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Pałac Bielińskich rozbrzmiewa muzyką
To już III Muzyczne Lato w Pałacu Bielińskich w Otwocku 
Wielkim. I tym razem do grona organizatorów dołączyły 
władze Karczewa i sfi nansowały jeden z pięciu koncertów, 
umieszczając go w programie obchodów 460 – lecia nadania 
praw miejskich.

                                                      Więcej na str. 3

Siatkówka w Ostrówcu 
Mecze były bardzo zacięte i stały na wysokim poziomie. 
W pierwszym półfi nale drużyna z Otwocka Wielkiego po-
konała siatkarzy z Łukówca. W drugim półfi nale drużyna 
z Wygody musiała uznać przewagę zawodników z Włady-
sławowa.

Więcej na str. 12

Pielgrzymi w Karczewie
W tym roku dość licznie reprezentowane było nasze miasto. 
Łącznie w Pieszej Praskiej Pielgrzymce Rodzin szło około 
50 mieszkańców Karczewa. Warto podkreślić, że w grupie 
organizacyjnej pielgrzymkę było około dziesięciu przedsta-
wicieli naszej parafi i.

Więcej na str.10
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Powstanie Warszawskie, rozpoczęło się 
1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:

00, o tej samej godzinie w Karczewie 1 
sierpnia 2008 roku syrena strażacka oznaj-
miła, że Karczew pamięta tę tak ważną dla 
Polski datę.

W 64 rocznicę Powstania Warszawskiego 
władze miasta Karczewa, przedstawiciele 
organizacji kombatanckich oraz OSP w 
Karczewie złożyli kwiaty w centrum miasta 
przed pomnikiem Orła Białego.

Uroczystość rozpoczęła się przypomnie-
niem przez Przewodniczącą Rady Miej-
skiej w Karczewie Danutę Żelazko treści 
powstańczej przysięgi. W okolicznościo-
wym przemówieniu Burmistrz Karczewa 
Władysław Dariusz Łokietek podkreślił 
znaczenie Powstania Warszawskiego. 
Stwierdził, że – „To oni pokazali nam co 
znaczą zapomniane w dzisiejszych czasach 
słowa odwaga, męstwo, determinacja, wola 
walki, patriotyzm, oraz poświęcenia dla 
wspólnego dobra.”

Danuta Żelazko przypomniała w swoim 
wystąpieniu, że Powstanie Warszawskie 
było jedynym w okupowanej Europie dzia-
łaniem ruchu oporu na tak wielką skalę. 
Podkreśliła, że w walkach brali udział lu-
dzie młodzi, a wśród zabitych była ogromna 
rzesza młodej inteligencji warszawskiej.

Po przemówieniach nastąpił moment 
złożenia kwiatów. Szkoda tylko, że w 
uroczystości tej oprócz delegacji, wzięła 
udział bardzo skromna reprezentacja miesz-
kańców. Należy mieć nadzieję, że za rok 
przed pomnikiem Orła Białego zbierze się 
znacznie więcej mieszkańców Karczewa 
by oddać hołd Żołnierzom Powstańczej 
Warszawy. (red)

W ROCZNICĘ POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Przemarsz delegacji z kwiatami oraz pocztów sztandarowych 
przed pomnik Orła Białego w centrum miasta

Przemówienie okolicznościowe wygłasza Burmistrz Karczewa 
Władysław Dariusz Łokietek

Poczty sztandarowe na uroczystość wystawiły organizacje 
kombatanckie, społeczne oraz Rada Miejska w Karczewie

Hołd Bohaterom Powstania Warszawskiego 
oddaje najmłodszy uczestnik 

karczewskiej manifestacji patriotycznej
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PAŁAC BIELIŃSKICH ROZBRZMIEWA MUZYKĄ

To już III Muzyczne Lato w Pałacu Bieliń-
skich w Otwocku Wielkim. I tym razem 

do grona organizatorów dołączyły władze 
Karczewa i sfi nansowały jeden z pięciu 
koncertów, umieszczając go w programie ob-
chodów 460 – lecia nadania praw miejskich. 
Jedynie szkoda, że nikt nie zadbał o to, aby w 
ofi cjalnym programie wyeliminować mylne 

określenie „Otwocki Pałac”. Pisałem o tym w 
„Głosie” i „Linii” pisali też inni, że powinno 
być   „III Muzyczne Lato w Pałacu Bielińskich 
w Otwocku Wielkim”. Udało mi się wnieść 
poprawkę do informacji zamieszczanej w 
dodatku „Gazety Wyborczej”- „Co jest gra-
ne”, a w tegorocznym ofi cjalnym programie 
pozostało jednak bez zmian. Mam nadzieję, 
że w przyszłym roku żadnego przekłamania 
nie będzie. Nieofi cjalnie dowiedziałem się, że 
jeden z głównych otwockich organizatorów 
kończy pracę i przechodzi na emeryturę i być 
może będzie łatwiej wyeliminować wszelkie 
historyczne nieścisłości!

Te letnie muzyczne spotkania cieszą się bar-
dzo dużą popularnością. Jeżeli koncert odby-
wa się w Sali Balowej, to tylko część chętnych 
może zając miejsca na widowni. Koncert na 
tarasie rozwiązuje sprawę, ponieważ wszyscy, 
dla których zabraknie krzeseł mogą swobodnie 
zając miejsca na zielonej trawie. Melomani z 
Karczewa stanowią bardzo liczną grupę.

Inauguracja odbyła się 6 lipca w Sali Ba-
lowej. Wystąpił wybitny polski bas, solista 
Opery de Bastille, Teatro alla Scala, Opery 
di Roma, a także oper w Lyonie i Lozannie 
Romuald Tesarowicz. Akompaniowała mu 
Danuta Antoszewska. Słuchacze mieli okazję 
posłuchać pięknych arii z oper Hektora Ber-
lioza, Giuseppe Verdiego, ale też utwory Mu-
sorgskiego i Moniuszki. Artystę obdarzonego 
wyjątkowym głosem i niezwykłą muzykalno-
ścią nagradzano dużymi brawami.

Mistrzowie harmonijek ustnych
Dwa tygodnie później – tym razem na 

tarasie – wystąpiła trójka artystów, którzy 

są mistrzami gry na harmonijkach ustnych 
„CON BRIO” – Zygmunt Zgraja, Zdzisław 
Kuniniec i Janusz Zając. Trio od prawie 40 
lat propaguje harmonijki ustne pokazując 
możliwości techniczne tego bardzo starego 
(znanego od 4000 lat) instrumentu muzycz-
nego. Artyści zachwycili widzów szerokim 
repertuarem - od baroku do współczesności 

- oraz perfekcyjnym technicznie i inter-
pretacyjnie wykonaniem prezentowanych 
utworów. Niewielu widzów spodziewało się 
takiej uczty muzycznej. Na początek usłysze-
liśmy ognisty „Taniec z szablami” z baletu 
„Gajane” Arama Chaczaturiana i należało to 
potraktować jako uwerturę. W następnej czę-
ści podano danie główne w postaci muzyki 
Bacha, Mozarta, Czajkowskiego i Rossiniego 

przeplatane „Bolerem” Ravela, „Walcem” 
Szostakowicza czy neapolitańską piosenką 
„Funiculi, Funiculi” autora przeszło sze-
ściuset piosenek - Luigi Denza. Po brawach 
publiczności można wnioskować, że było to 
smakowite i wspaniale podane danie. Deser 
w postaci przebojów muzyki lekkiej, łatwej 

i przyjemnej był wyśmienity, bo jak inaczej 
można powiedzeń o utworach Cole Portera, 
melodiach francuskich czy „Grenadzie” 
Augustyna Lara. Na koniec zaprezentowano 
dwie melodie. Jedna z roku 1928 z „Opery za 
trzy grosze” Kurta Willa i melodie z musica-
lu „Skrzypek na dachu” Jerry Bocka z roku 
1964. Było to wspaniale zakończenie tego 
koncertu. Na bis zaprezentowano możliwości 
najmniejszej (2cm) harmonijki ustnej, na któ-
rej zagrał Zygmunt Zgraja.

