
PROJEKTY ZGŁOSZONE W RAMACH 

OTWOCKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

2018

Lp. Tytuł projektu Lokalizacja Opis projektu
Szacunkowy 

kosztorys
Projektodawca

1

Przebudowa ul. B. Prusa wraz z 

remontem chodników w m. 

Otwock - etap I

Otwock, ul. Prusa na 

odcinku od ul. 

Żeromskiego do ul. 

Cybulskiego

Przedmiot zamówienia obejmować będzie wykonanie prac polegających na przebudowie drogi gminnej

nr 271006W tj. ul. B. Prusa w mieście Otwock na odcinku od km 0+000,00 (ul. Żeromskiego) do km

0+317,00 (skrzyżowanie z ul. Cybulskiego) wraz z remontem chodnika oraz wykonaniem miejsc

postojowych. W tym celu istniejąca nawierzchnia bitumiczna o bardzo złym stanie technicznym i

nieregularnym spadku zostanie usunięta. Zaprojektowana nowa jezdnia będzie miała 5,5 m szerokości

o spadku daszkowym dwustronnym i spadku podłużnym umożliwiającym odprowadzenie wody z

korony jezdni do wpustów ulicznych, a następnie systemu kanalizacji deszczowej. Dodatkowo w celu

uspokojenia ruchu i poprawy bezpieczeństwa na drodze przewidziano skrzyżowanie wyniesione,

wymuszające na kierowcach zwolnienie i ostrożniejszy przejazd w obrębie skrzyżowania. Konstrukcja

jezdni przewiduje całkowitą wymianę jej podbudowy oraz ułożenie dwóch warstw masy bitumicznej -

warstwy wiążącej i ścieralnej.

500 000
Dariusz 

Kołodziejczyk

2

Poprawa bezpieczeństwa w 

rejonach dwóch szkół poprzez 

remonty i budowę brakujących 

chodników w ul. Geislera, 

Konopnickiej i Leśnej.

Planowana inwestycja 

zlokalizowana jest w 

ulicach gminnych: 

Geislera, Konopnickiej i 

Leśnej.

Zakres przedmiotowy zadania (dokładny opis, co ma zostać wykonane):

Projekt przewiduje:

- remont chodnika w ul. Leśnej (na odcinku Warszawska- Kościuszki)

- budowę chodnika w ul. Leśnej (na odcinku Kościuszki – Kopernika)

- remont chodnika w ul Konopnickiej (na odcinku  Żeromskiego – Jagiellońska)

- remont chodnika w ul. Geislera (na odcinku Warszawska – Kościuszki)

- budowę chodnika w ul. Geislera (na odcinku Kościuszki- Reymonta)

500 000
Olga Górczak-

Żaczek

3 Budowa ulicy Krakowskiej 

Otwock Kresy 

pomiędzy ul. Okrzei  a 

ul. Tysiąclecia 

Wykonanie projektu technicznego na wykonanie odwodnienia i utwardzenia ulicy. Wykonanie

odwodnienia, a następnie po przygotowaniu odpowiedniej podbudowy ułożenia kostki. Po bokach

uzupełnienie kostką ekologiczną. Ulica ma ok. 600 m długości i szerokości 6 m. i średnio 6 m szerokości.

Niezbędna także będzie wykonanie przynajmniej trzech progów zwalniających.

500 000 Michał Mazurek

4 Projekt i budowa  ul. Poetyckiej 

Ulica Poetycka od ul. 

Jana Pawła II do ul. 

Juliana Tuwima

Projekt i budowa nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem i progami zwalniającymi w ciągu ul. Poetyckiej

w Otwocku – Świdrze na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Juliana Tuwima, oraz drogi dojazdowej do

posesji znajdujących się pod Nr 19 i 21. W założeniach projektu przewiduje się budowę ww. drogi na

odcinku 500 m, o szerokości jezdni 5 m i chodnika o szerokości 1,5 m, oraz drogi dojazdowej o długości

35 m i szerokości 2,5 m, stanowiącej dojazd do posesji zlokalizowanych pod Nr 19 i 21.    

498 938 Grzegorz Rudnicki



5

Ogólnodostępna strefa gier, 

ćwiczeń i zabaw przy SP 3. (500 

000 zł)

Teren szkoły 

podstawowej nr 3 ul. 

Kościuszki 28 w 

Otwocku. 

Ogólnodostępna strefa 

będzie posiadała 

oddzielne wejście od 

ul. Leśnej.

W ramach zadania istniejące (betonowe) boisko zyska nową, syntetyczną nawierzchnię. Będzie służyło

do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa. Przy boisku zostanie zamontowany piłkochwyt. Obecnie

budowany plac zabaw zyska dodatkowe urządzenia, obok niego od  

ul. Leśnej powstanie strefa do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla rodziców. Teren zostanie wyposażony

w stoły do ping – ponga, ławki i kosze na śmieci. Przed wejściem na teren od ul. Leśnej zostanie

wyremontowany chodnik (jeżeli pozwolą na to uwarunkowania prawne to wzdłuż niego zostaną

utworzone miejsca postojowe).

498 000
Aleksandra Żaczek-

Świstak

6
MIASTECZKO RUCHU 

DROGOWEGO

Teren po Zieleni 

Miejskiej, działka nr 18 

obr. 139, pow. ok. 3000 

m2

Wybudowanie miasteczka ruchu drogowego podobnego do powstałego w Józefowie przy ul.

