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WEŹ UDZIAŁ W GMINNYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM  

„WIOSNA W TWOIM OBIEKTYWIE”

Celem Konkursu jest m.in. dokumentacja fotogra-
ficzna bogactwa przyrodniczego w Gminie Karczew, 
pokazanie fauny i flory występującej w Gminie Kar-
czew, uwrażliwianie mieszkańców na piękno, zagro-
żenia i konieczność ochrony przyrody, upowszech-
nianie i popularyzacja fotografii, jako dziedziny 
sztuki, popularyzowanie tematu poprzez publikację 
przygotowaną z zebranych materiałów.

Aby wziąć udział w Konkursie należy dostarczyć 
min. 8 fotografii w postaci elektronicznej oraz                           
w postaci wydruków, ukazujących bogactwo przy-
rodnicze wiosną w Gminie Karczew. Termin skła-
dania prac upływa 19 czerwca 2017 r. Udział                                  
w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 
Regulamin dostępny na stronie www.karczew.pl

Jeśli lubisz robić zdjęcia w plenerze, weź udział w Gminnym Konkursie Fotograficznym  „Wiosna 
w Twoim obiektywie”, organizowanym przez Urząd Miejski w Karczewie. Najlepsze zdjęcia zo-
staną wyróżnione i atrakcyjnie nagrodzone.

Po raz kolejny uruchomiona zostanie przeprawa promowa. 
Od połowy kwietnia prom łączący Karczew z Gassami znów 
pojawi się na Wiśle. I tak, jak w ubiegłym roku, z pokładu 
promu wodnego będą, mogli korzystać wszyscy przez 7 dni 
w tygodniu.

Rusza Prom na Wiśle

CENNIK:

OSOBA 3 zł, ROWER 2 zł, SAMOCHÓD 9 zł, 
MOTOCYKL 5 zł, SAMOCHÓD DOSTAWCZY 12 zł

Dobra wiadomość dla miłośników promu na Wiśle. Po 
Świętach Wielkanocnych rusza nowy sezon przeprawy pro-
mowej łączącej Karczew z Gassami.
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Szanowni Czytelnicy
Za oknem coraz cieplej, coraz więcej słońca, coraz przyjemniej. Przed nami długo oczekiwana wiosna. Pora więc wyjść             
z  domu i rozpocząć aktywność na świeżym powietrzu. Któż z nas nie lubi popracować w ogrodzie lub po prostu pospa-
cerować. Nadarza się ku temu okazja, bowiem w tym numerze podajemy informacje dotyczące kilku niezwykle atrak-
cyjnych wydarzeń, takich jak bitwa o pałac w Otwocku Wielkim, czy Flis Festiwal. Naprawdę warto tam być. Mamy 
także ofertę dla amatorów biegania, czy nordic walking. Organizatorzy zapraszają serdecznie na IV Bieg Wąskotorowy. 
Dla miłośników bardziej aktywnego odpoczynku, mamy także ważną informację. Bezpłatna wypożyczalnia rowerów 
rozpoczyna swoją działalność. Zanim jednak wyruszycie na wycieczki, przygotujcie swoje rowery. Sprawdźcie ich stan 
techniczny oraz przypomnijcie sobie podstawowe przepisy ruchu drogowego. 
W imieniu zespołu redakcyjnego życzę Państwu wspaniałych, radosnych i prawdziwie wiosennych  Świąt Wielkanocnych.

Redaktor Naczelny
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INWESTYCJE    11-13
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XXXIII Sesja Rady Miej-
skiej w Karczewie odbyła 
się w Urzędzie Miejskim  
w dniu 29 marca 2017                  
r. Radni procedowali nad 
16 projektami uchwał. 
Wszystkie projekty zostały 
przyjęte jednogłośnie lub 
zdecydowaną większością 
głosów. 

Niezwykle ważne z punktu widzenia wprowadzanej reformy 
oświaty, było podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkol-
nego. Ustalono plan sieci publicznych szkół podstawowych,                  
a także określono granice obwodów publicznych szkół pod-
stawowych, mających siedzibę na obszarze naszej gminy                       
i prowadzonych przez Gminę Karczew na okres od 1 września 
2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. 
Główne postanowienia uchwały, to przekształcenie Publicz-
nego Gimnazjum w Karczewie w ośmioletnią Szkołę Pod-
stawową Nr 1 w Karczewie, która rozpocznie działalność w                       
1 września 2017 r.
W dalszej części sesji Rada przyjęła m.in.: 
- Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Karczew na lata 2017 – 2026,
- Program Rewitalizacji dla Gminy Karczew na lata 2016-
2023,
- Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gmi-
ny Karczew.
Zmieniono także Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Karczew.
Określono sposób świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na te-

renie Gminy Karczew, na których zamieszkują mieszkańcy                   
w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (o tym piszemy dalej).
Rada przedłużyła do 31.03.2018 r. czas obowiązywania do-
tychczasowej ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie                          
w wodę na terenie Gminy Karczew, objęte działalnością Okrę-
gowej Spółdzielni Mleczarskiej „Milkar”.
Dużo emocji wzbudził projekt uchwały w sprawie przystąpie-
nia Gminy Karczew do Stowarzyszenia  „Metropolia Warsza-
wa”, założonego w 2000 r. Główną ideą powołania Stowarzy-
szenia było zainicjowanie powstania ustawy metropolitalnej, 
która przeszła proces legislacyjny w Sejmie i Senacie.
Obecnie Stowarzyszenie wznowiło działalność mającą na celu 
wypracowanie stanowiska gmin w nim zrzeszonych, w zakre-
sie rozwiązań ustrojowych i warunków utworzenia metropolii 
warszawskiej w ramach projektu ustawy o ustroju miasta sto-
łecznego Warszawy. Dyskusja przerodziła się w wymianę po-
glądów na temat kształtu i sposobu funkcjonowania metropolii 
w oparciu o zaproponowaną ww. ustawę. Po długiej dyskusji 
uchwała została przyjęta.
Radni dokonali ponadto zmian w budżecie gminy na 2017                  
r. oraz wieloletniej prognozie finansowej.

KS

Marcowa Sesja Rady Miejskiej w Karczewie

„PSZCZÓŁKI” Z WIZYTĄ
 U BURMISTRZA   

W  piątek, 7 kwietnia Urząd Miejski w Karczewie od-
wiedziły dzieci  z grupy V „Pszczółki” z Przedszkola Nr 
3 wraz z opiekunkami Panią Iwoną i Panią Hanią.

Burmistrz Karczewa przywitał przedszkolaków w swoim ga-
binecie i poczęstował je cukierkami. Po „słodkim” spotkaniu                       
z Burmistrzem, po urzędzie dzieci oprowadził Sekretarz Gminy, 
pokazując m. in. sale konferencyjne, salę ślubów, biuro obsługi 

mieszkańców… Opowiedział małym gościom o pracy w urzę-
dzie i wręczył im w imieniu Burmistrza zawieszki odblaskowe. 
Podziękował przedszkolakom za wizytę i zaprosił na kolejną.

KS
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Dyplom Marszałka dla Gminy Karczew

Samorządy oceniano za pomocą wskaźników, które wskazują najważniejsze obszary 
rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska, np.: wydatki majątkowe                
i inwestycyjne, na transport i łączność, procent dochodów własnych, liczba osób pra-
cujących i bezrobotnych, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, od-
setek mieszkańców korzystających z wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków. 
Dyplomy wręczono przedstawicielom gmin w 15 marca 2017 r. podczas konferencji 
„Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”, 
która odbyła się w Europejskim Centrum Matecznik Mazowsze w Otrębusach.
Podczas konferencji dyskutowano m.in. o zadaniach samorządów lokalnych w świetle 
celów Strategii rozwoju Województwa Mazowieckiego, o wielokadencyjności władzy 
wykonawczej w JST, jako czynniku stymulującym lub ograniczającym rozwój. Najlepsi 
podzielili się dobrymi praktykami w zarządzaniu oraz odniesionymi sukcesami.

Red.

Gmina Karczew otrzymała dyplom za zajecie V miejsca w Rankingu 
Dynamiki Wzrostu Liczby Osób Pracujących w okresie 2003 – 2015 
w Kategorii Gmina Miejsko – Wiejska w Województwie Mazowiec-
kim przyznany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Ada-
ma Struzika.

