
9 LISTOPADA 2018

• Za ciastka do aresztu - s. 3
• Rusza Otwocki Budżet Obywatelski - s. 4
• Wyniki II tury wyborów - s. 5
• Niezwykły koncert na Kresach - s. 11
• Wisła Dziecinów liderem - s. 21

9 LISTOPADA 2018 NR 27 ISSN 2545-0301 www.iOtwock.info
KARCZEW S. 10

Kto najbardziej 
lubi kurczaki?

AKTUALNOŚCI

CENA 2,50 zł 
w tym 8 % VAT

HISTORIA S. 22-23

Szlakiem  
niepodległości 
po powiecie 
otwockim

OTWOCK S. 8 POWIAT S. 11-13
Gdzie świętować  
11 listopada?
Bogaty program obchodów 
100-lecia niepodległości  
w gminach - sprawdź gdzie 
się wybrać, by godnie uczcić 
tę rocznicę. 

Sprawdź  
swoją  
wątrobę 
- bezpłatne 
badania 

Przez nieuczciwych sprzedawców prądu, coraz większa liczba oszukanych seniorów musi płacić kary  
sięgające nawet kilku tysięcy złotych. Jak się nie dać naciągaczom podpowiada UOKiK. - czytaj s. 2

Uwaga na sprzedawców prądu!



9 LISTOPADA 2018

Sławomir 
Wąsowski
dziennikarz

Paweł
Ajdacki

dziennikarz

Maciej
Wakuliński
dziennikarz

Andrzej 
Idziak

dziennikarz

Andrzej 
Kamiński

dziennikarz

Kazimiera 
Zalewska

redaktor
naczelna

KONTAKT DLA CZYTELNIKÓW:        redakcja@iOtwock.info       www.iOtwock.info        tel.: 513 978 841

2 KRONIKA

Adres redakcji: 
05-400 Otwock, 
ul. Wawerska 1 lok. 8
tel.: 513 978 841
redakcja@iOtwock.info

Wydawca: 
Media-Info Sp. z o.o. 
Redaktor naczelny:
Kazimiera Zalewska
Korekta: Jolanta Wakulińska

Zespół redakcyjny: Andrzej Kamiński, 
Andrzej Idziak, Maciej Wakuliński, 
Sławomir Wąsowski, Paweł Ajdacki
Kolportaż: Emilia Paśniczek, 
tel. 512 230776

Reklama: Renata Krawczyk,
tel.: 694 448 439
reklama1@iOtwock.info
Dorota Hajwos, tel.: 513 432 119
reklama2@iOtwock.info

Wszelkie prawa, w tym Autora i Wydawcy, zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów 
 oraz zastrzega sobie prawo do dokonywania skrotów w publikowanych listach. Redkacja nie odpowiada za treść ogłoszeń.

Jak podaje oficer praso-
wy KPP Otwock, nadkom. 
Daniel Niezdropa, w ciągu 
pięciu dni funkcjonariusze 
odnotowali 108 wykroczeń 
drogowych, dotyczących 
przekroczenia prędkości. 
W tym, zatrzymano pra-
wo jazdy 24 kierowcom 
za przekroczenie prędko-
ści o więcej niż 50 km/h  
w obszarze zabudowanym. 
Dwóch kierowców utraciło 
uprawnienia za stworzenie 
zagrożenia w ruchu drogo-
wym. Przebadano ponad 
1000 kierujących na obec-
ność alkoholu, ujawniając 
14 (w tym 10 rowerzystów) 
nietrzeźwych (powyżej 
0,5 promila) oraz jednego  
w stanie „wskazującym” 
(poniżej 0,5). Ze względu 
na zły stan pojazdu, zatrzy-
mano też 18 dowodów reje-
stracyjnych.

W czasie wspomnianych 
pięciu dni doszło w naszym 
powiecie do 23 kolizji dro-

Urząd Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów 
notuje bardzo dużą licz-
bę skarg na nieuczci-
wych sprzedawców, któ-
rzy naciągają klientów na 
zmianę dostawcy prądu  
i gazu. Urząd może nakładać 
na nich kary finansowe, ale  
w praktyce skuteczność 
tego narzędzia okazała się 
niewystarczająca. Dlate-
go zaproponował zmiany 
prawne – chce, aby umowę 
dotyczącą zmiany dostawcy 
energii można było zawie-
rać wyłącznie w wybranych 
punktach stacjonarnych. 

– Oszustwa przy zmia-
nie dostawcy, szczególnie 
wśród osób starszych, są 
ostatnio dość dużym pro-
blemem. Najczęściej przy-
chodzi ładnie ubrany młody 
człowiek i mówi, że jest od 
dotychczasowego dostaw-
cy, a tak naprawdę repre-
zentuje zupełnie innego. 
Oszukuje, że sprawa doty-
czy tylko zmiany dotychcza-
sowej umowy, a skłania do 
podpisania zupełnie nowej. 
Koniec końców, taka star-
sza osoba musi zapłacić 
karę za odstąpienie od do-
tychczasowego dostawcy, 
a nowy okazuje się nie być 
wcale tańszy. Próba powro-
tu do starego dostawcy koń-
czy się tym, że trzeba zno-
wu zapłacić odstępne albo 
iść na drogę sądową, co 
dla starszych konsumentów 
jest uciążliwe i kosztowne. 
Tracą nieraz po kilkaset zło-
tych, a nawet sumy od 2 tys. 
zł wzwyż – mówi agencji in-
formacyjnej Newseria Biz-
nes Marek Niechciał, prezes 
Urzędu Ochrony Konkuren-

Uwaga  
na sprzedawców prądu
Przybywa liczba skarg na nieuczciwych sprzedawców 
prądu. Oszukani klienci muszą płacić kary sięgające 
nawet kilku tysięcy złotych.

cji i Konsumentów.
Sprzedawcy – domo-

krążcy kuszą zapewnienia-
mi, że nowe oferta jest lep-
sza i tańsza, ale w praktyce 
okazuje się ona dużo droż-
sza. Mogą też pojawić pod 
pretekstem wizyty „pana 
z elektrowni” czy wymiany 
licznika na nowy i podsu-
nąć dokumenty do podpisu.

Często bywa też tak, że 
starsi ludzie przez dłuższy 
czas w ogóle nie orientują 
się, że na skutek oszustwa 
zmienili dostawcę energii, bo 
w podstawionym im formula-
rzu nazwa dotychczasowe-
go była wyłuszczona dużą 
czcionką, a nowego – ukry-
ta małymi literami gdzieś 
pod koniec tekstu. Problem  
w takich formularzach stano-
wi też skomplikowany język 
czy szereg odnośników, np. 
do regulaminu, tabeli opłat, 
dodatkowych klauzul, etc.

Część klientów orientu-
je się, że dokonała zmia-
ny, dopiero po otrzymaniu 
pierwszego rachunku za 
prąd i gaz od nowego do-
stawcy. Powrót do starego 
dostawcy na dotychczaso-
wych zasadach najczęściej 
okazuje się niemożliwy bez 
konieczności zapłacenia 
wysokiego odstępnego.

UOKiK przypomina, że, 
aby nie dać się oszukać 
nieuczciwym sprzedaw-
com, należy zawsze uważ-
nie czytać podsuwane do 
podpisu dokumenty oraz 
domagać się ich kopii. Dla 
bezpieczeństwa dobrze 
jest również sprawdzić 
sprzedawcę bądź, prosząc 
o jego dane oraz identyfi-
kator. 

Podsumowanie akcji „Znicz 2018” 
na drogach powiatu otwockiego

Pierwsze dni listopada, to czas, kiedy odwiedzamy groby naszych bliskich zmar-
łych. Wiąże się to ze wzmożonym ruchem pojazdów, nie tylko w okolicach cmenta-
rzy. Stąd, od 12 lat, policja prowadzi akcję „Znicz”. Jej celem jest zapewnienie bez-
pieczeństwa na terenie całego kraju, ze wskazaniem na polskie drogi. W ramach 
akcji, w dniach od 31.10 do 4.11, w powiecie otwockim działania prowadziło 265 
policjantów drogówki i prewencji. Pracowali systemie trzech zmian. To m.in. dzięki 
ich zaangażowaniu, na naszych drogach nie odnotowano żadnej ofiary śmiertelnej.

gowych oraz 3 wypadków, 
w których ucierpiało 6 osób.

- 1.11 (czwartek), ok. 
godz. 11.15, w Karczewie 
na DW nr 801, doszło do 
zderzenia opla z motocy-
klem. Pojazdami kierowały 
dwie kobiety. Do szpitala 
z obrażeniami ciała trafiła 
motocyklistka, mieszkanka 
gminy Sobienie Jeziory.
- 2.11 (piątek), ok. godz. 
9.00, na ul. Nadwiślańskiej 
w Józefowie, zderzyły się 
trzy pojazdy: dwie skody  
i dostawcze iveco. Do szpi-
tala trafiły dwie kobiety: kie-
rująca skodą i pasażerka 
drugiej osobówki.
- 4.11 (niedziela), ok. 
godz. 12.00, w Człeków-
ce na DK nr 50, doszło do 
zderzenia hondy z audi. Do 
szpitala, z obrażeniami cia-
ła, trafił kierowca audi oraz 
jego pasażer. Obrażeń do-
znała również pasażerka 
hondy.

Pocieszającym jest fakt, 

że służby nie odnotowały 
w tych dniach poważniej-
szych zakłóceń ładu pu-
blicznego oraz kradzieży, 
czy włamań do samocho-
dów.

Oczywiście, każdy wy-
padek wiąże się z trudnym 
doświadczeniem poszko-
dowanych i ich rodzin. Trze-
ba jednak podkreślić, że  
w powiecie otwockim, dzię-
ki wytężonej pracy naszych 
funkcjonariuszy i zapew-
ne rozsądkowi znakomi-
tej większości kierujących 
pojazdami, nie było ofiar 
śmiertelnych. Jak podaje 
Biuro Ruchu Drogowego 
KGP, w tegorocznej akcji 
„Znicz”, na terenie całego 
kraju, odnotowano 408 wy-
padków, w których zginęło 
50 osób, a 502 zostały ran-
ne. W sumie zatrzymano 
1299 pijanych kierowców. 
To statystyka nieco „lep-
sza” w porównaniu z ro-
kiem ubiegłym.

Sławomir Wąsowski

fot. KPP Otwock
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Jak podaje oficer pra-
sowy KPP Otwock, po-
licjanci podczas patrolu 
zwrócili uwagę na mężczy-
znę, który zachowywał się 
dość nerwowo we wnętrzu 
samochodu. Mundurowi 
postanowili zweryfikować 
swoje podejrzenia. Okaza-
ło się, że w aucie znajdu-
ją się zabronione prawem 

Z informacji na stronie 
KPP Otwock wiadomo, że 
wszystko zaczęło się od 
zgłoszenia kobiety, która 
obawiała się agresywne-
go zachowania własnego 
pijanego syna. Dyżurny 
komisariatu w Karczewie 
przekazał zgłoszenie funk-
cjonariuszom z zespołu pa-
trolowo-interwencyjnego, 
a ci od razu pojechali na 
miejsce.

Widok policjantów naj-
wyraźniej zdenerwował 
mężczyznę. Policjanci wy-

Za ciastka do aresztu
Zawodowa intuicja 
otwockich kryminalnych 
zaowocowała zatrzyma-
niem przestępcy narkoty-
kowego, którego działal-
ność przywodzi na myśl 
niepoprawną politycz-
nie francuską komedię 
sprzed paru lat pt. “Bab-
cia Gandzia” (czyżby na-
śladowca?).

rośliny, czyli konopie in-
dyjskie oraz susz marihu-
any. Nerwowy kierowca to 
26-letni otwocczanin. Dal-
sze działania służb mia-
ły miejsce w mieszkaniu 
mężczyzny. Znalezisko  
w samochodzie okazało 
się tylko czubkiem góry lo-

dowej, a raczej „zielonej”. 
W mieszkaniu bowiem 
znaleziono kolejne rośli-
ny, ścięte łodygi, liście, jak  
i końcowy produkt w posta-
ci marihuany. Całość trafiła 
do policyjnego depozytu. 
Łącznie zabezpieczono 
ponad 4 kilogramy suszu 

marihuany oraz prawie 10 
kilogramów łodyg i ziela 
konopi. „Zaaresztowane” 
zostały również podejrza-
ne ciastka, które mogą za-
wierać niedozwolone sub-
stancje odurzające. 

Zatrzymany mężczyzna 
trafił do policyjnego aresz-

tu. Ze względu na ilość 
substancji zabronionych do 
sprawy włączył się również 
prokurator. Za posiadanie 
znacznej ilości marihuany 
podejrzanemu grozi kara 
nawet 10 lat pozbawienia 
wolności.

SW

Alkohol, narkotyki i awantura domowa
Kolejny zatrzymany za posiadanie narkotyków - 36-letni karczewianin - znacznie 
pogorszył swoją sytuację próbując skorumpować policjantów.

czuli w mieszkaniu podej-
rzany zapach, który mógł 
pochodzić z palonej mari-
huany.

Po sprawdzeniu odzie-
ży 36-latka, okazało się, 
że miał on przy sobie folio-
wą torebkę z zielonym su-
szem. Późniejsze badanie 
narkotesterem i ważenie 
wykazało, że było to ponad 
5 gramów marihuany.

Podczas przewożenia 
podejrzanego do komendy, 
zaproponował on policjan-
tom kilka tysięcy złotych, 

w zamian za uwolnienie. 
Oferta poskutkowała jed-
nak kompletnie odwrotnie 
do oczekiwań delikwenta 
- funkcjonariusze stanow-
czo odmówili i przewieźli 
zatrzymanego do policyj-
nego aresztu. Zanim go 
osadzili, 36-latek dmuch-
nął w alkometr. Urządzenie 
wykazało, że miał prawie 
1,5 promila alkoholu w or-
ganizmie.

Kolejne czynności pro-
cesowe z podejrzanym pro-
wadzono w otwockiej pro-

kuraturze, gdzie 36-latek 
usłyszał dwa zarzuty karne, 
nielegalnego posiadania 
narkotyku w postaci ma-
rihuany oraz zarzut karny 
złożenia obietnicy wręcze-
nia korzyści majątkowej po-

licjantom. Podejrzany może 
niebawem odpowiedzieć 
przed sądem. Za samą tyl-
ko korupcyjną „propozycję” 
grozi mu kara do 8 lat po-
zbawienia wolności.

Red.

Zwłoki  
w Józefowie

Pożar 
na Zakopiańskiej

W piątek (2.11) ok. 
godz. 15.00 wybuchł po-
żar na ul. Zakopiańskiej  
w Otwocku. W płomieniach 
stanął jednorodzinny bu-
dynek o drewnianej kon-
strukcji. Na szczęście nikt z 
domowników nie ucierpiał. 

Wszyscy mieszkańcy 
byli już na zewnątrz, kie-
dy na miejsce przybyły 
służby ratownicze: straż, 
pogotowie energetycz-

W piątek (2.11) po-
licja odebrała zgłosze-
nie zaniepokojonego 
mężczyzny. 

Jego ojciec nie otwie-
rał mieszkania przy ul. 
Wroniej w Józefowie. 
Przed godz. 19.00 pod 
wskazany adres przyby-
ła policja, straż i zespół 
ratownictwa medyczne-
go. Służby dostały się do 

środka, wybijając szybę 
w oknie. Niestety, po-
twierdziły się najgorsze 
przypuszczenia. Męż-
czyzna, mieszkaniec 
Józefowa, lat 64, już nie 
żył. Zwłoki zostały za-
bezpieczone przez pro-
kuratora, który będzie 
teraz badał szczegóły 
tego zdarzenia.

