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Karczewie 12 kwietnia uczczono pamięć oficerów zamordowanych w Katyniu. Po mszy świętej w intencji ofiar
zbrodni katyńskiej odbyła się krótka uroczystość.
Dzień Pamięci Zbrodni Katyńskiej jest polskim świętem obchodzonym co roku 13 kwietnia. Święto to zostało
uchwalone 14 listopada 2007 roku poprzez aklamację Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień Pamięci obchodzony jest
w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 roku informacji o odkryciu w ZSRR masowych grobów polskich oficerów. Przez wiele lat Związek Radziecki oraz komunistyczna propaganda polska tę straszną zbrodnię zrzucani na Niemców, ale w Norymberdze jednak tą zbrodnią Niemców nie obciążono. Władze radzieckie przyznały się do popełnienia
tej zbrodni dopiero 13 kwietnia 1990 roku. Wtedy to właśnie Michaił Gorbaczow przekazał prezydentowi Wojciechowi
Jaruzelskiemu listy przewozowe NKWD z obozów w Kozielsku i Ostaszkowie oraz spis więźniów ze Starobielska.
Sprawa Katynia pokazała również, jak Polacy mogą liczyć na wsparcie swoich „wielkich” przyjaciół. W sprawie katyńskiej Polacy nie uzyskali wsparcia ze strony przywódców mocarstw zachodnich, którzy w imię trwałości sojuszu ze Stalinem, okazywali mu pomoc w ukrywaniu prawdy o tej zbrodni.
Uroczystość przy pomniku zamordowanych przez NKWD mieszkańców Karczewa: kapitana Bronisława Buniakowskiego, aspiranta Tomasza Bednarskiego i porucznika Zygmunta Kwiatkowskiego rozpoczął modlitwą ks. proboszcz Andrzej
Sobczyk. W uroczystości oprócz księży, przedstawicieli władz samorządowych – Burmistrza Karczewa Władysława Dariusza Łokietka i wiceprzewodniczącej Rady Mirosławy Guby – udział wzięła córka kapitana Bronisława Buniakowskiego
Krystyna Maruszewska.
Po złożeniu kwiatów uczestnicy tej patriotycznej manifestacji mogli obejrzeć przygotowaną przez Towarzystwo Przyjacół Karczewa wystawę fotograficzną autorstwa Leszka Kasprzaka.(red)

TRZECI MAJA
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Okolicznościowe przemówienie wygłosiła
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karczewie Danuta Trzaskowska

tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, świętowanie rocznicy Trzeciego Maja
mieszkańcy Karczewa rozpoczęli mszą
święto celebrowaną w kościele parafialnym p.w. św. Wita w Karczewie przez
ks. pułk. Sławomira Żarskiego i o. Wojciecha Mojeckiego kamiljanina.
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Po mszy św. podczas której bardzo
uduchowioną, ale i patriotyczną homilię wygłosił ksiądz pułkownik, delegacje
oraz poczty sztandarowe poprzedzane
przez orkiestrę OSP Karczew i drużynę z klasy wojskowej Zespołu Szkół,
przemaszerowały przed pomnik Orła
Białego w centrum miasta. Tu odbyła

się cywilna część uroczystości majowej.
W wygłoszonym przemówieniu okolicznościowym Przewodnicząca Rady
Miejskiej Danuta Trzaskowska apelowała: Wyciągnijmy teraz naukę z naszej historii, również my – mieszkańcy
Gminy Karczew. Kluczem do współpracy
powinno być dobro mieszkańców. Twórzmy więzi społeczne, budujmy wspólnotę
obywatelską, w której obywatel nie szuka przeciwników. Patrzy w przeszłość, ale
i w przyszłość swojej wspólnoty. W społeczeństwie obywatelskim uczmy się bycia razem, nie w tłumie, który zaraz się
rozejdzie, lecz w społeczności powiązanej wspólnym działaniem i wzajemnymi
zobowiązaniami.
Po przemówieniu odbył się apel poległych. W apelu oddano hołd zarówno
tym, którzy bronili ideałów zawartych
w Konstytucji Trzeciego Maja, jak i tym,
którzy z bronią w ręku bronili granic
i bytu naszej Ojczyzny często oddając
za te ideały własne życie.
Uroczystość zakończono złożeniem
kwiatów przed pomnikiem Orła Białego.(red)
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Jak przystało na program wiosenny, było wesoło i kolorowo

