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Cześć i chwała Bohaterom!
„Dziś idę walczyć – Mamo! Może nie wrócę więcej, Może mi przyjdzie polec tak samo Jak, tyle, tyle tysięcy.” 
Tak pisał w 1944 roku Józef Szczepański podczas największego zrywu bojowego Armii Krajowej. Dokładnie  
71 lat temu 1 sierpnia o godzinie 17 w Warszawie wybuchło powstanie. 71 lat temu żołnierze lokalnego zgrupo-
wania AK „Fromczyn” wyruszyli z odsieczą walczącej Stolicy

Co roku cała Polska 1 sierpnia czci pamięć o Powstańcach. 
W Otwocku obchody 71. rocznicy wybuchu Powstania War-

szawskiego odbyły się przy Skwerze Szarych Szeregów. 
Punktualnie o godzinie „W” – 17.00 zabrzmiał dźwięk 
syren oznajmiający rozpoczęcie jubileuszu. Przy pomni-
ku powstańczej opaski zgromadzili się przedstawiciele 
otwockiego samorządu, członkowie Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej, poczty sztandarowe lokalnych instytucji 

i organizacji, harcerze, kibice oraz mieszkańcy. Otwoc-
kie władze reprezentował Prezydent Zbigniew Szcze-

paniak, Wiceprezydent Agnieszka Wilczek oraz 
Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Margiel-

ski. – Liczebność i wyposażenie wyszkolonego 
wojska Niemiec hitlerowskich zdecydowanie 

przewyższały nieregularne oddziały AK,  
a mimo to powstańcy walczyli o polską sto-
licę – serce państwowości – przez  63 dni. 
W odwecie okupant zamordował więk-

szość pojmanych powstańców i setki tysięcy 
ludności cywilnej, a Warszawę doszczętnie 
zniszczył. Dziś uczestnikom Powstania War-
szawskiego jesteśmy winni wdzięczność, pa-
mięć i szacunek. Bohaterowie sprzed 71 lat 
pokazali nam, jak zjednoczyć siły w obliczu 
wspólnej walki z bestialstwem, niegodziwo-
ścią i okrucieństwem. Walczyli razem ramię 
w ramię, bez względu na płeć, wiek, pocho-
dzenie czy poglądy. Ich najwyższym celem 
i dobrem była Ojczyzna. Ojczyzna wolna  
i niepodległa – w swoim wystąpieniu mówił 
Prezydent Zbigniew Szczepaniak. 
Po złożeniu wieńców i zapaleniu zniczy 
pod pomnikiem zgromadzeni udali się do 
kościoła pw. św. Wincentego á Paulo, gdzie 
odbyła się msza w intencji Powstańców 
Warszawskich. 
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Nowy komendant
Inspektor Dariusz Zalesiński został nowym komendantem 
Komendy Powiatowej Policji w Otwocku. 29 lipca przed 
budynkiem komendy w Otwocku odbyło się uroczyste po-
witanie nowego komendanta. 
Nowego komendanta powitał zastępca Komendanta Stołecznego Policji  
w Warszawie podinspektor Hubert Kowalczewski, policjanci, pracownicy 
komendy, samorządowcy oraz zaproszeni goście. Na mocy rozkazu odczy-
tanego przez zastępcę naczelnika wydziału kadr Komendy Stołecznej Policji – Ilonę Bednarczyk, dotychczasowy komendant Powiatowy Policji 
w Grodzisku Mazowieckim – inspektor Dariusz Zieliński został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku. W imie-
niu samorządowców wypowiedział się Wicestarosta Otwocki Paweł Rupiewski, który  w swoim przemówieniu życzył nowemu komendantowi 
wielu sukcesów oraz wyraził nadzieję na dobrą współpracę z samorządem. 

Paulina Guba na podium!
Wychowanka lekkoatletycznej sekcji OKS Start Otwock, specjalizu-
jąca się w pchnięciu kulą – Paulina Guba – znakomicie spisała się na  
XXVIII Letniej Uniwersjadzie w Korei.
Po pchnięciu w pierwszej kolejce 17,37 i w drugiej 17,34 w kolejnej serii uzyskała 
aż 17,94, bijąc w ten sposób swój rekord życiowy i uzyskując wynik lepszy od 
minimum PZLA na sierpniowe mistrzostwa świata. Wywalczyła dla Polski srebrny 
medal. Wynik Pauliny jest najdalszym pchnięciem biało-czerwonej kulomiotki od 
2008 roku i uplasował ją na 6. miejscu w polskich tabelach historycznych. – Pro-
szę przyjąć słowa uznania i gorące podziękowania za wybitne osiągnięcia sporto-

we na arenie krajowej i międzynarodowej. Pani talent sportowy, zaangażowanie i silna osobowość pozwoliły godnie reprezentować Otwocki 
Klub Sportowy „START”, Miasto Otwock oraz Polskę na wielu zawodach sportowych. Życzę Pani dużo zdrowia, wytrwałości niezbędnej do 
osiągania dalszych sukcesów sportowych i spełnienia marzenia, jakim będzie start w koszulce narodowej na XXXI Letnich Igrzyskach Olim-
pijskich w brazylijskim Rio de Janeiro w 2016 roku – mówił Prezydent Zbigniew Szczepaniak 30 lipca podczas Sesji Rady Miasta, na którą 
została zaproszona Paulina Guba. 

Chłopecką 
zastąpi Rosłaniec
Zmiana na stanowisku dyrektora Oświaty Miejskiej 
w Otwocku.

Wraz z końcem lipca na emeryturę przeszła Ewa Chłopecka, dyrek-
tor Oświaty Miejskiej w Otwocku. W wyniku ogłoszonego konkursu, 
nowym dyrektorem otwockiej oświaty zostanie Edyta Rosłaniec. 
Nowa szefowa oświaty jest obecnie dyrektorem Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Otwocku, a wcześniej pracowała w Szkole Podstawowej 
nr 6. Komisja konkursowa bardzo wysoko oceniła autorską koncep-
cją „Modelu Zarządzania Oświatą Miejską w Otwocku”. 

Prezydent i Przewodniczący Rady gratulują Paulinie Gubie 
osiągniętych wyników

Prezydent dziękuje za pracę Ewie Chłopeckiej Edyta Rosłaniec
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Słowami podziękowania za policyjną 
nie zawsze łatwą służbę pełniący obo-
wiązki Komendanta Powiatowego Policji  
w Otwocku podinspektor Andrzej Karpiński 
rozpoczął uroczystość Święta Policji. Szcze-
gólne słowa uznania skierował do pełnią-
cych policyjną służbę kobiet, bowiem w tym 
roku przypada 90. rocznica wstąpienia do 
naszej formacji pierwszych pań.
Zarówno policjanci, jak i ich goście spotkali 
się na uroczystym apelu w Sali Powiatowe-
go Młodzieżowego Domu Kultury. Uroczy-
sty apel poprowadził podinspektor Paweł 
Gniadek – naczelnik wydziału wspomaga-
jącego KPP w Otwocku.
Swoją obecnością zaszczycili nas między in-
nymi: Z-ca Komendanta Stołecznego Polcji 
podinspektor Hubert Kowalczewski,  Wicesta-
rosta Powiatu Otwockiego Paweł Rupniew-
ski; Zbigniew Szczepanik – Prezydent Mia-
sta Otwocka, Komendant Powiatowy Policji  
w Piasecznie inspektor Robert Kokoszka, Ko-
mendant Powiatowy Policji w Legionowie 
inspektor Waldemar Perdion, Naczelnik Wy-
działu Zaopatrzenia KSP Małgorzata Kostrze-
wa, Dyrektor Wojskowego Ośrodka Farmacji 
płk Krzysztof Kaczmarek, Prokurator Rejono-
wy w Otwocku Jolanta Łubkowska oraz de-
legacje samorządów miejskich i gminnych  
z całego powiatu. Cieszyła nas obecność 
przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, 
Straży Miejskich i Nadleśnictwa Celestynów.

Obchody Święta Policji w Otwocku
Z okazji Święta Policji, serdeczne słowa podziękowania za codzienną służ-
bę wszystkim policjantkom i policjantom złożył w swoim przemówieniu  
p.o Komendant Powiatowy Policji w Otwocku podinspektor Andrzej Karpiń-
ski. Szczególne słowa uznania skierował do kobiet w związku z przypadają-
cą w tym roku 90. rocznicą rozpoczęcia pełnienia przez nie służby w policji.

W tym szczególnym dniu zostały wręczone 
odznaki i akty mianowania. 5 funkcjona-
riuszy otrzymało odznaki „Zasłużony poli-

cjant” i „Za długoletnią służbę”. Łącznie na 
wyższe stopnie policyjne awans otrzymało 
51 policjantów. Ponadto złotą odznakę 
„Zasłużony dla Policji” przyznaną przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych Teresę Pio-
trowską otrzymał Burmistrz Józefowa Sta-
nisław Kruszewski.
Podczas uroczystości wręczone zostały 
również odznaczenia związkowe, które wy-
różnionym funkcjonariuszom oraz dwóm 
pracownikom cywilnym wręczał przewod-
niczący związków zawodowych w KPP 
Otwock asp. sztabowy Dariusz Szopa.
Do wyjątkowo miłych chwil należały ży-
czenia przekazywane policjantom przez 
przybyłych gości. Były to podziękowania 
za wkład podległych otwockiej komen-
dzie policjantów w działania zmierzające 
do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa 
wśród obywateli.
W imieniu samorządu złożyli je Wicestaro-
sta Powiatu Otwockiego Paweł Rupniew-
ski, oraz Wójt gminy Wiązowna Janusz 
Budny.
Dzisiejszą uroczystość uświetnił również 
poczet sztandarowy z Zespołu Szkół Ga-
stronomiczno-Ekonomicznych w Otwocku. 
Podziękowania za pomoc w organizacji 
dzisiejszej uroczystości przekazujemy dy-
rekcji i pracownikom Powiatowego Domu 
Kultury.
 

kom. Jarosław Sawicki
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otwock.pl bez barier
 
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przedstawiło listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie na bu-
dowę/modernizację strony internetowej dla osób niepełnosprawnych. Spośród 126 zwycięskich podmiotów 
Miasto Otwock zajęło wysokie 5. miejsce.
Na mocy rozporządzenia wydanego 12 kwietnia 2012 roku przez Radę Ministrów określono termin, do którego serwisy realizujące zadania 
publiczne muszą być dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników. Dostępność serwisu określa się poprzez takie aspekty jak: pełen 
dostęp do treści, informacje zamieszczane prostym, zrozumiałym językiem oraz nawigacja, która umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję 
z serwisem. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ogłosiło konkurs, w którym nagrodami było dofinansowanie projektów modernizacji/
budowy serwisów przyjaznych dla każdego użytkownika. W sumie wpłynęło 198 wniosków z projektami. 24 lipca 2015 ogłoszono wyni-
ki. Spośród zgłoszonych wniosków wybrano 126 podmiotów, których projekty były najlepsze. Miasto Otwock zajęło wysokie 5. miejsce. 
Planowany koszt inwestycji pod nazwą „Otwock.pl bez barier” to 105 790 zł, z czego aż 84 632 zł zostaną pokryte dzięki dofinansowaniu 
z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji!

