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SKŁAD ZARZĄDÓW OSIEDLI 2019 - 2023

O S I E D L E  N R  1
ulice: Boh. Powstania Listopadowego, Chłopickiego, Ignace-
go Prądzyńskiego, Joachima Lelewela,  Maurycego  Moch-
nackiego,  Niemcewicza, Ordona, Piotra Wysockiego, Pod-
chorążych, Redutowa. 
Przewodnicząca: Monika Piórkowska 
Członkowie: Magdalena Trzaskowska, Agata Rabantek, 
Monika Kozłowska, Robert Lemieszka, Mariusz Okoński

O S I E D L E  N R  2 
ulice: Franciszka Bielińskiego, Rynek Zygmunta Starego, Wi-
dok, Janusza Kusocińskiego, Jakuba Winczakiewicza, Romu-
alda Traugutta, Boh. Powst. Styczniowego, Ireny Maciejew-
skiej, Częstochowska.
Przewodniczący: Konrad Skwara 
Członkowie: Lidia Kolator, Kinga Markowska, Wiesława                     
Olszanka, Wojciech Trzaskowski

O S I E D L E  N R  3 
ulice: Górna, Karczówek, Kwiatowa, Ludwika i Jana Trza-
skowskich, Łąkowa, Ogrodowa, Przechodnia, Spokojna, Świ-
derska, Warszawska, Wiślana.
Przewodniczący: Mariusz Cacek 
Członkowie: Piotr Żelazko, Bogumiła Wojciechowska

O S I E D L E  N R  4 
ulice: Adama Mickiewicza , Akacjowa,  Anielin,  Armii  Krajo-
wej,  Brzozowa, Ciepłownicza,  Czerwona  Droga, Dojazd, Ja-
godne,  Kolejkowa, Ks. Władysława Żaboklickiego, Podlaska, 
Przemysłowa, Stare Miasto, Torfy, Wschodnia, Zakolejkowa.
Przewodnicząca: Aneta Tatarenko                           
Członkowie: Marianna Marton, Maciej Trzaskowski

O S I E D L E  N R  5 
ulice: Bohaterów Westerplatte, Fryderyka Chopina, Henryka 
Sienkiewicza, Henryka Sucharskiego, Hubala, Hugona Kołłą-
taja, Jana Matejki, Juliusza Słowackiego, Krakowska, Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego, Ks. Stanisława Brzóski, Mikołaja 
Kopernika, Marii Skłodowskiej, Marszałka Józefa Piłsudskie-
go, Otwocka, Partyzantów, Różana, Słoneczna, Stanisława 
Moniuszki, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego.
Przewodnicząca: Alicja Zaron  
Członkowie: Małgorzata Spirowska, Małgorzata Kowalska

O S I E D L E  N R  6
ulice: Gołębia, Jana Krzewniaka, Krótka, Leśna, 
Ochotników, Tadeusza Kościuszki, Wierzbowa.        
Przewodnicząca: Urszula Zdziarska 
Członkowie: Barbara Dąbrowska, Elżbieta Gołę-
biewska, Danuta Osińska

O S I E D L E  N R  7
ulice: Bednarska, Kościelna, Ks. Kard. Stefana Wy-
szyńskiego, Piaski, Rzemieślnicza, Sosnowa, Stolar-
ska, Ślepa, Ślusarska, Zatylna, Złotnicza.
Przewodnicząca: Urszula Bodalska
Członkowie: Wiesława Kamińska, Monika Rzeszo-
tek, Anna Lech, Wiesława Strzyżewska

O S I E D L E  N R  8
ulice: Generała Andersa, Generała Józefa Bema, 
Generała St. Grota Roweckiego, Generała Włady-
sława Sikorskiego, Generała Zygmunta Maczka.
Przewodniczący: Artur Sierański   
Członkowie: Jadwiga Podstolska, Dawid Bielak,
Jolanta Bajerowska-Nowicka 

O S I E D L E  N R  9
ulice: Bolesława Prusa, Czesława Miłosza, Gen. Jó-
zefa Hallera, Jana Kochanowskiego, Ks. Bp. Igna-
cego Krasickiego, Ks. Bp. Władysława Miziołka, Ks. 
Jerzego Popiełuszki, Leopolda Staffa, Mikołaja Reja,  
Wąska, Zakątek, Zaułek, Zbigniewa Herberta.
Przewodniczący: Mirosław Nejman  
Członkowie:  Monika Paszkowska, Paweł Janiszew-
ski, Rafał Szubiński

