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Komisja Statutowa zaprasza do składania uwag i propozycji zmian w Statucie Miasta Otwocka.
Propozycje powinny zawierać:

określenie, której części statutu, paragrafu dotyczy proponowana zmiana bądź nowy zapis
krótkie uzasadnienie
może zawierać podpis wnioskodawcy

Uwagi i propozycje zmian proszę składać na adres e-mail: statutmiasta@otwock.pl w terminie: do 20 czerwca 2015 r. do godz. 24.00.        

Uwagi oraz propozycje zmian do Statutu Miasta Otwocka

Przewodnicząca Komisji Statutowej Małgorzata Rock

25 lat Samorządności
Samorząd to fundament wolności i rozwoju całego kra-
ju, dzięki samorządowcom Polska nie zginie – mówił  
w podczas tegorocznego Dnia Samorządu Terytorial-
nego i spotkania z samorządowcami prezydent Broni-
sław Komorowski. Zdaniem prezydenta samorządność 
to przede wszystkim zwiększenie roli obywateli i taka 
rola w ustroju polskiego Państwa stworzyła samorzą-
dom ustawa z 8 marca 1990 roku.
W związku z obchodzoną w tym roku 25. rocznicą powstania 
samorządów gminnych, która była następstwem transfor-
macji ustrojowej z 1989 roku, redakcja „Gazety Otwockiej” 
ogłosiła przed rokiem konkurs dla uczniów szkół podstawo-

wych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Otwock. Za-
daniem uczniów było przedstawienie i ocena wpływu obrad 
Okrągłego Stołu, pierwszych po II wojnie światowej czę-
ściowo demokratycznych wolnych wyborów do Sejmu i Se-
natu oraz rocznicy utworzenia pierwszego rządu, w którego 
skład weszli przedstawiciele Solidarności, a także nawią-
zanie do pierwszych wyborów, do utworzonego samorządu 
gminnego w 1990 roku.
Z okazji przypadającej w tym roku rocznicy publikujemy 
na łamach „Gazety Otwockiej” (s. 18–19) wywiad z Pa-
nem Jerzym Przeździakiem, pierwszym przewodniczącym 
Rady Miasta Otwocka – jako odrodzonego w 1990 roku 
organu samorządowego. Wywiad przeprowadzony przez 
Macieja Cacko, ucznia Gimnazjum nr 2 im. Ireny Sendle-
rowej w ramach pracy konkursowej, jest świetnym podsu-
mowaniem tego, co działo się z samorządnością Otwocka 
25 lat temu. 
Samorząd reformowany był wielokrotnie w minionych  
25 latach. W 1999 roku wprowadzono reformę polega-
jącą m.in. na utworzeniu powiatów i zmniejszeniu liczby 
województw – tworząc dodatkowo samorząd wojewódzki. 
W 2002 roku wprowadzono bezpośredni wybór organów 
wykonawczych w samorządach gminnych, a w 2014 jed-
nomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do organów 
uchwałodawczych w takich miastach, jak Otwock. 
Ocena zmian należy oczywiście do mieszkańców, niezmien-
nym jest jednak zapis, że samorządy gmin, powiatów, jak 
i województw utworzone zostały po to, by zaspokajać po-
trzeby lokalnych zbiorowości mieszkańców i takie zadania 
realizują. 

Marcin Gawrylik
Redaktor Naczelny
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Dyżury wakacyjne w otwockich przedszkolach
Szanowni Rodzice,
dla tych z Państwa, którzy nie będą mogli za-
pewnić swojemu dziecku opieki, proponujemy 
wakacyjne dyżury w otwockich przedszkolach.
1. Zgłoszenia na wakacyjny dyżur należy doko-
nać w terminie 1–11 czerwca 2015 r.
2. Warunkiem przyjęcia dziecka do przed-
szkola jest złożenie przez rodziców w dyżuru-
jącym przedszkolu „karty zgłoszenia dziecka” 

(do pobrania we wszystkich przedszkolach).
3. W akcji letniej mogą uczestniczyć dzieci 
uczęszczające do przedszkoli prowadzonych 
przez Miasto Otwock.
4. Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wa-
kacyjny podejmuje dyrektor dyżurującego 
przedszkola.
5. W dniu 17 czerwca 2015 r. zostaną opublikowa-
ne w przedszkolach listy dzieci przyjętych na dyżur.

6. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, któ-
re zostało zgłoszone po przekroczeniu wska-
zanego terminu może nastąpić w przypadku 
wolnych miejsc w dyżurującym przedszkolu.
7. Szczegółowych informacji dotyczących 
zgłoszeń udzielają dyrektorzy przedszkoli.
Karta zgłoszenia dziecka do przedszko-
la znajduje się do pobrania na stronie  
www.otwock.pl

HarMOnOgraM DyżUrów przeDSzkOli w OkreSie OD 1 lipca DO 31 Sierpnia 2015 r.

Termin dyżuru przedszkole adres Telefon

01–31.07.2015
Przedszkole nr 15 Otwock, ul. Majowa 44 22 779 40 78

Przedszkole nr 16 Otwock, ul. Karczewska 27A 22 779 54 11

Przedszkole nr 4 Otwock, ul. Dwernickiego 1 22 779 32 73

Przedszkole nr 10 Otwock, ul. Kochanowskiego 6 22 779 37 12

Przedszkole nr 18 Otwock, ul. Komunardów 4 22 779 72 53

Przedszkole nr 3 Otwock, ul. Jodłowa 14 22 779 29 84

Przedszkole nr 6 Otwock, ul. Kubusia Puchatka 28 22 779 41 23

Przedszkole nr 12 Otwock, ul. Batorego 34 22 779 51 01

Przedszkole nr 17 Otwock, ul. Czaplickiego 7 22 779 50 40

01–17.07.2015

03–31.08.2015

20–31.07.2015

Samorządowcy zasadzili las
Co roku wiosną w całej Polsce nadleśnictwa organizują akcję „Samo-
rządowe sadzenie lasu”. Celem akcji jest promowanie sadzenia drzew 
oraz edukacja z zakresu dbania o drzewostan. W tym roku nadle-
śniczy Nadleśnictwa Celestynów Artur Dawidziuk zaprosił leśników  
i samorządowców do wspólnego zasadzenia lasu. W imieniu Miasta 
Otwocka w sadzeniu wzięli udział: Wiceprezydent Piotr Stefański, ko-
mendant Straży Miejskiej Dariusz Sokół, naczelnicy UM Otwocka oraz 
przedstawiciele Rady Miasta Otwocka.
Po zakończeniu akcji wszyscy zebrani pojechali w kierunku Centrum 
Edukacji Leśnej w Celestynowie, gdzie odbyła się konferencja, na 
której były poruszane tematy dotyczące drzewostanu, sprecyzowano 
także, kto sprawuje opiekę nad obszarami leśnymi. Rozmawiano też 
o łowiectwie, a także sposobach postępowania z dzikami, które coraz 
częściej zapuszczają się w obszary miejskie. Dyskutowano również  
o problemie zaśmiecania lasów.

pomiary odoru
Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak zlecił badanie 
natężenia zapachów na wysypisku Sater-Otwock naukowcom  
z Laboratorium Ochrony Środowiska krakowskiego Instytutu Od-
lewnictwa. W poniedziałek, 25 maja, odbyło się spotkanie na 
terenie składowiska odpadów przedstawicieli Miasta Otwocka: 
wiceprezydenta Piotra Stefańskiego, naczelnik Wydziału Go-
spodarki Gruntami Marzeny Połosak i przewodniczącego Rady 
Miasta Jarosława Margielskiego z dr inż. Januszem Feberem,  
w celu omówienia sposobu badania natężenia odorów z wysypi-
ska. Instytut Odlewnictwa w Krakowie dysponuje najnowocze-
śniejszym sprzętem produkcji amerykańskiej do badania zapa-
chów. Pomiary mają być wykonywane w II poł. czerwca. 



5AKTUALNOŚCI

„zielony laur” dla Otwocka i Opwik
„Zielony Laur” jest nagrodą przyznawaną od 10 lat przez Polską Izbę Go-
spodarczą „Ekorozwój” za najbardziej efektywne przedsięwzięcia proeko-
logiczne oraz zasługi dla rozwoju ochrony środowiska. Wśród tegorocz-
nych laureatów znalazły się Gmina Otwock oraz OPWiK.
Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” to or-
ganizacja samorządu, która zrzesza podmio-
ty społeczne i gospodarcze, mające na celu 
upowszechnienie rozwiązań proekologicz-
nych. Od dziesięciu lat organizuje konkurs  
o „Zielony Laur”. Nagrodę dla przedsię-
biorstw, instytucji i osób indywidualnych, 
które zajmują się realizacją przedsięwzięć 
ekologicznych. Celem konkursu jest promo-
wanie ekorozwoju oraz nagradzanie najlep-
szych przedsięwzięć gospodarczych, które 
przyczyniają się do poprawy stanu środowi-
ska naturalnego oraz warunków życia. Laure-
aci – instytucje, przedsiębiorstwa bądź oso-
by indywidualne za najbardziej efektywne 

przedsięwzięcia zostają nagrodzeni statuetką 
„Zielony Laur” oraz Honorowym Dyplomem 
za zasługi dla rozwoju ochrony środowiska.
Uroczysta Jubileuszowa Gala X Edycji Konkur-
su „Zielony Laur” Polskiej Izby Gospodarczej 
„Ekorozwój” odbyła się 6 maja w Pałacu Sta-
szica Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. 
W tegorocznej edycji zostało przyznanych 
12 nagród za realizację przedsięwzięć ekolo-
gicznych oraz dwie nagrody indywidualne za 
wkład naukowy w realizację badań. Wśród 
nagrodzonych znalazły się Gmina Otwock  
i Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji. Nagroda została przyznana za 
wykonanie systemu wodociągowo-kanaliza-

cyjnego w naszym mieście. Nagrodę z rąk Se-
kretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska dr 
Stanisława Gawłowskiego odebrali Prezydent 
Miasta Zbigniew Szczepaniak oraz Prezes Za-
rządu OPWiK Mieczysław Kostyra.

przeDSiębiOrSTwa i inSTyTUcje, kTóryM przyznanO nagrODę „złOTy laUr”

Nazwa Za co ZoStała pRZyZnana nagRoda

nagrODy inDywiDUalne

Lubelski Węgiel „BOGDANKA” przedsięwzięcia ograniczające wpływ kopalni „Bogdanka” na środowisko

CEMEX Polska sp. z o.o wdrożenie instalacji wykorzystującej ciepło odpadowe 
do suszenia paliw alternatywnych w Cementowni Chełm

Europejskie Centrum Ekologiczne - KREVOX  Sp. z o.o wdrożenie innowacyjnej technologii hydrolizy termicznej w Łańcuckim Zakładzie Komunalnym

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku realizacja kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie odbudowa floty lodołamaczy oraz polsko-niemiecka koncepcja regulacji Odry granicznej

Instytut Badawczy Leśnictwa wkład naukowy w rozwój wielofunkcyjnej gospodarki leśnej

Leśny Bank Genów Kostrzyca zorganizowanie i wykorzystywanie banku genów gatunków chronionych i ginących flory w Polsce

Wydział Inżynierii Środowiska 
Politechniki Warszawskiej

osiągnięcia edukacyjne w zakresie inżynierii i ochrony środowiska  
oraz realizacja prac naukowo-badawczych na rzecz środowiska

Państwowa Służba Hydrogeologiczna PIG-PIB wkład w zrównoważone gospodarowanie wodami podziemnymi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Lublinie

inicjowanie oraz wspieranie przedsięwzięć ochrony przyrody 
i dziedzictwa środowiskowego Lubelszczyzny

gmina otwock i otwockie przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji wykonanie systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w otwocku

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony wód i powietrza w polskim przemyśle cukrowniczym

Prof. dr hab. Lucjan Pawłowski Członek korespondent PAN wkład naukowy w rozwój badań w inżynierii i ochronie środowiska

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich wkład naukowy w rozwój badań w gospodarce wodno-ściekowej



Fundacja Otwocka Jedynka tradycyjnie już zorganizowała przy Szko-
le Podstawowej nr 1 piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Impreza 
odbyła się w sobotę, 30 maja. Wśród przygotowanych atrakcji zor-
ganizowano m.in. loterię fantową. Dochód ze sprzedanych losów 
przeznaczony będzie na cele statutowe fundacji, czyli wsparcie naj-
biedniejszych i najzdolniejszych uczniów SP nr 1. Nagrodą główną 
charytatywnej loterii był rower ufundowany przez Miasto Otwock. 
Wręczyła go wiceprezydent Agnieszka Wilczek.
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charytatywnie  
dla „jedynki” 

wybory prezydenckie 2015
Decyzją obywateli nowym prezydentem Polski został Andrzej Sebastian Duda, który w II wyborów uzyskał 
wynik 51,55% głosów. Tym samym pokonał swojego konkurenta, dotychczasowego prezydenta Bronisława 
Komorowskiego, który uzyskał 48,45% głosów. Poniżej prezentujemy państwu, jak głosowali mieszkańcy 
Otwocka i Polski w I i II turze wyborów prezydenckich.
17 maja odbyła się I tura wyborów prezy-
denckich. W Gminie Otwock uprawnionych 
do głosowania było 35 917 mieszkańców. Do 
urn poszło 57,71% z nich (20 726 osób). Gło-
sującym wydano 20 726 kart z czego 20 551 
zostało wypełnionych poprawnie. W I turze 
wyborów w Otwocku wygrał Andrzej Duda, 
uzyskując poparcie 36,16% mieszkańców 
(7431), drugi wynik uzyskał Bronisław Komo-
rowski, który zdobył 33,90% głosów (6966).