Rok 2016 – Rokiem Jubileuszu
Miasto Otwock przygotowuje się do przyszłorocznego jubileuszu 100-lecia Nada-
nia Praw Miejskich. Powołano komitet organizacyjny, który rozpoczął już pracę

Rada Miasta Otwocka w dniu 23 czerwca br. 
podjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia roku 
2016 – Rokiem Obchodów Jubileuszu 100-le-
cia Nadania Praw Miejskich Miastu Otwock. 
W uzasadnieniu podjętej uchwały czytamy: 
„Miasto Otwock uzyskało prawa miejskie  
9 listopada 1916 roku. Historia Otwocka roz-
poczyna się w II połowie XIX wieku, kiedy to 
miasto  zauważono jako tereny rekreacyjne  
o unikalnym mikroklimacie. Przez dziesię-
ciolecia Otwock słynął jako ośrodek letni-
skowo-uzdrowiskowy. Bliskość Warszawy  
i dostępność komunikacyjna, położenie 
wśród lasów Mazowieckiego Parku Krajo-
brazowego stwarzały korzystne perspektywy  
i sprzyjały dynamicznemu rozwojowi mia-
sta.   W 2016 roku przypada 100-lecie mia-
sta, okoliczność ta wymaga wyjątkowych 
i szczególnych poczynań. Podjęcie kroków 
zmierzających do przygotowania obchodów 
jubileuszu  wpłynie korzystnie na umocnie-
nie tożsamości lokalnej jego mieszkańców 
i zachowanie dziedzictwa kulturowego dla 
przyszłych pokoleń. Przyczyni się także do 
wzrostu uczestnictwa otwocczan w odbio-

rze 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 zasłu-
guje na szczególne uhonorowanie”.
W ślad za podjętą uchwałą 17 lipca br. Pre-
zydent Miasta Otwocka wydał zarządzenie  
w sprawie powołania Komitetu Organiza-
cyjnego Obchodów Jubileuszu 100-lecia 
Nadania Praw Miejskich Miastu Otwock. 
W skład komitetu weszli: wiceprezydent 
Agnieszka Wilczek, jako przewodnicząca, 
dyrektor Otwockiego Centrum Kultury Se-
bastian Rakowski jako wiceprzewodniczący, 
a także: Agnieszka Dąbrowska – inspektor 
Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki, Leszek 
Korczak – artysta i animator kultury, Stanisław 
Zając – historyk, Patryk Popis – animator kul-
tury, Michał Łabudzki – przedstawiciel Hufca 
ZHP Otwock, Anna Pawełek – przedstawiciel 
Prezydenta Miasta Otwocka, Anna Szymań-
ska-Petryk – przedstawiciel Towarzystwa 
Przyjaciół Otwocka, Elwira Kowalska – przed-

stawiciel Forum Przedsiębiorczości Powiatu 
Otwockiego oraz otwoccy radni: Wojciech 
Dziewanowski i Czesław Woszczyk. 
Do zadań Komitetu Organizacyjnego Ob-
chodów Jubileuszu 100-lecia Nadania Praw 
Miejskich Miastu Otwock należy: określenie 
programu i kalendarza działań obchodów ju-
bileuszu, określenie szacunkowych kosztów 
przygotowania i przeprowadzenia obchodów 
Jubileuszu, współpraca w realizacji przedsię-
wzięć oraz wspieranie inicjatyw związanych  
z organizacją okolicznościowych imprez  
i uroczystości, popularyzacja idei jubileuszo-
wych wśród mieszkańców, informowanie  
o aktywności środowisk twórczych.
Dotychczas odbyły się dwa posiedzenia ko-
mitetu. Wstępnie określono, że imprezy 
będą organizowane w cyklu całorocznym, 
imprezy plenerowe  w miesiącach sierpień–
wrzesień, natomiast centralne uroczystości 
jubileuszowe odbędą się 9 listopada 2016 r.
Planowane jest zaproszenie przedstawicieli 
władz państwowych, wojewódzkich, powia-
towych i lokalnych. Do udziału w uroczy-
stościach jubileuszowych planowane jest 
także  zaproszenie różnych grup społecznych 
z miast partnerskich, Lennestadt – Niemcy 
oraz Saint-Amand-Montrond – Francja.
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Gdyńska utwardzona
Zakończył się remont ulicy Gdyńskiej. Prace polegały na utwardzeniu 
drogi poprzez ułożenie na niej płyt betonowych. Wykonawcą inwestycji 
wartej 80 tys. zł była firma Tomiraf z Gliny.  

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

Chodnik na Okrzei

Remont Narutowicza
Zarząd Dróg Powiatowych przystąpił do długo oczekiwanego remon-
tu ulicy Narutowicza. Roboty drogowe są dofinansowane z budżetu 
Miasta Otwocka
Rozpoczął się remont ulicy Narutowicza – na dwóch odcinkach:  
750 metrów od sklepu w Świerku do granicy miasta Otwocka oraz  
750 metrów od Świerku w kierunku Jabłonny. Dodatkowo, ZDP zamie-
rza spożytkować 200 tys. zł dotacji z Miasta Otwocka na wyremonto-
wanie ul. Narutowicza od OSP Jabłonna w kierunku Otwocka.



Firma Tomiraf, która wygrała przetarg na realizację zadania została już 
wprowadzona na teren budowy. Prace rozpoczęły się w pierwszych 
dniach sierpnia.
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Asfaltową ulicą z Okrzei do Kraszewskiego
Przetarg rozstrzygnięty, a wykonawca wyłoniony. Miasto Otwock właśnie rozpoczęło jedną z największych inwestycji drogowych w tym 
roku – budowę ulic Generalskiej i Hallera wraz z parkingami, chodnikami, ścieżką rowerową i pasem zieleni

Prawie 1,4 mln zł Otwock wyda w tym roku na budowę infrastruktury 
drogowej na osiedlu Morskie Oko. Inwestycja jest kontynuacją roz-
poczętej w ubiegłym roku budowy ulicy Generalskiej – na odcinku od 
skrzyżowania z ulicą Kraszewskiego do wjazdu na osiedle. W tym roku 
wykonana będzie nawierzchnia ulicy Hallera (od skrzyżowania z ulicą 
Okrzei i ulicą Ługi) oraz odcinek ulicy Generalskiej, aż do jezdni wy-
konanej przed rokiem. Obecna nawierzchnia – betonowe płyty zosta-
nie rozebrana, a w jej miejsce powstanie droga asfaltowa. Cały  teren 
będzie odwodniony. Ponadto, na całym odcinku – po obu stronach 
ulic Hallera i Generalskiej wybudowane zostaną miejsca parkingowe 
wykonane z kostki. Dodatkowo, od strony bloków powstanie chodnik, 
zaś po przeciwległej stronie ulicy chodnik ze ścieżką rowerową i pas 
zieleni z plenerową siłownią. 
– Inwestycja pozwoli na utworzenie ciągu komunikacyjnego, w pełni 
odwodnionego i wykonanego z nawierzchni asfaltowej, który połą-
czy ulicę Okrzei z ulicą Kraszewskiego – mówi prezydent Zbigniew 
Szczepaniak. – Rozwiązujemy więc problem braku komfortowego wy-
jazdu z osiedla Hallera oraz braku miejsc parkingowych i tworzących 
się rozlewisk. Mieszkańcy będą mogli swobodnie wyjechać zarówno  
w kierunku Wału Miedzeszyńskiego (ulicą Generalską), jak i w kierun-
ku centrum Otwocka (ulicą Okrzei i Batorego) – dodaje. Schemat prezentujący inwestycję

Odcinek ulicy Generalskiej wybudowany w 2014 roku Odcinek ulicy Generalskiej, który zostanie wybudowany w tym roku

Odcinek ulicy Hallera, który zostanie wybudowany w tym roku Odcinek ulicy Hallera, który zostanie wybudowany w tym roku
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Będzie nowe 
boisko przy 
Gimnazjum 
nr 2
Rozpoczęła się budowa boiska wielofunkcyjne-
go przy Gimnazjum nr 2 w Otwocku. Miasto 
Otwock, które realizuje inwestycję, wprowa-
dziło na teren wykonawcę, który ma trzy mie-
siące na wykonanie nowoczesnego obiektu.

Asfaltowe boisko, z którego dotychczas 
korzystali uczniowie Gimnazjum nr 2 przy 
ulicy Poniatowskiego w Otwocku, zostanie 
niebawem rozebrane. W jego miejscu po-
wstanie nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt 
ze sztuczną nawierzchnią. Boisko do piłki 
nożnej będzie posiadało możliwość wydzie-
lenia w swoim obrębie dwóch boisk do piłki 
ręcznej lub koszykowej. Ponadto wykonana 
zostanie bieżnia do skoku w dal oraz stano-
wisko do rzutu piłką. Obiekt będzie ogrodzo-
ny, a w jego pobliżu zostaną ustawione ław-
ki. Firma Ziel-Bud, która wygrała przetarg na 
realizację inwestycji, właśnie przystąpiła do 
wykonania zadania. Ma trzy miesiące na jego 
zakończenie. Inwestycja jest finansowana  
z budżetu Miasta Otwocka, w którym prze-
znaczono na nią 650 tys. zł. 

Nowe siłownie
Już pod koniec sierpnia otwocczanie z okolic osiedla Czaplickiego  
i z „Złoty Trójkąt” oraz mieszkańcy Wólki Mlądzkiej będą mogli korzy-
stać nowych siłowni plenerowych

Instalacje zostały stworzone z myślą promocji sportu w mieście 
oraz zachęcenia mieszkańców do aktywnego i zdrowego try-
bu życia. Koszt obu inwestycji to ponad 47 tys. zł. Przy osiedlu 
„Złoty Trójkąt” zostały ustawione trzy urządzenia, z kolei przy 
boisku w Wólce Mlądzkiej – dwa. W ramach inwestycji przy 
siłowniach zostaną postawione jeszcze kosze na śmieci, ławki 
oraz stojaki rowerowe. 

Siłownia plenerowa przy ul. Reymonta Siłownia plenerowa w Wólce Mlądzkiej
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Nowe place zabaw w przedszkolach
Zakończyła się budowa placów zabaw przy Przedszkolu nr 20 w otwockim Mlądzu oraz przy Przedszkolu nr 3 przy ulicy Jodłowej. Prace 
związane z rozbudową infrastruktury sportowo-rekreacyjnej są finansowane z budżetu Miasta Otwocka

Od podstaw wybudowano w tym roku plac zabaw przy Przedszkolu  
nr 20. Dzieci będące pod opieką placówki w otwockim Mlądzu będą 
mogły od września korzystać z nowoczesnego placu zabaw. W ramach 
zadania inwestycyjnego realizowanego przez Miasto Otwock wykonano 
bezpieczne podłoże na terenie sportowo-rekreacyjnym oraz zakupiono  
i zamontowano nowe zabawki. Koszt prac to niespełna 150 tys. zł.

