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Święto Ludowe w Glinkach
Szczególną atrakcją miał być kabaret „Masztalscy” - zespół 
stworzony przez redaktorów Polskiego Radia w Katowicach 
- Jerzego Ciurloka „Ecika” i Aleksandra Trzaskę „Masztalskiego”. 
Kabaret powstał w Polskim Radiu przed 20 laty i przejął zasady 
przekazywania humoru od najstarszego i najpopularniejszego w 
okresie powojennym śląskiego gawędziarza Stanisława Ligonia 
zwanego „Karlikiem z Kocyndra”. Ligoń twierdził, że: wic, czyli 
kawał musi być krótki, dobrze opowiedziany (dobrze sprzedany) 
i mieć nieoczekiwane zakończenie. Dzisiaj, każdemu wydaje się, 
że potrafi  opowiadać kawały. Jednak istotą dobrego humoru jest 
to, że trzeba nauczyć się śmiać z siebie samego, nie robiąc innym 
szkody moralnej.                    

                                                                                  Więcej str. 6-7

Małe Euro w polskim gronie
IV edycja zawodów była dużym sukcesem młodych piłkarzy Ma-
zura i ich trenera. Szkoleniowiec naszych piłkarzy - Artur Kolator 
- nie krył zadowolenia z osiągniętego sukcesu. – Chłopcy pokazali 
się z dobrej strony i udowodnili, że w przyszłości można na nich 
liczyć - powiedział na zakończenie. Trener Zagłębia z uśmiechem 
na twarzy zadowolony ze zwycięstwa stwierdził, że jeszcze nigdy 
nie spotkał się z tak luksusowymi warunkami, jakie zapewnili 
gospodarze. Komplementował też gospodarzy za bardzo dobrą 
organizację imprezy. .

Więcej str. 9

Strażackie świętowanie
Dla miłośników orkiestr dętych była to naprawdę wspaniała 
uczta. Orkiestry dęte z Bytomia, Nadarzyna, Kask, Poddębic, 
Siedlec i Karczewa zaprezentowały wspaniały program. Trzeba 
przyznać, że muzycy z bytomskiej orkiestry byli klasą dla siebie 
i niezaprzeczalną gwiazdą niedzielnego koncertu. Ale gwiazd na 
karczewskiej estradzie było więcej. Z orkiestrą z Kask wystąpili 
artyści Teatru Wielkiego Grażyna Kępska (sopran), zaprzyjaźniony 
już z Karczewem Robert Dymowski (bas, baryton), Bogdan 
Kuźmiuk (tenor) oraz Wiesław Bednarek (baryton)

.Więcej str. 8
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imieniu władz miasta Burmistrz Kar-
czewa Władysław Dariusz Łokietek oraz 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kar-

czewie Danuta Żelazko.
Trzeciomajowe spotkanie zakończyło 

się bardzo krótkim koncertem orkiestry 
dętej OSP w Karczewie. Zapewne była 
to wina pogody, ale koncertu, który tym 
razem nie stał na najwyższym poziomie, 
wysłuchała niewielka grupa mieszkań-
ców Karczewa.(KK)

Rocznica uchwalenia Konstytucji 
Trzeciego Maja jest w Karczewie 

obchodzona bardzo uroczyście. Tak 
jak w latach ubiegłych trzeciomajowe 
obchody rozpoczęły się Mszą św., w 
której uczestniczyli przedstawiciele or-
ganizacji społecznych, kombatanckich, 
delegacje szkół oraz delegacja władz 
miejskich.

Po Mszy św. delegacje przeszły przed 
pomnik Orła Białego gdzie nastąpiła 
druga część uroczystości. Przewod-
nicząca Rady Miejskiej w Karczewie 
Danuta Żelazko przemawiając u stóp 
pomnika powiedziała między inny-
mi: „Dziś mija 217 lat od uchwalenia 

Konstytucji Trzeciego Maja. Fakt, że 
przez tak długi czas trwa o niej pamięć 
świadczy, że na trwałe wpisała się w 
historię Państwa, Narodu Polskiego 
i naszej Ziemi. Uczestnicząc od lat w 
tej uroczystości zapamiętaliśmy już 
niektóre daty i fakty związane z tym 
doniosłym wydarzeniem dla naszej 
Ojczyzny.” Przewodnicząca Rady Miej-
skiej przypomniała wydarzenia związa-
ne z tamtym okresem, a dziejące się na 
terenie gminy Karczew. Przypomniała 
postać Franciszka III Bielińskiego, czło-
wieka, który współpracował z Komisją 
Edukacji Narodowej, który był jednym 
z tych, którzy pracowali nad Konstytu-

cją w Stronnictwie Królewskim. Koń-
cząc swoje wystąpienie powiedziała: 
„…dzisiaj w dniu uchwalenia Konsty-

tucji, wielkiego patriotycznego dzieła, 
z miłością patrzmy na Ojczyznę, nie 
tylko w skali całego Kraju, ale również 
patrzmy z miłością na naszą Karczew-
ską Ziemię.”

Doniosłym momentem Trzeciomajo-
wej manifestacji było złożenie wiązanek 
kwiatów. Jako pierwsi kwiaty złożyli w 

Z PATRIOTYCZNEGO OBOWIĄZKU
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 ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA

Sesja, podczas której radni mieli zde-
cydować o tym, czy Burmistrzowi 

Karczewa Władysławowi Dariuszowi 
Łokietkowi udzielić absolutorium, czy też 

nie, odbyła się 29 kwietnia. Poprzedzają-
ca udzielenie burmistrzowi absolutorium 
opinia Regionalnej Komisji Obrachunko-
wej, dotycząca wykonania budżetu za rok 
2007, okazała się bardzo pozytywna. W tej 
sytuacji radni nie powinni mieć problemu z 
podjęciem decyzji, ale sytuację skompliko-
wała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej 
w Karczewie.

Podjęcie uchwały absolutoryjnej odbywa 
się na wniosek sformułowany przez komi-

sję rewizyjną, którego zabrakło. Okazało 
się, że radni z Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Karczewie nie byli w stanie 
wypracować swojej opinii i przedstawić jej 

pozostałym 
radnym. W 
tej sytuacji 
Przewodni-
cząca Rady 
M i e j s k i e j 
Danuta Że-
lazko została 
postawiona 
w bardzo 
trudnej sy-
tuacji. Po 
konsultacji z 
prawnikiem 
wprowadziła 
jednak do 
porządku ob-
rad uchwałę 
absolutoryj-

ną. Prawnik uznał, że komisja rewizyjna 
swoimi działaniami nie może uniemoż-
liwiać całej radzie wywiązywania się ze 
swoich zadań, czyli podejmowania uchwał, 
a w tym również uchwały absolutoryjnej. W 
tej sytuacji zdaniem prawnika, przy braku 
wniosku komisji rewizyjnej dotyczącego 
absolutorium, przewodnicząca powinna 
skierować wniosek uchwały absolutoryjnej 
pod obrady.