Wyniki I tury wyborów na prezydenta Rp  
w otwocku:
• Duda Andrzej Sebastian – 36,16% (7431)
• Komorowski Bronisław Maria – 33,90% (6966)
• Kukiz Paweł Piotr – 20,32% (4176)
• Korwin-Mikke Janusz Ryszard – 2,94% (605)
• Ogórek Magdalena Agnieszka – 1,68% (346)
• Palikot Janusz Marian – 1,51% (310)
• Braun Grzegorz Michał – 1,26% (259)
• Jarubas Adam Sebastian – 0,74% (152)
• Wilk Jacek – 0,66% (135)
• Kowalski Marian Janusz – 0,58% (119)
• Tanajno Paweł Jan – 0,25% (52)

Wyniki I tury wyborów na prezydenta Rp  
w polsce:
• Duda Andrzej Sebastian – 34,76% (5179092)
• Komorowski Bronisław Maria – 33,77% (5031060)
• Kukiz Paweł Piotr – 20,80% (3099079)
• Korwin-Mikke Janusz Ryszard – 3,26% (486084)
• Ogórek Magdalena Agnieszka – 2,38% (353883)
• Jarubas Adam Sebastian – 1,60% (238761)
• Palikot Janusz Marian – 1,42% (211242)
• Braun Grzegorz Michał – 0,83 (124132)
• Kowalski Marian Janusz – 0,52% (77630)

• Wilk Jacek – 0,46% (68186)
• Tanajno Paweł Jan – 0,20% (29785)

II tura wyborów prezydenckich została zapla-
nowana na 24 maja. Tego dnia Polacy poszli 
do urn, aby ostatecznie zdecydować, kto 
będzie reprezentował Polskę na arenie mię-
dzynarodowej. W Gminie Otwock uprawnio-
nych do głosowania było 36 040 mieszkań-
ców. Do urn poszło 64,35 % z nich (23 192). 
Głosującym wydano 23 192 karty, z czego  
22 801 zostało wypełnionych poprawnie.

Wyniki II tury wyborów na prezydenta Rp 
w otwocku:
• Duda Andrzej Sebastian – 52,80 % (12040)
• Komorowski Bronisław Maria –  47,20 % (10761)
Wyniki II tury wyborów na prezydenta Rp 
w polsce:
• Duda Andrzej Sebastian – 51,55 % (8630627)
• Komorowski Bronisław Maria – 48,45 % (8112311)

Frekwencja w polsce: 55,34%

W I turze podobnie jak i w II turze zwyciężył Andrzej Sebastian Duda. 
Obejmie on urząd prezydenta Polski w dniu 6 sierpnia br. Do tego czasu 
piastuje stanowisko prezydenta-elekta.

Nagrodę główną w loterii wręczyła wiceprezydent Agnieszka Wilczek
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karta Dużej rodziny i rodzina 3+
Od 16 czerwca 2014 r. rodziny z minimum trójką dzieci mogą składać w Urzędzie Miasta Otwocka wnioski  
o przyznanie Karty Dużej Rodziny.  Przypomnijmy, że pół roku wcześniej, bo 1 stycznia, wszedł w życie 1 otwocki 
Projekt Rodzina 3+ skierowany do rodzin, które posiadają trójkę bądź więcej dzieci w wieku do 18. roku życia –  
w przypadku gdy dzieci studiują – do 25, a także do rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Od 
grudnia rodziny te mogą składać wnioski o wydanie „Karty Rodziny 3+”. 

Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, 
wystawy, muzea, przejazdy komunikacją 
publiczną, a nawet wakacje – na to mogą 
liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie 
Dużej Rodziny. Już dzisiaj w programie 
uczestniczy 46 instytucji i firm z całej Polski - 
Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Narodowe 
w Gdańsku i w Krakowie, Zamek Królewski  
w Warszawie, PKP 
Intercity, Przewozy 
Regionalne czy sieć 
supermarketów Alma, 
które rodzinom oferu-
ją nawet 40% zniżki.
O Kartę Dużej Rodzi-
ny starać może się 
rodzina z minimum 
trójką dzieci bez względu na dochód. 
Wnioski składa się w Biurze Obsługi Miesz-
kańców Urzędu Miasta Otwocka w bud. B,  
pok. nr 1 w poniedziałki w godz. 8–18 oraz 
od wtorku do piątku w godz. 8–16. Imien-
ne karty z numerem PESEL wydawane są 
każdemu członkowi rodziny. Ogólnopolska 
Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem 
otwockiej Karty Rodzina 3+.
Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny 
oraz wszelkie informacje na temat progra-
mu są dostępne na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Otwocka w zakładce Karta 
Dużej Rodziny oraz na stronie www.rodzi-
na.gov.pl. Do 31 maja w Otwocku wydano 
391 Kart Dużej Rodziny.
Otwocki program Rodzina 3+ skierowany 
jest do rodzin posiadających trójkę bądź 
więcej dzieci w wieku do 18. roku życia 

bądź do 25 roku życia – w przypadku gdy 
dziecko uczy się, studiuje, a także do rodzin 
zastępczych oraz rodzinnych domów dziec-
ka. By móc skorzystać z projektu Rodzina 
3+, należy złożyć wniosek o „Kartę Rodziny 
3+”, która wydawana jest przez Prezydenta 
Miasta Otwocka. Karta obowiązuje przez 
rok od daty wydania. Wnioski należy skła-

dać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu 
Miasta Otwocka – ul. Armii Krajowej 5, 
bud. „B”, na parterze. Formularze dostęp-
ne są w BOM Urzędu Miasta oraz w formie 
elektronicznej na stronie internetowej 
www.otwock.pl.
W ramach projektu Rodzina 3+ dzieci posia-
dające Kartę obowiązują m.in. następujące 
ulgi:
– bezpłatne przedszkole (nie trzeba płacić 
za dodatkowe godziny)
– bezpłatny żłobek
– opłaty za żywienie, w tym za obiady  
w szkołach podstawowych, gimnazjalnych 
oraz w przedszkolach i Żłobku Miejskim 
nie będą przewyższały 1 zł w wymiarze 
miesięcznym;
– miejskie jednostki organizacyjne  
(m.in. usługi oświatowe, dobra kultu-

ry, sportu i rekreacji) są zobowiązane 
uwzględnić w cenniku 1 zł brutto dla dzieci 
oraz opiekuna korzystającego ze wstępu 
razem z dziećmi w przypadku pobierania 
opłat stałych, w tym miesięcznych oraz 
rocznych za uczestnictwo dzieci w zaję-
ciach w zakresie kultury, kultury fizycznej, 
oświaty, kołach zainteresowań i tym po-

dobnych, zobowiązane są 
uwzględnić przy określa-
niu wysokości opłat cenę 
1 zł brutto.
Program Rodzina 3+ ma 
na celu, oprócz wsparcia 
rodzin wielodzietnych, 
także promocję Miasta 
Otwocka. W obecnym 

czasie, wobec ekspansji warszawskiej 
aglomeracji, wiele młodych osób lub 
rodzin poszukuje miejsca osiedlenia  
w pobliżu Warszawy. Stworzenie dobrych 
warunków dla zwiększonej dzietności 
niewątpliwie jest elementem podnoszą-
cym atrakcyjność Otwocka w tym zakre-
sie. Inwestycja w najmłodsze pokolenie 
mieszkańców oraz młodzież, jest cen-
nym wkładem Miasta w jego stabilną 
strukturę społeczną w przyszłych latach. 
Stworzenie warunków poprawy oraz pro-
mocja dzietności poprzez wdrożenie spe-
cjalnego programu ułatwiającego funk-
cjonowanie rodzinom niewątpliwie jest 
elementem polityki Miasta.
Do 31 maja br. wydano 481 kart otwockiej 
Rodziny 3+.

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci z naszego żłobka, młode mamy, ko-
biety w ciąży i wszystkich zainteresowanych, chcących zrobić coś dobrego 
dla siebie i swoich dzieci.
Żłobek Miejski w Otwocku, Wronia 7, Otwock, nr tel. 22 779 21 65.
Żłobek Miejski w Otwocku jest grantobiorcą konkursu ,,1000 pierwszych dni dla zdrowia”.
Więcej informacji – www.zlobekotwock.pl.

1000 pierwszych dni dla zdrowia
Bezpłatne warsztaty z dietetykiem
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giżycka 
Miasto Otwock przystępuje do realizacji I etapu budowy 
ulicy Giżyckiej. W ramach prac wykonane będzie kom-
pleksowe odwodnienie przydrożnego terenu i zostanie 
wykonane utwardzenie jezdni , a także powstanie chodnik

O realizację inwestycji mieszkańcy ulicy Giżyckiej zabiegali od lat. Naj-
większą uciążliwością był dla nich brak odwodnienia drogi, przy której 
pod koniec lat 90. wybudowane zostało osiedle wielorodzinne. Woda 
opadowa podmywa budynki położone poniżej drogi.
W tegorocznym budżecie Miasta Otwocka na realizację I etapu inwe-
stycji zarezerwowano 400 tys. zł. W ramach prac wykonane zostanie 
kompleksowe odwodnienie newralgicznego odcinka drogi – od osie-
dla wielorodzinnego do skrzyżowania ulicy Giżyckiej z ulicą Tysiąc-
lecia. Dodatkowo na 250-metrowym odcinku wybudowana będzie 
nawierzchnia z kostki oraz chodnik. Miasto wyłoniło już wykonawcę 
robót – firmę BRUK-BUD, która najprawdopodobniej wraz z począt-
kiem czerwca przystąpi do budowy. Droga nad Świder

Niebawem ruszy budowa ulicy Wczasowej. Utwardzony 
zostanie odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Kraszewskie-
go do skrzyżowania z ul. Zaciszną w kierunku Z-Hotelu

Trwa wyłanianie wykonawcy budowy nawierzchni drogi i chodnika  
w ulicy Wczasowej. W ramach robót zaplanowano ułożenie kostki 
brukowej (chodnik i jezdnia) na prawie 200 metrowym odcinku od 
zjazdu z ulicy Kraszewskiego do skrzyżowania z ulicą Zaciszną – nie-
opodal Z-Hotelu. Przypomnijmy, że projekt budowy ulicy wykonał 
właściciel hotelu, a inwestycja finansowana jest z budżetu Miasta 
Otwocka, w którym na ten cel zarezerwowano kwotę 215 tys. zł.  
W przetargu nieograniczonym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma 
DOWBUD-C z Warszawy.

porządki 
w mieście
Służby komunalne zostały skierowane na te-
ren całego miasta. Zgodnie z harmonogra-
mem działań, rozpoczęły się prace polegające 
na pielęgnacji i utrzymaniu zieleni miejskiej. 
Prace związane są z koszeniem trawników  
i poboczy ulic, pielęgnacją i wycince drzew 
oraz sadzeniem kwiatów w donicach i raba-
tach. Kolejnymi pracami porządkowymi prze-
widzianymi na najbliższy czas są oczyszczanie 
urządzeń odwadniających oraz czyszczenie 
wiat przystankowych. 

ODwODniOna i UTwarDzOna
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Panu

andRZejoWI SZacIłło

wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
z powodu śmierci

Mamy
przesyłają rodzice klasy 5b

oraz wychowankowie

elżbIecIe WojdZIe
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

taty
składają 

Koleżanki i Koledzy
z Urzędu Miasta Otwocka

Dworzec kolejowy 
zabyTkieM

Budynek dworca kolejowego przy ul. Orlej 1 na co dzień służy 
otwocczanom. Powstał w 1910 roku  jako jeden z przystanków po 
stacji Warszawa-Praga na linii Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej (linia 
funkcjonowała od 29 sierpnia 1887 roku). Autorem projektu bu-
dynku był architekt Jan Fijałkowski. Dworzec został wybudowany 
z drewna, ale z biegiem czasu drewniane elementy zastępowano 
murowanymi. Powstanie w Otwocku stacji kolejowej w bardzo du-
żym stopniu wpłynęło na rozwój miasta, zarówno jako miejscowo-
ści sanatoryjnej, jak i letniskowej. Budynek był także świadkiem 
tragicznej historii żydów otwockich. W czasie wojny z bocznicy ko-
lejowej hitlerowcy wywieźli do obozu zagłady w Treblince ponad 
8000 żydów zamieszkujących tereny naszego miasta. 
Dnia 6 maja 2015 roku Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Za-
bytków Rafał Nadolny wydał decyzję nr 373/2015, która mówi, że 
budynek dworca wraz z wiatą peronową dzięki swoim walorom 
artystycznym, historii oraz wartości naukowej zostaje zakwalifiko-
wany do wpisania go do rejestru zabytków.

Wyrazy szczerego żalu i współczucia

z powodu śmierci

śp. eUgenIUSZa dąbały
synom 

oraz ich najbliższym składają

Zarząd Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej 
 i Byłych Więźniów Politycznych Koła Miejskiego w Otwocku

Życie przemija, jednak pamięć o kochanej osobie 
pozostaje w sercu na zawsze...

Otwocki Dworzec Kolejowy, wzniesiony w 1910 roku, został wpisany 
do rejestru zabytków. Autorem projektu jest Jan Fijałkowski (1872–
1919). Po 105 latach istnienia wciąż służy mieszkańcom otwocka.

y
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UchwałY RadY Miasta OtwOcka 
z dnia 21 Maja 2015 ROkU

Uchwała nR Viii/67/15 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy zabudowanej nie-
ruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Otwock na czas określony. 

Uchwała nR Viii/68/15
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu garażu stanowiącego 
własność Gminy Otwock na czas określony.

Uchwała nR  Viii/69/15 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu stanowią-
cego własność Gminy Otwock na czas określony.  

Uchwała nR Viii/70/15
w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinan-
sowanie z budżetu Miasta Otwocka, ze środków pochodzących z wpływów  
z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pienięż-
nych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, 
przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmują-
cych wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach na korzystniejsze z punktu 
widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego. 

Uchwała nR Viii/71/15 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegają-
cej na wykonaniu projektu i budowie sygnalizacji świetlnej lub ronda na 
skrzyżowaniu ulic: Rycerskiej i Tysiąclecia.

Uchwała nR Viii/72/15 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegają-
cej na wykonaniu projektu przebudowy skrzyżowania ulic Batorego/Matej-
ki/Karczewska (zaprojektowanie pasów lewoskrętu i prawoskrętu). 

Uchwała nR Viii/73/15 
w sprawie zmiany uchwały nr V/43/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 mar-
ca 2015 r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockie-
mu polegającej na budowie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych  
w drodze (ul. Kraszewskiego) przy skrzyżowaniu z ul. Ambasadorską. 