W przyszłym roku Karczew będzie świętował 470-lecie 
nadania praw miejskich. Wiele wieków historii, wiele 
wydarzeń i ludzi kształtowało naszą lokalną tożsamość.  
Przygotowujemy się, aby godnie uczcić tę rocznicę. 
Dziś pojawiają się na horyzoncie zagrożenia, które mogą 
podważyć podstawy naszej gminnej samodzielności 
i samorządności. W życiu publicznym zrobiło się głośno 
o „nowatorskich” koncepcjach, które określą współ-
pracę władz centralnych z lokalnymi samorządami. Za-
proponowane w ostatnich tygodniach rozwiązania le-
gislacyjne, kawałek po kawałku odbierają kompetencje 
samorządom lokalnym wszystkich szczebli, podporząd-
kowując m.in. gminy większym sąsiadom. Proponują 
zmiany, ograniczające mieszkańcom bierne i czynne pra-
wo wyborcze.  Projekt ustawy o ustroju m. st. Warszawy 
(projekt posła J. Sasina), w dalszym ciągu procedowany 
w niezmienionej treści, niesie dla naszej karczewskiej 
społeczności wiele zagrożeń tj.: ryzyko podniesienia po-
datków lokalnych i dla drobnych przedsiębiorców, utraty 
dopłat dla rolników, marginalizacja 470-letniej historii 
Miasta Karczewa i wiele innych. 
Być może w dalekiej przyszłości, odczujemy jakieś ko-

rzyści z proponowanych zmian. Ale nikt z projektodaw-
ców, dziś nie jest w stanie nam przedstawić konkretnych 
argumentów.  Hasło ogólne, „że będzie lepiej” – znamy 
z dawnych „mrocznych” lat i na ogół przynosiło więcej 
złego niż dobrego. W gąszczu niedomówień, braku kon-
kretów, a jednocześnie wielu realnych zagrożeń, jestem 
przeciwnikiem bezzasadnych i niepotrzebnych zmian 
prawa, wywoływanych jedynie z pobudek politycznych.
Dziś istnieje dobry układ współpracy między admini-
stracją rządową i samorządową.  Konieczne są tylko nie-
wielkie korekty, ale głównie potrzeba więcej środków 
finansowych dla gmin, na realizację coraz większej liczby 
zadań zleconych przez rząd.
„Ustawy samorządowe”, dające samodzielność jednost-
kom samorządu terytorialnego w działaniach na rzecz 
swoich lokalnych społeczności, to najbardziej udane 
ustawy w naszym kraju po 1990 roku.
Nie psujmy tego, co się sprawdziło i dobrze funkcjonuje. 
Wierzę, że podzielają Państwo moją opinię. „Nic o nas 
bez nas”.

Burmistrz Karczewa
                                   Władysław Dariusz Łokietek 

Drodzy Mieszkańcy
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Nowe Zasady Gospodarowania 
Odpadami Komunalnymi!

29.03.2017 r. podczas sesji Rady Miejskiej uchwalono nowe przepisy dotyczące systemu gospodarki 
odpadami w Gminie Karczew. Najważniejsze zmiany, które nastąpią od 1 października 2017 r. doty-
czą częstotliwości odbioru odpadów.

Częstotliwość odbioru odpadów 
z obszaru zabudowy jednorodzinnej 

na terenie miasta Karczewa

Częstotliwość odbioru odpadów 
z obszaru zabudowy jednorodzinnej 
na terenie wiejskim Gminy Karczew

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komu-
nalne - co 2 tygodnie, 

2. Odpady ulegające biodegradacji:
• w okresie od marca do listopada – co 2 tygodnie, 
• w okresie od grudnia do lutego – 2 razy w usta-

lonych w harmonogramie terminach,
3. papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opa-

kowania wielomateriałowe – co 4 tygodnie, 
4. popiół - w  okresie od  października do kwiet-

nia – co  4 tygodnie, 
5. meble i odpady wielkogabarytowe – 2 razy                

w roku w ustalonych w harmonogramie termi-
nach po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym 
właściciela nieruchomości, 

6. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 2 
razy w roku w ustalonych w harmonogramie 
terminach po uprzednim zgłoszeniu telefonicz-
nym właściciela nieruchomości,

7. zużyte opony – 2 razy w roku w ustalonych                
w harmonogramie terminach po uprzednim 
zgłoszeniu telefonicznym właściciela nieru-
chomości.

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 
• w okresie od września do maja – co 4 tygodnie, 
• w okresie od czerwca do sierpnia – co 2 tygodnie, 
2. Odpady ulegające biodegradacji: 
• w okresie od marca do listopada – co 4 tygodnie, 
• w okresie od grudnia do lutego – 2 razy w ustalo-

nych w harmonogramie terminach,
3. papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opako-

wania wielomateriałowe – co 4 tygodnie, 
4. popiół: w okresie od października do kwietnia - 

co 4 tygodnie, 
5. meble i odpady wielkogabarytowe – 2 razy                         

w roku w ustalonych w harmonogramie termi-
nach po uprzednim  zgłoszeniu telefonicznym 
właściciela nieruchomości, 

6. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 2 razy 
w roku w ustalonych w harmonogramie termi-
nach po uprzednim  zgłoszeniu telefonicznym 
właściciela nieruchomości, 

7. zużyte opony – 2 razy w roku w ustalonych                        
w harmonogramie terminach po uprzednim zgło-
szeniu telefonicznym właściciela nieruchomości.

Nowe terminy uiszczania opłat za odbiór odpadów!

Poniżej obowiązujące od 1 sierpnia 2017 r. nowe terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi:
•  do 15 marca za miesiące: styczeń, luty, marzec;
•  do 15 maja za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec;
•  do 15 września za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień;
•  do 15 listopada za miesiące: październik, listopad, grudzień.

Wszelkich dodatkowych informacji związanych z gospodarką odpadami w Gminie Karczew udzielają pra-
cownicy Urzędu Miejskiego w Karczewie w pok. nr 2 lub pod numerem tel. 22 780 65 16 wew. 135.

Od 1 sierpnia 2017 r. obowiązują nowe terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. Opłatę za III kwartał 2017 roku należy wnieść do 15 września 2017 r.
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Wiosenne Porządki
- rozpoczął się sezon letni

Umownie sezon zimowy zaczyna się 1 grudnia, a kończy 31 
marca. Na te miesiące w budżecie zabezpieczono kwotę około 
150 000 zł. W grudniu na utrzymanie zimowe wydano 35 800 
zł, w styczniu 47 500 zł, w lutym 44 300 zł, a w marcu 22 400 
zł. 
Czas od 1 kwietnia do 30 listopada traktuje się jako okres letni. 
Do obowiązków Grupy Remontowej – w zależności od kwar-
tałów – należy wówczas dbanie o porządek i czystość ulic, 
chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, przystanków ko-
munikacji publicznej. Odbywa się to m.in. poprzez usuwanie 
zanieczyszczeń, zamiatanie czy usuwanie pojawiających się 
zbędnych roślin. Jest to też czas, kiedy odbywa się koszenie, 

grabienie trawy i liści, pielęgnacja drzew i krzewów. Ponadto 
Wykonawca zajmuje się myciem, drobnymi naprawami i ma-
lowaniem ławek, a także utrzymaniem koszy ulicznych i słu-
pów ogłoszeniowych. Na jeden miesiąc utrzymania letniego              
w budżecie gminy zabezpieczono około 40 000 zł.
W naszej gmnie nie brakuje też pięknie skomponowanych 
miejsc zielonych. Nasadzeń kwiatów dokonuje się wiosną, 
latem i jesienią. Kolorowe rośliny zdobią m.in. Park, Ścieżkę 
Zdrowia na Ługach, ul. Warszawską czy teren przy Pomniku 
Ciuchci. 

JS

Wraz z pierwszymi dniami wiosny nadszedł czas 
wiosennych porządków. Grupa Remontowa przy-
stąpiła do prac związanych z sezonem letnim, a to 
wbrew temu, co mogłoby się wydawać, jest droższe 
niż tzw. akcja zima.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH
UL. CIEPŁOWNICZA 1, 05 - 480 KARCZEW

W ramach wnoszonej do Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami                
w PSZOK przyjmowane są:
1. papier i makulatura, w tym odpady opakowaniowe;
2. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe;
3. szkło, w tym odpady opakowaniowe;
4. metale, w tym odpady opakowaniowe;
5. opakowania wielomateriałowe;
6. odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone;
7. przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory;
8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
9. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
10. zużyte opony, tekstylia i odzież;
11. odpady budowlane i rozbiórkowe, materiały izolacyjne: styropian, weł-
na mineralna, papa.

W PSZOK nie będą przyjmowane:
1. zmieszane odpady komunalne;
2. odpady zawierające azbest;
3. szyby samochodowe;
4. szkło zbrojone i hartowane;
5. części samochodowe;
6. odpady od osób fizycznych w rodzaju i ilo-
ściach wskazujących na pochodzenie z inne-
go źródła niż gospodarstwo domowe;
7. odpady od przedsiębiorców i instytucji              
w rodzaju i ilościach wskazujących na po-
chodzenie inne niż odpady komunalne.

PSZOK

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) BĘDZIE NIECZYNNY W DNIU 
15.04.2017 R. (WIELKA SOBOTA). PRZED ŚWIĘTAMI PSZOK BĘDZIE OTWARTY W PIĄTEK 14.04.2017                           
R. W GODZ. 10-16.  ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY!

Godziny Otwarcia Punktu:
Poniedziałek, Środa: 7.00 - 17.00
Sobota: 8.00 - 14.00
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Zanim wytniesz – wczytaj się w przepisy!
1 stycznia br. weszła w życie ustawa libera-
lizująca przepisy dotyczące usuwania drzew 
i krzewów. W całym kraju mamy do czynie-
nia z niekontrolowaną wycinką zieleni. Coraz 
częściej pojawiają się sygnały, że drzewa kar-
czowane są na tzw. obszarach chronionych. 
Samorząd Województwa Mazowieckiego 
apeluje o rozwagę i zapoznanie się ze wszyst-
kimi przepisami dotyczącymi wycinki.

