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Nie dajmy się oszustom!
Od dłuższego czasu w mediach mówi się o grasującej grupie oszustów, którzy 
w bezwzględny sposób okradają emerytów stosując metodę „na wnuczka”. Są 
to wyjątkowo perfidni oszuści, którzy za swój cel wybrali bezbronnego, łatwo-
wiernego przeciwnika. Ich bezczelność jest tym większa, że wykorzystują do-
broć serca dostarczając w zamian żal, rozgoryczenie i troskę o godne ostatnie 
lata życia. Przykłady działań złoczyńców pojawiły się również na terenie naszego 
miasta. Dlatego też Sekcja Emerytów i Rencistów działająca przy  ZNP (Związku 
Nauczycielstwa Polskiego) w Otwocku w trosce  o swoich podopiecznych  zor-
ganizowała spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej naszego mia-
sta. Seniorzy mogli poznać zarówno sposób działań okrutnych przestępców, jak 
iprzykłady obrony przed ich metodami. Podobne spotkania z przedstawicielami 
władz i urzędów odbywają się u nas przynajmniej raz  w miesiącu. Ostatnio go-
ściliśmy komendanta Straży Miejskiej Dariusza Sokoła. 
Z przyjemnością wysłuchaliśmy informacji na temat kompetencji i działań 
straży. W najbliższym czasie odwiedzi nas prawnik. Te spotkania to miło  
i pożytecznie spędzony czas. Zapraszamy do Nas! 

Zarząd Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Otwocku

BABCIU, TO NIE TWÓJ WNUCZEK, TO NIE POLICJANT „ BĄDŹ OSTROŻNA”! DZIADKU – CIEBIE TO TEŻ DOTYCZY!



5. rocznica katastrofy smoleńskiej
W piątek 10 kwietnia, obchodzono 5. rocznicę kata-
strofy rządowego samolotu pod Smoleńskiem. W tym 
dniu otwocczanie zebrali się na otwockich Kresach przy 
Dębie Pamięci Pary Prezydenckiej – Lecha i Marii Ka-
czyńskich. Punktualnie o 8.41 proboszcz parafii Matki 
Bożej Królowej Polski w Otwocku ks. Jan Śmigasiewicz 
odprawił nabożeństwo w intencji wszystkich 96 ofiar 
katastrofy. W uroczystości Samorząd Miasta Otwocka 
reprezentowali Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew 
Szczepaniak oraz przewodniczący Rady Miasta Otwoc-
ka Jarosław Margielski, którzy złożyli wieniec i zapalili 
znicze przy dębie. 

Oszczędna zima

Tegoroczna zima okazała się bardzo łagodna, a co za 
tym idzie kosztowała mniej niż zakładano. Pozwoliła za-
oszczędzić blisko 330 tys. złotych!

Tegoroczna edycja akcji zima na miejskich ciągach komunikacyj-
nych trwała od grudnia 2014 do 22 marca 2015 roku. Akcja po-
legała na oczyszczaniu dróg oraz chodników gminnych ze śniegu  
i lodu, a także posypywaniu ich mieszanką piaskowo-solną. W wyniku 
procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę tego zadania – firmę 
Remondis sp. z o. o., z którą podpisano umowę o wartości 852 tys. 
zł. Ustalono także stawkę za dzień akcji (24 h), która wynosiła ok. 
16 tys. zł. W ramach podpisanego zobowiązania firma w okresie 
obowiązywania umowy miała obowiązek zadbania o: 67 km dróg 
gminnych, 59 tys. metrów kw. chodników oraz 120 przystanków 
komunikacji publicznej. Tegoroczna zima okazała się bardzo łagod-
na, dzięki czemu na Akcję Zima w budżecie miasta z zaplanowa-
nych 852 tys.  zł wydano tylko 522,6 tys. zł. Miasto na tegorocznej 
zimie zaoszczędziło 329,4 tys. zł!

POdsumOwaNie akcji Zima
Czas trwania

wykonawCa

wartość umowy

dzienny koszt (24 h)

wydano

zaoszczędzono

Grudzień 2014 r. – 22 marca 2015 r.

remondis sp. z o.o.

852 000 zł

ok. 16 000 zł

522 640 zł

329 360 zł

Prom wraca
Prom Gassy Karczew wraca na Wisłę. Prom spędził zimę w Puła-
wach, gdzie odbywały się prace konserwacyjno-naprawcze. Prom 
podobnie jak w ubiegłym roku będzie kursował na trasie pomiędzy 
gminą Konstancin-Jeziorna a Karczewem codziennie, w tygodniu  
w godzinach 6–20 zaś w soboty, niedziele i święta od 8–9 do 20. 
Ceny nie uległy zmianie, są takie same jak w ubiegłym roku.

ceNNik
3 zł

2 zł

5 zł

9 zł

12 zł

15 zł

osoba

rower

motocykl

samochód osobowy

samochód dostawczy

Pojazd ciężarowy do 6 t
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Panu

andrzejowi kamińskiemu

składamy wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa wsparcia w trudnych chwilach

po stracie

ojca
Prezydent Miasta Otwocka

Zbigniew Szczepaniak
Przewodniczący Rady Miasta

Jarosław Margielski

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci ostatniego mieszkającego w Otwocku  

Żołnierza Wyklętego

waleriana kamińskieGo

łącząc się w bólu z rodziną, składamy

cześć Jego pamięci

Prezydent Miasta Otwocka
Zbigniew Szczepaniak

Przewodniczący Rady Miasta
Jarosław Margielski

Golgota Leśników
W Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie po raz kolejny odbyły 
się obchody upamiętniające leśników polskich wraz z rodzinami 
pomordowanych na wschodzie w latach 1939–1948. 

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej obchodzimy 13 kwietnia. Zo-
stał on ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 14 listopada 
2007. W związku z obchodami tego święta Nadleśnictwo Celestynów 
14 kwietnia zorganizowało w Centrum Edukacji Leśnej upamiętnie-
nie75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Tegoroczne obchody odbywały 
się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Celestynów Witolda 
Kwiatkowskiego i Wójta Gminy Kołbiel Adama Budyty. Przed nabo-
żeństwem Zarząd Stowarzyszenia Klubu Twórczego Myślenia wręczył 
Nadleśniczemu Arturowi Dawidziukowi nagrodę Homo Creator Lau-
reatus za wybitne inicjatywy edukacyjne, patriotyzm i umiłowanie do 
ojczyzny. Eucharystię sprawował ksiądz Mirosław Wasiak, proboszcz 
Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Celestynowie, 
zaś homilię wygłosił duszpasterz leśników ksiądz Wiktor Ojrzyński. 
Przy pomniku Golgoty Leśników, przy którym Nadleśnictwo Celesty-
nów wystawiło wartę honorową, złożono wieńce. W imieniu Miasta 
Otwocka kwiaty złożył Prezydent Zbigniew Szczepaniak. Zakończe-
niem uroczystości była projekcja filmu „Martyrologia Leśników – Ka-
tyń, Sybir, Kresy”, po której odbyła się debata poświęcona innowa-
cyjnemu projektowi uczniowskiemu polegającemu na powierzeniu 
uczniom ze szkól opieki nad tamtejszymi Dębami Pamięci.

Przekazanie patronatu
Uczniowie LO im. Juliusza Słowackiego przekazali opiekę nad po-
mnikiem „Katyń 1940” uczniom Gimnazjum nr 2 im. Ireny Sendle-
rowej. Uroczystość odbyła się 18 kwietnia w kościele pw. Zesłania 
Ducha Świętego w Otwocku.

W niedzielę, 18 kwietnia, w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego  
w Otwocku została odprawiona msza święta w intencji zamordowa-
nych w Katyniu. We mszy uczestniczyli uczniowie otwockich szkół, 
poczty sztandarowe oraz przedstawiciele władz samorządowych. Po 
nabożeństwie przy pomniku pamięci Zbrodni Katyńskiej „Katyń 1940” 
odbyła się uroczystość zorganizowana przez Liceum Ogólnokształcące 
im. Juliusza Słowackiego w Otwocku, które od 8 kwietnia 2014 roku 
sprawowało opiekę nad pomnikiem. Na początku uroczystości od-
śpiewano hymn narodowy oraz hymn rodziny szkół J. Słowackiego. 
Władze Powiatu Otwockiego podziękowały dyrektorowi LO im. Sło-
wackiego Robertowi Pielakowi za opiekę nad pomnikiem. Uczniowie 
liceum przygotowali krótką część artystyczną poświęconą ofiarom  
w Katyniu. Następnie obecni opiekunowie pomnika przekazali pieczę 
nad nim Gimnazjum nr 2 w Otwocku. Apel poległych wykonali ucznio-
wie klasy wojskowej z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych 
w Otwocku (ZS „Strzelec”). W imieniu władz Otwocka hołd ofiarom 
złożyła wiceprezydent Agnieszka Wilczek oraz radni: wiceprzewodni-
czący Czesław Woszczyk i Dariusz Piętka.
Pomnik „Katyń 1940” powstał dzięki inicjatywie działaczy społecz-
nych wywodzących się z różnych organizacji pozarządowych. Jego 
uroczyste odsłonięcie odbyło się 7 września 2010 roku. Budowa zo-
stała dofinansowana z budżetu Miasta Otwocka. W Katyniu zamordo-
wano ponad 21 tysięcy Polaków, w tym 35 osób z powiatu otwockie-
go – nazwiska ich znajdują się na pomniku. 



5ZAPROSZENIE

Ostatni weekend maja (od godz. 9.00 do 18.00) to prawdziwa gratka 
dla wszystkich sympatyków fizyki. W sobotę i w niedzielę swoje drzwi 
otwiera Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), największy 
instytut naukowy w Polsce, na terenie którego znajduje się jedyny  
w Polsce reaktor jądrowy „Maria”. Niewątpliwie to właśnie on będzie 
jedną z największych atrakcji organizowanych Dni Otwartych. 
Co jeszcze zobaczymy w Świerku? Będzie można przekonać się 
o bezpieczeństwie i zaletach reaktorów jądrowych – nie tylko  
w pracującym reaktorze, ale również na specjalnej makiecie elek-
trowni „Żarnowiec”, a także poznać ich zastosowania w nauce  
i medycynie. To właśnie w nich np. uzyskuje się izotopy, które są 
podstawą preparatów stosowanych w leczeniu onkologicznym. 
Odwiedzający będą mogli zobaczyć produkcję tych izotopów  
w największym w kraju i jednym z najbardziej liczących się na 
świecie Ośrodku Radioizotopów Polatom. W Zakładzie Aparatu-
ry Jądrowej ZdAJ-HITEC poznamy z kolei także inne zastosowania 
fizyki w ochronie ludzkiego życia – akceleratory medyczne. Praw-
dziwą gratką będzie możliwość zwiedzenia najnowocześniejsze-
go i dysponującego jedną z największych mocy obliczeniowych  
w kraju – Centrum informatycznego Świerk. Zajrzymy do same-
go serca – serwerowni wraz z instalacjami odpowiedzialnymi za 
prawidłową jej pracę. Naukowcy przybliżający zagadnienia fizyki 
nie uciekną od odpowiedzi na pytania o odpady radioaktywne. Co 
więcej, pokażą cały proces postępowania z nimi w jedynym w kra-
ju Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.
Zwiedzanie wszystkich atrakcji możliwe będzie jedynie z przewod-
nikiem NCBJ w specjalnie zorganizowanych na miejscu grupach. 
Każdy przed wejściem na teren ośrodka będzie mógł wybrać jedną 
lub kilka z dziewięciu tras tematycznych, w których będzie chciał 
uczestniczyć. Należy pamiętać, że każda z nich zajmie od 30 do  
85 minut, a o dostępności miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Czas 
pomiędzy poszczególnymi wycieczkami będzie można spędzić na 
stolikach tematycznych, na których zapoznamy się m.in. z pracami 
nad energetyką przyszłości (fuzja jądrowa) czy aktualną sytuacją 
systemu energetycznego Francji. To jedyny kraj w Europie, który 
pozyskuje około 80% energii z reaktorów jądrowych, dzięki czemu 
jego mieszkańcy korzystają z najtańszej energii elektrycznej. Nie-
liczne chwile wytchnienia od fizycznych atrakcji zapewni bar insty-
tutu, który przygotował specjalny odpłatny catering.
Ze względu na specyficzne uwarunkowania i przepisy bezpie-
czeństwa na większości tras wprowadzono ograniczenia wieko-
we. Dla młodszych uczestników (poniżej 15 lat) przygotowano 
specjalne fizyczne zabawy lub zapewniono opiekę w namiocie 
z dziecięcymi atrakcjami. 

jak dojechać na dni otwarte?
NCBJ znajduje się 30 km od Warszawy i 5 km od Otwocka. Po-
łożony jest tuż obok drogi krajowej nr 17 („szosa lubelska”). Na 
Dni Otwarte można dojechać własnym samochodem (organiza-
torzy zapewniają parking niestrzeżony) lub bezpłatnymi, specjal-
nie oznaczonymi autobusami obsługującymi trzy trasy. Pierwsza 

prowadzi z Warszawy z przystankami pośrednimi przy Muzeum 
Wojska Polskiego, Rondzie Wiatraczna i na ul. Bronisława Czecha. 
Autobusy ruszać będą o pełnych godzinach od 9.00 do 14.00 spod 
Pałacu Kultury i Nauki. W drogę powrotną udadzą się również  
o pełnych godzinach kursując od 12.00 do 18.00. Szacunkowy czas 
przejazdu to 45 minut. Druga trasa zapewni dojazd z Garwolina.  
Z tamtejszego dworca PKS autobusy odjeżdżać będą o godzinie 
9.15 i 10.45 a w drogę powrotną z NCBJ o 14.00 i 16.00. Szacunko-
wy czas przejazdu to 30 minut. Autobusy na trzeciej trasie zapew-
nią dojazd z Otwocka do instytutu. Z ulicy Świderskiej (przystanek 
ZTM „Orla 01”) o godzinie 9.00, 10.00 i 11.00 zabiorą wszyst-
kich chętnych. Na trasie będą mieć jeszcze jeden przystanek  
(na ul. Andriollego (przed rondem). W drogę powrotną autobusy 
pojadą o godzinie 13.00, 15.00 i 17.00

Szczegółowe informacje dotyczące Dni Otwartych NCBJ znajdują 
się na stronie internetowej instytutu: www.ncbj.gov.pl lub pod 
numerem telefonu (22) 273-16-12.

