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Miss Ziemi otwockiej wybrana
22 kwietnia w PMDK w Otwocku odbył się finał 5 edycji 
konkursu Miss Ziemi Otwockiej. Ten wieczór najlepiej 
zapamięta Małgorzata Żmudzin, która otrzymała tytuł 
najpiękniejszej dziewczyny powiatu otwockiego.

otwock  s. 14

Historia 
teklińskiej 
cegielni 
Goldmana

otwock  s. 4

Uroczyste 
Obchody 
Święta 
Sosny

URZEcZE s. 11

Samorządy
chcą
urządzić
Urzecze

wAkAcJE s. 7

Najubożsi wyjadą 
na wakacje

Anna G. winna i skazana 
prawomocnym wyrokiem
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otwock Wydziału inwestycji anna G. została skazana prawomocnym wyrokiem. Jak wynika z naszych informacji sąd 
ii instancji podtrzymał poprzedni wyrok m.in. dotyczący poświadczenia nieprawdy w dokumentach planistycznych w 
związku z wydawanymi wypisami i wyrysami z planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Wólki  Mlądzkiej”. s. 3
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Od wielu już stu-
leci nie spoży-
wamy jedzenia, 
piekąc mięso 
nad ogniskiem, 

czy grzejąc na kamieniu 
placki zbożowe. Najczęściej 
żywność kupujemy w  skle-
pie, a  przed podaniem na 
stół jedynie ją doprawiamy 
do smaku. Produkcją zajmu-
ją się inni. Rolnicy (hodow-
cy, plantatorzy i sadownicy), 
przetwórnie i fabryki gigan-
ty przetwarzające produkt 
podstawowy, czyli owoce, 
mięso, ziarno...Jest też wielu 
producentów, którzy ekspe-
rymentują, zmieniając gene-
tycznie składniki wytwarza-
nych przez siebie artykułów 
spożywczych i nie informu-
jąc o tym swoich nabywców.

Na początku roku 1990 na 
rynek trafiły pierwsze ge-
netycznie zmodyfikowane 
organizmy (GMO). Jednak 
dopiero w  połowie dekady 
uprawy roślin genetycznie 
zmodyfikowanych pokry-
ły wielkie obszary ziemi. 
W roku 1996 w USA doszło 
do pierwszego wysiewu ta-
kich roślin na wielką skalę, 
bo aż na 2,3mln hektarach. 
Ponad 90% całkowitego 
obszaru uprawnego GMO 
koncentrowało się w trzech 
krajach: USA (około 70%), 
Argentynie (około 14%) 
i Kanadzie (około 9%). Jed-
nak entuzjazm, jaki prze-
jawiali wielcy eksporterzy 
płodów rolnych, nie udzielił 
się na szczęście innym kra-
jom. W  1998 roku wstrzy-
mano w  Unii Europejskiej 
wydawanie zezwoleń na 
wprowadzanie na rynek ge-
netycznie zmodyfikowanych 
roślin uprawnych.

Firmy biotechnologiczne, 
wprowadzające na rynek ta-
kie właśnie produkty, miały 
stosować się do przepisów 
zapewniających, że GMO 
nie stanie się zagrożeniem 
dla środowiska i zdrowia lu-

dzi. Nie zawsze i w każdym 
przypadku przepisy były 
przestrzegane. 

USA, największy zwo-
lennik biotechnologii na 
świecie i dysponujący w tej 
dziedzinie ogromnym po-
tencjałem, nie jest w stanie 
kontrolować upraw GMO 
na swoim własnym terenie, 
a  mimo to nadal agresyw-
nie prowadzi ich globalną 
promocję. Łatwo sobie wy-
obrazić, co dzieje się w kra-
jach rozwijających się, gdzie 
przepisy regulujące sprawy 
GMO nie istnieją lub są nie-
wystarczające i gdzie braku-
je środków umożliwiających 
kontrolę i  monitorowanie 
przepływu GMO. 

StarLink jest odporną na 
szkodniki genetycznie zmo-
dyfikowaną odmianą żółtej 
kukurydzy. Rząd federalny 
USA zezwolił na wykorzy-
stanie jej jako paszy dla 
zwierząt, nie dopuścił jed-
nak do konsumpcji, ponie-
waż przejawiała cechy zna-
nych alergenów. Władze 
amerykańskie uprzedzały, 
że w  kukurydzy StarLin 
są obecne białka o  nazwie 
Cry9C, które u  niektórych 
osób mogą wywoływać re-
akcje alergiczne. Niestety, 
przepisy rządowe okazały 
się dziurawe. W roku 2000 
kukurydza, należąca do gi-
ganta biotechnologii Aven-
tis, została wykryta w  pro-
dukowanych przez Kraft 
Foods chrupkach taco. De-
partament Rolnictwa naka-
zał firmie Aventis wstrzymać 
sprzedaż nasion kukurydzy, 
a chrupki taco Kraft Foods 
musiał wycofać z rynku. 

Jednak- jak się okazało - 
ogrom i  powaga skażenia 
StarLinkiem były poraża-
jące. Chociaż niedopusz-
czona do spożywania przez 
ludzi, pojawiła się w  ludz-
kim organizmie. Ta poważ-
na porażka USA w zakresie 
przestrzegania przepisów 

przekształciła się w  mię-
dzynarodowy skandal. Tym 
bardziej, że cechy skażonej 
kukurydzy StarLin wykryto 
również w kukurydzy białej, 
która jest uprawiana i  roz-
prowadzana oddzielnie od 
kukurydzy żółtej, a  gazeta 
,,Washington Post” napisa-
ła: „Skażenie białej kukury-
dzy świadczy o trudnościach 
przemysłu żywnościowego 
w  segregacji ziarna trady-
cyjnego i modyfikowanego”. 
Natomiast sprawca całego 
zamieszania, czyli firma 
Aventis stwierdziła, że trze-
ba czterech lat na usuniecie 
kukurydzy StarLin z  syste-
mu produkcji żywności, a już 
zupełną bezczelnością było 
zaproponowanie przez nich, 
by władze obniżyły próg to-
lerancji obecności StarLinku 
w  żywności i  paszy. Chcieli 
bowiem uzyskać wsteczną 
legalizację skażenia gene-
tycznego.

Kukurydza StarLin nie 
była, niestety, jedynym 
GMO nielegalnie wpro-
wadzonym do środowi-
ska i  ludzkiego łańcucha 
pokarmowego. Na całym 
świecie odnotowano liczne 
przypadki innych skażeń. 
W  czerwcu 2001 roku ja-
pońska firma Calbee Foods 
dobrowolnie wycofała ze 
sklepów niektóre ze swoich 
snacków po tym, jak wykry-
to w nich  ślady nielegalnej, 
genetycznie zmodyfikowanej 
odmiany ziemniaka. Ten 
sam rodzaj ziemniaka trafił 
też do produkcji chipsów 
„Pringle”, produkowanych 
przez Procter and Gamble. 
W  Wielkiej Brytanii wyco-
fano ze sprzedaży chrupki 
Phileas Fogg, w  Danii zaś 
chipsy Kim Zapatas sprze-
dawane tam bez zezwolenia 
Unii Europejskiej.

Grupy ekologiczne i  kon-
sumenckie w  Boliwii, Ko-
lumbii i Ekwadorze odkryły 
składniki GMO w transpor-

tach żywności pochodzą-
cej z  USA i  rozprowadza-
nej w  ramach programów 
pomocy dla krajów tzw. 
trzeciego świata. Badania 
próbek wykazały, że soja 
i  kukurydza zawierają wy-
soką – czasem aż 90% - za-
wartość GMO.

Polska również nie jest 
wolna od skażonej żywności. 
Społeczny Instytut Ekolo-
giczny, którego informacje 
posłużyły mi do napisania 
felietonu, przeprowadził 
szereg badań produktów 
żywnościowych znajdują-
cych się na rynku. W więk-
szości z  nich stwierdzono 
obecność genetycznie zmo-
dyfikowanych organizmów 
GMO, mimo że produkty te 
nie są oznakowane.

W UE, jak czytam w notat-
ce pozarządowego Instytutu 
Ekologicznego, konsument 
jest nie tylko elementem 
rynku – jest przede wszyst-
kim elementem rynku. To 
on decyduje o  tym, co się 
dzieje na rynku, twierdzą 
ekolodzy. Może kiedyś, bo 
obecnie, zasypani chrup-
kami, chipsami i  hambur-
gerami jesteśmy bezsilni 
wobec łakomstwa nasze-
go i  naszych dzieci. Bo jak 
przekonać dwunastolatka, 
że częste jedzenie chipsów 
( choć nikt nie powie nam 
których) jest wielce szkod-
liwa dla jego zdrowia, gdy 
codziennie ogląda reklamę, 
w której nawet sławni ludzie 
jedzą je i są silni.

Niemalże 80% naszego 
społeczeństwa sprzeciwia 
się GMO, jednakże z  tą 
transgeniczną żywnością 
możemy spotkać się w wie-
lu polskich sklepach. Tego 
typu żywność powinna być 
oznakowana, lecz na wielu 
opakowaniach informacja 
podana jest mikroskopijnym 
druczkiem, jeśli oczywiście 
dokładnie przeczytamy 
skład danego towaru.

GMo na widelcu

Jak co roku w parafii Św. 
Wincentego a’Paulo i pod 
obeliskiem Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego odbyły się 
- z udziałem przedstawicieli 
otwockich władz - oficjalne 
obchody Święta Konsty-
tucji.

To już 226. rocznica 
uchwalenia ustawy re-
gulującej ustrój praw-

ny Rzeczypospolitej Oboj-
ga Narodów. Powszechnie 
przyjmuje się, że Konstytu-
cja 3 maja była pierwszą w 
Europie i drugą na świecie 
(po konstytucji amerykań-
skiej z 1787 r.) nowoczes-
ną, spisaną konstytucją.                                                                                     
W każdym zakątku Polski 
ten dzień jest  obchodzony 
w sposób szczególny, a więc 
nie inaczej jest i w Otwocku, 
gdzie uroczystości w kościele 
p.w. Św. Wincentego a’Paulo 
i pod obeliskiem Marszałka 
Piłsudskiego stały się tra-
dycją. Otwockie obchody to 
także te największe w całym 
powiecie, ponieważ przybywa 
na nie najwięcej przedstawi-
cieli różnych organizacji, par-
tii politycznych oraz innych 
lokalnych ugrupowań. Tak 
samo było i w tym roku – na 
miejscu pojawili się prezy-
denci Otwocka Zbigniew 
Szczepaniak i Agnieszka 
Wilczek, otwoccy radni z 
przewodniczącym Jarosła-
wem Margielskim na czele, 
starosta otwocki Mirosław 
Pszonka, radni powiatowi, 
członkowie ugrupowań po-

litycznych takich jak PiS, 
PO, PSL, SLD, kombatanci, 
przedstawiciele związków 
zawodowych, ekolodzy, na-
uczyciele, uczniowie, harce-
rze. Pogoda nie dopisała, ale 
to nie przeszkodziło tłum-
nie przybyć na uroczystość 
mieszkańcom Otwocka.