Należy pamiętać, że tzw. ustawa Szyszki nie daje pełnej swo-
body na usuwanie drzew na wszystkich prywatnych działkach. 
Przede wszystkim – są znaczne ograniczenia w wycinaniu 
drzew objętych dodatkową ochroną – m.in. drzew w parkach 
krajobrazowych oraz na obszarach chronionego krajobrazu, 
a działki prywatne, często znajdują się na takich terenach. 
Specjalną ochroną objęte są również pomniki przyrody oraz 
zieleń objęta ochroną konserwatorską, o czym mówi ustawa                          
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ponadto wycinka 
jest ograniczona w okresie lęgowym ptaków (1 marca–15 paź-
dziernika) oraz na terenach będących obszarami rozrodu, wy-
chowu młodych, żerowania czy odpoczynku gatunków chro-
nionych. Należy pamiętać, że właściwie wszystkie gatunki 
ptaków są w Polsce objęte ochroną prawną.
Każdy, kto ma działkę w parku krajobrazowym bądź na ob-
szarze chronionego krajobrazu, musi wiedzieć, że nie wolno 

mu usuwać drzew, na których bądź przy których znajdują się 
nory, legowiska, gniazda, miejsca rozrodu czy inne schronie-
nia dziko żyjących zwierząt. Bezwzględnie dotyczy to drzew 
i krzewów stanowiących zadrzewienia przydrożne, śródpol-
ne i nadwodne. Nawet na terenach niebędących obszarami 
chronionymi, podczas wycinki drzew i krzewów, nie można 
niszczyć ostoi lub zwyczajnych miejsc przebywania gatunków 
chronionych (wszystkich płazów i gadów oraz większości ga-
tunków ptaków).
Jak sprawdzić czy działka leży w obszarze chronionego 
krajobrazu? 
Na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska znajduje się specjalna mapa, na której każdy mieszka-
niec może w prosty sposób to zweryfikować.

Urząd Marszałkowski

„Sezon na kleszcza”
OTWARTY!

Tegoroczny sezon na kleszcze jest już otwarty. 
Oglądajcie dokładnie swoje ciało po spacerach!

Kleszcze rozpoczynają swoją aktywność sezono-
wą, gdy temperatury w ciągu doby przekroczą 5-7°C                       
i jest wilgotno. Począwszy od marca po przebudzeniu 
ze snu zimowego muszą znaleźć żywiciela. Najwięcej 
kleszczy bytuje na skraju lasu. Kleszcze nie wspinają 
się powyżej wysokości 1 – 1,5 m metra, więc najczę-
ściej można je spotkać w trawie, chwastach, krzewach 
na spodniej stronie liści. Po wyczuciu żywiciela spada-
ją na obuwie lub nieosłonięte nogi, po czym aktywnie 
wspinają się po skórze w okolice, gdzie jest ona cień-
sza i lepiej ukrwiona. 

GIS

Zagrożenie ukąszeniem kleszcza 
dotyczy nie tylko lasu. Może ono 
nastąpić także w przydomowym 
ogródku lub parku miejskim. 
Kleszcze stanowią realne zagro-
żenie dla każdego – zarówno dla 
dzieci, jak i dorosłych. Ponieważ 
ukłucie często nie zostaje zauwa-
żone przez człowieka, z powodu 
właściwości znieczulających śli-
ny kleszczy, bardzo ważne, aby 
podejmować właściwe działania 
profilaktyczne.
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Minął rok funkcjonowania świadczenia wychowawczego 500+. 
Postanowiliśmy zapytać o to, ile osób ze świadczenia skorzy-
stało, jaka jest największa suma wypłacanego świadczenia i ile 
środków do tej pory wydano na ten cel?

1 kwietnia 2016 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Karczewie ustawiły się kolejki. Mieszkańcy systematycznie 
składali wnioski. W sumie, przez cały rok, urzędnicy przyjęli 1326 
wniosków, z czego 34 zostało odrzuconych ze względu na przekroczo-
ny próg dochodowy. Ile rodzin skorzystało ze świadczenia i jaką kwotę 
łącznie wydano na tzw. 500+? 
Od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. wypłaconych zostało 20.520 
świadczeń na łączną kwotę 9.912.535,40 zł. Ze świadczenia skorzystały ra-
zem 1292 rodziny. 613 rodzin otrzymało świadczenie na pierwsze dziecko 
(tj. z obliczeniem dochodu), w tym 64 rodziny, w których znajduje się dziec-
ko niepełnosprawne – powiedziała kierownik MGOPS Bożenna Witak.  
Średniomiesięcznie z tytułu świadczeń wychowawczych Ośrodek wypłaca 
ponad 800.000 złotych. Najwyższą wypłacaną kwotą są świadczenia wy-
chowawcze dla 2 rodzin na 5 dzieci w kwocie 2.500 zł miesięcznie. Na 4 
dzieci świadczenie wychowawcze otrzymuje 6 rodzin, a na troje – 79.
Jak mówi Pani Kierownik: Realizatorzy programu „Rodzina 500+” spoty-
kają się z bardzo pozytywnym jego odbiorem. Z relacji rodziców dowiadu-
jemy się o sposobach i planach wydatkowania otrzymanych środków. Wiele 
rodzin informowało pracowników o wspólnym wyjeździe wakacyjnym lub 
w ogóle o pierwszym wspólnym wyjeździe. Rodzice wskazywali również na 
możliwość sfinansowania i zorganizowania odpoczynku w gronie rodzin-
nym, zapewnienia dzieciom rozrywki, tj. wyjście do kina, oraz opłacenia 
zajęć pozalekcyjnych, na które dotychczas brakowało środków. Środki wy-
datkowano na zakup komputerów i innego sprzętu elektronicznego, a także 
na rozwijanie pasji dzieci – taniec, śpiew, nauka języków obcych, zajęcia 
sportowe i inne. 
Podsumowując, od początku funkcjonowania programu do końca marca 
2017 roku tylko w naszej gminie wypłacono blisko 10 milionów zł.  

Red.

 - PODSUMOWANIE PROGRAMU 

Program Rodzina 500 plus to 500 zł 
miesięcznie na drugie i kolejne dziec-
ko, bez dodatkowych warunków. 

Kto otrzyma świadczenie?
Program Rodzina 500 plus, to syste-
mowe wsparcie polskich rodzin. Zgod-
nie z projektem, z pomocy skorzystają 
rodzice oraz opiekunowie dzieci do 
18. roku życia. Rodzina z dwójką lub 
więcej niepełnoletnich dzieci, będzie 
mogła otrzymać 500 zł na drugie i ko-
lejne dziecko niezalżenie od dochodu.                  
W przypadku rodzin z dochodem po-
niżej 800 zł netto na osobę wsparcie 
otrzyma rodzina także na pierwsze lub 
jedyne dziecko. Dla rodzin z dziec-
kiem niepełnosprawnym kryterium 
dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 
zł netto. Dodatkowe wsparcie w wyso-
kości 500 zł otrzymają także rodziny 
zastępcze oraz rodzinne domy dziecka 
na każde dziecko, na podstawie ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej.

9.912.535,40 zł od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. 

Jak załatwić formalności?
Wniosek o świadczenie trzeba składać 
raz do roku. Można zrobić to przez 
Internet lub osobiście w urzędzie 
miasta/gminy. Osoby ubiegające się                             
o wsparcie na pierwsze dziecko, muszą 
udokumentować sytuację dochodową, 
dołączając do wniosku odpowiednie 
oświadczenie o dochodach. Gdy rodzi-
na ubiega się o świadczenie wyłącznie 
na drugie i kolejne dzieci, nie ma ko-
nieczności dokumentowania sytuacji 
dochodowej. Jedynie świadczenie na 
pierwsze dziecko uzależnione jest od 
kryterium dochodowego i w takim 
przypadku co roku trzeba potwierdzić 
fakt nie przekroczenia tego progu. 
We wniosku trzeba podać dane oso-
by starającej się o świadczenie, dane 
drugiego z rodziców oraz dane dzieci 
wraz z dodatkowymi zaświadczeniami 
i oświadczeniami, jeśli takie są w in-
dywidualnej sprawie niezbędne. Jed-
nocześnie gmina sama pozyskuje pod-
stawowe dane o dochodach, więc nie 
trzeba już dołączać tych informacji. 
Świadczenie wychowawcze, tak jak 
wszystkie świadczenia rodzinne, są 
wypłacane w sposób dogodny dla ro-
dziców, ale przede wszystkim przele-
wem na konto.
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Podczas wydarzenia odbyły się 
dwie ciekawe prezentacje. Pierw-
sza pokazywała jak działa BNI 
Diamonds, czyli system kontak-
tów i wzajemnych rekomendacji, 
druga: CRM Finance - jak można 
wspomóc się doświadczeniem ze-
wnętrznej firmy doradczej w pro-
wadzeniu przedsiębiorstwa w dzi-
siejszych czasach.
Zaproszeni goście z BNI Dia-
monds pomogli nam otworzyć się 
na innych. Wszyscy obecni przed-
siębiorcy opowiedzieli o swoich 
działalnościach, oraz o swoich 
potrzebach. Było to dla nas nowe 
doświadczenie, ponieważ mimo, że 
znamy się z widzenia, dowiedzieli-
śmy się czegoś więcej o obszarach 
działania znajomych. Doskonałym 
przykładem integracji naszego 
środowiska było to, że większość 
osób po zakończeniu spotkania, 

zamiast wracać do firm, pozostało 
w auli urzędu, wymieniało się wi-
zytówkami i rozmawiało jeszcze 
przez godzinę. 
Podczas spotkania przedstawiłem 
ofertę na tanią energię, jaką udało 
się pozyskać dla członków Stowa-
rzyszenia. W pierwszej kolejno-
ści chcieliśmy pomóc mniejszym 
i średnim firmom. Udało się po-
nadto załatwić darmową wymianę 
liczników energii na nowe - au-
tomatyczne, w taryfach C i G12. 
Do tego wynegocjowaliśmy do-
brą stawkę za energię, oraz uda-
ło się uprościć „papierologię”. 
Można już teraz podpisać umo-
wę na wymianę licznika i lep-
szy plan taryfowy, która wejdzie 
w życie w momencie wygaśnięcia 

obecnej umowy. Proszę pamiętać, 
że cena energii z reguły co roku 
rośnie, a my załatwiliśmy stałą   
i niską stawkę do końca 2019 roku. 
Oferta ważna jest tylko do końca 
maja, dlatego radzę zainteresować 
się tematem już teraz. Jest to pierw-
szy krok do założenia grupy zaku-
powej. W drugim kroku, kiedy już 
wszyscy będą mieli nowe liczniki, 
zakupimy prąd z dużymi firmami 
na jeszcze lepszych warunkach.  
Zapraszam chętnych, którzy ak-
tywnie chcieliby pomóc nam                             
w działaniu Stowarzyszenia „Ini-
cjatywa Gospodarcza dla Karcze-
wa”!

