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Dni Karczewa
Drugi dzień karczewskiego świętowania to przede 
wszystkim występy estradowe amatorów i zawodowców. 
Z grupy amatorów najbardziej podobały mi się występy 
przedszkolaków. Trzeba przyznać, że ci najmłodsi 
z występujących przedstawili programy krótkie, 
dopracowane, wykonane bardzo starannie. 

                                                      Więcej str. 6-7

Dzień Dziecka na sportowo
Od kilkunastu lat festyn z okazji Dnia Dziecka Miejsko 
Gminny Ośrodek Kultury organizuje na terenie przy 
Miejskiej Hali Sportowej. W tym roku pogoda dopisała 
i zabawa była wspaniała. A było naprawdę wiele atrakcji.
Dzieciom najbardziej podobały się pokazy artystyczno - 
cyrkowe w wykonaniu grupy cyrkowej „Pomponi”, oraz 
teatrzyk „Puch Puch”.

Więcej str. 10

Dzień Dziecka na sportowo
Już po raz kolejny w z okazji Dnia Dziecka na stadionie 
Mazura Karczew dzieci i młodzież ze szkół podstawowych 
sprawdzała swoją zręczność, szybkość, sprawność, 
celność, koncentrację. O punkty walczono indywidualnie, 
a ci, którzy tych punktów nazbierali najwięcej, zostali 
nagrodzeni piłkami.

Więcej str. 8
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DAJĄ  NADZIEJĘ  INNYM

Grupa entuzjastów krwiodawstwa za-
niepokojona trudnościami, jakie mieli 

honorowi dawcy krwi z oddawaniem bez-
cennego leku postanowiła 25 maja 2003 
roku za zgodą Zarządu Rejonowego PCK 
w Otwocku wziąć sprawy w swoje ręce.

Na zebraniu założycielskim, w którym 
uczestniczyło 11 krwiodawców powołano 
Klub Honorowych Dawców Krwi w Kar-
czewie. Pierwszy zarząd ukonstytuował się 

w składzie: Krzysztof Kasprzak – prezes, 
Władysław Dariusz Łokietek – wiceprezes 
i Jan Rychalski skarbnik. W niezmienio-
nym składzie zarząd pracuje już drugą 
kadencję. Przewodniczącym komisji rewi-
zyjnej jest Jerzy Rybak, a członkami Artur 
Wójtowicz i Marek Korpanty.

KLUB   ISTNIEJE  PIĘĆ  LAT

Klub jest ponadlokalny, ponieważ w jego 
działaniach uczestniczą dawcy z Karczewa, 
Otwocka, Józefowa, a także z gminy Cele-
stynów i Sobienie Jeziory. Obecnie w klubie 
działa łącznie 89 członków Polskiego Czer-
wonego Krzyża oraz wolontariusze.

Podstawowym zadaniem klubu jest or-
ganizowanie akcji oddawania krwi, a także 
działań promujących krwiodawstwo. Od 
początku istnienia klubu zorganizowanych 
zostało 28 akcji, które pozwoliły uzyskać 
prawie 363 litry tego niezastąpionego 
leku, jakim jest krew. Członkowie klubu są 
przekonani, że do końca 2008 roku osiągną 
kolejny cel i przekroczą 400 litrów oddanej 
krwi. Z przytoczonych danych wynika, że 
idea przekazywania chorym najcenniejsze-

go leku w naszym powiecie ma się całkiem 
dobrze. Aby ją podtrzymywać, klub orga-
nizuje konkursy promujące krwiodawstwo, 
w których uczestniczą dzieci i młodzież z 
terenu naszego powiatu, wydaje (dzięki 
wsparciu sponsorów) plakaty, a w roku 
jubileuszowym kalendarz klubowy. Opra-
cowano i wydano w dużym nakładzie (w 
postaci odbitek kserograficznych) 18 ulo-
tek informacyjno – promocyjnych. Opra-

cowana została strona internetowa.
Działaczy klubu wspierają liczni sponso-

rzy i przyjaciele. Szczególnie owocna jest 
współpraca z ks. prałatem Wiesławem No-
wosielskim i ks. kanonikiem Kazimierzem 
Setą, a także dziennikarzami prasy lokal-
nej. Zarząd wszystkim serdecznie dziękuje 
i postanawia najaktywniejszych uhonoro-
wać specjalną statuetką pamiątkową.

UROCZYSTOŚCI   JUBILEUSZOWE

W sobotę 24 maja na uroczystościach z 
okazji 5-lecia Klubu w Sali Urzędu Miej-
skiego spotkali się Honorowi Dawcy Krwi, 
ich rodziny, władze miasta, przedstawiciele 
PCK w Otwocku, Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Warszawie, sponso-
rzy i liczni goście. Bardzo serdecznie przez 
zebranych została przywitana pani poseł 
Anna Sikora. Po krótkich wystąpieniach 
burmistrza i prezesa Klubu głos zabrała 
pani poseł, która powiedział m. in. – je-
stem bardzo dumna, że w naszym powiecie 
w gminie Karczew jest tak dobrze działa-
jący Klub Honorowych Dawców Krwi. 
„Krew to życie” i państwo działając w tym 

klubie idziecie naprzeciw tej idei. To jest 
coś pięknego, że żywy człowiek oddaje 
krew żywemu człowiekowi. To są wyrazy 
wyjątkowej ludzkiej solidarności. Kończąc 
podziękowała za zaproszenie i złożyła 
wszystkim obecnym serdeczne życzenia 
powodzenia w pracy na rzecz miasta i lu-
dzi i poprosiła prezesa Klubu o informację 
o najbliższej akcji, ponieważ pani poseł też 
chce honorowo oddawać krew i należeć do 
grona krwiodawców zrzeszonych w kar-
czewskim Klubie.

