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Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Karczew

Życzymy Państwu zdrowych i obfi tych Świąt,
przeżycia świątecznych chwil w rodzinnym gronie

i w blasku choinki oraz w atmosferze ciepła i serdeczności.

Niech Święta Bożego Narodzenia staną się dla Państwa
źródłem nadziei, siły i wszelkiego Bożego Błogosławieństwa. 

Życzymy, aby świąteczny nastrój
promieniował na wszystkie dni nadchodzącego roku. 

W nowym 2009 roku życzymy
wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Karczew

wielu szczęśliwych chwil, spełnienia planów i zamierzeń,
a także zadowolenia z każdego nowego dnia.

W ten radosny świąteczny czas
składamy wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Karczew

moc serdecznych życzeń
szczęścia, radości i prawdziwie świątecznej atmosfery.

Niechaj nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
będą pełne pokoju i łask Dzieciątka Jezu.

Niech dla wszystkich będą niezapomnianym czasem 
spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień.

Niech bezgraniczne szczęście towarzyszy Państwu w całym
2009 roku

Zespół Redakcyjny „Głosu Karczewa”

Przewodnicząca Rady Miejskiej      Burmistrz Karczewa 
            Danuta Żelazko       Władysław Dariusz Łokietek

W ten radosny świąteczny czas
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  OPOWIADANIE   WIGILIJNE
Drodzy Czytelnicy 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć Państwu 
gorące życzenia radości, pomyślności i obfi tosci Łask Bożych 
- niech Narodzone Dzieciątko umocni Wasze Rodziny w miłości 
i zaufaniu. 

Niechaj Nowy 2009 Rok  będzie czasem bezpieczeństwa i spokoju, 
dobrej pracy i wesołych chwil dla wszystkich mieszkańców Karczewa. 

Anna Sikora 
Poseł na Sejm RP

Niech brzmią głosy pod niebiosy, niech muzyka płynie; 
Z Aniołami mieszkańcami w niebieskiej krainie.

W ten radosny świąteczny czas
składam wszystkim Mieszkańcom Gminy i Miasta Karczew
moc serdecznych życzeń
szczęścia, radości i prawdziwie świątecznej atmosfery.
Niechaj Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
będą pełne pokoju i łask Dzieciątka Jezus
niosąc nadzieję na każdy nadchodzący dzień.

Ewa Kwasiborska
Naczelnik Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru

Z okazji świąt Bożego Narodzenia 
i nadchodzącego Nowego Roku 2009
życzymy wielu głębokich i radosnych przeżyć.
Niech świąteczny czas upłynie w atmosferze pojednania,
a Nowy Rok przyniesie spokój, zdrowie, pogodę ducha, 
wiele sukcesów i spełnienie marzeń.

Wszystkim Krwiodawcom Miasta i Gminy Karczew
najserdeczniejsze życzenia
składa Zarząd klubu HDK PCK

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna 
swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w 
Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” 
J 3, 16 

Był kiedyś człowiek, który nie wierzył w 
Boga i nie obawiał się głośno wyrażać 

swego zdania na temat religii. Miał żonę, 
która mimo jego pogardliwych komentarzy 
usiłowała wychować dzieci w wierze chrze-
ścijańskiej. W któreś śnieżne Święta Bożego 
Narodzenia zabierała dzieci do kościoła. 
Zachęcała i jego, lecz on powiedział: „Już 
wiele razy słyszałem, że Jezus urodził się w 
Betlejem!” I pozostał w domu. 

Tymczasem na dworze rozpętała się silna 
śnieżyca. Człowiek ten usłyszał silne grzmot-
nięcie, coś uderzyło w okno jego domu. I 
znowu. Wyjrzał, lecz nic nie było widać ani 
na metr.

Gdy trochę zelżało wyszedł zobaczyć, co 
mogło spowodować te uderzenia. Niedaleko 
domu, na polu zobaczył stadko dzikich gęsi. 
Widocznie były w drodze na południe, gdy 
zostały złapane przez śnieżycę. Zgubiły się i 
osiadły na jego farmie bez jedzenia i ochrony. 
Po prostu machały skrzydłami i krążyły ni-
sko wokół jego pola, na oślep i bez celu. Zda-
je się, że kilka z nich uderzyło w jego okno. 
Zrobiło mu się ich żal i pomyślał, że stodoła 
byłaby teraz świetnym miejscem dla gęsi. 
Jest ciepła i bezpieczna, mogłyby przeczekać 
tam noc. Wyszedł więc i otworzył drzwi sto-
doły na oścież, lecz gęsi nadal trzepotały się 
bez celu i zdawały się nie widzieć stodoły, ani 
tego, co dla nich znaczy. 

Wtedy usiłować zwrócić ich uwagę na sie-
bie, lecz wystraszyły się i odleciały dalej. Po-
szedł więc do domu, przyniósł trochę chleba 

Narodziłem się NAGI,
mówi Bóg, abyś ty potrafi ł

wyrzekać się samego siebie.

Narodziłem się UBOGI,
abyś ty mógł uznać mnie

za jedyne bogactwo.

Narodziłem się W STAJNI,
abyś ty nauczył się

uświęcać każde miejsce.

Narodziłem się BEZSILNY,
abyś ty nigdy się
mnie nie lękał.

Narodziłem się Z MIŁOŚCI,
abyś ty nigdy nie

zwątpił w moją miłość.

Narodziłem się W NOCY,
abyś ty uwierzył, iż mogę

rozjaśnić każdą rzeczywistość
spowitą ciemnością.

ORĘDZIE  Z  GROTY  BETLEJEMSKIEJ
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Na święta Bożego Narodzenia
oraz na nadchodzący Nowy Rok 2009,

z serca płynące życzenia błogosławieństwa Bożej Dzieciny, 
zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń, 

aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła 
i ciepła rodzinnej atmosfery, 

wszystkim Klientom, Partnerom i Sympatykom
fi rmy „KISZECZKA”

życzą
Witold i Paweł Trzaskowscy

„Jezus przechodzi dzisiaj pośród nas…”
Radosnego oczekiwania i gotowości 

na przyjęcie Bożego Syna do swego życia,
Mocy Ducha Świętego, który pomoże

nam uwielbiać Boga i zasiewać ziarnopokoju wśród Bliskich, 
wielu darów Bożych w Nowym 2009 Roku!

