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Dziewięćdziesiąt lat niepodległości
Tegoroczne obchody święta odzyskania przez Polskę 
niepodległości były szczególne. Po latach poprzednich, 
gdy na nielicznych domach pojawiała się tego dnia fl aga 
polska, w tym roku na nielicznych domach fl ag nie było. 
Jest to sygnał, że pamięć o sprawach narodowych jest żywa 
i choć w mediach słychać było głosy, że patriotyzm staje się 
niemodny, to w Karczewie jest odwrotnie. Dowodem tego 
była większa niż w latach ubiegłych ilość osób biorących 
udział w listopadowej manifestacji.

Więcej na str. 2 – 3

Olga zagrała dla Karczewa

Kibice zgotowali karczewiance bardzo miłe sportowe 
przyjęcie. Były kwiaty, życzenia i duże brawa przy każdej 
udanej interwencji. W czasie przerwy widzowie mogli 
sprawdzić swoje umiejętności i próbowali z rzutu karnego 
pokonać Olgę. Okazało się to bardzo trudne, ale nielicznym 
się udało. Najskuteczniejszą była jej mama, która dwukrotnie 
pokonała córkę rzucając z siedmiu metrów.

Więcej na str. 9

Takie nagrody rozdano w tym roku 
po raz pierwszy
Pod koniec października w karczewskich, otwockich i 
celestynowskich lasach zorganizowano Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodzików oraz VII Mistrzostwa Mazowsza 
w RJnO. Mecenat nad dwudniową imprezą (z bazą w 
Karczewie) sprawował Urząd Marszałkowski, a patronat 
honorowy objął burmistrz Władysław Dariusz Łokietek. 
Zawody miały propagować aktywny wypoczynek. Ich celem 
było również wyłonienie najlepszych zawodników w RJnO.

Więcej na str. 8

Kwiaty przed pomnikiem Orła Białego składa 
delegacja Żołnierzy Armii Krajowej

Na starcie

Dla byłej bramkarki karczewskiej 
drużyny były kwiaty i upominki



listopad  20082           listopad 2008 3      

16 października przypadła 30 roczni-
ca wyboru naszego rodaka Karola 

Wojtyły na Stolicę Piotrową. Jednocześnie 
od ośmiu lat obchodzony jest też w tym 
samym czasie Dzień Papieski. W tym roku 
przebiegał on pod hasłem „Jan Paweł II 
– Wychowawca Młodych”. W całej Polsce 
odprawiano uroczyste msze, otwierano wy-
stawy, odbywały się koncerty, prowadzono 
dyskusje, organizowano publiczne zbiórki 

pieniędzy. Szczególnie uroczyście obcho-
dzili ten dzień uczniowie i nauczyciele Pu-
blicznego Gimnazjum im. Bolesława Prusa 

w Karczewie. Przed południem spotkali się 
oni w kościele św. Wita, aby uczestniczyć 
w mszy św. odprawionej w intencji szyb-
kiego wyniesienia na ołtarze Jana Pawła 
II. W homilii ks. Paweł Rogowski mówił 
o tym, kim był i co uczynił dla naszej pol-
skiej i światowej rodziny Papież - Polak. 
Zachęcał także, aby przyjąć do swego 
życia, choć jedną mądrość przez Niego 
wypowiedzianą i uczynić z tego swoje 

motto życio-
we. Mszę 
zakończono 
o d ś p i e w a -
niem „Abba 
Ojcze”.

P r z e d 
p r o g r a m e m 
słowno – mu-
zycznym w 
w y k o n a n i u 
młodzieży za-
palono znicze 
przed skrom-
ną - a jakże 
w y m o w n ą 
- dekoracją 
składającą się 
z portretu Pa-
pieża i serca 

ułożonego z żółto – białych kwiatów. Na-
stępnie wszyscy obejrzeli trwający prawie 
godzinę spektakl, składający się z najważ-

niejszych nauk płynących z wypowiedzi i 
homilii Jana Pawła II, fragmentów Pisma 
Świętego i Tryptyku Rzymskiego. Muzy-
ka i piosenki Niemena, Grechuty, Sojki 
oraz zespołów IRA i Myslovitz bardzo 
pięknie wkomponowały się w recytowane 
teksty. Bardzo mocne wrażenie wywarła 
na słuchaczach piosenka Piotra Rubika 
„Strumień” wykonana na zakończenie pro-
gramu. Szczególnie zapadły w pamięć po-
wtarzanie kilka razy słowa refrenu: „Żeby 
źródło odnaleźć trzeba iść w górę, iść 
ciągle w górę strumienia”. Zwracał uwagę 
bardzo dobry poziom wykonywanych pio-
senek. Uczestnicy uroczystości nagrodzili 
wykonawców (przeszło dwudziestoosobo-
wy zespół) dużymi brawami. Uroczystość 
zakończył pokaz multimedialny składający 
się ze zdjęć zatroskanego o sprawy wiary 
i człowieka papieża przeplatany jego wy-
powiedziami, m. in. takimi, które zrobiły 
wrażenie na światowej opinii i poruszyły 
nią: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi” i „Nie 
lękajcie się”! 

Program słowno – muzyczny przygoto-
wali w większości uczestnicy szkolnych 
warsztatów teatralnych prowadzonych 
przez nauczycielkę języka polskiego Ur-
szulę Trzaskowską. Oprawę muzyczną 
zapewnił grający na gitarze nauczyciel 
Tomasz Lubas. Nad całością czuwał ks. 
Tomasz Komola.

Feliks Żebrowski
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FOTOGRAFICZNE SPOTKANIA Z HISTORIĄ

Takiej wystawy jeszcze w Karczewie 
(i okolicy) nie było. Towarzystwo 

Przyjaciół Karczewa i Miejsko Gminny 
Ośrodek Kultury postanowiły wyjść z 
historycznym zdjęciami na ulice naszego 
miasta. W ramach obchodów 460 rocznicy 
nadania przez Zygmunta Starego Karcze-

wowi praw miejskich zorganizowały pod 
patronatem burmistrza Karczewa i Rady 
Miejskiej plenerową wystawę, której 
nadano tytuł „I Fotograficzne spotkania z 
historią”.

Wielkoformatowe zdjęcia eksponowa-
ne są „pod gołym niebem” w czterech 
miejscach, na specjalnie przygotowanych 
stojakach wykonanych przez firmę „Kon-
strukcje” z Kosumiec.

Na Rynku Zygmunta Starego poka-
zano zdjęcia związane z rokiem 1548 i 
dokumentem nadania praw miejskich, 
a także z uroczystości jubileuszu 460 
lecia, czyli styczniowej uroczystej Sesji. 
Na skwerze Andriollego można obejrzeć 
zdjęcia chóru kościelnego z lat trzydzie-
stych, który prowadził niezapomniany 
organista Jan Kieliszczyk, a także akto-
rów karczewskiego teatru amatorskiego 
lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych 
z reżyserem Magdaleną Kwiatkowską. 
Nieco dalej na Starym Mieście eks-
ponowane są fotografie mieszkańców 
Karczewa, którzy przed dziesiątkami 
lat zajmowali się handlem trzodą i byli 
członkami Zarządu Głównego Stowarzy-
szenia Kupców Polskich. Przed Urzędem 
Miasta zaprezentowano dwa - jakże cha-
rakterystyczne – budynki siedziby władz, 
z których jeden powstał w połowie XIX 
wieku, a drugi o wiele lat później. Wysta-
wę przy pomocy Barbary Skwary, Ewy 
Szlichcinskiej i Zygmunta Okońskiego 

opracowali i przygotowali Feliks Że-
browski i Stanisław Urbaniak.

