniu mieści się opieka nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy.

Od lat Miasto Otwock współpracując z or-
ganizacjami i stowarzyszeniami stara się 
ograniczać bezdomność wśród zwierząt. Od 
2013 r. Miasto ogłasza konkurs na realizację 
zadania publicznego pod nazwą: Opieka nad 
bezdomnymi zwierzętami, ograniczenie zja-

wiska bezdomności zwierząt, zapewnienie 
bezdomnym zwierzętom miejsca w schro-
nisku lub w innym miejscu uprawnionym 
do przetrzymywania zwierząt, odławianie 
bezdomnych zwierząt, zapewnienie całodo-
bowej opieki weterynaryjnej w przypadkach 

zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz 
poszukiwanie nowych właścicieli dla bez-
domnych zwierząt z terenu Miasta Otwocka. 
Konkurs ten wygrała Organizacja Pożytku 
Publicznego „Straż dla zwierząt”. W 2013 r. 
za kwotę 100 tys. zł, a w 2014 r. – 120 tys. zł 
zobowiązała się wywiązać m.in. z takich za-
dań jak: odławianie zwierząt, ich sterylizacja 
i kastracja, czipowanie wraz z wpisem do 
bazy danych, leczenie i profilaktyka, w tym 
szczepienia przeciw chorobom zakaźnym 
oraz zakup karmy dla zwierząt. Na terenie 
Otwocka działa również Towarzystwo Opie-
ki nad Zwierzętami, które w 2014 r. otrzy-
mało od Miasta dwa granty w wysokości po  
10 tys. zł każdy na realizację zadań podob-
nych do tych, jakie ma Straż dla Zwierząt. 
Otwocki TOZ w szczególności zajmuje się 
zwalczaniem zjawiska znęcania się nad zwie-
rzętami i działaniem w zakresie przestrzega-
nia ich praw. Towarzystwo organizuje zbiórki 
karmy oraz zajmuje się dokarmianiem bez-
domnych psów i kotów, a także szuka dla 
nich domów stałych lub tymczasowych.
Poniższa tabela przedstawia, w jakim zakre-
sie od 2013 r. organizacje wywiązały się ze 
swoich umów.

2013 rok 2014 rok

kwOty PrzEzNaczONE 
Na rEaLizację uMów

kwOty wydaNE 
Na dOŻywiaNiE 

BEzdOMNycH zwiErzĄt

LiczBa 
OdłOwiONycH 

zwiErzĄt

LiczBa 
StEryLizacji
i kaStracji

StraŻ dLa zwiErzĄt
(konkurs)

tOz OtwOck
(granty)

StraŻ dLa zwiErzĄt

tOz OtwOck

StraŻ dLa zwiErzĄt

urzĄd MiaSta
(zlecenia awaryjne)

StraŻ dLa zwiErzĄt

tOz OtwOck

urzĄd MiaSta

100 tys. zł 120 tys. zł

– 20 tys. zł

– 3 335,62 zł

4 970,00 zł 4 532,00 zł

76 szt. 87 szt.

6 szt. 1 szt.

40 szt. 35 szt.

9 szt. 116 szt.

75 szt.–

foto: Straż dla Zwierząt
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Straż Miejska jest jednostką powołaną w celu utrzymywania porząd-
ku w mieście oraz dbania o bezpieczeństwo mieszkańców. Jednostka 
ta podlega lokalnemu samorządowi, tj. Miastu. W roku 2014 otwocka 
Straż Miejska interweniowała na uwagi, prośby oraz wnioski miesz-
kańców, wydziałów Urzędu Miasta oraz różnego rodzaju instytucji  
z naszego miasta. Ponadto wykonując swoje obowiązki funkcjonariu-
sze dbali o estetykę, porządek i przestrzeganie zasad ruchu drogowe-
go. Do obowiązków tej jednostki w 2014 roku należało: 
–  podejmowanie interwencji w sytuacjach łamania przepisów dro-
gowych (w tym parkowanie w miejscach niedozwolonych, tj. np. na 
terenie zieleni miejskiej);
– interweniowanie w przypadkach niszczenia urządzeń oraz miejsc 
użytku publicznego;
– kontrolowanie miejsc użyteczności publicznej, sklepów i barów oraz 
terenów pod kątem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeź-
wości i ochronie zdrowia. Ponadto kontrolowano sklepy w zakresie 
sprzedaży alkoholu nieletnim;
– informowanie odpowiednich instytucji o uszkodzeniach urządzeń 
użyteczności publicznej oraz o stanie dróg i chodników, zarówno 
gminnych, jak i powiatowych;
– informowanie na bieżąco Wydział Gospodarki Komunalnej oraz in-
nych instytucji i służb o dewastacjach, awariach i nieczystościach na 
terenie naszego miasta, uwzględniając także estetykę naszego terenu. 
W razie zaistniałej potrzeby informowano oraz ponaglano ZGM oraz 
Spółdzielnie Mieszkaniowe o konieczności częstszego wywozu nieczy-
stości oraz uprzątnięcia miejsc, w których panował nieporządek;
– w odpowiedzi na interwencje i informacje od mieszkańców Straż 
Miejska kontrolowała posesje prywatne i podmioty gospodarcze. 
Funkcjonariusze sprawdzali umowy i rachunki na wywóz nieczystości 
oraz stan sanitarny posesji;
– podejmowanie natychmiastowych czynności związanych z usuwa-
niem zwłok martwych zwierząt i różnego rodzaju pozostałości pocho-

Bezpieczeństwo i porządek to podstawa
Dbają o to, aby Otwock był miastem bezpiecznym i spokojnym. Na co dzień nie widzimy wszystkich działań 
Straży Miejskiej. Nie każdy wie, że praca funkcjonariuszy jest bardzo zróżnicowana. Prezentujemy Państwu 
podsumowanie działalności Straży Miejskiej w Otwocku w 2014 roku.

dzenia zwierzęcego z terenu miasta. Przewożono je do wyznaczonego 
miejsca składowania;
– w dni targowe w godzinach porannych pełnienie patroli wokół 
bazaru i miejsc przeznaczonych do handlu. Represjonowanie osób, 
które nie przestrzegały zasad handlu w mieście. Ponadto Strażnicy 
Miejscy  pomagali administracji bazaru przy ul. Batorego w utrzyma-
niu bezpieczeństwa i porządku w tym rejonie, sprawdzając również 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
– prowadzenie działań prewencyjnych przy dworcach – zwłaszcza  
w zakresie zapobiegania kradzieżom kieszonkowym i rozbojom;
– na wnioski organizatorów i za zgodą Prezydenta Miasta Otwocka 
zabezpieczanie imprez masowych na terenie Otwocka – charyta-
tywnych, kulturalno-sportowych oraz uroczystości kościelnych. Do 
obowiązków należało także zabezpieczenie świąt państwowych  
(np. 3 maja, 11 listopada);
– sprawdzanie pustostanów, altan śmieciowych oraz miejsc, w któ-
rych mogą przebywać osoby bezdomne;
– w ramach współpracy z innymi wydziałami Urzędu Miasta Otwocka 
(WGK, WSO, WGL) oraz służbami, takimi jak: ZGM, SOK Pilawa, Nad-
wiślański Oddział Straży Granicznej, Pogotowie Ratunkowe, Straż Po-
żarna, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, TOZ, OPS oraz 
Sanepid funkcjonariusze udzielali pracownikom na bieżąco asysty 
przy wykonywaniu czynności służbowych. W zakres tych obowiązków 
wchodziły: eksmisje, kontrole meldunkowe, przywożenie dowodów 
osobistych z KPP w Otwocku oraz dostarczanie pism urzędowych do 
instytucji i osób prywatnych;
– interweniowanie w przypadkach łamania nakazanych środków bez-
pieczeństwa i ostrożności przy trzymaniu zwierząt;
– dbanie o porządek i estetykę miasta, pouczanie i zobowiązywanie 
osób do usuwania ogłoszeń oraz plakatów z miejsc do tego niewyzna-
czonych w nakazanym terminie. W przypadku kampanii wyborczej 
ukarano odpowiednie komitety wyborcze;



Bezpieczeństwo i porządek to podstawa
– w okresie świątecznym kontrolowano miejsca handlu, zaś w okresie 
sylwestrowym kontrolowano sposób i zasady handlu materiałami pi-
rotechnicznymi w miejscach do tego wyznaczonych;
– w okresie zimowym funkcjonariusze kontrolowali prace związane  
z odśnieżaniem chodników oraz ciągów komunikacyjnych – gminnych 
i powiatowych. W razie potrzeby informowano oraz ponaglano odpo-
wiednie służby o obowiązku odśnieżania. Ponadto informowano wła-
ścicieli posesji prywatnych o obowiązku odśnieżania, posypywania  
i odkuwania z lodu chodników przed swoją posesją.
Dane w porównaniu z danymi z 2013 roku są bardzo zbliżone. Podsu-
mowując, w 2014 roku otwocka Straż Miejska ponad 600 razy patro-
lowała nasze miasto. W czasie tych patroli funkcjonariusze interwe-
niowali przeszło 2000 razy. Nałożono ponad 800 mandatów karnych 
na kwotę blisko 90 tysięcy złotych i przeszło 750 pouczeń obywateli  
w związku z: naruszaniem zasad drogowych oraz w mniejszym stop-
niu za nieprzestrzeganie przepisów sanitarnych oraz ustawy o od-
padach i recyklingu, łamaniu nakazanych środków bezpieczeństwa  
i ostrożności przy trzymaniu zwierząt, wykroczeń przeciwko urzą-
dzeniom użytku publicznego. W sytuacjach poważniejszych wykro-
czeń bądź odmów przyjęcia mandatu karnego skierowano ponad  
200 wniosków do Sądu Rejonowego w Otwocku. W ubiegłym roku 
Straż Miejska była niezbędną jednostką dbającą o bezpieczeństwo  
i porządek w trakcie świąt oraz imprez sportowo-kulturalnych. W sy-
tuacjach chwilowych zmian w organizacji ruchu oraz zamknięcia ulic 
funkcjonariusze dbali o sprawne funkcjonowanie ruchu. Według art. 50a Prawa o Ruchu Drogowym jednostka Straży Miej-

skiej bądź organ odpowiadający za bezpieczeństwo i porządek  
w mieście może zdecydować i wydać dyspozycję o usunięciu wraku 
pojazdu.  Aby pojazd określić mianem wraku, musi zostać spełnionych 
kilka podstawowych warunków: brak tablic rejestracyjnych oraz stan 
pojazdu musi wskazywać, że jest on nieużywany, tj. brak powietrza  
w kołach, powybijane szyby, wylewające się płyny. Procedura postę-
powania w takiej sytuacji jest następująca: w przypadku jednostki 
Straży Miejskiej funkcjonariusz ma obowiązek ustalić stan prawny 
drogi, na której parkuje pojazd. Trzeba tu zwrócić uwagę na to, że 
SM może usunąć pojazd zaparkowany tylko w strefach zamieszkania, 
ruchu oraz na drogach publicznych. Kolejnym etapem postępowania 
jest ustalenie właściciela samochodu i poinformowanie go o koniecz-
ności usunięcia go. Jeżeli właściciel nie odpowiada na wezwania, to 
pojazd zostaje odholowany, kosztami zostaje obciążona osoba, do 
której należy pojazd. Pojazd oczekuje na parkingu, jeśli nikt go nie od-
bierze (uiszczając przy odbiorze opłatę za odholowanie). Pojazd ten 
przechodzi na własność gminy z mocy ustawy (co nie zwalnia właści-
ciela pojazdu od zapłaty za odholowanie i parking). Świadkiem takiej 
sytuacji byliśmy pod koniec lutego na otwockich Ługach. Od dłuższe-
go czasu mieszkańcy alarmowali, że na parkingu pod blokiem przy 
ulicy Lecha stoi biały Mercedes 208. Pojazd utrudniał widoczność  
z drogi wyjazdowej oraz zajmował miejsce parkingowe. Stan pojazdu 
wskazywał na to, że od dłuższego czasu jest on nieużywany – brak 
powietrza w kołach, wyraźna korozja oraz brak numerów rejestracyj-
nych. Straży Miejskiej udało się ustalić właściciela pojazdu. Z powodu 
braku odpowiedzi na wezwania do usunięcia wraku został skierowany 
wniosek do sądu o ukaranie właściciela na podstawie art. 48 Ustawy  
z dnia 20 stycznia 2005 roku mówiącej o recyklingu pojazdów wyco-
fanych z eksploatacji. Sąd wystosował wobec oskarżonego wniosek 
nakazujący. Pojazd został odholowany na parking, na którym oczeku-
je aż zgłosi się po niego właściciel.