Uczestnikom biesiady kwiaty rozdawała Pani Wiosna

Część artystyczną biesiady zakończył występ pracowników szkoły

łowa znanego przeboju Jerzego Afanasjewa do którego muzykę napisał Janusz
Hajdun, a wykonywanego przez Halinę
Kunicką, stały się mottem muzycznej biesiady
przygotowanej przez dzieci i nauczycieli szkoły w Glinkach. Spotkanie rozpoczęła dyrektor
Marianna Trzaskowska przypominając, że jest
to już trzecie biesiadne spotkanie. W spotkaniu,
oprócz rodziców uczestniczył Burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokietek oraz proboszcz
parafii w Ostrówku ks. Jarosław Juszczyński.
Spotkanie prowadziła pani Bożena Najim.
Oczywiście pierwszą piosenką był przebój Haliny Kunickiej „Świat nie jest taki zły”, a później
posypały się piosenki przede wszystkim mówiące o wiośnie. Jako pierwsze wystąpiły maluchy
z klasy zerowej oraz pierwszej z piosenką „Wiosna
przyszła zielona” i wiosennym rock and rollem.
Było wesoło i wiosennie. Dzieci przygotowały
wspaniały program artystyczny, który, sądząc
po oklaskach, wszystkim bardzo się podobał.
Dzieci śpiewały o słońcu, wiośnie i kwiatach
w ogrodzie i na łące. Nawet była wiosna, która
rozdawała kwiaty. Jednak najwięcej braw zebrał
występ ostatniej grupy. Na zakończenie biesiady wystąpili wszyscy nauczyciele i pracownicy
szkoły. Ten występ został przyjęty wręcz owacyjnie.
Jak na biesiadę przystało, nie obyło się bez
poczęstunku. Przygotowano stół szwedzki, a na
nim wiele słodkości.
Impreza, jak zawsze w Szkole Podstawowej
w Glinkach, była bardzo udana. Ilość gości
przybyłych na wiosenną biesiadę udowodniła, że szkoła ma wielu przyjaciół oraz, że tego
typu programy są bardzo potrzebne. Ludzie na
wsi nie mają wielu rozrywek – powiedziała jedna z kobiet, która przyszła posłuchać jak śpiewa
jej wnuczka – różne koncerty organizowane są
wprawdzie w karczewskim domu kultury, ale to
dla nas za daleko. Po całym dniu pracy po prostu już się nie chce. Mamy teraz świetlicę wiejską, więc jest nadzieja, że jakieś życie kulturalne
tam będzie organizowane. Na razie mamy szkołę,
a w niej na szczęście co jakiś czas takie imprezy
jak ta dzisiejsza. (red) Foto K.Kasprzak
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przepięknie i wiosennie udekorowanej sali gimnastycznej
odbyło się 24 kwietnia wiosenne rozśpiewane spotkanie społeczności szkolnej z rodzicami i przyjaciółmi. Gościem specjalnym koncertu była
orkiestra Stowarzyszenia Pasjonatów
Muzyki „Trzy Czwarte”.
Ponieważ koncert był wiosenny, więc
nic dziwnego, że na scenie pojawiły się
pszczółki, żabki, motylki i oczywiście wiosenne kwiatki. Na olbrzymim drzewie
siedziały rozśpiewane ptaszki. W koncercie szkołę reprezentowały klasy najmłodsze, tym razem starsi byli tylko widzami.
W programie były tylko utwory o tematyce wiosennej. Między innymi grupa
przedszkolaków zaśpiewała piosenkę „Nie
śpijcie, kiedy wiosna”, zaś grupa sześciolatków w swojej piosence opowiadała jak
marzec czarodziej chodzi po świecie wyczarowując znaki wiosny. Pierwszoklasiści
zaśpiewali „Witamy wiosnę”, a trzecioklasiści „Tęsknota za wiosną”.
Orkiestra Stowarzyszenia Pasjonatów
Muzyki „Trzy Czwarte” z Karczewa jest
już znaną firmą. Zespół ten występując
coraz częściej na znaczących imprezach (Bieg Powstania Warszawskiego
czy Bieg Niepodległości w Warszawie)
godnie promuje Gminę Karczew. W So-

Koncert przerodził się w zabawę taneczną

biekursku wystąpił kilka miesięcy temu
z koncertem kolęd o czym na łamach
Głosu Karczewa była informacja. Teraz
zespół zaprezentował utwory rozrywkowe. W zaprezentowanym programie
usłyszeliśmy między innymi takie utwory jak: „Happy”, wiązanka przebojów
zespołu ABBA, motyw z serialu Kryminalni, czy znany przebój zespołu The
Blues Brothers „Everybody need somebody to love”.
Wspaniała muzyka oraz sposób prowadzenia koncertu przez dyrygenta

pana Pawła Ramę tak rozgrzał dziecięcą widownię, że już po pierwszych
utworach młodzi uczestnicy tego muzycznego spotkania wstali z miejsc
i zaczęli tańczyć. Koncert zamienił się
we wspaniałą, żywiołową, wiosenną
zabawę.
Impreza była naprawdę udana, frekwencja dość dobra, i należy tylko pogratulować dyrekcji oraz gronu pedagogicznemu tak wspaniałych, integrujących społeczeństwo szkolne, imprez.
(red)