Wszystkim Klientom i Przyjaciołom życzą

Pracownicy Stacji Kontroli Pojazdów 
w Karczewie przy ul. Ślusarskiej 16

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
oraz  zbliżającego się Nowego Roku 2009

składamy naszym Klientom, Partnerom
oraz Sympatykom naszej Firmy serdeczne życzenia

Spokojnych i Radosnych świąt oraz
Pomyślności i Sukcesów w Nowym Roku

Joanna i Dariusz Broniszewscy
Właściciele Studia Foto 

Karczew ul. Mickiewicza 7

i okruchami wyznaczył drogę prowadzącą do 
stodoły. Gęsi nic. Człowiek denerwował się 
coraz bardziej, ominął je chcąc wypłoszyć je 
prosto do stodoły, lecz wtedy gęsi przeraziły 
się i rozbiegły na wszystkie strony. Nic nie 
było w stanie skierować ich do bezpiecznej 
stodoły. 

„Czy one nie rozumieją, że chcę im po-
móc?” - pytał siebie. Pomyślał chwilę i zdał 
sobie sprawę z tego, że dzikie gęsi nie pójdą 
za człowiekiem. „Gdybym był gęsią, to mógł-
bym je uratować!” - pomyślał. Wtedy wpadł 
na pomysł. Wszedł do stodoły i wziąwszy na 
ramiona jedną ze swoich gęsi obszedł stado 
dzikich gęsi. Wówczas ją puścił. Gęś przele-
ciała prosto przez stado prosto do stodoły - 
wtedy i dzikie gęsi, jedna po drugiej podążyły 
za nią do bezpiecznego miejsca. 

Człowiek stał chwilę cicho, gdy nagle jego 
wcześniejsza myśl odezwała się ponownie: 
„Gdybym był gęsią, mógłbym je uratować!”. 
Wtedy przypomniał sobie swoje słowa do 
żony: „Dlaczego Bóg miałby chcieć być taki 
jak my? To śmieszne!” Nagle wszystko na-
brało sensu: to właśnie uczynił Bóg.! Byliśmy 
jak te dzikie gęsi, zgubieni i ginący. Bóg dał 
Swego Syna, który stał się takim jak my, by 
pokazać nam drogę i nas uratować! Taki więc 
był sens narodzin Chrystrusa! 

W miarę, jak śnieżyca wyciszała się, jego 
dusza uspokajała się i rozmyślała nad tą cu-
downą myślą. Zrozumiał dlaczego Chrystus 
przyszedł jako człowiek. Lata wątpliwości i 
niewiary zniknęły jak przechodząca burza. 
Padł na kolana i modlił się swą pierwszą 
modlitwą: „Dzięki Ci, Boże, że przeszedłeś w 
ludzkiej postaci i wyciągnąłeś mnie z mroku 
i burzy życia.”

Autor nieznany

Narodziłem się W LUDZKIEJ
POSTACI, mówi Bóg, abyś ty

nigdy nie wstydził
się być sobą.

Narodziłem się JAKO
CZŁOWIEK,

abyś ty mógł się stać
synem Bożym.

Narodziłem się PRZEŚLADOWANY
OD POCZĄTKU, abyś ty
nauczył się przyjmować

wszelkie trudności.

Narodziłem się W PROSTOCIE,
abyś ty nie był wewnętrznie

zagmatwany.

Narodziłem się W TWOIM
LUDZKIM ŻYCIU, mówi Bóg,

aby wszystkich ludzi
zaprowadzić do domu Ojca.

Lambert  Noben

ORĘDZIE  Z  GROTY  BETLEJEMSKIEJ
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PRACE KONSERWATORSKIE ZAKOŃCZONE

Pomnik Chrystusa Króla, stojący 
w pobliżu kościoła św. Wita od strony 

Starego Miasta, został ufundowany w roku 
1932 przez karczewskich kupców „Na pa-
miątkę odzyskania niepodległości Polski”. 
Na tablicy inskrypcyjnej napisano „Króluj 

i Błogosław nam Chryste”. Pomnik od 
początku zwracał szczególnie uwagę przy-
jezdnych. Trzy lata później jego barwny 
opis znalazł się w książce Cezarego Jellen-
ty „Sosny otwockie”.

„Jej dowody świeże, może wczorajsze, 
to biała statua Zbawiciela, witająca prze-
chodnia z uroczystego placu przed ko-
ściołem; ma ona wymowę adoracji nowej 
daty. Na wysokim cokole stoi Chrystus, 
z ramionami szeroko rozwartymi, obró-
cony w stronę przybysza, którego bło-
gosławi, pociesza i strzeże jak latarnia 
morska. Jest to piękny akord wzniosłości 
i zbożnego celu”.

Fundatorzy w okresie międzywojen-
nym stanowili bardzo liczną i aktywną 
grupę mieszkańców. Warto w tym miej-
scu przypomnieć, że czterech kupców 
trzody chlewnej z Karczewa zasiadało 
wówczas w Zarządzie Głównym Stowa-
rzyszenia Kupców Polskich. Od 23 paź-
dziernika na skwerze w pobliżu pomnika 
prezentowane były wielkoformatowe 
zdjęcia fundatorów, a także karczew-
skich członków zarządu wspomnianego 
stowarzyszenia.

Kamieniarz z Warszawy
Figura Chrystusa Króla i cokół zostały 

wykonane w Warszawie przez fi rmę „Pro-
jekt K.R. Koziński – Powązki 26”.Pomnik 
jest posadowiony na wylewce betonowej, 
następne stopnie wykonane są z piaskowca 

szydłowieckiego. Dwuczęściowy 
cokół też zrobiony jest z piaskow-
ca. Część, z tablicą inskrypcyjną 
wykonano z piaskowca żelaziste-
go. Według oceny konserwatora 
dzieł sztuki Elwiry Eleryk, są to 
bardzo dobre i ładnie połączone 
kolorystycznie gatunki pia-
skowca. Figurę Chrystusa Króla 
wyrzeźbiono w wapieniu. Bar-
dzo ładne metalowe ogrodzenie 
kowalskiej roboty o wysokości 
około 80 centymetrów osadzone 
jest w betonowym fundamencie.

Podniosła uroczystość po-
święcenia pomnika odbyła się z 
udziałem mieszkańców miasta i 
okolicznych wsi, duchowieństwa 
oraz zaproszonych gości z Za-
rządu Głównego Stowarzyszenia 
Kupców Polskich.

Zabiegi konserwatorskie

Prace konserwatorsko – restau-
ratorskie wykonała absolwentka 
warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych Wydziału Konserwacji 

i Restauracji Dzieł 
Sztuki Elwira Ele-
ryk. - Postument 
i fi gura Chrystusa 
Króla były kilka 
razy przemalowy-
wane. Farba, którą 
malowano weszła w 
strukturę kamienia 
- powiedziała pani 
Elwira. 

