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Wspólny jubileusz Otwocka i Pruszkowa
Miejscowościom Otwock i Pruszków 9 listopada 1916 r. nadane zostały prawa miejskie. Miasta chcą wspólnie świętować 
przyszłoroczny jubileusz. Specjalnie w tej sprawie spotkali się prezydenci Zbigniew Szczepaniak i Jan Starzyński 

We wtorek, 29 września w Pruszkowie zorganizowano konferencję pra-
sową prezydenta Pruszkowa Jana Starzyńskiego i prezydenta Otwocka 
Zbigniewa Szczepaniaka. Tematem spotkania były obchody  przyszłorocz-
nej 100. rocznicy nadania praw miejskich miastom Pruszków i Otwock.
Na spotkanie przybyli przedstawiciele mediów lokalnych i regional-
nych. Ze strony Pruszkowa obecni byli: prezydent Jan Starzyński, 
zastępcy prezydenta Andrzej Królikowski i Andrzej Kurzela. Otwock 
reprezentował prezydent Zbigniew Szczepaniak i wiceprezydent 
Agnieszka Wilczek. Władze Otwocka i Pruszkowa przedstawiły składy 
komitetów organizacyjnych obchodów 100-lecia. Prezydenci zapo-
wiedzieli ścisłą współpracę miedzy miastami przy organizacji przy-
szłorocznych wydarzeń. 
Kolejne spotkanie w sprawie wspólnych obchodów ma odbyć się  
w Otwocku. Przypomnijmy, że w lipcu prezydent Zbigniew Szczepa-
niak powołał komitet organizacyjny obchodów 100-lecia miasta. Do 
zadań komitetu należy: określenie programu i kalendarza działań ob-
chodów jubileuszu, określenie szacunkowych kosztów przygotowa-
nia i przeprowadzenia obchodów jubileuszu, współpraca w realizacji 

przedsięwzięć oraz wspieranie inicjatyw związanych z organizacją 
okolicznościowych imprez i uroczystości, popularyzacja idei jubile-
uszowych wśród mieszkańców, informowanie o aktywności środo-
wisk twórczych. Wszelkie propozycje związane z przyszłorocznymi 
obchodami można przesyłać na adres: zgloszenia@100latotwocka.pl

Projekt RESTAURA przeszedł do finalnego etapu
Projekt RESTAURA złożony przez Urząd Miasta Otwocka w ramach unijnego programu INTERREG Europa Środkowa 2014–
2020 znalazł się w gronie 91 najlepszych z 600 złożonych projektów (72 złożone z Polski, wybranych zostało 9), których 
autorzy zostali zaproszeni do złożenia finalnej aplikacji projektowej. Decyzję o zatwierdzeniu projektu RESTAURA podjął 
międzynarodowy Komitet Monitorujący Programu, który obradował w Wiedniu w dniach 21–22 września 2015 r.

Należy zaznaczyć, że z ogółu 620 wniosków z całej Unii Europejskiej zatwierdzono je-
dynie 12,5% z nich. Świadczy to o bardzo dobrym przygotowaniu aplikacji projektowej 
oraz o wysokiej jakości partnerstwie. Miasto Otwock zaprosiło do realizacji projek-
tu RESTAURA miasta Bańska Bystrzyca (Słowacja), Nova Gorica (Słowenia) oraz Buzet 
(Chorwacja). Po stronie polskiej działania Miasta Otwocka merytorycznie wspierać 
będzie Uniwersytet Warszawski, Instytut Projektów Europejskich oraz Instytut Part-
nerstwa Publiczno-Prywatnego.

Inicjatywa RESTAURA, której lideruje miasto Otwock, ma na celu wypracowanie me-
chanizmów umożliwiających przeprowadzenie rewitalizacji zdegradowanych obszarów 
miejskich, jak również obiektów dziedzictwa kulturowego. Przybliżony budżet projektu 
to ok. 2.3 mln euro, z czego ok. 400 tys. euro przewidziane jest na finansowanie działań 
w Otwocku. Ostateczna data złożenia finalnej aplikacji projektowej upływa 27 listopada 
2015 r., a termin rozpoczęcia prac w ramach projektu to kwiecień 2016 r.

Fot. Biuro Promocji i Kultury Miasta Pruszkowa



Delegacja z Chin 
w Otwocku
Delegacja władz jednej ze wschodnich prowincji Chin przy-
jechała do Polski, aby poznać sposób stworzenia i utrzy-
mania „zielonego” miasta w dużej aglomeracji. Przez jeden 
dzień gościła w Otwocku i zwiedzała przedsiębiorstwa sto-
sujące odnawialne źródła energii

Szefem delegacji chińskiej, która 10 września odwiedziła Otwock, był 
Wu Xinlin Zastępca Dyrektora Generalnego rządu prowincji Zhejiang. 
W składzie delegacji byli także inni wysocy rangą przedstawiciele 

rządu prowincji Zhejiang odpowiedzialni za współpracę gospodarczą 
oraz przedsiębiorcy z branży budowlanej, hotelarskiej i medyczno-
-farmaceutycznej.
Podczas spotkania omówiono możliwości współpracy polsko-chiń-
skiej w Otwocku. Strona chińska wyraziła zainteresowanie realizacją 
inwestycji w obszarze infrastruktury, w tym budownictwa. Szeroko 
omówiono także współpracę dotyczącą ochrony środowiska, w tym 
ochrony zasobów wodnych (oczyszczanie wody) oraz odnawialnych 
źródeł energii. Delegację z Chin w Urzędzie Miasta Otwocka powi-
tał prezydent Zbigniew Szczepaniak wraz ze współpracownikami: 
wiceprezydentem Agnieszką Wilczek, wiceprezydentem Piotrem 
Stefańskim, wiceprzewodniczącym Rady Miasta Czesławem Woszczy-
kiem, radnym Dariuszem Piętką, dyrektorem Oświaty Miejskiej Edy-
tą Rosłaniec i prezesem Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji Mieczysławem Kostyrą. Po krótkiej prezentacji na temat 
Otwocka delegacja udała się na teren otwockiej oczyszczalni ścieków, 
gdzie obejrzano m.in. generatory prądu. Chińczycy byli pod wraże-
niem naszego zastosowania technologii odnawialnego źródła energii. 
Następnie przedstawiciele władz miasta wspólnie z gośćmi wizytowa-
li Narodowe Centrum Badań Jądrowych, gdzie naukowcy przedsta-
wiali zebranym możliwości zastosowania najnowszych wynalazków  
z zakresu medycyny i bezpieczeństwa.
Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy z Fundacją Eastern 
Wind Foundation, którą reprezentowali Prezes Kai Ma oraz Wicepre-
zes, Dyrektor Generalny dr Maciej Sokołowski. Fundacja powołana 
w celu wzmocnienia i wspierania dialogu euroazjatyckiego, działa na 
rzecz większego niż dotychczas zainteresowania stosunkami europej-
sko-azjatyckimi. Fundacja prowadzi działania społeczne, kulturalne, 
edukacyjne, naukowe i badawcze, których zadaniem jest promowa-
nie międzynarodowej współpracy i rozwoju wymiany gospodarczej 
pomiędzy Europą i Azją.

III Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego
Już po raz trzeci samorządowcy, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe spotkały się na Forum Gospodarczym Po-
wiatu Otwockiego. Głównym celem forum jest wspólna dyskusja nad rozwojem gospodarki w powiecie otwockim. Po raz 
drugi temu wydarzeniu towarzyszyła Gala Biznesu Powiatu Otwockiego – czyli rozstrzygnięcie konkursu na najlepszych 
przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych w naszym powiecie

W piątek, 4 września na terenie Narodowego Centrum Badań Jądro-
wych w Świerku odbyło się III Forum Gospodarcze Powiatu Otwockie-
go. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Powiat Otwocki, Wyższą 
Szkołę Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie oraz Klub Nowej Go-
spodarki Powiatu Otwockiego. Na początku forum dr Małgorzata Such-
-Pyrgiel – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych WSGE zaprezentowała 
wyniki badań organizacji pozarządowych w powiecie otwockim. Następ-
nie głos zabrał  gość specjalny – wicepremier, Minister Gospodarki – Ja-
nusz Piechociński, który przeprowadził wykład nt. Polskiej Gospodar-
ki na przestrzeni lokalnej oraz światowej. Po przemówieniu odbył się 
panel dyskusyjny nt. Rewitalizacji przez innowacje i kapitał społeczny. 
W dyskusji prowadzonej przez dr Elwirę Gross-Gołacką – Dyrektor Ge-
neralną w Ministerstwie Gospodarki wzięli udział: Bogusław Andrzej 
Ulijasz – Wiceminister Sportu i Turystyki, Jacek Czech – Dyrektor ds. 
Rozwoju Krajowej Izby Gospodarczej, Roman Trzaskalik – Prezes Parku 
Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum sp. z o.o., Paweł Rupniew-
ski – Wicestarosta Otwocki, Małgorzata Chechlińska – Prezes Zarządu 
Grupy Trip, prof. dr hab. Bronisław Sitek – WSGE w Józefowie oraz Se-
bastian Tyszczuk – Fundacja na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego. 
Po zakończeniu panelu rozpoczęła się II Gala Biznesu Powiatu Otwoc-
kiego – czyli rozstrzygnięcie konkursu na Najlepszych Przedsiębiorców 

oraz Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego. Nagrody przy-
dzielono w 7 kategoriach: pracodawca roku, filantrop roku, debiut 
roku, innowator roku, bizneswoman, biznes rodzinny oraz aktywny 
NGO. Oprócz nagród przyznano także dwa wyróżnienia oraz nagrodę 
specjalną. Nagrody wręczali: Starosta Otwocki Mirosław Pszonka oraz 
JM Rektor WSGE dr Tadeusz Graca.
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Przeciwdziałanie  
wykluczeniu cyfrowemu
Pierwsza edycja projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wy-
kluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” została zakończona.  
W ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską do-
starczono rodzinom oraz placówkom podległym Gminie Otwock 
116 zestawów komputerów wraz z dostępem do Internetu

Celem projektu realizowanego w latach 2012–2015 było zapewnienie 
niezbędnego sprzętu oraz stałego dostępu do Internetu dla gospodarstw 
domowych o niskich dochodach. Projekt w całości był finansowany  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Operacyj-
nego Innowacyjna Gospodarka. Całkowita wartość projektu wynosiła 
772 627,50 zł. Dzięki pozyskanych środkom udało się zapewnić niezbęd-
ny sprzęt (laptopy marki ASUS) oraz stały dostęp do Internetu dla 50 ro-
dzin, których dochody nie przekraczały wskazanego pułapu (wśród bene-
ficjentów znalazły się także osoby 50+ oraz niepełnosprawne). Ponadto 
66 zestawów komputerowych zostało ulokowanych w jednostkach pod-
ległych Gminie Otwock – w szkołach podstawowych i gimnazjach, biblio-
tekch oraz w Ośrodku Psychoprofilaktyki Rodzinnej. Zgodnie z podpisaną 
umową, przez następne 5 lat gmina ma obowiązek zapewnić trwałość 
projektu w ramach środków własnych.

Uczniowie z Lennestadt 
w Otwocku
Władze Otwocka i Lennestadt 30 października 1992 r. podpi-
sały kartę partnerstwa miast bliźniaczych. Ważnym elemen-
tem jest wymiana zagraniczna uczniów, przynosząca wiele 
korzyści młodzieży zarówno polskiej, jak i niemieckiej

Co roku odbywa się wymiana młodzieży w ramach podpisanej karty 
partnerstwa miast bliźniaczych Otwocka i Lennestadt. W tym roku do 
uczniów Gimnazjum św. Rodziny w Otwocku przyjechało 35 uczniów 
wraz z 4 opiekunami. Podczas wymiany goście z miasta bliźniacze-
go zwiedzają Otwock i okoliczne miejscowości oraz poznają historię 
i obyczaje Polski. 29 września uczniowie odwiedzili Urząd Miasta 
Otwocka, gdzie spotkali się z Prezydentem Miasta Otwocka Zbignie-
wem Szczepaniakiem oraz jego zastępcą Agnieszką Wilczek. Podczas 
spotkania gościom została przedstawiona prezentacja dotycząca 
Otwocka i jego historii. Warto wspomnieć, że wymiana zagraniczna 
między miastem Lennestadt a Otwockiem odbywa się rokrocznie – 
wiosną młodzież z Otwocka jedzie do Lennestad, zaś jesienią tamtej-
sza młodzież odwiedza nasze miasto.

Msza św. za Ojczyznę oraz w intencji NSZZ Solidarność Region Mazowsze i Warszawskiej Oświaty w kościele św. Stani-
sława Kostki stała się finałowym akordem uroczystości 35-lecia powstania NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze

W niedzielę, 27 września br., godzinę przed nabożeństwem plac przed kościołem zapełniły poczty sztandarowe. Przyniesiono je wcześniej, 
aby stały w asyście przy poświęceniu sztandaru ZGN Wola. Po krótkiej modlitwie dziękczynnej przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
sztandar pobłogosławił proboszcz parafii ks. dr Marcin Brzeziński. Następnie Andrzej Kropiwnicki, przewodniczący ZRM i Grzegorz Iwa-
nicki, sekretarz ZRM oraz przedstawiciele organizacji związkowych mazowieckiej „S” złożyli wiązanki na grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki,  
a także grobach proboszczów parafii: ks. prałata Teofila Boguckiego oraz ks. prałata Zygmunta Malackiego. Mszę św. poprowadził i kazanie 
wygłosił ks. dr Zenon Hanas. – Jest godne podziwu, że przez tyle lat wiernie spotykacie się w tym miejscu, aby ideę solidarności przeżywać 
i zaszczepiać we współczesnym społeczeństwie – rozpoczął swoje przemówienie duchowny. Myślą przewodnią homilii była kwestia spra-
wiedliwości. – Sprawiedliwość jest ciężko osiągnąć, ale jest ona czymś, czego zawsze poszukujemy. Budowanie sprawiedliwości odbywa 
się krok po kroku – zaznaczył ksiądz Hanas. Rozwijając temat, kapłan powiedział, że misją „Solidarności” jest budowanie sprawiedliwego 
społeczeństwa. Jednocześnie duszpasterz podkreślił, że bez Boga ten wysiłek nigdy nie odniesie sukcesu. – Jeżeli człowiek sam o własnych 
siłach będzie próbował budować sprawiedliwe społeczeństwo, jego lekarstwo będzie gorsze od trucizny – przestrzegł duchowny. – Po-
trzebny jest Bóg, bo to On jest miarą sprawiedliwości – wyjaśnił. W czasie mszy św. przedstawiciele zarządu regionu, oświaty oraz organi-
zacji ZGN Wola złożyli dary ołtarza. Po nabożeństwie odbył się mocny, szczery i wzruszający patriotyczno-społeczny koncert bardów Leszka 
Czajkowskiego i Pawła Piekarczyka. W uroczystości brali udział także otwoccy radni Marek Leśkiewicz i Dariusz Kosyła. 

