
marzec 2008 1      

PISMO MIASTA I GMINY KARCZEW, ISTNIEJE OD 1988

ISSN 1233 - 2917                  MIESIĘCZNIK - MARZEC  2008 - NR 3/202                    EGZ. BEZPŁATNY

Alleluja, Alleluja ! Wesoły nam dziś dzień nastał,
Chrystus bowiem Zmartwychwstał,

Radujcie się więc i z ufnością patrzcie w przyszłość.
Niech Zmartwychwstały Pan zsyła na Was łaski
i wnosi szczęście do Waszego rodzinnego życia.

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt Wielkiej Nocy,
a także cudownych, niezapomnianych spotkań w rodzinnym gronie

z budzącą się do życia przyrodą

życzy
wszystkim Mieszkańcom Gminy Karczew

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek

Z okazji Świąt Wielkanocnych
Mieszkańcom Miasta i Gminy Karczew
składam serdeczne życzenia z nadzieją,

by w naszych domach zagościły miłość i szczęście,
a w pracy zawodowej i działalności społecznej

przejawiała się troska o wspólne dobro.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Karczewie

Danuta Żelazko

Święta Zmartwychwstania Pańskiego
to czas radości, miłości i wiary.

Z okazji nadchodzących 
Świąt Wielkiej Nocy

składam wszystkim Mieszkańcom 
Gminy Karczew

życzenia pełne nadziei, pokoju i dobra.
Niech szczególna atmosfera tych dni

napełni Państwa nowymi siłami 
w realizacji zamierzeń i celów.

Poseł na Sejm RP
Anna Sikora
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Wszystkim Mieszkańcom miasta i gminy Karczew
oraz świątecznym gościom naszych rodzin
z okazji Świąt Wielkanocnych
życzenia pogody ducha, radosnych spotkań rodzinnych i przyjacielskich,
odnajdywania w życiu radości i znaków nadziei
płynących ze Zmartwychwstania Chrystusa,
tworzenia zgody i pokoju w środowiskach w których żyjemy

życzy
Redakcja „Głosu Karczewa”

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę do pokonywania trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
obfi tości na świątecznym stole,
smacznego jajka 
oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie

życzy
uczniom ich rodzinom
oraz wszystkim pracownikom 
placówek oświatowych gminy Karczew
Naczelnik Wydziału Oświaty Organizacji i Nadzoru
Ewa Kwasiborska

Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia
wiosny i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób

życzy
wszystkim krwiodawcom z terenu gminy Karczew
Zarząd Klubu HDK przy Urzędzie Miejskim w Karczewie
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Obfi tych Łask i Błogosławieństw
od Chrystusa Zmartwychwstałego
oraz pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych
z radosnym „Alleluja”

życzy
Firma BIT – POL
Kazimierz Michalczyk

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych przesyłamy
dla wszystkich naszych Klientów, Współpartnerów i Przyjaciół
garść refl eksji, związanych z tym pełnym zadumy,
ale jakże radosnym czasem.
Spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych
pełnych miłości i rodzinnego ciepła

życzą
Joanna i Dariusz Broniszewscy
Właściciele Studia FOTO w Karczewie

Wszystkim Klientom, Partnerom i Sympatykom
fi rmy „KISZECZKA”
życzymy zdrowych, spokojnych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych.
Niech Chrystus Zmartwychwstały 
przyniesie dla Was wiosenne kwiaty radości, 
miłości, spokoju i szczęścia.

życzą
Witold i Paweł Trzaskowscy
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„Medal za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie” jest szczególnym odzna-

czeniem. Ustanowiony został ustawą z dnia 
17 lutego 1960 r. o orderach i odznacze-
niach jako nagroda dla osób, które przeżyły 
50 lat w jednym związku małżeńskim, a 
włączony do obecnego systemu odznaczeń 
państwowych ustawą z 16 października 
1992 o orderach i odznaczeniach. Prowa-
dząca spotkanie kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Anna Kasprzak podkreśliła, że 
na żaden medal nie pracuje się tak długo.

Takim właśnie medalem Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński 
odznaczył 17 par małżeńskich mieszkają-
cych na terenie gminy Karczew. Wśród 
odznaczonych byli: Krystyna i Stanisław 
Kociszewscy z Nadbrzeża, Teresa i Bro-
nisław Kociszewscy z Karczewa, Anna i 
Stanisław Strzyżewscy z Kępy Nadbrze-
skiej, Marianna i Władysław Gajownik 
z Karczewa, Danuta i Marian Łapot z 
Karczewa, Helena i Henryk Trzaskowscy 
z Karczewa, Maria i Kazimierz Uzarscy z 
Karczewa, Halina i Władysław Pawłowscy 
z Karczewa, Janina i Zbigniew Sadowscy 
z Nadbrzeża, Zofi a i Marian Olszewscy z 
Karczewa, Leokadia i Zygmunt Kozłow-
scy z Nadbrzeża, Jadwiga i Juliusz Ba-
lińscy z Karczewa, Marianna i Mirosław 
Karasińscy z Karczewa, Danuta i Józef 
Grzywacz z Karczewa, Daniela i Ludwik 

Trzaskowscy z Karczewa, Janina i Edmund 
Skwara z Kępy Nadbrzeskiej, Stanisława i 
Stanisław Laseccy z Nadbrzeża.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
świętą w intencji odznaczonych. Po 
Mszy dalsza część uroczystości od-

była się w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Karczewie. Spotkanie w 

urzędzie rozpoczął modlitwą proboszcz 
parafii Karczew ks. prałat Wiesław 
Nowosielski życzył jubilatom zdrowia, 

spokoju i błogosławieństwa Bożego na 
każdy dzień życia.

Burmistrz Karczewa w swoim wystą-

pieniu podkreślił jak wielkim dobrem jest 
małżeństwo, które w obecnym okresie 
niestety przeżywa kryzys.

- Wy drodzy jubilaci, jesteście przy-
kładem tego, że małżeństwo jest czymś 
wspaniałym. Przeżyliście już ze sobą 
ponad pięćdziesiąt lat. Ten okres nie roz-
pieszczał Was. Początek Waszego związku 
przypadał na okres szczególnie trudny 
dla naszej Ojczyzny, w Polsce większość 
rodzin borykała się z biedą. Dzisiaj młode 
małżeństwa, które rozpadają się z jakże 
błahszych powodów, nie miałyby szansy 
na przetrwanie w tamtych warunkach. 
Wy jednak wytrzymaliście. Łączyła Was 
wzajemna, prawdziwa, głęboka miłość, 
oraz wierność słowom wypowiedzianym 
przed ołtarzem. Te słowa wypowiedziane 
w obliczu Boga przy świadkach i kapłanie 
były dla Was święte.

