


Otwocka młodzież
o 25 latach wolności

AKTUALNOŚCI

25 rocznica pierwszych wolnych wyborów do utworzonego w 1990 
roku samorządu gminnego, w tym do Rady Miasta, była doskonałym Ju-
bileuszem, podczas którego wręczono nagrody dla laureatów konkursu 
„Otwocka młodzież o 25 latach wolności”

Celem konkursu „Otwocka młodzież o 25 la-
tach wolności” było upowszechnienie wśród 
młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów 
wiedzy o trzech wydarzeniach będących pod-
stawą transformacji ustrojowej w 1989 roku: 

obradach Okrągłego Stołu trwających od 6 lu-
tego do 5 kwietnia, wyborach do Sesjmu i Se-
natu z 4 czerwca oraz utworzeniu 12 września 
rządu, w którego skład weszli przedstawiciele 
„Solidarności”, a także o pierwszych wyborach 

z 1990 do odrodzonego samorządu gminnego.
Konkurs trwał do 30 czerwca 2014 roku i był or-
ganizowany przez Miasto Otwock, a jednostką 
realizującą była Redakcja „Gazety Otwockiej”. 
Zgodnie z regulaminem konkursu przyznano  
I, II i III miejsce w dwóch kategoriach. W kate-
gorii szkół podstawowych I miejsce otrzymała 
Paulina Chudek, II miejsce Karolina Kałowska,  
a III miejsce zdobył Adam Pośrednik. W ka-
tegorii szkól gimnazjalnych I nagrodę wywal-
czył Maciej Cacko, II miejsce otrzymały: Julia 
Dzierżak, Julia Trzaskowska i Sylwia Janiszew-
ska, natomiast III miejsce Sara Żołnik. 
Jednym z elementów tematyki konkursu były 
pierwsze wolne wybory do utworzonego  
w 1990 roku samorządu gminnego – w tym do 
Rady Miasta Otwocka. W związku z 25 roczni-
cą tego wydarzenia uroczystą galę wręczenia 
nagród zorganizowano 17 czerwca 2015 roku. 
W Auli Urzędu Miasta zebrali się laureaci kon-
kursu „Otwocka młodzież o 25 latach wolno-
ści” wraz z opiekunami. Po wręczeniu nagród 
przez prezydenta Zbigniewa Szczepaniaka  
i wiceprezydenta Agnieszkę Wilczek wyświe-
tlono film autorstwa uczennic Gimnazjum  
nr 4 poświęcony działaczce solidarnościowej 
– Annie Walentynowicz. Autorki tej pracy za-
jęły II miejsce w konkursie.

Szanowni Państwo

Rok 2016 będzie dla Otwocka rokiem wyjątkowym. Minie 100 lat, od kiedy Otwock uzyskał prawa miejskie. To wyjątkowy 
jubileusz i wyjątkowo chcemy go potraktować.
Miasto to nie budynki, ulice, parki i skwery, miasto to przede wszystkim ludzie. To my, mieszkańcy, tworzyliśmy przez 
ostatnie 100 lat historię tego miejsca i tworzyć będziemy ją nadal. To w nas tkwi  jego potencjał, i to my nadamy 
kierunek jego rozwojowi. Miasto to żywy organizm, a mieszkańcy są jego sercem, dlatego tak istotne jest, abyśmy 
wspólnie włączyli się w organizację tak ważnego jubileuszu. Z tego właśnie powodu uruchomiliśmy stronę interneto-
wą www.100latotwocka.pl. Ma ona jeden cel – komunikację z mieszkańcami dotyczącą obchodów 100-lecia miasta.
Zapraszamy Was do aktywnego udziału w przygotowaniu naszego wspólnego święta. 
Wybierzcie logo, które stanie się symbolem jubileuszu, zgłoście swój pomysł na wydarzenie, imprezę lub cokolwiek,  
w czym chcielibyście uczestniczyć z tej okazji, prześlijcie zdjęcia swoje i swojej rodziny, abyśmy stworzyli obraz  
100 lat Otwocka poprzez ludzi, którzy tu mieszkali i mieszkają nadal. Opiszcie nam swoje historie... Fotografików 
prosimy o zdjęcia, chcemy pokazać Otwock Waszym „okiem”.
Piszcie do nas, rozmawiajcie z nami, zorganizujmy ten jubileusz razem.

 Prezydent Miasta Otwock
Zbigniew Szczepaniak

Nagrodę z rąk prezydenta Zbigniewa Szczepaniaka i wiceprezydent Agnieszki Wilczek odbiera 
Paulina Chudek, zdobywczyni I miejsca w konkursie „Otwocka młodzież o 25 latach wolności”



W przedsiębiorczości siła
Forum Przedsiębiorców Powiatu Otwockiego zebrało się na I Konferencji „Świadomy Przedsiębiorca Gwa-
rancją Rozwoju Powiatu”, która odbyła się w hotelu Holiday Inn w Józefowie. Organizatorów mile zaskoczyła 
duża frekwencja, świadcząca o zainteresowaniu konferencją

Zostali na nią zaproszeni przedsiębiorcy  
z powiatu otwockiego  oraz przedstawi-
ciele władz lokalnych, którzy licznie się 
pojawili. Byli to m.in.: starosta Powiatu 
Otwockiego Mirosław Pszonka, przewod-
niczący Rady Powiatu Dariusz Grajda, pre-
zydent Otwocka Zbigniew Szczepaniak, 
burmistrzowie Józefowa i Karczewa oraz 
wójtowie gmin Osieck i Sobienie Jeziory. 
Na spotkanie przybył też  wicepremier 
Janusz Piechociński. Minister gospodar-
ki  przyjechał na konferencję nie tylko  
z dobrym słowem i wsparciem dla FPPO, 
ale także z prestiżową nagrodą dla naszej 
dość młodej organizacji. Był nią medal za 
zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczpo-
spolitej Polskiej. Jak podkreślił minister 
Piechociński, ta nagroda zobowiązuje, ale 
jest bardzo dobrej myśli co do dalszych 

losów Forum Przedsiębiorców i wierzy 
głęboko, że przyczyni się ona do dalszego 
rozwoju  nie tylko powiatu otwockiego, 
ale także całego kraju.
W imieniu organizatorów gości witał Ire-
neusz Paśniczek,  prezes FPPO. Na wstępie 
powiedział o Radzie stworzonej wspólnie  
z prezydentem miasta Otwocka Zbigniewem 
Szczepaniakiem. Została ona pomyślana 
jako  ciało doradcze, przykład współpracy 
pomiędzy lokalnym biznesem a samorzą-
dem. Misją Forum jest nie tylko  wspieranie 
lokalnej przedsiębiorczości, ale również ini-
cjowanie szeroko pojętych działań na rzecz 
wszechstronnego rozwoju powiatu otwoc-
kiego, uwzględniając jego historię, kulturę  
i korzystne położenie geograficzne. Kontynu-
ując wypowiedź prezes powiedział, że jako 
przedsiębiorcy, chcą mieć wpływ na to, co 
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Termin składania aplikacji do dnia 25 lipca 2015 r.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

dzieje się w miastach i gminach naszego Po-
wiatu. Zaznaczył, że Forum jest apolityczne 
i ponad podziałami. Kończąc, zwrócił uwagę 
na stworzenie synergii – współpracy, która 
pozwoli na  osiągnięcie większego efektu niż  
wszelkie  indywidualne działania.
W dalszej części konferencji zaprezento-
wano kilka ciekawych wypowiedzi. Nieste-
ty, organizatorzy zmuszeni byli odwołać 
wystąpienie sędziego Jerzego Stępnia na 
temat współpracy przedsiębiorców z samo-
rządem, gdyż musiał on pilnie wyjechać na 
Ukrainę. Jako pierwszy  zabrał głos Andrzej 
Wysoczański  (członek FPPO). Prezentacja 
dotyczyła głównego tematu, tj. świado-
mości przedsiębiorców i konsumentów, 
zawierała przede wszystkim przekaz do 
zgromadzonych, aby dokonywać zakupów 
w miastach, gminach, w których na co dzień 
pracują i żyją, aby zgromadzony kapitał zo-
stawał na miejscu. Konsekwencją będzie 
większa możliwość modernizacji i unowo-
cześniania terenów samorządowych.
Forum Przedsiębiorców Powiatu Otwockie-
go wręczyło także na  ręce prezesa fundacji 
Promyczek, ks. Pawła Dobrzyńskiego, czek 
na 7000 zł.  Darowizna została zgromadzo-
na z części pieniędzy, które zebrano na or-
ganizację konferencji. Goście mogli także 
wpłacać datki do puszek.
Redakcja składa gratulacje całemu  zarzą-
dowi FPPO, w szczególności sekcji odpowie-
dzialnej za zorganizowanie tak prestiżowej 
konferencji na naszym terenie. Sekcję re-
prezentowali: Elwira Kowalska, Andrzej Wy-
soczański, Andrzej Pieniak, Dariusz Piętka  
i Sławek Moch.



Na terenie gminy Otwock
Przejazd międzygminny 

Gmina Otwock–Gmina Wiązowna
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L-20 i L-22 jadą dalej!
Od 1 lipca 2015 roku linie autobusowe L-20 i L-22 zostaną wydłużone o kolejne przy-
stanki. Linia L-20 przystanek końcowy będzie miała w miejscowości Rzakta, linia L-22 –  
w Wiązownie. Przypomnijmy, że linie zostały uruchomione przed rokiem na wniosek pre-
zydenta miasta Otwocka i ich zadaniem jest skomunikowanie terenów Wólki Mlądzkiej, 
Jabłonny i Świerku z dworcem PKP, z którego odjeżdża Szybka Kolej Miejska. 
Ceny biletów na terenie gminy Otwock pozostają bez zmian, zaś w przypadku przejazdów 
międzygminnych (Otwock – Wiązowna, Wiązowna – Otwock) koszt biletów będzie nieznacz-
nie wyższy. W autobusach honorowane będą bilety według cennika podanego poniżej:

CENNIK

Nowy rozkład kursowania linii L-20 i L-22 obowiązujący od 01.07.2015 r. 
jest dostępny na stronie ZTM – http://www.ztm.waw.pl oraz na stronie Miasta Otwocka – http://www.otwock.pl

Ponadto bilety obowiązujące w 2 strefie 
biletowej ZTM, emitowane przez ZTM:
- dobowe
- weekendowe
- weekendowe grupowe
- 30-dniowe
- 90-dniowe
- bilety imienne dla dziecka z rodziny 
posiadającej troje dzieci
- seniora

bilet jednorazowy normalny – 3 zł
bilet jednorazowy ulgowy – 1,5 zł
bilet miesięczny normalny – 66 zł

bilet miesięczny ulgowy – 33 zł

bilet jednorazowy normalny – 4 zł
bilet jednorazowy ulgowy – 2 zł

bilet miesięczny normalny – 80 zł
bilet miesięczny ulgowy – 40 zł

Mała Olimpiada
Już po raz trzeci na kompleksie sportowym Orlik 2012 
przy ul. Wspaniałej odbyła się Mała Olimpiada Szkol-
na. Dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta Otwocka 
uczniowie mogli stanąć do rywalizacji

W ubiegłych latach rywalizacja odbywała się tylko między uczniami 
Szkoły Podstawowej nr 8. Organizatorzy w tym roku postanowili pod-
nieść poprzeczkę oraz poziom rywalizacji i zaprosili do współuczest-
nictwa w zawodach uczniów Szkoły Podstawowej nr 9. W tegorocznej 
Małej Olimpiadzie uczniowie rozgrywali mecze w piłkę nożną oraz 
koszykówkę, ponadto zmagali się w konkurencjach indywidualnych: 
rzut piłką palantową, bieg sprintem na 60 m, biegi na 600 i 1000 m. 
Na zakończenie rywalizacji nagrody zwycięzcom wręczył prezydent 
miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak.

„Finalista w Czwórce”
W Domu Arcybiskupów Warszawskich Kurii Metropolitarnej  
w Aulii św. Jana przy ul. Miodowej, 29 maja 2015 r. odbyła się 
uroczystość wręczenia nagród dla laureatów i finalistów, Biblij-
nego Konkursu „Heronymus” 2015 – organizowanego przez Ma-
zowieckiego Kuratora Oświaty. Uczeń Gimnazjum nr 4 w Otwoc-
ku im. Józefa Piłsudskiego kl. IA Jan Gawron zdobył tytuł finalisty. 
Galę zwieńczyło wręczenie dyplomów przez ks. kard. Kazimierza 
Nycza oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Podczas uroczysto-
ści Jego Eminencja ks. kard. podkreślił, jak ważne jest nauczanie 
Biblii w życiu młodego człowieka oraz podziękował uczniom i na-
uczycielom za wkład pracy w naukę Pisma Św.

Aneta Bajer
Gimnazjum nr 4



nagrodzone najlepsze szkolne zespoły dziew-
cząt i chłopców ze szkół podstawowych i gim-
nazjów. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy 
oraz życzymy wielu sukcesów.
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Klasyfikacja szkół podstawowych
MIEJSCE

I
II
III
IV
V
VI

Szkoła
SP 12
SP 1
SP 6
SP 8
SP 5
SP 9

Punkty
103 pkt
92 pkt
72 pkt

31,5 pkt
28 pkt

20,5 pkt

Punkty k/M
54/49
49/43
36/36

14/17,5
10/18
3/17,5

Zakończenie Sportowego Roku Szkolnego

Zapoczątkowana w 2000 roku Międzyszkolna Spartakiada Sportowa  
w tym roku obchodzi jubileuszowe 15-lecie. W tym czasie wszystkie 
otwockie szkoły podstawowe oraz gimnazja zmagały się w różnych kon-
kurencjach, walcząc o jak najwyższe miejsce dla swojej szkoły
Co roku wraz z końcem roku szkolnego koń-
czy się rywalizacja szkół na płaszczyźnie spor-
towej. W tym roku uczniowie zmagali się  
w 9 dyscyplinach sportowych, a wśród nich 
nowymi konkurencjami były: 3-bój dla szkół 
podstawowych i unihokej na trawie dla gim-
nazjów. W ciągu roku szkolnego odbyło się 
37 cykli zawodów sportowych dla chłopców 
i dziewcząt, w których wzięło udział około 
1200 uczniów. 19 czerwca w auli Urzędu Mia-
sta Otwocka obyło się uroczyste zakończenie 

jubileuszowej XV Międzyszkolnej Spartakiady 
Szkolnej. W uroczystości uczestniczyli: prezy-
dent Zbigniew Szczepaniak, wiceprezydent 
Agnieszka Wilczek, dyrektor Oświaty Miej-
skiej Ewa Chłopecka oraz prezes PSZS Artur 
Basek. Prezydent Otwocka przekazał szko-
łom biorącym udział w rywalizacji pamiątko-
we puchary i dyplomy. Trzy najlepsze szkoły  
w klasyfikacji otrzymały nagrody finansowe, 
które zostaną przeznaczone na zakup sprzę-
tu sportowego. Pucharami zostały również 

Klasyfikacja szkół gimnazjalnych
MIEJSCE

I
II
III
IV

Szkoła
GIM 4
GIM 3
GIM 2
GIM 1

Punkty
70 pkt
62 pkt
46 pkt
8 pkt

Punkty k/M
36/34
29/33
25/21

2/6

Klasyfikacja najlepszych zespołów dziewcząt i chłopców

MIEJSCE Szkoła Płeć Punkty 

I

I

SP 12

GIM 4

Dziewczęta
Chłopcy

Dziewczęta
Chłopcy

54 pkt
49 pkt
36 pkt
34 pkt

Nagrody dla wybitnych uczniów
Co roku prezydent miasta Otwocka przyznaje nagrody 
dla najzdolniejszych i utalentowanych uczniów. Nagro-
dzonymi zostają uczniowie szkół podstawowych i gim-
nazjów. W tym roku nagrodzonych zostało 33 uczniów.