NcBj zaprasza na dni Otwarte
Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) zaprasza wszystkich zainteresowanych na Dni Otwarte. W ostatni weekend maja  
(30-31.05) będzie można zwiedzić obiekty, które na co dzień są niedostępne. Reaktor „Maria”, Centrum Informatyczne Świerk, Ośrodek 
Radioizotopów Polatom czy Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych to tylko niektóre z nich.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych



W ubiegłym tygodniu zakończyła się akcja 
sprzątania utwardzonych dróg gminnych. 
Zgodnie z planem Miasto Otwock przystę-
puje teraz do równania i doprowadzenie do 
porządku dróg gruntowych. Duża wilgotność  
i niewielkie opady deszczu pozwoliły na rozpo-
częcie pierwszego w tym roku kompleksowe-
go równania tych szlaków komunikacyjnych. 
Sprzęt skierowany został na gruntowe drogi, 
które są zarządzane przez Miasto Otwock.  
W pierwszej kolejności pracami porządko-
wymi zostały objęte otwockie Kresy, zaś  
w najbliższych dniach możemy spodziewać 
się ciężkiego sprzętu w centrum Otwocka. 
Tempo prac jest uzależnione od warunków at-
mosferycznych, bo uzyskanie oczekiwanego, 
długotrwałego efektu równania nieutwardzo-
nych dróg wymaga wykonywania robót w od-
powiedniej temperaturze i przy dostatecznej 
wilgotności. Oprócz równania drogi wzmac-
niane są specjalnym walcem ubijającym na-
wierzchnię. Dodatkowo w miejscach, gdzie w 
trakcie zimy drogi zostały uszkodzone wyko-
nywane jest doziarnianie tłuczniem. 
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wiosenne równanie dróg

Przeciw odorom z wysypiska
Prowadzone są kolejne działania na rzecz zmniejszenia odoru z wysypiska odpadów 
Sater-Otwock. W wyniku spotkań z mieszkańcami Prezydent zobowiązał spółkę za-
rządzającą składowiskiem do wstrzymania przyjmowania odpadów przekompostowa-
nych, do pokrycia odpadów preparatem biologicznym zmniejszającym ilość wydziela-
jącego się odoru oraz do ułożenia pokrywy nad częścią składowiska.

Odpowiadając na skargi mieszkańców, na od-
czuwalne w późnych godzinach wieczornych 
odory w okolicach ul. Narutowicza i ul. Cichej 
w Otwocku Świerku oraz na terenie Jabłon-
ny, z inicjatywy Prezydenta Miasta Otwocka  
w dniach 23 i 26 marca br. odbyły się dwa spo-
tkania poświęcone temu problemowi. Uczest-
niczyli 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 Miasta 
Otwocka poczynili ustalenia dotyczące moż-
liwych do realizacji w najbliższym terminie 
działań, skutkujących dalszym ogranicze-
niem emisji odorów ze składowiska. Prezy-
dent Zbigniew Szczepaniak zobowiązał spół-
kę zarządzającą wysypiskiem do podjęcia 
trzech działań z tym związanych. Pierwsze, to 
natychmiastowe wstrzymanie odbioru i skła-
dowania odpadów przekompostowanych 
– wydzielających największy odór. Jak poin-
formował nas wiceprezydent Piotr Stefański, 
spółka z tego zobowiązania wywiązała się  
w trybie natychmiastowym. Drugie działanie 
to przeprowadzenie neutralizacji substancji 

złowonnych przez pokrycie kwatery składo-
wiska preparatem BioSanit. Spółka obiecała, 
że to działanie przeprowadzi jeszcze przed 
Świętami Wielkanocnymi. Trzecie zobowią-
zanie to zmniejszenie pola eksploatacji, na 
którym deponowane są odpady z zabezpie-
czeniem powierzchni wyłączonej z eksplo-
atacji warstwą izolacyjną. Przedstawiciele 
Sater-Otwock zapowiedzieli, że na realizację 
tego przedsięwzięcia potrzeba jest od dwóch 
do trzech miesięcy.

Michał Dzioba z Sater Otwock zadeklarował 
gotowość do uczestnictwa w cyklicznych 
spotkaniach na składowisku z upoważnio-
nymi przedstawicielami Miasta Otwocka, 
obecnymi na dotychczasowych spotkaniach 
weryfikacji realizacji założonych działań oraz 
stałego monitorowania odczuwalnych zapa-
chów na składowisku i w jego okolicach.
Na podstawie poczynionych ustaleń, w środę, 
1 kwietnia, na składowisku została przeprowa-
dzona neutralizacja substancji złowonnych opry-
skiem preparatu BioSanit. Wysoka skuteczność 
uzyskana jest na drodze natychmiastowej reakcji 
chemicznej preparatu ze złowonnymi substancja-
mi. Zastosowana metoda gwarantuje eliminację 
uciążliwości odorowej, i tym samym niemożność 
rozprzestrzeniania się brzydkiej woni.
Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż spółka 
na podstawie posiadanych pozwoleń może 
gromadzić na składowisku 40 tys. ton odpa-
dów rocznie.
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cisza nocna obowiązuje
W odpowiedzi na wnioski mieszkańców została przygotowana uchwała w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania 
oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Miasta Otwocka

Głównym powodem, dla którego przygoto-
wano projekt uchwały ograniczającej dzia-
łalność niektórych placówek usługowych  
i handlowych były liczne wnioski mieszkań-
ców z ul. Rycerskiej. Przy tej drodze przez 
zawiłości prawne powstała całodobowa 
myjnia samochodowa. Sąsiadujący miesz-
kańcy od miesięcy uskarżają się na hałas, 
który zakłóca ich spokój, w szczególności  
w godzinach nocnych. 
W myśl ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeksu Pracy oraz ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym,  to gmina 
ustala dni i godziny otwierania i zamykania 
placówek handlu detalicznego, zakładów 
usługowych i gastronomicznych. W związku 
z tym, aby pomóc mieszkańcom z ul. Rycer-
skiej, Miasto Otwock podjęło uchwałę, która 
dokładnie określa, jakie przedsiębiorstwa 
i zakłady mogą być czynne w godzinach 
22.00-6.00 (spis poniżej). Jednogłośnie przy-
jęta przez radnych uchwała wejdzie w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. Za nieprzestrzeganie ciszy 

nocnej właściciele zakładów i placówek będą 
podlegali karze grzywny do 5 tys. złotych, 
którą zgodnie z prawem będzie egzekwować 
policja i straż miejska.

w godzinach nocnych, tj. pomiędzy 
godzinami 22.00 a 6.00  

mogą być czynne:

– stacje paliw;
– apteki;
– hotele i obiekty im towarzyszące;
– domy weselne;
– zakłady świadczące usługi gastronomiczne;
– zakłady świadczące usługi transportowe
– zakłady świadczące usługi medyczne
– zakłady świadczące usługi weterynaryjne
– zakłady świadczące usługi pogrzebowe
– zakłady świadczące usługi ochrony mienia
– sklepy spożywcze
– placówki oświatowe oraz zakłady świad-
czące usługi opieki nad dziećmi do lat trzech

w związku z licznymi zgłoszeniami i skar-
gami mieszkańców otwocka w sprawie 
uciązliwego hałasu powodowanego przez 
działalność myjni samochodowej, Prezy-
dent miasta zbigniew szczepaniak zwrócił 
się do starosty otwockiego o wykonanie 
pomiarów hałasu poza terenem zakładu.
na ten wniosek, 15 kwietnia 2015 r. 
pracownicy starostwa Powiatowego 
wydziału ochrony środowiska dokonali 
oględzin i sporządzili  protokół stanu fak-
tycznego nieruchomości.
do wiadomości urzędu miasta otwocka, 
starosta otwocki mirosław Pszonka po-
dał, iż został wysłany do mazowieckiego 
wojewódzkiego inspektoratu ochrony 
środowiska wniosek,  w którym zwraca 
się z prośbą o przeprowadzenie kontroli 
w/w działalności pod kątem szkodliwego 
wpływu na środowisko oraz wykonanie 
pomiarów hałasu. takie działania będą 
pomocne w podjęciu dalszych kroków 
umożliwiających ograniczenie uciążliwo-
ści powodowanych przez tę myjnię.
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UchwałY RadY Miasta OtwOcka 
z dnia 31 MaRca 2015 ROkU

Uchwała nR V/52/15 
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Zbigniewa Szczepaniaka – 
Prezydenta Miasta Otwocka 

Uchwała nR V/51/15 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polega-
jącej na wykonaniu projektu i budowie chodników oraz ścieżki rowerowej  
w ulicy Armii Krajowej – etap I.

Uchwała nR  V/50/15 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na 
wykonaniu projektu budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wawerskiej i Szkolnej. 

Uchwała nR V/49/15
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej 
na wykonaniu projektu budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Powstańców War-
szawy i Orlej (przy Poczcie Polskiej) 

Uchwała nR V/48/15 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegają-
cej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Staszica (na odcinku od  
ul. Rzemieślniczej do Ronda Sybiraków). 

Uchwała nR V/47/15 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polega-
jącej na wykonaniu projektu ronda na skrzyżowaniu ulicy Samorządowej  
i ulicy Reymonta.

Uchwała nR V/46/15 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polega-
jącej na wykonaniu projektu i budowie ścieżki rowerowej oraz chodnika  
w ulicy Narutowicza (na odcinku od przejazdu kolejowego w Śródborowie 
do granicy Miasta Otwocka w Świerku).

Uchwała nR V/45/15 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegają-
cej na wykonaniu projektu budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Reymonta 
i Żeromskiego. 

Uchwała nR V/44/15 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegają-
cej na budowie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w drodze  
(ul. Majowej przy SP nr 5) . 

Uchwała nR V/43/15 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegają-
cej na budowie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w drodze  
(ul. Kraszewskiego przy skrzyżowaniu z ul. Ambasadorską). 

Uchwała nR V/42/15 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowią-
cego współwłasność Gminy Otwock na okres do 3 lat. 

Uchwała nR V/41/15 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowią-
cego własność Gminy Otwock na okres do 3 lat.

Uchwała nR V/40/15 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowią-
cego własność Gminy Otwock na okres do 3 lat. 

Uchwała nR V/39/15
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowią-
cego własność Gminy Otwock na okres do 3 lat. 

Uchwała nR  V/38/15 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowią-
cego własność Gminy Otwock na okres do 3 lat. 

sesja
Podczas marcowej sesji Rady Miasta Otwocka przystąpiono do  
wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok. Dys-
kutowano w sprawie wprowadzenia elektronicznego rejestru 
zawieranych umów. Zdecydowano o udzieleniu pomocy rzeczo-
wej Powiatowi Otwockiemu na kontynuację lub rozpoczęcie po-
szczególnych inwestycji. Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka, a także przegło-
sowano projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umów dzierżawy gruntów stanowiących własność gminy.

zmiany w budżecie
Pierwszą uchwałą podjętą podczas marcowej sesji była uchwała wpro-
wadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok. Radni przegłosowali 
zmiany dotyczące przesunięcia środków w wysokości 19 tys. zł, na za-
dania realizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na odbiór 
odpadów zawierających azbest, odpadów problemowych i niebez-
piecznych. Powyższe środki zostały zabezpieczone przez zmniejsze-
nie rezerwy celowej na realizację projektów w ramach Partnerstwa 
Publiczno-Prywatnego.

rejestr umów
W celu zrealizowania zasad jawności finansów publicznych, podczas 
V Sesji Rady Miasta przegłosowano uchwałę w sprawie ustalenia kie-
runków działań Prezydenta Miasta Otwocka w zakresie zwiększenia 
przejrzystości wydatkowania środków publicznych poprzez wprowa-
dzenie elektronicznego rejestru zawieranych umów.

komisje rady miasta 
23 grudnia 2014 r. podczas sesji radni ustalili składy osobowe ko-
misji oraz ich przedmiot działania. Jednak w trakcie marcowej sesji 
przegłosowano propozycje zmiany w składach osobowych stałych 
komisji. komisja Budżetu i inwestycji: przewodniczący: Łukasz Maj-
chrzyk, członkowie: Marek Leśkiewicz, Przemysław Bogusz, Marcin 
Kraśniewski, Dariusz Piętka, Witold Wachnicki, Barbara Olpińska, 
Dariusz Kosyła, Andrzej Sałaga. komisja Gospodarki miejskiej: prze-
wodniczący: Jakub Kosiński, członkowie: Jarosław Margielski, Woj-
ciech Dziewanowski,  Monika Kwiek, Jarosław Łakomski, Małgorzata 
Rock, Bernard Wojciechowski, Andrzej Kamiński, Michał Bany, Krzysz-
tof Kłósek, Magdalena Nowak. komisja ochrony środowiska i urba-
nistyki: przewodniczący: Przemysław Bogusz, członkowie: - Jarosław 
Margielski, Monika Kwiek, Jarosław Łakomski, Marek Leśkiewicz, 
Dariusz Piętka, Krzysztof Kłósek, Jakub Kosiński, Magdalena Nowak, 
Bernard Wojciechowski. komisja oświaty i wychowania: przewod-
nicząca: Monika Kwiek, członkowie: Wojciech Dziewanowski, Małgo-
rzata Rock, Marcin Kraśniewski, Witold Wachnicki, Czesław Woszczyk, 
Michał Bany, Łukasz Majchrzyk, Andrzej Sałaga, Barbara Olpińska, 
Andrzej Kamiński. komisja kultury, sportu i turystyki: przewodni-
czący: Jarosław Łakomski, członkowie: Krzysztof Kłósek, Jarosław 
Margielski, Wojciech Dziewanowski, Bernard Wojciechowski, Andrzej 
Kamiński, Marek Leśkiewicz, Czesław Woszczyk, Michał Bany, Jakub 
Kosiński, Dariusz Kosyła, Andrzej Sałaga, Barbara Olpińska. komisja 
spraw społecznych, zdrowia i Porządku Publicznego: przewodniczą-
cy: Marcin Kraśniewski, członkowie: Jarosław Margielski, Przemysław 
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Uchwała nR  V/37/15 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowią-
cego własność Gminy Otwock na okres do 3 lat. 

Uchwała nR  V/36/15 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowią-
cego własność Gminy Otwock na okres do 3 lat. 

Uchwała nR  V/35/15 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu stanowią-
cego własność Gminy Otwock na okres do 3 lat. 