Marcin Łapot 
Stowarzyszenie Inicjatywa Gospodarcza 

dla Karczewa

We wtorek 07.03.2017 r.,  dzię-
ki uprzejmości Burmistrza 
Karczewa Władysława Da-
riusza  Łokietka oraz pomocy 
Stowarzyszenia „Inicjatywa 
Gospodarcza dla Karczewa” 
odbyło się spotkanie przedsię-
biorców „Przy kawie”. Było to 
spotkanie, które można śmiało 
nazwać szkoleniowo-integra-
cyjnym. 

I Spotkanie przedsiębiorców 

Stowarzyszenia 
„Inicjatywa Gospodarcza dla 

Karczewa”

ul. Widok 2, 05-480 Karczew
Kontakt: lapotmarcin@gmail.com
tel. 607 558 325

Zarząd Stowarzyszenia:
- Marcin Łapot – Prezes
- Jacek Piwowarczyk – Sekretarz
- Andrzej Rodak – Skarbnik
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W związku z publikacją w marcowym numerze Głosu Karczewa artykułu pt. 
„Plac zabaw przy ulicy Bema” pragnę wyrazić swój stanowczy sprzeciw wobec  
pominięcia w nim informacji, że projekt ten jest realizowany w ramach tego-
rocznego budżetu obywatelskiego z inicjatywy mieszkańców.
Mój głos krytyki wyniki głównie z faktu, iż w innych publikacjach na temat re-
alizacji innych inwestycji w ramach tegorocznego karczewskiego budżetu oby-
watelskiego została umieszczona ta informacja. Mam tu na myśli głównie inny 
artykuł z marcowego Głosu Karczewa pt. „Co słychać w pracach dotyczących 
przeznaczenia budżetu partycypacyjnego osiedla Nr 1 i 3?”, a także artykuł pt. 
„Łazienki w Szkole Podstawowej Nr 2 gotowe!”, który pojawił się na oficjalnej 
stronie internetowej naszej gminy. W obu tych publikacjach wyraźnie zostało 
wskazane, że są to inicjatywy obywatelskie, a nie burmistrza Karczewa czy też 
Rady Miejskiej w Karczewie.
Uważam, że uznaniowe decydowanie o tym, w którym artykule znajdzie się 
informacja o „obywatelskości” danej decyzji, a w którym nie, nie służy jasności 
przekazu i wprowadza czytelnika w błąd. W moim przekonaniu mieszkaniec 
może dojść do mylnego wniosku, że skoro w artykule nie ma podanej informa-
cji, kto był inicjatorem danego przedsięwzięcia, to zapewne była to inicjatywa 
burmistrza bądź rady miejskiej. Zapewne wszystkim nam zależy na tym, by 
mieszkańcy mieli pełną świadomość na temat tego, kto „stoi” za poszczegól-
nymi wydarzeniami i inwestycjami gminnymi. Krótko mówiąc, albo dokładnie 
informujemy o tym, kto „stoi” za daną inwestycją, albo w ogóle o tym nie 
mówimy. 
Głęboko wierzę, że taka niekonsekwencja informacyjna była dziełem przypad-
ku i w przyszłości nie będzie miała miejsca. Gazeta gminna ma szczególną 
misję wśród społeczności lokalnej, ponieważ nierzadko jest jedynym źródłem 
informacji na temat wydarzeń lokalnych. Z racji na to, obiektywizm i rzetelność 
powinna być najwyższym nakazem ją tworzących.
Z poważaniem,

Michał Rudzki
Radny Rady Miejskiej w Karczewie

„Plac zabaw przy ulicy Bema”  
- OŚWIADCZENIE

Szanowni Państwo
W związku z oświadczeniem radnego Rady Miejskiej w Karczewie Pana 
Michała Rudzkiego dotyczącego artykułu „Plac zabaw przy ulicy Bema”                              
z marcowego numeru Głosu Karczewa, pragniemy serdecznie przeprosić czy-
telników, za oczywistą omyłkę. W artykule nie wspomniano, iż zadanie jest wy-
konywane w ramach Budżetu Partycypacyjnego, jako inicjatywa obywatelska. 
Niejednokrotnie jednak informowano na łamach (Głosu Karczewa, (w numerze 
wrześniowym (304) z 2016 roku i styczniowym (308) z 2017 roku), iż zadanie 
pn.: „Modernizacja placu zabaw przy ulicy Bema w Karczewie” będzie realizo-
wane w ramach Budżetu Partycypacyjnego.

WIPF

N AJBLIŻSZE 
PRACE 

INWESTYCYJNE 
I REMONTOWE

Zadania inwestycyjne:
• Ogłoszenie przetargu na 

budowy placów zabaw na 
Osiedlach Nr 1, 3 i 8. Plano-
wane wykonanie placów na-
stąpi do końca czerwca br.

• Budowa ulicy Kusocińskie-
go na os. Częstochowska – 
termin zakończenia do lipca 
br.

• Zapytanie ofertowe doty-
czące doposażenia placów 
zabaw z funduszy sołec-
kich – sołectwa: Łukówiec, 
Sobiekursk, Kosumce oraz 
placu zabaw na ul. Różanej, 
do końca czerwca br.

• Ogłoszenie przetargu na bu-
dowę ścieżek rowerowych  
w ramach ZIT, w ulicach: 
Piłsudskiego, Otwockiej, 
Boh. Westerplatte, Hallera   
i Miziołka.

• Zakończenie budowy wodo-
ciągu w ul. Zakolejkowej.

• Ogłoszenie przetargu na 
budowę oczyszczalni ście-
ków w Janowie.

Zadania Grupy Remontowej:
• Remont chodnika na ul. 

Ochotników: rozbiórka sta-
rego chodnika na odcinku 
od ul. Leśnej do Gołębiej. 
Czas trwania prac: przełom 
kwietnia i maja.

• Remont chodnika na ul. 
Wyspiańskiego: rozbiórka 
starego chodnika na odcin-
ku od ul. Mickiewicza do ul. 
Sienkiewicza. Czas trwania 
prac 8 - 31 maja.
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Wykaz robót drogowych wykonanych
przez Grupę Remontową w 2016 roku

1. Wykonanie chodnika – łącznika nr 1 w ul. Bema oś. Ługi – 300 m2

2. Wykonanie chodnika – łącznika nr 2 w ul. Bema oś. Ługi – 300 m2

3. Wykonanie chodnika w ul. Ochotników – 300 m2

4. Wykonanie chodnika  - łącznika pomiędzy ul. Kościelną i Zatylną – 400 m2

5. Wykonanie chodnika w ul. Wyspiańskiego – 500 m2

6. Wykonanie parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Sobiekursku – 450 m2

7. Wykonanie chodnika w ul. Czerwona Droga – 850 m2

8. Wykonanie chodnika na terenie stadionu miejskiego w Karczewie przy nowej trybunie – 60 m2

9. Wykonanie chodnika przy pomniku CIUCHCIA w ul. Czerwona Droga róg Mickiewicza – 80 m2

10. Wykonanie chodnika – wjazdu w ul. Gołębia – 30 m2

11. Wykonanie chodnika w ul. Prądzyńskiego oś. Warszawska (przy Biedronce) – 40 m2

12. Wykonanie chodnika – wejście do placu zabaw przy ul. Różanej od strony ul. Westerplatte – 35 m2

W minionym roku wiele dróg w gminie zupełnie zmieniło oblicze. Wykonano 
nowe chodniki za około 210 tyś zł, a także wyremontowano drogi asfaltowe za 
prawie 250 tys zł. Łączny koszt inwestycji to prawie pół mln zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano następujące prace:

Odcinek drogi gminnej Rynek Zygmunta Starego w Karczewie
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Tłuczniem drogowym utwardzono drogi gminne 
w Kosumcach, Otwocku Wielkim, Kępie Nad-
brzeskiej, a także w Karczewie: ul. Kochanow-
skiego, Krasickiego, Zaułek oraz budowa parkin-
gu w Sobiekursku.