W dalszej części oficjalnej uroczystości 
wręczono Odznaki Zasłużonego Honoro-
wego Dawcy Krwi, specjalne podzięko-
wania za popularyzację i rozwój Honoro-
wego Krwiodawstwa, nagrody za aktywny 
udział w akcjach oddawania krwi oraz 
pamiątkowe statuetki za wspieranie dzia-
łań Klubu HDK. Wyróżniono i nagrodzono 
też uczniów laureatów Konkursu Wiedzy o 
Krwiodawstwie i PCK.

TRZECI  ODDECH  KACZUCHY

Po części oficjalnej zaproszono wszyst-
kich na dobrą zabawę przy piosenkach 
kabaretowych, starych i nowych skeczach 
oraz dowcipach duetu „Trzeci Oddech 
Kaczuchy”. Po tym koncercie można 
postawić pytanie: co jest potrzebne, aby 
młodzi i starsi widzowie przez przeszło 
godzinę dobrze się bawili, często wybu-
chali śmiechem i bili brawa? Odpowiedź: 
konieczne są dwa mikrofony, jedna gitara, 
kilka rekwizytów, od czasu do czasu pod-
kład muzyczny oraz dwójka utalentowa-
nych artystów - Maja Piwońska i Andrzej 
Janeczko, którzy na estradzie czują się 
jak ryby w wodzie, potrafią prowadzić 
kabaretową rozmowę i nawiązać kontakt 
z publicznością.

Cały program to strzelanie biczem satyry 
(bez złośliwości) w zjawiska otaczającej 
nas rzeczywistości, a szczególnie w znane 
osoby z życia kulturalnego i politycznego. 
Nie obyło się bez dowcipów – kwitowa-
nych przez publiczność salwami śmiechu 
- na temat „picia” przez przedstawicieli 
grup zawodowych. Z prezentowanych 
kilkunastu przytoczę trzy: „Kamerzysta 
pije, aż mu się film urwie”, „Perfekcjonista 
pije raz, a dobrze”, a „Syndyk pije do upa-
dłego”. Na zakończenie bardzo udanego 
występu widzowie brawami domagali się 
„Kombajnisty”. Ta piosenka, mimo, że 
powstała prawie ćwierć wieku temu dalej 
śmieszy, a przecież mamy już całkiem inną 
rzeczywistość!

Feliks Żebrowski
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ODZNAKĘ 
ZASŁUŻONEGO HONOROWEGO 

DAWCY KRWI OTRZYMALI:
Bartłomiej Bieńkowski, Dariusz Jurkie-
wicz, Leszek Maria Kasprzak, Janusz 
Litwiński, Władysław Dariusz Łokie-
tek, Tomasz Moch, Tomasz Morawski, 
Wiesław Ozimek, Artur Pakuszewski, 
Beata Salach, Marcin Żebrowski i To-
masz Żmudziński.
NAGRODY BURMISTRZA KARCZEWA 

ZA AKTYWNY UDZIAŁ W AKCJACH 
KRWIODAWSTWA OTRZYMALI:

Renata Łubian Gryboś, Anna Majew-
ska, Beata Salach, Stefan Molęda, 
Bartłomiej Bieńkowski, Dariusz Jurkie-
wicz, Janusz Litwiński, Tomasz Moch, 
Tomasz Morawski, Wiesław Ozimek, 
Artur Pakuszewski, Marcin Żebrow-
ski, Janusz Żmudziński, Leszek Maria 
Kasprzak, Marek Korpanty, Tomasz 
Biedrzycki i Marian Jędrych.

PAMIĄTKOWĄ STATUETKĄ 
ZA WSPIERANIE HONOROWEGO 

KRWIODAWSTWA UHONOROWANI 
ZOSTALI:

Ks. prałat Wiesław Nowosielski, ks. 
kanonik Kazimierz Seta, Tadeusz Jobda, 
Piotr Marczak, Grzegorz Nowakowski, 
Ryszard Krawczyk, Barbara i Kazimierz 
Sielscy, Feliks Żebrowski, Henryk Grąb-
czewski, Witold i Pawel Trzaskowscy, 
Dorota Kanabus, Kazimierz Michal-
czyk, Grzegorz Derewońko, Jadwiga 
Wiśniewska, Ewa Nondenburg, Ryszard 
Sielski, Grzegorz Sasin, Henryk Bor-
kowski i Mariusz Świerlikowski.

LAUREACI KONKURSU 
O KRWIODAWSTWIE I PCK

Szkoły Podstawowe: 
I miejsce – Jan Jedliński i Klaudia Kę-
sik ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Otwocku Wielkim.
II miejsce – Jakub Bąbik, Kamila 
Trzepałka i Hubert Tarnacki ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Bohaterów We-
sterplatte w Karczewie.
III miejsce – Michał Powązka, Karolina 
Sosnowska i Sylwester Kwiatkowski ze 
Szkoły Podstawowej im. Batalionów 
Chłopskich w Siedzowie.
IV miejsce – Angelika Nowak, Mateusz 
Cegiełka i Rafał Zduńczyk ze Szkoły 
Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro 
Andriollego w Otwocku.
Szkoły Gimnazjalne
I miejsce – Anna Kania
II miejsce – Weronika Hejko
III miejsce – Maria Krajewska. 
Wszyscy z Gimnazjum nr 2 w Otwocku.

DYPLOMY Z PODZIĘKOWANIEM 
OTRZYMALI TEŻ NAUCZYCIELE:

Urszula Ankiewicz, Janina Bednarz, 
Maria Chodosz, Barbara Pietraszek i 
Elżbieta Żakowska.
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KARCZEWSKIE PIELGRZYMOWANIE

Tradycją, dobrą tradycją stały się wysta-
wy przygotowywane przez Towarzy-

stwo Przyjaciół Karczewa. Są one ważnym 
dopełnieniem tego wszystkiego, co dzieje 
się w ramach „Dni Karczewa”. Pierwsza z 
nich została zorganizo-
wana w czerwcu 1993 
roku w lokalu straży, a 
pokazane na niej zostały 
zdjęcia i rysunki ołtarzy 
na Boże Ciało. Rok temu 
prezentowane były zdję-
cia Dariusza Broniszew-
skiego fotografa, który 
przy pomocy obiektywu 
aparatu fotografi cznego 
rejestruje życie kultural-
ne, społeczne i obycza-
jowe Karczewa.

