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Santo subito

Po zakończeniu mszy wszyscy uczestniczyli w koncercie 
„Santo subito”, który prowadził - według własnego 
scenariusza - Ryszard Nowaczewski. Wystąpili artyści 
Teatru Wielkiego: Bogumiła Dziel - Wawrowska – sopran 
i Robert Dymowski – bas – baryton. Akompaniowała im 
Małgorzata Piszek oraz Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Karczewie pod batutą Pawła Ramy.

Więcej str. 2

Katyń – pamiętamy

W sobotę 12 kwietnia w muzeum „Stara Plebania” 
otwarta została wystawa „Katyń – pamiętamy”. Wystawa 
poświęcona zamordowanym mieszkańcom Karczewa – 
porucznikom Bronisławowi Leopoldowi Buniakowskiemu 
i Zygmuntowi Kwiatkowskiemu oraz starszemu 
przodownikowi policji Tomaszowi Bednarskiemu była 
prezentowana rok temu w karczewskim Gimnazjum. Jej 
autorami są Leszek Kasprzak i Dariusz Broniszewski i 
jest ona darem córek porucznika Buniakowskiego – Ireny 
Kasprzak i Krystyny Maruszewskiej.
     Więcej str. 7

Ostatnia droga ks. prof. Andrzeja Lufta

Wszyscy, którzy uczęszczali na przełomie lat czterdziestych i 
pięćdziesiątych do Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa 
w Karczewie pamiętają zapewne lekcje religii prowadzone 
przez drobnej budowy, nienajlepszego zdrowia, ale ciągle 
uśmiechniętego, mającego czas dla uczniów, otaczanego na 
przerwach przez dzieci, wikarego naszej parafi i ks. Andrzeja 
Antoniego Lufta.

Więcej str. 3
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W całej Polsce odbyło się wiele uro-
czystości związanych z trzecią rocz-

nicą śmierci Jana Pawła II. Organizowano 
sympozja naukowe, prezentacje, wystawy, 

koncerty, a także wspólne modlitwy. W 
Karczewie uroczystości, które odbyły się 
w kościele zorganizowały: parafia p.w. św. 
Wita, władze miasta i M-GOK. Uczest-
niczyło w nich wyjątkowo dużo miesz-
kańców, w tym dzieci i młodzież, poczty 
sztandarowe różnych organizacji, a także 
Burmistrz Dariusz Łokietek i Przewodni-
cząca Rady Danuta Żelazko. Uroczystość 
rozpoczęła się  Nowenną do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy i modlitwą popro-
wadzoną przez młodzież. Mszę świętą w 
intencji szybkiego wyniesienia na ołtarze 
Wielkiego Polaka Jana Pawła II konce-
lebrowali proboszcz ks. prałat Wiesław 
Nowosielski i ks. Tadeusz Armijak.

Po zakończeniu mszy wszyscy uczest-
niczyli w koncercie „Santo subito”, który 
prowadził - według własnego scenariusza 
- Ryszard Nowaczewski. Wystąpili artyści 
Teatru Wielkiego: Bogumiła Dziel - Waw-
rowska – sopran i Robert Dymowski – bas 
– baryton. Akompaniowała im Małgorzata 

Piszek oraz Orkiestra Dęta Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Karczewie pod batutą 
Pawła Ramy. Artyści wprowadzili wyjąt-
kową atmosferę wykonując na początku 

pieśń hymniczną „Gaude Mater Polonia” 
pochodzącą z XIII w., napisaną w języku 

łacińskim na melodię chorału gregoriań-
skiego. „O ciesz się, Matko – Polsko, w 
sławne potomstwo płodna!” – tak zaczyna 
się owa kompozycja w przekładzie Le-
opolda Staffa. Wyjątkowo przejmująco za-
brzmiała „Modlitwa obozowa” - zapisana i 
ocalona od zapomnienia przez tych, którzy 
przeżyli i powrócili do Ojczyzny. Nasza 
orkiestra strażacka skorzystała z kilku bar-
dzo dobrych aranżacji, które dla Orkiestry 
Koncertowej Victoria zrobił jej dyrektor 
płk Julian Kwiatkowski. Mam na myśli, m. 
in „Głos Boga” i „Stary Krzyż”. Te utwory 
– modlitwy zaśpiewane przez Roberta Dy-
mowskiego wraz z orkiestrą z Karczewa 
zrobiły duże wrażenie na słuchaczach, 
którzy nagrodzili artystów olbrzymimi 

brawami. Muzycy z OSP w swych utwo-
rach pokazali wielkie możliwości i dużą 
artystyczną dojrzałość. Wielokrotnie - z 
powodzeniem - występując z artystami naj-
wyższej klasy, coraz wyżej podnoszą sobie 
muzyczną poprzeczkę. Brawo! Wielkie 
możliwości wokalne i piękną barwę swoje-
go głosu pokazała młodziutka sopranistka 
Bogumiła Dziel – Wawrowska. Wykonała 
ona „Ave Maria” Cacciniego i - wspólnie 
z Robertem Dymowskim - „Sanctus”. Wy-
jątkowo podobała się słuchaczom ta część 
koncertu, w której wspólnie z artystami 
można było zaśpiewać znane i lubiane 
utwory, takie jak „Czarna Madonna”, czy 
pieśń, która chyba pierwszy raz była wyko-
nywana w karczewskim kościele - „Góralu 
czy ci nie żal”.

O godzinie 21.37 Karczew oddał hołd 
Wielkiemu Polakowi. Koncert przerwano, 
wygaszono większość świateł, zapadła 
na dłuższą chwilę przejmująca cisza, a 
kościelne ciemności rozjaśniały tylko 

lampiony przyniesione na ten czas przez 
młodzież gimnazjalną. Koncert zakończo-
no wspólnym wykonaniem przez artystów, 
orkiestrę i słuchaczy ulubionej przez Jana 
Pawła II „Barki”, po czym śpiewaków i 
muzyków, a także prowadzącego koncert 
Ryszarda Nowaczewskiego, nagrodzono 
owacją na stojąco. Za piękną i wyjątkową 
ucztę duchową wykonawcom serdecznie 
podziękował i obdarował ich kwiatami 
gospodarz parafii ks. Wiesław Nowosiel-
ski. Organizatorzy podniosłej uroczystości 
czczącej pamięć Naszego Papieża zasłużyli 
na uznanie - należą się im wszystkim słowa 
podziękowania.

Feliks Żebrowski
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Wszyscy, którzy uczęszczali na przeło-
mie lat czterdziestych i pięćdziesiątych 

do Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa 

w Karczewie pamiętają zapewne lekcje religii 
prowadzone przez drobnej budowy, nienaj-
lepszego zdrowia, ale ciągle uśmiechniętego, 
mającego czas dla uczniów, otaczanego na 
przerwach przez dzieci, wikarego naszej pa-
rafii ks. Andrzeja Antoniego Lufta.

Był wspaniałym nauczycielem, przyja-
cielem uczniów, dobrym duchem tej szkoły. 
Na jego lekcjach z chęcią poznawaliśmy 
zasady wiary, ponieważ robił to w sposób 
bardzo interesujący i zrozumiały dla nas 
wszystkich. Nawet poniedziałkowe rozli-
czania z obecności na niedzielnej mszy (dla 
uczniów o godzinie 9.00) nie były straszne, 
ponieważ sprowadzały się do rozmowy 
przeplatanej interesującymi przykładami z 
życia. Na pierwszej lekcji młody nauczyciel 
religii przedstawił się uczniom w ciekawy 
i oryginalny sposób. „Jestem ks. Andrzej, 
a moje nazwisko związane jest z kominem. 
Zgadnijcie jak się nazywam”? Kiedy się 
zdenerwował na nasze zachowanie – co 
zdarzało mu się bardzo rzadko – mówił: 
„Jasny gwint jak ty się zachowujesz”? Do 
dziś niektórzy z nas pamiętają jak gromadką 
prowadziliśmy księdza Andrzeja od domu 
do domu, kiedy chodził z kolędą i cukierki 
wyciągane z przepastnej kieszeni, którymi 
nas częstował. Był jednym z ostatnich 
księży uczących w szkole przed przerwą, 
która trwała do roku 1990, kiedy to religia 
wróciła do szkół.

Był też szanowanym i lubianym przez 
dorosłych jako gorliwy kapłan, spowied-
nik i przyjaciel ludzi. Pochylał się nad 
każdą ludzką krzywdą i biedą. Wielo-
krotnie byłem świadkiem jak obdaro-
wywał ubogich mąką, cukrem i kaszą, a 
na zakup innych artykułów dawał swoje 
pieniądze.

