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Jest szansa na rewitalizację Parku Miejskiego, 
Skweru VII Pułku Łączności i Skweru Lennestadt

Ubiegłoroczna edycja Budże-
tu Obywatelskiego w Otwoc-
ku pokazała, że mieszkańcy  
Otwocka chcą aktywnie 
zmieniać miasto. W tego-
rocznym budżecie mieszkań-
cy decydują o przeznaczeniu 
1 550 000 zł. Do głosowania 
zakwalifikowało się 55 pro-
jektów w 5 progach kwoto-
wych: 500 000 zł, 250 000 zł, 
150 000 zł, 50 000 zł oraz  
10 000 zł. Zwycięskie projek-
ty zostaną opublikowane do  
16 grudnia br. 
Dodatkowe informacje  
o Budżecie Obywatel-
skim, harmonogramie prac 
oraz zgłoszonych projek-
tach można przeczytać 
na stronie internetowej: 
www.budzetobywatelski.
otwock.pl

Miasto Otwock konsekwentnie podejmuje działania w celu 
skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych na realiza-
cję swych zadań. Jednym z ważnych projektów, który Prezy-
dent Miasta planuje zrealizować z wykorzystaniem dofinan-
sowania unijnego, jest Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz 
Skweru VII Pułku Łączności i Skweru Lennestadt.
Aby pozyskać fundusze zewnętrzne na tę inwestycję, Miasto 
Otwock złożyło wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach „Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020” konkurs 
POIS.2.5/2/2016 Poprawa jakości środowiska miejskiego. 
Złożony wniosek został pozytywnie oceniony pod względem 
kryteriów formalnych i merytorycznych I stopnia. W najbliż-
szych tygodniach zostanie zatwierdzona lista rankingowa 
konkursu i można mieć nadzieję, że znajdzie się na niej pro-
jekt otwocki.

Nowa siedziba Oświaty Miejskiej

Pomieszczenia dotychczasowej siedzi-
by Oświaty Miejskiej w Otwocku, które 
mieściły się w Szkole Podstawowej nr 12  
im. K. Makuszyńskiego w Otwocku zostaną 
przekazane szkole. Zwolnienie pomieszczeń 
jest ściśle związane z planowaną reformą 
oświaty. Jedną z zakładanych zmian jest 
przywrócenie ośmioklasowej szkoły pod-
stawowej – co wiąże się z większą liczbą 

uczniów w placówce. Ponadto Szkoła Pod-
stawowa nr 12 w Otwocku ze względu na 
to, że jest największą placówką oświatową  
w Otwocku, ma duże potrzeby lokalowe  
i pełną dwuzmianowość dla 800 uczniów. 
Zwolnienie pomieszczeń zajmowanych przez 
Oświatę Miejską poprawi zatem komfort pra-
cy szkoły. Zmiana siedziby Oświaty Miejskiej 
nie spowoduje utrudnień w pracy jednostki.

Oświata Miejska w Otwocku z dniem 1 grudnia 2016 roku zmienia siedzibę. Dotych-
czasowe pomieszczenia przekazane zostaną Szkole Podstawowej nr 12, a Oświata 
Miejska przeniesiona będzie do budynku przy ulicy Johna Lennona 4

Dane adresowe Oświaty Miejskiej  
od dnia 1 grudnia 2016 roku:
Oświata Miejska w Otwocku

ul. Johna Lennona 4
05-400 Otwock

Numery telefonów oraz adresy e-mail  
pozostają bez zmian.

tel.: 22 788 02 06
fax: 22 788 94 37

e-mail:  
oswiata-otwock@oswiata-otwock.pl

Nowoczesna sala w Żłobku

W 2015 roku Żłobek Miejski w Otwocku zgło-
sił do Otwockiego Budżetu Obywatelskiego 
projekt pn. „Organizacja sali sensoryczno-mo-

torycznej dla małych dzieci”. Pomysł spotkał się  
z dużym zainteresowaniem i poparciem ze strony 
rodziców oraz lokalnej społeczności, dzięki czemu 
został uwzględniony w Budżecie Miasta Otwocka na 
2016 rok.
Zrealizowana inwestycja zakładała zaadaptowanie  
w Żłobku Miejskim w Otwocku sali sensoryczno-mo-
torycznej. Sala daje możliwość stworzenia maluchom 
bezpiecznego i przyjaznego do rozwoju miejsca, 
które w czasie zajęć i zabawy pomoże w odbiorze 
wrażeń wpływających na funkcje motoryczne: kon-
centrację ruchów, sprawność manualną i lateryzację 
oraz planowanie ruchów. Projekt jest skierowany do 
najmłodszych mieszkańców oraz ich rodziców i opie-
kunów. Każde dziecko uczęszczające do żłobka może 
nieodpłatnie korzystać z tej infrastruktury.
W pierwszym dniu funkcjonowania Sali żłobek od-
wiedził Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szcze-
paniak, który podziwiał możliwości nowego wypo-
sażenia.

Dzięki poparciu przez mieszkańców projektu pn. „Organizacja sali sensoryczno-motorycznej dla 
małych dzieci” w Żłobku Miejskim powstała infrastruktura pozwalająca na prowadzenie zajęć  
i zabaw pomagających w odbiorze wrażeń wpływających na funkcje motoryczne.
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Otwock wspiera organizacje
W 2015 roku Miasto Otwock przekazało organizacjom pozarządowym 
blisko 1,5 miliona złotych 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi  
w 2015 roku odbywała się na zasadach pomoc-
niczości, suwerenności stron, partnerstwa, 
efektywności, uczciwej konkurencji oraz jaw-
ności. Podstawowym celem rocznego progra-
mu było kształtowanie demokratycznego ładu 
społecznego w środowisku lokalnym poprzez 
budowanie partnerstwa pomiędzy samorzą-
dem a sektorem pozarządowym. Dla jego re-
alizacji wyznaczone zostały cele szczegółowe, 
a wśród nich: aktywizacja społeczności lokal-
nej, budowanie społeczeństwa obywatelskie-
go poprzez umacnianie w świadomości miesz-
kańców Otwocka poczucia odpowiedzialności 
za wspólnotę lokalną, swoje otoczenie oraz 
tradycję, zwiększanie udziału mieszkańców  
w rozwiązywaniu lokalnych problemów, po-
prawa jakości i efektywności świadczenia 
usług publicznych, wprowadzanie nowator-
skich działań na rzecz mieszkańców, umożli-
wienie uzupełniania usług świadczonych przez 
Miasto oraz poprawa jakości życia poprzez 
pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych.
W 2015 roku współpraca finansowa Miasta 
Otwocka z organizacjami pozarządowy-
mi realizowana była w formie wspierania  
i powierzania realizacji zadań publicznych  
w trybie otwartych konkursów ofert oraz  
z ich pominięciem. Z każdym rokiem liczbie 
zadań publicznych zleconych do realizacji 
organizacjom pozarządowym towarzyszy 
rosnąca proporcjonalnie lub utrzymująca 
się na podobnym poziomie wysokość środ-
ków z budżetu Miasta przeznaczonych na 
ten cel. Ogólna kwota wydatkowana przez 
Miasto Otwock na wspomniane zadania  
w 2015 roku stanowiła 1,10% wydatków 
bieżących z budżetu Miasta i wyniosła  
1 488 242 zł. Z kolei wkład pozafinansowy 
i finansowy organizacji w realizację zadań 
publicznych wyniósł 624 080 zł. Reasu-
mując, w 2015 roku środki przeznaczone 
na realizację zadań publicznych wyniosły  
2 112 322 zł. Wspomniane środki w 5 kate-

goriach otrzymało 66 organizacji pozarzą-
dowych:

• 19 organizacji w wysokości do 5 000 zł,
• 35 podmiotów w przedziale powyżej  

5 000 do 20 000 zł,
• 9 organizacji w przedziale powyżej  

20 000 zł do 50 000 zł,
• 1 organizacja powyżej 50 000 zł  

do 100 000 zł,
• 2 podmioty w kwocie przewyższającej  

100 000 zł. 

Oprócz przekazywania środków finansowych 
na realizację celów organizacji pozarządo-
wych Miasto Otwock w 2015 roku udzielało 
pomocy polegającej w szczególności na:
• wymianie informacji o kierunkach plano-

wanych działań, co pozwoliło prawidłowo 
diagnozować problemy i potrzeby miesz-
kańców Otwocka,

• opiniowaniu i konsultowaniu programów 
w zakresie współpracy oraz projektów 
aktów prawnych w dziedzinach stanowią-
cych obszary wzajemnych zainteresowań,

• promocji inicjatyw i przedsięwzięć podej-
mowanych przez organizacje pozarządowe.

Podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego korzystały z lokali użytkowych 
należących do Miasta. W ubiegłym roku 
do dyspozycji organizacji było użyczonych 
nieodpłatnie 7 lokali użytkowych, z kolei  
10 lokali udostępniono z zastosowaniem pre-
ferencyjnej stawki czynszu.
Reasumując: priorytetem Miasta Otwocka jest 
jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty, którą tworzą jej mieszkańcy, a ak-
tywna współpraca z organizacjami i liderami 
środowisk lokalnych jest jednym z elemen-
tów efektywnego kierowania jej rozwojem.  
Organizacje działające na terenie miasta sta-
nowią znaczny potencjał społeczny. Tworzone 
są przez ludzi autentycznie zaangażowanych  
w problemy społeczne i zainteresowanych 
działaniami na rzecz mieszkańców Otwocka.

Kochajmy 
poetów
10 listopada 2016 r. w Powiatowym Mło-
dzieżowym Domu Kultury im. Michała Elwi-
ro Andriollego w Otwocku odbył się Wieczór 
poezji Anny Mikos pt. „Uśmiecham się do 
Ciebie – ciszo” połączony z prezentacją wier-
szy ze zbioru „Krynica”. Wieczór poprowa-
dziła poetka wraz z Krystyną Obarą-Moraw-
ską. Anna Mikos pracuje jako nauczycielka 
w Szkole Podstawowej nr 5 w Świdrze – 
Otwocku i jest laureatką tegorocznego Tur-
nieju jednego wiersza im. Jarosława Zieliń-
skiego w ramach 45. Warszawskiej Jesieni 
Poezji. Wiersze poetki były publikowane 
m.in. w bieżącym roku w numerze letnim  
i jesiennym Świętokrzyskiego Magazynu Kul-
turalno-Literackiego „Ars pro memoria”.
Życzymy poetce, aby „z krynicy jej natchnie-
nia poetyckiego wypływały kolejne wiersze”.

 Krzysztof Konikowski
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Nowy most jest konieczny
Prezydent i władze powiatu przekonują  
do budowy mostu na rzece Świder
We wtorek, 25 października na zaprosze-
nie prezydenta Zbigniewa Szczepaniaka  
w Urzędzie Miasta Otwocka odbyło się robo-
cze spotkanie w sprawie budowy mostu na 
rzece Świder. Przypomnijmy, że inwestorem 
jest Powiat Otwocki, a nowa przeprawa ma 
zostać wybudowana w ciągu ulic Jana Paw-
ła II, po otwockiej stronie rzeki i Sikorskiego, 
po stronie józefowskiej. W 2011 roku Miasto 
Otwock przekazało Powiatowi Otwockiemu 
dofinansowanie na wykonanie projektu bu-
dowlanego.
Prezydent Zbigniew Szczepaniak chce wzno-
wienia działań na rzecz realizacji inwestycji. 
Niestety, Rada Miasta Otwocka na ostatniej 
sesji po raz kolejny nie podjęła uchwały  
w sprawie przekazania środków na budowę 
mostu. Tymczasem zdaniem prezydenta in-
westycja jest niezbędna dla udrożnienia ru-
chu w ulicy Kołłątaja, który w tzw. godzinach 
szczytu jest bardzo utrudniony.

W związku z kolejną decyzją radnych o odrzu-
ceniu możliwości wsparcia Powiatu Otwoc-
kiego w realizacji inwestycji, prezydent Szcze-
paniak zorganizował spotkanie ze starostą 
otwockim Mirosławem Pszonką, wicestarostą 
Pawłem Rupniewskim, przedstawicielami Za-
rządu Dróg Powiatowych i przedstawiciela-
mi Rady Miasta Otwocka w celu zapoznania  
z procesem inwestycyjnym prowadzonym 
przez Powiat w zakresie budowy mostu.

Przedstawiciele Powiatu Otwockiego przed-
stawili radnym Miasta Otwocka zakres plano-
wanych prac przygotowawczych, jak również 
wstępny harmonogram dalszego procesu 
inwestycyjnego. Dyrektor Zarządu Dróg Po-
wiatowych Marek Płaczek przedstawił za-
awansowanie prac związanych z aktualizacją 
projektu mostu i orientacyjne terminy doty-
czące składania wniosku o dofinansowanie.
Po burzliwej dyskusji ustalono, że kolejne 
spotkanie, na którym ustalone zostaną kwe-
stie zaangażowania finansowego poszczegól-
nych samorządów w tę inwestycję odbędzie 
się z udziałem przedstawicieli władz Miasta 
Józefowa. Kolejne spotkanie z udziałem Bur-
mistrza Józefowa i przedstawicieli  Rady Mia-
sta Józefowa planowane jest na piątek, 28 
października 2016 roku.

Generalska i Danuty w 2017 roku
Miasto Otwock konsekwentnie rozbudowuje 
sieć dróg publicznych na osiedlach Ługi i Mor-
skie Oko. Od 2011 roku zostały zrealizowane 
ulice: Lecha, Danuty (I etap), Kuklińskiego, 
Generalska (I etap) oraz ul. Hallera. Jeszcze  
w tym roku zostanie wybudowany odcinek  
ul. Danuty (od ul. Lecha do ul. Ługi). Kolejnym 
etapem rozbudowy sieci dróg będzie budowa 
ul. Generalskiej (od ul. Kuklińskiego do ul. Da-
nuty) oraz dokończenie budowy ul. Danuty.
W celu pozyskania środków zewnętrznych na 
dofinansowanie tego zadania Miasto Otwock 

złożyło wniosek w ramach „Programu Roz-
woju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na Lata 2016–2019” Inwestycja ta 
znalazła się na wstępnej liście rankingowej 
zatwierdzonej przez Wojewodę Mazowiec-
kiego. Jest więc bardzo duża szansa, że Mia-
sto Otwock z kwoty 1 391 641,43 zł otrzyma 
50% dofinansowania w kwocie 695 820,71 zł.
W związku z powyższym, decyzja podjęta 
przez Prezydenta Miasta o złożeniu wniosku 
o dofinansowanie okazała się słuszną i uza-
sadnioną.

Mural na 100-lecie
Mural na stulecie i naprawa muralu Miry Kubasińskiej to 
efekt włączenia się otwockich ciepłowników w obchody 
tegorocznego jubileuszu 100-lecia nadania praw miejskich 
Miastu Otwock. Mural z wizerunkiem Miry Kubasińskiej 
został przeniesiony na ścianę od strony ulicy Lennona. Od 
strony ulicy Andriollego wykonany został natomiast mural 
z okazji 100-lecia Otwocka. Projekt przedstawia wizeru-
nek Michała Elwiro Andriollego oraz budynek wykonany 
w tzw. stylu świdermajer. Jak informuje prezes ciepłowni 
Artur Brodowski, przy okazji wykonywania murali odna-
wiane zostały ściany, na których znajdowały się murale. 
– Projekt przedstawiający Mirę Kubasińską w niezmie-
nionej formie powrócił na ścianę budynków OZEC, nato-
miast od strony ulicy Andriollego wykonany został projekt  
w hołdzie patronowi ulicy – mówi Artur Brodowski.
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Nowa Dyrektor  
Biblioteki
Anna Kwaśniewska została powołana na stanowisko 
dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej. Jej głównym 
celem jest stworzenie miejsca, w którym mieszkańcy 
otrzymają propozycje różnych form spędzania czasu 
wolnego i rozwoju społecznego, kulturalnego i infor-
macyjnego. Wszystko to przy zachowaniu tradycyjnej 
podstawowej roli biblioteki