Organizatorzy wystawy mają nadzieję, 
że prezentacja zdjęć związanych z historią 
miasta i gminy zostanie dobrze przyjęta 
przez mieszkańców. Twierdzą oni, że po-
winniśmy znać jak najwięcej faktów z hi-

storii „naszej małej ojczyzny” – Karczewa, 
aby łatwiej poznać swoje korzenie. Trudno 
im nie przyznać racji. Na wiele godzin 
przed uroczystym otwarciem wystawy eks-
ponowane zdjęcia wzbudzały duże zainte-

resowanie przechodniów. Przystawali oni z 
zaciekawieniem i głośno komentowali to 
niecodzienne wydarzenie.

Uroczyste otwarcie nastąpiło w środę 22 
października w godzinach popołudniowych 
w centrum miasta na Rynku Zygmunta Sta-
rego. Uczestniczyły w nim władze miasta, 
radni, mieszkańcy, pracownicy pobliskich 
sklepów, a także bardzo duża grupa przy-

padkowych przechodniów. Niewątpliwą 
atrakcją „spotkania na Rynku” była 
muzyczna oprawa znanego - nie tylko w 
Karczewie - jako „człowiek orkiestra” 
Andrzeja Trzaskowskiego. Usłyszeliśmy 
w jego wykonaniu „Ja kocham swoje 
miasto”, „Karczewskie kuplety” i „Sen o 
Karczewie”. W czasie uroczystości pro-
wadzący ją prezes TPK Feliks Żebrowski 
powiedział: - Dwa miesiące temu nasz 
projekt wystawy przedstawiliśmy panu 
burmistrzowi i pani przewodniczącej. 
Nasze zamierzenie okazało się do tego 
stopnia interesujące, że pan Dariusz Ło-
kietek zaangażował się organizacyjnie w 
przygotowanie stojaków, a pani Danuta 
Żelazko ze środków Rady pokryła koszt 
wykonania zdjęć. Życzę nam wszyst-
kim, aby wszelkie społeczne inicjatywy 
spotykały się z taką życzliwością władz. 
Chciałem im za to zainteresowanie i zaan-
gażowanie serdecznie podziękować.

Po oficjalnym otwarciu wystawy i zakoń-
czeniu pierwszej części uroczystości zebra-
ni spacerkiem przeszli do kolejnych miejsc, 
w których są eksponowane zdjęcia.

Organizatorzy nie kryli obaw związa-
nych z możliwością uszkodzenia ekspozy-
cji. Uznali jednak, że należy zaryzykować. 
Od jakiegoś czasu dzięki Bogu nikt nie 
niszczy kwiatów, nie wyrywa sadzonek 

krzewów i nie przywłaszcza sobie flag, 
którymi w czasie uroczystości dekoro-
wane jest miasto. W tej sytuacji istnieje 
nadzieja, że prezentowane zdjęcia nie będą 
niszczone, lecz oglądane. Jeżeli przewidy-
wania się sprawdzą, należy za dwa - trzy 
miesiące spodziewać się kolejnej tego typu 
wystawy.

Bożena Piłkowska 



listopad  20084           listopad 2008 5      

TAKIE  NAGRODY  ROZDANO 
W  TYM ROKU PO  RAZ  PIERWSZY

Właściwie nie wiadomo, dlaczego 
dotychczas uczniowie karczew-

skich szkół nie byli honorowani spe-
cjalnymi nagrodami burmistrza. Tak 
po prostu było, chociaż każdego roku 
wśród młodzieży szkół podstawowych 
i gimnazjalnej pojawiali się uczniowie 
zasługujący na specjalne wyróżnienie.

W tym roku po raz pierwszy przy-
znano Nagrody Burmistrza Karczewa 
za osiągnięcia w roku szkolnym 2007/
2008. Takie nagrody będą przyzna-
wane już każdego roku i wręczane 
we wrześniu. Taka uroczystość w tym 
roku odbyła się 30 września w sali 
konferencyjnej urzędu miejskiego i 
była prowadzona przez Naczelnika 
Wydziału Oświaty Organizacji i Nad-
zoru panią Ewę Kwasiborską. Wśród 
zaproszonych gości był proboszcz pa-
rafii p.w. św. w Karczewie ks. Wiesław 
Nowosielski, skarbnik Gminy Karczew 
pani Małgorzata Pajek, szczególnymi 
gośćmi byli rodzice i nauczyciele na-
grodzonej młodzieży, głównymi zaś 
gośćmi byli sami nagrodzeni. Nagrody 
laureatom wręczał Burmistrz Karczewa 
Władysław Dariusz Łokietek wraz z 
Przewodniczącą Rady Miejskiej Danu-
tą Żelazko.

Nagrody otrzymali: z Publicznego 
Gimnazjum im. Bolesława Prusa w 
Karczewie Paula Broniszewska; z Ze-
społu Szkolno - Przedszkolnego im. 
Jana Pawła II w Otwocku Wielkim 
Klaudia Kęsik i Mateusz Cygan; z Ze-
społu Szkolno - Przedszkolnego im. Je-
rzego Kukuczki w Sobiekursku Sylwia 
Sadowiska, Katarzyna Kociszewska i 
Lucyna Sławińska; ze Szkoły Podsta-
wowej im. Batalionów Chłopskich w 
Glinkach Paulina Lemieszka i Paulina 
Kociszewska; ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w 
Karczewie Jakub Gajownik, Katarzyna 
Pawlik, Katarzyna Zakrzewska i Da-
mian Osica.

Nagrody były różne i zgodne z życze-
niami laureatów. Jedynym ogranicze-
niem była kwota, która na jedną nagro-
dę nie mogła przekraczać 500 złotych.

Wszystkim nagrodzonym w imieniu 
Redakcji „Głosu Karczewa” serdecznie 
gratulujemy.

Krzysztof Kasprzak

Uroczystość wręczenia nagród prowadziła Naczelnik Wydziału Oświaty Organizacji i Nadzoru 
pani Ewa Kwasiborska

Wśród zaproszonych gości byli: proboszcz parafii p.w. św. Wita w Karczewie ks. prałat Wiesław 
Nowosielski, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 

pan Piotr Kwiatkowski, Skarbnik Gminy Karczew pani Małgorzata Pajek

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich nagrodzonych z honorowymi gośćmi i gospodarzami uroczystości
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W drugą niedzielę października, wie-
czorem odbył się w Pałacu Bieliń-

skich w Otwocku Wielkim interesujący 
koncert muzyczny. Impreza była dofinan-
sowana przez Gminę Karczew, zorgani-
zowana przez Fundację Promocji Kultury 
„OtwArte” w ramach obchodów 460 – le-
cia miasta Karczewa. To już drugi koncert 
organizowany w roku jubileuszu miasta w 
późnobarokowym pałacu. Pierwszy z nich 
(koniec sierpnia) odbył się na pałacowym 

tarasie, a drugi w pięknej sali balowej. Tym 
razem organizatorzy zaprosili melomanów 
na koncert muzyki Vivaldiego w wykona-
niu solistów i Chopin Akademia Orchestra 
pod batutą Jana Staniendy.