Jubilatom również złożyła życzenia 
przewodnicząca Rady Miejskiej w Karcze-
wie Danuta Żelazko. Zwracając uwagę na 
kryzys rodziny, na patologię w rodzinach 
powiedziała między innymi: nie wiem czy 
Wasze wnuki będą tak licznie zasiadać w 
naszym urzędzie jak Wy teraz? Czy ta in-
stytucja małżeńska się nie przeżywa? Czy 
nie bierzemy zbytnio wzorców z zachodu? 
– Przypomniała, że wszyscy powinni trosz-

PIĘĆDZIESIĄT LAT MIŁOŚCI
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W roku 1958 rocznik 1944 kończył 
edukację podstawową. Potem, jak 

to jest z każdą klasą, rozproszyliśmy się 

czyć się o jedność rodziny i o tym, że pa-
pież Jan Paweł II wielokrotnie nawoływał 
do poszanowania rodziny, podkreślając 
sakramentalność związku małżeńskiego.

Nie wszyscy jednak odznaczeni przybyli 
na uroczystość. Zabrakło czterech par, któ-
re, ze względów zdrowotnych, nie mogły 
wziąć udziału w tym wspaniałym święcie. 
Burmistrz jednak zapowiedział, że tym, 
którzy nie mogli wziąć udziału w uroczy-
stości, medale zostaną wręczone później 
bezpośrednio w domach jubilatów.

Medale w imieniu Prezydenta RP wrę-
czał burmistrz Karczewa Władysław Da-
riusz Łokietek w towarzystwie przewod-
niczącej Rady Miejskiej Danuty Żelazko 
oraz kierowniczki USC Anny Kasprzak. 

Odznaczone pary oprócz medali otrzy-
mały okolicznościowe dyplomy, kwiaty i 
pamiątkowe albumy.

Część artystyczną uroczystości przygo-
towali uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 
2 w Karczewie pod kierunkiem Agnieszki 
Zakrzewskiej. Szczególnie miłym akcen-
tem był koncert życzeń. Występ przyjęty 
został serdecznymi oklaskami.

Oczywiście z takiej okazji nie zabra-
kło toastów oraz jubileuszowego tortu. 
Wszystko przebiegało bardzo sprawnie, 
za co pracownikom Urzędu Miejskiego 
w Karczewie należą się słowa podzięko-
wania.

Krzysztof Kasprzak

do szkół średnich prawie po całej Polsce. 
Lecz domy rodzinne przyciągały nas jak 
magnes. Spotykaliśmy się, a właściwie 

mijaliśmy się - 
to w kościele to 
na cmentarzu w 
dniu zmarłych.

Czas upływał 
a my ciągle 
„młodzi du-
chem” postano-
wiliśmy spotkać 
się i spędzić 
razem kilka 
godzin w miłej 
karnawałowej 
atmosferze. Po 
dość długich za-
biegach organi-
zacyjnych udało 
się zwerbować 
45 osób.

2 lutego w restauracji „ROKOLA” od-
było się nasze klasowe spotkanie poprze-
dzone Mszą św. w karczewskim kościele. 
Podczas tej Mszy wspomnieliśmy naszych 
wychowawców, nauczycieli i kolegów, 
którym nie było dane doczekać do tego 
spotkania.

Zaraz po wyjściu z kościoła zaczęły się 
powitania. Atmosfera tego spotkania była 
po prostu niesamowita. W Rokoli tańcom 
grupowym i indywidualnym, a także śpie-
wom biesiadnym nie było końca. Zabawa 
trwała prawie do białego rana i nikt nie 
czuł się zmęczony. Radość na twarzach 
uczestników, szybka integracja, wspo-
mnienia: stworzyły klimat, który pozwolił, 
że poczuliśmy się o 30 lat młodsi. Wyda-
wało się, jakby nasze rozstanie nastąpiło 5 
a nie 50 lat temu.

Innym rocznikom życzę podobnych spo-
tkań po latach.

Ewa Kamińska
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W tłusty czwartek odbyło się w Urzę-
dzie Miejskim zebranie sołtysów 

gminy Karczew, w którym uczestniczył 
burmistrz Dariusz Łokietek i Dyrektor 
Grupy Remontowej Marek Olszak. Spo-
tkanie zorganizowała i prowadziła dyrek-
tor M-GOK Anna Przeździecka. Na 15 
zaproszonych sołtysów przybyło 11.

Zebrani najwięcej czasu poświęcili 
funkcjonowaniu świetlic wiejskich. Środki 
na działalność kulturalną w istniejących 
obiektach, a jest ich w naszej gminie 11, 
są zabezpieczone w budżecie gminy i będą 
wydatkowane przez sołtysów w porozu-
mieniu z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem 

Kultury, a odpowiedzialną za właściwą 
realizację budżetu jest Anna Przeździecka. 
Na działalność kulturalną we wsiach, które 
mają świetlicę, przeznacza się 3500 zł, a 
tam, gdzie takowej nie ma, 1500.

Ustalono też, że gminne dożynki 2008 
zorganizowane będą w tym roku 7 wrze-
śnia w Otwocku Wielkim. Taką deklarację 

w imieniu Rady Sołeckiej 
złożył sołtys Stefan Molę-
da. Warto w tym miejscu 
poinformować, że dożynki 
w 2009 roku będą zorgani-
zowane we wsi Ostrówiec, 
o co zabiegał młody sołtys 
Łukasz Jaworek i tamtej-
sza Rada. Natomiast Świę-
to Ludowe, które przypada 
na dzień 11 maja, zorga-
nizowane zostanie przez 
Radę Sołecką i sołtysa 
Elżbietę Lemieszka we 
wsi Glinki. 
Sołtysów poinformowano, 
które ich wnioski zostały 

uwzględnione w budżecie gminy na rok 
2008. Wszystkie prace ujęto w harmono-
gramie, który realizowała będzie Grupa 
Remontowa, a niektóre chodniki Powia-
towy Zarząd Dróg i Mostów wspólnie 
z władzami Karczewa. Marek Olszak 
poinformował o rozpoczęciu remontu 

podłogi (ułożenie terakoty) w świetlicy 
w Nadbrzeżu i powiedział, że w krótkim 
czasie będzie remontowana świetlica w 
Łukówcu. W roku 2008 nastąpi również 
wymiana oświetlenia we wsiach Wygoda, 
Ostrówiec i Całowanie. W ciągu trzech lat 
wszystkie wsie zostaną objęte moderniza-
cją oświetlenia.

Pani Marianna Drabarek, sołtys z Nad-
brzeża, mówiła o projekcie „Łączy nas 
Wisła”, w którym można uzyskać dla wsi 
grant w wysokości 500 000 zł. Zachęci-
ła pozostałe cztery wsie nadwiślańskie 
(Kępa Nadbrzeska, Glinki, Ostrówek 
i Kosumce) do wspólnego działania i 
zdobycia dużych pieniędzy z przezna-
czeniem na rozwiązywanie wiejskich 
problemów.