SW

ne i policja. Odcięto dopływ 
energii elektrycznej do bu-
dynku i strażacy rozpoczęli 
akcję gaśniczą. Podano dwa 
prądy wody na palącą się 
ścianę i część poddasza. 
Po opanowaniu ognia stra-
żacy użyli piły spalinowej. 
Wycięto niektóre drewniane 
elementy budynku celem 
weryfikacji. Następnie ca-
łość przejrzano okiem kame-
ry termowizyjnej. Jak mówi 

rzecznik otwockiej straży 
mł. kpt. Maciej Łodygow-
ski, to praktyka stosowa-
na przy niemal wszystkich 
pożarach. Elektroniczny 
sprzęt „widzi” to, czego 
nie ma szans dojrzeć go-
łym okiem człowiek.

Cała akcja trwała 1,5 
godziny. Uczestniczyło 
w niej 6 zastępów straży, 
tj. 25 ratowników.

SW

fot. KPP Otwock

fot. KPP Otwockfot. KPP Otwock
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LITEWSKIE PRZYSMAKI  
POPRAWIĄ CI NASTRÓJ

Projekt można zgłosić 
na formularzu papierowym 
w Urzędzie Miasta, prze-
syłając na adres UM bądź 
elektronicznie przez stronę 
www.budzetobywatelski.
otwock.pl.  

Pula środków do rozdys-
ponowania przez miesz-
kańców to 1 660 000 zł. 
Podobnie jak w ubiegłym 
roku będzie ona podzielona 
w ramach 5 progów kwoto-
wych:
1. 600 000 zł - maksymal-
nie jeden projekt,
2. 300 000 zł - maksymal-
nie 2 projekty (przy wyko-

Otwocki Budżet Obywatelski 2019

rzystaniu progu 1)
3. 150 000 zł - maksymal-
nie 2 projekty (przy wyko-
rzystaniu progu 1 i 2 ) ,
4. 50 000 zł - maksymalnie 
2 projekty (przy wykorzy-
staniu progów I i 2 i 3),
5. 20 000 zł. - maksymalnie 
3 projekty (przy wykorzy-
staniu progów 1 i 2 i 3 i 4) 

Propozycje projektów do 
realizacji w ramach Budże-
tu Obywatelskiego może 
zgłosić każdy mieszkaniec 
Otwocka, który ukończył 16 
lat i który zbierze podpisy 
co najmniej 30 osób.

Do realizacji można 

zgłosić projekty inwesty-
cyjne i nieinwestycyjne, np. 
takie jak: budowa, moder-
nizacja lub remont elemen-
tu infrastruktury miejskiej; 
działanie mające na celu 
poprawę warunków życia i 
funkcjonowania mieszkań-
ców; wydarzenie o cha-
rakterze prospołecznym, 
kulturalnym, oświatowym, 
sportowym, edukacyjnych, 
ekologicznym, innowacyj-
nym, prorozwojowym.

Należy pamiętać, że 
zgłaszane projekty muszą 
być zgodne z prawem oraz 
mieścić się w granicach za-

dań i kompetencji gminy, a 
z efektu realizacji projektu 
będą mogli korzystać wszy-
scy mieszkańcy Otwocka.

Głosowanie mieszkań-
ców na projekty, które po-
myślnie przejdą weryfikację 
formalną i merytoryczną, 
rozpocznie się 28 stycznia 
2019 roku i trwać będzie do 
11 lutego 2019 roku. W gło-

sowaniu może wziąć udział 
mieszkaniec Otwocka, któ-
ry ukończył 16 lat.

Wyniki głosowania 
mieszkańców mają być 
podane do 28 lutego 2019 
roku.

Szczegółowe zasady i 
formularze do pobrania na 
stronie otwock.pl w zakład-
ce Budżet obywatelski.

1 660 000 zł w przyszłorocznym budżecie Otwocka mają do rozdysponowa-
nia mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego. Projekty będzie można 
składać od poniedziałku 26 listopada 2018 r. przez dwa tygodnie - do 10 
grudnia 2018 r. Głosowanie i podanie jego wyników przewidziane jest już na 
pierwsze miesiące przyszłego roku.

Dziękuję za to, że tak 
wiele osób zaufało i mnie, i 
mojej wizji rozwoju Otwoc-
ka. Niestety, mój konku-
rent - zawodowy polityk - 
był w swojej argumentacji 
bardziej przekonujący.

Dziękuję wszystkim, 
którzy czynnie wspierali 
mnie w tej krótkiej, ale in-
tensywnej kampanii.

Gratuluję zwycięzcy i 
mam nadzieję, że będzie-
my mogli razem przez nadchodzące 5 lat pracować 
wspólnie dla dobra naszego miasta i jego mieszkańców.

 
To jednak nie koniec walki o lepszy Otwock. W radzie 

miasta będę postulował o realizację naszego programu 
i deklaruję konstruktywne wsparcie dla podobnych ini-
cjatyw nowo wybranego prezydenta.

 
Ireneusz Paśniczek

Szanowni Państwo,

My jednakże mamy 
powody do zadowolenia, 
bo przygotowane dla nas 
sondaże przedwyborcze 
- przed I i drugą II tura wy-
borów w Otwocku - okazały 
się bliskie rzeczywistości, 
choć były przeprowadzo-
ne przez Mediaten Sp. z 
o.o. na stosunkowo małej 
grupie respondentów (500 
osób).

Sondaże 
a rzeczywistość

Chyba każdy zdaje sobie sprawę, że sondaże przedwyborcze są obarczone po-
dobnym błędem jak prognoza pogody. W obydwu przypadkach nie sposób mieć 
pewności, że przewidywanie się sprawdzi.

W pierwszym sondażu 
wskazywaliśmy Ireneusza 
Paśniczka i Jarosława Mar-
gielskiego jako kandydatów 
na prezydenta Otwocka z 
najwyższym poparciem - i 
rzeczywiście ci dwaj pano-
wie przeszli do drugiej tury, 
choć Paśniczek z niższym 
od przewidywanego wyni-
kiem. W drugim sondażu 
- głosy zapytanych miesz-

kańców rozkładały się rów-
nomiernie na obydwu kan-
dydatów i była spora grupa 
niezdecydowanych. Osta-
tecznie wynik głosowania 
w drugiej turze pokazał, 
że obydwaj panowie mieli 
duże poparcie w elektora-
cie: Jarosław Margielski ok. 
55,2% , a Ireneusz Paśni-
czek - ok. 44,8%. 

Red.

W delikatesach 
ADRIA (Otwock, Kar-
czewska 23) znajdziesz 
niepospolite smakołyki 
prosto z Litwy. Jakie? 
Po pierwsze: tradycyjne 
sery litewskie - twaro-
gi robione ze świeżego 
mleka, pieczone lub wę-
dzone z dodatkami ziół 
i przypraw, takich jak 
czosnek, kminek, papry-
ka, cebula. Takie sery 
można serwować samo-

dzielnie jako przystawkę: 
na zimno lub  podgrzane, 
albo jako dodatek do sa-
łatek czy innych dań. Ale 
faktycznie same smakują 
świetnie, chociaż jeszcze 
lepiej z litewskim piwem, 
kwasem chlebowym albo 
cydrem. W Adrii można 
nabyć wyjątkowy litewski 
cydr gruszkowy o delikat-
nym smaku i przyjemnym, 
słodkim zapachu. 

Wielbiciele śledzi z kolei 

z pewnością nie zawiodą 
się litewską ofertą - Zigmas 
to niby klasyczne śledzie  
w oleju, ale jakość zna-
komita. Do nich polecamy 
także litewskie ciemne 
chleby pieczone na natu-
ralnym zakwasie, sycące  
i wyraziste w smaku. 

W każdy czwartek w Ad-
rii - świeża dostawa chle-
bów z Litwy. Sery, śledzie, 
piwa, kwasy i cydry dostęp-
ne w ciągłej sprzedaży. 
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Mieszkańcy Otwocka, 
Józefowa i Karczewa 4 
listopada 2018 w II turze 
wyborów samorządo-
wych wybrali: Jarosła-
wa Margielskiego (l. 31) 
na prezydenta Otwocka, 
Marka Banaszka (l.54) na 
burmistrza Józefowa i Mi-
chała Rudzkiego (l. 27) na 
burmistrza Karczewa.

W Otwocku średnia fre-
kwencja wyborcza wyniosła 
49,59%. Spośród uczestni-
ków głosowania 9369 oso-
by (55,21%) poparły Jaro-
sława Margielskiego (KW 

Margielski, Banaszek, Rudzki
PiS), a 7602 (44,79%) - Ire-
neusza Paśniczka (KWW 
Ireneusza Paśniczka). 

W Józefowie frekwen-
cja wyborcza we wszyst-
kich obwodach była ponad 
50-procentowa (średnia- 
54,91%). Na Marka Ba-
naszka (KW Dla Miasta) 
zagłosowało 5667 miesz-
kańców miasta (69,93% 
głosów), a na kontrkandy-
data Mateusza Rojka (KW 
PiS) - 2437 osób (30,07%).

W Karczewie frekwen-
cja wyborcza wahała się od 
45% do 78% (ze średnią 
56,22%). Więcej mieszkań-

ców tej gminy - dokładnie 
3864 osoby, czyli 57,71% 
- zdecydowało, że chce, 
aby burmistrzem został Mi-

chał Rudzki (KWW Michała 
Rudzkiego Razem dla Gmi-
ny Karczew). Kontrkandy-
data Władysława Łokietka 

(KWW Twoja Wspólnota 
Samorządowa) poparły 
2832 osoby (42,29%).

Red.

Ćwiczenia RENEGADE/
SAREX-18

W dniu 14 listopada br., w godzinach 09.00-14.00 
odbędą się ćwiczenia „RENEGADE/SAREX-18”,w ra-
mach których przeprowadzony zostanie trening sys-
temu ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniach 
uderzeniami z powietrza. Tego dnia za pośrednictwem 
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 
zostaną uruchomione syreny alarmowe, a także cen-
trale powiatowe i miejskie systemy wczesnego ostrze-
gania oraz systemy wykrywania i alarmowania ludno-
ści.

Ćwiczenia wojskowe 
pod kryptonimem 

ANAKONDA-18
W dniu 15 listopada 2018 r. na terenie gminy Kołbiel 

zostanie przeprowadzony epizod praktyczny pn. „Ewa-
kuacja ludności z obszarów zagrożonych działaniami 
militarnymi na terenie wojewodztwa mazowieckiego”.

Pierwsze dni listopada 
to czas, kiedy wielu z nas 
jest w drodze. Pamiętaj, 
to ile masz punktów kar-
nych możesz sprawdzić 
online. I najważniejsze: 
prowadź tak, by nie zdo-
być nowych!

Profil Zaufany – musisz 
go mieć, by sprawdzić swo-
je punkty karne bez wizyty 
na komisariacie. Jeśli już go 
masz – świetnie, jeśli nie – 
założysz go szybko, prosto 
i bez wychodzenia z domu. 
Najprostszym ze sposobów 
- ale nie jedynym - zaloże-
nia Profilu Zaufanego jest 
poprzez serwisy bankowe 
w: PKO BP, ING Bank Ślą-
ski, Bank Millennium, Inte-
ligo, Bank Pekao. mBank, 
BZWBK oraz w serwisie 
Envelo.

Bez Profilu Zaufanego 

Sprawdź swoje punkty karne online!
daleko nie ujedziesz

Profil Zaufany pozwala 
potwierdzić Twoją tożsa-
mość w sieci. Chodzi o to, 
żeby nikt nie mógł się pod 
Ciebie podszyć. Ważna in-
formacja: możesz spraw-
dzić tylko swoje punkty 
karne. Nie ma szans, by 
sprawdzić ile punktów ma 
ktoś inny.

Jak to zrobić?

Jeśli masz już swój Profil 
Zaufany wejdź na stronę 
na portalu Obywatel.gov.pl 
umożliwiającą sprawdzenie 
punktów karnych. Co dalej?
 Kliknij przycisk Sprawdź 
swoje punkty karne.
 System przeniesie cię na 
stronę Profilu Zaufanego. 
Zaloguj się na swoje konto.
Po zalogowaniu system 
przeniesie Cię z powrotem 

do serwisu obywatel.gov.pl.
Informacja o Twoich punk-
tach karnych wyświetli się 
od razu.
 Możesz ją pobrać w for-
macie PDF i wydrukować 
— jeśli chcesz. Taki wydruk 
ma charakter informacyj-
ny — nie jest to dokument 
urzędowy. Oznacza to, że 
sąd albo urząd może nie 
uznać takiego dokumentu 
(np. jako dowód w spra-
wie). Jeśli potrzebujesz 
urzędowego zaświadcze-
nia o punktach karnych, do-
staniesz je w komisariacie 
policji.
Baza danych jest aktuali-
zowana raz dziennie, więc 
wyświetlona informacja 
może się zmienić. Dlatego 
jeżeli masz wątpliwości, 
sprawdź swoje punkty kar-
ne jeszcze raz, na przykład 
następnego dnia.
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W ten sposób wojsko 
chce uczcić pamięć bo-
haterów, którzy walczyli  
o wolność. Na cmentarzach 
Mazowsza spoczywają 
szczątki żołnierzy AK, ale 
także powstańców stycznio-
wych, czy listopadowych. 
Żołnierze nie tylko sprzą-
tali groby, ale także zapa-
lili znicze pamięci. Opieka 
nad grobami zmarłych żoł-
nierzy na stałe wpisze się 
w ich działania. Ta piękna 
idea to nie tylko patriotycz-
ny obowiązek, ale przede 
wszystkim chęć okazania 
szacunku oraz pragnienie, 
by pamięć o zmarłych boha-
terach tliła się w umysłach 
Polaków, jak te zapalone na 
ich grobach znicze.

Szczególnie ważnym 
miejscem dla żołnierzy  

Terytorialsi 
pamiętali  

o bohaterach
Żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorial-
nej odwiedzili groby żołnierzy Armii Krajowej na tere-
nie południowego Mazowsza. Terytorialsi uporządko-
wali mogiły, złożyli kwiaty oraz zapalili znicze. Uczcili 
również pamięć bohaterów w Muzeum Żołnierzy Wy-
klętych i Więźniów Politycznych PRL.

z 6 Mazowieckiej Bryga-
dy Obrony Terytorialnej 
jest Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych i Więźniów Po-
litycznych PRL. To w tym 
miejscu zginął patron bry-
gad- rotmistrz Witold Pilecki.  
W przededniu Święta Zmar-
łych, żołnierze OT oddali 
cześć i chwałę bohaterom 
również w tym miejscu. Żoł-
nierze wyklęci należeli do 
najdzielniejszych żołnierzy 
Rzeczypospolitej. Skazani 
na niepamięć i złą sławę, 
pozostali wzorem postawy 
obywatelskiej. Dziś, trady-
cje, dorobek i wartości Żoł-
nierzy Wyklętych, z dumą 
przejmują żołnierze naj-
młodszej formacji polskich 
sił zbrojnych. - Wojska 
Obrony Terytorialnej.