Wawerskiej. Całość, włącznie z ogrodzeniem zajmie ok. 3 000 m2. Zakres prac: tablica bezpiecznikowa

główna, tablica sterownicza sygnalizacji świetlnej, instalacja oświetlenia terenu, instalacja ochrony od

porażeń, wykonanie jezdni asfaltowych dla ruchu ogólnego, wyróżnienie czerwonym kolorem ciąg

dwukierunkowy ścieżki rowerowej, zakończony placem treningowym, znaki drogowe, oznakowanie

poziome jezdni i chodników, chodniki dla pieszych, plac z huśtawką, pod którą zaplanowano wylewkę

nawierzchni bezpiecznej EPDM, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, huśtawka, barierki

zabezpieczające, słupki blokujące oraz ogrodzenie. Na podstawie dokumentacji udostępnionej w

biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta w Józefowie, rozmową z pracownikiem referatu

gospodarki komunalnej, rozmową z firmą Dromo Sp. J. Pragacz, Pacholczyk (wykonawcą) oraz biurem

projektowym Maki Studio Michał Kaczmarczyk ustalono, że: koszt całej inwestycji wyniósł 600 709,37 zł

brutto, co zawierało m. in. nasadzenia zieleni - 123 000 zł, plac zabaw - 13 500 zł oraz mała architektura 

- 20 000 zł. Z uwagi na próg kwotowy 500 000 zł mój projekt przewiduje rezygnację z nasadzeń zieleni.

492 710 Michał Witkowski

7 Remont ulicy Jagienki
Osiedle Sienkiewicza, 

ulica Jagienki

Wymiana nawierzchni, krawężniki, urządzenie podjazdów do posesji oraz chodników po jednej stronie

ulicy, odprowadzenie wody (odwodnienie).
490 000 Iwona Flisek

8

ul. OKRZEI - chodnik, ciąg 

pieszo-rowerowy i 

nawierzchnia ulicy 

ul. Okrzei (od 

skrzyżowania z ul. 

Batorego do ul. Hallera)

Zakres prac będzie obejmować odcinek ul. Okrzei od skrzyżowania z ul. Batorego do ul. Hallera.

a) Budowa chodnika z kostki brukowej po nieparzystej stronie ulicy Okrzei służącego jako ciąg pieszo-

rowerowy z oznakowaniem. 

b) Budowa pobocza po nieparzystej stronie ulicy Okrzei z płyt ażurowych, służących jako miejsce

postoju wzdłuż ul. Okrzei.

c) Remont chodnika z krawężnikami po parzystej stronie ul. Okrzei. 

d) Remont istniejącej nawierzchni ul. Okrzei.

455 000 Ewa Grzybowska



9

Poprawa bezpieczeństwa 

rowerzystów i pieszych - 

budowa ciągu pieszo - 

rowerowego wzdłuż ulicy 

Samorządowej i Czaplickiego 

Odcinek od 

skrzyżowania ulicy 

Samorządowej z 

Żeromskiego do 

skrzyżowania ulicy 

Czaplickiego z 

Warszawską 

Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego w toku istniejącego chodnika wzdłuż ulic

Samorządowej i Czaplickiego o szerokości użytkowej 2, 5 m dopuszczalne zwiężenie do 2 m ze

względu na własności gruntów lub inne przeszkody stałe. Dopuszczalne odstępstwa od minimalnej

szerokości dozwolone lokalnie w celu ominięcia przeszkód (słupy, drzewa itp.)

Wytyczenie i oznakowanie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych w przedmiotowej inwestycji.

Zabezpieczenie ciągu pieszo - rowerowego przed nielegalnym parkowaniem i postojem samochodów

poprzez zastosowanie wysokiego krawężnika (wysokość powyżej 15 cm.od poziomu asfaltu ) lub

zastosowanie barierek /słupków w miejscach szczególnie narażonych na to zjawisko.

450 000
Zuzanna 

Kaczmarska

10
Projekt i budowa ulicy 

Gdańskiej

ul. Gdańska na odcinku 

Wiejska - Łukasińskiego

Odwodnienie ulicy oraz ułożenie nawierzchni z kostki betonowej uwzględniające wjazdy na posesje

wraz z utwardzeniem poboczy płytami ażurowymi.
350 000 Ryszard Sierpiński

11

Budowa nawierzchni z kostki 

betonowej oraz chodnika na ul. 

Kasztanowej w Otwocku

Otwock, ul. 

Kasztanowa nr ew. 

141702 obr. 108 działki 

nr 68, 60/3, 59/1, 59/2, 

59/3, 59/4

Projekt zakłada wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podłożu utwardzonym, o szer. 5 m na

całej długości ulicy 270 m z odprowadzeniem wód opadowych. Wzdłuż ulicy po jednej stronie

potrzebny jest chodnik szer. ok. 2 m, po drugiej - pas zieleni. Niezbędne jest wykonanie wjazdów i

wejść do posesji po obu stronach ulicy (również z kostki betonowej).

333 704 Marek Jończyk

12 Budowa drogi ulica Krótka

ulica Krótka w Świdrze 

pomiędzy Majową a 

Marszałkowską

Asfalt na całej długości ulicy około 200 m. Chodniki dla pieszych z kostki po 2 metry. 250 000 Anna Tybuszewska

13

Budowa ścieżki biegowej w 

obrębie planowanego 

kompleksu boisk obok osiedla 

Ługi i Morskie Oko

Planowany kompleks 

boisk sportowych przy 

osiedlu Ługi

Wykonanie ścieżki biegowej o nawierzchni poliuretanowej o długości ok 400 m, szerokości ok 1,3 m. Na

ścieżce namalowane znaczniki odległości co 100 m.
250 000 Paweł Kaczmarzyk

14
Projekt i budowa ul. 

Orzeszkowej w Otwocku

ul. Elizy Orzeszkowej w 

Otwocku

Projekt i budowa ul. Elizy Orzeszkowej na odcinku od ul. Zygmunta Krasińskiego do ul. Józefa

Piłsudskiego. Wnioskuję o wykonanie jezdni z kostki. 
250 000

Aleksandra 

Adamczyk

15

Utwardzenie ulicy Poznańskiej 

kostką brukową na odcinku od 

ulicy Okrzei do końca posesji nr 

38

Ulica Poznańska na 

odcinku od ul. Okrzei 

do końca posesji nr 38

Utwardzenie nawierzchni kostką brukową 250 000 Lilia Kołodziejczyk

16 Budowa Ulicy Willowej 

Ulica Willowa 

pomiędzy ulicą 

Warszawską i 

Kościuszki 

Jezdnia asfaltowa lub z kostki betonowej szer. 5-6 m

Chodnik po zachodniej stronie ulicy z kostki betonowej szer. 2 m 

Odwodnienie jezdni do studzienek chłonnych

Całkowita szerokość pasa ulicy od 9,5 m do 11,0 m 

250 000 Paweł Sitkiewicz



17 Dzień Otwocka

Otwock-Targowisko ul. 

