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SPRAWOZDANIE 

STAROSTY OTWOCKIEGO 

z dnia 9 stycznia 2023 r. 

 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 rok 

 

Na podstawie art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), Starosta Otwocki Zarządzeniem Nr 9/2021 

z dnia 22 lutego 2021 r. powołał na trzyletni okres Komisję Bezpieczeństwa i Porządku 

Kadencji, w skład której weszło 9 osób + 4 z głosem doradczym. 

Realizując swoje ustawowe kompetencje Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, pracowała na 

dwóch posiedzeniach, w trybie zdalnym. 

 

Posiedzenie połączonej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego w dniu 22 marca 2022 r. - w trybie zdalnym 

W dniu 22 marca br. w trybie zdalnym odbyło się połączone posiedzenie Powiatowej 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

Na zaproszenie Starosty w spotkaniu uczestniczyli: 

Pan Paweł Zawada - Wicestarosta Otwocki; 

Pani Grażyna Kilbach - Przewodnicząca Rady Powiatu Otwockiego; 

Pani Grażyna Olszewską - radna delegowana przez Radę Powiatu w Otwocku; 

Pan Roman Srebnicki - radny delegowany przez Radę Powiatu w Otwocku; 

Pan Dariusz Kołodziejczyk - etatowy Członek Zarządu; 

Pani Kinga Błaszczyk - etatowy Członek Zarządu; 

Pan Grzegorz Michalczyk - etatowy Członek Zarządu;  

Pan st. bryg. Tomasz Król - osoba powołana przez Starostę; 

Pan mł. insp. Przemysław Dębiński - Komendant Powiatowy Policji; 

Pani Lidia Kazimierczyk-Pyra - Prokurator Rejonowy w Otwocku. 

Pani Agata Wolska - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku; 

Pani Anna Janulewska-Nowosad - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Otwocku; 

Pan Pawła Ajdackiego – Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze; 

Pan Andrzej Solecki - Sekretarz Powiatu; 

Pan Rafał Skwiot - Kierownik Biura Promocji i Kultury; 

Pan Krzysztof Smolak - Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; 

Pani Hanna Majewska-Smułka - Dyrektor Oświaty Powiatowej; 

Pani Małgorzata Woźnicka - Dyrektor PCPR; 

Pani Monika Gębska - Prezes PCZ Otwock; 

Pan Jarosław Margielski - Prezydent Miasta Otwocka; 

Pan Marek Banaszek - Burmistrz Józefowa; 

Pan Michał Rudzki - Burmistrz Karczewa; 

Pan Witold Kwiatkowski - Wójt Celestynowa; 

Pan Adam Budyta - Wójt Kołbieli; 
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Pani Karolina Zowczak - Wójt Osiecka; 

Pan Kamil Choim - Wójt Sobienie-Jeziory; 

Pan Janusz Budny - Wójt Wiązowny; 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Powitanie uczestników – Przewodniczący PZZK/KBiP; 

2. Przekazanie Planu działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w br.; 

3. Aktualna informacja epidemiologiczna – SANEPID; 

4. Sprawozdania z aktualnej sytuacji: Policja, PSP, Oświata Powiatowa, PCPR, Prezes PCZ; 

5.Aktualna informacja dotycząca potwierdzonych przypadków wścieklizny na terenie powiatu 

- Powiatowy Lekarz Weterynarii; 

6. Konflikt w Ukrainie; 

7. Sprawy różne. 

 

Spotkanie otworzył Starosta Pan Krzysztof Szczegielniak omawiając proponowany porządek 

obrad. Starosta przekazał informację o Planie działania KBiP w bieżącym roku oraz  

poinformował członków komisji o cyklicznych spotkaniach członków PZZK (co 2, 3 dni),  

w związku z sytuacją epidemiologiczną oraz konfliktem w Ukrainie. 

Następnie Starosta przekazał głos przedstawicielce PSSE w Otwocku Pani Monice Jaworskiej 

– Tuderek, która przedstawiła aktualną sytuację z Covid-19, a także poinformowała  

o zdiagnozowanych przypadkach ospy u uchodźców z Ukrainy. 

Kolejną osobą, która zabrała głos była Powiatowa Lekarz Weterynarii Pani Anna Janulewska 

- Nowosad, która przekazała aktualną sytuację związaną z przypadkami wścieklizny na 

terenie powiatu. Poinformowała o przeprowadzeniu akcji kontroli szczepień w 

gospodarstwach domowych (psy, koty). Ponadto dodała, że w obecnej chwili nie 

potwierdzono przypadków występowania innych chorób u zwierząt na terenie naszego 

powiatu, w tym ASF. 