Tegoroczna wystawa 
była jednak szczególna. 
Karczew przecież jest 
miejscowością bardzo 
związaną z pielgrzymo-
waniem do Częstocho-
wy. Nie ma prawdopo-
dobnie w mieście takiej rodziny, z której 
przynajmniej jedna osoba nie pielgrzymo-
wałaby do miasta Czarnej Madonny. Starsi 
mieszkańcy wspominają, że w okresie 
sierpniowej pielgrzymki do Częstochowy 
Karczew stawał się miastem prawie „wy-
marłym”. Nic więc dziwnego, że wystawa 
poświęcona karczewskim pielgrzymom 
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. 

Po liczbie wpisów do księgi pamiątkowej 
organizatorzy ocenili, że przez dwa dni od-
wiedziło ją około półtora tysiąca ludzi.

Na wystawie zaprezentowanych zostało 
około 80 zdjęć z pielgrzymek do Często-

chowy. Najstarsze pochodzą z lat trzydzie-
stych. Na jednym z nich można poznać 
cały skład osobowy orkiestry strażackiej 
z roku 1935 biorącej udział w obchodach 
Roku Świętego w Częstochowie. Na in-
nym zdjęciu jest kilku pątników, którzy 
przyjechali rowerami, ale są też zdjęcia, na 
których można się doliczyć około dwustu 
osób. Zaprezentowana została także wyjąt-

Gdy w sobotnie popołudnie (kiedy 
rozpoczynają się Dni Karczewa) 

wokół Rynku Zygmunta Starego gęstnieje 
tłum to nieomylny znak, że gimnazjaliści 
kończący szkołę wkrótce rozpoczną swój 
wyjątkowy taneczny spektakl. Niektórzy 
widzowie, aby zająć najlepsze miejsce do 
obejrzenia tego trwającego około 40 mi-
nut plenerowego widowiska przychodzą 
godzinę wcześniej z własnym rozkłada-

nym siedzeniem. W Karczewie zwyczaj 
tańczenia poloneza na Rynku przyjął się 7 
lat temu, kiedy pierwsi abiturienci kończyli 
Gimnazjum im. Bolesława Prusa.

Kiedy z głośników popłynęły pierwsze 
dźwięki poloneza, a dyrektor Gimnazjum Ewa 
Lasocka dała znak i wypowiedziała formułę 
„Poloneza czas zacząć” na plac tanecznym 
krokiem wkroczyło bez mała 100 par wita-
nych owacyjnie przez zebranych widzów.

Na czele Marta na wózku prowadzona 
przez Damiana. U dziewcząt zwracały 
uwagę wyjątkowej urody suknie, buty 
na wysokim obcasie i wymyślne fryzury. 
Wyglądały bardzo elegancko i nadzwyczaj 
dorośle. Wśród chłopców królował ciemny 
garnitur, białe koszule, krawat i eleganckie 
buty. O krótkich elegancko zaczesanych 
włosach nie wspomnę.

Widowisko miało bardzo radosny 
charakter. Kolejne taneczne fi gury były 
bardziej efektowne i co chwila tancerze 
nagradzani byli burzliwymi oklaskami 
około 1500 widzów. O choreografi ę i przy-
gotowanie tańczących zadbał nauczyciel 
gimnazjum Tomasz Lubas. Na pamiątkę 
tego wydarzenia zrobiono tysiące zdjęć, 
do których bohaterowie niepowtarzalnego 
spektaklu będą mogli wrócić i po latach 
rozpamiętywać cudowne szkolne lata. Być 
może portal internetowy „Nasza Klasa” już 
wkrótce zacznie się zapełniać zdjęciami 
tańczących poloneza na Rynku Zygmunta 
Starego w Karczewie.

Feliks Żebrowski

kowa fotografi a grupy pielgrzymów z cza-
sów okupacji niemieckiej z albumu rodzin-
nego Zenobii Malczewskiej. Można było 
także obejrzeć bardzo interesujące zdjęcie 
z zakazanej pielgrzymki z roku 1963. O 

wyjątkowych i drama-
tycznych przygodach 
w czasie tego pielgrzy-
mowania opowiadała 
w czasie otwarcia wy-
stawy jej uczestniczka 
mająca wówczas 16 lat 
Aleksandra Marczak.

Podczas wystawy 
jeden z mieszkańców 
Karczewa przekazał na 
ręce prezesa TPK Fe-
liksa Żebrowskiego kil-
kadziesiąt fi lmów foto-
grafi cznych, na których, 
uwiecznił wiele intere-
sujących chwil z życia 
miasta. Z pewnością 
zdjęcia te, po opracowa-
niu, będą przyczynkiem 
do kolejnej wystawy 

Towarzystwa Przyjaciół Karczewa.
Wystawa została zorganizowana w spe-

cjalnie przygotowanym namiocie przez 
członków TPK przy pomocy M-GOK. 
Mieszkańcy Karczewa wpisując się do 
księgi pamiątkowej zachęcali organiza-
torów do przygotowywania podobnych 
wystaw będących historycznymi doku-
mentami mijających lat.(red)
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PRZEDSZKOLE NA ŁUGACH MA 20 LAT

