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Nowa Wiceprezydent
W dniu 1 kwietnia prezydent Zbigniew Szczepaniak powołał na stano-
wisko wiceprezydenta Agnieszkę Wilczek, która zastąpiła na tej funkcji 
Artura Grzegorza Brodowskiego 
Agnieszka Wilczek jest ekspertem w dziedzi-
nie zarządzania, w tym zarządzania finansami. 
Absolwentka Politechniki Warszawskiej i Szko-
ły Głównej Handlowej na kierunku zarządza-
nie finansami oraz Uniwersytetu Warszaw-
skiego na kierunku zarządzanie jednostkami 
organizacyjnymi, Rzeczoznawca Majątkowy.                                                            
W swojej dotychczasowej pracy pełniła 
funkcje eksperckie i kierownicze głównie 
w instytucjach sektora samorządowego  
i rządowego. Od wielu lat związana zawo-
dowo z Ministerstwem Finansów.
Odpowiedzialna za obszar zarządzania 
projektami rządowymi, w  tym zarządza-
nie finansami, zamówienia publiczne, za-
angażowanie specjalistów i planowanie 
przedsięwzięć.

Z doświadczeniem w pozyskiwaniu funduszy 
UE, wiedzą z zakresu przygotowania i rozli-
czania unijnych projektów Agnieszka Wilczek 
realizowała inwestycje rządowe, współpraco-
wała z placówkami oświatowymi w zakresie 
infrastruktury, zajmowała się promocją  i dzia-
łaniami informacyjnymi w projektach unijnych.
Jest zwolennikiem tezy, że o człowieku 
świadczą nie słowa, a czyny. W Ministerstwie 
Finansów pozostawia po sobie najnowocze-
śniejsze w administracji rządowej w Polsce 
Centrum Przetwarzania Danych, zbudowane 
od podstaw w latach 2009–2010.  
Agnieszka Wilczek jest rodowitą otwocczan-
ką, przygotowaną, aby swoje umiejętności, 
doświadczenie i życiową energię wykorzystać 
dla prowadzenia spraw społeczności lokalnej.

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym 
Urzędu Miasta Otwocka wiceprezydent 
Agnieszce Wilczek podlegać będą wydziały  
i jednostki organizacyjne realizujące zadania 
z zakresu: oświaty, pomocy społecznej, go-
spodarki lokalami, kultury, sportu i promocji.

Z okazji 10-lecia funkcjonowania na rynku wydawniczym jako „Tygodnik Regionalny” 
wydawany przez Spółkę „TR Maciejewscy” składam serdeczne gratulacje 

i życzenia dalszej owocnej pracy dziennikarskiej i wydawniczej ku zadowoleniu Czytelników. 
Pragnę jednocześnie podziękować Wydawcy i Redakcji za lata niezwykle trudnej pracy, 

ale jednocześnie jakże pięknej, bo podejmowanej w służbie publicznej. 
Dziękuję za minioną dekadę współpracy z Samorządem Miasta Otwocka.
Życzę całemu Zespołowi „Tygodnika Regionalnego” dalszych sukcesów, 

satysfakcji z wykonywanej pracy i wielu pozytywnych informacji 
do przekazania Mieszkańcom Otwocka.  

Redakcja
„Tygodnika Regionalnego”

Wydawca
Zarząd „TR Maciejewscy” sp. j.

Zbigniew Szczepaniak
Prezydent Miasta Otwocka

Wiceprezydent Agnieszka Wilczek



Dla lokalnych przedsiębiorców
Forum Przedsiębiorców Powiatu Otwockie-
go, mając na uwadze dobro mieszkańców, jak 
i inwestorów oraz jednocząc potrzeby lokal-
nego biznesu, utworzyło Radę Przedsiębior-
ców. W ramach cyklicznych zebrań otwoccy 
przedsiębiorcy 12 marca 2015 r. spotkali się 
z Prezydentem Miasta Otwocka Zbigniewem 
Szczepaniakiem, Wiceprezydentami Artu-
rem Brodowskim i Piotrem Stefańskim oraz 
Przewodniczącym Rady Miasta Jarosławem 
Margielskim. Rada Przedsiębiorców jako nie-
oficjalny organ doradczy prezydenta poru-
szyła na spotkaniu następujące zagadnienia:
• drogi powiatowe – największy problem dla  
władz miasta i inwestorów,
•  budżet miasta na 2015 rok,
• wprowadzenie płatnego parkowania  
w strefie centrum.

Spotkania Rady Przedsiębiorców z władzami 
miasta będą odbywały się cyklicznie.
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Wiosenne porządki trwają
Akcja „zima” dobiegła końca. Służby komunalne rozpoczynają porządkowanie miasta
Za utrzymanie porządku po zimie na gminnych ulicach i chodnikach 
odpowiada wyłoniona w przetargu firma Remondis. Prace porząd-
kowe trwają od połowy marca. Obecnie z chodników i ulic jest usu-
wany zalegający piasek, który w okresie zimowym został wysypany 

razem z solą. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na 
prace porządkowe i pielęgnację zieleni w parku miejskim, otwoc-
kich skwerach, rondach i pasach zieleni.

Wielkanocny asortyment 
na Targowisku Miejskim przy ul. Batorego

Zapraszamy we wtorki, piątki i soboty
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W dniu 24 marca 2015 r. zmarł

MarEk PrEjs

Wyrazy głębokiego współczucia
i słowa wsparcia w trudnych chwilach

dla Rodziny i Bliskich

Zarząd i Pracownicy 
Otwockiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji 

Z największym smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Marka PrEjsa
Kierownika Otwockiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji

Łączymy się w bólu z Rodziną Zmarłego 
i składamy Jej wyrazy głębokiego współczucia.

Prezydent Miasta Otwocka
Zbigniew Szczepaniak

i Pracownicy Urzędu Miasta Otwocka

Samorządowcy z Otwocka 
na drugim miejscu
W ostatni weekend marca drużyna samorządowców z powiatu 
otwockiego wzięła udział w XVII Mistrzostwach Polski Radnych  
w Halowej Piłce Nożnej. Mecze rozgrywane były w miejscowości 
Bucz, a organizatorem mistrzostw był Powiat Wolsztyński. W rywa-
lizacji udział wzięło 9 drużyn z terenu całej Polski. Samorząd Miasta 
Otwocka reprezentowali: przewodniczący Rady Miasta Jarosław Mar-
gielski, radny Jakub Kosiński, radny Dariusz Piętka i naczelnik Wy-
działu Gospodarki Lokalami Grzegorz Sitek. Reprezentacja powiatu 
otwockiego zajęła w mistrzostwach II miejsce. 