Wraz z zakończeniem roku szkolnego prezydent Zbigniew Szczepa-
niak przyznaje nagrody dla wybitnych uczniów otwockich szkół pod-
stawowych i gimnazjów. Do wyróżnienia zgłaszają uczniów dyrekto-
rzy szkół, rady rodziców, samorządy uczniowskie i rady pedagogiczne. 

LICZba PRZyZNaNyCh NaGRód dLa uCZNIóW W POSZCZEGóLNyCh SZKOłaCh

Szkoły PoDStawowe
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 8

Szkoła Podstawowa nr 12

W tym roku nagrodzonych zostało 33 uczniów – 21 ze szkół pod-
stawowych oraz 12 z gimnazjów. Nagrody przyznano za wybitne 
sukcesy w nauce, pracy społecznej, sporcie, zaangażowanie na 
rzecz środowiska, rozwijanie zainteresowań oraz wygrane w kon-
kursach tematycznych.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w auli Urzędu Miasta Otwocka. 
Wyróżnienia wręczyli: prezydent Zbigniew Szczepaniak, wiceprezydent 
Agnieszka Wilczek oraz dyrektor Oświaty Miejskiej Ewa Chłopecka.

Gimnazja
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4

LiCzba PrzyznanyCh naGróD

9
5
4
1
2

LiCzba PrzyznanyCh naGróD

2
4
2
4



Miasto Otwock zakończyło pierwszy etap realizacji budowy ul. Giżyc-
kiej. W ramach prac wykonano kompleksowe newralgiczne odwod-
nienie przydrożnego terenu – od osiedla wielorodzinnego do skrzy-
żowania ul. Giżyckiej z Tysiąclecia. Na odcinku 250 m wybudowano 
utwardzoną jezdnię z kostki brukowej oraz chodnik. Obecnie trwają 
prace poprawkowe. Za realizację zadania odpowiadała firma BRUK-
-BUD. Koszt inwestycji to 400 tys. zł.
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Giżycka gotowa

Teatr pnie się w górę Budynek Teatru Miejskiego im. Stefan Jaracza służył mieszkań-
com od 1935 roku. Od ubiegłego roku trwają prace budowlane, 
aby przywrócić budynkowi dawną świetność. Zakończyły się 
wszystkie prace rozbiórkowe. Oddanie budynku do użytku plano-
wane jest w 2016 roku

Rozbudowa i remont niefunkcjonującego od 2004 roku budynku 
Teatru im. Sefana Jaracza nabierają tempa. Dobiegł końca pierw-
szy etap inwestycji. W trakcie realizacji znajduje się drugi etap 
budowy. Realizacja inwestycji trwa od końca ubiegłego roku. 
Oddanie budynku do użytku jest planowane w 2016 roku. Wraz  
z zakończeniem pierwszego etapu inwestycji wykonano prace 
rozbiórkowe. W dalszym ciągu trwają roboty murarskie. Wybu-
dowano ściany działowe, schody na piętro, pomieszczenia sa-
nitarne oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Powstał też 
taras widowiskowy. Obecnie trwają przygotowania do wykona-
nia konstrukcji żelbetonowej, która umożliwi zbudowanie dachu. 
Obecnie wszystkie prace są realizowane zgodnie z terminem.

Trwają prace budowlane na ul. Wczasowej. W ramach robót zapla-
nowane jest ułożenie kostki brukowej (na chodniku i jezdni) na pra-
wie 200-metrowym odcinku od ul Kraszewskiego do skrzyżowania  
z ul. Zaciszną. Projekt budowy ulicy został wykonany i zaproponowany 
miastu przez właściciela Z-Hotelu. Inwestycja jest finansowana z bu-
dżetu miasta Otwocka, na ten cel zarezerwowano w budżecie miasta 
kwotę 215 tys. zł. Za budowę odpowiedzialna jest firma DOWBUD-C  
z Warszawy. Termin zakończenia budowy to 10 sierpnia br. 

Wczasowa w trakcie realizacji

Niebezpieczna roślina
Barszcz Sosnowskiego został sprowadzony do Polski w czasach PRL-u z ZSRR jako tania pasza dla 
zwierząt. Kontakt z rośliną może doprowadzić do poważnych poparzeń. W tym roku zaczęła ona 
pojawiać się masowo w całej Polsce, także w Otwocku.
Barszcz Sosnowskiego, z którym coraz częściej można się spotkać w naszym mieście, jest poważ-
nym zagrożeniem dla mieszkańców. Roślina ta wydziela olejki chemiczne, które mogą być przy-
czyną ciężkich poparzeń III i II stopnia. W razie kontaktu z rośliną poszkodowana osoba powinna 
niezwłocznie udać się do placówki medycznej bądź wezwać pogotowie. Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Otwocka nie 
zbagatelizował tego problemu i poważnie przystąpił do likwidowania ognisk występowania tej rośliny. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie 
mieszkańców ogniska występowania barszczu Sosnowskiego będą niezwłocznie usuwane. We wskazane miejsca występowania tej rośliny 
są wysyłane służby wyposażone w odpowiedni sprzęt. 
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Gdyńska utwardzona
W II połowie lipca rozpoczną się roboty remontowe ul. Gdyń-
skiej. Prace mają na celu utwardzenie drogi poprzez ułożenie 
na niej płyt betonowych. Przetarg wygrała firma Tomiraf z Gli-
ny. Koszt inwestycji – 80 tys. zł.

Przetarg na realizację budowy wygrała firma Tomiraf z Gliny. 
Inwestycja opiewająca na kwotę 77 tys. zł. polegać będzie 
na wybudowaniu chodnika wzdłuż ul. Okrzei. Prace ruszą 
w II połowie lipca i potrwają około miesiąca. 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Księdza Kanonika 
witoLDa koCia

Proboszcza
Parafii Matki Bożej Częstochowskiej

w Otwocku-Świdrze

Bliskim oraz całej wspólnocie parafialnej
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak
Radni Rady Miasta Otwocka

Chodnik na Okrzei

Parking przy OPWiK
W siedzibie Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  
przy ul. Karczewskiej 48 trwają prace budowlane związane z powiększe-
niem parkingu dla klientów i interesantów. Zakończenie inwestycji pla-
nowane jest na 20 lipca. Do użytku zostanie oddanych 16 nowych miejsc  
postojowych. Tymczasowy parking zlokalizowany jest na terenie  
OKS Otwock (ul. Sportowa 1). 

usprawnić ruch na Lecha

Prezydent miasta, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkań-
ców os. Ługi przy ul. Lecha, wziął udział w posiedzeniu Komisji Spraw 
Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego. Na komisji obecni byli 
także mieszkańcy, przedstawiciele Otwockiej Spółdzielni Mieszka-
niowej, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Andrzej Hałacz-
kiewicz. W trakcie rozmów szukano rozwiązań, jak usprawnić ruch  
w ul. Lecha. Aby ułatwić ruch osobom korzystającym z lokali usłu-
gowo-handlowych, rozważano możliwość wykonania czasowego 
przejazdu dookoła budynku przy ul. Lecha 2 (po ułożonych płytach). 
Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa przedstawiła także możliwość 
wybudowania w pasie drogowym ul. Sikorskiego kilku miejsc par-
kingowych (przy skrzyżowaniu z ul. Lecha). Aby rozwiązać problem 
postoju dla klientów poczty oraz apteki, prezydent miasta zapropo-
nował przeznaczenie części pasa drogowego ul. Lecha (naprzeciwko 
apteki, przy poczcie) na prostopadłe miejsca parkingowe.

W marcu br. w ul. Lecha wprowadzono ruch jednokierunkowy. Od 
tamtego czasu do prezydenta miasta wpływały uwagi mieszkańców 
osiedla na temat tego zarządzenia. Mieszkańcy przyjeżdżający sko-
rzystać z lokali usługowo-handlowych, m.in. poczty, apteki, aby wró-
cić do ul. Sikorskiego, muszą dojechać drogą jednokierunkową do ul. 
Danuty. Ponadto niejednokrotnie zgłaszano uwagi dotyczące braku 
miejsc parkingowych w tym okręgu i zakazów parkowania



zwiększenie bezpieczeństwa oraz umożliwi szybszy dojazd karetek  
i samochodów straży pożarnej. Zbigniew Szczepaniak zaznaczył, że 
jeśli obecnie zrezygnuje się z budowy prawoskrętu, to w przyszłości 
połączenie ul. Filipowicza z Kmicica nie będzie możliwe. Spowodowa-
ne to jest planami budowy murów oporowych. Jeśli pozostawienie 
obecnego rozwiązania będzie zbyt uciążliwe dla mieszkańców, to jest 
możliwość zamknięcia ul. Kmicica zawrotką i wprowadzenie ruchu 
dwukierunkowego z wjazdem od ul. Pułaskiego. 
Wiceprezydent Piotr Stefański poinformował, że spotkania i uzgod-
nienia trwają od 2013 roku. Z rozmów wynikało, iż zamknięcie  
ul. Kmicica nie jest dobrym rozwiązaniem. Dla zwiększenia bezpie-
czeństwa na ul. Kmicica należałoby zastosować ograniczenie prędko-
ści, tonażu samochodów oraz wybudować progi zwalniające.
Obecni na spotkaniu mieszkańcy osiedla „Kmicica” wnioskowali o:
1. Pozostawienie ul. Kmicica bez połączenia z Filipowicza – ze wzglę-

dów bezpieczeństwa, przypuszczają, iż może zaistnieć wzmożony 
ruch w kierunku Celestynowa.

2. Zaprojektowanie wjazdu w ul. Kmicica z ul. Pułaskiego.
3. Wprowadzenie ruchu dwukierunkowego w ul. Kmicica.
4. Zakończenie ul. Kmicica zwrotką przy ul. Filipowicza.
5. Wybudowanie wzdłuż ul. Kmicica miejsc parkingowych. 
Prezydent miasta, uwzględniając i szanując protesty mieszkańców 
oraz biorąc pod uwagę pismo Spółdzielni Mieszkaniowej w Otwocku, 
zdecydował, że wystąpi do PKP PLK SA o zmianę przyjętych rozwiązań 
projektowych. Nowe rozwiązanie będzie dotyczyło zamknięcia wjazdu  
w ul. Kmicica z ul. Filipowicza i wykonania przy ul. Filipowicza 1 zawrot-
ki umożliwiającej zawrócenie pojazdów.
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W auli Urzędu Miasta Otwocka 22 czerwca odbyło się spotkanie 
Przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z przedstawicie-
lami władz samorządowych miasta Otwocka, naczelnikami UM 
Otwocka oraz przedstawicielami mieszkańców osiedla Kmicica  
w Otwocku. Głównym tematem spotkania było włączenie ruchu 
samochodowego z ul. Filipowicza do ul. Kmicica (prawoskręt po 
stronie zachodniej linii kolejowej)

Inwestor (PKP Polskie Linie Kolejowe SA) przedstawił uczestni-
kom spotkania harmonogram planowanych prac. Zaznaczył, że 
początkowa koncepcja nie uwzględniała prawoskrętu z ul. Filipo-
wicza w ul. Kmicica. Po przeanalizowaniu sugestii prezydenta mia-
sta stwierdzono, że takie rozwiązanie w świetle obowiązujących 
przepisów jest możliwe do zrealizowania. Projektant Mariusz Her-
manowski zwrócił uwagę, że jedynym wyjściem, aby wybudować 
prawoskręt, jest pozostawienie w ul. Kmicica ruchu jednokierun-
kowego. Zwrócono uwagę na to, że powinny zostać przeprowadzo-
ne konsultacje społeczne, mające na celu wypracowanie wspólne-
go stanowiska władz miasta i mieszkańców.
Prezydent miasta zaznaczył, iż rozwiązania z zastosowaniem prawo-
skrętu i pozostawienie ruchu jednokierunkowego daje większe moż-
liwości. Pozostawienie wjazdu i wyjazdu z ul. Kmicica przełoży się na 

PKP o inwestycji
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OKS Otwock, a nie Start
O wysokości dotacji przekazywanych przez Miasto Otwock dla Otwockiego Klubu Spor-
towego na prowadzenie młodzieżowych drużyn piłki nożnej oraz o możliwościach utwo-
rzenia ośrodka sportowego na bazie stadionu przy ul. Sportowej – dyskutowano podczas 
posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki

Czerwcowe posiedzenie Komisji Kultury, 
Sportu i Turystyki Rady Miasta Otwocka od-
było się na terenie Otwockiego Klubu Spor-
towego i poświęcone było działaniom reali-
zowanym przez stowarzyszenie. Radni pytali  
o koszty funkcjonowania młodzieżowych 
drużyn piłki nożnej oraz o wielkość środków 
przekazywanych na kształcenie „młodzików” 
przez ich rodziców. Miasto 
Otwock przekazało w formie 
dotacji w tym roku na ten cel 
stowarzyszeniu OKS ponad 
383 tys. zł. Zdaniem części 
radnych kwota ta powinna 
wystarczyć na prowadzenie 
13 drużyn młodzieżowych, 
bez konieczności ponosze-
nia opłat przez rodziców lub  
w wysokości znacznie niższej 
niż obecnie obowiązująca.  
– To zarząd stowarzyszenia 
prowadzi klub, a z naszych 
wyliczeń wynika, że opłaty 
są niezbędne. Każdy rodzic, 
którego nie stać na wnosze-
nie opłat, może wnioskować 
o ich umorzenie i takie zgody 
są wydawane. Ponadto warto zaznaczyć, że 
opłaty są pobierane, bo dotacja przekazana 
została późną wiosną, a drużyny funkcjonują 
przez cały rok – tłumaczył decyzję o utrzy-
maniu opłat wiceprezes OKS Paweł Chmie-
lak. Z kolei Wojciech Gąsiewski z zarządu 
OKS dodał, że nie ma pewności otrzymania 
1 stycznia 2016 roku dotacji na kolejny rok. 
Ponadto przedstawiciele klubu nie zgodzili 
się ze stwierdzeniem, że kwota przekaza-

na w ramach tegorocznej dotacji od Miasta 
Otwocka pokrywa w całości koszty funkcjo-
nowania drużyn młodzieżowych, bowiem ich 
zdaniem Rada Miasta zwiększyła pulę na ten 
cel o 94,6 tys. zł, a nie o 200 tys. zł. Brakują-
cą kwotę muszą w związku z tym uzupełnić 
wpłaty rodziców. 
W wyniku długiej dyskusji Komisja Kultury, 

Sportu i Turystyki, na wniosek radnego Ja-
rosława Margielskiego, postanowiła zwrócić 
się do OKS z zapytaniem o koszty funkcjono-
wania drużyn młodzieżowych.
W dalszej dyskusji radni i działacze sporto-
wi rozmawiali o propozycji złożonej przez 
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych 
„Start”. Dotyczy on wybudowania na terenie 
OKS ośrodka sportowego dla kadry para-
olimpijskiej. Przedstawiciele warszawskiego 

„Startu” chcą stworzyć spółkę, która miałaby 
wybudować obiekt przy ul. Sportowej, wy-
korzystując do tego dotacje z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych.  Dlaczego warszawski PZSN „Start” jest 
inicjatorem inwestycji? Teren, na którym 
znajduje się OKS należy bowiem do Miasta 
Otwocka, ale jest wieczyście dzierżawiony – 
w połowie przez OKS Otwock, a w połowie 
przez PZSN „Start”. Propozycja działaczy war-
szawskiego „Startu” mogłaby się wydać inte-
resująca, bo byłaby jedną z form rozwiązania 
skomplikowanej prawnie sytuacji otwockie-

go klubu, gdyby nie ich decy-
zja sprzed kilku miesięcy. PZSN 
sprzedał bowiem część swo-
ich praw do ziemi firmie Tenis  
& Holiday, która prowadzi przy 
ul. Sportowej korty tenisowe. 
Jak zatem władze miasta mają 
poważnie traktować propozycje 
warszawskich działaczy „Startu”, 
skoro najpierw sprzedają część 
swojego udziału w gruncie,  
a teraz proponują stworzenie 
wspólnej spółki i budowę ośrod-
ka sportowego? 
Wiceprezes OKS Paweł Chmie-
lak podsumowując dysku-
sję, stwierdził, że propozycje 
warszawskiego stowarzysze-
nia analizują prawnicy, jed-

nak jego zdaniem otwocki klub powinien 
w tym zakresie ściśle współpracować  
z władzami miasta. – Naszym zdaniem po-
winniśmy raczej dążyć do przejęcia klubu 
przez Miasto Otwock i na takie rozmowy 
zarząd jest otwarty – zadeklarował. Jego 
zdaniem władzom miasta powinno zale-
żeć w głównej mierze na utrzymaniu ist-
niejących sekcji i drużyn, bo uczestniczą 
w nich mieszkańcy Otwocka. 
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UchwałY RadY Miasta 
OtwOcka z dnia  