Ks. Luft zmarł 17 marca 2008 roku w 86. 
roku życia i w 60. roku kapłaństwa. Urodził 
się 1 XII 1922 roku w Kolnie w diecezji 

łomżyńskiej. Po ukończeniu Technikum 
Budowlanego Nr 1 im. Z. Mączyńskiego 
(poczet sztandarowy tej szkoły uczestniczył 
w uroczystościach pogrzebowych) wstąpił 
do Seminarium Duchownego. Święcenia 
kapłańskie z rąk bp. Wacława Majewskiego 
przyjął razem z ks. Janem Twardowskim 
4 grudnia 1948 roku. W kilka lat po zakoń-
czeniu pracy duszpasterskiej w Karczewie w 
roku 1964 obronił doktorat z teologii w za-
kresie archeologii chrześcijańskiej i historii 
sztuki na Akademii Teologii Katolickiej (dziś 
UKSW). Od 1974 roku był prałatem papie-
skim. Był też wykładowcą Warszawskiego 
Metropolitarnego Seminarium Duchownego 
św. Jana w Warszawie, a przez 26 lat pełnił 
tam funkcję dyrektora biblioteki. Był wie-
loletnim członkiem Rady Prymasowskiej 
Budowy Kościołów w Archidiecezji War-
szawskiej. Ks. Luft bardzo się angażował w 
wybór projektu architektonicznego Świątyni 
Opatrzności Bożej w Warszawie. Był zde-
cydowanym przeciwnikiem projektu Marka 
Budzyńskiego, który określano „słowiań-
skim kurhanem”. Przez 45 lat uczestniczył 
w duszpasterstwie parafialnym w kościele 
św. Aleksandra na Trakcie Królewskim w 
Warszawie gdzie był rezydentem.

Msza święta pogrzebowa została odpra-
wiona 25 marca w kościele św. Aleksan-
dra przez arcybiskupa Kazimierza Nycza, 
asystował mu biskup Kazimierz Romaniuk 
i około 60 księży. Pochowany został na 
Starych Powązkach. W ostatniej drodze to-
warzyszyła mu rodzina, znajomi, parafianie 
i m. in. Janusz Olszewski i Feliks Żebrow-
ski (uczniowie księdza Andrzeja), którzy 
w imieniu rocznika 1939 i 1940 złożyli na 
grobie wiązankę kwiatów i zapalili znicze.

Feliks Żebrowski

A NA POCZCIE 
REMONT

Od około miesiąca trwa remont bu-
dynku karczewskiej poczty. W trakcie 
tego remontu nie można tu opłacać 
rachunków, ani wysyłać paczek. Jest 
to dla mieszkańców gminy Karczew 
poważne utrudnienie.

W trakcie remontu nie działa system 
komputerowy, a wszystkie operacje 
gotówkowe muszą być rejestrowane 
komputerowo. Dlatego podczas trwania 
remontu płacenie rachunków stało się tu 
niewykonalne. Tak samo jest z nadawa-
niem paczek, za które też trzeba płacić 
gotówką. Czy naprawdę normalne funk-
cjonowanie poczty jest podczas remontu 
niemożliwe, czy może to po prostu nie-
udolność pocztowego kierownictwa?

Poczta przy ul. Kościelnej obsłu-
guje większość mieszkańców gminy 
Karczew, którzy tutaj dotychczas re-
gulowali  swoje płatności. Gdy nagle 
się okazało, że poczta pieniędzy nie 
przyjmuje, wielu zwłaszcza starszych 
ludzi było zdezorientowanych. „Zawsze 
tu wszystko opłacałem i było dobrze, a 
tu nagle każą mi łazić po bankach lub 
szukać innej poczty” – żali się emeryt z 
Karczewa.

Najgorzej jest z opłatami za RTV, 
można je wpłacać tylko na poczcie, a tu 
w Karczewie remont, poczta na Ługach 
jest w soboty zamknięta, w tej sytuacji 
najbliższa jest w Otwocku. Wiele osób, 
ze względów zawodowych, jedynie w 
sobotę ma czas na dokonywanie opłat. 
„To skandal, żeby Urząd Pocztowy w 
Karczewie remontowali tyle czasu” 
– komentuje starszy mieszkaniec Nad-
brzeża. 

Zdaniem pracowników poczty remont 
jest na ukończeniu, przyznają jednak, że 
może się przedłużyć.

Ludzie z reguły są rozżaleni na 
kierownictwo poczty. „Ja teraz będę 
specjalnie robić opłaty gdzie indziej, 
więcej na mnie nie zarobią” – zapowia-
da młoda mieszkanka Karczewa.

Próbowałem porozmawiać z panią 
naczelnik poczty w Karczewie, ale 
bezskutecznie. Nie chciała komentować 
przebiegu remontu, nie dowiedziałem 
się także od niej, kiedy remont zostanie 
zakończony. Odesłała mnie do swoich 
przełożonych w województwie.

Remont poczty w Karczewie trwa już 
bardzo długo. Jednak tempo prac zależy 
od właściwego podejścia do sprawy i 
to nie tylko robotników prowadzących 
prace remontowe.

Bartosz Szczerba

OSTATNIA DROGA 
ks. prof. ANDRZEJA LUFTA
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Z Burmistrzem Karczewa Władysła-
wem     Dariuszem Łokietkiem rozma-
wia  Krzysztof Kasprzak.

KK - Panie Burmistrzu, wykonanie 
budżetu za 2007 r. jest już znane. Czy 
jest Pan zadowolony z tego wykona-
nia?

WDŁ - Panie Redaktorze biorąc bu-
dżet całościowo i uwarunkowania jego 
realizacji w 2007 r. jestem zadowolony 
z uzyskanych wyników. Jestem człowie-
kiem ambitnym i zawsze będę dążył do 
tego, by efekty były jeszcze lepsze. Do-
chody zostały zrealizowane w kwocie 
31.014.2658,03 zł. (przy planowanych 
28.272.940zł.), a wydatki w kwocie 
28.379.738,09zł ( przy planowanych 
31.938.098 zł). Bieżące funkcjonowa-
nie gminy, jednostek gminnych w tym 
oświatowo-wychowawczych, odbywało 
się bez zakłóceń. Środki finansowe, 
którymi dysponowały jednostki gminne, 
zabezpieczały właściwy-standardowy 
poziom działalności. Wiem, że zawsze 
chciałoby się więcej i dlatego systema-
tycznie działamy w tym kierunku. Nie 
mamy żadnych zaległości płatniczych. 
Zadłużenie długoterminowe z tytułu 
kredytów i pożyczek wyniosło na ko-
niec 2007r 4.397.434,66zł i stanowi 

tylko 14,2% wykonanych dochodów 
w 2007 r. Cieszy dobra realizacja do-
chodów własnych: podatku od środków 
transportowych na ponad 3 mln zł (w la-
tach 2003-2004 uzyskiwaliśmy ok. 400 
tys. zł), podatek od nieruchomości – po-
nad 4,3 mln zł, podatek od czynności 
cywilno-prawnych – ponad 700 tys. zł.

KK - Jednak wykonanie po stronie 
inwestycji nie jest bardzo dobre. Dla-
czego tak się stało?

WDŁ – To prawda, wykonanie finan-
sowe inwestycji jest na poziomie 59%. 
Mam niedosyt z tego tytułu. Na taki stan 
rzeczy złożyło się kilka przyczyn. Jedną 
z nich było między innymi to, że biuro 
projektowe nie wywiązało się z umowy 
na opracowanie dokumentacji technicz-
nej. Tak było w przypadku dokumentacji 
technicznej wodociągu w ulicach: Ogro-
dowa, Karczówek, Trzaskowskich oraz 
wodociągu i kanalizacji sanitarnej w uli-
cach: Podlaska, Wschodnia i Brzozowa. 
Brak dokumentacji spowodował, że nie 
można było rozpocząć budowy. Łączny 
szacunkowy koszt tych inwestycji wyno-
si ok. 930 tys. zł. Nierzetelni wykonaw-
cy zostaną obciążeni karami umownymi, 
wynikającymi z warunków umowy. Brak 
wykonania finansowego zadań inwesty-
cyjnych wiązało się także z faktem, że 
koszty realizacji uległy zmniejszeniu z 
uwagi na podpisanie korzystniejszych 
umów, na niższe kwoty, które uzyskali-
śmy po przeprowadzonych przetargach. 
Tak było na przykład przy budowie sieci 
wodociągowej na oś. Warszawska – za-
danie III (oferta o blisko 100 tys. zł tań-
sza niż planowane nakłady), czy też przy 
budowie boiska wielofunkcyjnego w 
Gimnazjum w Karczewie (oferta tańsza 
o około110 tys. zł od planowanych w bu-
dżecie nakładów). W tych przypadkach 
zadania rzeczowo zostały zrealizowane 
w całości, a to, że kosztowały gminę 
mniej to tylko powinno nas wszystkich 
cieszyć. Odrębna sprawą były problemy 
z modernizacją Pawilonu Handlowego 
(pierwszy etap - gabinet fizykoterapii). 
Chcę przypomnieć, że zakładaliśmy 
na początku 2007r., iż koszt tych prac 
wyniesie ok. 600 tys. zł i tyle było w 
budżecie. Weryfikacja kosztorysów z 
uwagi na znaczny wzrost kosztów robót 
budowlanych i materiałów w ubiegłym 