Tuż przed Dniem Dziecka w Publicz-
nym Przedszkolu Nr 3 na os. Ługi w 

Karczewie zorganizowano jubileuszową 
uroczystość z okazji 20 – lecia istnienia 
placówki. Dyrekcja, Rada Pedagogiczna 
i przedszkolaki zaprosiły władze miasta, 
przedstawicieli kuratorium, radnych, Towa-

rzystwo Przyjaciół Karczewa, dyrektorów 
szkół i przedszkoli z gminy Karczew oraz 
rodziców na urodziny swojego przedszkola.
Pierwsi mieszkańcy zaczęli wprowadzać 
się do nowych mieszkań na os. Ługi w 
roku 1984. Prze-
kazano wówczas 
do eksploatacji 
trzy budynki sze-
ściopiętrowe z 
176 mieszkania-
mi przy ul. Gen. 
Bema. Wszystkie 
dzieci w wieku 
przedszkolnym 
uczęszczały wów-
czas do pobliskie-
go Przedszkola 
nr2 przy ulicy 
Buczka. Wraz z 
zasiedlaniem ko-
lejnych nowych 
mieszkań pojawi-
ła się konieczność 
uruchomienia na 
osiedlu przed-
szkola. Placówka 
z nazwą Przedszkole nr3 w Karczewie ul. 
Berlinga 2 rozpoczęło działalność w po-
mieszczeniach wynajętych od Spółdzielni 
Mieszkaniowej z dniem 1 września 1988 
roku. Przedszkole jest zatem zaledwie 4 
lata młodsze od osiedla.
Pierwszą dyrektorką była Janina Pałczyń-
ska, która je organizowała. Następnie 

przez trzy lata przedszkolem kierowała 
Władysława Olszewska. Od 1 września 
1991 roku przedszkole ma trzy oddziały 
dla dzieci od 3 do 6 lat, a dyrektorem jest 
Anna Pryciak.
 – Mimo różnych trudności - szczególnie 
lokalowych - pracownicy stworzyli cie-

płą i rodzinną atmosferę. To jest bardzo 
przyjazne dla naszych dzieci przedszkole 
powiedziała mama sześcioletniego chłopca 
szykującego się do występu. Dyrektorka 
Anna Pryciak chwali sobie współpracę 

z rodzicami. - Dodatkową misją naszej 
placówki (poza pracą dydaktyczno wycho-
wawczą z dziećmi) była i jest integracja 
mieszkańców osiedla Ługi z Karczewem 
- powiedziała kończąc swoją wypowiedź. 
Przedszkolaki bardzo starannie przygo-
towały się do części artystycznej jubile-
uszowej uroczystości. Zachwycały piękne 

stroje dzieci. Grupa najmłodsza tańczyła 
i śpiewała w strojach eskimoskich, o rok 
starsi popisywali się w strojach afrykań-
skich, a najstarsi w strojach Indian. Każda 
z grup zasługiwała na duże brawa, m. in. 
za zaangażowanie i bezbłędne wykonanie 
zaplanowanych figur tanecznych. W scenie 
finałowej, w której brały udział wszystkie 
dzieci, na scenę wjechał duży tort. Jedno 
z nich wyrecytowało „Kochamy nasze 
przedszkole, bo tu jest jak u mamy” i 
wszystkie zaśpiewały „Sto lat”. 
Po występach od zaproszonych gości 
posypały się prezenty w postaci książek, 
albumów i pomocy dydaktycznych. Pan 
kurator wystosował specjalny list z gratu-
lacjami, a burmistrz Karczewa sprezento-
wał dzieciom wysokiej klasy telewizor i 
informację, która była największym pre-
zentem i na którą wszyscy oczekiwali od 
lat. – W tym roku uruchamiam procedury 
na prace wykończeniowe w nowym przed-
szkolu. Według opracowanego harmono-
gramu do końca tego roku wydamy na ten 
cel 200 000zł, a do maja przyszłego roku 
jeszcze przeszło 2 mln. Wykończenie bu-
dynku z przeznaczeniem dla najmłodszych 
mieszkańców osiedla zakończymy do po-
łowy roku. Do 15 sierpnia 2009 powinna 
zakończyć się przeprowadzka do nowego 
czterooddziałowego przedszkola - powie-

dział na zakończenie burmistrz Władysław 
Dariusz Łokietek. Wypowiedź została 
nagrodzona dużymi brawami. Wreszcie 
zakończą się lokalowe kłopoty i będziemy 
mieli dobre warunki pracy – podsumowała 
wypowiedź burmistrza siedząca obok mnie 
dyrektorka Anna Pryciak.

Feliks Żebrowski
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Prawdopodobnie nikt z mieszkań-
ców Karczewa nie wyobraża sobie 

czerwca bez „Dni Karczewa”. Jest to 
prawdopodobnie jeden z najstarszych 
tego typu festynów miejskich na Ma-
zowszu, a z pewnością najstarszy w 
powiecie otwockim.

Wielkie karczewskie świętowanie 
rozpoczęło się w sobotę widowiskiem 
historycznym „Od Polan do Europy” 
w wykonaniu Teatru SCENA 07. Ak-
torzy przedstawili historię Polski w 
sposób bardzo plastyczny, a jednocze-
śnie niekonwencjonalny. Oszczędność 
rekwizytów i plenerowa forma nie 
przeszkodziły aktorom w ukazaniu 
najbardziej bolesnych chwil w historii 
naszej Ojczyzny. Szkoda, że widowi-
sko zostało zaprezentowane przy dość 
skromnej widowni.

Na karczewskim rynku zaczęło 
przybywać mieszkańców dopiero 
przed polonezem, którego na zakoń-
czenie nauki zatańczyli uczniowie 
trzecich klas gimnazjalnych. Młodzież 
wyglądała wspaniale, a godziny ćwi-
czeń pozwoliły na zaprezentowanie 
wspaniałego spektaklu tanecznego. 
Młodzieży, ale także i opiekunom na-
leżą się słowa uznania.