1. Wykonanie remontu odcinka drogi gminnej Rynek 
Zygmunta Starego w Karczewie

2. Wykonanie remontu odcinka drogi gminnej Czerwo-
na Droga w Karczewie

3. Wykonanie remontu skrzyżowania dróg gminnych 
Podlaskiej i Akacjowej w Karczewie

4. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfal-
towej drogi gminnej w Całowaniu

5. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfal-
towej drogi gminnej Czerwona Droga w Karczewie,

6. Wykonanie remontu drogi gminnej - Jagodne w Kar-
czewie

7. Ułożenie płyt żelbetonowych na ul. Akacjowej                      
w Karczewie

8. Wykonanie zjazdu z drogi gminnej w Ostrówcu

Naprawy dróg asfaltowych:

ul. Ochotników – 300 m2  chodnika

Wejście do placu zabaw przy  ul. Różanej od strony ul. Westerplatte 

ul. Czerwona Droga – 850 m2

Grupa Remontowa
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Wbrew pozorom, sytuacja wcale nie jest 
taka rzadka. Według statystyk, dłużnicy 
alimentacyjni zalegają łącznie nawet 10 
mld. złotych z tytułu alimentów! Nie 
płacą ani dobrowolnie, ani pod przymu-
sem (w postaci postepowania egzekucyj-
nego prowadzonego przez komornika). 
Wielu rodziców-alimenciarzy z niepła-
cenia na swoje dzieci uczyniło swoje 
stałe zajęcie – unikają podejmowania 
stałego zatrudnienia, nie posiadają ra-
chunków bankowych, nie posiadają żad-
nego wartościowego majątku na siebie 
(przepisując nieruchomości czy pojazdy 
na krewnych). Walka z tym procederem 
jest naprawdę ciężka.  Szczęśliwie, drugi 
rodzic ma pewne możliwości działania.
Już po dwóch miesiącach bezskutecznej 
egzekucji komorniczej, rodzic ma prawo 
zwrócić się do Funduszu Alimentacyjne-
go. Aby otrzymać pieniądze z Funduszu 
Alimentacyjnego, musi jednakże speł-
nić kilka warunków. Po pierwsze - musi 
uzyskać od komornika oświadczenie 
o bezskuteczności postępowania egze-
kucyjnego. Musi także spełniać kryte-
rium dochodowe – mianowicie dochód 

na członka rodziny nie może przekra-
czać 725 zł na osobę. Wreszcie – ali-
menty z Funduszu przysługują na dziec-
ko, które nie ukończyło 18 lat, chyba że 
nadal się uczy, wtedy może dostawać 
pieniądze do ukończenia 25 lat. Warto 
tez pamiętać, że Fundusz wypłaci środki 
w wysokości do 500 zł miesięcznie, na-
wet jeśli rodzic miał zasądzone wyższe 
alimenty – np. 700 zł miesięcznie. Jak 
więc widać, świadczenia z Funduszu 
Alimentacyjnego mają swoje ograni-
czenia i często zdarza się, że samotna 
matka, wychowująca dziecko, i zara-
zem pracująca, przekracza dochód 725 
zł na osobę, w związku z czym ma pro-
blem z otrzymaniem wsparcia od Fun-
duszu. Wniosek o wypłatę świadczenia                 
z Funduszu Alimentacyjnego składa 
się w urzędzie gminy (lub miasta) albo 
w ośrodku pomocy społecznej właści-
wym ze względu na miejsce zamieszka-
nia.
Istnieją jeszcze inne sposoby wpływania 
na niepłacących rodziców. Można wy-
stąpić o alimenty bezpośrednio do dziad-
ków, czyli rodziców dłużnika, choć wy-

maga to wniesienia kolejnego pozwu do 
sądu rodzinnego. Innym sposobem może 
być wpisanie „alimenciarza” do które-
goś z działających w Polsce rejestrów 
długów. Banki, instytucje pożyczkowe 
czy inne podmioty gospodarcze potra-
fią weryfikować wiarygodność klienta 
właśnie poprzez sprawdzanie go w tych 
rejestrach. W razie istnienia zadłużenia, 
mogą odmówić mu np. pożyczki.
Wreszcie warto pamiętać, że na podsta-
wie art. 209 k.k. można ścigać rodzica, 
który uporczywie nie płacił alimentów. 
Niektórzy rodzice próbują z tym walczyć 
i wpłacają drobne kwoty, aby ich zale-
głości nie były „uporczywe”. Jednakże 
w sejmie trwają prace nad zmianą tego 
przepisu. Jeśli zmiany wejdą w życie, 
to przestępstwem stanie się zaleganie 
z alimentami, których suma przekracza 
trzykrotność miesięcznych świadczeń. 
To ma szansę poprawić ściągalność ali-
mentów.

Cezary Młotek, radca prawny z Kancelarii 
Radcy Prawnego Cezary Młotek

Częstą sytuacją jest, że je-
den z rodziców ma zasą-
dzone alimenty na rzecz 
dziecka i nie chce płacić ich 
dobrowolnie. Co gorsza, 
również komornik nie może 
nic z niego ściągnąć. Co 
w tej sytuacji można zrobić?

Co zrobić, gdy drugi rodzic nie chce płacić alimentów?

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA:
Urząd Miejski w Karczewie, 
ul. Warszawska 28, pok. nr 4 (parter).

UWAGA! ZMIANA GODZIN BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ!

Dyżury radców prawnych:
- poniedziałki w  godzinach 14.00 – 18.00
- środy w  godzinach  8.00 – 12.00
- piątki w  godzinach 12.30 - 16.30
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Trasę wyznaczały ulice: Kościelna, Świderska 
i Warszawska. Zakończenie nabożeństwa miało 
miejsce przy budynku OSP Karczew. Szliśmy 
przez ulice Karczewa z cierpiącym Chrystusem, 
by Jego miłość objawiona przez krzyż „zaglą-
dała” do naszych małżeństw, rodzin i domów. 
Tematem wiodącym rozważań było wołanie 
o sumienie, budzenie ludzkich sumień. Poszcze-
gólne rozważania czytały m.in. osoby należące 
do wspólnot parafialnych, a także młodzież przy-
gotowująca się do sakramentu bierzmowania. Na 
zakończenie ks. Proboszcz, który przewodniczył 
nabożeństwu, podziękował uczestnikom i tym, 
którzy przygotowali i zabezpieczyli naszą mo-
dlitwę oraz udzielił błogosławieństwa. Uwień-
czeniem było odegranie na trąbce przez jednego 
ze strażaków pieśni wielkopostnej „Dobranoc 
głowo święta”. Miejmy nadzieję, że to spotkanie 
z Chrystusem przyniesie w naszych sercach pięk-
ne i trwałe owoce duchowe.      

Ksiądz Przemysław Bieniecki 

7 kwietnia, piątek w piątym tygodniu 
Wielkiego Postu, po Mszy św. wieczor-
nej wyruszyła z naszej świątyni droga 
krzyżowa na ulice naszego miasta.

DROGA KRZYŻOWA 
NA ULICACH KARCZEWA

Walbachowski Jarmark Wielkanocny już za nami
W sobotę 8 kwietnia na Rynku Zygmunta Starego w Karczewie można było własnoręcznie wykonać 
palmę, kolorową pisankę, wziąć udział w konkursach i wielkanocnych zagadkach, a w parku poszu-
kać czekoladowych zajączków.

Walbachowski Jarmark Wielkanocny organizowany był po 
raz pierwszy. Na odwiedzających czekały stoiska z ozdobami, 
owocami i  wędlinami. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty, na których 
można było własnoręcznie wykonać palmę lub wielkanocną 
pisankę. Najmłodsi uczestniczyli w konkursach, zagadkach 
i poszukiwaniach czekoladowych zajączków. 

Kultywując wielowiekową tradycję wspólnie wykonaliśmy 
6-metrową palmę, którą dzieci ze Stowarzyszenia „W stronę 
słońca” przeniosły do kościoła dla uświetnienia uroczystości 
Niedzieli Palmowej.
Wszystkim uczestnikom jak również tym, którzy pomogli 
w organizacji jarmarku serdecznie dziękujemy.    

JW

Foto. Ksiądz Andrzej Wąsowski
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Warszawska Syrenka już po raz czterdziesty
Już po raz czterdziesty młodzi recytatorzy stanęli w szranki, by walczyć o laury konkursu „War-
szawska Syrenka”. Główne zadania tego konkursu to: odkrywanie młodych talentów, pobudzanie 
aktywności artystycznej, popularyzacja literatury, zainteresowanie dzieci i młodzieży poezją polską 
i zagraniczną.

Głównym organizatorem jest Mazowiecki Instytut Kultury. Konkurs jest 
wieloetapowy – pierwszy etap rozgrywany jest na terenie szkoły, następ-
nie laureaci etapu szkolnego spotykają się na eliminacjach gminnych. 
Wybrana, po jednym wykonawcy z każdej kategorii wiekowej, trójka re-
prezentantów gminy bierze udział w eliminacjach powiatowych. Dopiero 
najlepsi z najlepszych biorą udział w finale organizowanym przez Mazo-
wiecki Instytut Kultury. Za przeprowadzenie eliminacji na terenie Gminy 
Karczew odpowiedzialny był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.
Do konkursu na terenie Gminy Karczew stanęło 170 młodych recyta-
torów ze szkół podstawowych i gimnazjum. Przesłuchania konkurso-
we, które oceniało jury w składzie: Krzysztof Kasprzak, Jolanta Młotek 
i Katarzyna Jobda, odbyły się 15 i 16 marca w „Piwnicy pod Barankiem”. 
Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji jury przyznało 50 nagród i wy-
różnień w tym: 3 nagrody główne, 18 nagród gminnych i 29 wyróżnień.
Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się 30 marca w sali wi-
dowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie. Nagrody 
laureatom wręczali: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karczewie Danuta 
Trzaskowska oraz Dyrektor MGOK Anna Zakrzewska.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karczewie Danuta Trzaskowska gra-
tulując laureatom otrzymanych nagród podziękowała również nauczycie-
lom, którzy włożyli dużo pracy, by odpowiednio przygotować do konkur-
su swoich podopiecznych.
Eliminacje powiatowe odbyły się 6 kwietnia w Powiatowym Młodzie-
żowym Domu Kultury w Otwocku. Gminę Karczew reprezentowały 
laureatki nagrody głównej: Amelia Gładysz, Joanna Konwicka i Oliwia 
Zakrzewska. Nasze recytatorki spisały się bardzo dobrze i choć nie prze-
szły do finału wojewódzkiego to uplasowały się w czołówce swoich grup 
wiekowych, gdzie Joasia i Amelka zdobyły trzecie miejsca. Gratulujemy.