35-lecie NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze

NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze
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OGłOSZENIE O PUbLICZNyCh kONSULTACjACh
 
Na podstawie uchwały Nr LII/415/10 Rady Miasta Otwocka  
z dnia 14 października 2010 r. w sprawie określenia szczegóło-
wego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowy-
mi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie (Dz.U. 2014.1118 j.t.) projektów aktów prawa miej-
scowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych 
tych organizacji oraz programów współpracy z organizacjami 
pozarządowymi.

Prezydent Miasta Otwocka 
przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Otwocka 
w sprawie nadania nazw ulicom położonym w Otwocku. Nazwy 
ulic zawarte w przedmiotowej uchwale zostały dostosowane do 
nazw przyjętych w Krajowym Rejestrze Podziału Terytorialnego 
Kraju – TERYCIE
Termin rozpoczęcia konsultacji: 23.09.2015 r.
Termin zakończenia konsultacji: 31.10.2015 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać  
w terminie do dnia 31.10.2015 r. w następującej formie:
elektronicznie na formularzu na adres: umotwock@otwock.pl
pisemnie na adres: Urząd Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5,  
05-400 Otwock;  (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Otwocka).
Treść projektu uchwały i formularza do zgłaszania uwag zamiesz-
czone są poniżej w wersji elektronicznej.
Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii 
organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3  
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (022) 779 20 01 
wew. 166.

Prezydent Miasta Otwocka 

ZAPROSZENIE DO SkłADANIA PROPOZyCjI ZADAń DO 
ROCZNEGO PROGRAMU WSPółPRACy NA 2016 ROk

 
Prezydent Miasta Otwocka zaprasza przedstawicieli organizacji 
pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku 
publicznego, działających na rzecz mieszkańców Miasta Otwoc-
ka, do zgłaszania swoich propozycji, kierunków działania oraz 
priorytetów, które będą mogły posłużyć w tworzeniu Rocznego 
Programu współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 usta-
wy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na 2016 r.

Propozycje należy składać na załączonym formularzu w terminie 
do dnia 13 października 2015 r. za pośrednictwem poczty trady-
cyjnej, elektronicznej lub osobiście:
Urząd Miasta Otwocka 
ul. Armii Krajowej 5
05–400 Otwock
e-mail: umotwock@otwock.pl 

Zebrane propozycje posłużą przygotowaniu projektu „Rocznego 
Programu współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 Usta-
wy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na rok 2016”, który przed przedłożeniem pod 
obrady Rady Miasta Otwocka zostanie poddany procesowi kon-
sultacji zgodnie z Uchwałą Nr LII/415/201 Rady Miasta Otwocka  
z dnia 14 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiota-
mi, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów ak-
tów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji oraz programów współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi.
Jednocześnie informuję, że zgłoszenie propozycji do programu nie 
jest jednoznaczne z umieszczeniem ich w programie.

Sprzątanie Świata  
Co roku, we wrześniu, na całym świecie odbywa się akcja 
Sprzątanie Świata. Głównym celem akcji jest uświadamia-
nie ludziom istotności ekologii oraz inicjowanie działań na 
rzecz ochrony środowiska. Tegoroczna akcja sprzątania 
świata odbywała się pod hasłem: „Wyprawa – poprawa. 
Sprzątanie Świata Polska 2015”

W piątek, 25 września uczniowie otwockich szkół i przedszkoli wzięli 
udział w ogólnoświatowej akcji sprzątania świata. W ramach akcji 
Miasto Otwock zapewniło uczestnikom niezbędny asortyment – 
worki na odpady i rękawiczki ochronne. Uczniowie zbierali śmieci 
do trzech rodzajów worków. Do worków koloru czarnego zbierane 
były odpady zmieszane, do żółtych tworzywa sztuczne zaś do wor-
ków zielonych szkło. Zebrane odpady składowane były w uzgodnio-
nych miejscach w zwartych stertach. Nieczystości zebrane w ramach 
akcji odebrała i przekazała do unieszkodliwienia firma AG Complex, 
która wykonuje usługi utrzymania czystości i porządku na terenie 

naszego miasta. W sprzątanie na terenach leśnych Mazowieckiego 
Parku Krajobrazowego zaangażował się – jak co roku – Mazowiec-
ki Zespół Parków Krajobrazowych wraz z uczniami Gimnazjum nr 2  
i Szkoły Podstawowej nr 12



SESjAUchwałY RadY Miasta  
OtwOcka z dnia  

11 wRześnia 2015 ROkU

Uchwała nR Xii/106/15 

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę 
wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Warszawie przez R.S. 

Uchwała nR Xii/107/15 

w sprawie wydelegowania Radnych Miasta 
Otwocka do Zespołu Opiniującego 

Uchwała nR Xii/108/15

w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/458/13 
Rady Miasta Otwocka z dnia 26 listopada  
2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie miasta 
Otwocka

Uchwała nR Xii/109/15

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale 
Budżetowej na 2015 r.

Uchwała nR Xii/110/15 

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów 
głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej, zarządzonych na dzień 25 październi-
ka 2015 r.

Uchwała nR Xii/111/15

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta  
Nr XXX/329/13 z dnia 25 stycznia 2013 r.  
w sprawie podziału miasta Otwocka na stałe ob-
wody głosowania, ustalenia ich numerów, granic 
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nR Xii/112/15 

w sprawie określenia tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta 
Nauczyciela; określenia zasad udzielania i roz-
miaru zniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 
Ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania 
zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o któ-
rych mowa w art. 42 ust. 3 Ustawy Karta Na-
uczyciela

Uchwała nR Xii/113/15 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Po-
wiatowi Otwockiemu polegającej na „Budowie 
przystanków autobusowych”

Uchwała nR Xii/114/15

w sprawie zmiany uchwały nr VI/56/15 Rady 
Miasta Otwocka z dnia 14 kwietnia 2015 r. 
dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Po-
wiatowi Otwockiemu polegającej na dofinanso-
waniu kosztów realizacji inwestycji związanej  
z wymianą nakładki asfaltowej w ul. Narutowi-
cza 

Podczas XII sesji Rady Miasta Otwocka wybrano 6 radnych do prac w Zespole Opiniują-
cym dokonującym wyboru przedsięwzięć budżetu obywatelskiego. Wprowadzono zmiany 
w Uchwale Budżetowej na 2015 r. Wyrażono zgodę na zawarcie umów dzierżawy grun-
tów stanowiących własność gminy. Zdecydowano o udzieleniu pomocy rzeczowej dla 
Powiatu Otwockiego. Dyskutowano o udzieleniu odpowiedzi na skargę wniesioną do Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Rady Miasta w sprawie 
ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów 
gastronomicznych i usługowych na terenie Miasta Otwocka

ZesPół OPINIUjący POwOłaNy
W związku z wejściem w życie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta 
Otwocka konsultacji społecznych dotyczących ustalenia części wydatków z budżetu Miasta 
Otwocka na 2016 r. podczas XII sesji wybrano 6 radnych do prac w Zespole Opiniującym.  
Zdecydowano, że Radę Miasta będą reprezentowali: Witold Wachnicki, Jarosław Margiel-
ski, Krzysztof Kłósek, Monika Kwiek, Jarosław Łakomski oraz Marcin Kraśniewski, którzy 
wraz z urzędnikami wydelegowanymi przez Prezydenta będą pracować nad wnioskami 
składanymi przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego.

POMOc DLa POwIaTU
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należą sprawy związane  
z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców. Są to m.in. remonty i budowa dróg, ulic, ciągów pie-
szo-rowerowych, poprawa bezpieczeństwa oraz wprowadzanie ładu przestrzennego. Pod-
czas sesji zdecydowano, że Miasto Otwock udzieli pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu 
m.in. na wykonanie projektu budowy drogi ulicy Reymonta na odcinku od ul. Żeromskiego do  
ul. Samorządowej, wraz z ciągiem pieszo-rowerowym; na przebudowę chodnika i krawężników  
w ul. Kołłątaja; na zakup materiałów do budowy odwodnienia w ul. Samorządowej czy na budowę 
przystanków autobusowych. Na pomoc finansową dla powiatu przeznaczono prawie 750 tys. zł.

cZysTOść I PORZąDek Na TeReNIe MIasTa
Podczas XII Sesji Rady Miasta przegłosowano uchwałę w sprawie zmiany Uchwały  
nr XLIII/458/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Otwocka. Do regulaminu 
dodano następujący rozdział: wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na 
ulicach i placach, a w nim obowiązki zarząców dróg i placów oraz minimalne wymagane 
częstotliwości ich sprzątania, a także rozdział mówiący o usuwaniu odpadów z miejsc 
nieprzeznaczonych do ich składowania poprzez prowadzenie miejskiej ewidencji niele-
galnych wysypisk i ich likwidacji.

ZMIaNy w BUDżecIe
Radni Miasta Otwocka przegłosowali również zmiany w Uchwale Budżetowej.
W trakcie realizacji budżetu 2015 r. dokonuje się:
I. zwiększenia, zgodnie z załącznikiem Nr 1,  dochodów  i wydatków o kwotę 51 322 zł; zwięk-
szenie następuje z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za dzierżawę oraz w związku z wpły-
wem środków części oświatowej subwencji ogólnej; środki przeznacza się na:
1. pokrycie wkładu na realizację zadania pn. „Rozwój elektronicznej administracji w sa-
morządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności 
potencjału województwa” zwanego Projektem EA – 1322 zł,
2. dofinansowanie placówek oświatowych w zakresie wyposażenie gabinetów profilakty-
ki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – 50 000 zł;
II. przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w planie wydatków budżetu miasta, kwoty  
1 552 325 zł, w celu zabezpieczenia środków na:
1. zakup wiaty na Targowisko Miejskie i pokrycie kosztów energii – 4000 zł, 
2. realizację następujących zadań inwestycyjnych:

 – projekt budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Reymonta i Żeromskiego – 
70 000 zł (zmiana nazwy zadania),

 – projekt i budowa parkingów na os. Stadion – 280 000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej),
 – budowa przystanków autobusowych – 90 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
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Rady Miasta Otwocka 
Uchwała nR Xii/115/15

w sprawie zmiany uchwały nr V/45/15 Rady 
Miasta Otwocka z dnia 31 marca 2015 r. do-
tyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powia-
towi Otwockiemu polegającej na wykonaniu 
projektu budowy ronda na skrzyżowaniu ulic 
Reymonta i Żeromskiego

Uchwała nR Xii/116/15 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umo-
wy dzierżawy gruntu stanowiącego własność 
Gminy Otwock na okres do 3 lat

Uchwała nR Xii/117/15 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów 
najmu nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Otwock na okres do 3 lat 

Uchwała nR Xii/118/15

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Po-
wiatowi Otwockiemu polegającej na wykona-
niu projektu i budowy parkingów na os. Stadion 

Uchwała nR Xii/119/15

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Po-
wiatowi Otwockiemu polegającej na zakupie 
materiałów do budowy odwodnienia w ul. Sa-
morządowej

Uchwała nR Xii/120/15

w sprawie zmiany uchwały nr V/49/15 Rady 
Miasta Otwocka z dnia 31 marca 2015 r. do-
tyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powia-
towi Otwockiemu polegającej na wykonaniu 
projektu budowy ronda na skrzyżowaniu ulic 
Powstańców Warszawy i Orlej (przy Poczcie 
Polskiej)

Uchwała nR Xii/121/15 

zmieniająca uchwałę Nr IV/20/15 Rady Miasta 
Otwocka z dnia 31 stycznia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Otwocka na lata 2015–2022 

Uchwała nR Xii/122/15

w sprawie zaliczenia drogi na osiedlu Ługi Po-
łudniowe do kategorii dróg gminnych

Uchwała nR Xii/123/15

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Po-
wiatowi Otwockiemu polegającej na przebudo-
wie chodnika i krawężników w ulicy Kołłątaja 
na odcinku od ul. Rzemieślniczej do ul. Hugo 
Kołłątaja nr 29 wraz z wjazdami 

Uchwała nR Xii/124/15

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Po-
wiatowi Otwockiemu polegającej na wykona-
niu projektu budowy drogi ulicy Reymonta na 
odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Samorządo-
wej (wraz z ciągiem pieszo-rowerowym)

 – przebudowa chodnika i krawężników w ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Rzemieślniczej 
do ul. Hugona Kołłątaja nr 29 wraz z wjazdami – 248 000 zł (nowe zadanie),

 – projekt budowy drogi ul. Reymonta na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Samorządo-
wej (wraz z ciągiem pieszo-rowerowym) – 70 000 zł (nowe zadanie),

 – zakup materiałów do budowy odwodnienia w ul. Samorządowej – kwota 30 000 zł 
(nowe zadanie),

 – dotacja celowa – dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z wymianą na-
kładki asfaltowej w ul. Narutowicza – 120 000 zł (zwiększenie wartości zadania),

 – budowa miejsc postojowych na ul. Lecha – 20 000 zł (nowe zadanie),
 – projekt zagospodarowania placu i budowa parkingu przy ul. Mazowieckiej/Za-
ciszna 10a – 20 000 zł (zwiększenie wartości zadania),

 – dotacja dla ZGM-u związana z wymianą drzwi wejściowych w budynku przy ul. Zacisz-
nej 10 a – 10 000 zł (nowe zadanie),

 – zakup szlabanu wjazdowego na teren Urzędu Miasta – kwota 7500 zł (nowe zadanie),
 – przebudowa części dachu w Przedszkolu nr 18 im. Kubusia Puchatka w Otwocku –  
40 000 zł (nowe zadanie),

 – termomodernizacja Gimnazjum nr 1 (ul. Mostowa) wraz z przebudową, w celu likwida-
cji barier architektonicznych – 60 000 zł (zwiększenie wartości zadania),

 – zakup nowej centrali telefonicznej dla OPS-u – 6500 zł,
 – zabudowa tarasu w Żłobku Miejskim – 39 239 zł (nowe zadanie),
 – budowa oświetlenia na osiedlu Jabłonna Wsch. –  30 000 zł (zwiększenie wartości za-
dania),

 – budowa oświetlenia ul. Cybulskiego –  41 724 zł (zwiększenie wartości zadania),
 – projekt budowy oświetlenia w ul. Norwida na odcinku od ul. Fredry do ul. Kubusia 
Puchatka – 10 000 zł (nowe zadanie);

3. pokrycie kosztów remontów dróg gminnych: 
 – remont ul. Wspólnej – jezdnia, chodniki, parkingi – 25 000 zł, 
 – remont ul. Łukasińskiego (jezdnia + chodnik) na odcinku od ul. Portowej do ul. Bato-
rego – 100 000 zł, 