Niebezpieczne wraki
Pojazdy porzucone stanowią zagrożenie dla mieszkańców. Jed-
nostki odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo miasta 
niezwłocznie badają sprawy i podejmują odpowiednie działania.

WyKOnyWane CzynnOśCi Razem (liczba szt.)

ilość patroli

interwencje

Legitymowania

mandaty karne

Ujawnione wykroczenia

zabezpieczenie miejsc kolizji i wypadków

Pouczenia

– drogowe

– porządkowe

– pisemne

– z notatek

– z wezwań

Odwiezienie nietrzeźwych

Konwoje dok., rozwożenie korespondencji urzędu

asysty z wydziałami Um

asysty z innymi służbami

zabezpieczenie imprez kulturalnych, sportowych i kościelnych

Kontrole obiektów

interwencje ze zwierzętami

inne czynności

600

2002

2077

627

28

27

1236

756

480

51

135

105

35

511

233

48

81

838

158

617
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drogi protest „ekologów”
10 SAMORZĄD

Spółka OPWiK nie otrzymała dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na planowaną rozbudowę i przebudowę oczysz-
czalni. Powód? Brak wymaganego w dokumentacji pozwolenia na budowę. – To nie skutek błędów spółki, ale obstrukcyjnego 
działania jednej z otwockich organizacji ekologicznych – wyjaśnia prezes OPWiK Mieczysław Kostyra.

Przypomnijmy, że jeszcze latem ubiegłego 
roku Prezes  OPWiK Mieczysław  Kostyra re-
lacjonował:  „Wystąpiliśmy w konkursie na 
granty unijne – zostaliśmy wstępnie zakwa-
lifikowani. Wciąż jednak nie mamy pozwo-
lenia na budowę – bo jeden z  tzw. ruchów 
ekologicznych postanowił zbojkotować na-
szą inwestycję, jednocześnie wspierając 
budowę nowej oczyszczalni z zagrożeniami 
ekologicznymi w Józefowie”. Okazało się, że 
do stycznia 2015 nic się w sprawie pozwo-
lenia na budowę nie zmieniło i 30 stycznia 
Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji spółka z o.o. otrzymało infor-
mację z Ministerstwa Środowiska, iż jego 
wniosek został usunięty z rezerwowej kolejki 
oczekujących, co jest równoznaczne z nie-
przyznaniem dofinansowania ze Śródków 
Unii Europejskiej na rozbudowę i przebudowę 
oczyszczalni ścieków w Otwocku. 

19 milionów przeszło nam wszystkim koło nosa
Środki można było pozyskać za pomocą 
WFOŚiGW z funduszy Unii Europejskiej  
w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko na lata 2007–13. Prio-
rytet: gospodarka wodno-ściekowa. Zgodnie 
z wnioskiem przewidywany koszt inwestycji 
opiewał na 22,5 mln zł, a wysokość bez-
zwrotnej dotacji, którą OPWiK mógł uzyskać, 

to aż 85% kosztów kwalifikowanych czyli pra-
wie 19, 1 mln zł netto.
– Główny powód, dla którego nie uzyskali-
śmy dofinansowania to nieuzyskanie w okre-
ślonym czasie pozwolenia na budowę, czyli 
niekompletność dokumentów do tego, aby 
spełnić warunki konkursowe oznaczone przez 
Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki  Wodnej –  mówi Piotr Chrusz-
czyk - Kierownik Działu Zamówień Publicz-
nych i Obsługi Klienta OPWiK. – Działania, 
które wykonaliśmy, to przygotowanie doku-
mentacji dotyczącej pierwszego etapu mo-
dernizacji oczyszczalni ścieków, czyli całego 
zaplecza biogazowo-osadowego. Taki wnio-
sek zgłosiliśmy do Funduszu i zostaliśmy 
zakwalifikowani do konkursu. Warunkiem 
tego, żeby zostać dopuszczonym do pozy-
skania środków zewnętrznych było skom-
pletowanie w określonym czasie wszelkich 
wymaganych dokumentów. Jednym z nich 
jest pozwolenie na budowę. Ponieważ tego 
pozwolenia nie uzyskaliśmy w maksymal-
nym terminie, jaki był wyznaczony, najpierw 
przesunięto nas do tzw. kolejki rezerwowej.  
Mimo że spółka OPWiK jest dobrze znana w 
Wojewódzkim Funduszu, bo niejednokrotnie 
korzystała ze wsparcia ze środków przyzna-
wanych przez Fundusz, regularnie je spłaca-
ła, uzyskując maksymalne możliwe umorze-

nia – to nie pomogło –  termin nie mógł być 
w nieskończoność przedłużany. – W związku 
z tym, że pozwolenia na budowę nie otrzy-
maliśmy musieliśmy przesłać do Wojewódz-
kiego Funduszu wyjaśnienia w tej sprawie,  
a następstwem tego było usunięcie wniosku 
OPWiK z kolejki oczekujących do pozyskania 
wsparcia unijnego – mówi Chruszczyk.

dotacja wyższa niż Miasto wyda na inwestycje
Biorąc pod uwagę budżet inwestycyjny 
Miasta Otwock na 2015 rok wynoszący  
ok. 16 mln zł,   wnioskowane 19 mln złotych, 
które można było pozyskać  jest  kwotą im-
ponującą. – Powód, dla którego te gigantycz-
ne pieniądze przeszły nam – podkreślam: na 
razie – koło nosa, to głównie efekt działania 
jednej z organizacji „proekologicznych” – 
„Zielonego Kasztela”, w którego zarządzie 
zasiada osoba od lat tocząca spory sądowe 
z OPWiK – mówi Piotr Chruszczyk. - Doku-
menty spółki zostały przez to stowarzyszenie 
zaskarżone do SKO, WSA i NSA, co na tyle 
skutecznie przedłużyło procedurę, że staro-
stwo musiało wstrzymać wydawanie decyzji 
o pozwolenie na budowę. W tym przypadku 
„skuteczność” zaskarżenia oznacza jednak 
nie zasadność, ale odwleczenie w czasie, 
wydłużenie całej procedury w taki sposób, 
by minęły terminy które zostały wyznaczo-
ne wnioskodawcom. – To nie jest skutecz-
ność pod kątem zasadności argumentów, 
bo większość tych, które podnosił „Zielony 
Kasztel” była dotychczas sukcesywnie odda-
lana – mówi Chruszczyk i podkreśla:  biorąc 
pod uwagę, jak ważny był projekt pozyska-
nia środków i wykonania  modernizacji bio-
gazowo-osadowej pod kątem zwiększenia 
oszczędności  w spółce i dalszej stabilizacji 
cen dla mieszkańców, staraliśmy się zapro-
sić członków zarządu „Zielonego „Kasztela 
do oczyszczalni ścieków po to aby pokazać 
obiekty, które mają zostać objęte moder-
nizacją. Chcieliśmy wyjaśnić, że nie chodzi  
o  rozbudowę, budowę dodatkowych obiek-
tów, ale modernizacją tych, które pochodzą 
z przełomu lat 70. i 80., i są w opłakanym 
stanie. Nie udało się doprowadzić do tego 
spotkania – nie było odzewu ze strony sto-
warzyszenia, bo według mnie jego  działanie 
jest obliczone na jedno – obstrukcję. Nie ro-
zumiem sytuacji, w której pojedyncze osoby 
w imię własnych przekonań i interesów po-
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Budżet Miasta Otwocka na 2015 rok
Rada Miasta Otwocka uchwaliła budżet na 2015 rok. Według planu dochody mają wynieść ponad 140 mln zł,  
a wydatki prawie 145 mln zł. Prawie 20 mln zł ma być przeznaczonych na wydatki inwestycyjne i majątkowe.

Projekt i opinie komisji
Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki uchwala-
nym na rok budżetowy. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ wykonawczy jest zobowiąza-
ny przedstawić projekt budżetu do 15 listopada, przed rokiem budżetowym. Organ stanowiący powi-
nien uchwalić budżet przed rozpoczęciem roku budżetowego. W uzasadnionych przypadkach może to 
nastąpić do 31 stycznia roku budżetowego. W dniu 12 listopada 2014 roku Prezydent Miasta Otwocka 
przedstawił projekt uchwały budżetowej Radzie Miasta Otwocka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 
W dniu 4 grudnia 2014 roku Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie podjął 
uchwałę, w której wydał pozytywną opinię na temat przedstawionego przez Prezydenta Miasta Otwoc-
ka projektu budżetu. W dniu 15 stycznia 2015 roku Komisja Mieszkaniowa jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2015 rok. W dniu 19 stycznia 2015 roku Komisja Rewizyj-
na negatywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2015 rok nie przedstawiając uzasadnie-
nia takiej decyzji i wniosków do zmiany. W dniu 19 stycznia 2015 roku Komisja Oświaty i Wychowania 
negatywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2015 rok nie przedstawiając uzasadnienia 
takiej decyzji i wniosków do zmiany. W dniu 20 stycznia 2015 roku Komisja Kultury, Sportu i Turystyki  
negatywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2015 rok nie przedstawiając uzasadnienia 
takiej decyzji i wniosków do zmiany. W dniu 22 stycznia 2015 roku Komisja Gospodarki Miejskiej  nega-
tywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2015 rok nie przedstawiając uzasadnienia takiej 
decyzji i wniosków do zmiany. W dniu 22 stycznia 2015 roku Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Po-
rządku Publicznego  negatywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2015 rok nie przedsta-
wiając uzasadnienia takiej decyzji i wniosków do zmiany. W dniu 22 stycznia 2015 roku Komisja Ochro-
ny Środowiska i Urbanistyki negatywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2015 rok nie 
przedstawiając uzasadnienia takiej decyzji i wniosków do zmiany. W dniu 26 stycznia 2015 roku Marek 
Leśkiewicz, przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji przekazał Prezydentowi Miasta Otwocka ne-
gatywną opinię w sprawie projektu budżetu na 2015 rok przedstawiając uzasadnienie decyzji oraz  
30 wniosków o dokonanie zmian w projekcie.