W drugą niedzielę sierpnia w Sali Balowej 
wystąpił wybitny polski skrzypek, wysoko 
ceniony na całym świecie, Krzysztof Jako-
wicz, któremu towarzyszył na fortepianie Ro-
bert Morawski. Artysta gościł już w naszym 
kościele 20 stycznia dając koncert rozpoczy-
nający uroczystości 460 rocznicy nadania 
Karczewowi przez Zygmunta Starego praw 
miejskich. Obszerną relację z tego koncertu 
zamieściliśmy w styczniowo - lutowym nu-
merze „Głosu”. Tym razem ograniczę się do 
podania, że w programie była muzyka Franza 
Schuberta, George Enescu, a także lżejszy 
repertuar Fritza Kreislera, Astora Piazzolli i 
Georgea Gershwina. Mistrz Krzysztof Jako-
wicz i tym razem dał popis wielkich wirtu-
ozowskich umiejętności. Porywające wyko-
nania prezentowanych utworów widzowie 
docenili nagradzając artystów dużymi brawa-
mi i owacją na stojąco. Koncerty wspaniale 
prowadzi muzykolog, działacz muzyczny, 
publicysta, organizator życia muzycznego, 
Zbigniew Pawlicki.

O koncercie (odbył się po oddaniu numeru 
do druku) poznańskiego zespołu wokalnego 
„Affabre Concinui” składającego się z byłych 

sześciu członków dwóch znanych poznańskich 
chórów chłopięco-męskich S. Stuligrosza i 
J. Kurczewskiego napiszemy w następnym 
numerze. Koncertem tym zamknięte zostało 
bardzo udane „III Muzyczne Lato w Pałacu 
Bielińskich w Otwocku Wielkim”.

Feliks Żebrowski
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Do końca roku jest jeszcze kilka miesięcy 
i wspólnie ze współpracownikami 
będziemy dążyli do pełnej realizacji 
przyjętych w budżecie zadań 
inwestycyjnych. – powiedział Burmistrz 
Karczewa Władysław Dariusz Łokietek

Z Burmistrzem Karczewa 
Władysławem Dariuszem Łokietkiem 
rozmawia Krzysztof Kasprzak.

KK - Panie Burmistrzu tegoroczny bu-
dżet przewidywał znaczne zwiększenie 
dynamiki realizacji inwestycji. Czy uda 
się wykonać wszystkie inwestycyjne za-
mierzenia?

WDŁ - Oceniając realizację zadań inwe-
stycyjnych przyjętych w Budżecie Gminy 
Karczew na 2008 rok stwierdzam, że 
stan zaawansowania wykonania poszcze-
gólnych zadań jest zgodny z przyjętym 
harmonogramem. Zakończona została już 
budowa ulicy Sienkiewicza oraz ulicy Bo-
haterów Westerplatte na odcinku od ulicy 
ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
do Zarządu Dróg Powiatowych. Zakoń-
czone zostało IV zadanie budowy sieci 
wodociągowej na osiedlu Warszawska. 
Dokonano adaptacji pomieszczeń pawilo-
nu handlowego na gabinet fi zykoterapii, 
obecnie trwają procedury odbioru tych 
pomiesczeń przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Wykonano chodniki na ulicy 

W INWESTYCJACH PRZYSPIESZENIE
Maciejewskiej. Zmodernizowano wejście 
do Urzędu Miejskiego. Wybudowano 
wodociąg między Łukówcem i Sobie-
kurskiem oraz zamontowano oświetlenie 
uliczne na odcinku drogi we wsi Całowa-
nie. Zakupiono samochody: dostawczy 
dla Urzędu Miejskiego i ciężarowy dla 
Grupy Remontowej.
Wiele zadań jest mocno zaawansowanych, 
do nich należy: budowa wodociągu w uli-
cach Karczówek, Przechodnia, Ogrodowa; 
budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach 
Przechodniej Brzozowej i Wschodniej. 
Trwa budowa chodników przy ulicy Ko-
ścielnej i prace przy budowie oświetlenia 
wielofunkcyjnego boiska przy Publicznym 
Gimnazjum w Karczewie. W trakcie roz-
strzygnięcia są przetargi na prace dotyczą-
ce zakończenia remontu pawilonu handlo-
wego przy ulicy Widok. We wrześniu zo-
stanie ogłoszony przetarg na modernizację 
oświetlenia ulicznego w mieście i gminie.
Oprócz tego, na mocy podpisanych poro-
zumień, przekazałem do Starostwa Powia-
towego w Otwocku 100 tysięcy złotych na 
budowę ścieżki rowerowej pomiędzy Kar-
czewem i Otwockiem oraz 47 tysięcy zło-
tych na remont chodnika w Sobiekursku.
Praca w Urzędzie przebiega prawidłowo 
i jestem przekonany, że wspólny wysiłek 
pracowników doprowadzi do zrealizo-
wania większości zadań. Do końca roku 
jest jeszcze kilka miesięcy i wspólnie ze 
współpracownikami będziemy dążyli do 
pełnej realizacji przyjętych w budżecie 
zadań inwestycyjnych.

KK - Wielu mieszkańców stwierdza, że 
zamiast budowy ulicy Sienkiewicza, po-
winno się ucywilizować ulicę Otwocką.

WDŁ - Ile osób tyle zdań. Każda z ulic 
jest ważna. Budowa ulicy Otwockiej roz-
pocznie się już w tym roku. Mówie tu o 
odcinku ulicy Otwockiej od ulicy Boha-
terów Westerplatte do ulicy Krakowskiej. 
Planujemy wykonanie nawierzchni i zatok 
parkingowych w rejonie Szkołu Podstawo-
wej nr 2, dalszy odcinek w kierunku ulicy 
Kościelnej zostanie wstawiony do budżetu 
na 2009 rok.

KK - Podczas tegorocznych „Dni Kar-
czewa” obiecał Pan mieszkańcom na-
szego miasta, że za rok Miejsko Gmin-
ny Ośrodek Kultury będzie pracował 
już w nowej siedzibie, w dawnym pa-
wilonie handlowym przy ulicy Widok. 
Jaka jest szansa na wywiązanie się z tej 
obietnicy?

WDŁ - Zrobię wszystko, aby spełnić to, co 
powiedziałem. Obecnie jesteśmy w trakcie 
rozstrzygnięcia procedury przetargowej na 
wyremontowanie całego obiektu. Jeżeli nie 
będzie przeciwwskazań proceduralnych i 
zostanie wyłoniony wykonawca, wierzę, 
że prace zakończą się w okresie maja 
2009. Prace budowlane wraz z zakupem 
wyposażenia do MGOKu i Biblioteki będą 
kosztować około 2 miliony złotych.

KK - Ochotnicza Straż Pożarna w Kar-
czewie na nowy wóz otrzymała z bu-
dżetu gminy 200 tysięcy złotych. Teraz 
podobno strażacy zwrócili się z prośbą 
o kolejne pieniądze na zakup nowego 
wozu. Czy wystąpi Pan z wnioskiem do 
Rady Miejskiej o zwiększenie środków 
fi nansowych dla strażaków?

WDŁ - Ochotnicza Straż Pożarna w Kar-
czewie ma w Budżecie Gminy na 2008 rok 
zabezpieczone 200 tysięcy złotych. O ta-
kie środki wystąpili karczewscy strażacy. 
Pieniądze te miały wystarczyć do zakupu 
nowego samochodu. Teraz okazuje się, 
że do zakupu brakuje dodatkowo jeszcze 
przynajmniej 200 tysięcy, bo „ktoś tam” 
nie przeznaczył na ten cel środków. Mam 
dobrą wolę, i naprawdę chciałem, aby 
strażacy mieli nowy samochód bojowy, 
ale kwota około 400 tysięcy złotych z bu-
dżetu gminy na ten cel to trochę za dużo. 
Przed podjęciem ostatecznej decyzji wy-
stąpiłem z prośbą do Przewodniczącej 
Rady Miejskiej by w tej sprawie swoją 
opinię przedstawiła merytoryczna komi-
sja Rady Miejskiej Karczewa. Czekam na 
to stanowisko.

KK - Przy wjeździe na osiedle Ługi od 
strony ulicy Mickiewicza natężenie ru-
chu stale wzrasta. Jest to spowodowane 
między innymi usytuowaniem w tym 
rejonie stacji paliw oraz dwóch dużych 
sklepów samoobsługowych. Czy nie 
uważa Pan, że to skrzyżowanie powinno 
być wyposażone w światła?