Następnie w imieniu Komendanta Powiatowego Policji zabrał głos nadkomisarz Zbigniew 

Kołecki, który przekazał informację, że do chwili obecnej nie odnotowano niebezpiecznych 

incydentów z uchodźcami z Ukrainy, a także poinformował, że codziennie policja wykonuje 

prewencyjne wizytacje w obiektach z uchodźcami. 

Kolejną osobą, która zabrała głos był Komendant PSP st. bryg. Tomasz Król. Przedstawił 

informację, że w związku z napływem uchodźców z Ukrainy na teren naszego powiatu nie 

odnotowano większej liczby zagrożeń. Ponadto przekazał informację, że funkcjonariusze PSP 

w Otwocku prewencyjnie wizytują obiekty, w których przebywają uchodźcy oraz doposażają 

je w gaśnice, koce gaśnicze i instrukcje przeciwpożarowe. 

W imieniu PCPR głos zabrała Pani Kinga Błaszczyk, informując o udzielaniu pomocy 

psychologicznej zarówno dla uchodźców jak i mieszkańców powiatu przez psychologów  

z PCPR. Przekazała również informację o uruchomieniu w jednym z obiektów PCPR miejsca 

dla uchodźców oraz jak wygląda pomoc udzielana przez pracowników i wolontariuszy. 

Po przedstawicielce PCPR głos zabrała Dyrektor Oświaty Powiatowej Pani Hanna Majewska 

– Smółka, która przekazała informację o aktualnej liczbie uczniów z Ukrainy, którzy 

stacjonarnie podjęli naukę w szkołach ponadpodstawowych na terenie naszego powiatu. 
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Opowiedziała o problemie związanym z różnicą w systemach programów edukacyjnych 

(polskiego i ukraińskiego). Poinformowała również o uruchomieniu kursów języka polskiego 

dla dzieci i dorosłych, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Dodała również, że część 

uczniów z Ukrainy kontynuuje naukę zdalną organizowaną przez szkoły w Ukrainie. 

W imieniu PCZ głos zabrała Pani Agnieszka Burbicka, która opowiedziała jak wygląda 

obsługa medyczna uchodźców z Ukrainy oraz przekazała aktualną informację o obłożeniu  

w POZ oraz PCZ w tym w oddziale pediatrycznym (lekko zwiększone obłożenie). 

Dodatkowo poinformowała o utworzonym w PCZ obiekcie dla uchodźców. 

Kolejną osobą był Skarbnik, który przekazał informację dotyczącą wykonania polecenia 

Wojewody Mazowieckiego odnośnie organizowania obiektów dla uchodźców oraz sposoby 

jego finansowania. 

Następnie Starosta oddał głos członkom Komisji. Radni Pan Paweł Ajdacki oraz Pan Dariusz 

Kołodziejczyk poruszyli sprawę schronów oraz budowli ochronnych na terenie Powiatu 

Otwockiego. Odpowiedzi udzielił Kierownik BBiZK, który poinformował o aktualnym stanie 

tego typu obiektów na terenie powiatu. Kolejne pytanie dotyczyło przepisów dotyczących 

postępowania ze zwierzętami sprowadzonymi z Ukrainy. Odpowiedzi udzieliła Powiatowa 

Lekarz Weterynarii, która opisała procedurę postępowania ze zwierzętami po przekroczeniu 

granicy oraz zobowiązała się przekazać tę procedurę, aby można było ją zamieścić na 

stronach urzędów gmin i powiatu. 

Na zakończenie Starosta podziękował uczestnikom oraz poinformował ich, że w razie 

konieczności zwiększy się częstotliwość posiedzeń komisji. 

 

Posiedzenie połączonej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego w dniu 26 października 2022 r. - w trybie zdalnym 

 

W dniu 26 października br. w trybie zdalnym odbyło się połączone posiedzenie 

Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego. 

Na zaproszenie Starosty w spotkaniu uczestniczyli: 

Pan Paweł Zawada - Wicestarosta Otwocki; 

Pani Grażyna Kilbach - Przewodnicząca Rady Powiatu Otwockiego; 

Pani Grażyna Olszewską - radna delegowana przez Radę Powiatu w Otwocku; 

Pan Roman Srebnicki - radny delegowany przez Radę Powiatu w Otwocku; 

Pan Dariusz Kołodziejczyk - etatowy Członek Zarządu; 

Pani Kinga Błaszczyk - etatowy Członek Zarządu; 

Pan Grzegorz Michalczyk - etatowy Członek Zarządu;  

Pan st. bryg. Tomasz Król - osoba powołana przez Starostę; 

Pan mł. insp. Przemysław Dębiński - Komendant Powiatowy Policji; 

Pan podinspektor Zbigniew Kołecki - Z-ca Komendanta Powiatowego Policji; 

Pani Lidia Kazimierczyk-Pyra - Prokurator Rejonowy w Otwocku. 