Obchody rozpoczęły się od 
mszy świętej, a później wszy-
scy  - przy akompaniamencie 
orkiestry dętej z Karczewa - 
udali się pod obelisk Józefa 
Piłsudskiego. Tam odśpie-
wano hymn państwowy, uro-
czyście wywieszono flagę na-
rodową i złożono kwiaty. Nie 
zabrakło także przemówień 
oficjeli: prezydenta Zbigniewa 
Szczepaniaka, przewodniczą-
cego RM Jarosława Margiel-
skiego i starosty Mirosława 
Pszonki. Wszyscy podkreśla-
li jak ważne dla Polaków jest 
święto Konstytucji 3 maja, 
a sama konstytucja stanowi 
najważniejszy dokument w 
naszym państwie będący pod-
stawą porządku prawnego. 
Przypomniane zostały także 
wydarzenia historyczne z 1791 
roku. Pamięć o nich uczczono  
salwą honorową, a następnie 
odbył się pokaz musztry pa-
radnej w wykonaniu uczniów 
klasy mundurowej z ZSE-G 
w Otwocku.

Zapraszamy do obejrzenia 
fotoreportażu, który znaj-
duje się w galerii dołączonej 
do tego artykułu na portalu 
i.Otwock.info

 
Jan Szczyrek

Święto 
konstytucji 
w otwocku
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Anna G. winna i skazana prawomocnym wyrokiem
Naczelnik otwockiego 
Wydziału Inwestycji Anna 
G. została skazana prawo-
mocnym wyrokiem. Jak 
wynika z naszych informacji 
sąd II instancji podtrzymał 
poprzedni wyrok m.in. 
dotyczący poświadczenia 
nieprawdy w dokumentach 
planistycznych w związku 
z wydawanymi wypisami 
i wyrysami z planu zago-
spodarowania przestrzen-
nego dla terenu Wól-
ki Mlądzkiej.

Retrospekcja 
i fakty
Przypomnijmy pokrót-

ce, czego dotyczyła przed-
miotowa sprawa. W  latach 
2003-2008 doszło do za-
budowania terenów leśnych 
w Wólce Mlądzkiej na pod-
stawie wyrysów i  wypisów 
na planie zagospodarowania 
dla tego obszaru. W tym cza-
sie naczelnikiem Wydziału 
Planowania Przestrzennego 
była właśnie Anna G. Sprawa 
trafiła na wokandę z powodu 
podejrzenia sfałszowania 
dokumentacji, gdyż -  jak 
się okazało -  sporne tereny 
nigdy nie były wpisane jako 
działki pod zabudowę. Nie-
prawidłowości  wykryła była 
naczelnik  wydziału Dorota 
Bujnowska-Cechniak, któ-
ra poinformowała o  nich 
prezydenta Szczepaniaka, 
a  ten niezwłocznie skiero-
wał sprawę do prokuratury. 
Oskarżonych zostało 11 by-
łych i obecnych urzędników 
z  otwockiego magistratu, 
którym postawiono łącznie 
81 zarzutów dotyczących  
niedopełnienia obowiązków, 
działania na szkodę interesu 
publicznego oraz poświad-
czenia nieprawdy w  doku-
mentach planistycznych 
w  związku z  wydawanymi 
w latach 2003-2008 wypisa-
mi i wyrysami (załącznikami 
graficznymi) z planu zagospo-
darowania przestrzennego 
dla terenu Wólki Mlądzkiej.

Wszyscy niewinni  
oprócz jednej
Sprawa przed Sądem Re-

jonowym rozpoczęła się 
w lutym 2013r. Samej Annie 
G.  postawiono aż 38 za-
rzutów związanych z  m.in. 
poświadczeniem nieprawdy 
w dokumentach planistycz-
nych. Wobec wszystkich 
oskarżonych prokurator 
wniosła o  wymierzenie kar 
od pięciu miesięcy do dwóch 
lat pozbawienia wolności 
w  zależności od liczby po-
stawionych zarzutów, za-
kaz zajmowania stanowisk 
w  administracji samorzą-
dowej na okres siedmiu lat 
oraz kary grzywny. Proces 
trwał prawie 3 lata i wreszcie 
w grudniu 2015r. sąd wydał 
wyrok, który uniewinniał 10 
urzędników, a skazał jedynie 
obecną naczelniczkę Wydzia-
łu Inwestycji.  Wobec wspo-
mnianych dziesięciu urzęd-
ników zapadła taka decyzja 

ze względu na przedawnie-
nie niektórych spraw. Resztę 
umorzono na okres jednego 
roku próby, czyli formalnie 
stwierdza się popełnienie 
czynu, ale odstępuje się w ta-
kim przypadku od wymierze-
nia kary. Anna G. natomiast, 
w ocenie sądu, została uzna-
na za winną postawionych jej 
zarzutów, więc wymierzył jej 
karę roku pozbawienia wol-
ności w zawieszeniu na trzy 
lata, pięcioletni zakaz zajmo-
wania stanowisk w organach 
administracji publicznej 
i samorządowej oraz 10 tys. 
zł grzywny. Wyrok był nie-
prawomocny. Najciekawsze, 
że w trakcie procesu, o któ-
rym mowa, wyszedł na jaw 
fakt braku oryginalnej wersji 
wadliwego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
- rzekomo zaginął. Decyzje 
zapadały zatem na podsta-
wie różnych kopii tego do-
kumentu. 

Nieudana 
apelacja
Po grudniowej rozprawie 

Anna G. zapowiedziała, że 
będzie się od tego wyroku 
odwoływała. Apelacja zosta-
ła przyjęta, a  sprawa trafiła 
ponownie na wokandę i  28 
kwietnia br. zapadł osta-
teczny wyrok. Jak wynika 
z  naszych informacji sąd II 
instancji podtrzymał werdykt 
z  grudnia 2015 (rok pozba-
wienia wolności w zawiesze-
niu na trzy lata, pięcioletni 
zakaz zajmowania stanowisk 
w  organach administracji 
publicznej i  samorządowej 
oraz 10 tys. zł grzywny). Tym 
samym decyzja otwockiego 
sądu uprawomocniła się. 

Odzew władz 
Otwocka
Kiedy doniesienia o  osta-

tecznym skazaniu Anny G. 
trafiły do nas, bezzwłocz-
nie skontaktowaliśmy się 

z Urzędem Miasta Otwocka. 
Początkowo urzędnicy nie 
udzielili nam żadnego ko-
mentarza. Jednak udało nam 
się skontaktować bezpośred-
nio z prezydentem Zbignie-
wem Szczepaniakiem, który 
wystosował odpowiednie 
oświadczenie. 

Oto ono: 
Machina sprawiedliwo-

ści poszła w  ruch, nic jej 
nie zatrzymało i  sprawa 

po ponad 4 latach zakoń-
czyła się prawomocnym 
wyrokiem. Decyzji  urzęd-
niczych cofnąć się już nie 
da – na spornych tere-
nach wybudowano  domy, 
a  nawet punkt hotelowo-
-restauracyjny. Cóż, oby 
w  przyszłości takowe błę-
dy i uchybienia więcej nie 
zdarzały w otwockim ma-
gistracie.

Jan Szczyrek

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej 

oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej 

Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 36 oraz 88 ust. 1 pkt 1 i w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) informuję,
że w tutejszym organie toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej pn.: „budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska”
(bez węzła) – Garwolin (początek obwodnicy) z podziałem na trzy części: Część nr 3: na odcinku Kołbiel (koniec
obwodnicy) – Garwolin (początek obwodnicy) od ok. km 27+900 do ok. km 40+915 dług. ok. 13,015 km”.

Inwestor wnioskował o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowa-
nia o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Inwestorem przedsięwzięcia jest zarządca drogi – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezen-
towany przez pełnomocnika Pana Roberta Kalinowskiego.  

Organem administracji właściwym do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przed-
miotowej inwestycji jest Wojewoda Mazowiecki, zaś organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie
uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

Jednocześnie informuję, o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania
uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie 10 maja 2017 r. – 9 czerwca
2017 r., w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950
Warszawa, pokój nr 639, pon. w godz. 13-16 śr, pt. w godz. 8.00-12.00). 

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
przed uzgodnieniem warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy informuje się, że uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym
mowa wyżej, pozostawia się bez rozpoznania. WI-II.7820.1.8.2017.AC

reKlaMaKONDOleNcJe

KONDOleNcJe

Bernardzie 
przez ten krótki czas, który z nami spêdzi³eś

 da³eś siê poznaæ jako osoba bardzo pracowita 
o wielu dobrych pomys³ach. 

Choroba zabra³a Ciê przedwcześnie.
W tych ciê¿kich chwilach 

³¹czymy siê w bólu z Twoj¹ naj³¹czymy siê w bólu z Twoj¹ najbli¿sz¹ rodzin¹. 
Ty sam pozostaniesz w naszej pamiêci na zawsze.

Przyjaciele z OTW
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O   zbiorowych 
mogiłach ży-
dowskich na 
placu budowy 
nowej galerii 

handlowej mówi się od sa-
mego początku rozpoczęcia 
pierwszych prac. Informa-
cje te podała jedna z  lo-
kalnych gazet w  lutym br. 
Temat wywołał dużą burzę 
w sieci i  - jak to bywa-  od 
razu pojawiły się pewne 
plotki, domysły, domnie-
mania….Twierdzono, że  

powstanie kolejna „wiel-
kiej dziury” lub, że budowa 
w ogóle nie zostanie rozpo-
częta. W  tej sprawie poja-
wiły się kolejne doniesienia 
mówiące o protestach Sto-
warzyszenia Historycznego 
Żydów Miasta Częstochowy 
czy krakowskiego Towarzy-
stwa Pamięci Narodowej 
im. Pierwszego Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego, 
które odnoszą się do budo-
wy galerii w  tym konkret-
nym miejscu.

Na reakcję inwestora Gale-
rii Kupiecka nie trzeba było 
długo czekać – za pośredni-
ctwem oficjalnego profilu na 
Facebooku zabrał głos w tej 
sprawie. Poniżej publikujemy 
treść oświadczenia:

„Szanowni Państwo,
W ostatnim czasie w lokal-

nej prasie ukazały się pub-
likacje dotyczące ewentual-
nej możliwości wystąpienia 
mogiły na porządkowanym 

przez nas terenie. Na tej pod-
stawie powstało wiele plotek 
i pomówień, którym stanow-
czo zaprzeczamy.

Jako mieszkańcy Otwo-
cka mamy wiedzę dotyczą-
ca historii naszego miasta 
i tragicznych losów zamiesz-
kującej go przed wojną spo-
łeczności żydowskiej. Mamy 
świadomość, że każda inwe-
stycja na obszarze miasta, 
a w szczególności w jego cen-

trum jest obarczona ryzy-
kiem znalezienia szczątków 
ludzkich.W przypadku naszej 
inwestycji taka sytuacja NIE 
MIAŁA MIEJSCA.

Mając na uwadze uwarun-
kowania historyczne, dokony-
waliśmy porządkowania tere-
nu ze szczególną starannością. 
Na miejsce prac zaprosiliśmy 
pan Macieja Woźniaka, który 
prowadził codzienny nadzór 
nad pracami (www.archiwu-

motwockie.pl). Przedmioty, 
które zostały znalezione pod-
czas porządkowania terenu, 
przekazaliśmy do Muzeum 
Ziemi Otwockiej.”

Obecnie nie wiadomo, cze-
mu kontakt protestujących 
z  inwestorem odbywa się za 
pośrednictwem mediów, a tak-
że, jaki skutek przyniosą pro-
testy środowisk żydowskich.