WDŁ - Rejon skrzyżowania ulicy Bema z 
ulicą Karczewską uległ dużej urbanizacji, 
co w połączeniu z osiedlem Ługi może 
niebawem spowodować utrudnienie przy 
wyjeździe z osiedla. Wybudowanie ulicy 
księdza bp. Miziołka znacznie usprawniło 
komunikację osiedla Ługi. Pamiętać jed-
nak należy, że systematycznie rośnie także 
ilość samochodów. To wszystko powoduje, 
że problem komunikacyjny systematycznie 
narasta i musi być rozwiązany. Dlatego wy-
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UDANY LIFTING
stąpiłem do Starosty Powiatu Otwockiego 
z inicjatywą wspólnej budowy sygnalizacji 
świetlnej. Zdaniem starostwa koszt sygna-
lizacji świetlnej wyniesie około 292 tysię-
cy złotych. Dokonałem rozeznania wśród 
właścicieli fi rm zlokalizowanych przy 
skrzyżowaniu wcześniej wymienionych 
ulic i wszyscy, a także Zarząd Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Otwocku zadeklarowali 
wsparcie fi nansowe. Na mocy tych uzgod-
nień wystosowałem pod koniec czerwca 
pismo do Starosty Otwockiego, w którym 
zadeklarowałem na ten cel, jako gmina 
wraz ze sponsorami (Stacja Benzynowa, 
Biedronka, Livio, Zarząd Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Otwocku), kwotę 160 
tysięcy złotych. Oczekuję na odpowiedź, w 
której starosta określi warunki współpracy 
i realizacji zadania.

KK - Już niedługo rozpoczęcie nowego 
roku szkolnego. Czy placówki oświatowe 
są odpowiednio przygotowane do przy-
jęcia uczniów?

WDŁ - Gdy rozmawiamy, to do rozpoczę-
cia nowego roku szkolnego jest jeszcze 3 
tygodnie. Dyrektorzy szkół są świadomi 
prac, które winni wykonać i jestem prze-
konany, że 1 września szkoły będą na przy-
jęcie uczniów odpowiednio przygotowane. 
Na ten cel placówki posiadają w budżetach 
odpowiednie środki fi nansowe,

KK - Podczas sierpniowej sesji Rady Po-
wiatu Otwockiego dokonano istotnych 
dla naszej gminy zmian w budżecie.

WDŁ - Na ostatniej sesji powiatu, która 
odbyła się 6 sierpnia, radni wprowadzili do 
budżetu na 2008 rok, po moich wielokrot-
nych wystąpieniach na piśmie, remonty i 
budowę chodników, które jako gmina zgła-
szaliśmy w ubiegłym roku. Między innymi 
remont chodnika w ulicach Mickiewicza 
i Żaboklickiego, budowę chodnika w Ja-
nowie i Brzezince. Gmina Karczew na te 
zadania przeznaczyła kwotę 183 tysięcy 
złotych – są to pieniądze na zakup potrzeb-
nego materiału.
W dniu 11 sierpnia przedłożyłem staro-
ście zaakceptowane przeze mnie projekty 
czterech porozumień. Liczę na szybkie ich 
podpisanie. Mam nadzieję, że wymienione 
zadania zostaną zrealizowane do końca 
2008 roku. Doprowadzenie do umiesz-
czenia tych zadań w Budżecie Powiatu 
Otwockiego uważam za duży sukces i chcę 
podziękować za to Radnym Powiatowym 
z naszego terenu, a szczególnie przewod-
niczącemu komisji rozwoju p.Bogdanowi 
Gasowi i radnej Danucie Trzaskowskiej.

KK - Dziękuję za rozmowę.

Firma budowlana STOK z Otwocka 
zakończyła remont głównego wejścia 

do budynku Urzędu. Przebudowano też 
wejścia do Przychodni Rejonowej. Schody 
wykonano z kostki z chropowatą warstwą 

zapobiegającą poślizgowi, podjazdy dla 
chorych na wózkach i niepełnosprawnych 
wyłożono zwykłą kolorową kostką. Po 
rozebraniu bezużytecznego tarasu przy 
sali konferencyjnej udało się wygospoda-
rować miejsce na parking z prawdziwego 
zdarzenia dla 15 samochodów interesantów 
Urzędu i pacjentów Przychodni. Przed re-
montem pojazdy parkowały przed wejściem 
głównym blokując chodniki i część jezdni. 
Wszystko to miało miejsce na głównej ulicy 

przy rondzie i było dużym utrudnieniem w 
ruchu. Wejście główne otrzymało przebu-
dowane schody, które wyłożono kolorową 
kostką zapobiegającą pośliźnięciu się, este-
tyczne murki i barierkę z nierdzewnej stali. 
Przed schodami umieszczono duży napis

 

Karczew z tarczą, na której nie umieszczo-
no jednak herbu miasta!

Przy przebudowie zadbano o istniejącą 
wcześniej zieleń, a nawet ją wzbogacono. 
Trzeba przyznać, że wykonawca starał 

się tak prowadzić prace budowlane, aby 
utrudnienia dla pacjentów przychodni i in-
teresantów Urzędu Miejskiego były jak naj-
mniejsze. Przewidywany koszt przebudowy 
(300.000 zł) stanowi zaledwie 3% zaplano-
wanych wydatków inwestycyjnych, które w 
tym roku mają przekroczyć dziewięć mi-
lionów. Został on nieznacznie zwiększony 
ze względu na konieczność przeniesienia 
przyłącza gazowego i skrzynki telefonicz-
nej. Podobny lifting przydałby się części 

budynku od strony ulicy Kościelnej. Bank 
Spółdzielczy już zadbał o wygląd swojej 
własności. W planach na przyszły rok – jak 
powiedział burmistrz Dariusz Łokietek - 
jest ocieplenie budynku i remont dachu.

Feliks Żebrowski
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Z dyrektorem Przychodni 
w Karczewie doktorem Piotrem Banasiakiem 
rozmawiał Krzysztof Kasprzak.

KK – Przychodnia w Karczewie nie jest 
firmą łatwą do kierowania. Przepisy 
unijne stawiają ostre wymagania odno-
śnie placówek służby zdrowia. Zgłaszając 
swoją kandydaturę na stanowisko dyrek-
tora Przychodni Rejonowej w Karczewie 
dokładnie Pan wiedział, z jaką materią 
trzeba będzie się zmierzyć.
PB – Dzięki bardzo dobrej pracy mojego 
poprzednika doktora Zygmunta Minnera 
oraz ludzi, którzy zarządzają tą placówką 
pod kątem ekonomicznym – logistycznym 
(pan Władysław Kossakowski, pani Jadwiga 
Danielewska), przychodnia w Karczewie 
od strony finansowej działa bez zastrzeżeń. 
Ważne, że placówka nie jest zadłużona, 
że wyposażona jest w podstawowy sprzęt 
medyczny i to w dodatku dobrej klasy. 
Wiedziałem, co mnie czeka po przyjęciu 
stanowiska dyrektora i żadnych zaskoczeń 
jak na razie nie ma. Życie oczywiście będzie 
weryfikowało moje wcześniejsze spostrzeże-
nia i plany.
KK – Przy zmianie dyrektora i to w dodat-
ku tak ważnej dla życia miasta instytucji 
mieszkańcy zadają sobie pytanie – Jak 
teraz będzie funkcjonowała karczewska 
służba zdrowia, co będzie teraz lepiej?
PB – Co będzie lepiej? Dużo obiecywać nie 
lubię. Łatwo obiecać, tylko co z dotrzyma-
niem tych obietnic. Dzięki Urzędowi Miej-
skiemu w Karczewie mamy zmodernizowa-
ne wejście do Przychodni, mamy funkcjonal-
ne podjazdy dla niepełnosprawnych, mam 
nadzieję, że niedługo będzie winda. Liczę, że 
uda się uzyskać środki na odświeżenie we-
wnątrz naszej placówki. Trudne finansowo 
czasy dla Urzędu Miejskiego, mam nadzieję, 