Zakończył się cykl zebrań osiedlowych, 
podczas których Mieszkańcy Karczewa 

wybierali nowe zarządy. 
Poniżej przedstawiamy Państwu 

nowo wybranych przewodniczących 
oraz członków zarządów poszczególnych 

osiedli kadencji 2019 - 2023.
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Szanowni Czytelnicy
Styczeń i początek lutego obfitowa-
ły w szereg ważnych przedsięwzięć               
w Gminie Karczew. Corocznym waż-
nym wydarzeniem jest Jubileusz 
50-lecia ślubu par małżeńskich z na-
szej gminy. Tym razem uroczystość 
tą obchodziło 11 par. Zapraszam do 
zapoznania się z relacją z tej ważnej 
uroczystości. Warto również po-
znać tych, którzy mają szczęście żyć 
ze sobą jeszcze dłużej. W numerze 
prezentujemy informacje z wizyty 
Burmistrza Karczewa z gratulacjami                  
u par obchodzących 60. i 69. roczni-
cę zawarcia związku małżeńskiego.  
Przedstawiamy także relację z pierw-
szej w tym roku Sesji Rady Miejskiej, 
podczas której podjęto kilka waż-
nych decyzji. Rada uchwaliła m.in. 
nowe stawki opłat za odprowadza-
nie odpadów komunalnych, czy też 
stawki za zajęcie pasa drogowego. 
Obniżono również kryteria docho-
dowe kwalifikujące Mieszkańców do 
przydziału lokalu w zasobie mieszka-
niowym budowanym przez KPEC Sp. 
z o.o.
Rodzicom mającym dzieci w wieku 
przedszkolnym przekazujemy bar-
dzo ważny terminarz rekrutacji do 
przedszkoli i szkół podstawowych. 
Prosimy o zapoznanie się ze wskaza-
nymi tam datami i ich bezwzględne 
przestrzeganie. Pilnowanie termi-
narza spowoduje, że będzie moż-
na spokojnie udać się na wakacje                        
z gwarancją posiadania od września 
miejsca w wybranej placówce. 
Mieszkańcom Karczewa prezentu-
jemy jeszcze raz składy wszystkich 
Zarządów Osiedli wraz z ich Prze-
wodniczącymi. Podajemy również 
wykaz ulic należących do danego 
osiedla. Ułatwi to zapewne kontakt 
Mieszkańcom poszczególnych ulic                
z ich przedstawicielami w sprawach 
swoich osiedli.

Redaktor Naczelny
Krzysztof Szczegielniak
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Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad radni 
przystąpili do procedowania projektów uchwał.
Rada podjęła uchwałę w sprawie zasad wnoszenia obywa-
telskiej inicjatywy uchwałodawczej. Uchwała ta zastąpiła 
Uchwałę Nr XVIII/118/2019 Rady Miejskiej w Karczewie                   
z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zasad wnosze-
nia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w związku 
z potrzebą dokonania w treści uchwały nowych zmian zgło-
szonych przez nadzór prawny, w wyniku ukształtowania 
poglądów w zakresie zasad wnoszenia obywatelskiej inicja-
tywy uchwałodawczej. Uchwała w sprawie zasad wnoszenia 
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej daje Mieszkańcom 
możliwość aktywnego uczestnictwa w podejmowanych przez 
Radę i Burmistrza działaniach na rzecz Gminy Karczew.
Zmieniono uchwałę w sprawie akceptacji kryteriów i trybu 
wynajmu mieszkań wybudowanych przez Komunalne Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Karczewie 
z finansowaniem zwrotnym Banku Gospodarstwa Krajowego. 
W związku z podwyżką płacy minimalnej, która od 1 stycznia 
2020 r. wynosi 2600 zł brutto obniżono kryteria dochodowe 
kwalifikacji najemców o przydział lokalu w zasobie miesz-
kaniowym realizowanym przez KPEC Sp. z o.o., określone 
w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego. Średni miesięczny dochód przypadający 
na jedną osobę w gospodarstwie domowym, w dniu zawarcia 

umowy o partycypację i w dniu zawarcia umowy najmu loka-
lu, nie może być niższy niż:
• 95% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
• 85% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
• 80% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
• 75% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
• 60% w pięcioosobowym gospodarstwie domowym,
najniższego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o minimal-
nym wynagrodzeniu za pracę.
Rada ustaliła także wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach pu-
blicznych rada gminy ustala dla dróg, których jest zarządcą, 
wysokość stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego. Z uzasad-
nienia uchwały wynika, że wyższe stawki wpłyną na lepszą 
organizację robót w pasie drogowym i skrócą czas ich prowa-
dzenia zwłaszcza, że stawki opłat nie były podwyższane od 
2004 roku.  
Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na 
cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzy-
maniem i ochroną dróg, dotyczące:
1. prowadzenia robót w pasie drogowym (za zajęcie 1m2 

za każdy dzień):
• przy zajęciu jezdni w wysokości 6,00 zł,
• przy zajęciu chodnika, ścieżki rowerowej, zatoki posto-

jowej w wysokości 4,00 zł,

Na 3 stycznia 2020 roku zwołana została XXIII Sesja Rady Miejskiej w Karczewie. Przed rozpoczę-
ciem władze gminy złożyły gratulacje obecnemu na sesji mieszkańcowi Gminy Karczew Dariuszowi 
Olszewskiemu z okazji wyboru na Posła na Sejm RP. Wręczono także I ligowym zawodniczkom MKS 
Karczew stroje sportowe ufundowane przez KPEC Sp. z o.o.