 – doziarnienie ul. Lecha – 30 000 zł;
4. zorganizowanie imprezy z okazji 85-lecia szkoły w Gimnazjum nr 4 – 7000 zł,
5. dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na reali-
zację programów i/lub działań samopomocowych dla osób wychodzących z uzależnienia 
i członków ich rodzin – 10 000 zł,
6. zakup materiałów i wyposażenia dla OPS-u oraz na pokrycie kosztów remontu po-
mieszczeń OPS-u – 83 500 zł,
7. zakup magla elektrycznego dla Żłobka Miejskiego (1062 zł) oraz na wykonanie montażu 
kamer zewnętrznych od strony „minimiasteczka ruchu drogowego” (3800 zł);
8. zakup ławek i koszy – 10 000 zł;
9. stypendia sportowe – 85 000 zł.
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ObWIESZCZENIE PREZyDENTA 
MIASTA OTWOCkA

o podjęciu przez Radę Miasta Otwocka w dniu 30.06.2015 
roku Uchwały Nr X/92/15 w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Otwocka ograniczonego ulicami: świderską, szkolną, 
Przewoską, Batorego i wiejską oraz o przystąpieniu do spo-

rządzania prognozy oddziaływania planu na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.  
z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.  
z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) 

zawiadamiam 

o podjęciu przez Radę Miasta Otwocka w dniu 30.06.2015 r. 
Uchwały Nr X/92/15 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Otwocka ograniczonego ulicami: Świderską, Szkolną, Przewoską, 
Batorego i Wiejską oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia stra-
tegicznej oceny oddziaływania na środowisko (sporządzenia pro-
gnozy oddziaływania planu na środowisko).
Projekt planu będzie opracowany w skali 1 : 1000 i obejmie te-
ren miasta Otwocka ograniczony ulicami: Świderską, Szkolną, 
Przewoską, Batorego i Wiejską.
Z przedmiotową uchwałą Rady Miasta Otwocka można za-
poznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Otwocka (zakładka Uchwały Rady Miasta), w Wydziale Plano-
wania Przestrzennego UM Otwocka lub w Biurze Rady Miasta 
Otwocka.
Wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski do ww. miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (prognozy 
oddziaływania planu na środowisko).
Wnioski należy kierować do Prezydenta Miasta Otwocka w formie 
pisemnej (składając w Biurze Obsługi Mieszkańców UM Otwocka 
w godzinach pracy Urzędu – poniedziałki 8–18 oraz od wtorku do 
piątku w godzinach 8–16, za pośrednictwem poczty, kierując kore-
spondencję na adres: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock), ustnie 
do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
(e-mail: planowanie@otwock.pl) bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w Usta-
wie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. 
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy 
lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
21.10.2015 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozosta-
wione bez rozpatrzenia.
Wnioski będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Otwocka.

Prezydent Miasta Otwocka
Zbigniew Szczepaniak

ObWIESZCZENIE PREZyDENTA  
MIASTA OTWOCkA

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego oraz do sporządzenia  

prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego 
planu miejscowego.  

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.  
z 2015 r. poz. 199) oraz art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r.  
poz. 1235 z późn. zm.) 

zawiadamiam 

o podjęciu przez Radę Miasta Otwocka w dniu 30 września 
2014 r. Uchwały Nr LVII/570/14 w sprawie przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obejmującego obszar osiedla zabudowy wieloro-
dzinnej „Ługi” miasta Otwocka pod nazwą „Osiedle Ługi” oraz 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do wymie-
nionego planu miejscowego (prognozy odziaływania planu na 
środowisko). 
Projekt planu będzie opracowany w skali 1 : 1000 i obejmie 
teren osiedla zabudowy wielorodzinnej „Ługi” miasta Otwoc-
ka od ul. Generała Józefa Hallera do granicy administracyjnej  
z gminą Karczew. Z uchwałą w sprawie przystąpienia do spo-
rządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Otwocka (zakładka Uchwały Rady Miasta),  
w Wydziale Planowania Przestrzennego UM Otwocka lub  
w Biurze Rady Miasta Otwocka.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienione-
go planu miejscowego oraz wyżej wymienionej strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko (prognozy odziaływania 
planu na środowisko). 
Wnioski należy kierować do Prezydenta Miasta Otwocka w formie 
pisemnej (składając w Biurze Obsługi Mieszkańców UM Otwocka 
w godzinach pracy Urzędu – poniedziałki 8–18 oraz od wtorku do 
piątku w godzinach 8–16, za pośrednictwem poczty, kierując kore-
spondencję na adres: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock), ustnie 
do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
(e-mail: planowanie@otwock.pl) bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w Usta-
wie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. 
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy 
lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski należy 
składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 
2015 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione 
bez rozpatrzenia.
Wnioski będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Otwocka.

Prezydent Miasta Otwocka
Zbigniew Szczepaniak
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10 RELACJA

Zdrowy Piknik Naukowy
Otwocki Żłobek Miejski propaguje zdrowe odżywianie i ruch. W ramach akcji „1000 pierwszych dni 
dla zdrowia” w miniony weekend zorganizował Piknik Naukowy, o tym jak żyć zdrowo i przyjemnie 

„Pierwszych 1000 dni (tzn. okres ciąży i pierw-
sze lata życia dziecka) to wyjątkowy czas,  
w którym masz realny wpływ na jakość jego 
życia teraz i... w przyszłości. W tym czasie 
programuje się metabolizm, który warunku-
je prawidłowe funkcjonowanie organizmu 
człowieka, również w wieku dorosłym. Dlate-
go też z najwyższą starannością powinniśmy 
zadbać o odpowiednią dietę naszych dzieci. 
Dzięki prawidłowemu żywieniu programujesz 
zdrowie dziecka na kolejne lata” – czytamy  
w preambule programu „1000 pierwszych 
dni dla zdrowia” realizowanego przez funda-
cję NUTRICIA. Otwocki Żłobek Miejski znalazł 

się wśród piętnastu jednostek, które otrzy-
mały od fundacji grant w wysokości 5 tys. zł 
na wdrożenie programu. Od czerwca grupa 
rodziców podopiecznych żłobka uczy się, jak 
najlepiej wykorzystać 1000 pierwszych dni ży-
cia dziecka dla jego dalszego zdrowia. 
Ukoronowaniem realizowanego przez żłobek 
programu był Piknik Naukowy, który odbył 
się 27 września. Rodzice mogli bezpłatnie 
skorzystać z wiedzy specjalistów różnych 
dziedzin. Dr Małgorzata Stręk z Akademii 
Medycznej w Łodzi doradzała, jak rozwiązy-
wać codzienne problemy z maluchami, poru-
szała m.in. tematy związane z oczyszczaniem 

organizmu z toksyn, wzmocnienia systemu 
immunologicznego u maluchów, natomiast 
Monika Kurdej,  psychodietetyk, udzielała 
wielu porad: jak uniknąć otyłości od dziec-
ka do osoby dorosłej, co jeść, jak kupować,  
5 posiłków – jak skomponować i jakimi za-
sadami się kierować. Każdy mógł skorzystać  
z analizatora wagi, który pozwolił poznać 
własne parametry. 
 – Cieszę się z tak licznego udziału rodziców  
w pikniku – mówiła, witając gości dyrektor 
żłobka Małgorzata Freliszka. – Wasz udział  
w pikniku jest dla nas bardzo ważny, ponieważ 
priorytetem dla kadry żłobka w bieżącym roku 
jest ZDROWE ODŻYWIANIE, którym pragniemy 
zarazić wszystkich mieszkańców Otwocka –  
powiedziała. Wiceprezydent miasta Agnieszka 
Wilczek dodała, że cieszy się z inicjatywy pro-
pagowania przez otwocki żłobek zdrowego 
stylu życia. – Zdrowie jest przecież najważniej-
sze, a zdrowie to właściwe odżywianie i ruch 
na świeżym powietrzu – podkreśliła. 
Zajęcia sportowe z rodzicami i dziećmi po-
prowadził złoty medalista Polski i Europy 
seniorów w sumo do 100 kg Michał Luto. 
Akcję żłobka wspierała firma Socatots, dzię-
ki której maluchy mogły rozgrywać mecz 
piłki nożnej na specjalnie ustawionym bo-
isku. Było mnóstwo gier i zabaw dla dzieci. 
W żłobeczkowej „Kuchence pod chmurką” 
na każdego czekały gorące dania, soki, kok-
tajle, szaszłyki warzywno-mięsne i owoco-
we, pachnące i smaczne wypieki Cukierni 
Wanda i Piekarni Oskroba i wiele innych 
pyszności. Dużym zainteresowaniem pod-
czas Pikniku Naukowego cieszyły się warsz-
taty kulinarne dla dzieci prowadzone przez 
Monikę Mrozowską – aktorkę (Majka z se-
rialu „Rodzina zastępcza”), która pokazała, 
że wspólne i zdrowe gotowanie może być 
bardzo przyjemne. 
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Zawiadamiam, że 14 września br. rozpoczęły się kon-
sultacje z mieszkańcami Otwocka w sprawie ustalenia 
części wydatków z budżetu miasta na 2016 rok. Przed-
miotem konsultacji są zgłoszone projekty, które zostały 
pozytywnie zaopiniowane przez Zespół Opiniujący. Ze-
spół dokona wyboru projektów w ramach 4 progów kwo-
towych:

1. 500 000 zł
2. 200 000 zł
3. 50 000 zł
4. 10 000 zł

Konsultacje przeprowadzone są w formie zbierania pod-
pisów mieszkańców. Prawo złożenia podpisu pod danym 
projektem ma każdy mieszkaniec Otwocka, który ukoń-
czył 16 lat najpóźniej w dniu złożenia podpisu.
Każdy mieszkaniec może złożyć tylko jeden podpis pod 
jednym projektem z danego progu kwotowego. Podpisy 
zbierane będą tylko i wyłącznie na karcie posiadającej  
w nagłówku tytuł i krótki opis danego przedsięwzięcia. 
Na odwrocie karty podane będą tytuły wszystkich projek-
tów zakwalifikowanych do głosowania wraz z szacunko-
wym kosztem ich realizacji. Lista wszystkich wniosków 
podlegających głosowaniu będzie podana także na stro-
nie internetowej www.otwock.pl w zakładce „Otwocki 
Budżet Obywatelski”.
Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w kon-
sultacjach.

Zbigniew Szczepaniak
Prezydent Miasta Otwocka

Zasady i termin zbierania podpisów poparcia

1. Termin zbierania podpisów poparcia: od 14 września 
do 9 października 2015.

2. Zwrot kart z podpisami do Urzędu Miasta: 9 październi-
ka, do godziny 16.00, Biuro Obsługi Mieszkańców, budy-
nek B, pokój nr 1.

3. Zasady składania podpisów poparcia: konsultacje 
przeprowadzone są w formie zbierania podpisów 
mieszkańców. Prawo złożenia podpisu pod danym 
projektem ma każdy mieszkaniec Otwocka, który 
ukończył 16 lat najpóźniej w dniu złożenia podpisu. 
W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest 
zgoda opiekuna prawnego. 

każdy mieszkaniec może złożyć tylko jeden podpis 
pod jednym projektem z danego progu kwotowego. 

Podpisy zbierane są tylko i wyłącznie na kartach posia-
dających w nagłówku tytuł i krótki opis danego przedsię-
wzięcia. Na odwrocie karty podane są tytuły wszystkich 
projektów zakwalifikowanych do głosowania. 

1. Zakup multimediów do czytelni dla dzieci i młodzieży 
2. Zaczarowany ogród – rewitalizacja ogrodu przedszkolnego 
3. Zakup zestawów multimedialnych dla Szkoły Podstawowej nr 5 

w Otwocku 
4. Sieć Hotspot w otwockim Parku Miejskim 

Tutuł projektuPróg 
kwotowy

1. Budowa ścieżki rowerowej od ul. Komunardów r. Turystycz-
nej do dawnego mostu kolejki w Świdrze 

2. Demontaż starego chodnika z płyt i wykonanie nowego 
chodnika z kostki 

3. Plac zabaw – Radosne dziecko 
4. Remont chodników wzdłuż ul. Sportowej w Otwocku 
5. Wykonanie projektu i budowa ul. Wesołej w Otwocku na 

odcinku pomiędzy ul. Olszową i Szkolną 
6. Ulica Żurawia 
7. Rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Poniatowskiego 33, 35, 

37, 39
8. Realizacja koncepcji zagospodarowania osiedla mieszkaniowego 
9. Budowa łącznika w szkole Podstawowej nr 9 
10. Budowa nawierzchni drogi (jezdnia + chodnik) wraz z proga-

mi zwalniającymi na ulicy Kukułczej w Otwocku 
11. Wymiana ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwocku 
12. Budowa chodnika pieszego wzdłuż ul. Górnej 

1. Wyspowe progi zwalniające na ulicy Górnej przed skrzyżo-
waniem z ul. Jasną 

2. Wyposażenie miejsc użyteczności publicznej w praktyczne 
stojaki rowerowe 

3. Rozbudowa Placu zabaw dla dzieci Szkoły Podstawowej nr 5 
oraz mieszkających w dzielnicy Świder

4. Zakup i montaż zadaszonych stojaków na rowery 
5. Organizacja sali sensoryczno-motorycznej dla małych dzieci 
6. Budowa urządzeń do ćwiczeń typu street workaut w Parku 

Miejskim w Otwocku 
7. Świat bliżej dziecka – realizacja programu wieloletniego – 

Zdrowe, radosne, bezpieczne dziecko

1. Nowe zagospodarowanie i rewitalizacja centrum Otwocka 
2. Wsparcie zadań powiatu poprzez budowę ciągu pieszo-ro-

werowego przy ul. Samorządowej i Czaplickiego 
3. Utwardzenie nawierzchni ulicy Góreckiej w Otwocku za po-

mocą płyt betonowych 
4. Usprawnienia komunikacyjne i środowiskowe dla mieszkań-

ców ul. Giżyckiej i Kresów
5. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budo-

wę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Narutowicza 
6. Budowa nawierzchni drogi (jezdnia + chodnik) wraz z pro-

gami zwalniającymi i miejscami parkingowymi na ulicy 
Wiązowskiej na odcinku od ul. Ostrowskiej do ul. Majowej  
w Otwocku-Świdrze

7. Budowa kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej nr 1 
w Otwocku
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50
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00
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Nowe zagospodarowanie i rewitalizacja centrum Otwocka
Projekt ma na celu zmodernizowanie Skweru 7 Pułku Łączności. Pomysłodawca chciałby 
stworzyć w Centrum Otwocka miejsce, do którego mieszkańcy chętnie by przychodzili miło 
spędzić czas. Projekt zakłada zlikwidowania 50-letniej zabudowy znajdującej się na tere-
nie skweru (przy. ul. Powstańców Warszawy) bądź wybudowanie nowego, nowoczesnego 
i niedużego obiektu w stylu Świdermajer, który miałby pełnić funkcję handlowo-usługową 
(cukiernia itp). Dodatkowo w projekcie jest przewidziane wykonanie takich propozycji, jak: 
powstanie pomnika upamiętniającego założenie Otwocka, postawienie małej podświetlanej 
fontanny oraz wymianę oświetlenia. 
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Próg kwotowy: 500 000 zł

Wsparcie zadań powiatu poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Samorządowej i Czaplickiego
Celem projektu jest budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Samorządowej od skrzyżowa-
nia z ulicą Żeromskiego, gdzie istnieje ścieżka rowerowa. Kolejnym etapem realizacji projektu 
jest budowa ścieżki rowerowej w ul. Czaplickiego do ul. Warszawskiej i dworca PKP. Realizacja 
inwestycji ma na celu rozbudowanie prężnie rozwijającej się w mieście sieci ciągów pieszo-
-rowerowych. Ponadto inwestycja podniesie bezpieczeństwo oraz komfort poruszania po ru-
chliwych i wąskich ulicach Samorządowej oraz Czaplickiego. Inwestycja niewątpliwie przyczyni 
się do uporządkowania i zagospodarowania wschodniej części Otwocka, a co za tym idzie – do 
uatrakcyjnienia tej dzielnicy naszego miasta. 