Jan Szczyrek

aKTUalNOŚci

Inwestor Galerii kupieckiej 
odpowiada
Temat budowy Galerii Kupieckiej nie 
schodzi z ust mieszkańców Otwocka – 
od dłuższego czasu w eterze pojawiają 
się najróżniejsze informacje dotyczące 
inwestycji. Ostatnio dużo mówiło się 
o zbiorowych mogiłach, które rzekomo 
zlokalizowane są na placu budowy. 
inwestor jednak stanowczo zaprzecza 
tym doniesieniom.

Święto Sosny
Już po raz dwunasty 
Miasto Otwock, wespół 
z Nadleśnictwem Celesty-
nów i Klubem Ekologicz-
nym „Otwockie Sosny”, 
uczciło Międzynarodowy 
Dzień Ziemi ,,Świętem 
Sosny”. 

Obchody rozpoczęły się 
rozstrzygnięciem kon-
kursu plastycznego, 

który polegał na wykonaniu 
plakatu ( technika dowol-

na) promującego, jak głosi-
ła ulotka, ,,ochronę drzew 
przed nieuzasadnioną wycin-
ką, szacunek do drzew jako 
cennego elementu przyrody 
i krajobrazu niezbędnego dla 
funkcjonowania żywych or-
ganizmów”. Na konkurs wpły-
nęło 45 prac. Nagrody wręczył  
prezydent Zbigniew Szczepa-
niak w auli Urzędu Miasta. Na 
szczególną uwagę zasługuje 
zaangażowanie kadry i  wy-
chowanków Przedszkola nr 

10 „Leśne Skrzaty” z Otwocka, 
przy ul. Kochanowskiego. Pla-
cówkę godnie reprezentowało 
kilku maluchów wraz z opie-
kunami. Każdy z  laureatów, 
oprócz nagrody rzeczowej, 
otrzymał sadzonkę sosny. 

Miłym akcentem było odzna-
czenie „Srebrną sosenką” pani 
Sylwii Kozłowskiej, architekta 
krajobrazu, która, współpracu-
jąc z licznymi organizacjami, 
od lat angażuje się w działania 
mające na celu upiększenie te-
renu oraz ochronę otwockiego 
drzewostanu. W  kilku zada-
niach, w postawie niezwykłej 
skromności, podziękowała 
wszystkim, zaznaczając, iż 
traktuje odznakę jako wyróż-
nienie zbiorowe, myśląc o lu-
dziach dobrej woli, z którymi 
współpracuje na rzecz ochrony 
lokalnego środowiska i dbało-
ści o nie.

Ponadto nadano patrona 
kolejnemu drzewu w  „Alei 
Sosen” na terenie Urzędu 
Miasta. W tegorocznej edycji 
został nim wieloletni dyrek-
tor Zieleni Miejskiej -Jerzy 
Nikołajew. To pod jego egidą 
w roku 1974 ówczesne MPZZ 
(Miejskie Przedsiębiorstwa 
Zarządów Zieleni) zdobyło 
pierwsze miejsce w krajowej 
rywalizacji za organizację 
pracy, efekty ekonomicz-
ne i  propagowanie czynów 

społecznych. Otwocka de-
legacja odebrała wówczas 
przechodni proporzec Mi-
nisterstwa Gospodarki Te-
renowej i Ochrony Środowi-
ska oraz Zarządu Głównego 
Związku Zawodowego Pra-
cowników Gospodarki Ko-
munalnej i Terenowej. 

Na koniec uczestnicy uro-
czystości, pod przewod-
nictwem pracowników 
Nadleśnictwa Celestynów 
oraz Mazowieckiego Parku 
Krajobrazowego, dokonali 
nasadzenia młodych sosen 
w  Otwocku: koło budynku 
Liceum Nukleonicznego, 
przy ul. Pułaskiego oraz na 
terenie ,,miejskiej zieleni” 
u  zbiegu ulic: Andriollego 
i Matejki. Łącznie posadzono 
46 sosen (w tym 36 pospoli-
tych i 10 czarnych). 

Cała uroczystość prze-
biegała w  serdecznej, miłej 
i  luźnej atmosferze. Jed-
nakże w wypowiedziach ze-
branych pobrzmiewał ton 
troski i świadomość powagi 
sytuacji, w jakiej znaleźliśmy 
się w  ostatnim czasie, jeśli 
chodzi o liberalizację prawa 
dotyczącego wycinki drzew. 
Można to było odczytać rów-
nież na wielu konkursowych 
pracach plastycznych. 

Sławomir Wąsowski
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Piknik urodzinowy 
w Józefowie

Miasto Józefów 
informuje, że 
wszyscy józe-
fowianie będą 
mogli wejść 

na piknik za darmo za oka-
zaniem wejściówki, któ-
rą otrzymają w Urzędzie 

Miasta i w Młodzieżowym 
Domu Kultury od 8 maja 
po okazaniu dokumentu z 
potwierdzeniem, że dana 
osoba jest mieszkańcem 
Józefowa. Może to być, np. 
dowód osobisty, legitymacja 
szkolna czy dowód opłaty za 

wywóz odpadów. Pozostali 
zainteresowani mogą kupić 
bilety od 15 maja w recepcji 
głównej hotelu: koszt: 10 zł/
osoba dorosła, 5 zł/dzieci. 

Podczas pikniku urodzino-
wego przewidziane są najróż-
niejsze atrakcje dla dzieci i 

dorosłych. Jak zapewniają 
organizatorzy - będzie to ist-
na podróż dookoła świata.  
Oczywiście najważniejszy 
i najbardziej wyczekiwany 
moment to występ zespołu 
Perfect oraz finał impre-
zy ze sztucznymi ogniami i 

degustacją wielkiego tortu 
urodzinowego. Pozostałymi 
atrakcjami będą m.in.:
-  występy zespołów dzia-

łających w Miejskim 
Ośrodku Kultury, a także 
utalentowanych grup 
dziecięcych i młodzieżo-
wych z miejskich szkół i 
przedszkoli

-  bicie rekordu Polski w 
jedzeniu jabłek

-  strefa gastronomiczna, 
chill out, partnerów

-  pokaz mody i tańca
-  dla dzieci do lat 3 m.in.: 

basen z piłeczkami, bu-
jawki, tunele, namiot do 
przewijania i karmienia

-  dla dzieci: karuzela, ball 
bumpers, dmuchańce (dart 
gigant ) i zamek do skakania 
czy bungee – trampolina

-  dla dorosłych m.in.: symula-
tory jazdy, segway, torqway, 
quady, byk rodeo, symula-
tory, motocrossy, sztuczna 
krowa oraz siłomierz.

-  park linowy, golf, mini 
golf, stacje z grami zręcz-
nościowymi

Jak zastrzegają organizato-
rzy niektóre atrakcje mogą 
wiązać się z dodatkową 
opłatą, ale większość będzie 
jednak ogólnodostępna.

źródło i grafika: józefów.pl

(22) 779 42 96  |  OPWIK@OPWIK.COM  |  WWW.OPWIK.COM

ZDROWA WODA 
DLA CIEBIE!

Promocja skierowana do osób, które posiadają przyłącze wodociągowe 
wybudowane do granicy nieruchomości w ramach Funduszu Spójności.

Do ceny wykonania przyłącza należy doliczyć opłatę stałą w wysokości 880 pln netto.

NAWET DO 48 RAT 0%

WYKONANIE 1 METRA PRZYŁĄCZA 
TYLKO 50 PLN   

NETTO

OFERTA LIMITOWANA

Już 27 maja czeka nas wielkie wydarzenie z okazji 55. urodzin Miasta Józefowa 
oraz 10-lecia hotelu Holiday inn Warszawa Józefów****. atrakcją główną będzie 
występ zespołu Perfect, a start imprezy przewidziany jest o godz. 15.00. na 
terenie hotelu Holiday inn. 
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Na początku 
kwietnia grupa 
m i e s z k a ń c ó w 
Józefowa wystą-
piła z inicjatywą 

zorganizowania w  mieście 
referendum w sprawie nie-
przyłączenia Józefowa do 
metropolii Warszawskiej. 
Dzięki dużej mobilizacji 
mieszkańców, wymaganą 
liczbę podpisów pod wnio-
skiem o  referendum udało 
się zebrać w  ciągu trzech 
dni. – Już wtedy wiedzie-
liśmy, że mieszkańcom po-
mysł utworzenia Metropolii 

według proponowanych za-
łożeń bardzo się nie podoba 
i dlatego chcą wypowiedzieć 
się oficjalnie w tej sprawie – 
mówi Mariusz Batorski, rad-
ny Józefowa i pełnomocnik 
grupy inicjatorów. – Infor-
macja o wycofaniu projektu 
to świetna wiadomość, ale 
zakładamy, że autorzy refor-
my nie zrezygnują z pomysłu 
Metropolii. Dlatego uważa-
my, że referendum powinno 
się odbyć – dodaje Batorski.

19 kwietnia  Rada Miasta 
podjęła uchwałę w sprawie 
referendum i  wyznaczy-

ła jego datę na 4 czerw-
ca. – Wiemy, że niektórzy 
mieszkańcy zmienili plany 
urlopowe, żeby móc wy-
powiedzieć się w  sprawie 
Metropolii. Nawet jeśli 
czasowo wycofano projekt 
ustawy, to temat Metropo-
lii powróci – uważa Piotr 
Gąszcz. – Wynik referen-
dum będzie precyzyjną 
informacją dla autorów 
ustawy, jakie jest zdanie 
w tej materii mieszkańców 
Józefowa – dodaje.

- Decyzja posła Sasina jest 
bardzo słuszna – zaznacza 

radny Batorski. –   To jest 
właśnie demokracja - kiedy 
rządzący biorą pod uwagę 
głos obywateli. Referendum 
jest potrzebne, aby władza 
centralna miała pełny obraz 
nastrojów Józefowian – do-
daje radny.

Referendum w  Józefowie 
zostało zaplanowane na 4 
czerwca, władze miasta cze-
kają na decyzję wojewody 
Zdzisława Sipiery.

 
Więcej informacji: Piotr 
Gąszcz, 501 411 732.

WyDarZeNia

reKlaMa

Józefów obstaje 
przy referendum
autorzy projektu ustawy w/s Metropolii Warszawskiej poinformowali dzisiaj 
o wycofaniu  go z Sejmu. To nie zmieniło jednak decyzji mieszkańców 
Józefowa o przeprowadzeniu referendum- Z zadowoleniem przyjęliśmy 
wiadomość o zawieszeniu prac nad ustawą. chcemy jednak, żeby 
referendum w tej sprawie odbyło się w naszym mieście w planowanym 
terminie – mówi Piotr Gąszcz, jeden z inicjatorów akcji referendalnej 
w Józefowie.

Najubożsi 
wyjadą na 
wakacje!
Józefowskie 
dzieci i młodzież 
z rodzin ubogich 
oraz zagrożonych 
patologią 
społeczną 
dostaną 
dofinansowanie 
na letni wyjazd 
na Mazury.

W   oficjalnym zarzą-
dzeniu Burmistrza 
Miasta Józefowa 

znajduje się ogłoszenie 
wyników otwartego kon-
kursu ofert na wsparcie 
realizacji zadania pub-
licznego w zakresie orga-
nizacji wypoczynku letnie-

go dla dzieci i  młodzieży 
z  rodzin ubogich oraz 
zagrożonych patologią 
społeczną z terenu Miasta 
Józefowa w 2017 r. 

Dofinansowanie w  kwocie 
36.000zł zostało przyznane 
Stowarzyszeniu Wspierania 
Inicjatyw Oświatowo – Wy-
chowawczych im. Teresy 
Kras. 