Od października Miejską Biblioteką Publiczną w Otwocku 
kieruje Anna Kwaśniewska. Z wykształcenia jest pedagogiem 
i specjalistą w zakresie zarządzania. Dotychczas pracowała 
w instytucjach i placówkach oświatowych ukierunkowanych 
na rozwój osób dorosłych w zakresie podnoszenia kwalifi-
kacji. Odpowiadała za planowanie, koordynację i realizację 
działań służących rozwojowi placówki na rzecz odbiorcy. 
Opracowywała m.in. strategię marketingową i zarządzała 
pracą zespołu, czuwając nad jakością pracy.
Komisja konkursowa, która wyłaniała nowego dyrektora, bar-
dzo wysoko oceniła przedstawioną przez Annę Kwaśniewską 
koncepcję funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Zapytaliśmy nową dyrektor o plany na najbliższy czas:  
– W obliczu zachodzących zmian społecznych, kulturowych  
i technologicznych instytucja taka jak biblioteka również 
musi podążać za rozwojem i dostosowywać swoją ofertę do 
zmieniających się oczekiwań czytelników i użytkowników.  
Moją rolą na stanowisku dyrektora będzie rzetelne realizo-
wanie zadań biblioteki, ale również uważne wsłuchiwanie 
się w potrzeby mieszkańców Otwocka dotyczących jej funk-
cjonowania. Zaproponowane zmiany będą w zgodzie z kie-
runkami rozwoju gminy oraz oczekiwaniami mieszkańców.
Jestem przekonana, że podjęcie przez bibliotekę nowych 
funkcji nie stanowi zagrożenia dla działań tradycyjnej biblio-
teki. Książka drukowana zawsze znajdzie swoich czytelni-
ków, a spotkania z autorami wzmocnią zainteresowanie czy-
telnictwem. Wykorzystanie mediów elektronicznych będzie 
uzupełnieniem działań biblioteki.
Głównym celem będzie więc stworzenie miejsca, służącego 
mieszkańcom, w którym zaproponujemy różne formy spę-
dzania czasu wolnego i rozwoju społecznego, kulturalnego 
i informacyjnego.
Zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej i profilu 
społecznościowego. Zapraszam na wydarzenia kulturalne 
pod patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku – 
powiedziała nam dyrektor MBP Anna Kwaśniewska.
Zachęcamy do śledzenia informacji na portalach otwockiej 
biblioteki:
http://www.bibliotekaotwock.pl/
https://www.facebook.com/bibliotekaotwock

11 listopada – Narodo-
we Święto Niepodległo-
ści w Otwocku
Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Otwocku tradycyj-
nie rozpoczęto uroczystą mszą świętą w intencji ojczyzny odpra-
wioną w kościele pw. św. Wincentego à Paulo. Po mszy uczestnicy 
przemaszerowali ulicami Kościelną i Kościuszki przed obelisk Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego
Uroczystość patriotyczną prowadził hm. Michał Łabudzki z otwockiego hufca 
ZHP. Najpierw odśpiewano hymn państwowy, a następnie Bractwo Strzel-
ców Kurkowych „Lechity” oddało salwę honorową. Kolejnym punktem było 
przemówienie prezydenta Zbigniewa Szczepaniaka. – 11 listopada to dzień  
Narodowego Święta Niepodległości, a więc dzień najważniejszy w życiu 
każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. Wolność, suwerenność, nie-
zawisłość, praworządność Polacy odzyskali po 123 latach zaborów – mówił 
prezydent. Głos zabrał też starosta otwocki Mirosław Pszonka oraz wiceprze-
wodnicząca Rady Miasta Otwocka Magdalena Nowak.
Po wystąpieniach władz samorządowych przy obelisku Marszałka Józefa Pił-
sudskiego kwiaty złożyli samorządowcy Miasta Otwocka i Powiatu Otwockiego 
oraz przedstawiciele kombatantów, instytucji publicznych, służb munduro-
wych, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych i partii politycznych.
Po odprowadzeniu pocztów sztandarowych przy pomniku rozpoczął się Pik-
nik Niepodległościowy zorganizowany na zlecenie Miasta Otwocka przez 
Muzeum 2 Korpusu Polskiego w Józefowie. Mieszkańcy mogli bezpłatnie 
skosztować grochówki i obejrzeć wystawę militarną.
Tego samego dnia, w związku z przypadającą 18 rocznicą tragedii 
wojskowego samolotu „Iskra” w Otwocku Prezydent Miasta Otwocka  
Zbigniew Szczepaniak złożył wiązankę przed pomnikiem upamiętniają-
cym katastrofę.



„Otwarte boiska”
Prezentujemy godziny otwarcia oraz regulaminy trzech no-
woczesnych obiektów sportowych oddanych w tym roku 
do użytku

W tym roku inwestycyjnym na terenie Miasta Otwocka, przy Szko-
łach Podstawowych nr 1 i 5 oraz Gimnazjum nr 2 oddano do użytku 
nowoczesne kompleksy sportowe. Nowe zaplecze sportowe oprócz 
codziennego użytku przez uczniów szkół ma także charakter ogól-
nodostępny i ma służyć wszystkim mieszkańcom Otwocka. Obiekty 
sportowe dostępne są bezpłatnie, po wcześniejszym zgłoszeniu się 
do placówek administrujących obiektami. Poniżej prezentujemy pań-
stwu informacje dotyczące godzin otwarcia, obowiązujących regula-
minów na ww. obiektach oraz numery telefonów, pod którymi należy 
dokonywać zgłoszeń chęci korzystania z kompleksów sportowych.
Szkoła Podstawowa nr 1 – obiekt dostępny jest dla mieszkań-
ców Otwocka od poniedziałku do piątku, w godz. 17.00–20.00,  
tel.: 22 779-24-14.
Szkoła Podstawowa nr 5 – obiekt dostępny jest dla mieszkańców 
Otwocka od poniedziałku do piątku, w godz. 16:00–21:00 oraz w dni 
wolne od pracy w godzinach: 8:00–21:00, tel. 22 779-29-45. 

Gimnazjum nr 2 – obiekt dostępny jest dla mieszkańców Otwocka od 
poniedziałku do piątku, w godz. 16.00-22.00 oraz w soboty w godzi-
nach 8:00-22:00, tel. 22 788-88-30
Regulaminy boisk dostępne na stronie: http://www.otwock.pl/
otwarte-boiska,ne,mg,1,6,780

Kontrola ogrodzenia 
budowy w centrum 
miasta
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w dniu 21 listopada 
2016 r., w obecności wiceprezydenta miasta Piotra Stefańskiego  
i przewodniczącego rady miasta Jarosława Margielskiego, przepro-
wadził kontrolę ogrodzenia na terenie, na którym miała powstać Ga-
leria Centrum. Ogrodzenie działki należącej do firmy prowadzącej in-
westycję, w wyniku osunięcia się ziemi, zostało uszkodzone i stwarza 
zagrożenie dla bezpieczeństwa przechodniów.
W wyniku kontroli inwestor został zobowiązany przez Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego do natychmiastowego zabezpie-
czenia terenu budowy. W przypadku niewywiązania się z nałożonej 
decyzji Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego na koszt inwe-
stora wykona zabezpieczenie zastępcze.
W dniu 21 listopada OPWiK na zlecenie Urzędu Miasta Otwocka wy-
konało zabezpieczenie części osuwiska stwarzającego największe za-
grożenie oraz studzienek kanalizacyjnych.

Miasto uzyskało  
dofinansowanie
Miasto Otwock otrzymało z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
dofinansowanie na zrealizowane właśnie dwa obiekty spor-
towe przy szkołach podstawowych nr 1 i nr 5

Wnioski o dofinansowanie budowy obiektów sportowych przy Szko-
le Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 5 zostały złożone na 
początku maja w ramach programu rozwoju infrastruktury lekko-
atletycznej w 2016 roku. Komisja pozytywnie zaopiniowała złożone 
aplikacje, dzięki czemu Miasto Otwock, reprezentowane przez Prezy-
denta Miasta Zbigniewa Szczepaniaka, pozyskało środki na realizację 
ww. zadań. Miasto Otwock otrzyma zwrot 30 proc. kosztów kwalifi-
kowanych inwestycji.
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Dzień Pracownika 
Socjalnego
21 listopada w całej Polsce obchodzony był Dzień Pracow-
nika Socjalnego. Z tej okazji Prezydent Miasta Otwocka 
Zbigniew Szczepaniak spotkał się z pracownikami Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Otwocku

W spotkaniu wzięła udział także Wiceprezydent Agnieszka Wilczek 
oraz przedstawiciele Rady Miasta. Prezydent Miasta Otwocka zło-
żył pracownikom życzenia z okazji ich święta oraz na ręce Dyrektor 
Ośrodka Wiesławy Ejsmont przekazał pamiątkowy list. Ponadto  
Prezydent odznaczył Srebrnymi Sosenkami czterech pracowników  
z najdłuższym stażem pracy: Bożenę Niedziółkę, Ewę Wojnarowską, 
Ewę Zakrzewską oraz Henrykę Poniatowską.