Na j t rudn i e j s zą 
pracą dla konser-
watora było zdjęcie 
resztek farby i róż-
nych zapraw. Nie 
obyło się bez usu-
wania przy pomocy 
chemii mchów, 
porostów i innych 
mikroorganizmów, które zadomowiły się 
na fi gurze. Kolejny etap to czyszczenie 
za pomocą wody i detergentów. Przy 
usuwaniu resztek farb nie pomogły dzia-
łania wspomagane chemią i należało to 
wszystko zrobić mechanicznie (czyli 

ręcznie) – centymetr po centymetrze całą 
powierzchnię cokołu i fi gury Chrystusa 
Króla. Później nastąpiło wzmacnianie ka-
mienia i na koniec uzupełnianie ubytków 
przy pomocy specjalnie przygotowanych 
kitów. Oddzielny, ale bardzo ważny pro-
blem konserwatorski to uzupełnienie bra-
kujących palców u rąk fi gury. W okresie 
powojennym była przeprowadzana konser-
wacja, podczas której z betonu dorobiono 
palce u rąk fi gury i uzupełniono kilka 
ubytków na cokole zaprawą wapienno 
– cementową. Uszkodzenia powstały w 
wyniku dwukrotnego przechodzenia przez 
Karczew fali działań wojennych. Kończąc, 
pani konserwator powiedziała, że jest za-
skoczona bardzo dużym zainteresowaniem 
mieszkańców. Po zakończeniu prac kon-
serwatorskich piaskowiec, a także wapień 
uzyskały swoje oryginalne kolory. Pomnik 
w pełnej krasie, taki, jaki oglądał Jellenta 
przeszło siedemdziesiąt lat temu, można  
było podziwiać już od początku listopada, 
kiedy zostały zakończone prace konserwa-
torsko – restauracyjne.

Przedsięwzięcie fi nansowano z dwóch 
źródeł. Na kwietniowej sesji radni jedno-
głośnie przyjęli uchwałę o przeznaczeniu 
20.000 zł na renowację pomnika stojącego 
na placu, który jest w użytkowaniu gminy. 
Drugim źródłem były dwukrotnie prze-
prowadzane wśród mieszkańców zbiórki 
pieniędzy. Pożyteczna inicjatywa Kry-
styny Teperek i Tadeusza Sielskiego przy 

poparciu ks. proboszcza Wiesława Nowo-
sielskiego, burmistrza Dariusza Łokietka 
i przewodniczącej Rady Danuty Żelazko 
została doprowadzona do szczęśliwego 
końca.

Feliks Żebrowski
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PORZĄDKOWANIE BRZEGÓW WISŁY

Kilka miesięcy temu z inicjatywy ludzi, 
którzy uważają, że brzegi królowej 

rzek Wisły są zaniedbane i zniechęcają 
mieszkańców do zapuszczania się w te 
okolice powstało w Karczewie nowe sto-
warzyszenie Eko - Patrol Karczew.

Od kontaktu z naturą odstraszają 
zalegające śmieci i góry odpadków. 
Nieuregulowana Wisła jest przecież do-
brodziejstwem dla ludzi i zwierząt. Jest 
ostoją dziesiątków gatunków ptaków i 
innych zwierząt. To niemalże rezerwat. 
Inicjator powstania stowarzyszenia pan 
Mirosław Spirowski (z urodzenia warsza-
wianin z wyboru karczewianin) twierdzi, 
że to, co się dzieje wzdłuż brzegów Wisły 
na odcinku od karczewskiej „tamy” do 
Nadbrzeża przyprawia o prawdziwy ból 
głowy. - Nie można spokojnie patrzeć, 
jak cudowna przyroda jest dewastowana 
przez ludzi nieświadomych (o ile w ogóle 
można mówić w tym przypadku o nie-
świadomości), albo tych, którzy oszczę-
dzają na utylizacji wytworzonych przez 
siebie odpadów. Jeździmy z kolegami po 
tej okolicy wozami terenowymi i widzi-
my, że śmieci przybywa – mówił jeszcze 
w maju pan Mirosław.

Pierwszą akcję sprzątania i wywozu 
śmieci z okolicy tamy zorganizowali spon-
tanicznie w maju. Samochody około trzy-
dziestu uczestników akcji wykorzystano 
do wywiezienia odpadów z trudno dostęp-
nych miejsc. Załadowano je przy użyciu 
ładowarki do kontenerów dostarczonych 
przez władze samorządowe. Ta pierwsza 
inicjatywa pokazała, jak duże są potrzeby 
w tym zakresie. Postanowili też zorganizo-

wać patrole członków stowarzyszenia ce-
lem lokalizowania dzikich wysypisk oraz 
ujawniania i ukarania dużymi grzywnami 
tych, którzy dopuszczają się szkodliwego 
procederu nielegalnego pozbywania się 
nieczystości.

Powołanie stowarzyszenia

Społecznicy zainteresowani ratowa-
niem brzegów nieuregulowanej Wisły, 
postanowili dla łatwiejszego działania 
powołać stowarzyszenie. Prezesem sto-
warzyszenia został wybrany Mirosław 
Spirowski, wiceprezesem Przemysław 
Jałoszyński, sekretarzem Tomasz Topol-
ski, a Dariusz Łagoda został skarbni-
kiem. Pan Jacek Słowiński mieszkaniec 
Karczewa opracował dla stowarzyszenia 
logo, czyli herb organizacji, którym są 
oznakowane pojazdy biorące udział np. 
w rajdach patrolujących brzegi Wisły od 
„tamy” w Karczewie do Nadbrzeża. Na 
listopadowej sesji Rady Miejskiej radni 
jednogłośnie wyrazili zgodę na używa-
nie herbu Gminy Karczew przez Sto-
warzyszenie Eko – Patrol. Patrole mają 
już na swym koncie udane akcje, które 
zapobiegły zanieczyszczeniu terenu, a 

także kilka rozmów ostrzegawczych z 
potencjalnymi szkodnikami środowiska 
naturalnego, którzy nielegalnie próbowa-
li pozbyć się nieczystości. Kolejną akcję 
zbierania i wywozu nieczystości prze-
prowadzono w drugą sobotę listopada. W 
operacji wzięło udział około 50 członków 
stowarzyszenia i prawie 20 samochodów 
terenowych – niektóre wyposażone w 
przyczepki umożliwiające wywiezienie 
śmieci z miejsc trudno dostępnych. W 

wyniku akcji trwającej 6 godzin zapeł-
niono śmieciami dwa kontenery.