Równolegle przystąpiono do modernizacji placu zabaw na terenie 
Przedszkola nr 3 przy ulicy Jodłowej na otwockich Kresach. Zakupiono 
i zamontowano urządzenia, wykonano ścieżki z kostki oraz zamon-
towano monitoring. Wykonano także wewnętrzne ogrodzenie placu 
zabaw na przedszkolnym terenie oraz bezpieczną nawierzchnię. Koszt 
prac to 130 tys. zł. 

Teatr pnie się w górę
Budynek Teatru Miejskiego im. Stefana Jaracza służył mieszkań-
com od 1935 roku. Od ubiegłego roku trwają prace budowlane, 
mające na celu przywrócenie budynkowi dawną świetność. Odda-
nie budynku do użytku planowane jest w 2016 roku.

Rozbudowa i remont niefunkcjonującego od 2004 roku budynku Te-
atru im. Stefana Jaracza idzie pełną parą. Inwestycja realizowana jest 

od jesieni ubiegłego roku. Wraz z zakończeniem pierwszego etapu 
inwestycji wykonano prace rozbiórkowe. Obecnie realizowany jest 
drugi etap budowy. W dalszym ciągu trwają prace murarskie. Wybu-
dowano ściany działowe, schody na piętro, pomieszczenia sanitarne, 
podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz taras widowiskowy. Wyko-
nano konstrukcję żelbetonową, na której została wykonana konstruk-
cja dachu. Trwają przygotowania do pokrycia dachu. Po zakończeniu 
tych prac budowlańcy przeniosą się do wewnątrz obiektu, aby roz-
począć prace instalacyjno-wykończeniowe. Obecnie wszystkie prace 
są realizowane zgodnie z terminem, bez żadnych opóźnień. Oddanie 
budynku do użytku jest planowane na 2016 rok.

Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20 Plac zabaw przy Przedszkolu nr 3
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Zarząd Dróg  
Powiatowych  
negatywnie  
o rondach
Zgodnie z przyjętym budżetem na 2015 rok Urząd 
Miasta Otwocka wykonał koncepcje przebudowy 
pięciu skrzyżowań dróg powiatowych. Pewna jest 
budowa ronda przy ulicy Samorządowej i Reymonta. 

Miasto Otwock wykonało koncepcje przebudowy 
pięciu skrzyżowań na drogach powiatowych. De-
cyzję o opracowaniu nowych rozwiązań w ruchu 
drogowym podjęli radni, zatwierdzając tegoroczny 
budżet. Wykonane koncepcje zostały przekazane 
do Zarządu Dróg Powiatowych. Niestety zarządca 
dróg powiatowych na terenie Otwocka większość  
z propozycji zaopiniował negatywnie. 
Wykonano koncepcję przebudowy skrzyżowania 
ulic Orlej i Powstańców Warszawy – nieopodal Pocz-
ty Polskiej. Zgodnie z zaproponowanym opracowa-
niem w miejscu obecnie funkcjonującego skompli-
kowanego skrzyżowania miałoby powstać rondo. 
ZDP propozycję odrzucił, bo zdaniem Zarządu wiąza-
łoby się to ze zbyt dużą dewastacją terenu.
Negatywnie zaopiniowano również propozycję bu-
dowy ronda na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Wawer-
skiej. Zdaniem ZDP i Powiatowego Inżyniera Ruchu 
istniejące skrzyżowanie jest oznakowane właściwie. 
Jedyną akceptowalną propozycją zmian byłoby za-
montowanie w tym miejscu sygnalizacji świetlnej.
Zarząd Dróg Powiatowych negatywnie zaopiniował 
również koncepcję budowy ronda na skrzyżowaniu 
ulic Reymonta i Żeromskiego. Zdaniem powiatowej 
służby drogowej zabudowa terenu jest położona 
zbyt blisko jezdni, a najlepszym rozwiązaniem uła-
twiającym ruch na tym newralgicznym skrzyżowa-
niu jest zamontowanie sygnalizacji świetlnej. 
Negatywnie zaopiniowano także budowę lewo-
skrętów na skrzyżowaniu ulic Karczewskiej, Matejki 
i Batorego. Miasto Otwock zgodnie z przedstawio-
ną koncepcją zaproponowało wybudowanie do-
datkowego pasa ruchu w ulicy Matejki oraz w ulicy 
Batorego, aby usprawnić ruch w tym rejonie. ZDP 
odmówił propozycji, bo zdaniem Zarządu najwła-
ściwszym rozwiązaniem problemu udrożnienia ru-
chu będzie budowa w tym miejscu ronda. 
Pozytywnie Zarząd Dróg Powiatowych ocenił pro-
pozycję budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Rey-
monta i Samorządowej. 
W związku z przekazanym przez Zarząd Dróg Powia-
towych stanowiskiem dotyczącym opracowanych 
koncepcji przebudowy dróg na terenie Otwocka, pre-
zydent przedstawi alternatywne propozycje zmian  
w funkcjonowaniu ruchu na tych skrzyżowaniach.

Koncepcja budowy lewoskrętów na skrzyżowaniu ulic Batorego, Matejki i Karczewskiej

Koncepcja budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Reymonta

Koncepcja budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wawerskiej i Szkolnej
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Remont Łukasińskiego
Firma Bruk-Bud wygrała przetarg na remont ul. Łukasińskiego. 
W ramach zadania firma położy nowy asfalt oraz wybuduje  
z kostki brukowej chodniki wraz ze zjazdami do posesji miesz-
kańców. Koszt inwestycji to ponad 600 tys. zł. Remont potrwa 
do końca października.

Nagietkowa zostanie utwardzona
Firma Tomiraf z Gliny wykona utwardzenia ulic: Nagietkowej, Ja-
śminowej, Kaczeńców oraz Konwaliowej. W ramach inwestycji na 
drogach zostaną ułożone płyty betonowe. Prace ruszą pod koniec 
sierpnia i potrwają przez około dwa miesiące. Koszt inwestycji wy-
nosi ponad 200 tys. złotych. 

Wspólnie uratowali zwierzęta
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami jest organizacją, której głównym 
celem jest dbanie o zwierzęta. Otwocka Straż Miejska 16 lipca została 
poproszona o asystę przy interwencji odłowu zwierząt. 

W związku z zagrożeniem zdrowia i życia zwierząt otwocki oddział 
TOZ zwrócił się do Miasta Otwocka z prośbą o udzielenie asysty przy 
odłowie zwierząt. Na miejsce udała się Straż Miejska Miasta Otwocka 
oraz pracownik Urzędu Miasta – inspektor Sylwia Stachurska. Na po-
sesji zastano starszą kobietę mieszkającą w niewielkim pomieszcze-
niu. W budynku znajdowało się mnóstwo przedmiotów: ubrania za-
pakowane w foliowe torebki, koszyki oraz różnego rodzaju naczynia. 
Pomiędzy przedmiotami, które prawdopodobnie przyniesione zosta-
ły z koszy na śmieci,  biegały koty. W całym pomieszczeniu panował 
nieprzyjemny zapach zwierzęcych odchodów. 
W czasie przeprowadzania niezbędnych czynności inspektorzy TOZ z po-
mocą funkcjonariuszy odłowili 7 kotów – w tym dwie ciężarne kotki oraz 
małe kocięta. Wszystkie zwierzęta cierpiały na koci katar oraz leptospiroze. 
Żaden z odłowionych dorosłych kotów nie jest zwierzęciem oswojonym – 
co wyklucza ich adopcję. Zwierzęta zostaną wyleczone i wysterylizowa-
ne, następnie zostaną wypuszczone. Młode kocięta obecnie mieszkają  
w domach zastępczych. Po wyleczeniu zostaną przeznaczone do adopcji.
Na miejscu interwencji pozostało jeszcze kilka zwierząt, których po 
wielu próbach nie udało się złapać. Właścicielka posesji została wy-
legitymowana oraz pouczona przez funkcjonariuszy. Zobowiązała się 
do uprzątnięcia posesji. 



12 ŚRODOWISKO

Rodzaj  
nowego  

źródła ciepła

 – kotły węglowe 
co najmniej  
5 klasy

40% wydatków, 
lecz nie więcej 

niż 4000 zł

30% wydatków, 
lecz nie więcej 

niż 3000 zł

Dotacje na wymianę 
źródeł ciepła
Prezydent Miasta Otwocka Informuje o programie dotacji z budżetu Miasta 
Otwocka do wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne

Na cO UdZieLaNa JeST dOTacJa?
Dotacja udzielana jest na wymianę dotych-
czasowego źródła ciepła na nowe, korzyst-
niejsze z punktu widzenia energetycznego  
i ekologicznego.
Aby uzyskać dotację, należy zlikwidować sta-
re źródło ciepła. Nie podlega zatem dotacji 
instalacja źródeł ciepła w nowo budowanych 
obiektach. 
Dotacja dotyczy nieruchomości zlokalizowa-
nych na terenie Miasta Otwocka.

KTO MOŻe OTrZYMaĆ dOTacJĘ?
Dotację mogą otrzymać wszyscy posiada-
cze budynków i lokali położonych na terenie 
Miasta Otwocka: zarówno osoby prywatne, 
jak i przedsiębiorstwa, instytucje oraz wspól-
noty mieszkaniowe.

JaKieGO rOdZaJU NOWe źródła ciepła 
MOGĄ BYĆ dOTOWaNe?
Dotowane są następujące nowe źródła ciepła:

 – przyłączenie do miejskiego systemu cie-
płowniczego,

 – pompy ciepła,
 – systemy solarne i fotowoltaiczne,

 – kotły gazowe,
 – kotły olejowe,
 – przyłączenie do miejskiego systemu ga-
zowniczego,

 – kotły węglowe co najmniej 5 klasy zgodnie  
z normą PN EN 303-5:2012.

JaKa JeST WYSOKOŚĆ dOTacJi?
Wysokość dotacji zależy od:
1. Usytuowania nieruchomości, na której 
realizowana będzie inwestycja. Obszar cen-
trum miasta oraz dzielnicy Kresy i częściowo 
Świder (zaznaczony na poniższej mapce) to 
obszar z największymi przekroczeniami do-
puszczalnych poziomów zanieczyszczeń. Ob-
szar ten obejmuje wszystkie nieruchomości 
posiadające adresy przy ulicach stanowią-
cych jego granice, tj. odcinkach ulic: Mickie-
wicza, Sowińskiego, Wiązowskiej, Ostrow-
skiej, Reymonta, Kościuszki, Żeromskiego, 
Filipowicza, Matejki, Batorego, Tysiąclecia, 
Brzozowej, Majowej, Turystycznej, oraz przy 
wszystkich odcinkach ulic objętych ww. gra-
nicami. Na obszarze tym dotacje są o 10% 
wyższe niż na obszarze pozostałym.
2. Rodzaju nowego źródła ciepła.