Aleksandra Wic

W Sądzie Rejonowym 
w Otwocku przy ul. Armii 
Krajowej 2 na parterze 
budynku  w Biurze Ob-
sługi Interesanta została 
uruchomiona usługa Wi-
deotłumacza języka mi-
gowego, która gwarantuje 
osobom niedosłyszącym 
lub niesłyszącym stały 
dostęp do profesjonalne-
go tłumacza języka mi-

Wideotłumacz w sądzie
gowego. Niesłyszący In-
teresant podczas wizyty 
w Biurze Obsługi Intere-
santów Sądu Rejonowego 
w Otwocku będzie miał 
możliwość koordynowania 
własnych spraw osobiście, 
bez udziału pełnomocnika. 
Wprowadzone rozwiąza-
nie umożliwi pracownikowi 
biura, nawiązanie połącze-
nia z tłumaczem za po-

średnictwem specjalnego 
programu i kamery. Tłu-
macz za pośrednictwem 
komputera będzie porozu-
miewał się z osobą głuchą 
i z pracownikiem biura.

W sobotę i niedzielę, 10 
i 11 listopada, będą się 
odbywały zgromadzenia 
publiczne i przemarsze, 
związane z obchodami 
Święta Niepodległości. 
Tramwaje i autobusy po-
jadą objazdami. Zachę-
camy pasażerów, aby w 
tych dniach podróżowali 
metrem.

11 listopada
W Święto Niepodległo-

ści pasażerów komunika-
cji miejskiej czeka wiele 
zmian tras autobusów 
i tramwajów. Tego dnia 
pociągi metra na linii M1 
będą kursowały wg so-
botniego rozkładu jazdy, 
wraz z kursami nocnymi. 
Na linii M2, w godzinach 

Listopadowe święto 
w komunikacji ZTM

11.00 – 21.00 podziemna 
kolej będzie jeździła z czę-
stotliwością 5 – 6 minut. 
Poza tymi godzinami bę-
dzie obowiązywał rozkład 
sobotni z kursami nocnymi.

Tego dnia wprowadzone 
będzie wzajemne honoro-
wanie biletów Warszaw-
skiego Transportu Pu-
blicznego i przewoźników 
kolejowych. 

Zgromadzenia i marsze
11 listopada w Warsza-

wie odbędzie się kilka zgro-
madzeń publicznych i mar-
szów. Tramwaje i autobusy 
komunikacji miejskiej nie 
będą jeździły nie tylko na 
trasach przemarszów, ale 
i na ulicach poprzecznych.

Poniedziałek 12 listopa-

da w komunikacji
W poniedziałek 12 li-

stopada Warszawski 
Transport Publiczny bę-
dzie funkcjonował według 
zmienionych rozkładów 
jazdy. Autobusy będą kur-
sowały według rozkładów 
jazdy dnia świątecznego; 
autobusowe linie L we-
dług rozkładów sobot-
nich. W liniach nocnych 
w nocy z 11 na 12 listo-
pada będzie obowiązywał 
sobotni rozkład a z 12 na 
13 listopada niedzielny.  
W metrze i tramwajach bę-
dzie obowiązywał sobotni 
rozkład jazdy (ale bez 
nocnych kursów metra),  
a w pociągach Szybkiej 
Kolei Miejskiej rozkład 
dnia powszedniego.
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Młody wirus, 
stary problem

Wirus HCV został odkry-
ty stosunkowo niedawno, 
dlatego wszelkie działania 
mające na celu jego zwal-
czanie, zostały wprowa-
dzone dopiero w ostatnich 
25 latach. W grupie ryzyka 
są, m.in.:  osoby, które były 
wielokrotnie hospitalizowa-
ne, regularnie korzystają 
z zabiegów medycznych, 
np. u stomatologa, z usług 
salonów kosmetycznych, 
salonów fryzjerskich czy 
tatuażu. Do zakażenia 
może dojść w przypadku 
naruszenia ciągłości skóry, 
gdy do organizmu osoby 
niezakażonej dostanie się 
choć odrobina krwi, w któ-
rej znajduje się wirus HCV. 
Największe ryzyko przenie-
sienia zakażenia występuje 
tam, gdzie nie są zacho-
wane najwyższe standar-
dy higieny oraz sterylizacji. 
Należy pamiętać o tym, że 
niektóre zachowania, ta-
kie jak dożylne zażywanie 
narkotyków lub ryzykow-
ne zachowania seksualne, 
również zwiększają praw-
dopodobieństwo zakaże-
nia.

Twój wybór
„WZW typu C przez wiele 
lat nie musi dawać żadnych 
specyficznych objawów. 
Bardzo często jest to zwy-
kłe zmęczenie, bóle sta-

NFZ Mazowsze zaprasza panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ra-
mach „Programu profilaktyki raka piersi”!

Zbadaj się, czy jesteś  
zakażony wirusem HCV

Trwa akcja ogólnopolska profilaktyczna, w ramach której można bezpłatnie skorzystać z diagnostyki 
wirusa HCV. HCV jest wirusem odpowiedzialnym za powstawanie wirusowego zapalenia wątroby typu 
C.  Choroba przez kilkadziesiąt lat potrafi rozwijać się bez wyraźnych objawów uszkadzając wątrobę, 
prowadząc do jej marskości, a nawet do raka. W Polsce nadal ponad 160 tys. osób nie wie, że jest 
zakażonych. Ponieważ zakażenie HCV przez wiele lat może przebiegać bezobjawowo, tak ważna jest 
wczesna diagnostyka. Do końca roku w laboratoriach ALAB, m.in. w Otwocku, istnieje możliwość wy-
konania pełnej diagnostyki w kierunku zakażenia HCV - bezpłatnie!

wów, objawy podobne do 
grypy. Nie identyfikujemy 
ich z ciężkimi chorobami 
wątroby, a nieleczone, po 
20-30 latach, mogą prowa-
dzić do marskości wątroby, 
konieczności transplantacji, 
a nawet do raka wątrobo-
wokomórkowego” – mówi 
ekspert akcji, prof. Robert 
Flisiak, Kierownik Kliniki 
Chorób Zakaźnych i He-
patologii Uniwersytetu Me-
dycznego w Białymstoku. 
„W niektórych sytuacjach 
zaawansowanej choroby 
wątroby spowodowanej 
przez HCV, żadna z do-
stępnych metod leczenia 
może nie być wystarczają-
ca i choroba może zakoń-
czyć się śmiercią. Tylko od 
nas zależy, czy chcemy 
żyć w nieświadomości, czy 
zdiagnozować zakażenie 
HCV zanim rozwinie się 
marskość lub rak wątroby, 
rozpocząć leczenie i wyeli-
minować wirusa z organi-
zmu” – kontynuuje. 

Nowa nadzieja
W Polsce od 2015 r. roku 
dostępne są leki pozwa-
lające na skuteczne wyle-
czenie zakażenia wirusem 
HCV. Są to rewolucyjne 
terapie, o blisko 100% sku-
teczności, bardzo wysokim 
bezpieczeństwie i minimal-
nych skutkach ubocznych. 
Leki te zostały wprowa-
dzone do refundacji w ra-

mach programu lekowego 
„Leczenia przewlekłego 
WZW typu C terapią bezin-
terferonową”. Coraz więcej 
pacjentów korzysta z moż-
liwości szybszego powro-
tu do zdrowia. „Stworzony 
przez Ministerstwo Zdrowia 
program lekowy to jeden  
z najlepszych programów 
w Europie, powstałych  
z myślą o pacjentach. 
Dzięki dobremu finansowa-
niu oraz szerokiemu dostę-
powi do najnowszych tera-
pii, obecnie prawie w całym 
kraju nie ma kolejek do te-
rapii, co oznacza, że każ-
dy zdiagnozowany pacjent 
może rozpocząć leczenie 
prawie natychmiast” – mówi 
Barbara Pepke, lider Koali-
cji Hepatologicznej, prezes 
Fundacji Gwiazda Nadziei. 

Bądź zdrów!
Wprowadzenie skutecz-
nego leczenia pozwala 
na pozbycie się wirusa  
z krwi, dlatego teraz naj-
ważniejsze jest to, by zna-
leźć tych, którzy nie są 
świadomi swojego zaka-
żenia. Stanowią oni ryzyko 
dla innych, ponieważ mogą 
transmitować wirusa na ko-
lejne osoby. Tymczasem 
wystarczy wykonać krótki  
i bezbolesny test, by prze-
konać się, że jesteśmy 
zdrowi. „Wykonanie testu 
polega na nakłuciu opuszka 
palca, pobraniu kropli krwi. 

Wynik będzie już znany po 
15 minutach. Do badania 
nie trzeba się specjalnie 
przygotowywać. Wystar-
czy zgłosić się do jednego  
z ponad 170 punktów po-
brań ALAB w wybranym 
mieście, w godzinach jego 
funkcjonowania. W przy-
padku wykrycia przeciwciał 
anty-HCV, bezpłatnie zosta-
nie przeprowadzona pogłę-
biona diagnostyka” dodaje 
lek. med. Agata Strukow  
z ALAB laboratoria. 

Punkty Pobrań  
w Otwocku 

W województwie mazo-
wieckim z bezpłatnego te-
stu kwalifikacji w kierunku 
zakażenia HCV można 
skorzystać w 54 punktach 
pobrań, w tym w Otwocku i 
Warszawie. 
Otwock, ul. Batorego 44, 
tel. 506 058 733; 
506 058 732
Otwock, ul. Filipowicza 
1b, tel. 502 811 006

Niektóre punkty ALAB  
w Warszawie:
Warszawa, 
ul. Branickiego 10
Warszawa, 
ul. Gen. Emila Fieldorfa 10
Warszawa, 
ul. Kobielska 6
Warszawa, 
ul. Sarmacka 1B
Warszawa, 
ul. Żegańska 48

Pełna lista oraz godziny 
otwarcia, numery telefo-
nu dostępne są na stronie 
www.alablaboratoria.pl 

Szczegółowe informacje 
dotyczące akcji profilak-
tycznej wraz z aktualizowa-
nym wykazem wszystkich 
placówek, w których można 
skorzystać z bezpłatnego 
testu kwalifikacji do diagno-
styki wykrycia wirusa HCV 
znajdują się na stronie 
www.alablaboratoria.pl
Akcja profilaktyczna prowa-
dzona jest do końca 2018 
roku lub do wyczerpania 
zapasów, a jej organiza-
torem jest firma AbbVie w 
partnerstwie z ALAB labo-
ratoria. 

ALAB Laboratoria  - Jed-
na z największych ogólno-
polskich sieci laboratoriów 
analiz medycznych, w któ-
rych rocznie wykonywa-
nych jest ponad 45 mln ba-
dań.  W całym kraju prawie 
2500 podmiotów leczni-
czych współpracuje z ALAB 
laboratoria. 

AbbVie jest globalną, ba-
dawczo-rozwojową firmą 
biofarmaceutyczną, zaan-
gażowaną 
w opracowywanie innowa-
cyjnych, zaawansowanych 
terapii, odpowiadających 
na najbardziej złożone i po-
ważne potrzeby zdrowotne 
na świecie. 

Harmonogram postoju mammobusów

30 listopada 2018
• ul. Batorego w Otwocku (przy targowisku), w godzinach 9.00-17.00 

(Geneva Trust, tel.: (58) 767 34 44, 45, 46, 55, 56, 77, 78)
• ul. Skłodowskiej-Curie 5/7 w Józefowie, w godzinach 9.00-17.00 

(Geneva Trust, tel.: (58) 767 34 44, 45, 46, 55, 56, 77, 78)
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Ubolewam, że polszczy-
zna ubożeje, a nasz potocz-
ny język staje się bełkotem 
pozbawionym precyzyjnych 
i zróżnicowanych pod wzglę-
dem nacechowania emo-
cjonalnego przymiotników.  
W ich miejsce przenikają do 
języka mówionego i pisa-
nego modne zwroty żargo-
nowe, tzw. ekspresywizmy, 
które określają na przykład 
czyjś zachwyt: czadowy, kla-
wy, cool, odlotowy, totalny, 
wypasiony. Niebywałą karie-
rę robi też przymiotnik: zaje-
bisty. Niepokojące jest także, 
że to i podobnie wulgarne 
słowa używane w polszczyź-
nie mówionej, ze względu 
na częstość ich używania, 
przestały razić, a wręcz stały 
się niewinnymi składnikami 
języka potocznego. „Wyrazy 
modne są bardzo pojemne 
treściowo. – udowadnia na 
stronie onet. pl Małgorzata 

Zajęcia z instruktorami 
„Twój Robot” to przede 
wszystkim możliwość pro-
gramowania przedstawio-
na w sposób dostępny  
i dostosowany do wieku. 
W trakcie 1,5 godzinnych 
zajęć dzieci uczą się lo-
gicznego myślenia, ćwiczą 
wyobraźnię przestrzen-

Piórem kronikarza

Trudny język
Im jestem starszy, tym mniej rozumiem tych, co w ży-
cie dorosłe wstępują albo dopiero co weszli, albo już 
jakiś czas w nim istnieją. Niby mówią znanym mi od 
dziecka językiem, ale jakoś inaczej.  Zdania, w których nie słychać przecinków, 
dwukropków i kropek, przypominają słowotok. Słowa leją się niczym wodospad 
górskiego potoku, głośno szumiąc, a nawet hucząc, bo lecą w nim kamienie. I niby 
są jasne i przejrzyste jak krople wodospadu, jednak zlewając się w zdanie, tylko 
szumią beznamiętnie i, co gorsze, tracą przejrzystość i tym samym utrudniają zro-
zumienie, a kamienie wypaczają ich sens.

Milewska-Stawiany. – Cią-
głe powtarzanie ekspresy-
wizmów sprawia, że stają 
się one przydatne w wypo-
wiedziach bez względu na 
ich treść, tracą więc ostrość 
znaczeniową. Jest to jed-
nak szablonowy język, który 
wyraźnie hamuje rozwój na-
szego słownictwa. Ekspan-
sja tego czy innego wyrazu 
dokonuje się kosztem jego 
bliższych lub dalszych sy-
nonimów. Tak np. odlotowy, 
pochodzący z żargonu nar-
komanów, wypiera całą gru-
pę bardziej precyzyjnych bli-
skoznacznych określeń, jak 
choćby: atrakcyjny, fascynu-
jący, frapujący, porywający, 
wspaniały.”

Na szczęście dla kwieci-
stości i piękna naszego pol-
skiego języka te modne dziś 
i popularne słowa używane 
są wyłącznie w formie mó-
wionej. Mogą jednak spra-

wiać nie byle jaki kłopot  
w porozumieniu się rodzi-
ców ze swoimi pociechami. 
By temu zaradzić w 2003 
roku wydany został „Wypa-
siony słownik najmłodszej 
polszczyzny”, w którym 
autor Bartek Chaciński wy-
jaśnia wyrażenia z pogra-
nicza hip-hopu, netykiety 
oraz tłumaczy szeroko ro-
zumiany język młodzie-
ży na język ogólnopolski. 
Dzięki słownikowi możemy 
zrozumieć więc znacze-
nie między innymi takich 
zwrotów, jak: czilautowa kli-
ma, ful opcja, oldskulowy. 
Grzegorz Myśliński napisał 
o nim: Oldskulowy, ale wy-
czesany i fristajlowy słow-
nik. Znaczy jest on cool. 
Tylko, do licha, cóż to za 
frajda rozmawiać z synem 
czy dużo młodszymi od sie-
bie, używając słownika.