Utwardzenie nawierzchni ul. Góreckiej w Otwocku za pomocą płyt betonowych

Zgłoszony projekt ma na celu ułatwienie przejazdu samochodom, usprawnienie ruchu pieszych oraz 
zwiększenie bezpieczeństwa na ul. Góreckiej. Aktualny stan nawierzchni drogi powoduje liczne uciąż-
liwości dla kierowców, pieszych oraz okolicznych mieszkańców. W celu poprawy stanu drogi, zakła-
da się ułożenie na całej długości ul. Góreckiej płyt betonowych. Wykonana inwestycja wyeliminuje 
uciążliwości wynikające ze stanu drogi oraz ułatwi funkcjonowanie okolicznym mieszkańcom.

Usprawnienia komunikacyjne i środowiskowe dla mieszkańców ul. Giżyckiej i kresów
Projekt zakłada dokończenie modernizacji ul. Giżyckiej. Według przedstawionego planu autor su-
geruje wykonanie w drodze odwodnienia terenu oraz przygotowanie nawierzchni do ułożenia kost-
ki brukowej – podobnie jak w przypadku częściowo wykonanej modernizacji, która miała miejsce  
w bieżącym roku. Pomysłodawca sugeruje także wykonanie trzech progów zwalniających. Celem wy-
konania tej inwestycji jest usprawnienie komunikacyjne oraz środowiskowe tego rejonu. Droga ma 
fatalną nawierzchnię na której na całej długości znajdują się duże nierówności.  Ul. Giżycka jest drogą 
o dużym natężeniu ruchu – ze względu na znajdującą się przy niej gęstą zabudowę mieszkaniową.

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Narutowicza
Według projektu miałby zostać wybudowany ciąg pieszo-rowerowy na leśnych terenach północ-
nej strony ul. Narutowicza od skrzyżowania z Andriollego do skrzyżowania ul. Poniatowskiego. 
Zakres prac powinien uwzględnić takie roboty, jak: wycinka krzewów, wykonanie krawężników, 
wykonanie nawierzchni ciągów i zjazdów, montaż elementów, takich jak ławki i śmietniki oraz 
budowę betonowych ujęć wody pitnej. Realizacja projektu oprócz kwestii turystycznej przyczy-
niłaby się do poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie, gdyż ul. Narutowicza na tym odcinku nie 
ma chodnika. Wielu mieszkańców korzysta z tego rejonu, spacerując m.in. po terenach Parku  
Krajobrazowego bądź zmierzając do Muzeum Ziemi Otwockiej. Ponadto dzieci w okresie szkol-
nym pokonują tę trasę, idąc do Gimnazjum nr 2.
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budowa nawierzchni drogi (jezdnia + chodnik) wraz z progami zwalniającymi  
i miejscami parkingowymi na ul. Wiązowskiej na odcinku od ul. Ostrowskiej  
do ul. Majowej w Otwocku-Świdrze

Założeniem projektu jest budowa drogi na jednym z ciągów komunikacyjnych łączącym ul. Ostrowską 
i Majową dzielnicy Świder. Jest to również droga dla mieszkańców Świdra uczęszczających do Szkoły 
Podstawowej nr 5, Centrum Zdrowia i przedszkola. W ramach projektu przewiduje się budowę na-
wierzchni drogi (jezdnia, chodnik i zatoki parkingowe) wraz z progami zwalniającymi i oznakowaniem. 
Cały koszt projektu zakłada: przygotowanie projektu modernizacji drogi, przygotowanie niezbędnej 
dokumentacji, uruchomienie procedury przetargowej oraz prace modernizacyjne drogi. 

budowa kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwocku
Celem projektu jest zwiększenie aktywności sportowej jako czynnika stymulującego rozwój sporto-
wy, jak i społeczny uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 oraz lokalnej społeczności Miasta Otwocka. 
Nowo powstały kompleks sportowy zapewni możliwość realizacji pełnego programu zajęć wycho-
wania fizycznego oraz rozwijania i promowania lekkiej atletyki, gier zespołowych oraz podnoszenia 
ogólnej sprawności fizycznej wśród młodzieży i mieszkańców Otwocka. Obiekt zapewni wzrost atrak-
cyjności miasta Otwocka w oczach mieszkańców i turystów. Projekt zakłada budowę dwóch boisk 
wielofunkcyjnych (do siatkówki i koszykówki), skoczni w dal, bieżni czterotorowej ze skocznią oraz 
dwóch siłowni dla dzieci młodszych i starszych.

Próg kwotowy: 200 000 zł
budowa ścieżki rowerowej od ul. komunardów r. Turystycznej  
do dawnego mostu kolejki w Świdrze

Projekt zakłada wybudowanie ścieżki rowerowej od ul. Komunardów r. Turystycznej do dawnego 
mostu kolejki w Świdrze i plaży miejskiej. Realizacja tej inwestycji pozwoli na poprawę dojazdu 
do plaży miejskiej oraz na basen w Józefowie. Projekt ten także częściowo odciąży ruch na ulicy 
Kołłątaja, gdyż w okresie letnim wielu mieszkańców chętnie przesiadłoby się na rowery.

Demontaż starego chodnika z płyt i wykonanie nowego chodnika z kostki

Pomysłodawcy tego projektu proponują usunięcie starego, niepełnego i nierównego chodnika 
z betonowych płyt chodnikowych i na jego miejsce wybudowanie nowego chodnika z kostki 
brukowej. Odcinek ten jest trasą komunikacyjną zarówno dla mieszkańców tej dzielnicy, jak  
i młodzieży uczęszczającej do Gimnazjum nr 2. Inwestycja niewątpliwie wpłynie na bezpieczeń-
stwo osób poruszających się na tym odcinku.

Plac zabaw – Radosne dziecko
Celem projektu jest stworzenie placu zabaw, gdzie dzieci będą miały możliwość bezpiecznego 
i aktywnego spędzania czasu oraz wszechstronnego rozwoju na świeżym powietrzu. Inwesty-
cja doprowadzi do rozwoju atrakcyjności infrastruktury na terenie Gminy Otwock oraz popra-
wi walory estetyczne budynku Świetlicy Profilaktyczno-Opiekuńczej Caritas DWP. Propono-
wany plac zabaw ma być terenem ogrodzonym, monitorowanym, z bezpieczną nawierzchnią, 
tablicą z regulaminem oraz urządzeniami rozwijającymi poczucie równowagi i koordynacji 
ruchowej. Ponadto na terenie miałby stanąć stół do ping-ponga, który pozwoliłby na uczenie 
dzieci zdrowej rywalizacji. 
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Remont chodników wzdłuż ul. Sportowej w Otwocku

Autor projektu proponuje rozebranie starej, zniszczonej nawierzchni chodników  
na ul. Sportowej i na ich miejsce wybudowanie nowych chodników z płyt betonowych. 
Ponadto autor sugeruje zadbanie o zieleń miejską dookoła inwestycji poprzez obsianie 
trawą przylegających do nich pasów zieleni. Inwestycja poprawiłaby i ułatwiłaby poru-
szanie się po chodnikach mieszkańcom oraz podniosłaby estetykę terenu w okolicach 
Szkoły Podstawowej nr 12, pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Sportowej, a także 
Otwockiego Klubu Sportowego. 

Wykonanie projektu i budowa ul. Wesołej w Otwocku na odcinku pomiędzy ul. Olszową i Szkolną

Projekt ma na celu wykonanie potrzebnej dokumentacji i następnie budowy ul. Wesołej na 
odcinku pomiędzy ul. Olszową a Szkolną. Autor w opisie projektu sugeruje, iż wykonana in-
westycja poprawi warunki komunikacyjne pomiędzy ul. Karczewską a Szkolną i pozytywnie 
wpłynie na estetykę tej części miasta.

Ul. Żurawia

Autorzy projektu proponują połączenie ulicy Krętej (asfaltowej) z majową (asfal-
tową) poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Żurawiej od numeru 
82 do 100. Do wykonania projektu obowiązkowe będzie przestawienie słupów 
energetycznych, wyrównanie i utwardzenie nawierzchni, położenie krawężników 
oraz nawierzchni asfaltowej. Projekt ma służyć mieszkańcom zamieszkałym przy 
tej ulicy oraz pozostałym mieszkańcom Mlądza. 

Rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Poniatowskiego 33, 35, 37, 39

Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa na osiedlu oraz poprawa 
jakości życia mieszkańców. Realizacja projektu przyczyni się również do wzrostu walorów 
estetycznych najstarszego osiedla w Otwocku. Ze względu na zły stan ciągów pieszych oraz 
drogi dojazdowej autorzy proponują rewitalizację terenu osiedla przy ul. Poniatowskiego 33, 
35, 37 i 39. W ramach projektu miałoby zostać wykonane: utwardzenie miejsc parkowania 
na terenie osiedla, utwardzenie ciągów pieszych, wykonanie oświetlenia na terenie osie-
dla, utwardzenie drogi dojazdowej oraz remont wjazdu na osiedle od strony ul. Poniatow-
skiego.

Realizacja koncepcji zagospodarowania osiedla mieszkaniowego
Proponowana inwestycja poprawi warunki życia mieszkańców, zwiększy bezpie-
czeństwo, zapewni bezpieczne miejsca do zabawy dla dzieci oraz podniesie po-
ziom estetyki w centrum Otwocka. Zaproponowane rozwiązanie będzie kontynu-
acją prac zapoczątkowanych w 2009 r. przez UM Otwocka. Zaproponowane przez 
autora rozwiązania to: projekt i budowa oświetlenia wzdłuż ciągów pieszych na 
terenie osiedla, budowa placu zabaw z nawierzchnią piaszczystą, projekt i budo-
wa ok. 6 miejsc parkingowych z kostki brukowej, utwardzoną kostkę betonową 
drogi dojazdowej do parkingu oraz budowa chodnika ze słupkami uniemożliwia-
jącymi parkowanie samochodów na chodniku, wymiana nawierzchni chodników 
oraz odnowienie ciągów pieszych na terenie osiedla. 
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budowa łącznika w Szkole Podstawowej nr 9
Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 9 i zlikwido-
wanie przejścia przez pomieszczenie socjalne obok magazynu składowego dzieci 
korzystających z opieki świetlicowej. Autorzy projektu proponują budowę łącznika 
pomiędzy szatnią a świetlicą o szerokości 2,5 m i długości 6,5 m. Oprócz tych prac 
wnioskują o wykonanie wylewki i schodów, przeniesienie skrzynki elektrycznej, prace 
wykończeniowe (położenie terakoty i montaż drzwi) oraz wykonanie wylewki przed 
wejściem do świetlicy. Wykonana inwestycja będzie służyła społeczności szkolnej  
i środowiskowej. 

budowa nawierzchni drogi (jezdnia + chodnik) wraz z progami zwalniającymi na ul. kukułczej w Otwocku

Założeniem projektu jest budowa nawierzchni drogi na jednym z głównych ciągów ko-
munikacyjnych łączącym ulice Świdra Wschodniego ze stacją kolejową Świder. Jest to 
również droga dla mieszkańców Świdra uczęszczających do kościoła Matki Boskiej Czę-
stochowskiej w Świdrze.  W ramach projektu przewiduje się budowę nawierzchni drogi 
(jezdnia + chodnik) wraz z progami zwalniającymi i znakami. Głównym celem projektu 
jest poprawa nawierzchni oraz zagospodarowanie terenu drogi ul. Kukułczej łączącej Świ-
der Wschodni ze stacją kolejową Świder.

Wymiana ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwocku
Celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa uczniów. Szkoła znajduje się w są-
siedztwie ruchliwych ulic: Karczewskiej, Zygmunta i Przewoskiej. Obecny stan ogro-
dzenia nie gwarantuje zapewnienia bezpieczeństwa 700 uczniom tej szkoły. Projekt 
zakłada usunięcie starego ogrodzenia z podmurówką od strony ul. Karczewskiej, 
Zygmunta oraz Przewoskiej. Konieczne jest także postawienie od ul. Zygmunta no-
wej bramy wjazdowej umożliwiającej dotarcie służbom ratowniczym do tylnej części 
szkoły. Dodatkowo niezbędnym elementem jest także wkomponowanie w ogrodzenie 
od strony ul. Zygmunta furtki wejściowej dla dzieci o rodziców. Wykonana inwestycja 
służyłaby przede wszystkim uczniom oraz ich rodzicom. 

budowa chodnika pieszego wzdłuż ul. Górnej

Proponowane rozwiązanie ma na celu remont ciągu pieszego w ulicy Górnej (na odcinku 
od ul. Majowej do ul. Jasnej i do stacji PKP). Autor proponuje wykonanie chodnika z płyt 
betonowych w wymiarze 35 cm x 35 cm x 5 cm wraz z krawężnikami oraz podjazdami do 
posesji. Inwestycja poprawiłaby komfort poruszania się mieszkańców do: szkoły, kościo-
ła, poczty oraz stacji PKP. Dodatkowo wykonane prace poprawiłyby estetykę tej dzielnicy 
Otwocka.