Pomoc władz samorządowych

Biorących udział w akcji cieszy zainte-
resowanie i pomoc władz samorządowych. 
W czasie trwania akcji pojawili się dwaj 
radni: Jacek Sawczuk i Krzysztof Skwarek, 
którzy wysoko ocenili zaangażowanie i 
społeczną pracę członków stowarzyszenia 
i obiecali pomoc w zapewnieniu sprzętu 
niezbędnego do prowadzenia dalszych 
prac porządkowych. - Tereny, które uprząt-
nęliśmy w poprzedniej akcji są czyste, ra-
dują oko obserwatora i wskazują, że mają 
gospodarza. Po każdym porządkowaniu 
takich czystych miejsc będzie przybywało 
i to stwarza nadzieję, że brzegi Wisły na 
naszym terenie będą przyjazne nie tylko 
dla wędkarzy - mówił po zakończeniu li-
stopadowej akcji pan Mirosław Spirowski.

Jeden z patroli zajmujący się lokalizacją 
dzikich wysypisk spotkała zaskakująca 
przygoda. Patrol został zgłoszony do 
Policji Rzecznej jako niszczyciel przy-
rody! Zgłaszającym „przestępstwo” był 
dokarmiający na tym terenie zwierzęta 
myśliwy. Pan prezes powiedział, że spra-

wa była konsultowana z wicedyrektorem 
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego 
i udało się ustalić, że teren, którym się 
zajmujemy, to Obszar Krajobrazu Chro-
nionego, co pozwala na poruszanie się 
w jego obrębie po drogach gruntowych. 
Kończąc dodał, że Gmina udzieliła swe-
go wsparcia i prawnej pomocy, ale mimo 
wszystko sprawa patrolu trafi ła do Sądu 
Grodzkiego.

Feliks Żebrowski
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Uczestnikom największej w Karczewie Wigilii, udział w niej wzięło około 250 osób, życzenia 
złożył Burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokietek. Powiedział on między innymi 

– Tradycją się stało, że w naszej gminie odbywają się takie wigilie dla seniorów. Jest to dla mnie 
szósta taka uroczystość i bardzo się z tego cieszę, że mogę wziąć w niej udział. Z okazji zbliżają-
cych się świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim spełnienia wszelkich marzeń, aby okres ten 
był dla was radosny i byście przeżyli go we wzajemnym zrozumieniu.

Życzenia zebranym złożyła także Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karczewie Danuta Że-
lazko. Życzyła wszystkim, żeby zawsze w ich sercu gościł pokój. Podkreśliła, że wielu z obecnych 
na uroczystości jest steranych życiem, życzyła im, żeby marzenia, które posiadają sprawiły żeby 
mogli się realizować przez długie jeszcze lata.

Po modlitwie, którą poprowadził ksiądz prałat Wiesław Nowosielski, rozpoczęło się łamania opłatkiem 
i składanie życzeń. Najczęściej życzono sobie zdrowia, łaski Bożej i spełnienia wszelkich marzeń.

Gdy emocje związane ze składaniem życzeń opadły, zebranych odwiedził święty Mikołaj w 
asyście aniołków. Przygotowane przez nauczycieli i dzieci z Nadbrzeża przedstawienie było bar-
dzo wymowne, szczególnie odczytane życzenia, a wśród nich życzenie żeby nie było samotnych, 
żeby każdy z każdym dzielił się sercem jak wigilijnym opłatkiem.

Po zakończeniu przedstawienia przyszedł czas na kolędowanie i prezenty. Każdy uczestnik 
wigilijnego spotkania otrzymał wspaniały piernik ufundowany tradycyjnie przez probosz-
cza z parafii p.w. Miłosierdzia Bożego z Ługów.

- Jestem tu zaproszona jako seniorka – powiedziała jedna z mieszkanek osiedla Ługi – ale wiem, że 
na tej sali są osoby, dla których ta wigilia jest jedyną, jaką spędzą wśród ludzi w to Boże Narodzenie. 
To jest bardzo smutne, dlatego szczególne podziękowania należą się wszystkim, którzy tą uroczystość 
zorganizowali.

Dookoła nas jest wiele osób potrzebujących serca. Wyciągnijmy do nich przyjacielską dłoń, 
a na niej opłatek – znak bożej miłości.

Krzysztof Kasprzak
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Dookoła nas jest wiele osób potrzebujących serca. Wyciągnijmy do nich przyjacielską dłoń, 
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Życzenia proboszczowi parafi i p.w. św. Wita w Karczewie ks. prałatowi 
Wiesławowi Nowosielskiemu składa Burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokietek

Opłatki zostały przełamane i w tym momencie życzliwość i same dobre życzenia wypełniły 
salę konferencyjną Urzędu Miejskiego

Życzenia świąteczne składa Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karczewie Danuta Żelazko 
wiceprzewodniczącej rady Edycie Seremak

Wigilijne spotkanie seniorów rozpoczął modlitwą ks. Wiesław Nowosielski

Sala była wypełniona po brzegi

Fotoreportaż przygotowany przez Krzysztofa Kasprzaka
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Wigilijne spotkanie seniorów rozpoczął modlitwą ks. Wiesław Nowosielski

Sala była wypełniona po brzegi

Podczas wigilii wystąpił zespół ze Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu

Występy dzieci z Nadbrzeża były oglądane z wielkim zainteresowaniem

Przedstawienie zaprezentowane przez dzieci z Nadbrzeża zostało nagrodzone gromkimi brawami

Fotoreportaż przygotowany przez Krzysztofa Kasprzaka
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ANDRZEJKI Z CZERWONYM TULIPANEM

W ostatnia sobotę listopada odbyła 
się w sali Urzędu Miejskiego ko-

lejna impreza z okazji jubileuszu 5-lecia 

Klubu Honorowych Dawców Krwi w 
Karczewie. W imprezie uczestniczyli 
członkowie klubu, ich rodziny, władze 
miasta, przedstawiciele PCK w Otwocku, 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Warszawie, sponsorzy i liczni goście 
mieszkańcy miasta. Uroczystość rozpo-
częła się bardzo miłym akcentem. Prezes 

Zarządu Rejonowego PCK w Otwocku 
Wiesław Olczyk przekazał na ręce prezesa 
Krzysztofa Kasprzaka, dla całego klubu za 

dotychczasowe osiągnię-
cia, pamiątkowy puchar 
Prezesa Zarządu Mazo-
wieckiego PCK.