23 czeRwca 2015 ROkU SESJa
Podczas IX sesji Rady Miasta Otwocka przegłosowano projekt uchwały w sprawie przeprowadze-
nia na terenie Miasta Otwocka konsultacji społecznych dotyczących ustalenia części wydatków  
z budżetu Miasta Otwocka na 2016 rok. Wprowadzono zmiany w Uchwale Budżetowej na 2105 rok. 
2016 rok radni ogłosili rokiem Obchodów Jubileuszu 100-lecia Miasta Otwocka. Wyrażono zgodę 
na zawarcie umowów dzierżawy gruntów stanowiących własność gminy, a także na zawarcie umo-
wy najmu nieruchomości lokalowej. Zdecydowano o rozwiązania umowy użytkowania wieczystego 
gruntu położonego w Otwocku. Powołano zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do są-
dów powszechnych. W trakcie Sesji Radni dyskutowali również o udzieleniu odpowiedzi na skargę 
wniesioną do Wojewody Mazowieckiego przez Stowarzyszenie „Zielony Kasztel”

buDżet PartyCyPaCyjny
Radni miasta Otwocka w trakcie IX Sesji podjęli uchwałę 
w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Otwoc-
ka konsultacji społecznych dotyczących ustalenia czę-
ści wydatków z budżetu miasta Otwocka. Od tego roku 
mieszkańcy będą mieć wpływ na to, jakie inwestycje 
zostaną zrealizowane w mieście. Po formalnej weryfi-
kacji i zdobyciu jak największej liczby podpisów od spo-
łeczeństwa dany projekt zgłoszony przez mieszkańców 
będzie realizowany w pierwszej kolejności. Projekty 
mogą być zgłaszane w ramach 4 progów kwotowych: 
500 000 zł, 200 000 zł, 50 000 zł, 10 000 zł. Propozycje 
projektów w ramach budżetu obywatelskiego może 
zgłosić każdy mieszkaniec Otwocka, który ukończył 16 
rok życia, instutucje publiczne oraz działające na tere-
nie miasta organizacje pozarządowe.
Formularz zgłoszeniowy projektów do zrealizowania 
w ramach budżetu obywatelskiego będzie dostępny 
na stronie internetowej UM Otwocka oraz w Biurze 
Obsługi Mieszkańców UM. Wypełnione formula-
rze należy przesyłać drogą elektroniczną na adres:  
budzetobywatelski@otwock.pl lub złożyć w wersji pi-
semnej w Biurze Obsługi Mieszkańców UM. Po pozy-
tywnym zaopiniowaniu wniosku przez Zespół Opiniują-
cy należy zebrać podpisy popierające realizację danego 
projektu w terminie 14 dni od dnia opublikowania go 
na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka.

harmonogram konsultacji:
– od 14 sierpnia do 4 września 2015 r.
składanie przez mieszkańców propozycji projektów  
i zadań do budżetu na 2016 rok
– od 7 do 11 września 2015 r.
weryfikacja propozycji mieszkańców przez wydziały 
merytoryczne Urzędu Miasta, ustalenie ostatecznej 
listy projektów i zadań do głosowania przez Zespół 
Opiniujący
– od 14 września do 9 października 2015 r. 
zbieranie podpisów popierających realizację po-
szczególnych propozycji
– do 20 października 2015 r.
wyłonienie zwycięskich projektów
– do 15 listopada 2015 r.
wpisanie zwycięskich przedsięwzięć do projektu bu-
dżetu miasta Otwocka na 2016 rok

w ramach budżetu obywatelskiego nie 
mogą być realizowane zadania:
– których wymagany budżet na realizację za-
dania przekroczyłby kwotę 500 000 zł,
– które po realizacji generowałyby koszty 
utrzymania niewspółmiernie wysokie w sto-
sunku do wartości zadania,
– które stoją w sprzeczności z obowiązujący-
mi w mieście programami i planami, w sze-
gólności miejscowymi planami zagospodaro-
wania przestrzennego,
– które naruszałyby obowiązujące przepisy 
prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa 
własności,
– które zakładają realizację jedynie części 
zadania, w tym sporządzenie wyłącznie pro-
jektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie 
środki na wykonanie, bez zabezpieczenia 
środków na projektowanie.

zmiany w buDżeCie
Radni Miasta Otwocka przegłosowali rów-
nież zmiany w Uchwale Budżetowej.
W trakcie realizacji budżetu 2015 roku doko-
nuje się:
I Zwiększenia o 3023 zł planowanych docho-
dów i wydatków budżetu miasta.
Zwiększenie następuje w związku ze wzro-
stem dotacji na realizację zadań w zakresie 
wychowania przedszkolnego w 2015 roku.
II Przesunięć w planie wydatków budżetu 
miasta 2 668 820 zł, w celu zabezpieczenia 
środków na:
1. Pokrycie kosztów związanych z dostarcza-
niem i zużyciem wody oraz odprowadzeniem 
ścieków z pawilonów handlowych, usytuowa-
nych na nieruchomości przy ul. Batorego 32 – 
20 000 zł;
2. Zakup luster sferycznych na skrzyżowania 
ul. Szkolna/ul. Wawerska oraz ul. Okrzei/ 
ul. Rycerska – 3 500 zł;
3. Pokrycie kosztów doziarniania ul. Danuty na 
odcinku od ul. Lecha do ul. Ługi – 80 000 zł;
4. Wynagrodzenia i pochodne od wynagro-
dzeń pracowników realizujących zadania 

Uchwała nR iX/80/15 
w sprawie przeprowadzenia na te-
renie Miasta Otwocka konsultacji 
społecznych dotyczących ustalenia 
części wydatków z budżetu Miasta 
Otwocka na 2016 rok.

Uchwała nR iX81/15
w sprawie wprowadzenia zmian  
w Uchwale Budżetowej na 2015 rok.

Uchwała nR  iX/82/15 

w sprawie ogłoszenia roku 2016 
– Rokiem Obchodów Jubileuszu 
100-lecia Nadania Praw Miejskich 
Miastu Otwock.

Uchwała nR iX/83/15
w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie umowy przeniesienia wła-
sności przyległej nieruchomości 
gruntowej oznaczonej jako działka 
nr ew. 168/4 w obr. 43.

Uchwała nR iX/84/15 

w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umów dzierżawy grun-
tu stanowiącego własność Gminy 
Otwock na czas określony.

Uchwała nR iX/85/15 

w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie umowy najmu nieruchomo-
ści lokalowej stanowiącej własność 
Gminy Otwock na czas określony.

Uchwała nR iX/86/15 
w sprawie rozwiązania umowy 
użytkowania wieczystego grun-
tu położonego w Otwocku przy  
ul. Gen. K. Sosnkowskiego.

Uchwała nR iX/87/15
w sprawie powołania Zespołu ds. 
zaopiniowania kandydatów na ław-
ników do sądów powszechnych. 

Uchwała nR iX/88/15
w sprawie udzielenia odpowiedzi 
na skargę wniesioną do Wojewody 
Mazowieckiego przez Stowarzy-
szenie „Zielony Kasztel”.



nr ST3.4550.5.2015 zmniejszającego sub-
wencję ogólną oraz pisma Mazowieckie-
go Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  
w sprawie wysokości dotacji celowych z bu-
dżetu państwa na realizację zadań w zakresie 
wychowania przedszkolnego w 2015 roku. 

umowy na Dzierżawę Gruntów 
GminnyCh
Podczas IX Sesji Rady Miasta jednomyśl-
nie przegłosowano uchwały na zawarcie na  
3 lata z dotychczasowymi dzierżawcami umów 
dzierżawy nieruchomości gruntowych poło-
żonych w Otwocku. Grunty te  przeznaczone 
są m.in. na garaże, pomieszczenia gospodar-
cze i ogródki przydomowe. Radni podjęli rów-
nież uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie na 3 lata z dotychczasowym najem-
cą umowy najmu lokalu użytkowego.

ławniCy Do SąDów
W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 
roku czteroletniej kadencji ławników orzeka-
jących w sprawach rozpoznawanych w Sądzie 
Rejonowym w Otwocku, w Sądzie Rejonowym 
dla Warszawy Praga-Południe w Warszawie 
oraz w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga  
w Warszawie, Wiceprezes Sądu Okręgowego 
Warszawa-Praga w Warszawie zwrócił się do 
Rady Miasta Otwocka z prośbą o dokonanie 
naboru kandydatów na ławników: do Sądu 
Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie 
w liczbie 8 ławników; do Sądu Rejonowego 
dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie  
w liczbie 6 ławników do orzekania w sprawach 
z zakresu prawa pracy; do Sądu Rejonowego 
w Otwocku w liczbie 10 ławników. Podczas  
IX Sesji Radni przegłosowali uchwałę w sprawie 
powołania  Zespołu ds. zaopiniowania kandy-
datów na  ławników do sądów powszechnych. 
Przewodniczącą Zespołu została Radna Mag-
dalena Nowak, a członkami – Radni: Marcin 
Kraśniewski, Barbara Olpińska, Monika Kwiek, 
Małgorzata Rock. 
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Rady Miasta Otwocka 
związane z przyznawaniem Karty Dużej Ro-
dziny – 2820 zł (środki pochodzą z dotacji na 
realizację zadań zleconych);
5. Realizację następujących zadań inwestycyjnych:
– kontynuacja ciągu pieszo-rowerowego  
w ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Samo-
rządowej do ul. Kościuszki oraz w ul. Filipo-
wicza na odcinku od ul. Poniatowskiego do 
ronda im. Zbigniewa Herberta i w ul. Matejki 
– 1 280 000  zł (zmiana nazwy zadania z jed-
noczesnym zwiększeniem wartości zadania);
– wykonanie projektu ul. Giżyckiej; budowa 
ul. Giżyckiej – I etap – kwota 20 000 zł (zwięk-
szenie wartości zadania);
– odwodnienie skrzyżowania ul. Małej i Koł-
łątaja – 20 000 zł (nowe zadanie);
– projekt i budowa chodnika w ul. Komunar-
dów od ul. Poselskiej do ul. Turystycznej –  
77 500 zł (nowe zadanie);
– przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne oraz 
roboty wodno-kanalizacyjne w budynkach 
będących własnością gminy – 430 000 zł 
(zmiana nazwy zadania);
– dofinansowanie zakupu 2 samochodów bo-
jowych dla OSP Jabłonna i Wólka Mlądzka – 
240 000 zł (nowe zadanie);
– przebudowa infrastruktury sportowej przy 
SP nr 6 – 200 000 zł (zmiana nazwy zadania  
i zmniejszenie wartości zadania);
– zagospodarowanie terenu, termomoder-
nizacja i budowa kompleksu sportowego –  
Gimnazjum nr 2 – 70 000 zł (zwiększenie war-
tości zadania);
– budowa oświetlenia na osiedlu Jabłonna 
Wsch. –  90 000 zł (nowe zadanie);
– budowa oświetlenia w ul. Cybulskiego –  
45 000 zł (nowe zadanie);
– projekt i wykonanie siłowni zewnętrznych 
na terenie Miasta Otwocka – 90 000 zł, 
(nowe zadanie);
III Przesunięć, w planie dochodów budżetu 
miasta 168 171 zł.
Przesunięcia w planie dochodów następu-
ją na podstawie pisma Ministra Finansów  

23 czerwca podjęta została uchwała usta-
nawiająca rok 2016 rokiem obchodów 
jubileuszu 100-lecia nadania Praw miej-
skich miastu otwock.

uChWała NR IX/82/15 
Rady Miasta Otwocka 
z dnia 23.06.2015 roku

w sprawie ogłoszenia roku 2016 – Rokiem 
Obchodów Jubileuszu 100-lecia Nadania 
Praw Miejskich Miastu Otwock.
Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku  
z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada 
Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1
Ogłasza rok 2016 – Rokiem Obchodów Ju-
bileuszu 100-lecia Nadania Praw Miejskich 
Miastu Otwock.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta Otwocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzaSaDnienie
Miasto Otwock uzyskało prawa miejskie  
9 listopada 1916 roku. Historia Otwocka 
rozpoczyna się w II połowie XIX wieku, 
kiedy to miasto  zauważono jako tereny 
rekreacyjne  o unikalnym mikroklimacie. 
Przez dziesięciolecia Otwock słynął jako 
ośrodek letniskowo-uzdrowiskowy. Bli-
skość Warszawy i dostępność komunika-
cyjna, położenie wśród lasów Mazowiec-
kiego Parku Krajobrazowego stwarzały 
korzystne perspektywy i sprzyjały dyna-
micznemu rozwojowi miasta. W 2016 
roku przypada 100-lecie miasta, okolicz-
ność ta wymaga wyjątkowych i szczegól-
nych poczynań. Podjęcie kroków zmie-
rzających do przygotowania obchodów 
Jubileuszu  wpłynie korzystnie na umoc-
nienie tożsamości lokalnej jego mieszkań-
ców i zachowanie dziedzictwa kulturowe-
go dla przyszłych pokoleń. Przyczyni się 
także do wzrostu uczestnictwa otwocczan 
w odbiorze kultury, promocji miasta  oraz 
zwiększy atrakcyjność Otwocka na arenie 
lokalnej i ponadlokalnej. 
Władze miasta planują wiele wydarzeń 
kulturalnych, sportowych i turystycznych, 
uświetniających ten zacny Jubileusz.
Stuletnia historia Otwocka zasługuje na 
szczególne uhonorowanie, dlatego podję-
cie stosownej uchwały jest zasadne.