Pierwsza w tym roku 
Sesja Rady Miejskiej w Karczewie
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• przy zajęciu pozostałych elementów pasa drogowego,                       
w szczególności pobocza, pasa zieleni, parkingu w wysoko-
ści 3,00 zł.

Stawki te podwyższa się o 50 % przy całkowitym zajęciu 
jezdni.
Stawka opłaty za zajęcie 1m2  powierzchni pasa drogowego 
drogi gminnej w odniesieniu do obiektów i urządzeń infra-
struktury telekomunikacyjnej wynosi 0,20 zł za każdy dzień.
2.   umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruk-
tury technicznej w tym urządzeń infrastruktury teleko-
munikacyjnej niezwiązanych z potrzebami zarządzania dro-
gami lub potrzebami ruchu drogowego - za 1m2 powierzchni 
pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy 
umieszczonego urządzenia w wysokości 16,00 zł.
3.  umieszczania w pasie drogowym obiektów budowla-
nych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, za każdy dzień 
zajęcia 1m2:
• pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu 

budowlanego w wysokości 0,30 zł, z tym że w odnie-
sieniu do obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej 
w wysokości 0,20 zł;

• reklamy w wysokości 3,00 zł.
4.   zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w ce-
lach innych niż powyżej stawka opłaty za każdy dzień zaję-
cia 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej wynosi 
0,50 zł, z tym, że w odniesieniu do obiektów i urządzeń infra-
struktury telekomunikacyjnej w wysokości 0,20 zł.
Radni podjęli także uchwałę w sprawie wyboru metody usta-
lenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
stawki takiej opłaty. W związku z rosnącymi kosztami od-
bioru i zagospodarowania odpadów zachodzi konieczność 
uchwalenie nowej – wyższej stawki opłaty za gospodarowania 
odpadami komunalnymi.  
Ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi w wysokości:
• na terenie wiejskim Gminy Karczew (z wyłączeniem 

zabudowy wielorodzinnej) - 21,00 zł od jednej osoby 
zamieszkującej daną nieruchomość,

• na terenie zabudowy jednorodzinnej miasta Karczewa 
- 27,60 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieru-
chomość,

• w zabudowie wielorodzinnej Gminy Karczew - 33,86 zł 
od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość

Radni pomniejszyli o 5 zł opłatę za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowa-
nych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostu-
jących bioodpady.
Określono także miesięczne stawki opłaty podwyższonej za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku segregowania odpa-
dów komunalnych  

• na terenie wiejskim Gminy Karczew (z wyłączeniem 
zabudowy wielorodzinnej) - 42,00 zł od jednej osoby 
zamieszkującej daną nieruchomość,

• na terenie zabudowy jednorodzinnej miasta Karczewa 
- 55,20 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieru-
chomość,

• w zabudowie wielorodzinnej Gminy Karczew                               
- 67,72 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieru-
chomość.

Aby Gmina Karczew mogła realizować obowiązki wynikają-
ce z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w zakresie od-
bioru i zagospodarowania odpadów konieczne będzie pokry-
cie różnicy pomiędzy wpływami z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od mieszkańców gminy i kosztami 
realizacji zadania, wynikającymi ze złożonych ofert.
W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, Rada określiła wzór deklaracji o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których za-
mieszkują mieszkańcy.
Rada podjeła uchwałę w sprawie zaciągnięcia długotermino-
wej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do kwoty 2.626.354 
zł w 2020 roku przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji 
kolejnego etapu zadania pn. „Kompleksowa budowa i opra-
cowanie dokumentacji systemu wodno-kanalizacyjnego na 
terenach wiejskich Gminy Karczew”.
Rada zatwierdziła również plan kontroli Komisji Rewizyjnej 
na 2020 rok. W planie znalazły się kontrole:
• prawidłowości wydatkowania środków budżetowych 

przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury za rok 2019,
• umów w Urzędzie Miejskim w Karczewie zawartych              

w roku 2019,
• wykonania budżetu Gminy Karczew za 2019 rok oraz 

przygotowanie opinii i wniosku do RIO w sprawie abso-
lutorium dla Burmistrza Karczewa,

• realizacji uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmi-
strza Karczewa za 2019 rok,

• realizacji wydatków inwestycyjnych w roku 2020,
• Komisja zaplanowała także kontrole w Grupie Remon-

towej oraz w Komunalnym Przedsiębiorstwie Energety-
ki Cieplnej Sp. z o.o.