Orkiestrę poprowadził Jan Stanien-
da, uznawany za najlepszego w Polsce 
koncertmistrza, wybitnego kameralistę, 
wirtuoza skrzypiec. Był koncertmistrzem 
i solistą Polskiej Orkiestry Kameralnej Je-
rzego Maksymiuka. Grał z wieloma zna-
komitymi muzykami, m. in. Sir Yehudi 
Manuhinem, Wandą Wiłkomirską Barbarą 
Hendricks, Morisem Bourge w najlep-
szych salach koncertowych Europy i poza 
nią. Wystąpili też młodzi muzycy, laure-
aci krajowych i zagranicznych konkursów 
muzycznych, mający na swym koncie 
występy na wielu ważnych estradach: 
Ewa Wacławczyk, Marta Oyrzanowska, 
Magdalena Rychlicka, Jakub Nowak, 
Kamil Staniczek – skrzypce oraz Magda-
lena Bojanowicz i Kornelia Jamborowicz 
– wiolonczela. 

Na niedzielny koncert wybrano z bogatej 
twórczości kompozytora sześć utworów, 
takich jak m. in. koncerty na dwoje skrzy-
piec a-moll i d-moll, koncert na dwie wio-
lonczele g-moll czy wreszcie najpiękniej-
szy - koncert na czworo skrzypiec h-moll.

KONCERTY VIVALDIEGO
Duże wrażenie na słuchaczach zrobił 

występ utalentowanych wiolonczelistek, 
które (z uśmiechem na twarzy) zaprezen-
towały duże umiejętności - szczególnie w 
bardzo żywej i wesołej pierwszej części 
koncertu g-moll. W drugiej - spokojnej 
i sentymentalnej - w tle bardzo pięknie 
brzmiał klawesyn, na którym grała Mał-
gorzata Sarbak. W koncercie na dwoje 
skrzypiec a–dur wystąpił Kamil Staniczek 
i sam maestro, który w solowym popisie 

dał próbkę swego mistrzostwa i wielkich 
wirtuozerskich umiejętności. Podobały 
się one nie tylko widowni, ale i zasłucha-
nym członkom orkiestry, którzy z wielką 
uwagą obserwowali poczynania mistrza. 
W koncercie na czworo skrzypiec role 
się odwróciły. Tym razem sam mistrz 
- z wyraźnym zadowoleniem na twarzy 
- słuchał popisów młodych artystów, któ-
rzy zaprezentowali swe (już bardzo duże) 
muzyczne i techniczne umiejętności. Po 
ich występie można powiedzieć, że mu-
zyka Vivaldiego jest ciągle świeża i nowo 
odkrywana.

Kto się wybrał na ten koncert w niedziel-
ny wieczór, powinien być zadowolony, 
ponieważ mieliśmy okazję usłyszeć dużą 
grupę utalentowanych młodych muzyków, 
którzy w najbliższych latach będą wieść 
prym na muzycznych estradach, a także 
wybitnego mistrza i nauczyciela, który ich 
do tego trudnego zadania przygotowuje i 
im przewodzi.

Po ostatnim utworze widownia zgotowa-
ła owację na stojąco, domagając się bisu, 
a organizatorzy podziękowali artystom 
kwiatami. Koncert prowadziła organizator-
ka Kamila Grott.

Feliks Żebrowski

Zasady ruchu 
drogowego 

dla 
najmłodszych 

Każdego 1 września wiele dzieci 
pierwszy raz idzie do szkoły. Jest to 

dla nich wielkie przeżycie - nowe oto-
czenie, nowi koledzy, lekcje, dzwonek. 
Wszystkie te nowości, a często samot-
na droga do i ze szkoły po ruchliwych 
ulicach stanowią wielki problem dla 
dziecka. Wrzesień to czas i okazja, aby 
z nowymi uczestnikami ruchu drogo-
wego rozpocząć pracę edukacyjną pod 
hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”.

Organizatorem tej akcji jest szkoła 
przy fachowej pomocy policjantów z 
„drogówki” i materialnym zaangażowa-
niu różnych firm - w naszym przypadku 
Statoil. Rozmowy, pogadanki o zasadach 
ruchu drogowego i zagrożeniach na 
drogach mogą zmienić policyjne staty-
styki, które są przerażające. W ubiegłym 
roku na drogach poszkodowanych zo-
stało 4300 dzieci, a śmierć poniosło 100. 
Głównymi przyczynami wypadków 
spowodowanych przez dzieci są nagłe 
wtargniecie na jezdnię, wychodzenie 
spoza pojazdu i przebieganie drogi w 
niedozwolonym miejscu.

Pod koniec września w karczewskiej 
„Dwójce” odbyła się uroczystość pod-
sumowania tegorocznej akcji, którą 
prowadziła dyrektor szkoły Katarzyna 
Radzik. Uczestniczyli w niej pierw-
szoklasiści, ich nauczycielki, młodszy 
aspirant z sekcji Ruchu Drogowego 
w Otwocku Tomasz Kowalczyk oraz 
przedstawiciele Statoil: Izabela Stawi-
kowska i Mariusz Szyszka.

Przez przeszło pół godziny dzieci 
odpowiadały na dziesiątki pytań za-
dawanych przez policjanta związanych 
z ruchem drogowym i wyposażeniem 
roweru. Odpowiadających nagradza-
no specjalnymi żółtymi kamizelkami. 
Każdy uczestnik spotkania został 
obdarowany znakiem odblaskowym, 
który można przymocować do torni-
stra i specjalnymi grami planszowymi 
„Jesteśmy bezpieczni na drodze”.

Finałem uroczystości było wręczenie 
przez przedstawicieli Statoil głównej 
nagrody w konkursie plastycznym. 
Zwyciężyła Anna Skwara z klasy Ia, 
która w nagrodę otrzymała rower, kask 
i wiele innych drobiazgów.

Feliks Żebrowski
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POŻEGNANIE LATA
W tym roku organizatorami Pikniku 

Rodzinnego Pożegnanie Lata 
byli: Burmistrz Karczewa, Rada Miejska 
w Karczewie, Miejsko Gminny Ośrodek 
Kultury oraz Rada i Zarząd Osiedla 
Ługi. Impreza odbyła się 20 września 
na parkingu przy ulicy Andersa, ze 
względu na złe warunki pogodowe nie 
cieszyła się zbytnią frekwencją, chociaż 
program był naprawdę bogaty i bardzo 
interesujący. Szczególnie przy scenie 
robiło się gęsto, gdy prowadząca piknik 
pani Laura Łącz zapowiadała takich 
wykonawców jak Izabelę Trojanowską, 
Lidię Stanisławską, czy nasz lokalny 
zespół OLDIES BUT GOLDIES.

Imprezę otworzył Burmistrz Karcze-
wa Władysław Dariusz Łokietek, który 
mimo dokuczliwego chłody życzył 
wszystkim dobrej zabawy. Wraz z bur-
mistrzem piknik został otworzony przez 
prezesa Otwockiej Spółdzielni Mieszka-
niowej Kazimierza Trzpila, który przypo-
mniał o obchodzonym przez spółdzielnię 
pięćdziesięcioleciu powstania.

Pierwsza część pikniku adresowana 
była głównie do młodej widowni. Były 
pokazy akrobatyczne, komicy oraz moż-
liwość pomalowania swojej twarzy w 
przeróżne wzory. Dzieci mogły również 
uczestniczyć w wielu przygotowanych 
dla nich konkursach. Atrakcją dla naj-
młodszych była przejażdżka po terenie 
osiedla miniaturową dorożką z zaprzę-
gniętym do niej miniaturowym koniem.

