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KARCZEW OBCHODZI 460 LAT

Pani Regina Olszynka otrzymała od Burmistrza Karczewa 
Władysława Dariusza Łokietka i Przewodniczącej Rady Miejskiej

 Danuty Żelazko wspaniały bukiet kwiatów oraz kosz ze słodyczami

17.01.2008
U karczewskich 

Seniorów

Były to bardzo ważne spotkania. 
Burmistrz Karczewa Władysław 

Dariusz Łokietek wraz z Przewodniczącą 
Rady Miejskiej Danutą Żelazko, z okazji 
jubileuszu miasta, odwiedzili najstarszych 
mieszkańców Karczewa. W gronie Senio-
rów miasta, do których udali się przed-
stawiciele władz miejskich znaleźli się: 
Marianna Żelazko z ulicy Gołębiej, Jan 
Floriańczyk z Janowa i Regina Olszynka z 
ulicy ks. Władysława Żaboklickiego. Skła-
dając na ręce Seniorów kwiaty Burmistrz 
wraz z Przewodniczącą życzyli wszystkim 
długich lat życia i oczywiście zdrowia. 
Przy takiej okazji nie obyło się również 
bez wspomnień o tym, jak dawniej Kar-
czew wyglądał.(red)

19.01.2008
Miastu na urodziny

Taki tytuł nosiła wystawa otwarta w 
sobotę, 19 stycznia w Centrum Histo-

rycznym Ziemi Karczewskiej. Prezentacja 
była okazją do przypomnienia historii mia-
sta. Osada Karczew powstała prawdopo-
dobnie już w XIII wieku, chociaż pierwsza 
pisemna wzmianka pochodzi z wieku XV. 
W tym też czasie została utworzona parafi a 
karczewska. Nazwa miejscowości sugeru-
je, że pierwsi mieszkańcy zajmowali się 
karczowaniem pobliskiej puszczy. W roku 
1548 Jan i Franciszek Karczewscy otrzy-
mali z rąk króla Zygmunta I Starego prawa 
miejskie dla Karczewa. Kopia oryginału 
dokumentu nadającego te prawa znajduje 
się w Centrum Historycznym Ziemi Kar-
czewskiej. Podczas sobotniej prezentacji 
kustosz Jan Tabencki z dumą demonstro-
wał najcenniejsze eksponaty znajdujące się 
w muzeum.

Burmistrz miasta Dariusz Łokietek w 
swoim przemówieniu wyraził ogromną 
radość z istnienia Centrum Historycznego 
Ziemi Karczewskiej. - Miejsca takie nie 
pozwalają zapomnieć o historii naszego 

O dokumentach zgromadzonych na wystawie „Miastu na urodziny” 
opowiadał kustosz karczewskiego muzeum Jan Tabencki

Jubileuszowy tort pokroił Burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokietek
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KARCZEW OBCHODZI 460 LAT

Krzysztof Jakowicz - jeden z najwybitniejszych polskich wirtuozów

Krzysztof Jakowicz ze swoim przyjacielem prof. Andrzejem Wróblem po 
zakończeniu koncertu w karczewskiej świątyni

miasta i dają potwierdzenie obchodzonego 
w tym roku jubileuszu – mówił burmistrz. 
Po przypomnieniu interesujących faktów 
z historii Karczewa, którego dokonał 
kustosz Jan Tabencki przyszedł czas na 
pokrojenie urodzinowego tortu. Specjalnie 
na tę szczególną okazję przygotowano go 
w kształcie herbu Karczewa.

Ewa Chodas

20.01.2008
Koncert 

Krzysztofa Jakowicza

Uroczystości jubileuszowe 460 roczni-
cy nadania praw miejskich Karcze-

wowi ofi cjalnie rozpoczęto w niedzielę 20 
stycznia uroczystą mszą, którą w kościele 
parafi alnym pod wezwaniem św. Wita, w 
intencji mieszkańców, koncelebrował pro-
boszcz, ks. prałat Wiesław Nowosielski w 
asyście dwóch księży.

Tuż po mszy zebranych czekał zapowia-
dany wcześniej wspaniały koncert. Przed 
karczewską widownią wystąpili: świato-
wej klasy skrzypek Krzysztof Jakowicz, 
któremu towarzyszył znany z występów 
w Pałacu Bielińskich zespół kameralistów 
Camerata Vistula pod kierownictwem prof. 
Andrzeja Wróbla.

Krzysztof Jakowicz zmierzył się z mu-
zyką  barokowego włoskiego skrzypka i 
kompozytora - mającego na swym koncie 
859 dzieł muzycznych, w tym 35 oper i 
545 koncertów - Antonio Vivaldiego. Wy-
konał on dwa utwory: „Wiosna” i „Zima” 
z cyklu „Cztery pory roku”. Ta wyjątkowo 
piękna rozrywkowa muzyka skomponowa-
na na podstawie anonimowych sonetów, 
z których każdy nosił nazwę jednej z pór 
roku przypadła widzom do gustu. 

„Wiosna” pierwsza z części „Czterech 
pór roku”, którą otwiera radosne tutti 
Część (Allegro): „Wiosna nadeszła już” 
ogłasza odpowiedni cytat z sonetu, a 
w muzyce słychać śpiew ptaków (tryle 
i staccata solowych skrzypiec), szmer 
wody i powiew wiatru. Po krótkiej burzy 
z grzmotami (tremolo smyczków) i bły-
skawicami (szybkie pasaże i fi guracje) 
powraca pogodny nastrój. Utrzymana w 

Serdeczne podziękowania panu Krzysztofowi Jakowiczowi złożył proboszcz 
parafi i pw. św. Wita w Karczewie ks. prałat Wiesław Nowosielski
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prostej formie pieśń części II (Largo) uka-
zuje pastoralną scenę- spoczywającego na 
ukwieconej łące pasterza „z wiernym psem 
u boku” (imitujące „szczekanie” altówki). 
Część III (Allegro) o charakterze siciliany 
to radosny taniec wiejski, w którym biorą 
udział także nimfy.

Koncert nr 4 f-moll „Zima”. Ritornel 
I część (Allegro non molto) symbolizuje 
trzaskający mróz (monotonne staccato 
smyczków i tryle solowych skrzypiec), 
zaś bardzo realistyczne dźwiękowo epi-
zody solowe obrazują kolejno: dojmu-
jący wiatr, „zagrzewanie się biegiem i 
przytupywaniem”, a nawet „szczękanie 
zębami” (nawarstwiające się ósemki 
altówki i wykonywane w podwójnych 
chwytach trzydziestodwójki solowych 
skrzypiec). Pożądany, „ciepły” kontrast 
przynosi II części (Largo), której muzyka 
mówi o tym, jak miłe są chwile spędzone 
w zaciszu domowym przy kominku (śpie-
wana melodia solowych skrzypiec wraz z 
altówką), kiedy na dworze pada. Szcze-
gólnie w ostatniej części utworu artysta 
dał popis swojego mistrzostwa i wielkiej 
wirtuozerii. Trzeba przyznać, że jak na 
mistrza przystało Jakowicz zagrał wspa-
niale, pięknym, nośnym, szlachetnym 
dźwiękiem, z ekspresją i żarem wprost 
fascynującym słuchaczy. Szczegóły 
interpretacyjne były dopracowane, czy-
stość intonacji i technika na najwyższym 
poziomie.

„Wiosna” i „Zima”, opisane misternie 
dźwiękami przez Krzysztofa Jakowicza, 
rozbrzmiewały w karczewskim kościele 
tak sugestywnie, że wędrować można było 
oczyma wyobraźni po okolicznych polach 
i lasach, to wiosennie rozkwieconych, to 
znów przykrytych białym puchem. Nic 
dziwnego, że po wybrzmieniu ostatnich 
akordów słuchacze poderwali się z miejsc 
i na stojąco podziękowali oklaskami za 
ucztę. Były też wiązanki kwiatów dla 
muzyków. Na bis nie trzeba było długo 
czekać. Warto podkreślić, że kościół w 
Karczewie znakomicie nadaje się do or-
ganizacji koncertów, bo dysponuje bardzo 
dobrą akustyką.

Feliks Żebrowski

KARCZEW OBCHODZI 460 LAT

Podczas uroczystej sesji sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Karczewie 
wypełniona była prawie do ostatniego miejsca

Burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokietek oraz 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Żelazko podczas uroczystej sesji

Jeden z przedstawionych przez młodzież obrazków historycznych ukazywał 
moment odczytania w karczewskim kościele aktu nadania 

wiosce Karczew praw miejskich
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21.01.2008
Uroczysta Sesja 
Rady Miejskiej 
w Karczewie

Mija 460 lat od dnia nadania Kar-
czewowi praw miejskich. Przez te 

460 lat mieszkańcy Karczewa przeżywali 
radosne uniesienia, ale i przykre upadki. 
Cieszyli się wzrostem znaczenia swojego 
miasta, ale musieli także przeżyć gorycz 
odebrania ukochanemu Karczewowi praw 
miejskich i sprowadzenie go do pozycji 
osady. Nigdy jednak w swojej długiej 
historii, miasto Karczew nie zanotowało 
zdarzenia, za które mieszkańcy powinni 
się wstydzić. Obchodząc kolejne urodziny 
można powiedzieć z dumą, że Karczew 
zawsze pamiętał o BOGU HONORZE i 
OJCZYŹNIE.

O historii Karczewa przypomniała w 
swoim wystąpieniu podczas uroczystej 
sesji Przewodnicząca rady Miejskiej Da-
nuta Żelazko. Szczególną uwagę poświę-
ciła okresowi międzywojennemu. Przypo-
mniała wielkie zaangażowanie społeczne 
mieszkańców Karczewa z tamtego okresu, 
wskazała na wspaniale organizowany, w 
gronie rodzinnym, czas odpoczynku po 
pracy.

Przypomniała organizacje, które w 
tamtym okresie powstały. Wskazała na ak-
tywność różnych organizacji społecznych, 
które były prawdziwą szkołą wychowania 
patriotycznego.

W swoim wystąpieniu Burmistrz Karcze-
wa Władysław Dariusz Łokietek odniósł 
się głównie do spraw bieżących. Powie-
dział między innymi: 460 rocznica nadania 
Karczewowi praw miejskich pozwala po 
raz kolejny na przypomnienie, że to miasto 
budujemy wspólnie, że każde pokolenie 
odciska na nim swe piętno-pozostawia 
ślady. Takimi materialnymi śladami jest 
fi gurka św. Leonarda, nasz piękny kościół 
parafi alny, pomnik Orła Białego, budynek 
Ochotniczej Straży Pożarnej czy parowóz 
ustawiony na dawnym szlaku „karczew-
skiej ciuchci”. Takim materialnym śla-
dem jest karczewski cmentarz, na którym 

KARCZEW OBCHODZI 460 LAT

Występ chóru Szkoły Podstawowej nr 2

Finał przedstawienia – wszyscy aktorzy na scenę

W trakcie przedstawienia burmistrz Władysław Dariusz Łokietek otrzymał od 
młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Otwocku Wielkim ryby z jeziora Rokola
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spoczywają wszyscy ci, którzy to miasto 
budowali. Mam nadzieję, że i po nas pozo-
staną ważne dla naszej społeczności ślady 
materialne. Takim śladem powinien być 
Miejski Dom Kultury, którego remont roz-
poczęliśmy i mam nadzieję, że w przeciągu 
dwóch lat ukończymy oraz przedszkole na 
osiedlu Ługi, które od wielu lat czeka na 
oddanie do użytku.