Sesja budżetowa
Sesję budżetową Rady Miasta Otwocka zwołano na dzień 30 stycznia 2015 roku. Rozpoczynając dysku-
sję nad projektem budżetu Prezydent Miasta Otwocka poinformował, że zdecydowana większość wnio-
sków, choć przekazanych krótkim terminie, to jednak została uwzględniona. Nie uwzględniono jedynie 
trzech postulatów zawartych w opinii przedstawionej przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Inwe-
stycji, ze względu na niezgodności formalne i rozpoczęte procesy inwestycyjne.
Podczas obrad sesji Rady Miasta Otwocka Kluby Radnych PiS, ChiS oraz Radnych Bezpartyjnych 
przedstawiły nowe wnioski o dokonanie zmiany w projekcie budżetu. Zmiany polegały na zmniej-
szaniu jednych wydatków i proporcjonalnym zwiększaniu pozostałych. 
Radny Miasta Otwocka Marcin Kraśniewski zwrócił się z prośbą do Skarbnik Miasta Otwocka Iwo-
ny Lech o opinię w sprawie przedstawionych wniosków.
Skarbnik Miasta Otwocka Iwona Lech odpowiedziała, że według jej opinii Państwo radni powinni 
w pierwszej kolejności przeanalizować projekt uchwały przedstawiony przez Prezydenta Miasta 
Otwocka po uwzględnieniu poprawek przekazanych przez Komisję Budżetu i Inwestycji. Skarbnik 
Miasta Otwocka dodała również, że pewne rzeczy zostały zdjęte z budżetu, gdzie zostały już zaan-
gażowane środki i podpisane umowy. Przewodniczący Rady Miasta Otwocka Jarosław Margielski 
zwrócił się z prośbą o pomoc prawną w przedmiotowym zakresie uchwały budżetowej. Prezydent 
Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak powiedział, że pierwsze wnioski są zbieżne z tymi, które 
były już analizowane, tj. część z przyczyn formalnym nie została uwzględniona, natomiast część  
z nich została zapisana w budżecie. 
Przewodniczący Rady Miasta Otwocka Jarosław Margielski dodał, iż w związku z tym, że uchwa-
ła budżetowa jest dokumentem dynamicznym, ze względu na to, że jest ona zmieniana w ciągu 
roku, wnioski przedstawione do projektu uchwały budżetowej mają na celu ustawienie pozy-
cji wyjściowej dla miasta, aby Rada Miasta wspólnie z Prezydentem Miasta mogła ten budżet  
w trakcie roku tworzyć i zmieniać. Podkreślił, że przedstawiona forma dokumentu  jakim jest bu-
dżet, nie musi być formą ostateczną. 
Radny Miasta Otwocka Marek Leśkiewicz zgłosił wniosek o odrzucenie wniosku przedstawionego 
na Komisji Budżetu i Inwestycji przez Klub PiS, ponieważ wnioski, które zostały przedstawione 
na tejże sesji są bardziej rozbudowane i zawierają również wnioski zaproponowanie przez Komi-
sję Budżetu i Inwestycji. Wobec powyższego radny zaproponował, aby przegłosować odrzucenie 
wniosku przedstawionego przez Komisję Budżetu i Inwestycji i zastąpić go wnioskami, które zo-
stały odczytane przez Radnego Miasta Otwocka Krzysztofa Kłóska.
Prezydent Miasta Otwocka przedstawił Radzie Miasta Otwocka autopoprawkę do projek-

dejmują działania, mogące odbić się na kie-
szeniach kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców 
Otwocka i nie spotykają się (poza OPWiK)  
z jednoznaczną reakcją i sprzeciwem.

OPwik broni nie składa
Zarząd OPWiK mimo wszystko jest dobrej my-
śli. –  Nie składamy broni, bo jest to dla nas 
zbyt ważne, patrząc choćby przez pryzmat 
wysokości  cen dla mieszkańców – ją przed-
stawiciele spółki. – Pprzeszliśmy płynnie w 
perspektywę pozyskiwania środków unijnych 
na lata 2014–2020. Możemy ponowie wy-
startować w konkursie na dofinansowanie – 
dokumenty są gotowe, skompletowane. Jeśli 
będzie taka potrzeba, bez problemu możemy 
je zaktualizować – mówi Piotr Chruszczyk.
Jest jednak jedno „ale”. – Jeśli nie nastąpi 
tu jakieś wspólne działanie spółki, władz 
miasta, stowarzyszeń itd., wspólne  budo-
wanie pozytywnego wizerunku miejskiej 
firmy i dbanie, by miała ona przyjazne wa-
runki do prowadzenia tego typu działań, to 
podejmowanie ich będzie bezcelowe. Co   
z tego, że ponownie złożymy wniosek jeśli 
będziemy mieć kolejny cykl zaskarżeń i po-
zwów do sądów administracyjnych. Musi tu 
nastąpić jakaś zmiana w myśleniu, otwarcie 
na argumenty drugiej strony, skorzystanie  
z zaproszenia do dyskusji – podkreśla Chrusz-
czyk i puentuje: mieliśmy szansę – dzisiaj 
mamy nadzieję na pozyskanie ogromnych 
środków dla Otwocka. Niestety mamy do-
czynienia z niepotrzebnym przedłużaniem  
i odwlekaniem w czasie modernizacji, która 
jest niezbędna. Etap, o którym rozmawiamy 
jest również zupełnie niezależny od planów  
i działań gmin ościennych. Warto, aby wszy-
scy odpowiedzieli sobie na jedno pytanie: 
czy wymienione inwestycje lepiej wykonać 
ze środków UE, które dostajemy „w prezen-
cie” czy z pieniędzy mieszkańców Otwocka.

Sylwia Wysocka
„Tygodnik Regionalny”

co planowała zrobić spółka dzięki pozy-
skanym środkom:
Modernizacja części osadowo-biogazowej
1. zakup wirówek do odwadniania osadu  
(mniejszenie ilości osadu)
2. Modernizacja osadników wstępnych  
i piaskownika (min. wymiana zgarniaczy).
3. Modernizacja zaplecza wkf, w tym wy-
mienników ciepła.
4. Modernizacja obu zbiorników wkf 
(wzrost produkcji biogazu).
5. wymiana instalacji biogazowych i cie-
płowniczych (aby ograniczyć straty pod-
czas przesyłu).



12 SAMORZĄD

tegoroczny budżet zwiastunem 
poważnych zmian w mieście
Załącznik do uchwały budżetowej przedstawiający wydatki majątkowe obej-
muje 91 pozycji, a wśród nich inwestycje w różnych dzielnicach Otwocka.

Prace nad najważniejszą w ciągu roku uchwałą były testem 
dla nowej Rady Miasta, a zwłaszcza dla koalicji zrzeszającej 
radnych Prawa i Sprawiedliwości, Chrześcijańskiej Inicjaty-
wy Społecznej i Klubu Radnych Bezpartyjnych. Sprawdzian 
ten był trudny z kilku powodów. 
Tak się składa, że koalicję tworzą głównie nowi radni, tylko 
dwóch jej członków zasiadało wcześniej w Radzie Miasta. 
Brak doświadczenia samorządowego, konieczność pogo-
dzenia interesów mieszkańców wielu dzielnic miasta (przy 
ograniczonych zasobach finansowych), wreszcie dotyczące 
inwestycyjnych priorytetów różnice zdań pomiędzy radnymi 
a prezydentem, który przygotował projekt uchwały budżeto-
wej – to były przeszkody, które nowej (i młodej – jeśli wziąć 
pod uwagę średnią wieku) Radzie Miasta udało się ominąć.

Punktem wyjścia do pracy nad budżetem był jego projekt przedstawiony przez prezydenta jeszcze  
w poprzedniej kadencji. Po stronie dochodów zapisano w nim ponad 140 mln zł, a na wydatki prze-
znaczono prawie 145 mln. Deficyt miał wynosić blisko 4,75 mln zł, natomiast wydatki majątkowe, 
czyli głównie te związane z planowanymi inwestycjami, zaplanowano na kwotę ponad 18 mln zł.
Radnym udało się, nie zwiększając deficytu, wygospodarować dodatkowe środki na inwe-
stycje. Ostatecznie zatwierdzony przez Radę Miasta plan wydatków majątkowych zamyka 
się w kwocie ponad 19,9 mln zł. Może jednak ważniejszy nawet od wysokości tej sumy 
jest sposób, w jaki została podzielona.
Plan wydatków majątkowych zawarty w prezydenckim projekcie budżetu liczył 42 pozycje, 
przy czym opisy niektórych były dość ogólnikowe, np. „wykonanie projektów dróg gminnych”, 
czy też „projekty, budowa linii oświetleniowych”. Po zmianach dokonanych przez radnych plan 
ten liczy 91 pozycji i wszystkie zostały dokładnie opisane, tak aby mieszkańcy wiedzieli, jakie 
inwestycje są zaplanowane do realizacji, które ulice mają zostać oświetlone, a na których 
przewidziano budowę nowej nawierzchni.
Dokładny wykaz wszystkich wydatków inwestycyjnych, jak zresztą cały budżet, jest dostępny  
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Otwocka (www.otwock.pl, BIP, zakładka Bużet), nie 
ma więc sensu wszystkich ich tutaj wyliczać. Warto jednak podkreślić, że radni poparli propozy-
cje prezydenta, które uznali za sensowne, m.in. termomodernizację Gimnazjum nr 2 i budowę 
kompleksu sportowego przy tej szkole czy przebudowę Teatru Miejskiego. Jednocześnie jednak 
przeznaczyli znaczące sumy na przedsięwzięcia nieuwzględnione przez prezydenta, a długo oczeki-
wane przez mieszkańców wielu dzielnic – mapa zaplanowanych przez radnych inwestycji obejmuje 
obszar bez mała całego Otwocka. I to jest, w mojej opinii, miarą sukcesu nowej Rady – mimo iż 
wybrani po raz pierwszy w jednomandatowych okręgach radni są wyjątkowo silnie związani ze 
swymi lokalnymi społecznościami, potrafili spojrzeć na miasto jak na wspólne dobro i tak podzielić 
fundusze, aby zarówno zadania ważne zrealizować  z punktu widzenia całego Otwocka, jak i istot-
ne dla mieszkańców poszczególnych, często przez lata niedoinwestowanych dzielnic.
Tegoroczny budżet może być zwiastunem poważnych zmian w Otwocku. Kluczową kwestią jest 
teraz jego sprawna realizacja, zależąca m.in. od wykonania dochodów miasta. W tej materii 
radni mieli pewne wątpliwości, jeśli chodzi o założenia przyjęte przez prezydenta, zwłaszcza te 
dotyczące sprzedaży gminnych nieruchomości. Jak jednak zauważył w jednym z wywiadów Ja-
rosław Margielski, przewodniczący Rady Miasta, w tym zakresie prezydent otrzymał od radnych 
mandat zaufania – najkrócej rzecz ujmując radni uznali, że skoro zaplanował wpływy na okre-
ślonym poziomie, to wie co mówi i zrealizuje plan. Podsumowując – myślę, że wielu mieszkań-
ców Otwocka podzieli moje zdanie, jeśli wyrażę nadzieję, że wykonanie zadań inwestycyjnych 
zawartych w budżecie uchwalonym przez Radę Miasta 31 stycznia 2015 r. pójdzie prezydentowi 
tak gładko jak realizacja szeregu inwestycji przed ubiegłorocznymi wyborami. Wszystkim nam 
przecież zależy na tym, aby Otwock zmieniał się na lepsze nie tylko raz na cztery lata.