Wyspowe progi zwalniające na ul. Górnej przed skrzyżowaniem z ul. jasną
Ulica Górna jest długą prostą drogą, na której nagminnie dochodzi do przekraczania 
dopuszczalnej prędkości. Niesie to za sobą wiele niebezpieczeństwa, w szczególności 
dla młodzieży uczęszczającej do szkół, parafian w drodze do kościoła, pasażerów PKP, 
klientów Poczty Polskiej oraz okolicznych mieszkańców. Zaproponowane rozwiąza-
nie wykluczenia tego zjawiska zakłada montaż 4 kompletów progów wyspowych na  
ul. Górnej przed skrzyżowaniem z ul. Jasną i przejściem dla pieszych w pobliżu Poczty 
Polskiej po obu stronach jezdni, tak aby spowalniały ruch pojazdów poruszających 
się ul. Górną i Jasną. Projekt będzie służył lokalnej społeczności, tj. mieszkańcom  
ul. Górnej, okolicznych ulic oraz wszystkim mieszkańcom.

Próg kwotowy: 50 000 zł
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Wyposażenie miejsc użyteczności publicznej w praktyczne stojaki rowerowe
Projekt polega na kompleksowym wyposażeniu okolic obiektów użyteczności publicz-
nej w miejsca postojowe dla rowerów. Zamontowane stojaki umożliwiają bezpieczny  
i wygodny postój rowerów. Stojaki powinny być wykonane w kształcie odwróconej litery 
U dzięki czemu rower ma odpowiednie, stabilne podparcie. Wśród zaproponowanych 
lokalizacji znalazły się takie miejsca jak: PKP Otwock, PKP Świder, Muzeum Ziemi Otwoc-
kiej, PMDK Otwock, sąd, otwockie poczty, szkoły itp. Autor swój projekt motywuje tym, 
iż w ostatnich latach na terenie naszego miasta dynamicznie rozrasta się sieć ścieżek 
rowerowych. Warto tym inwestycjom zapewnić także infrastrukturę towarzyszącą, nie-
zbędną do prawidłowego funkcjonowania tej formy transportu.

Rozbudowa placu zabaw dla dzieci Szkoły Podstawowej nr 5 oraz mieszkających w dzielnicy Świder

Celem projektu jest rozbudowa istniejącego na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 placu za-
baw na zajęcia rekreacyjno-sportowe dla uczniów, jak również udostępnienie go mieszkań-
com miasta po zajęciach lekcyjnych odbywających się w szkole oraz w okresie wakacji. Pro-
pozycją zawartą w projekcie jest rozbudowa placu zabaw o kolejne zabawki terenowe wraz  
z wykonaniem w ich obrębie bezpiecznej (sztucznej) nawierzchni. Zaproponowana inwestycja 
ma służyć dzieciom zamieszkującym dzielnicę Świder Wschodni oraz okolice. Najbliższy plac 
zabaw dla tej dzielnicy znajduje się w parku miejskim bądź sąsiednim Józefowie. Wykonanie 
inwestycji wzbogaci ofertę tej części miasta oraz zapewni rozrywkę dzieciom.

Zakup i montaż zadaszonych stojaków na rowery
Autor projektu proponuje stworzenie na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 w Otwocku – 
Wólce Mlądzkiej bezpiecznego miejsca postojowego na rowery i zachęcenie uczniów, 
rodziców i nauczycieli do korzystania z tego środka transportu. Zaproponowany projekt 
zakłada zakup i montaż wiat wraz ze stojakami na 30 rowerów. Stojaki zostaną zamonto-
wane na terenie szkoły – przy wejściu głównym i będą dostępne dla lokalnej społeczno-
ści korzystającej z placu zabaw, boiska oraz przystanku autobusowego. Wykonanie inwe-
stycji ma na celu propagowanie aktywnego stylu życia oraz ma pomóc w funkcjonowaniu 
mieszkańców, dla których głównym środkiem lokomocji jest właśnie rower.

Organizacja sali sensoryczno-motorycznej dla małych dzieci

Zaproponowana inwestycja ma na celu wybudowanie w Żłobku Miejskim w Otwoc-
ku sali sensoryczno-motorycznej. Jeśli zorganizuje się taką salę, pojawi się możliwość 
stworzenia maluchom bezpiecznego i przyjaznego do rozwoju miejsca, które w cza-
sie zajęć i zabawy pomoże w odbiorze wrażeń wpływających na funkcje motoryczne: 
koncentrację ruchów, sprawność manualną i lateryzację oraz planowanie ruchów. Pro-
jekt jest skierowany dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta oraz ich rodziców  
i opiekunów. Każde dziecko uczęszczające do żłobka będzie mogło nieodpłatnie korzy-
stać z tej infrastruktury. 

budowa urządzeń do ćwiczeń typu street workaut  
w Parku Miejskim w Otwocku

Celem projektu jest budowa w parku miejskim (bądź alternatywnie przy skateparku) 
urządzeń służących do uprawiania ćwiczeń gimnastycznych na świeżym powietrzu. 
Na urządzenia będą się składały: drążki o różnej wysokości, poręcze, drabinki, ławki 
do ćwiczeń mięśni brzucha, lina do wspinaczki, koła gimnastyczne oraz poręcze do 
pompek. Celem realizacji inwestycji jest zachęcenie mieszkańców do aktywnego wy-
poczynku. Ta forma ćwiczeń na pewno przyczyni się do poprawy zdrowia oraz zmiany 
nawyków życiowych.
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Świat bliżej dziecka – realizacja programu wieloletniego  
– zdrowe, radosne, bezpieczne dziecko

Projekt ma na celu zakup dla Przedszkola nr 6: różnorodnych pomocy dydaktycznych, 
zabawek rozwijających wszechstronnie dziecko (mowę, myślenie, słuch, spostrzegaw-
czość wzrokową, sprawność ruchową), przyborów gimnastycznych, pojazdów, sprzętu 
przyczyniającego się do rozwoju sprawności motoryki małej i dużej oraz zakup kost-
ki brukowej na wykonanie chodnika (wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. ławkami  
i śmietnikami). Realizacja projektu ma za zadanie poprawić wizerunek przedszkola. Wy-
konany projekt będzie służył wszystkim dzieciom uczęszczającym do tego przedszkola.

Próg kwotowy: 10 000 zł
Zakup multimediów do czytelni dla dzieci i młodzieży

Zaproponowany projekt ma na celu zakup multimediów (audiobooki oraz płyty DVD z fil-
mami, spektaklami teatralnymi i koncertami), które będą dostępne w Czytelni dla Dzieci  
i Młodzieży przy ul. Andriollego 45. Zbiory multimedialne nieodpłatnie będą mogli wypo-
życzać mieszkańcy Otwocka (zapisani do biblioteki) w godzinach otwarcia czytelni zgodnie  
z przyjętym regulaminem i zasadami. 

Zaczarowany ogród – rewitalizacja ogrodu przedszkolnego
Celem projektu jest rewitalizacja ogrodu na terenie Przedszkola nr 17 w Otwocku. 
Głównym założeniem inwestycji jest poprawa estetyki otoczenia przedszkola. Projekt 
obejmuje zagospodarowanie terenu przedszkola poprzez: wykonanie pasa ogrodu 
wzdłuż frontu budynku od ul. Czaplickiego – klomb ozdobny z roślinami ozdobnymi, 
patio – zmysłowy zakątek oraz dróżka „bosych stóp” wyłożona różnymi materiałami 
o zróżnicowanej fakturze, a także pas ogrodu z tyłu budynku – „Magiczny zakątek” 
czyli miejsce do zabawy i obserwowania, sadzenia przez dzieci roślin. Ogród na terenie 
przedszkola podniósłby estetykę placówki oraz umożliwiłby realizację zadań programo-
wych z edukacji ekologicznej.

Zakup zestawów multimedialnych dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Otwocku

Projekt zakłada zakup trzech zestawów multimedialnych dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Otwoc-
ku. Sprzęt będzie wykorzystany do nauki jako pomoc dydaktyczna nauczania wielobodźcowe-
go. Taka forma nauki znacznie podniesie efektywność pracy nauczycieli oraz atrakcyjność pro-
wadzonych zajęć. Zakupione zestawy komputerowe trafiłyby do użytku klas młodszych.

Sieć hotspot w otwockim Parku Miejskim
Głównym celem projektu jest stworzenie w otwockim Parku Miejskim punktu Hotspot, 
czyli otwartego punktu dostępu umożliwiającego bezpłatny dostęp do internetu. W ra-
mach projektu przewiduje się zakup routera o dużej przepustowości użytkowników jed-
nocześnie, montaż w Parku Miejskim w Otwocku, opłacenie kosztów transmisji, a także 
umieszczenie przy wejściach do parku tablic informacyjnych. Na terenie miasta Otwocka 
nie działa jeszcze żadna taka instalacja. Rozwój społeczeństwa informacyjnego jest jednym 
z priorytetowych działań polskiej, a także europejskiej administracji. Projekt zapewnia tak-
że dostęp do nieograniczonej ilości informacji, promuje rozwój społeczeństwa informacyj-
nego oraz ogranicza zjawisko wykluczenia cyfrowego.
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Nr Nazwa inwestycji Stan realizacji

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Projekt i budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika z elementami odwodnienia w ul. Majowej, od  
ul. Jana Pawła II do ul. Otwockiej oraz miejsc postojowych na odcinku od ul. Tuwima do ul. Otwockiej

Projekt sygnalizacji świetlnej lub ronda na skrzyżowaniu ulic: Rycerskiej i Tysiąclecia

Projekt ul. Tysiąclecia wraz z chodnikiem na odcinku od ul. Batorego do ul. Mazurskiej

Projekt budowy przedszkoli dla dwóch lokalizacji na terenie miasta Otwocka 
z wyłączeniem terenów Zieleni Miejskiej

Projekt i budowa chodnika w ul. Komunardów od ul. Poselskiej do ul. Turystycznej

Budowa jezdni w ul. Łąkowej – I etap (od ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Fromczyn)

Kontynuacja ciągu pieszo-rowerowego w ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Kościusz-
ki oraz w ul. Filipowicza na odcinku od ul. Poniatowskiego do ronda im. Zbigniewa Herberta i w ul. Matejki

Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Staszica  
(na odcinku od ul. Rzemieślniczej do Ronda Sybiraków)

Projekt i budowa ulic: Hallera, Generalskiej (na odcinku od ul. Hallera do ul. Projektowanej  
i od ul. Projektowanej do ul. Danuty), Sosnkowskiego, Gałczyńskiego, Fieldorfa

Zagospodarowanie terenu, termomodernizacja i budowa kompleksu sportowego – Gimnazjum nr 2

Budowa ulic z płyt betonowych na os. Jabłonna Wschodnia,  
ulice: Nagietkowa, Kaczeńców, Jaśminowa, Konwaliowa

Projekt budowy drogi ul. Reymonta na odcinku od ul. Żeromskiego  
do ul. Samorządowej (wraz z ciągiem pieszo-rowerowym)

Przebudowa chodnika i krawężników w ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Rzemieślniczej  
do ul. Hugona Kołłątaja nr 29 wraz z wjazdami

Projekt i budowa parkingów na os. Stadion

Projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Andriollego i Pułaskiego

Budowa miejsc postojowych na ul. Lecha

Projekt budowy oświetlenia w ul. Norwida na odcinku od ul. Fredry do ul. Kubusia Puchatka

Przebudowa infrastruktury sportowej przy SP nr 6

Modernizacja boisk szkolnych SP nr 5

Projekt i przebudowa Teatru Miejskiego

Projekt budowy ul. Zacisznej wraz z odwodnieniami

Projekt budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Reymonta i Żeromskiego

Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w drodze  
(ul. Kraszewskiego) przy skrzyżowaniu z ul. Ambasadorską

Projekt przebudowy skrzyżowania ulic: Batorego/Matejki/Karczewska 
(zaprojektowanie pasów lewoskrętu i prawoskrętu)

Projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wawerskiej i Szkolnej

Projekt ronda na skrzyżowaniu ul. Samorządowej i ul. Reymonta

Budowa ul. Racławickiej

Budowa ul. Napoleońskiej

Budowa ul. Olszowej od ul. Zygmunta do ul. Polnej

Budowa ul. Smolnej wraz z parkingami

Opracowana  
dokumentacja techniczna

Opracowana  
dokumentacja techniczna

Opracowana  
dokumentacja techniczna

Opracowanie diagnozy potrzeb

W trakcie realizacji (projekt)

W trakcie realizacji (projekt)

W trakcie budowy

W trakcie budowy

W trakcie budowy

W trakcie budowy

W trakcie budowy

Wykonanie 4 kwartał

Wykonanie 4 kwartał

Wykonanie 4 kwartał

Wykonanie 4 kwartał

Wykonanie 4 kwartał

Wykonanie 4 kwartał

Wykonanie 4 kwartał

Wykonanie 4 kwartał

Wykonanie 4 kwartał

Wykonanie 4 kwartał

Wykonanie 4 kwartał

Wykonanie 4 kwartał

Wykonanie 4 kwartał

Wykonanie 4 kwartał

Wykonanie 4 kwartał

Wykonanie 4 kwartał

Wykonanie 4 kwartał

Wykonanie 4 kwartał

Wykonanie 4 kwartał
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Nr Nazwa inwestycji Stan realizacji

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Wykonanie 4 kwartał

Wykonanie 4 kwartał

Wykonanie 4 kwartał

Wykonanie 4 kwartał

Wykonanie 4 kwartał

Wykonanie 4 kwartał

Wykonanie 4 kwartał

Wykonanie 4 kwartał

Budowa ul. Ludnej

Wykonanie październik

Wykonanie październik–listopad

Wykonanie październik–listopad

Wykonanie październik-listopad

Wykonanie październik–listopad

Wykonanie październik–listopad

Wykonanie październik–listopad

Wykonanie październik–listopad

Wykonanie październik–listopad

Wykonanie październik–listopad

Wykonanie październik–listopad

Wykonanie październik–listopad

Zrealizowane

Zrealizowane

Zrealizowane

Zrealizowane

Zrealizowane

Zrealizowane

Zrealizowane

Zrealizowane

Zrealizowane

Zrealizowane

Realizacja I etapu (od ul. Warszaw-
skiej do ul. Góreckiej)

Budowa ul. Sołeckiej od ul. Tysiąclecia do PINB

Budowa chodnika i miejsc parkingowych w ul. Komunardów od ul. Jaracza do ul. Poselskiej

Budowa ul. Juranda

Budowa ul. Jana Kazimierza

Budowa przystanków autobusowych w ul. Żeromskiego i ul. Narutowicza

Zakup materiałów do budowy odwodnienia w ul. Przewoskiej przy ul. Batorego,  
w ul. Czaplickiego przy Warszawskiej i ul. Samorządowej

Budowa z płyt betonowych ul. Źródlanej, ul. Nowej, ul. Grunwaldzkiej, ul. Rakowej  
(utwardzenie płytami z odzysku)

Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w drodze (ul. Majowej) przy SP nr 5

Projekt i budowa chodników oraz ścieżki rowerowej w ul. Armii Krajowej – etap I

Budowa chodnika w ul. Wroniej po jednej stronie drogi

Budowa ulicy Prostej (na odcinku od ul. Batorego do ul. Przewoskiej)

Budowa oświetlenia w ul. Cybulskiego

Projekt i budowa ul. Pogodnej od ul. Bagatela do ul. Tuwima

Projekt zagospodarowania placu i budowa parkingu przy ul. Mazowieckiej/Zaciszna 10a

Projekt i budowa oświetlenia brakującego w ul. Turystycznej

Projekt i budowa oświetlenia brakującego w ul. Brzozowej

Projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Norwida od strony ul. Warszawskiej, w ul. Konopnickiej od 
strony ul. Krasińskiego, w ul. Fredry od strony ul. Krasińskiego i w ul. Kilińskiego od strony ul. Krasińskiego

Projekt i budowa oświetlenia ul. Warszawska na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza

Projekt i budowa oświetlenia uL. Żabiej od nr 26 do nr 32

Budowa oświetlenia na osiedlu Jabłonna Wsch.