Szczególną atrakcją uroczystej Sesji było 
widowisko historyczne przygotowane przez 
uczniów i nauczycieli szkół z terenu gminy 
Karczew oraz przez Towarzystwo Przyjaciół 
Karczewa. Trzeba przyznać, że była to wspa-
niała lekcja historii. Uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 2, Gimnazjum Publicznego 
im. B.Prusa, Szkoły Podstawowej w Otwoc-
ku Wielkim i Szkoły Podstawowej w Nad-
brzeżu wykazali się wspaniałymi umiejętno-
ściami aktorskimi. Za tak wspaniały spektakl 
uczniom, ich opiekunom oraz panu Felikso-
wi Żebrowskiemu, który sceny spektaklu po-
łączył barwną opowieścią o Karczewskich, 
Bielińskich i Andriollim – należą się słowa 
uznania. Spektakl zakończył się prawyko-
naniem przez Chór Szkoły Podstawowej nr 
2 w Karczewie „Karczewskiego walczyka” 
którego tekst napisała Stanisława Basaj, a 
muzykę skomponował Konrad Kadlec. Przy 
okazji warto dodać, że spektakl był jeszcze 
grany w następnych dniach dla młodzieży 
ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnej i 
szkoły ponadpodstawowej. Łącznie spektakl 
obejrzało ponad 600 osób.

Podczas sesji wielu działaczy społecz-
nych i samorządowych otrzymało pamiąt-
kową statuetkę. Niestety nie wszyscy byli 
na sali by odebrać wyróżnienie.

Przy takiej okazji nie zabrakło wystą-
pień zaproszonych gości. Życzenia dla 
mieszkańców Karczewa skierował Pre-
zydent Otwocka Zbigniew Szczepaniak i 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz 
Kołodziejczyk. Gratulacje i życzenia Kar-
czew otrzymał także od władz Otwockiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

Z przykrością należy odnotować, że na 
jubileuszu, mimo zaproszenia, nie było 
żadnego przedstawiciela Starostwa Powia-
towego w Otwocku, na uroczystości nie 
przybyli także zaproszeni przedstawiciele 
władz Celestynowa, Józefowa, Wiązowny, 

KARCZEW OBCHODZI 460 LAT

Pamiątkową statuetkę otrzymuje od burmistrza 
Władysława Dariusza Łokietka 

naczelnik Wydziału Oświaty Organizacji i Nadzoru Ewa Kwasiborska

Z okazji jubileuszu życzenia dla wszystkich mieszkańców Karczewa 
przekazał na ręce burmistrza Władysława Dariusza Łokietka proboszcz parafi i 

p.w. św. Wita w Karczewie ksiądz prałat Wiesław Nowosielski

W imieniu kierownictwa Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej
życzenia składa Tadeusz Marton
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KARCZEW OBCHODZI 460 LAT

Prezydent Otwocka Zbigniew Szczepaniak przekazał w prezencie 
kryształowy wazon

Kwiaty na mogile powstańczej w Osinach składają burmistrz Karczewa 
Władysław Dariusz Łokietek 

oraz przewodnicząca Rady Miejskiej w Karczewie Danuta Żelazko

Podczas uroczystości z okazji 145 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego 
przemówienie wygłosił burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokietek
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Sobień Jezior, Osiecka i Kołbieli.
Po zakończeniu sesji, na wszystkich 

gości, czekał suto zastawiony stół, a na 
nim smakołyki produkowane przez kar-
czewskich przedsiębiorców. Większość 
gości ustawiła się przy stole z wędlinami 
gdzie było wszystko co najlepsze, a wy-
produkowane w karczewskich zakładach 
wędliniarskich i garmażeryjnych.

22.01.2008
145 rocznica 
Powstania 

Styczniowego

Tradycyjnie, w rocznicę Powstania 
Styczniowego, młodzież Szkoły 

Podstawowej w Otwocku Wielkim oraz 
władze gminy i przedstawiciele organiza-
cji społecznych, spotkali się przy grobach 
powstańczych w Osinach. Mimo bardzo 
złej pogody, w patriotycznej manifestacji 
wzięło udział bardzo dużo osób.

Podczas uroczystości Burmistrz Kar-
czewa Władysław Dariusz Łokietek 
przypomniał, że - Powstanie było wiel-
kim krzykiem Polaków o niepodległość. 
Choć zakończyło się klęską, to bez tego 
czynu powstańczego nastąpiłby proces 
nikczemnienia narodu pod wpływem ru-
syfi kacji i germanizacji. Dziś oddając hołd 
bohaterom powstania, przypominamy ich 
wołanie o życie duchowe Polaków. Wraca-
jąc pamięcią do tamtych dni powinniśmy 
czcić pamięć ducha patriotyzmu i ofi arno-
ści dla Polski. Zwracając się do młodzieży 
powiedział - Dzisiaj żyjemy w wolnym 
kraju. Młodzież może spokojnie uczyć się 
polskich, patriotycznych pieśni, polskiej 
prawdziwej historii i żadne służby repre-
syjne innego państwa tego nie zabraniają.

Mieszkańcy Gminy Karczew pamiętają 
o Bohaterach z minionych lat. Dowodem 
tego jest między innymi pamięć o Nich i 
kwiaty złożone na mogile w Osinach. Ta 
pamięć o minionych wydarzeniach nie po-
winna ożywać jedynie przy okazji różnych 
jubileuszy, powinna być żywa przez cały 
czas i to nie tylko na lekcjach historii, ale 
podczas odwiedzania cmentarzy, przecho-
dzenia obok pomników upamiętniających 
naszą przeszłość, podczas rozmowy z 
ludźmi, którzy z racji wieku mogą o histo-
rii naszej gminy wiele ciekawych rzeczy 
opowiedzieć.(red)

Krzysztof Kasprzak
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To była doprawdy wspaniała impre-
za. Przez kilka godzin karczewskie-

go fi nału Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy w Miejskiej Hali Sportowej 
przewinął się tłum gwiazd znanych 
głównie z ekranów telewizyjnych. Dy-
rektor Miejskiej Hali Sportowej Grze-
gorz Ankiewicz, sobie tylko znanymi 
metodami, zgromadził tylu wspaniałych 
ludzi, że nic dziwnego, iż Miejska Hala, 
przez cały czas trwania programu, wy-
pełniona była po brzegi. Oglądając ko-
lejne występy wiele osób zadawało sobie 
pytanie – Kim zaskoczy nas Ankiewicz 
za rok? Jak wysoko podniesie sobie i tak 
już wysoko ustawioną poprzeczkę?

Trudno wymieniać wszystkich wy-
konawców wspaniałego show, jaki 
przygotował dla karczewskiej widowni 
dyrektor Ankiewicz. Były pokazy akro-
batyki sportowej, występy Zespołu Pie-
śni i Tańca Politechniki Warszawskiej. 
Szczególnie gorąco przez młodzież byli 
witani fi naliści programu „You can 
dance – po prostu tańcz” – Maria Foryś, 
Ida Nowakowska, Anna Bosak i Rafał 
Kamieński „Roofi ”.

Pokazy taneczne nie zakończyły się 
jednak na tej grupie. Przed karczewską 
widownią zaprezentowali swoje umie-
jętności tancerze ze Studia Tańca Duet 
oraz ze szkoły T.Barańskiego z Otwoc-
ka. Szczególnie gorąco oklaskiwani byli 
mistrzowie świata Ada Patłaszyńska i 
Kamil Bystrzycki. Warto podkreślić, że 
wśród tańczących były także dziewczęta 
z Karczewa, które ćwiczą w Miejskiej 
Hali Sportowej.

Przy tak bardzo roztańczonej imprezie 
nie zabrakło nauki tańca, którą poprowa-
dził znany z programu „Taniec z gwiaz-
dami” Robert Kochanek, któremu towa-
rzyszyły Agnieszka Pomorska i Alesya 
Surowa. Robert Kochanek, podobnie jak 
i w ubiegłym roku, poprowadził licytację 
podczas której, między innymi, można 
było walczyć o czepek z autografem Otylii 
Jędrzejczak, koszulkę z napisem „Euro 
2012” czy grafi kę w wykonaniu Jach 
Paszkiewicza i Jurka Owsiaka.

Ponieważ Karczew znany jest z zami-
łowania do połki nożnej, więc nic dziw-
nego, że wszyscy oczekiwali na trójmecz, 
w którym gwiazdy telewizji miały się 
zmierzyć z dawnymi gwiazdami Legii 

Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej

Licytację bardzo atrakcyjnych sportowych gadżetów prowadził także 
telewizyjny komentator sportowy Dariusz Szpakowski
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Przez cały czas trwania imprezy na widowni trudno było o wolne miejsce

PLEJADA GWIAZD 
NA FINALE  

W 
KARCZEWIE
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i obecnymi legionistami. W drużynie 
gwiazd telewizji do walki stanęli między 
innymi Zygmunt Chajder, Jacek Kawa-
lec, Rafał Bryndal, Maciej Orłoś, Kuba 
Wesołowski, Maciej Terlecki, Dariusz 
Kordek, Artur Barciś i Radosław Pa-
zura. Dawne gwiazdy Legii Warszawa 
wystąpiły w silnym składzie: Maciej 
Szczęsny, Jerzy Podbrożny, Jacek Cy-
zio, Marek Jóźwiak, Mirosław Trzecia, 
Jacek Magiera, i Dariusz Dziekanowski. 
Młode wilki Legii Warszawa stanęły do 
boju w mocnym składzie z Rowerem, 
Edsonem, Kamilem Grosickim, Jaku-
bem Rzeźniczakiem i Takesure Chiny-
yamą. Przebieg turnieju komentowali 
Dariusz Szpakowski i Wojciech Hadaj. 
Ostatecznie zwyciężyły dawne gwiazdy 
Legii, chociaż gwiazdy telewizji próbo-
wały wszystkich chwytów jakie tylko 
były możliwe. W meczu fi nałowym mło-
de wilki z Legii musiały uznać wyższość 
na boisku techniki i precyzji zagrań nad 
młodością i zapałem.

Ostatecznie podczas licytacji przeróż-
nych, wspaniałych gadżetów oraz zbiór-
ki, na terenie Miejskiej Hali Sportowej, 
pieniędzy do puszek, zebrano ponad 10 
tysięcy złotych.

Krzysztof Kasprzak

Za pomoc w zorganizowaniu w Kar-
czewie Finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy Organizatorzy serdecz-
nie dziękują: Dariuszowi Bieleckiemu, 
Barbarze i Kazimierzowi Sielskim, 
Pawłowi Trzaskowskiemu, Ireneuszowi 
Wyszomirskiemu, Ryszardowi Krawczy-
kowi, Marii i Ryszardowi Trzaskowskim, 
Wiesławie Broniszewskiej, Elżbiecie 
Trzaskowskiej, Tadeuszowi Olszewskie-
mu, Marcinowi Leśniewskiemu, Lucynie 
Skowrońskiej, Kazimierzowi Michal-
czykowi, Tadeuszowi Martonowi, Alicji 
Dąbrowskiej, wolontariuszom z Gimna-
zjum Publicznego im. Bolesława Prusa 
w Karczewie, Strażakom z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Karczewie, Dyrekcji 
i Nauczycielom ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Karczewie, Agencji MG EWENT. 
DESIN z Chorzowa oraz wszystkim, 
którzy nie szczędzili czasu i wysiłku 
przy organizacji karczewskiej imprezy 
w ramach XVI Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy.

Nie każdy potrafi  tak tańczyć

W karczewskiej hali skrócony kurs tańca przeprowadził Robert Kochanek

Najbardziej walecznym zawodnikiem był Artur Barciś
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Nie każdy potrafi  tak tańczyć

PLEJADA GWIAZD 
NA FINALE  

W 
KARCZEWIE
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  SENIORZY  PRZY   WIGILIJNYM  STOLE
Ponad dwustu seniorów wzięło udział w 

Wigilii zorganizowanej przez Gminę 
Karczew. Spotkanie tradycyjnie odbyło się 
w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. 
Seniorów ze wszystkich gminnych miej-
scowości na wigilijny wieczór przywiozły 
specjalnie zamówione autokary. 