OBIECYWAĆ NIE LUBIĘ…

że już minęły i będzie można uzyskać od 
władz odpowiednie wsparcie finansowe. W 
sprzęt medyczny jesteśmy zaopatrzeni w stu 
procentach, obsada kadrowa jest pełna. Jeże-
li czas pozwoli, wygospodaruje się miejsce, 
znajdą się odpowiednie środki finansowe i 
będzie kadra lekarsko pielęgniarska to myślę 
o otworzeniu skromnej filii na Ługach, żeby 
starszym osobom ułatwić kontakt z leka-
rzem. Rozmawiałem na ten temat z burmi-
strzem. Nie będzie tam oczywiście pełnego 
zakresu usług medycznych, ale będzie to 
możliwość konsultacji medycznej u lekarza 
pierwszego kontaktu.
KK – Czy karczewska przychodnia speł-
nia normy unijne, a jeżeli nie, to jakie 
zmiany muszą być wprowadzone?
PB – Powierzchnia tej przychodni jest zbyt 
mała, jest ciasno. Głównie w części dla do-
rosłych. W części przeznaczonej dla dzieci 
sytuacja jest trochę lepsza. Niemniej jednak 
zarówno część przeznaczona dla dzieci cho-
rych jak i część dla dzieci zdrowych powin-
na być większa. Zalecenia, jakie miały być 
spełnione do 2012 roku, a zostały narzucone 
przez NFZ, czyli podjazdy i windy, zostały 
praktycznie już zrealizowane. Mamy pod-
jazdy, a winda zostanie zamontowana, jeżeli 

nie w tym, to z pewnością na początku przy-
szłego roku.
KK – Myślał Pan nad rozbudową tej przy-
chodni?
PB – Rozmawiałem na ten temat z Bur-
mistrzem Karczewa panem Władysławem 
Dariuszem Łokietkiem i radnymi. Z tych 
rozmów wynika, że są plany na rozbudowę 
tej przychodni. Wtedy i warunki w poczekal-
ni znacznie by się poprawiły i komunikacja 
wewnętrzna byłaby znacznie lepsza. A jeżeli 
kubatura by się zwiększyła, wówczas można 

by pomyśleć o rozszerzeniu oferty o najbar-
dziej potrzebne poradnie specjalistyczne. W 
tej chwili o innych poradniach specjalistycz-
nych nie można myśleć, gdyż brak jest odpo-
wiednich pomieszczeń na gabinety.
KK – Niektórzy mieszkańcy Karcze-
wa zdecydowali się na korzystanie z 
przychodni w Otwocku, Józefowie czy 
Warszawie. To jest dla Przychodni w Kar-
czewie niewątpliwą stratą finansową. Co 
zamierza Pan zrobić, żeby przekonać ich 
o tym, by korzystali z usług karczewskiej 
służby zdrowia?
PB – To jest dość trudne pytanie, ponie-
waż każdy ma wolność wyboru, do której 
przychodni się zapisze i nikogo nie można 
zmuszać by zmienił w tym zakresie swoje 
zdanie. Ludzie korzystają z różnych rozwią-
zań i czasami wpadają w pułapkę nie mając 
świadomości, że zapisując się do przychodni 
poza Karczewem, która wizualnie ładnie 
wygląda i szyld ma przyciągający uwagę, 
praktycznie utrudniają sobie, w razie potrze-
by, szybki kontakt z lekarzem. Zbyt późno 
orientują się, że rzeczywistość odbiega od 
oczekiwań. Osobiście doradzam, by nie kie-
rować się szyldami i reklamami gazetowymi. 
Szczególnie pacjenci, którzy nie posiadają 

własnych środków transportu powinni szu-
kać porady lekarskiej jak najbliżej miejsca 
zamieszkania. Przekonywać nie ma sensu, 
mam nadzieję, że sami pacjenci wcześniej 
czy później stwierdzą, że jednak lepiej wró-
cić do Przychodni w Karczewie
KK – Panie doktorze dziękuję za rozmowę 
i w imieniu Redakcji „Głosu Karczewa” 
gratuluję objęcia stanowiska Dyrektora 
Przychodni w Karczewie jednocześnie życzę 
samych sukcesów w pracy na tym bardzo 
odpowiedzialnym i trudnym stanowisku.
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JUBILEUSZOWA AKCJA KRWIODAWSTWA

W masowych środkach przekazu od po-
czątku wakacji ukazują się dramatyczne 

informacje - w Banku Krwi zapasy są znikome, 
a niektórych rzadko występujących grup krwi 

nie ma. Z tego powodu trzeba przekładać zapla-
nowane operacje chirurgiczne i transfuzje oraz 
zmniejszyć produkcję preparatów krwiopodob-
nych. W tym miejscu warto przypomnieć, że 
aby przeprowadzić operację przeszczepu wątro-
by konieczne jest kilka litrów krwi, o potrzebie 
tego niezastąpionego leku przy przeszczepie 
serca nie wspomnę. Krwiodawca może, co 
2-3 miesiące jednorazowo oddać 450 ml krwi. 
Warto sobie uświadomić, że operacja w szpi-
talu może być przeprowadzona nie tylko przy 
olbrzymim wysiłku i zaangażowaniu lekarzy i 

pielęgniarek, ale też wielkiej armii Dawców, 
którzy dzielą się cząstką siebie.

Klub Honorowych Dawców Krwi w Karcze-
wie, który w maju świętował swoje pięciole-

cie, mimo okresu urlopowego postanowił 
pomóc potrzebującym. Zorganizował 26 
lipca na Ługach trzydziestą w swej histo-
rii udaną akcję. Zgłosiło się 38 dawców, 

a 25 mogło tego dnia 
oddać krew. Bank krwi 
wzbogacił się o prawie 
12 litrów niezastąpione-
go leku. Organizatorzy 
nie kryli zadowolenia, 
ponieważ Klub przy 
tej akcji na os. Ługi w 
Karczewie powiększył 
swoje szeregi o nowych 
członków, którzy pierw-
szy raz oddawali krew.

Pan Paweł Szo-
stak (36 lat) był 
jednym z nich. 
- Pierwszy raz od-
daję krew. Od lat 
myślałem o takiej 
pomocy innym i 
wreszcie postano-
wiłem oddać 450 
ml krwi. Już dziś 
jestem zdecydowa-
ny przyjść za kilka 
tygodni na następ-

ną akcję. Na początku się troszeczkę 
zdenerwowałem, ale teraz wszystko 
jest w porządku – kończąc dodał pan 
Paweł. 

- Drugi raz biorę udział w akcji oddawania krwi 
i już wiem, że nie ma żadnych przeciwwskazań 
abym został Honorowym Dawcą Krwi - powiedział 
Krzysztof Zakrzewski (29 lat) i wyraził nadzieję, iż 

krew oddana dziś i w następnych akcjach komuś 
pomoże wyzdrowieć, a może uratuje życie.

Organizatorzy, a także lekarki i pielęgniarki z 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w War-
szawie byli zadowoleni z przebiegu akcji, a jedna z 
nich powiedziała, że nie spodziewała się tak dużej 
frekwencji. Najprawdopodobniej w czasie następnej 
akcji, która odbędzie się w sobotę 13 września w 
sali Urzędu Miejskiego w Karczewie, Klub prze-
kroczy magiczną liczbę 400 litrów krwi przekazanej 
potrzebującym podczas wszystkich akcji zorga-
nizowanych na terenie gminy Karczew. Życzymy 
tego wszystkim karczewskim krwiodawcom i za-
chęcamy do wzięcia udziału w akcji, bo to piękna 
i humanitarna postawa. Myślę, że każdy człowiek 
powinien, chociaż raz w życiu oddać krew.

Feliks Żebrowski
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KSIĄDZ WŁADYSŁAW ŻABOKLICKI
HONOROWYM OBYWATELEM MIASTA KARCZEWA

PIELGRZYMKI 
CAŁYM SERCEM UGOSZCZONE

Na początku sierpnia na terenie naszej 
gminy gościli pielgrzymi udający się 

na Jasną Górę. Znaleźli oni tu serdecznie 
przyjęcie i wsparcie w swej pełnej poświę-
cenia wędrówce. W goszczących pielgrzy-
mów miejscowościach panował prawdziwie 
świąteczny nastrój.

W Piotrowicach, 5 sierpnia, po raz 15 
nocowała pielgrzymka Łomżyńska. Miesz-
kańcy przygotowywali posiłki oraz miejsca 
do spania. Na wielu podwórkach zrobiono 
generalne porządki, aby zrobić jak najwięcej 
miejsca na pielgrzymkowe namioty. Wszę-
dzie można było dostrzec tabliczki infor-
macyjne mówiące o tym; gdzie nocuje dana 

grupa, w którym miejscu kobiety a w którym 
mężczyźni, gdzie jest punkt medyczny itp.

Podobnie było w Ostrówku, gdzie 
wprawdzie nie nocowała, ale zatrzymała się 
na postój pielgrzymka zorganizowana przez 
księży misjonarzy Św. Rodziny ze Świdra. 
Kilkunastoosobowa grupa tutejszych pa-
rafi anek przygotowała, w podstawionych 
kuchniach polowych, posiłki dla piel-

grzymów. Wiele osób pomagało jak tylko 
mogło. Wszyscy robili to z uśmiechem na 
ustach, wyrażając radość, że mogą pomoc. 
Około godziny trzynastej, Otwocka piel-
grzymka dotarła do Ostrówka. W kościele 
parafi alnym pielgrzymów serdecznie przy-
witał proboszcz ks. Andrzej Banasiuk.