12 SAMORZĄD

Sesja w sprawie absolutorium
W marcu prezydent miasta Otwocka przedstawił Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wy-
konania budżetu za 2014 rok. W czerwcu, podczas X Sesji, dyskutowano nad udzieleniem prezydentowi absolutorium

Z końcem marca Zbigniew Szczepaniak za-
poznał Radę Miasta i RIO ze sprawozdaniem  
z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Wyni-
kało z niego, iż przewidywany plan dochodów 
w wysokości 139,57 mln zł został zrealizowany 
w 99,5% w kwocie 138,84 mln. Wydatki roczne 
wyniosły natomiast 129,07 mln zł, co stanowi 
92,9% wykonania zakładanego planu. 
Wynik budżetu za 2014 rok zamknął się nad-
wyżką budżetową, co oznacza, że pieniądze 
były wydawane racjonalnie. Największą kwo-
tą ubiegłoroczny budżet został zasilony przez 
Urząd Skarbowy z udziału w podatku docho-
dowym PIT oraz podatki od nieruchomości 
i opłaty lokalne – 75,86 mln zł. Pozostałe 
wpływy to głównie dotacje ze środków kra-
jowych i unijnych między innymi na zadania 
z zakresu pomocy społecznej, na współfinan-
sowanie projektów komunikacji zbiorowej, 
budowę przyłączy wodno-kanalizacyjnych 
czy dotacja na modernizację oświetlenia 
ulicznego. Duże wpływy do budżetu, bo aż 
9,38 mln zł, były również z tytułu gospodar-
ki mieszkaniowej związane ze sprzedażą  
i gospodarką nieruchomościami. Po stronie 
wydatków tradycyjnie była oświata, na którą 
wydano prawie połowę pieniędzy z budżetu 
miasta – 53,03 mln zł. Dalej wydatki poszły 
na pomoc społeczną, transport, administra-
cję oraz gospodarkę komunalną i ochronę 
środowiska. Kolejnymi pozycjami były m.in.: 
kultura, sport, bezpieczeństwo i ochrona 
zdrowia. Przypomnijmy również, że miasto 
Otwock w 2014 roku w ramach budżetu 
przekazywało dotacje Otwockiemu Cen-
trum Kultury, Miejskiej Bibliotece Publicznej  
w łącznej kwocie 2,71 mln zł, a także udzie-
lało dotacji podmiotom, które nie należą 
do sektora finansów publicznych – głównie 
organizacjom pozarządowym w wysokości 
1,32 mln zł. Takie sprawozdanie otrzymała 
Regionalna Izba Obrachunkowa. Po doko-
naniu jego analizy pod kątem zachowania 
szczegółowości określonej w ustawie o finan-
sach publicznych, zgodności z przedłożonymi 
sprawozdaniami statystycznymi, kompletno-
ści i zgodności z prawem przedstawionego 
wykonania budżetu RIO pozytywnie zaopi-
niowała sprawozdanie z wykonania budżetu 
miasta Otwocka za 2014 rok.
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Otwocka 
po rozpatrzeniu sprawozdania wystąpiła do 
Rady Miasta z wnioskiem o udzielenie ab-

solutorium prezydentowi miasta Otwocka. 
Oznacza to, że w tym przypadku sprawozda-
nie z wykonania budżetu również zostało po-
zytywnie zaopiniowane. Jednak Komisja Re-
wizyjna zauważyła następujące uchybienia:
1. W ramach środków remontowych (jako 
remont drogi istniejącej) wykonano budowę 
ulic: Piastowej, Kopernika, Skrzetuskiego oraz 
Kreciej. Prace te powinny być zakwalifikowa-
ne jako inwestycja, ponieważ wykroczyły poza 
zakres remontu (zmieniona została konstruk-
cja tych dróg zgodnie ze sztuką budowlaną 
powinny zostać wykonane projekty budowla-
ne na niniejsze inwestycje, które są obiektami 
budowlanymi liniowymi). Ponadto wykonane 
prace spowodowały faktyczne zwiększenie 
wartości mienia Gminy Otwock, które na sku-
tek ww. procedury nie zostało wykazane.
2. Wykonanie koncepcji zagospodarowania 
Parku Miejskiego za łączną kwotę 47 054,88 zł. 
Zgodnie z deklaracją ustną prezydenta mia-
sta Otwocka Zbigniewa Szczepaniaka z dnia 
1 czerwca 2015 roku w trakcie posiedzenia 
wspólnego Komisji Rewizyjnej oraz Komisji 
Budżetu i Inwestycji, ta koncepcja była jedy-
nie częściowa. W roku bieżącym w budżecie 
Miasta Otwocka zabezpieczono 200 000 zł 
na koncepcję rewitalizacji Parku Miejskiego. 
Projekt częściowy z 2014 roku nie pozwala 
na przeprowadzenie rewitalizacji. Niniejszym 
koncepcja z 2014 roku pozostała niewyko-
rzystana, co w opinii Komisji Rewizyjnej jest 
niezgodnością.
3. Wykonano inwestycję pod nazwą „Projekt 
i budowa systemu monitorowania”, dzieląc 
ją na poszczególne zadania na kwoty nie-
przekraczające 30 000 euro (netto) i udzie-
lono zamówień z wolnej ręki. Sumarycznie 
kwota wykonanych prac związanych z wyko-
naniem ww. instalacji wyniosła 243 118,50 zł 
(słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące 
sto osiemnaście złotych pięćdziesiąt groszy). 
Rozpisano poszczególne zamówienia:

 – wykonanie systemu monitorowania  
141 240 zł (brutto),

 – adaptacja pomieszczeń 46 890 zł (brutto),
 – zmiana lokalizacji kamer 12 000 zł (brutto),
 – projekt monitorowania 42 988 zł (brutto).

Zdaniem Komisji Rewizyjnej naruszono tym 
samym zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Art. 44 ust 
3. Warto dodać, że wykonanie systemu mo-

nitorowania oraz projektu monitorowania 
zostało zlecone tej samej firmie.
Rada Miasta Otwocka uważa natomiast, 
że należałoby wykonać „czytelne, jednolite 
pod względem formy zestawienie planowa-
nych pierwotnie i ostatecznie zrealizowa-
nych wydatków majątkowych […] porówna-
nie poszczególnych pozycji planu wydatków  
z odpowiednimi pozycjami „Informacji o sta-
nie realizacji inwestycji w 2014 r” pozwala 
stwierdzić, że szereg inwestycji uwzględnio-
nych w pierwotnej wersji uchwały budżeto-
wej na rok 2014 nie zostało zrealizowanych 
w planowanym zakresie, a wydatkowane 
na nie środki stanowią niewielki, a w nie-
których przypadkach wręcz znikomy pro-
cent przeznaczonych początkowo funduszy. 
Przykłady wydatków ilustruje zestawienie 
wybranych wydatków za 2014 rok:
Odwodnienie osiedla Jabłonna Wsch. wraz 
z budową zbiornika małej retencji: 400 000 zł 
(Uchwała Budżetowa na 2014 rok Miasta 
Otwocka Nr XLIV/470/13 z dnia 19 grudnia 
2013 roku), 2 665 zł (0,7% wykonania) (Za-
łącznik nr 1 do Zarządzenia nr 44/15 Prezy-
denta Miasta Otwocka z 27 marca 2015 roku.
Budowa ul. Generalskiej i Hallera: 2 400 000  zł 
(Uchwała Budżetowa na 2014 rok Miasta 
Otwocka Nr XLIV/470/13 z dnia 19 grudnia 
2013 roku), 46 107,51 zł (1,9% wykonania) 
(Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 44/15 Prezy-
denta Miasta Otwocka z 27 marca 2015 roku.
Wykonanie projektu i budowa Punktu Selek-
tywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: 
450 000 zł (Uchwała Budżetowa na 2014 
rok Miasta Otwocka Nr XLIV/470/13 z dnia 
19 grudnia 2013 roku), 0 zł (0% wykonania) 
(Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 44/15 Prezy-
denta Miasta Otwocka z 27 marca 2015 roku.
Projekt i przebudowa Teatru Miejskiego:  
1 500 000 zł (Uchwała Budżetowa na 2014 
rok Miasta Otwocka Nr XLIV/470/13 z dnia 
19 grudnia 2013 roku), 638 951,69 zł (42% 
wykonania) (Załącznik nr 1 do Zarządze-
nia nr 44/15 Prezydenta Miasta Otwocka  
z 27 marca 2015 roku.
Ogólne wydatki majątkowe wymienione 
w par. 1 ust. 1: 21 122 487 zł (Uchwała Bu-
dżetowa na 2014 rok Miasta Otwocka Nr 
XLIV/470/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku), 
12 740 340,10 zł (60% wykonania) (Załącz-
nik nr 1 do Zarządzenia nr 44/15 Prezydenta 
Miasta Otwocka z 27 marca 2015 roku.



Szanowni Państwo,
obejmując po raz trzeci man-
dat radnego, jako przedsta-
wiciel społeczności Mlądza, 
sądziłem, że będę pomocny 
nowej Radzie Miasta, którą 
stanowią w głównej mierze 

radni bez doświadczenia w samorządzie. Zapro-
ponowano mi, jako przedstawicielowi komite-
tu ChIS,  udział w koalicji klubów radnych PIS  
i Radnych Bezpartyjnych. Obradując podczas po-
siedzeń komisji i sesji Rady Miasta, starałem się 
służyć pomocą młodszym kolegom, tonując emo-
cje i odwołując się do zdrowego rozsądku. Podob-
nie czyniłem podczas spotkań koalicyjnych, pod-
kreślając, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. 
Szala goryczy przelana została podczas ob-
rad X Sesji Rady Miasta Otwocka, a dokład-
nie w trakcie dyskusji nad absolutorium. Nie 
mogę się zgodzić ze stwierdzeniem, że wyko-
nanie nawierzchni ulic: Piastowej, Koper-
nika, Skrzetuskiego i Kreciej w ramach re-
montów jest rzekomym istotnym naruszeniem 
prawa. Projekty tych robót uzyskały bowiem 
odpowiednie pozwolenia od Starosty Powia-
tu Otwockiego. Co jest zatem bezprawiem?
Twierdzenie, że nie zwiększają majątku Miasta 
jest zwykłą demagogią. Nasze inwestycje na 
drogach powiatowych też nie zwiększają ma-
jątku Miasta. Jakie ma to zresztą znaczenie?
Czuję się również zobowiązany, żeby wyjaśnić 
społeczeństwu, że nawierzchnie wykonywa-
ne w ramach remontów są o połowę tańsze 
od inwestycyjnych, bo nie ma przy tym sze-
rokiego zakresu i zbędnej dla przeciętnego 
mieszkańca „papierologii”. Nam potrzebne 
są drogi utwardzone, a nie drogi z najwyż-
szym standardem, bo idąc drogą zaprezento-
waną w uzasadnieniu koalicji radnych, nigdy  
w Otwocku nie rozwiążemy problemu nie-
utwardzonych dróg. 
Porównywanie projektu budżetu do budżetu 
wykonanego jest też totalnym błędem, bo-
wiem był on wielokrotnie zmieniany w ciągu 
roku i na to Rada Miasta wyrażała zgodę. 
Obecna Rada tegoroczny budżet też już wie-
lokrotnie zmieniała. 
Uważam, że skoro eksperci z Regionalnej Izby 
Obrachunkowej uznali za właściwe wykonanie 
budżetu za zeszły rok, to powinniśmy uszanować 
decyzje poprzedniej Rady i pracę Prezydenta,  
a jeśli doszło do rzekomego naruszenia prawa, 
to powinno się zawiadomić prokuraturę. 
Na tym kończę swoją refleksję po sesji abso-
lutoryjnej. Chciałbym pozdrowić swoich Wy-
borców i życzyć im, żeby mogli poruszać się 
właśnie po takich drogach, jakie Prezydent 
wybudował w 2014 roku.
Wyborców zapewniam, że ja w przedstawie-
niach fundowanych przez koalicję dłużej 
brać udziału nie będę.

Witold Wachnicki
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Prezydent Zbigniew Szczepaniak do 
uzasadnień Rady Miasta i Komisji Re-
wizyjnej odniósł się następująco:

Szanowni Państwo, 
czytając Państwa uzasadnienie, dochodzę 
do wniosku, że szczytne cele, którymi się 
Państwo kierowali oraz brak doświad-
czenia spowodowały niewłaściwą analizę 
przedłożonych Wam dokumentów. 
Koronnym przykładem jest teza, na której 
Państwo bazują, że należy porównywać 
pierwotną wersję budżetu z wersją osta-
tecznie wykonaną. Idąc Państwa tokiem 
myślenia, nie wyobrażam sobie w przy-
szłym roku porównania wersji budżetu 
uchwalonego przez Państwa 31 stycznia 
bieżącego roku z tym, co faktycznie będzie 
wykonane. Mija dopiero połowa roku,  
a Państwo już wielokrotnie zmieniali 
zapisy uchwały budżetowej. Przykładem  
z ostatniej sesji niech będzie chociażby do-
finansowanie wozów bojowych dla straży 
pożarnej. Czy to także będzie podstawą do 
postawienia mi zarzutu o nadwykonanie w 
przyszłym roku?
Powinni Państwo zdawać sobie sprawę  
z faktu, że budżet jest dokumentem, który 
zmienia się cały czas w ciągu roku. Bez-
sensowne jest więc oczekiwanie, że jego 
pierwotna wersja zostanie wykonana bez 
zmian. Od początku roku pracują Państwo 
przecież nad jego aktualizowaniem i udo-
skonalaniem. Jestem w stanie zrozumieć, 
że Państwa ocena, być może, wynika z bra-
ku doświadczenia, jednak nie powinna być 
brana pod uwagę podczas dzisiejszej sesji.
Zestawianie wybranych pozycji z pierwotnej 
wersji uchwały budżetowej i porównywanie 
ich z wykonaniem nie służy obiektywnej oce-
nie, jeżeli nie są przeanalizowane czynniki, 
które w ciągu roku wpłynęły na zmianę tego 
zapisu. Często wystarczy zrezygnować z wy-
konania jakiejś inwestycji, jak np. budowa 
Generalska/Hallera (czyli działka za dro-
gę), aby po stronie przychodów i wydatków 
zmniejszyć wartości o kwotę ponad 2 mln 
złotych. Brak takiej dokładnej analizy może 
prowadzić do mylnych wniosków, które 
przedstawili Państwo w swoim uzasadnie-
niu. 
Podobnie jest w przypadku poruszanej 
przez Państwa budowy ciągu pieszo-rowe-
rowego w ulicy Majowej, gdzie planowa-
na inwestycja, ze względu na stanowisko 
starosty, musiała ulec korekcie i w efekcie 
zwiększeniu wydatków. Chodziło tutaj do-
kładnie o budowę ciągu pieszo-rowerowego 
o zakładanej szerokości 2,5 m i stanowisko 
starostwa, które nakazywało poszerzenie go 
do 4 m, co zwiększyło zakres prac, a co za 
tym idzie – koszty. Szkoda, że przed napisa-

niem uzasadnienia do udzielenia absolu-
torium, które Państwo przedstawiają, nikt  
z Państwa o to nie zapytał ani nie poprosił  
o wyjaśnienia. 
Takich przykładów jest więcej, chociażby budo-
wa PSZOK-u czy odwodnienia na Jabłonnie 
Wschodniej, które znalazły się w budżecie na 
2015 rok, z przyczyn obiektywnych i technicz-
nych, o czym wielokrotnie rozmawialiśmy  
z Państwem na komisjach. To samo dotyczy 
teatru. Wystarczyło zapytać, zanim postawili 
Państwo nieprawdziwe tezy.
Na karb niedoświadczenia, a nie złej 
woli, składam również zapisy, w których 
zarzucają mi Państwo 36-procentowe wy-
konanie zadania pod nazwą „poprawa bez-
pieczeństwa na głównych ciągach komuni-
kacyjnych i w centrum miasta”. 
Na stronach 49 i 53 sprawozdania znajdą 
Państwo zadania o tej nazwie, raz doty-
czące dróg powiatowych, a raz gminnych, 
 w ogólnej sumie przekraczającej 950 tysię-
cy, co daje 108,9% wykonania inwestycji.
Nie potrafię jednak zrozumieć, dlaczego 
w swojej opinii poddają Państwo w wąt-
pliwość rozstrzygnięcia organów nadzoru 
i kontroli. W gestii starostwa powiato-
wego jest ocena, czy wykonanie remontu 
ulicy na zgłoszenie może zostać wykona-
ne w tym trybie, czy nie, i w mojej ocenie 
stawianie w wątpliwość rozstrzygnięcia 
Starosty, znacznie wykracza poza kom-
petencje Rady Miasta i bezpodstawne 
jest umieszczanie tego typu zarzutów  
w uzasadnieniu dzisiejszej uchwały.
To samo dotyczy wątpliwości dotyczących 
sposobu wykonania inwestycji monito-
ringu. Departament Kontroli Doraźnej 
Urzędu Zamówień Publicznych w piśmie  
z dnia 15 kwietnia br. wyraźnie stwierdził, iż  
w wyniku przeprowadzonego postępowania 
wyjaśniającego, nie było podstaw do wszczę-
cia kontroli doraźnej. Innymi słowy, prze-
prowadzona procedura wykonana została 
zgodnie z przepisami prawa. 
Jednak pomimo wiedzy, jaką Państwo 
posiadają na ten temat, zamieszczają 
Państwo bezpodstawne oskarżenia. Wciąż 
jednak mam nadzieję, że wynika to jedynie  
z braku Państwa doświadczenia.
 