Uroczystość rozpoczął modlitwą pro-
boszcz parafi i pw. św. Wita ks. prałat 
Wiesław Nowosielski. Seniorom życzenia 
złożyli Burmistrz Gminy Karczew Wła-
dysław Dariusz Łokietek oraz Przewodni-
cząca Rady Miejskiej w Karczewie Danu-
ta Żelazko. Życzyli wszystkim zebranym 
zdrowych, pogodnych świąt spędzonych 
w gronie rodziny i najbliższych. Następ-
nie seniorzy podzielili się opłatkiem. 
Wielu z nich starało się osobiście złożyć 
życzenia burmistrzowi, proboszczowi i 
przewodniczącej rady miejskiej. Po dość 
długiej ceremonii składania życzeń roz-
poczęła się wieczerza.

W czasie wieczerzy wigilijnej wystąpili 
kolędnicy z Nadbrzeża, których przygo-
towała sołtys pani Marianna Drabarek. 
Podczas Wigilii nie mogło zabraknąć 
prezentów. Każdy z seniorów otrzymał 
pięknie wypieczony piernik.

Warto podkreślić, że praktycznie przez 
cały czas spotkania śpiewano kolędy i pa-
storałki. Było to coś wspaniałego, gdy pra-
wie dwustuosobowy chór mieszany zaśpie-
wał jednym głosem „Lulajże Jezuniu…” 
„W żłobie leży..” czy „Cicha noc…”.

Wigilijne spotkanie rozpoczął modlitwą ksiądz prałat Wiesław Nowosielski

Moment składania życzeń to najważniejsza chwila każdej wigilii

Występy kolędników z Nadbrzeża wszystkim bardzo się podobały
W organizację spotkania wigilijnego włączyli się niektórzy radni - 

Robert Pawlik i Edyta Agnieszka Seremak podczas roznoszenia herbaty
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  SENIORZY  PRZY   WIGILIJNYM  STOLE
Uroczyste spotkanie wigilijne prowa-

dziła dyrektor Miejsko Gminnego Ośrod-
ka Kultury pani Anna Przeździecka, zaś 
piękny wystrój sali przygotowały panie 
z MGOK.

Oczywiście tego spotkania by nie było 
gdyby nie wiele osób dobrej woli, którzy 
wzięli udział w przygotowaniu tej uro-
czystości. Pani Bożena Witak kierownik 
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Karczewie, głównego orga-
nizatora tego spotkania, składa serdeczne 
podziękowania za udzieloną pomoc w or-
ganizacji „Wieczoru Wigilijnego” wszyst-
kim wolontariuszom a w szczególności: 
emerytkom z Klubu Seniora, młodzieży 
z gimnazjum w Karczewie, dzieciom ze 
szkoły w Nadbrzeżu, radnym, sołtysom, 
przewodniczącym komitetów osiedlo-
wych, Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Nad-
brzeż, Grupie Remontowej w Karczewie, 
Publicznemu Gimnazjum w Karczewie, 
Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie, 
Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Kultury 
w Karczewie oraz wszystkim sponsorom 
a w szczególności: piekarni”Staropol-
ska”, GS „Samopomoc Chłopska”, AJD 
- usługi transportowe, Olpex - P sp. z o.o. 
„Wilga-BUS”. Podziękowania należą się 
także: p.Mariannie Drabarek, p.Janinie 
Milczarek, p.Teresie Wojciechowskiej, 
p.Joannie Trzaskowskiej, p.Edycie Sere-
mak i p.Mieczysławowi Kociszewskie-
mu.(red)

W organizację spotkania wigilijnego włączyli się niektórzy radni - 
Robert Pawlik i Edyta Agnieszka Seremak podczas roznoszenia herbaty

Burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokietek oraz przewodnicząca Rady Miejskiej 
Danuta Żelazko podczas wigilijnego spotkania

Spotkanie przebiegało w radosnej atmosferze

Uczestników wigilijnego spotkania odwiedzili kolędnicy z Nadbrzeża
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 RYNKU

W tym roku sztuczne ognie były szczególnie piękne

W Sylwestrową Noc nie zabrakło na karczewskim Rynku małych dzieci

SYLWESTER 

Z oczyma skierowanymi do góry wszyscy podziwiali pokaz sztucznych ogni

Tradycyjnie w Sylwestrową noc 
na karczewskim Rynku spotkali 

się mieszkańcy miasta, żeby wspólnie 
powitać Nowy 2008 Rok. Atmosfera 
była wspaniała i choć przeszkodą w 
zabawie mógł być padający deszcz 
ze śniegiem, to z minuty na minutę 
na Rynku było coraz więcej osób. 
Magnesem zapewne był pokaz ogni 
sztucznych, jaki miał się odbyć zaraz 
po północy.

Przed godziną dwunastą mieszkań-
com Karczewa życzenia złożył bur-
mistrz Władysław Dariusz Łokietek. 
Przypomniał, że po trudnym okresie, 
gmina wychodzi z fi nansowych kło-
potów. Podkreślił, że 2008 rok będzie 
rokiem inwestycji, na które w bu-
dżecie miasta przeznaczono ponad 9 
milionów złotych. Jak zaznaczył bur-
mistrz Łokietek, jest to pierwszy bu-
dżet z tak dużą kwotą przeznaczoną 
na inwestycje. Życzył mieszkańcom, 
żeby rok 2008 był rokiem szczęśli-
wym, pełnym sukcesów zawodowych 
i osobistych.

O północy wystrzeliły korki szam-
panów, a zaraz potem strzeliły w 
niebo ognie sztuczne tradycyjnie 
ufundowane przez sponsorów. Trzeba 
przyznać, że było to wspaniałe wido-
wisko, które z roku na rok jest coraz 
piękniejsze. Pokazowi, jaki został 
przygotowany przez Urząd Miejski, 
towarzyszył mini pokaz, w którym 
udział wzięło wielu mieszkańców 
Karczewa. Okazało się, że na Rynek 
mieszkańcy naszego miasta przyszli 
nie tylko z szampanem, ale i z fajer-
werkami.

W trakcie całego spotkania z gło-
śników płynęła muzyka. Niektóre 
pary, mimo pogody niesprzyjającej 
tanecznym wyczynom, niczym nie-
zrażone tańczyły. Wspaniałą atmosfe-
rę, jaka panowała na Rynku dopełnia-
ła ogólna serdeczność – podchodzono 
do siebie nawzajem nie patrząc czy 
znajomy czy obcy, składano życzenia, 
częstowano szampanem.

- To jest szczególna noc – usłysza-
łem od jednej z kobiet, która podeszła 
do mnie z życzeniami – teraz jeste-
śmy wszyscy jedną karczewską ro-
dziną. Ważny jest szampan, muzyka 
i radość i na ma tu żadnych politycz-
nych podziałów. To jest wspaniałe. 
Szkoda tylko, że jest tak tylko jeden 
raz w roku.

Krzysztof Kasprzak
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 RYNKU

Jak Sylwester, to i tańce

Mimo nie najlepszej pogody humory dopisywały

SYLWESTER 
na

Bawiono się wspaniale

Ale mimo dobrej muzyki nie wszyscy ruszyli w tany

A my wszystkim życzymy wspaniałego, szczęśliwego 2008 roku

Pokaz sztucznych ogni trwał bardzo długo, gdy skończył się pokaz 
„urzędowy” zaczął się „prywatny”

Ale mimo dobrej muzyki nie wszyscy ruszyli w tany
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Siostra Weronika Ordynowska (imię 
zakonne Teodora) urodziła się 28 grud-

nia 1907 roku w miejscowości Sobótka w 
powiecie opatowskim. Miała dwóch braci 
i jedną siostrę. Matka jej zmarła, gdy była 

małą dziewczynką. O życiu zakonnym 
myślała dość wcześnie, ale do zakonu nie 
mogła wstąpić, gdyż wówczas każda kan-
dydatka na zakonnicę musiała posiadać od-
powiednie wiano, a tego młoda Weronika 
nie miała. Dopiero po kilku latach, w 1932 
roku, gdy ciężką pracą zarobiła na wiano, 
zgłosiła się do Zakonu Sióstr Franciszka-
nek od Cierpiących. W 1933 roku wstąpiła 

do nowicjatu w Kozienicach, gdzie 8 grud-
nia 1935 roku złożyła pierwsze śluby, zaś 
21 listopada 1941 roku złożyła w Warsza-
wie śluby wieczyste.

Siostra Weronika przebywała w róż-
nych domach 
z a k o n n y c h . 
W s z ę d z i e 
wykonywała 
ciężką pra-
cę praczki. 
Od prawie 
t r z y d z i e s t u 
lat przebywa 
na terenie 
Karczewa w 
Anielinie.

W s z y s c y , 
którzy znają 
siostrę Wero-
nikę podkre-
ślają, że ma 
ona wielki 
szacunek do 
k a p ł a n ó w , 

bardzo ceni sobie ich kapłańską posługę, 
dużo się za nich modli. Szczególną troską 
otacza kapłanów chorych, potrzebujących 
pomocy. Jest 
osobą bardzo 
s k r o m n ą , 
przez całe ży-
cie starała się 
usuwać w cień 
poświęca jąc 
każdą chwilę 
pracy i modli-
twie. Siostra 
Weronika, to 
osoba bardzo 
pogodna, lubi 
śpiewać, opo-
wiadać dow-
cipy. W zgro-
madzeniu jest 
znana z tego, 
że z okazji różnych uroczystości układała 
wiersze. Mimo tak podeszłego wieku nadal 
nie unika pracy, stara się być cały czas po-
mocna, bardzo chętnie bierze udział przy 
sprzątaniu kaplicy.

Warto podkreślić, że siostra Weronika 
ma wielki kult do Matki Bożej. W Anielinie 
jest kilka fi gurek Matki Bożej, do których 
przez cały czas pielgrzymowała. Tam co-
dziennie modliła się śpiewała pieśni maryj-
ne. Jeszcze rok temu każdego dnia stawała 
przed fi gurką przekazując Najświętszej 
Panience swoje troski, prośby, intencje. 
Gdy od pół roku, ze względu na stan zdro-

wie, nie mogła już pokonać pieszo drogi do 
fi gurki w lesie, zaczęła pielgrzymować do 
fi gurki stojącej bliżej, przy bramie. Teraz 
w okresie zimowym, gdy ze względu na 
zdrowie nie może codziennie wychodzić 
z budynku, w godzinach popołudniowych, 
z siostrą Teresą wędruje do fi gurki usta-
wionej wewnątrz budynku i tam śpiewają 
Matce Bożej różne pieśni, których siostra 
Weronika zna bardzo wiele na pamięć.

Siostra Weronika swoim jubileuszem 
żyła od dłuższego czasu. Siostrom ze swo-
jego zgromadzenia zapowiadała, że trzeba 
będzie na ten jubileusz zaprosić dużo 
gości. Na jubileusz siostrę Weronikę od-
wiedziła jej rodzina, przybyła także Matka 
Generalna z przedstawicielkami Rady Ge-
neralnej, proboszcz parafi i pw św. Wita w 
Karczewie ks. prałat Wiesław Nowosielski, 
były na uroczystości siostry z sąsiedniego 
Świdra. Szczególnym natomiast gościem 
jubilatki był Nuncjusz Papieski arcybiskup 
Józef Kowalczyk.

Z życzeniami zdrowia i kolejnych, wie-
lu lat życia odwiedzili siostrę Weronikę 
Burmistrz Karczewa Władysław Dariusz 
Łokietek oraz Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Karczewie Danuta Żelazko. 

Podczas tego spotkania, siostra Ewa Getler 
przełożona wspólnoty Sióstr Franciszka-
nek od Cierpiących w Anielinie, opowiada-
ła o siostrze Weronice, która siedząc obok 
uśmiechała się do wszystkich serdecznie 
i jak na gospodynię przystało pilnowała 
żeby każdy miał pełny talerz.