roku spowodowały wzrost wartości tego 
zadania do kwoty ok. 1 mln. zł. Dopiero 
w listopadzie ub. roku w budżecie zosta-
ła zabezpieczona ta kwota. Natychmiast 
podpisałem umowę z wykonawcą wyło-
nionym w procedurze przetargowej tj. 
firmą STOK. Zaawansowanie robót na 
koniec 2007 r. pozwoliło zapłacić wyko-
nawcy tylko kwotę ok. 300 tys. zł. Prace 
obecnie są na ukończeniu, a pozostałe 
środki z tego zadania zostaną wydat-
kowane w bieżącym roku. Rzeczowe 
wykonanie zadań inwestycyjnych w 
terenie jest dużo lepsze niż wykonanie 
finansowe. Większość zaplanowanych 
zadań została zrealizowana zgodnie z 
planem. Prawidłowo przebiegały prace 
przy modernizacji stacji wodociągowej 
w Glinkach. Realizacja tego zadania jest 
kluczowa dla prawidłowego funkcjono-
wania domostw kilku wsi naszej gmi-
ny. W całości wykonano zaplanowane 
sieci wodociągowe na oś. Warszawska, 
zrealizowano większość projektów tech-
nicznych budowy ulic w Karczewie, wy-
konano deszczówkę w ul. Krakowskiej, 
zakupiono maszt radarowy, zmodernizo-
wano oświetlenie uliczne w Karczewie 
w ul. Częstochowska, Żaboklickiego, 
Warszawska, Świderskiej, Wiślanej 
oraz Mickiewicza. Wymieniono okna 
i drzwi w Ośrodku Zdrowia w Sobie-
kursku. Ponadto wybudowane zostało 
boisko wielofunkcyjne, ze sztucznej 
trawy, w gimnazjum w Karczewie oraz 
dokonano kapitalnego remontu podłogi 
w Miejskiej Hali Sportowej. Zrealizo-
wanie tych zadań w sposób znakomity 
poprawi stan infrastruktury sportowej 
w gminie i zwiększy ofertę sportową 
dla młodzieży. Chciałbym przypomnieć, 
że w 2007 r. budżet został uchwalony 
dopiero w ostatnich dniach marca, przez 
co cykl inwestycyjny trwał nie dwana-
ście miesięcy a tylko dziewięć. Przez 
prawie trzy miesiące gmina funkcjono-
wała bez skarbnika. Nie zamierzam się 
tłumaczyć, ale to są fakty, które miały 
negatywny wpływ na wykonanie bu-
dżetu. Panie Redaktorze, rok 2007 po 
kilku latach zastoju inwestycyjnego, był 
pierwszym rokiem szerszego frontu prac 
inwestycyjno-remontowych w gminie 
Karczew. Doświadczenia z prac w tym 
okresie wiele mnie nauczyły, i wierzę, 
że będą skutkowały dobrymi efektami 
w roku 2008.

Nie zawsze udaje się zrobić 
wszystko, co się zaplanowało. 
Ważne by środki finansowe 
wydatkować, po gospodarsku, 
a to, co nie zostało zrobione te-
raz, by zrobić jak najszybciej.

PRZED ABSOLUTORIUM
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KK - W tym roku na inwestycje prze-
znaczono w budżecie znacznie więcej 
niż w roku ubiegłym. Czy na podstawie 
informacji na dzień dzisiejszy można 
powiedzieć, że realizacja inwestycji w 
roku 2008 jest niezagrożona?

WDŁ - Na inwestycje w 2008 r.. w 
budżecie przeznaczonych jest ponad 
9 mln. złotych. Będę jednak działał w 
kierunku zwiększenia tej kwoty. Dlatego 
zaproponuję Radzie Miejskiej projekt 
zwiększenia środków finansowych o ok. 
500 tys. zł na dokończenie prac związa-
nych z zakończeniem remontu pawilo-
nu handlowego dla potrzeb Biblioteki 
Miejskiej i MGOK-u. Dodatkowe środki 
zostały zabezpieczone w budżecie Gru-
py Remontowej w tym: ok.600 tys. zł 
na remont kapitalny odcinka ul. Boh. 
Westerplatte. Pozytywnym jest to, że 
tegoroczny budżet został uchwalony 
już pod koniec ubiegłego roku. Prace 
przygotowawcze do procedur przetar-
gowych mogły rozpocząć się już od 
pierwszych dni stycznia, a nie dopiero 
od kwietnia tak jak w roku ubiegłym. 
Te trzy miesiące zimowe to bardzo dużo 
w cyklu inwestycyjnym. Porównując do 
roku ubiegłego widać dużą poprawę w 
zaawansowaniu prac. Niektóre zadania 
na dzień dzisiejszy są już realizowane, a 
wiele rozpocznie się niebawem. W skró-
cie naświetlę sytuację:

-  trwają intensywne prace przy mo-
dernizacji stacji wodociągowej w 
Glinkach (planowane zakończenie 
m-c sierpień/wrzesień br.),

-  rozpoczęły się prace przy moder-
nizacji wejść do budynku Urzędu i 
Przychodni Zdrowia,

-  zakupiono samochód dla potrzeb 
Urzędu,

-  niebawem zostanie uruchomiony 
nowy gabinet fizykoterapii w Pa-
wilonie Handlowym, który poprawi 
standard świadczonych usług przez 
nasz ZOZ,

-  rozpoczął się długo oczekiwany 
przez mieszkańców remont ul. Boh. 
Westerplatte,

-  w fazie rozstrzygania jest procedura 
przetargowa na budowę ul. Sienkie-
wicza,

-  ogłoszono przetargi na budowę 
wodociągu na odcinku Sobiekursk 
- Łukówiec, wodociągu na oś. War-
szawska (zad. IV), wodociągu w ul. 
Ogrodowa, Przechodnia i Karczó-
wek. 

-  trwa opracowanie dokumentacji 

technicznej systemu monitorowania 
miasta, oraz opracowanie dokumen-
tacji montażu wind do Przychodni 
Zdrowia w Karczewie i Ośrodka 
Zdrowia w Sobiekursku,

-  po opracowaniu dokumentacji oświe-
tlenia boiska w gimnazjum, co jest w 
trakcie, przystąpimy do przetargu na 
wykonanie prac montażowych,

-  w przygotowaniu jest procedura 
przetargowa na wykonanie kanali-
zacji sanitarnej w ulicach Podlaskiej, 
Wschodniej i Brzozowej,

-  Grupa Remontowa w najbliższych 
dniach ogłosi przetargi na remont 
chodników w ul. Maciejewskiej i ul. 
Kościelnej.

Panie Redaktorze mogę stwierdzić, 
że zaawansowanie prac jest dobre i cały 
czas trwają kolejne działania zmierza-
jące do realizacji zadań zawartych w 
budżecie w 2008r. Zauważam znaczną 
poprawę w stosunku do ubiegłego roku, 
lepszą organizację prac i zaangażowanie 
pracowników urzędu, za co im serdecz-
nie dziękuję.

KK - W ubiegłym roku były proble-
my z niektórymi inwestycjami wspól-
nie finansowanymi przez gminę i po-
wiat. Były to głównie chodniki wzdłuż 
ulic będących w zarządzie powiatu. 
Jak ta sprawa będzie wyglądała w 
tym roku?