Uchwała nR  V/34/15 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowią-
cego własność Gminy Otwock na okres do 3 lat. 

Uchwała nR  V/33/15 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu stanowią-
cego własność Gminy Otwock na okres do 3 lat. 

Uchwała nR  V/32/15
 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stano-
wiącego własność Gminy Otwock na okres do 3 lat. 

Uchwała nR  V/31/15 
w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntów po-
łożonych w Otwocku przy ul. T. Ślusarskiego, ul. Michała Andriollego, 
ul. Wspólnej. 

Uchwała nR  V/30/15 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegają-
cej na kontynuacji ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Żeromskiego na odcin-
ku od ulicy Samorządowej do ulicy Warszawskiej oraz w ulicy Filipowicza 
i ulicy Matejki. 

Uchwała nR  V/29/15 
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 

Uchwała nR V/28/15 
w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta – Komisji Inwentaryzacyjnej.

Uchwała nR  V/27/15 
w sprawie zmiany Uchwały Nr I/3/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 1 grudnia 
2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Otwocka.

Uchwała nR  V/26/15 
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/18/15 Rady Miasta Otwocka z dnia  
30 stycznia 2015 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. 

Uchwała nR  V/25/15 
w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Otwocka. 

Uchwała nR  V/24/15 
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka w 2015 roku”. 

Uchwała nR  V/23/15 
w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu de-
talicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Miasta Otwocka. 

Uchwała nR  V/22/15
w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Otwocka w za-
kresie zwiększenia wydatkowania środków publicznych poprzez wprowa-
dzenie elektronicznego rejestru zawieranych umów. 

Uchwała nR  V/21/15
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok.

Rady miasta 
Otwocka 

Bogusz, Małgorzata Rock, Andrzej Kamiński, Dariusz Piętka, Witold 
Wachnicki, Dariusz Kosyła, Jarosław Łakomski. komisja mieszkanio-
wa: przewodniczący: Witold Wachnicki, członkowie: Monika Kwiek, 
Michał Bany, Jakub Kosiński, Magdalena Nowak, Barbara Olpińska, 
Małgorzata Rock, Dariusz Kosyła, Marek Leśkiewicz. 
Ustalono również skład komisji statutowej: przewodniczący: Małgo-
rzata Rock, członkowie: Michał Bany, Marcin Kraśniewski, Jarosław 
Margielski, Marek Leśkiewicz, Łukasz Majchrzyk, Jarosław Łakomski, 
Przemysław Bogusz, Dariusz Piętka, Monika Kwiek, Dariusz Kosyła, 
Barbara Olpińska.
Wprowadzono zmiany w składzie osobowym komisji rewizyjnej: 
przewodniczący: Krzysztof Kłósek, członkowie: Przemysław Bogusz, 
Wojciech Dziewanowski, Marcin Kraśniewski, Łukasz Majchrzyk, Da-
riusz Piętka, Andrzej Sałaga.
Powołano komisję inwentaryzacyjną w składzie: Witold Wachnicki
Jakub Kosiński, Marcin Kraśniewski, Michał Bany, Dariusz Piętka, Da-
riusz Kosyła, Marek Leśkiewicz, Przemysław Bogusz, Barbara Olpińska.

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 bezdomno-
ści zwierząt na terenie gminy. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę  
w sprawie przyjęcia programu, który ma na celu ograniczenie bez-
domności zwierząt, porzucania ich bez konsekwencji, niekontrolo-
wanego rozmnażania, jak również edukację społeczeństwa. Projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Otwocku oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami  
w Polsce Oddział w Otwocku.

Pomoc dla Powiatu i umowy na dzierżawę gruntów gminnych
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy 
należą sprawy związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców. Są to 
mi.in. remonty i budowa dróg, ulic, ciągów pieszo-rowerowych, po-
prawa bezpieczeństwa oraz wprowadzanie ładu przestrzennego. Pod-
czas sesji zdecydowano, że Miasto Otwock udzieli pomocy rzeczowej 
Powiatowi Otwockiemu m.in. na kontynuowanie ciągu pieszo-rowe-
rowego w ciągu ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Samorządowej do  
ul. Warszawskiej oraz w ul. Filipowicza i Matejki; udzieli pomocy finan-
sowej na wykonanie projektu i budowę ścieżki rowerowej oraz chodnika  
w ulicach: Narutowicza (na odcinku od przejazdu kolejowego w Śródbo-
rowie do granicy Miasta Otwocka w Świerku) oraz w ul. Armii Krajowej –  
etap I; wspomoże w budowie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla 
pieszych w ul. Kraszewskiego przy skrzyżowaniu z ul. Ambasadorską,   
i w ul. Majowej przy SP nr 5. Przegłosowano również, że Miasto udzieli 
pomocy rzeczowej powiatowi polegającej na budowie rond na skrzyżo-
waniach ul. Samorządowej i Reymonta, Powstańców Warszawy i Orlej 
(przy Poczcie Polskiej) oraz na skrzyżowaniu ul. Wawerskiej i Szkolnej.  
Na pomoc finansową dla powiatu przeznaczono ponad 2,8 mln zł.
Podczas V Sesji Rady Miasta jednomyślnie przegłosowano uchwały na 
zawarcie na okres do 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami umów 
dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w Otwocku. Grunty te  
przeznaczone są m.in. pod pawilony handlowo-usługowe, pomiesz-
czenia gospodarcze, garaże i ogródki przydomowe.
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Realizacja budżetu w 2014 roku
czyli skąd miasto ma pieniądze i na co je wydało
Z końcem marca Prezydent przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Otwocka w 2014 roku

Prezydent Miasta Otwocka przedstawił 
Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obra-
chunkowej sprawozdanie z wykonania 
budżetu za 2014 rok. Ubiegłoroczne do-
chody wyniosły 138,84 mln zł, co stano-
wiło realizację 99,5 proc. planu. Roczne 
wydatki w 2014 roku wyniosły natomiast  

129,07 mln zł, z czego na bieżącą realizację 
zadań wydatkowano kwotę 121,12 mln zł, 
a na zadania inwestycyjne i wydatki mająt-
kowe 15,49 mln zł. 
Najpierw opinię do tego dokumentu wy-
stawi RIO, jako organ nadzorujący miej-
skie finanse, a potem ocenę wykonania 

budżetu wystawią radni udzielając pre-
zydentowi absolutorium. Co warte pod-
kreślenia, Regionalna Izba Obrachunko-
wa każdorazowo pozytywnie opiniowała 
sprawozdanie budżetowe, przedstawia-
ne przez prezydenta Szczepaniaka, po-
dobnie zresztą jak radni, którzy co roku 
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BudŻeT miasTa OTwOcka w 2014 roku
dOcHOdY ŁĄcZNie: 138,84 mln zł
Rolnictwo i łowiectwo – 77,51 tys. zł
Dotacje na modernizację rowu odwadniającego
Handel – 868,76 tys. zł
Dotacja celowa na modernizację Targowiska Miejskiego
Transport – 2,08 mln zł
Dotacje z gminy na współfinansowanie projektów komunikacji zbiorowej
Gospodarka mieszkaniowa – 9,38 mln zł
Dochody związane ze sprzedaży i gospodarką nieruchomościami
administracja publiczna – 417,72 tys. zł
Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową oraz wpływy z tytułu mandatów
Podatki – 75,86 mln zł
Udział w podatku dochodowym PIT oraz podatki od nieruchomości i opłaty lokalne
subwencja oświatowa – 23,07 mln zł
Pomoc społeczna – 10,40 mln zł
Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej
edukacyjna opieka wychowawcza – 385,33 tys. zł
Dotacja na wypłatę stypendiów, zasiłków i podręczników
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9,25 mln zł
Płatność końcowa z Funduszu Spójności, dotacje na budowę przyłączy 
wodno-kanalizacyjnych, dotacja na modernizację oświetlenia ulicznego

129,07 mln zł

Rolnictwo i łowiectwo – 215,21 tys. zł
Wydatki związane z utrzymywaniem i konserwację rowów melioracyjnych
Handel – 212,40 tys. zł
Funkcjonowanie Targowiska Miejskiego
Transport – 18,80 mln zł
Utrzymanie i budowa dróg, chodników i ścieżek rowerowych oraz dofinansowanie linii 
autobusowych i Szybkiej Kolei Miejskiej
Turystyka – 128,16 tys. zł
Upowszechnianie turystyki, w tym organizacja plaży miejskiej
Gospodarka mieszkaniowa – 1,59 mln zł
Inwestycje i remonty w budynkach gminnych, opłaty związane z nieruchomościami
Planowanie przestrzenne – 150,10 tys. zł
Opłaty związane ze studium i miejscowymi planami
administracja publiczna – 13,80 mln zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Rady Miasta
Bezpieczeństwo – 1,22 mln zł
Dotacje dla policji, straży pożarnych i wydatki na obronę cywilną
spłata kredytów – 784,88 tys. zł
Obsługa długu publicznego
Oświata i wychowanie – 53,03 mln zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
Ochrona zdrowia – 844,93 tys. zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz realizacja programów zdrowotnych
Pomoc społeczna – 18,90 mln zł
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13,34 mln zł
Wydatki związane z gospodarką odpadami, oczyszczaniem miasta, 
utrzymaniem zieleni i oświetleniem ulic
kultura – 4,00 mln zł
Dotacje dla centrum kultury, biblioteki i wydatki związane 
z organizacją uroczystości patriotyczno-historycznych
sport – 1,76 mln zł
Wydatki na kulturę fizyczną oraz utrzymanie obiektów sportowych

udzielali absolutorium.
Zgodnie z przedstawionym sprawozda-
niem, ubiegły rok zakończył się nadwyżką 
budżetową. Dochody zostały zrealizo-
wane w niespełna 99,5 proc., a wydatki  
w 92,93 proc. Oznacza to, że pieniądze 
wydawane były racjonalnie. – To budżet 
inwestycyjny. Otrzymaliśmy płatność koń-
cową z Funduszu Spójności, która pozwo-
liła zrealizować szereg dodatkowych za-
dań  – komentuje sprawozdanie prezydent. 
Tradycyjnie już największą pozycją wśród 
wydatków była oświata, na którą z budżetu 
poszła niemal połowa wszystkich pieniędzy 
(53,03 mln zł). Kolejnymi pozycjami były: 
pomoc społeczna, transport oraz admini-
stracja publiczna. Dalej wydatki poszły na 
gospodarkę komunalną i ochronę środowi-
ska, kulturę, sport i zdrowie. 16,66 mln zł 
Miasto Otwock wyasygnowało w ubiegłym 
roku na wydatki majątkowe. Wśród do-
chodów najwięcej pieniędzy do miejskiej 
kasy przekazał Urząd Skarbowy z udziału  
w podatku PIT – 44 mln zł. Pozostałe wpły-
wy to głównie podatek od nieruchomości –  
29,93 mln zł, podatek od czynności cywil-
no-prawnych, a także wpływy z dzierżaw 
nieruchomości oraz ich sprzedaży (łącznie 
ok. 9 mln zł). Poprawiono egzekucję podat-
kową. W ramach działań zmierzających do 
ściągnięcia zaległości podatkowych w 2014 
roku wystawiono 5083 upomnienia podat-
kowe i wystawiono 1893 tytuły wykonaw-
cze na kwotę ponad 650 tys. zł. W ramach 
realizacji projektów dofinansowywanych 
ze środków krajowych i unijnych Miasto 
Otwock otrzymało w ubiegłorocznym bu-
dżecie wpływy rzędu 6 mln zł.
Wśród wydatków inwestycyjnych ponad 
połowę stanowiły zadania związane z bu-
dową oraz modernizacją dróg i chodni-
ków. Szczegółowy zakres zrealizowanych 
inwestycji w ubiegłym roku publikujemy  
w dalszej części materiału. Przypomnijmy, 
że Miasto Otwock w ramach ubiegłorocz-
nego budżetu przekazywało dotacje pod-
miotowe Otwockiemu Centrum Kultury 
(1,31 mln zł), Miejskiej Bibliotece Publicznej 
(1,4 mln zł), a także dotacje celowe pod-
miotom nienależącym do sektora finan-
sów publicznych w wysokości 1,32 mln zł –  
w tym głównie organizacjom pozarządowym.  
Po otrzymaniu opinii na temat przedsta-
wionego sprawozdania, analizą wykona-
nia zapisów budżetowych zajmie się Rada 
Miasta Otwocka. To radni w uchwale po-
dejmą decyzję o udzieleniu absolutorium 
prezydentowi. Decyzja w tej sprawie za-
padnie po przeprowadzeniu analizy spra-
wozdania przez Komisję Rewizyjną.

wYdaTki ŁĄcZNie:



12 PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

co robić, kiedy w naszej rodzinie 
mamy osobę uzależnioną od alkoholu
alkoholizm jest chorobą pierwotną. Ozna-
cza to, że jest przyczyną (podłożem) powsta-
wania wielu innych chorób (somatycznych  
i psychicznych). Uzależnienie od alkoholu jest 
śmiertelną chorobą. Jedynym sposobem na 
uratowanie życia alkoholika jest abstynencja  
i zapobieganie nawrotom picia.
Alkoholizm w rodzinie to dramat wszystkich 
jej członków i choć tego nie widać z zewnątrz, 
w równej mierze uderza we wszystkich. Nad-
używanie alkoholu przez jednego z domow-
ników wywołuje u pozostałych członków 
rodziny strach, lęk, gniew, smutek, napięcie, 
wstyd, upokorzenie. Strach i lęk wynikają 
nie tylko z konkretnych i powtarzających się 
zagrożeń, ale wiążą się też z rozpadem sys-
temu więzi i oparcia, który powinien istnieć  
w domu rodzinnym i dawać członkom rodzi-
ny poczucie bezpieczeństwa. 

alkohol w rodzinie pociąga za sobą inne 
formy patologii, np. pojawia się przemoc fi-
zyczna, agresja, problemy finansowe, przemoc 
psychiczna w domu, problemy w kontaktach  
z ludźmi, problemy z prawem itp.
Szanse na wyleczenie pojawią się wtedy, 
kiedy osoba uzależniona podejmie syste-
matyczną terapię w placówce odwykowej. 
Największy problem w tym, że osoby uza-
leżnione zwykle nie chcą się leczyć, a bli-
scy nie potrafią ich do tego skłonić. Mimo 
szczerych chęci pomocy, członkowie rodzi-
ny są najczęściej nieświadomymi pomocni-
kami w piciu, utrudniając podjęcie decyzji 
o leczeniu. Leczenie osób uzależnionych 
co do zasady jest dobrowolne, a przymus 
leczenia może być nałożony wyłącznie 
przez sąd. Sądami właściwymi do rozpa-
trywania spraw o przymusowe leczenie są 
wydziały rodzinne i nieletnich w sądach 
rejonowych. Przepisy regulujące procedu-
rę leczenia osób uzależnionych od alkoho-
lu reguluje ustawa z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi.
Do sądu wniosek o przymusowe leczenie 
mogą złożyć dwie instytucje – Miejska Ko-
misja Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Prokuratura.
Złożenie wniosku o przymusowe leczenie 
bezpośrednio do sądu z pominięciem ww. 
instytucji spowoduje, że sąd odeśle taki 
wniosek do Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, jako instytucji 
uprawnionej do tego.