Później zaproszono 
wszystkich do udziału w 
części artystycznej spotka-
nia. Była wspaniała okazja, 
aby posłuchać „na żywo” 
prawie dwudziestu piose-
nek kabaretu muzycznego 
z Olsztyna „Czerwony 
Tulipan”. Zespół pod 
kierunkiem olsztyńskiego 
barda Stefana Brzozow-
skiego słynie z tego, że w 
jego programach znaleźć 
można zarówno poezję 
śpiewaną, jak i dużo li-
ryki, a także teksty, które 
wywołują uśmiech na 
twarzy. „Czerwony Tuli-
pan” na trwałe wpisał się 
w poetycki i muzyczny 

klimat Olsztyna. Na naszym terenie była to 
pierwsze spotkanie zespołu z bardzo liczną 
widownią.

Przywieźliśmy do Karczewa muzyczne 
obrazy i obrazki i zapra-
szamy na olsztyński wer-
nisaż. Tak przywitał słu-
chaczy w imieniu zespołu 
szef Stefan Brzozowski. 
Na początek artyści pięk-
nie namalowali muzyką i 
słowami obrazek z polskiej 
wsi, gdzie pełno na polach 
czerwonych maków i in-
nych pięknych kwiatów. 
Zaśpiewali też o swoim 
zwykłym domu. Gdy się 
go ma, to się o nim śpie-
wa - zakończyła solistka 
Krystyna Świątecka. Nie 
wiem, z jakiego okresu po-
chodził tekst do kolejnej, 
bardzo dobrej piosenki, w 
której jej autorzy oznaj-
mili wszystkim, że „Na 
swojej ulicy mogą prawdę 
zaśpiewać”. Co wolno 
śpiewać na innych ulicach 
Olsztyna tego się nie do-

wiedzieliśmy -możemy się tylko domyślać? 
Pod koniec pierwszej części lider zespołu 
Stefan Brzozowski w solowym popisie 
zdradził wszystkim swój sekret i prośbę do 

Najwyższego. „Od przyjaciół Boże strzeż 
- z wrogami sobie poradzę”.

W drugą część koncertu Ewa Cichocka 
wjechała „Lokomotywą” Juliana Tuwima 
recytowaną nie dość, że po czesku, to 
jeszcze z prędkością francuskiej TGV. Wy-
jątkowa sprawność językowa została przez 
widzów nagrodzona dużymi brawami. 
Jak przystało na zespół z Olsztyna, loko-
motywa „dowiozła” wszystkich do kilku 
piosenek o ukochanym rodzinnym mieście 
artystów. Wszyscy, którzy nie znają Olsz-
tyna – słuchając - mogli oczami wyobraźni 
przenieść się na jego piękne ulice, przy-
stanki, mosty i spotkać się z nadzwyczaj 
uprzejmymi ludźmi. Sądząc po oklaskach 
widzom bardzo spodobała się ballada z 
publicystycznym zacięciem „Na dworcu 
w London City” o emigracji i krążących 
mitach zakończona pytaniem. Gdzie lepiej 
- czy tam czy tu? Nie mniejsze oklaski 
otrzymał Andrzej Czamara po solowym 
popisie na gitarze akustycznej. Bardzo 
udany koncert artyści zakończyli liryczną 
„dobranocką”. Zespół w Karczewie spo-
tkało gorące przyjęcie z owacją na stojąco 
za mistrzowski poziom i interesujący re-
pertuar. Ciekawe, dlaczego zespół, który 
prezentuje tak wysoki poziom nie gości 
na telewizyjnym ekranie i ogólnopolskiej 
antenie radiowej - choćby w programie 
olsztynianina Piotra Bałtroczyka?

Po zakończeniu organizatorzy zaprosili 
wszystkich na słodki poczęstunek, który 
można było zorganizować dzięki przyja-
ciołom i sponsorom karczewskiego Klubu 
Krwiodawców.

Feliks Żebrowski
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Klub Honorowych Dawców Krwi w 
Karczewie wykazuje bardzo dużą 

aktywność. W mijającym roku zorganizo-
wał siedem akcji, część na osiedlu Ługi, a 
część w Urzędzie Miasta, pozyskał 15 no-
wych krwiodawców i może się pochwalić, 
że do Banku Krwi przekazał już przeszło 
424 litry tego bezcennego lekarstwa.

Przez pierwsze dwie godziny gru-
dniowej akcji, którą przeprowadzono w 

specjalnie przystosowanym ambulansie 
stojącym przed karczewskim magistratem, 
zgłosiło się przeszło dwudziestu dawców. 
Doktor Marta Walczyk z Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa odpowiedzialna od strony medycznej 

KOLEJNA UDANA AKCJA
była bardzo zadowolona z przebiegu 
akcji. Powiedziała, że w Karczewie jest 
już kolejny raz i zawsze spotyka tu dużo 
chętnych i dobrze przygotowanych krwio-
dawców – po lekkim śniadaniu i wypiciu 
przynajmniej pół litra niegazowanej wody 
mineralnej. Zarząd Klubu dobrze zorga-
nizował akcję, szczególnie dobrze była 
ona rozpropagowana poprzez zapowiedzi 
prasowe, ogłoszenia w kościołach oraz 
plakaty w witrynach sklepowych i dlatego 
są tak dobre wyniki.

- Krew oddaję okazjonalnie, ostatnio 
w czasie akcji zorganizowanej w wojsku. 
Myślę o zapisaniu się do klubu w pobliżu 
miejsca zamieszkania i systematycznym 
udziale w niesieniu pomocy innym, dla 
których krew jest niezastąpionym lekiem 
- powiedział pan Maciej Głogowski, 
mieszkający koło Radomia, ale obecnie 
pracujący w Karczewie.

Pan Damian Drewicz z Całowania zde-
cydował się pierwszy raz oddać krew i zo-
baczyć jak to przebiega i jakie będzie miał 
samopoczucie. Powiedział, że oddając 
krew nic nie traci, a może komuś pomóc i 
zyskać jego wdzięczność. Myśli o zapisa-
niu się do Klubu Krwiodawców. Natomiast 
Krzysztof Trocewicz jest krwiodawcą od 
25 lat. – Rozpocząłem oddawać krew w 
wojsku. Nie liczyłem ile krwi oddałem, ale 

zapełniam wpisami już drugą książeczkę. 
Kończąc powiedział, że pochodzi z Mazur, 
ale od 15 lat jest mieszkańcem Karczewa.

Ostatnia w 2008 roku akcja krwiodaw-
stwa w Karczewie była bardzo udana. 
Ogółem zgłosiło się 45 dawców, z których 
37 oddało krew. Łącznie pobrano 16 litrów 
650 mililitrów krwi.