Kupiecka lub Stadion w 

Otwocku, w niedzielę, 

09 września 2018

1. Prezentacja historii Otwocka z wykorzystaniem zdjęć ze zbiorów prywatnych i innych materiałów

archiwalnych w  uzgodnieniu z Muzeum Ziemi Otwockiej ;

2. Prezentacja osób trwale związanych z Otwockiem z udziałem ich rodzin, przy wykorzystaniu

pamiątek oraz wywiady z żyjącymi, znanymi Otwocczanami;

3. Pezentacja artystów, ktorzy tworzyli i nadal tworzą sztukę na terenie Otwocka: malarstwo, rzeźba,

film

4. Prezentacja sportowców otwockich: Zdjęcia i osiągnięcia byłych sportowców; Spotkania ze

współczesnymi ;

5. Prezentacja grup młodzieżowych zaangażowanych w sport i taniec;

6. Promocja największych firm działających na terenie Otwocka połączona z ekspozycją produktów i

prezentacją usług

250 000
Barbara Dylejko-

Menin

18

Ogólnodostępna strefa gier, 

ćwiczeń i zabaw przy SP 3. (250 

000 zł)

Teren szkoły 

podstawowej nr 3. przy 

ul. Kościuszki 28 w 

Otwocku. 

Ogólnodostępna strefa 

będzie posiadała 

oddzielne wejście od 

ul. Leśnej.

W ramach zadania istniejące (betonowe) boisko zyska nową, syntetyczną nawierzchnię. Będzie służyło

do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa. Przy boisku zostanie zamontowany piłkochwyt. Budowany

obecnie plac zabaw zyska dodatkowe urządzenia a od strony ul. Leśnej powstanie strefa do ćwiczeń na

świeżym powietrzu dla rodziców. 

250 000
Aleksandra Żaczek-

Świstak

19

Poprawa bezpieczeństwa w 

rejonie SP 3 poprzez remont i 

budowę brakujących 

chodników w  ul. Geislera i 

Leśnej

Planowana inwestycja 

zlokalizowana jest w 

ulicach gminnych: 

Geislera i Leśnej.

Zakres przedmiotowy zadania (dokładny opis, co ma zostać wykonane):

Projekt przewiduje:

- remont chodnika w ul. Leśnej (na odcinku Warszawska- Chopina)

- budowę chodnika w ul. Leśnej wraz z miejscami postojowymi z kostki eko (na odcinku Kościuszki –

Kopernika)

- budowę chodnika w ul. Geislera (na odcinku Kościuszki - Reymonta)

250 000
Olga Górczak-

Żaczek

20 Nasze Bezpieczeństwo

Ochotnicza Straż 

Pożarna Otwock- 

Jabłonna

Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku - Jabłonnie, w skład którego

wchodzą: zestaw sprzętu ratownictwa technicznego, zestaw sprzętu ratownictwa medycznego, zestaw

do walki ze skutkami anomalii pogodowych, zestaw sprzętu oświetlenia i łączności, zestaw sprzętu

ochrony dróg oddechowych wraz z kombinezonem podstawowym do ochrony dróg oddechowych wraz

z kombinezonem podstawowym do ochrony przed czynnikami chemicznymi, zestaw sprzętu do

zwalczania pożarów, zestaw sprzętu do prac na wysokości, zestaw sprzętu ochrony osobistej.

250 000 Piotr Świercz

21

Budowa instalacji sygnalizacji 

świetlnej wraz z częściową 

przebudową istniejącego 

skrzyżowania i zmianą 

organizacji ruchu na 3 ulicach 

sąsiednich

skrzyżowanie ulic 

Batorego i Przewoskiej

1. budowa instalacji sygnalizacji świetlnej

2. likwidacja wysepki dla pieszych w ulicy Batorego i wydzielenie w tym miejscu pasa ruchu do skrętu w

lewu dla pojazdów skręcających w ulicę Ługi z ulicy Batorego

3. wprowadzenie na ulicach Ługi i Wiejskiej częściowo 1-go kierunku ruchu:

- na ulicy Ługi - na odcinku od ulicy Batorego do asfaltowej przecznicy w lesie

- na ulicy Wiejskiej - od asfaltowej przecznicy w lesie do ulicy Batorego, poprzez wprowadzenie

odpowiedniego oznakowania tego rejonu.

250 000 Dariusz Borkowski



22

Przebudowa nawierzchni ul. 

Sokolej wraz z 

zagospodarowaniem terenu 

przy osiedlu na ul. 

Marszałkowskiej 25, 27, 29 w 

rejonie placu zabaw

ul. Sokola dz. ewid. nr 

21/1, 21/2, 15/2 obr 

107

Projekt polega na poprawie dostępności realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2016 placu

zabaw przy osiedlu ona ul. Marszałkowskiej 25, 27, 29, poprawie komfortu oraz bezpieczeństwa ruchu

okolicznych mieszkańców z ul. Sokolej i osiedla oraz mieszkańców korzystających z placu zabaw. 