Wysokości dotacji w zależności od powyż-
szych czynników przedstawia tabela:

cO NaLeŻY ZrOBiĆ, aBY UZYSKaĆ dOTacJĘ?
Procedura i kolejność wykonywania poszcze-
gólnych działań jest następująca:

1. Złożenie kompletnego wniosku do Prezy-
denta Miasta Otwocka o udzielenie dotacji.
2. podpisanie umowy o udzieleniu dotacji po-
między Wnioskodawcą a Prezydentem Miasta.
3. Wykonanie nowej instalacji i likwidacja 
starej. Należy to zrobić w tym samym roku 
kalendarzowym, w którym został złożony 
wniosek o udzielenie dotacji.
4. Złożenie kompletnego wniosku do Pre-
zydenta Miasta o wypłatę dotacji. Wniosek 
należy złożyć w terminie do 31 października 
roku kalendarzowego, w którym został złożo-
ny wniosek o udzielenie dotacji.

dotacja wypłacana jest na podstawie wnio-
sku o wypłatę dotacji. 

Zwracamy uwagę na konieczność przestrze-
gania powyższej kolejności: najpierw pod-
pisanie umowy, dopiero potem realizacja 
przedsięwzięcia.

W PRZYPADKU PRZEDSIĘWZIĘĆ WYKONA-
NYCH PRZED PODPISANIEM UMOWY DOTA-
CJA NIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONA!

Więcej informacji na temat dotacji można 
uzyskać:

 – w Urzędzie Miasta Otwocka, ul. armii 
Krajowej 5, budynek B, pokój 37,

 – na stronie internetowej: www.otwock.pl
 – pod numerem telefonu (022) 779-20-01 
wew. 171,

 – pisząc na adres e-mail:  
srodowisko@otwock.pl

Zapraszamy mieszkańców do korzystania  
z programu. Wymiana źródeł ciepła na bardziej 
ekologiczne przyczyni się do poprawy jakości 
powietrza na terenie naszego miasta.

 – kotły olejowe
 – kotły gazowe
 – przyłączanie do 
miejskiej sieci 
gazowniczej

40% wydatków, 
lecz nie więcej 

niż 5000 zł

30% wydatków, 
lecz nie więcej 

niż 4000 zł

 – przyłączanie do 
miejskiej sieci 
ciepłowniczej

 – pompy ciepła
 – systemy 
solarne i foto-
woltaiczne

50% wydatków, 
lecz nie więcej 

niż 7000 zł

40% wydatków, 
lecz nie więcej 

niż 6000 zł

WYSOKOŚĆ 
dOTacJi Na 
OBSZarZe 

NaJWiĘKSZYch 
pOZiOMóW 

ZaNiecZYSZcZeń

WYSOKOŚĆ 
dOTacJi Na 

pOZOSTałYM 
OBSZarZe
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Miasto Otwock partnerem KIGS
Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej jest instytucją, która przy współpracy z organami takimi jak inwestorzy czy 
władze rządowe i samorządowe poszukuje rozwiązań, które ułatwią życie seniorom. Na mocy zawartego porozumienia 
Miasto Otwock zobowiązało się do czynnego rozwijania współpracy w tym zakresie.

Spotkanie, w trakcie którego podpisano poro-
zumienie, odbyło się 22 lipca br. Wzięli w nim 
udział: Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew 
Szczepaniak, Wiceprezydent Piotr Stefański, 
Prezes Zarządu KIGS Marzena Rudnicka, Dy-
rektor Działu Finansowego KIGS Zbigniew 
Lasota, przedstawiciele Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku oraz Radny Marek Leśkiewicz  
i Radny Dariusz Krzysztof Kosyła. Prezyden-
ta Otwocka, reprezentujący Miasto Otwock 
podpisał porozumienie o partnerstwie  
z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioral-
nej reprezentowanym przez Prezes Zarządu 
Marzenę Rudnicką. Celem funkcjonowania 
instytutu jest rozwijanie współpracy między 
seniorami a organami w zakresie admini-
stracji rządowej i samorządowej, ośrodkami 
badań społecznych, organizacjami seniorów 
oraz przedsiębiorcami. Na mocy podpisane-
go porozumienia Miasto Otwock zobowiąza-
ło się do prowadzenia współpracy na rzecz 
rozwoju gospodarki senioralnej, wymiany 
doświadczeń, poglądów, dokonań oraz wza-
jemnych działań upowszechniających.

• prowadzenie badań naukowych oraz 
przedsięwzięć edukacyjnych i wydawni-
czych w zakresie rozwoju gospodarki se-
nioralnej w ujęciu interdyscyplinarnym,

• podejmowanie i wspieranie działalności 
służącej zrównoważonemu rozwojowi 
gospodarki senioralnej,

• wspieranie rozwoju nauki, edukacji  
i oświaty przyczyniającego się do rozwo-
ju gospodarki senioralnej,

• wspieranie działalności służącej upo-
wszechnianiu i ochronie praw seniora,

• wdrażanie i upowszechnianie pragma-
tycznych rozwiązań dotyczących proble-
mów mieszkań dla seniorów w warun-
kach gospodarki rynkowej,

• opracowywanie programów kształcenia 
i organizowanie procesów doskonalenia 
kadr dla podmiotów zewnętrznych, pro-
gramy stypendialne dla młodzieży szkol-
nej, akademickiej i wolontariuszy oraz 
organizowanie procesów doskonalenia 
kadr dla podmiotów zewnętrznych,

• prowadzenie współpracy z instytucjami na-
ukowymi i organizacjami gospodarczymi  

z zagranicy w zakresie gospodarki senioralnej,
• doradztwo dla administracji publicznej –

rządowej i samorządowej – w zakresie re-
alizacji polityki gmin i regionów, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem strategii rozwoju, 
programów rewitalizacji oraz innych poli-
tyk lokalnych przyczyniających się do roz-
woju gospodarki senioralnej,

• doradztwo dla organizacji zawodowych 
i podmiotów gospodarczych w zakresie 
rynku nieruchomości, w tym planowania 
przestrzennego, mieszkalnictwa i humani-
zacji osiedli,

• wymianę doświadczeń i standardów po-
między uczestnikami rynku usług senioral-
nych, w tym między rynkami rozwijający-
mi się i rozwiniętymi,

• opracowywanie i wprowadzanie certyfika-
cji oraz klasyfikacji placówek i usług senio-
ralnych,

• prowadzenie oraz wspieranie (finansowe, 
rzeczowe lub organizacyjne):

• działań służących wyrównywaniu szans 
osób starszych lub zagrożonych społecz-
nym wykluczeniem,

• programów stypendialnych i szkolenio-
wych dla młodzieży szkolnej i akade-
mickiej, wolontariuszy oraz specjalistów 
różnych dziedzin,

• działań wspierających rozwój poprzez 
innowacyjność,

• poradnictwa obywatelskiego w postaci 
niezależnych usług wspierających samo-
dzielność obywateli,

• organizowanie pomocy oraz usług świad-
czonych na rzecz podmiotów gospodar-
czych i innych jednostek zainteresowanych 
wykorzystaniem doświadczeń Fundacji,

• stymulowanie oraz opiniowanie inicjatyw 
gospodarczych i rozwiązań legislacyjnych,

• organizację kongresów, sympozjów i sty-
pendiów naukowych,

• przyznawanie nagród dla osób i instytu-
cji wyróżniających się w realizacji statu-
towych celów Fundacji.

• Fundacja realizuje cele statutowe także 
poprzez członkostwo w organizacjach 
zrzeszających fundacje polskie i zagra-
niczne o celach statutowych zbieżnych 
lub tożsamych z celem Fundacji.

FuNDACjA ReAlIZuje SWOje Cele POPRZeZ:

Prezydent podpisuje porozumienie z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej







KONKuRSy I PRZeTARGI NA OTWOCKIe NIeRuChOMOŚCI
PReZyDeNT MIASTA OTWOCKA OGŁASZA  uSTNy 
KONKuRS NA WyNAjeM lOKAlu uŻyTKOWeGO 
 STANOWIĄCeGO WŁASNOŚĆ GMINy OTWOCK

Konkurs odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2015  r.  o godz. 11.30  
w  siedzibie Urzędu Miasta Otwocka przy ul. armii Krajowej 5, bu-
dynek c, sala 5a.
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 21 sierpnia 2015 r. na ra-
chunek bankowy Urzędu Miasta Otwocka nr 51 8001 0005 2001 0007 
9875 0018 Bank Spółdzielczy w Otwocku lub w kasie Urzędu. Za termin 
wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków na ww. konto  
tj. nie później niż 21.08.20.2015 r. – na przelewie należy zaznaczyć: „do-
tyczy lokalu przy ul. Johna Lennona 2”.
Osoba przystępująca do konkursu musi:
1. okazać dokument tożsamości, a w przypadku firm  aktualne, tj. wysta-
wione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą konkursu, dokumenty 
identyfikujące podmiot (KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej) z tym że w przypadku braku możliwości dotrzy-
mania terminów proceduralnych dopuszcza się złożenie  oświadczeń, że  
w przypadku wygrania konkursu aktualne dokumenty zostaną dostar-
czone przed podpisaniem umowy najmu;
2. złożyć oświadczenie, po zapoznaniu się ze stanem technicznym 
lokalu oraz z warunkami umowy najmu,  że je akceptuje.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra konkurs zostanie zaliczo-
ne na poczet kaucji zabezpieczającej. W przypadku, gdy z przyczyn le-
żących po stronie oferenta oferent, który wygrał konkurs, nie zawrze 
umowy najmu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia komunikatu  
o rozstrzygnięciu konkursu, wadium nie podlega zwrotowi.
Pozostałym oferentom wadium zostaje zwrócone w kasie Urzędu 
Miasta Otwocka lub przelewem na wskazany przez nich rachunek 
bankowy nie później niż w terminie 7 dni od dnia wywieszenia ko-
munikatu o rozstrzygnięciu konkursu.
Zastrzega się prawo odwołania konkursu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje na temat warunków konkursu (w tym 
ustalenie terminu obejrzenia lokalu) oraz warunków umowy 
najmu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnic-
twa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Otwocka,  
bud. „B”, II piętro, pokój 38, tel. 022 779-20-01, wew. 181.                                                                                        
 

* Do stawki osiągniętej w konkursie dolicza się podatek VAT w wyso-
kości obowiązującej na dzień zawarcia umowy najmu.

Postąpienie 0,50 zł

Wysokość wadium 1 200 zł

Wywoławcza stawka 
czynszu za najem 9 zł za 1mkw. lokalu* w stosunku miesięcznym

Powierzchnia lokalu 100,34 mkw.