Uchwała nR Viii/74/15
w sprawie zmiany uchwały nr V/44/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 mar-
ca 2015 r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockie-
mu, polegającej na budowie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych  
w drodze (ul. Majowej) przy SP nr 5. 

Uchwała nR Viii/75/15
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegają-
cej na wykonaniu projektu i budowie ścieżki rowerowej i chodnika z elemen-
tami odwodnienia w ul. Majowej od ul. Jana Pawła II do ul. Otwockiej oraz 
miejsc postojowych na odcinku od ul. Tuwima do ul. Otwockiej.  

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 Viii/76/15 
w sprawie: przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla 
Miasta Otwocka 

Uchwała nR Viii/77/15
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  
w Mieście Otwocku na lata 2014–2016. 

Uchwała nR Viii/78/15
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie przez P. i C. Sz.

Uchwała nR Viii/79/15
w sprawie rozpatrzenia skargi z zakresu pomocy społecznej.

SeSja
Podczas majowej sesji Rady Miasta Otwocka przegłosowano 
projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów 
dzierżawy gruntów stanowiących własność gminy, a także zde-
cydowano o udzieleniu pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockie-
mu na rozpoczęcie poszczególnych inwestycji. Podjęto uchwałę  
w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na wymianę 
źródeł ciepła. Dyskutowano z przedstawicielami sąsiednich gimn o 
budowie oczyszczalni ścieków.

Umowy na dzierżawę gruntów gminnych
Podczas VIII 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. na garaże, pomieszczenia gospodarcze i ogród-
ki przydomowe.

dotacja na wymianę źródeł ciepła
Radni Miasta Otwocka w trakcie VIII Sesji podjęli uchwałę w sprawie 
określenia zasad i trybu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła w 
budynkach i lokalach na terenie Miasta, gdzie odnotowano przekro-
czenie dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego PM10. Szerzej 
o tej sprawie piszemy na łamach tego numeru „Gazety Otwockiej”.

pomoc dla powiatu i zmiany w poprzednich uchwałach
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do zadań własnych gmi-
ny należą sprawy związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców. 
Są to m.in. remonty i budowa dróg, ulic, ciągów pieszo-rowerowych, 
poprawa bezpieczeństwa oraz wprowadzanie ładu przestrzennego. 
Podczas sesji zdecydowano, że Miasto Otwock udzieli pomocy rze-
czowej Powiatowi Otwockiemu m.in. na wykonanie projektu i budo-
wę sygnalizacji świetlnej lub ronda na skrzyżowaniu ulic: Rycerskiej  
i Tysiąclecia; wspomoże w wykonaniu projektu przebudowy skrzyżo-
wania ulic Batorego/Matejki/Karczewska – zaprojektowaniu pasów 
lewoskrętu i prawoskrętu. Miasto udzieli pomocy finansowej Po-
wiatowi również na wykonanie projektu i budowę ścieżki rowerowej  
i chodnika z elementami odwodnienia w ul. Majowej od ul. Jana Paw-
ła II do ul. Otwockiej oraz wspomoże w projekcie i budowie miejsc 
postojowych na odcinku od ul. Tuwima do ul. Otwockiej.
Na pomoc finansową dla powiatu przeznaczono ponad 417 tys. zł.
Radni przegłosowali również uchwały w sprawie zmiany uchwał  
z V Sesji Rady Miasta dotyczących udzielenia pomocy rzeczowej Po-
wiatowi Otwockiemu. Pomoc ta miała polegać na budowie sygnali-
zacji na przejściu dla pieszych w ul. Kraszewskiego przy skrzyżowaniu 
z ul. Ambasadorską oraz w ul. Majowej przy SP nr 5. Zmiana treści 
uchwały wynikła z konieczności wprowadzenia do zadań wykonania 
dokumentacji projektowej.

aglomeracja otwocka będzie funkcjonowała
Będą konstruktywne rozmowy, mające zapobiec budowie oczyszczal-
ni ścieków w Karczewie i Józefowie. Jest wspólna deklaracja udziału 
w takich spotkaniach gmin tworzących aglomerację otwocką w syste-
mie wodno-kanalizacyjnym. 
Podczas sesji Rady Miasta Otwocka odbyła się dyskusja z przed-
stawicielami gmin ościennych dotycząca zbiorowego zaopatrzenia  
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rady Miasta Otwocka 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ście-
ków w kontekście funkcjonowania Otwoc-
kiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kana-
lizacji sp. z o.o. Jak poinformował na wstępie 
przewodniczący rady Jarosław Margielski, 
inicjatywa zorganizowania wspólnego spo-
tkania była konsekwencją napływających 
informacji o zamiarze budowy oczyszczalni 
ścieków w Józefowie i Karczewie, a co za tym 
idzie ograniczenia funkcjonowania oczysz-
czalni w Otwocku. 

Sąsiedzi to ważni kontrahenci
Prezydent Otwocka Zbigniew Szczepaniak 
przypomniał zebranym, że zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę mieszkańców i odprowa-
dzanie ścieków to zadanie własne każdej  
z gmin. Zgodnie z funkcjonującym obecnie 
systemem oczyszczalnia OPWiK obsługuje 
oprócz mieszkańców Otwocka także miesz-
kańców Józefowa, Karczewa i gminy Cele-
stynów. Dodatkowo OPWiK jest dostawcą 
wody dla mieszkańców Otwocka i Karczewa. 
Prezes zarządu OPWiK Mieczysław Kostyra 
przedstawił zebranym szczegółowe zasady 
współpracy z sąsiednimi gminami oraz omó-
wił kwestie związane z codzienną współpra-
cą. Ponadto prezes podkreślił, że procesy 
dokonywane w spółce są doceniane przez 
organizacje proekologiczne i organy admi-
nistracji publicznej. Prezes otwockiej spółki 
mówił też o świetnej współpracy z zakłada-
mi obsługującymi sieci wodno-kanalizacyjne  
w sąsiednich gminach. 
Prezydent Zbigniew Szczepaniak uzupełnia-
jąc swoją wypowiedź zaznaczył, że mimo 
prowadzonych przez sąsiednie gminy działań 
sugerujących budowę własnych oczyszczal-
ni, otwocka spółka komunalna pracuje bez 
zastrzeżeń. Jak zaznaczył, jego zdaniem są-
siedzi to bardzo ważni kontrahenci, dlatego 
bierze udział w negocjacjach z nimi.

Karczew zbuduje, józefów odkłada
Burmistrz Karczewa Władysław D. Łokietek 
w bardzo stanowczym tonie powiedział, że 
z otwocką spółką współpracuje mu się źle. 
Jego zdaniem stawki za wodę i ścieki są zbyt 
wysokie. – Mieszkańcy Karczewa mają pod-
pisane umowy bezpośrednio ze spółką i my 
jako gmina nie mamy na nie wpływu. Jed-
nakże moim zdaniem powinny być niższe od 
tych dla mieszkańców Otwocka, bo w ceny 
wliczone są koszty pożyczek na realizację 
inwestycji wodno-kanalizacyjnej, która reali-
zowana była tylko w Otwocku – mówił bur-

mistrz, dodając, że czas dyskusji się skończył 
i on definitywnie powraca do realizacji budo-
wy oczyszczalni w Karczewie. 
Cena była też głównym tematem wypowie-
dzi wiceburmistrza Józefowa Marka Banasz-
ka. – Dla nas nie do przyjęcia jest cena narzu-
cana przez OPWiK, który zachowuje się jak 
monopolista. Brak możliwości porozumienia 
w sprawie stawek i brak konkretnych propo-
zycji ze strony OPWiK skłonił nas do budowy 
oczyszczalni – mówił wiceburmistrz. – Proces 
musimy przerwać, bo nie zdołamy wykorzy-
stać środków unijnych, ale temat budowy 
jest aktualny w najbliższych latach – dodał 
Marek Banaszek. 
Wójt Gminy Celestynów Witold Kwiatkowski 
w przesłanym liście stwierdził, że współpraca 
z OPWiK bywa trudna, ale jest pełen uznania 
dla rozpoczętych właśnie bardzo konstruk-
tywnych rozmów w zakresie porozumienia 
co do ceny oczyszczania ścieków. 

otwock chce rozmawiać
Prezes OPWiK nie zgodził się z opiniami na 
temat wygórowanych stawek. Podkreślił, że 
ustalane są według specjalnych przepisów  
i wyliczane przez firmy zewnętrzne. – Czy bu-
dowa oczyszczalni ścieków w Józefowie i Kar-
czewie zostanie zrealizowana i jakie będą tego 
skutki dla mieszkańców Otwocka? – pytał prze-
wodniczący rady Jarosław Margielski, który  
w odpowiedzi usłyszał że budowa oczyszczalni 
w Karczewie – (zwłaszcza) i Józefowie jest mało 
prawdopodobna, ale należy się przygotować 
na każdą okoliczność. Prezes Kostyra dodał, że 
odejście kontrahentów zawsze jest niekorzyst-
ne, ale jego zdaniem nie ma takiego zagroże-

nia. Przewodniczący Margielski pytał też, czy 
rozważana była możliwość wprowadzenia do 
Rady Nadzorczej spółki przedstawicieli gmin 
sąsiednich? – Nie, nie była. Udział kontrahen-
tów w kierowaniu i nadzorowaniu spółką nale-
żącą do mieszkańców Otwocka wydaje się być 
niewłaściwym pomysłem – odpowiadał wice-
prezydent Otwocka Piotr Stefański, który od-
nosząc się do zarzutów gmin sąsiednich o zbyt 
wygórowanych cenach, porównał te wyliczenia 
z szacowanymi kosztami budowy oczyszczalni 
w Józefowie przez burmistrza. Przypomnijmy, 
że ostatecznie wykonawca zażądał od gminy 
kilka milionów więcej, niż zakładano.   
– Tak będziemy się przerzucać argumentami  
w nieskończoność – skomentował dyskusję Ad-
rian Pyra, radny z Józefowa. Marek Leśkiewicz, 
radny z Otwocka poszedł dalej: – Słuchając tej 
dyskusji odnoszę wrażenie, że tylko władze 
Otwocka chcą rozmawiać o problemach tego 
systemu, bo Karczew grozi, że i tak zbuduje, 
Józefów poczeka na fundusze i też zbuduje. To 
chcemy się dogadać, czy nie? – pytał.      
Z bardzo konstruktywną propozycją wyszedł 
więc prezydent Otwocka Zbigniew Szczepa-
niak. Jego zdaniem otwoccy radni najpierw 
powinni zapoznać się dogłębnie z funkcjo-
nowaniem spółki, organizując posiedzenie  
w OPWiK, a nie zaczynać dyskusję o syste-
mie wodno-kanalizacyjnym na sesji z udzia-
łem gmin sąsiednich. – Proponuję spotkanie 
otwockich radnych na temat OPWiK, a z dru-
giej strony deklaruję rozpoczęcie konstruk-
tywnych rozmów z sąsiednimi gminami – 
mówił prezydent, na co przedstawiciele tych 
gmin przystali. 

Gośćmi majowej Sesji Rady Miasta Otwocka byli samorządowcy z Józefowa, Karczewa i Celestynowa
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Podstawowe przyczyny powstawania tego 
rodzaju zanieczyszczeń to użytkowanie prze-
starzałych, niesprawnych i mało efektywnych 
urządzeń grzewczych. Stare piece węglowe 
nie gwarantują odpowiedniego przebiegu 
procesów spalania, ponadto używane jest  
w nich często paliwo niskiej jakości – za-
wierające dużo związków siarki, mułu i po-
piołu węglowego, co powoduje uwalnianie 
znacznych ilości trujących substancji podczas 
spalania. Istotnym problemem jest również 
praktykowane przez niektórych mieszkań-
ców pozbywanie się różnego rodzaju odpa-
dów poprzez ich „utylizację” w domowych 
piecach. Niestety spala się butelki i opako-
wania plastikowe, folię, odpady z gumy, płyt 
wiórowych, laminatów i wiele innych, co 
podyktowane jest najczęściej chęcią zaosz-
czędzenia na materiałach opałowych. Jest to 
jednakże oszczędność pozorna.
Spalanie w piecach odpadów, a także uży-
wanie złej jakości paliwa ma bowiem fatalny 
wpływ na zdrowie człowieka i środowisko 
naturalne. Emitowane pyły zawierają bar-
dzo toksyczne i niebezpieczne dla ludzkiego 
zdrowia związki, takie jak wielopierścienio-
we węglowodory aromatyczne, metale cięż-

kie (ołów i kadm), tlenki węgla, siarki i azotu, 
benzo(a)piren oraz dioksyny i furany o dzia-
łaniu rakotwórczym. Ich efekty mogą ujawnić 
się nawet dopiero po kilkudziesięciu latach, 
najczęściej w postaci chorób nowotworo-
wych. Wydobywające się z kominów pyły są 
wdychane przez ludzi i zwierzęta, opadają 
po jakimś czasie na ziemię, przenikając do 
gleby, roślin, owoców i warzyw uprawianych  
w licznych przydomowych ogródkach. Rów-
nież tym sposobem dostają się do organi-
zmów ludzi.
Problem zanieczyszczenia powietrza ze źró-
deł niskiej emisji dotyczy również terenu 
Otwocka. Badania jakości powietrza wyka-
zały istnienie w naszym mieście stref o stale 
przekraczanych dopuszczalnych stężeniach 
pyłu zawieszonego w powietrzu. Opracowa-
ny na zlecenie Prezydenta Miasta Otwocka, 
i uchwalony przez Radę Miasta w grudniu 
2011 roku „Program Ograniczania Niskiej 
Emisji dla Miasta Otwocka” ma na celu oce-
nę skali problemów i czynników wpływają-
cych na stopień zanieczyszczenia powietrza 
pyłem zawieszonym, oraz wskazanie rozwią-
zań i kierunków działań służących ogranicze-
niu niskiej emisji. Jako priorytetowe program 
przewiduje działania w kierunku wymiany  
w budynkach mieszkalnych urządzeń grzew-
czych, przede wszystkim nieefektywnych 
kotłów i pieców węglowych na urządzenia 
bardziej opłacalne i silniej redukujące emisję 
zanieczyszczeń atmosferycznych. Ponadto 
do priorytetów należą: zwiększenie udziału 
urządzeń wykorzystujących odnawialne źró-
dła energii oraz termomodernizacje budyn-
ków wielorodzinnych. Realizacja tych celów 
jest jednak oczywiście uzależniona od zaso-
bów finansowych zarówno Miasta jak i po-
szczególnych mieszkańców.
Dostrzegając wagę problemu oraz realizując 
Program Ograniczenia Niskiej Emisji, Prezy-
dent Miasta Otwocka przygotował program 
dofinansowania wymiany źródeł ciepła na 
bardziej korzystne z punktu widzenia jakości 
powietrza. Program został przyjęty Uchwałą 
Rady Miasta Otwocka z dnia 21 maja 2015 r. 
Z dofinansowania mogą skorzystać wszyscy 
mieszkańcy Otwocka, zarówno osoby pry-
watne, jak i wspólnoty mieszkaniowe, przed-