TErEsiE ruTkowskiEj
oraz Jej Najbliższym

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

męża
składa Agnieszka 

Podziękowanie za wspaniałą opiekę i leczenie 
ordynatorowi Oddziału Chirurgii Powiatowego 
Centrum Zdrowia w Otwocku dr. Pawłowi Sa-
wińskiemu, dr Marii Huk oraz całemu persone-
lowi składa wdzięczna pacjentka kapitan Ma-
ria Teresa Dudzicka, kombatant.
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Boisko w Świdrze 
do remontu
Miasto Otwock przystąpi niebawem do wykonywania projektu 
modernizacji i rozbudowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 5  
w Świdrze. Obecnie wyłaniany jest wykonawca planu projekto-
wego budowy. Według zamierzeń płyta boiska ma być gruntow-
nie zmodernizowana. Dodatkowo wybudowane zostaną: cztero-
torowa bieżnia, a także rzutnia do pchnięcia kulą i skocznia do 
skoku w dal wraz z rozbiegiem. 
W pierwszej połowie kwietnia znane będą koszty wykonania doku-
mentacji projektowej. W budżecie Miasta Otwocka na 2015 r., na 
modernizację boiska przy Szkole Podstawowej nr 5 zabezpieczono 
kwotę 420 tys. zł.  

Modernizacja PKP
W piątek, 13 marca, odbyło się spotkanie w sprawie omó-
wienia planów modernizacji linii kolejowej w naszym mie-
ście. Poruszono na nim ważne kwestie związane z dobrem 
mieszkańców oraz zgłaszano poprawki.

Od dłuższego czasu wiadomo, iż PKP przy konsultacji z zarząd-
cami dróg planuje rozbudowę oraz modernizację linii kolejowej. 
W auli Urzędu Miasta Otwocka 13 marca odbyło się spotkanie 
w sprawie omówienia planów związanych z tą inwestycją na od-
cinku Świder-Śródborów. W spotkaniu uczestniczyli: Prezydent 
Miasta Zbigniew Szczepaniak, Wiceprezydent Piotr Stefański, 
Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Margielski, Naczelnik Wy-
działu Inwestycji Urzędu Miasta Otwocka Anna Gut, Naczelnik 
Wydziału Planowania Przestrzennego Elżbieta Salamończyk, Na-

czelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Andrzej Hałaczkiewicz, 
przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku oraz rad-
ny Dariusz Piętka. W planach uwzględniono modernizację pero-
nów wraz z wybudowaniem przejść podziemnych oraz omawiano 
możliwe scenariusze przebudowy dotychczasowych przejazdów 
kolejowych i tunelu. W trakcie spotkania interpretowano i oma-
wiano plany, zaś przedstawiciele samorządu i naczelnicy wydzia-
łów Urzędu Miasta zgłaszali swoje uwagi. Ważnym tematem było 
uwzględnienie w planach PKP inwestycji wchodzących w zakres 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w szczególności tych, 
dotyczących rozbudowy sieci ścieżek rowerowych. W związku  
z tym postanowiono doprowadzić ciąg pieszo-rowerowy do sa-
mego dworca, aby mieszkańcy mogli dojeżdżać jednośladami bez-
pośrednio do stacji i przesiadać się do pociągów. Kolejną ważną 
uwagą było uwzględnienie w planach przyłączenia do systemu 
monitoringu miejskiego w przejściach podziemnych – ma to na 
celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na stacji kolejowej. 
Następne spotkanie z przedstawicielami PKP jest przewidziane  
w najbliższym czasie, zostaną wtedy przedstawione plany, w któ-
rych będą uwzględnione zgłoszone na spotkaniu uwagi.
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Odbiór odpadów wielkogabarytowych
Przypominamy o zbliżających się marcowych i kwietniowych terminach odbioru odpadów wielkogabarytowych z zabudowy 
jednorodzinnej. Dni odbioru znajdują się w harmonogramach dla poszczególnych rejonów i są następujące:

W ramach niniejszej zbiórki będą odebrane wszystkie odpady wielkogabarytowe, tj. stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóż-
ka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wystawione poza ogrodzenie nieruchomości  
w danym dniu odbioru dla poszczególnego rejonu. W dniu odbioru należy je umieścić w miejscu nieogrodzonym, otwar-
tym, pozostawiając wolne przejście dla pieszych, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru.

Nie wystawiamy: wszelkiego rodzaju części budowlanych i sanitarnych (wanien, umywalek, muszli toaletowych), 
grzejników, części samochodowych, motorowerów, kosiarek spalinowych, odpadów remontowych, odpadów 
ogrodowych, opon, sprzętu elektronicznego i elektrycznego (lodówek, pralek, zmywarek).

ODBIÓR ODPaDÓW WIELKOGaBaRYTOWYCH BęDZIE REaLIZOWaNY PO UPRZEDNIm ZGŁOSZENIU TELEFONICZNYm 
(najpóźniej dzień przed planowym terminem odbioru)

 Remondis sp. z o.o. – zgłoszenia pod nr telefonu: 22/779 27 95

RejON B1 i B2 – 13 kwietnia 2015

RejON B3 i B4 – 14 kwietnia 2015

rejon B3 – ulice: CZERSKA, GIŻYCKA, KATOWICKA, KRAKOWSKA, 
KWIATOWA, ŁĄKOWA, MALBORSKA, MIESZKA, OKRZEI, PORTO-
WA, PORTOWA ZAUŁEK, RADOMSKA, RYBNA, RYCERSKA, SOŁECKA,  
TYSIĄCLECIA, WAŁBRZYSKA, WARSZTATOWA, WILEŃSKA.

rejon B4 – ulice: BAGATELA, BRZOZOWA, DĘBOWA, ESPLANADA, 
GÓRNA, GÓRNA – ZAUŁEK, GRZYBOWA, JANA III SOBIESKIEGO, 
JANA PAWŁA II, JARACZA, JASNA, KOŁŁĄTAJA, KOMUNARDÓW,  
KOSMICZNA, KOSZYKOWA, KUKUŁCZA, LUDNA, MAŁA, MAZOWIECKA,  
MICKIEWICZA, PADEREWSKIEGO, PIASKOWA, PIĘKNA, PIWNA,  
POETYCKA, POSELSKA, PTASIA, RAKIETOWA, RÓŻANA, RZEMIEŚL-
NICZA, SIERPIŃSKIEGO, SOWIŃSKIEGO, SPUTNIKÓW, ŚWIDERSKA,  
TURYSTYCZNA, WĄSKA, WIERZBOWA, WOJSKA POLSKIEGO, WYZWO-
LENIA, ZACISZNA, ZIELNA, ZIOŁOWA.

rejon B1 – ulice: BARTOSZA, BAZAROWA, BIAŁOŁĘCKA, BRANIEWSKA, 
GDAŃSKA, GORZOWSKA, LETNIA, LWOWSKA, MYSIA, NAPOLEOŃSKA, 
ODYNIECKA, OGRODOWA, ORLA, PIASTOWA, PODMIEJSKA, POLNA, 
POWSTAŃCÓW WARSZAWY, RACŁAWICKA, RADOSNA, SMOLNA, STA-
SZICA, SZKOLNA, WAWERSKA, WESOŁA, WIEJSKA, WIOSENNA, WI-
ŚNIOWA, ZYGMUNTA. 

Rejon B2 – ulice: GDYŃSKA, KARTUZKA, KOŁOBRZESKA, KOSZALIŃ-
SKA, LUBELSKA, ŁUKASIŃSKIEGO, MAZURSKA, OLSZTYŃSKA, POZNAŃ-
SKA, PUŁTUSKA, SZCZECIŃSKA, WROCŁAWSKA.