W 2009 roku zarząd klubu zaplanował 
8 akcji. Daty wszystkich planowanych 
akcji zostały umieszczone w kalendarzu, 
jaki dzięki sponsorom został wydany przez 
klub.

FŻ

Otwock Wielki leży w dolinie Wisły przy 
historycznym trakcie z Karczewa do 

Czerska. Na przełomie XVII i XVIII wieku 
wieś stała się rezydencją szlacheckiego rodu 

Bielińskich. Od tamtej pory Otwock Wielki 
stał się miejscem wielkich wydarzeń w historii 
Polski. Spotykali się tu wielcy ludzie ówcze-
snego świata. Częstym gościem był król August 
II, potem August III i Stanisław Leszczyński. 
Bywali tu posłowie z Rosji, Anglii i Holandii. 
Na początku XVIII wieku w Otwocku Wielkim 
między Augustem II a carem Piotrem Wielkim 

WIELCY LUDZIE W OTWOCKU WIELKIM
doszło do pierwszych porozumień dotyczących 
rozbioru Polski. 

Kiedy wieś przeszła w ręce Franciszka II 
Bielińskiego gospodarka Otwocka znacznie 
rozkwitła. Marszałek zakładał młyny, browary, 
cegielnie. Przede wszystkim rozbudował pałac, 
w którym kwaterował później gen, Michał So-
kolnicki, a w 1982 roku przebywał internowany 
Lech Wałęsa. Pałac do niedawna stanowił sie-
dzibę reprezentacyjną Prezydenta RP. 

Pałac stoi nieopodal zbiornika wodnego o 
powierzchni 5 ha zwanego Rokolą. Rośnie tu 
160 – letni las. Dostępne, choć porosłe trzciną 
i tatarakiem brzegi, stanowią często wędkar-
skie stanowiska. Regularnie odbywają się tu 
zawody otwockiego koła Polskiego Związku 
Wędkarskiego.

Od roku 1986 we wsi znajduje się kościół 
parafi alny pod wezwaniem Miłosierdzia 
Matki Boskiej Ostrobramskiej. Od dziesięciu 
lat Otwock Wielki posiada własną parafi ę, 
do której należą oprócz Otwocka Wielkie-
go trzy pobliskie wioski – Nadbrzeż, Kępa 
Nadbrzeska i Wygoda. Do tradycji przeszły 
już coroczne starania mieszkańców tychże 
wiosek o postawienie najpiękniejszego ołtarza 
z okazji Bożego Ciała. Zdrowa rywalizacja

 

pozwala przyjezdnym podziwiać prawdziwe 
dzieła sztuki.

Znaczącą rolę w życiu ludzi z Otwocka i 
okolic odgrywa szkoła podstawowa z przed-
szkolem. Istnienie placówki ułatwia znalezienia 
miejsca dla maluchów z pobliskich wiosek.

Równie charakterystyczne dla Otwocka 
Wielkiego jest posiadanie remizy strażackiej, w 
której stacjonuje prężnie działająca Ochotnicza 
Straż Pożarna. Na jej budynku widniej tablica 
ku czci żołnierzy poległych we wrześniu 1939 
roku i rozstrzelanych mieszkańców.

Ewa Chodas
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PIŁKARZE OPANOWALI HALĘ

Pogoda od listopada do marca najczę-
ściej nie sprzyja organizowaniu spo-

tkań piłkarskich na wolnym powietrzu. 
Wówczas wszyscy zaczynają doceniać fakt 

istnienia Miejskiej Hali Sportowej. Wielu 
młodych ludzi w bardzo dobrych warun-
kach bierze udział w różnych imprezach 
sportowych pożytecznie spędzając czas. 
Piłka nożna wiedzie jednak prym.

  W ostatnią sobotę i niedzielę 
listopada odbył się IX turniej o puchar 
dyrektora MHS. Zespoły składały się tak 
z amatorów, jak i profesjonalistów wy-
stępujących w różnych klubach nie tylko 
naszego powiatu.

Trzy dni później, 4 grudnia, w MHS 
w Karczewie odbył się turniej piłki noż-
nej o Puchar Burmistrza Karczewa. Do 
współzawodnictwa stanęli uczniowie szkół 
podstawowych z terenu naszej gminy. 
Organizatorem był koordynator sportu 
gminnego Beata Tereszczyńska. Po bardzo 
dobrej grze pierwsze miejsce zajęli zawod-
nicy ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kar-
czewie, drugie miejsce przypadło drużynie 
z Otwocka Wielkiego, na trzecim miejscu 
uplasowała się drużyna z Sobiekurska. 
Puchary oraz medale dla zawodników 
ufundował Burmistrz Karczewa. Sędziami 
wolontariuszami byli: Grzegorz Szyszka 
oraz Damian Bielak.

Nie przebrzmiały echa tego turnieju, a już 
w sobotę i niedzielę kolejne wielkie granie 
drużyn młodzieżowych z różnych klubów 
sportowych naszego rejonu zorganizowane 
przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i 
Młodzieży. Turniejowi charytatywnemu 
„Karczew Dzieciom” przyświecał cel 

sportowy i drugi związany ze zbiórką pie-
niędzy na pomoc dzieciom potrzebującym. 
Za zebrane pieniądze będzie dla tych dzieci 
koncert i paczki świąteczne. 

O puchar dyrektora MHS

Do turnieju o puchar dyrektora karczew-
skiej hali zgłosiło się bardzo dużo, bo aż 
16 zespołów. Organizują się one najczę-

ściej spontanicznie, szukają sponsora, 
a w przypadku jego braku sami wnoszą 
określone regulaminem wpisowe. Drużyny 
przybierają bardzo ciekawe i zaskakujące 
nazwy. Oto kilka przykładów: „Powią-
zani”, „Extrem”, „Vasco” „Natra” czy 
„Tragedia”.

Zespoły podzielono na cztery grupy 
eliminacyjne. Pierwszego dnia rozegrano 
24 spotkania. Zanotowano bardzo ciekawe 
wyniki. Zespół „Stan”, który w ubiegłym 
roku wygrał turniej, pokonał „Extrem” 8:
2 i „Dream Team” 9:2. „Tragedia” wygrała 
14:0 z „Piastowem”, aby za kilkanaście 
minut przegrać z „Polskamp” 0:1, który 
pokonał „Piastów 7:0.