Dotacja do wymiany pieców
Kwestia jakości powietrza, którym oddychamy, coraz wyraźniej wysuwa się w ostatnim czasie na pierwszy plan problemów, 
z jakimi musi zmierzyć się wiele regionów naszego kraju. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z grudnia 2014 roku Pol-
ska ma najbardziej zanieczyszczoną atmosferę spośród wszystkich państw Unii Europejskiej; szacuje się, że z tego powodu 
umiera rocznie około 45 tys. osób.  Wbrew częstemu mniemaniu głównym źródłem szkodliwych substancji emitowanych do 
atmosfery nie są wcale wielkie zakłady przemysłowe, ale zwykłe domowe piece i kotłownie, czyli źródła tzw. niskiej emisji. 

siębiorcy i instytucje. Dotacja udzielana jest 
na wymianę starego źródła ciepła w budyn-
ku lub lokalu na nowe, bardziej korzystne 
z punktu widzenia kryterium sprawności 
energetycznej oraz kryterium ekologicznego, 
instalacja nowego źródła ciepła musi zatem 
wiązać się z likwidacją dotychczasowego. 
dotowane mogą być jedynie planowane, 
tzn. jeszcze nie wykonane instalacje nastę-
pujących rodzajów:

przyłączenie do miejskiego 
systemu ciepłowniczego,
pompy ciepła,
systemy solarne,
systemy fotowoltaiczne,
kotły gazowe na gaz płynny,
kotły olejowe,
przyłączenie do miejskiego 
systemu gazowniczego,
kotły węglowe co najmniej 5 klasy zgod-
nie z normą pn en 303-5:2012.

Jak widać, istnieje możliwość otrzymania 
dotacji również w przypadku instalacji pieca 
węglowego, jednak musi on być urządze-
niem zaliczonym co najmniej do 5 klasy, czyli 
nowoczesnym, o relatywnie niewielkiej emi-
syjności, uniemożliwiającym spalanie w nim 
odpadów oraz złej jakości paliwa.
Wysokość dotacji zależeć będzie od rodzaju 
planowanej nowej instalacji oraz od obszaru, 
na którym znajduje się budynek – prefero-
wane w tym zakresie będą tereny centrum 
Otwocka oraz dzielnicy Kresy, czyli obszary, 
na których stwierdzono największe przekro-
czenia stężeń pyłów w powietrzu. Generalnie 
dotacja może stanowić od 30 do 50 procent 
udokumentowanych fakturami wydatków, 
jej kwoty oscylować będą w przedziale od  
3 do 7 tysięcy złotych. 

Szczegółowe informacje oraz druki niezbęd-
nych wniosków można uzyskać w Urzędzie 
Miasta otwocka, w budynku b, w pokoju nr 37, 
pod numerem telefonu 779-20-01 wew. 171, 
lub drogą e-mailową pisząc na adres: środowi-
sko@otwock.pl. Informacje znajdą się również 
na stronie internetowej Urzędu Miasta.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
mieszkańców do korzystania z programu.

Jakub Grzywacz
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Ochrona środowiska 
– największe wyzwania (cz. 2)
Walory przyrodnicze Otwocka to, obok unikalnej drewnianej architektury, naj-
ważniejszy atut naszego miasta. Ich ochrona powinna być oczkiem w głowie 
zarówno władz samorządowych, jak i wszystkich mieszkańców. Tymczasem 
w tej dziedzinie wszyscy mamy powody, aby bić się w piersi.

W 2013 r. z otwockich 
lasów wywieziono na 
koszt miasta blisko 
tysiąc ton odpadów 
ze zlikwidowanych 
dzikich wysypisk, co 
kosztowało ponad  
315 tys. zł (dane Wy-
działu Gospodarki 
Komunalnej Urzędu 
Miasta). W roku 2014 

ilość usuwanych z lasów odpadów spadła do 
562 ton (dane ze sprawozdania Prezydenta  
z wykonania budżetu), ale czy to oznacza, że ska-
la problemu zmniejszyła się niemal o połowę?
W ciągu trwającej zaledwie trzy godziny spo-
łecznej akcji sprzątania zaśmieconych tere-
nów Otwocka w ostatnią sobotę kwietnia 
udało się zebrać ponad 40 ton śmieci zalega-
jących w lasach i przy drogach. Podkreślam: 
zbieraliśmy tylko przez trzy godziny i tylko  
w kilku wybranych rejonach. Sprzątanie zor-
ganizowaliśmy wraz z koleżankami i kolega-
mi radnymi (przy wsparciu Urzędu Miasta)  
w siedmiu spośród 21 okręgów, a zaangażo-
wanie mieszkańców i rezultaty przerosły na-
sze oczekiwania. Po raz kolejny pokazały też, 
że problem wywożenia śmieci do otwockich 
lasów, mimo tzw. reformy śmieciowej, nadal 
istnieje i stanowi poważne wyzwanie dla samo-
rządu. Jest jednak i dobra wiadomość: przyby-
wa tych, którym śmieci w lasach przeszkadzają 
i którzy są gotowi zaangażować się w rozwiązy-
wanie problemu zamiast tylko narzekać.
Sprzątać czy nie sprzątać?
Podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środo-
wiska i Urbanistyki, na którym podsumowa-
liśmy akcję, padały różne, niekiedy skrajnie 
odmienne opinie. Podkreślano, że warto nie 
tylko powtarzać społeczne sprzątanie, może 
nawet dwukrotnie w ciągu roku, ale również 
zastanowić się nad wystawieniem raz w roku 
ogólnodostępnych kontenerów, dzięki któ-
rym mieszkańcy mogliby bezpłatnie pozbyć 
się niepotrzebnych rzeczy, w tym starych 
lodówek, telewizorów i tym podobnych 
sprzętów, których odbioru nie obejmują 
organizowane do tej pory zbiórki odpadów 

wielkogabarytowych. Ale byli i tacy, którzy 
kwestionowali sens podobnych akcji, twier-
dząc, że tylko rozleniwiają one mieszkań-
ców, a ci powinni na bieżąco dbać o to, aby 
pozbywać się odpadów w sposób zgodny  
z prawem (np. zawozić do punktów selektyw-
nej zbiórki odpadów to, czego nie odbierają  
z posesji firmy śmieciowe).
Moim zdaniem nie warto dorabiać ideologii 
do nicnierobienia, a brakiem działań raczej 
nie przekonamy naszych sąsiadów, aby prze-
stali wyrzucać śmieci do lasu. Trzeba reago-
wać i to na kilku poziomach, bo tylko poprzez 
działanie możemy rozwiązać problem. 
nikt obcy nam tego nie przywiózł
Po pierwsze: warto sprzątać lasy samemu, 
nie oglądając się na tych, którzy mają taki 
obowiązek, nawet jeśli to nie my je zapasku-
dziliśmy. Sprzątając i angażując w sprzątanie 
jak najwięcej osób osiągamy potrójny efekt: 
pozbywamy się śmieci w konkretnych miej-
scach, dajemy młodszym przykład cenniejszy 
niż dziesiątki pogadanek w szkołach i poka-
zujemy, że zmienia się klimat wokół tego pro-
blemu – że jest nas wielu, tych, którym zależy 
na czystych lasach, a ci, którzy mimo wszyst-
ko postanawiają je zaśmiecać, występują nie 
tylko przeciw bliżej niezidentyfikowanemu 
dobru wspólnemu, ale przeciw pracy swoich 
znajomych, sąsiadów, czasem rodziny. Po-
wie ktoś, że to syzyfowa praca, bo za chwilę 
będzie to samo. Posłużę się przykładem ze 
Śródborowa: organizowaliśmy sprzątanie 
swojej okolicy rok temu i tej wiosny. Po roku 
od pierwszej akcji śmiecie owszem, były, ale 
było ich znacznie mniej, niż rok wcześniej.
Po drugie: trzeba edukować i to nie tylko 
najmłodszych. Pamiętajmy, że nikt obcy nie 
przywozi nam do naszego lasku pod domem 
plastikowych worków ze zużytymi pamper-
sami ani gruzu z remontowanej łazienki. Robi 
to sąsiad, który właśnie skończył remont, 
albo znajoma z domu obok, którą widzimy 
codziennie z wózkiem na spacerze. Spotyka-
my się na sobotnim grillu, na mszy w niedzie-
lę, w sklepie, czy na zebraniu w szkole. Nie 
udawajmy, że wszystko jest OK, bo nie jest! 
Również z własnego doświadczenia wiem, że 

zwrócenie uwagi sąsiadowi, który regularnie 
wyrzuca śmieci do lasu, może przynieść po-
zytywny efekt i wcale nie musi oznaczać ze-
rwania sąsiedzkich kontaktów. 
Ważna rola miasta
Po trzecie: trzeba udoskonalać system zbie-
rania odpadów, za który odpowiedzialne 
jest miasto. Przede wszystkim należy spra-
wić, aby informacja o zasadach korzystania  
z tego systemu była jednoznaczna, przejrzysta  
i miała jak najszerszy zasięg. Zamiast urzędo-
wych definicji, przez które trudno przebrnąć 
– czytelne infografiki, zawierające odpowie-
dzi na podstawowe pytania. Co mam zrobić  
z tymi śmieciami? Czy jak wystawię przed 
dom dwa worki więcej niż zwykle, to śmieciar-
ka je zabierze? A może będę musiał dopłacić? 
Na wspomnianym już posiedzeniu Komisji 
Ochrony Środowiska i Urbanistyki usłyszałem 
m.in., że śmieci można oddać w zasadzie każ-
dą ilość i miasto ma obowiązek je odebrać bez 
dopłaty, ale lepiej o tym głośno nie mówić, bo 
ludzie zaczną wystawiać pod domami odpady 
z działalności gospodarczej. No to powiedzmy 
jasno: można, ale tylko odpady komunalne  
z gospodarstw domowych. 
I wreszcie po czwarte: zasada zero tolerancji. 
Straż miejska potrafi w wielu przypadkach sku-
tecznie wyegzekwować uprzątniecie niezago-
spodarowanych a zaśmieconych nieruchomo-
ści przez ich właścicieli. To już jest coś, ale po 
pierwsze nie zawsze działa (patrz budynek przy 
skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Reymonta), 
po drugie to za mało. Problemem są nie tylko 
duże ilości odpadów wywożone jednorazowo 
samochodem do lasu, lecz również regularne, 
codzienne zaśmiecanie terenów zielonych, 
najczęściej w pobliżu sklepów, głównie przez 
konsumentów taniego alkoholu, ale także, co 
trzeba z przykrością stwierdzić, przez młodzież. 
I tu nie ma innych sposobów jak żmudna praca 
strażników w terenie, pouczanie, wystawianie 
mandatów, słowem – uprzykrzanie życia tym, 
którzy nie chcą zastosować się do ogólnie przy-
jętych norm nakazujących wyrzucenie butelki 
po piwie, albo torebki po chipsach do śmietni-
ka, a nie na ścieżkę.
Dodajmy do tego zmiany w regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie 
miasta Otwocka, dotyczące działania służb 
miejskich w odniesieniu do tzw. dzikich wy-
sypisk (ustalenie procedur określających 
tryb zgłaszania i czas reakcji) oraz sprzątania 
ulic poza centrum Otwocka (obecnie nie ma 
zasady; ulica, o którą nikt się nie upomni, 
może w ciągu roku nie być sprzątana ani 
razu) – a otrzymamy system, który pozwoli  
w sposób lepszy niż do tej pory dbać o czystość 
naszych lasów i innych terenów zielonych.

Przemysław Bogusz
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska  

i Urbanistyki Rady Miasta Otwocka
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nowe przepisy drogowe
Obowiązują już nowe przepisy o ruchu drogowym. Zmiany w Kodeksie karnym zaostrzają przede wszystkim 
kary wobec kierujących pojazdami w obszarze zabudowanym. Teraz za znaczne przekroczenie prędkości 
oprócz wyższej niż dotychczas kary finansowej można stracić prawo jazdy.