Uczestnicy tej pielgrzymki, wielokrotnie 
wyrażali wdzięczność za życzliwe przyję-
cie. Jak się okazało w pielgrzymce zorga-
nizowanej przez księży ze Świdra wzięła 
udział również grupa mieszkańców naszej 
gminy. W Piotrowicach pielgrzymka Łom-
żyńska zjawiła się ok. 16.00. Bardzo szyb-
ko, zarówno na podwórkach, jak i na boisku 

pojawiło się mnóstwo pielgrzymkowych 
namiotów. Na zazwyczaj opustoszałych 
piotrowickich ulicach zrobiło się tłoczno i 
gwarno. O godz. 19.00, na placu sołeckim 
zebrały się tłumy, rozpoczęła się msza piel-
grzymkowa. Wzięli w niej udział zarówno 
uczestnicy pielgrzymki jak i mieszkańcy 
Piotrowic.

Bartosz Szczerba
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PIELGRZYMI W KARCZEWIE

5 sierpnia wyruszyła na trasę już po 
raz dwudziesty piąty Piesza Praska 

Pielgrzymka Rodzin „Totus Tuus”. Piel-
grzymów na drogę pobłogosławił obcho-

dzący złoty jubileusz kapłaństwa biskup 
pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej 
Stanisław Kędziora.

Trasa pielgrzymki liczy 316 kilome-

trów. Jej organizatorem jest Kościelna 
Służba Porządkowa TOTUS TUUS oraz 
osoby świeckie. Pierwsza Praska Piel-
grzymka wyruszyła w 1983 roku i miała 
charakter patriotyczno - religijno - rodzin-
ny. Wraz z przemianami w kraju zmieniał 
się również charakter pielgrzymki, kładąc 
główny nacisk na rozwój sfery duchowej. 
Zmianie ulegał także przekrój społeczny 
i wiekowy pątników. W ostatnich latach 
w pielgrzymce przeważa młodzież, na-

tomiast sama pielgrzymka liczy około 
500 pątników, podzielonych na 7 „ko-
lorowych” grup. Szczególną jest grupa 
biała, w której pod opieką dorosłych idą 

dzieci w wieku do 12 lat.
W tym roku dość licznie reprezentowa-

ne było nasze miasto. Łącznie w Pieszej 
Praskiej Pielgrzymce Rodzin szło około 50 
mieszkańców Karczewa. Warto podkreślić, 
że w grupie organizacyjnej pielgrzymkę 
było około dziesięciu przedstawicieli na-
szej parafii.

Pierwszego dnia pątnicy odwiedzają Kar-
czew. Tu odpoczywają przed dalszą wędrów-
ką i jedzą przygotowany dla nich obiad.

- To jest coś niesamowitego – usłysza-
łem od jednego z pielgrzymów – tylko 
Karczew tak wspaniale nas przyjmuje. 
Tylu różnych propozycji obiadowych, 
jakie nam mieszkańcy Karczewa oferu-
ją, nie ma nawet najlepsza warszawska 
restauracja.

Pielgrzymi idą do Częstochowy, by 
przed Cudownym Obrazem Madonny 

podziękować za doznane łaski, prosić o 
pomoc w trudnych sprawach, lub po pro-
stu oderwać się od codziennego życia, i 
spędzić kilka dni na szczerej modlitwie.

- Ten okres jest dla mnie bardzo ważny – 
mówi jedna z pielgrzymujących kobiet – te 
kilka dni to „ładowanie moich duchowych 
akumulatorów”. Dzięki tej pielgrzymce 
przypominam sobie kim jestem i w jakim 

kierunku powinnam podążać.
- W mojej rodzinie zaczyna się coś psuć 

– słyszę od innej kobiety – wiem, że tylko 
Mateńka z Częstochowy jest w stanie mi 
pomóc.

- Jest tyle spraw, za które powinienem 
podziękować, że nie sposób teraz ich wy-
mieniać – mówi jeden z młodych ludzi 
– miałem w życiu wiele spraw trudnych i 
zawsze modlitwa do Pani naszej Często-
chowskiej pomagała mi znaleźć właściwą 



lipiec-sierpień  200810           lipiec-sierpień 2008 11      

15 LAT MINĘŁO…

Początki prac nowego samorządu po 
roku 1990 obfitowały w szereg bardzo 

ciekawych i potrzebnych inicjatyw kultural-
nych. Zmierzały one do tego, aby zachęcić 
dzieci, młodzież i dorosłych do śpiewu, 
tańca, recytacji i nauczyć uczestnictwa w 
życiu kulturalnym. Pomysłodawcom jednej 
z takich inicjatyw był Krzysztof Kasprzak. 

Mając przychylność władz miasta, zwrócił 
się do swego znajomego, aktora i śpiewaka 
operowego Mikołaja Müllera, z propozycją 
prowadzenia w Karczewie zespołu wokalno 
– tanecznego dla dzieci i młodzieży. Pan 
Mikołaj i jego żona Elżbieta wyrazili zgodę 
na pracę w Karczewie i tak powstał zespół, 
który nazwano „Gębule”.

- Młodsza córka miała 3 lata, a starsza 6, 

jak zaczęły brać udział w pracach zespołu. 
Obie bardzo chętnie śpiewały i z przyjemno-
ścią uczestniczyły w zajęciach - powiedziała 
pani Borkiewicz, mama Marii i Ilony.

- Babcia przyprowadziła mnie na pierw-
sze zajęcia, gdy miałam 9 lat - powiedziała 
Agnieszka Barejko, która w zespole wystę-

powała z siostrą Anią i bratem Piotrkiem. - W 
Gębulach śpiewałam przez wiele lat z małymi 
przerwami, gdy byłam w klasie maturalnej.

Medal Senatu
Kiedy pierwszy raz przyjechaliśmy do 

Karczewa – wspomina pani Elżbieta – nie 
sądziłam, że odbędą się następne zajęcia. 

Jak się okazało, następne zajęcia ze śpiewu 
i tańca odbyły się. I tak niespodziewanie od 
tamtej chwili minęło 15 lat - powiedziała 
pani Elżbieta rozmawiając po koncercie ze 
swymi solistkami – dziś już dorosłymi pan-
nami. Wokalistyką zajął się Mikołaj Muller, 
tańcem i ruchem scenicznym Elżbieta Trzciń-
ska – Muller, a sprawami organizacyjnymi 
Krzysztof Kasprzak. Zespól przez 15 lat dał 

przeszło 60 koncertów w Karczewie i innych 
miastach w Polsce, a także w Brześciu. Do 
ważniejszych należy zaliczyć koncert pieśni 
Stanisława Moniuszki w 180 rocznicę uro-
dzin kompozytora w obecności marszałek 
Senatu Alicji Grześkowiak i Marii Fołtyn. Po 
tym występie zespół został wyróżniony Me-

dalem Senatu. Niezapomniane przez widzów 
były koncerty w oparciu o teksty Brzechwy 
czy koncert kolęd. Zespół ma na swym kon-
cie kasetę i dwie płyty. Szczególnym powo-
dzeniem cieszyła się kaseta z kolędami w 
wykonaniu Gębul i artystów teatru Syrena.

- Praca w zespole dała im obycie i pew-
ność siebie, pozbyły się też stresów przed 
publicznymi występami powiedziała – pani 
Borkiewicz- i kończąc dodała, że jest bardzo 
zadowolona, że jej córki uczestniczyły w tej 
artystycznej przygodzie. Podobnego zdania 
jest Agnieszka Barejko mówiąc, że udział 
w pracach zespołu był dla niej rozrywką i 
wspaniałą przygodą, którą będzie wspomina-
ła chyba całe życie. To była nie tylko nauka 
tańca i śpiewu, ale i sposobu zachowania się 
oraz nauka wybierania tego, co w życiu naj-
lepsze dodała na zakończenie.

Gębule miastu
Z okazji 460 rocznicy nadania praw 

miejskich Karczewowi, grupa dawnych so-
listów zespołu (dziś dorosłych śpiewaków) 
postanowiła zaprosić władze miasta, rodzi-
ców, znajomych i wszystkich, którzy przez 
wiele lat towarzyszyli występom „Gębul” 
na jubileuszowy koncert. Przygotowania do 
tego występu były długie i trudne, ponie-
waż niektóre z nas już kilka lat nie miały 
kontaktu z zespołem i śpiewaniem przed 
publicznością, ale się udało - powiedziała 
Agnieszka Barejko. W koncercie 22 czerwca 
wzięło udział 13 solistek i 2 solistów: Beata 
Broniszewska, Katarzyna Trzaskowska, Maria 
Borkiewicz, Ilona Borkiewicz, Izabela Jesiotr, 
Justyna Jesiotr, Ewelina Olszewska, Katarzyna 
Borkowska, Karolina Guba, Agnieszka Grzęda, 
Agnieszka Barejko, Anna Barejko, Piotr Barejko, 
Mariusz Budnicki i Natalia Karpanty.