Ważnym momentem  tegorocznych 
„Dni Karczewa” było otwarcie wystawy 
fotografi cznej „Karczewianie w drodze 
do Jasnogórskiej Pani” przygotowanej 
przez Towarzystwo Przyjaciół Karcze-
wa. Wystawa spotkała się z ogromnym 
zainteresowaniem, czego dowodem są 
liczne wpisy do Księgi Pamiątkowej.

Pierwszy dzień „Dni Karczewa” to 
uroczysta wieczornica, podczas któ-
rej wręczane są nagrody laureatom 
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyc-
kiego im. Jana Krzewniaka. W tym 
roku konkurs był rozstrzygany już 
po raz dziewiętnasty. Jest to jeden z 
największych turniejów poetyckich 
w Polsce. Na tegoroczny konkurs 
wpłynęło 376 zestawów wierszy z 
Polski, Litwy, Niemiec, USA, Anglii. 
Pierwszą nagrodę otrzymała Izabela 
Filipek z Warszawy, drugą nagrodę 
przyznano Zofi i Grabowskiej An-
drijew z Chodzieży, nagrodę trzecią 
zabrała do Łazisk Górnych Zuzanna 
Truchlewska. Jury przyznało także 
Nagrodę Dyrektora Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Kultury, którą otrzymał 
Mirosław Puszczykowski z Mogilna, 
Nagrodę Redakcji „Głosu Karczewa”, 
którą otrzymała Aneta Borewicz z 

Tańczą dzieci z Przedszkola nr 2

Pokazy tańca towarzyskiego w wykonaniu 
młodzieży z Otwocka Wielkiego były 
oklaskiwane bardzo gorąco

Występ reprezentacji  Przedszkola nr 1



czerwiec  20086           czerwiec 2008 7      

Warszawy i Nagrodę Parafi i Karczew, 
która została wręczona Cezaremu Lip-
ce z Warszawy. Jury przyznało także 
dwa wyróżnienia, które otrzymali: 
Małgorzata Marcinkowska ze Śremu 
i  Dorota Ryst z Warszawy.

Drugi dzień karczewskiego święto-
wania to przede wszystkim występy 
estradowe amatorów i zawodowców. Z 
grupy amatorów najbardziej podobały 
mi się występy przedszkolaków. Trzeba 
przyznać, że ci najmłodsi z występu-
jących przedstawili programy krótkie, 
dopracowane, wykonane bardzo sta-
rannie. Nie można tego niestety było 
powiedzieć o programie zaprezentowa-
nym przez młodzież gimnazjalną.

Występy zawodowców zostały 
przyjęte przez publiczność bardzo 
serdecznie. Kabaret „Młodych Pa-
nów” powstał w 2004 roku, podobno z 
wewnętrznej potrzeby i porywu serca 
Roberta Korólczyka. W programie 
zaprezentowanym na karczewskiej es-
tradzie artyści z Rybnika przedstawili 
nie tylko swój komentarz do bieżącej 
sytuacji politycznej, ale z przymruże-
niem oka odnieśli się do sytuacji w 
policji i służbie zdrowia

Drugą gwiazdą wieczoru był zespół 
„Wanda i Banda” Wszystko zaczęło 
się w 1981 roku, kiedy grupę Lombard 
opuściła jedna z dwóch wokalistek 
Wanda Kwietniewska. Minął rok i 
założyła własną grupę Banda i Wan-
da. Debiutancki album tego zespołu 
okazał się wielkim sukcesem. Zawie-
rał takie hity jak „Hi-Fi”, „Nie będę 
Julią” czy „Fabryka marzeń”. Rok 
później zespół wydał drugi longplay 
zatytułowany „Mamy czas”. W 1987 
grupa rozwiązała się. W 2001 roku, po 
dwóch wcześniejszych i nieudanych 
próbach, zespół reaktywował się na 
razie trwale. Program zaprezentowany 
w Karczewie to głównie stare dobre 
przeboje, dzięki którym zespół zdobył 
tak dużą popularność.

Po występie gwiazd przyszedł czas na 
zabawę i ognie sztuczne. Wielu widzów 
uznało, że tegoroczne fajerwerki były 
szczególnie bogate i mogły zadowolić 
każdego miłośnika tego typu rozrywki.

„Dni Karczewa” już za nami. Na 
następne święto miasta trzeba czekać 
cały rok. Za wspaniale zorganizowaną 
imprezę należą się Miejsko Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury, władzom miasta i 
licznym sponsorom szczere gratulacje.

Krzysztof Kasprzak

Dni Karczewa rozpoczęły się koncertem 
Młodzieżowej Orkiestry Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Karczewie

„Wanda i Banda”

Zaproszenie „Kabaretu Młodych Panów” 
okazał się strzałem w dziesiątkę
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DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO

Dzień Dziecka na sportowo ma w 
Karczewie wieloletnią tradycję. 

Dawniej była to spartakiada, w której, 
w różnych dyscyplinach sportowych, 
walczyły reprezentacje szkół podstawo-
wych z terenu gminy Karczew. Obecny, 
sportowy Dzień Dziecka ma inny cha-
rakter – jest imprezą bardziej rekre-
acyjną, choć nie brak w niej elementów 
sportowych. 

Już po raz kolejny w z okazji Dnia 
Dziecka na stadionie Mazura Karczew 
dzieci i młodzież ze szkół podstawowych 
sprawdzała swoją zręczność, szybkość, 
sprawność, celność, koncentrację. O punk-
ty walczono indywidualnie, a ci, którzy 
tych punktów nazbierali najwięcej, zostali 
nagrodzeni piłkami.