KK

Nagrody główne otrzymali: 
Amelia Gładysz - Szkoła Podstawowa nr 2                          
im. Boh. Westerplatte w Karczewie,
Joanna Konwicka - Zespoł Szkolno-Przed-
szkolny im J. Kukuczki w Sobiekursku,
Oliwia Zakrzewska - Publiczne Gimnazjum 
im. Bolesława Prusa w Karczewie.

Nagrody gminne otrzymali:

I grupa wiekowa – uczniowie klas I-III.
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II             
w Otwocku Wielkim -
Urszula Gawryś i Maja Lewandowska; 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Miko-
łajczyka w Nadbrzeżu -
Gabriela Latoszek; 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Boh. Wester-
platte w Karczewie: 
Marta Broniszewska, Maria Trzaskowska, 
Wiktoria Brzezińska; 
Szkoła Podstawowa im. Batalionów 
Chłopskich w Glinkach - 
Kasia Górska i Oliwia Pałyska; 
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jerze-
go Kukuczki w Sobiekursku - 
Martyna Masna, Julia Szostak, Maja Sero-
czyńska i Maria Michalak.
II grupa wiekowa – uczniowie z klas IV – VI.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku 
Wielkim -
Klaudia Tobiasz; 
Szkoła Podstawowa w Nadbrzeżu -
Zuzanna Wojciechowska i Gabriela Deczewska;
Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie -
Barbara Rosłaniec; 
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku - 
Marta Burkowska.
III grupa wiekowa – uczniowie Gimnazjum – 
Katarzyna Imioła.

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich laureatów. Foto Krzysztof Kasprzak
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Janek Stokowski to wspaniały muzyk akordeonista, ale rów-
nież wokalista zakochany w warszawskiej tradycji, a głównie 
w dawnych szlagierach wykonywanych przez kapele podwór-
kowe. Pochodzi z muzykalnej rodziny. Jego mama Kazi-
miera, choć obecnie ma już 80 lat, do dziś śpiewa w chórze 
kościelnym. Jest uczeniem mistrza Stanisława Mierzejew-
skiego, szlify akordeonisty zdobywał w ognisku muzycznym                                 
w Grodzisku Mazowieckim, gdzie dyrektorem był wtedy Fe-
liks Dzierżanowski. Łącznie dał ponad 1000 koncertów wy-
stępując z różnymi zespołami i w różnych miejscach. Na stałe 
współpracuje z zespołem Viva Band i znakomitą rosyjską wo-
kalistką Fainą Nikolas. Wydawnictwo muzyczne Folk wydało 
pierwsze dwie płyty z serii „Harmoszka Gra”. Jest pasjonatem 
i wykonawcą muzyki Tadeusza Wesołowskiego.
Janek Stokowski w Karczewie wystąpił z grającym na perkusji 
Januszem Staszkiem, klarnecistą Adamem Przybyłkiem oraz 
grającym na banjoli i śpiewającym Maciejem Klocińskim.
Orkiestra rozpoczęła koncert wiązanką walczyków warszaw-

skich, wśród których usłyszeliśmy takie utwory, jak: Warsza-
wa da się lubić”, „Na prawo most, na lewo most”, „Jak przy-
goda – to tylko w Warszawie”.
Muzycy zaprosili karczewską publiczność do wycieczki 
„Czerwonym autobusem” po starej Warszawie. Piosenką                    
i wierszem starali się pokazać atmosferę Pragi czy Kercelaka 
na Woli i im się to w pełni udało. Koncert bardzo się podobał, 
dowodem czego było śpiewanie wielu warszawskich szlagie-
rów wspólnie z publicznością, która tym razem dość licznie 
przybyła na koncert.
Na zakończenie koncertu publiczność została zaproszona na 
kolejne muzyczne spotkanie w Piwnicy pod Barankiem. Tym 
razem będzie to „Wiosenne Jazzowanie”. Na karczewskiej 
scenie muzycznej wystąpi zespół „Fryderyk Babiński Band” 
oraz Irena Gałązka wybitna wokalistka śpiewająca prawie we 
wszystkich krajach Europy, w USA i Kanadzie.

 KK

Janek Stokowski i jego orkiestra
Któż nie lubi starych warszawskich szlagierów. Tacy wykonawcy jak Stanisław Grzesiuk, Stasiek 
Wielanek, Praska Kapela Podwórkowa, czy najstarsza z kapel podwórkowych Orkiestra z Chmiel-
nej mają stałe miejsca w sercach wielu Polaków. Wśród tych znanych i lubianych warszawskich 
wykonawców jest również Janek Stokowski, który 24 marca koncertował ze swoją orkiestrą w kar-
czewskiej Piwnicy pod Barankiem.

Wyróżnienia otrzymali:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim: Julita Szeląg, Aleksandra Lemieszka, Julia Kryglicka.
Szkoła Podstawowa w Nadbrzeżu: Roksana Białek, Marika Piskorska, Piotr Tylkowski, Zuzanna Moczulska, Wiktoria Molak.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie: Kamil Kasprzak, Zuzanna Skoczek, Gabriela Kacperek, Natalia Bąk, Karolina 
Kamińska, Jakub Kasprzak.
Szkoła Podstawowa w Glinkach: Żaneta Żelechowska, Franciszek Podgórzak, Maja Łostowska, Aleksandra Żajewska.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku: Marta Szostak, Zosia Wysmułek, Diana Kormych, Zofia Bąk, Krystian 
Płochowski, Julia Skiba, Julia Szostak, Julia Walicka.
Publiczne Gimnazjum w Karczewie: Natalia Kuźmińska i Małgorzata Trzaskowska.
 

Janek Stokowski i jego orkiestra. Foto. Krzysztof KasprzakJanek Stokowski lider zespołu. Foto. Krzysztof Kasprzak
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Uroczystość prowadziły prezes Alicja Kozłowska oraz wiceprezes klubu Ani-
ta Frączak. Współgospodarzem uroczystości była dyrektor MGOK Anna Za-
krzewska. Na uroczystość przybyło liczne grono gości, a wśród nich Burmistrz 
Karczewa Władysław Dariusz Łokietek, Przewodnicząca Rady Miejskiej Da-
nuta Trzaskowska proboszcz parafii p.w. św. Wita ks. Andrzej Sobczyk, Skarb-
nik Gminy Karczew Małgorzata Pajek, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół 
Karczewa Zygmunt Okoński oraz przedstawicielki Klubu Seniora z osiedla 
Ługi. Szczególnie serdecznie przywitano seniorki klubowe panie: Zofię Ol-
szanko, Marię Sychowiec i Danutę Rozenblicką.
Uroczyste spotkanie wielkanocne rozpoczęto życzeniami, które seniorom zło-
żyli Burmistrz Karczewa, Przewodnicząca Rady Miejskiej oraz ksiądz Andrzej 
Sobczyk, który poprowadził krótką modlitwę.
Składając życzenia zebranym Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Trza-
skowska powiedziała między innymi – życzę Państwu, w związku z nadcho-
dzącymi świętami, których symbolem jest odradzające się życie, odradzająca 
ufność w Zmartwychwstanie Chrystusa, ufność w drugiego człowieka i dobro, 
które powinno nas otaczać - niech te święta będą dla Państwa radosne, niech 
dadzą dużo siły do pokonywania wszelkich trudności i zaowocują radością                
w życiu.
Dla seniorów miłą niespodziankę przygotowali uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Karczewie. Grupa uczniów  z klasy IIIe oraz IVc, pod kierunkiem 
nauczycielki Agnieszki Zakrzewskiej, zaprezentowała widowisko słowno mu-
zyczne o wiośnie.
Po przedstawieniu przyszedł czas na spróbowanie przygotowanych pyszności 
czyli tradycyjnego, świątecznego białego barszczu z jajeczkiem i białą kiełba-
ską, przepysznych karczewskich wędlin oraz smakowitych ciast. Świąteczna 
atmosfera sprzyjała rozmowom, które oscylowały głównie wokół rodziny i za-
jęć przedświątecznych.
Trzeba podkreślić, że Klub Seniora działający przy MiejskoGminnym Ośrodku 
Kultury stara się systematycznie swoim członkom proponować różne atrakcje. 
W tym roku odbyła się w styczniu zabawa karnawałowa, w lutym spotkanie 
ostatkowe, w marcu był wyjazd do teatru, a w maju będzie wycieczka do Au-
gustowa, Suwałk i Wilna.

KK

Klub Seniora, ma już osiem lat. Na początku kwietnia zarząd 
klubu zorganizował dla swoich członków spotkanie wielka-
nocne. Spotkanie odbyło się w sali widowiskowej karczewskie-
go MGOKu. 

Spotkanie wielkanocne w Klubie Seniora

Spotkanie wielkanocne rozpoczęto modlitwą. Foto. Krzysztof Kasprzak

Do akcji, oprócz organizatorek, czyli pań 
z Klubu Kobiet, włączyli się pracowni-
cy Urzędu Miejskiego w Karczewie, gdzie 
w holu na parterze ustawione zostało spe-
cjalne pudło z hasłem akcji i oznaczeniem 
celu zbiórki. Akcja została wsparta również 
przez karczewskie firmy: Wytwórnię Farb 
Artystycznych pana Andrzeja Otockiego oraz 
firmę Enpap pana Piotra Niedziółki. Zebra-
ne materiały zostały przekazane dzieciom 
10 kwietnia. Oprócz zebranych materia-
łów szkolnych i plastycznych panie z Klubu 
Kobiet przygotowały dla wszystkich dzieci 
z oddziału neurologiczno rehabilitacyjnego 
paczki ze słodyczami.
Dzieci swoim darczyńcom podziękowały 
kolorowymi laurkami, a dyrekcja szkoły spe-
cjalnymi dyplomami. W imieniu obdarowa-
nych wszystkim darczyńcom przekazujemy 
serdeczne podziękowania.