W ramach projektu przewiduje się wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ulicy Sokolej wraz z

dojazdem do placu zabaw oraz miejscami postojowymi w jego rejonie, w tym dla niepełnosprawnych

oraz dla rowerzystów. W ramach projektu przewidziano również wykonanie zjazdów oraz odwodnienia

nawierzchni utwardzonych. Przewiduje się ponadto wykonanie nawierzchni chodników stanowiących

dogodne dla pieszych połączenie projektowanych i istniejących nawierzchni oraz placu zabaw i

chodników na osiedlu. Na pozostałych pomiędzy nawierzchniami powierzchniach przewidziano

zieleńce.

248 500
Barbara 

Michniewicz

23

Budowa pomnika ku czci Ireny 

Sendlerowej - mieszkanki 

Otwocka

Teren będący 

własnością miasta 

Otwocka lub we 

władaniu miasta w 

centrum Otwocka przy 

ul. Orlej (np. działka 

ewidencyjna 185 obr. 

43 Skwer 7-go Pułku 

Łączności)

W ramach zadania zostanie wykonany pomnik z brązu (patrz załącznik) oraz zagospodarowany skwer

wokół pomnika (propozycja w załączniku).
245 000

Ireneusz 

Krzyżanowski

24 PLAC ZABAW NA OSIEDLU ŁUGI

Działka nr 36/30 obr. 

31 - przy kompleksie 

boisk sportowych na 

osiedlu Ługi. 

Powierzchnia ok. 320 

mkw

Projekt przewiduje wybudowanie placu zabaw na osiedlu Ługi przy kompleksie boisk sportowych.

Należy zwrócić uwagę, iż wskazany teren charakteryzuje się dużą ilością bloków mieszkalnych, przy

których brakuje placu zabaw dla dzieci. Zadanie obejmuje dostawę 12 sztuk urządzeń zabawowych

placu zabaw, wykonanie 4 sztuk elementów gier planszowych na nawierzchni poliuretanowej EPDM,

dostawę i montaż 4 ławek parkowych, 2 koszy na śmieci oraz tablicy informacyjnej, wykonanie

ogrodzenia terenu placu zabaw wraz z furtką, wyrównanie i uporządkowanie terenu, prace projektowe

oraz uzgodnienia w niezbędnym zakresie.

Zestaw zabawowy Julek: tunel integracyjny, mostek łańcuchowy, dwa wielofunkcyjne urządzenia

zabawowe, bujak na sprężynie, huśtawka bocianie gniazdo, domek ze zjeżdżalnią, huśtawka podwójna

siedzenia z zabezpieczeniami, domek z piaskownicą, drabinka z siatką wspinaczkową oraz belka

balansująca, tablica informacyjna.

240 100 Michał Witkowski

25

Budowa nawierzchni drogi ul. 

Słowiczej na odcinku od ul. 

Majowej do ul. 

Marszałkowskiej

ul. Słowicza od nr dz. 

18 obr. 141702_1.0106 

do nr działki 29, na 

odcinku od ul. Majowej 

do ul. Marszałkowskiej

1. Wykonanie nawierzchni ulicy z kostki brukowej umożliwiającej odprowadzanie wody opadowej.

2. Budowa dwóch progów spowalniających.
237 200

Magdalena 

Opalińska



26
Dodatkowe oświetlenie 

przejścia dla pieszych

Otwock ul.  Wawerska 

na wysokości nr 8

Wykonanie dodatkowego oświetlenia przejścia dla pieszych za pomocą specjalistycznego układu

optycznego skupiającego maksymalnie wiązkę światła w obszarze przejścia dla pieszych w Otwocku na

ul. Wawerskiej na wysokości nr 8 (ZGM). Takie oświetlenie poprawi widoczność w strefie przejścia.

Zastosowanie źródeł LED oraz specjalistycznych soczewek zapewni doskonałą widoczność sylwetek

osób znajdujących się na przejściu i w jego obrębie, utrzymując przy tym niskie zużycie energii.

150 000 Jacek Czarnowski

27
MORSKIE OKO - budowa 

parkingu z oświetleniem.

dz. 46 obr. 28; dz. 45 

obr. 28; dz. 52 obr. 33 
Budowa parkingu z kostki brukowej wraz z oświetleniem zapewniającym bezpieczeństwo mienia. 150 000 Aneta Sadowska

28 OTWOCK ŻEGLUJE

I Etap - Teatr 

im.Stefana Jaracza w 

Otwocku, II-Etap 

jeziora mazurskie

Projekt skierowany jest do mieszkańców Otwocka. Osób sprawnych i niepełnosprawnych, które

ukończyły 14 lat. Pomysłodawca planuje zorganizowanie dla mieszkańców Otwocka bezpłatnego

szkolenia żeglarskiego i motorowodnego. Celem projektu jest bezpłatna nauka umiejętności

żeglarskich i motorowodnych, w stopniu kwalifikującym uczestników do państwowych egzaminów na

stopień żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego. Dla zdecydowanych planowana jest

możliwość zdawania egzaminu na patent żeglarza jachtowego i patent sternika motorowodnego.

Uczestnicy projektu wezmą udział w żeglarskim szkoleniu teoretycznym i praktycznym (w formie

dostosowanej do możliwości poszczególnych uczestników, ich rodzaju i stopnia niepełnosprawności,

oraz wieku) umożliwiającym samodzielne prowadzenie jachtu żaglowego i motorowodnego w

przyszłości, po zakończeniu projektu i samodzielne uprawianie żeglarstwa w przyszłości. Żeglarstwo jest

doskonałą formą rehabilitacji, sposobem na aktywny zdrowy wypoczynek. Rozwija spostrzegawczość,

pamięć, orientację, pozytywnie wpływa na wiarę w siebie, uczy odpowiedzialności i współdziałania w

grupie. Udział w projekcie zapewnia osobom niepełnosprawnym, poza nabyciem nowych umiejętności

(samodzielne prowadzenie jachtu), wyjście z izolacji i nawiązywanie nowych relacji. W projekcie

zaplanowano realizację 8 żeglarskich warsztatów szkoleniowych, które dla podkreślenia ich

praktycznego charakteru przeprowadzone zostaną w formie rejsów szkoleniowych, podczas których

prowadzone wykłady teoretyczne o rozszerzonym zakresie oddziaływania na beneficjentów oraz

zajęcia praktyczne związane z dowodzeniem, odpowiedzialnością za załogę i sprzęt podczas

prowadzenia jachtu. 