Od 18 maja zaczęły obowiązywać nowe zasady drogowe. Dotykają 
one przede wszystkim kierowców, którzy mają w zwyczaju przekra-
czanie dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym. Zaostrze-
nie przepisów nie ominęło także osób wsiadających za kółko pod 
wpływem alkoholu bądź środków odurzających, a także osoby decy-
dujące się wsiąść za kółko pomimo braku uprawnień.

przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym
Dotychczas za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym – 
nawet znacznym – otrzymywało się tylko mandat karny. Teraz wg 
zasad obowiązujących od 18 maja 2015 roku, jeśli kierowca prze-
kroczy dozwoloną prędkość do 50 km/h, otrzyma mandat karny 
oraz punkty karne. Jednak jeśli przekroczenie prędkości wyniesie 
ponad 50 km/h, skutkować to będzie odebraniem prawa jazdy na 
okres trzech miesięcy. Dokument zostanie odebrany bezpośred-
nio przez funkcjonariusza, który dokonał kontroli. Warto zwrócić 
uwagę, że jeśli obywatel, który pomimo odebrania uprawnień na 
okres 3 miesięcy zdecyduje się w dalszym ciągu prowadzić samo-
chód, to kara zostanie przedłużona do 6 miesięcy. W przypadku 
dalszego niedostosowania się do zasad, trzeciej kontroli, w któ-

rej wyniknie, iż kierowcy zostały cofnięte uprawnienia – starosta 
wyda decyzję o odebraniu uprawnień do kierowania pojazdem. 
W związku z tym kierowca będzie zobowiązany do ponownego 
zdania egzaminu.

prowadzenie na „podwójnym gazie”
Zmiany nie ominęły także kierowców, którzy decydują się na prowadze-
nie pojazdu pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających. Nowe 
przepisy wprowadzają wobec kierowców na „podwójnym gazie” wiele 
kar, w tym kara więzienia oraz dożywotniego orzeczenia zatrzymania 
uprawnień do prowadzenia pojazdów. Wobec ukaranych sądy będą 
mogły także orzekać obowiązek kar finansowych – 5 tysięcy złotych 
na fundusz pomocy pokrzywdzonym (recydywiści 10 tysięcy złotych) 
bądź 10 tysięcy złotych na rzecz pokrzywdzonego. Jeśli osoba skazana 
za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu bądź środków odurza-
jących będzie się starała o przywrócenie uprawnień, przepisy wprowa-
dzają obowiązek montażu urządzeń blokad alkoholowych. Urządzenie 
uniemożliwi uruchomienie pojazdu jeśli zawartość alkoholu w wydy-
chanym powietrzu przekroczy  0,1 mg/1dm3. 
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bez litości dla „młodych kierowców”
W nowych przepisach pojawił się także wątek dotyczący młodych 
kierowców. W ustawie o prawie o ruchu drogowym dodano za-
pis o możliwości cofnięcia uprawnień. Zmiana dotyczy kierowców, 
którzy w okresie 2 lat od uzyskania po raz pierwszy uprawnień po-
pełnili jedno przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komuni-
kacji – kolizja drogowa, prowadzenie pod wpływem bądź trzech 
wykroczeń w postaci zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym, tj. przekroczenie prędkości powyżej 30 km/h, prowadzenie 
pojazdu po użyciu alkoholu etc.

prowadzenie pojazdu bez uprawnień 
Dotychczas zgodnie z art. 94 § 1 kodeksu wykroczeń prowadzenie pojazdu 
bez uprawnień było wykroczeniem, za które groziła tylko kara grzywny. No-
welizacja z dnia 18 maja informuje, że dotychczasowe zasady obowiązują 
tylko osoby, które nigdy nie posiadały uprawnień, ale zostały uzupełnione 
o zapis mówiący o tym, że obok kary grzywny może także zostać orzeczenie 
zakazu prowadzenia pojazdów, o czym ostatecznie decyduje sąd.
Osoby, które dopuszczą się kierowania pojazdem pomimo wcześniej 
cofniętych uprawnień, będą podlegały karom grzywny, ograniczenia 
wolności bądź pozbawienia wolności do lat 2. Niezależnie od zastoso-
wanej kary sąd może zdecydować także o zastosowaniu środku kar-
nego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

Usunięcie pojazdu na koszt właściciela
Od teraz zatrzymany pojazd, którym kierowała osoba nigdy nieposia-
dająca uprawnień bądź osoba, której zatrzymano dokument prawa 
jazdy (np. w wyniku przekroczenia dopuszczalnej liczby punktów kar-
nych), zostanie odholowany z drogi na koszt właściciela. W przypad-
ku tego przepisu funkcjonariusz może odstąpić od usunięcia pojazdu  
z drogi tylko i wyłącznie gdy jest możliwe przekazanie go osobie po-
siadającej uprawnienia znajdującej się w tym pojeździe. 

przeładowany pojazd
Funkcjonariusz na okres 3 miesięcy może zatrzymać prawo jazdy także 
w wypadku stwierdzenia przeładowania pojazdu. Mowa tu o przewo-
żeniu w pojeździe o dwie osoby za dużo, niż przewiduje to wpis w do-
wodzie rejestracyjnym. Warto tu zaznaczyć, że wyjątkiem w tym zapi-
sie są pojazdy komunikacji publicznej, gdzie liczba przewożonych osób 
może przekraczać liczbę osób zapisanych w dowodzie rejestracyjnym.

zwolnienie z zapinania pasów bezpieczeństwa
Nowy zapis definiuje także, kto jest zwolniony z zapinania pasów 
bezpieczeństwa. Wg regulacji zwolnionymi są: zespoły medyczne, eg-
zaminatorzy szkolący kierowców, kobiety w ciąży, taksówkarze, funk-
cjonariusze Żandarmerii Wojskowej i BOR oraz osoby posiadające 
odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

przewożenie dzieci bez fotelika
Dotychczas obowiązkiem przewożenia w foteliku były objęte wszyst-
kie dzieci w wieku do 12 lat bądź wzrostu do 150 cm. Teraz wg zmian 
dzieci będą mogły jeździć bez fotelika bez względu na wiek, jeśli prze-
kroczą 135 cm wzrostu. Z kolei jeśli młodzież nie osiągnie wymaga-
nego wzrostu przed 18 rokiem życia, to ma obowiązek korzystania  
z fotelika samochodowego. Zezwala się również na przewożenie dzie-
ci w pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3 na tylnym siedzeniu pojazdu 
pod warunkiem zastosowania fotelika samochodowego. Zezwala się 
także na przewożenie pojazdami kategorii M1 i N1 na tylnym siedze-
niu pojazdu 3 dziecka w wieku co najmniej 3 lat – przytrzymywane-
go za pomocą pasów bezpieczeństwa w przypadku, gdy 2 dzieci jest  
w fotelikach bezpieczeństwa. Nowe przepisy zabraniają także prze-
wożenia na przednim fotelu dzieci poniżej 135 cm. Kolejną regulacją 
w tym dziale jest możliwość przewożenia dzieci które mają minimum 
135 cm bez fotelika na tylnym siedzenia – pod warunkiem zapięcia 
pasów bezpieczeństwa dziecku. Przyjęto także zasadę, iż dziecko do 
lat 3 nie może podróżować pojazdem, który nie posiada pasów bez-
pieczeństwa. W tym wypadku wyjątkiem są autobusy komunikacji 
publicznej oraz taksówki.

Taryfikator mandatów karnych za przekroczenie prędkości 
w terenie zabudowanym

komentarz naczelnika wydziału Ruchu drogowego kPP Otwock – podinsp. anny dydek:
Wprowadzone zmiany Ustawy Kodeksu Karnego i innych wchodzących w życie dnia 18.05.2015 na pewno przyczynią się 
do skutecznego wyeliminowania kierujących bez uprawnień. Zaostrzenie przepisów wobec młodych kierowców, zakaz pro-
wadzenia pojazdów bez uprawnień, zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie dozwolonych prędkości o ponad 50 km/h  
w obszarze zabudowanym czy przewożenie osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc – wszystko te zmiany dają policjan-
tom większe możliwości w egzekwowaniu prawa. Mam nadzieję, że zmiany te przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa 
na Polskich drogach, zwiększenia kultury osobistej kierowców i ograniczą agresywne zachowanie na drogach. Na terenie 
powiatu otwockiego policjanci zatrzymali już pojazd za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h. Nie był to mieszkaniec 
powiatu otwockiego i mam nadzieję, że tak pozostanie.

WyKRocZenIe:
pRZeKRocZenIe 

pRędKoścI

lIcZba 
pUnKtóW 
KaRnych

Kwota 
MandatU

400–500 zł
(+ odebranie prawa 

jazdy na okres  
3 miesięcy

do 50 zł

50–100 zł

100–200 zł

200–300 zł

300–400 zł

10 pkt

0 pkt

2 pkt

4 pkt

6 pkt

8 pkt

powyżej 
50 km/h

o 10 km/h

11–20 km/h

21–30 km/h

31–40 km/h

41–50 km/h
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Delegacja z lennestadt
Współpraca Otwocka z miastem partnerskim Lennestadt trwa nieprze-
rwanie od 1992 roku – czyli od momentu podpisania karty partnerskiej. 
Jednym z filarów tej współpracy jest wymiana zagraniczna, która  
w Otwocku funkcjonuje na kilku płaszczyznach.

Podczas tegorocznego weekendu majowego 
w Otwocku gościła delegacja z bliźniaczego 
miasta Lennestadt. Wizyta była związana  
z dwoma wydarzeniami: odznaczeniem nie-
mieckiego Czerwonego Krzyża Odznaką Ho-
norową PCK oraz Alfonsa Heimesa Złotym 
Krzyżem zasługi. 2 maja odbyło się spotkanie 
w trakcie którego PCK Oddział Otwock za 
wsparcie i współpracę uhonorował Odzna-
ką Honorową PCK (najwyższym odznacze-

niem Polskiego Czerwonego Krzyża) – nie-
miecki Czerwony Krzyż Oddział Lennestadt.  
W 224. rocznicę uchwalenia Konstytucji  
3 Maja 8-osobowa delegacja miasta part-
nerskiego oraz 4-osobowa delegacja Nie-
mieckiego Czerwonego Krzyża wzięły udział 
w corocznych obchodach – mszy świętej  
w intencji ojczyzny oraz w uroczystościach pa-
triotycznych przy obelisku Józefa Piłsudskie-
go. Następnego dnia, 4 maja, w siedzibie Ma-

zowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła 
się uroczystość odznaczenia Alfonsa Heime-
sa. W imieniu Prezydenta Polski Bronisława 
Komorowskiego odznaczenie Złotego Krzyża 
Zasługi wręczył Wojewoda Jacek Kozłowski. 
Odznaczenie zostało przyznane na wniosek 
Prezydenta Miasta Otwocka Zbigniewa Szcze-
paniaka za wkład oraz zaangażowanie w roz-
wój współpracy międzypaństwowej. 
Lennestadt jest niespełna 30-tysięcznym mia-
stem niemieckim, oddalonym o ok. 100 km 
od miasta Kolonia. 30 października 1992 roku 
władze Otwocka i Lennestadt podpisały kartę 
partnerstwa miast bliźniaczych. Od tego czasu 
współpraca między miastami układa się niena-
gannie. Ważnym elementem jest wymiana za-
graniczna uczniów, przynoszącą wiele korzyści 
młodzieży zarówno polskiej, jak i niemieckiej. 
„Taka wymiana to przede wszystkim możli-
wość nauki języka, który jak wszyscy wiemy 
najlepiej przyswaja się poprzez rozmowę. 
Młodzież podczas takiej wymiany uczy się 
samodzielności oraz odpowiedzialności, po-
znaje kulturę, obyczaje, tradycje oraz spo-
sób życia ludzi w innym kraju. Taki wyjazd 
pozwala także zobaczyć, że dzieci mimo że 
mieszkają tak daleko od siebie, są bardzo 
podobne – słuchają takiej samej muzyki, ki-
bicują tej samej drużynie, mają podobne 
hobby lub w podobny sposób spędzają czas 
po szkole. Wymiana zagraniczna pozwala 
kształtować charakter, sprawia, że uczniowie 
chętniej uczą się języków obcych oraz jest 
ciekawym doświadczeniem dla młodego czło-
wieka” – wyjaśnia Bożena Sokołowicz, nauczy-
cielka języka niemieckiego Gimnazjum Nr 3  
w Otwocku, zajmującą się międzyszkolnymi 
wymianami zagranicznymi. Delegacja z Lennestadt składa wieniec przy pomniku w Otwocku podczas obchodów święta Konstytucji 3 Maja

Alfons Heimes odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi wraz z delegacją z Lennestadt i Otwocka Prezydenta Zbigniew Szczepaniak i Johan Pietrzak
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Majówka z reymontem
Władysław Stanisław Reymont – polski pisarz, prozaik i nowelista. Laureat 
Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za czterotomową „epopeję chłop-
ską”. Nad jedną z części „Chłopów” – LATO pracował właśnie w Otwocku. 

Już po raz jedenasty członkowie Stowarzy-
szenia Dziennikarzy im. Władysława Stani-
sława Reymonta spotkali się przed domem, 
w którym powstała jedna z części „Chło-
pów”. Jak wynika z zachowanych przeka-
zów, Reymont siedząc przy sosnowym biur-
ku w Wilii „Lala” (obecnie ul. Reymonta 29) 
pracował nad IV częścią noblowskiej epopei - 
LATO. Teraz jest to prywatny dom państwa 
Marii i Wojciecha Mikołajewskich. 
W tym roku spotkanie odbyło się 9 maja. 
Tradycyjnie ceremonię poprowadził Jan Ta-
bencki – Prezes Otwockiego Koła i członek 
Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy. To 
dzięki jego staraniom, w 2001 roku odsło-
nięto tablicę upamiętniającą pobyt pisarza 
w Otwocku. Po krótkim przedstawieniu syl-

wetki polskiego pisarza i historii willi, pre-
zes przywitał przybyłych gości:  delegację 
ze szkoły im. Reymonta w Otwocku, Prezy-
denta Miasta Otwocka Zbigniewa Szczepa-
niaka, Wicestarostę Powiatu Otwockiego 
Pawła Rupniewskiego oraz członków Sto-
warzyszenia Dziennikarzy z prezesem Mar-
kiem Kassą na czele. 
Po złożeniu kwiatów pod pamiątkową tablicą 
przybyli goście mówili, jak ważne jest pielę-
gnowanie historii i przypominanie o powią-
zaniach Reymonta z Otwockiem, a Prezes 
Otwockiego Koła Jan Tabencki poświadczył, 
iż trwają rozmowy dotyczące otwarcia mu-
zeum w budynku, w którym mieszkał i two-
rzył Władysław Reymont.

W Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej,  
2 maja, w Muzeum Ziemi Otwockiej odbyły 
się otwarte warsztaty rodzinne. W trakcie za-
jęć uczestnicy mieli okazję nie tylko poznać 
historię naszej flagi narodowej, ale także 
własnoręcznie ją wykonać, wykorzystując 
różne techniki – szycie, wyplatanie, tkanie 
bądź klejenie. Oprócz flag można było także 
wykonywać inne ozdoby oraz przedmioty  
w barwach narodowych.