Andrzej Kamiński

Zajęcia z budowania 
robotów z klocków Lego

ną i zdolności manualne. 
Każda lekcja ma ten sam 
schemat, ale na każdej  
z nich uczestnicy poznają 
innego robota. Najbliższe 
zajęcia zaplanowane są 
na 17.11 (sobota) o godz. 
12.00. Wszystkie informa-
cje dostępne są pod nu-
merem 797 912 059.

Co dwa tygodnie w Powiatowym Młodzieżowym 
Domu Kultury przy Poniatowskiego 10 odbywają się 
lekcje robotyki dla dzieci w wieku 6-12 lat.
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Kurczak  
szczególnie  

popularny wśród 
młodych

Wieprzowinę, która jesz-
cze do niedawna królowa-
ła w naszych koszykach 
zakupowych, dziś jako 
pierwszy wybór wskazu-
je niespełna jedna czwar-
ta badanych (23,5 proc.). 
Wołowinę i indyka wybiera 
z kolei co dwudziesty ba-
dany (po 5 proc.). Za do-
minującą pozycję kurczaka 
na polskich stołach odpo-
wiadają przede wszystkim 
wybory młodych – w gru-
pie wiekowej 18-29 lat, 
ponad 82 proc. badanych 
wskazało ten rodzaj mięsa, 
jako najczęściej wybiera-
ny. Również w pokoleniu 
trzydziestolatków kurczak 
cieszy się największym po-
wodzeniem, osiągając dwie 
trzecie wskazań. Nawet  
w grupie wiekowej 50+ kur-
czak pozostaje najbardziej 
popularnym mięsem, choć 
widać tu nadal mocne przy-
zwyczajenie do mięsa wie-
przowego (36 proc. wska-
zań).

Co stoi za popularnością 
kurczaka? Okazuje się, że 
czynnikiem dominującym 
wcale nie jest jego niska 
cena. Blisko 40 proc. ba-
danych wskazuje przede 
wszystkim na łatwość  
i szybkość przyrządzenia 
tego typu mięsa. Docenia-
ją też jego lekkostrawność 
(25 proc). Niewygórowaną 
cenę, jako główny powód 
zakupu wskazało nato-
miast 13 proc. responden-
tów. – Konsumenci doce-
niają mięso z kurczaka, 
gdyż nie wymaga długiej 
obróbki termicznej, a co 
najważniejsze jest źródłem 
pełnowartościowego biał-
ka zwierzęcego o wysokiej 
wartości biologicznej. Kur-
czak zalicza się do mięsa 
białego i jest jednym z naj-

SuperDrob zbadał zwyczaje 
żywieniowe Polaków

W ubiegłym roku, po raz pierwszy w historii, drób okazał się najbardziej popular-
nym rodzajem mięsa na świecie, wyprzedzając wieprzowinę1. Jak wynika z badania 
preferencji żywieniowych przeprowadzonego przez Biostat na zlecenie SuperDrob 
S.A., również Polacy najchętniej sięgają po mięso drobiowe. Na wybór kurczaka 
wskazuje dwie trzecie badanych.

chudszych rodzajów mięsa, 
w piersi (filecie) znajduje się 
ok. 1% tłuszczu a w mięsie 
z ud (bez skóry) ok. 6%, 
dla porównania w schabie 
wieprzowym jest średnio 
ok. 4% tego składnika zaś  
w łopatce wieprzowej ok. 
9%. Warto wspomnieć, 
że mięso z kurczaka ma 
korzystny skład kwasów 
tłuszczowych, przeważają 
kwasy nienasycone – ko-
mentuje dr inż. Beata Przy-
goda z Instytutu Żywności  
i Żywienia.

Polski konsument 
coraz bardziej 

świadomy

Wyniki badania pozwa-
lają sądzić, że polscy kon-
sumenci stają się również 
coraz bardziej świadomi, 
jeśli chodzi o jakość pro-
duktów, które wybierają. 
Niemal 30 proc. badanych 
sięga po kurczaka z półki 
premium, oczekując wyż-
szej jakości i lepszych wa-
lorów smakowych.

Tego typu kurczak po-
wstaje w wyselekcjono-
wanych gospodarstwach, 
gdzie rośnie wolniej, niż 
zwykły kurczak. Duże zna-
czenie dla jego jakości  
i walorów smakowych ma 
również stosowana pasza, 
pozbawiona surowców mo-
dyfikowanych genetycznie.

Popularnością cieszą 
się także produkty po-
chodzące z ekologiczne-
go chowu – oznaczone 
jako „bio” lub „eko”. Pytani  
o kryteria wyboru mięsa 
kurczaka, Polacy wska-
zują przede wszystkim na 
jego świeżość (42 proc.), 
a także na „brak antybio-
tyków w chowie” (22 proc.) 
oraz „brak surowców GMO  
w paszy” (16 proc.).

– Aktualnie coraz bar-
dziej świadomi konsumenci 
mogą dokonywać wyboru 
kurczaka na podstawie in-

formacji podanych na opa-
kowaniu. Obowiązkowe są 
m.in. następujące informa-
cje: nazwa produktu, termin 
przydatności do spożycia, 
warunki przechowywania, 
metody pakowania, kraj 
pochodzenia, nazwa i ad-
res podmiotu wprowadza-
jącego produkt na rynek 
oraz weterynaryjny numer 
identyfikacyjny wskazują-
cy, że zakład działa legal-
nie, a produkcja odbywa 
się pod nadzorem Inspekcji 
Weterynaryjnej – umożli-
wia identyfikację produktu. 
Oznaczenie na opakowa-
niu: „karmione paszą bez 
surowców GMO”, stanowi 
dodatkowe zapewnienie 
producenta, że zwierzęta 
nie były karmione paszą 
zawierającą surowce ge-
netycznie zmodyfikowane. 
Ponieważ kwestia stoso-
wania GMO dla konsumen-
tów jest istotna, stąd często 
można spotkać informację, 
że dany produkt jest wol-
ny od GMO. Należy jed-
nak podkreślić, że zgodnie  
z obowiązującymi przepisa-
mi prawa Unii Europejskiej 
istnieje obowiązek znako-
wania o zastosowaniu lub 
obecności GMO – wskazu-
je dr inż. Beata Przygoda.

Ważnym aspektem dla 
konsumentów jest zapew-
nienie o chowie bez an-
tybiotyków. Dzisiaj produ-
cenci i hodowcy inwestują  
w nowe programy cho-
wu drobiu, wzmacniając 
jeszcze bardziej system 
bioasekuracji na fermach, 
wprowadzają także nowe 
zasady żywieniowe tym sa-
mym naturalnie zwiększa-
jąc odporność zwierząt .

Najchętniej 
wybieramy filet

W badaniu Biostat, zde-
cydowana większość re-
spondentów, jako najczę-
ściej wybierany element  

z kurczaka wskazało filety 
– piersi z kurczaka wybiera 
trzy czwarte Polaków. Zde-
cydowanie mniejszą popu-
larnością cieszą się nogi/
ćwiartki (17 proc.) oraz po-
dudzia (6 proc.). Tylko 1,3 
proc. badanych wskazało 
z kolei skrzydełka. – Po-
szczególne elementy kur-
czaka, tj. pierś (filet), udko, 
skrzydełko, różnią się 
między sobą zawartością 
składników odżywczych. 
Istotne różnice obserwuje 
się w przypadku tłuszczu, 
którego zawartość waha 
się średnio od 1,3 g/100 
g w piersi do 12,2 g/100 g 
w skrzydełkach. Powodem 
tych różnic jest obecność 
skóry, która zawiera zna-
czące ilości tłuszczu. Jeśli 
chcemy ograniczyć spoży-
cie tłuszczu w diecie, spo-
żywajmy mięso kurczaka 
bez skóry. Mięso z piersi 
kurczaka w porównaniu 
do innych elementów, cha-
rakteryzuje się najniższą 
wartością energetyczną  
i zawartością tłuszczu, zaś 
najwyższą ilością białka  

i niacyny – radzi dr inż. Be-
ata Przygoda.

Badanie Preferencji Ży-
wieniowych Polaków zosta-
ło przeprowadzone przez 
instytut badawczy Biostat 
na zlecenie firmy Super-
Drob SA. Badanie zostało 
przeprowadzone na grupie 
reprezentatywnej 600 osób 
metodą CATI we wrześniu 
2018 r.

SuperDrob S.A. jest 
jednym z czołowych pro-
ducentów drobiu w Polsce, 
z rocznymi przychodami 
przekraczającymi 1 mld zł. 
SuperDrob S.A. jest obec-
ny na rynku od 25 lat i za-
trudnia blisko 2500 osób. 
Główne zakłady firmy znaj-
dują się w Karczewie pod 
Warszawą, w Łodzi oraz w 
Lublinie.

 
1 Źródło: OECD/FAO 

(2018), OECD-FAO Agri-
cultural Outlook 2018-
2027, OECD Publishing, 
Paris/Food and Agriculture 
Organization of the United 
Nations, Rome
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Na to szczególne wy-
darzenie przyszło duże 
grono słuchaczy zainte-
resowanych występami 
artystycznymi. Nie zabra-
kło wykonań pieśni religij-
nych oraz o charakterze 
narodowo-patriotycznym. 
Bogaty program uświetni-
li liczni goście, niezwykła 
muzyka i śpiew solowy, 
a także występy chórów. 
Warto dodać, że artyści, 
którzy wzięli udział w tym 
wydarzeniu, pochodzą za-
równo z naszych okolic, 
jak i  zza wschodniej gra-
nicy, np. solistka Karina 
Wasiljewa. 

Co ważne, koncert po-
łączył pokolenia, ponieważ 
wystąpili w nim i dorośli, i 
dzieci. Chór dziecięco-mło-
dzieżowy z pobliskiej SP 6 
im. Elwiro M. Andriollego 
pod dyrekcją Anny Ćwikliń-
skiej wykonał m.in. -  sym-
boliczną w czasach komu-
nizmu - pieśń patriotyczną 
„Żeby Polska była Polską” 
autorstwa Jana Pietrzaka 
oraz „Rotę” Marii Konopnic-
kiej z początku XX wieku. 
Andrzej Wojda zaprezen-
tował „Niech żyje Polska w 
nas” oraz przeniósł uczest-
ników koncertu w bardziej 

Jeden koncert, dwie rocznice
We wtorek, 6 listopada w otwockim kościele Matki Bo-
żej Królowej Polski na Kresach odbył się wyjątkowy 
koncert. Połączył on dwie ważne rocznice, jakie prze-
żywamy w tym roku. Pierwsza to 40. rocznica wyboru 
Karola Wojtyły na stolicę Piotrową, druga to przypada-
jąca już w tę niedzielę 100. rocznica odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 

nostalgiczny nastrój utwo-
rem „Pytasz mnie” Andrze-
ja Rosiewicza. Wyjątkowe 
były wykonania Kariny Wa-
siljewy, artystki z Białorusi. 
Solistka wykonała bowiem 
„Ojczyznę” Marka Grechu-
ty oraz utwór „Z głębi serc” 
Natalii Kukulskiej, poświę-
cony osobie św. Jana Pawła 
II. Ponadto w prezbiterium 
otwockiej świątyni wystą-
pili jeszcze tacy wykonaw-
cy jak: Cantores Reginae 
Poloniae czy chór z parafii 
Matki Bożej Królowej Pol-
ski pod dyrekcją Dominika 
Kozery, który zaprezento-
wał wyjątkową interpretację 
pieśni „Wojenko, wojenko” i 
„Bywaj dziewczę zdrowe”. 
Chór ten oraz zespół An-
dromeda wraz z Orkiestrą 
Sinfonia Nova pod dyrekcją 
Łukasza Wojakowskiego, 
a także z gościnnym wy-
stępem członków Kwartetu 
MocArta (Bolesława Błasz-
czyka i Michała Sikorskie-
go) wystąpili z pieśniami 
dziękczynnymi poświęco-
nymi papieżowi Polakowi 
i patronce otwockiego ko-
ścioła. Całe wydarzenie 
przebiegło w podniosłej at-
mosferze, w którą wprowa-
dzali także konferansjerzy: 

Kinga i Arkadiusz Głogow-
scy. Na zakończenie kon-
certu wszyscy słuchacze 

O co chodzi? Niemal 
100 lat od odzyskania nie-
podległości wielu Polaków 
błędnie śpiewa hymn na-
rodowy, używając słowa 
„póki” zamiast „kiedy”.

Głównym celem kam-
panii #kiedymyżyjemy jest 
właśnie rozpowszechnienie 
prawidłowych słów Mazur-
ka Dąbrowskiego, aby 11 li-
stopada -  w setną rocznicę 
odzyskania niepodległości 
-  wszyscy Polacy zaśpie-
wali razem „Jeszcze Pol-
ska nie zginęła, KIEDY my 

Otwockie #kiedymyżyjemy
Akcja społeczna „11 listopada zaśpiewam hymn poprawnie! #kiedymyżyjemy” idzie jak burza  
w internecie i realu. Lokalnie promuje ją grupa na FB - Kibice OKS Otwock.

żyjemy”.
Powiedzcie o akcji rodzi-

nie oraz znajomym. Roz-
powszechniajcie hasztag i 
śledźcie kampanię na Fa-
cebooku, Instagramie oraz 
Twitterze.
https://facebook.com/kie-
dymyzyjemy
https://instagram.com/kie-
dymyzyjemy
https://twitter.com/kiedymy-
zyjemy
Akcję poparli m.in.: olim-
pijczycy Weronika Deresz, 
Zofia Noceti-Klepacka, 

Piotr Małachowski oraz Ar-
tur Nogal; reprezentanci 
polskiej sceny rapowej - Bi-
lon Hemp Gru, Juras Jurek 

Wronski, DIOX HIFI i KA-
FAR DIX3; Łukasz „Juras” 
Jurkowski (KSW), piłkarze  
- Bartosz Kapustka i  Artur 

Boruc, tancerz Rafał Mase-
rak, aktor Antoni Królikow-
ski oraz wiele, wiele innych 
osób.

odmówili wieczorną mo-
dlitwę- Apel Jasnogórski, 
podkreślając tym samym 

wartość wydarzenia.
Sebastian Rębkowski

Zdjęcia: parafiaotwockkresy.pl

Fot. FB/OKS.Otwock
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Celestynów
Na gminne obchody 100. 
rocznicy odzyskania nie-
podległości 11 listopada 
2018 r. do kościoła parafial-
nego w Celestynowie za-
praszają wójt gminy i prze-
wodniczący Rady Gminy 
Celestynów.
11.30 - koncert pt. „Ojczy-
stej Pieśni Ton” w wykona-
niu artystów:
Magdaleny Kotarskiej – so-
pran, Stanisława Łopusz-
yńskiego – fortepian
12.00 -  uroczysta msza 
święta za Ojczyznę
- złożenie kwiatów pod po-
mnikiem Dziesięciolecia 
Niepodległości
- przemarsz na plac przed 
budynek Urzędu Gminy  
w Celestynowie
- odsłonięcie tablicy pa-
miątkowej z okazji 100-le-
cia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości
15.00 - Niepodległościowy 
Turniej Piłki Siatkowej
- wystawa „Dla Niepodle-
głej”
Miejsce: hala sportowa  
w Celestynowie, ul. prof. 
Hilarego Koprowskiego 2

10 listopada 2018 r. godz. 
12.00-15.00 - Gra miejska 
„Superbohaterowie stule-
cia”- skierowana do rodzin i 
grup rówieśniczych, organi-
zowana przez Hufiec ZHP 
Celestynów. Szczegóły gry 
pod adresem e-mail: cele-
stynow@zhp.pl

Józefów
Burmistrz Miasta Józefo-
wa zaprasza do wspólnego 
świętowania 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Przynieście 
flagi!
11.30 - Uroczysta msza 
św.w kościele MB Często-
chowskiej, ul. 3 Maja
12.30 - Spacer Niepodle-
głości od kościoła do po-
mnika Marszałka Piłsud-
skiego (przed OSP Józefów 
Polna).