Położenie lokalu ul. Johna Lennona 2 w Otwocku

Opis lokalu Lokal znajduje się w zespole boksów garażo-
wych usytuowanych przy ul. Johna Lennona 2 
w Otwocku. Teren usytuowania obiektów jest 
ogrodzony. Stan techniczny lokalu – średni. 
Lokal posiada instalację elektryczną – umowę 
z dostawcą na dostawę energii elektrycznej 
zawiera najemca bez udziału gminy. Lokal nie 
posiada instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz 
ogrzewania. Lokal może być wykorzystany na 
nieuciążliwą działalność gospodarczą (przy-
stosowanie lokalu do określonego rodzaju 
działalności następuje na koszt najemcy bez 
prawa do roszczeń o zwrot nakładów w przy-
padku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy 
najmu), pomieszczenie magazynowe lub po-
mieszczenie garażowe.

Czas trwania umowy 3 lata

PReZyDeNT MIASTA OTWOCKA OGŁASZA uSTNy PRZeTARG 
NIeOGRANICZONy NA DZIeRŻAWĘ NIeRuChOMOŚCI GRuNTOWej  

STANOWIĄCej WŁASNOŚĆ GMINy OTWOCK

* Do stawki osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowią-
zującej w dniu zawarcia umowy dzierżawy (aktualnie jest to stawka 23%)

Postąpienie 0,10 zł 

Wysokość wadium 908 zł

Wywoławcza stawka 
czynszu za najem 0,82 zł za 1m2 gruntu w stosunku miesięcznym*

Określenie 
nieruchomości

części dz. ew. nr 25/2; 22/114 (działka przeznaczona do komu-
nalizacji na rzecz Gminy Otwock); 22/64 z obr. 30 

Położenie nieruchomości ul. Gen. Wł.  Sikorskiego

Opis nieruchomości 
i cel umowy

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia usy-
tuowana jest na terenie osiedla mieszkaniowego „Ługi”  
i przeznaczona jest pod parking strzeżony dla samochodów 
osobowych dla mieszkańców osiedla. Teren nie jest objęty 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Przed przystąpieniem do budowy parkingu niezbędne bę-
dzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Czas trwania umowy 10 lat 

Powierzchnia lokalu 100,34 mkw.

Powierzchnia nierucho-
mości przeznaczonej  
do wydzierżawienia

do 4500 mkw. (ostateczna powierzchnia parkingu zostanie 
określona przez inwestora) 

Osoba przystępująca do przetargu musi:
1. wpłacić wadium;
2. okazać dokument tożsamości, a w przypadku firm aktualne, tj. wystawione nie wcześniej 
niż trzy miesiące przed datą konkursu, dokumenty identyfikujące podmiot (KRS, zaświadczenie  
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) z tym że w przypadku braku możliwości dotrzy-
mania terminów proceduralnych dopuszcza się złożenie oświadczeń, że w przypadku wygrania 
przetargu aktualne dokumenty zostaną dostarczone przed podpisaniem umowy dzierżawy;
a) złożyć pisemne oświadczenie, że zapoznała się z warunkami przetargu i warunkami umowy 
dzierżawy i je akceptuje, że posiada środki na budowę parkingu oraz że przystąpi do realizacji 
parkingu niezwłocznie po otrzymaniu ostatecznej decyzji zezwalającej na budowę.
Warunki dodatkowe:
1. Wszelkie czynności związane z budową parkingu (w tym uzyskanie wymaganych prawem 
zezwoleń) należą do dzierżawcy wyłonionego w drodze przetargu.
2. Dzierżawca wyłoniony w wyniku przetargu zobowiązany będzie do złożenia wniosku o wy-
danie decyzji o warunkach zabudowy w terminie 30 dni od dnia wywieszenia komunikatu  
o rozstrzygnięciu przetargu. W przypadku niewywiązania się z powyższego nie zostanie zawarta 
umowa dzierżawy,  a wadium nie podlega zwrotowi.
3. Dzierżawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy dzierżawy w terminie 14 dni od daty, 
kiedy decyzja o warunkach zabudowy stanie się ostateczna.
4. Dzierżawca wyłoniony w wyniku przetargu zobowiązany będzie do oddania parkingu do użytkowa-
nia w terminie 6 miesięcy od daty uzyskania ostatecznej decyzji zezwalające na budowę (termin ten 
może ulec wydłużeniu do 1 roku w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Dzierżawcy).
przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2015 r.  o godz. 12.00 w  siedzibie Urzędu Miasta 
Otwocka przy ul. armii Krajowej 5, budynek c, sala 5a.
Wadium  należy wpłacić najpóźniej do dnia 21 sierpnia 2015 r. na rachunek banko-
wy Urzędu Miasta Otwocka nr 51 8001 0005 2001 0007 9875 0018 Bank Spółdzielczy  
w Otwocku lub w kasie Urzędu. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu 
środków na ww. konto tj. nie później niż 21.08.2015 r. – na przelewie należy zaznaczyć: 
„przetarg – parking ul. Gen. W. Sikorskiego”
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu za 
dzierżawę gruntu.  W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta oferent, który wy-
grał przetarg, nie zawrze umowy dzierżawy w terminie określonym w warunkach dodatkowych 
przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.
Pozostałym oferentom wadium zostaje zwrócone w kasie Urzędu Miasta Otwocka lub prze-
lewem na wskazany przez nich rachunek bankowy nie później niż w terminie 7 dni od dnia 
wywieszenia komunikatu o rozstrzygnięciu przetargu.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu oraz warunków umowy dzierżawy 
można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środo-
wiska Urzędu Miasta Otwocka, bud. „B”, II piętro, pokój 38, tel. 022 779-20-01, wew. 181.
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Samorządowcy  
rozmawiają z Saterem
Mieszkańcy Jabłonny i Świerku skarżą się na dokuczające im odory. Miasto Otwock jako 
mniejszościowy udziałowiec spółki będącej właścicielem składowiska czuje się zobowią-
zane do rozwiązania tego problemu. W tym celu 20 lipca odbyło się spotkanie przedstawi-
cieli Samorządu Miasta Otwocka z przedstawicielami Spółki Sater-Otwock.

Z inicjatywy Urzędu Miasta Otwocka re-
prezentowanego przez Prezydenta Miasta 
Otwocka Zbigniewa Szczepaniaka 20 lipca 
zorganizowane zostało spotkanie z przedsta-
wicielami Spółki SATER-Otwock z Przedsta-
wicielami Rady Miasta Otwocka. Tematem 
przewodnim spotkania była sprawa podjęcia 
wszelkich możliwych kroków w kierunku wy-
eliminowania problemu odorów utrudniają-
cych życie mieszkańcom Jabłonny i Świerku. 
W trakcie spotkania Radni Miasta Otwocka 
zadawali pytania związane z funkcjonowa-
niem składowiska, w tym m.in. dotyczące 
dopuszczalnej wysokości składowiska odpa-
dów, sposobów zagospodarowania odpa-
dów na składowisku oraz pytali, jakie jeszcze 
można podjąć kroki, w celu wyeliminowania 
występowania odorów. 
Przewodniczący Rady Miasta Otwocka Jaro-
sław Margielski zapytał o możliwość prze-
prowadzenia badań oraz ekspertyz na tere-
nie składowiska. Badania te miałyby na celu 
sprawdzenie, czy prace na terenie składowi-
ska SATER-Otwock są prowadzone w sposób 
zgodny z posiadanymi przez Spółkę pozwo-
leniami. Dyrektor Generalny spółki Michał 
Dzioba odpowiedział, że nie widzi żadnych 
przeciwwskazań, ale nie może obecnie dać 
żadnych deklaracji, gdyż nie wie, jakie miały-
by to być badania. Aby na terenie składowi-
ska przeprowadzić badania, należy wcześniej 
określić i sprecyzować termin, cel oraz zakres 
takich prac. 
W trakcie spotkania zadano także pyta-
nie, jakie kroki może jeszcze podjąć spółka  

w celu wyeliminowania problemu uciążliwo-
ści występowania odorów. Dyrektor Dzioba 
odpowiedział, że podjęto wszystkie możliwe 
kroki w celu usunięcia problemu: znacznie 
zmniejszono pole eksploatacji na czynnej 
kwaterze składowiska, rozpoczęto prace nad 
zainstalowaniem odgazowania czynnej kwa-
tery, wprowadzono do codziennego użytku 
preparat biologiczny ograniczający powsta-
wanie odorów. Dyrektor Michał Dzioba pod-
kreślił również, że zakończona właśnie kon-
trola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska nie wykazała nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu składowiska, a otrzyma-
ne zalecenia pokontrolne dotyczą głównie 
kontynuowania działań już prowadzonych na 
składowisku. Spółka zastosowała się także 
do kilku dodatkowych zaleceń WIOŚ, jak za-
instalowanie filtra na odpowietrzeniu prze-
pompowni odcieków, co może dodatkowo 
ograniczyć emisję ewentualnych odorów.
Spółka postawiła sobie za cel wybudowa-
nie na terenie składowiska zakładu mecha-
niczno-biologicznego przetwarzania odpa-
dów komunalnych. Taka instalacja, według 
oświadczenia spółki, najprawdopodobniej 
wyeliminowałaby występowanie odorów ze 
składowiska. Koszt takiej instalacji (w przy-
padku miejscowości Ruszczyn) wynosił 
ok. 40 mln złotych, z czego większa część 
(ok 80%) była finansowana przez Fundusz 
Ochrony Środowiska. Zakład, który może 
powstać przy składowisku, byłby zakładem 
nowoczesnym, najwyższej klasy. Celem 
funkcjonowania takiego zakładu jest roz-

dzielanie odpadów nadające się do odzysku  
i biodegradowalne. Dzięki takim zabiegom 
jest możliwość pozyskiwania surowców 
wtórnych oraz paliwa alternatywnego, które 
może być wykorzystywane w cementowniach  
i elektrowniach. W czasie procesu powsta-
je także produkt –  jest wykorzystywany np. 
jako podkład pod zazielenienie skarp wzdłuż 
dróg. Dzięki tej inwestycji pojawia się bardzo 
duże prawdopodobieństwo, że problem odo-
rów zostanie wyeliminowany, ponadto miasto 
jako częściowy udziałowiec spółki uzyskało-
by dodatkowe dochody do budżetu miasta. 
Warto dodać, że podobna inwestycja została 
uruchomiona niespełna miesiąc temu w miej-
scowości Ruszczyn w Gminie Kamieńsk. Naj-
bliższa zabudowa w tej miejscowości znajduje 
się ok 300 metrów od zakładu i mieszkańcy 
nie skarżą się na problemy z odorami.
Dyrektor Generalny Michał Dzioba zaznaczył 
także w trakcie spotkania, że spółka nie ma 
nic do ukrycia i jest gotowa do wszelkich 
form współpracy. 
Radny Marek Leśkiewicz zapytał Przewodni-
czącego Jarosława Margielskiego, co będzie, 
jeśli okaże się, że na terenie spółki SATER-
-Otwock wszystko funkcjonuje właściwie  
i to nie składowisko jest źródłem odorów? 
Kto pokryje wtedy koszty badań i ekspertyz? 
Pytanie Radnego Leśkiewicza pozostało bez 
odpowiedzi Przewodniczącego.
Prezydent Zbigniew Szczepaniak poinformo-
wał zebranych, że na dzień 17 sierpnia na 
godzinę 10.00 zostało zaplanowane spotka-
nie przedstawicieli Miasta Otwocka, Powiatu 
Otwockiego, Gminy Wiązowny z przedstawi-
cielami spółki SATER-Otwock oraz przedsię-
biorstwa Lekaro. Spotkanie ma na celu wy-
pracowanie wspólnej strategii oraz działań 
wyeliminowania problemu odorów.
Po spotkaniu radni wraz z zarządem spółki udali 
się na składowisko odpadów komunalnych SA-
TER-Otwock, w celu przeprowadzenia wizji lo-
kalnej i na miejscu przedstawienia swoich wąt-
pliwości co do funkcjonowania składowiska oraz 
omówienia ewentualnych rozwiązań.