30-lecie Vulcanu!
W sobotę, 4 czerwca odbyły się uroczystości z okazji  
30 rocznicy działalności KS Vulcan. W trakcie jubileuszu 
złotymi i srebrnymi sosenkami zostało odznaczonych trzech 
działaczy klubu

Jubileusz poprzedziła uroczysta msza święta w kościele pw. św. Józe-
fa Oblubieńca NMP w Wólce Mlądzkiej. Po mszy nastąpił uroczysty 
przemarsz na stadion KS Vulcan. W trakcie uroczystości na stadio-
nie poświęcono nowy sztandar klubu. Goście, działacze i członko-
wie klubu wbijali symboliczne gwoździe. Nie obyło się także bez 
podziękowań oraz odznaczeń. Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew 
Szczepaniak odznaczył Złotą Sosenką Dariusza Kurka – prezesa KS 
Vulcan oraz Srebrnymi Sosenkami Radosława Kałowskiego – sekre-

tarza klubu oraz Karola Muchę – skarbnika klubu. Główną atrakcją 
jubileuszu był mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami gospodarzy 
KS Vulcan oraz gości Legia Champions. W drużynie gości wystąpili 
tacy zawodnicy jak: Leszek Pisz, Piotr Włodarczyk, Jerzy Podbrożny, 
Jacek Kasprzak, Jacek Zieliński oraz Cezary Kucharski. Mecz zakoń-
czył się zwycięstwem drużyny gości. 

Drogi Panie Prezydencie,  
Kochani koledzy i koleżanki  
z Urzędu Miasta Otwocka

„Każdy gest, nawet najdrobniejszy... 
zmienia świat, czyjś świat na lepszy”

Chciałbym z całego serca podziękować  
mojemu pracodawcy panu Prezydentowi 

 Miasta Otwocka oraz moim współpracownikom  
z Urzędu Miasta Otwocka za pomoc,  

którą okazaliście mojemu  
synowi Błażejowi oraz całej mojej rodzinie  
w momencie, w którym potrzebowaliśmy  

dużego wsparcia. 
Wasze okazane dobro, miłość, ciepło  

i ludzka życzliwość napełniły nasze serca  
nadzieją i wiarą, że będzie dobrze. 

Waszą pomoc zapamiętamy na zawsze...

Tomasz Cymerman z żoną Iwoną,  
córką Martynką i synem Błażejkiem
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bohater w swoich pamiętnikach tak wspomi-
na tamte trudne czasy:
„Ogólnie biorąc panowało wśród chłopów nie-
złomne przekonanie o potrzebie radykalnych  
zmian i przeobrażeniach, jakie muszą nastąpić 
w nowej Polsce oraz że będzie to Polska Ludo-
wa. O tych zmianach często dyskutowaliśmy 
na konspiracyjnych konferencjach rejonowych 
organizacji w powiecie. Takie konferencje od-
bywały się we wsi Borek niedaleko Jeziorny 
– obecnie w powiecie piaseczyńskim w domu 
działaczy ludowych – Kopytów. Na zebrania te 
przyjeżdżali różni działacze, a do chwili aresz-
towania również Irena Kosmowska. Zebrania 
te dawały nam dużo dobrego i ciekawego 
materiału do pracy politycznej w terenie w ra-
mach działalności trójek politycznych”.
Wielu działaczy i żołnierzy Batalionów Chłop-
skich po wojnie pracowało w administracji 
państwowej i samorządowej. Pan Bolesław 
Burkowski jeszcze jesienią 1944 r. został wój-
tem w gminie Karczew i tę funkcję sprawował 
z wielkim powodzeniem. W latach później-
szych był także przewodniczącym Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej w Otwocku. 

K. Tracz

200 lat, 200 lat niech żyje, żyje nam!
Szanowny Pan Bolesław Burkowski, najstarszy w Powiecie Otwockim bohaterski żołnierz Batalionów Chłopskich,  
31 października 2016 r. ukończył 103 lata. Piękny wiek, dobry stan zdrowia i pogoda ducha budzą powszechny podziw. 
Jubilat mieszka w centrum Otwocka, wśród życzliwych i dumnych z tego powodu sąsiadów

100 lat Harcerstwa 
w Otwocku
W tym roku oprócz 100-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu świętuje-
my również inne ważne jubileusze – 100-lecie istnienia harcerstwa w Otwocku, 
60-lecie otwockiego Hufca ZHP, 50 lat Domu Harcerza, 30 lat Poczty Harcerskiej 
nr 75 oraz 6. rocznicę nadania Hufcowi Otwockiemu imienia „Roju Sosny”

Uroczystości rozpoczęły się od gry miejskiej 
pn. „Spotkaj się z żywą Historią Otwocka”. 
Wzięli w niej udział członkowie Otwockie-
go Hufca oraz zainteresowani mieszkańcy. 
Następnie o 17:30 przed Urzędem Mia-
sta Otwocka odbył się uroczysty apel, po 
którym harcerze przemaszerowali do Par-
ku Miejskiego, gdzie przy ognisku zuchy 
i harcerze wysłuchali przemówień Prezy-
denta Miasta Otwocka oraz Andrzeja Bo-
rodzika – byłego przewodniczącego ZHP  

i założyciela dyrektora Muzeum Harcerstwa 
w Warszawie (przy ul. Konopnickiej 6). 
Następnego dnia w Parku Miejskim odbyły 
się główne uroczystości jubileuszowe. Wziął 
w nich udział m.in. Prezydent Miasta Otwoc-
ka Zbigniew Szczepaniak oraz komendant 
Chorągwi Stołecznej ZHP hm. Paulina Ga-
jownik. Wydarzenie rozpoczął apel harcerski 
inaugurujący rok harcerski 2016/2017. Była 
to także okazja do wręczenia podziękowań 
oraz odznaczeń. Prezydent Miasta Otwocka 

Zbigniew Szczepaniak za działalność na rzecz 
harcerstwa oraz upowszechniania kultury 
odznaczył Złotą Sosenką Urszulę Bugaj oraz 
Srebrnymi Sosenkami Magdalenę Grodzką, 
Dominikę Rodenko i Karola Ptasznika. Po 
uroczystości w parku miejskim dla mieszkań-
ców przygotowano „Miasteczko Harcerskie”, 
w którym mieszkańcy mogli zapoznać się 
ze szczegółami funkcjonowania Harcerstwa 
w Otwocku. Ponadto zainteresowani mogli 
spróbować swoich sił w różnych wyzwaniach 
i zabawach m.in. doświadczeniach chemicz-
nych, zabawach plastycznych, strzelaniu  
z łuków i ASG, wspinaniu się na ściankę wspi-
naczkową oraz zwiedzić minizoo. W trakcie 
święta Otwockiego Hufca można było także 
oglądać galerię poświęconą Komendantom 
Hufca, którzy przez ostatnie 60 lat pełnili tę 
funkcję.

To niecodzienne wydarzenie spowodowa-
ło, że do Szanownego Jubilata przybyła de-
legacja władz samorządowych w składzie: 
Mirosław Pszonka – starosta otwocki, Janusz 
Goliński – radny powiatowy, płk. Jan Bąk –
żołnierz Batalionów Chłopskich i Marek Pła-
czek – radny gminy Karczew. 
Delegacja wręczyła Jubilatowi bukiet kwia-

tów oraz złożyła serdeczne życzenia zdro-
wych lat życia od wszystkich członków i sym-
patyków otwockiego ruchu ludowego. 
Pan Bolesław Burkowski działał w szeregach 
Batalionów Chłopskich głównie na terenie 
obecnej gminy Karczew, gdzie utworzyła 
się grupa polityczna ROCH kierująca walką 
zbrojną BCh z okupantem hitlerowskim. Nasz 
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Tylko Otwock i Józefów chcą I strefy biletowej
Otwock i Józefów proponuje obniżkę cen za bilety Szybkiej Kolei Miejskiej poprzez wydłużenie obszaru obowiązywania I strefy bi-
letowej warszawskiego ZTM. Okoliczne gminy mają tydzień na przeanalizowanie, czy włączają się do projektu. W innym wypadku 
Otwock i Józefów rozważą wprowadzenie personalizacji biletów