RejON B5 i B6 – 15 kwietnia 2015

Rejon B5 – ulice: AMBASADORSKA, BRACKA, CHEŁMSKA, CHROBRE-
GO, CZECHA, JODŁOWA, KĄPIELOWA, KRASZEWSKIEGO, ŁOKIETKA, 
MARUSARZÓWNY, PODLEŚNA, RYSIA, SŁONECZNA, TOPOLOWA, 
WCZASOWA, WIŚLANA.

rejon B6 – ulice: BILLEWICZÓWNY, BOCIANIA, BRZÓSKI, HAJDUCZ-
KA, JAGIENKI, JANA KAZIMIERZA, JURANDA, KORALOWA, KOSSA-
KA, KRECIA, KRĘTA, MAJOWA, MŁYNARSKA, MOSTOWA, NIECAŁA, 
OGRODNICZA, PAPUZIA, PĄKOWA, RZECZNA, SIENKIEWICZA, SKO-
RUPKI, SKRZETUSKIEGO, SZYSZKOWA, ŚLISKA, WOŁODYJOWSKIE-
GO, ZAGAJNIKOWA, ŻURAWIA, ŻWIRKI I WIGURY. 

RejON C1, C2  i C3 – 16 kwietnia 2015

rejon C1 – ulice: ANDERSENA, BAJKOWA, BAŚNIOWA, CZARNIEC-
KIEGO, GRUNWALDZKA, JAPOŃSKA, JABŁOŃSKA, KASZTANOWA,  
KOLOROWA, KRÓTKA, LASKOWA, LISIA, MARSZAŁKOWSKA, MLĄDZ-
KA, OSTROWSKA, OTWOCKA PAWIA, POGODNA, PUSTA, SŁOWICZA, 
SOKOLA, SOWIA, SPOKOJNA, STRUSIA, SUCHA, SZCZYGLA, TEKLIŃ-
SKA, TOLIŃSKA, TUWIMA, WESTERPLATTE, WIĄZOWSKA, WIEWIÓR-
CZA, WYSOKA, ZAGŁOBY, ZAJĘCZA, ZAKOPIAŃSKA, ZIELONA, ŻABIA,  
OSIEDLE TEKLIN – ŻEROMSKIEGO 73–73W.
Rejon C2 – ulice: BOROWA, CISOWA, GLINIECKA, JAŁOWCOWA, 
KLONOWA, KOCHANOWSKIEGO, PAŁACOWA, REYMONTA, SZPITALNA, 
ŚWIERKOWA, WIERCHOWA.
rejon C3 – ulice: BOCZNA, CEGLANA, CHOPINA, CZAPLICKIEGO, 
DŁUSKIEGO, FELIKSÓW, GEISLERA, GOLDFLAMA, HOFFMANOWEJ, 
I PUŁKU PRASKIEGO, INWALIDÓW WOJENNYCH, KONARSKIE-
GO, KOPERNIKA, KOŚCIELNA, KOŚCIUSZKI, KRUCZKOWSKIEGO,  
LELEWELA, LEŚNA, MONIUSZKI, EMILII PLATER, PRZECHODNIA, 
PRZESKOK, PRZYGODY, SAMORZĄDOWA, SKŁADOWA, SŁOWACKIE-
GO, WARSZAWSKA, WIDOK, WILLOWA, WROŃSKIEGO. 

RejON C4, C5  i C6 – 17 kwietnia 2015

rejon C1 – ulice: ANDRZEJA SOŁTANA, ANTONIEGO, CIASNA, IGLASTA, 
NADRZECZNA, NOWA, POKOJOWA, PRZESMYK, RAKOWA, SOSNOWE 
WZGÓRZE, SPARTAŃSKA, STRAŻACKA, SZOSA LUBELSKA, WSPANIAŁA, 
WYPOCZYNKOWA, WYSZYŃSKIEGO, ŻEROMSKIEGO.
Rejon C2 – ulice: ASNYKA, BIRUTY, CHŁODNA, CYBULSKIEGO, FRE-
DRY, JAGIELLOŃSKA, KILIŃSKIEGO, KONOPNICKIEJ, KRASIŃSKIEGO, 
KURNAKOWICZA, LUBIECKIEGO, MOCHNACKIEGO, NIEMCEWICZA, 
NORWIDA, ORZESZKOWEJ, PIŁSUDSKIEGO, POLA, PRUSA, REJA, 
REJTANA, RODZIEWICZÓWNY, STRUGA, SYROKOMLI, SZLACHECKA, 
UJEJSKIEGO, ZAMENHOFA.
rejon C3 – ulice: ALEJA RÓŻ, BAGNISTA, BATALIONÓW CHŁOP-
SKICH, CHABROWA, CICHA, CIESZYŃSKA, DYWIZJONU, GÓREC-
KA, GÓRNOŚLĄSKA, JAŚMINOWA, KACZEŃCÓW, KALINOWSKIE-
GO, KONWALIOWA, KUBUSIA PUCHATKA, LITERACKA, MALWY,  
NAGIETKOWA, NARUTOWICZA (NA ODCINKU OD WARSZAWSKIEJ 
DO GRANICY MIASTA), NIEZAPOMINAJKI, PODGÓRSKA, SASANKI, 
STAWOWA, STOKROTKI, SZWOLEŻERÓW, TATRZAŃSKA, TULIPANO-
WA, ZAWILCÓW, ZGODA, ZIEMOWITA, ZŁOTA, ŹRÓDLANA.
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100 dni trzeciej kadencji

Minęło 100 dni od rozpoczęcia trzeciej 
kadencji prezydenta Zbigniewa Szcze-
paniaka. Z tej okazji zadaliśmy Prezy-
dentowi Miasta Otwocka kilka pytań  
o działania podejmowane w pierwszych 
tygodniach nowej kadencji

Panie Prezydencie, minęło 100 dni Pańskiej 
trzeciej kadencji. Od czego ją Pan zaczął?
Oczywiście od pracy nad budżetem. Koniec  
i początek roku to intensywne prace nad 
ustalaniem założeń budżetowych. Po za-
twierdzeniu konieczne jest uszczegółowienie 
jego założeń z odpowiednimi uchwałami.

Jakich inwestycji możemy spodziewać się  
w najbliższym czasie?
Rozpoczęliśmy przygotowania do wielu in-
westycji na terenie całego miasta, a także  
proces inwestycyjny jednego z największych 
projektów zaplanowanych na ten rok. Jest 
nim budowa ulicy do jednego z największych 
osiedli w Otwocku – Morskiego Oka. Prace  
w terenie powinny rozpocząć się w II kwarta-
le bieżącego roku.
Także w II kwartale planowane jest rozpo-
częcie budowy ciągu pieszo-rowerowego  
w ul. Armii Krajowej. Będzie to inwestycja reali-
zowana w ramach połączenia gmin biorących 
udział w projekcie związanym z budową ście-
żek rowerowych. Otwock jest bardzo atrakcyj-
nym turystycznie miejscem i liczymy na to, że 
umożliwienie dojazdu rowerem z Warszawy 
zwiększy liczbę odwiedzających nas gości. 
Już teraz wiele osób przyjeżdża z Warszawy 
aby móc skorzystać z rekreacji w naszych la-
sach lub nad Świdrem. 