Przygotowano przeszło dwadzieścia utwo-
rów Moniuszki, Chopina, Niewiadomskiego 
i wiele lubianych i chętnie słuchanych pio-
senek. Z wielka przyjemnością wysłuchałem 
„Ave Maria” i „Śpiewu z mogiły”. Soliści 
spotkali się z bardzo gorącym przyjęciem 
widzów. Największe wrażenie zrobiło jednak 
wykonanie: „Ptakom podobni”, „Piosenka 
prawdę ci powie”, „Nie wierzę piosence” czy 
walca „Ambarra”. Nie byłbym sprawiedliwy, 
gdybym napisał, że inne utwory były mniej 
oklaskiwane. Na tym koncercie widzowie 
nie szczędzili braw tak całemu zespołowi, 
jak i kolejnym solistom. Na zakończenie 
publiczność zgotowała śpiewakom owację 
na stojąco. Na bis zespół wykonał ognistego 
Mazura. Młodzi śpiewacy nie zapomnieli 
o podziękowaniu dla: Mikołaja Müllera, 
Elżbiety Trzcińskiej-Müller i Krzysztofa Ka-
sprzaka, obdarowując ich wiązankami kwia-
tów. Podziękowania dla zespołu i opiekunów 
w imieniu władz miasta przekazała przewod-
nicząca Rady Miejskiej Danuta Żelazko.

Feliks Żebrowski



lipiec-sierpień  200812           lipiec-sierpień 2008 13      

SIATKÓWKA W OSTRÓWCU

Turnieje piłki siatkowej w Ostrów-
cu zaczynają przechodzić do 

tradycji. Pod koniec czerwca już po 
raz kolejny spotkały się reprezenta-
cje wiosek z terenu gminy Karczew, 
by walczyć o palmę pierwszeństwa 
w turnieju zorganizowanym przez 
Sołtysa i Radę Sołecką Ostrówca. 
Turniejowi patronował Burmistrz 
Karczewa Władysław Dariusz Ło-
kietek. Jednym ze sponsorów tych 
zawodów była Wspólnota Samo-
rządowa z Karczewa. W tym roku 
stanowisko sędziego głównego przy-
padło pani Beacie Tereszczyńskiej, 
która to społeczne zadanie wykonała 
perfekcyjnie.

Mecze były bardzo zacięte i stały 
na wysokim poziomie. W pierwszym 
półfinale drużyna z Otwocka Wiel-
kiego pokonała siatkarzy z Łukówca. 
W drugim półfinale Drużyna z Wy-
gody musiała uznać przewagę za-
wodników z Władysławowa. W fina-
le, po bardzo dobrej grze zwyciężyli 
zawodnicy z Władysławowa, dru-
żyna z Otwocka Wielkiego musiała 
zadowolić się drugim miejscem.

Na zakończenie zwycięzcom pu-
chary i medale wręczał w imieniu 
burmistrza Naczelnik Wydziału 
Spraw Obywatelskich Obronnych i 
Zarządzania Kryzysowego pan Piotr 
Kwiatkowski. W imieniu sponsorów 
gratulowali organizatorom i spor-
towcom przedstawiciele Wspólnoty 
Samorządowej radny Rady Miejskiej  
w Karczewie Kazimierz Michalczyk 
i Zdzisław Laskus.

Po zakończeniu turnieju poprosi-
łem Łukasza Sabałę o krótką rozmo-
wę. W jej trakcie powiedział – Takie 
turnieje są dość ważną rozrywką 
dla społeczności wiejskiej. Łączą 
społeczności poszczególnych wsi, 
pozwalają na bliższe poznawanie 
siebie, uczą rywalizacji fair play. 
Niestety takich imprez jest za mało. 
Młodzież szuka różnych rozrywek 
i myślę, że młodzi ludzie powinni 
częściej zgłaszać się do sołtysów, 
którzy powinni bardziej angażować 
się w organizację tego typu imprez. 
Będę się starał, żeby jak najszybciej 
taki turniej został zorganizowany 
na terenie naszej wsi, musimy tylko 
przygotować odpowiednie boisko.

Krzysztof Kasprzak
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NA POCZĄTEK CZTERY ZWYCIĘSTWA

Po miesięcznych przygotowaniach do se-
zonu - obozie kondycyjnym w Mielniku, 

wielu sparingach i ćwiczeniach na własnym 
boisku - oraz wzmocnie-
niu zespołu przez nowych 
zawodników przyszedł 
czas na inauguracyjne spo-
tkanie w nowej III lidze. 
Odbyło się ono w sobotę 
9 sierpnia na stadionie nad 
Jagodzianką. W pierwszym 
meczu podopiecznym tre-
nera Roberta Podolińskiego 
przyszło spotkać się z jedną 
z najlepszych drużyn po-
przedniego sezonu - GLKS 
Nadarzyn. Dotychczasowy 
bilans spotkań z tym zespo-
łem jest dla Mazura nieko-
rzystny – dwa zwycięstwa i 
sześć porażek. Mecz został 
rozegrany przy bardzo 
umiarkowanym zaintereso-
waniu kibiców.

Dwa trafi enia
Jankowskiego

Spotkanie należało do 
tych, które kibice zawsze 
chcieliby oglądać. Od po-
czątku gra była prowadzo-
na na dobrym poziomie i w 
szybkim tempie. Już w 8 minucie, po bardzo 
dobrym dośrodkowaniu z pierwszej piłki Dą-
browskiego, Jankowski strzałem głową nie dał 
bramkarzowi gości żadnych szans. Do końca 
pierwszej połowy Mazur miał inicjatywę i 
zasługiwał na jeszcze jedną bramkę. Druga 
część spotkania zaczęła się od szturmu gości. 
Po kilku minutach najlepszy strzelec drużyny 
z Nadarzyna strzałem z 18 metrów wyrównał 
na 1:1. Po tym golu goście bardzo często za-
grażali naszej bramce i zdobycie 
prowadzenia wisiało na włosku. 
Duże tempo spotkania dało się jed-
nak wielu zawodnikom mocno we 
znaki. Trener Podoliński w ciągu 
15 minut musiał zmienić czterech 
graczy. Po tych zmianach karta się 
odwróciła. Ostatni kwadrans gry 
należał do Mazura. Po jednej z ak-
cji Dąbrowski popisał się ładnym 
rajdem i został sfaulowany. Dobrze 
prowadzący to spotkanie sędzia 
podyktował jedenastkę, którą Jan-
kowski zamienił na bramkę. Kilka 
minut później ten sam zawodnik 
popisał się mocnym strzałem, z 
którym bramkarz gości miał duże 
kłopoty i wybił piłkę pod nogi Ol-
szanki, a „joker” naszego trenera 
takich okazji nie marnuje. Trzy 
punkty z tak wysoko notowanym 
przeciwnikiem bardzo ucieszyły 

zespół i kibiców. Warto odnotować debiuty w 
Mazurze Iwanowskiego, Klimkowskiego, Ku-
rowskiego i wychowanka Mariusza Kopki.

Po ulewie horror
W kolejną sobotę gościliśmy w Karczewie, 

pierwszy raz w historii klubu, piłkarzy z 
Kutna. Jakby nie patrzeć, było to historyczne 
spotkanie. Mecz rozpoczął się przy znośnej 
pogodzie, ale wraz z upływem czasu nadcią-
gały czarne chmury, które niczego dobrego 
nie wróżyły. Kibice obserwowali bardzo 
wyrównaną grę. W 18 minucie meczu Dą-
browski dostał podanie od Centkowskiego, 

poprowadził kilka metrów piłkę wzdłuż 
linii pola karnego i oddał precyzyjny strzał 
w prawy dolny róg bramki. Zaskoczonemu 

bramkarzowi pozostało 
tylko wyjąć piłkę z siatki. 
Po uzyskaniu prowadze-
nia zarysowała się lekka 
przewaga Mazura, choć 
goście też mieli okazję do 
zmiany rezultatu. Kilka 
minut po przerwie goście 
wyrównali z rzutu karne-
go. Gdy do zakończenia 
meczu pozostało 20 minut, 
nad stadionem zrobiło się 
ciemno i rozpoczęła się 
burza z ulewnym desz-
czem. Sędzia ze względu 
na bezpieczeństwo za-
wodników przerwał spo-
tkanie na pół godziny. Po 
wznowieniu był to raczej 
mecz „piłki wodnej”. W 
81 minucie Goździk dostał 
dobre podanie od Jakubika 
i sytuacji nie zmarnował. 
Na dwie minuty przez 
zakończeniem tego dziw-
nego spotkania sędzia 
podyktował dla gości 
drugiego karnego. Jednak 

tym razem Dominik Pusek obronił i urato-
wał zwycięstwo, z którego cieszyli się tylko 
bardzo nieliczni kibice, którzy pozostali na 
stadionie.