Druga część pikniku była przezna-
czona dla „trochę starszej” widowni. 
Ci,  którym chłód nie był straszny,  
mogli podziwiać młodą śpiewaczkę 
Julię Sobieską, która wprawdzie była 
z zimna sina, ale wspaniale zaśpiewała 

arię księżniczki z Turandota Giacomo 
Pucciniego.

Gorącymi brawami publiczność 
nagradzała każdą piosenkę Lidii Sta-
nisławskiej, która nie tylko śpiewała, 
ale i opowiadała zabawne anegdoty z 
życia gwiazd estrady. Dla tych widzów, 
którzy może zapomnieli, jej występ 
przypomniał, że ma ona mocne korzenie 
kabaretowe.

Oczywiście gwiazdą wieczoru była 
Izabela Trojanowska, dla której wielu 
widzów specjalnie opuściło domowe 
pielesze. Aktorka, żeby spotkać się w 
Karczewie ze swoimi fanami przyjecha-
ła specjalnie z planu filmowego i zaraz 
po koncercie wsiadła w samochód by na 
planie filmowym być na czas.

Piknik zakończyła zabawa taneczna. 
Do tańca grał zespół OLDIES BUT 
GOLDIES, na którego występ publicz-
ność musiała czekać bardzo długo. Po 
prawie godzinnym przygotowywaniu 
się na scenie zespół wreszcie zagrał. 
Program prezentowany przez zespół po-
dobał się, wytrwali, którzy wytrzymali 
godzinne przygotowania do koncertu, 
bawili się wspaniale.

Wiele osób sugerowało, żeby przy-
szłoroczne pożegnanie lata zorgani-
zowane zostało wcześniej, wówczas 
większe prawdopodobieństwo trafienia 
na ładną pogodę, a jednocześnie zapew-
niona większa frekwencja na imprezie. 
Burmistrz Karczewa Władysław Dariusz 
Łokietek, do którego także trafiały takie 
opinie zapowiedział, że w przyszłym 
roku lato pożegnamy zdecydowanie 
wcześniej.

Krzysztof Kasprzak
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Piotrowice w XIV wieku jako książęca 
włość trafi ły w ręce dziedzica wsi Brzu-

min, leżącej w okolicach Czerska. Z czasem 
wieś stała się własnością przedstawicieli 
wielkiego rodu szlacheckiego – Bielińskich. 

Bielińscy wybudowali w Piotrowicach bro-
war, po którym dzisiaj pozostały już tylko 
szczątki. O ile starsi mieszkańcy znają ten 
historyczny fakt, młodsi na wieść o tym, są 
mocno zdziwieni.

Wojna polsko – austriacka zniszczyła 
wieś niemalże doszczętnie. Na początku 
XIX wieku żyło w Piotrowicach tylko 115 
mieszkańców. Miejscowość odżyła dopiero 
po powstaniu styczniowym. Mieszkańcy 
wspólnymi siłami zorganizowali szkołę po-
wszechną i Ochotniczą Straż Pożarną. Dziś w 
Piotrowicach nie ma szkoły. Młodsze dzieci 
uczęszczają do podstawówki w Sobiekursku, 
a starsze do szkół ponadpodstawowych w 
Karczewie czy w Otwocku. Po straży pozo-
stała natomiast remiza, w której mieszkańcy 
Piotrowic spotykają się z sołtysem, w celu 
omówienia zaistniałych problemów.

Tak jak i w innych wsiach gminy Kar-
czew w Piotrowicach dominuje rolnictwo 
i sadownictwo, ale chyba w żadnej innej 
miejscowości, tak bardzo jak tutaj, miesz-
kańcy nie dbają o swoje ogródki. Równo 
skoszona trawa, kwiaty, przycięte krzewy, 
drzewka iglaste i oczka wodne tworzą w 
okresie wiosenno – letnim niebanalną ca-
łość. Patrząc na te ogrody nie można oprzeć 
się wrażeniu, że między mieszkańcami Pio-
trowic istnieje rywalizacja, która motywuje 
do pracy i dbałość o najmniejsze szczegóły.

Krajobraz miejscowości tworzy około 5 
hektarowe jezioro. Sprawami administra-
cyjnymi tego miejsca zajmuje się wybrany 
przez mieszkańców wsi zarząd. Warunki do 
kąpieli są tu znakomite. Łagodne zejście po-

zwala popluskać się przy brzegu małym dzie-
ciom, a sprawniejsi pływacy mogą popływać 
dalej, gdzie głębokość dochodzi do kilku me-
trów. Jezioro jest także rajem dla wędkarzy. 
Niewielka opłata roczna pozwala wędkować 

bez ograniczeń. Jezioro zamieszkują karpie, 
leszcze, szczupaki, płocie i amury.

Klimat i spokój w Piotrowicach zakłóca 
nieco sąsiedztwo tak ruchliwej drogi jaką 
jest DW 801. Duża część mieszkańców 

posiada swoje podwórka z dala od wspo-
mnianej trasy. Mimo to, grono Piotrowi-
czan chciałoby przebudowy tego odcinka. 
Uciążliwe zwłaszcza w weekendy korki, 
tragiczne wypadki w leżącej nieopodal 
miejscowości Dziecinów to tylko niektóre 
powody, dla których warto by wybudować 
tu obwodnicę.

Ewa Chodas

W TROSCE O NATURĘ
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BYŁY KWIATY, GRATULACJE 
I ŻYCZENIA

Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej 
w Karczewie miała miejsce uroczystość 

oficjalnego pożegnania dotychczasowego 

dyrektora karczewskiego ZLO lekarza Zyg-
munta Minnera i powitanie nowego dyrek-
tora tej instytucji lekarza Piotra Banasiaka.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Kar-
czewa Danuta Żelazko żegnając doktora 
Z.Minnera odczytała list gratulacyjny na-
stępującej treści:

Szanowny Panie Doktorze
W imieniu mieszkańców Miasta i Gmi-

ny Karczew oraz władz samorządowych, 
z okazji przejścia Pana na emeryturę 
składamy serdeczne podziękowania za 
wiele lat pracy na stanowisku Dyrekto-
ra Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładu Lecznictwa Otwartego w Kar-
czewie.

Przez te wszystkie lata zyskał Pan 
wdzięczność i dziś, w imieniu mieszkańców 
i swoim własnym, serdecznie dziękujemy 
za czas, za pomoc gdy była potrzebna, za 
dobre rady i słowa.

Życzymy, aby czas na emeryturze upłynął 
Panu na aktywnym wypoczynku, a dni spę-
dzone w karczewskiej służbie zdrowia były 

zawsze miłym 
w s p o m n i e -
niem.

Burmis t rz 
Karczewa Wła-
dysław Dariusz 
Łokietek przy-
łączając się do 
życzeń Rad-
nych podzięko-
wał doktorowi 
Zygmuntowi 
Minnerowi za 
wiele lat pracy 
tak w imieniu 
własnym, jak 
i pracowni-
ków Urzędu 
Miejskiego w 
K a r c z e w i e . 
B u r m i s t r z 

Łokietek wyraził nadzieję, że działalność 
doktora Minnera na rzecz gminy wcale się nie 
zakończyła.

Doktor Minner ze wzruszeniem podzię-
kował wszystkim przedstawicielom władzy, 
która zmieniała się w kolejnych kaden-
cjach, ale zawsze sprzyjała służbie zdrowia. 