Dyrektor Generalny spółki Sater-Otwock  
Michał Dzioba mówił o pracy składowiska
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Podczas IX Sesji radni miasta Otwocka podjęli uchwałę w spra-
wie przeprowadzenia na terenie miasta konsultacji społecz-
nych dotyczących ustalenia części wydatków z budżetu miasta 
Otwocka. Od tego roku mieszkańcy będą mieć wpływ na to, 
jakie inwestycje zostaną zrealizowane w mieście. Po formalnej 
weryfikacji i zdobyciu jak największej liczby podpisów od społe-
czeństwa dany projekt zgłoszony przez mieszkańców będzie re-
alizowany w pierwszej kolejności. Projekty mogą być zgłasza-
ne 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 działają-

ce na terenie miasta organizacje pozarządowe.
formularz zgłoszeniowy projektów do zrealizowania w ramach 
budżetu obywatelskiego jest dostępny na stronie internetowej 
UM Otwocka oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców UM. Wypeł-
nione formularze należy przesyłać drogą elektroniczną na adres:  
budzetobywatelski@otwock.pl lub złożyć w wersji papierowej 
w Biurze Obsługi Mieszkańców UM. Po pozytywnym zaopinio-
waniu wniosku przez Zespół Opiniujący należy zebrać podpisy 
popierające realizację danego projektu.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Mieszkańców  
tel.: 22 779 20 01, wew. 300 lub 104



 – których wymagany budżet na realizację zadania 
przekroczyłby kwotę 500 000 zł,

 – które po realizacji generowałyby koszty utrzyma-
nia niewspółmiernie wysokie w stosunku do war-
tości zadania,

 – które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mie-
ście programami i planami, w szczególności miejsco-
wymi planami zagospodarowania przestrzennego,

W rAMACh bUDżetU ObyWAteLSKIeGO NIe MOGą być reALIZOWANe ZADANIA:

 – które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, 
prawa osób trzecich, w tym prawa własności,

 – które zakładają realizację jedynie części zadania, 
w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź pla-
nu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wyko-
nanie, bez zabezpieczenia środków na projekto-
wanie.

Projekty są wybierane na podstawie liczby oddanych gło-
sów (poprzez złożenie przez mieszkańców podpisów na 
liście popierającej dany projekt) w poszczególnych pro-
gach kwotowych wedle poniższego schematu:
1. 500 000 zł – maksymalnie jeden projekt,
2. 200 000 zł -– maksymalnie 2 projekty (przy wykorzystaniu progu 1),
3. 50 000 zł – maksymalnie 4 projekty (przy wykorzystaniu progów 1 i 2),
4. 10 000 zł – maksymalnie 5 projektów (przy wykorzystaniu progów 1, 2 i 3).

Każdy mieszkaniec ma prawo złożyć tylko jeden podpis 
pod jednym projektem z danego progu kwotowego.

Zbieranie podpisów popierających realizację danego 
projektu przeprowadza się po pozytywnym zaopiniowa-
niu wniosku przez Zespół Opiniujący, w terminie 14 dni 
od dnia opublikowania go na stronie internetowej Urzę-
du Miasta Otwocka.
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Otwock, 4 lipca 2015 roku

Złote gody
13 parom małżeńskim z Otwocka wręczono „Medale za długoletnie poży-
cie małżeńskie”. Dekoracji w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
dokonał Zbigniew Szczepaniak, Prezydent Otwocka. 

Uroczystość jubileuszowa odbyła się w sobotę, 4 lipca w PMDK Otwock. 
W uroczystości oprócz jubilatów i ich rodzin wzięli udział: Prezydent 
Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak, Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Otwocka Czesław Woszczyk oraz jej organizatorzy – pracownicy 
Urzędu Stanu Cywilnego z zastępcą kierownika na czele – Beatą Boczar-
ską. W imieniu Prezydenta RP, 13 parom małżeńskim Prezydent Miasta 
Otwocka Zbigniew Szczepaniak oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Otwocka Czesław Woszczyk wręczyli „Medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie”.  Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna. Dla ju-
bilatów wystąpili przedstawiciele szkoły tańca Fast Step przynależącej 
do Uczniowskiego Klubu Sportowego Smok w Otwocku. Na scenie za-
tańczyły dwa duety kierowane przez instruktora Adama Gałązkę - Piotr 
Pogorzelski i Gabriela Cuber oraz Patryk Różczyk i Anna Chołuj. Na za-
kończenie jubilaci i osoby, które im towarzyszyły, częstowali się tortem, 
krojonym, przez prezydenta. Był także toast za pomyślność par świętu-
jących diamentowe i złote gody.
Urząd Stanu Cywilnego w Otwocku informuje, że przyznanie „Medalu 
za długoletnie pożycie małżeńskie” następuje na wniosek. Taki wnio-
sek może złożyć małżeństwo, którego staż małżeństwa przekracza  
50 lat lub rodzinę jubilatów. Szczegółowych informacji udziela USC  
w Otwocku, tel. 779-24-29, mail: usc@otwock.pl 

Państwo Janina i Roman Borkowscy
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Państwo Irena i Zygmunt Brojkowie Państwo Irena i Jan Gwiazdowie Państwo Jadwiga i Jan Hajdaccy

Państwo Wanda i Wiesław Kurkowie Państwo Janina i Aleksander Niziołkowie Państwo Krystyna i Andrzej Pielakowie

Państwo Teodozja i Eugeniusz Piętka Państwo Alina i Czesław Pietranikowie Państwo Zofia i Krzysztof Rączka

Państwo Teresa i Bonifacy Sokołowscy Państwo Krystyna i Jerzy Sokołowie Państwo Krystyna i Jerzy Witanowie
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Kolekcjonerka długopisów

Ponad pięć tysięcy sztuk długopisów z całego świata – tyle liczy imponu-
jąca kolekcja Alicji Gieszczyńskiej, mieszkanki Otwocka. Pani Alicja kolek-
cjonuje długopisy nieprzerwanie od 2000 roku, – jak zapowiada – będzie 
ich jeszcze więcej!Zachęcamy Państwa do przeczytania wywiadu z tą nie-
zwykłą kobietą.

Jaką historię ma pani hobby, gdzie i kiedy 
to się zaczęło?
Wszystko zaczęło się w 2000 roku. Przez 
blisko 39 lat pracowałam jako sekretarka  
w szpitalu o nazwie Dzierżyński, w Otwocku 
przy ul. Reymonta. Często do lekarzy przy-
chodzili przedstawiciele handlowi. Opowia-
dali o danym leku i zawsze zostawili jakiś ga-
dżet – najczęściej to były właśnie długopisy. 
Raz dali, drugi raz dali. Za każdym razem co-
raz fajniejsze, coraz ciekawsze. Lekarze, jak 
tylko dowiedzieli się, że zbieram długopisy – 
to po takich spotkaniach zawsze mnie nimi 
obdarowywali. Bardzo lubię pisać wiersze  
i rysować, więc stwierdziłam, że takie hob-
by, taka pasja będzie dla mnie idealna. Poza 
tym, długopis to taki troszkę synonim sekre-
tarki. I tak to się zaczęło. 

ile długopisów obecnie liczy pani kolekcja?
Dawno nie liczyłam, w 2007 roku, jak udzie-
lałam wywiadu, było ich ponad 2600 sztuk, 
teraz kolekcja jest co najmniej dwukrotnie 
większa.

Ma pani je poukładane według kraju po-
chodzenia, rodzaju?
Staram się mieć je uporządkowane seg-
mentami. Teraz trzymam je na przykład  

w pudełkach po butach. Niestety ciężko 
jest uporządkować dokładnie aż taką liczbę 
długopisów. Brakuje mi pudełek i miejsca 
do poukładania wszystkiego. Jak Pan widzi, 
powstał tu taki galimatias, naprawdę tego 
jest bardzo dużo. Co do rodzajów, mam ich 
wiele. Są tukany, zwierzęta świata, roboty, 
samochody, eleganckie, grające, świecące 
się, ale też zwykłe reklamowe.

pani kolekcja ma wiele ciekawych egzem-
plarzy, nie tylko z polski, ale też z zagranicy, 
skąd pani je bierze?
Długopisy dostaję od wielu ludzi, głównie 
od rodziny i znajomych. Rodzina przywo-

ziła mi długopisy z wielu zakątków Polski  
i świata. W kolekcji mam długopisy na przy-
kład z Kanady, Tajlandii, Jerozolimy, Chin, 
Kuby czy Chorwacji. 

Ma pani jakiś długopis, który darzy pani 
szczególnym sentymentem?
Wszystkie są bardzo ważne, mają swoją 
historię. Każdy jest piękny, śliczny, fajny 
i szczególny. Kiedyś u nas w pracy był Pan 
jeżdżący karetką, później zmienił zajęcie  
i zaczął pracować na lotnisku. Zawsze on  
o mnie pamięta. Dostałam od niego dwa 
długopisy w pięknym, drewnianym etui. 
Wie Pan, takie z apteki, producentów żyw-
ności czy zwykły reklamowy wszędzie moż-
na dostać. Takiego z lotniska już nie jest tak 
łatwo zdobyć. Właśnie prezent od niego jest 
dla mnie takim szczególnym, cennym długo-
pisem.

Każdy długopis na pewno ma swoją histo-
rię, opowie pani jedną z nich?
Jeden z długopisów zdobyłam poprzez wy-
mianę. Dopiero zaczynałam przygodę z tym 
hobby. Leżała u nas w szpitalu zakonnica  
i miała długopis, który bardzo przykuł moją 
uwagę. Spytałam się czy mogłaby mi go dać, 
niestety nie chciała się zgodzić. W momen-
cie, gdy zaproponowałam wymianę za złoty 
pierścionek – zgodziła się. Był to mój długo-
pis numer 100.

Zna pani innych kolekcjonerów?
Czytałam wiele artykułów o ludziach, którzy 
mają podobne hobby do mojego. Niestety 
nie miałam jeszcze okazji spotkać, poznać 
osobiście osoby o podobnym zaintereso-
waniu. Trochę długopisów mi się powtarza, 
chętnie bym się z kimś powymieniała. 

dziękuję za rozmowę.