WDŁ - Problemy były faktycznie. 
Chcę jasno powiedzieć, że te problemy 
nie były spowodowane przeze mnie i 
gminę Karczew, ale wyłącznie przez 
Powiat. Gmina Karczew zabezpieczyła 
środki na finansowanie budowy ścieżki 
rowerowej i chodników przy drogach 
powiatowych w 2007r w kwocie 125 
tysięcy złotych. W tej sprawie do staro-
sty wystosowałem kilka pism, łącznie z 
tym, że przesłałem projekty porozumień. 
Efekt znamy – nic nie zostało zrobione, 
a porozumienia nie zostały podpisane. 
Okazuje się, że powiat nie umie wyko-
rzystać pieniędzy, które oferują gminy. 
W br. ponownie zabezpieczyliśmy w bu-
dżecie gminy Karczew środki finansowe 
w kwocie łącznej 330.000zł. na budowę 
ścieżki rowerowej w ul. Mickiewicza i 
chodników przy drogach powiatowych. 
Z przykrością muszę stwierdzić, że Rada 
Powiatu Otwockiego spośród zadań, 
które zgłaszam od dawna, przyjęła do 
realizacji tylko budowę ścieżki rowero-
wej w ul. Mickiewicza i chodnika we 
wsi Sobiekursk. Do budżetu powiatu 

wprowadzone zostały inne tematy, nie 
mówię że nieważne, odrzucone zosta-
ły natomiast te, które zgłosili sołtysi i 
mieszkańcy i na które gmina przezna-
czyła środki finansowe, czyli: chodniki 
przy ul. Mickiewicza i Żaboklickiego 
w Karczewie oraz chodniki we wsiach 
Janów, Brzezinka Glinki. Jestem zasko-
czony takim stanowiskiem, tym bardziej 
że w trakcie rozmów w Powiecie padały 
czytelne deklaracje, że do budżetu po-
wiatu na 2008r zostaną wprowadzone 
te zadania, o które występują i dofinan-
sowują gminy. Ponownie wystąpiłem do 
Starosty Otwockiego o wprowadzenie 
do budżetu roku bieżącego tych odrzu-
conych zadań. Liczę na przychylne sta-
nowisko radnych powiatowych.

KK – A jak układa się współpraca z 
Mazowieckim Zarządem Dróg Woje-
wódzkich?

WDŁ – Z przyjemnością stwierdzam, 
że współpraca z Mazowieckim Zarzą-
dem Dróg Wojewódzkich, a szczególnie 
z dyrektorem rejonu w Otwocku panem 
Stanisławem Pawlakiem układa się do-
brze. Dzięki temu MZDW w 2007 roku 
rozpoczął działania w sprawie moder-
nizacji drogi wojewódzkiej na odcinku 
Otwock Wielki – Nadbrzeż. Prace obec-
nie trwają – będzie tam położona nowa 
nawierzchnia oraz wykonane chodniki. 
Obserwując jakość wykonanych dotych-
czas robót, między innymi drogi od ulicy 
Częstochowskiej do ronda w Otwocku 
Małym, jestem przekonany, że i obecnie 
prowadzone inwestycje zostaną wyko-
nane bardzo dobrze.

KK - Niedługo sesja absolutoryjna. 
Jakiej spodziewa się Pan oceny rad-
nych?

WDŁ - Panie Redaktorze, ja i moi 
współpracownicy pracujemy dla dobra 
naszej gminy i jej mieszkańców i to 
jest najważniejsze. Nie zawsze udaje 
się zrobić wszystko, co się zaplanowało. 
Ważne by środki finansowe wydatkować 
po gospodarsku, a to, co nie zostało zro-
bione teraz, by zrobić jak najszybciej. 
Jeżeli chodzi o kwestię absolutorium to 
liczę, że ocena radnych będzie rzetelna i 
będzie dotyczyć całokształtu funkcjono-
wania naszej gminy, a nie będzie wyni-
kała z sympatii bądź antypatii do mojej 
skromnej osoby.

KK – Dziękuję za rozmowę.
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Niedzielne uroczystości Dnia Pamięci 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej rozpoczę-

ły się mszą koncelebrowaną w intencji 
pomordowanych, którą odprawili ks. 
Tadeusz Armijak, ks. prałat Wiesław No-

wosielski i ks. Zbigniew Drzewiecki. W 
mszy uczestniczyły poczty sztandarowe 
szkół, strażaków, kombatantów, władz 
miasta, a także rodziny pomordowanych, 
młodzież i mieszkańcy.

Ks. proboszcz Wiesław Nowosielski 
wygłosił przejmującą w swej wymowie 
homilię o Golgocie Wschodu i niego-
dzeniu się nas Polaków na przemilczanie 
prawdy o ludobójstwie naszych rodaków 
w Katyniu, Ostaszkowie, Miednoje i 
innych miejscach kaźni. Zakończył ją 
słowami ks. Stefana Niedzielaka: „Gdy-
byśmy zapomnieli o nich Ty Boże zapo-
mnij o nas”. Eucharystię wzbogacił swym 
śpiewem chór Polonia. Po zakończeniu 
mszy wszyscy obecni zostali zaproszeni 
na drugą część uroczystości – artystyczną 
w wykonaniu Warszawskiego Chóru Po-
lonia im. Jana Ignacego Paderewskiego 
i uczniów Publicznego Gimnazjum w 
Karczewie. Chór Polonia został powołany 
przez Społeczną Fundację Pamięci Naro-
du Polskiego w 1993 roku. Występuje m. in. 
z programami historyczno - patriotycznym, 
opiewającym dzieje narodu i państwa Pol-
skiego. Dyrygował Wiesław Jeleń.

Uczennice recytujące teksty poetyckie 
Juliusza Słowackiego, ks. Jana Twardow-
skiego i Kazimiery Iłłakowiczówny – Ka-
tarzynę Broniszewską, Paulę Broniszew-
ską, Annę Niedziółkę i Adę Balińską – do 

występu przygotował Grzegorz Parzych. 
Widowisko według własnego scenariusza 
subtelnie poprowadził (przekazując dużą 
porcję wiedzy historycznej o Zbrodni Ka-
tyńskiej) znany w Karczewie z realizacji 

wielu inicjatyw koncertowych Ryszard 
Nowaczewski.

Program koncertu został ułożony tak, 
aby śpiewacy i uczniowie mogli wytwo-

rzyć odpowiedni klimat, pozwalający 
słuchaczom przenieść się do tragicznych 
dni wojny i choć przez chwilę pomyśleć o 
cierpieniach tych, którzy zginęli w walce 
o wolną Polskę i ich rodzin, które nie do-
czekały się powrotu swych bliskich. Ten 

zamiar z powodzeniem został zrealizowa-
ny. Chór rozpoczął swój występ od „Sanc-
tus Deus” – Święty Boże. Bardzo gorąco 
została przez widzów przyjęta pieśń o 
ułanach „Zostały tylko ślady podków” 
kończąca się tęsknotą „… i tylko szkoda, 
że nie zarży koń”. Duże wrażenie zrobiła 
„Modlitwa obozowa” z mottem „do wol-
nej Polski powrócić daj” i „Marsz Sybi-
raków”. Następnie uczennica recytowała 
wiersz K. Iłłakowiczówny „O Boże”, a 
prowadzący odczytał nazwiska miesz-
kańców Karczewa i Otwocka, którzy 
zginęli na „nieludzkiej ziemi”. Usłyszeli-
śmy też wiele pieśni z dużym ładunkiem 
optymizmu i otuchy. Do nich zaliczam 
„Sadźmy róże” i „Pokolenia odchodzą w 
przeszłość”, kończące się nadzieją, że nie 
na próżno nasi rodacy cierpieli i ginęli w 
obozach. Podziękujmy im za ich ofiarę, 
nisko schylmy głowy przed dziećmi, 
wnukami i prawnukami pomordowanych. 
Po prezentacji wszystkich wykonawców 
koncert zakończył chór śpiewając dekla-
rację wiary - „Wierzę”.

Po zakończeniu koncertu gospodarz 
parafii proboszcz ks. Wiesław Nowosiel-
ski podziękował wszystkim obecnym za 
dwudniowe trwanie w modlitwie Katyń-
skiej, a później wspólnie z Anną Prze-
ździecką wyraził wdzięczność wykonaw-

com widowiska obdarowując wszystkich 
kwiatami. Widzowie nagrodzili artystów 
dużymi brawami za popołudnie pełne 
wzruszeń.