Szczególnie 
s e r d e c z n i e 
podziękował 
Burmistrzowi 
Dar iu szowi 
Łokietkowi, 
P rzewodn i -
czącej Rady 
Miejskiej w 
K a r c z e w i e 
Danucie Że-
lazko oraz 
Naczelnik Wy-
działu Oświaty 
Organizacji i 
Nadzoru pani 
Ewie Kwa-
s i b o r s k i e j 
za pomoc w 
restruktury-

zacji zakładów medycznych w Karczewie i 
Sobiekurska. Podkreślił, że przekazuje swo-
jemu następcy karczewską służbę zdrowia w 
bardzo dobrej kondycji finansowej.

Po pożegnaniu doktora Minnera przywitano 
nowego dyrektora doktora Piotra Banasiaka, 
który dyrektorskie obowiązki objął w lipcu 
bieżącego roku. Nowemu dyrektorowi Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej w Karczewie 
życzyła, aby jego osiągnięcia były na miarę 
XXI wieku. Burmistrz Karczewa Władysław 
Dariusz Łokietek obiecał doktorowi Piotrowi 
Banasiakowi wszelką pomoc.

Krzysztof Kasprzak

NOWA 
EKSPOZYCJA 
W MUZEUM

„Ksiądz Feliks Pyzalski-proboszcz 
parafii w Karczewie w latach 1863- 
1906”- oto tytuł wystawy, która została 
zainaugurowana w Centrum Historycz-

nym Ziemi Karczewskiej- Muzeum 
„Stara Plebania” w dwulecie jego ist-
nienia, w sobotę, 18 października 2008 
roku. Otwarciu ekspozycji towarzyszy-
ło przypomnienie dorobku muzeum i 
podziękowania dla osób zaangażowa-
nych w jego stworzenie i działalność. 

Tym razem wystawa przybliżyła 
postać ks. Feliksa Pyzalskiego, który 
był karczewskim proboszczem przez 
43 lata, najdłużej w historii parafii. W 
jednej z sal muzeum, tuż obok ekspo-
natów z poprzedniej wystawy, prezen-
tujących postać Michała E. Andriolle-
go, zgromadzono dokumenty napisane 
ręką ks. Pyzalskiego, działającego w 
Karczewie w tym samym czasie, co 
sławny rysownik. Obecni na otwar-
ciu goście mogli obejrzeć między 
innymi życiorys dawnego proboszcza 
karczewskiego, jego korespondencję 
oraz dokumenty dotyczące renowacji 
kościoła po pożarze w 1865r. W cza-
sie uroczystego otwarcia ekspozycji 
przedstawiona została również biogra-
fia ks. Pyzalskiego oraz jego dokonania 
na ziemi karczewskiej. Przypomniano, 
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Na przełomie sierpnia i września rozpo-
czął się remont kapitalny mostu na Ja-

godziance. Jest to inwestycja realizowana na 
zlecenie starostwa powiatu otwockiego. Jak 
obserwujemy prace przebiegają w dobrym 
tempie i pod koniec października osiągną 
półmetek. Organizacja ruchu przez most nie 
stanowi dla kierowców wielkiego utrudnie-
nia. Automatyczna sygnalizacja kierująca 
ruchem działa sprawnie.

Nieco historii

Przez wiele dziesiątków lat przez tę prze-
prawę jeździły wozy konne karczewskich 
handlarzy na jarmarki do Sobień Jezior i dalej, 
w kierunku na Puławy. Warto przypomnieć, 
że takie podróże i samych handlarzy, a szcze-
gólnie handlarki barwnie przedstawił prof. o. 
Jerzy Marian Cygan w książce „Dzieje parafii 
Sobienie Jeziory” wydanej w 2001 roku. Po 
wybudowaniu trasy Góra Kalwaria – Kołbiel 
przez ten most przejeżdżał transport samocho-
dowy z Karczewa do Kołbieli i w kierunku na 
Garwolin, a także do Góry Kalwarii i Grójca.

Jak zwykle w takich sytuacjach przeprawa 
przez Jagodziankę zaczęła się od brodu, na-
stępnie był drewniany most, którego budowy 
nie pamiętają najstarsi mieszkańcy Karcze-
wa. Natomiast doskonale pamiętają oni, że 
budowę mostu betonowego rozpoczęto w 
roku 1950, aby po dwóch latach oddać go do 
użytku. Przez krótki okres czasu jednocześnie 
funkcjonowały dwa mosty – stary drewniany 
i nowy betonowy. W trakcie przebudowy 
drogi Karczew – Sobiekursk (wybrukowanej 
„kocimi łbami”) w latach 1962 – 64 most po-
szerzono dokładając z każdej ze stron po dwa 
metry, co pozwoliło wyznaczyć chodniki.

Nie są znane założenia projektu z roku 
1950 dotyczącego obciążenia i natężenia 
ruchu na tym moście. Nie sądzę, aby pro-
jektanci przewidzieli, że na początku XXI 
wieku będzie przejeżdżało przez Karczew 
i ten most tak wiele pojazdów osobowych i 
ciężarowych o dużym tonażu. Całe szczęście, 

że znaczna część ruchu została przeniesiona 
na obwodnicę - dziś trudno sobie wyobrazić 
życie w mieście bez jej istnienia.

Konieczny remont

Po prawie 60 latach służby, kilka miesięcy 
temu przeprawę obejrzała grupa fachowców 
i inspektor nadzoru budowlanego zalecił 
natychmiastowy remontu mostu, albo za-

mknięcie go dla ruchu, ponieważ stwarzał 
realne zagrożenie. Zdecydowano się na re-
mont kapitalny. Wykonuje go firma INTOP 
z Warszawy, która wygrała przetarg.

 – Obciążenie tej przeprawy jest bardzo 
duże. Dwa tiry na moście jadące w prze-
ciwnych kierunkach to obciążenie prawie 
100 ton – powiedział Ryszard Głąb majster 
pracujący przy remoncie tego mostu. Na 
budowie zastałem siedmioosobową grupę 
pracowników z majstrem na czele. Po 
rozładowaniu przywiezionej stali zbro-
jeniowej rozpoczęto przygotowania do 
zbrojenia i szalowania pomostu nośnego. 
Kilka dni temu zakończono wzmacnianie 
przyczółków 12 cm warstwą zbrojonego 
betonu. Natomiast nowy pomost nośny bę-
dzie się składał z trzech warstw zbrojenia 
i 37 centymetrowej warstwy betonu. Sze-
rokość drogi nie zostanie zmieniona, ale 
chodniki po obu stronach ulegną poszerze-
niu do 1,5 m. Przygotowane są do montażu 
nowe poręcze.

Zapytałem majstra, czy roboty zostaną 
zakończone przed zimą. – Nie mam żadnych 
przeszkód, aby inwestycję oddać w terminie. 
Jedynym naturalnym utrudnieniem są coraz 
krótsze jesienne dni. Mamy opracowany har-
monogram działań i wszystkie prace należy 
wykonać zgodnie z nim. Kończąc dodał, że 
po położeniu asfaltowej nawierzchni na re-
montowanej połowie przeniesiony zostanie 
na nią ruch i rozpoczną się prace na drugiej 
części mostu.

Feliks Żebrowski

REMONT MOSTU NA JAGODZIANCE
iż właśnie zasługą tego proboszcza jest 
budowa plebanii, w której dziś mieści 
się Muzeum oraz domu parafialnego 
przy ul. Bielińskiego. 