Sołtys wsi Całowanie Wiesława Niem-
czyn opracowała założenia dotyczące 
powołania w ramach gminy Stowa-
rzyszenia Sołtysów Gminy Karczew, 
którego celami będą: reprezentowanie 
interesów sołectw wobec administracji 
gminnej i pełnienie roli organu dorad-
czego dla burmistrza w rozwiązywaniu 
wspólnych spraw dla wszystkich sołectw 
gminy. Wnioskodawczyni chce zorga-
nizować zebranie sołtysów, opracować 
statut i regulamin pracy Stowarzyszenia 
oraz wybrać władze. Propozycja została 
oceniona przez burmistrza i zebranych 
sołtysów pozytywnie. Stowarzyszenie 
powinno powstać w ciągu trzech mie-
sięcy.

Feliks Żebrowski

POWSTAJE STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW

W wieku 85 lat odeszła od nas zasłużo-
na mieszkanka Karczewa, nauczy-

cielka, wieloletnia dyrektorka Przedszkola 
nr 1 Halina Sadowska. W ostatniej drodze 

pełni żalu i smutku towarzyszyli jej: 
rodzina, władze oraz liczni nauczyciele 
i mieszkańcy miasta. Mogiłę na miejsco-
wym cmentarzu pokryły wieńce i wiązanki 
kwiatów.

Była bardzo dobrą nauczycielką, całym 
sercem oddaną dzieciom i swojej placów-
ce. Ciągle uśmiechnięta, energiczna, ko-
leżeńska, potrafi ąca pokonywać trudności 
i przeciwności, chętnie pomagała innym. 
Przy ocenie jej pracy przełożeni pisali: 
posiada duży talent pedagogiczny, potrafi  
wytworzyć dobrą atmosferę w pracy i jest 
bardzo dobrym organizatorem. Była nagra-
dzana i wyróżniana. Kiedyś powiedziała 
mi, że praca z dziećmi w przedszkolu to 
jej przeznaczenie i pasja. W swej długiej 
praktyce nauczycielskiej wychowywała 
setki najmłodszych mieszkańców naszego 
miasta i wyszkoliła wiele wspaniałych na-
uczycielek. Przedszkole, którym kierowała 
przez 35 lat było kuźnią kadr kierowni-
czych dla podobnych placówek w powie-
cie otwockim, odbywały się w nim kursy 
i szkolenia nauczycielskie. W zawodzie 
przepracowała przeszło 40 lat.

Urodziła się w miejscowości Międzyleś 
koło Stoczka Węgrowskiego. Szkołę śred-
nią ukończyła w Warszawie. Do pracy w 
charakterze nauczycielki do przedszkola 
przy ulicy Bednarskiej została skierowana 
przez inspektora Wydziału Oświaty woj. 
warszawskiego Kazimierza Ożarzew-
skiego 1 września 1948 roku. Dwa lata 
później powołano ją do kierowania tym 
przedszkolem. Rozpoczynała od dwóch 
oddziałów i niewielkiej grupki dzieci. W 
budynku przy ulicy Bednarskiej nie było 
wówczas urządzeń niezbędnych do za-
pewnienia posiłków, utrzymania higieny 
i właściwego ogrzania pomieszczeń. Po 
kolejnych remontach i modernizacjach 
przedszkole było dzięki Niej coraz bardziej 
przyjazne dla dzieci i coraz lepiej spełniało 
swoje funkcje opiekuńcze, wychowawcze 
i kształcące. W roku 1957 były już cztery 
oddziały i 135 dzieci pod opieką wykwa-
lifi kowanych nauczycielek, a w 1975 pięć 
oddziałów i aż 175 przedszkolaków. Kiedy 
odchodziła na emeryturę 31 sierpnia 1985, 
w Karczewie pracowały trzy przedszkola, 
a na wsiach naszej gminy cztery. Wiele 
nauczycielek tych placówek pierwszą 
praktykę odbywało w przedszkolu u pani 
Haliny. Była dla nich wielkim pedagogicz-
nym autorytetem.

ODDANA DZIECIOM
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Przygotowania drużyny Mazura do walki 
w rundzie wiosennej rozpoczęły się pod 

kierunkiem trenera Roberta Podolińskiego w 
pierwszych dniach stycznia. Plan przygoto-
wań był prosty: treningi, sparingi i w połowie 

przygotowań tygodniowy obóz w Miętnem. 
Niemniej ważną pracę wykonało kierownictwo 
klubu, które zadbało o wzmocnienie zespołu 
nowymi zawodnikami. W rundzie wiosennej 
powinniśmy zobaczyć w pomocy Kamila Tlagę 
z OKS Otwock, Arkadiusza Niezgodę z Piasto-
wa oraz bardzo dobrze znanego wychowanka 

Mazura, a ostatnio zawodnika ŁKS Łódź, Jacka 
Dąbrowskiego, który swymi umiejętnościami i 
dużym ligowym doświadczeniem niewątpliwie 
wzmocni drugą linię. Wzmocnieniem ataku 
powinien być wychowanek Agrykoli, a ostatnio 

zawodnik Nadarzyna, 22-letni Paweł Samczyk. 
Po tych transferach pierwszy zespół składać się 
będzie z 3 bramkarzy, 8 obrońców, 10 pomoc-
ników i 5 napastników. Liczna kadra stwarza 
naturalne warunki do rywalizacji i podnoszenia 
poziomu gry drużyny. 

W okresie przygotowawczym nasi rozegrali 

12 sparingów z drużynami z różnych klas roz-
grywkowych. Do najbardziej wymagających 
rywali zaliczyć należy zespoły III ligi. Z Ma-
zowszem Grójec zremisowali 0:0, pokonali 3:
1 Orlęta Radzyń Podlaski i Świt Nowy Dwór 
Mazowiecki 2:1. Pokonali także drużyny Do-
lcanu, Podlasia, Drukarza, Mszczonowianki, 
Józefovii, Polonii II i Piaseczna. Zanotowali 
jedną porażkę 2:3 z Polonią 89. Warto tu nad-
mienić, że żaden mecz nie został rozegrany w 
Karczewie, nad czym kibice bardzo ubolewali, 
zdając sobie jednak sprawę z faktu, że mokre 
boisko po dwóch spotkaniach zostałoby kom-
pletnie zniszczone i nie nadawałoby się do gry 
w czasie mistrzowskich rozgrywek. Bilans tych 
gier kontrolnych jest bardzo korzystny, szcze-
gólnie, jeżeli weźmie się pod uwagę fakt, że w 
12 meczach strzelonych zostało 35 bramek.