Prezydent Otwocka Zbigniew Szczepaniak 
i burmistrz Józefowa Stanisław Kruszewski 
spotkali się w czwartek, 3 listopada, z przed-
stawicielami okolicznych władz samorządo-
wych. Tematem rozmów była partycypacja 
w kosztach funkcjonowania linii S1 Szybkiej 
Kolei Miejskiej oraz wspólnego biletu Zarzą-
du Transportu Miejskiego i Kolei Mazowiec-
kich. Przypomnijmy, że w 2016 roku koszt 
realizacji projektu wyniesie prawie 5 mln zł. 
Aż 90 proc. sumy zapłacą samorządy Mia-
sta Otwocka i Józefowa. – Zdajemy sobie 
sprawę, że nasze samorządy powinny być 
głównie obciążone kosztami tego projektu, 
ale obecny podział jest niewspółmierny do 
liczby mieszkańców korzystających z usług 
przewozowych – mówił burmistrz Stanisław 
Kruszewski. Dodał, że przed samorządami 
niebawem stanie ogromne wyzwanie, czyli 
zapewnienie mieszkańcom komfortowego 
dojazdu do Warszawy. Dojazdu, który nie-
wątpliwie utrudni rozbudowa drogi krajowej 
nr 17 (Warszawa-Lublin), budowa Południo-
wej Obwodnicy Warszawy (trasa S2), budo-
wa trzeciego toru do Otwocka oraz ewentu-
alna budowa mostu na rzece Świder.
– Linia S1 SKM jest właśnie naszą propozycją 
wyjścia naprzeciw tym problemom – mówił 
prezydent Zbigniew Szczepaniak. – Idziemy 
też krok dalej i proponujemy rozszerzenie 
obszaru obowiązywania I strefy biletowej 
warszawskiego ZTM. To z jednej strony ob-
niży ceny biletów dla pasażerów, ale rów-

nież zachęci pozostałych mieszkańców do 
korzystania z oferty kolejowego dojazdu do 
stolicy – dodał prezydent.
Ze wstępnych szacunków wynika, że koszt 
rozszerzenia strefy to ok. 2,5 mln zł rocznie. 
– Byliśmy na spotkaniu w ZTM i jesteśmy go-
towi tę strefę rozszerzyć już od 2017 roku, ale 
na pewno nie na zasadach podziału kosztów 
obecnie obowiązujących – mówili prezydent 
Szczepaniak i burmistrz Kruszewski.
Niestety obecni na spotkaniu samorządow-
cy: starosta otwocki Mirosław Pszonka, bur-
mistrz Karczewa Władysław Łokietek, wójt 
gminy Kołbiel Adam Budyta, sekretarz gminy 
Wiązowna Anna Rosłaniec i sekretarz gminy 
Celestynów Krzysztof Boczarski nie odnieśli 
się pozytywnie do pomysłu większej partycy-
pacji w kosztach projektu.
Samorządowcy, choć nie ostatecznie, to 
twierdzili, że byłoby to zbyt duże obciąże-
nie dla gmin i powiatu (starosta jako jedyny 
zapowiedział, że udział powiatu w przyszło-
rocznej partycypacji zwiększy się o 50 tys. zł, 
natomiast burmistrz Karczewa, że rozważa 
zwiększenie udziału o 30 tys. zł).
Prezydent zaproponował, aby samorządy  
w ciągu tygodnia przekazały ostateczną od-
powiedź w sprawie projektu. 
Warto podkreślić, że gdyby inicjatywa została 
zrealizowana, zamiast biletu za 7 zł, podróż-
ni mogliby przejechać trasę z Otwocka za  
4,4 zł, a czteroosobowa rodzina mogłaby za-
oszczędzić miesięcznie nawet 300 zł.

Dlatego prezydent Zbigniew Szczepaniak i 
burmistrz Stanisław Kruszewski w razie od-
mowy samorządów większego zaangażowa-
nia środków rozważą możliwość spersonali-
zowania biletów dla mieszkańców Otwocka i 
Józefowa.
Rozszerzenie strefy biletowej jest nie tylko 
ofertą dla obecnych mieszkańców Otwocka 
i okolic. Wpłynie także na rozwój wszystkich 
gmin w naszym rejonie, bowiem w radykalny 
sposób usprawni komunikację z Warszawą. 
To niewątpliwie uatrakcyjni nasz teren dla 
osób poszukujących miejsca do osiedlenia 
się, a także dla inwestorów.

Koszt funkcjonowania Szybkiej 
Kolei Miejskiej i „wspólnego biletu 

ZTM-KM” w 2016 roku –  
4,9 mln zł

• Otwock – 2,93 mln zł

• Józefów – 1,46 mln zł

• Powiat Otwocki – 200 tys. zł

• Wiązowna – 100 tys. zł

• Karczew – 70 tys. zł

• Celestynów – 55 tys. zł

• Sobienie-Jeziory – 50 tys. zł

• Kołbiel – 20 tys. zł
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Historia inwestyji DOREX-u
Przedstawiamy proces sądowy o odebranie 
prawa do użytkowania gruntów w centrum 
Otwocka, które w 2006 roku ówczesny pre-
zydent Andrzej Szaciłło sprzedał spółce Do-
rex. Obecne władze Otwocka od grudnia 
2010 roku, a więc od ostatecznego terminu 
na wykonanie centrum handlowo-usługowe-
go, prowadzą batalię sądową ze spółką. Jak 
pokazują poniższe fakty, rzecz ta jest bardzo 
trudna. Polskie prawo jest niedoskonałe,  
a organy wymiaru sprawiedliwości „obłado-
wane” sprawami. Inwestor też wykorzystu-
je kruczki prawne, aby przedłużyć decyzję 
o odebraniu mu prawa do nieruchomości. 
Jednak, o czym świadczą wydarzenia, sprawa 
konsekwentnie idzie do przodu, choć pozwa-
ny przez Miasto inwestor wykonuje „taktycz-
ne” uniki przed sądem…
Przedłużający się problem z „dziurą” w środ-
ku Otwocka był wynikiem luki w prawie, 
która obecnie jest już eliminowana przez 
zmianę przepisów. Problem polega na możli-
wości przedłużania niemal w nieskończoność 
procesów sądowych przez spółki (tak jak  
w przypadku Doreksu) poprzez dokonywanie 
przez nie prostej czynności zupełnie niezwią-
zanej z samym sporem. Otóż, jeżeli w trakcie 
toczącego się procesu członkowie zarządu 
pozwanej spółki złożyli rezygnację, to sąd 

orzekający zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami zmuszony był zawiesić postępowanie, 
bo nie miał kto reprezentować pozwanego. 
W przypadku Dorex-u taka sytuacja miała 
miejsce dwukrotnie. W pierwszej instancji 
Miasto Otwock pozwało Dorex 27 grud-
nia 2010 roku, a już 29 grudnia 2010 roku 
prezes Zbigniew Baranowski zrezygnował  
z funkcji. Proces był zawieszony do  
30 stycznia 2012 roku, czyli do chwili, gdy sąd  
w Gdańsku orzekł nieważność złożonej re-
zygnacji (sprawa prowadzona w Gdańsku  
w związku ze zmianą siedziby spółki).
Po niekorzystnym wyroku dla Doreksu, do-
kładnie taka sama sytuacja ma obecnie 
miejsce w procesie apelacyjnym. 24 sierp-
nia 2015 roku. Sąd Apelacyjny informuje  
o pierwszej rozprawie wyznaczonej na dzień 
20 października 2015 roku, a 8 październi-
ka 2015 roku.Marcin Baranowski rezygnuje  
z funkcji Prezesa Zarządu Spółki Dorex i sprawa 
ponownie trafia przed sąd w Gdańsku, który 
wyznacza kuratora spółki. Jego zadaniem jest 
powołanie organów Doreksu, które pozwolą na 
wznowienie procesu przed Sądem Apelacyjnym.
Obecnie takie sytuacje stały się powszech-
ną plagą w sądach, stąd Ministerstwo Spra-
wiedliwości opracowało projekt nowelizacji 
przepisów, mający zamknąć opisaną lukę  

w prawie. Projekt został wywieszony na stro-
nie Rządowego Centrum Legislacji. 
Założenia projektu w skrócie sprowadzają się 
do tego, że w sytuacji rezygnacji członków 
zarządu kuratora powołuje sąd orzekający  
– a nie jak poprzednio sąd rejestrowy, co 
znacznie skraca czas potrzebny do jego wy-
znaczenia. Dodatkowo sąd może to zrobić 
również na posiedzeniu niejawnym (nie trze-
ba czekać na rozprawę) – co również bardzo 
przyspiesza sprawę. Co jednak najistotniej-
sze, radykalnej zmianie ulegnie zakres kompe-
tencji kuratora. Kurator umocowany będzie 
m.in. do dokonywania wszystkich łączących 
się ze sprawą czynności, kurator będzie rów-
nież reprezentował taką osobę prawną oraz 
prowadził jej sprawy. W konsekwencji kura-
tor biorąc udział w procesie w imieniu spół-
ki, będzie zapobiegał blokowaniu procesu,  
co pozwoli na kontynuowanie procesów.  
W sprawie dotyczącej dziury w środku Otwoc-
ka sprawa zakończyła się już w pierwszej 
instancji (sąd w całości uwzględnił żądanie 
Miasta Otwock) i sprawa jest obecnie przed 
Sądem Apelacyjnym. Do jej prawomocnego 
zakończenia wystarczającym wydaje się jeden 
termin rozprawy. To pozwala liczyć, iż sprawa 
dziury m.in. w związku z nowelizacją prawa 
wkrótce znajdzie swój pozytywny finał.