Przemysław Bogusz
Przewodniczący Klubu Radnych Bezpartyjnych 

w Radzie Miasta Otwocka

tu uchwały budżetowej. Radny Miasta 
Otwocka Krzysztof Kłósek, nawiązując do 
przedstawionej autopoprawki do projektu 
uchwały budżetowej na 2015 rok przez Pre-
zydenta Miasta Otwocka, niezaopiniowa-
nej przez Regionalną Izbę Obrachunkową,  
Radny złożył wniosek formalny o przegłoso-
wanie odrzucenia autopoprawki do projektu 
budżetu na 2015 rok.
Podczas przerwy w obradach grupa radnych 
przygotowała kolejne wnioski o zmianę pro-
jektu budżetu. Rada Miasta w głosowaniu 
poprawki te przyjęła oraz uchwaliła budżet 
Miasta Otwocka na 2015 rok.
W związku z pominięciem udziału i pozba-
wieniem faktycznej możliwości odniesie-
nia się do poprawek zaproponowanych  
w trakcie sesji, w dniu 11 i 18 lutego 2015 
roku, Prezydent Miasta Otwocka jako organ 
wykonawczy przekazał Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej informację, iż uchwała bu-
dżetowa podjęta została z rażącym narusze-
niem prawa.
1. Rada Miasta odrzuciła wnioski Komisji Bu-
dżetu i Inwestycji i na sesji przegłosowano nie 
znane wnioski Klubów Radnych PiS, ChiS oraz 
Radnych Bezpartyjnych – z pominięciem ob-
rad komisji merytorycznych i udziału organu 
wykonawczego.
2. Nieprawidłowo zakwalifikowano wydatki – 
myląc klasyfikacje budżetowe.
3. Nieprawidłowo podsumowano zmniejsze-
nia i zwiększenia w zmianach budżetowych, 
czego konsekwencją są błędy w łącznych war-
tościach zadań.
4. Nie uwzględniono wieloletnich planów dzia-
łań zatwierdzonych wcześniej przez Radę Mia-
sta Otwocka – tj. strategii rozwoju turystyki, 
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
5. Wprowadzono zadania niemożliwe do 
realizacji – tj. budowa pola golfowego przy  
ul. Armii Krajowej czy ścieżki rowerowej w ul. 
Narutowicza – na zakładanym odcinku.
6. Wskazanie realizacji zadań inwestycyjnych 
pod adresami, które nie istnieją – tj. ul. Mazo-
wiecka 10a/Zaciszna.
7. Ograniczono wydatki na wieloletnie działania 
podejmowane z otwockimi organizacjami poza-
rządowymi, wprowadzając jednocześnie zada-
nia, wykraczające poza statuty miejscowych 
organizacji, a także zastąpiono całoroczne zada-
nia jednodniowymi, kosztownymi imprezami.
8. Wprowadzono nieprawidłowe cele wydatko-
wania środków z tzw. funduszu alkoholowego 
polegające na uszczegółowieniu wydatków na 
sport – zamiast na programy profilaktyczne.
9. Wprowadzono zadania inwestycyjne na 
drogach powiatowych, których realizacji Po-
wiat Otwocki nie przewidywał i nie zamierza 
współfinansować.
10. W dniu 6 lutego 2015 roku Przewodni-
czący Rady na piśmie zwrócił się o zmianę 
treści Uchwały Budżetowej z pominięciem 
sesji Rady Miasta.
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Uważam, że nowi radni powinni sobie pora-
dzić, ponieważ są dość dynamiczni, chętni, 
na wiele spraw patrzą „nowym okiem” oraz 
mają wielu doradców. Budzi we mnie jedy-
nie ogromne zdziwienie nowy sposób pro-
cedowania, dość nietuzinkowy i bardzo „no-
watorski”. Mógłbym tak długo i namiętnie, 
z pewna ironią, podnosić różnego rodzaju 
zachowania i spostrzeżenia, ale bez wzglę-
du na koalicję będę protestował przeciwko 
łamaniu prawa i nierozwadze. Wracając do 
tematu niniejszego artykułu, do budżetu 
miasta Otwocka, pragnę przedstawić swoje 
stanowisko co do sposobu jego uchwalenia.
Jak Państwo wiedzą, wystąpiłem do Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej jako organu nad-
zorczego nad sprawami finansowymi gminy 
i do Wojewody Mazowieckiego jako organu 
nadzorczego w sprawie działań Rady Miasta 
o stwierdzenie nieważności uchwały budżeto-
wej na 2015 rok i uchwały w sprawie uchwale-
nia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Otwocka na lata 2015–2022, podjętych na 
sesji Rady Miasta Otwocka w dniu 30 stycz-
nia 2015 roku, w części stanowiącej skutek 
przegłosowania zmian w projekcie budżetu 
Miasta Otwocka i zmian w projekcie Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na 
lata 2015–2022 na wniosek klubów radnych: 
PIS, CHIS i Radnych Bezpartyjnych. Przesłanką, 
jaką się kierowałem, było istotne naruszenie 
procedury budżetowej, naruszenie przepisów 
prawa i naruszenie prawa radnego.

trudny rok, a budżet jeszcze trudniejszy!

Kiedy myślę o budżecie, od razu na-
suwa mi się pytanie, czy nowi rad-
ni, przyjmując w 2014 roku mandat 
radnego, są świadomi, jaką odpo-
wiedzialność za nasze miasto wzięli 
na swoje barki? Mieszkańcy zaufali 
młodości i świeżości w Radzie Mia-
sta, co jest swego rodzaju regułą  
w obecnych wyborach, tylko czy nie 
doprowadzi to swoistego „patu”?

Jako radny Rady Miasta Otwocka mam nie-
wątpliwie interes prawny i obowiązek dą-
żenia do prawidłowego kształtowania legal-
ności, gospodarności, rzetelności, celowości  
i ładu prawnego. W gestii organu stanowią-
cego, czyli każdego radnego indywidualnie, 
jest dążenie do takiego kształtowania pra-
wa lokalnego, aby nie rodziło negatywnych 
skutków w sferze prawa. Uważam, że wnio-
sek radnych PIS, CHIS i Radnych Bezpartyj-
nych zostały przyjęty jako autorski projekt 
wyżej wymienionej koalicji radnych bez ja-
kichkolwiek analiz finansowych i prawnych, 
bez uzgodnień czy też opinii organu wyko-
nawczego, czyli Prezydenta Miasta Otwoc-
ka. Podjęta uchwała niesie za sobą oprócz 
naruszenia prawa również niewykonalność 
niektórych nawet ciekawych rozwiązań.
Wiemy dobrze, że zgodnie z Konstytucją 
przepisy prawa są pewnego rodzaju zbiorem 
norm postępowania, które porządkują życie 
społeczne, wprowadzając ład i porządek. Do 
nich należy zaliczyć począwszy, od wcześniej 
wspomnianej, ustawy zasadniczej, również 
uchwały i zarządzenia porządkowe wydawa-
ne przez wójta, burmistrza, prezydenta mia-
sta lub inne organy administracji samorzą-
dowej. Zatem na Sesji Rady Miasta Otwocka 
poprzez nieuszanowanie i nieuwzględnienie 
przez radnych obecnej kadencji obowiązują-
cych przepisów, dokonało się złamanie i na-
ruszenie normy prawnej, jaką jest procedura 
dotycząca trybu prac nad projektem uchwa-
ły budżetowej Miasta Otwocka, przyjętym  
w poprzedniej kadencji przez radnych, uchwa-
łą Nr XLIX/384/10 Rady Miasta Otwocka  
w dniu 14 lipca 2010 roku. Ponieważ pro-
jekt uchwały był radnym znany przed wybo-
rami samorządowymi, od dnia 15 listopada 
2014 roku, a zaprzysiężenie nastąpiło w dniu  
2 grudnia 2014 roku, zatem nie ma podstaw 
do twierdzenia, że radni mieli mało czasu na 
zapoznanie się z uchwałą budżetową i na do-
konanie zmian poprawek lub innych przesu-
nięć w niej zgodnie z uchwałą, z przepisami 
prawa. Należy również przypomnieć, że do 
projektu budżetu żadna z komisji stałych nie 
wniosła uwag i wniosków, a uchwałę zamiast 
„odrzucić” zgodnie z zapisami w Statucie Mia-
sta Otwocka, to ją „niezaopiniowano”. Zatem 
mam wątpliwości co do zakresu prawidłowo-
ści i skutku głosowania.
Na sesji w dniu 30 stycznia 2015 roku Prze-
wodniczący Rady Miasta nie przeprowadził 
głosowania każdej autopoprawki Prezydenta 
Miasta Otwocka do uchwały budżetowej i do 
uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
tylko z niezrozumiałych względów doprowa-
dził do odrzucenia przez koalicję wszystkich 
autopoprawek, „in blok”. Jednym głosowa-

Dariusz Piętka, radny,
e-mail: dpietka@otwock.pl

niem rada z niezrozumiałych względów 
odrzuciła również wszystkie wcześniej 
wniesione własne wnioski do budżetu 
radnych PIS, jako wnioski Komisji Budżetu  
i Inwestycji. Następnie przedstawiono 
nowe wnioski klubu radnych: PIS, CHIS  
i Radnych Bezpartyjnych, które odrzucono 
i na sesji ponownie wniesiono poprawio-
ny nowy wniosek klubu radnych: PIS, CHIS 
i Radnych Bezpartyjnych (już kompletnie 
podpisany), które przegłosowano „in blok”.
I nasuwa się tu pytanie: Jak zapoznać się  
w całości i ze szczegółami z zakresem  
i kwotami zawartymi we wniosku? Wnie-
sienie wniosku zawierającego 190 zmian  
w trakcie trwania Sesji Rady Miasta Otwoc-
ka, zmienionego istotnie „na kolanie”  pod-
czas przerwy w posiedzeniu sesji, budzi 
istotne wątpliwości i zaniepokojenie. Każ-
dego człowieka wtedy może ogarnąć zanie-
pokojenie, czy nie ma uchybień. A grupa 
wpływowych radnych naciska: „głosuj za”. 
Dlatego nie głosowałem w ogóle.
Istotną ignorancją przepisów prawa moż-
na nazwać wprowadzenie do wydatków 
majątkowych wydatków bieżących. A już 
kuriozalnym jest łączenie w jednej pozycji 
i wydatków majątkowych, i bieżących. Jak 
zrealizować uchwałę budżetową, nie na-
ruszając przepisów praw? Jak pokryć nad-
wyżkę inwestycyjną prawie 1,5-milionową, 
dodatkowo wprowadzoną, jeżeli pieniądze 
te należą do tzw. znaczonych?
Wiedząc o skomplikowanej sytuacji go-
spodarczej i finansowej w kraju, związanej  
z brakiem równowagi finansowej budżetu 
centralnego, wynikającej z licznych wystą-
pień roszczeniowych grup społeczeństwa, 
wykorzystujących wybory prezydenckie i do 
parlamentu, należy tak kształtować budżet, 
aby jak najmniej był uzależniony od czynni-
ków zewnętrznych, niezależnych od miasta, 
aby nie borykać się ze swoistym zarządza-
niem „kryzysowym” finansami w gminie.
Zaplanowanie tak wielu inwestycji przez rad-
nych z koalicji budzi moje zdziwienie, ponie-
waż obietnice należy spełniać. A co będzie, 
jak zabraknie pieniędzy, tzw. „znaczonych”, 
przeznaczonych na inwestycje? Będzie dy-
lemat, co realizować w pierwszej kolejności,  
a co w drugiej. Wiadomo że na inwestycje te  
w drugiej kolejności może zabraknąć pieniędzy.
Ja jestem optymistą i życzę koalicji wytrwania 
w działaniach. 

PS W Otwocku nie ma dzielnic, tylko rejony 
zwyczajowo historycznie nazwane.