Problem alkoholowy zgłosić może każdy. Naj-
lepiej jest (i tak bywa najczęściej), gdy osoba 
zgłaszająca problem to członek najbliższej ro-
dziny, który dobrze zna skalę problemu i wie, 
jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna. 
Oczywiście, gdy najbliższa rodzina nie chce 
zgłosić sprawy (bo jest np. zastraszana przez 
alkoholika), przyjmowane są zgłoszenia od 
dalszych członków rodziny, jak i osób niespo-
krewnionych. Ponadto, wniosek o leczenie 
mogą do komisji złożyć inne instytucje, takie 
jak Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, ku-
rator sądowy itp. Oczywiście, również sama 
osoba uzależniona z własnej inicjatywy może 
przyjść do Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych po pomoc i pora-
dę w sprawie podjęcia leczenia.
Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami, na przymusowe leczenie 
można skierować osoby, które w związku 
ze swoją chorobą alkoholową powodują 
rozkład życia rodzinnego, powodują demo-
ralizację nieletnich, systematycznie zakłóca-
ją spokój lub porządek publiczny, uchylają 
się od pracy. Wymienione wyżej przesłanki 
(jeśli choć jedna z nich jest spełniona) dają 
możliwość podjęcia przez komisję czynności, 
zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu 
wobec osoby uzależnionej od alkoholu obo-
wiązku poddania się leczeniu w zakładzie 
lecznictwa odwykowego.
Podczas zgłoszenia osoby, w stosunku do 
której jest podejrzenie uzależnienia od al-
koholu, członkowie MKRPA przyjmują do 
protokołu informacje jej dotyczące. Jeżeli 
istnieją inne dokumenty potwierdzające 
uzależnienie, np. karty leczenia szpitalnego, 
zaświadczenia lekarskie, informacje z Policji 
itp., należy je zabrać ze sobą, w celu dołą-
czenia do akt sprawy. Ponadto, w przypadku 
skierowania sprawy do sądu o przymusowe 
leczenie, osoba zgłaszająca będzie wystę-
pować w sądzie jako świadek. Ewentualnie 
może podać dane innych osób, mogących 
być świadkami w tej sprawie przed sądem.
Osoba zgłaszająca problem alkoholowy, za-
mieszkująca z alkoholikiem, motywowana 
jest do podjęcia terapii dla osób współuza-
leżnionych. Edukacja na temat prawidłowe-
go postępowania wobec osoby uzależnionej 
znacznie zwiększa prawdopodobieństwo jej 
wyjścia z nałogu.
Na podstawie złożonego wniosku o skiero-
wanie na przymusowe leczenie odwykowe, 

MKRPA wzywa osobę, co do której zachodzi 
podejrzenie, że jest uzależniona od alkoholu, 
do osobistego zgłoszenia się na swoje po-
siedzenie, na tzw. rozmowę motywującą do 
podjęcia leczenia.

możliwe są następujące wersje wydarzeń:

1. osoba wezwana przychodzi na posiedze-
nie mkrPa i przyznaje, że ma problem al-
koholowy oraz że chce dobrowolnie podjąć 
leczenie.
To wariant najbardziej optymistyczny, bo po-
wszechnie wiadomo, że dobrowolne podjęcie 
leczenia daje największe szanse na wyjście  
z nałogu. W takim przypadku wezwanej oso-
bie przedstawiana jest oferta ośrodków le-
czenia uzależnienia. Leczenie jest bezpłatne.  
W przypadku zaprzestania leczenia i powro-
tu do nałogu MKRPA kieruje sprawę do sądu.
2. osoba wezwana przychodzi na posiedze-
nie mkrPa, oświadcza, że nie ma problemu 
alkoholowego, a zgłoszenie jest wynikiem 
np. nieporozumień rodzinnych i nie zamie-
rza podjąć leczenia.
W takiej sytuacji członkowie komisji podej-
mują rozmowy uświadamiające, motywu-
jące, pomagając osobie zgłoszonej dostrzec 
swoje picie z wielu perspektyw. W przypad-
ku, gdy osoba zgłoszona zaprzecza piciu, lub 
je bardzo umniejsza i usprawiedliwia, od-
mawiając podjęcia leczenia odwykowego,  
a wnioskodawca podaje fakty nadmiernego 
picia, zawsze kierowana jest na badanie do 
biegłych sądowych, którzy są uprawnieni do 
orzekania o uzależnieniu (są to: lekarz psy-
chiatra oraz psycholog). Badanie jest bez-
płatne (koszty pokrywa Miasto), a jego wynik 
jest bardzo istotny zarówno dla komisji, jak  
i w ewentualnym postępowaniu przed sądem.
Jeżeli z opinii biegłych wynika, że osoba nie 
jest uzależniona, sprawa przed komisją jest 
umarzana. Jeżeli natomiast z opinii biegłych 
wynika, że dana osoba jest uzależniona, to 
wówczas sprawa kierowana jest do sądu.
3. kierowanie wniosku o przymusowe le-
czenie do sądu.
Procedura sądowego zobowiązania do lecze-
nia odwykowego jest uruchamiana w nastę-
pujących przypadkach:
1) osoba zgłoszona odmawia podjęcia le-
czenia odwykowego, a opinia biegłych po-
twierdza uzależnienie od alkoholu; wtedy 
gdy osoba, która zgodziła się na badanie 
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przez biegłych, nie zgłosi się na nie, komisja 
również kieruje sprawę do sądu – komisja 
bowiem nie ma możliwości zmuszenia kogo-
kolwiek do badania, natomiast uprawnienie 
takie przysługuje sądowi;
2) osoba w ogóle nie zgłosi się do komisji ani 
na badania do biegłych (wezwania na roz-
mowę wysyłane są za zwrotnym potwierdze-
niem odbioru);
3) osoba zgłosi się na wezwanie komisji  
i oświadczy od razu, że nie zgadza się na ba-
danie przez biegłych i nie zamierza się leczyć 
dobrowolnie, a wnioskodawca podaje fakty 
nadmiernego picia.
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sąd 
powinien wyznaczyć pierwszą rozprawę  
w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku komi-
sji o przymusowe leczenie uczestnika (bo tak 
zgodnie z przepisami prawa nazywa się osoba, 
co do której złożony został wniosek do sądu). 
Jeżeli w danej sprawie brak jest opinii biegłych 
(bo np. osoba nie zgodziła się na badanie przez 
biegłych przed komisją), to sąd kieruje taką 
osobę na badanie. Sąd ma uprawnienie do na-
kazania przymusowego doprowadzenia przez 
policję uczestnika na rozprawę, jak również 
na badanie. Komisja nie ma wpływu na czas 
rozpatrzenia sprawy przez sąd. Ten etap po-
stępowania odbywa się już bez udziału człon-
ków komisji (z pewnymi wyjątkami, gdy sąd 
zadecyduje o obowiązku uczestniczenia przed-
stawiciela komisji podczas rozpraw). Należy 
podkreślić, że sąd ma pełną swobodę w ocenie 
dowodów w sprawie, choć zazwyczaj najważ-
niejszym dowodem, który ma wpływ na jej 
wynik, jest opinia biegłych. Sąd może na pod-
stawie zebranych dowodów (opinii biegłych, 
zeznań uczestnika, świadków, wywiadu policji) 
wydać następujące orzeczenie:
1) oddalić wniosek, gdy osoba nie jest uzależniona,
2) orzec obowiązek leczenia odwykowego 
w otwartym (niestacjonarnym) zakładzie 
leczniczym (czyli poradni) lub w zakładzie za-
mkniętym (stacjonarnym, czyli szpitalu).
Postępowanie przed sądem jest dla osoby 
uzależnionej bezpłatne, koszty sądowe po-
nosi gmina. Sąd orzeka o obowiązku leczenia 
odwykowego w formie postanowienia, od któ-
rego przysługuje apelacja. Sądowy obowiązek 
poddania się leczeniu odwykowemu trwa tak 
długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej 
jednak niż dwa lata od uprawomocnienia się 
orzeczenia sądu. Na czas trwania obowiązku 
leczenia sąd może ustanowić nadzór kuratora. 
Należy pamiętać, że wszystkie opisane powy-
żej działania Komisji i sądu w tej kwestii wy-
nikają z obowiązujących w Polsce przepisów,  
a czas rozpatrywania sprawy wynika z koniecz-
ności przestrzegania zasad istniejącego prawa.

Problematyką uzależnień zajmuję się od wielu lat. 
Dawno temu, jeszcze na studiach, jeden z wykła-
dowców zawsze powtarzał: „Pomożesz jednemu 
człowiekowi, to tak jakbyś pomógł wielu”, bo uza-
leżnienie to choroba całej rodziny, a nie tylko oso-
by pijącej czy biorącej narkotyki. Uzależnienie od 
alkoholu jest chorobą, którą można i należy leczyć.
Często zadajemy sobie pytanie – co to za choroba? 
– jakby chciał to by nie pił, pije na własne życzenie.
Może zacznijmy właśnie od tego, co to za choroba. 
Według obowiązującej w Polsce od 1997 r. Mię-
dzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób  
i Problemów Zdrowotnych, zdefiniowanego przez 
Światową Organizację Zdrowia, przez zespół uza-
leżnienia od alkoholu należy rozumieć stan psy-
chiczny i fizyczny wynikający ze współdziałania 
żywego organizmu i alkoholu. Stan ten charaktery-
zuje się zmianami w zachowaniu i innymi następ-
stwami, w tym zawsze przymusem (nieodpartą 
chęcią) ciągłego lub okresowego używania alko-
holu po to, aby doświadczyć psychicznych efektów 
jego działania lub uniknąć objawów wynikających 
z jego braku (np. złe samopoczucie, dyskomfort).
Wielu specjalistów twierdzi, że uzależnienie od 
alkoholu (podobnie jak uzależnienia od innych 
substancji można rozpoznawać wówczas, kiedy 
stwierdzone zostanie występowanie co najmniej 
trzech spośród dziewięciu niżej wymienionych ob-
jawów w ciągu ostatniego miesiąca (lub powtarza-
nie się przez dłuższy czas):
1. Picie alkoholu w większych ilościach, częściej lub 
przez dłuższy czas niż zamierzało się pierwotnie;
2. Utrzymujący się przez dłuższy czas zamiar lub co 

najmniej jedna nieudana próba przerwania picia 
lub picia kontrolowanego;
3. Poświęcanie zbyt wiele czasu na picie lub poszu-
kiwanie możliwości picia, bądź też na „odzyskiwa-
nie formy” po piciu; 
4. Częste upijanie, się obecność objawów absty-
nencyjnych w czasie wykonywanie swoich codzien-
nych obowiązków bądź niewywiązywanie się z nich  
w związku z piciem, picie w sytuacjach związanych 
z większym ryzykiem wypadku (np. jazda samocho-
dem po alkoholu);
5. Wyraźne upośledzenie funkcjonowania społeczne-
go oraz organicznie wypoczynku w związku z piciem;
6. Kontynuacja picia pomimo świadomości, że 
występujące problemy (zdrowotne, rodzinne, za-
wodowe, finansowe, prawne itp.) mają wyraźny 
związek z piciem alkoholu;
7. Konieczność wypijania większej ilości alkoholu 
dla uzyskania zamierzonego efektu;
8. Występowanie wyraźnych objawów zespołu 
abstynencyjnego;
9. Picie alkoholu ze świadomością, że objawy abs-
tynencyjne ulegną złagodzeniu.
Znacznie trudniej odpowiedzieć sobie na pytanie do-
tyczące przyczyn uzależnienia. Przyjmuje się co praw-
da 3 czynniki – społeczny, psychologiczny i duchowy, 
nakładające się na podłoże biologiczne (genetyczne).
Faktem jest też, że na szybkość powstawania uza-
leżnienia, co pokazują badania, ma wiek, w którym 
rozpoczyna się intensywne picie alkoholu. I tak, 
pijący przed 20 rokiem życia może uzależnić się już 
po kilku miesiącach, między 20 a 25 rokiem życia to 
okres około 3 lat, a po 25 - kilka lub kilkanaście lat.
Choroba ta nie czyni wyjątków. Nie oszczędza ani 
młodych, ani starych, ani kobiet, ani mężczyzn, ani 
biednych, ani bogatych. Pustoszy ciało i duszę. Kradnie 
wolność. Dlatego tak ważne jest zrozumienie, że jak 
każdą chorobę, należ ją leczyć. Najważniejsze jednak 
jest zapobieganie chorobie, a więc wszelkie działania 
związane na rzecz promocji zdrowia, edukacja nt. uza-
leżnień, budowanie poczucia własnej wartości, prze-
kazywanie odpowiedniego systemu norm i wartości 
itp. Istotnym zapleczem dla tych działań jest rodzina, 
ciepło, miłość rodzinnego domu, która pomoże mło-
demu człowiekowi w jego pozytywnym rozwoju.
Zbliżają się wakacje, będzie dużo więcej wolnego 
czasu, nowych doświadczeń, obserwujmy więc na-
sze dzieci i mądrze je kochajmy.

uzależnienie 
– trudny temat
Uzależnienia to niezwykle trudny temat zarów-
no dla uzależnionych, jak i ich bliskich. Jak 
sobie z tym problemem poradzić, jak pomóc po-
trzebującym? – Alkohol, narkotyki to codzien-
ność wielu rodzin. 80% przemocy w rodzinie 
ma związek  z nadużywaniem alkoholu przez 
jednego lub więcej jej członków.