Po rundzie jesiennej Mazur jest liderem 
rozgrywek, ale depczą mu po piętach OKS z 
taką samą ilością punktów, Mazowsze Płock 
ze stratą zaledwie jednego i GLKS Nadarzyn, 
tracący dwa punkty. Jaki będzie układ tabeli po 
17 spotkaniach rundy wiosennej, zobaczymy w 
czerwcu? Ten numer gazety dotrze do państwa 
kilka dni po pierwszym, jakże ważnym, bo 
derbowym, spotkaniem z OKS w Otwocku. W 
Karczewie inauguracja rundy wiosennej plano-
wana jest na Wielką Sobotę - 22 marca, a prze-
ciwnikiem będzie Korona Ostrołęka. (FŻ)

W sobotę 2 lutego w Miejskiej Hali Spor-
towej odbyło się spotkanie z okazji za-

kończenia działalności zespołu juniorskiego 
piłkarek ręcznych MKS Karczew. Zaproszo-
no wielu gości, w tym rodziców zawodni-
czek. Jednak najważniejsze były w tym dniu 
piłkarki oraz trenerzy: Grzegorz Ankiewicz i 
Tomasz Lubas.

Grzegorz Ankiewicz przedstawił dzie-
więcioletnią historię zespołu i bardzo liczne 
sukcesy, o których pisaliśmy w poprzednim 
numerze. Wyjątkowo atrakcyjnym punk-
tem spotkania był pokaz multimedialny 
autorstwa Tomasza Lubasa przedstawiający 
zawodniczki i trenerów w różnych sporto-
wych sytuacjach. Wszystkie zawodniczki 
zostały wyróżnione przez prezesa klubu 

Krzysztofa Trzepałko i trenerów specjalnymi 
statuetkami, a przez władze Warszawsko-
Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej od-
znakami, klub MKS Karczew zaś specjalnym 
dyplomem. 

Władze powiatu, miasta, Związku Piłki 
Ręcznej, sponsorzy oraz dwaj dziennikarze 
piszący o drużynie (w tym podpisany pod 
tym tekstem) otrzymali od zawodniczek i tre-
nerów podziękowanie w postaci imiennych 
statuetek z dedykacją następującej treści: 
„Za współpracę i wsparcie umożliwiające 
osiągnięcie sukcesów sportowych i wycho-
wawczych.” Były też podziękowania i intere-
sujące wspomnienia zaproszonych gości do-
tyczące powstawania drużyny i sławiące jej 
sukcesy. Po części ofi cjalnej wszyscy zostali 

zaproszeni na przygotowany przez władze 
klubu i rodziców zawodniczek wykwintny 
poczęstunek. Był to czas i miejsce na piękne 
sportowe i turystyczne wspomnienia oraz 
wielki żal, że to wszystko się skończyło.

Doskonale zdaję sobie sprawę, iż w życiu 
zawsze jest tak, że wszystko, co ma swój 
początek, musi mieć i koniec! Co by nie 
powiedzieć, to jednak szkoda, że nie zoba-

czymy naszych szczypiornistek w drużynie 
pod nazwą MKS Karczew. Przez dziewięć 
lat przyzwyczaiły nas do ładnej gry, wielkich 
emocji, zwycięstw oraz sportowego zacho-
wania i elegancji. Za to wszystko w imieniu 
czytelników wszystkim Wam i trenerom bar-
dzo pięknie dziękuję!

Feliks Żebrowski

WALKA O AWANS

SZKODA, ŻE NIE BĘDĄ GRAŁY W KARCZEWIE
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Z panią Poseł do Sejmu RP Anną 
Sikorą rozmawia Krzysztof 
Kasprzak

KK - Pani Poseł, już minęło 100 dni 
od daty wyboru obecnego Parlamentu. 
Jaki był to okres dla Pani?

AS - Dni te upłynęły niezwykle pra-
cowicie. Wcześniej nie zdawałam sobie 
sprawy z ogromu obowiązków, jakie spa-
dają na posła. W ciągu tych stu dni musia-
łam nauczyć się bycia posłem, a to nie jest 
takie łatwe. Biuro poselskie otworzyłam 
25 listopada ubiegłego roku i od razu 
rozpoczęły się poniedziałkowe dyżury. 
Dyżury te są dla mnie bardzo ważne, na 
te dyżury przychodzi wiele osób potrze-
bujących poselskiej pomocy. Poseł ma w 
swoim władaniu kilka instrumentów, z 
których może skorzystać. Należy do nich 
interwencja poselska, takich interwencji 
napisałam około trzydziestu. Inny instru-
ment poselski to interpelacje. Ludzie do-
strzegają pewne uciążliwości wynikające 
z obecnego prawa, które ich zdaniem 
powinny zostać zlikwidowane. Do tej 
pory napisałam już ponad siedemdziesiąt 
takich interpelacji. Premier Donald Tusk 
podczas swojego expose przekonywał po-
słów do projektu „Boisko 2012”. Bardzo 
zaangażowałam się w realizację tego pro-
jektu. Zgodnie z nim każda gmina do 2012 
roku będzie posiadała własne boisko, 
oświetlone i ze sztuczną murawą. Premier 
oświadczył, że są na to pieniądze. W tej 
sytuacji wraz z panem posłem Mariuszem 
Błaszczakiem napisaliśmy do ministra 
sportu Mirosława Drzewieckiego, w imie-
niu każdej gminy, interpelację dotyczącą 
właśnie tych boisk. Chcemy, żeby każda 
gmina otrzymała od ministra odpowiedź 
z konkretnymi informacjami, co zrobić, 
żeby takie boisko na terenie każdej gminy 
powstało. Mam na swoim koncie także 
kilka zapytań poselskich.

Podczas dyżurów przychodzi wiele osób 
ze swoimi bardzo trudnymi sprawami. Za-
zwyczaj są to sprawy mieszkaniowe. W 
tych sprawach kilkakrotnie spotykałam 
się z prezydentem Otwocka by wspólnie 
pomóc osobom często pokrzywdzonym 
przez los.

Jestem w ścisłym kontakcie z Komen-
dantem Państwowej Powiatowej Straży 
Pożarnej. W najbliższym czasie dokona 
on przeglądu w podległych mu jednost-
kach Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Raport z tej kontroli obiecał mi przekazać. 

Będzie to materiał do sporządzenia scena-
riusza pomocy strażakom ochotnikom. W 
wielu strażnicach sprzęt jest przestarzały 
i potrzebuje wymiany. Znając potrzeby 
będę starała się pozyskiwać na ten sprzęt 
środki z różnych dostępnych źródeł.

Przygotowuję się do spotkania z Ko-
mendantem Policji Państwowej w Otwoc-
ku. Chcę poznać stan bezpieczeństwa w 
naszym powiecie i zacząć działać na rzecz 
bezpieczeństwa.