W dyskusji głos zabrał radny Robert 

Pawlik stwierdzając, że w ubiegłym roku 
głosując za absolutorium dał burmistrzowi 
kredyt zaufania, którego ten nie zaprzepa-
ścił. Stwierdził, że dla niego jest ważna 
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
a ponieważ ta opinia jest pozytywna, więc 
będzie głosował za udzieleniem burmi-
strzowi absolutorium.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta 
Żelazko, przed głosowaniem oświad-
czyła, że ona także głosować będzie za 
udzieleniem burmistrzowi absolutorium. 
Podkreśliła, że zaplanowane inwestycje 
zostały wykonane. Wskazała na aktywność 
inwestycyjną gminy w minionym roku i w 
roku bieżącym.

W głosowaniu jedynie radni Marek 
Płaczek i Jacek Sawczuk byli przeciwni 
udzieleniu absolutorium Burmistrzowi 
Karczewa Władysławowi Łokietkowi. 
Od głosu wstrzymali się radni Krzysztof 
Skwarek i Piotr Cygan.

Uchwała została podjęta, ale nie wiado-
mo, jak zachowa się nadzór prawny. Może 
zaistnieć sytuacja, że uchwała zostanie 
unieważniona i trzeba będzie jeszcze raz 
podejmować ten temat. To już nie jest 
takie istotne. Ważne jest, że radni zdecy-
dowaną większością głosów, pozytywnie 
ocenili burmistrza Dariusza Łokietka. 
Może świadczyć to także o zwycięstwie 
myślenia o interesie gminy nad myśleniem 
partyjnym.

Krzysztof Kasprzak

Uroczystość mianowania na kolejny 
stopień wojskowy rozpoczął mo-

dlitwą proboszcz parafii p.w. św. Wita 
w Karczewie ks. Wiesław Nowosielski. 
Ksiądz proboszcz przypomniał, że Zie-
mia Karczewska zapisała piękne karty 
patriotyzmu.

Decyzję Ministra Obrony Narodowej 
odczytał komendant WKU w Garwolinie 
płk Mirosław Łyżwa. Zgodnie z tą de-
cyzją mianowani na stopień porucznika 
zostali podporucznicy: Janina Kowal-
czyk, Helena Laskus, Zofia Sychowiec, 
Edward Szumski, Marian Żelazko. 
Następnie pułkownik Łyżwa wręczył 
nowo mianowanym porucznikom Akty 
Mianowania stwierdzające przyznany 
stopień. Oczywiście wszystkim serdecz-
ne gratulacje złożył Burmistrz Karczewa 
Władysław Dariusz Łokietek wręczając 

bukiety kwiatów. 
Gratulacje złożyła 
także Przewodni-
cząca Rady Miej-
skiej w Karczewie 
Danuta Żelazko. 
Życzyła nowym 
p o r u c z n i k o m 
przede wszystkim 
zdrowia.

U r o c z y s t o ś ć 
zakończyła się 
wspomnieniami 
snutymi przy po-
częstunku przy-
gotowanym przez 
p r a c o w n i k ó w 
Urzędu Miejskie-
go w Karczewie. 
(red)

KOMBATANCI AWANSOWALI
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Na początku roku spotkał mnie kolega 
Janusz Olszewski, z którym chodziłem 

do Szkoły Podstawowej i razem robiliśmy 
maturę w Technikum we Wrocławiu. Za-
pytał, czy chciałbym wziąć udział w „spo-
tkaniu po latach”. Chcemy, 
aby spotkali się wszyscy, 
którzy w roku 1953 ukoń-
czyli Szkołę Podstawową 
w Karczewie - powiedział. 
Wyraziłem oczywiście zgo-
dę i od razu zgłosiłem wiele 
wątpliwości (przecież to było 
55 lat temu), które Janusz 
bardzo szybko i łatwo roz-
wiał. Karkołomnego przed-
sięwzięcia zorganizowania 
imprezy podjęły się Barbara 
(Okońska) Majewska, Da-
nuta (Skorupska) Łokietek i 
Leokadia (Olszanko) Kutko, 
a ja im będę tylko pomagał 
- powiedział Janusz.

Czym bliżej daty (19 
kwietnia) tym  bardziej nie-
pokoiłem się o przebieg tego 
niecodziennego spotkania. 
Oczywiście nie wziąłem pod 
uwagę faktu, że komitet or-
ganizacyjny cały czas 
pracował i dogrywał 
wszystkie najdrob-
niejsze szczegóły. Dla 
mnie największą nie-
spodzianką było to, że 
chęć udziału wyraziło 
prawie 3/4 kończących 
szkołę w 1953 roku. 
Wychowawczynią kla-
sy VIIa była wówczas 
Maria Mądrzyk - nieza-
pomniana nauczycielka 
przyrody, a klasy VIIb 
nauczycielka języka 
polskiego Helena Po-
piel. W tym miejscu 
pragnę dodać, że pod 
koniec lat 60-tych pani 
Mądrzyk pracowała 
jako nauczycielka bio-
logii w szkole nr 2 w Karczewie. Obecne 
spotkanie odbyło się bez naszych nauczy-
cieli. Ostatni z nich, ks. Andrzej Luft od-
szedł do wieczności w wieku 86 lat dnia 17 
marca 2008 roku, o czym obszernie pisałem 
w kwietniowym numerze „Głosu”. Okazało 
się, że inspiracją do zorganizowania takiego 
spotkania było zdjęcie grupowe zrobione na 
zakończenie nauki w roku 1953 i niewątpli-
wie - internetowy portal „Nasza Klasa”.

To, że ten portal robi zawrotną karierę 
wszyscy choć odrobinę obeznani z Interne-

tem doskonale wiedzą. Jeden z jego twór-
ców, 23 letni student informatyki z Wrocła-
wia Maciej Popowicz nawet nie przypusz-
czał, że utworzony 11 listopada 2006 roku 
portal zrobi z niego (w ciągu zaledwie roku) 

najbogatszego studenta w Polsce. 
Nasze spotkanie rozpoczęło się w ko-

ściele św. Wita w Karczewie, gdzie została 
odprawiona msza w intencji nas i naszych 
nauczycieli. Po eucharystii przed kościołem 
pierwsze rozmowy, serdeczne powitania, 
zdziwienia i rozpoznawanie. Szczególnie 
tych, których nie widziało się 40 czy 50 lat. 
Wiele osób mieszka w Karczewie i tu z roz-
poznaniem nie było kłopotów. Najtrudniej 
było przypisać nazwisko do tych postaci, 
które od lat mieszkają w innych częściach 

SPOTKANIE PO LATACH
Polski, wiele kilometrów od Karczewa i 
rzadko odwiedzają miejsce swego uro-
dzenia. Zanim doszliśmy do „Rokoli” już 
każdy wiedział, „kto jest kto”.