Budowa ul. Wczasowej wraz z chodnikami od ul. Kraszewskiego do ul. Zacisznej – kostka brukowa

Wykonanie projektu ul. Giżyckiej; budowa ul. Giżyckiej – etap I

Odwodnienie skrzyżowania ul. Małej i Kołłątaja

Przebudowa chodników na terenie Urzędu Miasta

Wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu nr 20 wraz z wykonaniem  
sztucznej nawierzchni i zakotwieniem zabawek, zakup dodatkowych urządzeń

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w dzielnicy Kresy – Przedszkole przy ul. Jodłowej (utwar-
dzenie podłoża i dokupienie zabawek, ogrodzenie placu zabaw oraz wykonanie monitoringu)

Projekt i wykonanie siłowni zewnętrznych na terenie Miasta Otwocka

Projekt i budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w ul. Narutowicza (na odcinku  
od przejazdu kolejowego w Śródborowie do granicy Miasta Otwocka w Świerku)

Projekt drogi ul. Mazowiecka

Budowa drogi z płyt betonowych – ul. Gdyńska
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kłopoty ze składowiskiem
Miasto Otwock ma coraz większe problemy z funkcjonującym od 20 lat składowiskiem odpadów Sater w Świerku. 
Nie dość, że wysypisko coraz bardziej negatywnie oddziałuje na okolicznych mieszkańców, to spółka jeszcze pró-
buje ograniczyć możliwości wpływu na nią przez miejski samorząd

Warto przypomnieć, że właścicielem składo-
wiska odpadów Sater Otwock jest spółka, któ-
rej większościowym udziałowcem jest firma 
Amest, a mniejszościowym Miasto Otwock. 
Faktyczny wpływ na działanie spółki przez 
miejski samorząd jest zatem ograniczony. 

Sater atakuje
W wyniku fali protestów mieszkańców  
i zdecydowanych decyzji ze strony władz 
miasta, których następstwem było wy-
danie negatywnej decyzji środowiskowej 
umożliwiającej budowę kompostowni na 
terenie składowiska, na początku września 
br. do Urzędu Miasta Otwocka wpłynęło 
zawiadomienie o zwołanych przez więk-
szościowego udziałowca – dwóch Walnych 
Zgromadzeniach Spółki. Zaproponowano 
podjęcie uchwał, które miałaby zmienić 
statut spółki – w obu przypadkach były-
by to zmiany niekorzystne dla samorządu 
miejskiego, bo ograniczały możliwości ja-
kiegokolwiek wpływu na funkcjonowanie 
składowiska. 
Pierwsze ze zgromadzeń miało za zadanie 
wprowadzenie do Rady Nadzorczej dodat-
kowych dwóch osób, co skutkować mogło 
podziałem głosów 4/3 – oczywiście na ko-
rzyść większościowego udziałowca. Drugie 

walne zgromadzenie, które miało odbyć się 
tego samego dnia, miało dokonać zmiany 
w umowie spółki aż w 20 punktach. Naj-
ważniejszą z nich było zniesienie rocznego 
limitu przyjmowania odpadów z 40 tysię-
cy ton rocznie, który obecnie obowiązuje  
i który wielokrotnie był utrzymywany, mimo 
wniosków większościowego udziałowca. 
Zaproponowano, aby limit całkowicie wy-
eliminować z zapisów umowy spółki. Taka 
zmiana spowodowałaby nieograniczony na-
pływ odpadów do składowiska.
Większościowy udziałowiec firmy Sater 
Otwock zaproponował, żeby do umowy 
spółki wprowadzić także zapis, mówiący  
o treściach negatywnie wpływających na wi-
zerunek spółki. W praktyce miałby on pole-
gać na karaniu wszystkich przedstawicieli Sa-
morządu Miasta Otwocka, którzy publicznie 
będą wypowiadać się źle o składowisku.

Zakaz wypowiedzi 
Zgodnie z tą propozycją karano by za wszel-
kie wypowiedzi negatywnie wpływające na 
wizerunek spółki – wszystkich przedstawi-
cieli udziałowców składowiska. Według propo-
zycji kara ta mogłaby sięgnąć nawet 10 mln zł:  
„(...) działania przez Wspólnika na szkodę 
Spółki, przez co rozumie się każde zachowa-

nie Wspólnika, jego prawnego przedstawi-
ciela, pełnomocnika, pracownika, podmiotu 
reprezentującego Wspólnika lub działające-
go na jego rzecz na jakiejkolwiek podstawie 
prawnej powodujące lub które naraziło Spół-
kę na szkody, jak również mogące narazić do-
bre imię Spółki (...). Przez takie działanie rozu-
mie się także wszelkie wypowiedzi Wspólnika 
lub ww. podmiotów trzecich, których treść 
może negatywnie wpłynąć na działalność lub 
wizerunek Spółki (…). W przypadku przymu-
sowego umorzenia udziałów w sytuacji, o któ-
rej mowa w ust. 3.3 Wspólnik, którego udziały 
zostały umorzone zobowiązany jest do zapła-
ty na rzecz Spółki kary umownej w wysokości 
10 (dziesięciu) milionów złotych. W praktyce 
zmiana spowodowałaby odebranie udziałów 
w spółce Miastu Otwock lub zobowiązanie 
samorządu do zapłaty kary na rzecz spółki  
w wysokości nawet 10 mln zł.
Kolejną zaproponowaną zmianą był projekt 
zapisu o dopłatach przez udziałowców do 
kapitału spółki. Według zmiany umowy to 
większościowy udziałowiec narzucałby, ile  
i kiedy Miasto Otwock musiałoby dopłacać 
do funkcjonowania składowiska. 
– Przedstawione propozycje były bardzo nie-
korzystne dla Miasta Otwocka. W mojej oce-
nie są niedopuszczalne i nie można dopuścić 
do ich wprowadzenia. Natychmiast po otrzy-
maniu dokumentów poinformowałem o tym 
fakcie radnych – mówi prezydent Zbigniew 
Szczepaniak. 

Prezydent i Rada przeciw
Po przedstawieniu informacji na sesji 
przez prezydenta Zbigniewa Szczepania-
ka i wiceprezydenta Piotra Stefańskiego  
22 września Rada Miasta Otwocka pojęła 
w sprawie proponowanych zmian w umo-
wie spółki stanowisko. Czytamy w nim:  
„W ocenie Rady Miasta Otwocka propo-
nowane zmiany są niekorzystne dla Mia-
sta Otwocka i godzą w jego interesy jako 
mniejszościowego wspólnika, dlatego 
też nie można się zgodzić na ich wpro-
wadzenie. Odnośnie do proponowanych 
zmian w umowie Spółki „Sater Otwock”  
Sp. z o.o. Rada przekazuje Prezydentowi 
podstawowe spostrzeżenia, które nasuwają 
się po analizie dokumentów: Obawy budzi  
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projekt zmiany przedmiotu działalności 
Spółki wykraczającej daleko poza pierwot-
ne założenia, jednak jeżeli podczas Nadzwy-
czajnego Zgromadzenia Wspólników będzie 
obecny przedstawiciel wspólnika mniejszo-
ściowego, jakim jest Miasto Otwock, który 
sprzeciwi się takim zmianom (…), uchwała 
nie zostanie podjęta. (…) Warunkiem ko-
niecznym do wprowadzania jakichkolwiek 
zmian w umowie spółki jest zgodność pro-
ponowanych rozwiązań z interesem Miasta 
i jego mieszkańców, dlatego też wnosimy 
do Prezydenta Miasta Otwocka jako wła-
ściwego ze względu na regulacje ustawowe 
stanowiące o kompetencjach władzy wyko-
nawczej o podjęcie wszelkich dozwolonych 
prawem działań prowadzących do zabez-
pieczenia interesu Miasta jako wspólnika  
w spółkach prawa handlowego. (…) W oce-
nie Rady Miasta Otwocka zamieszczenie 
zmian zapisów proponowanych w przesta-
wionych dokumentach jest niedopuszczal-
ne i godzi w interesy wspólnika mniejszo-
ściowego, jakim jest Miasto Otwock”.
Kilkugodzinna dyskusja na sesji Rady Miasta 
Otwocka potwierdziła słuszność podejmo-
wanych przez prezydenta Zbigniewa Szcze-
paniaka działań zmierzających do niedo-
puszczenia wprowadzenia zmian w umowie 
spółki Sater Otwock. 

Na razie się wycofali
W środę, 23 września, prezydent Zbigniew 
Szczepaniak spotkał się z prezesem spółki Sa-
ter Otwock Felice Scoccimaro oraz dyrekto-
rem generalnym Michałem Dziobą, reprezen-
tującymi także większościowego udziałowca 
spółki Sater Otwock i przedstawił negatywne 
stanowisko Miasta Otwocka w zakresie pro-
ponowanych zmian. Sater Otwock zgodził 

się na odwołanie Nadzwyczajnego Walne-
go Zgromadzenia, ale w to miejsce zwołał 
zebranie, na którym udziałowcy omawiali 
problemy funkcjonowania składowiska i jego 
oddziaływania na okolicznych mieszkańców. 
Omawiano m.in. zintensyfikowanie dzia-
łań w kierunku zatrzymania emisji odorów  
z wysypiska. Kolejne spotkanie ma odbyć się  
w pierwszych dniach października. 

Zmiana dotycząca nazwy samej spółki z Sater Otwock na Amest Otwock. Teoretycznie wynika ona ze zmiany wspólnika francuskiej spółki 
Sater na włoską – Amest. Jednak biorąc pod uwagę kolejny paragraf, należałoby się zastanowić, dlaczego w nazwie cały czas widnieje 
jeszcze Otwock, skoro – jako mniejszościowy udziałowiec – Miasto nie ma już nic do powiedzenia, a Amest chce przenieść siedzibę do 
Warszawy. To o tyle niekorzystne, że gdyby spółka miała siedzibę w stolicy, to podatek dochodowy wpływałby do Warszawy. Obie kwestie 
Miasto będzie starało się oprotestować, ale prawdopodobieństwo skutecznego uchylenia tej uchwały jest bardzo małe. 
W paragrafie 5 mowa jest o przedmiocie działalności spółki, który jest bardzo rozszerzony w stosunku do dotychczasowego. Pojawiają 
się nowe rodzaje działalności, jak budowa dróg i autostrad. Paragraf ten najłatwiej oprotestować, ponieważ jego treści wymaga zgody 
wszystkich udziałowców. 
W paragrafie 8 wykreślono zapis o ustalonym limicie 40 tys. ton rocznie. Jest tu duża szansa obrony, ponieważ dotychczasowy zapis 
brzmiał: wspólnicy ustalają, że spółka posiada możliwości deponowania na składowisku 40 tys. ton odpadów rocznie. Przekroczenie 
tego limitu dostaw wymaga jednomyślnej zgody wspólników – wykreślenie tego punktu bez jednomyślnej zgody nie może mieć miejsca.
Paragraf 10 zawiera informację, że ustala się pierwszeństwo wykupu i zbycia udziałów w taki sposób, że nie daję się szansy mniejszościo-
wemu udziałowcowi (Miastu) na skorzystanie z tego prawa. Miasto nie może się zgodzić na to, że nie będzie mogło skorzystać z praw, 
które są mu proponowane. Nowy zapis stwarza ponadto możliwość wprowadzenia do spółki dodatkowego udziałowca.
Paragraf 11 mówi o przymusowych umorzeniach udziałów w przypadku działania wspólnika na szkodę spółki. Cały paragraf wygląda jak 
próba założenia kagańca na urząd prezydenta, a nawet radnych, którzy pod groźbą kar umownych nie mogliby się w żaden sposób wypo-
wiadać, jeśli przekaz miałby mieć negatywny wydźwięk dla spółki. Z tego powodu cały paragraf będzie przez Miasto oprotestowany jako 
niezgodny z ogólnie przyjętymi normami kar umownych.
O możliwości wprowadzenia dodatkowego udziałowca mówi paragraf dotyczący podwyższenia kapitału zakładowego – nie wiadomo, 
jakiej wartości i w jakim terminie. Zapis jest kuriozalny, dlatego że podwyższenie kapitału powinno być dokonane na drodze uchwały 
Zgromadzenia Wspólników, a w proponowanym zapisie widać bardzo dużą dowolność po stronie Amestu, który mógłby taką uchwałę – 
w niekorzystnym dla Miasta terminie – podjąć, co skutkowałoby tym, że inny podmiot mógłby na tym skorzystać i udziały wykupić. Wtedy 
procentowy udział Miasta w spółce byłby obniżony.
Zgromadzenie Wspólników dało sobie możliwość ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, co do tej pory wynikało z umowy spółki.
Ustalenie wynagradzania członków organu spółki – dotyczyć ma nie tylko członków Rady Nadzorczej, ale również zarządu. To, co wynika-
ło z KSH i było w gestii Rady Nadzorczej, zostaje przeniesione na rzecz walnego zgromadzenia.