Feliks Żebrowski

GDYBYŚMY ZAPOMNIELI O NICH…
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KATYŃ – PAMIĘTAMY

Uroczystości Dnia Pamięci Ofiar Zbrod-
ni Katyńskiej miały w Karczewie 

wyjątkowo podniosły charakter i wzbudzi-
ły duże zainteresowanie. Szczególnie zaś 
cieszy znaczny udział młodzieży, do której 
w dużej mierze były one adresowane. Or-

ganizatorami z inicjatywy Stowarzyszenia 
Rodzin Katyńskich były władze miasta, 
duszpasterze parafii św. Wita, M-GOK i Pu-
bliczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa.
W sobotę 12 kwietnia w muzeum „Stara 
Plebania” otwarta została wystawa „Ka-
tyń – pamiętamy”. Wystawa poświęcona 
zamordowanym mieszkańcom Karczewa 
– porucznikom Bronisławowi Leopoldowi 
Buniakowskiemu i Zygmuntowi Kwiat-
kowskiemu oraz starszemu przodowniko-
wi policji Tomaszowi Bednarskiemu była 
prezentowana rok temu w karczewskim 
Gimnazjum. Jej autorami są Leszek Ka-
sprzak i Dariusz Broniszewski i jest ona 
darem córek porucznika Buniakowskiego 
– Ireny Kasprzak i Krystyny Maruszew-

skiej. Obecna ekspozycja została posze-
rzona o zdjęcia i dokumenty trzech innych 
ofiar bestialskiego mordu związanych 

bezpośrednio lub rodzinnie z Otwockiem: 
majora Adama Teofila Solskiego, kapitana 
Ludwika Niezabitowskiego oraz starszego 
posterunkowego Franciszka Kowalskiego, 
a także o biogramy pułkownika Otto Samoj-
łowicza-Salamonowicza, porucznika Stefa-

na Lisowskiego i 
podporuczn ika 
Urbana Antoniego 
Wawrzynowicza. 
Na wystawie 
zaprezentowano 
makietę bardzo 
i n t e r e s u j ą c e g o 
pod względem 
wymowy jak i 
wyrazu artystycz-
nego pomnika 
„Katyń” autorstwa 
art. rzeź. Ryszarda 
Koz łowsk iego . 
Pomnik ma sta-
nąć na terenie 
kościoła pod we-

zwaniem Zesłania 
Ducha Świętego 
w Otwocku przy 
ul.Żeromskiego. 
Powstaje on dzięki 
inicjatywie oby-
watelskiej „Praw-
da Pamięć Prze-
baczenie”. Może 
szkoda, że pre-
zentacja makiety 
trwała tylko jeden 
dzień. Ekspozycja 
w muzeum Stara 
Plebania została 
p r z y g o t o w a n a 
przez autorów 

przy współpracy z 
kustoszem Janem 
Tabenckim i dzięki 
pomocy członków 
TPK: Stanisława 
Urbaniaka, Bogda-
na Trzepałki i Zyg-
munta Okońskiego. 
Otwarcie wystawy 
zgromadziło wielu 
mieszkańców Kar-
czewa i Otwocka, 
rodziny ofiar, 
młodzież, ducho-
wieństwo i władze 
miasta. Wystawę 
otwierał Jan Ta-

bencki, a w imieniu rodzin ofiar przemawiała 
Maria Olszewska córka Tomasza Bednar-
skiego i Leszek Kasprzak wnuk Bronisława 

Leopolda Buniakowskiego. Przemawiali 
także Burmistrz Dariusz Łokietek i z Polskiej 
Fundacji Katyńskiej prezes Bożena Łojek, 
która na zakończenie wystąpienia przekazała 
młodzieży gimnazjalnej książki o Katyniu.
Zwiedzający mogli obejrzeć wiele zdjęć po-
kazujących naszych bohaterów przed wy-
buchem wojny w działalności zawodowej i 
społecznej, jak również na łonie rodziny, a 
także wstrząsające fotografie z ekshumacji 
i całkiem nowe z cmentarza w Katyniu. 
Wiele osób zatrzymało się, aby zobaczyć 
na własne oczy kopię listy śmierci, która 
dotarła do Ostaszkowa 14 kwietnia 1940 
roku z nazwiskiem starszego przodownika 
Bednarskiego. Można obejrzeć i przeczytać 
list majora Solskiego do żony wysłany z 
Kozielska i list porucznika Lisowskiego 
ze Starobielska. Prezentowany jest też pa-
tent oficerski oraz dokument stwierdzający 
nadanie Krzyża Legionowego poruczni-
kowi Buniakowskiemu. Trudno napisać o 
wszystkich zdjęciach i dokumentach, bo 
jest ich dużo i są nadzwyczaj interesujące. 

Koniecznie trzeba odwiedzić muzeum i zo-
baczyć tę ekspozycję, ponieważ skłania ona 
do głębokiej zadumy i refleksji, z jakiego 
powodu rosyjskie władze do dzisiaj bro-
nią się przed ujawnieniem i wyjaśnieniem 
wszystkich okoliczności tego mordu oraz 
nazwaniem go ludobójstwem.
Pod krzyżem katyńskim w Kwaterze Pole-
głych na miejscowym cmentarzu zebrani 
wysłuchali wspomnień z pielgrzymki do 
Katynia przewodniczącej Rady Miejskiej 
Danuty Żelazko. Ks. proboszcz Wiesław 
Nowosielski poprowadził modlitwę za 
ofiary, złożono kwiaty i zapalono znicze. 
Przypomnijmy w tym miejscu, że na cokole 
pomnika umieszczona jest urna z ziemią 
przywiezioną z Katynia przez córkę zamor-
dowanego porucznika Bronisława Leopolda 
Buniakowskiego - Krystynę Maruszewską.

Feliks Żebrowski
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Po latach przyjaciel Andriolliego 
Tytus Władysław Maliszewski w kro-
nice tygodniowej Biesiady Literackiej 
(nr 99 z 1887 r.) tak wspomina te cza-
sy: „Czcigodnemu a wielce światłemu 
plebanowi ks. Pyzalskiemu, kościół 

karczewski zawdzięcza swą piękną, 
a nawet bogatą szatę i oddanemu swej 
parafii duchownemu pomógł także 
Andriolli, sąsiad Karczewa – nama-
lował on obraz ołtarzowy królewicza 
św. Kazimierza”, który obecnie zdo-
bi neobarokowy ołtarz usytuowany 
z lewej strony nawy poprzecznej. 
W kościele karczewskim znajduje się 
jeszcze drugi obraz sygnowany nazwi-
skiem artysty przedstawiający Chrystusa 
w grobie.

Wyłaniający się z nielicznych arty-
kułów i wspomnień obraz parafii kar-
czewskiej byłby niepełny, gdybyśmy 
nie przytoczyli listu wiernych z Kępy 
Nadbrzeskiej do Gazety Świątecznej 
(nr 1046 z 1901 r.): 

Proboszcz nasz jest gorliwym pasterzem 
powierzonej mu parafii, szczerze też dba 
o kościół i o porządki kościelne. Sta-
raniem jego cmentarz grzebalny został 
powiększony i ma być otoczony nowym 
pięknym i trwałym parkanem. Plebania 
nasza bardzo pięknie ogrodzona jest szta-
chetami i dookoła akacjami obsadzona.

  Maciej Mużacz

KSIĄDZ FELIKS PYZALSKI
proboszcz Parafii Karczew w latach 1862-1906

Pozostaje, w naszej pamięci, nieco 
na uboczu, przytłoczony wielkością 

swojego następcy. Pora więc, by odzyskał 
należne mu miejsce, jakim cieszył się 

niegdyś za życia i po śmierci. Przemawia 
za tym nie tylko jego ofiarna posługa 
duszpasterska, lecz także niespodziewana 
i męczeńska śmierć.

Ksiądz Feliks Pyzalski po ukończeniu 
gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim 
wstąpił do Seminarium Duchownego 
przy kościele św. Jana w Warszawie. Na 
dalsze studia został skierowany do Rzym-
sko-Katolickiej Akademii Duchownej, 
którą ukończył ze stopniem magistra teo-
logii. Po otrzymaniu święceń kapłańskich 
w kościele św. Krzyża w Warszawie (14 
lipca 1850 r.) skierowany został już jako 
wikariusz do parafii w Jeżowie. W latach 
1854-1862 wykładał religię początkowo 
w Instytucie nauczycieli elementarnych, a 
następnie w warszawskim gimnazjum gu-
bernialnym (Przegląd Katolicki, 1906 r.).

Mianowany proboszczem parafii Kar-
czew spełniał obowiązki duszpasterskie 
do marca 1906 r. Ze względu na zły stan 
zdrowia i podeszły wiek odszedł na wła-
sną prośbę i zamieszkał na stałe w swoim 
folwarczku Karczówek. Do ostatnich 

chwil, co tydzień udawał się do pobli-
skiego Józefowa, by w nowozbudowanej 
kaplicy odprawiać mszę świętą. 

Niedługo po objęciu parafii w Kar-
czewie w 1865 r., jako administrator 
i duszpasterz, stanął w obliczu wielkiego 
nieszczęścia. We wrześniu tegoż roku 
pożar, który wybuchnął w mieście, stra-
wił doszczętnie interior kościoła; cudem 
tylko ocalała barokowa ambona.

Jak wynika z raportu przeprowa-
dzonej lustracji (Akta Konsystorza, za 
Piotr Bohdziewicz, BHSK, 1947) ogień 
zniszczył chór, organy i cały dach nad 
sklepieniem, a także wielki ołtarz. Od-
budowa po pożarze trwała z przerwami 
aż do 1883 r. Postawiono wówczas nowy, 
wielki ołtarz i dwa mniejsze boczne. 
Z cotygodniowego felietonu Biesiady 
Literackiej (nr 99 z 1887 r.): Kościół 
w Karczewie jest świadectwem hoj-
ności naszego ludu. Świątynia została 
odnowiona z największą starannością, 
a z takim sumptem, że na jeden ołtarz 
parafianie złożyli 800 rubli. 