Na początku każda pani została obdaro-
wana czerwona różą. Panie 
zaś odwdzięczyły się panom 
czerwonym świecącym ser-
duszkiem przypinanym do 
klapy marynarki. Jeszcze 
tylko serdeczne powitanie 
przez organizatorów, a 
później (przy obficie zasta-
wionym stole) rozmowy, 
wspomnienia i wspólne 
śpiewanie (nie trudno prze-
widzieć) przebojów sprzed 
lat – „Bella, Bella Donna”, 
„Gdybym miał gitarę”, 
„Mały biały domek” i oczy-
wiście „Ułani” oraz „Jak 
długo w sercach naszych”. 
Śpiewnik z - odpowiednio 
dużymi literami - zawierał 
przeszło czterdzieści melo-
dii, które przed laty były na 
topie, a my je śpiewaliśmy, 
przy ich dźwiękach tań-
czyliśmy i bawiliśmy się, 

z nimi wiążą się naj-
przyjemniejsze chwile 
młodości. Wspomnie-
niom - przy umiarko-
wanej liczbie toastów 
- nie było końca. 
Zrobione też zostały 
pierwsze przymiarki 
do spotkania na 60 
- cio lecie z myślą o 
zgłoszeniu tego faktu 
do księgi Guinnessa. 
Większość wytrwała 
do białego rana. Kil-
kanaście dni po tym 
spotkaniu zrobiłem 
telefoniczną sondę 
dotyczącą tego wyda-
rzenia. Na osiem za-
pytanych osób siedem 
oceniło organizację i 

całe spotkanie najwyższą szkolną oceną. 
Tylko jeden z panów (żartując oczywi-
ście) miał zastrzeżenia do muzyki, przy 
której tańczyliśmy – nie było szybkich 
„kawałków”, ale zachwycił się pamiątką 
w postaci półgodzinnej muzyczno-foto-
graficznej prezentacji ze spotkania. 

Podpisany pod tym tekstem był uczestni-
kiem spotkania i ukończył Szkołę Podsta-
wową im. Bolesława Prusa w Karczewie w 
roku 1953.

Feliks Żebrowski
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Za rok Konkurs Wiedzy o Mieście i 
Gminie Karczew „Moja Mała Ojczy-

zna” o Puchar Burmistrza organizowany 
przez Towarzystwo Przyjaciół Karczewa, 
Gimnazjum im. Bolesława Prusa i Stowa-
rzyszenie Dzieci Prusa będzie obchodził 
dziesiąte urodziny. Celem 
konkursu jest wzbogacenie 
wiedzy o historii, tradycji 
i kulturze gminy Karczew, 
poszerzenie wiedzy o lo-
kalnych władzach admini-
stracyjnych i propagowanie 
wśród młodzieży postaw 
lokalnego patrioty. Konkurs 
składa się z dwóch etapów. 
I szkolny organizują we wła-
snym zakresie nauczyciele, 
którzy wyłaniają reprezen-
tację danej szkoły składającą 
się z trójki najlepszych. Etap 
II (międzyszkolny) przepro-
wadzany jest tradycyjnie 
w Publicznym Gimnazjum. 

W tym roku startowało pięć drużyn 
reprezentujących szkoły podstawowe w 
gminie. Drużyny pracowały zespołowo. 
Z odpowiedzią m. in. na pytanie zawarte 
w tytule uczniowie nie mieli kłopotów i 
poprawnie odpowiedzieli, że Andriolli zo-
stał pochowany w Nałęczowie. Po części 
eliminacyjnej do finałowej rozgrywki za-
kwalifikowały się dwie najlepsze drużyny 
z Nadbrzeża i Sobiekurska. Po raz kolejny 
zwycięstwo odniosła drużyna z Nadbrzeża 
w składzie Łukasz Kozłowski i Mateusz 

GDZIE ZOSTAŁ POCHOWANY ANDRIOLLI?
Kępka, przygotowana przez nauczycielkę 
Urszulę Ankiewicz. Drugie miejsce zajęli 
uczniowie z Sobiekurska - Magdalena 
Cieślak, Michał Młot, i Sylwia Sadowska 
przygotowani przez nauczycielkę Alek-
sandrę Włodarek. Trzecią pozycję zdobyła 

drużyna Szkoły Podstawowej w Glinkach 
w składzie: Kacper Buzuk, Monika Sta-
wikowska i Dominik Fijka, przygotowani 
przez nauczycielki: Joannę Kraszewską– 
Gołebiowską i Barbarę Michałowską.

Dyplomy za uczestnictwo otrzymali z 
rąk Przewodniczącej Rady Miejskiej Da-
nuty Żelazko wszyscy uczestnicy imprezy. 
Dyplomy i puchary dla trzech pierwszych 
zespołów od Burmistrza Karczewa oraz 
nagrody rzeczowe dla zwycięzców fundo-
wane przez Stowarzyszenie Dzieci Prusa 

zostaną wręczone podczas Dni Karczewa.
Imprezę uświetniły występy artystycz-

ne. Uczniowie z Sobiekurska przestawili 
piękny pokaz multimedialny związany 
z historia i teraźniejszością ich wsi. Zaś 
uczniowie z Glinek z okazji zbliżającej 

się dwusetnej rocznicy bitwy 
pod Ostrówkiem pokazali 
naradę sztabową u gen. 
Michała Sokolnickiego po-
przedzającą zwycięską wal-
kę z Austriakami. Zwracały 
uwagę widzów piękne stroje 
z epoki i duża dramaturgia 
widowiska. Obie scenki hi-
storyczne bardzo się podoba-
ły, a wykonawcy otrzymali 
wielkie brawa. W zgodnej 
opinii gości konkursu jak i 
nauczycieli zmagania stały 
na wysokim poziomie, a 
większość pytań była trudna 
i wymagała dużego wysiłku 
intelektualnego uczestników.

Konkurs wiedzy przygotowali i przepro-
wadzili nauczyciele gimnazjum: Grażyna 
Trzaskowska, Igor Podeszfiński i Mag-
dalena Godlewska oraz członkowie TPK: 
Feliks Żebrowski, Ewa Szlichcińska i Sta-
nisław Urbaniak.

Organizatorzy bardzo dziękują Dyrektor 
Gimnazjum Ewie Lasockiej za serdeczne 
przyjęcie uczniów (drużyny i ich kibiców) 
ze wszystkich szkół podstawowych w gmi-
nie i pomoc w zorganizowaniu konkursu.

Feliks Żebrowski

Zapewne nie ma w Karczewie mieszkań-
ca, który by powiedział, że chce by jego 

miasto było zaniedbane, brudne, szare. Nie 
ma także mieszkańca, który by oświadczył, 
że nie zależy mu na pięknej zieleni zdobiącej 
ulice Karczewa. Wszyscy chcemy żeby było 
ładnie. Tymczasem… tymczasem praktyka 
jest jakże odmienna od słownych deklaracji.