Wszystko realizowane bę-
dzie w ramach zadania pub-
licznego o  nazwie „Kolonie 
na Mazurach”, a  szczegóły 
zostaną określone w  indy-
widualnej umowie zawartej 
z podmiotem – czytamy dalej 
w zarządzeniu z dn. 12 kwiet-
nia. Kwota 36.000zł została 
zabezpieczona w  tegorocz-
nym budżecie.

źródło i grafika: Józefów.pl
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cELEstYNÓw Schroni-
sko dla Bezdomnych Zwie-
rząt zachęca do adopcji jego 
podopiecznych. 

MIkA to ok.5-cio miesięczna 
suczka. Będzie raczej średniej 
wielkości. Jest delikatna i sub-
telna. Z  rezerwą reaguje na 
wszystko co nowe. Pilnie po-
trzebuje domku, by nie zdążyła 
wydorośleć w  schroniskowej 
budzie. 
Nr.42-17

NANook jest młody, ener-
giczny i  bardzo pozytywny. 
Jego magiczne oczy przycią-
gają każdego. Co dzień śpie-
wa nam w schronisku, tęskni 
za wolnością. Potrzebuje ru-
chu, aktywności i miłości bez 
granic. Szukamy dla niego 
doświadczonego opiekuna, 
który zna potrzeby tej rasy 
i wyzwoli Nanooka ze schro-
niskowej klatki.
nr.39/17

tURbo to ok.5-cio mie-
sięczny szczeniak. Życie go 
nie oszczędza. Razem z mamą 
i rodzeństwem trafił do schro-
niska jako psi osesek. Teraz zo-
stał sam, jego rodzina ma już 
swoje kochające domy. Mimo 
to jest radosny i beztroski. Nie 
będzie dużym psiakiem. Nie 
pozwól by wydoroślał w schro-
niskowym boksie!
nr.49/17

Informacje o adopcji:
Schronisko dla Bezdom-
nych Zwierząt w Celesty-
nowie, ul. Prosta 3, tel. 22 
789 70 61, e-mail: adop-
cje@celestynow.toz.pl

PRZYGARNIJ 
MNIE List intencyjny podpisany

28 kwietnia 
(piątek) 
w Urzędzie Miasta 
Otwocka doszło 
do podpisania 
listu intencyjnego, 
którego celem 
jest m.in. walka 
z narkomanią 
wśród młodzieży. 

list został podpisany 
przez Prezydenta 
Miasta Otwocka 
Zbigniewa Szczepa-
niaka, Wiceprezes 

Sądu Rejonowego w  Otwo-
cku Kamilę Różańską, Dy-
rektora Okręgowego Służby 
Więziennej w  Warszawie 
płk Zbigniewa Brzostka oraz 
Komendanta Powiatowego 
Policji w  Otwocku podinsp. 
Huberta Białogrodzkiego. 
Jego celem jest zobowiązanie 
wszystkich stron do realizacji 
wspólnych działań profilak-
tycznych w stosunku do dzieci 
i młodzieży z otwockich szkół 

podstawowych i  gimnazjal-
nych oraz ich rodziców z za-
kresu zapobiegania zjawisku 
używania narkotyków i dopa-
laczy oraz ograniczania in-
nych zjawisk patologicznych.

Od tej chwili wszystkie 
podmioty podpisujące ten 
list będą współpracować 
i  prowadzić działania pre-
wencyjne i przeciwdziałające 
narkomanii wśród nieletnich. 
Dodatkowo przewidziane 
jest promowanie czynni-
ków mających wpływ m.in. 
na ograniczenie zagrożenia, 
wzrost poczucia bezpie-
czeństwa, wskazanie mło-
dym ludziom konsekwencji 
wyborów życiowych, które 
niekiedy mogą kończyć się 
wpadaniem w  uzależnienia 
czy łamaniem prawa. Wszy-
scy sygnatariusze są zgodni, 
że podejmowane przez nich 
działania będą priorytetem, 
jeśli chodzi o przeciwdziała-
nie codziennym zagrożeniom 
wśród dzieci i młodzieży z te-
renu Otwocka. Nie było także 
sprzeciwu, co do tego, że in-
formowanie i profilaktyka są 
jednymi z  najważniejszych 
zasad chronienia dzieci i mło-

dzieży przed uzależnieniami. 
W  dokumencie czytamy 

m.in.:  „(…) Strony przyj-
mują następujące priorytety 
we wzajemnej współpracy: 
wspieranie działalności wy-
chowawczej, edukacja i wy-
chowanie dzieci i młodzieży 

z  terenu Otwocka mające 
na celu poprawę ich bezpie-
czeństwa, przeciwdziałanie 
uzależnieniom i  sytuacjom 
kryzysowym, zapobieganie 
przestępczości w  środowi-
sku młodzieży szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych. (…) 

W celu realizacji niniejszego 
Listu intencyjnego, strony 
podejmą wszelkie prawne 
i faktyczne działania niezbęd-
ne do wykonania wymienio-
nych w nim postanowień.”

źródło: otwock.pl, Gazeta Otwocka

Seria przebitych opon na osiedlu ługi 1

laur Społecznego Zaufania dla gminy Sobienie-Jeziory

Nieznani sprawcy w nocy 
z 21 na 22 kwietnia poprze-
bijali opony w kilkunastu 
samochodach na os. Ługi. 
Policja schwytała już podej-
rzanego.

chuligański akt wanda-
lizmu miał miejsce na 
ul. Lecha. Jak relacjo-

nuje nasz świadek wszystko 
rozegrać musiało się między 

godziną 22.00, kiedy mężczy-
zna zaparkował samochód, 
a 4.00 rano, kiedy ktoś z tego 
samochodu chciał ponownie 
skorzystać. To nie jedyne 
auto zniszczone tamtej nocy, 
ponieważ okazało się, że kil-
kanaście innych pojazdów 
również miało poprzebijane 
lub pocięte opony: albo tylko 
jedną, albo i wszystkie cztery. 

Podejrzany jest już w rękach 

policji i najprawdopodobniej 
zostaną mu przedstawione 
zarzuty o  niszczenie cudze-
go mienia. Wszystkie osoby 
poszkodowane, a  wiedzące 
coś w tej sprawie lub będące 
świadkami dziwnych zda-
rzeń z nocy 21 na 22 kwiet-
nia, proszone są o  kontakt 
z miejscową policją. 

JSz

Instytut Badań Marki 
przyznał gminie Sobienie-
-Jeziory Laur Społecznego 
Zaufania. Ta prestiżowa 
nagroda została przy-
znana samorządowi za 
najwyższą reputacje ryn-
kową wśród konsumentów 
i klientów. 

Nagroda została przyzna-
na gminie Sobienie-Je-
ziory za rzetelność oraz 

najwyższą jakość oferowanych 
produktów i  świadczonych 
usług, wysoki standard obsłu-
gi klienta oraz respektowanie 
praw konsumenta. Co najważ-
niejsze certyfikat jest przyzna-
wany wyłącznie na wniosek 
klientów i konsumentów. Jak 
informują przedstawiciele 
nagrodzonej gminy nie jest 
to tylko forma wyróżnienia, 
ale także pewnego rodzaju 

zapewnienie o dalszej rzetelnej 
pracy i utrzymanie świadcze-
nia usług i obsługi klienta na 
najwyższym poziomie. Certy-
fikat jest ważny przez rok od 
daty wydania.

Laur Społecznego Zaufania 
przyznawany jest od 2016 roku 
i  honorowane są nim przed-
siębiorstwa i instytucje (w tym 
instytucje publiczne) o najwyż-
szej reputacji rynkowej wśród 
konsumentów i klientów oraz 
cieszące się niepodważalnym 
zaufaniem społecznym. Przy-
znawana nagroda nie tylko 
potwierdza renomę i uznanie 
laureatów, ale także jest to do-
stęp do dodatkowych narzędzi 
budowania pozytywnego wize-
runku oraz zaszczytne miejsce 
w  wykazie godnych zaufania 
podmiotów rynkowych.

Źródło: sobieniejeziory.pl, laur.org.pl
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Specjalnie dla naszych czy-
telników wywiad z tegorocz-
ną laureatką konkursu Miss 
Ziemi Otwockiej -Małgorza-
tą Żmudzin.

Przede wszystkim gra-
tuluję wygrania V edycji 
konkursu Miss Ziemi 
Otwockiej

Dziękuję bardzo.

Jakie to uczucie być  naj-
piękniejszą dziewczyną 
w powiecie otwockim?

Czuję się wspaniale. Pod-
niosło to moją samoocenę 
oraz wiarę we własne siły, 
ale jestem pewna, że w na-
szym powiecie jest mnó-
stwo pięknych dziewczyn 
i chciałabym je zachęcić do 
udziału w  tego typu kon-
kursach. Jest to świetna 

przygoda, mogą wiele na 
tym zyskać.

Czy był to twój pierw-
szy konkurs piękności, 
w którym brałaś udział? 
Może masz zamiar wziąć 
udział w innych tego 
typu imprezach?

Tak, był to pierwszy kon-
kurs piękności, w  którym 
brałam udział. Na razie 
skupiam się na półfinale 
Miss Polonia.

Kiedy narodził się 
w twojej głowie po-
mysł wystartowania 
w konkursie Miss Ziemi 
Otwockiej? 

Pomysł zrodził się dosyć 
późno, a właściwie zostałam 
namówiona przez bliską mi 
osobę

Jak myślisz, czemu aku-
rat Ty zdobyłaś ten tytuł?

Trzeba się o to spytać jury, 
ponieważ ono decydowało 
o wyniku. 

Przed Tobą półfinał Miss 
Polonia – jak się z tym 
czujesz? Jak oceniasz 
swoje szanse na wejście 
do finału?

Na razie skupiam się na przy-
gotowaniu do półfinału. Sta-
ram się nie myśleć, co będzie 
dalej, tylko o tym, co jest teraz.

Na scenie w PMDK wyglą-
dałaś na bardzo spokojną 
i opanowaną niczym 
rasowa modelka. W ogóle 
nie zjadał cię stres?

Naprawdę? Dziękuję. W rze-
czywistości byłam bardzo zde-

nerwowana i  w  takim razie 
cieszę się, że osoby patrzące 
z  boku tego nie zauważyły. 
Atmosfera była dosyć napięta.

Niewątpliwie stałaś się 
przy okazji piękną wizy-
tówką regionu otwockie-
go. Jaki masz pomysł 
na promowanie powiatu 
swoją osobą?

Chciałabym brać czyn-
ny udział w wydarzeniach 
kulturalnych oraz charyta-
tywnych, które będą miały 
miejsce w naszym powiecie. 
Z miłą chęcią odwiedzę, np. 
lokalne placówki oświato-
we w celu promowania re-
gionu.

Życzę szczęścia i jeszcze 
raz gratuluję wygranej.

Jan Szczyrek

POWiaT

Wywiad z laureatką V edycji konkursu Miss Ziemi Otwockiej

wywiad z dyrektorem 
konkursu Miss Ziemi otwockiej 
łukaszem płaczkiem
Oprócz naszej 
pięknej Miss 
wywiadu udzielił 
także p. łukasz 
Płaczek – dyrektor 
konkursu Miss 
Ziemi Otwockiej

Czy jest Pan zadowolony 
z przebiegu tegorocz-
nego konkursu Miss 
Ziemi Otwockiej?