Obchody 100-lecia niepodległości 
w gminach na bogato

Obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbędą się we 
wszystkich gminach. Program jest bardzo bogaty: wieczornice, koncerty, pikni-
ki historyczne, imprezy sportowe... Świętowanie zaczyna się 9 listopada i potrwa 
parę tygodni. Sprawdźcie, gdzie się udać, aby wspólnie przeżyć tę niezwykłą dla 
nas wszystkich rocznicę.  

13.00 - oficjalna część 
uroczystości z udziałem 
pocztów sztandarowych, 
na którą składa się odśpie-
wanie hymnu, odsłonięcie 
pomnika Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego, złożenie 
kwiatów, wmurowanie jó-
zefowskiej Kapsuły Czasu 
oraz przyjęcie przysięgi od 
młodych strażaków.
13:30 - koncert piosenek 
patriotycznych, żołnierskich 
i wolnościowych w wykona-
niu zespołów Mokka i Mała 
Mokka - skwer św. Jana 
Pawła II. Dodatkowe atrak-
cje: fotobudka patriotyczna, 
wata cukrowa i grochówka. 
Potencjalni dawcy szpiku 
kostnego będą mogli zarej-
strować się w specjalnym 
namiocie rozstawionym 
przed MOK.
14.00 - Bieg Niepodległości 
organizowany przez ICSIR 
- ul. Wyszyńskiego 

Karczew
Burmistrz Karczewa, Rada 
Miasta w Karczewie, pa-
rafia p.w. Św. Wita, Ze-
spół Szkół im. Ks. Kard. 
Wyszyńskiego w Karcze-
wie, CHZK Muzeum Sta-
ra Plebania oraz Miejsko 
– Gminny Ośrodek Kultury 
zapraszają 11 listopada na 
obchody 100. rocznicy od-
zyskania niepodległości. 

Oto program:
11.30- Zbiórka grup sztan-
darowych przed budynkiem 
OSP w Karczewie, Rynek 
Zygmunta Starego
11.45 - Przemarsz kolum-
ny marszowej do kościoła 
p.w. św. Wita w Karczewie 
w asyście Orkiestry Dętej 
OSP Karczew, mażoretek 
oraz klasy wojskowej Ze-
społu Szkół im. Ks. Kard. 
Stefana Wyszyńskiego  
w Karczewie
12.00  - Uroczysta msza 
św. w intencji Ojczyzny  
w kościele parafialnym 
p.w. Św. Wita w Karczewie  
z udziałem Orkiestry Dętej 
OSP Karczew oraz klasy 

wojskowej Zespołu Szkół 
im. Ks. Kard. Stefana Wy-
szyńskiego w Karczewie.
Po mszy św. - uroczystość 
patriotyczna przy pomni-
ku Orła Białego - skwer 
im. Rotmistrza Witolda Pi-
leckiego; okolicznościowy 
koncert Orkiestry Dętej 
OSP Karczew na Rynku 
Zygmunta Starego
16:00 - Ognisko patrioty-
zmu przy kościele parafial-
nym p.w. św. Wita w Kar-
czewie

Kołbiel
11.00 - Uroczysta msza 
św. w kościele parafialnym  
w Rudzienku. Po mszy aka-
demia „Ku Niepodległości”
12.00 - odsłonięcie Pomni-
ka Niepodległości - plac 
przed UG Kołbiel
12:30 - Uroczysta msza 
św. w kościele parafialnym 
w Kołbieli. Po mszy koncert 
organowy

W gminie Kołbiel obchody 
zaczynają się już 9 listopa-
da, kiedy to na godz. 17.00 
zaplanowana jest wieczor-
nica patriotyczna w SP im. 
Armii Krajowej w Kołbieli. 
10 listopada w godz. 
10.30-14.30 z kolei odbę-
dzie się na stadionie gmin-
nym Sportowy Piknik Nie-
podległości.
12 listopada o godz. 17.30 
w świetlicy wiejskiej w Suf-
czynie odbędzie się „Po-
grajka kołbielska”. Ostatnia 
impreza obchodów to kon-
cert „Ta, co nie zginęła”, 
który odbędzie się 20 listo-
pada o godz. 17.00 w SP  
w Człekówce.

Osieck
Gmina uczci 100-lecie od-
zyskania niepodległości   
IV Biegiem Integracyjnym.
11.30 - msza święta  
w kościele parafialnym  
w  Osiecku, a po niej zło-
żenie kwiatów na grobach 
żołnierzy nieznanych
13.00 - teren SP w Osiecku

• „Lanca i szabla” - pokaz 
rekonstrukcyjny
• „Niepodległa do hymnu”
• start biegu i nordic walking
• „11 listopada. Dzień Nie-
podległości” - przedstawie-
nie
• „Flaga Polski - bądź jej 
częścią” - instalacja
9 listopada o godz. 18.30 
uczniowie i nauczyciele 
Szkoły Podstawowej w Au-
gustówce zapraszają na 
wieczornicę.

Sobienie
-Jeziory

11.00 - zbiórka przed SP 
w Sobieniach Jeziorach  
i przemarsz do kościoła pa-
rafialnego
11.30 - msza święta  
w kościele pw. Wszystkich 
Świętych i powrót do szkoły
13.00 - przedstawienie 
„Droga do wolności” w wy-
konaniu uczniów

Ponadto: 9 listopada  
o godz. 11.00 do wspól-
nego świętowania zapra-
szają uczniowie SP im. 
Batalionów Chłopskich  
w Siedzowie. Tego same-
go dnia 100-lecie uczczą 
uczniowie PSP w Warsza-
wicach. W programie m.in. 
- Koncert dla Niepodległej

Wiązowna
W niedzielę (11 listopada) 
w Zakręcie odbędzie się 
wspólne, radosne święto-
wanie z okazji 100. roczni-
cy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości.
Program gminnych obcho-
dów Święta Niepodległości:
16.00 – Uroczysta msza 

święta w kościele pw. św. 
Pawła Apostoła w Zakręcie
17.00 – Wieczornica  
w Szkole Podstawowej im. 
Cypriana Kamila Norwida 
w Zakręcie. Z pieśnią na 
ustach będziemy wspomi-
nać poszczególne dekady 
wolnej Ojczyzny.
Ponadto: 9 listopada 2018 
roku o godzinie 11.11 na 
skwerze przy Izbie Regio-
nalnej odbędzie się wspól-
ne odśpiewanie hymnu 
narodowego - do udziału 
zaproszeni są mieszkańcy 
Glinianki i okolic.
12 listopada o godz. 9.30 
odbędzie się rodzinny rajd 
rowerowy dla mieszkań-
ców Zakrętu. Start przy SP  
w Zakręcie. Po rajdzie - 
ognisko. Zapisy i szczegó-
ły: sołtys Jacek Kardas, tel. 
500 167 464, e-mail: karda-
sjacek72@gmail.com.

• GOK w Wiązownie wraz  
z Biblioteką Publiczną Gmi-
ny Wiązowna zapraszają 
na Listopadowe Dni Kul-
tury. Tegoroczna edycja 
nawiązuje do 100 – lecia 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości. W progra-
mie spektakle: „Zaczaro-
wany młynek”, „Przygo-
dy Bociana Klekosława  
i „Ziuk Piłsudski. Odzyska-
na wolność „. Karnet na 
trzy przedstawienia  kosz-
tuje 15 zł, a jeden spektakl 
-  6 zł. Wejściówki dostępne 
w GOK Wiązowna oraz w 
bibliotekach na terenie gmi-
ny Wiązowna
16 listopada (piątek), 
godz. 18.00 - Filia Bibliote-
ki Publicznej w Duchnowie
17 listopada (sobota), 
godz. 17.00 -  GOK w Wią-
zownie, ul. Kościelna 41
18 listopada (niedziela), 
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godz. 16.00 - Dom Kultury 
w Woli Karczewskiej
Ku czci śpiewajmy

 „Raduj się, Matko Polsko” 
to koncert polskich pieśni 
chóralnych z udziałem War-
szawskiego Chóru Między-
uczelnianego pod dyrekcją 
Borysa Somerschafa, któ-
ry odbędzie się w kościele 
parafii pw. Św. Wawrzyńca  
w Gliniance (gmina Wią-
zowna, ul. Wawrzyniecka 
149). Wstęp wolny. Termin: 
18 listopada (niedziela), 
godz. 18.45

Otwock
9 listopada
• Szkoła Podstawowa nr 8 
im. gen. Juliana Filipowicza 
w Otwocku serdecznie za-
prasza wszystkich miesz-
kańców na uroczystą wie-
czornicę z okazji 100-lecia 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Odbędzie 
się ona 9 listopada 2018 
roku o 17.00 w sali gimna-

stycznej naszej szkoły. 

W programie m.in. wspól-
ne śpiewanie pieśni patrio-
tycznych.

Dyrekcja Szkoły  wraz  
z Gronem Pedagogicznym 
i  Samorządem Uczniow-
skim SP8, Otwock, ul. Że-
romskiego 235

• godz. 17.00 - wieczór po-
ezji lokalnych poetów „Tu 
jest moja Ojczyzna” w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej. 
W ATM o godz. 19.00 - 
koncert „Arcydzieła kame-
ralistyki” 

10 listopada
• Kościół pw. św. Wincen-
tego a’ Paulo w Otwocku, 
godz. 19.00 - koncert „Oj-
czyzno ma”. 
• ATM o godz. 19.00 - kon-
cert „Głosy Wolności”. 
Z uwagi na ograniczoną 
liczbę miejsc  bilety na kon-
cert będą do odebrania w 
kasie teatru godzinę przed 
rozpoczęciem koncertu.

Zdaniem Polaków pon-
tyfikat Jana Pawła II, okupa-
cja hitlerowska i wstąpienie 
Polski do Unii Europejskiej 
to zdecydowanie naj-
ważniejsze wydarzenia  
w najnowszej historii kra-
ju. Ważne miejsce zajmuje 
też odbudowa Polski po II 
wojnie światowej, wstąpie-
nie do NATO i wydarzenia  
z lat 80. – pokazuje naj-
nowszy raport Polskich Ba-
dań Czytelnictwa. Wynika  
z niego też, że Polacy mają 
dość spójną wizję historii.  
72 proc. badanych jest 
dumnych i przywiązanych 
zarówno do Polski, jak i Eu-
ropy i nie widzi w tym żad-
nej sprzeczności.
– Przestrzeń historyczna,  
w której żyją Polacy, jest 
dosyć spójna. Są oczywi-
ście pewne różnice w róż-
nych grupach społecznych, 
ale jako całość możemy 
powiedzieć, że mamy jed-
ną historię. Najważniej-
szym wydarzeniem Polacy 
uznali pontyfikat Jana Paw-
ła II, następnie okupację  
i napaść Niemiec hitlerow-
skich na Polskę, a na trze-
cim miejscu znalazło się 
wstąpienie Polski do UE. 
Następna jest odbudowa 
kraju po II wojnie światowej 
i wstąpienie do NATO – 
mówi agencji informacyjnej 
Newseria Biznes Walde-
mar Izdebski, prezes Pol-

Najważniejsze  
wydarzenia  
w ostatnim 

stuleciu

skich Badań Czytelnictwa.
W badaniu PBC, prze-

prowadzonym na potrze-
by raportu „Czytelnicy pra-
sy wobec niepodległości”, 
Polacy zostali zapytani 
o ważność konkretnych 
wydarzeń z ostatnich stu 
lat. Lista zawierała dwa-
dzieścia trzy wydarze-
nia – zaczynając od po-
wstania wielkopolskiego,  
a kończąc na wstąpie-
niu do Unii Europejskiej. 
Badani najpierw określali 
ważność każdego z wyda-
rzeń, a następnie wybiera-
li spośród nich trzy najbar-
dziej znaczące.

W badaniu Polacy zo-
stali również zapytani  
o to, z czego są najbardziej 
dumni i czego powinniśmy 
się wstydzić. Wyniki po-
kazują, że badani dumni 
są przede wszystkim ze 
swoich dzieci (68 proc.)  
i z bycia Polakami (40 proc.),  
a także z bycia Europejczy-
kami (26 proc.), z rodzinnej 
miejscowości (23 proc.) i na 
końcu „z tego, jacy są na co 
dzień” (20 proc.).

newseria.pl

11 listopada 
• Kościół pw. św. Wincen-
tego a’ Paulo w Otwocku, 
godz. 09.30 - msza święta; 
uroczystość patriotyczna 
pod pomnikiem Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, na-
stępnie parada ulicami mia-
sta.

• PMDK - godz. 11.00 - pik-
nik historyczny z udziałem 
grup rekonstrukcyjnych

• Kościół pw. św. Wincen-
tego a’ Paulo w Otwoc-
ku, godz. 16.00 - finałowy 
koncert XV Europejskie-
go Festiwal Muzycznego  
w Otwocku „Tylko Polska 
Muzyka”

• ATM im. Jaracza, godz. 
18.00 - spektakl poetycki 
„Piosenka w drodze do Nie-
podległej”.

Szczegóły wydarzeń  
w Otwocku  na portalu 
www.iOtwock.info lub www.
otwock.pl
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POSZUKUJEMY HANDLOWCA
I DZIENNIKARZA DO WSPÓŁPRACY

PORTAL i TYGODNIK

Miejski Ośrodek Kultu-
ry w Józefowie zaprasza 
na kolejny miesiąc z Fil-
mowym Klubem Seniora.  
12 listopada poznacie hi-
storię rywalizującego z 
bratem zapaśnika, który 
zostaje zaproszony przez 
multimilionera do jego po-
siadłości. Wszystko po to, 
by wziąć udział w przygo-
towaniach do Olimpiady w 
Seulu. Jak to się skończy, 
dowiecie się z filmu „Fox-
catcher”. Tydzień później 

Filmowe 
wieczory

Józefów

wyświetlony zostanie film 
pt. „Więzień nienawiści”,  
w którym były neonazista 
po wyjściu z więzienia stara 
się przekonać młodszego 
brata, by nie podążał jego 
śladem. Ostatnie spotkanie 
w listopadzie to projekcja 
filmu pt. „Whiskey Tango 
Foxtrot”. Niezadowolona ze 
swojej pracy dziennikarka 
telewizyjna przyjmuje zle-
cenie zrobienia reportażu 
o inwazji na Afganistan… 
Wstęp wolny.