Pani Agata Wolska - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku; 

Pani Anna Janulewska-Nowosad - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Otwocku; 
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Pan Pawła Ajdackiego – Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze; 

Pan Andrzej Solecki - Sekretarz Powiatu; 

Pan Rafał Skwiot - Kierownik Biura Promocji i Kultury; 

Pan Krzysztof Smolak - Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; 

Pani Hanna Majewska-Smułka - Dyrektor Oświaty Powiatowej; 

Pani Małgorzata Woźnicka - Dyrektor PCPR; 

Pani Monika Gębska - Prezes PCZ Otwock; 

Pan Jarosław Margielski - Prezydent Miasta Otwocka; 

Pan Marek Banaszek - Burmistrz Józefowa; 

Pan Michał Rudzki - Burmistrz Karczewa; 

Pan Witold Kwiatkowski - Wójt Celestynowa; 

Pan Adam Budyta - Wójt Kołbieli; 

Pani Karolina Zowczak - Wójt Osiecka; 

Pan Kamil Choim - Wójt Sobienie-Jeziory; 

Pan Janusz Budny - Wójt Wiązowny; 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Powitanie uczestników – Przewodniczący PZZK/KBiP; 

2. Sprawozdanie z działań prewencyjnych podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

na terenie Powiatu Otwockiego podczas wypoczynku w okresie letnim „BEZPIECZNE 

WAKACJE 2022” oraz „BEZPIECZEŃSTWO NAD WODĄ” – (PSP, Policja, PSSE, 

Oświata Powiatowa); 

3. Informacja z aktualnej sytuacji związanej z konfliktem w Ukrainie – obiekty dla 

uchodźców zorganizowane przez powiat – Kierownik BBiZK; 

4. Profilaktyka jodowa – (wprowadzenie Kierownik BBiZK, Komendant KP PSP, 

przedstawiciele gmin); 

5. Budowle ochronne – (wprowadzenie Kierownik BBiZK, Komendant KP PSP, 

przedstawiciele gmin); 

6. Spawy różne. 

 

Spotkanie otworzył Starosta Pan Krzysztof Szczegielniak omawiając proponowany 

porządek obrad.  

Następnie przekazał głos Komendantowi Powiatowemu KP PSP w Otwocku, st. bryg. 

Tomaszowi Król, który przekazał informacje o przeprowadzonych akcjach, kampaniach oraz 

działaniach edukacyjnych, propagujących bezpieczne zachowania w okresie wakacyjnym, 

gdzie funkcjonariusze KP PSP w Otwocku prowadzili pogadanki w szkołach podstawowych 

oraz realizowali założenia kampanii propagowanych przez KG PSP, MSWiA i RCB tj.: 

„Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”, „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Kręci mnie 

bezpieczeństwo nad wodą”, „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”, 

„Bezpieczny wypoczynek nad wodą”, „Jak przygotować się na burzę”, „Jak przygotować się 

na upał”, „Stop pożarom traw”. 

Kolejną osobą, która zabrała głos była Dyrektor Państwowego Powiatowego 

Inspektoratu Sanitarnego w Otwocku Pani Agata Wolska, która poinformowała, że w ramach 
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„Bezpiecznych wakacji” Inspektorat przeprowadził 10 wizytacji, podczas których 

realizowana była edukacja dotycząca:  

• profilaktyki chorób odkleszczowych, 

• profilaktyki chorób przenoszonych drogą pokarmową (praktyczne wskazówki, jak uniknąć 

zatruć  i zakażeń pokarmowych),  

• bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży, tj.: bezpiecznych zachowań na plaży i nad 

wodą,` 

• profilaktyki nadmiernej ekspozycji na promienie UV i czerniaka, 

• profilaktyka zażywania środków psychoaktywnych i alkoholu. 

 

W ramach współpracy Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w 

Otwocku z Komendą Powiatową Policji w Otwocku oraz Państwową Strażą Pożarną podczas 

akcji „Bezpieczne wakacje” przeprowadzono wspólnie 7 spotkań edukacyjnych dla dzieci i 

młodzieży wypoczywających na obozach oraz półkoloniach w powiecie otwockim. 