Miasto Karczew stopniowo zmienia swoje 
oblicze. Pojawiają się nowe kwietniki, traw-
niki są systematycznie koszone, sadzone są 
nowe krzewy ozdobne. Ale właśnie te nowe 
nasadzenia stwarzają pokusę dla niektórych 
mieszkańców. Często to, co w dzień zajmu-
jący się zielenią miejską pracownicy Grupy 
Remontowej sadzą, w nocy niektórzy z 
naszych mieszkańców przesadzają na swoje 
posesje. Tak giną z kwietników sadzonki 
kwiatów, tak poginęły zasadzone krzewy. 
Oczywiście pracownicy Grupy Remontowej 
dosadzają, ale czy na tym ma polegać nasza 
wspólna dbałość o wygląd miasta. Takie za-
bieranie sadzonek z miejskich trawników, to 
okradanie nas wszystkich.

O tym, że nie wszyscy chcą, by w Karcze-
wie było ładnie świadczą także małe, lokalne 
wysypiska śmieci na obrzeżach naszego 
miasta. Na ich podstawie można z łatwością 

stwierdzić, do kogo one należą. Często 
w wyrzuconych śmieciach znajdują się 
zużyte podpisane zeszyty, rachunki, czy 
stare, świąteczne kartki pocztowe z ży-
czeniami. Moim zdaniem namierzenie 
tych, którzy zaśmiecają przyległy do 
Karczewa las nie jest trudno. Szkoda, że 
policja nie traktuje tego jako prioryteto-
wego zadania. Zapewne dla karczewskich 
służb mundurowych łatwiej zatrzymać 
pijanego kierowcę i wlepić mu mandat 
niż złapać osobę wyrzucającą śmieci do 
lasu.

Na służby mundurowe w walce ze 
śmieciarzami nie ma niestety co liczyć, 
ale przecież ci, którzy zaśmiecają teren 
dookoła Karczewa, należą do mniejszo-
ści, zacznijmy wszyscy walczyć z nimi, 
miejmy po prostu oczy szeroko otwarte i 
nie bójmy się protestować. Karczew nie 
musi być miastem brudnym. Wszystko 
jednak zależy w dużej mierze od nas 
samych.

Krzysztof Kasprzak
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ŚWIĘTO LUDOWE 
W GLINKACH

W tym roku gospodarzami Święta 
Ludowego była Rada Sołecka 

oraz sołtys wsi Glinki. Pogoda organi-
zatorom dopisała, więc nic dziwnego, 
że zabawa była wspaniała. Po Mszy 
świętej, w której rolnicy oraz przed-
stawiciele władz lokalnych i zapro-
szeni goście modlili się o pomyślność 
mieszkańców wsi, druga, świecka 
część uroczystości odbyła się w Glin-
kach na estradzie ustawionej przy 
szkole podstawowej.
Na estradzie stanęły poczty sztan-
darowe organizacji ludowych i 
ochotniczych straży pożarnych. 
Zwracając się do zebranych rolni-
ków Burmistrz Karczewa Włady-
sław Dariusz Łokietek powiedział: 
„Jestem świadomy, że tegoroczne 
Święto Ludowe odbywa się w czasie, 
kiedy warunki życia w Polsce są dla 
wielu ludzi nadal bardzo trudne. 
Środki unijne są jeszcze w zbyt małym 
stopniu szeroko dostępne dla śro-
dowiska wiejskiego. Brakuje nadal 
odpowiedniej, pełnej informacji oraz 
pomocy przy opracowaniu wniosków. 
Procedury pozyskiwania środków 
unijnych są wciąż zbyt skompliko-
wane i to wcale nie ze względów na 
procedury narzucone przez Unię 
Europejską, ale przez naszą krajową 
administrację. Tak być nie powinno.” 
Przypomniał ważne dla wsi inwesty-
cje, które w 2008 roku będą realizo-
wane. Podkreślił jednak, że mimo 
posiadanych przez gminę środków 
fi nansowych na budowę chodników 
wzdłuż dróg powiatowych na terenie 
wiejskim, powiat, w swoim budżecie 
na ten cel pieniędzy nie przewidział. 
Życzenia rolnikom, z okazji Święta 
Ludowego, przekazała przewodni-
cząca Rady Miejskiej Danuta Że-
lazko. Przypomniała ona historię tej 
uroczystości ludowej oraz znaczenie 
jej w życiu wsi.
Festyn ludowy w Glinkach uświetni-
ła swoim występem Orkiestra OSP w 
Karczewie. Występ został przyjęty 
oklaskami, chociaż nie zabrakło 
słów krytycznych. Wiele osób ko-
jarzy orkiestry dęte z repertuarem 
marszowym, tymczasem orkiestra 
karczewska spróbowała swoich sił w 
trochę innym, teoretycznie lżejszym 
repertuarze.
Bardzo interesująca natomiast była   
inscenizacja historyczna przygoto-
wana  przez młodzież z miejscowej 
szkoły. Młodzi aktorzy przedstawili 
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ŚWIĘTO LUDOWE 
W GLINKACH

kulisy bitwy pod Ostrówkiem. Ubra-
ni w stroje z epoki zagrali świetnie 
swoje role, nic dziwnego, że występ 
nagrodzony został gromkimi okla-
skami.
Szczególną atrakcją miał być kaba-
ret „Masztalscy” - zespół stworzony 
przez redaktorów Polskiego Radia w 
Katowicach - Jerzego Ciurloka „Eci-
ka” i Aleksandra Trzaskę „Masztal-
skiego”. Kabaret powstał w Polskim 
Radiu przed 20 laty i przejął zasady 
przekazywania humoru od najstar-
szego i najpopularniejszego w okresie 
powojennym śląskiego gawędziarza 
Stanisława Ligonia zwanego „Karli-
kiem z Kocyndra”. Ligoń twierdził, 
że: wic, czyli kawał musi być krótki, 
dobrze opowiedziany (dobrze sprze-
dany) i mieć nieoczekiwane zakoń-
czenie. Dzisiaj, każdemu wydaje się, 
że potrafi  opowiadać kawały. Jednak 
istotą dobrego humoru jest to, że trze-
ba nauczyć się śmiać z siebie samego, 
nie robiąc innym szkody moralnej.
Program przedstawiony przez 
„Masztalskich” podobał się pra-
wie wszystkim wzbudzając salwy 
śmiechu, choć trzeba przyznać, że 
tematyka dowcipów była nazbyt 
jednorodna i oscylowała wokół 
spraw damsko-męskich. Gdy jedni 
się śmieli do łez, inni czuli się zaże-
nowani. Fakt pozostaje faktem, że 
większość dowcipów nie nadawała 
się do prezentowania ich przy nielet-
niej widowni.
Furorę natomiast zrobił najstarszy 
polski zespół dyskotekowy „TOP 
ONE”. Zespół istnieje już  ok. 20 
lat. Od samego początku istnienia 
jej fi larem, wokalistą i głównym 
kompozytorem jest Paweł Kuchar-
ski. Oprócz niego w skład zespołu 
wchodzą klawiszowcy - Dariusz 
Zwierzchowski i Emil Jeleń. Pod-
czas występu tego zespołu przed es-
tradą wiele osób zaczęło tańczyć.
Festyn w Glinkach, przygotowany 
przez Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Karczewie, należy za-
liczyć do udanych imprez. Było 
wesoło, świątecznie i słonecznie. 
Ponieważ właściciele małej gastrono-
mii postanowili sprawdzić zasobność 
portfeli mieszkańców wiosek gminy 
Karczew, nic dziwnego, że goście byli 
raczej trzeźwi i bawili się wspaniale 
do późnych godzin nocnych.
 