Pomimo iż Regionalna Izba Obrachunkowa 
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie  
z wykonania budżetu, a Komisja Rewizyjna 
zwróciła się do Rady Miasta o udzielenie 
absolutorium Prezydentowi, radni nie pod-
jęli uchwały. Potrzebna była bowiem więk-
szość bezwzględna głosów. Tymczasem  
4 radnych było za udzieleniem absoluto-
rium a 14 wstrzymało się od głosu. 
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Władze miasta i mieszkańcy walczą o środowisko
„Otwock uzdrowisko, a nie śmieciowisko” – pod takim hasłem prawie 300 osób przeszło ulicami centrum 
Otwocka, manifestując swój sprzeciw dla oddziaływania dwóch instalacji do przetwarzania i składowa-
nia odpadów. Mieszkańcy Otwocka, gminy Wiązowna i gminy Celestynów żądają od władz miasta dzia-
łań na rzecz ograniczenia emisji odorów z RIPOK Lekaro w Woli Duckiej i składowiska Sater w Świerku. 
Władze miasta – rada i prezydent popierają wnioski mieszkańców, a Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony 
Środowiska w Mińsku Mazowieckim i Radomiu prowadzą kontrole funkcjonujących na terenie miasta 
Otwocka i gminy Wiązowna instalacji gospodarki odpadami

wnioSek
Mieszkańców miasta Otwocka oraz miejscowości Wola Ducka, Pogo-
rzel, Glina, Ostrów, Dyzin, Kopki, Stara Wieś.
My, Mieszkańcy ww. miejscowości STANOWCZO SPRZECIWIAMY SIĘ 
planowanym inwestycjom firmy SATER — Otwock sp. z o.o., polega-
jącym na budowie zakładu zintegrowanego systemu zagospodarowa-
nia odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne wraz z drogą do-
jazdową przez osiedla mieszkaniowe na nieruchomościach leżących 
na terenie miasta Otwocka i wnosimy o uniemożliwienie budowy 
nowych i rozbudowy istniejących instalacji w tej lokalizacji. 
Uważamy, że w żadnym wypadku nowa inwestycja nie będzie sprzy-
jała celom ochrony środowiska, jak zapewnia inwestor wraz z prezy-
dentem miasta Otwocka, ponieważ na jednej przestrzeni zlokalizowa-
nych zostanie wiele urządzeń do przetwarzania odpadów, z istniejącą 
„bombą ekologiczną” w postaci składowiska odpadów SATER Otwock 
oraz funkcjonującą w sąsiedztwie firmą PPHU LEKARO Jolanta Zagór-
ska (RIPOK) również zajmującą się zagospodarowaniem i przetwarza-
niem odpadów. Zatem skumulowane oddziaływanie ww. obiektów 
na mieszkańców oraz środowisko na naszym terenie będzie ogromne. 
Realizacja przedmiotowej inwestycji polegającej na budowie insta-
lacji do sortowania, przetwarzania i kompostownia odpadów może 
stanowić poważne zagrożenie zdrowotne dla mieszkańców, a także 
zagrożenia dla powietrza, gleby, wód gruntowych, fauny i flory. 
Wszystkie zakłady przeróbki odpadów (szczególnie sortownie, kompo-
stownie i wysypiska) mogą sprzyjać rozwojowi chorób, takich jak np.: 
nowotwory, alergie (pokarmowe, skórne), astma oskrzelowa, zatrucia 
spowodowane dioksynami i toksycznym działaniem zarodników grzy-
bów i pleśni, niewydolność oddechowa (kaszel), łzawienie z oczu itp. 
Wśród zagrożeń związanych z uciążliwym sąsiedztwem instalacji do za-
gospodarowania odpadów może być także zagrożenie epidemiologicz-

ne, czyli choroby zakaźne roznoszone przez ptaki, szczury (wścieklizna, 
włośnica, wirus zapalenia wątroby, gorączka krwotoczna i in.), a także 
muchy, karaluchy i inne owady. Negatywne oddziaływanie na zdrowie 
ludzi oraz środowisko może mieć również wzmożony ruch samocho-
dów ciężarowych i śmieciarek na ulicach miasta. Emitowany przez nie 
hałas i spaliny, a także szkodliwe substancje uwalniane podczas trans-
portowania śmieci mogą być silnie toksyczne dla otoczenia. 
Dodatkowo, emisja odorów jako wyjątkowo uciążliwy element funkcjo-
nowania instalacji do przetwarzania odpadów, obecnie uniemożliwia 
normalną egzystencję coraz większej liczby osób mieszkających w za-
sięgu oddziaływania dotychczasowych instalacji. Ich rozbudowa wraz  
z olbrzymią kumulacją wspólnego oddziaływania, może doprowadzić 
do katastrofy odorowej, a co za tym idzie epidemiologicznej tego ob-
szaru, godząc w żywotne interesy tysięcy mieszkańców. 
Należy podkreślić, że w promieniu ok. 20 km, czyli w potencjalnym 
zasięgu oddziaływania planowanych instalacji śmieciowych znajdują 
się: zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna, budynki użyteczności 
publicznej (szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, szpitale, w tym m.in. 
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, 
Europejskie Centrum Zdrowia, obszary chronione prawem, jak: Ma-
zowiecki Park Krajobrazowy wraz z otuliną, Narodowe Centrum Ba-
dań Jądrowych, obszary Natura 2000 i Warszawski Obszar Chronione-
go Krajobrazu, Rezerwaty przyrody (m.in. Świder), Pogorzelska Struga 
i Pogorzelski Mszar, a także głębinowe III- i IV-rzędowe ujęcia wód
pitnych dla miasta Otwocka i okolicy. Nadmieniamy, iż składowisko 
znajduje się w tzw. strefie obszaru ochronnego dla ujęć wody. Na te-
renie Otwocka i na ww. obszarach żyje wiele gatunków prawnie chro-
nionych zwierząt i roślin. 
W wyniku usytuowania wysypiska na terenie miasta Otwocka, które 
od wielu lat wnosi wszelkie niebezpieczeństwa związane z potencjal-
nym zagrożeniem ekologicznym, nastąpiła nieodwracalna degradacja 
środowiska naturalnego oraz zmiana krajobrazu Otwocka. Wysypi-
sko, które stworzono dla osiągnięcia możliwie najtańszej metody po-
zbywania się śmieci, może znacząco oddziaływać na środowisko i być 
źródłem skażeń, które zapewne już mają i mogą mieć nadal ogromny 
wpływ na zdrowie i życie tysięcy mieszkańców Otwocka i okolic. 
Negatywnymi skutkami rozwoju obecnych i planowanych instalacji 
śmieciowych w Otwocku i okolicach dodatkowo mogą być: 

 – spadek wartości nieruchomości usytuowanych w rejonie instalacji,  
a także w sąsiedztwie projektowanych dróg dojazdowych do instalacji, 

 – utrata walorów krajobrazowo-przyrodniczych i wizerunkowych 
miasta i okolic, co może przyczynić się do spadku zainteresowania 
potencjalnych inwestorów prywatnych rozwojem budownictwa 
mieszkaniowego, usług, turystyki,

 – koszty, które mogą być poniesione na leczenie możliwych schorzeń 
wywołanych przez „śmieciowe wyziewy”. 
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Władze miasta i mieszkańcy walczą o środowisko
 – koszty, jakie poniosą w przyszłości mieszkańcy miasta i okolic na 
rekultywację i utylizację instalacji śmieciowych. 

My Mieszkańcy Otwocka i okolic nie zgadzamy się na to, aby nasze zdro-
wie i życie było „legalnie” narażane na niebezpieczeństwa dla zdrowia  
i życia związane z przetwarzaniem odpadów przez legalnie działające firmy 
śmieciowe. Zgodnie z prawem, jakie daje Konstytucja RP – nie zgadzamy 
się na obniżanie standardu naszego życia i jakości środowiska naturalnego 
oraz wnioskujemy o podjęcie wszelkich możliwych działań, mających na 
celu ograniczenie rozwoju instalacji do przetwarzania odpadów na terenie 
Otwocka oraz zamknięcie i przeprowadzenia rekultywacji wysypiska, zgod-
nie z wymogami prawa polskiego i UE, co niewątpliwie ograniczy zagroże-
nie ekologiczne dla terenu oraz poprawi warunki życia ludzi i rozwoju dla 
turystyki i rekreacji. Nie zgadzamy się na szykanowanie i odsuwanie miesz-
kańców przez samorządy od przebiegu spraw związanych z planowanymi 
inwestycjami śmieciowymi w Otwocku i okolicach. Domagamy się rzetel-
nego informowania społeczeństwa Otwocka i okolic o wszystkich prowa-
dzonych postępowaniach mających wpływ na środowisko i jego ochronę. 
Świadomi swoich praw, wnosimy jak na wstępie i stanowczo stwierdza-
my, że w Otwocku i okolicach NIE MA I NIE BĘDZIE sprzyjającego klimatu 
dla rozwoju inwestycji śmieciowych w jakiejkolwiek formie M Ekologicz-
ne składowiska odpadów, kompostownie, sortownie i spalarnie, które 
nie emitują szkodliwych substancji i smrodu PO PROSTU NIE ISTNIEJĄ! 
Klimat w Otwocku i okolicach może być tylko jeden — SOSNOWY!!! 
Zwracamy się do władz Miasta Otwocka, Radnych, Samorządów Gmin 
ościennych oraz wszystkich instytucji i podmiotów biorących udział 
w toczących się postępowaniach o niewyrażanie zgody na realizację 
przedsięwzięć, które naszym zdaniem będą ZAWSZE negatywnie od-
działywać na środowisko i jakość życia mieszkańców Otwocka i okolic. 

Z poważaniem 
Mieszkańcy 

oŚwiaDCzenie PrezyDenta miaSta otwoCka
w sprawie uciążliwości zapachowych związanych z funkcjonowaniem 
instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

W związku z uciążliwościami zapachowymi spowodowanymi funkcjo-
nowaniem instalacji związanych z przetwarzaniem odpadów komu-
nalnych, składowiska prowadzonego przez Spółkę Sater-Otwock oraz 
RIPOK firmy Lekaro oraz w nawiązaniu do społecznych protestów 
z tym związanych informuję, że podejmowane są działania mające 
rozwiązać problem. Działania te są zgodne z oczekiwaniami miesz-
kańców i będą kontynuowane. Należy jednak podkreślić, że jako 
prezydent Otwocka, jestem zobowiązany do podejmowania decyzji  
w granicach przepisów prawa i w zgodzie z nimi.
Podjęte dotychczas działania, mające na celu zmniejszenie uciążliwo-
ści funkcjonowania składowiska:
• opracowanie projektu odmownej decyzji środowiskowej dotyczą-

cej planowanej budowy sortowni i kompostowni przy składowisku 
odpadów Spółki Sater-Otwock,

• zlecenie wykonania pomiarów geodezyjnych, mające określić fak-
tyczną wielkość składowiska i skontrolowanie, czy nie zostały prze-
kroczone przyjęte normy wielkości składowiska,

• pomiary odorów, mające określić ich skład i skontrolować, czy nie 
znajdują się w nich substancje szkodliwe dla zdrowia,

• negocjacje z firmami Sater i Lekaro w sprawie przeprowadzenia 

działań, mających zmniejszyć uciążliwości zapachowe,
• zmniejszenie wysokości podatków dla właścicieli nieruchomości 

położonych najbliżej składowiska.
• Planowane działania:
• 18–19 czerwca – pomiar odorów i składu powietrza w okolicach 

składowiska odpadów Sater-Otwock i RIPOK Lekaro.
• 25 czerwca – pomiar zapachów na składowisku odpadów po użyciu 

środka dezodorującego. Przeprowadzone testy pozwolą na ocenę 
jego skuteczności. Jeżeli testy wykażą skuteczną niwelację zapa-
chów, zostanie on wprowadzony na stałe do użycia na składowisku 
Sater-Otwock.

• Skierowanie do Zarządu Spółki Sater-Otwock pisma dotyczącego 
wyceny udziałów, będących w posiadaniu Spółki oraz wyceny kosz-
tów utrzymania składowiska.

• Przygotowanie i skierowanie projektu uchwały pod obrady Rady 
Miasta Otwocka, dającej pełnomocnictwo prezydentowi miasta 
Otwocka, do podjęcia negocjacji w zakresie wykupu udziałów 
większościowych w Spółce Sater-Otwock, co pozwoliłoby na fak-
tyczne kierowanie Spółką.

• Zlecenie analizy finansowo-prawnej uwzględniającej: wykupienie 
udziałów w Spółce Sater-Otwock i zamknięcie składowiska; wyku-
pienie udziałów w Spółce Sater-Otwock i utrzymanie składowiska 
przy większościowym udziale Miasta Otwocka.

Składowisko odpadów komunalnych Sater-Otwock powstało w konse-
kwencji porozumienia międzygminnego z 1987 roku, a istnieje od po-
nad 20 lat. Jego zadaniem miało być przyjmowanie odpadów komunal-
nych jedynie z terenu powiatu otwockiego. W 2012 roku, ze względu 
na zmianę przepisów prawa, konieczna była zmiana statusu składowi-
ska z lokalnego na RIPOK. Nie wpłynęło to na ilość składowanych od-
padów, ponieważ umową Spółki został zagwarantowany maksymalny 
limit składowania do 40 tys. ton, niezależnie od statusu składowiska!
Oddzielną kwestią jest ograniczenie oddziaływania tych instalacji na 
codzienne życie mieszkańców. Jak wspomniałem powyżej, prowadzę 
w tej kwestii konkretne i zdecydowane działania, które doprowadzą 
do urzeczywistnienia postulatów mieszkańców zarówno Otwocka, 
jak i sąsiednich gmin, i nie są próbą „zbicia” kapitału politycznego.
Trzeba jasno powiedzieć, że rozwiązanie problemu składowiska nie jest 
proste i wymaga przemyślanych działań. Nie jest to także proces krótko-
terminowy. Mogę zagwarantować, że moje działania, zarówno przeszłe, 
jak i przyszłe mają na celu współpracę z mieszkańcami Otwocka i zlikwi-
dowanie uciążliwości związanych z funkcjonowaniem instalacji.