12,19,26 listopada (poniedziałek), godz. 17.00 
Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie, 

ul. Wyszyńskiego 1

Już 17 listopada bę-
dziecie mieli niepowta-
rzalną okazję, by obejrzeć 
niezwykły dokument pt. 
„Młynarski. Piosenka fi-
nałowa”. Jest to ostatni, 
bardzo osobisty, szczery 
wywiad z bohaterem. Film 
dopełnia ponad 30 wypo-
wiedzi jego najbliższych 
przyjaciół, między innymi: 
Janusza Gajosa, Janu-

Szczerość 
z ekranu

17 listopada (sobota), godz. 17.00 
Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie, 

ul. Wyszyńskiego 1

sza Głowackiego, Jerze-
go Derfla, Janusza Senta, 
Włodzimierza Korcza, Ewy 
Bem, Janusza Stokłosy, 
Ireny Santor, Michała Ba-
jora, Magdy Zawadzkiej, 
Krystyny Jandy oraz rodzi-
ny i tych, którzy z nim two-
rzyli i dla których tworzył: 
wybitni kompozytorzy, ak-
torzy, piosenkarze. Wstęp 
wolny.

źródło: polskieradio.pl

W sobotę 17 listopada 
w sali Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Celestyno-
wie zapowiada się wesołe 
Spotkanie Klubu Dojrza-
łego Człowieka. Uczestni-
ków najpierw bawić będzie 
znana aktorka komediowa 
Katarzyna Żak, a potem 
zespół „Metrum Event”. 
Spotkanie dla seniorów  
i sympatyków gminy Cele-

Celestynów

Dojrzałe spotkanie

17 listopada (sobota), godz. 17.00
OSP w Celestynowie, ul. Osiecka 1

stynów organizuje Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu  
w Celestynowie.  

W planach są aż cztery 
godziny wieczornej, wybor-
nej rozrywki i to bezpłatnie. 
Program przedstawia się 
następująco: • godz. 17.00-
18.20 recital Katarzyny 
Żak; • godz. 18.20-21.00 

spotkanie przy muzyce  
z zespołem „Metrum 
Event”. Wstęp wolny. Bliż-
szych informacji udziela 
GOKiS w Celestynowie ul. 
Regucka 1, od pn. do pt.  
w godz. 10.00-18.00, tel. 22  
789 71 02; e-mail: biuro@
gokcelestynow.pl; www.
gokcelestynow.pl

Otwock

Repertuar Kina Oaza

MAŁA STOPA
11 listopada 12:00 Otwock 
12 listopada 12:00 Otwock 
13 listopada 18:30 Otwock 
14 listopada 10:00 Otwock 
16 listopada 17:15 Otwock

PLANETA SINGLI 2
12 listopada 14:00 Otwock 
13 listopada 16:00 Otwock 
13 listopada 20:30 Otwock 
14 listopada 13:45 Otwock 
15 listopada 13:15 Otwock

CENY BILETÓW:
Pt.-Nie.: Normalny - 20 zł, 
Ulgowy - 17 zł,
Pn.-Czw.:  Normalny - 17 zł, 
Ulgowy - 15 zł, 
Grupowy -13 zł - dostępny 
jedynie od pn. do czw.

KASA KINA CZYNNA:
- w dni powszednie w go-
dzinach 12.00-20.00 oraz 
na 30 min. przed każdym 
seansem
- sobota , niedziela na 30 
min. przed każdym sean-
sem
Bilety za 1 zł z kartą „Rodzi-
na 3+” do nabycia: w ponie-
działek od 8.00 do 18.00, 
wtorek-piątek w godz. 8.00-
16.00

biuro@iotwock.info
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Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu  w Celestynowie 
zaprasza dzieci i młodzież 
do udziału w konkursie pla-
stycznym „Moja świąteczna 
choinka”. Co trzeba zro-
bić? Małą choineczkę (do 
30 cm) z wybranych przez 
siebie materiałów i dowol-
ną techniką. Należy ją do-
starczyć do 20 listopada 
do GOKiS i... czekać na 
wyniki konkursu. Zostaną 
one ogłoszone 2 grudnia 
podczas imprezy „Bajkowa 
Niedziela” w hali sportowej 
w Celestynowie.
Zgłoszone do konkursu 
choinki będą oceniane  
w ramach kategorii wie-
kowych ich wykonawców 
- organizatorzy przewidują 
4 kategorie:od przedszko-
laków po młodzież gimna-
zjalną. Za najlepsze prace 
zwycięzcy otrzymają na-
grody rzeczowe.
Powodzenia!

PONIŻEJ REGULAMIN 
KONKURSU.

1.Konkurs skierowany jest 
do dzieci i młodzieży w na-
stępujących kategoriach: 
I kategoria: przedszkole,
II kategoria: klasy 0-II – 
szkoła podstawowa, 
III kategoria: klasy III-V – 
szkoła podstawowa,
IV kategoria: klasy VI-VIII 
– szkoła podstawowa i od-
działy gimnazjalne.
2.Format pracy: praca prze-

Konkurs plastyczny  
„Moja świąteczna choinka”

Celestynów

strzenna, stojąca, o maksy-
malnej wysokości 30 cm. 
3.Technika pracy: dowolna, 
wykonana ręcznie, bez bro-
katu.
4.Każdy uczestnik może 
zgłosić jedną pracę, która 
nie może być pracą zespo-
łową.
5.Do pracy należy dołą-
czyć metryczkę z imieniem 
i nazwiskiem autora oraz 
wypełnić Kartę Zgłoszenia 
(do pobrania w GOKiS lub 
na stronie www.gokcelesty-
now.pl).
6.Prace na konkurs nale-
ży dostarczyć lub przesłać 
(decyduje data wpływu) do 
dnia 20 listopada 2018 r. 
(piątek) do biura Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu 
w Celestynowie ul. Reguc-
ka 1, czynne od pn. do pt.  
w godz. 10.00-18.00, tel. 
22  789 71 02.

KRYTERIA OCENY: 
- samodzielność i staran-
ność wykonania, 
- pomysłowość i wrażenie 
artystyczne.

NAGRODY 
I WYRÓŻNIENIA: 

W każdej kategorii przyzna-
ne zostaną nagrody rzeczo-
we za trzy pierwsze miejsca 
oraz wyróżnienia. Osoby 
nagrodzone będą powiado-
mione telefonicznie. Wyniki 
konkursu zostaną zamiesz-
czone na stronie interne-

towej www.gokcelestynow.
pl. Nagrody i wyróżnienia 
zostaną wręczone dnia  
2 grudnia 2018 r. na impre-
zie pn. „Bajkowa Niedziela” 
w hali sportowej w Cele-
stynowie, ul. prof. Hilarego 
Koprowskiego 2, a prace 
nagrodzone i wyróżnione 
wyeksponowane na wysta-
wie w dniu rozdania nagród.

DODATKOWE 
INFORMACJE: 

- prace niespełniające wy-
mogów niniejszego Regu-
laminu nie będą oceniane,
- dostarczone prace wraz 
z prawami autorskimi prze-
chodzą na własność Orga-
nizatora,
- Organizator zastrzega so-
bie prawo do reprodukcji 
prac oraz ich publikowania 
bez ograniczeń w zakre-
sie terminu, wielokrotności 
oraz pól eksploatacji wy-
łącznie w celach niekomer-
cyjnych.

Fani kryminałów będą za-
chwyceni, bowiem wielkimi 
krokami nadchodzi wiel-
kie święto tego gatunku. 
W dniach 23-25 listopada 
powiat otwocki organizu-
je Festiwal Kryminałów 
„Złoczyńcy w uzdrowisku”. 
Skąd wziął się pomysł na ta-
kie wydarzenie? Idea spo-
tkania zrodziła się na bazie 
ogłaszanego od trzech lat 
konkursu na opowiadanie 
kryminalne pt. „Złoczyńcy 
w uzdrowisku”. Konkurs  
z roku na rok cieszy się 
coraz większym zaintere-
sowaniem, a każda edycja 
przynosi kolejną publikację 
najlepszych opowiadań. 
Poniżej prezentujemy 3 - 
dniowy program festiwalu.

Piątek, 23 listopada
Powiatowa Biblioteka Pu-
bliczna w Otwocku, ul. Ka-
zimierza Pułaskiego 3A
17:00  - Złoczyńcy w uzdro-
wisku – spotkanie z autorami
18:00  - Piotr Liana – Truci-
zny w kryminale
18:50 - Koło Naukowe Psy-
chologii Sądowej i Policyj-
nej „Paragraf”
19:40  - Adam Ubertowski – 
polski James Bond
20:30  - Adam Ubertowski – 
gra kryminalna

Sobota, 24 listopada
Powiatowy Młodzieżowy 

Wola Karczewska 

Święto gatunku
Dom Kultury 
w Otwocku, 
ul. Poniatow-
skiego 10
14:00  - Seba-
stian Rakow-
ski - Kryminalny Otwock
15:00 - Koło Naukowe Psy-
chologii Sądowej i Policyj-
nej „Paragraf”
16:00 - Krzysztof Beśka – 
spotkanie autorskie
17:00 - Marcin Świetlicki – 
spotkanie autorskie
18:00  - Katarzyna Puzyń-
ska – spotkanie autorskie

Klub Smok w Otwocku,  
ul. Warszawska 11/13 
20:00  - Świetliki – koncert

Niedziela, 25 listopada
Powiatowy Młodzieżowy 
Dom Kultury w Otwocku, ul. 
Poniatowskiego 10
14:00  - Koło Naukowe 
Psychologii Sądowej i Poli-
cyjnej „Paragraf”
15:00  - Koło Naukowe 
Psychologii Sądowej i Poli-
cyjnej „Paragraf”
16:00  - Tomasz Cegielski – 
spotkanie autorskie
17:00  - Adam Węgłowski 
– wykład o Kubie Rozpru-
waczu
18:00  - Dariusz Zdziebko 
– Terroryzm - realne zagro-
żenie
19:00  - Mariusz Czubaj - 
spotkanie autorskie

Otwock

Dom Kultury „Nad 
Świdrem” w Woli Kar-
czewskiej zaprasza na 
spektakl w reżyserii Da-
riusza Kowalskiego pt. 
„Sprawa Polski jest naj-
ważniejsza”. Występują: 
Dominika Figurska oraz 
Dariusz Kowalski. Spek-
takl prezentowany jest 
w ramach projektu „Win-
centy Witos. Współtwór-
ca Niepodległej” dla upa-
miętnienia 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości. 

Rzecz o Witosie
Spektakl ten ma za za-

danie przybliżyć widzom 
postać Wincentego Wito-
sa,  jednego z „ojców” na-
szej niepodległości, która 
wydaje się być okryta nie-
co cieniem zapomnienia. 
Czeka Was zatem spotka-
nie z osobą, której z jednej 
strony nazwisko wszyscy 
znają, z drugiej – niewiele 
osób może powiedzieć coś 
więcej. Aktorzy pozwolą 

się Wam z bliska przyj-
rzeć historii jego życia, 
jego młodości, począt-
kom i rozkwitowi karie-
ry politycznej. Spektakl 
przedstawia fakty z życia 
bohatera, ale też próbu-
je odkryć jego motywa-
cje, przyjrzeć się posta-
wom, trwaniu do końca 
w wierności sobie. Licz-
ba miejsc ograniczona. 
Wstęp wolny.

20 listopada (wtorek), godz. 17.00 
Dom Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej



9 LISTOPADA 201816 ROZRYWKAROZRYWKA 9 LISTOPADA 201816

Imieniny 

9 listopada - Ursyna, Teodora
10 listopada - Leny, Leona
11 listopada - Marcina, Anastazji
12 listopada - Renaty, Witolda
13 listopada - Stanisława, Stanisławy, Liwii
14 listopada - Wawrzyńca, Agaty
15 listopada - Leopolda, Alberta

Święta... całkiem nietypowe
10 listopada - Dzień Jeża
Te małe kolczaste
zwierzęta wyginą, jeśli
człowiek odpowiednio
się nimi nie zaopieku-
je. Dziś można
dowiedzieć się, jak
pomagać jeżom, by
te przetrwały.

12 listopada - Światowy Dzień Bicia Rekordów
W ten dzień niekoniecznie musimy pobijać rekordy
na miarę Księgi Rekordów Guinnessa. Można jednak
wyśrubować własne osiągnięcia – np. w biegu na
100 metrów czy w układaniu Kostki Rubika.

13 listopada - Dzień Placków Ziemniaczanych
Śmietana, jogurt, cukier, dżem, majonez? Co dziś
położysz na placki ziemniaczane? Bo to oczywiste,
że 13 listopada należy przyrządzić albo chociaż
zjeść potrawę, która znana była już w XVII wieku.

14 listopada - Dzień Seniora
Celem Dnia Seniora jest propagowanie postulatów
mających na celu poprawę sytuacji osób dojrzałych,
choćby zapewnienie im odpowiedniej opieki zdrowot-
nej. Z okazji święta w Polsce organizowane są nie
tylko darmowe badania, ale i występy artystyczne.
Dziś warto zadzwonić do swojej babci albo dziadka
– na pewno się ucieszą... 

Krzyżówka panoramiczna z hasłemKartka z
kalendarza

Hasło krzyżówki panoramicznej  z 2 listopada 2018: .
WILLA JAKUBÓWKA W JÓZEFOWIE.

SUDOKU
1 7 3 2 6

4 3

5 1

1 7 5

7 2

9 8 7

5 7

4 6

6 7 4 2 3

• Dlaczego jesień to najbardziej
niebezpieczna pora roku?
-Bo można dostać z liścia.

• - W tych nowych okularach
wyglądasz koszmarnie.
- Ale ja nie mam nowych oku-
larów.
- Ja mam.

• Tak się wczoraj uśmiałam w
tym teatrze, kochany, że wró-
ciłam do domu półżywa...
- Powinnaś najdroższa pójść
jeszcze raz na ten spektakl..

• - Bolku, jak nazywał się Chro-
bry?
- Nie wiem.
- No, przecież tak jak Ty.
- Nowak?

• Katechetka pyta się Jasia:
- Jasiu, kiedy Adam i Ewa byli
w raju?
- Jesienią.
- A dlaczego akurat jesienią? -
pyta zdziwiona katechetka.
- Bo wtedy dojrzewają jabłka.

• Dwaj kibice wracają z meczu,
dzieląc się swoimi wrażeniami:
- Co sądzisz o facecie, który

sędziował dzisiejszy mecz?
- Jest dokładnie taki, jak moja
żona: działa ludziom na nerwy,
a nic nie można mu zrobić!

• Sędzia do oskarżonego:
– Dlaczego pan nie ratował
swojej żony, gdy tonęła?
– A skąd ja, Wysoki Sądzie,
miałem wiedzieć, że tonie?!
Wrzeszczała jak zwykle...

Uśmiechnij się!
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Przygarnij 
mnie!

CELESTYNÓW Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt zachęca do adopcji jego  

podopiecznych. 

INFORMACJE O ADOPCJI:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie

ul. Prosta 3. Kontakt: tel. 22 789 70 61, 
e-mail: adopcje@celestynow.toz.pl

Drops ma zaledwie 7 miesięcy, 
ale zdążył już zaznać życia na śmiet-
niku, głodu, zimna i ludzkiej znie-
czulicy. Choć bardzo by chciał być 
blisko, boi się człowieka. Całe życie 
jeszcze przed nim. Pomóżmy mu 
znaleźć dom, w którym poczuje się 
bezpiecznie. To przecież psie dziec-
ko! Nr 241/18

Oto Tusia, ma ok. 4 miesięcy i 
będzie drobną, niedużą suczką. 
Jak to się stało, że taką kruszy-
nę ktoś wyrzucił z dala od ludzi, 
żeby nie umiała trafić z powrotem 
do domu? Przecież ludzie kochają 
słodkie szczeniaczki. Tusia jeszcze 
nic nie rozumie. Szukamy domu!