Krzysztof Kasprzak
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STRAŻACKIE ŚWIĘTOWANIE

Dwudniowe strażackie święto rozpo-
częło się nad Moczydłem Powiato-

wymi Zawodami Sportowo – Pożarniczy-
mi. Ponieważ pogoda dopisała, widowisko 
było wspaniałe. Do współzawodnictwa 

stanęło ponad dwadzieścia zespołów 
strażackich z całego powiatu. Zadaniem 
było rozwinięcie w jak najkrótszym czasie 
linii gaśniczej, uruchomienie motopompy, 
a następnie strumieniem wody należało 
przewrócić cztery pachołki i trafić w małą, 
ruchomą tarczę, której obrót był niezbęd-
ny do zaliczenia konkurencji.

Strażacy z Karczewa, w tak doborowej 
stawce, wypadli bardzo dobrze. Jedynie 
lepsi od nich byli strażacy z OSP Gadka.

Drugi dzień strażackiego świętowania 
to I Ogólnopolska Biesiada Strażacka 
„Na karczewskim rynku” dofinansowana 
ze środków Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Mazowiec-
kiego. Biesiadę prowadził pan Ryszard 
Nowaczewski.

Niedzielne spotkanie rozpoczęło się 
od zbiórki drużyn uczestniczących w 
sobotnich zawodach. Były przemówienia 
i odznaczenia. Najlepszym drużynom za-
wodów wręczono nagrody.

Pogoda jednak nie sprzyjała drugiego 
dnia strażakom. Przez cały czas, z nie-
wielkimi przerwami, padał deszcz. Nic 
dziwnego, że mimo bardzo atrakcyjnego 
programu, na karczewskim rynku, zaled-
wie skromna garstka miłośników orkiestr 
dętych przysłuchiwała się prezentacjom 

muzycznym, które stały na bardzo wyso-
kim poziomie. Na małą frekwencję, oprócz 
pogody, wpłynęła także bardzo skromna 
informacja o tym wydarzeniu kultural-
nym. Plakaty o biesiadzie strażackiej i 

orkiestrach, które podczas biesiady będą 
występowały, były nieliczne i rozwieszone 
w ostatniej chwili.

Dla miłośników orkiestr dętych była to 
naprawdę wspaniała uczta. Orkiestry dęte z 

Bytomia, Nadarzyna, Kask, Poddębic, Sie-
dlec i Karczewa zaprezentowały wspaniały 
program. Trzeba przyznać, że muzycy z 

bytomskiej orkiestry byli klasą dla siebie 
i niezaprzeczalną gwiazdą niedzielnego 
koncertu. Ale gwiazd na karczewskiej 
estradzie było więcej. Z orkiestrą z Kask 
wystąpili artyści Teatru Wielkiego Graży-
na Kępska (sopran), zaprzyjaźniony już 
z Karczewem Robert Dymowski (bas, 
baryton), Bogdan Kuźmiuk (tenor) oraz 
Wiesław Bednarek (baryton).

W przerwie koncertu odbył się pokaz 
sprawności strażaków z OSP Zabieżki. 
Ochotnicy z Zabeżek mogą pochwalić 
się tym, że w II Mistrzostwach Polski 
Strażaków Ochotników Timbersports Se-
ries, czyli zawodach w sportowym cięciu 
drewna Mistrzem Polski został Sławomir 
Studziński, prezes OSP w Zabieżkach. Na 
rynku w Karczewie sam mistrz pokazał 
jak można szybko przecinać pnie drzew.

I Ogólnopolska Biesiada Strażacka „Na 
karczewskim rynku” już za nami, ale pozo-
stały pewne refleksje dotyczące strony or-
ganizacyjnej. Brak odpowiedniej promocji 
takiej imprezy jest rzeczą niewybaczalną. 
Wiele wspaniałych orkiestr koncertowało 
na karczewskim rynku przy zaledwie kil-
kudziesięcioosobowej widowni. Planując 
imprezę wielogodzinną nie przygotowano 
przed sceną miejsc do siedzenia. W trakcie 
koncertu większość strażaków i ich gości 
przebywało na przyjęciu w budynku straży, 
i zamiast słuchać orkiestr dętych, słuchano 
repertuaru biesiadnego bynajmniej nie w 
wykonaniu zaproszonych na biesiadę or-

kiestr dętych, przeszkadzając w słuchaniu 
koncertujących na rynku zespołów.

Krzysztof Kasprzak
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NA KRAWĘDZI BARAŻY I SPADKU

W ósmym spotkaniu rundy wiosennej Ma-
zur gościł na stadionie nad Moczydłem 

zespół z Ursusa. Wyjątkowo ładna pogoda 
spowodowała, że na trybunach zasiadło wielu 
kibiców tak z Karczewa, jak i Ursusa. Pierwsza 
połowa tego meczu nie mogła się podobać. Nasi 
forsowali grę środkiem boiska, która nie dawa-
ła żadnych rezultatów. Dąbrowski na lewym 
skrzydle i Głąbicki na prawym grali bardzo 
słabo. Kilka okazji do zdobycia bramki miał 
Olszanko, ale żadnej nie zamienił na bramkę. 
Po zmianie stron i wejściu na boisko - w miejsce 
Jankowskiego - Zegarka, a później Gallardo 
nasi stwarzali więcej groźnych sytuacji. Wresz-

cie w 70 minucie po faulu na Zegarku sędzia po-
dyktował rzut karny, który Gallardo zamienił na 
bramkę. Dziesięć minut później po ładnej akcji 
i dobrym strzale Dąbrowski podwyższył wynik 
na 2:0. Nie było to porywające widowisko, ale 
ważne, że Mazur zdobył pewnie 3pkt i próbuje 
odrabiać stratę, która po remisie OKS wynosi 
już tylko 6 punktów do lidera.