W drugim dniu rozegrano mecze decy-
dujące o kolejnych miejscach w turnieju. 
Do grupy A walczącej o zwycięstwo 
zakwalifi kowały się cztery zespoły: 
„Polskamp”, „Natra”, „Vasco” i „Stan”. 
Po dramatycznych, zaciętych i bardzo 
ciekawych spotkaniach zwyciężyła „Na-
tra” wygrywając wszystkie trzy fi nałowe 
pojedynki. Drugie miejsce z jedną poraż-
ką zajął zeszłoroczny triumfator „Stan”. 
Drużyna „Vasco” przegrała dwa spotka-
nia i zajęła trzecie miejsce, a czwarte 
przypadło zespołowi „Polskamp”. Ko-
lejne miejsca zajęły następujące zespoły: 
„Tragedia”, „Promens” „Kulo-Drób”, 
„AGC Warszawa”, „Sławit”, „Dream 
Team”, „Anielin”, „AGC Warszawa 
II”, „Extrem”, „Piekarnia Staropolska”, 
„Piastów”.

Przez dwa dni zawodów (15 godzin) ro-
zegrano prawie 50 piętnastominutowych 
spotkań z udziałem 16 zespołów i ponad 

150 zawodników. Należy odnotować duże 
zainteresowanie kibiców. Puchary wrę-
czał organizator turnieju Grzegorz An-
kiewicz, który kończąc imprezę zaprosił 
wszystkich na jubileuszowy X turniej w 
przyszłym roku.

Feliks Żebrowski
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W niedzielne popołudnie 11 stycznia 
2009 roku w MHS w Karczewie 

zapewne zjawi się nadkomplet widzów. Po-
wodem będzie wielka impreza z gwiazdami 
kultury, sportu i polityki w rolach głównych. 
Tego dnia dla chorych dzieci grać będzie 
już XVII raz Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. Środki zdobyte od sponsorów, ze 

zbiórek do puszek, a także z licytacji gadże-
tów przekazywanych przez gości zostaną 
przeznaczone na zakup aparatury pozwa-
lającej na WCZESNE WYKRYWANIE 
NOWOTWORÓW U DZIECI. 

Jak zwykle w Karczewie za przygotowa-
nie imprezy (program taneczno – sportowy) 
wziął się Grzegorz Ankiewicz razem z 
wypróbowanym przyjacielem Tomaszem 
Lubasem, niezawodnymi i niezastąpionymi 
nauczycielami z karczewskiej „Dwójki”, 
panią Alicją Dąbrowską, wolontariuszami 
oraz pracownikami hali. Ten zespół gwa-
rantuje perfekcyjną organizację, olbrzymią 
porcję sportowych emocji, artystycznych 
przeżyć i niezapomnianych wrażeń. Miesiąc 
przed terminem imprezy poprosiłem gospo-
darza o podanie przewidywanego programu 
tego gigantycznego przedsięwzięcia.

Będzie tanecznie…

Aby wystąpić w programie tanecznym 
do Karczewa przyjadą fi naliści telewizyj-
nego programu You Can Dance (m.in. Ma-
ciej Florek „Gleba” – zwycięzca I edycji). 
Udało się też zaprosić gwiazdy z innego 
telewizyjnego programu „Taniec z gwiaz-
dami”. Nie zabraknie tancerzy, mistrzów 
świata, ze Studia Tańca Nowoczesnego 

MEDALIŚCI OLIMPIJSCY W KARCZEWIE

„Duet” prowadzonego przez Piotra Pa-
tłaszyńskiego. Z zespołem gimnastyczek 
sekcji Akrobatyki Artystycznej Legii War-
szawa wystąpi rewelacyjna uczestniczka 
programu „Mam talent” - dziewczyna 
guma Magda Staszewska. Pokaz prowa-
dzić będzie trenerka zespołu, jej mama, 
Katarzyna Staszewska.

… i sportowo

Pomyślano też o tych, którym sport koja-
rzy się ze spokojem i głębokim namysłem.

Arcymistrz szachowy, aktualny mistrz 
Polski, Bartosz Soćko weźmie udział w 
symultanie z udziałem aż 25 zawodników, 
w tym pięciu polityków z pierwszych stron 
gazet. Ale inne sportowe niespodzianki nie 
będą już tak spokojne jak szachy.

W jednym z pokazów weźmie udział ka-
dra polskich szpadzistek z mistrzynią świa-
ta Danutą Dmowską na czele. Dojdzie do 
sensacyjnego szermierczego pojedynku, w 
którym wezmą udział dwie medalistki 
olimpiady w Pekinie. Srebrna medalistka 
w kajakach Aneta Konieczna zmierzy się 
ze zdobywczynią brązowego medalu w 
zapasach Agnieszką Wieszczek. 

Niewątpliwą atrakcją imprezy będą dwie 
najlepsze w Polsce tenisistki stołowe, które 
zademonstrują mistrzowskie zagrania i czar 
celuloidowej piłeczki. Przyjedzie Natalia 
Partyka i Xu Jie - Chinka z polskim obywatel-
stwem. Dla widzów przewidziano możliwość 
sprawdzenia swych pingpongowych umiejęt-
ności z najlepszymi w tej dyscyplinie.

Jak przystało na Karczew – byłe piłkarskie 
zagłębie - gwoździem programu będzie mi-
niturniej piłki nożnej. Udział wezmą cztery 

drużyny. W składzie obecnej Legii wystąpią 
zawodnicy ekstraklasy, a w dawnej między 
innymi: Dziekanowski, Kosecki, Citko, 
Szczęsny, Jóźwiak, Kucharski, Kubicki 
i Magiera. W jakiej roli wystąpi prezes 
PZPN, król strzelców Mistrzostw Świata 
w 1974, Grzegorz Lato, jeszcze nie usta-
lono. Trzeci zespół utworzą dziennikarze 

i aktorzy: Chajzer, Orłoś, Barciś, Bryndal, 
Zelt, Janiak i Kawalec. Czwarta drużyna 
wystąpi w sensacyjnym składzie złotych 
i srebrnych medalistów olimpijskich. Na 
parkiecie karczewskiej hali w piłkę nożną 
grać będą mistrzowie olimpijscy z Pekinu: 
Leszek Blanik, Tomasz Majewski, Piotr 
Małachowski, Adam Korol i Michał Jeliński 
i srebrni wioślarze - Paweł Rańda, Miłosz 
Bernatajtys i Bartłomiej Pawełczak. Nie 
zabraknie najszybszego w Polsce płotkarza 
Marka Plawgo, mistrza Europy w kultury-
styce Darka Karpińskiego, mistrza federacji 
EBU w boksie zawodowym Rafała Jackie-
wicza i Krzysztofa „Diablo” Włodarczyka. 
Na czele wyjątkowej ekipy stanie minister 
sportu Mirosław Drzewiecki.