Na czym dokładnie polega współpraca w ra-

mach ZIT i na co możemy liczyć biorąc udział 
w projekcie?
Ideą ZIT jest współpraca samorządów 
na rzecz maksymalnego wykorzystania 
swoich atutów. Zakwalifikowanie Otwoc-
ka wraz z 39 innymi gminami do Obsza-
ru Metropolitalnego Warszawy zwiększy 
możliwości finansowania inwestycji na 
terenie naszego miasta. 
Głównym źródłem finansowania tych przed-
sięwzięć będą środki unijne i środki własne 
poszczególnych gmin, będące wkładem wła-
snym w realizowanych projektach. Założenia 
programu to wyjście gmin poza sztywne gra-
nice administracyjne i ich wspólny rozwój.

Jakich inwestycji możemy się spodziewać 
po programie?
W przygotowanych założeniach strategii 
wskazano kluczowe obszary dla projektów 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, 
do których należą: transport publiczny, pro-
mocja gospodarcza oraz e-usługi.
Obecnie finalizowane są prace przedstawicieli 
gmin, mających wyznaczyć konkretne działa-
nia. Juz teraz wiemy, że w ramach programu 
realizowana będzie m.in., koncepcja połą-
czenia gmin ścieżkami rowerowymi, na któ-
rej nam bardzo zależy.

W ostatnich tygodniach pojawił się pro-
blem z dokuczliwych zapachów w Jabłonnie 
i Świerku. Okazało się, że jednym ze źródeł 
jest składowisko odpadów Sater. Zapowie-
dział Pan stanowcze działania w kierunku 
zapobiegania takim sytuacjom. 
Przeprowadziliśmy kontrolę na miejscu skła-
dowania odpadów. Wraz ze spółką Sater 
opracowaliśmy metody, które mają zapobiec 
podobnym zdarzeniom. Przede wszystkim 
ograniczone zostanie przyjmowanie odpadów 
pokompostowych. Dodatkowo składowisko 
zabezpieczone zostało środkiem biologicznym 
mającym wyeliminować odory. 
W ciągu dwóch miesięcy ma być częściowo 
pokryte materiałem zabezpieczającym jego 
powierzchnię eliminującącym w ten sposób  
przykre zapachy.
W przyszłości, podczas rozbudowy monito-
ringu miejskiego, planujemy zainstalowanie 
dwóch kamer na składowisku odpadów. Bę-
dziemy mogli wówczas niezależnie kontrolo-
wać ilość wwożonych odpadów i monitoro-
wać sytuację na bieżąco.

Stworzony został system monitoringu w mie-
ście. Jakie są kolejne kroki w kierunku popra-

wienia bezpieczeństwa mieszkańców?
Obecnie system tworzy zapisy z kamer w try-
bie automatycznym. Od połowy kwietnia bę-
dzie także monitorowany przez pracownika, 
który będzie mógł natychmiast zareagować 
na zaobserwowane zdarzenia. Należy się 
spodziewać, że przez głośnik zostanie nam 
zwrócona uwaga za przejście na czerwonym 
świetle lub próbę nieprawidłowego parko-
wania, ale istotniejsze jest, że w przypadku 
zagrożenia bezpieczeństwa natychmiast po-
wiadomione zostaną odpowiednie służby.

Panie Prezydencie, jeszcze dwa pytania  
o sprawy bardzo ważne dla mieszkańców 
Otwocka. Pierwsze to sprawa sądowa z fir-
mą Dorex, drugie – palący problem dróg na 
terenie miasta, będących w zarządzie Po-
wiatu Otwockiego. Czy w ciągu ostatnich 
100 dni, w tych sprawach coś się zmieniło?
Tak, z firmą Dorex wygraliśmy proces w są-
dzie I instancji. Wyrok nakazuje zwrot terenu 
w centrum miasta Gminie Otwock. Od wyro-
ku firma Dorex złożyła odwołanie i niestety, 
czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy 
w sądzie apelacyjnym. Myślę jednak, że sam 
wyrok – zwycięstwo Miasta Otwocka – to 
ogromny sukces, bo czekaliśmy na takie roz-
strzygnięcie przez cztery lata. 

Co do dróg na terenie miasta – to uchwalone 
zostały zmiany w budżecie Miasta Otwocka 
pozwalające na inwestycje w infrastruktu-
rę drogową, będącą w zarządzie Powiatu 
Otwockiego. Otwiera nam to drogę do roz-
poczęcia konkretnych rozmów z Zarządem 
Powiatu. Myślę że tegoroczny budżet i duża 
pomoc dla starostwa, która jest w nim zabez-
pieczona, to punkt wyjściowy do rozwiązania 
problemu stanu technicznego tych ulic.

Dziękuję za rozmowę 

„

Przeprowadziliśmy kontrolę na miejscu 
składowania odpadów. Wraz ze spółką 
Sater opracowaliśmy metody, które 
mają zapobiec podobnym zdarzeniom. 
Przede wszystkim ograniczone zostanie 
przyjmowanie odpadów pokomposto-
wych. Dodatkowo składowisko zabez-
pieczone zostało środkiem biologicz-
nym mającym wyeliminować odory. 
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Naprzeciw odorom z wysypiska
Prowadzone są kolejne działania na rzecz zmniejszenia odoru z wysypiska odpadów Sater-Otwock. W wyniku spotkań z mieszkańcami 
Prezydent zobowiązał spółkę zarządzającą składowiskiem do wstrzymania przyjmowania odpadów przekompostowanych, do pokrycia 
odpadów preparatem biologicznym zmniejszającym ilość wydzielającego się odoru oraz do ułożenia pokrywy nad częścią składowiska

Odpowiadając na skargi mieszkańców na 
odczuwalne w późnych godzinach wieczor-
nych odory w okolicach ul. Narutowicza 
oraz ul. Cichej w Otwocku Świerku oraz na 
terenie Jabłonny, z inicjatywy Prezydenta 
Miasta Otwocka w dniach 23 i 26 marca 
br. odbyły się dwa spotkania poświęcone 
temu problemowi. Uczestniczyli w nich 
przedstawiciele Urzędu Miasta Otwocka, 
Rady Miasta Otwocka, spółki Sater-Otwock 
oraz mieszkańcy.
Podczas spotkań przedstawiciele spółki Sa-
ter-Otwock zarządzającej składowiskiem  
w Otwocku wraz z przedstawicielami Mia-
sta Otwocka poczynili ustalenia dotyczące 
możliwych do realizacji w najbliższym ter-
minie działań, skutkujących dalszym ogra-
niczeniem emisji odorów ze składowiska. 