Fundacja konstruktywneGo rozwoju, Otwock ul. Czaplickiego 7, tel. (22) 779-70-98;
Przychodnia leczenia uzależnienia i wsPółuzależnienia, Otwock – Świder 
ul. Mickiewicza 8, tel. (22) 778-12-33;
szPital sPecjalistyczny msw, Otwock ul. Prusa 1/3, tel. (22) 788-32-07;
Poradnia leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży, Warszawa ul. Dzielna 7, tel. (22) 831-19-20;
ośrodek rehaBilitacji uzależnień i Podwójnej diaGnozy dla dzieci i młodzieży, 
Otwock, ul. Kochanowskiego 27/29, tel. (22) 779-12-20;
ośrodek readaPtacyjno-rehaBilitacyjny, Karczew, ul. Anielin 2, tel. (22) 779-10-43;
Powiatowe centrum Pomocy rodzinie zesPół Poradnictwa rodzinneGo, Otwock 
ul. Komunardów 10, tel. (22) 719-48-12, (22) 719-48-10, (22) 788-40-44;
Poradnia zdrowia PsychiczneGo dla dzieci i młodzieży „GonG”, Józefów 
ul. 3 Maja 127, tel. (22) 789-12-14;
Powiatowa Poradnia PsycholoGiczno-PedaGoGiczna, Otwock ul. Majowa 17/19, 
tel. (22) 710-15-50, 793-830-635;
otwockie stowarzyszenie trzeźwościowe kluB aBstynenta „Panaceum”, Otwock 
ul. Czaplickiego 7, tel. 512-015-308;
miejska komisja rozwiązywania ProBlemów alkoholowych, Otwock ul. Armii Krajowej 5, 
Budynek C pokój 12, tel. (22) 788-85-76;

ważniejsze adresy i teleFony Placówek leczniczych w otwocku i okolicy:

Danuta Szufnarowska

Izabela Milewska
Pełnomocnik do spraw profilaktyki  

i przeciwdziałania uzależnieniom



Rowerowo z historią w tle
Weekend majowy kojarzy się przede wszystkim z wiosną. Jest już ciepło i zielono, a to zachęca do wyjścia 
z domu. Poniżej podpowiadamy, jak można spędzić czas „w plenerze”.

Coś dla rodzin z dziećmi, lecz nie tylko. Pakujemy kosze pikni-
kowe i w drogę...

Punkt pierwszy wędrówki to Park miejski. Dzieci mogą posza-
leć na placach zabaw, a przy okazji posłuchać historii tego dość 
szczególnego miejsca.

Przepiękny budynek obecnego liceum ogolnokształcące-
go im. k.i. Gałczyńskiego budowany był w zupełnie innym 

celu. Miał być domem uzdrowiskowym w którym znajdowa-
łoby się kasyno. Niestety, pomysł okazał się nietrafiony, bo 
władze Warszawy nie zgodziły się na utworzenie „domu gry”  
w uzdrowiskowym Otwocku.

Władze Otwocka zaciągnęły na budowę „kasyna” potęż-
ny kredyt, więc konieczne było jak najszybsze zagospodaro-
wanie go. Utworzono w nim restaurację, salę teatralną, kino, 

pokoje do wynajęcia i salę gier niehazardowych. Przed II woj-
ną światową to w nim skupiało się życie kulturalne i towarzy-
skie Otwocka. W czasie wojny zajęły go wojska niemieckie,  
a w 1944 roku Urząd Bezpieczeństwa i szpital dla rannych żołnierzy.

Park Miejski ma też swoją tajemnicę. Jest nią zaginiony po-
mnik Józefa Piłsudskiego. Stał na wprost Domu Uzdrowiskowego, 
na półkolistej ścianie tui, za fontanną. Przetrwał wojnę i zniknął  
w tajemniczych okolicznościach w 1948 roku.

Następny, niemal że obowiązkowy punkt zwiedzania to pen-
sjonat abrama Gurewicza przy ul. Filipowicza. To jeden z naj-
większych drewnianych budynków w Europie. Jego początki 
siegają 1906 roku od powstania Willi Gurewiczanki, stopnio-
wo dobudowywane były do niej poszczególne skrzydła, aż do 
kształtu obecnego. W czasie II wojny światowej mieścił się  
w nim niemieki szpital wojskowy, później, po sprzedaży przez 

20 INFORMACJE16 INWESTYCJE20 O TYM SIĘ MÓWI14 TURYSTYKA

Schody budynku LO im. K.I. Gałczyńskiego wielokrotnie wykorzystywane 
były podczas kręcenia filmów. „Zadebiutowały” w 1935 r. w fimie „Manew-
ry miłosne”

Plac zabaw w Parku Miejskim

Widok na park z tarasu Domu Uzdrowiskowego z widocznym zaginionym  
pomnikiem. Lata 20. XX wieku.

Otoczenie Pensjonatu Gurewicza w końcu lat 30. XX wieku



z Otwocka i okolic. Piastowała też stanowisko lekarza uzdrowisko-
wego dla dzieci.

Zmarła 9 września 1928 roku. Została pochowana na cmentarzu 
ewangelicko-ausburskim w Warszawie. Rodzina Julii Klauzińskiej 
do dziś mieszka w Otwocku.

Przy ul. warszawskiej 34, w budynku z oryginalną werandą,  
w 1900 roku zamieszkała rodzina wybitnego lekarza, znanego chyba 
wszystkim w Otwocku, Władysława Czaplickiego. Otwocczanie zna-
ją tę postać, ale jest jeszcze jedna wybitna postać, która mieszkała  
w tym domu. Mowa tu o Jerzym Czaplickim, synu słynnego  
w Otwocku doktora. Był on jednym z najlepszych polskich barytonów.

Debiutował w 1928 roku we Włoszech i przez wiele lat występo-
wał na wielu światowych scenach. W Polsce szerszej publiczności 
znany jest chyba najbardziej z wykonania utworu „Miłość ci wszyst-
ko wybaczy”, który wykonywała również Hanka Ordonówna.

Obecnie nieco zapomniany, był kiedyś ulubieńcem publicz-
ności i tej operowej, i tej masowej, która kupowała jego płyty  
z piosenkami. Po prostu ludzie lubili słuchać Jerzego Czaplickiego 
bez względu na to, co śpiewał... Miał w swoim repertuarze blisko 
czterdzieści partii operowych i niezliczoną liczbę piosenek. Zmarł 
w Warszawie 19 kwietnia 1992 roku, na pięć dni przed swoimi 
dziewięćdziesiątymi urodzinami.

Ciągle ciagnęło mnie w tamte okolice. Myslę że sprawiały to 
mocno zakodowane we mnie przeżycia dziecinnych lat. Te prze-
życia były przecież dla 
mnie legendą otwoc-
kich czasów! – tak Ire-
na Sendlerowa wra-
cała wspomnieniami 
do czasów, które spę-
dziła w Otwocku jako 
dziecko.

Doceniając walory 
klimatyczne Otwocka 
młody lekarz Stani-
sław Krzyżanowski 
postanowił rozpocząć 
praktykę lekarską  
w Otwocku. Zrobił 
to przez wzgląd na 
stan zdrowia swojej 
chorowitej córki Iren-
ki. Zatrudnił się jako 
asystent Sanatorium 

właściciela – szpital, 
następnie liceum me-
dyczne. Przez wiele lat 
stał pusty, niszczejąc. 
W 2014 roku został 
kupiony przez Carolina 
Car Company. Firma 
ma plan odrestauro-
wania otwockiej perły  
i zlokalizowania w nim 
zakładu leczniczego. 
Część parku ma zostać 
udostępniona miesz-
kańcom Otwocka.  

Już wkrótce, zgodnie 
z obietnicami nowych 

właścicieli, nasz wzorcowy „świdermajer” ma szansę powrócić do 
czasów swojej świetności.

Przy ul. Prusa, na terenie Szpitala Specjalistycznego MSW, stoi 
niepozorny domek, będący wcześniej własnością jednej z pierw-
szych polskich lekarek. 

Julia Adelajda Klauzińska była jedną z pierwszych kobiet wcho-
dzących w warszawskie środowisko lekarskie. Dyplom lekarza 
uzyskała w 1885 roku w Instytucie Medycznym dla Kobiet w Pe-
tersburgu.

Julia Klauzińska nieruchomość, mieszczącą się przy ul. Wólczyńskiej 13, 
dziś Cybulskiego, kupiła w 1904 roku i osiadła tu wraz z dziećmi zmar-
łego brata. Kiedy umarł Oskar Klauziński, sędzia Sądu Okręgowego  

w Kielcach i podsekretarz Izby Sądowej w Warszawie, zajęła się wy-
chowaniem jego dzieci: Zofii, Małgorzaty, Marii, Oskara, Ryszarda  
i Jerzego. Bo ich matka, Maria z Krzeczkowskich wyjechała do Pe-
tersburga, gdzie powtórnie wyszła za mąż.

Klauzińska była wtedy lekarzem szkolnym w I Żeńskim Gimnazjum 
w Warszawie.

W czasie pierwszej wojny światowej powołano ją do wojska. 
Prowadziła m.in. II Elżbietański Szpital Polowy Czerwonego Krzyża  
w Smoleńsku. Jej bratanice zostały tam siostrami miłosierdzia. Bra-
tankowie wstąpili do Korpusu Kadetów. Potem już na zawsze roz-
dzieliły ich zawieruchy dziejowe. Jak wynika z dokumentów, Julia 
Klauzińska po powrocie ze służby wojennej rozbudowała dom przy  
ul. Wólczyńskiej, postawiła tu także stajnię i wozownię. Swo-
ją bryczką, niczym karetką pogotowia docierała do położnic  
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Okładka płyty Jerzego Czaplickiego

Budynek z 1924 r., będący pierwotnie częścią Willi Szeliga, należącej do Osze-
ra Perechodnika.

Pensjonat Pawła Martyszewskiego pochodzący z 1924 r.

Dom Ireny Sendlerowej w 1906 r.



dr Geislera oraz został kierownikiem prywatnego zakładu leczni-
czego, będącego własnością Marii i Jana Karbowskich, prywatnie 
siestry i szwagra Stanisława Krzyżanowskiego.

Doktor Krzyżanowski zorganizował wzorcowe sanatorium dla 
chorych na płuca, w którym stosował nowatorskie metody lecze-
nia. Udzielał się również społecznie.

Pod koniec pierwszej wojny światowej w Otwocku szalał tyfus. 
Stanisław walczył z epidemią, zarażony zmarł na tyfus w lutym 
1917 r. Na cmentarzu żegnały go tłumy Żydów. Kilka dni później 
Janinę Krzyżanowską odwiedzili przedstawiciele otwockiej Gminy 
Żydowskiej.

– Z wdzięczności dla pana doktora, że nas leczył, Gmina będzie 
wypłacała stypendium pani córce, Irenie, do czasu jej pełnoletno-
ści. Janina nie skorzystała z tej propozycji. –  Mam 27 lat i sama 
zapracuję na jej wykształcenie – odpowiedziała. Córeczce przyka-
zała: – Pamiętaj, ile serca oni ci okazali.

Po śmierci Jana Krzyżanowskiego Karbowscy sprzedali sanato-
rium, a Irenka wraz z matką przeprowadziły się do Warszawy.

Dom, w którym mieszkała Irena Sendlerowa zachował się do 
dzisiaj przy ul. kopernika 8. Czy właśnie tutaj za sprawą ojca wy-
kształciła się jej ponadprzeciętna wrażliwość, która doprowadziła 
ją w szeregi „Sprawiedliwych wśród narodów świata”?

Przy ul. kościelnej zachowało się wiele budynków „pamiętają-
cych” początki Otwocka. Hotel Polski (nr 23), Willa Szeliga (nr 12, 
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14, 16, 18) czy Willa Podole (nr 15). Najstarszym z nich jest budy-
nek z lat 80. XIX wieku mieszczący się pod nr 19. Wybudował go 
lekarz bakteriolog i naukowiec światowej sławy Odo Bujwid, twór-
ca Instytutu Pasteurowskiego w Krakowie, Uniwersytetu Ludowego 
i pierwszego gimnazjum żeńskiego, pionier szczepień przeciwko 
wściekliźnie. W Otwocku był hospitantem podczas organizacji i po-
czątów działalności pierwszego nizinnego sanatorium w Krolestwie 
Polskim należącego do dr. Józefa Geislera.

Wille w Otwocku i warunki pobytu tamże Edmunda Diehla to 
do dzisiaj bezcenne źródło informacji o początkach Otwocka. Jego 
autor zbudował swoją willę przy ul. kruczkowskiego 10 ok. 1890 
roku jako jeden z pierwszych otwockich „świdermajerów”. Do dzi-
siaj zachowały się charakterystyczne dla stylu nadświdrzańskiego 
zdobienia i wieżyczka.

To tylko kilka punktów z bogatej historii Otwocka. Głodnych 
wiedzy zapraszamy na stronę www.turystycznyotwock.pl.

Jako ciag dalszy wędrówki proponujemy wyprawę nad Świder. 
Od mostu kolejowego do plaży miejskiej wiedzie malowniczy 
szlak o stopniu trudności pozwalającym na wyprawę nawet naj-
młodszym rowerzystom. Przerwa na piknik po dotarciu na plażę 
wzmocni siły przed powrotem do domu.

spływy kajakowe
Świder to jedna z najprzyjemniejszych rzek na spływy kajako-

we. Zmieniajacy się krajobraz, bogata flora i fauna dostarczają 
niezapomnianych wrażeń. Ostro meandrująca rzeka, pozbawiona 
jednak  tak normalnych dla górskich rzek głazów, nie stanowi za-
grożenia dla mało doświadczonych kajakarzy.

Nad Świdrem jest kilka firm organizujących spływy, warto pole-
gać na ich radach i doświadczeniu, aby spędzić ten czas przyjem-
nie i bezpiecznie.

rowerem ze sportowym zacięciem
Okolice Otwocka stanowią raj dla rowerzystów. Bardziej za-

awansowanym proponujemy skorzystanie z wielu oznakowa-
nych szlaków rowerowych, trasy znaleźć można na stronie www.
otwock.pttk.pl.

„Dla każdego coś dobrego”, czyli szlaki dłuższe i krótsze o róż-
nym stopniu trudności.

Życzymy miłego weekendu!

Budynek z początku XX wieku w którym odbywały sie pierwsze sesje Rady 
Miejskiej.

Willa Podole z 1895 roku. Zdjęcie z lat 30. XX wieku

Willa Na Górce należąca do twórcy pierwszego informatora o Otwocku - Ed-
munda Diehla.