Generalnie jestem zado-
wolony. Oczywiście idealnie 
nigdy nie będzie, ale usłysza-
łem wiele bardzo pozytyw-
nych opinii, a to przecież głos 
widzów jest najważniejszy. 
Duża zasługa w tym samych 
dziewcząt, które bardzo pro-
fesjonalnie przygotowały się 
do gali finałowej. Jeszcze raz 
dziękuję im za to.

Skąd pomysł na motyw 
przewodni zaczerpnięty 
z filmów o Jamesie Bon-
dzie?

Ten pomysł chodził za 
mną już od dłuższego czasu. 
Jednak chcąc zrobić finał 
w  klimacie „bondowskim”, 
trzeba było się do tego od-
powiednio przygotować.  

Przede wszystkim zależało 
mi na profesjonalnej sesji 
zdjęciowej finalistek i mogę 
śmiało stwierdzić, że była 
ona bardzo udana. Duża za-
sługa w tym fotograf Tatiany 
Pałuckiej, która wydobyła 
z dziewcząt to, co najlepsze. 
Makijażem zajęły się panie 
z MAKEUPLACE z Lublina 
– jedne z najlepszych wiza-
żystek w Polsce, a za fryzury 
odpowiedzialna była  Anna 
Widłak. Warto podkreślić, 
iż pani Ania jest z nami od 
początku konkursu Miss 
Ziemi Otwockiej. Za styli-
zacje natomiast odpowie-
dzialna była pani Katarzy-
na Gruk.

Znalezienie partnerów 
i przekonanie ich do 
promowania tego kon-
kursu to duża sztuka, 
ale znakomicie się 
Panu udała...

Konkurs Miss Ziemi Ot-
wockiej istnieje już od 
2010 roku, ma wyrobiona 
markę i  z  powodu wyso-
kiego poziomu organiza-
cji gal finałowych na stałe 
wpisał się w kalendarz naj-
lepszych imprez w  powie-
cie otwockim. To na fina-
le Miss Ziemi Otwockiej 
pojawili się m.in. Michał 
Szpak, Monika Lewczuk 

czy Marcelina Zawadzka. 
To w tym konkursie finalist-
ki są przygotowywane przez 
zawodowców zajmujących 
się makijażem i fryzurami, 
a  projektanci strojów są 
znani w środowisku modo-
wym. To wreszcie na gali 
finałowej Miss Ziemi Otwo-
ckiej mieszkańcy powiatu 
mogą zobaczyć prawdziwe 
show z mega oświetleniem 
, wizualizacjami i  świet-
ną choreografią. Krótko 
mówiąc: jest to event, na 
który czeka się cały rok. 
O  wsparcie partnerów nie 
jest łatwo, ale fakt, że jest 
to jedna z najlepszych im-
prez w naszym regionie, na 
pewno pomaga.

Zasiadał Pan, jako dy-
rektor konkursu, w jury. 
To chyba trudne  wybrać 
tę jedną, najpiękniej-
szą dziewczynę?

Rzeczywiście, jak co roku 
wybór jest trudny. Poziom 
uczestniczek imprezy jest 
bardzo wyrównany. Jury 
szukało dziewcząt, które 
będą się liczyć w kolejnych 
etapach konkursu, czyli po-
tencjalnej finalistki Miss 
Polonia. Czas, aby repre-
zentantka ziemi otwockiej 
znalazła się w  finale tego 
ogólnopolskiego konkursu.  

Jak będzie, zobaczymy już 
w lipcu. Mamy 5 dziewcząt 
w  półfinale, więc szansa 
jest duża.

 Czy już są pomysły na 
kolejną edycję? Czego 
możemy się spodziewać?

Na razie zawieszam or-
ganizację konkursu Miss 
Ziemi Otwockiej. Tak jak 
powiedziałem na gali finało-
wej - czekam aż w Otwocku 
powstanie Galeria Kupie-
cka, gdzie będzie można or-
ganizować wiele imprez na 
wysokim poziomie.  Wtedy 
wrócimy do rozmowy. 

Czy chciałby Pan komuś 
podziękować ?

Tak. Chciałem podziękować 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do tak udanej organizacji 
wydarzenia. Dziękuję uczest-
niczkom konkursu za wytrwa-
łość i  sumienność podczas 
przygotowań, dziękuję part-
nerom i firmom, bez których 
konkurs nie doszedłby do 
skutku. Dziękuję patronom 
medialnym za relacje z przy-
gotowań i gali finałowej. Dzię-
kuję panu Staroście Powiatu 
Otwockiego Mirosławowi 
Pszonce oraz Prezydentowi 
Miasta Otwocka – Zbignie-
wowi Szczepaniakowi.  Dzię-

kuję Zarządowi Powiatowemu 
PSL za ufundowanie głównej 
nagrody. Dziękuję osobom, 
które były niewidoczne, ale 
pomagały mi w  organizacji 
konkursu: Paulinie Cybul-
skiej, Marcinowi Piestrze-
niewiczowi, Krzysztofowi 
Szeremecie, Agnieszce Ziem-
kiewicz, Bartłomiejowi Płacz-
kowi, Mateuszowi Raszce, 
Mateuszowi Koczykowi, Ka-
rolinie Przybysz, Gabrieli Jo-
bdzie, Magdalenie Kot, Alek-
sandrze Witos, Annie Witos, 
Rafałowi Pszonce, Judycie 
Paudynie , Karolinie Nowak, 
Agnieszce Czerwieniak, Ka-
rolinie Bogatko, Michałowi 
Niemcowi, Kamilowi Stecowi, 

Patrykowi Malinowskiemu, 
Marcinowi Kociszewskiemu, 
Łukaszowi Strzyżewskiemu, 
Bożenie Gryz, Grzegorzowi 
Siereńskiemu i  Marcino-
wi Koczykowi.

Dzięki Wam finał Miss 
Ziemi Otwockiej 2017 
osiągnął najwyższy po-
ziom organizacji. Jeszcze 
raz wielkie dzięki.

To my dziękujemy za tak 
piękny konkurs i liczymy, że 
wraz z  powstaniem Galerii 
Kupieckiej znowu będziemy 
mogli cieszyć się wyborami 
najpiękniejszych dziewcząt 
w naszym powiecie. 



10 www.iOtwock.info 8-21 maja 2017POWiaT

V Edycja Miss Ziemi otwockiej 
już za nami!

Konkurs Miss Ziemi 
Otwockiej już na 
dobre wpisał się 
w  kalendarz  im-
prez organizowa-

nych w powiecie otwockim. 
Dodam, że najpiękniejszych 
i najbardziej interesujących 
imprez, a  piąta edycja była 
tego najlepszym potwierdze-
niem. Atmosfera podczas gali 
oraz wygląd finalistek dawały 
poczucie bycia co najmniej 
w  Sali Kongresowej Pałacu 
Kultury na wyborach Miss 
Polonia. Wykorzystany przez 
organizatorów leitmotiv ko-
jarzył się z  Wielką Brytanią, 
ponieważ w  tym roku po-
stanowiono przeprowadzić 
finał w  konwencji filmów 
o  słynnym agencie Jamesie 
Bondzie. I tak przy ściemnio-
nych światłach, w rytm pio-
senki ,,Golden Eye” na scenę 
wyszło dwanaście uroczych, 
uśmiechniętych dziewczyn 
ubranych w przepiękne kre-
acje – niektórzy zastanawia-

li się, czy na scenie pojawiły 
się finalistki, czy być może 
wszystkie kobiety agenta 
007. Następnie panie zapre-
zentowały się w biżuterii Boc-
cadamo Jewels oraz odpo-
wiadały na wylosowane przez 
siebie pytania. Musiały m.in. 
wymienić poprzednie laure-
atki Miss Ziemi Otwockiej, 
ocenić, kto był lepszym Bon-
dem: Daniel Craig czy Pierce 
Brosnan, odpowiedzieć,  jaka 
powinna być Miss lub jakie 
wartości są najważniejsze 
w  życiu. Dziewczyny odpo-
wiadały sprawnie, rzeczowo, 
błyskotliwie, a  czasem na-
wet żartobliwie.

Nic tak nie rozpala pub-
liczności podczas konkur-
sów piękności jak dziewczy-
ny w  strojach kąpielowych. 
Temperatura zdecydowanie 
wzrosła, kiedy na scenie po-
jawiły się finalistki w bikini 
firmy Gabbiano. Atmosfera 
niczym na plaży w  Miami, 
zachwyt i  niekończące się 

brawa. Męska część publicz-
ności oniemiała z  zachwytu 
i po raz kolejny można było 
się przekonać o magii kobie-
cych kształtów!

Kiedy wreszcie jurorzy 
udali się na naradę i podej-
mowali ważne decyzje, na 
scenie pojawiła się gwiazda 
wieczoru, czyli młoda pio-
senkarka Monika Lewczuk. 
Razem z zespołem zaprezen-
towała publiczności swoje 
największe przeboje, a  wy-
stęp był tak udany, że zgro-
madzeni goście poprosili 
o bis. Publiczność nagrodziła 
artystkę gromkimi brawami, 
a kiedy zaczęły one cichnąć, 
był to sygnał dla organiza-
torów, że przyszedł czas na 
ogłoszenie werdyktu. Oczy-
wiście najważniejszy to ten 
wyłaniający laureatkę Miss 
Ziemi Otwockiej 2017, ale 
przyznano jeszcze nagrody 
I i II wicemiss, Miss Fitness, 
Miss Active i Miss Pięknego 
Uśmiechu.  Drugą wicemiss 

została Kinga Paduch, ty-
tuł I  wicemiss otrzymała 
Hanna Gumowska, która 
jednocześnie zgarnęła tytu-
ły Miss Fitness i Miss Pięk-
nego Uśmiechu. Natomiast 
nagroda Miss Active została 
przyznana Edycie Dąbrow-
skiej.  Napięcie rosło i chy-
ba nie było w  sali nikogo, 
kto z  niecierpliwością nie 
wyczekiwałby na wyłonie-
nie tej najpiękniejszej. Żeby 
jeszcze podgrzać atmosferę, 
na scenę wyszedł przedsta-
wiciel konkursu Miss Polonii 
i oznajmił, że zwyciężczynie 
oraz kandydatki Aleksandra 
Michalec i  Magdalena Dy-
mek (te dwie na zasadzie,, 

dzikiej karty’) wezmą udział 
w półfinałach wyborów Miss 
Polonia 2017. Potem już bez 
zbędnych ceregieli dyrektor 
konkursu Łukasz Płaczek 
wraz z  laureatką z  zeszłego 
roku Magdaleną Kot ogłosi-
li, że Miss Ziemi Otwockiej 
2017 została Małgorzata 
Żmudzin, mieszkanka So-
bieni Szlacheckich. Zwycięż-
czyni otrzymała w  nagrodę 
m.in. telewizor i  voucher 
o wartości 400zł.

Jeszcze długo nie będą 
milknąć echa tegorocznej 
edycji Miss Ziemi Otwo-
ckiej. Świetna organizacja, 
ciekawy motyw przewodni, 
bardzo dobrzy partnerzy fi-

nału, ale przede wszystkim 
istotne jest, że wszystkie 12 
finalistek zaprezentowało 
się na najwyższym pozio-
mie. Ich uroda i wdzięk po-
kazuje wyraźnie, że znakiem 
rozpoznawczym regionu 
otwockiego nie powinny 
być jedynie sosny i  klimat, 
ale także piękne dziewczy-
ny. Jako partnerzy imprezy 
gratulujemy wszystkim fi-
nalistkom, a najmocniej lau-
reatkom sobotnich wyborów. 
Jury naprawdę musiało pod-
jąć bardzo trudną decyzję, bo 
naszym zdaniem na koronę 
zasługiwała każda!