Zintegrowane działania edukacyjne służb propagowały szeroko pojęte bezpieczeństwo dzieci 

i młodzieży podczas wypoczynku letniego oraz profilaktykę uzależnień (od narkotyków i 

środków psychoaktywnych). 

Przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku i 

Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na zaproszenie Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Osiecku uczestniczyli w Dożynkach Gminnych, gdzie na stoisku 

profilaktycznym propagowali życie wolne od uzależnień (tytoń, alkohol, środki zastępcze). 

Łącznie działaniami edukacyjnymi objęto 666 osób.  

Następnie głos zabrał  Podinspektor Zbigniew Kołecki - Z-ca Komendanta 

Powiatowego Policji w Otwocku, który podał, że funkcjonariusze KP Policji w Otwocku 

przeprowadzili profilaktyczne prelekcje nt. „Bezpiecznych zachowań w czasie wypoczynku 

letniego”, w tym bezpieczeństwa nad wodą,  w lesie, na spacerze, w kontakcie z osobą obcą 

oraz jak zachować się w sytuacji zgubienia się. Przypominano o zasadach wzywania pomocy 

za pośrednictwem nr alarmowego 112. 

• w trakcie spotkań omawiano wybrane zagadnienia z zakresu zawodu policjanta; 

• zorganizowano wizytę półkolonii w siedzibie KPP w Otwocku, gdzie pokazano 

sprzęt służbowy i omówiono pracę poszczególnych wydziałów. 

Ilość spotkań profilaktyczno-edukacyjnych KP Policji w Otwocku w placówkach 

organizujących wypoczynek dzieci i młodzieży: 

• organizatorami- 14; 

• kierownikami placówek – 14; 

• uczestnikami placówek wypoczynku – 19. 
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Następnie podkreślono elementy współpracy powiatowych jednostek: 

1. Współpraca Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku z Komendą 

Powiatową Policji celem realizowania wspólnych zajęć dydaktycznych oraz patrolowania 

„dzikich” kąpielisk. 

2. Współpraca Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku z Powiatową 

Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Otwocku celem realizowania wspólnych zajęć 

dydaktycznych 

3. Współpraca Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku z dyrekcją 

Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku przy prelekcjach i pokazach sprzętu 

podczas półkolonii „Lato w PMDK”. 

4. Współpraca  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku z dyrekcją 

Szkół Podstawowych i Przedszkoli powiatu otwockiego przy prelekcjach i pokazach sprzętu 

podczas „Wakacji Blisko Domu”. 

5. Kontrola przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku pól 

namiotowych w miejscowości Malcanów (dwa pola namiotowe), Pęclin i Głupianka. 

6. Współpraca Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku ze Szczepem 

ZHP Józefów z Hufca Otwock im. Roju Sosny Szarych Szeregów podczas organizacji i 

trwania obozu MDP z powiatu otwockiego w Przerwankach. 

7. Podjęto działania Komendą Policji w Otwocku wspólnie z Państwowym Powiatowym 

Inspektorem Sanitarnym w Otwocku, dotyczące kontroli miejsc sprzedaży, w których nieletni 

mogą nabywać środki zastępcze. Skontrolowano łącznie 5 obiektów. Nie stwierdzono 

obecności środków  zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych. 

 Dyrektor Oświaty Powiatowej Pani Hanna Majewska - Smółka przekazała informacje 

na temat akcji „Lato w mieście”. 

Poinformowała, że w roku szkolnym 2021/2022 w okresie przerwy letniej zorganizowany 

wypoczynek dzieci i młodzieży, na terenie placówki, prowadził tylko Powiatowy  

Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku przy ul. 

Poniatowskiego 10 . 

• „Lato w mieście 2022r.”   

- Impreza prowadzona była w terminie 27.06.2022r. – 22.07.2022r. 

- Kadra nauczycieli oraz wychowawców posiadała pełne uprawnienia wychowawcy 

zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 

• Obóz amerykański - językowy  

- Impreza odbyła się w terminie 27.06.2022r. – 08.07.2022r. 

- Kadra nauczycieli oraz wychowawców posiadała pełne uprawnienia wychowawcy  

zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży    

-  W imprezie uczestniczyli też amerykańscy wolontariusze. 
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Obie imprezy  zostały zgłoszone do Kuratorium Oświaty pod nr 11285/MAZ/L-2022 i 

11211/MAZ/L-2022 Natomiast w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędruś”  przebywało 

50 dzieci i  4 opiekunów z terenu Ukrainy -  w terminie 1.07 2022-15.07.2022  - placówka 

zapewniała tylko nocleg i wyżywienie. 