KK

Pod takim hasłem Klub Kobiet z Kar-
czewa zorganizował zbiórkę arty-
kułów szkolnych i plastycznych dla 
dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych 
w Zagórzu gm. Wiązowna. Główny-
mi beneficjentami tej zbiórki były 
dzieci przebywające na oddzia-
le neurologiczno – rehabilitacyj-
nym. Akcja trwała od 30 marca do 
7 kwietnia i przerosła najśmielsze 
oczekiwania.

POMALUJ 
NASZ ŚWIAT NA 

ŻÓŁTO I NA 
NIEBIESKO

Ponieważ program był o wiośnie - nie zabrakło Marzanny. Foto. Krzysztof Kasprzak
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Flis Festiwal 13-14.05.2017
13 - 14 maja zapraszamy Mieszkańców Gminy Karczew na Flis Festiwal - Spotka-
nie Kultur Nadrzecznych. Głównym celem wydarzenia jest pokazanie publiczności 
Urzecza, zapomnianego do niedawna mikroregionu etnograficznego, związanego               
z Wisłą i handlem wiślanym, flisakami, a także osadnictwem olęderskim. W czasie 
festiwalu prezentowane są repliki łodzi wiślanych: szkut, batów i pychówek, odby-
wają się warsztaty szkutnicze, kowalskie, wikliniarskie, tkackie, garncarskie, 
organizowane są biegi i parady łodzi. Uroczyste otwarcie w bindudze z udziałem 
flisaków i zaproszonych gości w Gassach w sobotę, 13 maja o godzinie 12.00. 

Szwedzi w Otwocku Wielkim czyli Potop w Pałacu Bielińskich
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na doroczną, majową Imprezę Historycz-
ną, która odbedzie się 13 i 14 maja. Uwaga, w tym roku jest to tydzień 
przed Europejską Nocą Muzeów! Cała reszta nie ulega zmianie. Jak co 
roku czeka Państwa mnóstwo dobrej zabawy, pokazy piesze i konne, gry                
i zabawy dla dzieci, muzyka z epoki, wojskowe obozowisko z XVII wieku, 
a także Nocna Bitwa w sobotę (która stała się już naszym wyróżnikiem na 
mapie imprez historycznych) i niedzielna potyczka w południe.

12.00 Otwarcie obozowiska wojskowego XVII w. Zwiedzanie obozu, pokazy 
musztry oddziałów wojskowych, pogadanki o wojskowości dawnej, prezenta-
cja broni i wyposażenia XVII – wiecznego żołnierza wojsk autoramentu pol-
skiego i zagranicznego. 
14.00 Salwa na otwarcie wydarzenia/prezentacja przybyłych grup
od 14.00 Pokazy Konne. Pokaz XVII w. musztry i kunsztu wojskowego. Poka-
zy broni białej. Prezentacje rzemieślników. Gra terenowa.
od 15.00 Gry i zabawy plebejskie dla zwiedzających (m.in. kuglarstwo, szer-
mierka dla dzieci, zawody łucznicze, gra terenowa)
15.15 – 15.45 Pokaz muszkieterski
16.00 – 16.30 Pokazy konne
16.45 – 17.15 Pokazy broni białej
17.30 – 19.00 Pokazy konne
20.00 - 21.00 Wielka Bitwa o Pałac Bielińskich w Otwocku Wielkim, która 
przy huku dział i muszkietów oraz szczęku szabel stoczona będzie.
21.00 – 22.00 Spotkanie i pogadanki z widzami

10.00 Rozpoczęcie drugiej części wydarzenia
10.10 – 10.50 Pokazy oddziałów wojskowych
12.00 – 13.00 Potyczka dwóch zwaśnionych wojsk 
14.00 Zakończenie imprezy salwą z muszkietów

Dodatkowo: 
Gra terenowa. W trakcie wydarzenia muzyka na 
żywo w wykonaniu zespołu Fleurdelis.  Prezenta-
cja: stroje, broń i wyposażenie żołnierza z XVII 
w. Stoiska rzemieślników oparte o ramy czasowe 
XVII w., stragany (jarmark przedmuzealny), sto-
iska promocyjne instytucji publicznych, zabawy 
dla dzieci (animacje, konkursy z nagrodami), tur-
niej szabli bojowej, turniej łuczniczy.

13.05.2017 (sobota) 14.05.2017 (NIEDZIELA)

CO NAS CZEKA W MAJU?

Zapraszamy do uczestnictwa w obchodach 03.05.2016 r. w Karczewie. Tradycyjnie, 
pod Pomnikiem Orła Białego odbędą się główne uroczystości. Spotkanie na Skwe-
rze poprzedzone zostanie mszą w kościele pw. św. Wita w Karczewie.
Porządek obchodów:
12.00 - Uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny z udziałem Orkiestry Dętej OSP 
Karczew w Kościele Parafialnym p.w. Św. Wita w Karczewie. 
13.00 - Uroczystości Patriotyczne przed Pomnikiem Orła Białego na Rynku Zyg-
munta Starego w Karczewie prowadzone przez uczniów z Zespołu Szkół w Karcze-
wie. 

226. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 03.05.2017 r.
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W sobotę 1 kwietnia na trasie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego odbyła się już VII edycja Bie-
gu Szlakami MPK na 10 km. Poza biegiem głównym, imprezie towarzyszyły biegi dla dzieci na dy-
stansach 100 i 250 m. 
Już na kilka dni przed zawodami było wiadomo, że bieg może 
być rekordowy – na liście startowej widniało ponad 100 zawod-
ników. Niespodzianki nie było – na starcie sobotniego biegu za-
meldowało się około 120 osób.
Jako pierwsze wystartowały dzieci. Najmłodsi biegacze starto-
wali w dwóch kategoriach: przedszkolaki na dystansie 100 m. 
oraz uczniowie I i II klas szkół podstawowych na dystansie 250 
m. Wszyscy zostali udekorowani medalami, a najlepsza trójka                    
w każdej kategorii otrzymała pamiątkowe puchary. 
Bieg główny wystartował o godzinie 11.20. Zwycięzcy, prze-
biegnięcie dystansu 10 km zajęło 38:32 min. Na zawodników na 
mecie czekali Burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokie-
tek, Sekretarz Gminy Karczew - Krzysztof Szczegielniak oraz 
Dyrektor MOSiR - Artur Seredyn, wręczając im pamiątkowe 
medale. Po ukończeniu biegu przez wszystkich zawodników 
rozpoczęła się dekoracja zwycięzców. Impreza zakończyła się 
wspólną biesiadą przy grillu.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy osiągniętych rezulta-
tów i serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie.

JS

VII raz pobiegli trasą Mazowieckiego Parku Krajobrazowego

WYNIKI BIEGU DLA DZIECI:

Kategoria Dziewcząt 5-6 lat: 
1. Zaręba Zosia; 
2. Czajkowska Karolina; 
3. Miros Marysia;

Kategoria Dziewcząt 7-9 lat:
1. Olszak Daria; 
2. Zagrabska Inez; 
3. Kwiatkowska Alicja;

Kategoria Chłopców 5-6 lat:
1. Trzaskowski Jaś; 
2. Sielski Michał; 
3. Musiałek Ksawery;

Kategoria Chłopców 7-9 lat:
1. Sobota Konstanty; 
2. Galant Aleks; 
3. Krupniewski Julian;
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Wyniki Open:
I miejsce Kuśmierz Sylwester          38 : 32  
II miejsce Lamparski Zbigniew          39 : 27
III miejsce Nowak Arkadiusz            40 : 57  

Wyniki Open Kobiet:
I miejsce Śliwiak Justyna                    43 : 05  
II miejsce Bondara Sylwia                  47 : 06  
III miejsce Lewandowska Karolina   48 : 10 

Wyniki Open Mieszkańców G. Karczew
- Mężczyźni:
I miejsce Basaj Piotr                           46 : 49 
II miejsce Kotowicz Tadeusz             51 : 23
III miejsce Zduniak Dariusz               53 : 44

Wyniki Open Mieszkańców G. Karczew
- Kobiety:
I miejsce Struska-Gątkowska  Anna  48 : 56 
II miejsce Popiel Ewa                            56 : 14 
III miejsce Witak Dominika                  61 : 25 

WYNIKI BIEGU OPEN:

IV BIEG WĄSKOTOROWY
Serdecznie zapraszamy wszystkich sportowców, amatorów biega-

nia, nordic walkingu i miłośników kolejnictwa na IV edycję Biegu Wą-
skotorowego.

III Bieg Wąskotorowy był biegiem jedynym w swoim rodzaju. W ubiegłym roku na star-
cie biegu głównego staneło ponad 160 zawodników. Biegli ludzie starsi, młodzież, 
dzieci, całe rodziny, amatorzy i zawodowi biegacze. Było także wielu debiutantów 

na 10-kilometrowej trasie. I wszystkim udało się w radosnej, a przede wszystkim 
jednoczącej atmosferze dotrzeć do mety. A jak będzie w tym roku? 