Jan Szczyrek

22 kwietnia w PMDK w Otwocku odbył się finał 5. edycji 
konkursu Miss Ziemi Otwockiej. Ten wieczór najlepiej 
zapamięta Małgorzata Żmudzin, która otrzymała tytuł 
najpiękniejszej dziewczyny powiatu otwockiego.

Na pierwszym planie od prawej – II wicemiss Kinga Paduch; Miss Ziemi Otwockiej 
2017 - Małgorzata Żmudzin; I wicemiss, Miss Fitness i Miss Pięknego Uśmiechu - 
Hanna Gumowska.
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Ruszyło „Otwockie Kino dla 
MAM”. Pod takim właśnie 
tytułem Otwockie Centrum 
Kultury zainaugurowało pro-
jekt stworzony na potrzeby 
młodych rodziców, nie tylko 
mam. 

Kto nie lubi kina? Nie 
twierdzę, że wszyscy 
lubią, ale ja akurat nie 

znam nikogo, kto nie korzysta 
z  tej rozrywki. Niestety, nie-
którzy - ze względu na wiek 
swoich dzieci- mają ograni-
czone możliwości obejrzenia 
filmu na sali kinowej. OCK, 
wychodząc naprzeciw tej gru-
pie mieszkańców, zorganizo-
wało pierwszy seans filmowy 
w otwockim Teatrze im. S. Ja-
racza. Pomysłodawczynią jest 
otwocczanka - Dominika Rei-
mer (prywatnie: specjalista ds. 
marketingu i PR). Pokaz odbył 
się w środę - 26 kwietnia.

Warto zaznaczyć, iż pojawili 
się również partnerzy tej ini-
cjatywy. Obok medialnych, 
na czele z „iOtwock.info”, to 
właściciele pobliskiego Skle-
pu Dziecięcego „BOBAS” 
oraz sali zabaw „Olele” z Jó-
zefowa. Pierwsi ufundowali 
przewijak (świetnie wkom-

ponowany kolorystycznie 
w  foyer teatru), drudzy zaś 
zorganizowali kącik dla 
maluchów, gdzie uśmiech-
nięta pani Ola proponowała 
w  czasie seansu opiekę nad 
dziećmi, zajmując je rysun-
kiem i malowaniem twarzy. 
Wcześniej każdy mógł się 
wziąć kolorowy balonik (to 
te pękające w trakcie seansu). 
Kącik cieszył się ogromnym 
powodzeniem, a w rozmowie 
telefonicznej z właścicielem 
„Olele” usłyszałem, że będzie 
się rozrastał, zgodnie zresztą 
z sugestiami młodych mam. 

Film obejrzało ok. 40 osób 
dorosłych, jak wspomniałem 
wcześniej, nie tylko mam. 
Świadomie przeżywane ojco-
stwo dało się zauważyć i tutaj. 
Zauważyłem również dwójkę 
seniorów. Nieprzypadkowy 
był również wybór tytułu: 
„Tajemnica Filomeny”. Film 
opowiadał historię kobiety, 
która jako młoda, niedoj-
rzała, pozbawiona wsparcia 
osoba zrzekła się opieki nad 
swoim synem. Po latach po-
stanawia odnaleźć dziecko, 
które zostało adoptowane. 
Wiem, że film się spodobał, 
ponieważ miałem możliwość 

rozmowy z kilkoma mamami 
po seansie. Były zachwycone 
pomysłem i  zadeklarowały 
uczestnictwo w  kolejnych 
edycjach. Bo trzeba wie-
dzieć, że „Otwockie Kino dla 
MAM” wystartowało i  nie 
zamierza lądować. W każdą 
ostatnią środę miesiąca OCK 
wraz z pracownikami nasze-
go teatru zaprasza na seans 
filmowy. Kolejny odbędzie 
się w środę 31 maja, o godz. 
11.00. Znamy też tytuł kolej-
nego filmu - będzie to „Teoria 
wszystkiego”, biografia ge-
nialnego naukowca Stephe-
na Hawkinga. Organizatorzy 
serdecznie zapraszają. 

Sławomir Wąsowski

25 kwietnia w Konstancinie-
-Jeziornej doszło do pod-
pisania umowy o przeka-
zaniu dotacji na wykonanie 
koncepcji „Turystycznego 
zagospodarowania Doliny 
Środkowej Wisły zwanej 
Urzeczem”. Sygnatariu-
szami tego dokumentu byli 
przedstawiciele Otwocka, 
Józefowa, Karczewa 
i Góry Kalwarii.

Jeszcze na początku 
kwietnia bardzo dużo 
na temat Urzecza 
i  jego kultury mogli-
śmy dowiedzieć się 

na Łurzyckiej Wielkanocy 
zorganizowanej w OSP w Ot-
wocku Wielkim. W kontekście 
historyczno-kulturowym było 
to bardzo ciekawe doświad-
czenie. Jednak ważną sprawą 
jest także zagospodarowanie 
terenów nadwiślańskich 
i dostosowanie ich do współ-
czesnych czasów. Dlatego 
pod koniec kwietnia w Kon-
stancinie-Jeziorna doszło do 
podpisania umowy o przeka-
zaniu dotacji na turystyczne 
zagospodarowanie tzw. Urze-
cza. Cały plan będzie współfi-
nansowany przez wszystkich 
partnerów, a nad realizacją za-

dania będzie odpowiedzialna 
gmina Konstancin-Jeziorna. 
Niewykluczone, że w  planie 
będzie także ubieganie się 
o  zewnętrzne środki na ten 
cel. W ramach przedsięwzię-
cia o  nazwie „Turystyczne 
zagospodarowanie Doliny 
Środkowej Wisły zwanej 
Urzeczem” powstaną po obu 
stronach Wisły ścieżki pieszo-
-rowerowe oraz liczne atrak-
cje turystyczne, z których ko-
rzystać będą mogli zarówno 
przyjezdni jak i  mieszkańcy. 
Niewątpliwe realizacja tego 
planu stworzy szanse na duży 
rozwój dla przedsiębiorców 
– wiadomo, że w  miejscach 
o dużym zainteresowaniu tu-
rystów powstają różnego ro-
dzaju restauracje, bary oraz 
inne punkty gastronomiczne 
czy agroturystyczne. To także 

szansa dla wypromowania 
tzw. kultury łurzyckiej i nad-
wiślańskich gmin. 

Na spotkaniu obecni byli 
reprezentanci: Otwocka 
(prezydent Zbigniew Szcze-
paniak), Józefowa (zastępca 
burmistrza Marek Banaszek 
oraz skarbnik Halina Siwek), 
Karczewa (burmistrz Włady-
sław Łokietek), Góry Kalwa-
rii oraz dwóch warszawskich 
dzielnic - Wilanowa i Wawra. 
Podpisanie umowy dotacyj-
nej jest zobowiązaniem jesz-
cze z października 2016 roku, 
kiedy to w Konstancinie-Je-
ziornej podpisany został list 
intencyjny w  sprawie tury-
stycznego zagospodarowania 
i promocji Doliny Środkowej 
Wisły - Urzecza. 

Jan Szczyrek

WyDarZeNia
reKlaMa

Kino dla MaM

Zagospodarowanie 
Urzecza przez 
nadwiślańskie samorządy
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„Misiek w NowyM 
Jorku” 
Źle się dzieje na biegunie! 

Chciwy przedsiębiorca pla-
nuje wybudować tam sieć 
centrów handlowych i osiedli 
mieszkaniowych. Już teraz na 
północy pojawiają się tłumy 
turystów, śmiecąc i zakłócając 
spokój zwierzakom. Poczciwy 
niedźwiedź polarny, zwany 
przez wszystkich Miśkiem, 
dostaje arcytrudne zadanie. 
Ma wyruszyć do Nowego 
Jorku - siedziby biznesme-
na - i  zniechęcić ludzi do 
zasiedlania Arktyki. W  nie-
bezpiecznej misji towarzyszy 
mu trójka kompletnie nieob-
liczalnych lemingów…

8 maja (poniedziałek)  
godz.18:00, WCK filia 
Anin, ul. V Poprzeczna 
13, bilet 5 zł

„PowtórNie 
NarodzoNy” 
Gemma odbiera telefon od 

dawno niewidzianego przy-
jaciela z Sarajewa: w  jednej 
z tamtejszych galerii ma się 
odbyć wystawa zdjęć amery-
kańskiego fotografa Diego, 
który zginął w czasie wojny 
w Bośni. Gemma zabiera ze 
sobą 16-letniego syna i wsia-
da do pierwszego samolotu 
lecącego z  Rzymu do Sara-
jewa. Znajome miasto przy-
wołuje obrazy z przeszłości: 

razem z  Gemmą wracamy 
do czasów jej młodości, pło-
miennego romansu z Diego, 
który był miłością jej życia, 
i  dramatycznych wyborów, 
których musiała dokonać 
i  które ukształtowały ją 
jako człowieka. Tłem losów 
Gemmy i  Diego jest wojna 
w Bośni i oblężenie Sarajewa, 
z którego przed laty udało się 
jej wydostać razem z maleń-
kim synkiem…

Przejmująca opowieść o mi-
łości skonfrontowanej z okru-
cieństwem wojny.

15 maja (poniedziałek)  
godz.18:00, WCK  filia 
Anin, ul. V Poprzeczna 
13, bilet 5 zł

kINo ZA RoGIEM

kULtURALNE FIsZkIcoŚ dla ducha, coŚ dla ciała

koszyczek 
z szydełka
Klub Kobiet Miejskich za-

prasza na kolejne spotkanie, 
tym razem poświęcone sze-
roko pojętemu zagadnieniu 
szydełkowania. Motywem 
przewodnim będą koszyki 
– nauczycie się, z czego i  jak 
zrobić przepiękny koszyczek, 
np. na drobiazgi. Wstęp wol-
ny, obowiązują zapisy: 22 789 
22 84 lub e-mail: agnieszka.
jung@mokjozefow.pl. 

9 maja (wtorek), godz. 
10.00, wstęp wolny
MOK Józefów, ul. Wy-
szyńskiego 1

 kaNciasty Mickie-
wicz i figury

Miejski Ośrodek Kultu-
ry w  Józefowie zaprasza na 
„Sztukę dla dorosłych” – piąt-
kowe spotkanie odbędzie się 
pod hasłem „XX wiek – kan-
ciasty Mickiewicz i figury „na 
wylot”, czyli co nieco o rzeź-
bie XX-go wieku.”. Poznacie 
odpowiedzi na  pytania jak 
m.in.: Czy w rzeźbie najważ-
niejszy jest tylko kształt? 
W  czym najlepiej rzeźbić? 
Czy rzeźba kubistyczna jest 
w stanie wzruszyć?

Uczestnicy spotkają się z   
takimi artystami jak: Xawe-
ry Dunikowski, Henry Moore 
i Constantin Brancusi! Wstęp 
wolny. 

12 maja (piątek), godz. 
18.00, wstęp wolny
MOK Józefów, ul. Wy-
szyńskiego 1

góry i goryle
Do wszystkich wielbicieli 

podróży ! Już 12 maja cze-
ka Was  czwarte  spotkanie 
z  cyklu „Podróże na krańce 
świata”. „Gabon, Sao Tome 
– góry, goryle, szympansy, 
mandryle” to  autorska pre-
lekcja multimedialna oraz 
opowieść miłośnika Afryki 
i fotografa Roberta Gondka. 
Wstęp wolny. 