Przyjęcie w Karczewie tak wyśmieni-
tych gości jest z pewnością wyjątkowym 
zaszczytem dla mieszkańców naszego 
miasta. Chcąc się z nami spotkać goście 
często muszą pokonać setki kilometrów, a 
najlepszym podziękowaniem będzie gorą-
ce przyjęcie każdego z nich.

Na koniec dodam tylko, że spotkania 
piłkarskie komentował będzie Dariusz 
Szpakowski, a przebieg imprezy obsłuży 
TVP i TVN.

Feliks Żebrowski
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OGŁOSZENIE
Zapraszam do współpracy 

z Orifl ame.
Gwarantuję 30% rabatu na 

wszystkie kosmetyki
i udział w obrocie.

Proszę zadzwonić 0 509 475 830
lub napisać maila: 

friday20061@wp.pl

Po długim oczekiwaniu wreszcie i Kar-
czew ma na swoim terenie Bank PKO BP. 

Dla klientów tej instytucji, którzy dotychczas 
korzystali z usług placówki w Otwocku, za-
jaśniał promyk nadziei, że wreszcie skończą 
się gigantyczne kolejki. 1 grudnia br. uroczy-
ście przecięto wstęgę i rozpoczął działalność 
karczewski oddział Banku PKO BP, który 
jest fi lią oddziału otwockiego.

Przy takiej okazji było wielu gości oraz 
życzenia składane na ręce nowej dyrektor 
Urszuli Moch. Współ gospodyni uroczy-
stości dyrektor Urszula Sabała witając 
gości między innymi powiedziała - Bardzo 
się cieszę, że na tym terenie powstaje nowa 
placówka. Mam nadzieję, że spełni ona 
oczekiwania przyszłych klientów, że bę-
dzie reprezentowała solidny bank.

Zwracając się do zebranych, repre-
zentujący „centralę” dyrektor Grzegorz 
Orzeł stwierdził - Jako Bank PKO BP 
chcemy naprawdę być blisko wszyst-
kich naszych klientów, dlatego staramy 
się otwierać placówki w każdym miej-
scu, które uważamy za istotne. Myślę, 
że miasto Karczew jest właśnie takim 
miejscem gdzie nasza placówka powinna 
funkcjonować.

Burmistrz Karczewa Władysław Dariusz 
Łokietek składając życzenia załodze nowe-
go banku powiedział - Z powstaniem każ-
dej nowej fi rmy gmina tylko zyskuje. Bank 
PKO BP jest bankiem o bardzo dobrej 
renomie, jest stabilny, a przede wszystkim 
polski. Życzę całej załodze tego banku sa-
mych sukcesów z pożytkiem tak dla banku 
jak i mieszkańców gminy Karczew.

Ważnym momentem była modlitwa, 
którą za pomyślność tak banku, jak i jego 
klientów odmówił wspólnie z uczestni-
kami uroczystości proboszcz parafi i p.w. 
św. Wita w Karczewie ks. prałat Wiesław 
Nowosielski.

Po poświęceniu banku nastąpił moment 
przecięcia symbolicznej wstęgi, a po nim 
rozmowy na tematy nie zawsze związane 
z bankowością.

Krzysztof Kasprzak

BANK PKO 
ZOSTAŁ 

UROCZYŚCIE 
OTWARTY

4 grudnia br. odbyło się posiedzenie 
Kapituły IX Edycji Nagrody Marszałka 

Województwa Mazowieckiego, która 
wyłoniła spośród nadesłanych wniosków 
kandydatów spełniających warunki 
formalne uczestnictwa w konkursie. Wśród  
51 kandydatów jest Orkiestra Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Karczewa. 

Gratulujemy.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego, żeby podczas 

wigilii dla seniorów, która odbyła się 14 
grudnia, czuć było ducha świąt Bożego 
Narodzenia. Szczególnie serdecznie dzię-
kuję duszpasterzom, którzy celebrowali 
Mszę świętą. Dziękuję za udział w przy-
gotowaniu wigilijnego spotkania pra-
cownikom: Miejsko Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Miejsko Gminnego 
Ośrodka Kultury, Grupy Remontowej i 
Urzędu Miejskiego. Szczególnie serdecz-
nie podziękowania składam darczyńcom, 
którzy hojnie wspierają każdą uroczystość 
miejską. Z całego serca dziękuję dzieciom 
z Nadbrzeża za wspaniały występ, który 
uświetnił bożonarodzeniowe spotkanie 
seniorów. Dziękuję radnym, którzy brali 
udział w przygotowaniu wigilijnego spo-
tkania.

Zarząd Klubu Honorowych Dawców 
Krwi przy Urzędzie Miejskim w Kar-

czewie serdecznie dziękuje wszystkim, 
którzy pomogli zorganizować koncert 
Andrzejkowy: przede wszystkim panu 
Grzegorzowi Nowakowskiemu z fi rmy 
GEMI, Panu Tadeuszowi Jodzie, państwu 
Barbarze i Kazimierzowi Sielskim z fi rmy 
BAKS, pani Ewie Nondenburg właściciel-
ce cukierni w Karczewie, panu Ryszardo-
wi Krawczykowi właścicielowi piekarni 
Staropolska, panu Grzegorzowi Borkow-
skiemu właścicielowi hurtowni owoców i 
warzyw, panu Łukaszowi Mazkowi z fi rmy 
RYNGRAF w Otwocku, panu Grzegorzo-
wi Derewońko ze Stacji Kontroli Pojaz-
dów, pani Annie Pawełek z Otwocka.

Wychowawcy pracujący z dziećmi Od-
działu III Mazowieckiego Centrum 

Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i 
Młodzieży w Zagórzu serdecznie dziękują 
pracownikom Urzędu Miejskiego, którzy 
pomagając świętemu Mikołajowi zebrali 
prezenty dla naszych podopiecznych.

Dziękujemy gorąco panom – Grzego-
rzowi Borkowskiemu, Tadeuszowi Ol-
szewskiemu oraz wielu innym pragnącym 
zachować anonimowość Mieszkańcom 
Karczewa za pomoc w zorganizowaniu 
wieczerzy wigilijnej.

Dzięki wszystkim darczyńcom tego-
roczna wigilia na Oddziale III w Zagórzu 
będzie bardzo radosna.

Wychowawcy z Odziału III

PODZIĘKOWANIE

PODZIĘKOWANIE

KANDYDACI 
DO NAGRODY 
MARSZAŁKA 
WYŁONIENI

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek

PODZIĘKOWANIE