W środę 20 sierpnia Mazur rozegrał zwy-
cięski mecz z Bronią w Radomiu.

Z ostatniej chwili
23 sierpnia został rozegrany mecz po-

między Mazurem i zespołem z Opoczna 
Woy Bukowiec. Mazur spotkanie wygrał 

i jak na razie zajmuje w tabeli 
pierwsze miejsce. Wynik. Ma-
zur – Woy Bukowiec 2:0 (1:0). 
Bramki: Jankowski (45.), Zega-
rek (90.)

Feliks Żebrowski

Mazur – Nadarzyn 3:1 (1:
0). Bramki: Jankowski (8., 76.), 
Olszanko(81.) Mazur: Pusek – Ja-
kubik, Gołowicz, Centkowski, 
Dąbrowski, Głąbicki, Iwanowski 
(74. Tlaga), Klimkowski (70. 
Zieliński), Goździk (66. Kopka), 
Jankowski, Kurowski (61. Ol-
szanko)

Mazur – MKS Kutno 2:1(1:0). 
Bramki: Dąbrowski(18.), Goź-
dzik (81.)

Broń Radom – Mazur 0:1 (0:0) 
Bramki: Dąbrowski (77.)
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NAGRODA PATRONA SZKOŁY

Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Pru-
sa w Karczewie nagrodziło najlepszych 

uczniów statuetką i nagrodą rzeczową.
Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum 
im. Bolesława Prusa w Karczewie wraz z 
panią Dyrektor Ewą Lasocką postanowiła 
od minionego roku szkolnego 2007/2008 

nagradzać najlepszych uczniów honorową 
statuetką oraz nagrodą rzeczową. Do pomy-
słu zaangażowano Radę Rodziców, która w 
całości będzie fi nansowała tę ideę ze swo-
jego budżetu. Na zebraniu w kwietniu 2008 
przedstawiciele Rady Rodziców podjęli w 
tej kwestii stosowne decyzje. Na nagrody 
rzeczowe, które mają być formą spełnienia 
marzeń i indywidualnego uhonorowania 
ucznia za osiągnięcie ponadprzeciętnych 
wyników w nauce, zachowaniu i sporcie, 
Rada Rodziców przeznaczyła po 500 zł na 
każdego laureata. Autorką projektu statuetki 
przedstawiającej popiersie patrona karczew-
skiego gimnazjum - Bolesława Prusa jest 
nauczycielka plastyki, pani Urszula Gawin. 
Popiersia są wykonane z metalu i umiesz-
czone na drewnianym cokoliku. Realizacją 
całości zajęła się wiceprzewodnicząca Rady 
Rodziców i mama uczennicy klasy drugiej 
- Małgorzata Gomolińska. 
Do nagrody mogą być nominowani 
uczniowie, którzy spełniają wszystkie kry-
teria ujęte w Regulaminie Przyznawania 
Nagrody Patrona Szkoły:
•  osiągnęli najwyższą średnią ocen, liczo-
ną ze wszystkich średnich ocen otrzyma-
nych na koniec każdego roku szkolnego w 
klasach I-III;
• osiągnęli na koniec każdego roku szkol-
nego w klasach I-III bardzo dobrą lub wzo-
rową ocenę z zachowania;
• posiadają indywidualne osiągnięcia w 
olimpiadach i konkursach przedmioto-
wych, konkursach artystycznych i za-
wodach sportowych organizowanych na 
szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, 

powiatowym i gminnym;
•  są zaangażowani w działalność na rzecz 
społeczności lokalnej i szkolnej.
Okazją do wręczenia pierwszych w historii 
Nagród Patrona był 19 czerwca 2008 roku, 
kiedy to trzecioklasiści z Publicznego Gim-
nazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie 

uroczyście zakończyli trzyletni etap swojej 
gimnazjalnej edukacji, na zawsze żegna-
jąc mury Prusa. Na uroczystości zebrali 
się uczniowie, rodzice, wychowawcy i 
nauczyciele oraz zaproszeni goście. Pani 
Dyrektor z dumą wyczytała nazwiska lau-
reatek tegorocznej nagrody Patrona Szkoły. 
Są nimi: Ilona Borkiewicz, Karolina Guba 

oraz Karolina Cygan. Nagrody rzeczowe 
zostały wręczone uczennicom podczas 
uroczystości zakończenia roku szkolnego 
dla klas pierwszych i drugich. 

Bożena Piłkowska

DOKŁADNIE 
SKONTROLUJĄ

W okresie od 30.07 prowadzona 
jest akcja kontroli studzienek 

rewizyjnych kanalizacji sanitarnej na 
posesjach osiedla Warszawska oraz 
ul. Wiślanej w Karczewie. Kontrola 
ta przeprowadzana jest przez zespół 
złożony z pracowników Urzędu Gminy 
w Karczewie, Grupy Remontowej i 
funkcjonariusza Policji, na podstawie 
Zarządzenia nr 103/2008 Burmistrza 
Karczewa z dnia 30 lipca 2008r..

Wydanie zarządzenia w sprawie po-
wołania zespołu kontrolującego było 
spowodowane częstym zanieczyszcza-
niem kanalizacji sanitarnej popiołem, 
szmatami, torbami foliowymi oraz 
innymi odpadami stałymi.

Występowanie w ściekach tych ma-
teriałów powodowało częste zatrzy-
manie pracy pomp w przepompowni 
ścieków na ulicy Chłopickiego, a w 
konsekwencji niemożliwości odbioru 
ścieków z gospodarstw domowych. 
Tego typu awarie prowadzą do cał-
kowitego zatkania kanalizacji oraz 
zalania mieszkań ściekami.

Wielokrotne apele i prośby kierowa-
ne do mieszkańców przez pracowni-
ków Grupy Remontowej nie przynosi-
ły żadnych efektów. Być może ta akcja 
przyniesie spodziewane rezultaty. 
Zespół kontrolny ma zakończyć swoją 
pracę 29.08.2008r. (red)

Wreszcie po wielu latach, dzie-
siątkach lat, mieszkańcy ulicy 

Sienkiewicza mogą spokojnie dojechać 
do swoich posesji. Ulica Sienkiewicza 
otrzymała wreszcie piękną, równą na-
wierzchnię asfaltową.
Z nawierzchni tej najbardziej cieszy się 
jednak młodzież z terenu całego osiedla. 
Tu wreszcie można pojeździć na rolkach, 
deskorolkach. Tu można w godzinach 
nocnych sprawdzić czyj skuter jeździ 
szybciej. Te wyścigi skuterów doprowa-
dzają do szału niektórych mieszkańców 
ulicy Sienkiewicza. Wycie motorowych 
silników nie daje spać przy otwartym 
oknie. Na szczęście coraz częściej poja-
wia się w tym rejonie patrol policyjny. 
Może coś to zmieni.
Ważną dla miasta inwestycją są chodniki 
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przy ulicy Kościelnej. Wreszcie ta jedna 
ze starszych karczewskich ulic doczeka-
ła się konkretnych prac remontowych. 
Gdy piszę ten materiał z jednej strony 
ulicy chodnik jest już położony, z drugiej 
prawie. W niedzielę chciałem zobaczyć 
czy mieszkańcy, dotychczas chodzący 
środkiem tej ulicy, korzystają z chodni-
ków. Jak na razie przyzwyczajenie bierze 
górę, zapewne gdy budowa chodnika 
dobiegnie końca piesi zdecydują się go 
podeptać.