Foto: Archiwum Muzeum Ziemi Otwockiej, Janusz Maciejowski, Anna Pawełek, archiwum GO
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sport to zdrowie
Oferta sportowa w naszym mieście jest bardzo bogata. Począwszy od bieżni do biegania, poprzez korty tenisowe, aż po 
sztuczne boiska. Każdy amator aktywności fizycznej na pewno znajdzie coś dla siebie

Od kilku dni aura rozpieszcza nas prawdziwie letnią pogodą. Jeszcze 
niedawno pusty park miejski teraz tętni życiem, a cykliści dziesiąt-
kami pojawiają się na szlakach i ścieżkach rowerowych. Regularne 
ćwiczenia i aktywność fizyczna są bardzo ważnym, o ile nie najważ-
niejszym elementem naszej egzystencji. Sport bardzo pozytywnie 
wpływa na zdrowie człowieka, a przede wszystkim poprawia nasze 
samopoczucie. Jeśli mieszkańcy Otwocka szukają miejsca, gdzie 

50 zł m-c – kobiety i młodzież szkolna
70 zł m-c – mężczyźni

aPollo 13
ul. sportowa 1 (teren oks) tel. 604 637 009

200 zł m-c – karnet OPEN
150 zł m-c – karnet OPEN ulgowy

Fit Fans ul. kołłątaja 4, 
tel. 22 710 37 44 e-mail: recepcja@fitfans.pl

strona: www.fitfans.pl

159 zł m-c karnet OPEN (do godz. 18)
99 zł m-c – karnet open uczniowie/studenci (do godz. 18)

189 zł m-c karnet OPEN

imPerium Fitness cluB ul. kołłątaja 48 
tel. 022 779 23 23; e-mail: recepcja@club-imperium.pl; 

strona: www.club-imperium.pl

80 zł m-c – karnet OPEN

ProFit ul. letnia 2 
tel. 790 534 496; 605279857 

wstęp wolny

siłownia na dworze Gim. nr 3;
 ul. kościuszki 28; tel. 022 779 28 94; 

strona: www.gm3otwock.pl

80 zł m-c – karnet OPEN

ProGress-Gym ul. kopernika 12 
tel. 508 808 637; strona: silowniaotwock.pl

siłownia w Parku miejskim 
UM WKSiT tel. 022 788 37 18; strona: www.otwock.pl

wstęp wolny

sala gimnastyczna – 70 zł/h
sztuczne boisko – 70 zł/h (100 zł/h z oświetleniem)

Plac zabaw – bezpłatnie

sP nr 1; ul. karczewska 14/16 tel. 022 779 24 14;  
strona: www.sp1otwock.edupage.org

sala gimnastyczna – 50 zł/h 
(możliwość wynajęcia tylko w tygodniu)

Boisko – według ustaleń z administracją obiektu

sP nr 5; ul. słowackiego 66 tel. 022 779 29 45;  
strona: www.sp5otwock.edupage.org

sala gimnastyczna – 55 zł/h
Boisko – bezpłatne

Plac zabaw – bezpłatnie

sP nr 12; ul. andriollego 76 tel. 022 779 38 44;  
strona: www.sp12otwock.edu.pl

sala gimnastyczna – 40 zł/h 
Boisko – 35 zł/h (+5 zł opłata za oświetlenie)

Gim nr 1; ul. majowa 267 tel. 022 779 27 01;  
strona: www.mladz.edu.pl

sala gimnastyczna – 61,50 zł/h
Boisko – 61,5 zł/h 

sP nr 6; ul. ambasadorska 1 tel. 022 779 34 31;  
strona: www.sp6_otwock.superszkolna.pl

można poprawić swoją kondycję fizyczną albo zgubić zbędne kilo-
gramy po zimie, to zapraszamy do skorzystania z oferty sportowej  
w naszym mieście. W Otwocku znajduje się dużo obiektów oraz in-
stytucji oferujących aktywny wypoczynek zarówno indywidualnie, 
jak i w zorganizowanych grupach. Poniżej znajdą Państwo przejrzy-
ste i klarowne podsumowanie oferty naszego miasta z zakresu ćwi-
czeń siłowych oraz sportów indywidualnych i drużynowych. 



sala gimnastyczna – tylko dla grup zorganizowanych 
Boisko – bezpłatne w godzinach pracy placówki  

(opłata za oświetlenie – 10 zł)

Gim. nr 3; ul. kościuszki 28; tel. 022 779 28 94; 
strona: www.gm3otwock.pl

sala gimnastyczna – 90 zł/h ; Boisko – 60 zł/h
siłownia plenerowa – bezpłatna

Gim. nr 4; ul. szkolna 31; tel. 022 779 24 63; 
strona: www.gimnazjum4otwock.edupage.org

sala gimnastyczna – 60 zł/h 
Boisko – bezpłatne

lo nr 1 im. j. słowackiego; ul. słowackiego 4/10; 
tel. 022 779 24 63; strona: www.slowacki.eu

sala gimnastyczna i boisko – bezpłatne
tartanowe boisko wielofunkcyjne – bezpłatne

zs nr 2 „nukleonik”; 
ul. Pułaskiego 7; tel. 022 779 30 70;  

strona: www.zs2otwock.internetdsl.pl

sala gimnastyczna – 80 zł/h 
Boisko z bieżnią – wg ustaleń, siłownia – wg ustaleń

zseG; ul. konopnickiej 3; tel. 022 779 26 44; 
strona: www.gimnazjum4otwock.edupage.org

Boiska – bezpłatne; sala gimnastyczna – 35 zł/h 
kort tenisowy – 15 zł/h (100 zł/10h karnet); 

Plac zabaw – bezpłatny

ośrodek szkolno-wychowawczy;  
ul. mickiewicza 43/47; tel. 022 779 35 43;  
e-mail: ogniskoswider@poczta.onet.pl

sala gimnastyczna – 61,5 zł/h
tartanowe boisko – bezpłatne

Pmdk; ul. Poniatowskiego 10; tel. 022 779 33 57 
wew. 40;  strona: www.pmdk-otwock.pl

sala gimnastyczna i boisko – wg ustaleń 
Bieżnia – bezpłatnie, korty tenisowe Vamos – 25 zł/h 

(30 zł/h kort kryty)

oks otwock; ul. sportowa 1; tel. 022 779 24 26; 
strona: www.oksotwock.pl

Boisko sztuczne, wielofunkcyjne oraz boisko do 
siatkówki plażowej – bezpłatne;  

Boisko sztuczne pełnowymiarowe – wg ustaleń

komPleks Boisk orlik;  
ul. karczewska; tel. 022 779 24 26;  

strona: www.oksotwock.pl

Boisko sztuczne oraz  boisko wielofunkcyjne 
– bezpłatne

komPleks Boisk orlik; ul. narutowicza 275 
 tel. 022 886 289 296; 501 248 145 

Boisko sztuczne oraz  boisko wielofunkcyjne 
– bezpłatne

komPleks Boisk orlik; ul. wspaniała
 tel. 604 574 252

wstęp wolny

skate Park; ul. Pułaskiego;
um wksit tel. 022 788 37 18

Plac zaBaw; Park miejski 
 um wksit tel. 022 788 37 18 

według ustaleń

korty tenisowe tkkF „aPollo”; ul. kopernika 12; 
tel. 022 779 24 77, www.tkkf-otwock.org.pl

Boisko do siatkówski Plażowej, Plaża miejska, 
ul. turystyczna; um wksit tel. 022 788 37 18 

wstęp wolnywstęp wolny
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Święto sosny
Tegoroczne obchody Święta Sosny odbyły 22 kwietnia w Otwocku. 
Była to już 11 edycja tego wydarzenia. Odbyło się uroczyste nada-
nie imienia jednej z sosen na terenie Urzędu Miasta Otwocka oraz 
wspólne sadzenie młodych sosen.
Urząd Miasta Otwocka przy współpracy z Mazowieckim Zespołem Parków 
Krajobrazowych oraz Nadleśnictwem Celestynów 22 kwietnia 2015 roku 
przygotował uroczystość Otwockie Dni Ziemi pod nazwą „Święto Sosny”. Ob-
chody rozpoczęły się o godzinie 9 na terenie Urzędu Miasta Otwocka. Zgro-
madzonych gości powitał Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak. 
W uroczystości wzięli udział: Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Kra-
jobrazowych  Sylwester Chołast, Nadleśniczy Nadleśnictwa Celestynów Artur 
Dawidziuk, Przewodniczący Rady Miasta Otwocka Jarosław Margielski, radny 
Dariusz Piętka, Dyrektor PMDK Otwock Ewa Musiejko, Polski Klub Ekologiczny 
„Koło Otwockie Sosny”, który reprezentowali prezes Bohdan Szymański, Jan 
Seremet i Sylwia Kozłowska oraz dzieci z otwockich przedszkoli i uczniowie 
szkół podstawowych. Jak co roku w trakcie uroczystości nadano imię jednej z 
sosen rosnących na terenie ratusza. Sosnę nazwano imieniem Michała Nowa-
kowskiego – leśniczego, łowczego lasów dóbr Otwock Wieki w latach 1930–
1944 oraz inicjatora wielkich zalesień prowadzonych w Leśnictwie Torfy. Po 
uroczystości dzieci przemaszerowały do pobliskiego PMDK oraz Parku Miej-
skiego, gdzie sadziły małe sosenki. Finał uroczystości odbył się w siedzibie 
MZPK w Otwocku przy ul. Sułkowskiego 11, gdzie zostały wręczone nagrody 
za kolejną edycję konkursu „Szkolny karmik – dokarmiamy ptaki zimą”. Nagro-
dy w postaci sprzętu sportowego oraz drobnych upominków zostały sfinan-
sowane przez Mazowiecki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Po części oficjalnej na najmłodszych czekał słodki poczęstunek, konkursy  
z nagrodami oraz dmuchana zjeżdżalnia.

Michał nowakowski – leśnik
Michał Nowakowski w latach 1930–1944 był leśniczym i łowczym lasów 
dóbr Otwock Wielki. Był osobą gruntownie przygotowaną do wykony-
wania zawodu. Głównymi jego cechami były: szlachetność, odrębność  
i wewnętrzna dyscyplina. Był osobą niezwykle wymagającą wobec pod-
władnych oraz samego siebie. W swoją pracę wkładał całe serce. Nie-
ustępliwie chronił lasy przed wszelkimi szkodami – głównie w postaci 
kradzieży drewna i kłusownictwa. Konsekwentnie i cierpliwie likwidował 
„dzikie przejazdy” tzw. złodziejskie drogi. Zdarzało się, że taka postawa 
Michała Nowakowskiego spotykała się z negatywną oceną mieszkań-
ców Otwocka oraz okolicznych wsi. Był autorem wysoko ocenianego, 
wydanego w 1936 roku „Podręcznika dla leśnika pracującego w admini-
stracji lasów prywatnych”. Pasjonował się ornitologią. W okresie okupa-
cji niemieckiej, w lesie, którego był gospodarzem została wybudowana 
ceglana droga – tzw. czerwona droga. Zapamiętany został jako inicjator 
wielkich zalesień prowadzonych w Leśnictwie Torfy w latach 1931–1934. 
Jako upamiętnienie tego wydarzenia przy skrzyżowaniu czerwonej dro-
gi z traktem osieckim stoi Kamień Leśników, na którym widnieje napis: 
„Gdzie halizny i pustynia, siać i sadzić zagajenia, niech się po nas las zo-
stanie, pracy leśnej poszczęść Panie. Pamiątka roku 1931–34.” Po wojnie 
wyjechał na pomorze, gdzie pracował jako leśniczy, w późniejszym czasie 
został inspektorem Lasów Państwowych.
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Ochrona środowiska 
– największe wyzwania (cz. 1)
Wszystkim nam marzy się Otwock jako miejsce przyjazne dla mieszkańców 
i atrakcyjne dla turystów. Aby nasze miasto było postrzegane w taki właśnie 
sposób, musimy jednak najpierw uporać się z kilkoma istotnymi problemami.

Dla mieszkań-
ców wschodnich 
dzielnic Otwocka, 
zwłaszcza Świerku 
i Jabłonny, proble-
mem o najwięk-
szym znaczeniu, 
przesądzającym 
o znacznym po-
gorszeniu się wa-
runków życia, jest 
emisja odorów 
ze składowiska 

odpadów prowadzonego przez spółkę Sater 
Otwock. Problem ten był przez mieszkańców 
wielokrotnie sygnalizowany, omawiany na po-
siedzeniach komisji Rady Miasta, opisywany 
przez lokalną prasę. Miałem okazję uczestni-
czyć w roboczych spotkaniach przedstawicieli 
władz samorządowych z delegacją spółki. 
Słyszeliśmy wyjaśnienia i zapewnienia o pod-
jęciu działań zmierzających do ograniczenia 
uciążliwości zjawiska, które w ostatnich tygo-
dniach przybierało na sile. Samorządowców  
i dziennikarzy zaproszono nawet do obejrze-
nia oprysku prowadzonego na składowisku. 
Jak wskazują doświadczenia kolejnych dni, 
efekty zapowiadanych działań trudno uznać 
za odpowiadające oczekiwaniom mieszkań-
ców. Krótko mówiąc, nadal śmierdzi.
Rozmawiając z przedstawicielami Satera sta-
rałem się zwrócić ich uwagę na fakt, że pro-
wadzenie przedsięwzięcia tego rodzaju, jakim 
jest składowisko odpadów, ma poza wymia-
rem ekonomicznym także wymiar społeczny. 
I że to właśnie wymiar społeczny jest, a przy-
najmniej powinien być, równie ważny, jeśli 
nie ważniejszy, od wymiaru ekonomicznego. 
W mojej opinii ani przebieg rozmów, ani re-
zultaty działań podjętych w odpowiedzi na 
postulaty mieszkańców i władz Otwocka, nie 
wskazują na to, aby problem udało się rozwią-
zać dotychczasowymi metodami. 
Sater chce rozbudowywać instalacje na skła-
dowisku. Regionalna Dyrekcja Ochrony Śro-
dowiska odmówiła uzgodnienia warunków 
realizacji planowanego przez spółkę przed-
sięwzięcia, polegającego na budowie zakładu 
„zagospodarowania odpadów obojętnych  