Prezydent miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak 
przyjął manifestujących przed Urzędem Miasta i zapewnił 

o swoim poparciu dla złożonych wniosków







rzecz zmniejszenia i optymalizacji strat wody. 
Jest ona zgodna z wytycznymi międzynaro-
dowej agencji IWA wyznaczającej standardy 
jakościowe dystrybucji wody. Celem strategii 
jest maksymalne ograniczenie kosztów pro-
dukcji wody do 2020 roku. Strategia opiera 
się na nowoczesnych rozwiązaniach infor-
matycznych, zaawansowanym planowaniu 
uwzględniającym podział Otwocka na spe-
cjalne sektory oraz na wnikliwej kontroli pro-
cesu dystrybucji wody za pomocą precyzyj-
nych urządzeń pomiarowych.
W II połowie 2014 roku Spółka wdrożyła ko-
lejną długoterminową strategię. Dotyczy ona 
działań na rzecz optymalizacji zużycia energii 
elektrycznej. Celem strategii jest znacząca re-
dukcja zapotrzebowania na nią do końca 2020 
roku. W strategii znajduje się m.in.: wymia-
na urządzeń napowietrzających na terenie 
oczyszczalnię ścieków, wymiana oświetlenia 
na terenie oczyszczalni oraz obu stacji uzdat-
niania wody, a także rozbudowa systemów 
solarnych na wszystkich obiektach Spółki  
i wdrożenie pilotażowego programu instala-
cji pomp ciepła. 
Do końca 2015 roku. wszystkie wodomierze 
zamontowane u klientów z terenu Otwocka 
będą precyzyjnymi i nowoczesnymi urządze-
niami z odczytem radiowym.
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OPWiK gotowe na każde rozwiązanie

Głównym zadaniem OPWiK 
jest dbanie o interesy 
mieszkańców Otwocka

Wybudowanie oczyszczalni ścieków w Karczewie i Józefowie wy-
daje się mało prawdopodobne. Jednak władze miasta kontynuują 
rozmowy na temat wysokości opłat z sąsiednimi samorządowcami, 
bo Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji powstało, 
by obsługiwać aglomerację. Nadrzędnym celem jest jednak obsługa 
mieszkańców Otwocka i utrzymanie możliwie jak najniższych cen. 
Wszystko to jest możliwe dzięki sprawnemu zarządzaniu i przygoto-
waniu przedsiębiorstwa na różne scenariusze

Otwoccy radni zostali zapoznani z dzia-
łalnością miejskiej spółki komunalnej – 
Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów  
i Kanalizacji. OPWiK sp. z o.o. produkuje i do-
starcza wodę oraz odbiera i oczyszcza ścieki 
od mieszkańców Otwocka, a także odbiera 
ścieki z terenu miasta Józefowa i gminy Ce-
lestynów. Spółka dostarcza także wodę i od-
biera ścieki od mieszkańców miejskiej części 
gminy Karczew. 
Spotkanie z radnymi było pokłosiem wcze-
śniejszych rozmów między samorządowcami 
Otwocka, Karczewa, Józefowa i Celestynowa 
na temat współpracy z OPWiK. Przypomnij-
my, że władze Karczewa i Józefowa grożą 
budową własnych oczyszczalni. Co na to 
OPWiK? 
Władze spółki zaprezentowały przedsię-
biorstwo i pozytywne zmiany, jakie w nim 
zaszły w ostatnich latach. Powstaje też plan 
funkcjonowania spółki bez dostaw ścieków 
z Karczewa i Józefowa. Przeprowadzone  
w ostatnich latach inwestycje, zakupy sprzę-
tu dają gwarancję właściwego funkcjono-
wania OPWiK przez najbliższe lata, a także 
możliwość zrestrukturyzowania zakładu tak, 
aby funkcjonował, nie obsługując sąsiednich 
gmin – nie podnosząc tym samym cen dla 
mieszkańców Otwocka – to główne zadanie, 
jakie stoi przed zarządem spółki.

Spółka na medal
W ostatnich latach spółka otrzymała nagrody 
i certyfikaty potwierdzające jej wiarygodność 
i wzorowe funkcjonowanie. Wśród wyróżnień 
znalazły się:  Gazela Biznesu 2011 – wyróż-
nienie przyznane przez dziennik „Puls Biz-
nesu” dla najdynamiczniej rozwijających 
się małych i średnich firm wręczone podczas  
12 edycji plebiscytu, Euro Certyfikat 2009 –  
w kategorii „Certyfikat Wiarygodności Firmy” – 
przyznawany podmiotom gospodarczym od-
znaczającym się sprawną organizacją i zarzą-
dzaniem oraz spełnianiem surowych norm 
jakościowych.
Ponadto OPWiK otrzymał Euro Certyfikat 

2010 – w kategorii „Certyfikat Zarządzania 
Firmą” – przyznawany kadrze kierowniczej 
wyższego szczebla jako wyraz uznania dla 
sprawnego i efektywnego zarządzania przed-
siębiorstwem. W 2012 roku, gremium skła-
dające się z największych autorytetów bran-
ży wod.-kan. w Polsce, przyznało Prezesowi 
Zarządu Spółki wyróżnienie Manager Roku 
2012. Wręczył je Prezes Izby Wodociągi Pol-
skie – Tadeusz Rzepecki. 
Ponadto OPWiK otrzymało nagrody i certyfi-
katy potwierdzające wiarygodność bizneso-
wą Spółki. W kwietniu br. Spółka otrzymała 
certyfikat „Firma Godna Zaufania 2015” wy-
dany przez Centrum Badania Opinii Klientów 
sp. z o.o., potwierdzający nieposzlakowaną 
opinię, etykę w prowadzeniu działalności 
biznesowej oraz rzetelne podejście do zo-
bowiązań wobec klientów i kontrahentów,  
a także nagrodę „Zielony Laur” za najbardziej 
efektywne przedsięwzięcia proekologiczne 
oraz zasługi dla rozwoju ochrony środowi-
ska. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 
przyznawany przez wywiadownię gospodar-
czą Bisnode Polska. Do grona wyróżnionych 
należą firmy o najwyższej stabilności bizne-
sowej ocenianej na podstawie: analizy mo-
ralności płatniczej, analizy wskaźników finan-
sowych, analizy bazy relacyjnych powiązań 
korporacyjnych i osobowych.
Od 21 kwietnia 2009 r. laboratorium OPWiK 
posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredy-
tacji potwierdzający spełnienie wymagań nor-
my PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Od tej pory 
regularnie, co roku Laboratorium otrzymuje 
kolejne akredytacje potwierdzające wysoką 
jakość kadry oraz świadczonych usług. Co roku 
również zakres akredytacji jest systematycz-
nie rozszerzany. W 2014 powiększono zakres 
akredytacji o  oznaczanie twardości ogólnej  
w wodzie. Od 2013 roku, zgodnie z wymaga-
niami PCA, Laboratorium posiada samochód 
przystosowany do przewozu próbek.

Programy oszczędnościowe
W Spółce wdrożono strategię działań na 

„
Nowoczesna firma używa nowoczesnych na-
rzędzi i w związku z tym przeprowadzono za-
kup sprzętu i pojazdów dla OPWiK sp. z o.o. 
Pozwala to na sprawne wykonanie inwestycji 
lub usunięcie awarii. Przy dostarczaniu wody 
i odprowadzaniu ścieków nie ma miejsca na 
niedyspozycję. Sprzęt musi być gotowy do 
działania w każdej chwili i w każdych wa-
runkach. Kluczowa jest niezawodność. Takie 
podejście do powierzonych obowiązków po-
woduje, że mieszkańcy Otwocka do dziś nie 
wiedzą, co to poważna awaria sieci wodocią-
gowo-kanalizacyjnej.
Spółka nie wykonuje żadnych prac zwią-
zanych z robotami drogowymi poza tymi, 
związanymi z usunięciem awarii sieci oraz 
realizacją zaplanowanych inwestycji wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych.
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Trzeba modernizować
Dlaczego rozbudowa Oczyszczalni Ścieków  
w Otwocku jest konieczna? Pozwoli na zwięk-
szenie przepustowości oczyszczalni w zakresie  
ilości dopływających ścieków i zawartego  
w ściekach ładunku zanieczyszczeń, którego wiel-
kość dobowa będzie wyższa od 100 000 RLM,  
dostosowanie Oczyszczalni Ścieków do wymo-
gów norm Unii Europejskiej dla naszej aglome-
racji, zwiększenie produkcji biogazu, a w efek-
cie zwiększenie produkcji energii elektrycznej 
na potrzeby Oczyszczalni Ścieków – obniżone 
zostaną koszty eksploatacji obiektu. Ponadto 
inwestycja doprowadzi do zmniejszenia ilości 
wytwarzanego osadu, a przez to zmniejszone 
zostaną koszty utylizacji osadu, a także zmniej-
szy się zużycie wody z wodociągu poprzez wyko-
rzystanie wody technologicznej (zalecenia NIK). 
Plan działań inwestycyjnych dla oczyszczal-
ni w Otwocku na podstawie uchwały Rady 
Miasta Otwocka z dnia 31 maja 2012 roku:  
w dniu 6 czerwca 2014 roku. OPWiK sp. z o.o., 
w odpowiedzi na  ogłoszenie Ministerstwa 
Środowiska o naborze wniosków o dofinan-
sowanie, złożyło do Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej  wniosek o pozyskanie dotacji ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2007–2013. Pozyskane środki miały 
zostać przeznaczone na realizację Zadania I  
w ramach modernizacji Oczyszczalni Ścieków  
w Otwocku oraz budowę sieci wodociągo-
wej, kanalizacyjnej i deszczowej na terenie 
miasta Otwocka. Szacowany koszt wszystkich 
inwestycji wyniósł 22 430 792,54 zł netto.
Wysokość dotacji miała wynieść 85% kosztów 
kwalifikowanych, czyli  19 066 173,66 zł netto.
Skargi stowarzyszenia „Zielony Kasztel” do 
organów odwoławczych na decyzję środo-
wiskową i lokalizacyjną pozbawiły OPWiK,  
a tym samym mieszkańców Otwocka i gmin 
ościennych kilkunastomilionowej, bezzwrot-
nej dotacji. 
Warto podkreślić, iż: pozostałe organiza-
cje ekologiczne z terenu Otwocka i okolic 
wspierały projekt modernizacji oczyszczalni, 
żaden organ odwoławczy nie przychylił się 
do wysuwanych przez skarżącego argumen-
tów. W jednej sprawie Naczelny Sąd Admi-
nistracyjny oddalił pod koniec lutego br. 
zażalenie stowarzyszenia na postanowienie 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
i zakończył ostatecznie procedurę odwoław-
czą w drugiej sprawie Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny odrzucił skargę, lecz stowarzysze-
nie zapowiedziało wniesienie odwołania do 
wyższej instancji.

Spłacają pożyczki i inwestują
Wszystkie zakupy inwestycyjne realizowane 
są ze środków finansowych Spółki oraz poży-
czek z WFOŚiGW z uwagi na możliwość uzy-

skania atrakcyjnych umorzeń udzielanych po 
uzyskaniu efektów ekologicznych.
Finansowanie zadania scedowanego przez 
Radę Miasta Otwocka w zakresie budowy 
sieci wod.-kan. ujętej w projekcie Funduszu 
Spójności.  Radni podjęli uchwałę, którą za-
bezpieczyli spłatę zobowiązań do NFOŚiGW. 
Raty kapitałowe spłacane są z amortyza-
cji, dzięki temu nie są zaliczane do kosztów 
OPWiK. Spłata realizowana jest systema-
tycznie, zgodnie z warunkami podpisanej 
umowy. Każda inwestycja jest dokładnie 
przemyślana i przeprowadzona w sposób, 
który przynosi Spółce i naszym odbiorcom  
wymierne korzyści. Przykładem jest inwesty-
cja w układy kogeneracji – w ciągu dwóch lat 
inwestycja zwróciła się w całości!
Wszelkie działania inwestycyjne dotyczące 
modernizacji obiektów Spółki wiązały się  
z ich złym stanem technicznym. Praktycznie 
100% budynków posiadało przepuszczające 
wodę dachy, żaden nie był ocieplony, instala-
cje elektryczne oraz wentylacyjne wymagały 
wymiany na spełniające normy BHP. Warun-
ki wewnątrz obiektów np. w siedzibie Spół-
ki na ul. Karczewskiej uwłaczały właściwej 
obsłudze klienta i utrudniały wykonywanie 
obowiązków naszym pracownikom (fetor ze 
starej izolacji poziomej budynku).
Fragment podsumowania z dokumentu 
„opinia i raport z badania Sprawozdania 
Finansowego otwockiego Przedsiębiorstwa 
wodociągów i kanalizacji sp z o.o.” za 2014 r.
„Wskaźniki płynności finansowej kształtu-
ją się na poziomie, który jest bardzo dobry 
i systematycznie  wzrasta. Udział inwestycji 
krótkoterminowych w postaci środków pie-
niężnych w majątku obrotowym pozwala na 
bieżące regulowanie zobowiązań. Znaczący 
udział zobowiązań w  finansowaniu dzia-
łalności  Spółki w przeważającej części sta-
nowią zobowiązania długoterminowe jako 
skutek realizacji zadań Funduszu Spójności. 

Kapitał własny i zobowiązania długotermino-
we w pełni zabezpieczają finansowanie ma-
jątku trwałego”.
Każdego roku w Spółce sporządzana jest opi-
nia i raport z badania sprawozdania finanso-
wego. Kontroli dokonują uprawnione pod-
mioty, jakimi są Biegli Rewidenci. Ich opinie co 
roku są pozytywne i jednoznacznie wskazują 
na coraz lepszą kondycję finansową Spółki. 
Audytorzy potwierdzają dobre zarządzanie ma-
jątkiem Spółki, przekładające się na stabilizację 
poziomu cen za wodę i ścieki i brak ich podwy-
żek. Wszystko, co planuje Zarząd w koordynacji 
i za zgodą Rady Nadzorczej, jest podyktowane 
dobrem Spółki i mieszkańców Otwocka.

Sprzedaż wody i odbiór ścieków przez 
oPwik – trendy w latach 2001–2014
Umowy – koniec 2007 r.: woda 3206/ścieki 2977
Umowy – maj 2015 r.: woda 5875/ścieki 6 921
Liczba umów na dostawę wody wzrosła  
w ciągu 8 lat o 83% – faktyczna sprzedaż o 5%.
Liczba umów na odbiór ścieków wzrosła  
o 132%   –  faktyczny odbiór o 26%.

umowy na dostawę wody i odbiór ścieków 
zawarte do końca marca 2015
W ramach realizacji Funduszu Spójności wy-
budowano łącznie 7559 przyłączy do sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej.
Do tej pory podłączono do posesji  
3419 przyłączy co stanowi 45% całości.
Na podłączenie do posesji wciąż czeka  
4140 przyłączy.

umowy na dostawę wody i odbiór ścieków –
programy oPwik zachęcające do przyłącza-
nia. Program realizowany przez spółkę od 
stycznia 2013 do dziś
Program specjalny realizowany przez spółkę od 
stycznia do lutego 2015 roku. W jego ramach 
przyjęto 32 wnioski o budowę przyłączy.  
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harcerstwo to hierarchia, posłuszeństwo, 
rygor i zasady. to chyba nie przyciąga zbyt 
wiele młodzieży?
Harcerstwo to również wspaniała przygo-
da, nauka przez działanie, braterstwo, przy-
jaźń, wychowanie i ciekawy sposób na spę-
dzenie aktywnie wolnego czasu – na pewno 
to te hasła są dla nas ważniejsze i to one 
dużo bardziej wpływają na to, dlaczego jest 
to tak duża organizacja w Polsce – ponad  
100 000 członków.  

jak wyglądały Pana początki w harcer-
stwie?
To było jeszcze przed 2000 rokiem. W szko-
le, do której uczęszczałem powstała druży-
na harcerska. Od samego początku bardzo 
podobała mi się ta forma zajęć. Później był 
pierwszy biwak, obóz. Im byłem starszy, 
tym bardziej angażowałem się już w pomoc  

w organizowaniu pracy drużyny. Dziś je-
stem komendantem szczepu w Józefowie, 
w którym mamy ponad 100 osób w wieku 
6–19 lat i wiele osób starszej kadry, biorą-
cych czynny udział w wyjazdach i formach 
zajęć przez nas organizowanych. To bardzo 
cieszy, kiedy widać, jak dużym zaintereso-
waniem cieszy się harcerstwo na naszych 
terenach.

jak długo trwa wasza współpraca z harce-
rzami z Lennestadt?
Harcerzy z Niemiec spotkaliśmy na ognisku. 
Warto tu jednak wspomnieć, że obecnie nie 
byliśmy z wizytą u harcerzy tylko u uczniów 
języka polskiego. Z nimi, śmiało można po-
wiedzieć, że współpraca dopiero się zaczę-
ła. Kiedyś, dawno temu, harcerze z Otwoc-
ka byli na 18-dniowym obozie w Lennestad  
i do dziś bardzo miło wspominają ten wy-
jazd. Jednym z uczestników był phm. Mi-
chał Łabudzki, z którym właśnie w sprawie 
naszego przyjazdu do Niemiec skontakto-
wała się Pani Halina Bohm – organizatorka 
i nauczycielka języka polskiego w szkole w 
Lennestadt, do której uczęszczają ucznio-
wie z wielu szkół na nieobowiązkowe lek-
cje języka polskiego.  Właśnie dlatego, że 
uczniowie są z różnych szkół Pani Halinie 
zależało, żeby grupa, która przyjedzie, 
nie była 1 klasą i szukała alternatywy dla 
wymiany szkolnej. Wtedy właśnie do gło-
wy wpadł jej pomysł zorganizowania spo-
tkania z harcerzami. Ratusz w Lennestadt  
i Miasto Otwock bardzo chętnie włączy-
ły się i wsparły ten pomysł. Dzięki miastu 
Otwock mogliśmy tam dotrzeć, a dzięki 
stronie niemieckiej mieliśmy zorganizowa-
ne miejsce noclegu i wyżywienie. 

w czerwcu byliście u nich z wizytą, to był 
wasz pierwszy wyjazd?
Tak jak wspomniałem, kiedyś dawno temu, 
był wyjazd harcerzy do Lennestadt. Dlate-
go właśnie śmiało można powiedzieć, że 
ten wyjazd był pierwszym tego typu, ale 
wszyscy mamy nadzieje, że nie ostatnim.