Zaraz po świętach rozpoczynam organi-
zowanie spotkań poświęconych żywności 
genetycznie modyfi kowanej. Wiele osób 
bardzo interesuje się tymi sprawami. Chcą 
wiedzieć, jakie z tym wiążą się niebezpie-
czeństwa. Informacji na ten temat jest cią-
gle zbyt mało. Będzie to forma konsultacji 
społecznej.

KK - Czytelników Głosu Karczewa 
najbardziej interesuje, co może zrobić i 
co zrobi pani dla mieszkańców miasta i 
gminy Karczew?

AS – Wszystkie propozycje, o których 
mówiłam, dotyczą także gminy Karczew. 
Posłowie nie mają mocy sprawczej, posło-
wie mogą jedynie lobbować za konkretny-
mi rozwiązaniami. Z mojej inicjatywy jest 
opracowywana broszura dotycząca fundu-
szy europejskich. Zawarte tam informacje 
ułatwią starania o te fundusze. Jak władze 
gminy skorzystają z zawartych tam infor-
macji to już nie ode mnie zależy.

KK – Pod koniec lutego prezydent 
Otwocka wystąpił do Starosty Powiatu 
Otwockiego z wnioskiem poprowadze-
nia wschodniej obwodnicy Otwocka 
przez środek Karczewa. Czy będzie 
Pani lobbowała za takim rozwiązaniem, 
czy wraz z mieszkańcami Karczewa 
przeciwstawi się Pani takiej propozycji?

AS – Słyszałam o tej inicjatywie, ale nie 
znam żadnych szczegółów. Zamierzam 
sprawę jak najszybciej poznać dokładnie. 
Należy pamiętać, że jeżeli chce się budo-
wać obwodnice, to zgodnie z przepisami 
Unii Europejskiej należy przedstawić 
kilka wariantów poprowadzenia takiej 
trasy. Oczywiście podzielenie Karczewa 
obwodnicą jest absurdalne. Należy pa-
miętać, że wprawdzie prezydent Otwocka 
może nakreślić swoją wizję, ale ważne 
będzie stanowisko władz Karczewa. Oso-
biście jestem przeciwna wszystkim dzia-
łaniom utrudniającym budowy dróg, ale 
nigdy nie poprę takiego wariantu, który 
destabilizuje życie miasta.

KK - Radni PISu i PSLu, będąc w 
opozycji do burmistrza, krytykują 
większość jego posunięć. Czy jako 
wieloletni obserwator życia samorządo-
wego na Mazowszu uważa Pani, że na-
prawdę Karczew jest źle zarządzany?

AS – Jestem pełna podziwu dla burmi-
strza Łokietka, który przypominam, nie 
jest związany z Prawem i Sprawiedli-
wością i nie można mnie w tej sytuacji 
posądzić o jakieś kumoterstwo. Wszyscy 
mieszkańcy gminy Karczew dobrze zdają 
sobie sprawę z tego, że w poprzedniej ka-
dencji wydobył gminę z długów. To trzeba 
pochwalić. Oczywiście zrobił to wspólnie 
z radnymi, ale to przede wszystkim on był 
osobą wprowadzającą działania oszczęd-
nościowe. Za poprzednią kadencję należą 
mu się laury. Jako obserwator dobrze 
pamiętam w jak niedobrej sytuacji była 
wtedy gmina Karczew. W tej kadencji 
zdarzyła się rzecz, która jest w sumie nor-
malna. W każdej radzie jest i opozycja i 
radni popierający burmistrza. Byłam w lu-
tym na sesji Rady Miejskiej w Karczewie 
i zauważyłam duże napięcie pomiędzy 
opozycją i panem burmistrzem. Uważam, 
że wprawdzie opozycyjność jest wpisana 
w demokrację, to można zrobić protokół 
rozbieżności, a resztę rzeczy prowadzić 
wspólnie. Będę z radnymi Rady Miejskiej 
w Karczewie rekomendowanymi przez 
Prawo i Sprawiedliwość rozmawiać o 
stworzeniu takiego protokółu rozbieżno-
ści pomiędzy planami burmistrza a plana-
mi radnych z opozycji.

KK - Podczas lutowej sesji Rady 
Miejskiej w Karczewie jedna z mieszka-

NIE JESTEŚMY WSPÓŁWYDAWCAMI  ECHA KARCZEWA
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nek tego miasta skierowała do przewod-
niczącej Rady Miejskiej skargę na arty-
kuł zamieszczony w „Echu Karczewa”. 
Zareagowała wówczas Pani bardzo 
ostro uważając, że treść tego artykułu 
jest skandaliczna. W „Echu Karczewa” 
podali informację, że po sesji zmieniła 
Pani zdanie. Czy to prawda?

AS – Na tej właśnie sesji dowiedziałam 
się o tym, że wychodzi pismo „Echo Kar-
czewa”, którego wydawcą jest PiS i PSL. 
Od początku jestem we władzach powia-
towych Prawa i Sprawiedliwości i nigdy 
nie słyszałam o tym, żebyśmy byli współ-
wydawcami „Echa Karczewa”. Zaraz po 
sesji pisemnie poinformowałam redaktora 
naczelnego „Echa” pana Leszka Trzaskow-
skiego, że bardzo proszę o nie wpisywanie 
Prawa i Sprawiedliwości jako współwy-
dawcy pisma. Osobiście uważam, że pisma 
lokalne powinny poruszać najważniejsze 
kwestie, nawet te bolesne. Prasa powin-
na być wolna. Niemniej po przeczytaniu 
artykułu, który stał się przyczynkiem pro-
testu jednej z mieszkanek, uważam, że nie 
wolno tak pisać o mieszkańcach. Moim 
zdaniem problem polega na tym, że pani 
przewodnicząca Rady Miejskiej w Kar-
czewie zaczęła wybiórczo udzielać głosu 
przybyłym na sesje mieszkańcom. Jestem 
absolutnie przekonana, że władza musi być 
kontrolowana i nie może w żaden sposób 
odgradzać się od swoich wyborców nawet, 
jeśli ci wyborcy są bardzo krytyczni. Stoję 
na stanowisku, że nie ma takiej możliwo-
ści, by nie wysłuchać mieszkańców, którzy 
zadali sobie trud i przyszli na sesję Rady 
Miejskiej, takich rzeczy robić nie wolno. 
Nie wolno robić tak, że mieszkańcom 
zamyka się usta. Mieszkańcy mają prawo 
wypowiedzieć to, co czują. Zwykle nie 
jest to nic miłego dla członków rady, ale 
nikt nikogo nie zmuszał do bycia samorzą-
dowcem. Jeśli się to komuś nie podoba to 
powinien zdać mandat.

KK – Dziękuję za rozmowę, a ponie-
waż zbliżają się Święta Wielkanocne 
proszę przyjąć od Zespołu Redakcyjne-
go „Głosu Karczewa” oraz Czytelników 
najserdeczniejsze życzenia zdrowych i 
radosnych świąt.