Zmieniono także Budżet Gminy Karczew na rok 2020 oraz  
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karczew.
Rozpatrując wnioski Mieszkańców dot. udzielenia bonifikaty 
z tytułu uiszczenia jednorazowej opłaty za przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, Rada 
utrzymała swoje wcześniejsze stanowisko i nie będzie podej-
mowała uchwały w tej sprawie.

 

Red. 
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FLASH INWESTYCYJNY

Zakończyła się budowa chodnika w pasie drogowym w miejscowości Kępa Nadbrzeska.                             
Odcinek o długości 70 m został wybudowany przez firmę Usługi Brukarskie Piotr Szczepanik. 
Koszt inwestycji wyniósł 39.968 zł. 
 

Chodnik w Kępie Nadbrzeskiej

Trwają roboty budowalne przy ul. Różanej. Przebudowa realizowana jest przy dofinansowa-
niu na poziomie 80% z Funduszu Dróg Samorządowych. Umowa na wykonanie inwestycji 
została podpisana z Konsorcjum firm P.H.U „TOWEMO” Monika Szczygieł oraz TOWEMO Sp. 
z o.o. do 30.06.2020 r. 

Przebudowa Westerplatte i Różanej

W Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie oddano do użytku nowe łazienki. W ramach przepro-
wadzonego remontu wymieniono glazurę, terakotę, drzwi, umywalki oraz sanitariaty. Koszt 
przedsięwzięcia to blisko 80.000 zł. 

Remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie 

W części budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie trwa remont na potrzeby utworzenia 
Centrum Usług Wspólnych. Utworzenie CUW ma na celu scentralizowanie obsługi finanso-
wej i organizacyjnej jednostek budżetowych gminy, co w konsekwencji przyniesie wymierne 
oszczędności. Przetarg na wykonanie remontu został rozstrzygnięty w grudniu 2019 roku. 
Umowa została podpisana z firmą WAS-BUD S.C. Piotr Wasążnik na kwotę 202.785,98 zł. 
Prace remontowe potrwają do 30.04.2020 roku. 

Powstaje Centrum Usług Wspólnych

Doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Miziołka
W 2019 roku zostało zaprojektowane i wybudowane doświetlenie przejścia dla pieszych               
w ciągu ul. Ks. Bpa Władysława Miziołka. Inwestycję wykonała firma ELPROJECT Polska                     
Sp. z o. o. Koszt inwestycji wynosił 20 295 zł brutto.
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DOFINANSOWANIE

W grudniu ubiegłego roku złożyliśmy wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa 
Mazowieckiego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Glinki. 
W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji planujemy wykonać nawierzchnię z mieszanki 
mineralno-bitumicznej o długości 420 m. Przewidywany koszt realizacji przedsięwzięcia wy-
nosi 221.557,71 zł, z czego wnioskowana dotacja wynosi 110.778,85 zł. Obecnie w Urzędzie 
Marszałkowskim trwa weryfikacja i ocena złożonych wniosków. 

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych 

Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłosił dwa konkursy, mające na celu pomoc gmi-
nom w realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Gmina Karczew złożyła w sumie 
cztery wnioski o dofinansowanie. Trzy wnioski zostały złożone w ramach programu „OSP-
2020” i dotyczą zakupów sprzętów specjalistycznych a także odzieży indywidualnej strażaka 
dla OSP Karczew, OSP Łukówiec oraz OSP Otwock Wielki. Złożono również jeden wniosek                  
w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2020” i dotyczy remontu strażnicy Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim. 

Programy: „Mazowieckie Strażnice OSP-2020” oraz „OSP-2020”

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury (aktualnie Centrum Kultury i Sportu w Karczewie) otrzy-
mał dofinansowanie z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach 
Programu Dotacyjnego „Niepodległa” w wysokości 58 000 zł. Jest to kolejny projekt (po „Je-
dynka Stacja Wolność” i „Stacja Konspiracja”), który realizowany będzie dzięki zaangażowa-
niu społeczności Szkoły Podstawowej Nr 1. #współczesnaniepodległa to projekt, który zasa-
dza się na inwersji czasowej od współczesności do niepodległości. Przed nami kilka wydarzeń, 
które w oryginalny sposób przeprowadzą nas od teraźniejszości do czasów Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Mamy nadzieję, że #współczesnaniepodległa spotka się z jeszcze większym za-
interesowaniem wśród Mieszkańców naszej Gminy, bo naprawdę będzie się działo!