Siostra Weronika swój wielki jubileusz 
stulecia ma już za sobą, przed nią kolejne 
rocznice urodzin, oby tych rocznic było jak 
najwięcej - tego jej w imieniu Czytelników 
i Zespołu Redakcyjnego Głosu Karczewa z 
całego serca życzymy.

Krzysztof Kasprzak

TO BYŁ WSPANIAŁY JUBILEUSZ
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Święta już za nami. Pozostały wspo-
mnienia, a wśród nich oceny przy-

gotowanych, przez niektórych miesz-
kańców, dekoracji świątecznych. Trzeba 
przyznać, że w ostatnie święta znacznie 
więcej domów, niż w latach minionych, 
rozbłysło setkami światełek.

Trudno oceniać, która dekoracja była 
ładniejsza, wszystkie wymagały pracy 
i co również ważne, nakładów fi nan-
sowych. Żeby przygotować ciekawą 
dekorację trzeba było wydać nawet 
kilkaset złotych.

- To prawda, wszystko jest drogie 
– przyznaje jeden z mieszkańców Kar-
czewa, który w tym roku po raz pierw-
szy udekorował wejście do domu – ale 
od czegoś trzeba zacząć. To prawda, że 
tegoroczna dekoracja jest skromna, ale 
za rok dokupię jeszcze więcej lampek i 
już będzie ładniej. Jak nic się nie zmie-
ni, to co roku dekoracja naszego domu 
będzie coraz bogatsza.

Rok temu najpiękniej udekorowane 
były domu przy ulicy Bohaterów We-
sterplatte i mieszkańcy tej ulicy pryma-
tu w tym roku nie stracili. Większość 
domów przy tej ulicy rozbłysło na Boże 
Narodzenie setkami różnokolorowych 
lampek.

Osobiście najbardziej mi się podobała 
dekoracja domu przy ulicy Częstochow-
skiej 8A. Była bardzo radosna, bajkowa, 
choć w szczegółach oszczędna.

Komisja I Bożonarodzeniowego 
Konkursu na najpiękniejszy wy-
strój świąteczny balkonów i posesji 
w Gminie Karczew, która oceniała 
dekoracje świąteczne, orzekła, że 
najpiękniejszy wystrój posesji przy-
gotowali właściciele domu przy ulicy 
Westerplatte 20, na drugim miejscu 
znalazła się dekoracja właścicieli 
domu przy ulicy Częstochowskiej 
8A, zaś na trzecim miejscu dekora-
cja domu przy ulicy Traugutta 4. 
Czwarte miejsce przyznano Zespo-
łowi Szkolno Przedszkolnemu w So-
biekurska. Wszystkim wyróżnionym 
serdecznie gratulujemy.

Podziwiając wszystkie dekoracje 
zastanawiałem się, czym zaskoczą nas 
niektórzy mieszkańcy za rok. Jestem 
oczywiście pewny, że tradycja zdobie-
nia domów i ogrodów będzie z każdym 
rokiem coraz bardziej powszechna.

Krzysztof Kasprzak

ŚWIĄTECZNE DEKORACJE

Dom przy ulicy Bohaterów Westerplatte

Dom przy ulicy Traugutta

Dom przy ulicy Częstochowskiej

styczeń - luty 2008 15
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Tradycyjnie w ostatni dzień poprze-
dzający przerwę świąteczno - no-

woroczną w Szkole Podstawowej nr 2 w 
Karczewie odbywa się szkolna wigilia, na 

którą składają się przedstawienie jasełek i 
klasowe spotkania z wychowawcami przy 
opłatku.

Tegoroczne jasełka zapewne na 
długo pozostaną w pamięci uczniów. 
Oto w postacie  betlejemskiej szopki 
wcielili się nie uczniowie, jak było 
to dotychczas, lecz sami nauczyciele 
i pracownicy szkoły. Poświęcili oni 
swój prywatny czas, by przez wiele 
tygodni przygotowywać tę niezwykłą 
niespodziankę dla uczniów.

Uwspółcześniona wersja historii naro-
dzenia Jezusa, wzbogacona o wątek sen-
sacyjny (niecne plany Heroda demaskują 
agenci 007 i FBI przebrani za pastuszków) 
spotkała się z gorącym przyjęciem, a jej ko-
mediowe sceny wywoływały salwy śmie-
chu wśród dziecięcej widowni. Uczniowie 

gorączkowo starali się rozpoznać wśród ak-
torów swych nauczycieli, dobrze ukrytych 
pod maską charakteryzacji.

Popisy niektórych pedagogów i pra-
c o w n i k ó w 
szkoły były 
prawdziwymi 
k r e a c j a m i , 
których nie 
powstydziłby 
się żaden ze 
s to ł ecznych 
teatrów. Po-
stacie Heroda 
(wybitna rola 
Emilii Le-
śniewskiej – 
„pani od tech-
niki”), diabła 
(mistrzostwo 
świata pomy-
słodawczyni 

całego przed-
s i ę w z i ę c i a 
p. Urszuli 
Majchrzyk) , 
agenta 007 (w 
tej roli były 
p r z e w o d n i -
czący Rady 
R o d z i c ó w 
p. Andrzej 
Skwara) czy 
wirtuozerskie 
popisy skrzy-
paczki - byłej 
wicedyrektor 
p. Anny Osial 
- na długo 
p o z o s t a n ą 
w pamięci 

uczniów i na 
trwałe zapiszą 
się w historii 
szkoły.

Cieszą takie 
niekonwencjo-
nalne pomysły 
kadry peda-
gogicznej, bo 
są dowodem 
emocjonalnej 
więzi ze szko-
łą i świadczą 
o tym, że ta 
niewątpliwie 
ciężka praca 
potrafi  przyno-
sić satysfakcję 

i inspirować, a w zawodzie nauczyciela 
to chyba najważniejsze, bo w bezpośredni 
sposób przekłada się na pracę z dziećmi.

Nauczyciele ze swym przedstawie-
niem postanowili zaprezentować się 
szerzej społeczności Karczewa. Kolejny 
występ, tym razem dla władz miasta, 
rodziców i wszystkich mieszkańców, od-
był się w piątek 11 stycznia w Miejskiej 
Hali Sportowej.

W przedstawieniu udział wzięli: p.Kami-
la Mazur (katechetka) i p.Konrad Kadlec 
(nauczyciel muzyki) jako Maryja i Józef; 
aniołowie – p.Beata Tereszczyńska (wf), 
p.Marzena Kondej i p.Agnieszka Hyjek 
(nauczanie początkowe); Trzej Królowie 
– p.Barbara Piestrzeniewicz (matematyk), 
p.Małgorzata Ceregra (bibliotekarz) i 
p.Zenia Urban (kierownik administracyj-
ny); w roli pastuszków-agentów – p.Mo-
nika Bieniek (matematyk) i p.Andrzej 
Skwara (wieloletni przewodniczący Rady 

Rodziców); Jagna – p.Iwonka Rębkowska 
(nauczanie początkowe), hetman – p.Ka-
sia Trzaskowska (anglistka); jako Herod 
– p.Emilia Leśniewska (technika), śmierć 
– p.Anita Ziemka (nauczanie początko-
we); w roli diabła - reżyser przedstawie-
nia p.Ula Majchrzak przyroda) ze swymi 
diablętami: Mają, Martynką i Szymonem; 
narrator - zastępca dyrektora szkoły p.Bar-
bara Gajownik; oraz chór anielski (nie 
tylko z nazwy) w składzie: panie Anna 
Osial (pierwsze skrzypce) oraz Grażyna 
Dźwigała, Agnieszka Zakrzewska, Nina 
Pałczyńska, Małgorzata Niedziułka, Ela 
Firląg, Grażyna Bąbel, Hanna Dobek i Re-
nata Kostrzyńska; sufl er p.Danuta Skoczek 
(kierownik świetlicy); dźwięk – p.Dariusz 
Gajownik (informatyk).

JASEŁKA NAUCZYCIELI
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W ostatnia niedzielę stycznia ks. pro-
boszcz, prałat Wiesław Nowosielski 

zaprosił mieszkańców do kościoła św. Wita 
na koncert kolęd w mistrzowskim wykona-
niu profesjonalnych artystów. Wystąpiła 
Małgorzata Urbaniak – Lehman młoda, 
wybitna sopranistka, baryton Tomasz 
Piluchowski, który ukończył Akademię 
Muzyczną w klasie prof. Ryszarda Karczy-
kowskiego. Mimo młodego wieku ma on 
już kilka znaczących osiągnięć i nagród. W 
koncercie wziął też udział wybitny organi-
sta, wirtuoz Wiktor Łyjak. Jest on nie tylko 
organistą, ale też doktorem nauk humani-
stycznych PAN i znawcą organów.

Kolęda to pieśń bożonarodzeniowa. Pol-
ska jest ewenementem na skalę światową 
pod względem liczby zachowanych kolęd. 
W naszym dorobku kulturalnym wraz z 
pastorałkami jest ich ponad 500. W nie-
dzielnym koncercie artyści zaprezentowali 
słuchaczom tylko kilkanaście najbardziej 
popularnych. Na początku koncertu usły-
szeliśmy „Wśród nocnej ciszy”, ta naj-
popularniejsza kolęda zabrzmiała inaczej 
- piękniej, bardziej uroczyście. Podobne 
wrażenia towarzyszyły nam, gdy słucha-
liśmy „Gdy się Chrystus rodzi”. Mieliśmy 
też wyjątkową okazję posłuchać „W żło-
bie leży” w brzmieniu tradycyjnym Jana 
Maklakiewicza i w nowatorskim Witolda 
Lutosławskiego. Tak pierwsze wykonanie 
Tomasza Piluchowskiego jak i drugie Mał-
gorzaty Urbaniak – Lehman podobało się 
- sądząc po brawach. Jednak największy 
aplauz wywołało wykonanie „Oj maluś-
ki”. Góralska kolęda zabrzmiała pięknie, 
a artystka pokazała swoje wielkie głosowe 
możliwości. Wiktor Łyjak wykonał solo na 
organach arię z kantaty J. S. Bacha i dwa 
utwory Feliksa Nowowiejskiego, z których 
„Noel en Pologne” wywołał największy 
aplauz widowni. Po zaśpiewaniu ostatniej 
kolędy widzowie nagrodzili artystów burzą 
oklasków na stojąco, a gospodarz parafi i 
obdarował ich kwiatami.

Koncert był podziękowaniem dla para-
fi an od ks. prałata Wiesława Nowosiel-
skiego i duszpasterzy parafi i św. Wita w 
Karczewie za kolędę i życzliwość.

Feliks Żebrowski

OJ 
MALUŚKI, 

MALUŚKI…

Gospodarz koncertu ks. prałat Wiesław Nowosielski dziękuje 
Wiktorowi Łyjakowi za piękną grę na organach

Stoją od lewej strony: Wiktor Łyjak, Małgorzata Urbaniak-Lehman, Tomasz Piluchowski 
i Ryszard Nowaczewski

Małgorzata Urbaniak - Lehman oraz Tomasz Piluchowski 
podczas koncertu w karczewskiej świątyni
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W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Otwocku Wielkim, każdego roku od 
osiemnastu lat, dzieci pod kierunkiem nauczycieli przygotowują udramatyzowane 

teatralne sceny przyjścia Chrystusa Pana na świat, czyli jasełka. Barwne przedstawienie 
oglądają dzieci i ich rodzice. Wśród rodziców byli też tacy, którzy, gdy uczęszczali do 
szkoły, brali udział w jasełkach jako aktorzy. – Kiedy oglądam te sceny przypomina mi się 
mój udział przed kilkunastu laty kiedy występowałam w roli anioła – powiedziała pani sie-

dząca obok mnie 
z zainteresowa-
niem oglądająca 
przedstawienie.