149 995 Bogdan Wiśniewski

29

Mini Rondo przy Szkole 

Podstawowej nr 2 w Otwocku 

wraz zabezpieczeniem 

bezpieczeństwa pieszych

skrzyżowanie  

ul.Narutowicza z ul. 

Poniatowskiego

1. Wyznaczenie ronda w obrębie obecnego skrzyżowania; 

2. Wypełnienie wywyższonego środka tzw."pinezki" kostką granitową, 

3. Okolenie koła krawędzią granitową w innym kolorze, 

4. Zaznaczenie ronda naświetleniem ledowym;

5. Wprowadzenie dodatkowych znaków drogowych wzdłuż ulic zgodnie z załączonym schematem

6.  Montaż wywyższonych przejść przez jezdnię na ulicy Narutowicza i Poniatowskiego 

6. Instalacja monitoringu na punkcie świetlnym znajdującym się przy skrzyżowaniu 

147 000 Izabella Skrzypińska



30
Budowa ulicy Bajkowej w 

Otwock Świder

Ulica Bajkowa w 

Otwock Świder

Założeniem projektu jest budowa nawierzchni ulicy Bajkowej w Otwock Świder wraz z chodnikiem na

odcinku od skrzyżowania z ulicą Wiązowską do skrzyżowania z ulicą Pogodną. Łączny odcinek drogi to

około 200 m, Część ( około 100m) pozwala na wykonanie drogi szerokości 4,5 m oraz chodnika, część (

około 100m), ze względu na swoją niższą szerokość (ograniczoną przez ogrodzenie i zabudowania),

pozwala na budowę drogi o szerokości około 3 m. 

146 000 Paweł Ściesiński

31 CZYTELNIA PLENEROWA
Ul. Andriollego 45 

Otwock

Przedmiotem inwestycji jest budowa skweru z czytelnią plenerową dla potrzeb mieszkańców Otwocka.

Projekt przewiduje powstanie terenu zielonego w otoczeniu siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej przy

ulicy Andriollego 45. Między alejkami spacerowymi usytuowana będzie Czytelnia plenerowa. Planujemy

stworzyć przyjazne miejsce dla wypoczynku i relaksu dedykowane wszystkim mieszkańcom Otwocka.

Na nowym trawniku zagoszczą nasadzenia m. in. żywopłoty, krzewy, kwiaty i trawy ozdobne. Z

elementów małej architektury pojawi się kilka wygodnych ławek, stoliki, podesty do siedzenia i leżenia,

elementy małej architektury, takie jak kosze, tablice informacyjne, pergole. Dla najmłodszych

przewidziane są zabawki typu kółko i krzyżyk, zaś dla miłośników czytania budka z książkami. Ciekawym

dodatkiem są poidełka - dla ludzi i dla zwierząt.

127 050 Joanna Kożan-Łazor

32
Bezpieczny i nowoczesny świat 

multimediów

Szkoła Podstawowa nr 

1 w Otwocku: 

pracownia 

komputerowa i 

biblioteka

Projekt obejmuje wyposażenie pracowni komputerowej oraz biblioteki szkolnej w nowe zestawy

komputerowe z systemem operacyjnym Windows 10 dla edukacji i oprogramowaniem narzędziowym

Microsoft Office wraz z projektorami multimedialnymi.

113 400 Kamil Malon

33
Park sportowo -rekreacyjny na 

Kresach

lokalizacja u zbiegu ul. 

Czecha i 

Ambasadorskiej w 

lasku na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 6

W ramach realizacji zadania, na działce miasta Otwock będącej w trwałym zarządzie Dyrektora Szkoły

Podstawowej nr 6 w Otwocku, w bezpośrednim sąsiedztwie boisk do gier zespołowych oraz boiska do

piłki nożnej, zamontowane zostałyby urządzenia do ćwiczeń ogólnorozwojowych w formie siłowni na

świeżym powietrzu oraz trampolina dla dzieci i młodzieży. Na wyposażenie siłowni składać się mają

następujące urządzenia:

biegacz -piechur

twister-wahadło, 

trenażer eliptyczny 

stepper, 

wioślarz / jeździec konny

ławeczki rekreacyjne 4 szt.

Wszystkie urządzenia mają charakter dwustanowiskowy. Z efektów działania zrealizowanego u zbiegu

ulic Czecha i Ambasadorskiej na terenie Otwocka będą mogli korzystać uczniowie tutejszej szkoły, a

także wszyscy mieszkańcy Otwocka, siłownia mimo iż zlokalizowana na terenie Szkoły Podstawowej ma

mieć charakter ogólnodostępny. 

94 500 Olga Bernadzka



34
Siłownia zewnętrzna oraz 

rozbudowa placu zabaw 

ul. Żeromskiego 235 05-

400 Otwock, działka 

ewidencyjna nr 23 obr. 