Nieruchomość będąca własnością Mia-
sta Otwocka o powierzchni 532 mkw 
(tereny zielone) 25 marca 2008 roku 
wydzierżawiono spółce Dorex na 3 lata,  
w celu poprawy warunków zaplecza dla 
prowadzonej inwestycji. Kwota, za któ-
rą wydzierżawiono teren to 6543,60 zł. 
W związku z brakiem płatności czynszu 
dzierżawnego umowa została rozwiązana 
z dniem 31 grudnia 2010 roku. Przejęcie 
przez Miasto Otwock nieruchomości uza-
leżnione jest od rozwiązania prawa użyt-
kowania wieczystego do działki, na której 
miała powstać inwestycja.

Nieruchomość będąca własnością Miasta 
Otwocka o powierzchni 3255 mkw (tere-
ny zielone z fontanną) 25 marca 2008 roku 
wydzierżawiono spółce Dorex na 2 lata,  
w celu poprawy warunków zagospodaro-
wania nieruchomości, gdzie miała powstać 
galeria handlowo-usługowa. Kwota, za którą 
wydzierżawiono teren to 8007,30 zł. W związ-
ku z brakiem płatności czynszu dzierżawnego 
umowa została rozwiązania z dniem 31 grud-
nia 2010 roku. Przejęcie przez Miasto Otwock 
nieruchomości uzależnione jest od rozwiąza-
nia prawa użytkowania wieczystego do dział-
ki, na której miała powstać inwestycja.

Nieruchomość będąca własnością Skar-
bu Państwa o powierzchni 2200 mkw –  
22 września 2005 roku sprzedano spółce 
Dorex prawo użytkowania wieczystego do 
nieruchomości (bez obwarowań prawnych 
co do terminu jej zagospodarowania). 
Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu We-
wnętrznego władające nieruchomością 
sprzedało prawo użytkowania wieczystego 
za kwotę 3 mln zł. W związku z niewypła-
calnością spółki Dorex (następnie Deve-
lopment Otwock) na wniosek wierzycieli, 
27 września 2012 roku komornik sądowy 
dokonał licytacji nieruchomości. Prawo do 
użytkowania wieczystego wraz z naniesie-
niami uzyskała spółka Orphea, która na-
stępnie sprzedała to prawo spółce Delta.
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Nieruchomość będąca własnością Miasta Otwocka o powierzchni 3490 mkw – 10 stycznia 2006 roku sprzedano spółce Dorex 
prawo użytkowania wieczystego nieruchomości. Zgodnie z zawartymi obwarowaniami rozpoczęcie inwestycji na działce miało 
nastąpić w ciągu roku od sprzedaży, a zakończenie w ciągu trzech lat. Termin zakończenia inwestycji przesunięto na 1 grudnia 
2010 roku. Miasto Otwock sprzedało prawa użytkowania wieczystego nieruchomości za kwotę 2,6 mln zł.

10 stycznia 2006 – Prezydent Miasta Otwoc-
ka Andrzej Szaciłło oddaje spółce Dorex  
Sp. z o.o. w użytkowanie wieczyste nieru-
chomość (o pow. 3490 mkw.) stanowiącą 
własność Gminy Otwock, warunkując umo-
wę powstaniem na tym terenie (i na tere-
nie należącym do Skarbu Państwa – pow. 
2186 mkw) kompleksu/galerii handlowo-
-usługowej wraz z kinem i gastronomią  
w ciągu 3 lat od podpisania umowy;
10 stycznia 2009 – pierwotny termin zago-
spodarowania nieruchomości przez Dorex 
Sp. z o.o.; 
12 stycznia 2009 – Dorex Sp. z o.o. występuje 
o przedłużenie terminu do kwietnia 2010 r., 
otrzymuje prolongatę do 1 grudnia 2010r.; 
1 grudnia 2010 – upływa kolejny termin re-
alizacji inwestycji Dorex Sp. z o.o., po przesu-
nięciu go o niemalże dwa lata przez obecne-
go prezydenta Zbigniewa Szczepaniaka; 
27 grudnia 2010 – Miasto – Prezydent Zbi-
gniew Szczepaniak – składa pozew do Sądu 
Rejonowego w Otwocku o rozwiązanie umo-
wy użytkowania, aby mieć wpływ na dalsze 
losy terenu oddanego w użytkowanie wie-
czyste spółce Dorex; 
29 grudnia 2010 – Zbigniew Baranowski re-
zygnuje z funkcji prezesa spółki Dorex; 
6 kwietnia 2011 – Dorex odpowiada na po-
zew Miasta, wnosząc o jego oddalenie; 
15 kwietnia 2011 – Pełnomocnik Dorex  
Sp. z o.o. rezygnuje z jej reprezentowania 
w związku z niemożnością uzyskania pełno-
mocnictw od zarządu spółki; 
maj 2011 – zmiana siedziby spółki Dorex na 
Gdańsk, w celu kolejnego przedłużenia pro-
cedowania; 
1 czerwca 2011 – Sąd Rejonowy w Otwocku 
odracza sprawę bez wskazania kolejnego ter-
minu, występując jednocześnie do Wydziału 
Rodzinnego i Nieletnich o ustalenie kurato-
ra dla Spółki Dorex w związku z rezygnacją 
Zbigniewa Baranowskiego z funkcji prezesa 
zarządu. Sąd Rej. w Otwocku zawiesza postę-
powanie; 
30 czerwca 2011 – Sąd Rejonowy w Otwocku 
Wydz. Rodzinny i Nieletnich zwraca wniosek 
Wydziałowi Cywilnemu; 
20 lipca 2011 – Sąd Rej. w Otwocku kieruje 
wniosek do Sądu Rejonowego dla m. stołecz-
nego W-wy – Wydz. Gospodarczy o ustano-
wienie kuratora dla spółki Dorex; 
31 sierpnia 2011 – w związku z przeniesie-
niem siedziby Spółki Dorex do Gdańska Sąd 
Rej. w Otwocku kieruje wniosek do Sądu Rej. 
Gdańsk-Północ Wydział Gospodarczy o usta-
nowienie kuratora dla spółki Dorex;
22 grudnia 2011 – jednocześnie Zbigniew 
Baranowski, działający w imieniu Spółki Do-
rex (w trakcie toczących się przeciwko tej 
spółce postępowań egzekucyjnych) przenosi 
prawa użytkowania wieczystego nierucho-
mości w Otwocku na swojego syna, Marcina 
Baranowskiego; 

30 stycznia 2012 – Sąd Rejonowy w Gdań-
sku (Gdańsk-Północ Wydz. Gospodarczy) nie 
uznaje rezygnacji Z. Baranowskiego z funkcji 
prezesa zarządu spółki i umarza postępowa-
nie; 
26 kwietnia 2012 – Sąd Rejonowy w Otwoc-
ku uznaje się za niewłaściwy ze względu na 
wartość przedmiotu sporu i przekazuje spra-
wę do rozpoznania do Sądu Okręgowego  
w Warszawie (Warszawa-Praga); 
19 czerwica 2012 – Sąd Okręgowy Warsza-
wa-Praga wzywa Miasto Otwock do opłaty 
sądowej 96 374 zł; 
20 czerwca 2012 – Sąd Okręgowy War-
szawa-Praga w W-wie zobowiązuje Dorex  
Sp. z o.o. do przekazania dziennika budowy 
galerii handlowo-usługowej oraz wzywa świad-
ków do stawienia się na kolejną rozprawę; 
7 września 2012 – Dorex składa do Sądu Rej. 
w Otwocku wniosek o odwołanie kuratora 
spółki ustanowionego w innym procesie; 
20 września 2012 – Sąd Rejonowy w Otwoc-
ku myli właściwość sądową i przekazuje bra-
kujące akta sądowe do Sądu Okręgowego  
w W-wie zamiast do Sądu Okręgowego War-
szawa-Praga w W-wie; 
4 października 2012 – Sąd Okręgowy  
w W-wie przekazuje do Sądu Okręgowego 
Warszawa-Praga błędnie przesłane akta; 
30 listopada 2012 – Sąd Okręgowy War-
szawa-Praga oddala wniosek spółki Dorex  
o odwołanie kuratora; 
25 stycznia 2013 – Zbigniew Baranowski, 
jako prezes zarządu spółki Dorex, przegląda 
i wykonuje kserokopie akt sprawy; 
13 lutego 2013 – Sąd Okręgowy Warszawa-
-Praga zdejmuje z wokandy sprawę wyzna-
czoną na 19 lutego 2013 r. bez wskazania 
kolejnego terminu rozprawy; 
19 lutego 2013 – Anna Baranowska, proku-
rent spółki Dorex, składa wniosek o zawie-
szenie postępowania w związku z brakiem 
reprezentacji spółki Dorex, argumentując, że 
Z. Baranowski nie jest prezesem zarządu Do-
rex od 26 września 2012 r.; 
13 marca 2013 – Sąd Okręgowy Warszawa-
-Praga przesyła wniosek Dorexu do Miasta 
Otwocka z prośbą o ustosunkowanie się; 
wrzesień 2013 – wyznaczenie terminu roz-
prawy na styczeń 2014 r.; 
15 stycznia 2014 – rozprawa; 
28 lutego 2014 – rozprawa; 
27 maja 2014 – rozprawa, na której udało się 
odrzucić wnioski dowodowe interwenien-
ta o przesłuchanie świadków oraz zbadanie 
postępowań administracyjnych, jakie toczyły 
się w związku z realizacją inwestycji Dorex 
(gdyby wnioski zostały uwzględnione, postę-
powanie trwałoby ok. 3 lata dłużej);
17 wrzesień 2014 – rozprawa – posiedzenie 
Sądu Okręgowego w Warszawie rozpatrują-
cego powództwo Miasta Otwocka przeciwko 
firmie Dorex Sp. z o.o.; jedyny powołany na 
rozprawę świadek, były prezes zarządu Do-