Wszyscy wiedzą, że plac zabaw dla 
dzieci jest przy ulicy Różanej. Oczy-
wiście jest teoretycznie więcej takich 
placów, ale o ten jeden działacze Ko-
mitetu Osiedlowego oraz mieszkańcy 
starają się dbać. W efekcie jest tu wiele 
zabawek dla dzieci, a w te wakacje plac 
zabaw wzbogacił się o nowe elementy. 
Nic dziwnego, że gwarno tu przez cały 
dzień. Jeszcze żeby osoby korzystające 
z placu mniej śmieciły to było by już 
naprawdę bardzo dobrze.(red)

UKRADKIEM 
DO KOSZA

Na terenie Karczewa ustawianych 
jest systematycznie coraz więcej 

koszy na śmieci. Każdy chce, aby 
nasze miasto było czyste. To hasło 
pojawia się przy każdej sposobności. 
Ostatnio jednak coraz częściej miesz-
kańcy Karczewa dzwonią do Urzędu 
Miejskiego oraz do Dyrektora Grupy 
Remontowej z informacją, że do kosza 
znajdującego się nieopodal ich posesji 
w godzinach wieczorowo nocnych 
wysypywane są śmieci z okolicznych 
gospodarstw domowych. Padają na-
zwiska i adresy. Kierowane są żądania 
wyciągnięcia konsekwencji. Kilku 
mieszkańców zrobiło nawet zdjęcia 
sąsiadowi jak ten upycha swoje śmieci 
w publicznym koszu.

Problem nie byłby tak dokuczliwy, 
gdyby nie to, że niektórzy zamiast do 
kosza, pozostawiają śmieci obok nie-
go, ponieważ już inny sąsiad wypełnił 
kosz po brzegi.

Cóż, z nocnymi śmieciarzami, w 
imię dobra ogólnego, trzeba zacząć 
walczyć. Ponieważ niektórzy oprócz 
skargi przekazują zdjęcia, zaczniemy 
je publikować. Oczywiście czarnym 
paskiem zasłonimy oczy, ale czy są-
siedzi i tak nie rozpoznają, kto jest na 
zdjęciu, tego nie byłbym taki pewny. 
Okazuje się, że w nocy można bez 
korzystania z lampy, jedynie przy 
skąpym oświetleniu ulicznym, zrobić 
aparatem cyfrowym naprawdę bardzo 
dobre zdjęcie.(red)

I TURNIEJ AMATORSKIEJ  
PIŁKI  SIATKOWEJ

KOBIET I MĘŻCZYZN 
GMINY KARCZEW

O PUCHAR BURMISTRZA KARCZEWA
6 WRZEŚNIA 2008 r., GODZ. 1000

WYDZIAŁ OSWIATY, ORGANIZACJI 
I NADZORU

ZAPRASZA NA BOISKO
PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM 

W KARCZEWIE
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DOŻYNKI GMINNE ‘ 2008
31. 08. 2008 r. 

OTWOCK WIELKI
PROGRAM

Godz. 1400 - Uroczysta Msza Św. w intencji 
Rolników w Kościele Parafi alnym p.w. Matki 
Bożej Ostrobramskiej w Otwocku Wielkim
Godz. 1530 -  Plac przy OSP w Otwocku 

Wielkim
- Wystąpienia okolicznościowe
-  Uroczystości obrzędowe w wykonaniu 

dzieci i młodzieży

Godz. 1630 - Koncert rozrywkowy z udziałem 
Orkiestry Dętej OSP Karczew
-  Program kabaretowy w wykonaniu: 

Marcina Wolskiego, Marka Majewskiego, 
Pawła Dłużewskiego

-  Koncert zespołu „IMPULS”
Godz. 1930 - Zabawa taneczna z udziałem 
zespołu AMARANT
Godz. 2400 - Zakończenie Dożynek

Zapraszają

Burmistrz Karczewa
Rada Miejska w Karczewie

Rada Sołecka wsi Otwock Wielki
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury

PODZIĘKOWANIE
Zarząd oraz Juniorzy LKS Mazur Kar-
czew składają serdeczne podziękowanie 
Burmistrzowi Władysławowi Dariuszo-
wi Łokietkowi za wspieranie ich spor-
towej pasji.
Za pomoc w zakupie nowych strojów 
sportowych serdecznie dziękujemy: Fir-
mie Gamitex BIS2 S.C. reprezentowanej 
przez pana Grzegorza Sasina, Firmie Ga-
mitex BIS2 S.C. reprezentowanej przez 
pana Waldemara Koszewskiego oraz 
Firmie FREE & FUN Motors, reprezen-
towanej przez pana Andrzeja Dziejmę.

Zarząd oraz Juniorzy
LKS Mazur Karczew

LOTNISKO NA ŚRODKU WISŁY

Późnym popołudniem w niedzielę 29 czerwca mieszkańcy Nadbrzeża mieli nie lada powód do 
spaceru brzegiem Wisły w kierunku mostu. Oglądali bowiem niewielki samolot w niezwykłym 

miejscu. Około 500 m od Nadbrzeża, na piaszczystej „plaży”, która sięga do połowy Wisły awaryjnie 
wylądowała czteroosobowa awionet-
ka o znakach SP – KPP * NAVY 25.

- W pewnym momencie zauwa-
żyłem lecący wzdłuż koryta Wisły 
w kierunku Warszawy mały samo-
lot, który wyraźnie zniżał lot – to 
był właściwie lot koszący. Po krót-
kiej chwili znikł mi za drzewami. 
Kiedy ponownie go zobaczyłem stał 
na piaszczystej „plaży” z uszkodzo-
nym śmigłem? Najwyraźniej nastą-
piła jakaś awaria i było to przymu-
sowe lądowanie – powiedział pan 
Tadeusz mieszkaniec Nadbrzeża.

Na pokładzie awionetki było 
dwóch pilotów. Lecieli z pokazów 
lotniczych z Krakowa do Modlina. 
- Musiałem awaryjnie lądować, ponieważ silnik przestał pracować. Pękł przewód olejowy – powie-
dział jeden z nich. Rzeczywiście, szyba awionetki była pochlapana olejem. Dzięki przytomności 
pilota lądowanie było w miarę bezpieczne. Nikomu nic się nie stało, jedynie samolot uległ nie-
wielkiemu uszkodzeniu. Tuż po awaryjnym lądowaniu przybyli ratownicy WOPR, straż pożarna 
i policja.

Już pół godziny później (kiedy robiłem zdjęcia), miejsce lądowania - prawie na środku Wisły 
- było zabezpieczone przez policjantów. Przyczyny awaryjnego lądowania bada Komisja Wypad-
ków Lotniczych. (FŻ)

Z NOWYM SAMOCHODEM ŁATWIEJ

W budżecie gminy Karczew na 2008r. przewidziano kwotę 200 tys. zł. na zakup 
samochodu ciężarowego dla Grupy Remontowej w Karczewie. Dotychczas użyt-

kowany przez ten zakład samochód ciężarowy STAR, z uwagi na swój przebieg oraz lata 
użytkowania (29 lat), nie nadawał 
się do dalszej eksploatacji. Jego 
duża awaryjność powodowała 
obniżenie efektywności działań 
Grupy Remontowej. Dlatego 
korzystając z przyznanych 
środków kierownictwo zakładu 
uruchomiło procedury przetar-
gowe zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa o zamówie-
niach publicznych i ostatecznie 
w trybie przetargu z wolnej 
ręki, zakupiony został samochód 
ciężarowy marki MAN (diesel) 
model TGA 18.363, rok produk-
cji 2001 o ładowności blisko 8 

ton za cenę 199 400 zł. brutto. Samochód wyposażony jest w ABS, elektryczne lusterka, 
wspomaganie kierownicy, pneumatyczne zawieszenie, tachograf, ogrzewanie postojowe, 
hak holowniczy, blokadę mostu, trójstronny wywrot.

W wyniku prowadzonych negocjacji ze sprzedawcą, udało się w ramach uzgodnio-
nej ceny wyposażyć samochód w nową skrzynię ładunkową, nowe akumulatory, nowe 
opony, a także przystosować do instalacji pługa do odśnieżania. Zakupiony MAN służyć 
będzie do przewożenia żużla, żwiru, tłucznia, piasku oraz prefabrykatów i innych ma-
teriałów budowlanych. Z uwagi na fakt, że jego ładowność jest dwukrotnie większa niż 
STARA będzie można bardziej efektywnie go wykorzystać. Będzie także uczestniczył w 
odśnieżaniu dróg gminnych, których administratorem jest Grupa Remontowa.(red)

OGŁOSZENIE
Klub Honorowych Dawców Krwi przy 
Urzędzie Miejskim w Karczewie infor-
muje, że kolejna akcja krwiodawstwa 
odbędzie się 13 września 2008 roku w 
ambulansie ustawionym na parkingu 
przy Urzędzie Miejskim, ulica Warszaw-
ska 28. Pobór krwi odbywać się będzie w 
godzinach 10.00 – 15.00.
Wszelkich informacji można uzyskać 
dzwoniąc na numer 0 501 98 1000.