#współczesnaniepodległa - dofinansowanie projektu

W ramach projektu „Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie” nasi najmłodsi 
Mieszkańcy zyskają wysokiej jakości sprzęt elektroniczny. Laptopy, tablety, nowoczesne urzą-
dzenia wielofunkcyjne, a także zestawy multimedialne.
Oprócz tego, w ramach projektu, odbywa się szereg zajęć dodatkowych dla dzieciaków, 
tj. laboratorium kodowania, zajęcia z robotyki, pokazy naukowe itp. Gmina współpracuje 
w tym projekcie z firmą Mały Inżynier.

Nowy sprzęt komputerowy dla SP2 w Karczewie

Terminy wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej należy umawiać telefonicznie pod 
specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem telefonu wskazanym przez Starostę: 
22 778-13-24 lub 21 codziennie w godz. od 9.00 do 12.00 lub za pośrednictwem e-maila: 
npp@powiat-otwocki.pl.

Nieodpłatna Pomoc Prawna
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Z tej okazji Jubilatów odwiedzili 
Burmistrz Karczewa Michał Rudzki, 
Kierownik USC Anna Kasprzak oraz 
Sołtysi wymienionych miejscowo-
ści, którzy złożyli najlepsze życzenia 
pomyślności oraz wręczyli bukiety 
kwiatów i drobne upominki. Spotka-
nia przebiegły w miłej i serdecznej at-

mosferze wspominając razem przeżyte 
lata.
Szanownym Jubilatom serdecznie gra-
tulujemy pięknego Jubileuszu  i życzy-
my zdrowia oraz wszelkiej pomyśl-
ności na następne długie wspólne lata 
życia.

Red.

PONAD PÓŁ WIEKU I WIĘCEJ LAT RAZEM!
W ostatnim czasie dwie pary z terenu Gminy Karczew obchodziły 
piękne Jubileusze małżeńskie. Państwo Kociszewscy z Ostrówca świę-
towali 69-tą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Z kolei Pań-
stwo Kociszewscy z Glinek świętowali 60-tą rocznicę ślubu.

Nowy rok i nowe wyzwania przed naszą 
Gminą. Ambitny budżet i ambitne plany 
inwestycyjne. Do realizacji w budżecie 
zaproponowałem kilka ważnych dróg – 
tj. Piaski, Karczówek (do mostku), Boh. 
Powstania Styczniowego, Traugutta, 
Kopernika (od Kołłątaja do Słowackie-
go). Miała być wykonana również ul. 
Sikorskiego, niestety radni Wspólnoty 
Samorządowej i Prawa i Sprawiedli-
wości zdjęli z budżetu tą inwestycje. 
W tym roku rozpoczynamy również 
działania projektowe dotyczące mo-
dernizacji rynku w Karczewie, który 
aktualnie jest w bardzo złym stanie 
i niestety nie jest wizytówką Gminy 
Karczew. Mam nadzieję, że za jakiś 
czas to się zmieni.
Oprócz tego, przeznaczymy rekordowe 
pół miliona złotych na budowę dróg na 
terenach wiejskich (w podobnej techno-
logii, jak utwardzone w tamtym roku 
drogi w Ostrówku i Kosumcach). Trwa-
ją również intensywne prace nad kom-
pleksową modernizacją ul. Westerplat-
te i Różanej (na ten cel pozyskaliśmy 
najwyższe możliwe dofinansowanie na 
poziomie niemalże 2,5 mln zł z rządo-
wego Funduszu Dróg Samorządowych), 
a także nad budową ronda przy kościele 
w Karczewie (inwestycja realizowana 
przez Powiat Otwocki przy współudzia-
le Gminy Karczew). Na ukończeniu jest 
również budowa ul. Mochnackiego (ter-
min zakończenia prac jest uzależniony 
od warunków pogodowych).
Wykonaliśmy chodnik w Kępie Nad-
brzeskiej (koszt 40 tys. zł), co zde-

cydowanie poprawi bezpieczeństwo 
w tej części Gminy. W przyszłości 
planowana jest kontynuacja budowy 
chodnika wzdłuż wału. Zrealizowali-
śmy również utwardzenie poboczy na 
niektórych odcinkach ulic Sikorskiego 
i Maczka na Osiedlu Ługi.
W ostatnich dniach grudnia oddaliśmy 
do użytku nowoczesne boisko przy 
Szkole Podstawowej nr 1 w Karczewie 
(łączny  koszt inwestycji to niemalże 
300 tys. zł, w tym aż 100 tys. dota-
cji ze środków samorządu wojewódz-
twa). Zrealizowaliśmy również budo-
wę nawodnienia na stadionie miejskim
w Karczewie (66 tys. zł). Zmodernizo-
waliśmy łazienki w Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Karczewie (koszt ok 80 tys. 
zł). Obecnie kontynuowane są zaawan-
sowane prace nad rozbudową szkół             
w Nadbrzeżu i Sobiekursku.
Jako samorząd, dbamy również o roz-
wój bezpieczeństwa w naszej gminie, 
dlatego, przy współudziale finanso-
wym sąsiednich gmin (Sobienie Jezio-
ry, Osieck, Kołbiel i Celestynów), do-
finansowaliśmy w wysokości niemalże 
13 tys. zł zakup nowego samochodu dla 
Komisariatu Policji w Karczewie.
Trwają intensywne prace nad wprowa-
dzeniem, zapowiadanej przeze mnie 
w kampanii wyborczej Karty Miesz-
kańca. Obecnie pracujemy nad szatą 
graficzną karty i regulaminem progra-
mu.
W czasie kampanii, wielokrotnie zwra-
caliście mi Państwo uwagę na kwestie 
bardzo słabego stanu infrastruktury 