 Informację z aktualnej sytuacji związanej z konfliktem w Ukrainie przekazał 

Kierownik BBiZK Starostwa Pan Krzysztof Smolak. Poinformował obecnych o aktualnym 

stanie przygotowanych miejsc dla uchodźców oraz faktycznym obłożeniu, a także wskazał 

lokalizacje funkcjonujących obiektów organizowanych przez powiat przy współpracy z 

gminami.   

 Wprowadzenie do tematu „Profilaktyka jodowa” przedstawił Kierownik BBiZK.  

Przekazał informacje na temat „Planu dystrybucji tabletek jodowych na terenie powiatu” oraz 

wskazał lokalizacje punktów wydawania tabletek (PWTJ) jodowych zorganizowanych w 

jednostkach powiatowych. Poinformował, że na stronie internetowej Starostwa znajdują się 

informacje dotyczące profilaktyki jodowej oraz o zamieszczonej liście wszystkich  PWTJ w 

całym powiecie. Omówiono rekomendacje Ministra Zdrowia oraz wytyczne Wojewody 

Mazowieckiego w/w materii. Komendant KP PSP omówił zasady dystrybucji preparatów 

jodowych, które otrzymali z wojewódzkich magazynów. O stanie przygotowań punktów 

wydawania tabletek jodowych poinformowali przedstawiciele gmin Józefów, Otwock, 

Karczew, Sobienie Jeziory oraz Wiązowny. W imieniu PCZ głos zabrała Pani Agnieszka 

Burbicka, która opowiedziała jak wygląda sprawa zabezpieczenia personelu medycznego w 

organizowanych PWTJ. 

 Kolejnym punktem posiedzenia były „Budowle ochronne”. Wprowadzenie do tematu 

przedstawił Kierownik BBiZK. Poinformował o opracowywanym corocznie dokumencie 

„Ocena stanu przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej”, w skład którego 

wchodzą elementy budowli ochronnych. Omówiono aktualny stan w/w obiektów 

usytuowanych na terenie powiatu, wg danych pozyskanych od przedstawicieli gmin, PINB, 

Oświaty Powiatowej, PCPR, PCZ, Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami Starostwa. Komendant KP PSP poinformował o poleceniu 

Komendanta Mazowieckiego PSP, który obliguje Komendantów Powiatowych PSP do 

zorganizowania i przeprowadzenia inwentaryzacji potencjalnych obiektów ukrycia dla 

ludności wg lokalizacji przekazanych przez przedstawicieli JST.  

 Następnie Starosta przeznaczył czas na pytania dotyczące poruszanych kwestii. Radni 

Pan Dariusz Kołodziejczyk oraz Pan Paweł Ajdacji zasugerowali, aby wziąć pod rozwagę 

przeprowadzenie inwentaryzacji w szkołach na terenie powiatu, które były budowane w 

latach 60 – tych ubiegłego wieku oraz obiekt zlokalizowany w gminie Wiązowna.  

W ramach spraw różnych Starosta poprosił o zabranie głosu przedstawiciela 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii (PIW). W zastępstwie Powiatowego Lekarza 

Weterynarii, głos zabrał pracownik Inspektoratu, który przekazał aktualną sytuację związaną 

z przypadkami wścieklizny na terenie powiatu. Poinformował, że na chwilę obecną jest 

tendencja spadkowa, a ostatni potwierdzony przypadek wścieklizny na terenie powiatu 

odnotowano w maju br. (lis). Przedstawiciel PIW, na wniosek radnego Pana D. 
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Kołodziejczyka wyjaśnił zasady przekraczania granicy RP przez zwierzęta domowe wraz z 

uchodźcami z Ukrainy oraz zasady szczepienia tych zwierząt przeciw wściekliźnie.   

Na zakończenie Starosta podziękował uczestnikom oraz poinformował ich, że w razie 

konieczności, przed końcem roku odbędzie się jeszcze jedno posiedzenie komisji. 

 

Podsumowując rok 2022 w okresie sprawozdawczym, można stwierdzić, że ogólna 

analiza bezpieczeństwa na obszarze powiatu otwockiego nie wykazywała większych 

problemów związanych ze szczególnym zagrożeniem porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli.   

Największym wyzwaniem dla przedstawicieli JST, służb, inspekcji i straży, były nowe 

zadania związane z konfliktem w Ukrainie, w tym zapewnienie i prowadzenie miejsc 

czasowego pobytu dla uchodźców.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Krzysztof Smolak, Tel.: 22 710 90 90, 22 719 48 21, Mail: ksmolak@powiat-otwocki.pl 