AS – Dziękuję za rozmowę i proszę 
przekazać Zespołowi Redakcyjnemu 
oraz Czytelnikom Głosu Karczewa 
najserdeczniejsze życzenia. Święta 
Wielkanocne to okres wiosenny, czas 
budzenia się do życia przyrody. Jest to 
okres niezwykle miły i radosny. Życzę 
Państwu wszystkiego, co najlepsze. 
Dużo radości i pogody ducha.

Polski Związek Wędkarski koło nr 25 to na 
terenie gminy Karczew prawdopodobnie 

największa organizacja społeczna. Liczy ona 
aktualnie 396 członków i stale rośnie. Tylko 
przez 2007 rok przybyło tej organizacji 29 
członków. 2 marca br. karczewscy wędkarze 
spotkali się by podsumo-
wać działalność w 2007 
r. i przyjąć plan pracy na 
najbliższy okres. Zebra-
niu przewodniczył wi-
ceprezes koła Sławomir 
Witkowski.

Zanim jednak wędkarze 
zasiądą nad wodą z wędką 
w dłoni, jako członkowie 
organizacji mają do wyko-
nania wiele prac. Muszą za-
dbać o zarybienie akwenów 
wodnych, które zostały 
oddane im pod opiekę, są 
zobowiązani do zagospoda-
rowania tego terenu i utrzy-
mania go w czystości.

W 2007 roku członko-
wie koła wędkarskiego, 
korzystając z pomocy 
fi nansowej miasta, prze-
prowadzili rekultywację 
Moczydła j Jeziorka. O tych pracach informo-
waliśmy na łamach Głosu Karczewa.

Prezes koła Zbigniew Stanaszek oceniając pra-
ce już wykonane i nakreślając zadania na najbliż-
szy rok powiedział, że niezmiernie ważną sprawą 
jest kompleksowe zagospodarowanie całego 
terenu wokół Moczydła i Jeziorka. Plan zagospo-
darowania tego terenu według prezesa Stanaszka 
powinien także obejmować stadion LKS Mazur 
Karczew oraz tereny wspólnoty gromadzkiej. W 
ten sposób mógłby powstać zespół obiektów spor-
towo – rekreacyjno – wypoczynkowych bardzo 
potrzebnych mieszkańcom Karczewa.

W kole jedną z ważniejszych jest funk-

cja Komendanta Grupy Społecznej Straży 
Rybackiej, w Karczewie tą funkcję pełni 
Zdzisław Tereszczyński. Grupa ta w 2007 
roku przeprowadziła 10 akcji mających 
na celu zwalczanie kłusownictwo rybac-

kie. Członkowie grupy skontrolowali 270 
wędkarzy, w 60 przypadkach udzielając 
pouczenia.

Organizacja nie może funkcjonować, jeżeli 
nie ma pieniędzy na swoją działalność. Za 
fi nanse wędkarzy odpowiada pan Kazimierz 
Przybysz. Zgodnie z przedstawionym budże-

tem na 2008 rok zarząd koła planuje wydać 
15 tysięcy złotych. Dochody koła, to odpis 
od zebranych składek w wysokości 10 tysię-
cy, 1 tysiąc to wpłaty dobrowolne i 5 tysięcy 
nadwyżka budżetowa za 2007 roku. Główne 
wydatki klubu to zarybianie Moczydła i Je-
ziorka, ochrona i zagospodarowanie akwenów 
wodnych oraz koszty wynikające z organizo-
wanych zawodów.

Przyjęty plan pracy koła jest dość oszczędny 
w słowach. Wędkarze zamierzają organizować 
zawody zgodnie z rocznym terminarzem, będą 
uczestniczyli w zawodach organizowanych 
przez Okręg PZW oraz inne koła, zamierzają 

jeszcze aktywniej 
pracować nad 
zagospodarowa-
niem Moczydła 
i Jeziorka oraz 
rozpocząć starania 
żeby doprowadzić 
do czystości rzekę 
Jagodziankę.

W a ż n y m 
m o m e n t e m 
spotkania były 
wyróżnienia dla 
wędkarzy za rok 
2007. Srebrną 
Odznakę Pol-
skiego Związku 
W ę d k a r s k i e g o 
otrzymał Tadeusz 
Uzarski. Przy-
znano także w 
każdej kategorii 
wiekowej pucha-
ry za osiągnięcia 
w 2007 roku.

Spotkanie karczewskich wędkarzy zakończo-
ne zostało przy małej biesiadzie i wprawdzie na 
stołach zabrakło ryby, ale za to była wspaniała 
biała kiełbasa.                     Krzysztof Kasprzak

WĘDKARSKI RAPORT
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W piątek 8 lutego odbyło się posiedze-
nie Komisji d.s. Zdrowia, Opieki 

Społecznej. Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego. Głównym punktem obrad był 
stan bezpieczeństwa publicznego na tere-
nie gminy Karczew. Gościem radnych był 
komendant Komisariatu Policji w Karcze-
wie – nadkomisarz Janusz Chodkiewicz, 
który przedstawił sprawozdanie ze stanu 
bezpieczeństwa w 2007 roku na terenie 
naszej gminy.

Poinformował on, że w ubiegłym roku 
wystąpiły następujące przestępstwa: wła-
mania i kradzieże samochodów – 6 przy-
padków, kradzież z włamaniem – 26 przy-
padków,  rozboje – 7 przypadków, pobicia 
– 2 przypadki, zwykłe kradzieże – 59 przy-
padków, przestępstwa z ustawy przeciwko 
narkomanii – 12 przypadków. Najbardziej 
zagrożonymi obszarami statystycznie są; 
teren osiedla Ługi oraz tereny wiejskie. 
Oddzielnie omawianym zjawiskiem były 
zniszczenia i kradzieże mienia publiczne-
go. Występują one równomiernie na całym 
obszarze gminy, szczególne ich nasilenia 
następują w soboty i niedziele. Pod wzglę-
dem wszelkiego rodzaju chuligańskich 
wybryków kłopotliwe jest zwłaszcza 

środowisko kibiców piłkarskich. Dzięki 
skutecznym działaniom policji, w przeciągu 
ostatnich lat nastąpił u nas istotny spadek 
przestępczości. W przypadku przestępstw 
kryminalnych (włamania, kradzieże samo-
chodów, rozboje, pobicia) spadek nastąpił 
o 85 przypadków, co jak pan nadkomisarz 
zauważył, jest spadkiem znacznym. Wykry-
walność przestępstw kryminalnych wzrosła 
o 11%, i obecnie wynosi 62%!, co stanowi 
dość znaczne osiągnięcie policjantów z kar-
czewskiego komisariatu. Analizując ilości 
wykroczeń komendant stwierdził, że w roku 
ubiegłym w porównaniu z rokiem poprzed-
nim było mniej: o 9 przypadków kradzieży 
samochodów, o 3 rozboje, o 3 pobicia, o 
30 kradzieży. W ciągu ubiegłego roku na 
naszym terenie nie odnotowano żadnego 
przypadku napadu z użyciem broni palnej. 
Komendant zaznaczył, że w przypadku kra-
dzieży mamy do czynienia ze specyfi czną 
sytuacją, albowiem część z tych zdarzeń 
ma miejsce w autobusach, gdzieś po drodze, 
a są zgłaszane dopiero w Karczewie. Jego 
zdaniem co najmniej 15 z nich na pewno 
miało miejsce gdzie indziej.