       Równie ważnym motywem 
spotkania było uczczenie dwuletniej 
działalności Centrum Historycznego 
Ziemi Karczewskiej. To właśnie od 
przypomnienia o tej rocznicy rozpo-
częło się sobotnie otwarcie wystawy. 
W krótkich przemówieniach p. Anna 
Przeździecka, p. Przewodnicząca 
Rady Miejskiej Danuta Żelazko oraz 
ks. Proboszcz Wiesław Nowosielski 
pozytywnie ocenili działalność mu-
zeum i gratulowali jego kustoszowi 
zorganizowania 22 ekspozycji cza-
sowych, w tym czterech w roku bie-
żącym. Przewodnicząca Rady Miej-
skiej wyraziła swoją wdzięczność za 
przygotowywanie dla mieszkańców 
kolejnych „lekcji historii i patrioty-
zmu” mówiących o „małej Ojczyź-
nie”, jaką jest dla nas Karczew. Na-
stępnie, kustosz Muzeum dziękował 
osobom, które od początku aktywnie 
włączały się w jego tworzenie i 
funkcjonowanie, szczególnie pa-
nom B.Trzepałce, S.Urbaniakowi 
oraz Z.Okońskiemu. Wyrazy uzna-
nia należały się ponadto głównym 
darczyńcom, panom J.Sawczukowi, 

A.Trzaskowskiemu oraz F.Sosnow-
skiemu, który przyniósł do Muzeum 
pierwszy eksponat.

Pozostaje przyłączyć się do gratula-
cji i życzyć dalszego rozwoju Centrum 
Ziemi Karczewskiej- Muzeum „Stara 
Plebania”.

Agnieszka Broniszewska 
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DWA ZWYCIĘSTWAXXV ROCZNICA
BUDOWY POMNIKA 

NA
KARCZEWSKIM

RYNKU

Pomnik budował Społeczny Komitet, 
który powstał 09.01.1982r. i działał 

na podstawie statutu zatwierdzonego 
przez ówczesnego Naczelnika Gminy 
Karczew Piotra Czabaja. Działalność 
prowadzona była w czasie stanu wo-
jennego. Budowę pomnika ukończono 
28.09.1983r.

Głównymi inicjatorami byli: Albin 
Szerepko, Zygmunt Sychowiec, Jan 
Żelazko przewodniczący komitetu 
społecznego. Należy zaznaczyć duże 
zaangażowanie Piotra Czabaja. W 
dniu 24.10.1983 r. nastąpiło odsłonięcie 
pomnika stojącego na Rynku. W uro-
czystości wzięli udział: władze miasta, 
młodzież szkolna, kombatanci, orkiestra 
i straż z Karczewa i terenu gminy. Bu-
dowa pomnika była fi nansowana przez 
zakłady pracy, mieszkańców Karczewa, 
oraz Urząd Miasta i Gminy w Karcze-
wie. Na szczególne wyróżnienie i szacu-
nek za zaangażowanie w budowę pomni-
ka zasługuje pan Zygmunt Sychowiec.

Ponieważ czysto świecka uroczystość 
odsłonięcia pomnika nie dawała pełnej 
satysfakcji, dlatego na zaproszenie spo-
łecznego komitetu oraz ks. dr Edwarda 
Świeckiego i ks. Sylwestra Sienkiewicza 
w dniu 06.11.1983 r. przybył do Karcze-
wa ks. bp. Władysław Miziołek. Odpra-
wił on uroczystą Mszę Świętą z udziałem 
licznie zgromadzonych mieszkańców. 
W czasie uroczystości został poświęco-
ny krzyż pomnika, który wykonał Jan 
Żelazko. Po zakończeniu uroczystości w 
kościele, wszyscy udali się w pochodzie 
przed pomnik, gdzie po poświęceniu go 
przez księdza biskupa orkiestra ode-
grała hymn państwowy, a mieszkańcy 
biorący udział w uroczystości odśpiewali 
pieśń „My Chcemy Boga”.

Należy podkreślić, że to dzięki pro-
boszczom parafi i Św. Wita w Karczewie 
tradycją stało się, że w dniu 11 listopada, 
w Święto Narodowe, odprawiana jest 
uroczyście Msza Święta i są składane 
przez władze miasta i gminy oraz or-
ganizacje społeczne i młodzież wieńce. 
Uroczystość uświetnia orkiestra i straż 
pożarna. Trzeba zaznaczyć, że to wiel-
ka satysfakcja dla budowniczych tego 
dzieła.

Jan Żelazko

Drużyna piłkarek ręcznych MKS Kar-
czew występująca w lidze juniorek 

młodszych, (rocznik 92 i młodsze) rywalizu-
je z zespołami z województwa mazowieckie-
go i Warszawy. Rywalki to: Jutrzenka Płock, 
Rakowia Warszawa, Jutrzenka Cegłów, Li-
der Winnica, Dwójka Małkinia, Wilanowia 

Warszawa, Delta Radom, Handball Prza-
snysz i Znicz Pruszków. Drużyny walczą o 
mistrzostwo ligi i prawo startu (dwa pierw-
sze zespoły) w ćwierćfi nale Mistrzostw Pol-
ski. Każdy zespół 
ma do rozegrania 
18 spotkań. Za-
kończenie sezonu 
nastąpi w połowie 
marca przyszłego 
roku. W czwartej 
kolejce na począt-
ku października 
nasze dziewczęta 
rozegrały mecz z 
Jutrzenką Cegłów. 
Sprawozdania ze 
spotkań drużyny 
pana Tomasza Lu-
basa jeszcze na na-
szych łamach nie 
zamieszczaliśmy. 
Jest okazja, aby ten 
błąd naprawić.

Nasz zespół rozpoczął ten mecz bardzo 
dobrze. Po 8 minutach dziewczęta prowadzi-
ły 4:0, co było wynikiem bardzo dobrze zor-
ganizowanej obrony i kilku udanych ataków 
kończonych przez Migdalską i Czajkowską. 
W dalszej części spotkania dziewczęta z 
Karczewa kontrolowały grę i utrzymywały 
bezpieczną różnicę bramek, która pod koniec 

pierwszej połowy wynosiła osiem. Zapytany 
w czasie przerwy o końcowy wynik meczu 
Grzegorz Ankiewicz powiedział: - Wygrają 
ten mecz pod warunkiem, że wytrzymają 
spotkanie kondycyjnie. Brak zmian przy bar-
dzo krótkiej ławce w każdym meczu odbija 
się brakiem sił pod koniec spotkania i stratą 
bramek i osiągniętej przewagi.

Rzeczywiście trener Lubas bardzo rzadko 
robił zmiany, ponieważ w rezerwie miał 
tylko mało doświadczone bardzo młode za-
wodniczki. Na początku drugiej połowy na-
sze panny nawet powiększyły przewagę do 
dziesięciu bramek. Pod koniec meczu prze-
waga zaczęła dramatycznie topnieć i na pięć 
minut przed jego zakończeniem wynosiła 
już tylko pięć. Cztery minuty później przy 
dwubramkowej przewadze nasza Zembol w 
bramce popisała się znakomitą obroną, a w 
kontrataku Masna zdobyła bramkę. Te dwie 
akcje przesądziły o wyniku. Karczewianki 
odniosły drugie zwycięstwo w sezonie tym 
razem różnicą dwóch bramek.

W pierwszym meczu sezonu pokonały 
Znicz 14:11, a w kolejnych dwóch przegrały 
z Jutrzenką Płock i Rakowią Warszawa. W 
czwartej kolejce wygrały z Cegłowem, a w 
kolejnych przegrały z Winnicą i Małkinią.