K

arczewski teatr „Karta: powstał
w 1998 roku. Od początku kierownikiem artystycznym i reżyserem była znana aktorka Laura Łącz.
Od samego początku, mimo zmieniającego się składu zespołu, oraz po roku
2006 dość długiej przerwie, teatr żyje
prezentując kolejne premiery. Ostatnio
aktorzy „Karty” zaprosili mieszkańców
Karczewa na kolejną premierę. Tym razem był to „Ożenek” Gogola.
„Ożenek” to historia czterech starych
kawalerów, którzy chcieliby zawrzeć
związek małżeński. W tym celu zwracają się do swatki, która wszelkimi sposobami stara się zachwalać kawalerów
pannie, a pannę kawalerom.
Główny bohater, radca dworu Podkolesin, grany przez Arkadiusza Żelazkę, nie jest zdolny po podjęcia decyzji
matrymonialnej. Cały czas zastanawia
się nad tym, czy warto dla małżeńskiego pożycia rezygnować z tak zwanego
świętego spokoju. Nawet jego przyjaciel Koczkariew (Grzegorz Sychowiec),
uciekający się do podstępów, nastawiający pozytywnie pannę, eliminujący bezwzględnie konkurencję, nie jest
w stanie złamać w Podkolesinie oporów przed małżeństwem. Gdy już prawie wszystko gotowe i panna szykuje
się do ślubu, Podkolesin ucieka przez
okno wracają do życia kawalerskiego.
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Od lewej Andrzej Skwara, Paweł Sychowiec, Grzegorz Sychowiec, Zdzisław Zadrożny

Obaj aktorzy wspaniale wywiązali się
ze swych ról zbierając zasłużone brawa
i gratulacje.
Bardzo dobrze została zagrana rola
swatki Fiekły Iwanownej – w którą
wcieliła się Małgorzata Kowalska.
Swatka dostaje zlecenie od Podkolesina wyszukania kandydatki na
żonę, podobne zlecenie dostaje od
nie najmłodszej już panny Agafii
(Barbara Różycka), która wprawdzie
jest córką kupca, ale za męża chce
mieć szlachcica. Jednak o względy

Agafii rywalizują także, namówieni
przez swatkę, egzekutor Jajecznica
(Zdzisław Zadrożny), emerytowany
oficer marynarki Żewakin (Andrzej
Skwara) i emerytowany oficer piechoty Anuczkin (Paweł Sychowiec).
Co w sumie doprowadza do wielu
zabawnych sytuacji.
Po karczewskiej premierze zespół
Karta zaproszony został z „Ożenkiem”
do kilkunastu placówek kulturalnych
nie tylko z terenu powiatu otwockiego.
(red)

CZY PRZEDSTAWIENIA
MĘKI PAŃSKIEJ
STANĄ SIĘ
KARCZEWSKĄ
TRADYCJĄ?

K

arczew to miasto o bogatej historii obudowanej wieloma tradycjami. Do tych tradycji należy
bezsprzecznie budowa ołtarzy przy trasie procesji Bożego Ciała. Na listę tradycji karczewskich wpisał się już Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana
Krzewniaka, który w tym toku będzie
rozstrzygany już po raz dwudziesty
szósty. Tradycją stały się „Dni Karczewa”, doroczne święto miasta organizowane w czerwcu. W chlubną tradycję
miasta wpisali się także strażacy, którzy
w przyszłym roku będą obchodzili jubileusz 110 rocznicy istnienia.
Do tych dobrych, karczewskich tradycji zaczynają wpisywać się zdarzenia
zaistniałe niedawno. Takim wydarzeniem jest z pewnością Misterium Męki
Pańskiej, które karczewskiej widowni
zostało zaprezentowane już po raz
drugi. Przedstawienie zostało wyreżyserowane przez Piotra Trzaskowskiego
i Kingę Markowską.
Misterium Męki Pańskiej to wydarzenie duchowe i artystyczne zrealizowane
z olbrzymim rozmachem. W trzynastu
scenach pojawiło się trzydziestu trzech
aktorów. Dla potrzeb inscenizacji wybudowano przed głównym ołtarzem
karczewskiej świątyni profesjonalną
scenę z oświetleniem i nagłośnieniem.
Cały zwieziony do Karczewa sprzęt
sceniczny to wiele ton materiałów,
które trzeba było do świątyni wnieść
i zmontować. Sprawami technicznymi
zajmowało się trzynaście osób w tym
pracownicy firmy Smart Event Organization z Otwocka z Markiem Trzaskowskim i Jackiem Siwakiem. Za oświetlenie odpowiedzialny był Patryk Łysiak,
a za akustykę i nagłośnienie – Paweł
Iwiński i Marek Trzaskowski.
Trudno opisywać wrażenia duchowe
i artystyczne, jakie Misterium wywarło
na widzach. Owacyjne brawa mówiły
o wszystkim. Wszyscy, którzy to przedstawienie obejrzeli przyznają, że było
to wspaniałe przygotowanie do przeżywania Triduum Paschalnego.
Czy za rok Piotr Trzaskowski i Kinga
Markowska podejmą trud kolejnego
wystawienia Misterium? Czy przedstawienie to stanie się jedną z ważnych
karczewskich tradycji? Zobaczymy, na
razie reżyserom, aktorom i ekipie technicznej serdecznie gratulujemy.(red)