12 maja (piątek), godz. 
18.00, wstęp wolny
MOK Józefów, ul. Wy-
szyńskiego 1

italiaNo 
show
To koncert w  wykonaniu 

Matteo Mazzucca. W progra-
mie znalazły się najpiękniej-
sze włoskie przeboje m.in. 
„Volare”, „Azzurro”, „Che 
sara” i wiele innych. Matteo 
Mazzucca to urodzony w Rzy-
mie artysta, który uczył się 
śpiewu u najlepszych nauczy-
cieli z Włoch, Stanów Zjed-
noczonych, Irlandii i Kanady. 
Wstęp wolny. 

13 maja (sobota), godz. 
18.00, wstęp wolny
MOK Józefów, ul. Wy-
szyńskiego 1

U grubego Joska,…
… czyli bal na Gnojnej to 

program kabaretowy w wy-
konaniu kabaretu „Szczęśli-
wa sześćdziesiątka”.

Akcja toczy się w  słynnej 
przedwojennej knajpie, któ-
ra jest miejscem spotkań śro-
dowiska warszawskich cwa-
niaków i typów spod ciemnej 
gwiazdy. „U Grubego Joska” 
przebywają również przekup-
ki, panie lekkich obyczajów, 
a także przedstawiciele wyż-
szych sfer. Wstęp wolny. 

14 maja (sobota), godz. 
18.00, wstęp wolny
MOK Józefów, ul. Wy-
szyńskiego 1

flis festiwal
Miejsko - Gminny Ośrodek 

Kultury w Karczewie zaprasza 
na Flis Festiwal, czyli Spot-
kanie Kultur Nadrzecznych. 
W programie - po stronie Kar-
czewa m.in.: stoisko promocyj-
ne Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Karczewie, występ 
ludowego zespołu „Sołtysi”, wy-
stawa Towarzystwa Przyjaciół 
Karczewa, prezentacja Stowa-
rzyszenia Eko Patrol Karczew 
(oznakowane samochody oraz 
tablica informacyjna doku-
mentująca działalność stowa-
rzyszenia). Wstęp wolny.

13 maja (sobota), g. 
14.00, wstęp wolny, Wi-
ślana łacha w Karczewie

zdrowy weekeNd
Zapraszamy na niezwykle 

pouczający weekendowy 
cykl spotkań ze specjalista-
mi od zdrowego żywienia. 
W piątek będzie można wziąć 
udział w wykładzie centrum 
dietetycznego Naturhouse pt. 
„Zbilansowana dieta kluczem 
do długowieczności”. Po 
prelekcji chętni skorzystają 
z  bezpłatnej analizy składu 
ciała wraz z  omówieniem 
wyników przez dietetyka. 
Każdy ze słuchaczy będzie 
mógł wziąć udział w konkur-
sie z wyjątkowymi nagrodami 
Naturhouse oraz zakupić in-
spirującą książkę kulinarną 
„Gotuj zdrowo i ze smakiem”. 
Wstęp wolny. 

19 maja (piątek), 
godz. 18.00, wstęp 
wolny
MOK Józefów, ul. 
Wyszyńskiego 1

ŻyJ świadoMie
Sobota to już dzień 

drugi „Zdrowego 
weekendu” i  spotkanie 
z przedstawicielami koncepcji 
żywieniowej Vianesse w wy-
kładzie pt. „Odkryte terapie 
– żyj świadomie”. W trakcie 
spotkania przedstawiony 
zostanie produkt, który w na-
turalny sposób pobudza nasz 
organizm do „samonaprawy”: 
oczyszczenia, regeneracji 
i  prawidłowego dożywienia 
na poziomie komórkowym 
i  tym samym wytworzenia 
własnej immunoterapii. 
Wstęp wolny.

Tego samego dnia (ok. 
godz. 18) czeka Was jesz-
cze spotkanie z  Agnieszką 
Węgiel – trenerem rozwoju 
osobistego, psychologiem 
oraz autorką blogu o rozwo-
ju osobistym. Wykład pt. „To 
wszystko przez stres, czyli 
drożdżówko przytul mnie” 
wyjaśni, dlaczego mózg po-
dejmuje decyzję wbrew na-
szej woli i dlaczego pomimo 
postanowień nie potrafimy 
zmienić własnych przyzwy-
czajeń. Ponadto w programie 
promocja najnowszej książ-
ki Agnieszki Węgiel pt. „Jak 

nie masz w głowie, to masz 
w  biodrach” (z  możliwością 
zakupu).  Wstęp wolny. 

20 maja (sobota), godz. 
17.00, wstęp wolny
MOK Józefów, ul. Wy-
szyńskiego 1

sMakowite dźwięki
Zwieńczeniem  „Zdrowego 

weekendu” będzie spektakl 
muzyczny pt. ,,Kobieta do zje-
dzenia” w wykonaniu Magdy 
Smalary z  ze-
s p o ł e m . 
J e s t 
to 

muzyczna wycieczka m.in. 
po różnych smakach, dietach, 
witaminach, owocach czy wa-
rzywach. Wstęp 10 zł.

21 maja (niedziela), 
godz. 18.00, wstęp 
płatny
MOK Józefów, ul. Wy-
szyńskiego 1

czarNy 
głos 
w białyM 
kostiuMie
Przed nami 

druga edycja 
koncertu „Blues 
w  Teatrze”. Tym 
razem Otwockie 
Towarzystwo Blu-
esa i Ballady wraz 
z Teatrem im. St. 
Jaracza zapra-
szają na koncert 
wokalistki i multi-
instrumentalistki 
- Magdy Piskor-
czyk z  zespołem. 
Magda to wielo-
krotnie nagra-
dzana wokalistka 

śpiewająca dojrzałym, ni-
skim, „czarnym” głosem oraz 
instrumentalistka grająca 
m.in. na gitarach : akustycz-
nej, elektrycznej, basowej czy 
instrumentach perkusyjnych. 
Jest również dwukrotną pół-
finalistką międzynarodowe-
go konkursu wykonawców 
bluesowych IBC w Memphis 
(USA) oraz siedmiokrotnie 
była wybierana Polską Woka-
listką Roku przez czytelników 

kwartalnika „Twój Blues”. 
Oj, będzie się dzia-

ło. Bilety 30zł 
(przedsprze-

daż), 35zł 
(w  dniu 

k o n -
c e r -
t u ) , 

25zł (członkowie). Sprzedaż 
w  Teatrze (ul. Armii Krajo-
wej 4) i  w  siedzibie OTBiB 
(CopyShop ul. Karczewska 
15A). Zapraszamy.

14 maja (niedziela), 
godz. 18.00, wstęp 
płatny, Teatr im. Stefana 
Jaracza, Otwock, ul. 
Armii Krajowej 4

źródło: www.magdapiskorczyk.net
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w cieniu teklińskiej cegielni
W połowie 
odległości między 
stacją kolejową 
w Otwocku 
a złożami gliny 
w okolicy Wólki 
Mlądzkiej aldoph 
Goldman założył 
i uruchomił w 1894 
roku cegielnię 
i nazwał ją Teklinek 
od imienia żony – 
Tekli.

cegielnia Teklinek 
stanęła na bardzo 
dużej polanie po-
łożonej po lewej 
stronie dawnej 

drogi wiązowskiej. Zanim po-
wstał budynek, ułożono tor 
kolejki wąskotorowej, który 
prowadził od stacji kolejowej, 
wzdłuż ulicy Samorządowej 
( zaczynała się wówczas od 
ulicy Warszawskiej), dalej 
w lewo przez zagajniki aż do 
cegielni. Materiały i urządze-
nia dla budowanej cegielni 
Teklinek sprowadzane były 
frachtem kolejowym na sta-
cję, skąd dostarczano je na 
miejsce wózkami kołowymi 
ciągniętymi przez konia po 
powstałym torze. Natomiast 
transport gliny ze złóż przy 
szosie lubelskiej w  Wólce 
Mlądzkiej odbywał się po 
innym torze.

Janina Gawryjałek (dziś 
Gniadek ) w 1920 roku ma-
jąc trzy lata, zamieszkała 
wraz z rodzicami w Teklinie 
nieopodal cegielni Adolpha 
Goldmana. Nic zatem dziw-
nego, że z  tym miejscem 
wiążą się jej najlepsze wspo-
mnienia z  lat dziecinnych 
i  młodzieńczych, którymi 
chętnie się dzieli.

Odwiedziłem panią Jani-
nę w jej mieszkaniu przy ul. 
Żeromskiego, w  willi z  lat 
trzydziestych „Moje złotko” 
pobudowanej z  teklińskiej 
cegły za sprawą Krystyny So-
sińskiej. Jeszcze przed wojną 
willa została sprzedana Leo-
kadii Kucharskiej, która wraz 
z mężem aktorem pomieszki-
wała w niej latem.

Z  niewielkiej sieni wszed-
łem do kuchni, gdzie panią 
Janinę zastałem przy tar-
ciu ziemniaków na placki. 
– Już kończę, proszę wejść 
do pokoju i chwilę poczekać 
– powiedziała na powita-
nie. Nie była zaskoczona, bo 
wcześniej swoją wizytę z nią 
uzgodniłem. Chciała wi-
dać ugościć po staropolsku 
w  myśl powiedzenia „czym 
chata bogata, tym rada”, więc 
tarła ziemniaki, by uraczyć 
gościa plackami. Po chwili 
przyszła, a raczej przykuśty-
kała na chorych nogach, na 
stole postawiła placki, a sama 
przycupnęła na brzegu łóżka.

- Będąc podlotkiem, za-
częłam pracować w cegielni, 
czyniąc różne posługi – roz-
poczęła swoją opowieść pani 
Janina. – Przewracałam 

suszącą się na placu cegłę, 
stemplowałam znakiem 
firmowym „Teklinek”, a nie-
co później dano mi zajęcie 
w kuchni, gdzie z innymi ko-
bietami gotowałam obiady 
dla dzieci pracowników. Było 
gwarno i wesoło, bo razem ze 
mną w cegielni pracowało aż 
dziewiętnaście panien, więc 
chłopcy, gdy tylko mogli, 
kręcili się przy nas, zagadu-
jąc i  dowcipkując. Wszyscy 
czekaliśmy sobotniego faj-
rantu, gdy mogliśmy wziąć 
,,tygodniówkę”, wystroić się 
i bawić na specjalnie wyzna-
czonym przez właściciela 
placu. Tańczyliśmy i  robili-
śmy nieraz pokazy teatralne 
aż do białego rana. Wcześniej 
takie zabawy organizowa-
ne były w niedzielę, ale pan 
Goldman stwierdził, że w po-
niedziałek pracownicy są za 
mało zwinni i wciąż ziewają. 
Kazał zatem przenieść je na 
soboty, co pasowało wszyst-
kim, bo w  niedzielę można 
było odpocząć, iść na spacer 
do Mlądza albo do Otwocka, 
pojechać po torach tramwa-
jem konnym.

Pani Janina przerwała swo-
ją sentymentalną opowieść, 
bo ktoś zapukał do drzwi.