ZMIANy PROPONOWANE PRZEZ WIękSZOŚCIOWEGO UDZIAłOWCA SATER OTWOCk
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Cześć poległym
  żołnierzom

76 lat temu, 1 września rozpoczęła się najkrwawsza 
wojna w historii ludzkości. W ciągu 6 lat zginęło ponad  
70 mln istnień ludzkich na całym świecie. W Polsce co 
roku w tym dniu odbywają się uroczystości patriotyczne 
upamiętniające ofiary tego okropnego wydarzenia

Co roku w całej Polsce 1 września odbywają się uro-
czystości patriotyczne upamiętniające wybuch  
II wojny światowej. W tym roku mija 76 lat od tego 
tragicznego wydarzenia. Aby uczcić pamięć pole-
głych żołnierzy, przedstawiciele władz samorządo-
wych, związki kombatanckie, organizacje społeczne 
oraz reprezentanci otwockich szkół zebrali się na 
cmentarzu parafialnym. W czasie polowej mszy 
świętej ks. dziekan Bogdan Sankowski przypo-
mniał poświęcenie ludzi, którzy złożyli swoje życie 
w walce o honor i wolność ojczyzny. Po zakoń-
czeniu mszy zabrali głos przedstawiciele władz 
samorządowych: Prezydent Miasta Otwocka 
Zbigniew Szczepaniak, Przewodniczący Rady 
Miasta Otwocka Jarosław Margielski oraz Sta-
rosta Powiatu Otwockiego Mirosław Pszonka. 
Następnie wszyscy zebrani przeszli w ciszy 
na kwaterę wojenną otwockiego cmentarza. 
Spoczywa tam 500 żołnierzy Wojska Polskiego 
oraz Armii Czerwonej, którzy polegli w walce 
z wojskami hitlerowskimi. Bractwo Strzel-
ców Kurkowych Lechity uczciło pamięć żoł-
nierzy salwą honorową. Przy mogile zapalo-
no znicze i złożono wiązanki kwiatów. 
Przed miejskimi uroczystościami, w ra-
mach obchodów 76. rocznicy wybuchu  
II wojny światowej, przedstawiciele Urzę-
du Miasta złożyli kwiaty i zapalili symbo-
liczne znicze w miejscach pamięci naro-
dowej na terenie Otwocka.
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Chwała bohaterom!
Cześć Ich Pamięci!
„Tych dni historia nie zapomni gdy stary ląd w zdumieniu zastygł i święcić będą nam potomni 
po pierwszym września – siedemnasty”. Tak pisał w „Balladzie wrześniowej” poeta, pieśniarz, 
prozaik Jacek Kaczmarski o agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 r.

W sierpniu 1939 r. dwa wrogie państwa podpisały pakt, w którym wspólnie postanowiły zburzyć wpro-
wadzony w Europe, rękami polskiego żołnierza, ład i porządek. 1 września 1939 r. wojska polskie zosta-
ły zmuszone do walki w obronie kraju przed hitlerowcami. Kampania wrześniowa mimo zdecydowanej 
przewagi nazistów była bardzo zaciekła. W tym samym czasie, gdy wojska polskie osamotnione przez 
swoich sojuszników dawały zacięty opór najeźdźcy, w dniu 17 września wschodnie granice przekroczy-
ła wyczekująca odpowiedniej sposobności Armia Czerwona. 20 września br. uroczyście obchodziliśmy  
76. rocznicę agresji Bolszewików. Niedzielna msza święta w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego zosta-
ła odprawiona w intencji poległych żołnierzy. We mszy uczestniczyli uczniowie szkół, poczty sztandaro-
we, przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy Otwocka. Po nabożeństwie opiekunowie 
pomnika pamięci Zbrodni Katyńskiej „Katyń 1940” – dyrekcja, rada pedagogiczna i uczniowie Gimna-
zjum nr 2 im. Ireny Sendlerowej zaprosili na montaż słowno-muzyczny upamiętniający wydarzenia  
z września 1939 r.
Choć minęło już 76 lat od wkroczenia Związku Radzieckiego i rozpoczęcia wielkiej akcji ekster-
minacji narodu polskiego, to zbrodniarze do dziś nie zostali ukarani. Nikt też potomków ofiar  
i nas Polaków za bezmiar okrucieństwa nie przeprosił. Dziś, stojąc przed pomnikiem Katyń 
1940, będącym znakiem pamięci o ludziach, którzy zginęli w Katyniu, nie sposób powtórzyć 
słów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wypowiedzianych 3 dni temu – 17 września 2015 r.  
w Warszawie: „Zbrodnia, której celem było w efekcie zniszczenie polskiego narodu, musi 
być nazywana zbrodnią ludobójstwa”.
Celem Armii Czerwonej zarówno w 1920 r., jak i 1939 r. było zniszczenie narodu polskie-
go. Tego celu, mimo szeregu zbrodni, nie udało się wschodniemu najeźdźcy osiągnąć.  
Z tego możemy być dumni i tego powinniśmy uczyć dziś młodzieży – przy pomni-
ku pamięci Zbrodni Katyńskiej „Katyń 1940” mówił Prezydent Miasta Otwocka  
Zbigniew Szczepaniak.
Apel poległych odczytali uczniowie klasy wojskowej z Zespołu Szkół Ekono-
miczno-Gastronomicznych w Otwocku (ZS „Strzelec”). W imieniu władz 
miasta hołd poległym żołnierzom złożył prezydent Zbigniew Szczepaniak.
Pomnik „Katyń 1940” powstał dzięki inicjatywie działaczy społecznych 
wywodzących się z różnych organizacji pozarządowych. Budowa po-
mnika została dofinansowana z budżetu Miasta Otwocka. W Katyniu 
zamordowano ponad 21 tysięcy Polaków, w tym 35 osób z powiatu 
otwockiego – ich nazwiska znajdują się na pomniku.



Modlitwę za generała Juliana Filipowicza i poległych podczas Kam-
panii Wrześniowej poprowadził ks. Dariusz Bala, proboszcz parafii  
pw. Miłosierdzia Bożego na otwockich Ługach. Po modlitwie przed-
stawiciele władz miasta – prezydent Zbigniew Szczepaniak i wiceprze-
wodniczący rady Czesław Woszczyk, władz powiatu – starosta Miro-
sław Pszonka oraz szkół i związków złożyli kwiaty na grobie generała. 
Następnie zebrani przeszli do Muzeum Ziemi Otwockiej, gdzie Seba-
stian Rakowski wygłosił prelekcję na temat służby generała Filipowi-
cza w Wojsku Polskim i Armii Krajowej. 
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Pamięci Generała i kampanii Wrześniowej
Mieszkańcy Otwocka uczcili pamięć generała Juliana Filipowicza i uczestników Kampanii Wrześniowej podczas uroczystości 
patriotycznej na cmentarzu parafialnym

W tym roku przypada 76. rocznica Kampanii Wrześniowej oraz  
120. rocznica urodzin Juliana Filipowicza, żołnierza Legionów Pol-
skich, generała Wojska Polskiego oraz Armii Krajowej, kawalera Or-
deru Virtuti Militari. Julian Filipowicz zmarł w 1945 r. w Otwocku  
i został pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym. Co roku 
w rocznicę Kampanii Wrześniowej społeczeństwo Otwocka spotyka 
się przy grobie dowódcy Brygady Kawalerii Wołyńskiej na uroczysto-
ści patriotycznej.
W tym roku obchody zorganizował Urząd Miasta Otwocka, harcerze  
z Hufca ZHP Otwocka oraz Muzeum Ziemi Otwockiej. Zebrani na cze-
le z klasami mundurowymi Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastrono-
micznych i pocztami sztandarowymi – w tym z Towarzystwa Pamięci  
VII Pułku Ułanów Lubelskich z Mińska Mazowieckiego, przemaszero-
wali alejami cmentarza do grobu generała Filipowicza. Następnie Pre-
zydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak w krótkim przemówie-
niu mówił o wzorowej służbie generała i pamięci otwocczan o jego 
czynach. Prezydent podziękował zebranym za obecność, a w sposób 
szczególny otwockim harcerzom za współorganizację tegorocznych 
obchodów. Starosta otwocki Mirosław Pszonka przypomniał, że gene-
rał Filipowicz był dowódcą jednej z najważniejszych bitew Kampanii 
Wrześniowej, w której oddziały kawalerii powstrzymały atak niemiec-
kich wojsk pancernych pod Mokrą. 
Szczegółowy życiorys generała przedstawiła jego krewna Joanna Fili-
powicz. Siostrzenica generała dziękowała władzom samorządowym  
i mieszkańcom za pamięć o stryju. Na cześć generała Strzelcy Bractwa 
Kurkowego „Lechity” wystrzelili salwę honorową, a uczniowie klas 
mundurowych ZSEG przeprowadzili apel poległych. 

Golgota Leśników
Po raz czwarty w Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie odbyły się 
obchody upamiętniające Leśników Polskich i ich rodziny pomordowane 
na Wschodzie po 17 września 1939 r. 

Związek Radziecki 17 września 1939 r. dokonał zbrojnej napaści na Rzeczpospolitą 
Polską. W czasie tego okropnego wydarzenia ginęli nie tylko żołnierze walczący  
o ojczyznę, ale także inteligencja narodowa, niewinni obywatele oraz leśnicy – lu-
dzie, którzy dumnie wykonując swoje obowiązki, byli mordowani niekiedy jako 
pierwsi. Aby upamiętnić tę szczególną ofiarę oraz tragiczne wydarzenia, Nad-
leśnictwo Celestynów w dniu 18 września zorganizowało w Centrum Edukacji 
Leśnej obchody 76. rocznicy zbrojnej napaści ZSRR na Polskę. Uroczystość po-
przedziła msza święta, którą poprowadził ks. kan. Wiktor Ojrzyński – kapelan 
leśników w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz proboszcz parafii  
w Celestynowie ks. Mirosław Wasiak. Następnie po nabożeństwie przyszedł 
czas na wystąpienia, w których nawiązywano do trudów i roli pracy leśnika,  
mówiono o tragedii i ofierze, którą złożyli oraz istocie pamięci tych tragicznych 
wydarzeń. Robert Kapuściński odczytał Apel Poległych, a towarzyszący mu od-
dział kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego oddał salwę honorową. Na-
stępnie wszyscy zgromadzeni złożyli wieńce i wiązanki pod pomnikiem – Golgota 
leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na Wschodzie w latach 1939–
1948. W imieniu Miasta Otwocka wieniec złożył Prezydent Miasta Zbigniew 
Szczepaniak. Uroczystości zakończyła inscenizacja pt. „I tylko pamięć została 
po tej katyńskiej nocy…” przygotowana przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej  
z Bemowa.
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Święto Patronki Otwocka
W naszym mieście 8 września obchodzono 22. rocznicę ogłoszenia Matki Bożej Swoj-
czowskiej patronką Otwocka. Jak co roku, aby upamiętnić to ważne wydarzenie, 
w kościele parafialnym pw. św. Wincentego á Paulo odbyła się uroczysta msza święta 

W dniu 8 września w parafii św. Wincente-
go á Paulo przeżywany był dzień Matki Bo-

żej Swojczowskiej – Patronki Otwocka. Msza 
rozpoczęta o godzinie 10 poświęcona była 

modlitwom za Polaków pomordowanych  
w Rzezi Wołyńskiej (1943–1944) oraz w in-
tencji ich rodzin. Podczas obchodów wspomi-
nano także 22. rocznicę ogłoszenia Matki Bo-
skiej Swojczowskiej Patronką naszego miasta  
i 17. rocznicę koronacji jej obrazu, który znaj-
duje się w kaplicy kościoła św. Wincentego  
á Paulo. W trakcie obchodów obecni byli 
przedstawiciele Miasta Otwocka – prezydent 
miasta Zbigniew Szczepaniak i przewodni-
czący Rady Miasta Jarosław Margielski oraz 
poczty sztandarowe: Urzędu Miasta Otwocka, 
Publicznego Gimnazjum nr 3, Szkoły Podsta-
wowej nr 12, Bractwa Kurkowego „Lechity”, 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych  
w Otwocku oraz Zespołu Szkół im. ks. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Karczewie. Po 
mszy w kaplicy nastąpiło przekazanie przez 
obecnego rycerza Matki Boskiej – Romana 
Czopka ryngrafu Matki Bożej Szwojczowskiej 
nowo pasowanemu – Maciejowi Martyna. 
Prezydent w swoim wystąpieniu odnowił 
przysięgę patronatu nad Otwockiem Matki 
Bożej Swojczowskiej i złożył kwiaty przy ob-
razie. Następnie wszyscy udali się przed obe-
lisk na terenie kościoła, gdzie uczniowie klasy 
administracyjno-obronnej z ZSEG w Otwocku 
przeprowadzili apel poległych.

„Należałem do tajnego harcerstwa, gdzie uczono nas m.in. alfabetu Morse’a. Ze względu na mój nos przyjąłem pseu-
donim „Pelikan”. W Otwocku otrzymaliśmy zadanie zajmowania się ludźmi przybywającymi ze Wschodu,  

a także zabezpieczaliśmy zrzuty alianckie. Opiekowaliśmy się czterema powstańcami, którzy przepłynęli Wisłę. Prze-
prowadziłem również 12 kobiet z zajętego przez Niemców Międzylesia do Świdra, gdzie już stacjonowali Rosjanie”.

Ppor. Bogusław Bertel ps. „Pelikan”

9 sierpnia 2015 roku, przeżywszy 84 lata, odszedł na wieczną wartę 

druh śp. ppor. inż. Bogusław Bertel, ps. „Pelikan”
Członek Stowarzyszenia Szarych Szeregów, Krąg w Otwocku, rój „Sosny” i członek Światowego Związku Żołnierzy  

Armii Krajowej, Okręg Warszawa-Powiat, Koło nr 4 w Otwocku, IV rejon „Fromczyn”, VII Obwód „Obroża” Armii Krajowej.
W czasie okupacji, w latach 1939–44 – pod dowództwem hm. Jerzego Gołońskiego, ps. „Długi”, komendanta Szarych Szeregów  

roju „Sosny” w Otwocku – pełnił służbę harcerską w drużynie „Zawiszaków” Szarych Szeregów z siedzibą w internacie  
Rady Głównej Opiekuńczej przy ul. Lelewela 5 w Otwocku w Willi Capri.

Harcerki i Harcerze Szarych Szeregów roju „Sosny” w Otwocku zapisali piękną kartę swoich czynów.
Całym życiem służył Bogu, Ojczyźnie i Bliźnim

Przez długie lata uczestniczył w życiu harcerskim, bliskie mu były wydarzenia  
patriotyczno-religijne i kombatanckie w Otwocku. 