242

Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej oraz rozbudowę placu zabaw dla uczniów Szkoły

Podstawowej nr 8 i mieszkańców Otwocka - Wólki Mlądzkiej. Celem projektu jest integracja społeczna,

aktywność fizyczna i edukacja poprzez zabawę. Ww. plac to dobra, sprawdzona lokalizacja w pobliżu

budynków mieszkalnych i na terenie szkoły, co daje gwarancję dobrego dostępu i właściwego

wykorzystania inwestycji. W ramach projektu przewiduje się montaż 7 urządzeń do ćwiczeń,

doposażenie placu zabaw w: 4 ławki z oparciem, podwójną huśtawkę, huśtawkę "bocianie gniazdo" i

wieżę ze zjeżdżalnią oraz stół betonowy do gry w szachy lub warcaby. W kosztach projektu uwzględnia

się również transport oraz montaż urządzeń.

85 000
Aleksandra 

Korniluk

35
Monitoring miejski ul. Danuty i 

ul. Lecha na osiedlu Ługi

Lokalizacja jednej 

kamery na ulicy Lecha 

na odcinku pomiędzy 

budynkami Urzędu 

Pocztowego i Apteki, 

druga kamera - na ulicy 

Danuty na odcinku 

pomiędzy blokiem nr 

16 a Kościołem pod 

wezwaniem 

Miłosierdzia Bożego na 

osiedlu Ługi. Możliwość 

zainstalowania kamer 

na osobno stojących 

słupach obok latarni 

lub na latarniach.

Dwa stanowiska kamerowe zgodne z istniejącymi już w Otwocku stanowiskami monitoringu miejskiego

(kamera obrotowa, słup, urządzenia zasilania awaryjnego, urządzenia komunikacyjne - dane przesyłane

drogą radiową). Alternatywnie możliwość zainstalowania kamery wraz z pozostałymi urządzeniami na

latarniach w podanej lokalizacji stanowiących własność miasta Otwocka. Włączenie kamer do systemu

monitoringu miejskiego Otwocka

80 000 Michał Witkowski

36

Rewitalizacja Skweru Pamięci 

Żydów Otwockich oraz 

rekonstrukcja historycznej 

pompy

Skwer Pamięci Żydów 

Otwockich, ul. 

Świderska róg 

Andriollego, 05-400 

Otwock

Rewitalizacja Skweru oraz wykonanie modelu i odlewu historycznej pompy zgodnie z załączonym

projektem arch. Anny Piskorskiej.
50 000 Dariusz Węgrowicz



37
Dzień Dziecka otwockich 

uczniów

Otwock, ul. Andriollego 

76

Organizacja pikniku dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka z atrakcjami takimi jak:

animacje zabaw, występ zaproszonego artysty, pokazy, zdjęcia w "foto-budce", przekąski i posiłek,

stoiska edukacyjne, tematyczne i inne.

Składowe zadania:

- Zaproszenie muzyka, np. Arka Noego, Majka Jeżowska

- wynajem klauna i animatorów, którzy zorganizują gry, konkursy i zabawy dla dzieci. Zakup nagród

- wynajem sceny, nagłośnienia, fotobudki, urządzeń sprawnościowych (np. trampoliny) i pomocy

dydaktycznych z Centrum Kopernika

- instruktarz bezpieczeństwa na drodze, udzielanie pierwszej pomocy, pokaz sprzętu i konkursy

prawidłowej jazdy na rowerze (zbudowanie do tego mini miasteczka)

- prezentacja twórców i autorów kultury z terenu miasta

- poczęstunek cateringowo-barowy, serwowane będą gorące kiełbaski, słodycze, napoje.

50 000 Monika Bartold

38

Zakup i posadowienie trzech 

zadaszeń przystanków 

autobusowych na ulicy Okrzei, 

Rycerskiej, Przewoskiej

-zadaszenie przystanku 

na ul. Okrzei w 

kierunku W-wy 

"Batorego 01", 

przystanku na ul. 

Rycerskiej w kierunku 

W-sy, przystanku na 

ulicy Przewoskiej w 

kierunku W-wy

Projekt uwzględnia zakup u producenta gotowych zadaszeń o różnej szerokości i długości w zależności

od miejsca na posadowienie, wraz z montażem, w kolorystyce zadaszeń występujących na innych

ulicach Otwocka.

50 000 Andrzej Latuszek

39 Festiwal Sportów Extremalnych

Otwock, ul. 

Warsztatowa 1 Otwock 

- stare wysypisko 

śmieci

Dwudniowa impreza sportowa w następujących konkurencjach:

1. FMX czyli wykonywanie widowiskowych skoków motocyklem crossowym i jednoczesnym robieniem

trików na dystansie ponad 20 metrów i wysokości 3 piętra. Jest to niewątpliwie jedna z najbardziej

widowiskowych dyscyplin na świecie. 

2. MTB/BMX- zawody rowerowe w Dirt Jumpingu.

3. Super Enduro - zawody motocrossowe na specjalnie przygotowanym torze 

4. Skimboard- zawody w ślizgu na 40 metrowym torze na deskach do ślizgu. Komentatorem imprezy

jest Grzegorz "Greg" Czerwiec to jeden z pierwszych dziennikarzy piszących o FMX, sędzia Mistrzostw

Świata we Freestyle Motocrossie, czy prestiżowego Masters of Dirt, komentator na żywo zawodów Red

Bull X-Figters, pomysłodawca i organizator FMX CAMP - jedynych zawodów FMX dla Polaków. 

Impreza zakończy się koncertem.

50 000 Grzegorz Czerwiec



40

Pomagamy dzieciom i rodzicom 

- terapia z zakresu integracji 

sensorycznej

Żłobek Miejski w 

Otwocku, ul. Wronia 7, 

05-400 Otwock

Chcemy objąć terapią z zakresu integracji sensorycznej dzieci, którym takie zajęcia są potrzebne oraz

ich rodziców. By osiągnąć efekty w pracy z dzieckiem spotkania terapeutyczne powinny odbywać się 1-

2 razy w tygodniu, a czas przeznaczony na pracę to 50 minut. Ważna w procesie terapii jest współpraca

terapeuty z rodzicami. Terapeuta zaleca ćwiczenia do wykonania w domu, które powinien rodzić z

dzieckiem ćwiczyć najlepiej codziennie przez ok. 15 minut. Systematyczna prowadzona terapia SI

znacznie usprawnia i przyspiesza rozwój dziecka. Głównym zadaniem terapii SI jest dostarczenie

dziecku podczas jego aktywności ruchowej, kontrolowanej przez terapeutę ilości bodźców

sensorycznych, wywołujących poprawę integracji bodźców docierających do dziecka z otoczenia, jak i

jego ciała.