W dziale kroniki kościelnej Przeglądu 
Katolickiego z 1884 r. czytamy o wizycie 
arcybiskupa Wincentego Chościak-Po-
piela w dekanacie nowomińskim: 

Kościół karczewski zbudowany przez 
Franciszka Bielińskiego marszałka, pięk-
ny swoją strukturą i wzorową czystością, w 
jakiej jest utrzymywany, dobrze się zapisał 
w pamięci. Brak tu tylko plebanii, ale 
chętni parafianie wkrótce mają zaradzić 
i tej potrzebie. 

Na parę dni przed wspomnianą wi-
zytą Michał Elwiro Andriolli, którego 
Brzegi należały do parafii w Karczewie, 
w liście do Władysława Bełzy z paź-
dziernika 1884 r., wspominając swoje 
rozliczne zajęcia przypomina także o 
obowiązkach, jakie nakłada na niego 
członkostwo dozoru kościelnego – „jest 
się obowiązkowym artystą do uroczy-
stości obywatelskich i kościelnych (za 
cztery dni przyjęcie arcybiskupa Popiela 
w Karczewie, bramy triumfalne, proce-
sje)”.(J.Wiercińska, Andriolli świadek 
swoich czasów, str.186.)

Ograniczając się tylko do tych formal-
nych kontaktów bardzo uprościlibyśmy 
charakter związków Andriolliego z Kar-
czewem. Artysta na stopie towarzyskiej 
spotykał się z księdzem Pyzalskim, będąc 
częstym gościem na plebanii, traktował to 
miejsce jako swoisty azyl.
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Była to skromna uroczystość. Zarząd 
Związku Kombatantów Rzeczypo-

spolitej Polskiej i Byłych Więźniów Poli-
tycznych zaprosił na nią wiceburmistrza 

Karczewa pana Stanisława Ilkowskiego, 
naczelnik Wydziału Oświaty, Organizacji 
i Nadzoru panią Ewę Kwasiborska, na-
czelnika Wydziału Spraw Obywatelskich 

Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 
pana Piotra Kwiatkowskiego, kierownika 
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej panią Bożenę Witak oraz burmistrza 
Karczewa Władysława Dariusza Łokietka.

Prezes koła karczewskiego ZKRPiBWP 
przed wręczeniem odznaczenia Władysła-
wowi Dariuszowi Łokietkowi podkreślił, 
że działacze koła zawsze mogą liczyć na 
pomoc ze strony Burmistrza Karczewa, 
który w stosunku do kombatantów odnosi 
się z wielkim szacunkiem starając się po-
móc w każdej sytuacji. Za wszelkie dzia-
łania na rzecz środowiska kombatanckiego 
Zarząd Główny Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więź-
niów Politycznych przyznał Władysławowi 
Dariuszowi Łokietkowi medal „Za Zasługi 
Dla Związku Kombatantów Rzeczypospo-
litej Polskiej i Byłych Więźniów Politycz-
nych”. Dekoracji medalem dokonał prezes 
koła karczewskiego ZKRPiBWP kapitan 
Tadeusz Grzanka.

Medal ustanowiono w maju 1965 na I 
Kongresie ZKRPiBWP w Warszawie. Od-
znakę stanowi krzyż metalowy, złocony, 

przypominający kształtem krzyż Orderu 
Virtuti Militari lecz bez kulek na zakoń-
czeniu ramion, o wymiarach 43x43 mm. 
Ramiona krzyża pokryte są granatową 
emalią ze złoconym obramowaniem. Śro-
dek krzyża wypełnia tarcza okrągła czer-
wono emaliowana z nałożonym srebrnym 
orłem. Tarcza otoczona jest kołem biało 
emaliowanym ze złoconym napisem: ZA 
ZASŁUGI DLA ZKRP i BWP. Między 
ramionami krzyża znajduje się złocony 
wieniec, w górnej części symbolizujący 
drut kolczasty, w dolnej - gałązki dębo-
we. Rewers krzyża gładki złocony. Medal 
jest nadawany za szczególne zasługi dla 
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych 
oraz za podejmowanie działań mających 
na celu utrwalania właściwych postaw pa-
triotycznych wśród mieszkańców.

Po uroczystości dekoracji przyszedł czas 
na wspomnienia kombatantów o ich szlaku 
bojowym. Należy pamiętać, że właśnie ta or-
ganizacja skupia żołnierzy frontowych, któ-
rym Polska zawdzięcza szczególnie dużo.

Krzysztof Kasprzak

Po pierwszej rundzie Mazur nie dość, 
że przewodził stawce w IV lidze to 

jeszcze szczycił się tytułem drużyny, któ-
ra w 17 spotkaniach mistrzowskich nie 
doznała (jako jedyna w lidze) porażki. Po 
okresie przygotowawczym, dobrej kondy-
cji finansowej klubu, udanych transferach 
i obiecujących meczach sparingowych 
kibice liczyli na dobrą II rundę i marzyli o 
awansie do zreformowanej II ligi.

Pierwszy „kubeł zimnej wody” na roz-
grzane głowy optymistów wylali piłkarze 
z Otwocka, którzy strzelili Mazurowi 
dwie bramki, zabrali trzy punkty i przo-
downictwo w tabeli. Wszystko miało być 
naprawione i „odbite z nawiązką” na in-
augurację sezonu w Karczewie w meczu z 
Koroną Ostrołęka. Skończyło się zaledwie 
remisem i to uratowanym w ostatniej chwi-
li. Mecz w Szydłowcu powinien pokazać, 
co jesteśmy warci - mówili kibice. Do 
ostatnich minut meczu nasi prowadzili 1:
0. Moment nieuwagi, utrata bramki i strata 
dwóch punktów. W Legionowie już w pią-
tej minucie meczu Mazur stracił bramkę i, 
jak się później okazało, przegrał 2:1, choć 
na minutę przed zakończeniem meczu był 
jeszcze remis. Trzy punkty zostały w Le-
gionowie. W środę 9 kwietnia na stadionie 

w Karczewie gościliśmy Pogoń Grodzisk. 
Wszyscy spodziewali się dobrej gry i 
pierwszego zwycięstwa. Nic się nie spraw-
dziło. Nasi zaprezentowali żałosną formę 
i zasłużenie przegrali 0:2, spadając na 

szóstą pozycję w tabeli. W nienajlepszych 
nastrojach Mazur pojechał szukać swojej 
szansy do Płońska na mecz z zajmującą 
ostatnie miejsce w tabeli Tęczą. Ci, którzy 
ten mecz oglądali, mówili, że zobaczyli 
odmienionego Mazura i bardzo chętnych 
do gry zawodników. Do zespołu powrócił 

po kontuzji Michał Słomski i młody Seba-
stian Olszanko. Nasi zdobyli dwie bramki i 
trzy punkty. Tydzień później w Warszawie 
pokonali drugi zespół Polonii 3:0.

Bilans początku rundy wiosennej jest 
tragiczny. Lider rozgrywek po I rundzie w 
siedmiu pierwszych spotkaniach zdobył 8 
punktów na 21 możliwych z bilansem bram-
kowym 8-8. Najstarsi karczewianie nie pa-
miętają tak słabego początku rundy wiosen-
nej. Po tych spotkaniach i stracie 8 punktów 
do lidera zapowiadany w przerwie zimowej 
awans do II ligi wydaje się mało realny.