Co robiliście w trakcie pobytu? wspól-
ne ćwiczenia, zdobywanie umiejętności, 
zwiedzanie?
Tak naprawdę cały wyjazd miał na celu 
pokazanie, jak wygląda harcerstwo w Pol-
sce. Na miejsce dojechaliśmy w czwartek 
po południu i tego dnia mieliśmy czas dla 
siebie, więc mogliśmy zwiedzić okolice 
miejsca noclegu i odpocząć. Następnego 
dnia udaliśmy się do ratusza w Lennestadt 
i zostaliśmy bardzo serdecznie przywitani 
przez przedstawicieli władz miasta, ro-
dziców i uczniów. Odbyła się prezentacja  
o harcerstwie w Polsce i w Niemczech  
w 2 wersjach językowych, uczniowie śpie-
wali harcerskie piosenki, pokazali nam rów-
nież plakaty jakie o nas przygotowali. To 
było naprawdę miłe i fascynujące, jak dzieci 
i młodzież mieszkający tak daleko wiedzieli  
o nas dużo.
Po powitaniu zwiedzaliśmy Lennestadt i jego 
okolice. Następnie udaliśmy się na miejsce 
noclegu dokąd dojechała grupa niemiecka. 
Wieczór spędziliśmy wspólnie, organizując 
harcerski kominek. Pojawiło się wiele gier  
i zabaw integracyjnych.  W sobotę cały dzień 
był przeznaczony na odwiedziny pozostałych 

harcerstwo to nie tylko przygoda
Władze Otwocka i Lennestadt 30 października 1992 roku podpisały kartę partnerstwa Miast Bliźniaczych. 
Od tego czasu współpraca między miastami układa się nienagannie. Ważnym elementem jest wymiana za-
graniczna, w której biorą udział przedstawiciele różnych grup społecznych – uczniowie, harcerze, laureaci 
konkursów, samorządowcy. Tym razem z wizytą do Lennenstadt pojechali harcerze wraz z phm. Karolem 
Ptasznikiem, który opowiedział nam o wizycie w Lennestadt i swojej przygodzie z harcerstwem

harcerstwo to wspania-
ła przygoda, nauka przez 
działanie, braterstwo, 
przyjaźń, wychowanie  
i ciekawy sposób  
na spędzenie aktywnie 
wolnego czasu – na pewno 
to te hasła są dla nas  
ważniejsze... „



SAMORZĄD 279INWESTYCJE 21RELACJA

harcerstwo to nie tylko przygoda
uczniów, którzy z nami nie nocowali. Wie-
czorem po mszy świętej zorganizowaliśmy 
dla nich również ognisko harcerskie, na któ-
rym pojawiło się ponad 100 osób. Po ognisku 
znowu można było skorzystać z atrakcji, jakie 
zabraliśmy ze sobą, takich jak zjazd linowy, 
wejście po skrzynkach, strzelanie z łuku, 
asg, mecze piłki nożnej, siatkowej, pląsy itp. 
Dodatkowo grillowaliśmy i śpiewaliśmy – at-
mosfera była naprawdę wspaniała, a zajęcia 
zakończyły się dopiero po 22.
Następnego dnia zwiedzaliśmy Kolonię,  
a po powrocie oglądaliśmy zdjęcia i filmy, 
jakie powstały w trakcie wyjazdu. Później 
przyszedł czas na pożegnanie uczniów  
z Niemiec, którzy wieczorem wrócili do 
swoich domów.  Wszyscy po tych kilku 
dniach wyrażali nadzieję na kolejne spo-
tkanie – tym razem w Otwocku.

jak wygląda harcerstwo w niemczech?
W Niemczech są skauci, których repre-
zentanci również pojawili się na sobot-
nim ognisku. Na pewno jest to dużo 
mniejsza organizacja niż w Polsce. 
Mogliśmy porozmawiać, jak wygląda-
ją ich obozy, spędzanie czasu, porów-
nać mundury. Na koniec wymieniliśmy 
się chustami i kontaktami, rozmawiając  
o możliwości zrealizowania wspólnie jakie-
goś wydarzenia. 

jak Pan ocenia współpracę otwocka  
z miastem bliźniaczym Lennestadt?
Na bardzo wysokim poziomie. I nie są to pu-
ste słowa. Zarówno strona niemiecka, któ-
ra zapewniała nam wyżywienie i nocleg, jak  
i nasze miasto organizujące transport oraz 
gadżety, które mogliśmy rozdać naszym 
gospodarzom, bardzo zaangażowały się  
w nasz wyjazd. Przejazd zorganizowany był 
naprawdę super. Udało nam się otrzymać 
autokar z dużą ilością miejsca, dzięki cze-
mu mogliśmy zabrać wiele sprzętu do or-
ganizacji atrakcji na miejscu. Dlatego raz 
jeszcze chciałbym podziękować ratuszowi 
w Lennestadt i naszemu Miastu Otwock za 
pomoc.

Dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję za rozmowę.
Czuwaj! 

W sobotę, 13 czerwca 2015 roku, na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 8 w Otwocku odbyła się 
kolorowa i ciekawa impreza „Rodzinny Festyn 
Zdrowia”. Teren wokół szkoły zapełniły stoiska 
ze zdrową żywnością, fitkawiarenka, przeno-
śne laboratorium chemiczne, punkt profesjo-
nalnych warsztatów ceramicznych, wystawa 
przyrodnicza Stowarzyszenia „Chodź nad Świ-
der”, wóz strażacki i wiele innych atrakcji. Cen-
tralnym punktem festynu był konkurs kulinar-
ny Masterchef, w którym brały udział drużyny 
składające się z rodzica i dziecka. Ich potrawy 
oceniało profesjonalne jury szefów kuchni.
Zdrowy tryb życia to przede wszystkim ruch, 
a tego na pikniku rodzinnym nie zabrakło. 
Uczniowie wraz z rodzicami uczestniczyli  
w ciekawej grze terenowej wzdłuż doliny 
Świdra, zorganizowanej przez wolontariuszy 
stowarzyszenia „Chodź nad Świder”, brali 
udział w wielu konkurencjach sportowych  
i rekreacyjnych, takich jak: skoki w workach, 
taniec z balonem, kręcenie hula-hop, bie-
gi. Można było spróbować swoich sił w roz-

Święto zdrowia i aktywności
grywkach szachowych i Super Farmera oraz 
uczestniczyć w eksperymentach i doświad-
czeniach kulinarnych. Na wygłodniałych  
i spragnionych (a upał tego dnia był duży) cze-
kały zdrowe przekąski i napoje oraz owoce. 
Do dyspozycji najmłodszych był dmuchany 
zamek, malowanie buziek i zabawy w wozie 
strażackim. W czasie trwania imprezy umie-
jętności wokalne reprezentowali uczniowie 
SP nr 8, wszyscy też z zapartym tchem ogląda-
li pokaz karate w wykonaniu dziewcząt z klas 
I–IV. Czas między występami i konkurencjami 
wypełnił zespół Gaj-band, który towarzyszył 
uczestnikom festynu w godz. 10.oo–14.oo. 
Wzięciem cieszyły się stanowiska dietetyka  
i mierzenia ciśnienia, przy których gromadzili 
się rodzice. Rangę imprezy w ósemce pod-
kreśliła też wizyta prezydenta naszego miasta  
Zbigniewa Szczepaniaka, który z zaintereso-
waniem oglądał wszystkie stoiska.
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie serdecznie 
dziękują wszystkim, którzy wsparli ten rodzin-
ny festyn i włączyli się w jego organizację.
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100 lat „Liry” 
Chór „Lira” istnieje nieprzerwanie od 100 lat. Z tej 
okazji w kościele św. Wincentego á Paulo odbył się 
uroczysty koncert jubileuszowy

W niedzielę, 14 czerwca, otwocki chór „Lira” obchodził 100-lecie swo-
jego istnienia. Z tej okazji odbył się uroczysty koncert, na który zostali 
zaproszeni mieszkańcy Otwocka oraz przedstawiciele władz samorzą-
dowych. Koncert rozpoczął się od przedstawienia historii, dorobku oraz 
sukcesów chóru. Następnie na scenie wystąpił jubilat – chór „Lira” oraz 
zaproszeni goście – Orkiestra Sinfonia Nova dyrygowana przez Łukasza 
Wojakowskiego i soliści: Barbara Sobstyl-Szczerbaczewicz, Sebastian 
Gunerka oraz Mariusz Cyciura. Wystąpienia zostały nagrodzone grom-
kimi brawami. Podziękowania, życzenia długowieczności oraz wielu 
sukcesów złożyli prezydent miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak,  
ks. Sankowski oraz reprezentanci parafii na Kresach. 

Chór „Lira” powstał w 1915 roku. Jego założycielem był Jan Male-
szewski, który prowadził zespół do 1944 roku. Do dziś chór był dyrygo-
wany przez pięć osób. Od 2001 roku jest prowadzony przez Czesława 
Woszczyka. Chór „Lira” ma na swoim koncie wydane cztery płyty. Jest 
laureatem wielu konkursów, przeglądów oraz zagrała wiele koncertów. 

Gratulacje z okazji jubileuszu na ręce dyrygenta Czesława Woszczyka 
składa prezydent Zbigniew Szczepaniak

Lech Barszczewski z chóru „Lira” prezentuje pamiątkową statuetkę 
od prezydenta miasta Otwocka



23ŚRODOWISKOSAMORZĄD 279INWESTYCJE 23RELACJA

III Festiwal 
SaCROSONG

Laureaci 2015:

Chóry:
1. Ex aquo – Chór Archikatedralny, Warszawa; „Con Fuoco” z parafii 
pod wezwaniem św. Józefa Opiekuna Pracy, Warszawa Józefosław
2. Schola „Cantorum Maximilianum” z parafii pod wezwaniem  
św. Maksymiliana, Błota
3. Chór „Kraj Rodzinny” z Baranowicz, Białoruś

zespoły: 
1. „Trio FIORI” z kościoła pod wezwaniem Franciszka z Asyżu  
w Warszawie
2. „Gaudentes” z parafii pod wezwaniem Zesłania Ducha Święte-
go, Ząbki
3. Ex aquo – „Cantuc Cordis” Mińsk, Białoruś; „FLAMAY” z Ząbek.
Wyróżnienie: za artyzm akustyczny i wizualny dla zespołu Turgie-
lanki z Litwy

Schole: 
1. „Ziarenka Misyjne” z parafii pod wezwaniem św. Teresy od Dzie-
ciątka Jezus, Otwock- Świder
2.  Schola z parafii pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego, Ząbki
3. Schola z parafii pod wezwaniem św. Mateusza, Dawidy Bankowe
Wyróżnienie: za piosenkę „Matko Boża” dla scholii „Dzieci Boże” 
z parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, Józefów 

Łącznie 18 chórów, zespołów oraz scholi wzięło udział 
w tegorocznej edycji konkursu piosenki i pieśni religijnej 
Sacrosong Diecezji Warszawsko-Praskiej. Festiwal od-
był się w parafii Matki Bożej Królowej Polski na Kresach

Już po raz trzeci odbył się festiwal Sacrosong, który z roku na rok przy-
ciąga coraz większą rzeszę sympatyków. Głównym celem Sacrosongu 
Diecezji Warszawsko-Praskiej jest oddanie chwały Bogu oraz podzię-
kowanie za Jego dary dla ludzi. W tegorocznej edycji Sacrosong wy-
stąpiło łącznie 18 zespołów, schol i chórów. Śpiewom przysłuchiwali 
się m.in. ks. bp Marek Solarczyk, prezydent miasta Otwocka Zbigniew 
Szczepaniak oraz prezes OPWiK Mieczysław Kostyra.
Festiwal został podzielony na dwa dni – 6 czerwca, w sobotę, jury 
przesłuchało zgłoszone zespoły i wyłoniło laureatów. Uczestnicy wy-
konywali zarówno te znane tradycyjne utwory, jak i zupełnie nowe, 
przygotowane specjalnie na to wydarzenie. Jury oceniało treść prze-
słanych utworów oraz umiejętności wykonawcze. Szczególną uwagę 
przywiązywano do utworów nowych – interpretowano i oceniano, czy 
dany utwór nadaje się do śpiewania podczas liturgii. Laureaci wyłonie-
ni przez jury wzięli udział w koncercie, który odbył się po wieczornym 
nabożeństwie w niedzielę, 7 czerwca. W trakcie koncertu Stowarzysze-
nie „Klub Twórczego Myślenia” odznaczyło ks. Jana Śmigasiewicza dy-
plomem „Homo Creator Laureatus”. Odznaczenie zostało wręczone za 
wieloletnią współpracę oraz zaangażowanie w działalność społeczną. 
Laureatom nagrody wręczali: prezydent Zbigniew Szczepaniak,  
bp Marek Solarczyk oraz prezes OPWiK Mieczysław Kostyra.