drogowej w naszej gminie. Odpowia-
dając na te oczekiwanie, zaproponowa-
łem utworzenie programu przebudowy 
dróg i chodników na okres kadencji, 
co spotkało się z dużym zainteresowa-
niem Mieszkańców. Jego celem miało 
być wytypowanie poszczególnych dróg 
do realizacji w poszczególnych latach 
tejże kadencji. Niestety, radni opozy-
cyjni względem mnie (Wspólnota Sa-
morządowa i Prawo i Sprawiedliwość), 
próbują podważać ustalenia podjęte na 
spotkaniach, w których uczestniczyli 
radni, sołtysi, przewodniczący zarzą-
dów osiedli, a także mieszkańcy. Dali 
temu wyraz, gdy, wbrew wcześniej-
szym ustaleniom, zdjęli z budżetu ulicę 
Sikorskiego. Mimo sprzeciwu wspo-
mnianych radnych, mam głęboką na-
dzieję, że ostateczną listę opublikujemy 
w najbliższych tygodniach, a ustalenia 
te zostaną przez radnych uszanowane            
i zaakceptowane przy uchwalaniu bu-
dżetu na kolejne lata.

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

OKIEM BURMISTRZA

foto Państwo Kocieszewscy z Ostrówca

   foto Państwo Kocieszewscy z Glinek
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kultura

Na początku spotkania Dyrektor Muzeum Narodowego wyja-
śnił zebranym, że „…wbrew nieprawdziwym opiniom, obecnie 
nie ma planu zamknięcia Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim 
ani trwałego zawieszenia jego ekspozycji...”. Z odczytanego 
oficjalnego stanowiska Muzeum Narodowego dowiedzieliśmy 
się o decyzji dyrekcji MNW o „tymczasowym zawieszeniu 
działalności wystawienniczej”. W czasie „tymczasowego za-
wieszenia działalności wystawiennieczej”, będącego główną 
formą działalności muzeum, jego drzwi pozostaną jednak za-
mknięte nie tylko dla zwiedzających, ale i dla uczestników 
oraz organizatorów wielu niezwykle ważnych i cennych ini-
cjatyw kulturalnych, jak choćby „Bitwa o pałac”, czy „Mu-
zyka na leżakach”. Co prawda Pan Dyrektor zapewnił, że bę-
dzie podpisywał umowy na organizację imprez kulturalnych                    
w pałacu, ale wyłącznie na terenie parku i to dopiero po wyko-
naniu „koniecznych zabiegów konserwatorskich”. 
W Muzeum w Otwocku Wielkim obecnie trwa audyt kom-
pleksu, mający na celu zarówno dokładne zbadanie stanu 
technicznego, jak i sprecyzowanie potrzeb inwestycyjnych. 
Dopiero po zakończeniu audytu, (co ma nastąpić do końca 
kwietnia) zapadną decyzje dotyczące działalności wysta-
wienniczej i przyszłych inwestycji. A co będzie, gdy wyniki 
audytu okażą się dla pałacu negatywne? 
Dlatego poproszono o spotkanie w maju, gdy znane już będą 
ostateczne wyniki audytu. Wszyscy, którzy bywają często 
w pałacu widzą jego stan techniczny i dlatego wyrażali 
w kuluarach swoje obawy co do „odwieszenia” działalności 
Muzeum.  
Pan Tomasz Laskus przedstawił zebranym kwestie związane 
z roszczeniami spadkobierców pałacu. Sprawa sporu praw-
nego o odebranie Muzeum Narodowemu praw do pałacu 
na rzecz spadkobierców jest obecnie w Naczelnym Sądzie 
Administracyjnym. Ministerstwo Kultury złożyło wniosek 
o kasację niekorzystnego wyroku Sądu Wojewódzkiego.  
O tym jak ważną rolę pełni Muzeum w Otwocku Wielkim 
w tworzeniu kultury na terenie Gminy Karczew i Powiatu 
Otwockiego świadczy obecność wielu lokalnych samorzą-
dowców m.in. Wicestarosty Otwockiego Krzysztofa Kłóska, 