Dariusz  Piętka
Radny Miasta Otwocka



dzień kobiet
Dzień Kobiet jest świętem, którego początki sięgają starożytności. 
W Rzymie święto nazywało się Matronalia i było związane z ma-
cierzyństwem i płodnością. W tym dniu mężczyźni obdarowywali 
swoje żony upominkami oraz spełniali ich życzenia. Święto prze-
trwało do dziś i jest obchodzone 8 marca jako oficjalny dzień płci 
pięknej. Z tej okazji w sobotni wieczór, 7 marca Prezydent Miasta 
Otwocka Zbigniew Szczepaniak przy współpracy z Elwirą Kowal-
ską, animatorką kultury zaprosił wszystkie otwocczanki do Liceum 
Ogólnokształcącego im. K. I. Gałczyńskiego na spektakl „Moja 
Droga B.”. Tuż przed sztuką na scenę wszedł Zbigniew Szczepaniak  
i złożył najserdeczniejsze życzenia zebranym na sali przedstawi-
cielkom płci pięknej. Specjalnie dla kobiet w tym wyjątkowym 
dniu wystąpiła Małgorzata Bogdańska. Monodram jest sceniczną 
adaptacją książki – zbiorów felietonów Krystyny Jandy, o tym sa-
mym tytule. Spektakl wyreżyserował Marek Koterski. Sztuka jest 
przedstawieniem wszystkich problemów, z którymi spotyka się ko-

7 marca był dniem wyjątkowym. Prezydent miasta zbigniew Szczepaniak zaprosił otwocczanki na mono-
dram pt. „moja Droga B”. na gości czekało wiele atrakcji i niespodzianek.

bieta – czyli opowiada o życiu. Aktorka mówi o sobie i o wszystkich 
innych kobietach. Porusza tematy młodzieży, bezsenności, rodzi-
cielstwa, pracy, świata i lęku. Mówi o specyficznym spojrzeniu na 
świat, pragnieniach, żalach i niespełnionych marzeniach. 
Sztuka niewątpliwie miała w sobie wiele energii, ukazywała wiele 
emocji oraz zmuszała do refleksji. Po spektaklu prezydent Zbigniew 
Szczepaniak wręczył 30 kobietom wylosowanym z publiczności na-
grody ufundowane przez sponsorów – vouchery na zabiegi i usługi 
oraz bony na zakupy. Elwira Kowalska zaprezentowała natomiast 
projekt „Miss po 50”, którego jest ambasadorką. Następnie na sce-
nie wystąpił Michał Niemiec, który zaprezentował włoskie piosenki. 
Po części artystycznej na kobiety czekał poczęstunek. Zarówno przed, 
jak i po spektaklu kobiety mogły zrobić sobie szalone zdjęcie w foto 
budce i wykonać fotografię na okładkę Gazety Otwockiej. Na poże-
gnanie wszystkie panie otrzymały piękne tulipany oraz pocztówkę  
z życzeniami od Prezydenta Miasta Otwocka.
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Małgorzata Bogdańska: „Mała dziewczynko, nie bój się. Mała dziew-
czynko, kocham Cię. Mała dziewczynko, Ty wszystko możesz. Mała 
dziewczynko, ja Ci pomogę”… Z małą dziewczynką kojarzy mi się 
Otwock, niezwykłe miejsce na ziemi, jego lasy nieopodal  ul. Ponia-
towskiego, gdzie spędzałam cudowne wakacje  z moimi siostrami,  
kuzynami i przyjaciółmi. Tam robiliśmy domki z szyszek, kolek so-
snowych i mchu, a w zime kuligi. Mam bardzo liczną rodzinę, któ-
ra pochodzi  z Otwocka i wszyscy jesteśmy dla  siebie bardzo ważni, 
trzymamy sie razem. Od  zawsze moim wielkim marzeniem było móc 
zagrać w Otwocku, mieście  mojego dzieciństwa. I stało się dzięki 
osobistemu  zaproszeniu pana prezydenta Zbigniewa Szczepaniaka. 
Mam ogromną przyjemność zagrania dla Państwa monodramu MOJA 
DROGA B. autorstwa Krystyny Jandy  w adaptacji i reżyserii mojego  
męża  Marka Koterskiego.

Skąd pomysł na „Teatr w walizce”? 
Chciałam mieć coś całkiem mojego, co mogłabym grać, kiedy zechcę.
A w walizce? – żeby można było grać również tam, gdzie nie mają 
teatralnych warunków. Moim marzeniem jest, by Teatr w Walizce do-
tarł do jak największej liczby osób.
Ja mogę grać wszędzie, byle być blisko widza. Dlatego często gram 
mój monodram również charytatywnie – w więzieniach, noclegow-
niach dla bezdomnych, szpitalach, poprawczakach, ośrodkach dla 
uzależnionych… Oczywiście – najwięcej gram w Warszawie i w Pol-
sce. Ostatnio jednak reprezentowałam nasz kraj, grając po polsku, na 
największym międzynarodowym festiwalu monodramów na świecie 

– nowojorskim United Solo, a w marcu pokazuję monodram w Szwaj-
carii. Moim pierwszym sukcesem jest to, że spełniłam swoje marzenie  
z dzieciństwa, bo już od piątej klasy chciałam być aktorką. Przez  
25 lat w Teatrze Ochoty zagrałam ponad 30 głównych ról, m.in. Sonię 
w „Zbrodni i karze”, Ritę – w „Edukacji Rity” (ponad 400 przedsta-
wień),  Klarę w „Ślubach panieńskich” i – oczywiście – Małgorzatę,   
w sztuce mojego męża, Marka Koterskiego, bo przy niej się poznaliśmy. 
I w jego „Wszyscy jesteśmy Chrystusami” zagrałam moją najważniejszą 
filmową rolę – żony głównego bohatera, Adasia Miauczyńskiego. Ten 
film – o wychodzeniu z piekła alkoholizmu – ratuje niektórym życie.
No i wreszcie  – „Moja Droga B.”, nasze pierwsze wspólne teatralne 
dziecko. Jest to mój pierwszy monodram i zarazem potrójny debiut: 
autorski sceniczny Krystyny Jandy  (premiera odbyła się w jej Teatrze 
„Polonia”), Marek Koterski po raz pierwszy wyreżyserował nie swój 
tekst i ja po raz pierwszy gram monodram. Nie jest to spektakl tylko 
o kobietach czy tylko dla kobiet; jest o przeżywaniu życia „na całość”, 
na 100%. Moja bohaterka – tak jak i ja – jest kobietą, matką, aktorką. 
Strofowana przez męża, że nie powinna się tak spalać i wszystkiego 
przeżywać, mówi – „Ja   c h c ę   tak żyć!”. I ja chcę tak samo. Czasami 
jest mi trudno, ale tak wolę…
Niektóre kobiety po spektaklu mówią, że powinni zobaczyć to wszy-
scy faceci – po to, żeby zrozumieć jakie jesteśmy, bo „Baby są jakieś 
inne” – tytuł filmu Marka Koterskiego, w którym gram 7 „innych” bab.  
W życiu jest się widzem albo uczestnikiem.  Ja chcę być uczestnikiem… 

Dziękujemy serdecznie za rozmowę

Małgorzata Bogdańska urodziła się 25 lutego 1962 roku w Otwocku. Jej ak-
torskim debiutem była rola Zosi Szczękosi w filmie „OKRUCH LUSTRA”. 
Aktorka miała wtedy 16 lat. W 1981 roku rozpoczęła studia na Wydziale Ak-
torskim PWSFTviT w Łodzi. W 1986 roku ukończyła studia i zaczęła pracę  
w Teatrze Ochoty w Warszawie, gdzie gra do dziś.
Jedną z ważniejszych kreacji teatralnych aktorki była rola w „EDUKACJI 
RITY”. Małgorzata Bogdańska zagrała Ritę ponad 400 razy. W 2006 roku 
aktorka wystąpiła w filmie Marka Koterskiego „WSZYSCY JESTEŚMY CHRY-
STUSAMI”. Zagrała w nim Żonę Adasia. 

Marek Koterski (1942) to reżyser filmowy i teatralny, dramatopisarz. Re-
żyseruje wyłącznie swoje teksty. Jest autorem filmów ułożonych w cykl, dzię-
ki przewijającej się postaci głównego bohatera – Adasia Miauczyńskiego: 
„Domu wariatów”, „Nic śmiesznego”, „Ajlawju”, „Dnia świra” i „Wszyscy 
jesteśmy Chrystusami”. Opublikował wiele utworów literackich (dramaty, 
opowiadania) oraz prac krytycznych z zakresu literatury, teatru i filmu. Zbiór 
jego sztuk, zatytułowany „Dzień świra” nominowany był w 2003 roku do 
Nagrody Literackiej Nike. W ubiegłym roku do kin trafił najnowszy film Ko-
terskiego – „Baby są jakieś inne”.

Moim marzeniem jest, by teatr w walizce dotarł do jak największej liczby osób
Rozmowa z Małgorzatą Bogdańską, aktorką Teatru Ochoty w Warszawie
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Luty, piątek trzynastego. Niektórzy boją się tego dnia. Zwykłe za-
bobony. Umówiłem się dziś z Krzyśkiem, kierownikiem naszego 
Targowiska – ma mi opowiedzieć, jak to funkcjonuje. Jest mroźny 
poranek, szron pokrywa jeszcze kostkę brukową, a słońce powoli 
wyłania się zza horyzontu. Targowisko już żyje. Zanim poszedłem 
poszukać czegoś unikatowego, wszedłem do biura, w którym urzę-
duje Krzysiek. - Przyjeżdżają tu ludzie z różnych miejsc. Większość  
z nich żyje z tego. Prowadzą większy albo mniejszy interes – po gło-
wie przemknęła mi myśl, że ważne, żeby było na życie. - Jest wie-
lu lokalnych sprzedawców, ale przyjeżdżają też osoby z Garwolina, 
Mińska, Warszawy i innych zakątków naszego powiatu i wojewódz-
twa. Teraz jest dość spokojny okres. Zima zawsze taka jest. Poczekaj, 
aż zacznie się wiosna, wtedy targowisko dopiero nabierze kolorów. 
– Zacząłem się zastanawiać, co tak właściwie jest tu ciekawego.  
W sumie miejsce jak miejsce, ludzie handlują, sprzedają. Taka pra-
ca, trzeba jakoś na chleb zarobić. Zapytałem się, co ciekawego moż-
na tu znaleźć. – Myślę, że dostaniesz tu wszystko. Standardowo: 
warzywa, owoce, ciastka, ubrania, sprzęt gospodarstwa domowe-
go, chemię gospodarczą z Niemiec – po chwili zadumy dodał – ale 
są też osoby handlujące dość niepowtarzalnym towarem. Stare 
przedmioty, monety, jakieś pamiątki ze świata, drewniane zabawki, 
meble albo egzotyczne przyprawy. Towar jest naprawdę zróżnico-
wany, zresztą gdy pójdziesz na targowisko, to sam się przekonasz. 