Święto Flagi

Jan Tabencki – organizator 
Majówki z Reymontem w Otwocku
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W sobotę, 6 czerwca, udałem się do siedziby Cechu Rzemiosł Różnych i Przed-
siębiorczości w Otwocku, aby porozmawiać z Jerzym Przeździakiem, przewodni-
czącym Rady Miasta Otwocka w 1990 roku, wybranym z ramienia Komitetu Oby-
watelskiego „Solidarność” w pierwszych wolnych wyborach samorządowych.

25 lat wolności...

jakie według pana były nastroje ludzi przed 
tymi pierwszymi wolnymi wyborami samo-
rządowymi? Wybory kontraktowe jednak 
nie były w pełni wolne…
Pamiętam wybory kontraktowe 25 lat temu, 
kiedy się organizowaliśmy… ludzie, społeczeń-
stwo, mieszkańcy Otwocka… organizowaliśmy 
się bardzo samorzutnie. Były okręgi wybor-
cze, były punkty do głosowania. Wybieraliśmy 
się tam, pilnowaliśmy, ja dbałem o to, żeby 
wszystko przebiegało należycie. Instruowa-
liśmy ludzi, jak należy głosować, jak przebie-
ga głosowanie i tym podobne. Pamiętam, że  
w jakiś sposób między sąsiadami bardzo sa-
morzutnie się zorganizowaliśmy.

co pana skłoniło, żeby kandydować?
Co mnie skłoniło do takiego uczestnictwa  
w wyborach? Cóż, w latach 70.-80. pracowa-
łem w Biurze Projektów. I kiedy powstawała 
„Solidarność” w 1980 roku, ja byłem jednym 
z jej założycieli u siebie w pracy. Zawsze mia-
łem poglądy antykomunistyczne. Starałem 
się pielęgnować moje tradycje rodzinne, któ-
re wyniosłem od ojca, który był AK-owcem  
i działał w konspiracji, a po wojnie też nie 
należeliśmy do partii ani żadnych tego typu 
organizacji. Dlatego gdy powstawała „Soli-
darność”, to bardzo szybko włączyłem się 
w ten ruch, byłem nawet pierwszym prze-

wodniczącym tego związku zawodowego  
w moim biurze. Po tym, jak moje Biuro Pro-
jektów się rozwiązało, przejąłem po moim 
ojcu zakład rzemieślniczy na terenie Otwoc-
ka. W 1989 roku, kiedy nastąpiły te wybory 
kontraktowe, ja włączyłem się w to wraz  
z sąsiadami. I wspólnie to organizowaliśmy, 
działaliśmy, pomagaliśmy ludziom, tak jak 
już wcześniej mówiłem. Później, po tych 
wyborach w 1990 roku poznaliśmy się z są-
siadami bliżej, bo do tej pory to były luźne 
kontakty. „Dzień dobry”- „dzień dobry”  
i więcej ze sobą nie rozmawialiśmy. Dopie-
ro to wydarzenie, te wybory czerwcowe 
spowodowały nasze bliższe relacje. I oprócz 
typowo sąsiedzkich stosunków były też bar-
dziej koleżeńskie. Zawsze wymienialiśmy 
między sobą poglądy. Kiedy zbliżały się te 
wybory samorządowe, oni zwrócili się do 
mnie z pytaniem, czy nie chciałbym star-
tować w wyborach samorządowych. Zgo-
dziłem się, ponieważ były to takie czasy,  
w których mógłby się już w to włączyć. Podczas 
spotkań z wyborcami potrafiłem się dobrze 
zaprezentować i zostałem wybrany na radne-
go. Startowałem z Komitetu Obywatelskiego 
„Solidarność”. Zostałem desygnowany na 
stanowisko przewodniczącego Rady Miasta. 
Rada wybrała mnie, bo mieliśmy większość.  
I tak, zaczęła się moja kariera „polityczna”.

czy kampania wyborcza była taka jak dzi-
siaj, czy jednak się różniła?
Raczej było podobnie, ale wtedy, w 1990 roku 
było więcej spotkań z ludźmi. Ogłaszaliśmy, 
że jest spotkanie z kandydatami na radnych. 
Przychodziło sporo osób, rozmawialiśmy  
z nimi, dyskutowaliśmy. W tej chwili tego  
w ogóle nie ma. Obecnie kandydaci są bar-
dziej nastawieni nato, żeby zarzucić drugiego 
ulotkami i plakacikami. Wtedy technika stała 
znacznie niżej i było dużo trudniej cokolwiek 
wydrukować, teraz to jest sprawa niezwy-
kle prosta, bo jak ma się niezłą drukarkę, to 
można sobie samemu wydrukować, z resztą 
poligrafia jest powszechnie dostępna i ta-
nia. Wtedy wydrukowanie czegokolwiek to 
był problem… Wiesz, co to jest powielacz? 
(śmiech) Kiedyś było takie urządzenie. To coś 
w rodzaju kserokopiarki, ale pracowało na zu-
pełnie innych zasadach i trzeba było się nieźle 
namęczyć, żeby coś wydrukować.

jakie cele stawiała sobie wtedy Rada Miasta?
Nastąpiła kompletna zmiana wszystkiego. 
Do tej pory Rada Narodowa była organem 
władzy państwowej i właściwie głównym rzą-
dzącym w Polsce. Na terenie małych miast, 
gmin, rządziły komitety partii. Wówczas my 
przejęliśmy całą władzę, więc chcieliśmy 
prowadzić działania tak, żeby były skierowa-
ne na potrzeby mieszkańców. Byliśmy w to 
wtedy bardzo zaangażowani. Patrzyliśmy na 
to dość, powiedziałbym, romantycznie. Tym-
czasem proza życia jest taka, że jeżeli chce 
się coś zrobić, to trzeba mieć na to środki. 
Władzą wykonawczą był wtedy Zarząd wyło-
niony spośród Rady, Prezydent Miasta miał 
mandat radnego. Prezydent Miasta – Antoni 
Fedorowicz też był przedstawicielem Komite-
tu Obywatelskiego „Solidarność”, właściwie 
większość w Zarządzie była z tego komite-
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tu. Istniał taki twór, jak „Prezydium rady”, 
w cudzysłowie, bo takiego organu nie było. 
Nazywało się tak dwóch przewodniczących  
i przewodniczącego. Ja byłem przewodniczą-
cym, wiceprzewodniczącym był kolega, też  
z Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, 
Andrzej Szymański, drugim przewodniczącym 
była pani Halina Dobek, która miała mandat 
z Komitetu Obywatelskiego tutejszego, nie  
z „Solidarności”. To była zresztą bardzo zna-
na i zasłużona nauczycielka. W Otwocku jest 
taka tradycja, że albo nauczyciel, albo lekarz. 
Otwock kiedyś miał 3 główne filary: eduka-
cję, lecznictwo i rzemiosło. Prezydent miasta 
był nauczycielem, ja jako rzemieślnik byłem 
przewodniczącym rady, jednym z wiceprze-
wodniczących był też rzemieślnik, a drugą 
wiceprzewodniczącą była nauczycielka. Wy-
daje mi się, że ci ludzie byli w stanie działać 
lepiej od strony społecznej, natomiast gorzej 
było od strony gospodarczej. Jednak ogarnię-
cie tego wszystkiego od strony gospodarczej 
nie jest łatwe, trzeba odpowiednio gospo-
darować środkami, którymi się dysponuje, 
tak żeby wydawać jak najbardziej sensownie  
i celowo. I my jako pierwsza rada staraliśmy 
się tak działać. Obecnie radni otrzymują die-
ty… dość wysokie i związane z posiedzeniami, 
uczestniczeniem w różnych komisjach. My 
najpierw nie przyznaliśmy sobie żadnych diet. 
Przez pierwsze 2 lata pracowaliśmy, nie bio-
rąc kompletnie żadnych pieniędzy z tego ty-
tułu. Później jednak radni doszli do wniosku, 
że choćby za dojazdy jakaś rekompensata się 
należy. Postanowiliśmy sobie wypłacać diety 
w wysokości 100 zł miesięcznie, co w porów-
naniu z obecnymi jest kwotą wręcz śmiesz-
ną, ale tak było. Ja stanąłem na stanowisku, 
że radnym jest się 24 godziny na dobę przez  
365 dni w roku. Radnym byłem zawsze, o każ-
dej porze dnia i nocy, więc uważałem, że je-
żeli ja mam stanowisko radnego, to nie mogę 
wiązać mojej diety z tym, że ja przyszedłem 
na komisję, czy przyszedłem na sesję Rady 
Miasta, dlatego uważałem, że dieta powinna 
być ryczałtowa, wypłacana miesięcznie każde-
mu radnemu. Niektórzy radni się zrzekli, 2 czy  
3 osoby nie chciały brać tych pieniędzy, więk-
szość jednak wzięła, ale to były kwoty zniko-
me zupełnie. Chcieliśmy być bardzo otwarci 

dla ludzi. Na przykład przyjmowanie intere-
santów odbywało się w każdy poniedziałek 
w godzinach popołudniowych, bez żadnych 
zapisów, przyjmowaliśmy wszystkich, którzy 
przyszli. Czasami przychodziło tyle osób, że 
trzeba było ich przepisać na następny dzień. 
Staraliśmy się z każdym spotkać, każdego wy-
słuchać, ale nie wszystko dawało się załatwić. 
Miałem kiedyś taki przypadek, że rozmawia-
łem z panią, która przyszła ze swoimi proble-
mami, których niestety nie mogłem załatwić, 
bo rzeczy, o które ona prosiła były nie do za-
łatwienia. Rozmawialiśmy z nią, ale niestety 
poinformowaliśmy, że sprawy nie da się za-
łatwić, podaliśmy przyczyny. No i ona później 
przyszła powtórnie i przyniosła nam chyba  
10 pączków w podzięce, że tak dobrze ją po-
traktowaliśmy, a tymczasem my jej sprawy nie 
załatwiliśmy, ale ona była zadowolona, że zo-
stała wysłuchana. Muszę przyznać, że to była 
dla mnie duża satysfakcja. Nie wszystko nam 
się niestety udawało brakowało nam doświad-
czenia w tego rodzaju działalności. Jak nasza 
praca była odbierana przez mieszkańców – 
trudno ocenić, ale na pewno w radzie byli 
ludzie, którzy pracowali z wielkim oddaniem  
i wielkim zaangażowaniem. Na przykład se-
sje rady mieliśmy wyłącznie w godzinach po-
południowych żeby nie trzeba było zwalniać 
się z pracy. Teraz  sesje odbywają się od rana.

ludzie wierzyli w wolność tej rady? przez po-
nad 40 lat byli zniewoleni przez system…
Tak, wydaje mi się, że wierzyli, że początek 
był bardzo spontaniczny i ludzie wierzyli, że 
będzie dobrze. No, niestety, władza, z przy-
krością stwierdzam. że się trochę degeneruje 
i jest coraz gorzej odbierana.

Właśnie, a jak pan ocenia te 25 lat wolności?
Ogólnie na pewno idziemy w dobrym kierun-
ku, bo jeżeli porówna się to, co było z tym, co 
jest teraz, to mimo wszystkich narzekań, mimo 
wszystkich niedogodności i wszystkich błędów, 
które zostały zrobione, to na pewno jest zupeł-
nie inna jakość życia. Ty sobie nie możesz wy-
obrazić, jak to było kiedyś, jeżeli chciałeś kupić 
benzynę na stacji, to musiałeś mieć odpowied-
nie kwitki, a cech, na przykład, którego teraz 
jestem prezesem, rozdawał te właśnie talony 

na benzynę. A z kolei pracownicy cechu mieli 
duży problem, jak podzielić, żeby było spra-
wiedliwie, bo reakcja ludzi zawsze była „temu 
dałeś, a mnie nie dasz?”. Nie wyobrażasz so-
bie, jak wyglądały sklepy, kiedyś rozmawiałem 
z jednym znajomym i pytam go: „Pamiętasz, 
jak kiedyś benzynę trzeba było kupować na 
kartki?”, a on do mnie: „A pamiętasz, jak na 
stacji benzynowej można było kupić tylko ben-
zynę?”. Taka prawda, teraz na stacji możesz 
kupić wszystko. Jest olbrzymia dostępność 
towarów. Jeszcze w czasach komunistycznych 
dwa czy trzy razy byłem za granicą. Byłem  
w 1970 Roku w Kanadzie i jak popatrzyłem na 
zaopatrzenie tych sklepów, to był to dla mnie 
szok w porównaniu biedą, która była u nas,  
a akurat kończyły się czasy Gierka, więc to był 
okres zupełnego dołka. Teraz jest wszystko. 
Widzę też oczywiście wiele spraw, które moim 
zdaniem powinny być inaczej załatwione. 
Przede wszystkim nie dbamy o to, aby mieć sil-
ną gospodarkę. Bo to jest podstawa nie tylko 
zamożności ludzi, ale podstawa istnienia, pod-
stawa wolności. Ale mimo wszystko jestem 
zadowolony. Uważam, że nasze dzieci, że Wy,  
żyjecie w innym świecie i dzięki Bogu tamte 
rzeczy znacie tylko z opowiadań.  

Maciej Cacko
Gimnazjum nr 2 im. Ireny Sendlerowej

Wywiad przeprowadzony przez Mać-

ka Cacko, ucznia Gimnazjum nr 2  

im. Ireny Sendlerowej jest jedną z prac 

nadesłanych do konkursu „Otwocka 

Młodzież o 25 latach wolności”. Praca 

ta zajęła pierwsze miejsce w kategorii  

szkół gimnazjalnych.
Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości. Starszy Cechu Jerzy Przeździak (z prawej)
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Święto konstytucji 
Konstytucja uchwalona przez Sejm Wielki 3 maja była pierw-
szym aktem prawnym tego typu w Europie oraz drugim po 
Konstytucji Stanów Zjednoczonych na świecie. Z tej okazji co 
roku w Polsce organizowane są uroczystości upamiętniające 
to szczególne wydarzenie. 