DMP MTB AMATorów: rekordowy otwock, 61 drużyn na starcie!
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Renault Team w kategoriach elita i ma-
sters, Bike Atelier Team w mix open, 
Hell’s Angels wśród kobiet oraz TRW 
Cloudware Absolute Bike Velmar Meri-
da Olsh Paramedyk w gronie juniorów. 
To Drużynowi Mistrzowie Polski MTB 
Amatorów 2015. Zawody tej rangi od-
były się ósmy raz, ale po raz pierwszy 
areną rywalizacji był Otwock. Kolar-
skie Miasteczko Poland Bike ze startem  
i metą wyścigów znalazło się na stadionie 
OKS Start Otwock. Na trasie wytyczonej 
szlakami i duktami leśnymi Mazowiec-
kiego Parku Krajobrazowego ścigała się 
rekordowa w historii liczba aż 61 ekip,  
o 19 więcej niż przed rokiem.
– W ściganiu zespołowym liczy się przede 
wszystkim taktyka i współpraca między 
zawodnikami. To jest klucz do sukcesu 
– mówił pomysłodawca zawodów, or-
ganizator LOTTO Poland Bike Marathon 
Grzegorz Wajs. – Jazda drużynowa na 
czas to niezwykle emocjonująca i widowi-
skowa konkurencja, niegdyś olimpijska, 
rozgrywana na szosie. Bardzo się cie-
szę, że ta formuła rywalizacji rozwija się  

i staje się coraz bardziej popularna wśród 
miłośników jazdy na rowerach górskich. 
Rekordowa frekwencja w tegorocznych 
Drużynowych Mistrzostwach Polski MTB 
Amatorów jest tego dowodem. Rywali-
zacja w Otwocku rozegrała się w pięciu 
kategoriach: kobiety open, mix open oraz 
trzech męskich (juniorzy do 18 lat, elita 
19–39 lat i masters 40+). Drużyny kobiet, 
juniorów, masters i mix miały do poko-
nania rundę liczącą 25 km. Natomiast 
elita mężczyzn ścigała się na trasie 50 km 
(dwie pętle po 25 km).
W kategorii elita najlepszy okazał się Re-
nault Team (Arkadiusz Jusiński, Grzegorz 
Maleszka, Bartosz Karczmarski, Jonasz 
Stelmaszyk), który uzyskał na mecie czas 
01:41:05. Na drugim miejscu, ze stratą 
zaledwie 17 sekund do zwycięzców, upla-
sował się TRW Cloudware Team (Adrian 
Jusiński, Bartosz Owczarek, Michał Ko-
strzewa, Łukasz Góralewski). Trzecia loka-
ta przypadła drużynie Trek Honda Gdynia 
(Łukasz Derheld, Michał Przybytek, Mate-
usz Moderhak, Maciej Siedlecki).
Renault Team (Daniel Pepla, Tomasz Skal-

ski, Robert Janecki, Paweł Jędrzejewski) 
został też najlepszą drużyną w kategorii 
masters. Drugą lokatę wywalczyły Mara-
tony Kresowe (Jacek Siemaszko, Michał 
Bojarczak, Marek Osakowicz, Paweł Ba-
naszek), a na trzeciej pozycji został skla-
syfikowany LOTTO Team (Marcin Dratwa, 
Dariusz Gembara, Zdzisław Pogorzelski, 
Piotr Worach).
Rywalizację w kategorii mix open wygrał 
Bike Atelier Team (Robert Zalewski, Mi-
chał Dobrzyński, Joanna Gumieniak, Piotr 
Gumieniak). Tylko osiem sekund do zwy-
cięskiej ekipy stracił drugi na mecie TRW 
Cloudware Team (Robert Korytkowski, 
Marcin Kulesza, Katarzyna Pakulska, Woj-
ciech Wojciechowski), a na trzecim miej-
scu uplasował się TrackCycling.pl (Piotr 
Polowczyk, Adam Ważny, Dorota Rajska, 
Dominik Lipiec).
Wśród kobiet zwycięstwo odniosły  
Hell’s Angels (Katarzyna Różycka, Katarzy-
na Skura, Izabela Żeszczyńska, Katarzyna 
Gregorowicz). Na drugim miejscu – Pro-
Women MTB Team (Anna Wysokińska, 
Izabela Macutkiewicz, Marta Bazańska), 
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1. TRW Cloudware Absolute Bike Velmar Merida Olsh Paramedyk (Tymoteusz Wnuk, Michał 
Kamiński, Maksymilian Borkowski, Maksymilian Błoński) – 55:23

a na trzecim – Fundacja Teraz Twój Ruch 
Ladies Team (Monika Mrozowska, Eweli-
na Bojdzińska, Magdalena Żochowska).
W gronie juniorów triumfował zespół 
TRW Cloudware Absolute Bike Velmar 
Merida Olsh Paramedyk, składający się  
z czterech bardzo utalentowanych zawod-
ników. Tymoteusz Wnuk, Michał Kamiń-
ski, Maksymilian Borkowski i Maksymilian 
Błoński pokonali 25 km w czasie 55:23.
Klasyfikację rodzinną prowadzoną w kate-
gorii mix open wygrała rodzina Marcinkie-
wiczów (Świat Rowerów Racing Team 2), 
przed Wasiakami (Świat Rowerów Racing 
Team 3) oraz Janickimi (Mybike Janiccy).
VIII Drużynowe Mistrzostwa Polski MTB 
Amatorów zostały zorganizowane przy współ-
pracy z Urzędem Miasta Otwocka i klubem 
OKS Start Otwock. Zwycięskie ekipy podczas 
dekoracji otrzymały m.in. medale oraz presti-
żowe koszulki Drużynowych Mistrzów Polski 
MTB Amatorów 2015. Kolejne kolarskie emo-
cje już wkrótce. W niedzielę, 19 lipca w Jasie-
nicy koło Ostrowi Mazowieckiej zostanie roze-
grany X etap LOTTO Poland Bike Marathon.

Wyniki VIII DMP MTB Amatorów Otwock 2015:
elita (50 km)

1. Renault Team (Arkadiusz Jusiński, Grze-
gorz Maleszka, Bartosz Karczmarski, Jo-
nasz Stelmaszyk) – 01:41:05

2. TRW Cloudware Team (Adrian Jusiński, 
Bartosz Owczarek, Michał Kostrzewa, Łu-
kasz Góralewski) – 01:41:22

3. Trek Honda Gdynia (Łukasz Derheld, Mi-
chał Przybytek, Mateusz Moderhak, Ma-
ciej Siedlecki) – 01:42:40

Masters (25 km)
1. Renault Team (Daniel Pepla, Tomasz 

Skalski, Robert Janecki, Paweł Jędrze-
jewski) – 52:29

2. Maratony Kresowe (Jacek Siemaszko, Mi-
chał Bojarczak, Marek Osakowicz, Paweł 
Banaszek) – 56:46

3. LOTTO Team (Marcin Dratwa, Dariusz 
Gembara, Zdzisław Pogorzelski, Piotr Wo-
rach) – 57:57

Mix Open (25 km)
1. Bike Atelier Team (Robert Zalewski, Mi-

chał Dobrzyński, Joanna Gumieniak, Piotr 
Gumieniak) – 57:56

2. TRW Cloudware Team (Robert Korytkow-
ski, Marcin Kulesza, Katarzyna Pakulska, 
Wojciech Wojciechowski) – 58:04

3. TrackCycling.pl (Piotr Polowczyk, Adam 
Ważny, Dorota Rajska, Dominik Lipiec) – 
59:05

Kobiety Open (25 km)
1. Hell’s Angels (Katarzyna Różycka, Katarzy-

na Skura, Izabela Żeszczyńska, Katarzyna 
Gregorowicz) – 01:05:22

2. ProWomen MTB Team (Anna Wysokiń-
ska, Izabela Macutkiewicz, Marta Bazań-
ska) – 01:06:21

3. Fundacja Teraz Twój Ruch Ladies Team 
(Monika Mrozowska, Ewelina Bojdzińska, 
Magdalena Żochowska) – 01:09:38

juniorzy (25 km)

Media Poland Bike Marathon



Już po raz 6. została zorganizowana impreza Otwock Skate 
Jam. Zawody przygotowane przez Fundację be3 oraz Miasto 
Otwock przyciągnęły młodzież, która chętnie dopingowała 
amatorów ekstremalnej jazdy na deskorolkach i bMX-ach

Impreza Otwock Skate Jam trwale zapisała się w Otwockim kalen-
darzu wydarzeń kulturalnym. Jak co roku miejscem zawodów był 
miejski skatepark. W niedzielę, 26 lipca zawodnicy mieli okazję ry-
walizować w efektownej i dobrze znanej w tym środowisku formule 
Jam - polegającej na kilkuminutowej równoczesnej rywalizacji kilku 
zawodników. Najlepszy z każdej sesji awansował do kolejnego etapu. 
W kategorii „deskorolka” zwyciężył Szymon Czajewski, zaś „bmx” Mi-
chał Jalowski. Dodatkowo wyróżnienie za najlepszy trick w kategorii 
„deskorolka” otrzymał Mateusz Pożarowszczyk, a w kategorii „bmx” 
Michał Jalowski. Nagrody i wyróżnienia w imieniu Prezydenta Miasta 
Otwocka wręczyła Agnieszka Dąbrowska p.o. Naczelnika Wydziału 
Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Miasta Otwocka.
Pragniemy podziękować Miastu Otwock za to, że powierzyło nam 
organizację tej imprezy. Wierzymy, że z roku na rok uda się tworzyć 
coraz więcej spotkań dla lokalnych fanów jazdy na desce i BMX-ie. 
Impreza nie przebiegłaby tak sprawnie, gdyby nie sędziowie z Jamaj 
Events, którzy prowadzili dla nas te zawody. Mamy nadzieję, że spo-
tkamy się ponownie za rok – komentują Michał Ćwiek i Marcin Kuliń-
ski z Fundacji Be 3, która organizowała zawody na zlecenie miasta.

oTwock SkATe JAM 2015

DeSKOROlKA
1. Szymon Czajkowski 

2. Mateusz Pożarowszczyk 
3. Paweł Waśniowski 

BMX
1. Michał Jalowski 

2. Jaromir Stromski 
3. Max Petri i Mariusz Jadczak 

WyRóŻNIeNIA ZA NAjlePSZy TRICK:
deskorolka – Mateusz Pożarowszczyk

BMX – Michał Jalowski
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Otwockie mistrzostwa w siatkówkę plażową