Kros długo szukał drogi powrot-
nej do swojego domu. Niewątpliwie 
go miał, bo bardzo kocha ludzi. 
Jest sympatycznym, średnim psia-
kiem, który zawsze próbuje zwrócić 
na siebie uwagę przechodzących 
osób. Czy ten zawsze uśmiech-
nięty pies długo będzie czekał na 
prawdziwy dom? Nr 262/18
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Sezon na dynię
Za oknem jesień, to  
i w kuchni zrobiło się je-
siennie. Zupa krem z dyni 
idealnie wpisuje się na 
zimne, jesienne dni i jest 
bardzo łatwa i szybka do 
przygotowania.

Składniki:
Ok. 1kg dyni
1 cebula cukrowa
2 średnie marchewki
1 litr bulionu drobiowego
100g masła
Cukier

Sól 
Pieprz
Szczypta suszonego chilli

Przygotowanie
Siekamy cebulę w drob-
ną kostkę. W tym samym 
czasie rozgrzewamy masło  
w garnku, a następnie do-
rzucamy do niego posie-
kaną cebulę. W trakcie 
smażenia doprawiamy ce-
bulę odrobiną cukru. Po-
zwoli to na wydobycie natu-
ralnej słodyczy z cebuli oraz 

zwiększy aromat. Dodatko-
wo posypujemy wszystko 
szczyptą suszonego chilli. 

Wcześniej przygotowu-
jemy dynię i marchewki. 
Dynię obieramy ze skóry, 
wydrążamy pestki i kroimy 
w kostkę, a marchewkę 
obieramy ze skóry i kro-
imy w talarki. Kiedy cebula 
ładnie zeszkli się w garnku 
dorzucamy do niej pokro-
jone kawałki dyni i mar-
chewki. Smażymy wszyst-
kie składniki do momentu 
aż się podduszą i będą 
miękkie. Następnie dole-

wamy do garnka bulionu i 
gotujemy 10-15 minut. Po 
tym czasie możemy zmik-
sować całość na gładką 
masę (jeśli krem wyda nam 
się za gęsty można dolać 

jeszcze odrobinę bulionu). 
Na sam koniec doprawia-
my solą i pieprzem. Zupę 
krem można udekorować 
kilkoma listkami zielonej 
pietruszki. 

Zupa krem z dyni

Składniki:
1/2 małej dyni
Pietruszka, zielona natka
100g orzechów ziemnych
sól pieprz
2 ząbki czosnku
2 łyżeczki majeranku
2 łyżeczki tymianku
100 ml śmietanki 30%
3 łyżki oleju
1 opakowanie makaronu 
muszle
Przygotowanie: 
Makaron przygotuj zgodnie 
z instrukcją na opakowaniu. 
Orzechy wrzuć na rozgrza-
ną patelnię i upraż. 
Do miski wlej olej oraz 
wsyp przyprawy oraz prze-
ciśnięty przez praskę czo-

Makaron z pieczoną 
dynią i orzechami

snek. Dynię pokrój na więk-
szą kostkę i wrzuć do miski. 
Wymieszaj składniki tak, 
aby zioła obtoczyły całe ka-
wałki dyni. Wysyp dynię na 
blaszkę i włóż do nagrza-
nego piekarnika na 15-20 
minut w temperaturze 190 
stopni. 
Na patelnię wlej śmietankę. 
Wsyp posiekaną pietruszkę 
natkę i wymieszaj składniki. 
Wlej 2-3 łyżki wody z ugo-
towanego makaronu. Gotuj 
parę minut. 
Makaron przełóż do sosu  
z pietruszką. Dodaj upieczo-
ną dynię i wcześniej przygo-
towane orzechy. Delikatnie 
wymieszaj składniki.

Składniki
3 szklanki dyni (już zmikso-
wanej)
1 1/2 szklanki jasnego 
brązowego cukru
2 łyżki mąki ziemniaczanej
1 łyżeczka soli
1 1/2 łyżeczki mielonego 
cynamonu
1 1/2 łyżeczki mielonego 
imbiru
1/4 łyżeczki mielonej gałki 
muszkatołowej
6 dużych jajek
3 szklanki mleka skonden-
sowanego

Przygotowanie dyni:
1. Rozgrzej piekarnik do 220 
stopni C. Przekrój dynię, 
piecz ją rozcieńciem w dół, do 
miękkości - 50 do 60 minut. 
Ostudź całkowicie. Pieczoną 
dynię można przechowywć  
w lodówce w szczelnym po-
jemniku przez noc.
2. Wyłóż formę tartową 
rozwałkowanym ciastem. 
Podpiecz ciasto 10 minut 
w temp. 190°C. Zostaw do 
ostygnięcia.
3. Z upieczonej dyni, usuń 
nasiona. Miąższ zmiksuj do-
kładnie w blenderze. Przełóż 
do dużej miski. Dodaj brązo-
wy cukier, mąkę ziemniacza-

Placek z dyni
proporcje na 2 placki, w formie o średnicy 25 cm

ną, sól, cynamon, imbir, wa-
nilię, gałkę muszkatołową,  
6 jaj i mleko zagęszczone 
- ubij wszystko razem trze-
paczką. Powstaje z tego do-
syć rzadka masa.
4. Zmniejsz temperaturę 
piekarnika do 175 stopni. 
Podziel masę dyniową na 
dwie części. Piecz placki, 
aż masa się zetnie, od 35 
do 50 minut. Zostaw placki 
do całkowitego ostygnię-
cia. Podawaj (ewentualnie)  
z bitą śmietaną.

Ciasto kruche tartowe:
2 1/2 szklanki mąki
1 łyżeczka soli
1 łyżeczka cukru
200-225 g masła, pokrojo-
nego w kawałki
1/4 do 1/2 szklanki zimnej 
wody z lodówki

Przygotowanie

1. W mikserze połącz 
mąkę, sól i cukier. Dodaj 
masło, miksuj aż powstaną 
okruchy.
2. Dolej 1/4 szklanki wody. 
Miksuj tylko do momentu 
aż ciasto się połączy - ale 
wciąż będą to dosyć sypkie 
grudki; jeśli to konieczne, 
dodaj kolejne 1/4 szklanki 
wody, po 1 łyżce na raz). 
3. Okruchy ciasta podziel 
na dwie części, każdą włóż 
w folię spożywczą, zawiń. 
Uformuj ciasto w gruby, 
owalny placek. Włóż do 
lodówki, aby stężało na 
co najmniej 1 godzinę (do  
3 dni). Ciasto można za-
mrozić, szczelnie zapako-
wane, do 3 miesięcy. Roz-
mroź przed użyciem.

Prażone pestki dyni
Nie wyrzucaj pestek wy-
drążonych z dyni - upraż 
je! Takie pestki są zdro-
wą przekąską, źródłem 
magnezu, żelaza, cynku 
i nienasyconych kwasów 
tłuszczowych, a także wi-
tamin z grupy B.

Składniki
• pestki dyni
• sól
• olej rzepakowy

Przygotowanie
1. Pestki dokładnie opłucz, 
usuwając wszelkie włókna. 

Aby substancje odżywcze 
były łatwiej przyswajalne, 
pestki namocz przez noc  
w wodzie.

2. Osuszone pestki wysyp 
na blachę do pieczenia wyło-
żoną papierem do pieczenia. 
Polej je olejem i dokładnie 
obtocz, aby były równomier-
nie się nim pokryły.

3. Piecz pestki 20 minut  
w 150 stopniach C. W po-
łowie pieczenia możesz je 
przemieszać, dzięki temu 
uprażą się równomiernie.

4. Posól do smaku i przełóż 
do szczelnie zamykanego 
pojemnika, aby pozostały 
chrupiące.
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Od piątku do niedzieli 
26-28 października br. za-
wodnicy KSW Bushi wal-
czyli w zawodach: a) w 
Wilkowicach koło Bielska-
-Białej na WKB IV Grand 
Prix Beskidów, b) w Byd-
goszczy na Young Oyama’s 
Cup, c) w Radzyminie w 
Mazovia Cup, d) w Micha-
linie na Lidze KSW Bushi.

W Grand Prix Beskidów, 
które zgromadziło ok. 200 
zawodników z Polski oraz 
z Łotwy i Ukrainy, wzięła 
udział 25-osobowa repre-
zentacja klubu. Łącznie 
zdobyli aż 18 medali, w tym 
8 złotych i po 5 srebrnych i 
brązowych.

Także turniej bydgoski 
był bardzo dobrze obsa-
dzony – wystartowało tu 
254 zawodników z 24 klu-
bów. Para reprezentantów 
Bushi zdobyła dwa medale 
– złoto i brąz.

Na Mazovia Cup do Ra-
dzymina pojechało z kolei 
dziewięcioro karateków 
z Józefowa. Na tych za-
wodach rywalizowało 122 
zawodników z roczników 
2007, 2006 i 2005 z osiem-
nastu klubów zrzeszonych 

Superaktywny weekend  
karateków z KSW Bushi

To był niezwykle waleczny weekend dla zawodników 
KSW Bushi – wzięli oni udział aż w czterech turnie-
jach, w tym trzech wyjazdowych. Znacznie przy tym 
powiększyli swój dorobek medalowy.

w Okręgowym Związku Ka-
rate Województwa Mazo-
wieckiego.

Reprezentanci Bushi i tu 
spisali się bardzo dobrze, 
zdobywając 7 medali: po 
jednym złotym i srebrnym 
oraz 5 brązowych.

Jak twierdzą trenerzy, 
na szczególne wyróżnienie 
zasługują zawodnicy, któ-
rzy wystartowali na dwóch 
imprezach: Jakub Rutkow-
ski, Aleks Wadych, Jan 
Lewon oraz Antoni Sawka. 
Ten ostatni zdobył złoto za-
równo w Grand Prix Beski-
dów, jak i na Mazovia Cup, 
wygrywając większość po-
jedynków przed czasem.

W piątkowy wieczór aż 
150 zawodników wzięło 
udział w klubowych za-
wodach w Dojo Michalin. 
Każdy stoczył dwie sędzio-
wane walki. Do rywalizacji 
zgłosiło się dwa razy więcej 
uczestników niż w poprzed-
niej edycji Ligi KSW Bushi. 
Każdy otrzymał medal.

Tylko pozazdrościć takiej 
organizacji i efektywności.

ZetKa 
Fot: KSW Bushi
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Wynik sobotniej rywa-
lizacji otworzyła w dru-
giej minucie zawodniczka 
MKS-u Karczew - Julia 
Zagrajek. Jednak już chwi-
lę później do wyrównania 
doprowadziła gnieźnianka 
Maja Bielińska, która pew-
nie wykonała rzut karny. Od 
tego momentu, aż do końca 
spotkania, szczypiornistki 
MKS PR Urbis Gniezno nie 
dały sobie odebrać prowa-
dzenia w tym meczu.

Gnieźnianki zaczęły po-
większać swoją przewagę 
w piątej minucie spotkania, 
kiedy to celnym rzutem do 
bramki Karczewa popisała 
się zawodniczka gospoda-
rzy - Marta Giszczyńska. 
Szybka odpowiedź naszej 
rozgrywającej Asi Wójcik  
z rzutu karnego nie zaha-
mowała dobrej passy prze-
ciwniczek, które grały na 
wysokich obrotach i niestety 
dla nas - bardzo skutecznie. 
W siódmej minucie meczu 
kapitalną serię gospodyń 
rozpoczęła Joanna Sawic-
ka. Piłkarki Gniezna trafiły 
sześć razy z rzędu, prze-
chylając definitywnie szalę 
tego spotkania na swoją ko-
rzyść. Szczypiornistki MKS 
PR Urbis w pierwszej odsło-
nie sobotniej rywalizacji gra-

Gniezno lepsze od Karczewa
W wyjazdowym meczu w Gnieźnie MKS Karczew uległ 
MKS PR Urbis 30:22 (16:7). Była to już czwarta prze-
grana karczewianek w tegorocznych rozgrywkach  
I ligi kobiet w piłce ręcznej, które z bilansem 6 punk-
tów na koncie i dwóch wygranych meczów zajmują ak-
tualnie 9. miejsce w tabeli.

ły bardzo dobrze w obronie, 
a interwencje bramkarskie 
gospodyń ze skutecznością 
na poziomie 50 procent nie 
pozwalały karczewiankom 
na odrobienie strat. Nasze 
dziewczyny, mimo że gra-
ły ambitnie i z zaangażo-
waniem, długo nie mogły 
znaleźć skutecznej recepty 
na znakomicie dysponowa-
ne tego dnia gnieźnianki. 
Przewaga podopiecznych 
Roberta Popka rosła więc  
z każdą minutą i to one 
schodziły do szatni, mając 
nad karczewiankami do 
przerwy przewagę  dziewię-
ciu bramek (16:7).

Po rozpoczęciu dru-
giej połowy meczu obraz 
gry początkowo nie uległ 
zmianie. Wydawało się, że 
zawodniczki Gniezna mają 
wszystko pod kontrolą i ze 
spokojem utrzymają pro-
wadzenie do końcowego 
gwizdka. W 37. minucie 
sygnał do odrabiania strat 
dała Joanna Wójcik, tra-
fiając trzy razy z rzędu. To 
było wciąż jednak za mało, 
bo strata MKS-u Karczew 
zmalała zaledwie do ośmiu 
bramek. Do 50. minuty na 
parkiecie obserwowaliśmy 
więc wyrównany okres gry, 
w którym punktowała na 

zmianę to jedna, to druga 
drużyna. Kiedy wydawało 
się, że nic już nie będzie w 
stanie odwrócić losów tego 
pojedynku, zdarzyło się 
coś, co spowodowało, że 
kibice obu drużyn zaczęli 
przecierać oczy ze zdumie-
nia. Uspokojone wysokim 
prowadzeniem gnieźnianki 
rozluźniły się i tracąc kon-
centrację, zaczęły grać go-
rzej w obronie, marnując 
przy tym stuprocentowe sy-
tuacje w ataku. Podopiecz-
ne Grzegorza Ankiewicza  
z premedytacją wyko-
rzystały gorszy okres gry 
swych przeciwniczek i zdo-
były sześć bramek z rzę-
du. Było widać, że z każdą 
minutą zaczynają nabie-
raćwiatru w żagle i jak tak 

dalej pójdzie, to mogą od-
wrócić losy tego meczu.

 W tej sytuacji o czas 
poprosili trenerzy MKS-u 
PR Urbis. Konsultacje z za-
wodniczkami najwidoczniej 
okazały się pomocne, bo 
sytuacja znów obróciła się 
na korzyść grających na 
własnym parkiecie gnieź-
nianek. Ciężar gry w druży-
nie Urbisu wzięła na swoje 
barki Jagoda Linkowska. 
Ta doświadczona w ataku 
zawodniczka odrobiła trzy 
bramki z rzędu, które oka-
zały się kluczowe dla losów 
tego pojedynku. Ona też 
zaliczyła najwięcej trafień 
(8) w barwach gnieźnia-
nek w sobotnim meczu.  
A tuż przed końcową syre-
ną wynik na 30:22 ustaliła 

Martyna Bigoszewska-Jac-
kowiak. Zwycięstwo nad 
Karczewem poprawiło sytu-
ację MKS PR Urbis w tabeli 
I ligi kobiet, zespół plasuje 
się obecnie na 4. miejscu. 
Gnieźnianki mają na swoim 
koncie cztery zwycięstwa  
i dwie porażki.