W ostatni dzień kwietnia nasi rozegrali mecz 
w Mławie z tamtejszym MKS. Zawodnicy 
zdawali sobie sprawę z tego, że, jeżeli chcą 
się liczyć w rozgrywkach, to muszą wygrać to 
spotkanie. Pod koniec pierwszej połowy Zega-
rek zdobył bramkę i nasi objęli prowadzenie. 
W drugiej połowie gospodarze stworzyli kilka 
groźnych sytuacji, ale bramki nie zdobyli. 
Bramkę natomiast strzelił Zieliński, ale sędzia 
jej nie uznał, bo została zdobyta z pozycji spa-
lonej. Było to czwarte kolejne zwycięstwo bez 
straty bramki.

W Ostrołęce Narew boleśnie przerwała serię 
tak potrzebnych zwycięstw. Po trzech bramkach 
przeciwników honorowego gola w doliczonym 
czasie gry zdobył Jankowski.

Wydawało się, że piłkarze Wulkanu z Zakrze-
wa nie będą zbyt trudną przeszkodą w zdobyciu 
trzech punktów, szczególnie, że nasi szybko 
zdobyli dwa gole. Rzeczywistość okazała się 

nieco inna. Po uzyskaniu przez przeciwnika 
bramki kontaktowej trzeba było włożyć dużo 
wysiłku, aby utrzymać wynik 2:1 i ważne trzy 
punkty.

Wyjazd do Warszawy na Radarową powi-
nien w pewnym sensie wyjaśnić czy Mazur 
będzie walczył w barażach o „Nową III ligę”, 
bo z marzeniami o drugiej kibice już dawno 
się rozstali. Z drużyną Okęcia na ich boisku 
Mazur nie mógł wygrać przez wiele lat. 
Tym razem po bramce strzelonej w 89 mi-
nucie przez Jankowskiego trzy bardzo ważne 
punkty „przyleciały” do Karczewa. Trzy dni 
później Mazur gościł Mazowsze Płock. Było 

to bardzo piękne widowisko sportowe, w 
którym nasi pokazali ładny futbol i zasłużyli 
na zwycięstwo. Nasi stworzyli kilka bardzo 
dobrych sytuacji bramkowych, ale żadnej nie 
wykorzystali. Natomiast ku rozpaczy kibiców 
w 83 minucie goście wykorzystali rzut karny i 
wygrali spotkanie 0:1. Trzy punkty pojechały 
do Płocka. Na cztery spotkania (z Koroną, 
Hutnikiem w Karczewie, Nadarzynem i Pia-
stem w Karczewie) przed zakończeniem sezo-
nu sytuacja Mazura jest dramatyczna.

F Ż 
Okęcie Warszawa - Mazur Karczew 0:1(0:0) 
Bramki – Jankowski 88’
Mazur: Pusek – Brzeziński (35’ Goździk), Go-
łowicz, Słomski, Tlaga, - Dąbrowski, Gallardo, 
Poszalski, Czeleń (86’ Centkowski) – Jankow-
ski (88’ Zieliński) Samczyk (67’ Chomicki).

Z ostatniej chwili!
W środę 21 maja nasi rozegrali mecz w Górze 
Kalwarii. Po bramkach Jankowskiego i Dąbrow-
skiego pokonali tamtejszą Koronę 2:0. Trzy dni 
później gościliśmy w Karczewie drużynę 
Hutnika Warszawa. Po dwóch golach Jan-
kowskiego Mazur odniósł zwycięstwo 2:1, 
awansując na piątą pozycję w tabeli.              

F.Ż.                                                  

MAŁE EURO 
W 

POLSKIM GRONIE

Kolejną edycję piłkarskiego turnieju 
Małe Euro rozegranego 1 i 2 maja 

w Karczewie mamy już za sobą. Uczest-
niczyło w nim pięć zespołów, w tym 
cztery liczące się w seniorskiej piłce: 
ŁKS Łódź, Zagłębie Sosnowiec, GKS 
Katowice i Jagiellonia Białystok. Mło-
dzi piłkarze z Karczewa (rocznik 1995 
trenera Artura Kolatora) stanęli przed 
okazją, aby zobaczyć, co reprezentują 
na tle czołowych drużyn w Polsce.

Uroczystego otwarcia turnieju do-
konali w obecności organizatorów 
Burmistrz Karczewa Dariusz Łokietek, 
wiceprezes PZPN Eugeniusz Kolator 
i prezes Mazura Kazimierz Siciak. 
Gościem drugiego dnia zawodów był 
trener reprezentacji Jerzy Engiel, który 
prowadził Polskę w fi nałach Mistrzostw 
Świata w Korei i Japonii w 2002 roku.

Zawody rozegrano systemem „każdy 
z każdym”. W meczu otwarcia młody 
zespół Mazura sprawił wielką niespo-
dziankę rozbijając rówieśników z Łodzi 
5:2 i stając się „czarnym koniem” tur-
nieju. W kolejnym meczu z Zagłębiem 
Sosnowiec Mazur doznał niezasłużonej 
porażki 0:2, co przesądziło o tym, że 
pierwsze miejsce w turnieju wymknę-
ło się. Natomiast zwycięsko młodzi 
piłkarze zakończyli mecze z GKS Ka-
towice (2:0) i Jagiellonią Białystok (3:
0), zdobywając srebrny medal. Turniej 
wygrał zespół Zagłębia. Trzecie miejsce 
zdobyła Jagiellonia wyprzedzając GKS 
i ŁKS. Miano najlepszego strzelca za-
wodów zdobył zawodnik Mazura Rafał 
Włodarczyk.

IV edycja zawodów była dużym suk-
cesem młodych piłkarzy Mazura i ich 
trenera. Szkoleniowiec naszych piłkarzy 
- Artur Kolator - nie krył zadowolenia 
z osiągniętego sukcesu. – Chłopcy po-
kazali się z dobrej strony i udowodnili, 
że w przyszłości można na nich liczyć 
- powiedział na zakończenie. 

FŻ
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NOWOŚCI W NASZYCH BIBLIOTEKACH 

Pierwsza lekcja szczęścia. O chłopcu, któ-
ry nie chciał być smutny. - Goldblatt R. 

Pewnego razu był sobie chłopiec, który 
nie chciał być smutny. Podjął więc decy-
zję, że pozbędzie się wszystkiego, co go 
zasmuca. Tak zrobił. I wtedy nauczył się 
czegoś bardzo ważnego. Pozbywając się 
smutku odkrył tajemnicę, jak być szczęśli-
wym. Ta książka w mądrym, prześlicznie 
zilustrowanym opowiadaniu, przekazuje 
małemu czytelnikowi wielką prawdę: że 
prawie wszystko, co wywołuje smutek, 
przynosi zarazem radość. Uczy, aby pogo-
dzić dobre i złe uczucia. Nie wycofywać 
się, nie odpychać uczuć od siebie.