Pojmanie Pana Jezusa

Jezus przed Piłatem

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich twórców przedstawienia
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Nadbrzeż - 8 kwietnia
Sołtys
Marianna Drabarek
Rada Sołecka
Anna Kopka
Magdalena Biela
Renata Bobis
Małgorzata Kociszewska
Marek Olszanka

Sobiekursk - 9 kwietnia
Sołtys
Katarzyna Konieczna
Rada Sołecka
Mariusz Szostak
Paweł Sitnik
Krzysztof Jobda
Piotr Marczak
Ryszard Konieczny

Otwock Wielki - 10 kwietnia
Sołtys
Stefan Molęda
Rada Sołecka
Paweł Ćwiek
Mateusz Koczyk
Mariusz Hardek
Monika Ćwiek
Anna Maroszek

Kosumce - 13 kwietnia
Sołtys
Hubert Przybysz
Rada Sołecka
Piotr Książek
Michał Podgórzak
Ewa Kubicka
Jakub Pielak
Aleksandra Kozłowska

Glinki - 14 kwietnia
Sołtys
Iwona Sieczka
Rada Sołecka
Mariusz Staluszka
Mariola Rewerska
Milena Trzaskowska
Bogdan Lemieszka
Sylwia Sabała
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KADENCJA 2

ozpoczęły się wybory sołtysów i rad so
ływane są zebrania wiejskie, podczas k
w najbliższej kadencji 2015 – 2019 b
wioski w kontaktach z władzami gminnymi
Rola sołtysa i rady sołeckiej w środowisku
nie wiejskie podejmuje istotne dla sołectwa u
wszystkich ważnych dla wsi zdarzeń. Zaangaż
wsi sołtys, i współpracująca z nim rada sołeck
Zebrania wyborcze w poszczególnych wsia
niach uczestniczyli burmistrz lub jego zastęp
Miejskiego w Karczewie. Na każdym zebraniu
Zebrania wyborcze nie tylko wskazały lide
wybrano na funkcję sołtysa. Podczas dyskus
wiosek. Główne sprawy poruszane na zebra
wane przez dziki, w sołectwach nadwiślańs
zła nawierzchnia jezdni. W Ostrówku prosz
się, że ci pamiętali o zrobieniu schodków
Glinek jak i Ostrówka, ale już o wymalowan
mnieli. Dla dzieci z Ostrówka i Glinek, które
warii, problemem jest przejście od mostu do
utwardzonego pobocza, a ruch samochodo
Wszyscy uczestnicy zebrań wyborczych je
dróg. W większości są to drogi należące do
pracownicy Urzędu Miejskiego w Karczewi
że pisma do powiatu są wysyłane, ale odzew
stan drogi przez Całowanie, Brzezinkę, czy d
uczestników zebrań drogi są naprawiane b
wytrzymuje kilka tygodni i odpada.
Na większości zebrań zgłaszano potrzeb
oświetlenia wiosek nocą. Jak się okazało wi
Jest opracowywana dokumentacja na podst
ni ulicznych na terenie Gminy Karczew. Jed
tym roku. Nowe punkty oświetlenia powsta
Po wielu spotkaniach organizowanych w U
zapalono zielone światło dla Spółek Wodnyc
wiono na zebraniu w Otwocku Wielkim, ale
łectwa i podczas zebrania wyborczego po
Wodna już powstała. Wybrano zarząd i rozp

BORY
AMORZĄDÓW

2015 - 2019

ołeckich. W poszczególnych wioskach zwoktórych mieszkańcy podejmują decyzje, kto
będzie reprezentował interesy mieszkańców
czy powiatowymi.
u wielskim jest bardzo ważna. I choć zebrauchwały, to zazwyczaj sołtys jest inicjatorem
żowany, chętny do pracy społecznej na rzecz
ka to zapowiedź przyszłych sukcesów wioski.
ach zwoływał Burmistrz Karczewa. W zebrapca, bądź ktoś z kadry kierowniczej Urzędu
u byli również przedstawiciele Rady Miejskiej.
erów w poszczególnych sołectwach, których
sji mówiono o problemach poszczególnych
aniach wyborczych to zniszczenia powodoskich bobry niszczące wały wiślane, a także
zono o interwencję u drogowców. Okazało
by wejść na nasyp drogowy tak ze strony
niu pasów i ustawieniu oznakowania zapoe uczęszczają do szkół średnich w Górze Kalo Góry Kalwarii, gdyż wzdłuż jezdni brak jest
owy na tym odcinku drogi jest bardzo duży.
ednogłośnie skarżyli się na stan nawierzchni
powiatu. Tak Burmistrz Karczewa, jak i inni
ie, którzy obsługiwali zebrania, tłumaczyli,
w jest niewielki. Najbardziej skarżono się na
drogę przez Wygodę do Ostrówca. Zdaniem
byle jak i położona łata na dziurze w jezdni