50 000
Agnieszka 

Krawczyńska

41

Przedszkolaki XXI wieku - zakup 

sprzętu multimedialnego do 

Przedszkola nr 17 w Otwocku

Przedszkole nr 17 w 

Otwocku, ul. 

Czaplickiego 7a

Głównym założeniem projektu jest modernizacja zaplecza multimedialnego spełniającego wymogi

współczesnej oświaty na miarę XXI wieku. Projekt obejmuje:

- zakup tablicy multimedialnej, laptopa, telewizorów, odtwarzaczy DVD, odtwarzaczy CD, nagłośnienia,

mikrofonów, projektora, aparatu fotograficznego, programów multimedialnych, stojaków

- montaż zestawu

-  modernizację systemu ochrony w celu zabezpieczenia zakupionego sprzętu.

Składowe zadania: zakup zestawu multimedialnego z tablicą interaktywną, projektorem, statywem,

programem edukacyjnym i montażem, zakup laptopów z systemem, zakup pakietów mulitmedialnych

wspierającego wszechstronny rozwój do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno-

motorycznych; zakup odtwarzaczy DVD do sal; zakup radioodtwarzaczy CD do sal; zakup aparatów

fotograficznych, zakup telewizorów do sal, zakup do nagłośnienia imprez przedszkolnych; szkolenie

kadry do obsługi urządzeń i oprogramowania; zakup szaf na urządzenia multimedialne i programy;

modernizacja monitoringu założenie kamer.

50 000 Elżbieta Merk

42
Budowa ogrodzenia szkoły od 

ulicy Majowej

Szkoła Podstawowa nr 

5 z oddziałami 

integracyjnymi im. 

Jadwigi Korczakowskiej, 

ul. Słowackiego 66, 05-

402 Otwock, obręb 108 

dz. ew. nr 72/5

1. Rozebranie starego ogrodzenia (wraz z podmurówką)

2. Postawienie nowego panelowego
50 000 Arkadiusz Królak



43
PLAC REKREACYJNO-

ZDROWOTNY DLA DZIECI. 

Szkoła Podstawowa nr 

4 im. Józefa 

Piłsudskiego, ul. 

Szkolna 31, 05-400 

Otwock

Na PLAC REKREACYJNO-ZDROWOTNY będą się składać:

1. Zestaw gimnastyczny dla dzieci i młodzieży, wykonany z drewna. Składa się on z drabinek i drążków

do podciągania, lin i siatek do wspinania, tuneli do przechodzenia pomiędzy poszczególnymi

elementami konstrukcji.

2. Zewnętrzny stół do gry w tenisa stołowego z osprzętem. 

3. Zewnętrzny stół do gry w szachy. 

4. Zewnętrzny stół do gry w piłkarzyki. 

5. Cztery ławki do odpoczynku.

6. Nawierzchnia wykonana z zielonych mat przerostowych. 

7. Wyodrębnienie ścieżki wiodącej na plac.

49 900
Mariusz 

Konowrocki

44 Szlak turystyczny Soplicowo

ul. Poniatowskiego od 

ul. Narutowicza do ul. 

Bernardyńskiej; 

ul.Andriollego od ul. 

Narutowicza do 

Anielina

1. Ustawienie czterech koszy na śmieci wzdłuż ul. Poniatowskiego i czterech wzdłuż ulicy Andriollego;

2. Tablica informacyjna na skrzyżowaniu ulic Andriollego i Narutowicza ze wskazówkami dojścia i

krótkim opisem jeziora Torfy i Cmentarza Żydowskiego.

Druga tablica na skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego i Narutowicza

3. Wiaty rekreacyjne złożone z zadaszenia, stolika i dwóch ławek, zainstalowane przy końcu ulicy

Andriollego w Anielinie, przy skrzyżowaniu ulic Skrzyneckiego i Poniatowskiego oraz Bernardyńskiej i

Poniatowskiego;

4. Ustawienie stojaków na rowery przy wiatach

44 800
Barbara Dylejko-

Menin

45

Organizacja i przeprowadzenie 

zawodów rowerowych w 

formule XC w dwóch terminach

góra Meran i okolice

Projekt zakłada przygotowanie i wyznaczenie trasy interwałowej z elementami technicznymi o długości

ok. 3 km i łącznej sumie przewyższeń ok. 70 m. 

Zawody maja charakter rodzinny i zaczynają się wyścigiem dla dzieci na nieco łatwiejszej trasie z

podziałem na kategorie wiekowe.

Następnie na starcie staje młodzież, rywalizująca na głównej trasie.

Dorośli (kobiety (k) i mężczyźni (m))

Zawody zostaną zorganizowane na dystansach:

Dzieci – 1 lub 2 okrążenia

Młodzież – 3 lub 4 okrążenia

Kobiety – 4 lub 5 okrążeń

Mężczyźni – 6 lub 7 okrążeń

Ten sposób organizacji zawodów, że najpierw rodzice kibicują dzieciom, a następnie role się odwracają

i dzieci kibicują rodzicom, zacieśnia relacje rodzinne.