Błękitny dym – Roberts N.
Najnowsza powieść sensacyjno-obycza-

jowa autorki wielu bestsellerów. Bohater-
ka-policjantka broni najbliższych przed 
szaleńcem-piromanem miłość, strach, 
odwaga, fascynacja ogniem. Od pewnego 
czasu w Baltimore mnożą się pożary, giną 
ludzie. Śmiertelne niebezpieczeństwo za-
czyna też grozić Reenie, policjantce z wy-
działu podpaleń, i jej ukochanemu. Kto jest 
sprawcą tragicznych płomieni i dlaczego? 
Opowieść o kobiecie, która w imię miłości 
pokonała strach, by przeciwstawić się sza-
leńcowi, terroryzującemu jej najbliższych.

Taka dorosła córka - Stollwerck K.
Bestseller niemieckich nastolatek , któ-

ry wyróżnia się wartką akcją, humorem, 
i w ogóle jest SUPER. Trzynaście lat to 
chyba dobry wiek, żeby się zakochać. Tak 
przynajmniej uważa Hannnah, kiedy w 
jej życiu pojawia się nowy chłopak. Ten 
przystojny, długowłosy Jabbo zamieszkał 
w starej willi z ogrodem, którą jego mama 
dostała właśnie w spadku. I zaprosił tam 
koleżankę z ławki na sobotnie przedpołu-
dnie. Od tej chwili w życiu Hannach poja-
wiają się wielkie udręki i problemy, które 
ciągną się przez kolejne tygodnie. 

Cuda naszego Papieża – Bucarelli F.
Książka zawiera liczne historie opowia-

dające o łaskach i cudach, które nastąpiły 
zarówno za życia Jana Pawła II , jak i po 
Jego śmierci w wielu krajach świata.

Znany włoski dziennikarz, który dostą-
pił przywileju spotkania pięciu papieży, 
fascynował się osobą  Karola Wojtyły, co 
zaowocowało powstaniem książki „Cuda 
naszego Papieża”.

Publikacja powstała na podstawie wia-
rygodnych świadectw kardynałów, postu-
latora procesu beatyfikacyjnego, przede 
wszystkim zaś wiernych, którzy za wsta-
wiennictwem Jana Pawła II dostąpili łaski 
Miłosierdzia Bożego. Swoje świadectwo 
przedstawił Daniel Olbrychski. 

Kardamon i cynamon - Brooks P.

Kolejna  książka z serii: „Nie dla mamy, 
nie dla taty, lecz dla każdej małolaty”

Zbliżają się urodziny Anny. Anna ocze-
kuje ich z niecierpliwością. Ale prezent 
przeszedł jej oczekiwania - wakacyjny 
wyjazd do Paryża na kurs prowadzony 
przez słynnego szefa kuchni, Maximea La-
voisiera. Jej szczęście nie ma granic, gdy 
się dowiaduje, że jej chłopak też będzie 
w stolicy Francji w tym czasie.

Dziewczyna w samolocie, podczas po-
dróży widzi jednak czarne chmury. One 
mogą przesłonić radosną przyszłość.

Elementarz demokracji. Jak to działa. 
– Jędrzejowska - Wróbel R.

Książka napisana dla dzieci o sprawach 
skomplikowanych i trochę nudnych jak 
demokracja ! Warto jednak coś wiedzieć 
np. co wspólnego ma guma do żucia z 
Urzędem Miasta? Kto to jest radny albo 
co to jest parlament? Jak powstaje ustawa? 

Pola i Michał nie bardzo się w tym 
wszystkim orientują, wybierają się na wy-
cieczkę do parlamentu, może i wy wybie-
rzecie się razem z nimi? 

Pamiętniki Heleny Trojańskiej - Eliot A.
Helena Trojańska, córka Zeusa i Ledy 

wspomina swoją młodość, kochanków, 
miłości i rozstania a także dzieje wojny 
trojańskiej.

Bohaterka jest najpiękniejszą i najpo-
wabniejszą kobietą starożytności. Jest żoną 
Menelasa, a naprawdę kocha tylko Parysa. 
Porwana przez Aleksandrowa przyczynia 
się do wojny trojańskiej? 

Fikcja połączona z rzeczywistością - 
warto przeczytać!

Marianna Talarek
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Majątek ziemski Otwock Wielki (około 
270 ha), w skład którego wchodził ze-

spół pałacowo - parkowy z jeziorem (80,33 
ha), został przejęty przez państwo w 1945 
roku. Podstawą był Dekret o Reformie Rolnej, 
który wszedł w życie 13 września 1944 roku.

W październiku 2002 roku Józef Seweryn 
Jezierski udzielił adwokatom pełnomoc-
nictwa notarialnego celem wszczęcia w 
jego imieniu postępowań mających na celu 
wpisanie do księgi wieczystej (założonej w 
1983 roku na pałac, park i jezioro) siebie jako 

właściciela, na miejsce figurującego tam 
Skarbu Państwa. Marzeniem ostatniego wła-
ściciela majątku Otwock Wielki było, aby w 
ostatnich latach swego życia zamieszkać 
w pałacu na wyspie Rokola. Schorowany, 
mieszkający na Wybrzeżu, 89-letni dziś, 
hrabia Józef Seweryn Jezierski zapewne 
chciałby poczuć zapach wody z jeziora i 
posłuchać szumu starych dębów rosnących 
w parku - powiedział jego pełnomocnik Ry-
szard Grzesiuła. 

Podstawą wniesienia pozwu do sądu było 

W odpowiedzi na pytania Czytelników

PAŁAC BIELIŃSKICH 
POZOSTAJE PAŃSTWOWY

twierdzenie byłego właściciela, że nierucho-
mość ta nie miała charakteru rolniczego i nie 
była związana funkcjonalnie z majątkiem 
ziemskim, czyli nie podlegała dekretowi z 
1944 roku. Sąd I instancji uwzględnił żąda-
nie spadkobiercy, ale sąd II instancji zmienił 
wyrok i je oddalił uznając, że w chwili przej-
mowania majątku zespół pałacowo - parko-
wy nie był wydzielony i stanowił integralną 
jego część, czyli podlegał dekretowi. Na po-
czątku lutego Sąd Najwyższy oddalił skargę 
kasacyjną i tym samym zamknął możliwość 

odzyskania nieruchomości na drodze sądo-
wej, wskazując jako właściwe postępowanie 
administracyjne. Nieruchomości odebrane 
z naruszeniem ustaw i dekretów nacjona-
lizacyjnych, mogą wrócić do właściciela 
czy spadkobierców dopiero po stwierdzeniu 
bezprawności wydanych decyzji na drodze 
administracyjnej. Po takiej wykładni prawa 
i decyzji Sądu Najwyższego Skarb Państwa 
jest nadal właścicielem pałacu w Otwocku 
Wielkim.