W drużynie Karczewa 
najskuteczniejszą zawod-
niczką była Joanna Wójcik, 
która rzuciła aż dziesięć 
bramek. Trafienia na kon-
cie odnotowały też Domini-
ka Baran (3 bramki), Marta 
Ciszkowska (2), Julia Zagra-
jek (2), Pola Janowska (1), 
Natalia Barańska (1), Małgo-
rzata Trzepałka (1), Natalia 
Idziak (1) i Edyta Korcz (1).

Andrzej Idziak

W październiku na ma-
pie sportowej Otwocka 
pojawił się nowy klub 
sportowy.

KS Świder Otwock 
(www.ksswider.pl) prowadzi 
zajęcia z siatkówki halowej, 
siatkówki plażowej, mocno 
stawia na przygotowanie 
motoryczne i koordynację 
ruchową. Z czasem w pla-
nach jest uruchomienie do-
datkowych sekcji, takich jak 
wspinaczka, skialpinizm, 
narciarstwo alpejskie, biegi 
górskie i długodystansowe.

Wystartował Klub Sportowy 
Świder Otwock

Treningi w sezonie 
2018/19 będą odbywać się 
w halach sportowych Gwa-
rant, ul. Kraszewskiego 8 
i w Zespole Szkół Ekono-
miczno Gastronomicznych 
przy ul. Konopnickiej 3  
w stałych dniach i godzinach:
- wtorek 19:30 - 21:00
- czwartek 19:30 - 21:00
- piątek 17:00 - 19:00
- dodatkowo dla wszystkich 
grup wiekowych przewidzia-
no jeden dzień w tygodniu 
na trening przygotowania 
fizycznego ( szczegóły od-
nośnie treningów na stronie 

klubu i na fb).
Klub kładzie duży nacisk 

na przygotowanie fizyczne  
i techniczne. 

Bogate sportowe do-
świadczenie założyciela 
klubu daje pewność ogrom-
nego rozwoju zarówno 
dzieci, jak i młodzieży czy 
dorosłych.

Obecny sezon będzie 
poświęcony na przygoto-
wanie do uczestniczenia w 
przyszłości w rozgrywkach 
ligowych ,,kinderków”, mło-
dzików oraz seniorów.

Klub nie tylko chce pro-

mować sport, ale także 
sam region. Wiele było po-
mysłów na jego nazwę, ale 
jednak najprostsze i rodzi-
me są najlepsze. Głównym 
celem jest rozwój dzieci  
i młodzieży z regionu.

Wszystkich zaintereso-
wanych zapraszam do klu-
bu, aby tworzyć sportową 
atmosferę, rozwijać pasje 
i umiejętności, poznawać 
innych i otwierać się na 
świat, bo klub to nie tylko 
sportowe doświadczenia, 
ale także dyscyplina, har-
towanie ducha, punktual-

ność, konsekwencja. Tego 
i wielu innych rzeczy uczy 
sport.

Igor Sudnik

Foto: Hubert Maciejewski /www.sportowegniezno.pl 
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Pierwotnie spotkanie 
miało odbyć się o godzi-
nie 11:00, ale na życzenie 
gości przełożono o dwie  
i pół godziny. Po południu 
na murawę wyszli goście, 
którzy chcieli utrzymać 
swoje miejsce w środku 
tabeli oraz gospodarze 
walczący o czołową loka-
tę. Początkowo to druży-
na z Wiązowny bardziej 
wyróżniała się w grze, co 
potwierdziła już w 13. mi-
nucie bramką, którą zdo-
był Grzegorz Jakubowicz. 
Jednak gospodarze nie 
pozostali dłużni i w 24. mi-
nucie wyrównał Mateusz 
Bobis. 

Na drugą połowę me-
czu bardziej zdetermino-
wana wyszła drużyna Wi-
sły, chcąca wygrać kolejny 
mecz u siebie. W 51. minu-

Dziecinów górą 
w boju o pozycję 

lidera
W niedzielę, 4 listopada na boisku w Dziecinowie 
odbył się ostatni mecz tej części kolejki - miejsco-
wej Wisły oraz Advitu Wiązowna. 

cie, jak się potem okazało, 
decydującego gola zdobył 
autor pierwszej bramki dla 
gospodarzy. Mimo licz-
nych prób zespół Advitu 
nie był już w stanie ode-
brać zwycięstwa drużynie 
z Dziecinowa i wynik 2:1 
pozostał do końca spo-
tkania. Jak dodaje trener 
triumfującej ekipy Łukasz 
Hass: „Wygraliśmy znów 
serwując sobie i kibicom 
nerwówkę do końcowych 
sekund meczu i zdobyli-
śmy kolejne 3 punkty.” 

Warto dodać, że Wisła 
Dziecinów jest niepoko-
nana na swoim boisku od 
meczu z 7 października 
2017 roku, kiedy to ostatni 
raz przegrała z PKS Ra-
dość 1:2 - cały czas konty-
nuują dobrą passę.

Sebastian Rębkowski

3 i 4 listopada, odbyły się 
przedostatnie mecze przed 
przerwą zimową i ostatnie 
dla części drużyn. Lokal-
ne drużyny zmierzyły się  
z ważnym zadaniem, by 
sprostać wymaganiom kibi-
ców i uzyskać możliwie naj-
wyższe lokaty. Jak aktualnie 
wygląda tabela, komu udało 
się wejść na wyższe miej-
sca, a kto jest bliżej spad-
ku? Szczegóły poniżej.
Bór Regut- SRT Halinów 
1:1
Rozwój Warszawa - KS 
Puznówka 1996 4:0
Polonia II Warszawa - Vul-
can Wólka Mlądzka 4:0

Tabela- klasa A 2018/2019, grupa: Warszawa II

Piłkarska liga  
na finiszu

Wisła Maciejowice - Sokół 
Celestynów 0:1
Wisła Dziecinów - Advit 
Wiązowna 2:1
PKS Radość - Victoria Ze-
rzeń 6:1

Start Otwock - Józefovia II 
Józefów 0:1

Ostatnia kolejka przed 
końcem sezonu w najbliższy 
weekend, 10 i 11 listopada.

Sebastian Rębkowski

Foto: KS Vulcan 
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Warto w tym miejscu za-
stanowić się, co w Otwocku 
i okolicy przypomina nam  
o wydarzeniach z okresu 
odzyskiwania niepodległo-
ści. Tych pamiątek mamy 
kilka, zarówno material-
nych, jak i niematerialnych.

Pomniki 
Piłsudskiego 
i Kościuszki

Pierwszą z nich jest 
pomnik poświęcony mar-
szałkowi Józefowi Piłsud-
skiemu w Otwocku przy ul. 
Kościuszki. Pomnik ten zo-
stał ustawiony na pamiątkę 
pobytu w mieście w 1915 
r. ówczesnego brygadie-
ra Piłsudskiego, którego 
do Warszawy nie chciały 
wpuścić niemieckie władze 
okupacyjne. W Otwocku,  
w parku miejskim znajdo-
wał się jeszcze jeden po-

Szlakiem niepodległości 
po powiecie otwockim

11 listopada 2018 r. jest datą wyjątkową. Tego dnia 
obchodzimy 100. rocznicę odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Dzień ten jest symboliczny, ponieważ 
odzyskiwanie niepodległości to był proces trwający 
od 1914 do 1921 r. Rozpoczął się wymarszem pierw-
szej kompanii kadrowej z krakowskich Oleandrów,  
a zakończył podpisaniem w Rydze traktatu pokojowe-
go z Rosją Radziecką. Sama zaś Deklaracja Niepodle-
głości została ogłoszona 7 października 1918 r. przez 
Radę Regencyjną.

mnik poświęcony Marszał-
kowi, ale nie zachował się 
on do dnia dzisiejszego  
i - pomimo głośnych de-
klaracji ze strony rady mia-
sta - nie został odbudowa-
ny. Na fali entuzjazmu z 
odradzania się polskiego 
państwa, pod koniec I woj-
ny światowej, odsłonięto 
na środku ul. Kościuszki  
w Otwocku pomnik poświę-
cony gen. Tadeuszowi Ko-
ściuszce. Niestety, pomnik 
ten nie przetrwał II woj-
ny światowej. Co prawda  
w latach 60. ubiegłego wie-
ku powstał drugi pomnik 
Kościuszki (autorstwa Bro-
nisława Koniuszego) przy 
SP nr 2 jego imienia, ale 
i on nie przetrwał... III RP. 
Tutaj też, pomimo deklaracji 
ze strony rady miasta, nie 
zdołano odtworzyć go ani 
na 200 rocznicę śmierci Na-
czelnika, ani na 100 - lecie 
odzyskania Niepodległości.

Mogiły 
bojowników 
o wolność

Jednak najbardziej zwią-
zanym z dniem 11 listopada 
miejscem jest cmentarz pa-
rafialny w Warszawicach. 
Na jego terenie zachowa-
ła się mogiła miejscowego 
nauczyciela Bronisława 
Wiśniewskiego, żołnierza 
POW, który poległ pod-
czas rozbrajania Niemców  
w Warszawicach w dniu... 
11 listopada 1918 r. Tu 
wskazane jest szybkie za-
opiekowanie się grobem 
przez władze gminne, aby 
nie zniknął on pod współ-
czesnymi pochówkami, 
które już mu zagrażają.

Najwięcej pamiątek  
w powiecie otwockim zwią-
zanych jest z wojną pol-
sko-bolszewicką 1920 r. 
Na cmentarzach w Kołbieli 
i Gliniance zachowały się 
zbiorowe mogiły polskich 
żołnierzy poległych w sierp-
niu 1920 r. w czasie drama-
tycznej Bitwy Warszawskiej 
– „17 decydującej bitwy  
o losach świata” w histo-
rii. Mogiła taka znajdowała 
się też w Wiązownie, ale  
w 1939 r. pochowano w niej 
polskich lotników poległych 

we wrześniu 1939 r. Fakt 
ten wykorzystały władze 
komunistyczne, doprowa-
dzając do zatarcia infor-
macji o żołnierzach z 1920 
r. na tej mogile. Pomnik 
poświęcony marszałkowi 
Piłsudskiemu i żołnierzom  
z 15 Wielkopolskiej DP 
znajduje się na historycz-
nym Kopcu w Wiązownie. 

W Otwocku, w starej czę-
ści cmentarza parafialnego 
również znajdował się grób 
żołnierza Stefana Przybyl-
skiego, poległego w sierp-
niu 1920 r. ale... pozwolono 
na ponowne wykorzystanie 
tego miejsca dla współcze-
snego pochówku. Podob-
ny los spotkał na otwoc-
kim cmentarzu, znajdujący 
się przy głównej alei, grób 
studenta Walentego Bro-
chockiego, ofiary niemiec-
kiej okupacji, a zmarłego  

w 1917 r. Na jego miejscu 
ktoś urządził... symboliczny 
grób dzieci nienarodzonych.

W Otwocku zmarł  
w 1930 r. Kazimierz Dłuski. 
Członek polskiej delegacji 
na konferencję pokojową w 
Wersalu w 1919 r. W otwoc-
kim Świdrze w latach 20. 
prowadził wraz z żoną Bro-
nisławą (rodzoną siostrą 
Marii Skłodowskiej-Curie) 
sanatorium „Dom Zdrowia”. 
Zachowało się ono do dnia 
dzisiejszego. Obecnie jest 
to główny budynek Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego nr 1 im. Marii 
Konopnickiej przy ul. Majo-
wej. Otwocka rada miejska 
w 1930 r. uhonorowała pa-
mięć Kazimierza Dłuskie-
go, nazywając ulicę jego 
imieniem przy osiedlu OSM 
„1000 - lecia” (popularne 
osiedle „Warszawska”).

Pomnik Marszałka Piłsudskiego 
w otwockim Parku Miejskim.

Pomnik Kościuszki w Otwocku. 
Pocztówka z okresu międzywojennego.

Odslonięcie pomnika gen. Kościuszki 
przy SP nr 2 przy ul. Poniatowskiego.

Pogrzeb Kazimierza Dłuskiego w Warszawie w 1930 r.
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Budowle 
z początków 

niepodległej RP

Swoistą pamiątką zwią-
zaną z odzyskaniem nie-
podległości jest zespół 
kilkudziesięciu pierw-
szowojennych schronów 
wzniesionych przez woj-
ska niemieckie w latach 
1915-1916 jako element 
umocnień „Przedmościa 
Warszawa”. Można zna-
leźć te schrony, wędrując 
od Świdrów Małych przez 
Józefów, Emów, Wiązo-
wnę, Zagórze i Pohulankę. 
W oparciu o te umocnienia 
utworzono II linię polskiej 
obrony w czasie Bitwy 
Warszawskiej 1920 r. oraz 
odparto ataki bolszewików 
w rejonie Wiązowny. Nie-
typową pamiątką z tego 
okresu jest też otwockie 
osiedle urzędnicze „Sopli-
cowo” założone w 1921 r. 
i stanowiące swoisty po-
mnik XIX-wiecznych sta-
rań o odzyskanie niepod-
ległości.

Najnowsze 
pomniki

Najmłodsze upamiętnie-
nie wydarzeń sprzed 100 
lat stanowią: pomnik mar-
szałka Józefa Piłsudskiego 
w Józefowie i oddany do 
użytku w październiku most 
na Świdrze noszący imię 
100 - lecia Odzyskania Nie-

podległości. Miejsce bar-
dzo symboliczne, ponieważ 
rzeka Świder w tym miejscu 
w latach 1795 - 1807 stano-
wiła granicę pomiędzy Pru-
sami i Austrią ustanowioną 
w wyniku III rozbioru Polski. 
Przez kolejne 2 lata biegła 
tędy południowo-wschod-
nia granica Księstwa War-
szawskiego, co uwiecznił 
Stefan Żeromski na kar-
tach „Popiołów” w rozdziale 
„Szaniec”. Szkoda tylko, że 
przeprawa ta została ze-
szpecona ekranami dźwię-
kochłonnymi. Taki sam 
efekt, a nawet jeszcze lep-
szy, dałoby zasadzenie alei 
lipowej wzdłuż drogi.

Otwock i Karczew 
z nowymi prawami

I na zakończenie pa-
miątka „niematerialna” 
sprzed 100 lat. W 1916 
r. prawa miejskie uzyskał 
Otwock (nazywany „Sta-
cyjny” lub „Wille Otwoc-
kie”), a w 1917 r. pojawi-
ła się na administracyjnej 
mapie Królestwa Polskie-
go gmina Karczew. Wcze-
śniej i dzisiejsze miasto 
Otwock, i mający wie-
lowiekową historię Kar-
czew należały do wiejskiej 
gminy Otwock powstałej 
w oparciu o magnackie 
dobra otwockie Kurtzów 
(Otwock Wielki).

Paweł Ajdacki

Nieistniejący już na otwockim cmentarzu grób żołnierza  
Stefana Przybylskiego poległego w 1920 r.

Jeden z zachowanych w całości w Józefowie poniemieckich bunkrów z I wojny światowej.

Zbiorowa mogiła żołnierzy WP poległych w 1920 r. 
na cmentarzu parafialnym w Lipowie-Gliniance.

Zbiorowa mogiła polskich żołnierzy z 1920 r.  
na cmentarzu w Kołbieli.

Grób Walentego Brochockiego 
na otwockim cmentarzu.

Nagrobek na mogile Bronisława Wiśniewskiego  
na cmentarzu w Warszawicach.
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