Pocieszająca jest bardzo dobra posta-
wa drugiego zespołu grającego w klasie 
A. Młoda drużyna składająca się tylko z 
wychowanków Mazura trenowana przez 
Marcina Rzeszotka odniosła już dwa zwy-
cięstwa pokonując Junaka Warszawa 6:1 
i rezerwy Drukarza 5:0. Zdarzyły się też 
dwie porażki: z Advitem Wiązowna 1:2 i 
AON Rembertów 3:1, to zadecydowało, że 
Mazur II zajmuje aktualnie trzecie miejsce 
w tabeli, ale szanse na awans są duże. FŻ

KOMBATANCI PODZIĘKOWALI ZA POMOC

POGRZEBANE SZANSE

Polonia II – Mazur 0:3 (0:0) Bramki: 
Kłoskowicz (47) Olszynko (54) Jan-
kowski (70); Mazur: Pusek – Kłosko-
wicz (75 Chomicki), Słomski, Goło-
wicz, Jakubik, Dąbrowski, Niezgoda, 
Poszalski, Głąbicki (75 Zieliński), 
Jankowski (80 Zegarek), Olszynko (69 
Tlaga).
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NOWOŚCI W NASZYCH BIBLIOTEKACH 
Romanse historyczne 

Quick  Amanda „Rzeka tajemnic” - Aman-
da Oick jest autorką kilkudziesięciu powieści 
z czasów regencji i epoki wiktoriańskiej, 
pełnych zagadek, niebezpieczeństw i zmysło-
wości. Takim romansem jest również „Rzeka 
tajemnic” . Dwójka głównych bohaterów 
Anthony i Louisa podejrzewają arystokratę 
Hastingsa o ukrywanie strasznej tajemnicy. 
Oboje mają powody, by je ujawnić. Nawet za 
cenę śmiertelnego ryzyka…

Putney Mary Jo „Jedwabna tajemnica” 
- Książka „Jedwabna tajemnica” opowiada 
o miłości i szczęściu młodego małżeństwa. 
Do czasu…….. Żona Lorda Ross Carlisle, 
Julietta, z niewyjaśnianych powodów w 
rok po ślubie znika bez śladu. Ponownie 
spotykają się po dwunastu latach w pięknej 
i niebezpiecznej Persji. Lecz Ross ma do 
wypełnienia ryzykowną misję w sercu bez-
litosnej pustyni……

Balogh Mary „Po prostu miłość” - Mi-
strzyni pięknych, poruszających powieści, 
których akcja rozgrywa się w arystokratycz-
nych sferach. 

„Ona - skromna nauczycielka, z która ży-
cie nie obeszło się łaskawie.

On - bogaty hrabia, okrutnie doświadczo-
ny przez los. Spotykają się na pustej plaży, 
gdzie szukają samotności i zapomnienia. Od 
pierwszej chwili gwałtowne uczucie pcha 
ich ku sobie. Lecz każde z nich nosi w sercu 
zbyt  wiele bólu, by odważyć się pokochać 
raz jeszcze. 

Quinn Julia „Sekretny pamiętnik Miran-
dy Cheever” - „ 2 marca 1810- Dzisiaj się 
zakochałam” –te słowa zapisuje w swym 
sekretnym pamiętniku dziesięcioletnia Mi-
randa, kiedy młody hrabia Turner mówi, że 
pewnego dnia jej uroda dorówna inteligencji. 
Po kilku latach Miranda jest już piękną i in-
trygującą kobietą. Te lata tak łaskawe dla niej, 
okrutnie obeszły się z Turnerem. Wypalony i 
rozgoryczony poprzysiągł sobie , że nigdy się 

nie zakocha. Miranda jednak nie zapomnia-
ła, co wyznała kiedyś w pamiętniku. Wciąż 
myśli o mężczyźnie, którego obdarowała 
potajemnym uczuciem i jest zdecydowana 
zdobyć jego złamane serce. 

Z młodzieżowej półki

Cabot Meg „Kłamczucha w opałach” - Sie-
demnastoletnia Katie jest lubiana, przyjaźni 
się z najpopularniejszymi ludźmi w szkole 
i ma super chłopaka. A wszystko to dzięki 
kłamstwu – Katie na każdym roku kłamie jak 
z nut i świetnie na tym wychodzi. Do dnia, 
gdy niespodziewany powrót jej byłego przy-
jaciela wstrząśnie zbudowanym na fałszu 
światem Katie.

Dean Zoey „Amerykańska piękność”- Na 
topie 7 - Bestsellerowa seria nazwana „Plot-
karą w Hollywood”. Wydawana w 12 krajach 
i ekranizowana przez wytwórnię Universal.

Zbliża się koniec roku szkolnego i czas 
wakacyjnego szaleństwa. Nie wszyscy jed-
nak są w nastroju do zabawy: złamanego 
serca nie wyleczy nawet najlepsza impreza: 
Anna martwi się, że nie są z Benem tak blisko 
jak kiedyś. Na szczęście ma tysiąc zwariowa-
nych pomysłów na to jak go odzyskać, i pie-
niądze, dzięki którym wprowadzi je w życie. 
A Cammie za wszelką cenę chce rozwiązać 
pewną tajemnicę.

Harrison Lisi „ Zemsta klasowych pięk-
ności”- Elita - Dziewczyny z Octavian 
pakują najcieplejsze kaszmirowe płaszcze i 
wyruszają na klasową wycieczkę w góry. W 
sąsiedniej chacie mieszkają chłopcy z Briar-
wood, a to znaczy, że dziewczyny muszą 
zainteresować się prowadzoną przez Massie 
Tajną Akademią Całowania. 

Elita… Jedyną rzeczą trudniejszą niż się do 
niej dostać, jest w niej pozostać.

Ilona Zbyszyńska

Przeszło sześćdziesiąt lat temu w otwockim 
getcie i w pobliżu pałacu w Otwocku 

Wielkim miały miejsce zdarzenia, które do-
piero teraz ujrzały światło dzienne i znalazły 
swój fi nał. Do siedziby Zarządu Głównego 
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w 
Warszawie 17 stycznia 2008 roku zaproszono 
mieszkańca Karczewa, 85-letniego Stanisła-
wa Marczaka. Zaproszono też cztery inne 
osoby ze wschodnich terenów Polski, które 
także z narażeniem życia pomagały Żydom 
w czasie okupacji. Wszyscy oni zostali bar-
dzo uroczyście przyjęci, a izraelski generał, 
R. Jagiełło dokonał aktu wręczenia medali z 
okazji „Jubileuszu 60-lecia zwycięstwa nad 
nazistowskimi Niemcami i ich pomocnika-
mi”. Pana Marczaka odznaczono „Za zasługi 
w kultywowaniu pamięci o ludziach i ich 
czynach w walce o wolność podczas II Wojny 
Światowej”. Medal przyznało Stowarzyszenie 
Żołnierzy i Partyzantów Inwalidów Wojny z 
Nazistami w Izraelu, Związek Weteranów II 
Wojny Światowej w Izraelu i Ministerstwo 
Obrony Izraela. Pod dokumentem dołączo-
nym do medalu podpisał się m. in. Minister 
Obrony Izraela Szaul Mofaz. Odznaczeni 

uczestniczyli też w przyjęciu i długich roz-
mowach nie tylko o okropnościach wojny, 
okupacji i holocaustu, ale także o sprawach 
dnia codziennego

ŻYWNOŚĆ DO GETTA

Zwróciłem się do porucznika Stanisła-
wa Marczaka, aby opowiedział, za jakie 
działania w czasie okupacji został po la-
tach odznaczony.
Moja najbliższa rodzina ze strony mamy 

IZRAELSKIE ODZNACZENIE
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marzec 2008

- Tadeusz i Petronela Gajewscy - mieszkała 
w Otwocku blisko getta. Ciotka Petronel-
ka była siostrą mojej mamy i moją matką 
chrzestną. Wuj pomagał Żydom, a jedno-
cześnie odpłatnie dostarczał do getta cebulę, 

groch, mąkę i inne artykuły żywnościowe. 
Było to zajęcie niebezpieczne, ale wszyst-
kim się wydawało, że nie groziło utratą 
życia. Można było pomóc ludziom z getta i 
samemu zarobić na utrzymanie rodziny. Po 
pewnym czasie zaproponowano wujkowi 
dostarczanie żywych krów. Wówczas zo-
stałem zaangażowany do tej roboty. Byłem 
młody i według mojego krewnego bardzo 
dobrze się do wykonania tej pracy nada-
wałem. Krowę zakupiliśmy w Warszówce 
u pana Kurka i ja pod osłoną nocy przypro-
wadziłem ją do Otwocka i przekazałem w 
getcie umówionej osobie. Poczekałem kilka 
minut, odebrałam zawinięte w gazetę pie-
niądze i zaniosłem do domu krewnych.

Za kilka dni operacja została powtórzona, 
ale wystąpiły duże kłopoty. Kiedy zbliżałem 
się do getta, zauważyłem jakieś zamieszanie i 
głosy niemieckich żołnierzy. Zmieniłem trasę 
i żywy towar udało się przekazać umówionej 
osobie. Tym razem w obawie przed Niemca-
mi na pieniądze już nie czekałem. Wczesnym 
rankiem po zapłatę udał się wuj, ale został 
przez Niemców złapany i ślad o nim zaginął. 
Pozostawił żonę i trójkę dzieci w wieku 7, 10 
i 11 lat. Czesław już nie żyje, Ela mieszka 
w Warszawie, a chory Tadeusz w Otwocku. 
Ciotka czyniła starania, aby się dowiedzieć, 
co się stało i gdzie jej mąż jest więziony, ale 
te poszukiwania nie dały żadnych rezultatów. 
Później przyszły niepotwierdzone infor-
macje, że zginął w Majdanku wraz z tymi, 
którym dostarczał żywe krowy.