Jedna z auto-
rek scenariusza, 
n a u c z y c i e l k a 
katechezy Boże-
na Chabrowska 
p o w i e d z i a ł a : 
Chcemy, aby 
nasze jasełka 
były ciekawe i 
dlatego każdego 
roku staramy 
się wprowadzać 
nowe, często 
nowoczesne ele-

menty do - mającej przeszło dwa tysiące lat - historii Narodzenia Chrystusa. - W tym roku 
przedstawienie zostało mocno uwspółcześnione. Zamiast tradycyjnej wersji zapropono-
wano widzom transmisję ze stajenki w Betlejem, którą przeprowadzała stacja telewizyjna 
Nowa. Zamiast Mędrców dary u stóp Dzieciątka składali: muzyk, studentka i uczony. 
Oprawę muzyczną stanowiły zamiast kolęd piosenki takie, jak: „Mamy czas” – Arki No-
ego, „Niebo przychodzi na ziemię” czy „Małe Betlejem”. Oczywiście część scen jasełek 
miało tradycyjny charakter. Dramatyczną walkę dobra ze złem w wykonaniu aniołów i 
szatanów z zapartym tchem śledziła najmłodsza widownia. Podobnie było z oczekiwa-
niem na pierwszą gwiazdkę. Bardzo podobała mi się scena poszukiwania przez Józefa i 
Maryję schronienia w Betlejem. Wyraźnie zarysowane zostały postawy tych ludzi, którzy 
odmówili schro-
nienia - moi drodzy 
pewnie wiecie, że 
mamy tu wesele 
- jak i tych wska-
zujących małą, 
lichą z dziurawym 
dachem, ale cichą 
stajenkę, gdzie 
ciepło zwierząt 
mogło ich „otulić”. 
P r z e d s t a w i e n i e 
zakończyła scena 
fi nałowa i wspól-
ny śpiew piosenki 
„Śpiewaj Bogu, 
przychodzi Ema-
nuel”. Zwracały 
uwagę charaktery-
styczne dla występujących postaci stroje i interesująca scenografi a. Przedstawienie podo-
bało się i sądząc po długości i natężeniu braw zostało bardzo gorąco przyjęte przez dzieci 
i ich rodziców, którzy bardzo licznie odpowiedzieli na zaproszenie i zjawili się późnym 
wieczorem w szkole. Najmłodszych artystów grających jasełkowe role przygotowały 
nauczycielki: Bożena Chabrowska, Grażyna Marczak, Krystyna Knyszewska i dyrektor 
szkoły Dorota Kanabus.                                                                         

Feliks Żebrowski

Zarządzenie Nr 10/2008 
Burmistrza Karczewa

z dnia 25 stycznia 2008 roku 
w sprawie: ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych w zakresie kultury 
fi zycznej i sportu w 2008 roku

Na podstawie art. 31 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 
1591 z późniejszymi zmianami), 
art. 4 ust. 1 pkt. 13, art. 5 ust. 4 pkt. 
2, art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz 
art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi 
zmianami) oraz uchwały Nr XVI/119/
2007 Rady Miejskiej w Karczewie 
z dnia 11 grudnia 2007 roku w 
sprawie przyjęcia rocznego programu 
współpracy Gminy Karczew z 
organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w 
2008 roku zarządzam, co następuje: 

§ 1
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert 
na realizację zadań publicznych w 
zakresie kultury fi zycznej i sportu w 
2008 roku.
2. W konkursie mogą uczestniczyć 
podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 
z późniejszymi zmianami), realizujące 
statutowe zadania w zakresie kultury 
fi zycznej i sportu.
3. Treść ogłoszenia o otwartym 
konkursie ofert, zawierające 
informacje wymagane potwierdzone 
w art. 13 ust. 2, stanowi załącznik do 
zarządzenia.

§ 2
Ogłoszenie o konkursie publikuje się 
poprzez jego zamieszczenie:
1. na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Karczewie;
2. na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Karczewie;
3. w Biuletynie Informacji 
Publicznej;
4. w gazecie o zasięgu lokalnym.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam 
Naczelnikowi Wydziału Oświaty, 
Organizacji i Nadzoru.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 
podpisania.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek

Wszelkich informacji dotyczących 
konkursu udziela:

Wydział Oświaty, Organizacji 
i Nadzoru Urzędu Miejskiego 

w Karczewie
tel. 780-65-16 wew. 116/117, 

bezp. 780-74-97

Szkolne jasełka w Otwocku Wielkim 
CICHA NOC
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Tuż przed świętami w karczewskiej hali 
zorganizowano dwudniowy „Charyta-

tywny Turniej Piłki Nożnej”. Ta impreza 
przeprowadzona z dużym rozmachem 
miała spełnić dwa cele – sportowy oraz 
związany ze zbiórką pieniędzy dla dzie-
ci potrzebujących pomocy - „Karczew 
– Dzieciom”.

Na pierwszy dzień imprezy organizato-
rzy zaprosili drużyny piłkarskie składające 
się z chłopców rocznika 95 i młodszych. 
Mecze eliminacyjne rozegrano w dwóch 
grupach. W pierwszej z nich o zakwalifi -
kowanie się do półfi nału walczyli: Ambra 
Ołtarzew, OKS Otwock, PKS Radość, 
Korona Góra Kalwaria i Mazur Karczew 
I. Nasi piłkarze trenowani przez Artura 
Kolatora przegrali pierwszy mecz z Oł-
tarzewem 1:2, a następne trzy wygrali: z 
Radością 8:0, Koroną 6:0 i Otwockiem 3:
0. Pierwsze miejsce z grupie eliminacyjnej 
zdobył zespół z Ołtarzewa, a drugie Ma-
zur I. Obie drużyny zakwalifi kowały się 
do gier półfi nałowych. W drugiej grupie 
eliminacyjnej walczyli: Józefovia Józe-
fów, Hutnik Warszawa, Advit Wiązowna, 
Dolcan Ząbki i Mazur II. Pierwsze miejsce 
w tej grupie zajął zespół Hutnika przed 
Dolcanem, a Mazur II uplasował się na 
czwartym miejscu.

W półfi nałach Ambra wygrała z Dolca-
nem 3:0, a Mazur I przegrał z Hutnikiem 
1:2. W fi nale Hutnik rozgromił drużynę z 
Ołtarzewa 4:0, a Mazur I wygrywając z 

Dolcanem 3:0 zajął trzecie miejsce. Ma-
zur II pokonał w karnych Otwock i zajął 
7 miejsce. Najskuteczniejszym strzelcem 
turnieju został Michał Pawlik z Mazura, a 
najlepszym bramkarzem Mateusz Tylman 
- też z Mazura.

W drugim dniu turnieju o palmę pierw-
szeństwa rywalizowali chłopcy z rocznika 
91. Wśród zgłoszonych drużyn zabrakło 
szesnastolatków z Karczewa, a szkoda, bo 
turniej był dobrze obsadzony i oglądaliśmy 
spotkania na dobrym poziomie. W pierw-
szym półfi nale Dolcan pokonał II zespół 
Radości 4:1, a w drugim zespół z Bródna 
pokonał OKS Otwock w karnych. W fi nale 
Dolcan pokonał Bródno 1:0, a w meczu o 3 
miejsce zespół z Otwocka drugą drużynę Ra-
dości 2:0. Zwycięskie drużyny nagrodzono 
pięknymi pucharami, najlepszych zawodni-
ków pamiątkowymi statuetkami. Wyróżnie-
nia ufundował Wojewoda Mazowiecki.

Tak pierwszego dnia jak i drugiego w 
przerwach organizatorzy przeprowadzali 
licytację gadżetów sportowych, cały czas 
można było wziąć udział w loterii fan-
towej, w której do wygrania były m. in. 

ciekawe zabawki, książki i koszulki. Przez 
dwa dni czynny był bufet z napojami i 
słodyczami. Te wszystkie działania i dwie 
kwesty publiczne (8 i 9 grudnia) na terenie 
miasta i gminy Karczew miały za zadanie 
zebrać jak najwięcej środków na paczki 
świąteczne dla potrzebujących dzieci.

W piątek 21 grudnia zorganizowany zo-
stał fi nał akcji „Karczew – Dzieciom”. Na 
imprezie w MHS zebrało się bardzo dużo 
dzieci i ich rodzice. Dzieci z najbardziej 
potrzebujących rodzin organizatorzy ob-
darowali dużymi świątecznymi paczkami, 
w których były nie tylko słodycze, ale i 
zabawki. – Na twarzach 127 obdarowa-
nych dzieci malował się uśmiech i radość. 
Dziękowały nie tylko dzieci, ale także ich 
rodzice, którzy byli wzruszeni faktem, że 
ktoś o nich pamięta - powiedziała jedna z 
organizatorek Alicja Dąbrowska.

Organizatorzy dziękują wszystkim spon-
sorom za szczodrość. Stowarzyszeniu na 
Rzecz dzieci i młodzieży, pani prezes Elż-
biecie Chudzickiej, byłemu posłowi Dariu-
szowi Olszewskiemu, radnej powiatowej 
Alicji Dąbrowskiej i innym za przeprowa-
dzenie całego przedsięwzięcia. Dziękują 
także pracownikom Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkole Pod-
stawowej Nr 2 w Karczewie, Publicznemu 
Gimnazjum w Karczewie, młodzieży i 
nauczycielom, a także panu Grzegorzowi 
Ankiewiczowi za udostępnienie hali.

Feliks Żebrowski

Charytatywna impreza w MHS

KARCZEW 
DZIECIOM

WIGILIJNE 
SPOTKANIE 

PRZEDSZKOLAKÓW
„W grudniowa cudną noc gwiazdami 

niebo świeci  
   w grudniową cudną noc przybyło 

Boże dziecię...”

Wigilijne spotkania to niezwykły czas 
dla całej społeczności przedszkol-

nej. Takie spotkania służą wychowaniu 
dzieci w tradycji Świąt Bożego Narodzenia 
i kultywowaniu zwyczajów, jakie są z nimi 
związane np.: ubieranie choinki, śpiewanie 
kolęd, spotkanie z ulubionym gościem 
dzieci – św. Mikołajem. Nastrój świątecz-
ny podkreślają dekoracje sal, szatni i kory-
tarzy. W tym roku szkolnym owe uroczyste 
spotkania wigilijne grup rozpoczęły się: 13 
grudnia w grupie V.

17 grudnia swoją wigilię miały grupy II i 
III. To bożonarodzeniowe spotkanie w gru-
pie III - „Jest taki dzień” - stało się okazją 
do prezentacji umiejętności słowno – mu-
zyczno - wokalnych wychowanków. Świą-

tecznego uroku dodała dekoracja i wystrój 
sali, której centralnym punktem była cho-
inka oraz stół pokryty białym obrusem, 
na którym w blasku świec znajdował się 
opłatek najważniejszy symbol tych świąt. 
Dzieci pięknie i odważnie przedstawiły za-
proszonym go-
ściom program 
ar tys tyczny. 
Uroczystość 
p r z e b i e g a ł a 
w podniosłej 
i świątecznej 
atmosferze, a 
wszyscy jej 
u c z e s t n i c y 
aktywnie włą-
czali się w jej 
przebieg po-
przez wspólne 
śpiewanie ko-
lęd. Życzenia 
ś w i ą t e c z n e 
złożyła dzie-
ciom pani 
dyrektor Mał-
gorzata Mądrakiewicz – Piórkowska, ży-
czyła wszystkim zdrowych, wesołych i ra-
dosnych świąt oraz szczęśliwego Nowego 

„lepszego” Roku 2008. Jednak największą 
niespodzianką i zaskoczeniem dla dzieci 
były drobne upominki pozostawione przez 
niewidzialnego, ale miłego wszystkim go-
ścia - św. Mikołaja.