i innych niż niebezpieczne”, wskazując na 
„brak rzetelnych informacji i analiz, na podsta-
wie których możliwa byłaby właściwa ocena 
oddziaływania planowanej inwestycji na śro-
dowisko” (postanowienie RDOŚ z 16 stycznia 
2015 r.). Zdaniem wielu radnych, rozstrzygnię-
cie RDOŚ powinno być dla prezydenta Zbi-
gniewa Szczepaniaka wystarczającą podstawą 
do wydania decyzji o odmowie określenia śro-
dowiskowych uwarunkowań dla tego przed-
sięwzięcia, a tym samym do skutecznego za-
blokowania procesu inwestycyjnego. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom miesz-
kańców i chcąc dać prezydentowi silną le-
gitymację do podjęcia oczekiwanych przez 
nich kroków, Komisja Ochrony Środowiska  
i Urbanistyki przyjęła projekt stanowiska Rady 
Miasta, wyrażającego poparcie dla wniosku 
mieszkańców Otwocka, Woli Duckiej, Pogo-
rzeli Warszawskiej, Gliny, Ostrowa, Dyzina, 
Kopek i Starej Wsi o uniemożliwienie budo-
wy nowych i rozbudowy istniejących insta-
lacji w Świerku (chodzi o instalacje związane  
z zagospodarowaniem odpadów). W projek-
cie czytamy m.in., że rada „domaga się od Pre-
zydenta Miasta Otwocka podjęcia wszelkich 
niezbędnych działań leżących w jego kompe-
tencjach i mieszczących się w granicach pra-
wa, w celu realizacji tego wniosku”. 
Spodziewam się, że projekt trafi wkrótce pod 
obrady sesji Rady Miasta. Na dziś nie wiemy, 
jak zachowa się prezydent. Trzeba jednak 
podkreślić, że determinacja mieszkańców,  
a także wielu radnych, rośnie i coraz częściej 
słychać pytanie o to, czy składowisko w Świer-
ku jest nam w ogóle potrzebne. Pytanie wyda-
je się jak najbardziej zasadne, gdyż z punktu 
widzenia wielu mieszkańców straty przeważa-
ją nad korzyściami. Miasto jest udziałowcem 
w spółce prowadzącej składowisko, a mimo 
to nie jest w stanie wyegzekwować rozwią-
zań, które zapewniłyby podstawowy standard 
życia mieszkańcom dzielnic sąsiadujących  
z zakładem. Może zatem rzeczywiście czas 
rozważyć warianty zamknięcia tego interesu.

Przemysław Bogusz
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i 

Urbanistyki Rady Miasta Otwocka

Tegoroczne obchody, odbywające 
się pod hasłem „Z energią zmieńmy 
źródła”, w naszym przedszkolu roz-
poczęliśmy udziałem starszaków,  
w ogólnopolskim konkursie plastycz-
nym „Bajkowy las”, zorganizowa-
nym przez Towarzystwo Przyjaciół 
Lasu i pod patronatem Prezydenta 
RP – Bronisława Komorowskiego.
W środę, 22 kwietnia, nasze przedszko-
laki uczestniczyły w uroczystości nadania 
imienia kolejnemu drzewu w „Alei So-
sen” podczas obchodów „Święta Sosny” 
a następnie z dużym zaangażowaniem, 
brały udział w akcji nasadzenia młodych 
sosen w czasie ekologicznego przemarszu 
przez nasze miasto. Największe ekologicz-
ne święto całego świata miało swój finał  
w naszym przedszkolu w piątkowe 
przedpołudnie. Do ekologicznej zabawy  
w przedszkolnym ogrodzie zaprosiliśmy: 
leśniczego z Leśnictwa Otwock – Tomasza 
Grubę,  pierwszaki z klasy Agnieszki Ka-
mińskiej i wszystkie przedszkolaki. 
Leśniczy pokazał nam, jak zbudowany 
jest las i sposób, w jaki rosną drzewa. 
Poznaliśmy nazwy kolejnych warstw lasu 
oraz jego mieszkańców. Rozwiązując 
liczne zagadki, dowiedzieliśmy się, jakie 
znaczenie ma las dla ludzi i zwierząt. 
Odpowiedzi na nasze pytania szukaliśmy 
razem z p. Tomkiem wędrując po lesie.
Na zakończenie naszej plenerowej impre-
zy wszystkie dzieci wykonały makietę lasu 
z zebranego materiału przyrodniczego 
oraz wspólnie namalowały na folii leśny 
obraz. Nagrody za aktywność w czasie za-
bawy smakowały wyśmienicie, a zdoby-
te doświadczenia i wiadomości pozwolą 
nam stać się prawdziwymi ekologami.

dni Ziemi 
w Przedszkolu nr 4

Przedszkole nr 4
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Głos otwockich przedsiębiorców

Mając na względzie zapewnienie udziału 
przedstawicieli środowiska gospodarczego 
oraz przedsiębiorców w kształtowaniu poli-
tyki gospodarczej Miasta Otwocka, a także 
rozwoju przedsiębiorczości na jego obszarze, 
prezydent Zbigniew Szczepaniak  23 kwietnia 
powołał Radę Przedsiębiorców przy Prezy-
dencie Miasta Otwocka.
W skład Rady weszło 13 przedsiębiorców: Ja-
cek Jankiewicz, Marek Kocko, Robert Korab, 
Elwira Kowalska, Mateusz Krawczyk, Wojciech 
Krawczyk, Sławomir Moch, Ireneusz Paśniczek, 

Andrzej Pieniak, Dariusz Piętka, Marzena Sala-
mon, Piotr Skoczek i Andrzej Wysoczański.
Rada Przedsiębiorców przy Prezydencie 
Miasta Otwocka ma sprawować funkcję 
opiniodawczo-doradczą w sprawach zwią-
zanych z rozwojem przedsiębiorczości. Do 
zadań Rady należą m.in. wspieranie ini-
cjatyw zgłaszanych przez miejskie organy 
samorządowe w zakresie rozwoju miasta; 
udział w staraniach nad wypracowaniem 
strategii wykorzystania potencjału społecz-
nego i ekonomicznego w rozwoju miejskiej 

Prezydent Miasta Otwocka powołał Radę Przedsiębiorców, której celem jest 
udział drugiego sektora w kształtowaniu polityki gospodarczej Otwocka. 

gospodarki; tworzenie warunków do wdra-
żania koncepcji planowania strategicznego 
oraz wypracowania obszarów współpracy  
w kontekście racjonalnego i zrównoważone-
go zagospodarowania przestrzennego; pro-
ponowanie nowych instrumentów wspierają-
cych rozwój gospodarczo-społeczny poprzez 
dążenie do utrzymania wysokiego poziomu 
wykształcenia i zwiększenie poziomu za-
trudnienia w mieście; wspieranie lokalnych, 
regionalnych i ponadregionalnych instytu-
cji służących aktywizacji lokalnej przedsię-
biorczości; ustalanie obszarów współpracy  
w ramach przedsięwzięć przedstawicieli 
środowiska biznesu i instytucji otoczenia 
biznesu oraz władz lokalnych; tworzenie 
mechanizmów współpracy umożliwiających 
wykorzystanie środków zewnętrznych na re-
alizację strategicznych przedsięwzięć; przy-
czynianie się do kształtowania warunków 
rozwoju życia gospodarczego.
Rada reprezentuje przedsiębiorców z tere-
nu Otwocka i ma swoim doświadczeniem  
i wiedzą wspierać działania Prezydenta  
i Rady Miasta Otwocka, uprawniona jest do 
wyrażania opinii oraz podejmowania inicja-
tyw w kwestii projektów oraz rozwiązań od-
noszących się do przedsiębiorczości.
Kadencja Rady trwa 3 lata, a uczestnictwo  
w niej ma charakter społeczny. 

wiosenne sprzątanie Otwocka
1. Świder Wschodni, ul. Wołodyjowskiego 
na wysokości os. Sienkiewicza – małgo-
rzata rock

2. Świder Zachodni, ul. Turystyczna przy 
moście dawnej kolejki wąskotorowej, na 
wys. plaży miejskiej – jakub kosiński

3. Świdry Wielkie, koniec ul. Warsztatowej 
od strony dawnego wysypiska śmieci – 
Bernard wojciechowski

4. Kresy, parking na rogu ulic Łukasińskie-
go i Czerskiej – jarosław margielski  
i krzysztof kłósek

5. Śródborów, ul. Ujejskiego, pomiędzy 
ulicami Fredry i Zamenhofa – Przemysław 
Bogusz

6. Bojarowo, skrzyżowanie ulic Kraszewskie-
go i Wczasowej – katarzyna łakomska

7. Jabłonna, naprzeciwko remizy OSP –  
weronika kwiek.

Lokalni koordynatorzy oraz lista lokalizacji, 
w których zostały zgromadzone zebrane 

podczas akcji śmieci:

Środowisko, które nas otacza jest nieod-
łącznym elementem naszego życia. W na-
szym obowiązku jest dbanie o otaczającą 
nas faunę i florę. W Otwocku 22 kwietnia  
obchodzono Dni Ziemi. W związku z tym 
członkowie Rady Miasta Otwocka wraz 
z Prezydentem zaprosili mieszkańców 
do udziału w społecznej akcji sprząta-
nia miasta. Otwock został podzielony na 
7 rejonów, w obrębie których pracami 
kierowali koordynatorzy – Radni Miasta 
bądź wskazane przez nich osoby. Ini-
cjatywa przyciągnęła wielu zaintereso-
wanych pomocą. Mieszkańcy wspólnie 
sprzątali i porządkowali wskazane rejony. 
Urząd Miasta Otwocka zadbał o asorty-
ment niezbędny do sprzątania - worki na 
śmieci oraz rękawiczki. Po zakończonej 
akcji zadbano także o wywóz nieczysto-
ści, w każdym z punktów w wyznaczo-
nych miejscach kontener odebrał worki 
ze śmieciami.
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30-lecie „dwunastki”
Uroczysty jubileusz 30-lecia szkoły nr 12 im. Kornela 
Makuszyńskiego odbył się w sobotę, 25 kwietnia. 
Podziękowania oraz występy artystyczne poprze-
dziła msza święta w kościele pw. Zesłania Ducha 
Świętego w Otwocku, w trakcie której uczestnicy 
modlili się w intencji uczniów oraz nauczycieli. 
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego ma już  
30 lat. W tym czasie jej mury opuściło wielu uczniów, wycho-
wawców oraz pracowników personelu. Z okazji okrągłej roczni-
cy dyrekcja placówki przygotowała obchody jubileuszowe, na 
których gościli byli i obecni uczniowie, nauczyciele i zaproszeni 
goście. Uroczystości rozpoczęte zostały mszą świętą w kościele 
pw. Zesłania Ducha Świętego, odprawioną w intencji uczniów  
i pracowników szkoły. Po eucharystii wszyscy udali się do szko-

ły, gdzie odbyła się oficjalna część obchodów. Na początku  
w asyście harcerzy wprowadzono sztandar i odśpiewano hymn 
narodowy. Wszystkich zgromadzonych powitała dyrektor szkoły  
mgr Danuta Szyszko. Miasto Otwock na uroczystości reprezen-
towali wiceprezydent Agnieszka Wilczek, przewodniczący Rady 
Miasta Jarosław Margielski oraz radny Dariusz Piętka. W trakcie 
swojego wystąpienia wiceprezydent Miasta Otwocka Agnieszka 
Wilczek złożyła na ręce dyrektor szkoły Danuty Szyszko gratula-
cje – Jubileusz 30-lecia to czas na tyle długi, by pozwolił przy-
wołać wspomnienia o pięknych kartach historii tej szkoły oraz 
ludzi, którzy ją współtworzyli ciężką i odpowiedzialną pracą na 
rzecz edukacji najmłodszych mieszkańców naszego miasta i re-
gionu. Wyrażam słowa uznania i wdzięczności wszystkim dyrek-
torom, nauczycielom oraz pracownikom za dotychczasową dzia-
łalność, wytrwałość, oddanie i zaangażowanie, z jakim wykonują 
Państwo swoją codzienną pracę. Życzę wszystkim uczniom, aby  
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zdobyta wiedza zaowocowała sukcesami w dorosłym 
życiu, a rodzicom satysfakcji z osiągnięć ich dzieci. Pani 
dyrektor, pedagogom i pracownikom życzę dalszych 
sukcesów zawodowych, spełnienia wszystkich planów 
i zamierzeń oraz jeszcze wielu pięknych jubileuszy. Wi-
ceprezydent przekazała także na ręce dyrektor Danuty 
Szyszko projektor multimedialny. W trakcie uroczystości 
z ramienia PCK Oddział Otwock Medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej został odznaczony wicedyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 12 Artur Wołoszynek. Następnie Towa-
rzystwo Przyjaciół Dzieci w Otwocku uhonorowało od-
znaką „Przyjaciel Dziecka” nauczycieli: Beatę Bany, Anitę 
Wojciechowską, Agatę Mazek oraz Andrzeja Szaciłłę. Po 
części oficjalnej uroczystość uświetniły występy wycho-
wanków szkoły. Wyemitowano film o szkole, a nauczycie-
le zaśpiewali razem utwór „Kocham Cię szkoło”. Dyrektor 
Danuta Szyszko podziękowała wszystkim uczestnikom 
za udział w uroczystości i zaprosiła do zwiedzania szko-
ły oraz na poczęstunek. Z kolei 27 kwietnia dla rodziców  
i uczniów odbyło się spotkanie ze sponsorami – Państwo 
Krawczyk z firmy Top Market zorganizowali pokazy na-
ukowe wraz z eksperymentami dla uczniów. Dla nieco 
młodszych dzieci zorganizowano gry i zabawy.

kornel makuszyński 
Urodził się 8 stycznia 1884 roku w Stryju nieopodal Lwowa. Był synem Julii 
z Ogonowskich i Edwarda Makuszyńskiego, pułkownika wojsk austriac-
kich. Uczył się w IV Gimnazjum im. Jana Długosza we Lwowie. W wieku  
14 lat poprzez pisanie recenzji sztuk teatralnych okazywał swoje zami-
łowanie humanistyczne. Pierwsze wiersze opublikował w wieku 16 lat  
w dzienniku „Słowo Polskie”. 4 lata później został członkiem redakcji tego 
dziennika. W późniejszym okresie swojego życia starannie się kształcił – 
ukończył literaturę polską i romanistykę na Uniwersytecie Jana Kazimierza 
we Lwowie oraz literaturę francuską na paryskiej Sorbonie. W połowie 
1915 roku został ewakuowany i wylądował w głębi Rosji. Następnie przy-
padkowo trafił do Kijowa, gdzie został prezesem miejscowego Związku 
Literatów i Dziennikarzy Polskich oraz kierownikiem literackim Kijow-
skiego Teatru Polskiego. Do Polski powrócił po zakończeniu I Wojny Świa-
towej. Osiedlił się w Warszawie, gdzie kontynuował swoją działalność. 
Za całokształt swojej dotychczasowej twórczości w 1926 roku otrzymał 
członkostwo Polskiej Akademii Literatury, nagrodę „Złoty Wawrzyn” oraz 
państwową nagrodę literacką. Zaraz po zakończeniu II Wojny Światowej  
w 1945 został objęty zakazem publikacji. Na stałe osiedlił się w Zakopa-
nem, gdzie zmarł 31 lipca 1953. Od 28 kwietnia 2005 roku Szkoła Podsta-
wowa nr 12 nosi imię Kornela Makuszyńskiego. 
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Wiceprezydent Agnieszka Wilczek z Przewodniczącym Rady Miasta 
Jarosławem Margielskim wręczają upominek od Urzędu Miasta Otwocka

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 Artur 
Wołoszynek odznaczony Medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej z ramienia PCK Oddział Otwock



iii Pielgrzymka Żywego Różańca
Ponad 3000 pielgrzymów odwiedziło Parafię 
św. Wincentego á Paulo. W programie była kon-
ferencja, msza święta oraz koncert Kapeli znad 
Baryczy. Pielgrzymka odbywała się pod hasłem 
„Wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi”.