Prezydent Zbigniew Szczepaniak zobowią-
zał spółkę zarządzającą wysypiskiem do 
podjęcia trzech działań z tym związanych. 
Pierwsze to natychmiastowe wstrzymanie 
odbioru i składowania odpadów przekompo-
stowanych – wydzielających największą ilość 
odoru. Jak poinformował nas wiceprezydent 
Piotr Stefański, spółka z tego zobowiązania 
wywiązała się w trybie natychmiastowym. 
Drugie działanie to przeprowadzenie neutra-
lizacji substancji złowonnych przez pokrycie 
kwatery składowiska preparatem BioSanit. 
Spółka zobowiązała się, że to działanie prze-
prowadzi jeszcze przed Świętami Wielkanoc-
nymi. Trzecie zobowiązanie to zmniejszenie 
pola eksploatacji, na którym deponowane są 
odpady z zabezpieczeniem powierzchni wy-
łączonej z eksploatacji warstwą izolacyjną. 

Przedstawiciele Sater-Otwock zapowiedzieli, 
że na realizację tego przedsięwzięcia potrze-
ba od dwóch do trzech miesięcy.
Michał Dzioba z Sater Otwock zadekla-
rował gotowość do uczestnictwa w cy-
klicznych spotkaniach na składowisku 
z upoważnionymi przedstawicielami Mia-
sta Otwocka, obecnymi na dotychcza-
sowych spotkaniach, w celu weryfikacji 
realizacji założonych działań oraz stałego 
monitorowania odczuwalnych zapachów 
na składowisku i w jego okolicach. 
Na podstawie poczynionych ustaleń, w dniu 
31 marca 2015 r. na składowisku zostanie 
przeprowadzona neutralizacja substancji 
złowonnych opryskiem preparatem BioSa-
nit. Wysoka skuteczność uzyskana jest na 
drodze natychmiastowej reakcji chemicznej 
preparatu ze złowonnymi substancjami. Za-
stosowana metoda gwarantuje eliminację 
uciążliwości odorowej, i tym samym nie-
możność ich rozprzestrzeniania się.
Dodatkowo należy mieć na uwadze,  
iż Spółka na podstawie posiadanych po-
zwoleń może składować na składowisku  
40 tys. ton odpadów rocznie. Taki wolumen 
nie powinien znacząco wpływać na emisję 
odorów do atmosfery. Od kilku lat prowa-
dzony jest stały monitoring odorowy na 
terenie składowiska, jak i w wyznaczonych 
miejscach w otoczeniu składowiska. 

Władze miasta i mieszkańcy podczas kontroli na składowisku Sater
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Szkolenia rezerwistów i akcja kurierska
Świadczenia rzeczowe otwocczan na rzecz Ojczyzny

Powrót do obowiązkowej formy ćwiczeń 
żołnierzy rezerw jest planowym działaniem 
Ministerstwa Obrony Narodowej. Ma ona na 
celu utrzymanie na odpowiednim poziomie 
wyszkolenia obywateli do realizacji zadań  
w ramach ewentualnych zagrożeń dla nasze-
go kraju. W tym roku planuje się przeszkole-
nie ok 12 tys. rezerwistów. Jest to integralna 
część szkolenia Sił Zbrojnych RP i musi być re-
alizowana cyklicznie. Szkolenie to nie będzie 
trwało długo, jego wymiar czasowy to od  
2 do 30 dni w przypadku ćwiczeń krótko-
trwałych zaś długoterminowych –  do 90 dni. 
Na te ćwiczenia mogą być powołani wyłącz-
nie żołnierze przeniesieni do rezerwy, posia-

dający karty mobilizacyjne – czyli szeregowi 
do 50 r. ż. i oficerowie do 60 r. ż. 
Jeśli rezerwista chciałby ochotniczo odbyć 
ćwiczenia, to powinien skierować odpo-
wiedni wniosek do macierzystej Wojsko-
wej Komendy Uzupełnień. Ćwiczenia mają 
charakter profilaktyczny, a ich celem jest 
podtrzymanie gotowości do ewentualnych 
zagrożeń kraju. Szkolenia będą realizowane 
w jednostce wojskowej, do której zostanie 
skierowany żołnierz rezerw. Żołnierz w tym 
czasie będzie zakwaterowany w koszarach 
wojskowych i otrzyma umundurowanie oraz 
wyposażenie zgodnie z należnościami okre-
ślonymi dla danych sił zbrojnych. Ponadto 

Czy rezerwiści z Otwocka, tak jak  
z Tarnowskich Gór, będą mieli 4 godzi-
ny na obowiązkowe stawiennictwo 
w jednostce? Tak, jeśli Komendant 
Wojskowej Komendy Uzupełnień  
w Garwolinie przekaże Prezydento-
wi Miasta Otwocka odpowiednie 
polecenie powołania. Wezwanie do 
stawiennictwa we wskazanej jedno-
stce dostarczą kurierzy – pracowni-
cy Urzędu Miasta Otwocka. Miasto 
Otwock ma opracowane gotowe 
procedury działania w tej sprawie

przez cały okres trwania ćwiczeń będzie mu 
przysługiwać wyżywienie i zakwaterowanie. 
Pracodawca jest zobowiązany udzielić oso-
bie powołanej urlopu bez zachowania prawa 
do wynagrodzenia. Pracownikowi za utraco-
ne wynagrodzenie przysługuje świadczenie 
pieniężne rekompensujące utracone zarob-
ki. Stawiennictwo na ćwiczenia jest obowiąz-
kowe – w razie niestawiennictwa rezerwista 
musi się liczyć z ewentualnymi konsekwen-
cjami prawnymi wynikającymi z art. 144, któ-
ry mówi: „kto się nie zgłosi do odbywania tej 
służby w określonym terminie i miejscu pod-
lega karze pozbawienia wolności do lat 3”. 
W przypadku rozpoczęcia powoływania 

Włodzimierz Gańko  –  Naczelnik  Wydziału  Zarządzania Kryzysowego, 
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
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Ilu rezerwistów MON przeszkoliło w ostatnich latach, a ilu planuje przeszkolić w kolejnych?
2006 r. – ok. 69 tys., 2007 r. – ok. 53 tys., 2008 r. – ok. 45 tys., 2009–2012 – nie realizowa-
no szkolenia, 2013 r. – ok. 3 tys., 2014 r. – ok. 7 tys. W 2015 r. założyliśmy przeszkolenie  
ok. 15 tys. rezerwistów, a w 2016 r. ok. 38 tys. W kolejnych latach planowany jest sukcesyw-
ny wzrost poziomów szkolenia rezerwistów. 

Dlaczego teraz MON wraca do ćwiczeń? 
Powrót do obowiązkowej formy ćwiczeń żołnierzy rezerwy to planowe działanie, mające na 
celu utrzymanie zdolności obronnych państwa. Wynika z konieczności utrzymania na właści-
wym poziomie wyszkolenia obywateli planowanych do realizacji zadań, w ramach reakcji na 
ewentualne zagrożenia (militarne i niemilitarne) kraju. Odbywanie obowiązkowych ćwiczeń 
wojskowych umożliwi przeszkalanie żołnierzy rezerwy na nowym sprzęcie wdrażanym do 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach profesjonalizacji oraz utrzymywanie przez 
żołnierzy rezerwy na właściwym poziomie nabytych już umiejętności i kwalifikacji.