Dzień Dziecka na sportowo zorganizo-
wany został przez pracowników Wydziału 
Oświaty Organizacji i Nadzoru Urzędu 
Miejskiego w Karczewie, gminnego 
koordynatora sportu panią Beatę Teresz-
czyńską oraz nauczycieli: Małgorzatę 
Bednarek, Małgorzatę Domańską, Arletę 
Garwolińską, Tomasza Lubasa,  Eryka 
Łukasika, Barbarę Michałowską, Elż-
bietę Olszynko, Lidię Olszewską, Igora 
Podeszfińskiego, Danutę Skoczek, Beatę 
Szewczyk, Katarzynę Trzaskowską, Ur-
szulę Trzaskowską i Zygmunta Wojni-
cza. Nauczycielom pomagali uczniowie 
z Publicznego Gimnazjum w Karczewie 
oraz Zespołu Szkół Średnich. Dla spra-
gnionych, a tych było bardzo wielu bo 
pogoda dopisała, uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 przygotowali stoisko 
z napojami.

Ciekawym pomysłem było stanowisko 
zorganizowane przez gimnazjalistów, 
gdzie można było zmierzyć ciśnienie, zwa-
żyć się i podyskutować o prawidłowym 
żywieniu.(red)
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Po raz kolejny 
reprezentacje 

przedszkoli gminy 
Karczew spotkały 
się, by rywalizować o palmę pierwszeń-
stwa. Turniej tradycyjnie zorganizowany 
został przez pracowników Wydziału 
Oświaty Organizacji i Nadzoru Urzędu 

Miejskiego w Karczewie. Zawody prowa-
dziła pani Beata Tereszczyńska – gminny 
koordynator sportu.

Jak przystało na taki turniej nad 
całością czuwał zespół sędziowski w 
składzie: Paulina Bieńkowska, Renata 
Sielska i Grzegorz Ankiewicz.

Młodzi zawodnicy zmierzyli się w bar-
dzo trudnych dyscyplinach sportowych. 
Był bieg po prostej, budowanie wierzy 
na czas, bieg z piłką, bieg z woreczkiem 
na łyżce, przejście przez szarfy, przejście 
przez tunel oraz bieg slalomem między 
chorągiewkami. W ostatniej konkurencji 
zmierzyli się opiekunowie i dyrektorzy. 
Ich zadaniem było pokonanie jak najszyb-

ciej wyznaczonej trasy kozłując piłkę.
Po ostrej rywalizacji pierwsze miej-

sce zajęła reprezentacja Przedszkola nr 
3, na drugim miejscu uplasowali się 

zawodnicy z 
Przedszkola 
nr 2, trze-
cie miejsce 
p r z y p a d ł o 
drużynie z 
Przedszkola 
nr 1, czwar-
te miejsce 
wywalczyła 
reprezentacja 
przedszkola-
ków z Otwoc-
ka Wielkiego, 
piąte miejsce 

p r z y p a d ł o 
„zerówce” z 
Glinek, zaś 
szóste miejsce 
zajęli młodzi 
zawodnicy re-
prezentujący 
Przedszko le 
w Sobie-
kursku. Ale 
zajęte miejsca 
nie były naj-
w a ż n i e j s z e , 
najważniejsza 
była wspania-
ła zabawa.

Oczywiście nie zabrakło nagród 
ufundowanych przez sponsorów. 
Nagrody wręczał Wiceburmistrz Kar-

czewa Stanisław 
Ilkowski oraz Na-
czelnik Wydziału 
Oświaty Organiza-

cji i Nadzoru Ewa Kwasiborska.
Serdeczne podziękowania w imie-

niu dzieci i organizatorów składamy 
wszystkim sponsorom, a wśród nich: 
państwu Barbarze i Kazimierzowi Siel-
skim z fi rmy BAKS, Panu Henrykowi 
Borkowskiemu z fi rmy ROLMOTOR, 
pani Edycie Agnieszce Seremak ze 
Sklepu Spożywczego w Brzezince, panu 
Pawłowi Szostakowi z cukierni PAMA, 
pani Ewie Nondenburg z Cukierni 
„Nondenburg”, panu Witowi Sielskie-
mu właścicielowi Zakładu Stolarskiego, 
panu Arturowi Trzaskowskiemu z fi rmy 
Art-Bo w Józefowie oraz Burmistrzowi 
Karczewa panu Władysławowi Dariu-
szowi Łokietkowi.

Gratulujemy sportowej rywalizacji 
dzieciom, gratulujemy opiekunom i 

organizatorom. Za rok kolejne zawody 
i wtedy z pewnością będzie okazja do 
rewanżu.(red)

WYGRAŁA „TRÓJKA”
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ZABAWA BYŁA WSPANIAŁA 

Od kilkunastu lat festyn z okazji 
Dnia Dziecka Miejsko Gminny 

Ośrodek Kultury organizuje na terenie 
przy Miejskiej Hali Sportowej. W tym 
roku pogoda dopisała i zabawa była 
wspaniała. A było naprawdę wiele 
atrakcji.

Dzieciom najbardziej podobały się 
pokazy artystyczno - cyrkowe w wyko-
naniu grupy cyrkowej „Pomponi”, oraz 
teatrzyk „Puch Puch”. 

Teatrzyk PUCH PUCH tworzą Bogdan 
Kupisiewicz i Mariusz Puchłowski. Od lat 
bawią siebie i innych muzyką. Podczas fe-
stynu w Karczewie można było usłyszeć 
indiańskie grzechotki - zwane chaj-chas, 
czyli ciach-ciach, i kilkadziesiąt innych 
instrumentów. Sam spektakl polegał 
głównie na wspólnym muzykowaniu z 
dziećmi. Każdemu powinno udać się za-
grać albo dotknąć któregoś z naszych in-
strumentów - mówi Bogdan Kupisiewicz, 
jeden z muzyków. Na scenie oczywiście 
pojawili się najmłodsi, karczewscy mu-
zycy, którzy instrumenty wykonali wcze-
śniej sami pod czujnym okiem panów 
Kupisiewicza i Puchłowskiwego.

W programie przygotowanym dla dzie-
ci z okazji ich święta nie zabrakło także 
występów amatorskich, które równie 
gorąco były oklaskiwane, jak prezentacje 
zawodowców.