Członek Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem za Zasługi dla ZHP z Rozetą-Mieczami,  

odznaką Akcja „Burza” AK i innymi odznaczeniami.

cześć jego Pamięci!
Por. hm. Janusz Komorowski, ps. „Antek”

Komendant Kręgu Stowarzyszenia Szarych Szeregów, rój „Sosny” w Otwocku
Sekretarz Rady Naczelnej Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Warszawie



Leć walczyć z biedą

Nasze miasto, choć w oczach niektórych nie jest idealne, może poszczycić się kilkoma 
pięknymi inicjatywami społecznymi. Jedną z nich jest SZLACHETNA PACZKA, która z roku 
na rok bije rekordy w naszym powiecie. Właśnie rusza piąta edycja tej akcji w rejonie 
otwockim. W minionych latach grono osób angażujących się w pomoc potrzebującym 
mieszkańcom naszego miasta rosło w siłę. W 2013 roku okręg otwocki, poza Warsza-
wą, był największy na Mazowszu. Teraz przygotowujemy się do kolejnej edycji. Aby akcja 
przebiegła skutecznie i dała dobre rezultaty, potrzebujemy zaangażowania mieszkańców. 
Mianowicie szukamy wolontariuszy, którzy zechcieliby zasilić szeregi drużyny SuperW

SZLAChETNA PACZkA, ale o co chodzi?
SZLACHETNA PACZKA jest ogólnopolskim 
zrywem dobroczynności organizowanym od 
piętnastu lat. Pomysłodawcą akcji jest ksiądz 
Jacek Stryczek z Krakowa, który pierwszy raz 
zorganizował zbiórkę darów dla 30 rodzin 
właśnie piętnaście lat temu. Wolontariu-
szami wówczas byli jego studenci. Dzisiaj co 
roku przed świętami bożonarodzeniowymi 
fala pomocy zalewa całą Polskę. Jak twier-
dzi ks. Stryczek, nie ma sensu pomagać po-
trzebującym głupio, bo to prowadzi do ich 
demoralizacji. Sztuka pomagania według  
ks. Stryczka jest tak ważna i podstawowa, jak 
umiejętność miłości, wychowywania dzieci  
i zarabiania. Na końcu tej idei jest przeko-
nanie, że każdy powinien radzić sobie sam  
w życiu. Jednak często trudy życia tak moc-
no przytłaczają, że ciężko jest się dźwignąć  
z dna. I właśnie temu służy omawiana akcja, by 
pomóc podnieść się potrzebującym w kryzyso-
wych chwilach życia oraz dać im drogowskaz 
do dalszego działania i walki o lepsze jutro.

Potrzebni są wolontariusze 
Do właściwego przebiegu akcji potrzebni są 
wolontariusze. Każda para rąk przynosi do-
bro jednej – trzem rodzinom, łącznie kilka-
naście osób może być objętych  dobroczyn-

nością dzięki pracy jednego wolontariusza. 
Zapraszamy osoby, które ukończyły 18 rok 
życia, mają w sobie potencjał energii, goto-
wość do podjęcia nowych wyzwań i przede 
wszystkim nie godzą  się na nierówności spo-
łeczne i krzywdę innych. Wstępując do Dru-
żyny SuperW (tak określa się wolontariuszy 
w akcji SZLACHETNEJ PACZKI) wolontariusz 
staje się częścią społeczności, która robi 
wielkie rzeczy, rozumie wizję lepszego świata 
i ideę mądrego pomagania. Każdy wolonta-
riusz dzięki uczestnictwu w SZLACHETNEJ 
PACZCE zdobywa nowe, interesujące zna-
jomości, rozwija nowe kompetencje,  ma 
okazję sprawdzić się w nowych sytuacjach, 
a przede wszystkim niesie dobro i radość do 
domów, w których rzadko gości uśmiech. To 
pozwala na znalezienie celu w życiu oraz we-
wnętrznej satysfakcji, której nie da kupić się 
za żadne pieniądze świata.

jak to działa
Kołem zamachowym akcji jest chęć poma-
gania, mądrego pomagania. Często bieda 
i marginalizacja społeczna bywa wynikiem 
lenistwa duchowego i niechęci do działania. 
Wolontariusze SuperW w ramach swoich 
zadań odwiedzają rodziny wskazane do ob-
jęcia ich programem i dzięki specjalnemu  

wywiadowi oraz za pomocą ankiet określają 
potrzebę niesienia pomocy danej rodzinie 
lub osobie samotnej. Najważniejszą prze-
słanką w tym badaniu jest fakt, czy respon-
denci ankiety nastawieni są na permanentną 
pomoc państwa i organizacji pozarządowych, 
czy raczej potrzebują chwilowego wsparcia, 
by móc żyć normalnie. To właśnie wolon-
tariusze decydują o tym, czy dana rodzina 
zostanie włączona do projektu. Dlatego też 
program wolontariatu w SZLACHETNEJ PACZ-
CE zaczyna się od szkolenia, by wolontariusz 
mógł właściwie ocenić sytuację potrzebują-
cych. Następnie rodzina pozytywnie zwery-
fikowana trafia do bazy online, gdzie osoby, 
które zechcą pomóc potrzebującym przed 
świętami, przygotowują świąteczny prezent 
dla rodziny, dając jej nadzieję na lepsze jutro. 
Tu rola wolontariusza jest równie ważna, jak 
przy wywiadzie z potrzebującymi, bo to wła-
śnie wolontariusz naprowadza darczyńcę na 
główne potrzeby rodziny, bo to właśnie on 
był w tym potrzebującym domu i wie, jakie 
główne potrzeby w tej chwili trapią daną ro-
dzinę, wie także, co pomoże rodzinie na tyle, 
by ta mogła już niedługo zacząć normalnie 
funkcjonować w społeczeństwie.

Co dalej?
Ksiądz Stryczek mawia: „Nie warto żyć 
normalnie, warto żyć ekstremalnie”. Za-
tem jeżeli uważasz, że Twoje życie mija 
bez większych emocji i jest puste, a lubisz 
adrenalinę, lubisz być cały czas w akcji i wi-
dzieć, jak powstają wielkie i spektakularne 
rzeczy, przystąp do SuperW. Oprócz powyż-
szych wrażeń otrzymasz jeszcze wiele po-
zytywnych wzruszeń i doświadczysz mocy 
ludzkiej serdeczności. To ciekawe i ważne 
doświadczenie w życiu, zatem nie wahaj 
się, przystąp przez www.suerw.pl lub na FB 
Szlachetna Paczka Otwock i Okolice.
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Festiwal na 
okrągło, czyli  
pizza dzieciom

„Oto widzisz znowu idzie jesień – człowiek tylko 
leżałby i spał...”, słowami Gałczyńskiego, nieco 
przewrotnie, chciałabym zwrócić uwagę czytelni-
ków Gazety Otwockiej na uroki tej pory roku, którą 
Gałczyński ukochał najbardziej. By nie dopadła nas 
przedzimowa chandra, polecam spacery i korzy-
stanie z jesiennych promieni słonecznych, w jakże 
wspaniałym  naszym ażurowym, sosnowym prze-
świcie.

Spacerując otwockimi ulicami, zajrzyjcie proszę do piz-
zerii La Cresso. Fundacja PRO HOMINI w partnerstwie 
z pizzerią ogłosiła jesienną akcję charytatywną. Miano-
wicie każdy klient pizzerii zamawiając pizzę, otrzymuje 
kupon. Po zebraniu kilku kuponów, można otrzymać 
kolejną pizzę gratis. Nie wszyscy korzystają z tych kupo-
nów, część osób je wymienia. Można jednak swój kupon 
zostawić w pizzerii na rzecz dzieci z fundacji PRO HOMI-
NI. Akcja zbierania kuponów będzie trwała do 15 listo-
pada. Wówczas zostanie w pizzerii zorganizowane przy-
jęcie dla dzieci, z animatorami, wspaniałą fetą, licznymi 
zabawami i konkursami. Zatem szanowni otwocczanie, 
zachęcam do partycypacji w tej akcji, na okrągło. Każdy 
Wasz kupon, będzie kolejnym wkładem do przyjęcia dla 
dzieciaków, które niezbyt często mają okazję wyskoczyć 
na pizzę, a dzięki Wam może uda nam się zorganizować 
dla nich wspaniałe przyjęcie. Razem możemy wyrównać 
szanse na normalność, dając radość tym, którzy mają jej 
nieco mniej niż my. Mój kolega powiedział: „sprawmy, 
by ich życie też miało smak”, tym samym goszcząc się  
w  La Cresso, przy okrągłych włoskich plackach, może-
my być sprawcami dziecięcych uśmiechów. I niech to 
będzie też przepis na jesienny spleen. Wszak nic tak nie 
dodaje energii i endorfin, jak dzięki nam wywołana ra-
dość na dziecięcych twarzach.
Organizatorami akcji jest pizzeria La Cresso i fundacja 
PRO HOMINI. O szczegółach i przebiegu akcji można do-
wiedzieć się na Facebooku pod wydarzeniem: „Akcja jest 
niekiepska: od pizzy, przez kupon, do dziecka”.

Justyna Górnowicz
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Otwocki dzień bluesa organizowany 
przez Otwockie Towarzystwo Bluesa  

i Ballady po raz drugi odbył się na Targo-
wisku Miejskim. Na scenie wystąpiły zespoły 

lokalne oraz ogólnopolskie. Największą atrak-
cją okazał się występ gwiazdy bluesowo-rocko-

wej zza oceanu – Dany Fuchs Band

Co roku Otwockie Towarzystwo Bluesa i Ballady organizu-
je otwocki dzień bluesa. W tym roku, podobnie jak w ubie-

głym, artyści występowali na scenie postawionej na targowi-
sku miejskim w Otwocku. Tematyką imprezy był tytułowy blues, 

zaś impreza tym po raz drugi odbywała się pod szyldem Blues 
Bazar. Była to druga masowa impreza zorganizowana na Targowi-

sku Miejskim. Na początku dla najmłodszej publiczności wystąpił te-
atrzyk „Jaś”, który przedstawił spektakl słowno-muzyczny pt. „Cztery 

pory roku”. Następnie na scenie wystąpiły cztery polskie zespoły: Mad 
Pilots, The Piszczors, Crazy Mole oraz Outsider Blues. Dodatkowo odbył 

się występ Dr Blues BB King Tribute – polskiego projektu upamiętniającego 
twórczość BB Kinga – znanego amerykańskiego gitarzysty i wokalisty blueso-

wego. Głównym punktem imprezy był koncert gwiazdy blues-rocka z USA – 
Dany Fuchs Band. Wokalistka ze swoim zespołem przyleciała do Polski specjalnie 

na otwocki dzień bluesa – był to jej jedyny występ w Polsce w tym roku. Impreza 
przyciągnęła wielu mieszkańców oraz fanów muzyki blues. Na gości czekały konkur-

sy, wystawy, loterie oraz oczywiście bary piwne.
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Wędkarze walczyli o puchary

31 zawodników wystartowało w tegorocznych zawodach węd-
karskich z cyklu Grand Prix o puchar Prezydenta Miasta Otwocka 

W niedzielę, 27 września Koło Miejskie nr 16 Polskiego Związku 
Wędkarskiego zorganizowało zawody wędkarskie z cyklu Grand 
Prix puchar Prezydenta Miasta Otwocka. Wędkarze startowali  
w trzech kategoriach: kadeci spławik, seniorzy spławik i senio-
rzy grunt. W sumie o najwyższą wagę ryb walczyło 31 zawodni-
ków. Zawody rozegrano nad jeziorem Rokola, którym opiekują 
się otwoccy wędkarze. Nagrody zwycięzcom wręczali prezydent 
Zbigniew Szczepaniak i prezes koła Jan Nowicki.
Uprzejmie informujemy, że Zarząd Koła PZW nr 16 w Otwocku 
prowadzi nabór do sekcji młodzieżowej. Każdy, kto chce nauczyć 
się wędkowania, może zgłosić się do siedziby koła w budynku 
ZGM Otwock przy ulicy Wawerskiej 8 – we wtorki i czwartki  
w godz. 17–20. 

ZWyCIęZCy TEGOROCZNyCh ZAWODóW WęDkARSkICh:

kategoria: kadeci spławik
1. Szymon Sasin
2. Karol Zalewski

kategoria: seniorzy spławik
1. Jan Kosk

2. Stanisław Syga
3. Krzysztof Warda

kategoria: seniorzy grunt
1. Krzysztof Leszczyński 

2. Dariusz Rubin
3. Ireneusz Andrzejewski
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Pożegnanie lata
Nadszedł czas pożegnania z wakacjami. Lato w tym roku rozpieszczało piękną pogodą. Niestety nieubłagal-
nie dobiegło końca. Otwocczanie hucznie pożegnali letnie słońce 6 września podczas imprezy plenerowej

Tradycyjnie już „Pożegnanie Lata” rozpoczął Otwocki Integracyjny Bieg 
Uliczny zorganizowany przez TKKF „Apollo” Otwock. O godzinie 12 Prezy-
dent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak oddał strzał z pistoletu star-

towego, a uczestnicy  ruszyli do biegu. W tym roku do rywalizacji stanęło 
208 osób, w 4 kategoriach podzielonych na płeć: kategoria open, dzieci 
do lat 12, młodzież do lat 16 i weterani. Zawodnicy mieli do pokonania 



dystans 5400 m.  Po wyczerpującym biegu uczestnicy mogli skorzystać  
z bezpłatnego masażu sportowego wykonywanego przez uczniów Ze-
społu Medycznych Szkół Policealnych. O 14 przywitanie mieszkańców 
przez Prezydenta Miasta Otwocka i wręczenie nagród laureatom biegu 
oficjalnie otworzyło imprezę plenerową „Pożegnanie Lata”. W kategorii 
open kobiet wygrały: 1. Ewa Jagielska, 2. Natalia Batrak, 3. Switlana Olij-
nyk. W kategorii open mężczyzn wygrali: 1. Łukasz Parszczyński, 2. Pavlo 
Veretskyi, 3. Paweł Olijnyk. W kategorii dzieci do lat 12 wygrali: 1. Natalia 
Kulpa, 2. Agata Majewska, 3. Małgorzata Psikorska oraz 1. Daniel Frelek, 
2. Mateusz Piasecki, 3. Rafał Tokarzewski. W kategorii młodzież do lat 
16 wygrali: 1. Zuzanna Bąk, 2. Paulina Szymańska, 3. Wiktoria Kociszew-
ska oraz 1. Daniel Kankowski, 2. Damian Matyszczak, 3. Patryk Jacak.  
W X Otwockim Integracyjnym Biegu Ulicznym udział wzięło również  
4 weteranów. Pierwsze miejsce zajął Tadeusz Kotowicz, drugie Ryszard 
Całka, a trzecie Franciszek Zalewski.

Podczas imprezy dla wielbicieli sportowych wrażeń, podopieczni TKKF 
„Apollo” zorganizowali pokazy parkour oraz gimnastyki artystycznej. 
Natomiast oprawę kulturalną przygotowało Otwockie Centrum Kul-
tury. Przez całe niedzielne popołudnie na scenie wystąpili tacy artyści 
jak Julia Węgrowicz i Marek Połynko, Krystyna Giżowska oraz zespół 
Vena Valley,  a przed koncertami można było podziwiać pokaz tanecz-
ny szkoły Fast Step. Tegoroczne otwockie wakacje zakończył koncert 
zespołu Elektryczne Gitary.
Pożegnanie Lata przyciągnęło wielu fanów rozrywki. Najmłodsi mogli 
liczyć na wiele atrakcji, m.in. malowanie twarzy, kule wodne, tram-
poliny, dmuchane zamki, zaś najstarsi mogli posłuchać dobrej muzy-
ki oraz odwiedzić stoisko promocyjne Miasta Otwocka, wziąć udział  
w licznych konkursach i obejrzeć wystawę poświęconą inwestycjom. 
Organizatorzy imprezy to: Miasto Otwock, Otwockie Centrum Kultury 
oraz TKKF „Apollo” Otwock.
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