Nagrody laureatom wręczali: (od lewej) Prezes OPWiK Mieczysław 
Kostyra, prezydent miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak oraz  
ks. bp Marek Solarczyk
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Pierwsze Otwarte Mistrzostwa Mazowsza we Freesty-
le’u na Rolkach odbyły się w dniach 20–21 czerwca na 
terenie LO nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Otwocku. 
Zawody objął patronatem honorowym Polski Związek 
Sportów Wrotkarskich oraz prezydent miasta Otwocka 
Zbigniew Szczepaniak

Organizatorem zawodów był Uczniowski Klub Sportowy Wil-
ki Otwock. Rywalizacja miała charakter otwarty – mogła w nich 
wziąć udział każda chętna osoba, która uiściła opłatę startową 
oraz  zarejestrowała się w biurze zawodów bądź na stronie inter-
netowej. Zawody otrzymały rangę I Otwartych Mistrzostw Mazow-
sza we Freestyle’u na Rolkach oraz są zaliczane do World Slalom 
Series. Zawodnicy biorący udział w konkurencjach Speed, Free 
Jump i Battle uzyskiwali punkty do klasyfikacji WSS. 
W trakcie mistrzostw odbyły się konkurencje zaliczane do świa-
towej rangi. Dodatkowo zawodnicy mogli wziąć, udział w otwar-
tych zawodach przeznaczonych dla zawodników, którzy uprawiają 
różne rodzaje rolkarstwa – amatorzy, freestylowcy, rolkarze jazdy 
szybkiej. Konkurencjami tymi były: Limbo Skating – przejazd na 
rolkach pod tyczką, symulacja jazdy miejskiej Bladecross oraz Mini 
Bladecross (dla dzieci w wieku 5–15 lat).
Na uczestników w czasie zawodów czekało wiele atrakcji, m.in. pokaz 
Roller Derby w wykonaniu Worst Warsaw Derby Team, pokaz syn-
chronicznej jazdy figurowej przygotowany przez Warszawską Między-
uczelnianą Selekcję AZS Łyżwiarstwa Figurowego.

biegaliśmy przez 24 h!
W dniach 26–27 września na terenie Otwockiego Klubu Sportowego 
START odbyła się druga edycja 24-godzinnego biegu! Organizatorem 
biegu był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Marii 
Konopnickiej. Bieg cieszył się dużym zainteresowaniem i przez całe  
24 h bieżnia tętniła życiem. W biegu wzięło udział 237 osób, które 
łącznie przebiegły 1281 km. Rekordowe 100 okrążeń (40 km) prze-
biegli Jakub Skoczek oraz Arkadiusz Sypek. Osoby po przebiegnięciu 
otrzymywały pamiątkowe certyfikaty i koszulki.
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Zakończenie sezonu 
Otwockiej Ligi Piłkarskiej

I LIGa
miejsce nazwa klubu Punkty bramki

1 wuwuzele 60 134–51
2 Lucart 58 150–42
3 kelnerzy z San Lorenzo 58 153–59
4 respect 35 96–76
5 nova oil 34 93–98
6 Valcom nieruchomości 31 90–86

7 nie do zera 28 105–123
8 meiwa 25 80–112
9 Gladiatorzy z neapolu 25 69–110

10 Szemrajówka 19 88–143

11 Drużyna 12 58–116
12 olympique Squad 0 9–106

krół strzelców i ligi – Marcin Raszka (Lucart) – 59 bramek

miejsce nazwa klubu Punkty bramki
1 (awans 
do I ligi) Spółka z o.o. 55 133–50

3 Centrex energia 41 91–68
4 Czerwone Szatany 38 108–93
5 Forever young 38 93–61
6 wolf Całowanie 29 74–63
7 F.C. telmex 22 75–121
8 FC bad boys 22 79–107
9 jabłonna 20 80–108

10 Pato team 20 75–94
11 aDhD Squad 11 73–126
12 FC byczki ... ...

II LIGa

krół strzelców ii ligi – Mateusz Brożek (Spółka z o.o.) – 35 bramek

2 (awans 
do I ligi) FC Drzewce 51 102–35

Zapraszamy nowe drużyny do 2 ligi. Kolejna edycja rusza już we wrześniu. 
Zgłoszenia: Tomasz Cymerman – WKST UM Otwocka, 22-788-37-18 sport@otwock.pl

„Otwocka Liga Piłkarska” to rozgrywki istniejące w naszej gminie od 2010 
roku. Mecze odbywają się na boiskach „Orlik”. Drużyny z I ligi grają na bo-
isku przy ul. Karczewskiej, zaś II liga rozgrywa swoje mecze na boisku przy 
ul. Narutowicza. Organizatorem turnieju jest Urząd Miasta Otwocka. 
W sezonie 2014/2015 zwycięzcą I ligi została drużyna Wuwuzele, która 
zdobyła 60 punktów. Podobnie jak w ubiegłym sezonie królem strzel-
ców został Marcin Raszka z drużyny Lucart. Zdołał strzelić przeciwnikom  
59 bramek. Rywalizacja w II lidze wyłoniła dwie najlepsze drużyny: Spółkę 
z o.o. i FC Drzewce, które uzyskały awans do I ligi. Najlepszym strzelcem  
II ligi został zawodnik Spółki z o.o. Mateusz Brożek, który strzelił 35 bramek. 
Drużynom gratulujemy wyników oraz życzymy wielu sukcesów  
w nadchodzącym sezonie 2015/2016!
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XX-lecie Szkoły Świętej Rodziny
Setki absolwentów, wykwalifikowana 
kadra pedagogiczna, 20 lat starań oraz 
nauka zgodna z duchem kościoła. Zespół 
Szkół Katolickich w Otwocku 20 czerwca 
świętował XX-lecie działania
Początki istnienia szkoły nie były łatwe. Szkoła 
podstawowa Świętej Rodziny rozpoczęła swoją 
działalność pod koniec czerwca 1995. Już we wrze-
śniu tego samego roku w murach szkoły zawitało  
108 uczniów, grono pedagogiczne i niezbędna ka-
dra administracyjna. Imię „Świętej Rodziny” przy-
jęto w 1998 roku, rok później szkołę rozbudowano 
i od września uczniowie mogli uczęszczać do Spo-
łecznego Gimnazjum nr 1. W powstaniu i funkcjo-
nowaniu szkoły bardzo duży wkład mają rodzice, 
którzy marzyli, aby ich pociechy uczyły się w środo-
wisku zgodnym z duchem Kościoła.
Uroczystość jubileuszowa odbyła się 20 czerwca  
w gmachu szkoły. W uroczystości, którą poprzedziła 
msza święta wzięli, udział absolwenci, uczniowie, 
kadra pedagogiczna oraz wiceprezydent miasta 
Otwocka Agnieszka Wilczek. Wspominano, dzięko-
wano oraz składano życzenia dalszej owocnej pracy 
oraz wielu sukcesów. Uczniowie szkoły przygotowali 
występ artystyczny – inscenizację wierszy Jana Brze-
chwy „Akademia Pana Kleksa”.

Z okazji Jubileuszu 20-lecia istnienia Zespołu 
Szkół Katolickich im. Świętej Rodziny w Otwocku 
w imieniu własnym,  władz Otwocka oraz miesz-
kańców,  Pani Dyrektor Danucie Walasek, Gro-
nu Pedagogicznemu, Pracownikom, Uczniom, 
Rodzicom oraz wszystkim Absolwentom składam 
serdeczne gratulacje i wyrazy uznania. 
Jubileusz 20-lecia to czas na tyle długi, by po-
zwolił przywołać wspomnienia o pięknych kar-
tach historii tej Szkoły oraz ludzi, którzy ją 
współtworzyli ciężką i odpowiedzialną pracą na 
rzecz edukacji najmłodszych mieszkańców nasze-
go miasta i regionu.
Trudno być obojętnym wobec miejsca, w którym zo-
stawiło się część życia. Historia szkoły wpisuje się 
w historię egzystencji jej absolwentów. Wychowa-
nie w duchu wierności Ewangelii i edukacja na naj-
wyższym poziomie stanowią o rozwoju osobowości, 
kształtowaniu charakterów oraz zachowań warto-
ści życia, które będą procentować w przyszłości.
Życzę wszystkim Uczniom, aby zdobyta wiedza 
zaowocowała sukcesami w dorosłym życiu, a Ro-
dzicom satysfakcji z osiągnięć ich dzieci.
Pani Dyrektor, Pedagogom i Pracownikom ży-
czę dalszych sukcesów zawodowych, spełnienia 
wszystkich planów i zamierzeń oraz jeszcze wielu 
pięknych Jubileuszy.

Zbigniew Szczepaniak
Prezydent Miasta Otwocka Pamiątkową statuetkę dyrektor ZSK Świętej Rodziny wręczyła wiceprezydent Agnieszka Wilczek
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RESTauRa na dobry początek zmian

Przedstawiony został na nim projekt, w którym, jako partner 
wiodący, uczestniczy Otwock.
Głównym założeniem projektu RESTAURA jest wypracowanie 
mechnizmów umożliwiających przeprowadzenie rewitalizacji 
zdegradowanych obszarów miejskich i obiektów dziedzictwa 
kulturowego, upowszechnienie stosowania formuły partnerstwa 
publiczno-prywatnego (PPP) w procesach rewitalizacyjnych oraz 
zwiększenie dostępu do wiedzy eksperckiej.
Władze Otwocka wraz z Instytutem Projektów Europejskich  
i Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 13 kwietnia br. 
złożyły wniosek w ramach Programu Interreg dla Europy Środko-
wej. Wniosek ten zyskał pozytywną ocenę merytoryczną. Poza 
Otwockiem w programie uczestniczą trzy miasta: chorwacki Bu-
zet, słoweńska Nova Gorica i słowacka Bańska Bystrica.
W ramach prac przewidziano wiele elementów, które pozwolą 
na stworzenie pełnych założeń i planów programu rewitalizacji 
Otwocka. Po uzyskaniu dofinansowania powstaną nowy program 
Rewitalizacji Miasta Otwocka, dokumentacja PPP uwzględniająca 
analizy finasowe, techniczne i prawne oraz projekty architekto-
niczne zagospodarowania centrum miasta. Stworzenie nowego 
oficjalnego planu rewitalizacji jest niezwykle istotne, gdyż zgodnie  
z założeniami Narodowego Planu Rewitalizacji 2022, objęcie da-
nego obszaru programem rewitalizacji będzie stanowiło podsta-
wę wspierania go w ramach instrumentów i narzędzi na poziomie 
lokalnym, krajowym oraz unijnym w perspektywie 2014–2020.
W projekcie, prócz miast, które mają zostać objęte procesami 
rewitalizacyjnymi, uczestniczy 12 instytucji eksperckich z Polski 
i Europy. Są wśrod nich instytuty opracowujące strategie współ-
pracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, jednostki 
badawcze zajmujacą się zabytkami i dziedzictwem kulturowym 

oraz instytucje współpracujące w ramach pozyskiwania dofinan-
sowań z programów Unii Europejskiej.
W Otwocku, w ramach kosztów kwalifikowanych, planowane jest 
wprowadzenie programu pilotażowego stanowiącego wzorzec 
dla innych miast. Zawiera się w trzech punktach:
1. Duży projekt ppp rewitalizacyjnego obejmować będzie te-
ren PKP i centrum miasta w obszarze zakreślonym ul. Orlą, pod 
Zegarem, Świderską i Andriollego (w wersji rozszerzonej także  
ul. Armii Krajowej/Staszica). Istnieje szansa na rozbudowanie 
dziełań w stronę ul. Kościelnej i Warszawskiej. Projekt bazuje 
na doświadczeniach projektów w Sopocie (rewitalizacja dworca  
i ul. Bohaterów Monte Cassino). Podobny projekt rewitalizacyjny 
planowany jest na obszarze Wyspy Spichrzów w Gdańsku.
2. Opracowanie programu partnerstwa Miasta Otwocka z NGO 
w ramach PPP i koncesji w obszarze ochrony dziedzictwa kultu-
rowego oraz sportu i turystyki wzorem projektów realizowanych 
np. w Kowarach.
3. Sprecyzowanie zasad współpracy z mieszkańcami/NGO, w sze-
rokim sensie PPP i współpracy na rzecz rewitalizacji – wdrożenie 
programów wsparcia remontów i projektów budowlanych wpi-
sujących się w rewitalizację zgodnie z przyjętą strategią.
Planowane jest szerokie zaangażowanie społeczeństwa oraz 
kluczowych interesariuszy w ramach partycypacji społecznej  
w procesie przygotowania, a później wdrażania zaplanowanych 
działań.
Przybliżony budżet projektu to ok. 2,3 mln euro, z czego  
ok. 400 tys. euro przewidziane jest na finansowanie działań  
w Otwocku. Poziom finansowania w ramach programu to  
85–100% kosztów. Projekt realizowany będzie od stycznia 2016 
roku do grudnia 2018 roku.

Małgorzata Steckiewicz z Instytutu Projektów Europejskich Bartosz Korbus z Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

„Wbrew obiegowej opinii (rewitalizacja) to nie tylko remont zabytków, to kompleksowe działania, mające na celu ożywienie 
gospodarcze miasta, uaktywnienie, poprzez zwiększenie miejsc pracy, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozwój 
turystyki, integrację mieszkańców i stworzenie odpowiednich warunków dla inwestorów. O tym, że w Otwocku rewitalizacja 
jest niezbędna, wiedzą wszyscy. Teraz należy znaleźć sposób, aby móc to przedsięwzięcie zrealizować” – powiedział Zbigniew 
Szczepaniak podczas spotkania z otwockimi radnymi i Radą Przedsiębiorców, jakie odbyło się 8 czerwca br. w auli otwockiego magistratu.
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II Zlot bMW Otwock
W ubiegłym roku – 16 listopada odbyła się I edycja Charytatywnego Zlotu BMW Otwock. Organizatorzy zapo-
wiadali, że po sukcesie pierwszej edycji nie spoczną na laurach i zrobią wszystko, aby to wydarzenie na stałe 
zapisało się w kalendarzu otwockich imprez. Jak widać – dotrzymali obietnicy
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21 czerwca bieżnia stadionu miejskiego OKS 
Otwock zmieniła się w parking dla uczestni-
ków II Charytatywnego Zlotu BMW Otwock. 
Impreza zorganizowana pod honorowym 
patronatem prezydenta miasta Otwoc-
ka Zbigniewa Szczepaniaka przyciągnęła 
wielu pasjonatów motoryzacji. W tym 
roku przyjechało ponad 100 samochodów 
BMW z Otwocka i okolic, Radomia, Kozie-
nic, Warszawy, Piaseczna. Organizator im-
prezy – Stowarzyszenie Sportowy Otwock 

zadbał o atrakcje dla uczestników. Każdy 
zainteresowany mógł zaprezentować swój 
samochód oraz powalczyć o nagrodę. Wy-
różnionych zostało 10 aut, które zafascy-
nowały jury swoją historią, tuningiem czy 
wyglądem – laureaci otrzymali pamiąt-
kowe Złote Tłoki oraz nagrody rzeczowe. 
W trakcie zlotu można było wylicytować 
przejażdżkę 400-konnym BMW E30 M3, 
E36 GTR oraz Porsche 911. Wśród samo-
chodów znalazło się wiele intersujących 
egzemplarzy bawarskiej marki: zabytko-
we BMW E30 Pani Agnieszki, BMW E38  
z najszerszymi oponami w Polsce czy wy-

żej wspomniane sportowe BMW E30 M3  
i E36 GTR. Organizatorzy podczas trwają-
cej w czasie zlotu zbiórki charytatywnej 
zebrali blisko 3 tysiące złotych, które zo-
stały przeznaczone na pomoc dla dzieci  
z domu dziecka przy ul. Prądzyńskiego. 

Serdecznie dziękujemy 
Prezesowi Firmy DAR 

Dariuszowi Dziurdziakowi 
oraz pracownikom Wydziału 

Inwestycji UM Annie Gut 
i Ireneuszowi Dołędze–Otockiemu 

za pomoc w budowie 
ściany promocyjnej 
Miasta Otwocka.
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Badania próbek wody pobranych ze Świdra w okolicach Otwockiej 
Plaży Miejskiej potwierdziły, że rzeka jest czysta. Analizę przepro-
wadziło laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej na zlecenie Miasta Otwocka.

Teatr Stajnia
W filmie premiera oznacza, że wszystko jest skończone, 
możesz już tylko usiąść w fotelu i patrzeć. A w teatrze to 
dopiero początek

Słowa Barnarda Showa doskonale opisują atmosferę tegorocznej pre-
miery, ósmego już sezonu amatorskiego Teatru Stajnia, która odbyła 
się 27 czerwca nad Świdrem.
Teatr Stajnia to grupa pasjonatów od 2007 roku skupiająca w swo-
im gronie mieszkańców Otwocka i okolic. Jej „dobrym duchem”  
i autorką scenariuszy jest Anna Maria Pałasińska, podczas ostatniej 
premiery debiutująca swoją pierwszą powieścią. To za jej sprawą  
i aktorów, których potrafiła „przyciągnąć” do swojego teatru, wśród 
widzów panowała atmosfera niemal rodzinnego pikniku. Sztuka „Cud 
nocy czerwcowej” oparta została na motywach siedmiu sztuk Wilia-
ma Szekspira. Lekka i przyjemna, z dużą dozą humoru była doskonałą 
rozrywką dla widzów. W teatrze Stajnia niezwykła jest także sama for-
muła spektakli. Odbywają się na... podwórku, przy wybiegu dla koni. 
Każdy z uczestników wędruje do Świdra z koszykiem wiktuałów, bo 
tradycją już jest, że po spektaklu aktorzy wraz z widzami biesiadują 
przy ognisku. W rolach głównych wystąpili: Ewa Budzińska i Wacław 
Jarzębiński. Gościnnie udział wzięli uczniowie 21 Gimnazjum przy 
ognisku Dziadka Lisieckiego w Świdrze.
Gratulujemy udanej premiery i życzymy, aby na każdym spektaklu wi-
downia była tak pełna jak na tegorocznej premierze.

ŚWIdER jest CZySTy!
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