                                      Feliks Żebrowski 

Jak poinformował komendant Komisariatu Policji nadkom. Janusz Chodkiewicz, w 
Karczewie 30 marca o godzinie trzeciej nad ranem policjanci z Otwocka, po otrzy-

maniu informacji telefonicznej, zatrzymali na gorącym uczynku trzech mieszkańców 
Karczewa: Jaro- sława K. lat 19, 
Emila G. lat 33 i Łukasza D. lat 
21, którzy dewa- stowali maszt 
radarowy przy ulicy Mickie-
wicza. Wszyscy byli w stanie nietrzeźwym. Panowie ci wyrwali dwie płytki chodnikowe 
i tymi płytkami, trwale uszkodzili maszt radarowy. Wszyscy trzej zostali zatrzymani do 
wytrzeźwienia, a następnie usłyszeli zarzuty. Straty oceniono na kwotę siedmiu tysięcy 
siedmiuset złotych. Czyn ten został zakwalifi kowany jako czyn chuligański. Zatrzymani 
przyznali się do winy. Policja złożyła wniosek o tryb przyspieszony. Prokuratura jednak 
wniosku nie zatwierdziła i oddała ich samoukaraniu. W tym przypadku kara wynosi jeden 
rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata, nadzór kuratora oraz pokrycie strat. 
Kara oczywiście jest dość niska, bo oprócz pokrycia strat, co jest oczywiste, powinna być 
zasądzona odpowiednio odstraszająca od takich czynów kara fi nansowa. Należy mieć 
nadzieję, że tym razem było to tylko ostrzeżenie dla innych. (red)

W środę 12 marca 2008 r.
z wielkim żalem pożegnaliśmy

ś.p.

Adolfa Bąka
Zasłużonego działacza organizacji kombatanckich

Wyrazy głębokiego współczucia
RODZINIE I NAJBLIŻSZYM

składają
Burmistrz Karczewa 

oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Karczewie

Wyrazy głębokiego współczucia

Panu Zdzisławowi Niedziółce
Pracownikowi Urzędu Miejskiego w Karczewie

z powodu śmierci

Ojca
składają Burmistrz Karczewa

oraz
Koleżanki i Koledzy z Urzędu Miejskiego w Karczewie

IZRAELSKIE ODZNACZENIE
ZAPŁACĄ 

ZA ZDEWASTOWANY RADAR

W dniu 12 marca 2008 r. odszedł od nas 

Pan Adolf Bąk
społecznik, wieloletni współpracownik pomocy społecznej w Karczewie.

Zawsze był mu bliski los ludzi starszych,
schorowanych, pozostających w ubóstwie.

Dopominał się o pomoc nie tylko dla kombatantów swojego związku,
ale dla wszystkich, którzy znaleźli się w potrzebie.

Bardzo będzie go nam brakowało.
W imieniu własnym i całego zespołu Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie

składam Rodzinie Pana Adolfa wyrazy szczerego współczucia.

                                                                                                          Bożenna Witak
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Firma produkcyjna z okolic Karczewa zatrudni na stanowiska:
• Drukarz
• Pakowacz/pakowaczka
• Kontroler jakości
• Specjalista ds. logistyki (Kupiec)
• Specjalista ds. Sprzedaży (Handlowiec)

Zainteresowane osoby prosimy o wysyłanie CV 
oraz Listu Motywacyjnego

na adres: sekretariat@mpack.com.pl 
lub o kontakt pod numerem komórkowym 666 649 359/ 608 437 505
(Prosimy o dopisanie klauzuli:  wyrażam zgodę na przetworzenie 
moich danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie 
Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z 
późniejszymi zmianami)

OGŁOSZENIE
Burmistrz Karczewa informuje, że do dnia 30.05.2008 r. w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Karczewie można zgłaszać pary, które obchodziły 
już pięćdziesiątą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego, i chciałyby 
otrzymać medal za długoletnie pożycie małżeńskie.
Wymagane dokumenty: skrócony 
odpis aktu małżeństwa oraz ważne 
dowody osobiste.  

Wydział Oświaty Organizacji i Nadzoru
Urzędu Miejskiego w Karczewie

ogłasza konkurs
„GMINA KARCZEW W KWIATACH – 2008 R”

Jest to konkurs pod patronatem Burmistrza Karczewa, w którym 
mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Gminy. Termin zgłoszeń 
indywidualnych upływa 11 lipca 2008 roku.
Ogłaszamy już trzecią edycję konkursu na najładniej ukwiecone 
balkony, przydomowe ogródki, budynki użyteczności publicznej, 
osiedla mieszkaniowe o nagrodę Burmistrza Karczewa.
Karta zgłoszenie udziału w konkursie wraz z regulaminem do 
pobrania w: Urzędzie Miejskim w Karczewie, ul. Warszawska 28 
/BOM – hol główny – parter/.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w kon-
kursie.

Organizatorzy

BURMISTRZ KARCZEWA
RADA MIEJSKA W KARCZEWIE

MIEJSKO – GMINNY ZARZĄD PSL
RADA SOŁECKA WSI GLINKI

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY
W KARCZEWIE

zapraszają na
GMINNE ŚWIĘTO LUDOWE

11 maja 2008 r.
we wsi GLINKI

W programie
Godz.1330 – Uroczysta Msza Św. w intencji ROLNIKÓW 
w Kościele Parafialnym p.w. Św. Izydora w Ostrówcu
(Estrada przy Szkole Podstawowej w Glinkach)
Godz.1530 - Otwarcie uroczystości
Koncert Orkiestry Dętej przy OSP w Karczewie
Amatorskie występy artystyczne
Godz. 1700 - Program satyryczny w wykonaniu kabaretu
„MASZTALSCY”
Godz.1800 – Koncert  zespołu disco – dance „TOP ONE”
Godz.1900 – Zabawa taneczna z udziałem zespołu muzycznego
„KOMETA”
Godz.2400 - Zakończenie imprezy
oraz
różne kiermasze ,mała gastronomia i inne niespodzianki

BURMISTRZ KARCZEWA
RADA MIEJSKA W KARCZEWIE

PARAFIA p.w. ŚW. WITA
MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY

ORKIESTRA OSP W KARCZEWIE
zapraszają 03.05.2008r. do uczestnictwa w obchodach

217 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
Porządek uroczystości
Godz.  12.00 - Zbiórka grup sztandarowych przed budynkiem OSP 

w Karczewie i utworzenie pocztu sztandarowego
Godz. 12.15 - Przemarsz pocztu sztandarowego do Kościoła
Godz.    12.30 - Uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny 
           w Kościele Parafialnym p.w. Św. Wita w Karczewie
Godz.  13.30 - Uroczystość Patriotyczna przed Pomnikiem Orła 

Białego na Rynku Zygmunta Starego w Karczewie, 
           w tym:
- Ustawienie pocztów sztandarowych przy Pomniku
- Wystąpienia okolicznościowe
- Składanie kwiatów

Po uroczystości - Przemarsz pocztów sztandarowych przed 
budynek OSP
Rozwiązanie pocztów sztandarowych
Koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej
Ochotniczej Straży Pożarnej w Karczewie

OGŁOSZENIE
Informujemy o możliwości skorzystania z dofinansowania na 

usunięcie wyrobów zawierających azbest.
Osoby fizyczne, które nie są przedsiębiorcami, a zamierzają usunąć 

z terenu swoich nieruchomości wyroby zawierające azbest, powinny 
w terminie do 15 listopada br. złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców 
Urzędu Miejskiego w Karczewie stosowny wniosek, i po usunięciu 
wyrobów azbestowych dostarczyć do UM wymagane dokumenty.

Ustalona wysokość dofinansowania wynosi 80 % kosztów ponie-
sionych przy usuwaniu wyrobów. Kwota ta jest wypłacana w roku 
następującym po roku, w którym został złożony wniosek.

Druki niezbędnych dokumentów i treść regulaminu dostęp-
ne są w Biurze Obsługi Mieszkańców lub na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Karczewie (BIP - poradnik interesanta).
Dodatkowe informacje w powyższej sprawie są udzielane w Wydziale 
Rozwoju Gospodarczego i Strategii (pok. Nr 44) tel. (0 22) 780 65 16 
wew. 107.

OGŁOSZENIE
Opiekunowie Zespołu Taneczno - Wokalnego „Gębule” zapraszają 
przedszkolaków oraz uczniów kl. I-III na zajęcia zespołu. Zajęcia 
odbywają się w każdy poniedziałek i piątek od godz. 16.30.
W zajęciach mogą uczestniczy wszystkie dzieci bez względu na 
swoje zdolności wokalne.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek

mailto:sekretariat@mpack.com.pl
http://www.bip.karczew.pl/public/?id=76793