– Jak wygląda życie po zamknięciu Targowiska? – zapytałem. –  
W brew pozorom targowisko żyje długo po opuszczeniu go przez ku-
pujących. Sprzedający często zostawiają po sobie śmieci. Porozrzu-
cane pudełka, kawałki warzyw, opakowania od ubrań. Ktoś to musi 
posprzątać. Poza tym są też wykonywane prace konserwacyjne, 
wymiany żarówek i tym podobne. Niekiedy targowisko służy jako 
miejsce do imprez. Na pewno pamiętasz w zeszłym roku blues ba-
zar albo zlot bmw.  Na tym zakończyliśmy rozmowę i poszedłem na 
targowisko. Pierwsze spostrzeżenie – kawał dobrej roboty, wszystko 
działa jak należy. Pamiętam jak przyjeżdżałem tu na zakupy jeszcze 
kilka lat temu z rodzicami. Nierówne kamienie ułożone na ziemi, 
można było sobie dosłownie nogi połamać, ogólnie bałagan. A te-
raz - europejski poziom. Kostka brukowa, zadaszenie, oświetlenie, 
mówiąc kolokwialnie – pełen wypas. Czego chcieć więcej? Ruszy-
łem naprzód, towarzyszył mi zgiełk tłumu i pytania „po ile”, „za ile”. 
Gdzieś w tle próbowała się przebić muzyka – jakaś orientalna, jakby 
ktoś grał na flecie. Po mojej prawej, starsza pani sprzedająca jaj-
ka i imbir w rozmowie z kimś powiedziała – jestem tu już prawie 
półtorej godziny, a nie zarobiłam nawet pięciu złotych. – Przeszła 
mi przez głowę myśl, że to przykre, ale suma summarum taki jest 
handel. Konkurencja jest duża, bo osób sprzedających podobny 
asortyment spotkałem tu jeszcze co najmniej pięć. Doszedłem do 
działu warzywnego. Spotkałem tam Pana Roberta, mówią tu na nie-

Jak funkcjonuje targowisko? z czego i jak żyją handlujący? Co ciekawego możemy znaleźć na naszym Tar-
gowisku miejskim? Odpowiedzi na te i inne pytania szukał michał Retman.

w dniu targowym
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go Rodrigez, handluje warzywami. Poprosiłem go, aby opowiedział mi  
o swojej pracy i jak wygląda jego życie po opuszczeniu targowiska. – 
Jestem tu w każdy dzień targowy, handluję tylko tutaj. To będzie 
już kilka ładnych lat. Wiele tu się zmieniło, oczywiście na lepsze. 
Żyję z handlu i rolnictwa, nic innego. W większości sprzedaję tylko 
swoje towary. Nie jest łatwo, bo konkurencja duża, ale na szczęście 
starcza na życie i są jakieś zyski. Pomyślałem, że wolę kupić pro-
dukty na targowisku, gdzie w większości ludzie sprzedają swojski 
towar. W hipermarkecie nie masz pewności, ile jest w tym chemii  
i skąd to przyjechało. Hiszpania? Włochy? W sumie nieistotne. Idąc 
dalej, nieopodal stoiska Pana Roberta spotkałem uroczą Panią Be-
atę, która handluje towarem dość niepowtarzalnym – drewnianymi 
zabawkami przywożonymi z Zakopanego. – Ludzie się interesują, 
podchodzą, pytają, kupują. Kolorowe zabawki i drewniane łyżki, de-
ski, kubki przyciągają wzrok ludzi. Robię też dekupaż (przyp. red. 
– technika oklejania na odpowiednio spreparowaną powierzchnię 
wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej, tzw. technika 
serwetkowa), a na innym targowisku sprzedaję biżuterię z Ameryki 
Południowej. Lubię to i żyje z tego. – Ciekawe zajęcie, zdecydowa-
nie niepowtarzalne na naszym targowisku. Idąc dalej uliczkami na-
szego targowiska mijałem stoiska z pościelą, zastawami stołowymi, 
ubraniami dla dzieci i dla dorosłych, chemią, gazetami, bibelotami 
i rzeczami do gospodarstwa domowego – rzucający się w oczy ist-
ny mur czajników – zarówno elektrycznych, jak i tradycyjnych. Mój 
wzrok przyciągnął starszy Pan przy skromnym stoliku z jakimś „że-
lastwem”. Kiedy podszedłem bliżej to spostrzegłem, że jest to stara 
kolekcja monet, medali, plakiet. – Kiedyś pracowałem jako górnik, 

w Zofii. To stamtąd teraz awanturują się górnicy o swoje pieniądze. 
Później byłem tokarzem, drwalem. Więcej mnie w domu nie było, 
niż byłem. Wyprzedaję swoją kolekcję, bo po co mi to już. Numi-
zmatyka to drogi interes, mało kogo stać na drogie monety, plakie-
ty, medale. Wiadomo, czym lepszy kruszec i czym mniejszy nakład, 
cena jest wyższa. Za to jak nakład jest 10 czy 20 milionów – to cena 
jest malutka. Ja tutaj nie mam drogich rzeczy, trochę starych mo-
net, troszkę medali, jakieś repliki. – Wiedza Pana Jurka – bo tak 
się nazywał  – zainspirowała mnie. Wie on bardzo wiele o historii, 
opowiadał mi o monetach, o plakietach, medalach. Świetny, bar-
dzo sympatyczny Pan. Chętnie jeszcze nie raz do niego wrócę. Gdy 
skierowałem się do wyjścia z targowiska, muzyka, o której wspomi-
nałem na początku zaczęła stawać się coraz głośniejsza. Zaintere-
sowało mnie to – bardzo przyjemna, wpadająca w ucho melodia. 
Gdy stanąłem w bramie, ku mojemu zdziwieniu zauważyłem trzech 
Indian (a przynajmniej tak mi się wydawało) grających na drewnia-
nych instrumentach. Po bokach ich sceny stały dwa namioty. Napis 
za nimi głosił: La-Paz-Bolivia, TOTORA, Juan Carlos Chuncho. To chy-
ba jednak nie Indianie, tylko Boliwijczycy. Chyba że w Boliwii też żyją 
Indianie? Postałem parę chwil i wsłuchiwałem się w egzotyczną mu-
zykę, która hipnotyzowała moje ciało. Gdy obudziłem się z transu, 
spojrzałem na zegarek i stwierdziłem, że najwyższa pora wracać do 
codziennych obowiązków. – Targowisko żyje swoim życiem, tu każ-
dy zna każdego, ludzie przyjeżdżają tu od lat. Są jak jedna wielka 
rodzina. Targowisko się zmieniło. Każdy pamięta, jak kiedyś tu było, 
nierówne kamienie i kałuże po deszczu. Teraz jest tu wszystko, wiele 
się zmieniło, ale ludzie wciąż pozostali ci sami.
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warto pomagać

Narodowy Dzień Chorego, co ksiądz może 
mi powiedzieć o tym dniu?
Jedenastego lutego obchodziliśmy Świato-
wy Dzień Chorego, który został ustanowiony 
przez Jana Pawła II. Papież Franciszek zwra-
ca się do wszystkich chorych, by łączyli się  
z cierpieniem Chrystusa oraz do osób, które 
zawodowo lub wolontaryjnie pomagają cho-
rym.  Ten dzień w szczególny sposób dotyka 
osób będących w hospicjach, a szczególnie 
dzieci będących pod opieką Promyczka, któ-
re spotyka cierpienie niezawinione.  

Jak wygląda pobyt chorego w hospicjum?
Podopieczni Domowego Hospicjum Dzie-
cięcego Promyczek w Otwocku przebywają  
w swoich domach rodzinnych. Hospicjum 
zaopatruje je w niezbędny sprzęt medyczny,  
a personel medyczny dostępny jest non stop. 
Dzięki temu rodzice czują się bezpieczni, bo 
wiedzą, że w każdej chwili mogą liczyć na 
naszą pomoc. Najdalsi nasi pacjenci znaj-
dują się w: Nowym Mieście nad Pilicą, pod 
Stoczkiem Łukowskim, w Pruszkowie oraz  
w Legionowie. Na dzień 17.02.2015 r. pod 
naszą opieką znajduje się 21 podopiecznych. 
Mimo że NFZ ogranicza naszą działalność 
do 11 dzieci, Fundacja Domowe Hospicjum 
Dziecięce Promyczek postanowiła nie odma-
wiać przyjęć ciężko chorych dzieci. Nie mo-

żemy zostawić rodziców, jak i dzieci samych 
sobie, gdyż wiemy, że bez opieki hospicjum 
będą cierpieć, a taka sytuacja jest niedopusz-
czalna. Dlatego w Promyczku znajduje się 
10 pacjentów ponad stan a jest to możliwe 
dzięki ludziom dobrej woli, którzy po złotów-
ce wspierają hospicjum oraz przekazują swój 
1% podatku. 

Czym jest śmierć, co jest dalej i jak wygląda-
ją ostatnie dni chorego w hospicjum?
Śmierć stanowi nieodłączny element funk-
cjonowania hospicjum. Ważną kwestią jest 
przygotowanie rodziny i dziecka do tego 
momentu. Bardzo często śmierć jest wy-

pierana przez fałszywą nadzieję. Nie znaczy 
to, że nadziei mieć nie wolno. Nadzieja jest 
potrzebna i ona umiera ostatnia. Jednak na-
dzieja musi być realna. Nie można mówić 
mamie, która widzi swoje dziecko nieprzy-
tomne, mające kilka oddechów na minutę, 
że wszystko będzie dobrze. Jest to czas, by 
powiedzieć zrobiła pani wszystko, co mogła, 
by ratować swoją córkę, ale w tej chwili jest 
czas, by się z nią pożegnać, gdyż wszystkie 
przesłanki medyczne pokazują nam, że wła-
śnie odchodzi. Często to dzieci przygotowu-
ją rodziców mówiąc im, że wiedzą, co się  
z nimi dzieje, instruując, jak ma wyglądać 
ich pogrzeb i jak chcą być ubrane. Dzieci 
pokazują, że wiedzą, iż umierają nawet nie 
mówiąc wprost. Posługują się, tzw. mową 
niewerbalną, sporządzą niepisany testament 
mówiąc „ten komputer nie będzie mi po-
trzebny, możesz oddać go siostrze” albo roz-
dając swoje ulubione rzeczy. Jest to sposób 
przekazu rodzicom. Zobacz, oddaję to, co 
było dla mnie cenne, zastanów się, po co to 
robie. Tego typu przekazów dla rodziców jest 
bardzo wiele. Jest to rodzaj zachęty i sposób 
w prowadzenia rodziców do świata przeżyć 
dziecka. Dziecko w ten sposób zaprasza do 
rozmowy, która jest bardzo trudna i bolesna. 
Dzieci nie boją się śmierci. Jest im przykro, że 
muszą zostawić to, co kochają: rodziców, ro-
dzeństwo, swoją pierwszą miłość. Bywa tak, 
że pytają rodziców „mamo, jeśli umrę, czy 
dalej będziesz mnie kochać” albo „jak my się 
poznamy w niebie? Przecież ty będziesz już 
starsza, a ja ciągle mały?” Czasem martwią 
się o rodziców „jak sobie poradzisz, kiedy 
mnie nie będzie?” Możemy powiedzieć, że 
sama śmierć nie jest dla nich straszna, tym 
bardziej, że wiele dzieci doświadcza jakby 
obecności osób z drugiego świata. Mówią, 
że kogoś widzą, że przychodzi do nich piękna 

Jak wygląda hospicjum? W jaki sposób placówka przygotowuje dzieci do 
śmierci? Michał Retman w rozmowie z ks. Pawłem Dobrzyńskim stara się 
przybliżyć problematykę działalności hospicjum.

foto: Jakub Szymczuk
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Co roku 11 lutego jest obchodzony Światowy 
Dzień Chorego. Jest to chrześcijańskie święto 
ustanowione w dniu 13 maja 1992 roku przez 
polskiego papieża Jana Pawła. 
W Otwocku obchody połączono z 15. rocz-
nicą uruchomienia Hospicjum Stacjonar-
nego im. św. Patryka przy ul. Narutowicza. 
Uroczystość zorganizowana przez Otwockie 
Towarzystwo Opieki Paliatywnej odbyła się 
w hospicjum. Na uroczystościach gościł dy-
rektor Mazowieckiego Centrum Leczenia 
Chorób Płuc i Gruźlicy Antoni Błachnio oraz 
władze Miasta Otwocka i Powiatu Otwockie-
go: Prezydent Zbigniew Szczepaniak, Członek 
Zarządu Powiatu Roman Zdunik, Starosta 
Mirosław Pszonka. Prezes OTOP Małgorzata 
Szwed podziękowała uczestnikom za przy-
bycie. Przekazano hospicjum ostatnią część 

Światowy dzień chorego 
11 lutego odbyły się 23. obchody Światowego Dnia Chorego. Uroczystości zostały 
połączone z 15-leciem Stacjonarnego Hospicjum im. św. Patryka. 

pani, która się uśmiecha i mówi, by się nie 
martwili, uspokaja je. Bardzo pięknie po-
kazany jest obraz śmierci i życia po śmierci  
w filmie „Niebo istnieje naprawdę”. Jest 
to obraz bliski każdemu z nas. Pokazuje, że 
śmierć jest przejściem do nowego życia,  
w którym spotykamy tych, których kochali-
śmy. Pokazuje, że oni żyją i czekają na nas, a 
do nowego życia wprowadza nas sam Jezus. 
Myślę, że dlatego dzieci umierają tak spokoj-
nie, a na twarzach ich pojawia się uśmiech, 
który daje nadzieję rodzicom pokazując, że 
jest im tam dobrze. Nasi pracownicy bardzo 
często towarzyszą w tych trudnych chwilach 
naszym podopiecznym do momentu przyje-
chaniapracowników zakładu pogrzebowego. 
Tak bardzo trudna wygląda część naszej pracy. 