Tegoroczne obchody święta 3 maja tradycyjnie rozpoczęły się od mszy 
świętej w kościele św. Wincentego à Paulo. Eucharystię w intencji Ojczy-
zny sprawował proboszcz parafii ks. Bogdan Sankowski, który w homilii 
nawiązywał do historycznego uchwalenia konstytucji i jej istoty dla pol-
skiego narodu. Po wspólnej modlitwie władze miasta i powiatu, delega-
ci z miasta bliźniaczego Lennestadt, niemieckiego Czerwonego Krzyża, 
przedstawiciele organizacji, mieszkańcy oraz poczty sztandarowe w or-
szaku przemaszerowali pod obelisk Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uro-
czystość rozpoczęła się od wystąpienia Prezydenta Miasta Otwocka Zbi-
gniewa Szczepaniaka oraz Wicestarosty Pawła Rupiewskiego. Uczniowie 
klasy administracyjno-obronnej ZSEG przeprowadzili apel poległych, po 
czym reprezentacje złożyły wieńce pod obeliskiem Marszałka Józefa Pił-
sudskiego. Oficjalne obchody uświetniła salwa honorowa Bractwa Kurko-
wego Lechity oraz występ miejskiej orkiestry dętej Gloria.
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Majówka rozrywkowa 
i sportowa

Festyn przygotowany przy współpracy Otwockiego Centrum Kultury i Mia-
sta Otwock obfitował w wiele atrakcji. Repertuar zaaranżowany przez OCK  
przyciągnął wielu mieszkańców ceniących sobie dobrą rozrywkę.
Tradycyjnie festyn kończący majówkowy 
weekend odbył się w Parku Miejskim. Pogo-
da w tym roku niewątpliwie dopisała – niebo 
było bezchmurne, a słońce sprawiało, że ro-
dzice z dziećmi chętnie odwiedzali park miej-
ski. Wśród stoisk każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Dominowały punkty gastronomicz-
nych gdzie, można było skosztować pysznych 
burgerów, grilla, waty cukrowej, lodów czy 
popcornu. Dla najmłodszych przygotowano 

stoiska z wszelkiego rodzaju zabawkami i ba-
lonami. Ponadto zapewniono rozrywkę dla 
najmłodszych w postaci dmuchanych zam-
ków, trampolin, rodeo oraz wielkich zjeżdżal-
ni. W odróżnieniu od ubiegłego roku wystę-
py artystów odbywały się nie na scenie przy 
LO, ale na muszli koncertowej. Rozpoczął je 
Olivier Palmer – niesłyszący śpiewak, któ-
ry zaprezentował swój klasyczny repertuar  
w jakim znalazły się utwory klasyczne oraz 

pop, rock i disco. Następnie dla najmłod-
szych wystąpił duet DeeDee & Tonio, który 
w swoim repertuale  przygotował: koncert 
piosenek, pokaz wielkich baniek mydlanych, 
modelowanie długich balonów oraz zaba-
wy ruchowe dla małych widzów. O godzinie  
17 na scenie zagrała orkiestra rozrywkowa 
reprezentująca Politechnikę Warszawską – 
The Engineers. Zagrali covery najbardziej 
znanych utworów ze sceny zarówno polskiej, 
jak i zagranicznej. Wieczór niewątpliwie na-
leżał do gwiazdy otwockiej majówki – Nor-
biego, który na scenie zagrał swoje najbar-
dziej znane utwory. 
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iV Festiwal Świdermajer
Świdermajer – czyli styl nadświdrzański, charakteryzuje się unikalną drewnia-
ną architekturą letniskową, która powstawała na linii otwockiej na przełomie 
XIX i XX wieku. Twórcą tego wspaniałego stylu jest Michał Elwiro Andriolli, 
który niegdyś mieszkał w Otwocku. Co roku na wiosnę lokalni pasjonaci tego 
stylu organizują festiwal, który przyciąga wielu zainteresowanych.

Tegoroczna IV edycja Festiwalu Świdermajer trwa-
ła trzy dni – podzielone na różne bloki tematyczne. 
Pierwszego dnia – w piątek, 22 maja, w Muzeum 
Ziemi Otwockiej odbył się wernisaż fotograficzny 
pod tytułem „Świdermajer horror”. 23 maja miesz-
kańcy mogli wziąć udział w rowerowej grze miejskiej 
pod nazwą. „Świdermajer w krainie czarów”, która 
została przygotowana przez Patryka Popisa oraz Klub 
Batory OSM. Tego samego dnia odbyły się także ple-
nery malarskie, fotograficzne i filmowe, spotkania 
z osobami zaangażowanymi w promocję historii 
Otwocka oraz wykłady poświęcone tematyce festi-
walu. W dniu finału festiwalu – 24 maja na terenie 
Pensjonatu Gurewicza odbył się piknik. W czasie 
pikniku można było spróbować swoich sił w lepie-
niu z gliny różnych ozdób, malowaniu na koszulkach 
i torbach różnych motywów związanych ze stylem 
świdermajer bądź wyheblować swoją własną drew-
nianą osłonkę – oczywiście w tylu nadświdrzańskim. 
Oprócz tych atrakcji uczestnicy mogli także wziąć 
udział w różnych warsztatach przygotowanych 
przez organizatorów, obejrzeć wystawy związane  
z tematyką festiwalu, różnego rodzaju pokazy bądź 
posłuchać grającej na scenie Świdermajer Orkiestry 
i zespołu Skubas.

Z okazji XXV-lecia odrodzonego samorządu terytorialnego 23 maja na 
Stadionie OKS Otwock odbył się Test Coopera. Test polega na 12-mi-
nutowej próbie wytrzymałości tlenowej (bieg). W próbie wzięło 
udział 40 chętnych. Każdy uczestnik otrzymał  pamiątkową koszulkę 
oraz gorący poczęstunek.

Test coopera

Przypominamy, że II obowiązkowa próba testu odbę-
dzie się 12 września 2015 roku. Tego samego dnia 
odbędzie się również turniej piłkarski służb munduro-
wych i jednostek samorządowych.

We wtorek, 26 maja, Otwock odwiedził specjalistyczny bus Grupy Po-
lpharma – Acard. W busie wyspecjalizowana kadra lekarska badała 
mieszkańców pod kątem poziomu ciśnienia tętniczego krwi oraz wie-
ku serca. Poprzez badanie wieku serca uczestnicy mogli dowiedzieć 
się, ile lat mają ich serca oraz czy w ich przypadku zachodzi zwiększo-
ne ryzyko zawału serca lub udaru mózgu. Bus Acard odwiedza różne 
miasta w Polsce i promuje 3 edycję kampanii „Ciśnienie na Życie”. 
Głównym celem kampanii jest uświadomienie Polakom, jak poważne 
ryzyko niesie za sobą brak profilaktyki schorzeń układu krążenia oraz 
promowanie i przekonywanie, aby dbali o swoje zdrowie.
O szczegółach kampanii można przeczytać na stronie internetowej: 
www.cisnienienazycie.pl

„ciśnienie na życie”
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Otwocka plaża Miejska 
oficjalnie otwarta!

Sezon wypoczynkowy na Otwockiej Plaży Miejskiej można uznać 
za rozpoczęty. Inauguracja odbyła się 16 maja. Na scenie dla pla-
żowiczów wystąpili DJ Havaj Sucre i DJ SEB K, którzy w rytmach 
trance-disco rozgrzewali publikę. Prawdziwą gratką dla miesz-
kańców okazał się występ zespołu Piękni i Młodzi. W czasie kon-
certu na plaży zgromadziła się rekordowa liczba mieszkańców. 
Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak podczas swoje-

go wystąpienia życzył mieszkańcom dobrej zabawy oraz udanej 
rekreacji na Otwockiej Plaży Miejskiej.
Przypominamy, że plaża otwarta jest codziennie w godzinach od 10 do 22. 
Do dyspozycji wypoczywających są: grill, leżaki, ławki, parasole, boiska 
do gry w piłkę siatkową. Plaża jest monitorowana i ochraniana przez 
całą dobę. W weekendy zaplanowano szereg imprez sportowych i kul-
turalnych. O szczegółach będziemy informowali na bieżąco.



Oprócz prezentacji reaktora MARIA i OR Po-
latom naukowcy umożliwili również zwie-
dzanie Centrum Informatycznego Świerk, 
Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych, 
działa plazmowego czy też miejsc, w których 
powstają najnowsze akceleratory medyczne. 
Ze względu na zbliżającą się 60. rocznicę pol-
skiej atomistyki (utworzenia Instytutu Badań 
Jądrowych w Świerku) tematem przewod-
nim Dni Otwartych była energetyka jądrowa, 
którą  propagował już w latach 50. twórca  
i pierwszy dyrektor Instytutu – prof. An-
drzej Sołtan. Dlatego też, oprócz reaktora, 
zwiedzający instytut mogli zapoznać się  
z Polskim Programem Energetyki Jądrowej 
na wystawie Ministerstwa Gospodarki i PGE 
EJ1, obejrzeć modele elektrowni jądrowych, 
prezentowane także przez Ministerstwo Go-
spodarki i francuską firmę AREVA, poznać 

instutut badań jądrowych odwiedziło 3006 osób
Tak dużo osób w Świerku dawno nie było! Podczas Dni Otwartych, zorganizowanych w ostatni weekend 
maja, Narodowe Centrum Badań Jądrowych odwiedziło 3006 osób. Spośród dziesięciu tras tematycznych, 
prowadzących przez najciekawsze miejsca instytutu największą popularnością cieszyło się zwiedzanie 
reaktora MARIA, Ośrodka Radioizotopów Polatom jak i Centrum Informatycznego Świerk.

Pierwsi chętni na zwiedzanie największego 
instytutu naukowo-badawczego w Polsce 
pojawili się w sobotę, już o ósmej rano, po-
mimo, że pierwszy autobus zorganizowany 
przez NCBJ przyjechał godzinę później. Nic 
dziwnego, chętnych do wejścia na teren 
ośrodka było ponad trzy tysiące, więcej niż 
organizatorzy Dni Otwartych pierwotnie za-
planowali. Każdy mógł wybrać jedną lub kil-
ka z dziesięciu zaproponowanych tras. Prze-
wodnicy grup, na co dzień pracownicy NCBJ, 
nie tylko oprowadzali gości po najciekaw-
szych częściach instytutu i opowiadali o oglą-
danych miejscach, ale również odpowiadali 
na pytania dotyczące całej działalności NCBJ. 
Wiele osób chciało uczestniczyć  we wszyst-
kich przygotowanych atrakcjach, dlatego też 
odwiedzano Świerk zarówno w sobotę, jak  
i w niedzielę. 

„Ogromne zainteresowanie Dniami Otwar-
tymi w naszym instytucie przerosło nasze 
najśmielsze oczekiwania” – powiedział prof. 
dr hab. Ludwik Dobrzyński, dyrektor Dzia-
łu Edukacji i Szkoleń NCBJ, organizator Dni 
Otwartych. – „Największym zainteresowa-
niem cieszyła się MARIA, jedyny działający 
w kraju reaktor jądrowy. Reaktor ten nie 
produkuje na zewnątrz energii – jest nato-
miast potężnym źródłem neutronów. Wyko-
rzystujemy je nie tylko do prac badawczych, 
ale również do naświetlania materiałów, z 
których uzyskuje się np. molibden 99. Zwie-
dzający byli zaskoczeni tym, że tylko jeden 
tydzień pracy naszego reaktora umożliwia 
produkcję preparatów dla 100 000 pacjen-
tów na całym świecie, a nasz Ośrodek Ra-
dioizotopów POLATOM eksportuje swoje 
produkty do 78 krajów” – dodał.
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historię polskich reaktorów, zgłębić wiedzę 
z zakresu postępowania z odpadami pro-
mieniotwórczymi, jak również zapoznać się 
z szeregiem medycznych zastosowań fizyki 
jądrowej, a także budową aparatury służącej 
wykrywaniu przemytu, w tym materiałów 
niebezpiecznych. W przerwach pomiędzy 
wycieczkami można było zwiedzić wystawy 
np. o energii termojądrowej i wykorzystaniu 
fizyki jądrowej w ochronie środowiska, jak 
również obejrzeć filmy o energetyce (w tym 
pokaz filmu „Pandora Promise” w reżyserii 
Roberta Stone’a) czy posilić się w instytuto-
wym barku. Dla najmłodszych przygotowano 
specjalne pokazy, gry, zabawy, słodkie nie-
spodzianki, konkursy i wiele innych atrakcji 
(przygotowanych przez Wyższą Szkołę Go-
spodarki Euroregionalnej z Józefowa).
„Dni Otwarte w naszym instytucie są do-
wodem na to, że obszary naukowe, jakimi 
zajmujemy się w NCBJ, interesują nie tylko 
naukowców, ale całe rzesze ludzi. Odwiedza-
jący byli pozytywnie zaskoczeni tak szerokim 
spektrum zagadnień i wielorakimi możliwo-
ściami wykorzystania promieniowania joni-

Narodowe Centrum Badań Jądrowych 
(NCBJ) to jeden z największych instytu-
tów badawczych w Polsce, zatrudniają-
cy ponad tysiąc pracowników. Zajmuje 
się m.in. wspieraniem budowy polskiej 
energetyki jądrowej, badaniami podsta-
wowymi z dziedziny fizyki subatomowej 
(fizyka cząstek elementarnych i jądrowa, 
fizyka plazmy gorącej itp.) oraz stosowa-
niem metod fizyki jądrowej i produkcją 
urządzeń dla rozmaitych gałęzi nauki  
i gospodarki, w tym medycyny. NCBJ po-
siada jedyny w Polsce reaktor badawczy 
Maria wykorzystywany do wytwarzania 
izotopów promieniotwórczych, radiacyj-
nej modyfikacji materiałów oraz badań 
na wiązkach neutronów. Ośrodek uczest-
niczy w międzynarodowych przedsię-
wzięciach badawczych oraz w pracach 
nad nowymi technologiami jądrowymi. 
Urządzenia opracowane w NCBJ będą 
wdrażane w Parku Naukowo-Technolo-
gicznym w Świerku.

zującego nie tylko w energetyce, ale również 
w przemyśle czy medycynie” – podkreślił 
prof. dr hab. Grzegorz Wrochna, dyrektor 
NCBJ.  „Chcieliśmy pokazać zwiedzającym, że 
badania naukowe, często robiące wrażenie 
abstrakcyjnych i oderwanych od rzeczywisto-
ści, prowadzą do zastosowań, z których ko-
rzystamy w gospodarce i życiu codziennym, 
a nierzadko ratując zdrowie i życie” – dodał.
Patronat nad Dniami Otwartymi NCBJ objęło 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Gospo-
darki, patronat medialny zaś Radio TOK FM 
oraz portal Biotechnologia.pl. Partnerami,  
a jednocześnie sponsorami wydarzenia, były 
PGE EJ1, a także dwie czołowe firmy francu-
skie: EDF i AREVA. 
Dni Otwarte to nieostatnia szansa, aby zo-
baczyć prace NCBJ. Instytut bierze udział  
w wielu wydarzeniach popularyzujących na-
ukę i wiedzę, jak również umożliwia zwiedza-
nie reaktora dla zorganizowanych wycieczek. 
W każdym roku z takiej formy korzysta ponad 
7 000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych



20-lat Otwockiego 
bractwa Strzelców 
kurkowych „lechity”
Nieprzerwanie od 1995 roku w naszym mie-
ście działa organizacja społeczna Bractwo 
Strzelców Kurkowych „Lechity”, której komen-
dantem jest Marek Majek. Jak co roku, brac-
twa z całej polski spotykają się, aby wspólnie 
walczyć o insygnia oraz tarcze. Tegoroczne 
spotkanie było także okazją do świętowania 
20-lecia istnienia otwockiego Bractwa.