Spotkanie zakończyło się słodkim po-

częstunkiem przygotowanym przez dzieci 
przy wsparciu pracowników przeszkola.

Katarzyna Malczewska-Ćwiek
Monika Sokół 
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Radni Rady Miejskiej w Karczewie, 
na sesji, która odbyła się 27 grudnia 

2007 roku, uchwalili budżet gminy Kar-
czew na 2008 rok. Długotrwałe debaty 
przed sesją, podczas obrad poszczególnych 
komisji, doprowadziły do tego, że budżet 
został przyjęty zdecydowaną większością 
głosów i spokojnie. Uchwalenie przez 
radnych budżetu jeszcze w ubiegłym roku 
jest niewątpliwym sukcesem burmistrza 

Władysława Dariusza Łokietka, skarbnika 
gminy Małgorzaty Pajek oraz wszystkich 
radnych. Dzięki temu, że budżet został 
uchwalony tak szybko, służby gminy będą 
miały znacznie więcej czasu, niż w roku 
ubiegłym, na przygotowanie i zrealizo-
wanie przyjętych w budżecie inwestycji, a 
tych jest dość dużo.

Warto przypomnieć, że zarówno docho-
dy jak i wydatki, od roku 2004, systema-
tycznie rosły. W 2004 roku dochody bu-
dżetu wynosiły 19.602.353 zł. zaś wydatki 
21.303.224 zł. rok później dochody osza-
cowano na 20.953 361 złotych, natomiast 
wydatki na 21.941.327 złotych. W 2006 
roku dochody wyliczono na 23.333.386 zł. 
natomiast wydatki na 24.791.198 złotych. 
W roku ubiegłym dochody zaplanowano 
dość wysoko, bo na kwotę 28.316.027 
zł. przy wydatkach 32.452.185 złotych. 
Przez cały ten czas burmistrz otrzymywał 
od radnych podpisaną uchwałę budżetową 
w ostatnich dniach marca roku, w którym 
budżet obowiązywał. Z tej przyczyny 
właściwie trzy miesiące były wykreślone 
z działalności inwestycyjnej. Bieżący rok 
jest rokiem szczególnym, radni budżet na 
2008 rok uchwalili na zakończenie roku 
2007. Budżet, jaki przyjęli jest bardzo 
ambitny i dość trudny do realizacji. Po 
stronie dochodów zapisano bowiem kwotę 
31.234.458 złotych, natomiast po stronie 
wydatków aż 37.731.504 złotych. W bu-
dżecie na 2008 rok na same inwestycje 
przeznaczono 9.010.000 złotych. Powstały 

defi cyt w kwocie 6.497.046 złotych ma 
zostać pokryty środkami pochodzącymi z 
pożyczek oraz wolnych środków.

Tradycyjnie największą pozycję po 
stronie wydatków stanowi oświata, na 
którą radni zamierzają wydać 11.821.310 
złotych (w 2007 roku 10.622.267 złotych). 
Warto jednocześnie pamiętać przy tym, że 
subwencja oświatowa, czyli środki, jakie 
budżet państwa przeznaczył na oświatę w 

gminie Karczew 
na 2008 rok, 
wynosi jedynie 
5.704.771 zło-
tych. Wśród wy-
datków na oświa-
tę utrzymanie 
szkół podstawo-
wych kosztować 
będzie 4.745.050 
złotych, przed-
szkola otrzymają 
2.339.620 zło-
tych, publiczne 
g i m n a z j u m 
będzie dyspo-
nowało kwotą 

2.296.700 złotych, zaś na samo dowożenie 
uczniów gmina wyda 552.900 złotych.

Oprócz kwot wydanych na oświatę 
trzeba pamiętać, że oddzielne środki są w 
budżecie przeznaczone na świetlice szkol-
ne, które łącznie kosztować będą 277.407 
złotych.

Dość pokaźna kwota została w budżecie 
przeznaczona dla Ochotniczych Straży Po-
żarnych. Łącznie trzy straże: w Karczewie 
Otwocku Wielkim i Łukówcu otrzymają 
262 tysiące złotych (w 2007 roku 233 
tys.), z czego dla karczewskich strażaków, 
na wydatki związane z utrzymaniem go-
towości bojowej, przypadnie kwota 150 
tysięcy.

Przy planowaniu budżetu postanowiono 
zwiększyć w tym roku wydatki na bezpie-
czeństwo. W związku z tym przeznaczono 
dla Komisariatu Policji w Karczewie 15 
tysięcy złotych na dodatkowe patrole pie-
sze oraz 20 tysięcy złotych jako dofi nanso-
wanie zakupu samochodu służbowego dla 
policjantów.

Znaczącą pozycją w budżecie jest także 
pomoc społeczna, na którą przeznaczono 
4.520.426 złotych. Z kwoty tej, na świad-
czenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne 
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego zo-
stanie wydanych 3.100.000 złotych.

W budżecie na 2008 rok, w porównaniu 
z rokiem minionym, zwiększono wydatki 
na Miejsko Gminny Ośrodek Kultury. W 
ubiegłorocznym budżecie na ten cel prze-

znaczono jedynie 380.000 złotych. Jednak 
w trakcie roku okazało się, że jest to kwota 
zbyt mała i radni musieli dokonać przesu-
nięć w budżecie, gdyż groziła MGOKowi 
likwidacja. W tegorocznym budżecie 
na zadanie MGOKu przeznaczono już 
522.500 złotych – nie jest to kwota osza-
łamiająca, ale pozwoli oszczędnie przeżyć. 
Biblioteka, która miała w ubiegłym roku 
290.000 złotych otrzymała 335.000 zło-
tych co pozwoli na dokonanie niezbędnych 
zakupów nowości czytelniczych.

W niewielkim zakresie zwiększył się 
budżet Miejskiej Hali Sportowej, która w 
ubiegłym roku na działalność (bez remontu 
podłogi) dysponowała kwotą 430.000 zło-
tych. W tym roku na utrzymanie MHS prze-
znaczono 494.037 złotych. Zapewne będzie 
to kwota zbyt mała i należy oczekiwać w 
drugim półroczu wystąpień dyrektora An-
kiewicza z prośbą o zwiększenie budżetu. 
Należy pamiętać, że utrzymanie podłogi 
w Hali Miejskiej po remoncie jest droższe 
niż dotychczas, a oprócz tego w tym roku w 
hali odbywać się będą Mistrzostwa Polski w 
Tańcu Nowoczesnym, do których trzeba się 
będzie odpowiednio przygotować.

Plan inwestycyjny, jaki został przyjęty 
wraz z budżetem, jest bardzo ambitny. 
Głównymi jego pozycjami są: Moderni-
zacja stacji uzdatniania wody w Glinkach 
(zadanie wieloletnie) na którą w tym roku 
przeznaczono 1.705.000 złotych; budowa 
sieci wodociągowej z przyłączami w uli-
cach Ogrodowa, Przechodnia, Karczówek, 
Trzaskowskich, Kwiatowa wraz z aktuali-
zacją dokumentacji – 1.321.000 złotych; 
budowa ulicy Sienkiewicza – 970.000 zło-
tych; modernizacja pawilonu handlowego 
na dom kultury i gabinet fi zykoterapii 
– 897.00 złotych (całość kosztować będzie 
2.800.000); modernizacja wejścia do Urzę-
du Miejskiego – 300.000 złotych; kontynu-
acja budowy przedszkola na osiedlu Ługi 
– 200.000 złotych (koszt całego zadania 
2.600.000 złotych); budowa podjazdu 
dla niepełnosprawnych i wind w ośrod-
ku zdrowia w Karczewie i Sobiekurska 
– 300.000 złotych; modernizacja oświe-
tlenia ulicznego na terenie miasta i gminy 
– 200.000 złotych (koszt całego zadania 
1.700.000 złotych); budowa oświetlenia 
boiska ogólnodostępnego przy Publicznym 
Gimnazjum w Karczewie – 85.000 zło-
tych; sieć wodociągowa Łukówiec – So-
biekursk– 80.000 złotych; przyłącza wo-
dociągowe na osiedlu Warszawska II etap, 
ul. Bohaterów Powstania Listopadowego i 
fragment ulicy Redutowej – 154.000 zło-
tych; ; przyłącza wodociągowe na osiedlu 
Warszawska III etap, ulica Lelewela, frag-

BUDŻET ZOSTAŁ UCHWALONY
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POŻYCZKA Z WFOŚ
ment ulicy Chłopickiego – 131.000 złotych; 
sieć wodociągowa z przyłączami IV etap, 
ulice Mochnackiego, Redutowa – 695.000 
złotych; budowa chodników na terenie mia-
sta i gminy – 330.000 złotych; opracowanie 
dokumentacji i rozpoczęcie monitoringu 
miasta – 100.000 złotych; opracowanie 
dokumentacji sanitarnej z przyłączami w 
ulicy Podlaskiej, Wschodniej, Akacjowej, 
Brzozowej – 25.000 złotych; budowa kana-
lizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Pod-
laskiej, Wschodniej, Brzozowej, Akacjowej 
– 1.115.000 złotych. Są to najważniejsze 
inwestycje, jakie znalazły się w budżecie 
Gminy Karczew na 2008 rok. Warto pod-
kreślić, że wreszcie rozpoczęto moderni-
zację pawilonu handlowego i zgodnie z 
założeniami w 2010 roku powinno nastąpić 
otwarcie tej tak bardzo wyczekiwanej przez 
mieszkańców nowej siedziby karczewskich 
instytucji kulturalnych.

Projekt budżetu przygotowuje Burmistrz 
ze swoimi pracownikami. Po przyjęciu 
projektu przez radnych, realizacja budżetu 
spoczywa na burmistrzu. Czy przyjęty bu-
dżet jest łatwy do zrealizowania. Z prośbą 
o ocenę budżetu Gminy Karczew na 2008 
rok zwróciłem się do Burmistrza Włady-
sława Dariusza Łokietka.

- Panie Redaktorze - podtrzymuję to, co 
powiedziałem w trakcie obrad sesji budże-

towej 27 grudnia ub. roku. Jest to budżet 
stabilny, oparty na realnych a nie wirtu-
alnych pieniądzach. Wszystkie jednostki 
gminne, w tym szkolno -przedszkolne 
mają zagwarantowane środki fi nansowe do 
prawidłowego funkcjonowania. Chciałbym 
przypomnieć, co mówiłem w poprzednim, 
trudnym dla naszej gminy okresie - żeby 
móc dziś normalnie działać musieliśmy w 
latach 2003-2005 „zaciskać pasa”.

Bardzo ambitny jest plan inwestycyjny. 
Z uwagi na to, że rozmawiamy chciałbym 
przy okazji ustosunkować się do pewnych 
informacji prasowych i wypowiedzi nie-
których radnych. Chodzi mi o wniosek 

dotyczący opracowania harmonogramu 
realizacji inwestycji, który miałby zostać 
przez radnych zatwierdzony. Dziwię się, 
że powiedziała to osoba z wieloletnim do-
świadczeniem samorządowym, wynika z 
tego, że nie zna ona ustawy o samorządzie 
gminnym i kompetencji organów gminy 
- burmistrza i rady. Przypomnę, że rada 
uchwala budżet, rozpatruje sprawozdanie 
z wykonania budżetu i podejmuje uchwałę 
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia ab-
solutorium z tego tytułu. Burmistrz kieruje 
bieżącymi sprawami gminy, jest kierowni-
kiem Urzędu Gminy oraz wykonuje budżet 
(w tym inwestycje). Reasumując - radni 
nie mają prawa ingerować w realizację 
budżetu w ciągu roku i nie mają uprawnień 
do zatwierdzania harmonogramu realizacji 
inwestycji. Taki harmonogram oczywiście 
zostanie sporządzony, ale dla potrzeb służ-
bowych Urzędu.