Promyczek zajmuje się nie tylko wsparciem 
i pomocą medyczną, co jeszcze należy do 
waszej pracy?
Hospicjum Promyczek oprócz tej części du-
chowo-psychologiczno-medycznej prowadzi 
też część socjalną. Wiele rodzin będących 
pod opieką Promyczka jest bardzo biednych. 
Choroba dziecka spowodowała, że jeden  
z rodziców musi być ciągle w domu przy 
dziecku. Dlatego hospicjum pomaga na tyle 
ile może kupując: węgiel, lekarstwa, jedze-
nie, pampersy czy w sytuacjach bardzo trud-
nych udziela wsparcia finansowego lub po-
szukuje mieszkania pisząc pisma do różnych 
instytucji lub władz samorządowych, gdyż 
dziecko w takich warunkach nie może prze-
bywać, bo to zagraża jego życiu i zdrowiu.

Jak można pomóc hospicjum? 
Przede wszystkim jest teraz czas rozliczania 
pitów.  Wiele osób w ogóle nie przekazuje 1%. 
Jeśli każdy by sobie uświadomił, że to nic nie 
kosztuje, a złotówka naprawdę pomaga, to 
pomógłby naszym podopiecznym. Dlatego 
zachęcam do podzielenia się swoim nawet 
najmniejszym 1% z podopiecznymi hospicjum 
Promyczek. Po drugie na stronie hospicjum-
promyczek.pl jest nasza elektroniczna ulotka, 
wystarczy ją skopiować lub wejść na nasze-
go facebooka i przesłać do znajomych. Po 
trzecie, firmy mogą przekazywać darowizny,  
a później odliczyć sobie darowiznę od podat-
ku. Po czwarte pomocne jest organizowanie  
w swoich firmach, szkołach różnych akcji 
wspierających i promujących hospicjum Pro-
myczek. A z tego miejsca bardzo dziękuję  
w imieniu przede wszystkim naszych pod-
opiecznych i ich rodzin oraz naszych pracow-
ników wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
do tej pory wspierali naszą działalność. Dzięki 
wam pod naszą opieką znajduję się 21 dzieci  
i wierzymy, że dzięki waszej pomocy będzie-
my mogli jeszcze skuteczniej pomagać.

Dziękuję za rozmowę

zakupionych telewizorów – wiąże się to  
z akcją wyposażania pokojów pacjentów ho-
spicjum w sprzęt RTV. Kolejnym etapem mo-
dernizacji hospicjum jest projekt wymiany 
wyposażenia – na uroczystości przekazano 
także 5 szafek przyłóżkowych. Prezes Szwed 
podziękowała młodzieży z Gimnazjum nr 2  
w Otwocku za zaangażowanie w wolontariat. 
Młodzież czynnie uczestniczy w życiu hospi-
cjum i OTOP-u angażując się w takie akcje 
jak „Pola Nadziei” i „Hospicjum to też życie”. 
Uczniowie w Światowym Dniu Chorego wrę-
czyli wszystkim pensjonariuszom upominki 
w postaci kubków i kwiatów. 
Wszystkim chorym życzymy powrotu do 
zdrowia i dużo radości z życia, zaś hospicjum 
i jego pracownikom dużo wytrwałości i zaan-
gażowania w wykonywane obowiązki.
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Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Marii Konopnickiej  
w Otwocku przy ul. Majowej 17/19  odznacza się bardzo dobrą 
bazą lokalową, znajdują się w nim nowoczesne i dobrze  wypo-
sażone gabinety dydaktyczno-terapeutyczne, sale rehabilitacyjne, 
logopedyczne, wczesnego wspomagania, specjalistyczny sprzęt 
przystosowany do nauczania, usprawniania uczniów z obniżoną 
sprawnością intelektualną. Do dyspozycji dzieci poruszających się  
na wózkach jest winda. Dziećmi i młodzieżą opiekuje się wysoko 
wykwalifikowana  kadra pedagogiczna przygotowana do pracy  
z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych: psycholodzy, 
pedagodzy, logopedzi, reedukatorzy, rehabilitanci.

W skład naszego  Ośrodka wchodzą: 
    Przedszkole Specjalne nr 1,
    Powiatowa Szkoła Podstawowa nr 1,  
    Powiatowe Gimnazjum  nr 1,
    Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3,  
    Szkoła Przysposabiająca do Pracy, 
    Internat.

W Ośrodku funkcjonują zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla dzie-
ci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. 
Placówka organizuje też wczesne wspomaganie rozwoju, które obej-
muje wielospecjalistyczne oddziaływanie skierowane na dziecko  
i jego potrzeby. W ramach wczesnego wspomagania organizuje się 
pomoc w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie. Zajęcia prowadzo-
ne są przez wykwalifikowanych specjalistów z zakresu: logopedii, 
integracji sensorycznej, psychomotoryki, usprawniania ruchowego, 
metody Weroniki Sherborne, metody  Knill, pedagogiki specjalnej  
i psychologii. Niezbędnym dokumentem do zakwalifikowania dziec-
ka do zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju jest opinia 
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. 

Kiedy warto skorzystać z wczesnego wspomagania rozwoju? Gdy 
dziecko: 
– ma trudności z koncentracją uwagi,
– uderza głową, namiętnie huśta się, kołysze,
– ma problemy z utrzymaniem równowagi,
– wciąż się potyka, jest niezdolne ruchowo,
– ma problemy z artykulacją (opóźnienie rozwoju mowy),
– jest nadwrażliwe na światło i jaskrawe kolory,
– przejawia słabą lub nadmierną wrażliwość na ból,
– nie lubi przytulania, lub ciągle się ociera, drapie, uderza,
– preferuje tylko pewne typy jedzenia lub przejada się aż do nudności,
– jest nadwrażliwe na dźwięki,
– unika chodzenia boso lub chodzi na palcach,
– ciągle narzeka na metki,
– nie lubi się ubierać, preferuje niektóre ubrania (bardzo miękkie, 
bardzo szorstkie, przylegające do ciała),
– ma trudności z rysowaniem, wycinaniem,
– zbyt lekko lub zbyt mocno ściska przedmioty,
– ma trudności ze zrozumieniem poleceń;

Ośrodek z dobrym klimatem
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy 
ul. Majowej 17/19 to  jedyny w powiecie otwockim specjalistyczny zespół szkół  
dla uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowa-
nym, znacznym i głębokim oraz niepełnosprawnością sprzężoną.

Na każdym poziomie nauczania, za zgodą organu prowadzącego, 
może być organizowane nauczanie indywidualne.

Misja naszego Ośrodka brzmi: Uwierz w siebie – potrafisz to zro-
bić – inspiruje uczniów, zachęca do pokonywania barier związa-
nych z niepełnosprawnością i powoduje większą  wiarę w siebie, 
swoje możliwości. Rozwijane są więc zainteresowania, odkrywane 
są talenty, wychowankowie są wspomagani w osiągnięciu sukce-
su. Działają koła: sportowe, turystyczne, teatralne, plastyczne, in-
formatyczne, muzyczne, taneczne, dziennikarskie, fotograficzne, 
chór. Wychowankowie redagują gazetkę „Szkolna Ławka”. 

Uczniowie korzystają z hipoterapii, dogoterapii, przyswajają  wia-
domości i umiejętności w akademii zdrowia, realizują projekty,  
programy profilaktyczne, ekologiczne, turystyczne, językowe. Nasi 
wychowankowie zdobywają też wiedzę o świecie podczas licznych 
wycieczek, które organizujemy w kraju i poza jego granicami.
Uczniowie ze względu na różnorodność zajęć, wspaniałą, rodzinną 
atmosferę w Ośrodku, poczucie bezpieczeństwa oraz profesjonal-
ne, ciepłe podejście kadry pedagogicznej bardzo lubią placówkę  
i chętnie w niej przebywają. 
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Najwyższa pora rozkręcić dwa kółka! Grzegorz Wajs i ekipa Po-
land Bike zapraszają w niedzielę, 29 marca do Otwocka na pierw-
szy etap cyklu wyścigów amatorów na rowerach górskich LOTTO 
Poland Bike Marathon 2015. Oddalony od Warszawy o zaledwie  
20 km Otwock trzeci raz z rzędu znalazł się na mapie Poland Bike, 
ale po raz pierwszy stanie się inauguracyjną areną cyklu. Będzie 
to szczególny etap, bo upamiętniający zmarłego w ubiegłym roku 
Andrzeja Litwinienko, wspaniałego kolarza z Otwocka, wielkiego 
przyjaciela Poland Bike Marathon. Kolarskie Miasteczko, Biuro Za-
wodów, start i meta wyścigów, tak jak przed rokiem, znajdą się na 
stadionie OKS Start Otwock przy ul. Sportowej 1. 
– Zapraszam do Otwocka na przywitanie wiosny na dwóch kół-
kach – mówi organizator LOTTO Poland Bike Marathon Grzegorz 
Wajs. – To będzie trzecia nasza wizyta w Otwocku, ale pierwsza 
bez Andrzeja Litwinienko. Był cudownym człowiekiem, oddanym 
kolarstwu, wielokrotnie startował i stawał na podium Poland Bike 
Marathon. W jego mieście, Otwocku, oddamy mu wyjątkowy 
hołd. Andrzej zasłużył na to, jak nikt inny.
Trasa LOTTO Poland Bike Marathon w Otwocku wiedzie szlakami  
i duktami leśnymi Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Od ponad 
stu lat ten teren to tzw. zielone płuca stolicy, gdzie znajdziemy ko-
rzystny mikroklimat, a balsamiczny aromat sosen sprzyja wielogo-
dzinnym pieszym i rowerowym wędrówkom. Zwolennicy mocniej-
szych wrażeń też znajdą tu coś dla siebie. Wielkie piaskowe wydmy 
porośnięte sosnowymi borami, ukształtowane przez naturę przed 
tysiącami lat, do tego podmokłe torfowiska, mogą stanowić nie 
lada wyzwanie nawet dla bardzo wymagających miłośników jazdy 
na rowerach górskich. Krótszy dystans MINI zamknie swoją rundę 
w okolicy Celestynowa, natomiast dłuższy MAX pojedzie dalej na 
południe, gdzie teren jest jeszcze mocniej pofałdowany.
Rywalizacja rozegra się tradycyjnie na trzech dystansach: MAX (59 km), 
MINI (26 km) oraz FAN (7,5 km – dla uczniów i uczennic szkół pod-
stawowych, otwarte mistrzostwa Otwocka w kolarstwie górskim). Na 
terenie Miasteczka Poland Bike na stadionie OKS Start Otwock swoje 
wyścigi Mini Cross będą mieli też najmłodsi w wieku 2–4 i 5–6 lat.