Parafia św. Wincentego a’Paulo 25 kwietnia gościła III Piel-
grzymkę Żywego Różańca diecezji warszawsko-praskiej. 
Hasłem przewodnim tegorocznej pielgrzymki były słowa 
„Wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi”. Tego dnia 
już od wczesnych godzin rannych do kościoła przybywali 
wierni oraz członkowie Kół Żywego Różańca z diecezji war-
szawsko-praskiej. Przybyłych powitał ks. proboszcz prałat 
Bogdan Sankowski, który przedstawił historię obrazu Mat-
ki Boskiej Swojczowskiej – patronki Otwocka. Następnie 
odbyła się konferencja prowadzona przez ojca Krzysztofa 
Czaplę poświęcona konieczności odmawiania modlitwy 
różańcowej. Ojciec przywoływał słowa papieża Piusa XII – 
mówiące o tym, że ludzie zaniedbali religię oraz dążą do 
ciągłych wygód. Gdy zakończyła się konferencja, wszyscy 
zebrani odmówili modlitwę różańcową. Po każdej dziesiąt-
ce różańca przedstawiciele kół różańcowych składali róże 
pod obrazem Matki Bożej Swojczowskej. Odczytano tak-
że Akt Zawierzania wspólnot Różańcowych Matki Boskiej 
Swojczowskiej. Najważniejszym punktem pielgrzymki była 
Msza Święta pod przewodnictwem biskupa Marka Solar-
czyka. W eucharystii wzięło udział ponad 3000 osób. Po 
mszy wystąpiła Kapela znad Baryczy. W przerwach kon-
certu swoje świadectwa oraz doświadczenia przedstawia-
li członkowie kół różańcowych. Na zakończenie wszyscy 
zebrani odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego, którą 
poprowadził ojciec Feliks Folejewski.

Obraz Matki Boskiej Swojczowskiej
Obraz znajduje się w bocznej kaplicy w kościele  
św. Wincentego á Paulo w Otwocku. Jest jedną z ko-
pii obrazu Matki Bożej Śnieżnej, która znajduje się  
w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej. Pochodzi  
z polskiej parafii na Wołyniu – Swojczowa, która została 
zlikwidowana w 1943 roku przez nacjonalistów ukraiń-
skich. Ikonę ukryto w cerkwi dzięki, czemu nie uległa 
zniszczeniu. Ks. Stanisław Kobyłecki wraz z ocalałymi 
mieszkańcami Swojczowa przewiózł go do kościoła we 
Włodzimierzu Wołyńskim, skąd za sprawą 27. Dywizji 
Wołyńskiej AK został przewieziony do otwockiej parafii. 
Z obawy o bezpieczeństwo pochodzenie i historia ob-
razu były owiane tajemnicą. W święto Narodzenia Naj-
świętszej Marii Panny – co roku 8 września do Otwoc-
ka przyjeżdżali mieszkańcy Swojczowa aby pokłonić się 
przed Matką Boską Swojczowską. W latach 80. obraz 
został dwukrotnie poddany renowacji, a jego historia 
ujrzała światło dzienne. 27 września 1993 roku Matka 
Boża Swojczowska została ogłoszona patronką naszego 
miasta, zaś 5 lat później 8 września 1998 roku dokona-
no uroczystej koronacji obrazu. 

20 INFORMACJE16 INWESTYCJE20 O TYM SIĘ MÓWI26 RELACJA



Gramy 
dla Pawła
Niespełna tydzień zajęło organizatorom 
przygotowanie tak wielkiego wydarze-
nia. Mieszkańcy Otwocka i okolic zmo-
bilizowali się i razem grali dla Pawła. 
Zebrano ponad 23 tysiące złotych!

W niedzielę, 27 kwietnia, Stowarzyszenie 
Otwocka Liga Szóstek Piłkarskich zorganizo-
wało charytatywny turniej Bad Boys Cup – 
gramy dla Pawła. Rozgrywki odbywały się na 
terenie kompleksu KS Vulcan przy ul. Wspa-
niałej w Wólce Mlądzkiej. Zebrane pieniądze 
– 23 350 zł w całości zostaną przekazane Paw-
łowi – młodemu chłopakowi, kapitanowi dru-
żyny Bad Boys, który niedawno dowiedział  
się, że ma nowotwór. W turnieju wzięły udział  
44 drużyny, a wśród nich drużyna kobiet oraz 
reprezentacja Urzędu Miasta i Rady Miasta 
Otwocka. W trakcie przerw w rozgrywkach 
widownię rozgrzewał pokaz tańca cygań-

skiego oraz śpiew uczestniczki VIII edycji 
Must be the Music – Agnieszki Bieńkowskiej.  
W oczekiwaniu na rozgrywki uczestnicy mo-
gli wziąć udział także w loterii z nagrodami, 
kupić kwiaty dla ukochanej oraz skorzystać  
z punktów gastronomicznych. Dla zwycięz-
ców oprócz pamiątkowych pucharów spon-
sorzy przygotowali także nagrody w postaci 

brunchu dla całej drużyny, spływu kajakowe-
go, vouchera na zakupy w sklepie sportowym 
czy darmowej konsultacji fizjoterapeutycz-
nej. Najlepszy bramkarz oraz snajper turnieju 
otrzymali miesięczne karnety na siłownię. Or-
ganizatorom należy pogratulować wspaniałej 
organizacji wydarzenia. Pawłowi życzymy po-
wrotu do zdrowia!

marsz Nadziei
W sobotę, 25 kwietnia br. w otwoc-
kim ratuszu dominował kolor żółty. 
Wszystko za sprawą uczestników 
MARSZU NADZIEI.
Organizatorem akcji było Otwockie Towarzy-
stwo Opieki Paliatywnej, Starostwo Powiato-
we w Otwocku i Urząd Miasta Otwocka. 
Marsze Nadziei są częścią Ogólnoposkiej 
Kampanii Społecznej Pola Nadziei, zapocząt-
kowanej w Szkocji przez Fundację Marie Cu-
rie Cancer Care. Akcja w Polsce prowadzona 
jest od 1998 roku i obejmuje swoim zasię-
giem kilkadziesiąt miast.
Jej celem jest przypomnienie społeczeństwu 
o ludziach cierpiących, oczekujących pomo-
cy w ostatnim okresie życia. Nie tylko jednak  
o nich. Wsparcie powinny otrzymać także ich 
rodziny: rodzice, małżonkowie, dzieci...
Corocznie, na początku października, w oko-
licach Międzynarodowego Dnia Opieki Palia-
tywno-Hospicyjnej, ludzie na całym świecie sa-
dzą żonkile, aby wiosną, kiedy zakwitną, wyjść 
z nimi na ulicę kwestując na rzecz hospicjów. 
Uczestnicy tegorocznego Marszu Nadziei  
w Otwocku manifestowali potrzebę zjedno-

czenia się społeczeństwa w walce z choroba-
mi nowotworowymi. 
Dumą napawa fakt, że tak wielu wolontariu-
szy z otwockich szkół pracuje na rzecz akcji 

społecznych. Należy pogratulować im przede 
wszystkim zaangażowania i wrażliwości, oraz 
ich wychowawcom, że potrafią przekazać im 
tak ważne wartości.

Uczestnicy Marszu Nadziei wraz z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Otwocku  
i Prezydentem Miasta Otwocka Zbigniewem Szczepaniakiem
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Każdej wiosny mobilne centrum nauki „Planeta Energii” odwiedza 
zwycięzców konkursu Grupy Energa. Otwock 16 i 17 kwietnia miał 
okazję znaleźć się na tegorocznej mapie „Planety Energii”. Wizyta 
miasteczka w naszym mieście nie była przypadkowa. Była to nagro-
da dla klasy II D oraz Doroty Pucyńskiej ze Szkoły Podstawowej nr 12 
im. Kornela Makuszyńskiego w organizowanym przez Grupę Energa 
ogólnopolskim konkursie edukacyjnym. Głównym celem konkursu 
jest propagowanie wśród najmłodszych wiedzy na temat energii 
elektrycznej oraz kształtowanie proekologicznych postaw. Pierwszy-
mi gośćmi którzy odwiedzili mobilne centrum nauki byli zwycięzcy 
konkursu. Organizatorzy oraz przedstawiciele powitali uczestników 
i pogratulowali laureatom zwycięstwa, a także wręczyli pamiątko-
wą tablice. Gratulacje na ręce dzieci oraz opiekuna złożył również 

energetyczny Otwock!

Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak. Na gości „Planety 
Energii” czekało wiele atrakcji, m.in. kosmiczny Energobus – czyli 
laboratorium na kółkach ze ścieżką dydaktyczną przedstawiającą 
historię prądu od elektronu do elektrowni. W pozostałych laborato-
riach goście mogli poznać funkcjonowanie elektrowni wiatrowych, 
wodnych, dowiedzieć się, ile prądu zużywają sprzęty gospodarstwa 
domowego, poznać rodzaje gniazdek elektrycznych z całego świata 
oraz dowiedzieć się, jak segregować śmieci, aby nie zanieczyszczać 
środowiska. Każdy mógł obejrzeć film w kinie 3D poświęcony ener-
gii oraz zobaczyć jak się nią posługiwać.
Uczniom klasy II D oraz Dorocie Pucyńskiej składamy gratulacje, a tak-
że życzymy wygranej w Turnieju Miast – w którym jest do wygrania 
nowoczesna tablica multimedialna wraz z akcesoriami!

Mobilne centrum nauki „Planeta Energii” stacjonowało w Otwockim Parku Miejskim  
16–17 kwietnia. Była to nagroda dla klasy II D oraz Doroty Pucyńskiej ze Szkoły Podsta-
wowej nr 12, która była jednym z 10 laureatów konkursu!
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sezon 
otwarty
Otwocki Zryw 25 kwietnia zorganizował hucz-
ne Otwarcie Sezonu Motocyklowego. Główna 
część imprezy odbyła się w siedzibie klubu przy  
ul. Suchej 8. „Nie interesuje nas, czy poruszasz się 
ścigaczem, quadem, chopperem, turystykiem, 
czy motorowerem. Interesujesz nas Ty” – zachę-
cali gorąco do udziału w imprezie członkowie klu-
bu Zryw MC Poland. Organizatorzy nie zawiedli 
się – na imprezę przybyło wielu mieszkańców 
miasta oraz pasjonatów jednośladów. Klubowi-
cze zadbali aby goście się nie nudzili, przygoto-
wali m.in. paradę motocykli ulicami Otwocka, 
poczęstunek w postaci gorących dań i zimnych 
napojów oraz koncerty takich zespołów jak Ste-
elFire, The Foolishly, Cegła czy grupy Rezonans.
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16 kwietnia 1914 roku zakończyła się budowa Wąskotorowej Kolei  
Jabłonowskiej, która kursowała na linii Karczew – Otwock – Józefów – 
Wawer. W ubiegłym roku z okazji 100-lecia tego wydarzenia odbyła 
się I Edycja Biegu Wąskotorowego. W sobotę, 18 kwietnia, odbył się 
II Bieg Wąskotorowy zorganizowany przez uczniów Gimnazjum i Li-
ceum im. św. Tomasza z Akwinu. Uczestnicy konkurowali w 4 kate-
goriach – bieg na dystans 10 km, w którym wzięło udział 167 osób, 
bieg na dystans 3 km – 77 osób, Nordic Walking na dystans 7 km,  
w którym uczestniczyło  51 osób  oraz mini dla młodzieży – 185 osób. 
Uczestnicy biegu w kategorii OPEN wystartowali o godzinie 14.03 

spod karczewskiej „ciuchci” – godzina startu była nieprzypadkowa, 
bowiem związana z historycznym rozkładem jazdy kolejki. Następny 
w kolejności był marsz Nordic Walking, którego start miał miejsce 
przy dawnej stacji Kolejki w Otwocku – przy ulicy Wawerskiej 9 (przy 
ZGM). Wspólna meta dla wszystkich uczestników znajdowała się przy 
Gimnazjum i Liceum im. św. Tomasza z Akwinu w Józefowie, gdzie 
uczestników medalami udekorowali: burmistrz Karczewa Władysław 
Łokietek, wiceprezydent Miasta Otwocka Agnieszka Wilczek, wice-
starosta Paweł Rupiewski oraz przewodniczący Rady Miasta Józefowa 
Marianna Jakubowska.

Bieg 10 km OPeN mężczyźni
Jakub Pudełko 00:34:23

Daniel Karolkiewicz 00:36:11
Michał Łobacz 00:36:34

Bieg 10 km OPeN kobiety
Paulina Kalinowska 00:43:22

Magdalena Bąk 00:45:34
Ewelina Szadkowska 00:46:47

NORdic waLkiNG mężczyźni
Robert Gański 43:04:00

Paweł Felis 47:33:00
Jan Kocimski 47:35:00

NORdic waLkiNG kobiety
Grażyna Troniarz 49:00:00

Ewa Mazek 53:30:00
Edyta Piotrowska 54:08:00

ii Bieg wąskotorowy
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