Drugą sprawą, która chciałbym poruszyć 
„na gorąco”, są treści wypowiadane na ła-
mach prasy, a dotyczące remontu Pawilonu 
Handlowego na cele MGOK-u i Biblioteki. 
Nie wiem czy to wynika ze złośliwości, 
czy też z kompletnej niewiedzy (nieumie-
jętności czytania budżetu), ale stwierdze-
nia rzekomo wypowiedziane przez Prze-
wodniczącą Komisji Oświaty i Kultury, 
że „będzie przypominała burmistrzowi o 

w y k o n a n i u 
tej inwestycji 
w tym roku” 
uważam za 
śmieszne i 
bezsensowne. 
Najpierw pro-
ponowałbym 
dobrze prze-
czytać budżet 
na 2008r., z 
niego jasno 
wynika, że po 
w y k o n a n i u 
i rozliczeniu 
gabinetu fi zy-
koterapii na 
kolejny etap 
prac do zakoń-
czenia remontu 

i wprowadzenie MGOK-u potrzeba ok.l,8 
mln.zł. Na 2008r zabezpieczone mamy 
środki w kwocie 200 tys. zł., na 2009 -
1,4 mln zł i na 20l0r -200 tys. zł. Kwoty 
te jasno wskazują, że przy odpowiednim 
harmonogramie, prace w pawilonie naj-
wcześniej mogą być zakończone w 2009r. 
Prosiłbym niektórych radnych i przedsta-
wicieli prasy, aby przekazywali rzetelne 
informacje, a nie próbowali manipulować 
opinią publiczną pokazując, jacy to oni 
są dobrzy i będą pilnowali burmistrza. Ja 
wiem, co mam robić i proszę, aby mi tylko 
nie przeszkadzano.

Krzysztof Kasprzak

PODZIĘKOWANIE

Bardzo gorąco, serdecznie z całego 
serca DZIĘKUJĘ wszystkim 

członkom Klubu HDK PCK przy 
Urzędzie Miejskim w Karczewie za 
zorganizowanie w dniu 1 grudnia 
2007 roku akcji, podczas której 
23 osoby honorowo oddały krew, 
którą przeznaczono na rzecz mojej 
siostry zmagającej się z chorobą 
nowotworową.

Niezwykle wdzięczna
Alicja Azulewicz - Rek

W 2007 r. Gmina Karczew otrzy-
mała pomoc fi nansową w 

postaci preferencyjnych pożyczek z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie (WFOŚiGW). Jest to wo-
jewódzki fundusz celowy działający w 
oparciu o Ustawę z dnia 27.04.2001 r. 
Prawo Ochrony Środowiska, którego 
zadaniem jest fi nansowe wspieranie 
przedsięwzięć z zakresu ochrony śro-
dowiska realizowanych na obszarze 
województwa mazowieckiego. Posiada 
on osobowość prawną i może udzielać 
pomocy w postaci preferencyjnych 
pożyczek, dotacji oraz dopłat do kredy-
tów. Źródłem dochodów WFOŚiGW w 
Warszawie są wpływy: z tytułu opłat za 
gospodarcze korzystanie ze środowiska 
oraz z tytułu kar za nieprzestrzeganie 
przepisów o ochronie środowiska, które 
to opłaty i kary wnoszone są przez in-
stytucje z obszaru województwa.

Dzięki przyznaniu pomocy fi nanso-
wej Gmina Karczew miała możliwość 
realizacji trzech zadań inwestycyjnych. 
Dwa już zostały zakończone (II i III 
etap budowy wodociągu na osiedlu 
„Warszawska”). Trzecie zadanie inwe-
stycyjne dotyczące modernizacji Stacji 
uzdatniania wody w Glinkach rozpo-
częte w 2007 r. kontynuowane będzie w 
2008 r. Łącznie na to zadanie otrzyma-
my 1.900.000 zł, co stanowi ok. 82 % 
kosztów całości zadania. Z tego w 2007 
r. dostaliśmy 500.000 zł, a w 2008 r. 
otrzymamy II ratę pożyczki w wysoko-
ści 1.400.000 zł.  Natomiast na zadania 
inwestycyjne na osiedlu „Warszawska” 
Gmina Karczew otrzymała pożyczki w 
wysokości: na II etap budowy wodocią-
gu – 206.823 zł, co stanowiło 88,9% 
kosztów całości zadania, a na III etap 
pożyczkę w wysokości 125.988 zł, 
co stanowiło 88,6% kosztów całości 
zadania.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
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Przygodę z piłką ręczną rozpoczęły w 
czwartej klasie Szkoły Podstawowej 

Nr 2 w Karczewie. Ich starsze o dwa lata 
koleżanki już odnosiły pierwsze sukcesy 
i przecierały drogę do sukcesów. Powstał 
wówczas klub sportowy „Dwójka”, póź-

niej przekształcony w MKS Karczew. Jego 
sekcja piłki ręcznej zaczęła robić zdumie-
wające postępy. Szczypiornistki trenowane 
przez Grzegorza Ankiewicza odnosiły 
sukcesy nie tylko na arenie krajowej, ale 
i zagranicznej. W 2002 r. zdobyły Wice-
mistrzostwo Polski klubów sportowych, 
a kilka dni później Mistrzostwo Polski 
Szkół Podstawowych. Przez kolejnych 
pięć lat uczestniczyły w ćwierćfi nałowych, 
półfi nałowych i fi nałowych turniejach Mi-
strzostw Polski młodziczek i juniorek. W 
2004 roku w fi nale rozgrywanym w Kar-
czewie zdobyły miano czwartej drużyny 
w Polsce. Rok później na Ogólnopolskiej 
Gimnazjadzie Młodzieży zdobyły Mistrzo-
stwo Polski. Drużyna karczewskich szczy-
piornistek była rewelacją na skalę krajową, 
uczestniczyła w dziesiątkach turniejów 
w Polsce i dosłownie w całej Europie. W 
dorosłe życie wchodzą z wielkim bagażem 
pozytywnego doświadczenia życiowego i 
dużej znajomości ludzi i świata. Mają po 
19 lat i w tym roku będą zdawały maturę.

Ostatni sezon

Jednak ostatniego sezonu (2007/08) w 
żaden sposób nie można zaliczyć do uda-
nych. W ligowej grupie składającej się z 
sześciu zespołów zajęły czwarte miejsce, 
a tylko dwa pierwsze były premiowane 
awansem do rozgrywek ćwierćfi nałowych 
na szczeblu krajowym. Okrojona do granic 
możliwości kadra nie mogła dorównać 
tym, którzy jeszcze w poprzednim sezonie 
otrzymywali od naszych szczypiornistek 
tęgie lanie, a uzyskanie wyniku remisowe-
go uznawały za sukces, bo o zwycięstwie, 
zwłaszcza w Karczewie nawet nie marzyły. 
W karczewskiej hali, która była świadkiem 
niejednego triumfu, drużyna przegrywała 

spotkania. Ostatni mecz sezonu rozegra-
ny został w Karczewie 16 stycznia z KS 
Zawkrze Mława. Łza kręciła się w oku, na 
myśl, że nie będzie można więcej oglądać 
koronkowych akcji Biedrzyckiej ze Świą-
tek, pięknych rajdów po skrzydle Trza-

skowskiej, szybkich ataków Komorow-
skiej, potężnych i zaskakujących strzałów 
z dystansu Trzepałki, rewelacyjnych parad 
Zalewskiej czy wreszcie wielkiego zaanga-
żowania Majewskiej i Cieślak. Trudno nie 
wspomnieć o wielkich nieobecnych w tym 
sezonie: Sabale, Gajownik, Morawskiej 

czy Chylińskiej, które jeszcze w poprzed-
nim sezonie też stanowiły o sile drużyny. 
Podczas spotkania z zespołem z Mławy 
kilka takich akcji można było zobaczyć i 
wyrazić ostatni raz! swoje zadowolenie. 
Ostatni mecz nasze szypiornistki wygrały, 
czym sprawiły przyjemność licznie przyby-
łym kibicom. Po jego zakończeniu drużyna 
przestała istnieć. Były kwiaty, łzy, podzię-
kowania i wspólne pamiątkowe zdjęcie. 
Niektóre z nich myślą o studiach na AWF 
i grze w uczelnianej drużynie piłki ręcznej. 
Redakcja naszej gazety, która towarzyszyła 
Waszym sukcesom składa Wam w imieniu 
czytelników podziękowania za wspaniałe 
sportowe przeżycia i życzy dalszych spor-
towych i życiowych sukcesów.

Na placu boju pozostała drużyna naj-
młodszych szczypiornistek Tomasza 
Lubasa. Rozpoczęły one treningi przeszło 
dwa lata temu. Wszyscy mamy nadzieję, 
że wyniki przyjdą szybko i będziemy się 
cieszyć z ich sportowych osiągnięć.

MKS Karczew – KS Zawkrze Mława 38:
21 Zalewska, Wielgosz - Derus, Cieślak 
3, Masna 1, Migdalska 6, Majewska 8, 
Światek 5, Trzepałka 5, Biedrzycka 9, 
Czajkowska1. 

Feliks Żebrowski

POŻEGNALNY MECZ
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INFORMACJA
o rozpoczęciu II etapu prac geodezyjnych 
dotyczących wykonania modernizacji 

ewidencji gruntów i założenia ewidencji 
budynków dla 24 obrębów miasta Karczew 
oraz trybie postępowania związanego z tą 

modernizacją
Stosownie do art. 24a ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i 
kartografi czne ( tekst jednolity Dz. U z 2005 
Nr 240, poz. 2027 z póź. zm. ) informuję że 
w oparciu o uzgodniony z Wojewódzkim 
Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i 
Kartografi cznego „ Projekt modernizacji 
ewidencji gruntów i budynków miasta 
Karczew, powiat otwocki, województwo 
mazowieckie” rozpoczęte zostały prace 
geodezyjne związane z wykonaniem II 
etapu modernizacji ewidencji gruntów 
oraz założeniem ewidencji budynków i lo-
kali dla 24 obrębów ewidencyjnych miasta 
Karczew, oznaczonych numerami: 13, 14, 
15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 
35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Wykonawcą podmiotowych prac zgod-
nie z zawartą umową Nr 179/G/2007 z 
dnia 02.11.2007r. jest Ludmiła Pietrzak 
prowadząca działalność gospodarczą pod 
nazwą InterTIM z siedzibą w Suwałkach 
przy ul. Noniewicza 85B/IV.

Postępowanie prowadzone będzie w try-
bie art. 24a w/w ustawy. Zgodnie z art. 24a 
ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartogra-
fi czne opracowany w ramach modernizacji 
projekt operatu opisowo-kartografi cznego, 
którego podstawowymi elementami będzie 
mapa ewidencyjna oraz rejestr gruntów, 
zostanie wyłożony do wglądu zaintereso-
wanych na okres 15 dni roboczych w sie-
dzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku 
przy ul. Komunardów 10 w Otwocku.

Odrębna informacja o terminie i miejscu 
wyłożenia projektu operatu opisowo-kar-
tografi cznego, stosownie do art. 24 ust. 5 
w/w ustawy, zostanie podana do publicznej 
wiadomości w terminie późniejszym na co 
najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia 
poprzez jej wywieszenie na tablicy ogło-
szeń w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Otwocku i Urzędu Gminy w Karczewie 
oraz ogłoszenie jej w prasie o zasięgu kra-
jowym.

Dalszy tryb postępowania związanego z 
modernizacja ewidencji gruntów i budyn-
ków wynika z przepisów art. 24a ust. 6-12 
ustawy Prawo geodezyjne kartografi czne o 
brzmieniu:

„6. Każdy, czyjego interesu prawne-

go dotyczą dane ujawnione w projekcie 
operatu opisowo-kartografi cznego, może 
w okresie wyłożenia projektu do wglądu 
zgłaszać uwagi do tych danych.