bę dodatkowych punktów świetlnych do
iększość tych zgłoszeń zostanie załatwiona.
tawie której nastąpi zwiększenie liczby latardnak realizacja planu nie nastąpi zapewne w
aną dopiero w roku przyszłym.
Urzędzie Miejskim w niektórych sołectwach
ch. O potrzebie powołania takiej spółki móe to Janów i Brzezinka wyprzedziły inne sooinformowano, że w tych wioskach Spółka
poczęto przygotowania do rejestracji.
Foto K.Kasprzak

Łukówiec - 15 kwietnia
Sołtys
Ryszard Lesiak
Rada Sołecka
Mateusz Zawadka
Tomasz Szostak
Marek Czułba
Dorota Winiarek
Dorota Kurek

Ostrówiec - 16 kwietnia
Sołtys
Katarzyna Floriańczyk
Rada Sołecka
Anna Grzegrzółka
Kamil Andrzejewski
Iwona Strzyżewska
Ryszard Kazubski
Bolesław Stankiewicz

Ostrówek - 20 kwietnia
Sołtys
Ryszard Strzałkowski
Rada Sołecka
Grzegorz Matusik
Wojciech Molak
Justyna Kuśmierczyk

Otwock Mały 21 kwietnia
Sołtys
Mariola Zawadka
Rada Sołecka
Zofia Książek
Henryk Skoczek
Małgorzata Jankowska
Wiesława Kluczyk
Renata Floriańczyk

Wygoda - 22 kwietnia
Sołtys
Dariusz Poświata

Rada Sołecka
Magdalena Zielińska-Zapaśnik
Elżbieta Jarząbek
Grażyna Marczak
Robert Jarząbek
Barbara Poświata
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Na chwilę przed startem

Kategoria wiekowa 7 – 8 lat. Na pierwszym miejscu Sebastian Bedyński,
za nim biegnie Maciek Zakrzewski

J

W kategorii dziewcząt 5 – 6 lat najlepiej pobiegła Halinka Majdak wyprzedzając Hanię Czerniakowską, zaś wśród
chłopców w tej grupie wiekowej najlepszy był Janek Awsiukiewicz. W kategorii wiekowej 7 – 8 lat wśród dziewcząt
wygrała Hania Odolińska wyprzedzając
Polę Musiałek i Antosię Kaszę, zaś wśród
chłopców pierwsze miejsce wywalczył
Sebastian Bedyński wyprzedzając Maćka
Zakrzewskiego (II miejsce) i Aleksandra
Andrzejaka (III miejsce).
W grupie dorosłych jako pierwszy linię
mety przekroczył Łukasz Lemanowicz,
który wyprzedził Tomasza Roszkowskiego i Norberta Mariańskiego. Wśród
pań najszybsza była Beata Polak, która
wyprzedziła Monikę Szymczakowską
i Monikę Wapińską – Mućko. Wśród
mieszkańców Gminy Karczew najszybciej pokonał trasę Norbert Mariański (III
miejsce w kategorii open), drugim był
Piotr Basaj (miejsce 7 w kategorii open),
zaś trzecie miejsce zajął Marek Awsiukiewicz (8 miejsce w kategorii open)
Na mecie wszystkim biegaczom gratulacje składali i wręczali pamiątkowe
medale: Burmistrz Karczewa Władysław
Dariusz Łokietek oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karczewie Danuta
Trzaskowska. (red)

Na zakończenie imprezy wszyscy ustawili się do pamiątkowego zdjęcia

uż po raz trzeci biegacze z wielu
miast Polski przyjechali do Karczewa by stanąć na starcie biegu, którego trasa wytyczona została szlakami wiodącymi przez karczewskie lasy.
Punkt startowy oraz meta były przy
wejściu na teren Ośrodka Edukacyjno
– Muzealnego „Baza Torfy”. W tym
roku organizatorzy tak wytyczyli trasę
biegu, że amatorzy biegania najpierw
mieli do pokonania odcinek szczególnie trudny, zaś ostatnie kilometry
przed metą były dużo mniej wymagające.
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Na starcie zawodników przywitali
Burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokietek oraz kierownik ds. sportu
Grzegorz Ankiewicz, który był głównym organizatorem biegu.
Biegacze zmierzyli się na dystansie 15
kilometrów. Wystartowało 43 zawodników wśród których było 8 mieszkańców Gminy Karczew. Gdy na trasę wyruszyli dorośli, rozegrane zostały dwa
biegi dla dzieci. Najmłodsi (5 – 6 lat)
mieli do przebiegnięcia 100 metrów,
zaś dla dzieci w wieku 7 – 8 lat było do
pokonania 200 metrów.

UWAGA!