Burmistrza Karczewa Michała Rudzkiego, Wiceprezydenta 
Miasta Otwocka Pawła Walo, Wiceprzewodniczącej Rady Po-
wiatu Grażyny Olszewskiej, Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Karczewie Piotra Żelazko, Przewodniczącego Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Jarosława Kopa-
czewskiego, Przewodniczącej Komisji d/s Zdrowia, Opieki 
Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady 
Miejskiej w Karczewie Małgorzaty Spirowskiej oraz rad-
nych Powiatu Otwockiego. Obecni byli także przedstawiciele 
świata nauki, organizacji pozarządowych, prasy oraz wielu 
mieszkańców Otwocka Wielkiego z Panią Sołtys Katarzyną 
Kunatkowską na czele. 
W rozmowach po spotkaniu niektórzy uczestnicy czuli się 
uspokojeni, inni zaś uważali, że wychodzą bez konkretów. 
Wszyscy jednak żyją nadzieją, że na spotkaniu majowym (je-
śli się odbędzie) zapadnie decyzja o „przywróceniu” Muzeum 
dla potrzeb lokalnych inicjatyw kulturalnych.   

Red.

Zawieszenie, 
czy jednak zamknięcie?
6 lutego w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim 
odbyło się spotkanie z udziałem p.o. Dyrektora Mu-
zeum Narodowego w Warszawie - Łukasza Gawła 
oraz doradcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego - Tomasza Laskusa. Spotkanie było poświę-
cone obecnej sytuacji, a także przyszłości Muzeum 
Wnętrz oraz parku pałacowego.

foto Państwo Kocieszewscy z Ostrówca

   foto Państwo Kocieszewscy z Glinek
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Coroczne spotkanie dotyczące przede wszystkim podsumo-
wania pracy policjantów i osiągniętych przez nich efektów 
służby, zorganizowano z pełnym profesjonalizmem i z dbało-
ścią o każdy szczegół organizacyjny.
Odprawa rozpoczęła się złożeniem meldunku przez komisa-
rza Jakuba Komorowskiego. Uczestniczyli w niej m.in.: Staro-
sta Otwocki Cezary Łukaszewski, Prezydent Miasta Otwocka 
Jarosław Margielski, Burmistrz Józefowa Marek Banaszek, 
Burmistrz Karczewa Michał Rudzki, Wójt Gminy Kołbiel 
Adam Budyta, Wójt Gminy Osieck Karolina Zowczak, Wójt 
Gminy Sobienie Jeziory Stanisław Wirtek, Zastępca Wójta 
Gminy Wiązowna Tomasz Kostyra, Michał Michalak rezpre-
zentujący Wójta Gminy Celestynów oraz Prokurator Rejono-
wy z Otwocka Lidia Kazimierczyk-Pyra i Prokurator Rejono-
wy z Garwolina Leszek Wójcik.
Lektor, którego funkcję pełnił nadkomisarz Daniel Niezdro-
pa powitał również przybyłych przedstawicieli zaprzyjaźnio-
nych służb mundurowych: Zastępcę Komendanta Powiatowe-
go Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku st. bryg. Tomasza 
Dąbrowskiego, Komendanta Straży Miejskiej w Józefowie 
Mirosława Kułaka i Nadleśniczego Nadleśnictwa Celestynów 
Artura Dawidziuka. 
Po powitaniu gości, głos zabrał Komendant Powiatowy Policji 
w Otwocku młodszy inspektor Hubert Białogrodzki. Komen-