rex Zbigniew Baranowski nie stawił się; Sąd 
odrzucił wnioski dowodowe pozwanej firmy 
Dorex pomimo ponownego niestawienia się 
przedstawiciela firmy oraz poinformował, że 
ogłoszenie wyroku w tej sprawie odbędzie 
się w dniu 1 października 2014 r.;
1 października 2014 – planowane ogłoszenie 
wyroku w sprawie: o godzinie 15.30 miała 
się odbyć publikacja wyroku w sprawie o roz-
wiązanie umowy o oddanie gruntu w użyt-
kowanie wieczyste, niestety Pan Baranowski  
w ostatnim momencie przed ogłoszeniem 
wyroku (po godzinie czternastej) złożył wnio-
sek o wyłączenie sędziego ze sprawy, co 
uniemożliwiło publikację wyroku;
7 października 2014 – w drodze postępo-
wania Sąd Okręgowy w Warszawie, po roz-
poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy, 
postanowił oddalić wniosek pozwanej przez 
Gminę Otwock firmy Dorex Sp. z o.o. , w wy-
jaśnieniu podając, iż w jego ocenie wniosek  
o wyłączenie sędziego jest niezasadny;
17 grudnia 2014 – Sąd Okręgowy w Warsza-
wie wydaje wyrok unieważniający umowę 
użytkowania wieczystego nieruchomości 
nakazujący spółce Dorex wydanie jej Miastu 
Otwock. Wyrok jest nieprawomocny;
27 lutego 2015 – Spółka Dorex wnosi apela-
cję od wyroku Sądu Okręgowego;
17 marca 2015 – Sąd Okręgowy w Warszawie 
zwalnia spółkę Dorex z konieczności uiszcze-
nia opłaty od apelacji;
16 lipca 2015 – odpowiedź Miasta Otwoc-
ka na apelację spółki Dorex. Miasto Otwock 
wnosi o jej całościowe odrzucenie.
24 sierpnia 2015 – Sąd Apelacyjny w War-
szawie informuje o planowanej pierwszej 
rozprawie w sprawie apelacji. Rozprawę wy-
znacza na dzień 20 października 2015r.;
8 października 2015 – Marcin Baranowski 
rezygnuje z funkcji Prezesa Zarządu Spółki 
Dorex o czym informuje Annę Baranowską – 
prokurenta spółki i Zbigniewa Baranowskie-
go – wspólnika spółki;
16 października 2015 – Marcin Baranowski 
informuje adwokata reprezentującego spół-
kę Dorex, że jego pełnomocnictwa są nie-
ważne;
20 października 2015 – rozprawa przed Są-
dem Apelacyjnym. Nie stawia się przedstawi-
ciel spółki Dorex. Sąd zawiesza postępowa-
nie do czasu wyboru organów uprawnionych 
do reprezentowania spółki;
27 czerwca 2016 – Sąd Rejonowy Gdańsk-
-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego (jako właści-
wy terenów, bo spółka Dorex przenosi siedzi-
bę do Stargardu Gdańskiego) wyznacza kura-
tora spółki, którego zadaniem jest powołanie 
organów spółki Dorex. 
Do czasu powołania organów spółki Dorex 
postępowanie przed Sądem Apelacyjnym 
jest zawieszone.
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Otwock uczcił 100. rocznicę nadania praw miejskich. Podczas jubi-
leuszowej gali pięć osób otrzymało statuetkę Ambasadora Otwoc-
ka, a osiem osób zostało odznaczonych krzyżami zasługi nadanymi 
przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę

W środę, 9 listopada, w 100 rocznicę nadania praw miejskich,  
w Liceum Ogólnokształcącym im. K. I. Gałczyńskiego zorganizowano 
uroczystą galę. Rocznica była okazją do uhonorowania  osób, które  
w sposób szczególny wpisują się w rozsławianie miasta poza nim. 
Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak postanowił przy-
znać z okazji 100-lecia nadania praw miejskich statuetkę Ambasado-
ra Otwocka. Statuetki otrzymali: Ignacy Gogolewski (aktor teatralny  
i filmowy, reżyser, scenarzysta), Jerzy Baczyński (dziennikarz praso-
wy), Mieczysław Błaszczyk (dr n. med., dyrektor naczelny Samodziel-
nego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy), Magdalena 
Kordel (pisarka) i Ryszard Kozłowski (rzeźbiarz).
Podczas uroczystej gali minister Andrzej Dera wręczył także miesz-
kańcom Otwocka krzyże zasługi przyznane przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Złoty Krzyż Zasługi otrzymali: 
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Artur Basek (wiceprezes Mazowieckiego Stowarzyszenia Społeczno-Sportowego „Sprawni-Razem”) 
i ks. Paweł Dobrzyński (prezes Dziecięcego Hospicjum „Promyczek), Srebrny Krzyż Zasługi otrzyma-
li: Teresa Rytelewska (sekretarz zarządu Polskiego Klubu Ekologicznego Koło „Otwockie Sosny”),  
ks. Bogdan Sankowski (proboszcz parafii Św. Wincentego à Paulo) i Ryszard Myśliwski (prezes To-
warzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Apollo”), Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali: Mie-
czysław Kostyra (prezes Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji), Piotr Skoczek 
(wiceprezes Otwockiego Klubu Sportowego) i Tomasz Grodzki (komendant Hufca Otwock ZHP).
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera wręczając krzyże zasługi, powiedział,  
że przyznane odznaczenia to uznanie dla pracy społecznej wyróżnionych.
Podczas uroczystej gali wręczono także medale okolicznościowe z okazji 100-lecia Miasta Otwoc-
ka oraz Złote i Srebrne Sosenki.  W uroczystej gali wzięli udział m.in. minister zdrowia Konstan-
ty Radziwiłł, posłowie Kamila Gasiuk-Pihowicz i Piotr Uściński, przewodnicząca Komisji Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Bożena Żelazowska, prezy-
dent Pruszkowa Jan Starzyński, przedstawiciele miast bliźniaczych z Lennestadt i Saint Amand 
Montrond, okoliczni samorządowcy, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele or-
ganizacji pozarządowych, związków oraz firm. Galę prowadziła prezenterka Grażyna Torbicka,  
a w części artystycznej wystąpił Ryszard Rynkowski.

Partnerem wydarzenia był PKO Bank Polski S.A.
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Otwock 100 lat – 
Urodziny Miasta
Miasto Otwock uzyskało prawa miejskie 9 listopada 1916 roku.  Z tej wy-
jątkowej okazji na terenie miasta odbyło się wiele imprez mających na celu 
wprowadzenie mieszkańców w urodzinowy nastrój. Głównymi uroczysto-
ściami urodzinowymi były:

Finał Lata z Radiem, który odbył się 
28 sierpnia na stadionie OKS Otwock. 
Dla tłumnie zebranej publiczności 
oprócz licznych wystąpień zagrały 
zespoły: Arka Noego, DeMono, T.Lo-
ve oraz Golec uOrkiestra. Ponadto 
na scenie odbywały się konkursy,  
w których mogły wziąć udział osoby 
z publiczności. Oprócz koncertów za-
dbano także o wiele różnych atrakcji 
zorganizowanych przez Miasto Otwock 
oraz partnerów biorących udział  
w koncertach Lata z Radiem.