Masz talent?
Śpiewasz, tańczysz, grasz, a może
robisz coś zupełnie innego? Przyjdź
i pokaż się! Pierwszy casting już
w poniedziałek – 25 maja.
Dziesiątka najlepszych uczestników
wystąpi w finale 14 czerwca
podczas “Dni Karczewa”. Zgłoś się
do 20 maja do północy wysyłając
maila na adres: j.szczeplik@karczew.pl
Więcej informacji oraz regulamin
na stronie www.karczew.pl
Do zobaczenia!

P

ierwsze w tym roku śniadanie
prasowe zaczęło się od przejażdżki rowerowej, w trakcie której
uczestnicy tej wycieczki obejrzeli ścieżkę rekreacyjną z napowietrznymi urządzeniami fitness oraz uporządkowany
skwer za ciuchcią. Oczywiście podczas
tej wycieczki sprawdzono rowery, jakie
zostały zakupione do nowo otwartej
przy karczewskim MOSiRze wypożyczalni.
Dyskusyjną część śniadania rozpoczęła inicjatorka i organizatorka tych
spotkań pani Jolanta Wojda. W spotkaniu oprócz zaproszonej kadry kierowniczej i pracowników Urzędu Miejskiego
w Karczewie udział wzięli: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karczewie
Danuta Trzaskowska, dyrektor MOSiRu Artur Seredyn, zastępca dyrektora
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
Robert Belina, przedstawiciel Nadleśnictwa Celestynów Tomasz Guba.
Spotkanie, które odbywało się pod
hasłem „Rowerem przez Gminę” dotyczyło zrealizowanego projektu „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na
tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej”. O realizacji
tego projektu informowaliśmy naszych
czytelników na bieżąco. Spotkanie
w MOSiRze było podsumowaniem rezultatów zrealizowanej części projektu

NA ŚNIADANIU O TURYSTYCE

Gości przybyłych na śniadanie prasowe wita organizatorka spotkania Jolanta Wojda

czyli ścieżki fitness oraz terenu spacerowego w lasku za „ciuchcią”.
Kolejna część projektu to wypożyczalnia rowerów o której mówił dyr.
Artur Seredyn. Wypożyczalnia już jest
czynna. Rowery będzie można wypożyczać na jeden dzień pozostawiając
kaucję w wysokości 50 złotych. Jeżeli
rower będzie oddawany bez uszkodzeń
kaucja będzie zwracana w całości. Żeby
wypożyczyć rower trzeba będzie o tym

poinformować przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem pracownika
MOSiRu i podpisać umowę.
W ramach realizowanego projektu
wydano kilkanaście pocztówek przedstawiających Karczew. Są one na razie
dostępne w MGOKu.
Na realizację czekają jeszcze takie zadania jak usługa „infokiosku” oraz stworzenie i udostępnienie bezpłatnej aplikacji turystycznej na smartfony.(red)

Przed wyruszeniem na rowerową wycieczkę
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KOLEJNY SUKCES MKS KARCZEW

W

ligowy sezonu 2014/2015 kategorii
młodziczek. Ich rywalem był zespół
z Zielonki, przy wsparciu i gorącym dopingu kibiców dziewczęta zwyciężyły po raz dwudziesty
drugi, tym samym udowodniły, że są niekwestionowanym
Mistrzem Mazowsza. Po meczu przedstawiciel Związku
Piłki Ręcznej w Polsce wręczył szczypiornistkom pamiątkowy puchar.
Jako zwycięzca ligi mazowieckiej MKS będzie organizatorem półfinału Mistrzostw
Polski w dniach 8-10 maja, na
które serdecznie zapraszamy.
Kolejnym wydarzeniem, które
warto zobaczyć będą organizowane przez MKS Karczew Finały Mistrzostw Polski w dniach 4-7 czerwiec.
Serdecznie zapraszamy
Rodzice zawodniczek MKS Karczew

dniach 10.04-12.04.2015
w Krakowie odbył się 35
jubileuszowy turniej
piłki ręcznej dziewcząt i chłopców Lajkonik Cup. W zawodach uczestniczyło blisko
100 zespołów z Polski i zagranicy w trzech kategoriach wiekowych. Dziewczęta z MKS Karczew
rywalizowały w grupie
2000 i 2001. Oba zespoły
zakończyły turniej na najwyższym stopniu podium
zdobywając złoty medal
i bardzo efektowną statuetkę lajkonika.
Zaraz po powrocie z Krakowa w niedzielę 19 kwietnia na hali MOSiR w Karczewie zawodniczki MKS Karczew
pod wodzą trenera Grzegorza
Ankiewicza rozegrały ostatni mecz