W 2007 r. na obszarze naszej gminy 
zatrzymano 30 pijanych kierowców i 61 

pijanych rowerzystów. Dzięki skuteczne-
mu wyłapywaniu pijanych kierowców i 
rowerzystów zanotowano znaczny spadek 
takich przypadków, dzięki czemu jest 
trochę bezpieczniej na naszych drogach. 
Policjanci coraz większą wagę przywią-
zują do zwalczania wszelkich patologii 
społecznych. Ostatnio prowadzą szeroko 
zakrojone działania mające przeciwdzia-
łać narkomanii. Działania te skupiają się 
przede wszystkim na placówkach szkol-
nych. W tym zakresie jest podejmowana 
ścisła współpraca z dyrektorami, nauczy-
cielami i innymi pracownikami placó-
wek oświatowych. Członkowie Komisji 
pytali Komendanta o zjawisko recydywy. 
Okazuje się, że istotnie recydywa u nas 
występuje, ale w stopniu znikomym i jest 
neutralizowana przez stały nadzór.

Według obiektywnych danych gmina 
Karczew jest terenem raczej spokojnym i 
o wiele bezpieczniejszym od Józefowa czy 
Otwocka. Na zakończenie radny Pawlik 
przewodniczący Komisji złożył Komen-
dantowi podziękowania za jego owocną 
współpracę z władzami gminy.

Bartosz Szczerba

RAPORT O STANIE BEZPIECZEŃSTWA

Władze Otwocka wymyśliły, że naj-
lepiej by było, gdyby wschodnia 

obwodnica otwocka przebiegała przez śro-
dek Karczewa. Oczywiście przez środek 
Otwocka nie może przebiegać, bo by wte-
dy nie była obwodnicą, ale przez Karczew, 
czemu nie. Karczew jedną obwodnicę ma, 
więc będzie miał drugą do pary. O wcze-
śniejszych konsultacjach w tej sprawie 
ze stroną karczewską nie pomyślano. Bo 
przecież, po co jakieś tam konsultacje. Pi-
smo z propozycją trasy nowej obwodnicy 
zostało skierowane do starosty.

Ale Karczew wcale nie chce się zgodzić 

na otwockie propozycje. Obwodnica, która 
według prezydenta Otwocka ma przynieść 
obu miastom, Otwockowi i Karczewowi, 
same korzyści, przyniesie korzyści jedy-
nie stronie otwockiej. Karczew na tym 
interesie tylko straci. Władze Otwocka nie 
biorą pod uwagę tego, że miasto Karczew 
zostanie podzielone prawie w połowie 
trasą ruchu ciężarowego, że działki przy 
planowanej trasie, które jeszcze nie zostały 
sprzedane, stracą na wartości, bo przecież, 
kto będzie chciał mieszkać przy takiej dro-
dze. To nie władzom Otwocka pod oknami 
przejeżdżać będą tiry, oni ze swojego mia-
sta przecież transport ciężki wyprowadzą.

Takie działanie strony otwockiej jest 
szkodliwe. Społeczeństwo Karczewa nigdy 
nie zgodzi się na to, by trasa dla ruchu cię-
żarowego przebiegała według planu władz 
otwockich. Takie pomysły i takie działanie 
podważają jedynie wiarygodność strony 
otwockiej, która twierdzi, że dąży do dobro-
sąsiedzkich stosunków. Na tym przykładzie 
dobrej woli Otwocka do stosunków dobro-
sąsiedzkich z Karczewem nie widać.

Wielu mieszkańców Karczewa uważa, 
że jest to próba przyłączenia do Otwocka 
części Karczewa. 

- Najpierw wybudują trasę dla ruchu 
ciężarowego – tłumaczy mi jeden z miesz-
kańców – a później powiedzą, że ta trasa 

jest naturalną granicą pomiędzy miastami. 
A może by tak poprowadzili tą trasę ulicą 
Batorego. Szpitalowi to nie zaszkodzi, bo 
to i tak bankrut. Budynki po szpitalu moż-
na by zaadoptować na hotel dla kierowców 
– byłby przynajmniej z tego zysk. Uważa 
pan, że to idiotyczny pomysł, zapewne, 
ale nie jest on głupszy od pomysłu władz 
otwockich. Jak myślę o ich propozycji to 
szlag mnie trafi a.

Burmistrz Karczewa wyraził swój zde-
cydowany protest. Radni zapewne nie będą 
się nawet zastanawiali nad tym, jaką dać 
władzom Otwocka odpowiedź. Trasy tej 
zapewne przez Karczew nie będzie, więc 
czemu służyć miała taka propozycja. Jeżeli 
miał być to sprawdzian tego, czy miesz-
kańcom Karczewa można wejść na gło-
wę, to prezydent Otwocka ma odpowiedź 
jednoznaczną – NIE MOŻNA. A jeżeli 
strona otwocka będzie chciała spokojnie 
porozmawiać o możliwości poprowadze-
nia obwodnicy przez gminę Karczew, to 
przecież zawsze można. Przypuszczam, 
że poprowadzenie obwodnicy otwockiej 
w sąsiedztwie karczewskiej dzielnicy prze-
mysłowej z ominięciem zabudowy miesz-
kalnej nie wzbudzi tylu emocji, co obecna 
propozycja, która dla Karczewa jest nie do 
przyjęcia.

Krzysztof Kasprzak
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TRZYDNIOWE TANECZNE SZALEŃSTWO
Przez trzy dni od 14 do 16 marca w 

hali królował taniec nowoczesny. 
Do Karczewa na Krajowe Mistrzostwa 
IDO w Disco Dance i Disco Freestyle 
przyjechali najlepsi tancerze z kilku-
nastu szkół tańca w całej Polsce. Wystą-
pili też tancerze z Karczewa i Otwocka. 
Wszyscy walczyli o miano najlepszych 
w Polsce i udział w Mistrzostwach 
Europy i Świata w tańcu solowym, 
duetach, mini formacjach i formacjach. 
Przez scenę hali przewinęło się przeszło 
1200 dziewcząt i chłopców. Wszystkie 
sale lekcyjne „Dwójki” zamieniono na 
garderoby. Dla widzów przygotowano 
900 miejsc siedzących. Oglądali oni 
taneczne popisy na olbrzymiej rozświe-
tlonej scenie. Występom towarzyszyły 
krzyki i piski, a po zakończeniu pokazu 
olbrzymie brawa. Bajecznie wyglądały - 
i robiły na widzach duże wrażenie - for-
macje składające się z 30 – 40 dziewcząt 
i chłopców o dużych umiejętnościach 
technicznych.