7. Upoważniony pracownik starostwa 
powiatowego, posiadający uprawnienia, o 
których mowa w art. 43 pkt. 2, przy udziale 
wykonawcy prac geodezyjnych, kartogra-
fi cznych lub taksacyjnych, związanych z 
opracowanie projektu operatu ewidencyj-
nego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuce-
niu uwag zgłoszonych do tego projektu, 
po czym informuje zgłaszającego uwagi o 
sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza 
wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i spo-
sobie ich rozpatrzenia w protokole.

8. Po upływie terminu, o którym mowa 
w ust. 4, projekt operatu opisowo-karto-
grafi cznego staje się operatem ewidencji 
gruntów i budynków. Informację o tym 
starosta ogłasza w dzienniku urzędowym 
województwa.

9. Każdy, czyjego interesu prawnego 
dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów 
i budynków ujawnione w operacie opiso-
wo-kartografi cznym, może w terminie 30 
dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzę-
dowym informacji, o której mowa w ust. 8, 
zgłaszać zarzuty do tych danych.

10. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzu-
tów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.

11. Do czasu ostatecznego zakończenia 
postępowania, o którym mowa w ust. 10, w 
stosunku do gruntów, budynków lub lokali, 
których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w 
operacie opisowo-kartografi cznym nie są 
wiążące.

12. Zarzuty zgłoszone po terminie okre-
ślonym w ust. 9 traktuje się jako wnioski 
o zmianę danych objętych ewidencja grun-
tów i budynków.”

Starosta
mgr Krzysztof Boczarski

Z wielkim żalem pożegnaliśmy
ś.p.

Halinę Sadowską
Była zasłużonym mieszkańcem Karczewa

Przez wiele lat kierowała karczewskim przedszkolem.
Wychowała wiele wspaniałych nauczycielek przedszkola.

Wyrazy głębokiego współczucia
 RODZINIE I NAJBLIŻSZYM

składają
Burmistrz Karczewa 

oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Karczewie

W poniedziałek 21 stycznia 2008 roku
z wielkim żalem pożegnaliśmy

ś.p.

Adama Trzaskowskiego
Zasłużonego działacza Mazura Karczew

Wyrazy głębokiego współczucia
RODZINIE I NAJBLIŻSZYM

składają
Burmistrz Karczewa 

oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Karczewie
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PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękuję Sztabowi Organiza-
cyjnemu Wielkiej Orkiestry Świątecz-

nej Pomocy działającemu przy Miejskiej 
Hali Sportowej w Karczewie. Szczególne 
podziękowania przesyłam wolontariu-
szom, którzy mimo trudnych warunków 
pogodowych przez cały dzień kwestowali 
zbierając pieniądze na zakup sprzętu me-
dycznego dla dzieci.

Wspaniała zabawa, która zgromadziła w 
Miejskiej Hali Sportowej tłum ludzi, była 
możliwa dzięki zaangażowaniu pana dy-
rektora Grzegorza Ankiewicza i zaproszo-
nym przez Niego sportowcom i zespołom 
artystycznym. Wszystkim występującym 
serdecznie dziękuję.

Podziękowania należą się także miesz-
kańcom Karczewa, którzy tak wspaniale 
reagowali nie tylko podczas kwesty, ale 
także podczas aukcji. Mam nadzieję, że za 
rok w Karczewie ponownie zagra Wielka 
Orkiestra Świąteczne Pomocy i to jeszcze 
głośniej niż dotychczas.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek

PODZIĘKOWANIE

Pracownicy Miejsko Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Karczewie 

dziękują Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci 
i Młodzieży „Nieśmy Radość” z siedzibą 
w Otwocku za obdarowanie dzieci z nieza-
możnych rodzin paczkami świątecznymi.

Dziękujemy również p.Leszkowi Trza-
skowskiemu - prezesowi GS „Samopomoc 
Chłopska” w Karczewie i sprzedawcom 
ze sklepów na terenie Karczewa i wsi za 
przedświąteczne zorganizowanie zbiórki 
żywności dla rodzin naszych klientów.

Dzięki Wam w czasie Świąt Bożego 
Narodzenia, żaden z obywateli naszej 
małej ojczyzny nie był głodny. Wyda-
wałoby się, że to tak niewiele, a jednak 
tak dużo!

Pracownicy MGOPS

OGŁOSZENIE

Opracowuję historię rodziny 
Święckich i spokrewnionych 

poszukuję pamiątek po ks. dr Edwardzie 
Święckim a w szczególności opracowane 
drzewo genealogiczne rodziny. 
Wiadomość tel.0 601-34-23-06.

PODZIĘKOWANIE

Burmistrz Karczewa serdecznie dzię-
kuje wszystkim sponsorom, którzy 

21.01.2008r uświetnili swoimi wyrobami 
i produktami uroczystą sesję z okazji 460-
lecia nadania praw miejskich Karczewowi. 
Szczególne słowa podziękowania kieruje 
do: „Hela Prima” Sp. z o.o. Stefan Maka-
ruk, OSM „Milkar” Prezes Jolanta Laskus, 
Cukiernia Nondenburg Ewa Nondenburg, 
Cukiernia PAMA Paweł Szostak, Delikate-
sy na Starym Mieście Maria Balińska, GS 
Samopomoc Chłopska Prezes Leszek Trza-
skowski, Zakład Garmażeryjny KISZECZ-
KA Witold Trzaskowski, Paweł Trzaskow-
ski, Wytwórnia Wyrobów Wędliniarskich i 
Wędlin Wiktor Trzaskowski, Handel detal. 
i hurtowy drobiem, art. spoż. i przem. Da-
riusz i Anna Trzepałka, Sklep mięsny Mag-
dalena Zdunek, Mięso – Wędliny Barbara 
i Mirosław Piwowarczyk sp. jawna, MDM 
Foods s.c. Niedziółka Urszula, Niedziółka 
Maciej, Niedziółka Michał, Sklep Mono-
polowy – Wina i alkohole świata Justyna 
Lewandowska, Alkohole MAX Sławomir 
Olszewski, Sklep spożywczy Seremak 
Edyta, MARTEN Teperek Marian, Barbara 
i Antoni Trzaskowscy, PIEKARNIA STA-
ROPOLSKA Ryszard Krawczyk.

OGŁOSZENIE

Klub Honorowych Dawców Krwi przy 
Urzędzie Miejskim w Karczewie 

informuje, że kolejna akcja krwiodawstwa 
odbędzie się 1 marca 2008 roku w Urzędzie 
Miejskim przy ulicy Warszawskiej 
28. Pobór krwi odbywać się będzie w 
godzinach 10.00 – 15.00.
Wszelkich informacji można uzyskać 
dzwoniąc na numer 0 501 98 1000.

Zarząd Klubu

GOŚCIE NA SESJI

W każdej Sesji Rady Miejskiej 
mogą uczestniczyć mieszkańcy 

Gminy Karczew. O tym, kiedy radni 
będą podejmować ważne dla gminy 
decyzje, mieszkańcy zawsze są infor-
mowani zawiadomieniem, które koń-
czy się słowami „Serdecznie zapraszam 
Mieszkańców Miasta i Gminy Karczew. 
Zawiadomienie podpisane jest przez 
Przewodniczącą Rady Miejskiej Danu-
tę Żelazko. Wynika z tego, że wszyscy 
mieszkańcy, którzy przyjdą posłuchać 
obrad, a w wolnych wnioskach zadać 
pytanie czy skomentować sytuację w 
mieście, są gośćmi zaproszonymi przez 
panią Przewodniczącą i nie powinni 
być z tytułu swojej aktywności spo-
łecznej obrażani. Tymczasem w „Echu 
Karczewa”, gazetce wydawanej przez 
PIS i PSL, osoby wykazujące żywe 
zainteresowanie sprawami miasta zo-
stały w sposób skandaliczny wyśmiane 
i poniżone.

Gościem ostatniej Sesji Rady Miej-
skiej w Karczewie była pani poseł na 
Sejm RP Anna Sikora. Była ona świad-
kiem, skierowanej do przewodniczącej 
Rady, skargi na zamieszczony w „Echu 
Karczewa” artykuł. Słuchając fragmen-
tów tego artykułu, pani poseł Anna 
Sikora była oburzona, jej zdaniem treść 
artykułu jest skandaliczna, tak nie moż-
na pisać o ludziach – stwierdziła.

Cóż, redaktorzy „Echa Karczewa” 
mają to do siebie, że starają się wszyst-
kich obrażać. Uważają się za jedynych 
sprawiedliwych w tym mieście. Chcą 
być orężem sprawiedliwości, tylko, że 
niestety, w ich bojowej pieśni zbyt wie-
le fałszywych nut.

Krzysztof Kasprzak

PODZIĘKOWANIE

Inauguracja Roku Jubileuszowego Kar-
czewa była bardzo uroczysta. Podnio-

sła atmosfera każdego dnia uroczystości, 
wspaniała organizacja, to zasługa wielu 
osób, którym serdecznie dziękuję.

Szczególne słowa podziękowania 
kieruję w stronę proboszcza parafi i pod 
wezwaniem św. Wita w Karczewie ks. 
prałata Wiesława Nowosielskiego za cele-
browanie uroczystej Mszy Św. w intencji 
naszego miasta i wszystkich mieszkań-
ców oraz za słowa homilii, które na długo 
pozostaną w naszej pamięci. Dziękuję 
także za umożliwienie zorganizowania 
w murach naszej karczewskiej świątyni 
koncertu Krzysztofa Jakowicza.

Gorące słowa podziękowania pragnę 
skierować do członków Zarządu Towa-
rzystwa Przyjaciół Karczewa. Insceni-
zacja historyczna, przygotowana przez 
młodzież i pracowników oświaty pod 
kierunkiem prezesa TPK pana Feliksa 
Żebrowskiego, była wspaniałą lekcją 
historii naszego miasta.

Dziękuję Orkiestrze Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Karczewie i jej ka-
pelmistrzowi panu Pawłowi Ramie za 
uczestnictwo w uroczystej Mszy Świę-
tej inaugurującej Rok Jubileuszowy 
oraz za udział sygnalisty w Uroczystej 
Sesji Rady Miejskiej.

Dziękuję pocztom sztandarowym, 
które wzięły udział w uroczystej Mszy 
Świętej oraz Mieszkańcom Gminy 
Karczew tak licznie uczestniczącym 
w Mszy Świętej, koncercie oraz Sesji 
Rady Miejskiej.

Dziękuję wszystkim pracownikom 
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, za 
aktywny udział w przygotowanie koncer-
tu, oraz za przygotowanie wystawy w kar-
czewskim muzeum „Miastu na urodziny”.

Dziękuję pracownikom Urzędu Miej-
skiego w Karczewie, którzy włączyli 
się aktywnie w przygotowanie Uroczy-
stej Sesji Rady Miejskiej.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek

„ZIMA W MIEŚCIE”

Wydział Oświaty zaprasza na ak-
cję „zima w mieście” od 11.02. 

- 22.02.2008r.w godz. 10.00 - 13.00, z 
wyłączeniem sobót i niedziel, prowadzone 
będą zajęcia sportowe w Miejskiej Hali 
Sportowej.

Od 11.02. - 15.02.2008r w Szkole Podsta-
wowej w Otwocku Wielkim, w godz. 10.00 
- 12.00, organizowane będą zajęcia sporto-
we i plastyczne. W obu placówkach zajęcia 
odbywać się będą pod okiem nauczycieli.

Dodatkowo jeszcze akcja zima w 
mieście prowadzona będzie w Szkole 
Podstawowej w Glinkach. Dzieci na 
zajęcia sportowe zapraszamy od 18 - 
22.02.2008r. w godz.10.00-12.00.

Ewa Kwasiborska