BiurO zawOdów
Stadion OKS Start Otwock, ul. Sportowa 1 (Miasteczko Poland 
Bike) – 28 marca (sobota) godz. 15.00–19.00 oraz 29 marca (niedziela)  
godz. 8.30-11.00 (dystans FAN) i godz. 8.30–12.00 (dystanse MINI i MAX)

PrOGraM zawOdów
8.30–11.00 – zapisy w Biurze Zawodów (dystans FAN) 
8.30–12.00 – zapisy w Biurze Zawodów (dystanse MINI i MAX) 
9.00–10.30 – zapisy w Chatce Małolatka (dystans Mini Cross) 
10.45 – start Mini Cross (2–4 i 5–6 lat) na terenie Miasteczka Poland Bike
11.10 – ustawianie zawodników na starcie dystansu FAN (sektor I –
rocznik 2001–2004, sektor II – rocznik 2005–2008) 
11.15 – start dystansu FAN (7,5 km) 
12.20 - ustawianie zawodników w sektorach (I–X) na starcie dystan-
sów MAX i MINI
12.30 – start dystansów MAX (59 km) i MINI (26 km) 
12.45 – dekoracja dystansów FAN i Mini Cross oraz losowanie nagród 
dla uczestników
15.45 – dekoracja dystansów MINI i MAX oraz losowanie nagród 
dla uczestników

dOdatkOwE iNfOrMacjE
Podczas maratonu będzie funkcjonował elektroniczny system pomia-
ru czasu (start i meta) oraz na trasie kontrolna mata elektronicznego 
pomiaru czasu. Po zakończeniu zawodów zawodnicy otrzymają swój 
wynik SMS-em (warunek – przy rejestracji należy podać nr telefonu 
komórkowego). W Miasteczku Poland Bike będzie można skorzystać 
z bezpłatnego serwisu rowerowego firm OLSH i Beat Bike (regulacje 
sprzętu, hamulce, przerzutki, wymiana dętek, serwis postartowy). 
Dla wszystkich uczestników maratonu bufety na trasie i w Miasteczku 
Poland Bike („kolarski makaron”, ciasta, ciasteczka, owoce, batony, 
napoje, izotoniki itp.). Dla dzieci – Chatka Małolatka (malowanie bu-
ziek, zajęcia i zabawy plastyczne, edukacyjne i integracyjne konkursy 
pod okiem wyspecjalizowanych animatorów).
http://www.polandbike.pl/index.php?action=news&id=97

i etap LOttO Poland Bike Marathon w Otwocku organizowany jest we współpracy z urzędem Miasta Otwocka i klubem OkS Start Otwock.

ruszamy! Otwock na inaugurację



mieszkańcy Otwocka uczcili narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych uczestnicząc 

m.in. w biegu przełajowym „Wilczym 
Tropem”. muzeum ziemi Otwoc-

kiej tego dnia zmieniło się w jedno  
z głównych miejsc tegorocznych 
obchodów narodowego Dnia Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych.

ideą biegu edukacyjnego „Tropem 
Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych” było przede wszystkim 
oddanie hołdu żołnierzom polskie-
go podziemia działającego w la-
tach 1944–1963. Bieg w tym roku 

odbył się po raz trzeci, zaś dopiero 
po raz pierwszy w naszym mie-
ście – jego dystans to symboliczne  
1963 metry. Bieg cieszył się bardzo 
dużym zainteresowaniem ze strony 
mieszkańców – wzięło w nim udział 
ponad 450 osób! Każdy uczestnik 
otrzymał pakiet startowy (koszulkę) 
oraz po dobiegnięciu do mety  –  me-
dal pamiątkowy. Po biegu na uczest-
ników na terenie muzeum ziemi 
Otwockiej czekało wiele atrakcji. 
Każdy uczestnik pikniku mógł upiec 
kiełbaskę przy ognisku bądź skoszto-
wać specjału kuchni polowej – pysz-
nego bigosu. Gdy biegacze chwilę 
odpoczęli, byli świadkiem odbicia 

żołnierza aK z posterunku nKWD. Po 
inscenizacji dzieci mogły porozmawiać 
z żołnierzami oraz przejechać się na ko-

niu. Dla starszych w głównym holu mu-
zeum ziemi Otwockiej odbyły się: występ 

kapeli miejskiej „Seniores Ramoles Granda 
Banda” oraz prelekcja nt. iV Rejonu „From-

czyn” armii Krajowej i referat nt. „Żołnierzy 
podziemia niepodległościowego”. Organiza-
torem biegu, pikniku historycznego i prelekcji 

było miasto Otwock, a obchodom patronował 
prezydent miasta zbigniew Szczepaniak.





Msza za wyklętych
Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Otwoc-
ku rozpoczęły się mszą świętą w intencji Żołnierzy Wyklętych. Po nabożeństwie  
przy ul. Kościuszki 5 nastąpiło odsłonięcie tablicy upamiętniającej Otwockiego Żołnierza 
Niezłomnego – plutonowego podchorążego Wojciecha Szpakowskiego ps. „Wojtek”.

1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto to 
jest przypada na rocznicę zamordowania siedmiu polskich oficerów oraz człon-
ków Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” przez komunistów w więzieniu moko-
towskim w 1951 roku. Święto zostało ustanowione z inicjatywy Lecha Kaczyń-
skiego w 2011 roku. W tym roku Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
obchodziliśmy już po raz piąty. Msza święta w intencji Żołnierzy Wyklętych od-
była się w kościele parafialnym pw. św. Wincentego a’Paulo, a eucharystię za 
duszę poległych sprawował proboszcz ks. Bogdan Sankowski. We mszy wzięli 
udział: bohater wojenny Walerian Kamiński, przedstawiciele samorządu miej-
skiego, umundurowana kompania honorowa Jednostki Strzeleckiej 1019 oraz 
poczty sztandarowe i mieszkańcy. Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy w kolumnie 
przemaszerowali w kierunku ul. Kościuszki 5, gdzie przy domu, w którym mieszkał 
nasz Otwocki Żołnierz Wyklęty – Wojciech Szpakowski ps. „Wojtek” została usta-
wiona tablica upamiętniająca jego osobę. Uroczystości przy tablicy rozpoczęły się 
od wstępu historycznego zaprezentowanego przez Agnieszkę Ziubińskią oraz przemó-
wień Prezydenta Miasta Otwocka Zbigniewa Szczepaniaka i Kacpra Dziwoty z Ruchu 
Narodowego. Prezydent Zbigniew Szczepaniak powitał wszystkich zgromadzonych sło-
wami: „Zgromadziliśmy się w tym symbolicznym dla naszego miasta miejscu, aby uczcić 
pamięć i honor Żołnierza Niezłomnego Wojciecha Szpakowskiego ps. «Wojtek», a tym 
samym wszystkich pozostałych Żołnierzy Wyklętych, aby pamięć o nich nie została ska-
zana na zapomnienie. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy, Słowa 
Zbigniewa Herberta o Żołnierzach Wyklętych zbyt długo były prawdziwe”. Prezydent tak-
że przybliżył sylwetkę „Wojtka”*. Po tych słowach oficjalnie odsłonięto tablicę upamięt-
niającą, zaś Jednostka Strzelecka 1019 przeprowadziła Apel Pamięci. Następnie każdy  
z uczestników mógł osobiście złożyć hołd bohaterowi. Pod koniec uroczystości głos zabrał 
Walerian Kamiński, który opowiedział o swoich losach.

* O historii Wojciecha Szpakowskiego ps. „Wojtek”, Waleriana Kamińskiego i Tadeusza 
Sułowskiego ps. Tadek mogą Państwo przeczytać w Wydaniu Specjalnym Gazety Otwoc-
kiej poświęconej Narodowemu Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
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Odznaczenia 
dla Wykletych

Trzecią, a zarazem ostatnią częścią uroczysto-
ści związanych z otwockimi obchodami Na-
rodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
było wręczenie „Złotych Sosenek” kombatan-
tom oraz koncert patriotyczny. Uroczystość 
odbyła się w sali Powiatowego Młodzieżo-
wego Domu Kultury. W uznaniu za zasługi i 
odwagę w walce o niepodległą Polskę najwyż-
szym miejskim odznaczeniem – „Złotymi So-
senkami” Prezydent Miasta odznaczył – Wa-
leriana Kamińskiego i Tadeusza Sułowskiego. 
Zbigniew Szczepaniak wręczył bohaterom 
„Złote Sosenki” oraz w imieniu swoim i miesz-
kańców podziękował za zasługi i niezłomność. 
Kombatanci po odebraniu odznaczeń przed-

Ukoronowaniem tegorocznych miejskich obchodów narodowego Dnia Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych był koncert patriotyczny Teatru muzycznego  
„Od Czapy”. Podczas uroczystej gali „złotymi Sosenkami” odznaczono: Tade-
usza Sułowskiego i Waleriana Kamińskiego – Otwockich Żołnierzy Wyklętych.

stawili osobom zebranym na uroczystości hi-
storię swojej walki. Po uroczystości odbył się 
patriotyczny koncert Garwolińskiego Teatru 
Muzycznego „Od Czapy” pt. „Wilczy Ślad Pio-
senki Niezłomnych” w aranżacji Lidii i Marcina 
Pospieszalskich. Artyści zaprezentowali pio-
senki patriotyczne z czasów II Wojny Świato-
wej, m.in. „Partyzanci – wolni ludzie”, „Party-
zantem być to dzika rozkosz”.
Koncert był okazją do zaprezentowania naj-
nowszego wydania specjalnego „Gazety 
Otwockiej” poświęconego Narodowemu Dniu 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W wydaniu opu-
blikowano m.in. dwa wywiady z odznaczonymi 
1 marca otwockimi Żołnierzami Wyklętymi.

Tadeusz Sułowski ps. „Tadek”, urodzony 
4 lutego 1929 roku w Warszawie. Żoł-
nierz Armii Krajowej w formacji 7. Pułku 
Piechoty Okęcie „Garłuch”. Brał udział  
w walkach o warszawskie Okęcie. Po klę-
sce dołączył i walczył w wojskach party-
zanckich pod Warszawą. Za swoje męstwo 
i walkę w obronie narodu po zakończeniu 
działań II Wojny Światowej był wielokrot-
nie represjonowany i 6 lat więziony przez 
władze komunistyczne. Zwolniony dopie-
ro w 1954 roku. Odznaczony za męstwo  
i odwagę Krzyżem Walecznych.

Walerian Kamiński, urodzony 27 listopada 
1924 roku. Walczył w ruchu oporu Armii 
Krajowej oddział „Obroża”. Wielokrotnie 
ranny, aresztowany i bity przez Milicję 
Obywatelską oraz Urząd Bezpieczeństwa. 
Za walkę w AK zamordowano całą jego 
rodzinę. Wraz z lokalnym ruchem oporu 
uczestniczył w akcji „Skrytego” polegają-
cej na zamachu na niemiecki pociąg pod 
Pogorzelą. We wrześniu 1944 roku uciekł 
z aresztu z obawy przed rozstrzelaniem za 
służbę w Armii Krajowej. Jako ochotnik 
dołączył do jednostki biorącej udział w wy-
zwoleniu Majdanka. W 1974 roku ujawnił, 
że pełnił służbę w AK. W Sępólnie Krajew-
skim założył bezpłatne biuro dla Ludzi Po-
szkodowanych przez III  Rzeszę i Związek 
Radziecki. Odznaczony najwyższym chrze-
ścijańskim odznaczeniem – Narodowym 
Orderem Legii Honorowej.

,
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