Duży sukces na tych mistrzostwach 
odnieśli tancerze z Karczewa. Mi-
strzostwo Polski w grupie wiekowej 
12-15 lat zdobyła formacja RELIESE 
JUNIOR. Wyprzedziła ona grupy ze 
Szczecina i Opola. W klasie solistów w 
wieku 12- 15 lat brązowy medal zdobył 
Jakub Pursa z Duetu Karczew.

Autorem całego pozytywnego zamie-
szania i sprowadzenia do Karczewa 
gigantycznej imprezy był Grzegorz 
Ankiewicz, który kolejny raz pokazał 
swoje mistrzostwo w przeprowadze-
niu przedsięwzięcia na najwyższym 
poziomie organizacyjnym. Współor-
ganizatorami byli: Polska Federacja 
Tańca i Urząd Miejski w Karczewie. 
Sędzią głównym, kierującym grupą 
17 arbitrów, był właściciel szkoły Duet 
Dance Piotr Patłaszyński. Mistrzostwa 
uroczyście otworzył i wszystkich ser-
decznie powitał Burmistrz Karczewa 
Władysław Dariusz Łokietek. Wyraził 
on swoje wielkie zadowolenie z faktu 
organizacji tak prestiżowej imprezy 
w Karczewie. Organizację mistrzostw 
bardzo wysoko ocenił sekretarz naro-
dowy IDO w Polsce – Zbigniew Zasada. 
Wszystkich organizatorów i sponsorów 
wyróżniono specjalnymi podziękowa-
niami i upominkami.

Feliks Żebrowski 
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PODZIĘKOWANIE

Dyrektor Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie Anna Pryciak wraz z dziećmi 
i nauczycielami serdecznie dziękuje Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w 
Karczewie za zaproszenie na występy iluzjonisty „Magiczne spotkania” w dniu 
19.02.2008r oraz Panu Mariuszowi Broniszewskiemu za zasponsorowanie autokaru 
na przewóz dzieci.

Dyrektor
Gminnego Przedszkola nr 3 w Karczewie

Anna Pryciak

NABÓR DO PRZEDSZKOLI
Ruszyły już prace związane z przyjmowaniem dzieci do przedszkoli na terenie gminy Karczew. 
Miejsc w przedszkolach powinno starczyć, ale zapewne, kto pierwszy, ten ma więcej szans, cho-
ciaż i tak zadecyduje o wszystkim Komisja Rekrutacyjna. Przyjmowanie dzieci do przedszkoli 
przebiegać będzie zgodnie z poniższym terminarzem:

  3 MARCA - 28 MARCA 2008 wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń przez dyrek-
torów przedszkoli;

  31 MARCA - 7 KWIETNIA 2008 praca Komisji Rekrutacyjnych
  11 KWIETNIA 2008 wywieszenie list przyjętych dzieci;
  DO 18 KWIETNIA 2008 składanie odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do dy-

rektora przedszkola;
  28 KWIETNIA 2008 przekazanie rodzicom decyzji dotyczących odwołań.

Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola można otrzymać na terenie każdej placówki przed-
szkolnej oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Karczewie.(red)

Studio Urody Magdalena Piekarska

Zaprasza na Hit Sezonu:
Zabiegi Aparaturą New Life 

!!!!!!!
Wyszczuplanie i moderowanie 

każdej części twojego ciała, 
ujędrnianie piersi, lifting całego 
ciała, zabiegi przeciwbólowe, 

zabiegi na zmarszczki.
Zaprasza również na:

manicure, pedicure, henne, żele, 
fi berglas, gipsy, makijaż, depilacja 
woskiem, zabiegi na twarz i ciało.

Atrakcyjne i niskie ceny dla każdego
Adres:

Ługi ul. Bema 2a 
tel: 791-965-318

Czynne:
poniedziałek – piątek: 11-20

      sobota: 9-16
Zapraszam

PRZEKAŻ 1 % SWOJEGO PODATKU 
NA REHABILITACJĘ DZIECI Z „HELENOWA”

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział „Helenów” 
04-725 Warszawa, ul. Hafciarska 80/86

KRS 0000114345
Zgodnie z ustawą z dn. 24.04.2083 (Dz.U Nr 96.poz.873) możesz przeznaczyć 1%

swojego podatku dochodowego na działalność naszego Ośrodka

Z ostatniej chwili.

DERBOWA 
PORAŻKA MAZURA

Wiosenną rundę rozgrywek Mazur 
rozpoczął od derbowego meczu z 

rywalem „zza miedzy” - OKS Otwock. 
Kibice spragnieni dobrego w widowiska 
sportowego bardzo licznie zjawili się na 
stadionie w Otwocku. W Karczewie po 
cichu liczono na zwycięstwo, trzy punkty 
i pozostanie na fotelu lidera - szczególnie, 
że od 17 spotkań o mistrzostwo drużyna 
nie przegrała meczu. W Otwocku po 
odejściu trenera Moledy „przemeblowa-
no” drużynę i w meczach sparingowych 
zawodnicy nie prezentowali się najlepiej, 
ale tutaj także kibice liczyli na zwycię-
stwo i objęcie przodownictwa w lidze. 

Mecz nie był porywający - przez 
większą część spotkania z boiska 
wręcz wiało nudą. Strzałów na bramkę 
i bramkarskich parad było jak na le-
karstwo, sytuacji podbramkowych po 

obu stronach też niewiele, natomiast 
sporo widzieliśmy nieczystych zagrań, 
niecelnych podań i nieudanych ataków. 
OKS pierwszą bramkę zdobył z rzutu 
karnego, którego na dobrą sprawę nie 
powinno być. Trzy minuty później Ra-
fał Szwed wykonywał z 22 metrów rzut 
wolny. Uderzył precyzyjnie i piłka obok 
muru zawodników, tuż przy samym 

słupku wpadła do bramki. Po stracie 
dwóch bramek nasi ruszyli do ataku, 
ale żadnego gola nie zdobyli. Przegrali 
mecz 0:2 i stracili pozycję lidera. Do 
rozegrania pozostało 16 spotkań i straty 
można odrobić. „Pierwsze śliwki roba-
czywki” - powiedział zawiedziony kibic 
wychodzący ze stadionu w Otwocku. 
(FŻ)