Najmłodsi oczywiście ciągnęli rodzi-
ców w stronę straganów, gdzie można 
było kupić odpustową biżuterię, baloni-
ka lub strzelbę. Ta ostatnia cieszyła się 
szczególnym powodzeniem.

Na głodnych czekał grill ze smakowitą 
kiełbaską i dobrze doprawioną karkówką. 
Szkoda tylko, że choć dopisała pogoda, to 
frekwencja na festynie było dość skromna. 
(red)
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Końcówka rozgrywek piłkarskich o 
mistrzostwo IV ligi w wykonaniu na-

szych piłkarzy była dramatyczna. Nastroje 
kibiców zmieniały się z meczu na mecz. Po 
zwycięstwach w Górze Kalwarii z Koroną 
2:0 i Karczewie z Hutnikiem 2:1 przyszło 

otrzeźwienie po przegranym 0:1 meczu 
w Nadarzynie. Ta porażka mogła drużynę 
zepchnąć na szóstą spadkową pozycję, ale z 
pomocą przyszli piłkarze Okęcia pokonując 
w Płocku rywalizujące z nami o piątą pozy-
cję Mazowsze. Gospodarze do przerwy pro-
wadzili 2:0, a zeszli z boiska pokonani 2:3. 
Stracili decydującą bramkę na dwie minuty 
przed zakończeniem spotkania. Dramat w 
Płocku i radość w Karczewie!

Nasi zawodnicy nie mieli innego wyj-
ścia, jak wykorzystać ostatnią szansę 
stworzoną nam przez Okęcie i pokonać w 

MAZUR W III LIDZE
Karczewie zajmującą 12 pozycję drużynę 
z Piastowa. Od samego początku tego spo-
tkania widać było u naszych zawodników 
wielką determinację. Ataki sunęły jeden za 
drugim i tylko mała skuteczność powodo-
wała brak bramek. W trzydziestej minucie 

spotkania serca kibi-
ców wystawione zo-
stały na wielką próbę. 
Po potężnym strzale 
zawodnika Piasta 
piłka uderzyła w po-
przeczkę naszej bram-
ki i odbiła się kilka 
centymetrów od linii 
bramkowej. Przeciw-
nicy twierdzili, że był 
gol, ale sędzią (szcze-
gólnie boczny) był 

innego zdania. Nasi 
się szybko „pozbiera-
li”. Pierwszą bramkę 
tuż przed przerwą 
strzelił Jankowski. Po 
zmianie stron drugą 
zdobył bardzo dobrze 
grający Dąbrowski. 
Wynik meczu na 3:0 
ustalił - po pięknym 
rajdzie prawą stroną i 
podaniu Głąbickiego 
- Zegarek. Wszyscy 

odetchnęli – Mazur zakończył rozgrywki na 
piątej pozycji. Były dwie możliwości. Bez-
pośredni awans do III ligi, albo dwa mecze 
barażowe w przypadku, gdyby piłkarze z 
Otwocka przegrali swój baraż o nową II ligę.

Przeciwnikiem Otwocka był mistrz łódzkiej 
IV ligi Stal Niewiadów. Pierwszy mecz w 
Niewiadowie OKS przegrał 1:2. W rewanżu 
odrobił straty wygrywając 2:0 i tym samym 
awansował do Nowej II ligi, co dało Mazuro-
wi bezpośrednio awansował do III ligi.

Od nowego sezonu nasi będą walczyli w 
lidze mazowiecko – łódzkiej. Dramatyczna 
końcówka została okraszona sporym suk-
cesem – awansem. Ostatni awans do III ligi 
wywalczył Mazur pod wodza Antoniego 
Gedrysa w 1996 roku. Po dwóch latach gry 
i reformie rozgrywek skończyła się tamta 
przygoda naszej drużyny z III ligą.(F Ż)

Pod koniec maja 
na stadionie Ma-

zura zorganizowano 
imprezę piłkarską 
– I Memoriał Piłkarski 
im. Adama Trzaskow-
skiego. Organizatorem 
był klub Mazur Kar-
czew, a sponsorem fir-
ma Lotos Poligrafia.

Rozegrano mecz pił-
karski amatorów, który 
miał za zadanie uczcić 
pamięć zmarłego nagle 
oddanego działacza 
sportowego, wielolet-
niego członka Zarządu 
Mazura i zaangażo-
wanego kierownika 

pierwszej drużyny - Adama Trzaskowskiego.
Jedna z drużyn składała się z kolegów 

Adama z ZEWT Rejon Otwock. Adam 
przepracował w tym zakładzie jako elektryk 
wiele lat i za dwa miesiące zamierzał przejść 
na emeryturę. Śmierć pokrzyżowała te plany. 
Przeciwnikiem była drużyna reprezentująca 
firmę Lotos Poligrafia, w której pracuje żona 
Adama. Był to bardzo ładny mecz piłkarskich 
amatorów, rozegrany w przyjaznej atmosfe-
rze, który dostarczył widzom dużych spor-
towych emocji i wiele zabawnych sytuacji 
związanych z kondycją niektórych zawod-
ników. W normalnym czasie mecz zakończył 
się wynikiem 2:2. Spotkanie rozstrzygnięto 
rzutami karnymi, przy których emocje się-
gnęły zenitu. 7:6 wygrała drużyna ZEWT Re-
jon Otwock. Za zwycięstwo zespół otrzymał 
puchar prezesa Lotos Poligrafia. (FŻ)
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OGŁOSZENIE
Radca Prawny p. Agnieszka Żuraw 

przyjmuje od 2 czerwca 2008 r. 
w pokoju nr 20 I piętro

Poniedziałek: godz. 10.00 -13.00 
(konsultacje dla jednostek 

organizacyjnych)
godz. 13.00 - 16.00 (konsultacje dla 

mieszkańców)

OGŁOSZENIE
Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Karcze-
wie zaprasza wszystkich chętnych uczniów do 
udziału w akcji „lato w mieście”, która będzie 
zorganizowana od 23.06.2008r. do 29.08.2008r 
Na zajęcia sportowe zapraszamy na boisko sportowe, 
Publicznego Gimnazjum w Karczewie w godz. 10.00 
- 13.00 (oprócz sobót i niedziel).