B

ył to jeden z ciekawszych koncertów zaprezentowanych karczewskiej publiczności na scenie
muzycznej „Piwnicy pod Barankiem”.
Koncert „Dwa Kolory” w wykonaniu
wokalisty polskiego
pochodzenia Aleksa
Mati z Odessy odbył
się 17 kwietnia.
Aleks Mati urodził się na Ukrainie w Odessie. Od
najmłodszych
lat
śpiewał. Gdy w 13
roku życia wygrał
konkurs
piosenki
młodzieżowej, zaproponowano mu
udział w zajęciach
w
reprezentacyjnym
Młodzieżowym Chórze miasta
Odessy. Wkrótce zaczął z chórem koncertować, ale już
jako solista, nie tylko
na scenach ukraińskich, ale i w wielu
miastach Europy. Po
ukończeniu studiów
muzycznych w Odessie, został stypendystą Rządu Polskiego i odbył staż podyplomowy w Akademii Muzycznej w Katowicach i Akademii Teatralnej im. Aleksandra
Zelwerowicza w Warszawie.
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Koncert „Dwa Kolory” został podzielony na dwie części. W pierwszej usłyszeliśmy romanse i piosenki ludowe. Aleks
wprowadził zasłuchanych mieszkańców

Aleks Mati podczas koncertu „Dwa kolory”
w karczewskiej „Piwnicy pod Barankiem”

Karczewa w świat pieśni ukraińskiej pełnej
zapomnianych przeżyć, zachwytów, tęsknot i wzruszeń. Druga część koncertu to
muzyka współczesna, bardzo żywiołowa
i porywająca do tańca.

Aleks Mati to w połowie Polak. Jego
mama z domu Rublewska urodziła się
już w Odessie. Jej rodzina znalazła się
w Odessie, gdyż przed rewolucją październikową, jej pradziadek przyjechał
do tego miasta na
kontrakt. Tam ożenił się i już pozostał,
ale język polski zawsze był w rodzinie
żywy. Jak wspomina
Aleks, w jego domu
zawsze rozmawiano
po polsku i dlatego
on tak dobrze zna
język ojczysty. Jego
babcia zawsze chciała wrócić do Polski,
ale niestety zmarła
i do ojczystego kraju
nie wróciła. Dopiero
jej córka z mężem
i Aleksem zamieszkali przed dziesięciu
laty w Polsce otrzymując wizę repatriacyjną. To że śpiewa
nie jest wynikiem
tradycji rodzinnych
gdyż jego rodzice
z wykształcenia są matematykami, a on
sam też początkowo uczęszczał do klasy
z pogłębionym kursem matematyki i fizyki. W jego planach jest zaistnienie na scenie polskiej z polskimi przebojami.(red)

RUGBY

NA WÓZKACH
W KARCZEWIE

T

o był fantastyczny turniej,
w weekend 25 i 26 kwietnia,
w Miejskiej Hali Sportowej w Karczewie odbył się Turniej Polskiej Ligi
Rugby na Wózkach. W turnieju udział
wzięły drużyny z całej Polski.
Już w zeszłym roku były w Karczewie
zawody rugby na wózkach – informuje
dyr. karczewskiego MOSiRu Artur Seredyn - ale nie takiej rangi jak dzisiaj. Gdy
pracowałem w Legionowie poznałem zawodników i działaczy klubu Four Kings
z Warszawa. W zeszłym roku zadzwonili
z pytaniem, czy mogliby w Karczewie taki
mecz rozegrać. Przyjechali i chyba im się
spodobało bo postanowili zorganizować
w Karczewie turniej ligowy.
Sport osób niepełnosprawnych jest takim samym sportem jak sport osób pełnosprawnych. - mówi Izabela Franczak
pracownik Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „TAR”, współorganizator turnieju
- Rugby na wózkach jest sportem, który
zachwyci każdego, kto przynajmniej raz
widział taki mecz. Oczywiście mecz rugbystów niepełnosprawnych różni się od
meczu zawodników pełnosprawnych, ale
wynika to z uwarunkowań narzuconych
przez niepełnosprawność. Zawodnicy fascynują się tym co robią, są szczęśliwi,
że się spełniają nie tylko zawodowo, ale
i sportowo osiągają sukcesy. Ci, którzy
przyjechali do Karczewa, grają w turniejach międzynarodowych. Ten sport to
również element ich rehabilitacji. Dlaczego w Karczewie? Dlatego że hala nam się
bardzo podoba, a dyrekcja MOSiRu jest
bardzo gościnna. Przede wszystkim jednak dlatego, że hala w Karczewie spełnia
wszelkie wymogi niezbędne dla organizacji imprez dla osób na wózkach, mało
jest takich obiektów.
Rugby na wózkach cieszy się dużą
popularnością wśród osób niepełnosprawnych mimo, że gra ta jest dość
brutalna. Łoskot zderzających się wózków, szybkość ataku, czasami wywrotki
– to wszystko powoduje, że mecze są
bardzo widowiskowe. Oczywiście zawodnicy są odpowiednio zabezpieczeni. Ich wózki są prawie pancerne.
Ponownie rugbiści na wózkach zagoszczą w Karczewie w ostatni weekend czerwca. W imieniu organizatorów
wszystkich mieszkańców Karczewa serdecznie zapraszamy.(red)