Dziewczęta ubolewały nad tym, ze ich grą 
interesuje się bardzo mało widzów, którymi 
najczęściej są ich rodzice. Mecz z Jutrzenka 
obejrzało zaledwie 10 osób. Organizatorzy 
spotkania obiecali, że o następnym spotkaniu 
zawiadomią kibiców przy pomocy plakatów.

MKS Karczew - Jutrzenka Cegłów 28:26 
(16:8). MKS Karczew: Klaudia Zembol (b), 
Marta Trzaskowska, Katarzyna Czajkow-
ska (7), Justyna Szostak, Emilia Winiarek 
(4),Dominika Derus, Paulina Masna(4), 
Monika Migdalska(13), Ewa Golik, Małgo-
rzata Chylińska, Karolina Olszanka, Anna 
Wroniecka.

Feliks Żebrowski
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MAZUR NA HUŚTAWCE

W ostatnią sobotę września Mazur 
rozgrywał bardzo trudny mecz ze 

Świtem Nowy Dwór Mazowiecki, liderem 
III ligi, na boisku rywala. Trener zdecy-
dował się na prawie pokerową zagrywkę, 
wystawiając od pierwszej minuty dwóch 
napastników: Jankowskiego i Olszanko. 
Posunięcie okazało się słuszne i już w 17 
minucie meczu przyniosło bramkę. Po do-
środkowaniu Dąbrowskiego, nogę dołożył 
Olszanko i z najbliższej odległości zdobył 
gola. Z prowadzenia nasi cieszyli się tylko 
kilkanaście minut, ponieważ po błędzie 
bramkarza gospodarze wyrównali. Od 
tego momentu oba zespoły miały po kilka 
okazji do zmiany rezultatu. Najlepszej, na 
5 minut przed zakończeniem spotkania, 
nie wykorzystał Dąbrowski. Był to mecz 
prowadzony w dobrym tempie na dobrym 
poziomie. Jeden punkt zdobyty na tak go-
rącym terenie to sukces Mazura.

Coraz dalej od czołówki?

Po meczu z liderem przyszedł czas na 
spotkanie z przedostatnią Stalą Niewia-
dów, która jeszcze kilka miesięcy temu 
walczyła o II ligę i przegrała baraż z OKS 
Otwock. W rozgrywkach III ligi nie wie-
dzie się jej najlepiej. W przekonaniu kibi-
ców, Stal miała nie mieć żadnych szans, 
biorąc pod uwagę bardzo dobrą postawę 
naszego zespołu w poprzednim meczu. Po-
przeczka wymagań została mocno obniżo-
na po przegranym 0:4 sparingu z Legią II w 
środę. W czasie meczu ze Stalą ten sparing 
„wychodził bokiem”.

Goście z Niewiadowa przyjechali do 
Karczewa po jeden punkt i od pierwszej 
minuty realizowali ten plan. W pierwszej 
połowie stworzyli jedną sytuację i oddali 
niegroźny strzał na naszą bramkę. Mazur 
w tym czasie miał niewiele więcej okazji. 
Przy skomasowanej obronie nasi wyraźnie 
nie dawali sobie rady z przeciwnikiem. Po 
zmianie stron goście przeszli do zdecydo-
wanej obrony własnej bramki całym ze-
społem. Gra przeważnie toczyła się na ich 
połowie. Kolejne akcje Mazura były łatwo 
rozbijane, a wytworzone sytuacje bramko-
we nie były specjalnie groźne. Bardzo lek-
kie sygnalizowane strzały bez problemów 
wyłapywał bramkarz. Zmiany zawodni-
ków nie dawały żadnych rezultatów. Nasi 
atakowali chaotycznie i bez pomysłu. Nie 
było zawodnika, który potrafi łby w takiej 
sytuacji pokierować grą. Mecz zakończył 
się zgodnie z oczekiwaniami gości bez-
bramkowym remisem i spadkiem Mazura 
na siódme miejsce w tabeli. Nasi rozegrali 

jedno z najsłabszych spotkań, a osiągnięty 
remis jest porażką.

Z duszą na ramieniu

Zapewne z duszą na ramieniu jechał 
na mecz do Pułtuska trener Robert Podo-
liński. Przegrany mecz z Nadnarwianką 
przepełniłby czarę goryczy i zmusił zarząd 
do podjęcia męskiej decyzji. Pierwsze 
dziesięć minut meczu niczego dobrego nie 
zapowiadało, ponieważ gospodarze mieli 
dwie tzw. „setki”. Tylko nieskuteczności 
graczy przeciwnika nasza drużyna za-
wdzięcza czyste konto. Można powiedzieć, 
że za wyjątkiem ostatnich czterech minut 
do przerwy nic się nie działo. Najpierw 
Kurowski uderzając piłkę głową próbował 
lobować bramkarza stojącego na siódmym 
metrze. Minimalnie chybił. W ostatniej mi-
nucie pierwszej połowy po dośrodkowaniu 
Dąbrowskiego, obrońcy gości wybili piłkę 
na dwudziesty metr przed bramkę. Przejął 
ją Goździk, ograł jednego przeciwnika i 
strzelił w dolny róg bramki zdobywając 
- jak się później okazało - zwycięskiego 
gola. Druga połowa, podobnie jak pierw-
sza, nie mogła nikogo zachwycić. Przy 
lepszej skuteczności naszych napastników 
- szczególnie, gdy gospodarze grali w dzie-
siątkę - można się było pokusić o lepszy 
rezultat.

Remis z młodzieżą z Łodzi

Drużyna składająca się z uczniów ze 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Łodzi 
była bardzo trudnym i wymagającym 
przeciwnikiem dla Mazura w meczu roze-
granym w Karczewie. Spotkanie zaczęło 
się obiecująco, ponieważ już w pierwszej 
minucie Goździk strzałem z 15 metrów 
zdobył dla naszej drużyny prowadzenie. 
Kilka minut później doskonałe okazje do 
kolejnych bramek nie wykorzystali Iwa-
nowski i Olszanko. W 17 minucie goście 
wyrównali, mimo, że nasi mieli cały czas 
przewagę. Po stracie bramki były cztery 
doskonałe okazje zmarnowane przez na-
szych, którzy w tym czasie wykazywali 
wyjątkową nieskuteczność. Po przerwie 
kolejne niewykorzystane okazje i wreszcie 
w 51’Goździk strzela bramkę. Później było 
jeszcze kilka dobrych sytuacji do zmiany 
wyniku i rozstrzygnięcia meczu na naszą 
korzyść. Na dwadzieścia minut przed 
zakończeniem spotkania goście postawili 
wszystko na jedna kartę, zaatakowali i 
zdobyli wyrównanie. Kolejna łódzka dru-
żyna wywozi z Karczewa punkt, a była 

okazja, aby wszystkie zostały w Karcze-
wie. Frajersko stracone punkty mogą być 
bardzo potrzebne w rundzie wiosennej. Po 
12 kolejkach Mazur zajmuje piątą lokatę 
gromadząc 22 punkty. Prowadzi Warta Sie-
radz (29 pkt.) przed Świtem Nowy Dwór 
Mazowiecki.

Feliks Żebrowski

Z OSTATNIEJ CHWILI

W poniedziałek 20 paździrnika 
na trzy mecze przed zakończe-
niem rundy jesiennej, zarząd 
Mazura zwolnił z obowiązków 
trenera I drużyny Roberta Podo-
lińskiego. Był trenerem od lata 
2007 roku.