Bezpieczne gry i zabawy sportowe 
organizować będą nauczyciele.

OGŁOSZENIE
Zarząd Klubu Honorowych Dawców 
Krwi informuje, że w sobotę 26 lipca 
2008 roku odbędzie się kolejna akcja 
oddawania krwi. Ambulans ustawiony 

będzie przed Przedszkolem nr 3 na 
osiedlu Ługi. Ekipa medyczna pobiera-
jąca krew oczekiwać będzie na dawców 

od godziny 10.00 do godziny 15.00.
W akcji mogą wziąć udział osoby do-

rosłe (wymagany dowód osobisty) oraz 
cieszące się dobrym zdrowiem.

Zarząd Klubu HDK

„Najcenniejszym i najtrwalszym 
podarunkiem, jaki można dać dziecku

 - jest wykształcenie”.
Pani Emilii Leśniewskiej

w podziękowaniu za trzyletnią pracę dy-
daktyczną, opiekę i za trud włożony w 

edukację, samych radości i sukcesów oraz 
wszystkiego najlepszego z okazji imienin

życzą wdzięczni wychowankowie z klasy VI D
ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie

z Rodzicami

PODZIĘKOWANIE
Klub Seniora z osiedla Ługi serdecznie 

dziękuje Burmistrzowi Karczewa 
p. Władysławowi Dariuszowi Łokietkowi 
i radnemu Rady Miejskiej w Karczewie 

p. Henrykowi Grąbczewskiemu za 
zorganizowanie autokaru na wyjazd 

członków klubu do kina.

Zarząd Klubu Seniora

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 28 
września 1991r. o lasach (t.j. Dz. U. 
z 2005r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) 
Burmistrz Karczewa zawiadamia, że od 
dnia 10.06.2008r. do dnia 09.08.2008r. 
zostanie wyłożony do publicznego 
wglądu w Urzędzie Miejskim w Kar-
czewie, ul. Warszawska 28 (pok. nr 44 
- II piętro) projekt uproszczonego planu 
urządzenia lasu dla m. Karczewa. Plan 
ten będzie podstawą do naliczenia po-
datku leśnego.
W terminie 30 dni od daty wyłożenia 
projektu uproszczonego planu urządze-
nia lasu zainteresowani właściciele la-
sów mogą składać zastrzeżenia i wnio-
ski w sprawie planu. Decyzje w sprawie 
uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub 
wniosków wydaje Starosta.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek

Ważniejsze prace remontowe i inwestycyjne zaplanowane i wykonane w 2008r.
przez Grupę Remontową Urzędu Miejskiego w Karczewie 

Wykonano w okresie od 1.01. do 15.06.2008 r.
-  usunięcie awarii gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Całowanie (przejście pod 

drogą  krajową nr 50)
- remont przystanków autobusowych w miejscowości Wygoda, Glinki, Otwock Wielki
- remont posadzki w świetlicy w Nadbrzeżu
- remont dachu świetlicy w Nadbrzeżu
- remont ujęcia wody do oprysków w miejscowościach Kosumce i Kępa Nadbrzeska
- remont posadzki w świetlicy GS w Łukówcu 
- remont drewnianej podłogi budynku biblioteki w Ostrówcu 
- remont schodów i nawierzchni terenu przed bocznym wejściem do biblioteki w Ostrówcu
- ułożenie chodnika na przystanku autobusowym w miejscowości Ostrówiec
- ułożenie chodnika przy świetlicy w Kępie Nadbrzeskiej
- ułożenie chodnika w parku wzdłuż ogrodzenia Kościoła parafialnego w Karczewie
- ogłoszenie przetargów, podpisanie umów i nadzór nad realizacją i rozliczenie:
  a) remont ulicy Westerplatte 
  b) remont i ułożenie nakładki drogi do szkoły w miejscowości Nadbrzeż 
  c) remont chodnika w ulicy Maciejewskiej (w realizacji)
  d) remont chodnika w ulicy Kościelnej (do realizacji w lipcu br.)
  e) zakup zabawek na plac zabaw osiedla Warszawska
- usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej w Karczewie przy ulicy Piaski
- remont dachu w siedzibie grupy Remontowej przy ulicy Częstochowskiej 
- remonty dachów w budynkach administrowanych przez Grupę Remontową

Zaplanowane do wykonania w II półroczu br.
- zakup zabawek na plac zabaw przy ulicy Różanej i na osiedlu Częstochowska
- zorganizowanie przetargu oraz zakup materiału i utwardzenie dróg gminnych tłuczniem 
- zakup samochodu ciężarowego-wywrotki
- remont chodnika przy ulicy Bielińskiego
- cząstkowe remonty nawierzchni dróg gminnych
- utrzymanie sprawności funkcjonowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

W środę 25 czerwca 2008 r.
pogrążeni w żałobie odprowadziliśmy na miejsce ostatniego spoczynku

ś.p.
Władysława Zakrzewskiego

zasłużonego działacza ochotniczych straży pożarnych
Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim

Wyrazy głębokiego współczucia
RODZINIE I NAJBLIŻSZYM

składają
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karczewie

Radni Rady Miejskiej w Karczewie

W środę 25 czerwca 2008 roku z wielkim żalem pożegnaliśmy
ś.p.

Władysława Zakrzewskiego
zasłużonego działacza pożarnictwa na terenie Gminy Karczew

Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim
wyrazy szczerego współczucia
RODZINIE I NAJBLIŻSZYM

składają
Burmistrz Karczewa 

oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Karczewie