- Proszę wejść – zawołała 
głośno gospodyni, a  ciszej 
dodała, że to jej nowy sąsiad 
Andrzej Ryfczyński, którego 
dziadek, pan Całka, powoził 
bryczką Goldmana, a wcześ-
niej służył pod Piłsudskim. 
Pan Andrzej, znany świno-
ujski fotograf, sprowadził 
się do Otwocka kilka mie-
sięcy temu do domu, który 
wybudował na ojcowiźnie 
obok działki dziadka otrzy-
manej od Goldmana za do-
brą i ofiarną pracę.

- Pan Goldman dbał o pra-
cowników – stwierdziła pani 
Janina. – Zimą, gdy cegielnia 
nie szła, wszystkim swoim 
stałym pracownikom płacił 
70 zł miesięcznie i  dodat-
kowo dawał mąkę, cukier, 

dżemy...W  lecie pracować 
mógł każdy, kto tylko chciał 
i nie był leniwy, bo zamówień 
na cegłę i kafle było bardzo 
dużo. Cegła wyrabiano ręcz-
nie -  na specjalne życzenia 
-  i mechanicznie. Były trzy 
duże sznajdery, w  których 
mieszano glinę przywożoną 
wózkami konnymi z okolicz-
nych wyrobisk, a  następnie 
innymi wózkami albo tacz-
kami rozwożono do stano-
wisk, gdzie maszyna lub też 
pracownicy zapełniali nią 
formy. Następnie cegła ukła-
dana była na placu, ale pod 
dachem, gdzie schła i dopiero 
później wypalano ją w piecu – 
tłumaczyła pani Janina.

- Cegielnia Teklinek była 
czynna do wojny, ale powsta-
łe wokół niej budynki i  go-
spodarstwa utworzyły osadę 
Teklin, która istnieje po dziś 
dzień – wtrącił do rozmowy 
pan Andrzej. - Z cegły wytwa-
rzanej w cegielni pobudowa-
nych jest wiele otwockich 
domów i willi. Niektóre, jak 
willa „Moje złotko”, stoją do 
dziś. Inne zestarzały się albo 
zostały rozebrane, podobnie 
jak cegielnia Teklinek. Są 

jednak ludzie, którzy dobrze 
pamiętają cegielnię. Niedaw-
no rozmawiałem z  panem 
Mieczysławem Paśniczakiem, 
który wypalał w piecu cegłę, 
a  z  kolei Cecylia Żurawska, 
mieszkająca przed wojną z ro-
dzicami w domku na wzgórzu, 
wspomina tętniącą życiem 
cegielnię i   jej smutny upa-
dek. Podobnie jak Kazimierz 
Szymański, który był jednym 
z  czterech, co w  1957 kładli 
komin, czyli ostatni widoczny 
ślad po cegielni – podkreślił 
Andrzej Ryfczyński.

Z tego, co pamięta pani Ja-
nina, Niemcy w czasie wojny 
urządzili sobie w budynkach 
cegielni magazyny, bo rezy-
dowali w szpitalu nieopodal, 
gdzie leczyli swoich żołnierzy. 
- Pracowałam tam w kuchni 
wraz z innymi Polkami. Pod 
koniec wojny cegielnię i szpi-
tal zajęli żołnierze radzieccy. 
Najgorsze dla cegielni stało 
się po wojnie. Szaber był 
tak zmasowany, że na placu, 
prócz komina, nie zostało 
nic. - Pani Janina zamilkła 
i ręką otarła łzy. Z Andrzejem 
nie przerywaliśmy ciszy, jaka 
zapanowała nagle w pokoju.

- Pod koniec lat 30-tych pan 
Goldman przestał się udzielać 
– wróciła po chwili do wspo-
mnień pani Janina. - Mówiło 
się, że cegielnię sprzedał, ale 
zostali w niej udziałowcami, 
a może nawet zarządzającymi, 
jego synowie - Kazimierz i Ig-
nacy. Produkcja cegły nie była 
już tak duża jak wcześniej. 
Ludzie mniej się budowali, bo 
ceny wszystkiego rosły z dnia 
na dzień, więc pieniądze wy-
dawano głównie na żywność. 
Pan Kazimierz miał jednak 
nadzieję, że kryzys minie 
i cegła znów będzie się dobrze 
sprzedawała. Zginął w pierw-
szych miesiącach wojny, za-
strzelony przez Niemców, 
gdy wiózł szosą lubelską cegłę 
do klienta.

 Tak kończy się historia 
rodziny przedsiębiorców 
niemieckiego pochodzenia 
-  Goldmanów i ich cegielni 
„Teklinek”. Pozostały jedynie 
zalane wodą glinianki zwane 
po dziś dzień Dołami Gold-
mana i osada Teklin, a w niej 
wiele ludzi, którzy związani 
byli z cegielnią.

Andrzej Kamiński
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UKS Wilki mają już 
na swoim koncie 
zorganizowaną 
nie jedną imprezę 
sportową i jak na 

„wyjadaczy” przystało w za-
nadrzu był plan „B” – dwu-
dniowe zmagania rolkarzy 
przeniesione zostały pod 
dach – do sali gimnastycz-
nej Gimnazjum ( jeszcze) nr 
4 w  Otwocku. Dzięki temu 
każdy z  uczestników mógł 
być pewien takich samych 
warunków jak konkurenci, 
a  to bardzo ważne, bowiem 
silny wiatr mógłby zwiewać 
kubeczki podczas rywaliza-
cji we freestyle’u  (pierwszy 
dzień), a kałuże uniemożliwić 
rozegranie bladecross’u (wi-
dowiskowe ściganie na spe-
cjalnym torze). Oczywiście ze 

względu na taką zmianę nie 
udało się zorganizować wie-
lu atrakcji towarzyszących, 
jak np. warsztaty rolkarskie 
prowadzone przez „Wilki”, ale 
każdy, kto był i widział przy-
zna mi rację: atmosfera oraz 
emocje w niczym nie ucier-
piały. To „wilczy” pewniak, 
do którego już przywykliśmy 
bez względu na miejsce za-
wodów.

Maraton emocji
Zawody z nazwy sugerowa-

ły, że mają charakter lokalny, 
jednak szybko zweryfikowała 
to lista startowa… W otwo-
ckiej „czwórce” zameldowało 
się 101 rolkarzy z takich miast 
jak Warszawa, Poznań, Biały-
stok, Rzeszów. Nie zabrakło 
oczywiście reprezentantów 

z  naszego terenu, czyli Ot-
wocka, Józefowa i  Karcze-
wa. Pierwszy dzień zmagań 
to freestyle, który rozpoczął 
się od Speed Slalomu. Po-
mimo że długość rozbiegu 
uległa skróceniu (ze wzglę-
du na mniejszą salę gimna-
styczną w  stosunku do boi-
ska), emocji nie brakowało, 
a  walka była niezwykle za-
cięta. Wśród juniorek dwa 
pierwsze miejsca przypadły 
zawodniczkom Szkółki Rol-
kowej Wodzu (Patrycja Naj-
da, Justyna Tęczar), a  brąz 
zdobyła „Wilczyca” Julia Za-
wadzka. Najlepszy juniorem 
natomiast okazał się Rafał 
Tokarzewski (UKS Wilki). 
Bardzo ciekawie wygląda-
ła też rywalizacja seniorów, 
bowiem odbyła się ona bez 

podziału na płeć (mała licz-
ba zawodników). Ostatecznie 
podium wyglądało następu-
jąco: Monika Oczkowska, 
Tomasz Jeziorek, Marcin Bu-
jacz. W kolejnej konkurencji 
rozgrywanej tego dnia, czyli 
Battle Slalom tym razem brą-
zowy medal wśród juniorów 
wywalczył Rafał Tokarzew-
ski (UKS Wilki). Ostatnią 
rozegraną konkurencją tego 
dnia był Free Jump, czyli 
skok nad tyczką. Karolina 
Jałocha z  UKS Wilki wy-
walczyła brązowy medal, 
pokonując wysokość 85 cm. 
Wśród mężczyzn najlepszy 
był faworyt, nr 1 w rankingu 
WSS, Daniel Żukowski (125 
cm). Należy tutaj zaznaczyć, 
że Freestyle Slalom był roz-
grywany w  ramach World 
Slalom Series  (punkty zdo-
byte przez zawodników będą 
wliczone do światowego ran-
kingu Freestyle’u World Sla-
lom Series). 

Drugi dzień zawodów to 
Bladecross, czyli niezwy-
kle widowiskowy wyścig na 
specjalnie przygotowanym 
do tego torze – wszystko 
w  ramach Mazowieckiej 
Ligi Bladecross. Tegoroczną 
„wilczą” nowością był fakt, 
że kwalifikacyjne przejazdy 
mierzone były elektronicz-
nie. Wśród najmłodszych 
dziewczynek najwyższy laur 
zdobyła Oliwia Ambroziak, 
a wśród chłopców zwyciężył 
Jakub Kostrzewa. W najlicz-
niejszej kategorii wiekowej 
- Junior D dziewczyn - bez-

konkurencyjna okazała się 
Nadia Jeziorek, a   kategorii 
Junior D chłopców najwyższe 
miejsce na podium należało 
do Adama Sitki z  Rzeszo-
wa. W roczniku 2006-2007 
wśród dziewcząt pierwsze 
miejsce zajęła Justyna Tę-
czar, a  wśród chłopców - 
Kuba Orzechowski. Junior 
B kobiet zdominowały za-
wodniczki z Otwocka: Kasia 
Gzyl, Marika Jeziorek i Klara 
Nazorek zajęły całe podium. 
Wśród mężczyzn najlepszy 
okazał się Rafał Tokarzew-
ski. W kategorii Junior A ko-
biet wystartowały co prawda 
jedynie trzy zawodniczki, ale 
świadomość bezpośredniej 
walki o medale tylko podkrę-
ciła rywalizację. Złoty medal 
przypadł Julii Zawadzkiej. 
Wśród rodziców najlepsza 
okazała się Dorota Hibner, 
a spośród ojców złoto zdobył 
Daniel Kotzian. Tego dnia 

odbyły się również warszta-
ty z pierwszej pomocy prze-
prowadzone przez przyja-
ciół Wilków, czyli Fundację 
Ochotnicza Grupa Ratowni-
cza Musso4x4.

Muszę przyznać, że pomi-
mo niesprzyjającej pogody 
„Bitwy Świdermajerowe” 
należy uznać za zakończone 
sukcesem. Na uznanie za-
sługuje sprawna organizacja 
i  szybka decyzja o  zmianie 
miejsca zawodów. Reszta to 
była formalność – popular-
ność rolek rośnie z  każdym 
dniem, właśnie dzięki takim 
inicjatywom sportowym jak 
ta. Cieszy również fakt, że 
zawodnicy klubu UKS Wilki 
odnoszą coraz większe suk-
cesy na zawodach rangi nie 
tylko ogólnopolskiej, z dumą 
reprezentując swoje miasto. 
Brawo, oby tak dalej.

Wakul

SPOrT

Bitwa z żywiołem
Przyznacie mi chyba rację, jeśli stwierdzę, że nawet najlepiej zorganizowaną 
zabawę czy zawody w plenerze może zepsuć…pogoda. Trudno spędzać 
czas w rodzinnej atmosferze czy przeżywać sportowe emocję, gdy z nieba 
leje deszcz, a wiatr „urywa” głowy. Pogoda chciała również zepsuć 
jedną z najważniejszych sportowych imprez tego kwartału, czyli „Bitwy 
Świdermajerowe”, ale… zapomniała, że z Wilkami się nie zaczyna!