Nowym szkoleniowcem został 
Jan Karaś były reprezentant Pol-
ski, uczestnik fi nałów Mistrzostw 
Świata 86’. Zaliczył 16 meczów i 
1 bramkę w reprezentacji Polski. 
Urodził się w 1959 roku w Krako-
wie. Piłkarską karierę rozpoczy-
nał w Hutniku Kraków. W 1982 
trafi ł do Legii Warszawa i w ciągu 
siedmiu lat występów w stołecz-
nym klubie zaliczył 154 występy 
ligowe, strzelił 20 bramek, dwu-
krotnie był wicemistrzem ligi, na 
odejście zdecydował się dopiero 
po zdobyciu Pucharu Kraju. Ka-
rierę zakończył w 1997 roku. Pra-
cę szkoleniowca rozpoczął kilka 
lat temu. Był m.in. asystentem 
Mieczysława Broniszewskiego 
w Radomiaku. Ostatnio pracował 
w sztabie szkoleniowym Polonii 
Warszawa.(F.Ż.)

Świt - Mazur 1:1(1:1) Bramka: Ol-
szanko (17.)

Mazur – Stal (0:0) Mazur: Pusek 
– Dąbrowski, Gołowicz, Słomski, 
Jakubik - Chomicki (64.Głąbicki), 
Klimkowski (81.Iwanowski), Niezgo-
da ( 68.Zieliński Sr), Goździk (70. 
Kurowski) -Jankowski, Olszanko.

Nadnarwianka – Mazur 1:0 (1:0) 
Bramka: Goździk (45.)

Mazur – SMS Łódź 2:2 (1:1) Bram-
ki: Goździk (1., 51.)
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Polski Czerwony Krzyż jako pierwszy 
w Polsce wprowadził karty ICE. 

Pomysł kart ICE powstał z inicjatywy 
włoskich i brytyjskich ratowników, któ-
rzy zauważyli lukę informacyjną w kon-
takcie z rodziną i bliskimi poszkodowa-
nych. Karta ICE zawiera imię i nazwisko 
właściciela oraz numery telefonów do 3 
osób, które należy powiadomić w razie 
wypadku. Często o uratowaniu życia 
lub zdrowia ofiary wypadku decydują 
minuty. Tymczasem w Polsce nie ma 
obowiązku noszenia przy sobie dowo-
du tożsamości ani innych dokumentów 
ułatwiających ratownikom zdobycie 
informacji o poszkodowanym. Karta 
jest potencjalnym kontaktem z bliskimi 
poszkodowanego.

Noszenie przy sobie wypełnionej karty 
I.C.E. znacznie ułatwi ratownikom, leka-
rzom i innym osobom zaangażowanym 
w akcję ratunkową kontakt z bliskimi 

poszkodowanego. Umożliwi to identyfi-
kację rannej osoby oraz zdobycie kluczo-
wych informacji dotyczących jej stanu 
zdrowia, przyjmowanych leków, odby-
wanej terapii. Osoby podane do kontaktu, 
powinny być w stanie odpowiedzieć na te 
podstawowe pytania.

Komenda Główna Policji, a zwłasz-
cza Wydział Ruchu Drogowego i 
Wydział Prewencji w pełni popiera 
inicjatywę PCK. Jest to bardzo ważny 
wkład w sprawną organizację pomocy 
w sytuacji wypadku. Gdy poszkodo-
wany jest nieprzytomny, ma amnezję 
lub nie jest w stanie podać swoich 
danych, policja w obecności lekarza 
komisyjnie przeszukuje jego rzeczy, 
aby móc ustalić tożsamość. Karta 
jest także bardzo pomocna w sytuacji 
gdy poszkodowany nie uległ żadnemu 
wypadkowi, ale ma chwilowe zaniki 
pamięci, amnezję, jest osobą starszą, 

APEL  MAZOWIECKIEGO  ZARZĄDU  OKRĘGOWEGO  
POLSKIEGO  CZERWONEGO  KRZYŻA

która ma problemy z bezpiecznym 
powrotem do domu.

Dzięki karcie ICE Polskiego Czerwo-
nego Krzyża służby ratownicze szybko 
uzyskają cenne informacje o poszkodo-
wanej osobie. Wystarczy kupić zdrapkę z 
kodem dostępu, zalogować się na stronie 
www.pck.org.pl/ice i wpisać swoje dane. 
Gotową kartę PCK wyśle pocztą. Koszt 
zdrapki to zaledwie 5 zł. Obecnie zdrap-
ki dostępne są już w wielu placówkach 
PCK na terenie całego kraju.

W przypadku udzielenia dodatko-
wych informacji jestem do Państwa 
dyspozycji:

Leszek Chemperek
Biuro 

Mazowieckiego Zarządu Okręgowego 
Polskiego Czerwonego Krzyża

w Warszawie 
ul. Mokotowska 14

tel. (22) 628 25 68, kom. 0505-419-009

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Karczewie informuje, że do dnia 30.11.2008r. 
na terenie gminy Karczew odbywać się będzie inwentaryzacja 
wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzacji dokonają 
pracownicy firmy ABRYS Sp. z o. o. na zlecenie Urzędu.
Bardzo prosimy mieszkańców o pomoc w przeprowadzanej akcji.

OGŁOSZENIE

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK informuje, że 8 
listopada zostanie przeprowadzona na terenie Karczewa akcja 
krwiodawstwa. Służby medyczne przeprowadzające akcję 
będą czekały na krwiodawców w klubie „Grota” na terenie 
osiedla Ługi. Akcja prowadzona będzie od godziny 10.00 do 
godziny 15.00.
Przypominamy, że do oddania krwi zgłaszamy się z dowodem 
tożsamości.

ZAPROSZENIE
Wszystkich mieszkańców gminy Karczew serdecznie 
zapraszamy na „KONCERT ANDRZEJKOWY”. W 
programie wspaniały, jedyny w swoim rodzaju kabaret 
muzyczny „Czerwony Tulipan”. Prawie dwie godziny 
wspaniałej zabawy.
Koncert odbędzie się 29 listopada o godzinie 19.00 w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Karczewie. Wstęp 
wolny.

ZAPROSZENIE

Miejska Hala Sportowa zaprasza drużyny amatorskie do udziału 
W HALOWYM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 

O PUCHAR DYREKTORA
 29 – 31.11.2008 r .

Cel zawodów
- popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego,

- integracja sympatyków piłki nożnej, 
- dostarczanie radości ze współzawodnictwa,

- wyłonienie najlepszych zespołów, 
- promocja Miejskiej Hali Sportowej w Karczewie. 

Imprezę przygotowuje i prowadzi MHS w Karczewie
04-480 Karczew ul. Bohaterów Westerplatte 55

System rozgrywek w zależności od liczby zgłoszonych zespołów, 
(liczba miejsc ograniczona)

Wpisowe 300 zł. 
 Nagrody – puchary dla uczestników finału grupy „A” 

i zwycięzców pozostałych finałów.
Wszystkie zespoły otrzymują dyplomy.

W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat,
 Potwierdzenie udziału w Turnieju należy dokonać 

do dnia 21.11. 2008 r.
Zebranie przedstawicieli zespołów uczestniczących w turnieju 

odbędzie się 24.11. 2008r. o godzinie 19.00 
w sali konferencyjnej MHS w Karczewie.

Dodatkowych informacji dotyczących turnieju udziela 
dyrektor MHS pod numerem tel. 780 62 92.

http://www.pck.org.pl/ice