Feliks Żebrowski

GALICYA BĘDZIE 
JEŹDZIŁA

W związku z pogłoskami o tym, że 
firma Galicya zawiesza swoje 

kursy na trasie Otwock – Kosumce, 
Kosumce – Otwock pragniemy poinfor-
mować, iż właściciel firmy nie myśli o 
jej zamknięciu 

Od czasu kiedy Państwowe Przedsię-
biorstwo Komunikacji Samochodowej 
w Piasecznie wycofało swoje kursy z 
powiatu otwockiego na terenie gminy 
Karczew pojawił się prywatny przewoź-
nik oferujący swe usługi. Początkowo 
busik robił sześć kursów dziennie. Ak-
tualnie ich liczba wzrosła do dziesięciu. 
I choć nie wszystkie przynoszą firmie 
korzyść, właściciel Galicyi nie chce za-
wieszać swojej działalności - Na dzień 
dzisiejszy nie myślę nawet o likwidacji 
mniej opłacalnych kursów – informuje 
Adam Ślizawski. 

Jak wiele osób korzysta z usług firmy 
Galicya widać szczególnie rano i w 
godzinach popołudniowych. – Jeżdżę 
busem do szkoły i co rano brakuje w 
nim miejsc siedzących. Po południu też 
jest dosyć ciasno – opowiada Justyna z 
Ostrówka.  – Prawie całkiem pusto jest 
z kolei w soboty, ale to nie znaczy, że 
autobusy są niepotrzebne – dodaje.

- Nikt z mieszkańców nie chciałby wy-
cofania jedynego na naszym terenie środ-
ka transportu - mówi Krzysztof z Glinek. 
- Był czas, że trzeba było na własną rękę 
organizować dojazd do pracy czy szkoły. 
Znamy już taką sytuację i nikt nie chce, 
żeby się powtórzyła – dodaje. 

Busik jest nieduży i teoretycznie 
dosyć ekonomiczny. Właściciel firmy 
musi brać pod uwagę potrzeby klien-
tów, ale też opłacalność swojego przed-
sięwzięcia. Miejmy nadzieję, że jedno i 
drugie spowoduje jedynie poszerzenie 
usług w zakresie transportu i już nie-
bawem mieszkańcy Glinek, Ostrówka, 
Kosumiec i Kępy Nadbrzeskiej będą 
mogli dojechać do Góry Kalwarii.

Ewa Chodas

NIEDŁUGO WAKACJE
W tym roku „Akcja Lato w mieście” 

będzie przebiegać na sportowo. 
Codziennie, na otwartym boisku przy 
Gimnazjum Publicznym w Karczewie 

czekać będą nauczyciele. Miejsko - 
Gminny Ośrodek Kultury akcję 

„Lato w mieście” organizować będzie 
w miesiącu sierpniu.(red)

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 poniesionych przy usuwaniu wyrobów. 
Kwota ta jest wypłacana w roku następującym po roku, w którym został złożony wniosek.

Druki niezbędnych dokumentów i treść regulaminu dostępne 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.

http://www.bip.karczew.pl/public/?id=76793
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Zarządzenie Nr 48/2008 
Burmistrza Karczewa

z dnia 24 kwietnia 2008 roku 
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury  
fizycznej i sportu w 2008 roku – przygotowanie i prowadzenie rozgrywek piłki nożnej rocznika 97’ - 98’
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 pkt. 14, art. 5 ust. 4, art. 11 
ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XVI/119/
2007 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia rocznego 
programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku zarządzam, co następuje: 
§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej 
i sportu w 2008 roku - przygotowanie i prowadzenie rozgrywek piłki nożnej rocznika 97’-98’.

2.  W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 
z późniejszymi zmianami), realizujące statutowe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, zawierające informacje wymagane potwierdzone 
w art. 13 ust. 2, stanowi załącznik do w/w zarządzenia.

§ 2
Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Karczewie;
2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Karczewie; 
3. w Biuletynie Informacji Publicznej;
4. w gazecie o zasięgu lokalnym.

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

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa 
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Treść załącznika do zarządzenia 48/2008 jest do wglądu w Urzędzie lub na stronie internetowej.
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela:

Wydział Oświaty, Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Karczewie
tel. 780-65-16 wew. 116/117, bezp. 780-74-97

Zarządzenie Nr 50/2008
Burmistrza Karczewa

z dnia 06 maja 2008 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 48/2008 Burmistrza Karczewa z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu 
w 2008 roku – przygotowanie i prowadzenie rozgrywek piłki nożnej rocznika 97’ – 98’
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
W załączniku do zarządzenia Nr 48/2008 Burmistrza Karczewa z dnia 24 kwietnia 2008 roku 
dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu 
w 2008 roku – przygotowanie i prowadzenie rozgrywek piłki nożnej rocznika 97’ – 98’, zmieniam 

następujące terminy:
1.   termin realizacji zadania z „04 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku”
    na „14 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku”
2.  termin składania ofert z „28 maja 2008 roku do godziny 17.00” na „09 lipca 2008 roku do 

godziny 17.00”
3. termin rozpatrzenia ofert z „30 maja 2008 roku” na  „11 lipca 2008 roku”.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Treść załącznika do zarządzenia 48/2008 jest do wglądu w Urzędzie lub na stronie internetowej.
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela:

Wydział Oświaty, Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Karczewie
tel. 780-65-16 wew. 116/117, bezp. 780-74-97

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 wszy-
scy mieszkańcy Gminy. Termin zgłoszeń in-
dywidualnych 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 zgłoszenia udziału w konkursie wraz 
z regulaminem do pobrania w: Urzędzie Miej-
skim w Karczewie, ul. Warszawska 28 /BOM 
– hol główny – parter/.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców do 
wzięcia udziału w konkursie.

Organizatorzy

Uchwała  Nr  XX/138/2008
Rady  Miejskiej  w  Karczewie
z dnia  11  marca 2008  roku

w sprawie: zatwierdzenia taryfy za 
odprowadzanie wody opadowej lub 
roztopowej do kanalizacji deszczowej w 
Karczewie na okres od 1 kwietnia 2008r. do 
31 marca 2009 r.

Na podstawie  art.18  ust. 2 pkt. 15 ustawy z 
dnia  8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 
142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust.1  
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym odprowa-
dzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 
858 z późn.zm.) Rada Miejska w Karczewie 
uchwala, co następuje :

§ 1
Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odpro-
wadzanie wód opadowych i roztopowych, 
ujęte w systemy kanalizacyjne na terenie m. 
Karczewa w wysokości netto 0,76 złotych 
(słownie: siedemdziesiąt sześć groszy) za 1 m3 
wody. Do ww. ceny dolicza się podatek VAT w 
obowiązującej stawce (aktualnie  7%)

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Karczewa.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
i podlega ogłoszeniu w „Głosie Karczewa” i 
na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gmi-
ny Karczew.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Karczewie

mgr Danuta Żelazko


