
Prezydent Miasta Otwocka 
ogłasza 

konkurs plastyczny na plakat promujący akcję „SosNowe Pokolenie” 
 

 

Sosna pospolita (Pinus silvestris) to gatunek drzewa charakterystyczny dla okolic Otwocka. Stanowi 
dominujący gatunek borów okalających miasto i tworzących obszary leśne Mazowieckiego Parku 
Krajobrazowego i Nadleśnictwa Celestynów. Sosna pospolita i jej wpływ na lokalny mikroklimat 
zapoczątkowały rozwój Otwocka jako miasta - uzdrowiska dla cierpiących na choroby płuc, a budowa 
licznych domów uzdrowiskowych, willi letniskowych i szpitali wśród sosnowych lasów zadecydowały  
o wyjątkowym charakterze miasta rozwijającego się od początków XX wieku. Do dziś Miasto Otwock kojarzy 
się z sosnami, nazywane jest „miastem w lesie” i rzeczywiście sosnowe zadrzewienia przenikają się ze starą 
oraz nową, dynamicznie powstającą miejską zabudową. I to jest właśnie urok i najcenniejszy walor Otwocka.  

Wiele wiekowych sosen dożywa już swojego czasu i umiera naturalnie, zdarzają się plagi szkodników 
atakujących stare sosny i prowadzących do ich osłabienia i obumierania. Niestety część dorodnych starych 
sosen usuwana jest przez właścicieli nieruchomości z obawy przed zagrożeniami, jakie mogą powodować 
duże drzewa przy zdarzających się obecnie anomaliach pogodowych. Niestety prawo w wielu przypadkach 
nie pozwala obecnie zapobiec skutecznie takim działaniom.  

Skoro jednak stare sosny z różnych powodów znikają z naszego krajobrazu, nadszedł czas na ich nowe 
pokolenie! Dlatego chcemy zachęcić Mieszkańców Miasta Otwocka do sadzenia nowych, młodych 
sosenek, które będą w stanie w przyszłości zastąpić powoli znikający z otwockich terenów starodrzew 
sosnowy. Miasto już od kilkunastu lat w ramach corocznego Święta Sosny promuje ideę sadzenia sosen,  
udostępnia Mieszkańcom sadzonki i prowadzi inne działania w celu zwiększenia udziały drzewostanu 
sosnowego w mieście. W tym roku chcemy jednak szczególnie podkreślić pilną potrzebę tworzenia nowego 
pokolenia sosny, aby już od teraz, już od dziś młode drzewka zakorzeniały się w otwockich ogrodach, na 
osiedlach i pięły się w górę, aby charakter miasta nigdy się nie zmienił i aby kolejne pokolenia jego 
Mieszkańców mogły się nim cieszyć.  

W ramach akcji „SosNowe Pokolenie” zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym na plakat promujący 
tę akcję. Wykonajcie pracę, która zachęci Mieszkańców Otwocka do sadzenia w swoim otoczeniu nowych, 
młodych sosenek, które będą rosły razem z Wami. Niech w ogrodzie czy na osiedlu wyrośnie dzięki tej akcji 
nowa, piękna, zdrowa otwocka sosna, zamiast kolejnej, obcej naszemu krajobrazowi i klimatowi tui. Niech 
nowe sosny rosną tam, gdzie stare zostały wycięte. Niech rośnie nowe, SosNowe Pokolenie! Do dzieła! 



ZASADY KONKURSU: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży - Mieszkańców Otwocka w trzech kategoriach wiekowych 
(skończone lata): 

I. Dzieci w wieku do 10 lat; 
II. Dzieci i młodzież w wieku 11 – 15 lat; 
III. Młodzież w wieku 16 – 20 lat. 

2. Plakat powinien być wykonany w formacie od A3 (420 mm x 297 mm) do B2 (707 mm x 500 mm), techniką 
dowolną, z zastrzeżeniem, że prace nie powinny zawierać elementów trójwymiarowych.  

3. Praca powinna być trwale opisana na odwrocie poprzez podanie: 
- kategorii wiekowej: I, II lub III; 
- imienia i nazwiska oraz wieku uczestnika (skończone lata); 
- adresu korespondencyjnego;  
- numeru telefonu kontaktowego do rodziców lub opiekunów; 
- nazwy szkoły (lub przedszkola), do której uczęszcza dziecko. 
 
4. Prace konkursowe będą wykonane własnoręcznie przez uczestników. Zastrzega się, że prace nie mogą 
zawierać grafiki będącej dziełem innych osób (np. pobranej z Internetu), z uwagi na prawa autorskie do tego 
rodzaju prac. 

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych prac  
w materiałach o charakterze promocyjnym i edukacyjnym w zakresie ochrony środowiska oraz dodanie treści 
o charakterze edukacyjnym (np. na plakatach i banerach) 

6. Prace należy składać w terminie do dnia 15 czerwca 2022r. do godz. 1600 w siedzibie Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, budynek C, pokój nr 4. 

7. Nagrody w konkursie będą przyznawane za trzy pierwsze miejsca – I, II i III – w każdej  
z kategorii wiekowych. 

8. Za zajęcie miejsc I – III przyznane zostaną nagrody w postaci talonów do wykorzystania we wskazanych 
sklepach na terenie Otwocka. 

9. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu telefonicznie w dniu 20 czerwca 2022 r. Ogłoszenie 
wyników konkursu i wręczenie nagród za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii oraz wystawa prac 
konkursowych odbędzie się w trakcie obchodów Święta Sosny w dniu 21 czerwca 2022 r. na terenie Urzędu 
Miasta Otwocka.  