Dożynki Województwa Mazowieckiego 
odbyły się 4 września na terenie OKS 
Otwock. Uroczystość rozpoczęła się od 
przemarszu korowodu dożynkowego 
przez miasto. Na stadionie OKS odpra-
wiona została msza polowa dziękczynna 
za tegoroczne plony. Podczas uroczysto-
ści odbył się ceremoniał dożynkowy oraz 
wręczenie odznaczeń państwowych  
i branżowych. Rozstrzygnięty został 
także konkurs na najładniejszy wieniec 
dożynkowy. Po oficjalnej części uroczy-
stości na scenie wystąpili m.in. zespół 
Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej, 
Bayer Full, Kabaret Kopydłów, zespół 
Tacy Sami – Lady Pank Show, pokaz fi-
nalistek Miss Ziemi Otwockiej oraz jako 
gwiazda wieczoru – Sarsa.

XIII Europejski Festiwal Muzyczny  
w Otwocku. W ramach festiwalu, któ-
ry odbywał się w dniach 6–13 listo-
pada odbyło się 5 koncertów tema-
tycznych. Wśród artystów biorących 
udział w wydarzeniu byli m.in. Kama 
Grott-Tomaszek, Krzysztof Stanienda 
oraz Ewelina Flinta.

Finał Lata z Radiem

Finał Lata z Radiem na stadionie OKS

Dożynki  
Województwa  

Mazowieckiego
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Urodziny Miasta – 100 lat Otwocka – główne obchody uro-
dzin miasta odbyły się 10 września w Parku Miejskim. Przez 
cały dzień na mieszkańców czekały liczne atrakcje, m.in. lo-
terie przygotowane przez miasto, strefa zabaw dla najmłod-
szych, kolorowa fontanna oraz strefa foodtracków. Na sce-
nie dla tłumnie zgromadzonych mieszkańców wystąpili: Julia 
Węgrowicz & deCOVER, The Rookles, Świdermajer Orkiestra 
oraz Rafał Maserak. Ponadto jako gwiazdy wieczoru wystąpili: 
Lao Che oraz Maryla Rodowicz! Urodzinowy tort krojony był 
przez Prezydenta Miasta Otwocka Zbigniewa Szczepaniaka 
oraz Burmistrza miasta bliźniaczego Lennestadt Stefana Hund-
ta. Ponadto z okazji urodzin miasta na fasadzie budynku Li-
ceum Ogólnokształcącego im. K. I. Gałczyńskiego przygotowa-
no mapping – mieszkańcy mogli obejrzeć, jak dawne kasyno 
zmienia się w Świdermajer.

„Chóry Otwockie Miastu” – 11 listopada w kościele  
św. Wincentego à Paulo odbył się koncert przygotowany  
z okazji 100-lecia nadania praw miejskich Miastu Otwock.  
W wydarzeniu wzięli udział soliści, orkiestra symfoniczna 
oraz połączone chóry otwockie. W programie koncertu usły-
szeliśmy między innymi „Mszę Polską” Stanisława Maklakie-
wicza. Wykonano również kilka utworów wspaniałego pol-
skiego kompozytora i patrioty Stanisława Moniuszki, między 
innymi arie z opery Halka pt. „Gdyby rannym słonkiem” oraz 
„Jako od Wichru”.

XIII Europejski  
Festiwal Muzyczny

Koncert „Chóry  
Otwockie Miastu”

Koncert „Chóry  
Otwockie Miastu”

Koncert Maryli Rodowicz  
z okazji Urodzin Miasta
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To już pewne. Jest dotacja z UE. 
Do Warszawy ścieżką rowerową!
W ciągu półtora roku na terenie Otwocka wybudowanych zostanie ponad 7 km ścieżek rowerowych, które połączą nasze 
miasto z Karczewem i Józefowem. Zadanie o wartości ponad 9 mln zł będzie w 80 proc. dofinansowane ze środków Unii 
Europejskiej. Projekt zakłada połączenie podwarszawskich gmin ze stolicą

Wniosek o dofinansowanie budowy 
ścieżek rowerowych został złożony  
w partnerstwie sześciu gmin: Sulejówek, 
Halinów, Wiązowna, Józefów, Otwock  
i Karczew. Aplikacja przeszła pozytywnie 
ocenę merytoryczną i w dniu 5 grudnia 
zostanie podpisana umowa o dofinanso-
wanie budowy ścieżek.
Na terenie Otwocka wybudowanych 
zostanie 7,04 km tras rowerowych, któ-
re uzupełnia istniejącą sieć. Głównym 
celem realizowanego projektu jest po-
łączenie ścieżkami rowerowymi gmin 
uczestniczących w przedsięwzięciu. 
Otwock, dzięki zrealizowaniu inwestycji, 

uzyska dwa nowe spięcia z Józefowem 
(w ulicy Kraszewskiego i ulicy Turystycz-
nej) oraz jedno z Karczewem (w ulicy 
Kraszewskiego). Ponadto kontynuowana 
będzie budowa kolejnych etapów ście-
żek rowerowych (w ulicach: Armii Kra-
jowej, Przewoskiej, Narutowicza z przej-
ściem w ulicę Tatrzańską). 
Szacowana kwota przeznaczona 
na ścieżki rowerowe w 2017 roku 
przez Urząd Miasta Otwock wynosi –  
9 073 714,27 zł. 80 proc. kosztów kwa-
lifikowanych tej inwestycji zostanie na-
szemu miastu zwrócone w ramach dofi-
nansowania przez Unię Europejską.

Budowa ścieżek rowerowych będzie 
realizowana w ramach programu Zin-
tegrowanych Inwestycji Terytorialnych, 
którego partnerem jest także Miasto 
Stołeczne Warszawa. Udział Otwocka i 
sąsiednich gmin dał wreszcie szansę na 
połączenie ścieżek ze stolicą. – Realiza-
cja tego projektu będzie ukoronowa-
niem naszych dotychczasowych działań 
w zakresie budowy infrastruktury dla 
poruszania się rowerem – mówi prezy-
dent Zbigniew Szczepaniak. Przypomnij-
my, że obecnie na terenie miasta jest po-
nad 15 km ścieżek rowerowych i ciągów 
pieszo-rowerowych. 
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Inwestycje  
w placówkach  
oświatowych
Sezon inwestycyjny dobiega końca. W tym roku wśród 
wykonywanych zadań inwestycyjnych i zakupów mająt-
kowych istotną pozycję stanowiły wydatki w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Miasto Otwock

Miasto Otwock jest organem prowadzącym dla dziesięciu pu-
blicznych przedszkoli, sześciu szkół podstawowych i czterech 
gimnazjów. Oświata jest jednym z najważniejszych zadań sa-
morządów gminnych, które z jednej strony mają zapewnić 
pokrycie wydatków bieżących (m.in. wynagrodzenia i opłaty),  
a z drugiej dbać o właściwy stan oraz wyposażenie budynków 
placówek. – Co roku w budżecie miasta przeznaczamy duże 
kwoty na zadania inwestycyjne w oświacie – mówi prezy-
dent Zbigniew Szczepaniak. – Są to duże przedsięwzięcia, jak 
realizowana w tym roku termomodernizacja Gimnazjum nr 1  
w celu likwidacji barier architektonicznych, budowa boisk przy 
szkołach podstawowych nr 1 i nr 5. Są też zadania mniejsze, 
choć równie ważne, jak zrealizowana w tym roku wymiana 
pieca w Gimnazjum nr 2, czy ułożenie bezpiecznej nawierzchni  
w Przedszkolu nr 4. Istotnym elementem jest też zakup wy-
posażenia do poszczególnych placówek, w tym wyposażenia 
kuchni – dodaje prezydent Zbigniew Szczepaniak. 
Przypomnijmy, że w tym roku koszty funkcjonowania oświaty 
to prawie 58,7 mln zł przy łącznych wydatkach budżetu Miasta 
Otwocka w 2016 roku szacowanych na 168,66 mln zł.

Szkoła Podstawowa nr 5 – plac zabaw

Przedszkole nr 15 – kocioł warzelny

Termomodernizacja Gimnazjum nr 1 (wraz z przebudową w celu 
likwidacji barier architektonicznych)

Przedszkole nr 4 – plac zabawPrzedszkole nr 18 - szafa do zmywarki
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