Wózki, na których poruszają się zawodnicy, są bardzo masywne

Przyjęcie piłki … i za chwilę kolejny punkt

Takie akcje wyglądają naprawdę bardzo groźnie
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Suknie ślubne
producent

WYPRZEDAŻ
Karczew ul. Brzóski 2
tel. 601 938 800
www.amstyl.pl

WANDALE NAD MOCZYDŁEM

D

o aktu wandalizmu na terenie pomiędzy Moczydłem, a Jeziórkiem doszło prawdopodobnie późnym wieczorem lub nocą z 30 kwietnia na 1 maja. Na razie nieznani
sprawcy (choć są już pewne podejrzenia) postanowili zabawić się przy ustawionej przez
wędkarzy wiacie. Zabawa była z dodatkiem alkoholu i w efekcie połamana została jedna z
ławek (już nie po raz pierwszy) oraz połamane zostały drzewa posadzone w okolicy wiaty.
- To nie pierwszy raz – informuje wiceprezes koła wędkarskiego Marek Trzaskowski –
wcześniej uszkodzony został dach wiaty, ktoś zerwał i spalił część pokryci. Teraz też dach
został uszkodzony. Porozwalane i częściowo potłuczone zostały płytki, którymi mieliśmy
utwardzić teren pod wiatą. W planach mieliśmy budowę jeszcze dwóch wiat, ale w takiej
sytuacji szkoda pracy naszych działaczy.
Teren nad Moczydłem jest malowniczy i wspaniały na weekendowe spacery, a latem
na rodzinne pikniki. Szkoda, że głupota nielicznych powoduje, że wielu przez to cierpi.
Miejmy nadzieję, że policja stanie na wysokości zadania i zatrzyma wandali, a sąd przykładowo ich ukarze.(red)

gotowe wzory
atrakcyjne ceny
szycie na miarę

OFERTA
MIEJSKO–GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Karczewie, ul. Widok 2
Maj 2015 r.
09.05.15r. – FLIS FESTIWAL
Miejsce: Wiślana łacha w Karczewie.
Godz. 13:00 – 17:00
PROGRAM po stronie Karczewa:
Wystawa TPK i MGOK Karczew
pt: „Karczew i Gmina na Urzeczu”
Stoisko promocyjne Biblioteki Publicznej w Karczewie
Stoiska z rękodziełem artystycznym lokalnych twórców
Prezentacja Stowarzyszenia Eko Patrol Karczew:
oznakowane samochody
oraz tablica informacyjna działalności stowarzyszenia.
16-17.05.15 r. – Noc Muzeów. Piknik historyczny
w Otwocku Wielkim (gmina Karczew)
16.05.2015 r. – SOBOTA
11:00 – Otwarcie obozowiska wojskowego XVII w.
14:00 – Salwa na otwarcie wydarzenia
13:00 – 15:00 - Gry i zabawy plebejskie
15:00 – 16:00 – Pokazy Konne
16:00 – 17:00 – Pokaz XVII w. musztry i kunsztu wojskowego
17:15 – 18:00 – Koncert japońskiej pianistki Mamiko Ueyama
18:00 – 19:00 – Nauka tańców dawnych
21:00 – 22:00 – Wielka Bitwa ze Szwedem o Pałac
Bielińskich w Otwocku Wielkim, która przy huku dział
i muszkietów oraz szczęku szabel stoczona będzie
22:00 – 22:30 – Spotkanie i pogadanki z widzami
22.30 – Pokaz ognia (fire show)
23:00 – Zakończenie pierwszej części wydarzenia
17.05.2015r. – NIEDZIELA
10:00 – Rozpoczęcie drugiej części wydarzenia
10:10 – 10:50 – Pokazy oddziałów wojskowych
11:00– 12:00 – Potyczka dwóch wojsk zwaśnionych
na dziedzińcu pałacowym
13:00 – 14:00 – Nauka tańców dawnych
14:00 – Zakończenie imprezy salwą muszkietów
24.05.15 r. – ZIELONE ŚWIĄTKI NA URZECZU
STREFA SMAKU I PRZYSŁÓW Nadbrzeż gmina Karczew
Godz.11:15 –13:15
Biesiada łurzycka – degustacja potraw regionalnych
Występy Zespołów Ludowych
31.05.15r. – Międzynarodowy Dzień Dziecka
Teren przy Hali Sportowej w Karczewie, ul. Westerplatte 55
Godz. 13:00 - Konkursy Sportowo-Rekreacyjne
Godz. 15:00 - Estrada z Programem Artystycznym:
- koncert DeeDee & Tonio
- pokaz wielkich baniek mydlanych
- pokaz modelowania balonów
- przedstawienie interaktywne „Z Papugą Pleciugą
dookoła świata”
Godz. 18:00 – Zakończenie imprezy
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian
poszczególnych punktów programu.
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