34 310 Maciej Mycielski



46 OTWOCKA KARTA SENIORA Gmina Otwock

Program Otwocka Karta Seniora skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają na

terenie Miasta Otwocka. Program będzie realizowany w zakresie aktywności społecznej i zawodowej,

edukacyjnej i kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz w zakresie dostępności poziomu usług

socjalnych. Program Otwocka Karta Seniora ma na celu: wspieranie i wzmacnianie aktywności

społecznej oraz integracji środowisk senioralnych Miasta Otwock; zwiększenie dostępności do różnego

rodzaju usług; umożliwienie seniorom rozwoju pasji i zainteresowań oraz aktywnego spędzania czasu

wolnego; poprawę jakości życia osób starszych; promowanie dobrych inicjatyw i praktyk na rzecz

seniorów. Potwierdzeniem prawa do korzystania z Programu będzie posiadanie imiennej "Otwockiej

Karty Seniora". Otwocką Kartę Seniora może otrzymać każda osoba uprawniona do uczestnictwa w

Programie, która ukończy 60 rok życia. Otwocka Karta Seniora będzie wydawana bezpłatnie na czas

nieokreślony przez Urząd Miasta Otwocka. Program jest realizowany na zasadzie zapewnienia osobom

wymienionym zniżek i preferencji. Program będzie realizowany w szczególności przez: samorządowe

instytucje kultury, jednostki prowadzące działalność z zakresu edukacji, kultury, sportu i rekreacji

niepowiązane z samorządem, wyrażające chęć włączenia się do Programu, przedsiębiorców

prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy i Miasta Otwock, wyrażających chęć włączenia

się do Programu. 

27 150 Michał Witkowski

47 Oświetlenie ulicy Kupieckiej ul. Kupiecka
- Wykonanie projektu oświetlenia ulicy

- zrealizowanie projektu
25 250

Mieczysław 

Witkowski

48
Nasza wspólna sprawa 

bezpieczeństwo i zabawa

Sala gimnastyczna w 

Szkole Podstawowej nr 

1 w Otwocku

Projekt zakłada zabezpieczenie materacowymi osłonami ścian podkoszowych oraz narożników

przydrzwiowych w sali gimnastycznej SP1 w Otwocku. W ramach realizacji projektu konieczny jest

zakup atestowanych osłon i ich montaż. Montaż materacy ochronnych odbywa się za pomocą rzepów

umieszczonych na tylniej części materaca, którymi poszczególne panele montowane są do listwy

montażowej.

15 157 Dorota Rejek

49
Czysty Świder – likwidacja 

dzikich wysypisk

Brzegi rzeki Świder na 

obszarze Otwocka 

Projekt ma na celu likwidację dzikich wysypisk, które tworzą się na obszarze około 20 km brzegów rzeki

Świder, która płynie przez miasto Otwock. W ramach projektu powinny zostać postawione kosze na

śmieci wzdłuż rzeki, co około 500-1000 metrów po obu stronach koryta. Kontenery rozstawione będą

w miejscach nie utrudniających ich odbioru przez firmę Remondis, która na podstawie umowy z

Urzędem Miasta zajmuje się odbiorem odpadów. Szacunkowo powinno zostać postawione około 50

kontenerów.   

Wywóz śmieci powinien odbywać się 8 razy w miesiącu w sezonie letnim, tj. od maja do końca września

i  1 raz w miesiącu w okresie jesienno-zimowym, tj. od października do końca kwietnia. 

13 147 Ewelina Kowalska

50

Cykl bezpłatnych warsztów 

ceramicznych dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych

Klub Batory Otwockiej 

Spółdzielni 

Mieszkaniowej przy ul. 

Batorego 34 w 

Otwocku

Bezpłatne warszaty ceramiczne w 10 cyklach miesięcznych (4 spotkania w miesiącu) trwające przez 10

miesięcy. W trakcie warsztatów uczestnicy własnoręcznie wykonają gliniane przedmioty, które

następnie zostaną wypalone i szkliwione. W każdym miesiącu warsztaty przeznaczone są dla innej

grupy wiekowej: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

10 000 Patryk Popis



51 Rowerowy garaż
Otwock, ul. Andriollego 

76

Zostaną wykonane nowoczesne miejsca postojowe (ok. 30) dla rowerów z zadaszeniem, chroniącym

przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, a także stojaki służące do zabezpieczenia

rowerów przed kradzieżą.

10 000 Monika Bartold

52
Odhamiacz (hamaki przy 

teatrze)

Skwer Szarych 

Szeregów na placu 

między parkingiem a 

Teatrem im. S. Jaracza

Projekt zakłada wykonanie konstrukcji (stelażu) umożliwiającej montaż hamaków oraz zakup 10

wygodnych hamaków, umożliwiających osobom przebywającym w centrum miasta wypoczynek w

ciągu dnia. Konstrukcja będzie dostępna przez 24 godziny na dobę i będzie umożliwiała wielopunktowy

montaż hamaków, natomiast w godzinach pracy teatru będą udostępniane hamaki zakupione w

ramach projektu.

10 000 Maciej Połynko

53
Zajęcia SI (integracji 

sensorycznej) dla najmłodszych

Żłobek Miejski w 

Otwocku, ul. Wronia 7, 

05-400 Otwock

Chcemy objąć zajęciami z Integracji Sensorycznej dzieci zdiagnozowane, którym takie zajęcia są

potrzebne. Celem zajęć jest poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji odbieranych przez

różne zmysły dziecka: równowagi, dotyku, wzroku, słuchu, itp. W ramach pozyskanych środków

zorganizujemy ok. 200 zajęć po 50 minut.

10 000 Katarzyna Kuć

54
Zakup ławeczek na dziedziniec 

szkolny

Szkoła Podstawowa nr 

5 z oddziałami 

integracyjnymi im. 

Jadwigi Korczakowskiej, 

ul. Słowackiego 66, 05-

402 Otwock, obręb 108 

dz. ew. nr 72/5

Zakup ławeczek na dziedziniec szkolny. 10 000 Arkadiusz Królak