Zgłoszeń należy dokonywać za pośrednictwem formularza 
zgłoszeniowego, który dostępny będzie na stronie: www.akwi-
nata.edu.pl do 19 kwietnia lub w biurze zawodów 22 kwietnia 
w godzinach wydawania numerów startowych.

PROGRAM BIEGU:
Godz. 8.30 – 13.00: Wydawanie numerów startowych, w ka-
tegoriach: Wąska Dycha, Trójka po torze, Nordic Walking
Godz. 8.30 – 11.55: Wydawanie numerów startowych w bie-
gach dla dzieci rozgrywanych na ulicy Piotra Skargi, na dy-
stansach 50m, 150m, 400m
Godz. 12.00: Start Dzieci NAJMŁODSZYCH na dystansie 50m
Godz. 12.15:  Start Dzieci  na dystansie 150m
Godz. 12.30:   Start Młodzików, na dystansie ok. 400m
Godz. 13.00 – Zbiórka w siedzibie biura zawodów, przejazd 
podstawionymi autokarami na start (dla wszystkich kategorii)
Godz. 14.03 – Start dla kategorii Wąska Dycha
Godz. 14.15 – Start dla kategorii  Trójka po Torze

Godz. 14.03 – Start dla kategorii Nordic Walking.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
Biegi dla dzieci – rozgrywane na ul. Piotra 

Skargi w następujących kategoriach

Bieg najmłodszych –  (roczniki 2016, 2015, 

2014, 2013) –  50m

Bieg dzieci  – (roczniki 2012, 2011, 2010, 

2009) – 150m

Bieg młodzików – (roczniki 2008 – 2007, 

2006 – 2005)  – ok. 400m
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Rozpocznij bezpiecznie nowy sezon rowerowy
Wraz z nadejściem wiosny rozpoczął się sezon na rower. Zanim 
jednak rowerzyści wsiądą na swoje jednoślady, powinni odpo-
wiednio przygotować swój sprzęt do jazdy. Bezpieczeństwo na 
drodze to podstawa.
Bądź widoczny i przygotowany!
Jeżdżąc na rowerze zawsze musimy pamiętać o zapewnieniu sobie odpowiedniej 
widoczności. Przede wszystkim upewnij się, że twój rower ma przednie i tylne 
światło. Warto też się zabezpieczyć w odblaskowy element ubioru – może to być 
kamizelka, ale też obręcz na rękę lub nogę. Chodzi o to, aby światła samochodu 
odbijały się od materiału i sygnalizowały kierowcy pojazdu o obecności rowerzysty. 
W ramach kontroli stanu roweru, warto sprawdzić ciśnienie powietrza w kołach, 
działanie hamulców, łańcucha i przerzutek. Warto też zainwestować w dzwonek                   
i kask, chociaż nie są one obowiązkowe. 

Najpierw piesi, potem rowerzyści!
Jeżdząc po drogach spotykamy na swojej drodze kierowców, poruszając się po 
ulicach i chodnikach - musimy przede wszystkim pamiętać o pieszych. Obecnie                      
w wielu miastach stworzono specjalne pasy lub ścieżki dla rowerzystów, ale wciąż 
w wielu miejscach jesteśmy skazani na poruszanie się po chodniku. Warto, więc 
pamiętać, że na chodniku to piesi mają pierwszeństwo! Rowerzysta może poruszać 
się po chodniku, kiedy opiekuje się dzieckiem do 10 roku życia, kiedy prędkość 
dozwolona na drodze jest większa niż 50 kilometrów na godzinę, a chodnik ma co 
najmniej dwa metry, lub kiedy pogoda zagraża osobie jadącej na rowerze. 

Nie daj szansy złodziejowi - ozna-
kuj swój rower! Ruszyła akcja 
znakowania rowerów. Głównym 
celem projektu jest możliwość 
identyfikacji właściciela w przy-
padku odzyskania skradzionego 
roweru, a tym samym ogranicze-
nie zjawiska kradzieży rowerów 
poprzez nanoszenie cech identyfi-
kacyjnych na rowery.

OZNAKUJ SWÓJ
 ROWER!

Procedura programu polega na wy-
grawerowaniu specjalnym przyrzą-
dem typu „engrawer”, oznaczenia 
składającego się z liter i cyfr oraz re-
jestracji w bazie danych Policji. Każdy 
oznakowany rower zostanie opatrzony                               
w widocznym miejscu naklejką samo-
przylepną informującą o dokonaniu 
oznakowania roweru. 

OZNAKOWANIE ROWERÓW: odbywa 
się w Komendzie Powiatowej Policji 
w Otwocku (tel. 22 779-40-91), Komi-
sariatach Policji w Józefowie (tel. 22 
789-21-07) i Karczewie (tel. 22 780-
65-77). Prosimy o wcześniejsze tele-
foniczne umówienie znakowania.

Bezpłatna Wypożyczalnia Rowerowa
8 kwietnia ponownie ruszyła bezpłatna Wypożyczalnia Rowerowa. Punkt Obsługi Rowerzysty mieści się przy hali 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie przy ul. Boh. Westerplatte. Wypożyczalnia jest czynna przez 
siedem dni w tygodniu w godzinach: 9.00-18.30

Dodatkowo dla wszystkich amatorów aktywnego spędzania wol-
nego czasu stworzona została aplikacja mobilna na telefon ko-
mórkowy, która pozwala poznać najciekawsze zakątki turystyczne 
naszej gminy. Aplikacja prócz opisu zabytków i miejsc godnych 
zobaczenia posiada funkcjonalności umożliwiające wyznaczanie 
tras zwiedzania w oparciu o kryterium czasu wycieczki czy też dłu-
gości. Aplikacja mobilna dostępna jest na stronie www.karczew.pl               
w zakładce TURYSTA.

Pamiętaj o przepisach, zachowaj ostrożność!
Poruszając się po ulicach, musimy stosować się do przepisów prawa adekwatnych 
dla danej drogi. Pamiętajmy, że nieznajomość prawa nie zwalnia z przestrzegania 
go. Jeśli jeżdżąc po ulicy spowodujemy wypadek, odpowiemy za niego bez wzglę-
du na to, czy świadomie złamaliśmy przepisy. Jeżdżąc po ulicach musimy też za-
chowywać się w sposób przewidywalny, odpowiedzialny i sygnalizować planowa-
ne manewry. 
Podobnie jak przy prowadzeniu samochodu, musimy stosować się do zasady ogra-
niczonego zaufania wobec innych użytkowników drogi. Jeśli jedziemy po ścieżce 
lub chodniku - przechodzimy po pasach, jeśli jedziemy jednak ulicą nie powinni-
śmy zjeżdżać z jezdni i korzystać z przejścia dla pieszych. 

JS
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MKS KARCZEW w 1/8 Finału Mistrzostw Polski 
w Piłce Ręcznej Juniorek Młodszych

W dniach 8-9.04.2017 r. odbyły się rozgrywki 1/16 Finału Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Juniorek Młod-
szych. Stawką zawodów był awans do 1/8 Finałów. 

W turnieju, którego MKS Karczew było gospodarzem za-
grały jedne z najlepszych dziewczęcych drużyny w Pol-
sce. Do Karczewa przyjechały takie zespoły, jak: Olimp 
Grodków, Polonia Kępno i Orlik Reszel. Nasze piłkarki 
wygrały wszystkie 3 mecze. Z LUKS Orlik Reszel 48:15, 
z KKS Polonia Kępno 37:24, a w meczu finałowym dziew-
częta z MKS Karczew pokonały w pięknym stylu swoje 
rówieśniczki z UKS Olimp Grodków 38:15 i awansowały 
z 1 miejsca do 1/8 Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych.
W dniach 22-24.04.2016 r. w Karczewie rywalizować 
będą z EUCO – UKS Dziewiątka Legnica, MKS Kusy 
Szczecin, UKS ROXA Lublin. Zapraszamy!

JS

Pokonać strach - Liliana Fabisińska 
Szkółka jeździecka „Kopytko” to miejsce, 
gdzie dzieci nie tylko uczą się galopować i ska-
kać przez przeszkody, ale też pielęgnują kucy-
ki, zawierają nowe znajomości i przeżywają 
szalone przygody. Bohaterki tej serii dzieli 
prawie wszystko, a łączy miłość do koni. Czy 
to wystarczy, żeby stały się naprawdę zgraną 
paczką? Michasia i Hania radzą sobie coraz 
lepiej: nie jeżdżą już na lonży, lecz kręcą koła 
po placu. Olga odbywa poważną rozmowę                            
z rodzicami i z pomocą instruktorki podejmu-
je ważną decyzję. Do grupy dołącza Weronika, 
przyjaciółka Michalinki. Czy uda jej się szybko 
nadrobić zaległości i zyskać sympatię nowych 
koleżanek?

BIBLIOTEKA POLECA:
Zagadka w bieli - J. Jefferson Farjeon
Koszmar w pociągu, choć może okazać 
się wielki, będzie niczym w porówna-
niu z tym, który kryje się w tym domu. 
Czy pociąg nie powinien być bezpiecz-
nym schronieniem dla pasażerów, 
których dalszą podróż uniemożliwiła 
śnieżyca? Nie w Zagadce w bieli. W wi-
gilijny wieczór w pobliżu wioski Hem-
mersby śnieżyca zatrzymuje pociąg. 
Kilkoro pasażerów odnajduje schro-
nienie w porzuconym domu. Ktoś 
jednak już rozpalił w kominku i nakrył 
do podwieczorku, mimo że dom jest 
pusty. Uwięzieni pasażerowie próbują 
odkryć sekrety tego miejsca, gdy nie-
spodziewanie uderza zabójca... 
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