Czy dorośli, którzy nie byli w wojsku, a mają kategorię A, będą wzywani na takie bądź inne szkolenia?
Na ćwiczenia wojskowe będą powoływanie wyłącznie żołnierze rezerwy, a więc obywatele-
,którzy w przeszłości pełnili czynną służbę wojskową (byli w wojsku). Rozporządzenie Rady 
Ministrów w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych nie nakłada tego 
obowiązku na osoby przeniesione do rezerwy, niebędące żołnierzami rezerwy.

Czy rezerwiści będą spali w namiotach, czy w koszarach?
Nie wyklucza się zakwaterowania żołnierzy w namiotach, gdyż to wynika z charakteru szko-
lenia, jakie zorganizowała dla rezerwistów jednostka wojskowa, np. szkolenie poligonowe. 
Jednakże w zdecydowanej większości rezerwiści w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych 
zakwaterowani są w jednostkach wojskowych (w koszarach).

Ile będzie wynosić wynagrodzenie rezerwisty?
Kwestia dziennej stawki uposażenia zasadniczego przysługująca żołnierzowi rezerwy z tytułu 
odbywania ćwiczeń wojskowych sprecyzowana została w załączniku do Rozporządzenia Mi-
nistra Obrony Narodowej z 6.02.2013 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy 
niezawodowych (Dz.U. z 2013, poz. 214), np. szeregowy –  70 zł, plutonowy –  80 zł, podpo-
rucznik –  110 zł za dzień ćwiczeń, co w przypadku ćwiczeń 30-dniowych daje odpowiednio 
kwoty – 2100, 2400 i 3300 zł. Ponadto wszystkim przysługiwać będzie zwrot kosztów dojaz-
du do jednostki wojskowej oraz powrotu do miejsca zamieszkania.

Co to jest świadczenie rzeczowe?
Świadczeniem rzeczowym określamy obowiązek nałożony na urzędy i instytucje państwowe oraz 
przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, a także na osoby fizyczne, polegający na przezna-
czeniu (zaplanowaniu) do przekazania po ogłoszeniu mobilizacji i w czasie wojny – posiadanych 
nieruchomości i rzeczy ruchomych do używania na cele przygotowania obrony państwa.

jakie są limity świadczeń rzeczowych w 2014 r.?
Limity zostały określone na poziomie nie większym niż:
– 400 nieruchomości (budynków lub ich części) – na potrzeby organów administracji rządo-
wej i organów samorządu terytorialnego wykonujących zadania związane z prowadzeniem 
kwalifikacji wojskowej;
– 90 pojazdów samochodowych oraz 30 przyczep i 30 maszyn wraz z niezbędnym wypo-
sażeniem – na potrzeby jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
wykonujących zadania związane ze zwalczaniem klęsk żywiołowych i likwidacją ich skutków 
oraz przeprowadzaniem ćwiczeń wojskowych.

Z czego wynika iliczba pojazdów, których potrzebuje jednostka wojskowa?
Wynika to z wymogu uzupełnienia jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych do wojennych 
struktur etatowych oraz jest podyktowane koniecznością doraźnego zabezpieczenia realiza-
cji zadań mobilizacyjnych.

Czy można odmówić przekazania ruchomości lub nieruchomości?
Nie można. Zgodnie z art. 85 konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkiem obywatela 
polskiego jest obrona Ojczyzny.

Na jakiej podstawie będę wiedział, kiedy mam dostarczyć pojazd?
O konieczności realizacji świadczenia rzeczowego obywatel zostanie poinformowany w for-
mie wezwania. Od wezwania nie przysługuje odwołanie. Posiada ono rygor natychmiasto-
wej wykonalności w terminie w nim określonym. 

żołnierzy do obowiązkowych ćwiczeń woj-
skowych Prezydent Miasta Otwocka, po 
otrzymaniu sygnału z WKU w Garwolinie, 
ma obowiązek rozpoczęcia akcji kurierskiej. 
Przebieg akcji oraz trasy doręczeń są od-
powiednio wcześniej zaplanowane przez 
Miasto, WKU i Komendę Policji w Otwocku. 
Akcja jest systemem doręczania kart po-
wołania do odbycia służby wojskowej i ma 
na celu sprawne oraz możliwie jak najszyb-
sze dostarczenie dokumentów powołania  
z WKU do rezerwisty lub osoby, która jest 
zobowiązana do wykonania świadczeń oso-
bistych bądź rzeczowych na rzecz obrony 
ojczyzny (m.in. przedsiębiorcy posiadający 
specjalistyczny sprzęt, lekarze do odbycia 
służby we wskazanym szpitalu itp.). 
Miasto Otwock posiada Plan Obrony Cy-
wilnej, w którym określone są szczegółowe 
działania. Szefem Obrony jest Prezydent 
Miasta. W praktyce akcja powoływania 
rezerwistów na ćwiczenia polegała będzie 
na natychmiastowym przekazaniu zadań 
przez Prezydenta i podległy mu Wydział 
Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludno-
ści i Spraw Obronnych kurierom (pracow-
nikom Urzędu Miasta) i doręczeniu ich ad-
resatom – zamieszkałym w poszczególnych 
rejonach miasta. – Jesteśmy w pełni przy-
gotowani do tego zadania. Kurierzy, którzy 
są zobowiązani do dostarczenia wezwań 
przechodzą cykliczne szkolenia i w chwili 
rozpoczęcia akcji na terenie Otwocka będą 
gotowi do działań – podkreśla Włodzimierz 
Gańko, naczelnik Wydziału ZKOLiSO. Zada-
niem Miasta jest również zabezpiecznie 
świadczeń rzeczowych, w których skład 
wchodzą wytypowane nieruchomości, po-
jazdy samochodowe, przyczepy i maszyny 
niezbędne do realizacji planu obrony. 
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Redakcja Gazety Otwockiej przeprasza radnego Przemysława Bogusza za zniekształcenie fragmentu jego tekstu na temat budżetu 
Otwocka na 2015 r.: 

„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 waż-
ne zrealizować z punktu widzenia całego Otwocka, jak i istotne dla mieszkańców poszczególnych, często przez lata niedoinwestowanych dzielnic.”

Oryginalnie zdanie to brzmiało:
„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 zrealizować zarówno 
zadania ważne z punktu widzenia całego Otwocka, jak i istotne dla mieszkańców poszczególnych, często przez lata niedoinwestowanych dzielnic.”