Mistrzostwa Otwocka w Piłce Plażowej odbyły się już po raz szósty. 
Organizatorem turnieju było Miasto Otwock i Ognisko TKKF „Apollo”. 
Zawody już po raz trzeci odbyły się na boisku do siatkówki plażowej 
zlokalizowanej na Otwockiej Plaży Miejskiej. Pierwszego dnia odby-
ły się rozgrywki w kategorii mężczyzn. O podium walczyło dziesięć 
dwuosobowych drużyn. Tego dnia po zaciętej rywalizacji wyłoniono 
zwycięzców. Najlepszy okazał się duet Michał Słyk oraz Przemysław 
Kilijański z Warki. Drugą lokatę zajął zespół z Warszawy w składzie 
Igor Stelmaszczyk i Mateusz Majcherek zaś najniższy szczebel podium 
przypadł duetowi w składzie Janusz Prus i Patryk Bujniak z Warsza-

KaT. MĘŻcZYźNi
1. Michał Słyk z Otwocka i przemysław Kilijański z Warki
2. igor Stelmaszczyk z Warszawy i Mateusz Majcherek z Warszawy
3. Janusz prus z Warszawy i patryk Bujniak z Warszawy

W weekend 18–19 lipca boisko do siatkówki plażowej na Otwockiej Plaży Miejskiej stało się miejscem rywalizacji uczestników 
VI Mistrzostw Otwocka w Siatkówce Plażowej. Do zmagań stanęło 21 dwuosobowych drużyn

wy. W niedzielę, 19 lipca – czyli drugiego dnia rozgrywek, odbyły się 
zawody duetów mieszanych. Do rywalizacji stanęło 11 par. Najlep-
sza okazała się para Paulina Snopkiewicz i Michał Słyk z Otwocka, na 
drugim miejscu podium uplasowała się para z Warszawy w składzie 
Karolina Szmigielska z Patrykiem Bujniakiem zaś trzecie miejsce na-
leżało do Hanny Szymańskiej i Marcina Jakubowskiego z Warszawy. 
Nagrody wręczyli zwycięzcom Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew 
Szczepaniak, Prezes Ogniska TKKF „Apollo” Ryszard Myśliwski oraz In-
spektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Otwocka 
Tomasz Cymerman

KaT. MiKST
1. paulina Snopkiewicz z Warszawy i Michał Słyk z Otwocka
2. Karolina Szmigielska z łodzi i patryk Bujniak z Warszawy
3. hanna Szymańska z Warszawy i Marcin Jakubowski z Warszawy
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Na Otwockiej Plaży Miejskiej Stowarzyszenie „Chodź nad Świder” przy wsparciu 
Miasta Otwocka już po raz trzeci zorganizowało imprezę pod hasłem „bIG JUMP”

Big Jump jest ogólnoeuropejską 
inicjatywą, mającą na celu 
promowanie dbania 
o czystość rzek. Akcja 
odbywa się cyklicznie 
i polega na tym, że lu-
dzie w całej Europie 
tego samego dnia i o 
tej samej porze wcho-
dzą do najbliższej wody. 
Big Jump zawitał nad Otwocki 

Świder już po raz trzeci. Akcja zo-
stała zorganizowana przez 

Stowarzyszenie „Chodź 
nad Świder” przy wspar-
ciu Miasta Otwocka.  
W tym roku akcja od-
bywała się w niedzielę 

12 lipca. Udział w ma-
nifeście wzięli niemalże 

wszyscy plażowicze – po-
nad 100 osób!

Big jump Świder
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Świder 
Skim 
Fest VI
Szóste otwarte mistrzostwa w ślizgu 
deską na płytkiej wodzie za nami. Za-
wody zostały podzielone na cztery ka-
tegorie. Na zwycięzców czekały atrak-
cyjne nagrody

Już po raz szósty rzeka Świder stała się miej-
scem zmagań dla polskich skimboardzistów. 
Skimboarding staje się w polsce coraz bar-
dziej popularny. Jest to dyscyplina sporto-
wa polegająca na ślizganiu się po płytkiej 
wodzie na cienkiej desce – wykonując przy 
tym skoki i pokonując ustawione przeszko-
dy. Szósta edycja Otwartych Mistrzostw 
Skimboardowych – Świder Skim Fest Vi 
odbyła się jak zawsze na Otwockiej plaży 
Miejskiej. W tym roku po raz pierwszy im-
preza została rozłożona na dwa dni – 4 i 5 
lipca. Z każdym rokiem powiększa się grono 
amatorów próbujących swych sił na „ski-
mie”. podczas zawodów dla wszystkich za-
interesowanych zorganizowano bezpłatną 
„skim” szkółkę. przez dwa dni mistrzostw 
tłumy otwocczan obserwowały ewolucje 
wykonywane na rozstawionych w wodzie 
przeszkodach przez startujących w kate-
goriach: „pro”, „amator”,  „dziewczyny”,  
i „Junior”. Świder Skim Fest zorganizowany 
został przez Stowarzyszenie „Kocham Józe-
fów”, a wydarzenie zostało dofinansowane 
ze środków budżetu Miasta Otwocka.
prO
1. Michał puchalski
2. Michał ambruszkiewicz
3. Mariusz Wójt
aMaTOr
1. Grzegorz Kuta
2. Marcin Siegel
3. paweł Szczepański
dZieWcZYNY:
1. Zuzia Lirska
2. aleksandra dubas
3. ania hłasko
JUNiOr:
1. Janek Wyszyński
2. eryk Witan
3. Max Bardyszewski aka Marchewa
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Po niezwykle udanej pierwszej edycji Beach 
Soccer Otwock Cup organizator – Stowa-
rzyszenie Otwocka Liga Szóstek Piłkarskich  

Beach Soccer Otwock Cup 2015
Już po raz drugi odbył się turniej beach Soccer Otwock Cup 2015. W tegorocznej edy-
cji zawodnicy grali na przygotowanym przez organizatorów boisku na Otwockiej Plaży 
Miejskiej. Zwycięzcą II edycji zostało Miasto Otwock!
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zapowiadał kolejne edycje tego przedsięwzięcia. Dzięki staraniom organizatora przygotowano boisko do Beach Soccera na terenie Otwockiej 
Plaży Miejskiej. W rozgrywkach wzięło udział 16 drużyn z naszego powiatu. Spośród czterech grup wyłoniono 8 najlepszych drużyn, które 
zmagały się o puchar w barażach oraz fazie pucharowej. Po zaciętej i wyrównanej rywalizacji wyłoniono zwycięzców – pierwsze miejsce zajęła 
reprezentacja Miasta Otwocka, drugie zespół Biała Armia, zaś najniższy stopień podium przypadł drużynie Forever Young. Oprócz klasyfikacji 
ogólnej przyznano także nagrody indywidualne. Królem strzelców turnieju został Patryk Kisiel. Najlepszym bramkarzem został Grzegorz Sitek 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalami Urzędu Miasta Otwocka. Za najładniejszą bramkę turnieju uznano finezyjny gol Kuby Ostrowskiego, 
zaś najlepszą interwencją bramkarską popisał się Rafał Miśkurka. Najlepszym żonglerem został wybrany Aron Wachnio.
Nagrody wręczył zwycięzcom Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak.



OTWOCKA GALA 
DISCO POLO

Impreza masowa biletowana dla 15 000 osób na terenie Stadionu OKS w Otwocku.
Cel imprezy: zbiórka pieniędzy dla 50 dzieci z rodzin niezamożnych z Otwocka na zakup ubrania, 
materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2015/2016, zabawek, wakacji zimowych i letnich w 2016.
Koncert pod nazwą Otwocka Gala Disco Polo w dniu 19 września 2015 r.

PROGRAM KONCeRTu: 

13:00 – 15:00 MARKISS, RAFTA, Dr. MANIANA, FAN-TASTYC, EMAIL,  
YANKERS, SORWERS

15:00 – 16:00 BOYS
16:00 – 17:00 SKALARS
17:00 – 18:00 IMPERIUM
18:00 – 19:00 TOMASZ NECIK
19:00 – 20:00 BOGDAN BOROWSKI
20:00 – 21:00 EKSTAZY
21:00 – 22:00 MIG
22:05 – 22:15 Losowanie nagród (elektryczny skuter z silnikiem 1000 W 

i 3 indeksów na wyższą uczelnię oraz innych nagród)
22:15 – 22:20 Wręczenie nagród przez Prezydenta Miasta Otwocka  

i Sponsorów
22:25 – 22:35 Pokaz sztucznych ogni
22:40  Zakończenie imprezy
Rozmieszczenie terenu:
Strefa VIP dla 500 uczestników przy scenie. 
Strefa poza VIP dla 14 500 osób. Rozmieszczone stanowiska z posiłkami i napojami, stoła-
mi oraz To-Tojkami z umywalkami. Teren całkowicie chroniony przez firmę ochroniarską ze 
wszystkimi uprawnieniami. Ekipa sprzątająca – firma, która zadba o czystość terenu w trakcie 
koncertu i po imprezie.
Nagrody główne: Elektryczny Skuter z silnikiem 1000 W, 3 Indeksy na wyższą uczelnię.
Patronat Honorowy:  Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak i Radny Miasta Otwocka 
Marek Leśkiewicz
Patronat medialny:  TV POLO, Radio VOX FM, Tygodnik Linia Otwocka.
Organizator: Chile Cosmetics Sp. z o.o. – Dariusz Przybyłek.

Opracował: Marek Leśkiewicz, radny Miasta Otwocka, tel. 505 33 85 07, cbsp77@gmail.com 

Szanowni Państwo,  
mieszkańcy Otwocka

Zwracam się do Państwa z prośbą  
o dostrzeżenie rodzin, w których po-
mimo walki o byt i widoczne stara-
nia rodziców, trudno jest zapewnić 
to niezbędne minimum dla dzieci. 
Zwracam się do Państwa o zwróce-
nie uwagi na rodziny, którym należy 
pomóc. Mam na uwadze ich dzieci, 
wszystkie dzieci są naszymi dziećmi  
i czas skończyć podziały. To my do-
rośli więcej dzielimy, niż łączymy. 
Pora  wcielić w Otwocku w życie  
słowa Wielkiego Polaka św. Jana 
Pawła II „niech zstąpi Duch Twój  
i odnowi oblicze tej ziemi...” i dalej 
mocne i twarde słowa papieża Pola-
ka „... to jest moja matka ta ziemia, 
to jest mój brat i siostra, nie mogę 
być obojętny...”

Popieram w pełni intencje Organi-
zatora imprezy masowej w Otwoc-
ku pod hasłem Otwocka Gala Di-
sco Polo, która ma na celu realną 
pomoc dla pięćdziesięciorga dzieci.  
Z zysków za sprzedane bilety i z zade-
klarowanych przez Sponsorów pienię-
dzy, Organizator kupi ubrania, książki 
i inne przedmioty edukacyjne na rok 
szkolny 2015 /2016 oraz wykupi ferie 
zimowe i wakacje letnie w 2016 r.

Zachęcam Państwa do czynnego 
uczestnictwa w tym koncercie, bo 
czynienie dobra powinno być co-
dzienne. Krok po kroku zmienimy 
Otwock na lepszy, przyjazny i piękny.

Dziękuję każdemu z osobna za ten 
minimalny wkład czynienia dobra

Z poważaniem,
Marek Leśkiewicz

Radny Miasta Otwocka
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