Bractwo Strzelców Kurkowych „Lechity” w Otwocku to 
organizacja społeczna, której celem oraz misją jest kul-
tywowanie i pielęgnowanie tradycji narodowych i regio-
nalnych, a także propagowanie wartości kulturowych, 
krajoznawczych i sportowych. Co roku podczas zawodów 
strzeleckich członkowie bractwa walczą o tytuł Króla, któ-
ry przyznawany jest najlepszemu strzelcowi. Uroczystość 
wręczenia insygniów odbyła się na strzelnicy Kacprówek-
-Śliz. Poprzedziła ją msza święta odprawiona w intencji 
Bractwa. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele 
innych bractw (w tym z bliźniaczego niemieckiego mia-
sta Lennestadt), organizacji społecznych oraz władze sa-
morządowe. Tegoroczne spotkanie było także okazją do 
świętowania 20-rocznicy powstania w Otwocku Bractwa 
Kurkowego Lechity. Prezydent Otwocka oraz inni zgro-
madzeni z tej okazji wręczali gratulacje oraz upominki ko-
mendantowi „Lechitów” Markowi Majkowi. Przekazanie 
insygniów połączono, jak co roku, z zawodami strzelecki-
mi. W imieniu Miasta Otwocka za nienaganną, wielolet-
nią współpracę Prezydent Zbigniew Szczepaniak odebrał 
podziękowanie w formie pamiątkowej statuetki. Ponadto 
Zbigniew Szczepaniak za wieloletnią współpracę i  zaanga-
żowanie został odznaczony Złotym Orderem Zasługi Okrę-
gu Centralnego oraz otrzymał pamiątkową paterę. 

20 INFORMACJE16 INWESTYCJE20 O TYM SIĘ MÓWI26 RELACJA

Jerzy Przeździak i Marek Majek z pamiątkowym obrazem od Prezydenta Miasta

Kura Okręgu Centralnego na 20-lecie 
prezentuje prezes Jan Klauza Podskarbi  Bractwa „Lechitów” Roman Czopek



iii Otwocki Festiwal pieśni Maryjnych
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Po raz trzeci muzyczna tematyka pieśni maryjnych zago-
ściła w Otwockiej parafii św. Wincentego a Paulo. 

W niedzielny wieczór, 24 maja, po wieczornej mszy świętej Prezydent 
Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak, ks. Bogdan Sankowski oraz  
ks. kan. Jan Śmigasiewicz zainaugurowali III Otwocki Festiwal Pieśni 
Maryjnych. W tym roku publiczność zachwyciły swym śpiewem chóry  
z Otwocka. Jako pierwszy wystąpił chór „Andromeda” ze Szkoły Podsta-
wowej nr 6, którym dyrygowała Anna Ćwiklińska. Następnie swój pro-
gram przedstawiły „Cantores Reginae Poloniae” pod dyrekcją Dominika 
Kozery oraz chór kameralny „Concordia”. Jako ostatnie wystąpiły otwoc-
kie chóry: „Via Musica” reprezentujący parafię św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus pod dyrygenturą Sławomira Łobaczewskiego oraz chór „Lira” z pa-
rafii św. Wincentego à Paulo pod dyrekcją Czesława Woszczyka. 
Na zakończenie gospodarze festiwalu – Prezydent Miasta Otwoc-
ka Zbigniew Szczepaniak oraz Proboszcz parafii św. Wincentego 
à Paulo ks. Bogdan Sankowski – podziękowali chórom i ich dyry-
gentom za możliwość wysłuchania tak pięknego i urozmaiconego 
repertuaru pieśni maryjnych. Wyrazili również nadzieję, że tego-
roczny festiwal nie będzie ostatnim. Uwieńczeniem niedzielne-
go koncertu było odśpiewanie przez wszystkie chóry wraz z pu-
blicznością Apelu Jasnogórskiego. Gospodarze festiwalu zaprosili 
wszystkich uczestników na słodki poczęstunek.

` 

Chór „Andromeda”

Chór „Cantores Reginae poloniae”

Chór „Lira” Chór „Concordia”

Chór „Via Musica”

Wspólny występ chórów



W tym roku udało się zebrać 
36,45 l krwi. Na mieszkańców 

w Parku miejskim czekały 
dmuchane zabawki, kon-
certy, wata cukrowa i wiele 
innych atrakcji. Na scenie 
wystąpiły zespoły HISU oraz 

SCREAM MAKER. Przez cały 
dzień można było podziwiać 

wystawę motocykli z różnych epok, 
zwiedzić wóz bojowy Straży Pożarnej oraz zobaczyć, na 
jakim sprzęcie pracują jednostki saperskie. Podczas im-
prezy odbył się koncert laureatów konkursu piosenki 
przedszkolnej „Śpiewaj z Kubusiem”. Rodziny mogły 
wziąć udział w konkursie „Artyści Dzieciom Familia-
da Otwocka”. Dodatkowo prezydent Miasta Otwocka 
Zbigniew Szczepaniak wśród krwiodawców wylosował 
nagrody w postaci 40-calowego telewizora, aparatu 
fotograficznego oraz odtwarzacza MP3. Organizato-
rami akcji były Otwocki Klub Motocyklowy „Zryw”  
MC Poland oraz Otwockie Centrum Kultury.

Motoserce
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Jak co roku, z okazji Dnia Dziecka w Otwocku 
odbywa się akcja motocyklistów „Motoserce”. 
Celem imprezy oprócz rozrywki jest zbiórka 
krwi oraz rejestracja dawców szpiku kostnego



Otwock. Najlepsi zawodnicy czwartkowych 
igrzysk będą reprezentować województwo 
mazowieckie na Mistrzostwach Polski, któ-
re odbędą się w dniach 22–24 maja 2015  
w Ostrzeszowie.

klasyfikacja drużynowa do 16 lat:

1. leszno
2. łosice
3. Otwock

klasyfikacja drużynowa powyżej 16 lat:

1. leszno
2. Otwock
3. łosice

Najlepszymi zawodnikami powiatu otwoc-
kiego zostali: Agata Gardzielewska, złota 
medalistka w biegu na 100 m oraz w skoku  
w dal, brązowa medalistka w sztafecie  
4 x 200 m, oraz Kamil Pędzisz, złoty medali-
sta w biegu na 400 m, srebrny w pchnięciu 
kulą oraz brązowy w sztafecie 4 x 200 m.
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Sprawni – razem
W dniu 7 maja 2015 roku, na stadionie OKS 
START Otwock odbyły się XIII Lekkoatletycz-
ne Mistrzostwa Województwa Mazowieckie-
go Sprawni – Razem.
W zawodach wzięło udział ponad 160 za-
wodniczek i zawodników z 15 szkół i ośrod-
ków szkolno-wychowawczych z terenu woje-
wództwa mazowieckiego. Młodzi sportowcy 
rywalizowali w dwóch kategoriach wieko-
wych: do 16 lat i powyżej 16 lat. Zawody za-
inaugurował Prezydent Otwocka Zbigniew 
Szczepaniak. Nagrody najlepszym zawodni-
kom wręczali Aneta Bartnicka członek zarzą-
du powiatu otwockiego oraz Krzysztof Szcze-
gielniak, radny powiatowy, który ufundował 
puchary dla najlepszej zawodniczki i najlep-
szego zawodnika powiatu otwockiego.
Całą imprezę sprawnie zorganizowała  
i przeprowadziła kadra Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego z ul. Majowej 
pod kierunkiem dyr. Elizy Trzcińskiej-Przy-
bysz. Obiektu bezpłatnie użyczył OKS START 

Artur Basek
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Hiszpański pomysł 
na polskim podwórku
Kwiecień 2013 roku. Początek projektu „PwP Nowe Kompetencje” współ-
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dwie 
kultury, dwa państwa, ale jeden cel: stworzenie nowych modeli pracy  
z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.

Cel projektu to z jednej strony czerpanie  
z hiszpańskiego doświadczenia, a z drugiej 
próba przeniesienia hiszpańskich pomysłów 
z uwzględnieniem polskiej specyfiki grup 
wykluczonych społecznie. Inny model spo-
łeczeństwa obywatelskiego, inne poczucie 
wspólnoty – to od początku stanowiło duże 
wyzwanie dla realizatorów projektu. 
Jednym z elementów projektu jest upo-
wszechnienie wypracowanych modeli po-
przez organizację seminariów. Właśnie  
w takim seminarium wzięła udział 19-oso-
bowa grupa mieszkańców Otwocka. Spotka-
nie odbyło się 15 maja 2015 roku w Ognisku 
„Świder”, które od wielu lat świadczy pomoc 
na rzecz dzieci i młodzieży. Uczestnicy – m.in. 
pracownicy Ogniska i nauczyciele – zostali 
przygotowani do pracy z grupami dzieci i mło-
dzieży uczęszczającymi do ognisk, świetlic czy 
klubów młodzieżowych oraz nieformalnymi 
grupami dzieci, młodzieży czy seniorów.
Lider – Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży jest 
organizacją, która od wielu lat oferuje cieka-
we i innowacyjne pomysły na aktywizację za-
równo grup formalnych, jak i nieformalnych 
czy grup wykluczonych, partner projektu: 
„Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwo Przy-
jaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego 
„Dziadka” to organizacja prowadząca  w War-
szawie placówki wparcia dziennego, od wielu 
lat oferująca kompleksową pomoc dla dzieci  
i rodzin zagrożonych wykluczeniem, i wresz-
cie ponadnarodowy partner projektu: Fun-
dacja Esplai – organizacja prowadząca centra 
wsparcia i obiekty kultury w różnych częściach 
Katalonii, które świadczą pomoc oraz integru-
ją dzieci, rodziny i mieszkańców. 
W takim gronie rozpoczyna się praca nad 
stworzeniem zupełnie nowego modelu akty-
wizacji społecznej i zawodowej tzw. młodych 
dorosłych, tj. młodzieżą w wieku 15–24 lat. 
Już wizyta studyjna strony polskiej w Barce-
lonie uzmysłowiła, jak różne są warunki funk-
cjonowania grup wykluczonych. Hiszpański 
model sprzyja integracji, nie czyni podziałów, 
organizacja rozmaitych zajęć dotyczy wszyst-

kich mieszkańców, zarówno tych bogatych, 
jak i rodzin pozostających pod opieką insty-
tucji pomocy społecznej. Prowadzone przez 
Fundację Esplai centra skupiają się na bu-
dowaniu więzi sąsiedzkich, bez względu na 
status materialny i społeczny. Jednocześnie 
rodziny uboższe nie są zwalniane ze współ-
uczestniczenia finansowego w proponowa-
nej ofercie zajęć (obowiązkowa, choć niższa 
i/lub dofinansowana przez państwo opłata 
za konkretne zajęcia). 
Partner ponadnarodowy realizuje również 
inną od warunków polskich wizję aktywiza-
cji zawodowej młodzieży. Pierwszy kontakt 
młodej osoby z pracą od początku ma sprzy-
jać zdobywaniu konkretnych umiejętności, 

młody człowiek jest „zaopiekowany” przez 
tzw. mentora, który prowadzi cały proces 
szkolenia zawodowego. 
Efektem wizyty oraz pracy ekspertów w Pol-
sce stały się dwa modele animacji lokalnej, 
które zawierały odpowiednio następujące 
moduły:
– grupa 15–19 lat (trening umiejętności spo-
łecznych, kurs multimedialny, zajęcia diagno-
zy potrzeb społeczności lokalnej oraz przygo-
towanie i realizacja inicjatywy lokalnej),
– grupa 20–24 lata (trening umiejętności 
społecznych, trening umiejętności finanso-
wych, doradztwo zawodowe, przygotowanie 
i realizacja inicjatywy lokalnej oraz job-sha-
dowing).

Beneficjenci projektu to młodzież zagrożo-
na wykluczeniem społecznym, która dora-
sta i wychowuje się w trudnych warunkach. 
Dlatego pozostaje pod opieką placówek 
wsparcia dziennego lub innych instytucji re-
socjalizacyjnych (np. Młodzieżowe Ośrodki 
Wychowawcze).
Kolejnym elementem projektu jest upo-
wszechnienie wypracowanych modeli po-
przez organizację seminariów. Właśnie  
w takim seminarium wzięła udział 22-oso-
bowa grupa mieszkańców Pilawy. Spotkanie 
odbyło się 14 marca w Miejskim Gminnym 
Ośrodku Kultury w Pilawie. 

Autor: Katarzyna Gronostajska
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