Wystawa z okazji Dnia Teatru
Z okazji przypadającego 27 marca Międzynarodowego Dnia Teatru, Otwockie Centrum Kultury przygoto-
wało wystawę plenerową. Na ogrodzeniu Urzędu Miasta Otwocka - od strony ulicy Hożej do końca maja 
oglądać można plansze przedstawiające historię Teatru Miejskiego im. Stefana Jaracza w Otwocku.
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Międzynarodowy Dzień Teatru
Święto zostało uchwalone w 1961 r. 
na pamiątkę otwarcia Teatru Naro-
dów w Paryżu. W Polsce Dzień Te-
atru świętuje się od 42 lat. Od 1974 r.,  
27 marca jest Międzynarodowym 
Dniem Teatru
Z tej okazji w sobotę, 28 marca, Amatorski Teatr im. 
Stefana Jaracza wystawił sztukę Sławomira Mrożka 
„Emigranci” w interpretacji Tadeusza Hankiewicza. Ak-
torzy Paweł Zakrzewski i Ireneusz Cacko wcielili się w 
rolę dwóch cudzoziemców z nieokreślonego kraju. Wy-
obcowany intelektualista – AA i jego współlokator „ro-
botnik” – XX zamieszkują suterenę. Bohaterzy wybrali 
życie w emigracji z zupełnie różnych pobudek. AA opu-
ścił kraj z powodów politycznych, zaś jego towarzysz 
XX wyjechał wyłącznie dla zarobku. Po pewnym cza-
sie okazuje się, że mężczyźni są od siebie uzależnieni. 
„Robotnik” wykorzystuje materialnie intelektualistę, 
a ten natomiast potrzebuje współlokatora do badań 
nad niewolniczą pracą rodaków na obczyźnie. W miarę 
rozwoju akcji orientujemy się, iż bohaterowie boryka-
ją się z typowymi problemami emigracji – samotność, 
alienacja, oderwanie od korzeni, wybory z przymusu. 
To wszystko pociąga obu mężczyzn do absurdalnych 
zachowań, a widza stawia przed możliwością zastano-
wienia się nad postawą człowieka - jego dążeniem za 
wszelką cenę za marzeniami i pragnieniami, które cza-
sami mogą doprowadzić do przykrych posunięć.

Podczas sobotniego premierowego spektaklu „Emi-
granci” Prezydent Miasta podziękował otwockim ak-
torom za ich twórczą pracę i życzył dalszych sukcesów 
na deskach teatru. Reżyserowi Tadeuszowi Hankiewi-
czowi wręczył pamiątkowy obraz z nadzieją, iż za rok 
dzieło zawiśnie w remontowanym dotychczas budyn-
ku Teatru im. Stefana Jaracza.

HISTORIa POWSTaNIa I FORma aRCHITEKTONICZNa
Budynek Teatru im. S. Jaracza wybudowany został w 1935 r.  
z przeznaczeniem na kino Oaza. Zbudowali je Motel, Wolf, Raj-
zla i Chana rodzeństwo Nusfeldowie (Nusfaldowie). Kino Oaza 
mieściło 150 widzów, było w 1937 r. jedynym zarejestrowa-
nym kinem w Otwocku, cieszącym się ogromną popularnością. 
Ekran był umieszczony od strony ulicy H. Sienkiewicza (ob. Armii 
Krajowej), a projektor w przybudówce, z tyłu budynku. W cza-
sie wojny władze okupacyjne uruchomiły w nim dla celów pro-
pagandowych kino Raj. Frekwencja jednak była niewielka i już  
26 grudnia 1939 r. kino przestało działać. Budynek został zajęty 
na magazyn zbożowy Rejonowej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej. 
Po likwidacji getta magazyn umieszczono przy ul. Świderskiej,  
a do budynku powróciło kino niemieckie. Pierwsza polska akcja 
zorganizowana na początku kwietnia 1944 r., polegająca na za-

braniu części aparatury wyświetlającej, przerwała działalność 
kina na trzy tygodnie, następnie 20 maja 1944 r. patrol bojowy 
pod dowództwem ppor. Zygmunta Migdalskiego wysadził kabinę 
z aparaturą projekcyjną. Eksplozja poważnie uszkodziła budynek 
kina. W pierwszych latach po wojnie stare kino stało się Domem 
Robotniczym PPS; w tym samym czasie po niewielkiej adaptacji, 
w spartańskich warunkach, zaczął w nim działać Teatr Amator-
ski „Znicz”. W 1951 r. przeprowadzony został generalny remont 
według projektu inż. Stanisława Russka, jednocześnie kierowni-
ka, reżysera i aktora amatorskiego teatru, jaki, po przebudowie 
w 1952 r. zmienił nazwę na Teatr im. Stefana Jaracza. Budynek 
stał się Miejskim Domem Kultury. Obecnie - od 11 lat - stoi pusty. 
Ekspertyza techniczna budynku wymagała wyłączenia sali wido-
wiskowej z użytkowania.

Prezydent Zabigniew Szczepaniak wręczył Tadeuszowi Hankiewiczowi, 
reżyserowi Teatru Miejskiego pamiątkowy obraz

„Emigranci” w wykonaniu Pawła Zakrzewskiego i Ireneusza Cacko
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Zdrowy i Pogodny Senior
Miasto Otwock organizuje zaję-
cia mające na celu poprawienie 
sprawności fizycznej oraz samo-
poczucia seniorów. Zajęcia odby-
wają się w Parku Miejskim 3 razy 
w tygodniu – poniedziałki, środy  
i czwartki o godz. 16.30.

Miasto Otwock wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom seniorów z naszego miasta 
oraz w trosce o ich dobrą kondycje fizycz-
ną i psychiczną od 16 marca rozpoczęło 
bezpłatne zajęcia sportowe dla seniorów. 
Zajęcia odbywają się pod nazwą „Zdrowy 
i Pogodny Senior”. Aktywność fizyczna jest 
jedną z najważniejszych czynników, które 
decydują o naszym samopoczuciu. Sys-
tematyczne ćwiczenia pozwalają opóźnić 
proces starzenia organizmu oraz gwaran-
tują utrzymanie siły mięśni i elastyczno-
ści stawów. Ponadto można dzięki temu 
wyeliminować bóle kręgosłupa, zwiększyć 
gęstość masy kostnej, poprawić kondycję i 
wzmocnić serce. Warto zwrócić także uwa-
gę, że stała aktywność fizyczna znacznie 
poprawia stan psychiczny oraz pozwala 
nabrać większej pewności siebie. Zajęcia 
„Zdrowy i Pogodny Senior” odbywają się 
w poniedziałki, środy i czwartki o godzi-
nie 16.30 w Parku Miejskim (przy siłowni). 
Ćwiczenia są prowadzone przez Tomasza 
Cymermana, inspektora Wydziału Kultury, 
Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Otwocka. 

Wszystkich seniorów serdecznie zaprasza-
my do uczestnictwa!

Więcej szczegółów można uzyskać pod nu-
merem telefonu: 22-788-37-18 bądź drogą 
mailową: sport@otwock.pl 
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I Otwarty Turniej 
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

Rywalizacja była bardzo wyrównana. Zawodnicy mierzyli się w różnych kategoriach wagowych, jedni wyciskali 
100 kg, zaś drudzy… 200! Turniej odbył się w przyjaznej, sportowej atmosferze

W ostatnią sobotę marca w otwockim klubie fitness – Fit Fans pod 
patronatem Prezydenta Miasta Otwocka Zbigniewa Szczepaniaka od-
był się I Otwarty Turniej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. Turniej cieszył 
się bardzo dużym zainteresowaniem, oprócz dużego grona zawodni-
ków zawitała także bardzo liczna widownia, która gorąco dopingo-
wała siłaczy. W zawodach wzięli udział zawodnicy z Otwocka oraz 
okolicznych gmin i powiatów. Do rywalizacji kobiet zgłosiło się 6 za-

wodniczek, zaś do rywalizacji mężczyzn – 22 zosób, które zostały po-
dzielone na 3 kategorie wagowe – do 75 kg, do 90 kg i powyżej 90 kg. 
Nad poprawnym przebiegiem rywalizacji jako sędzia główny czuwał 
Robert Tracz, którego pomocnikiem był Konrad Balcerzak. Konkurs 
przebiegał w sportowej atmosferze z zachowaniem zasad fair play. 
Zwycięzcy zostali wyróżnieni oraz otrzymali upominki od organizato-
rów i sponsorów.

ZWyCIęZCy TuRNIeju
KATegORIA KOBIeTy OPeN

Dominika Grich waga: 54 kg wycisnęła: 52,5 kg

Paulina Przyborowska waga: 54,6 kg wycisnęła: 52,5 kg

aleksandra Kubalik waga: 78 kg wycisnęła: 60 kg

KATegORIA MężCZyźNI DO 75 Kg
Tobiasz Skrzydel waga: 69,95 kg wycisnął: 145 kg

maciej Gutkowski waga: 74,55 kg wycisnął: 130 kg

Daniel Nowak waga: 67,65 kg wycisnął: 105 kg

KATegORIA MężCZyźNI DO 90 Kg
Tomasz Zieliński waga: 76,70 kg wycisnął: 200 kg

maciej modliński waga: 87.80 kg wycisnął: 152,5 kg

marek michałek waga: 82.10 kg wycisnął: 145 kg

KATegORIA MężCZyźNI POW. 90 Kg
Wojciech Kamiński waga: 94 kg wycisnął: 177,5 kg

adam Harycz waga: 91 kg wycisnął: 150 kg

Daniel Ratajczyk waga: 125.30 kg wycisnął: 165 kg
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Wiosenny  
Turniej Piłkarski
V Wiosenny Turniej Piłkarski szkół podstawowych prze-
biegł w sportowej atmosferze. Rywalizacja była bardzo 
wyrównana, a zwycięzcą zawodów okazała się reprezen-
tacja Szkoły Podstawowej nr 1.

Otwockie szkoły podstawowe powitały wiosnę w iście sportowym 
stylu. W piątek, 20 marca, na kompleksie wielofunkcyjnym ORLIK 
przy ul. Karczewskiej pod patronatem Prezydenta Miasta Otwocka 
odbył się V Wiosenny Turniej Piłkarski otwockich szkół podstawo-
wych. Zawodnikom dopisała prawdziwie wiosenna pogoda. Nad 
bezpieczeństwem dzieci czuwała pielęgniarka, która w razie potrze-
by interweniowała – na szczęście obyło się bez poważnych kontuzji. 
Najlepszym zespołem okazała się reprezentacja Szkoły Podstawo-
wej nr 1 pod kierownictwem Waldemara Rybczonka, srebrny medal 
wywalczyła SP 5 (Marcin Wrzosek), zaś brąz SP 12 (Igor Jaworski). 
Tuż za podium uplasował się zespół z SP 8 kierowany przez Andrzeja 
Dobrowolskiego. Spośród grających drużyn zawodnicy walczyli tak-
że o wyróżnienia indywidualne, były nimi nagrody dla najlepszego 
strzelca oraz najlepszego bramkarza turnieju. Najlepszym strzel-
cem z dorobkiem 7 bramek okazał się Patryk Małecki, a najlepszym 
bramkarzem turnieju został wybrany Filip Trzpil. Obaj laureaci grali 
w zespole mistrza tegorocznego turnieju. Pamiątkowe medale oraz 
statuetki dla zwycięzców wręczał patron turnieju – Prezydent Mia-
sta Otwocka Zbigniew Szczepaniak.

I Szkoła Podstawowa nr 1 – trener: Waldemar Rybczonek
II Szkoła Podstawowa nr 5 – trener: marcin Wrzosek
III Szkoła Podstawowa nr 12 – trener: Igor Jaworski

VI Szkoła Podstawowa nr 8 – trener: andrzej Dobrowolski
Król strzelców: 7 goli – Patrzyk małecki (SP1)

Najlepszy bramkarz: Filip Trzpil (SP1)



Poland Bike po raz trzeci!
Ponad 1200 osób wzięło udział w Inauguracji Lotto Poland Bike Marathon w Otwocku. Kolarskie miasteczko, 
biuro zawodów, start i meta wyścigów, tak jak przed rokiem, znajdowały się na stadionie OKS Start Otwock.

W niedzielę, 29 marca, w Otwocku odbył się I etap wyścigów na ro-
werach górskich LOTTO Poland Bike Marathon 2015. Wyścig został 
zorganizowany przy współpracy Grzegorza Wajsa i ekipy Poland Bike 
wraz z Urzędem Miasta Otwocka i klubem OKS Start Otwock. Nasze 
miasto po raz trzeci z rzędu znalazło się na mapie zawodów Poland 
Bike, ale pierwszy raz mieliśmy zaszczyt rozpoczynać ten cykl! Otwoc-
ki etap odbył się na cześć zmarłego w ubiegłym roku wspaniałego 
Otwockiego kolarza – Andrzeja Litwinienko. Tak jak w ubiegłych la-
tach kolarskie miasteczko, biuro zawodów, start oraz meta znajdowa-
ły się na stadionie OKS-u. Uczestnicy przy rejestracji otrzymali chip, 
który mierzył ich indywidualny czas. Po zawodach można się było 
zapoznać z uzyskanym wynikiem poprzez wysłaną wiadomość SMS. 
Organizatorzy zadbali o szereg atrakcji dla uczestników. W trakcie ma-
ratonu na trasie oraz w miasteczku kolarskim znajdowały się bufety, 
w których uczestnicy mogli naładować swoje biologiczne baterie. Dla 
młodszych w miasteczku przygotowano Chatkę Małolatka, w której 
dzieci pod okiem wyspecjalizowanych animatorów mogły pomalo-

wać buźkę, uczestniczyć w zabawach plastycznych, edukacyjnych i in-
tegracyjnych. Ponadto w miasteczku funkcjonował serwis rowerowy 
w którym uczestnicy mogli bezpłatnie wyregulować swój sprzęt. Te-
goroczna Otwocka trasa Lotto Poland Bike Marathon wiodła leśnymi 
trasami Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Na uczestników cze-
kał ciężki teren usłany wieloma przeszkodami – dużymi korzeniami, 
piaskowymi wydmami, podmokłymi torfowiskami tudzież wieloma 
stromymi pagórkami. Główna rywalizacja odbywała się na trzech 
dystansach: FAN – 7,5 km, MINI – 27 km oraz MAX – 61 km. Dla naj-
młodszych w wieku 2–4 i 5–6 lat na terenie Miasteczka Poland Bike, 
na dystansie 200 metrów odbywały się wyścigi Mini Cross. Nagrody 
oraz wyróżnienia mieli zaszczyt wręczać prezydent Miasta Otwocka 
Zbigniew Szczepaniak oraz radny Bernard Wojciechowski.
Najszybszą na trasie MINI – 27 km w kategorii kobiet okazała się Kata-
rzyna Różycka, zaś w kategorii mężczyzn najlepszy był Daniel Popiela. 
Na dystansie MAX – 61 km najszybszą kobietą była Izabela Macutkie-
wicz, a wśród mężczyzn zwyciężył Arkadiusz Jasiński.
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