dant przedstawił charakterystykę jednostki Policji oraz efekty 
służby wypracowane przez policjantów pionu kryminalnego. 
Wiele uwagi poświęcił współpracy z samorządami, podkre-
ślając wagę zaangażowania władz powiatu, miast oraz gmin 
w rozwój lokalnej Policji. Złożył też serdeczne podziękowa-
nia za pomoc i przekazanie środków finansowych na zakupy 
nowych radiowozów, służby ponadnormatywne oraz nagro-
dy dla policjantów. Po przedstawieniu spraw ogólnych, ko-
mendant omówił i przedstawił ocenę stanu zagrożenia prze-
stępczością. Jako kolejny wystąpił I Zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji w Otwocku podinspektor Jędrzej Bełz, 
który omówił wyniki oraz efekty służby osiągnięte w 2019 
roku przez pion prewencji. W swoich wypowiedział skupił się 
przede wszystkim na podkreśleniu wagi służby obchodowej 
dzielnicowych, utrzymaniu dobrego poziomu czasu reakcji na 
zdarzenie, działań policjantów na drogach w celu eliminowa-
nia niebezpiecznych zachowań kierowców i nie dopuszczenia 
do występowania wypadków ze skutkiem śmiertelnym. 
Po zakończonej odprawie, odbyło się kolejne ważne przed-
sięwzięcie dla komendy. Odbyła się uroczystość przekaza-
nia radiowozów i sprzętu zakupionego przez samorządy. 
Tabor otwockiej komendy wzbogacił się w ten sposób o dwa 
oznakowane radiowozy, w wersji furgon Volkswagen T6                                     
i osobowej hyundai i30 (otrzymali je policjanci z Otwocka                   
i Karczewa). Samorządy przekazały na zakup tych radiowo-
zów środki w łącznej kwocie ponad 130 tysięcy złotych. Do 
rąk policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego, trafił dzisiaj 
również specjalistyczny narkotester, umożliwiający prowa-
dzenie dokładnych badań kierowców, co do których zachodzi 
podejrzenie kierowania pod wpływem środków odurzających 
i substancji psychoaktywnych. DrugTest 5000 został zaku-
piony dzięki środkom finansowym pochodzącym z budżetu 
Powiatu Otwockiego, który przekazał na jego zakup kwotę 
16 tysięcy złotych.
Po wręczeniu urządzenia, kluczyków i złożeniu gratulacji, 
poświęcenia radiowozów dokonał Wikariusz Parafii pw. Bło-
gosławionego Ignacego Kłopotowskiego ksiądz Piotr Mucha.
Na zakończenie, aby tradycji stało się zadość, policjanci wy-
razili swój entuzjazm i szacunek dla samorządowców, pre-
zentując sygnały świetlne oraz dźwiękowe w otrzymanych 
radiowozach.

KPP Otwock

Kolejny rok ciężkiej policyjnej pracy za nami. Efekty za-
angażowania policjantów w wykrywanie przestępstw, ak-
tywna działalność prewencyjna i profilaktyczna oraz wzo-
rowa wręcz współpraca z lokalnymi samorządami. O tych 
najważniejszych aspektach policyjnej służby wypowiadali 
się komendanci otwockiej jednostki podczas odprawy rocz-
nej, prezentując oprócz wykresów, liczb i tabel, konkretne 
przykłady działania policjantów w sferze publicznej. 

ODPRAWA ROCZNA 
POLICJI

ZMIANY KADROWE
W OTWOCKIEJ POLICJI!

Od 11 lutego nowym komendantem Komendy Po-
wiatowej Policji w Otwocku jest podinsp. Przemysław 
Dębiński. Zastąpił on na stanowisku mł. insp. Huberta 
Białogrodzkiego, który szefował otwockiej komendzie 
ponad cztery lata.
Natomiast 13 lutego na mocy rozkazu Komendanta 
Stołecznego Policji, powierzono obowiązki na sta-
nowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji                  
w Otwocku do spraw kryminalnych młodszemu in-
spektorowi Sylwestrowi Winkowi.
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oświata

Przekaż swój 
1% podatku OPP!

LISTA OPP Z GMINY KARCZEW UPRAWNIONYCH DO 
OTRZYMANIA 1% PODATKU: 

Międzyszkolny Klub Sportowy Karczew, KRS: 0000197334,                 
05-480 Karczew, ul. Bohaterów Westerplatte 55, cel 
szczegółowy: MKS KARCZEW;

LKS Mazur Karczew, KRS: 0000197334, 05-480 
Karczew ul. Ludwika i  Jana Trzaskowskich 1, cel 
szczegółowy: MAZUR KARCZEW;

Ochotnicza Straż Pożarna w Karczewie, 
KRS 0000116212, 05-480 Karczew, ul. Ry-
nek Zygmunta Starego 35, z  podaniem 
celu szczegółowego;

Orkiestra Dęta OSP w Karczewie, 
KRS 0000116212, 05-480 Karczew, ul. Ry-
nek Zygmunta Starego 35, z  podaniem celu 
szczegółowego.

Ochotnicza Staż Pożarna Łukówiec, 
KRS 0000116212, 05-480 Karczew, Łukówiec 4A, 
z podaniem celu szczegółowego;

Stowarzyszenie „W stronę słońca”, KRS 0000415305, 
05-480 Karczew, ul. F. Bielińskiego 1.

Warto mieć wpływ (choćby 1%-owy) na to, jak 
zostanie wykorzystany nasz podatek. Dlatego trzeba 
wiedzieć, w jaki sposób i komu można ten 1% swego 
podatku przekazać.

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji 
Pożytku Publicznego?
Należy wybrać Organizację Pożytku Publicznego, na rzecz 
której chcemy przekazać 1% naszego podatku, wyszukać 
jej pełną nazwę oraz numer KRS (Krajowego Rejestru 
Sądowego). W  zeznaniu podatkowym należy wypełnić 
właściwe rubryki: nazwę OPP, jej numer KRS oraz kwotę, 
jaką chcemy podarować danej organizacji. Kwota nie może 
przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z  zeznania 
podatkowego. 
Z terenu naszej Gminy 1% podatku za rok 2019 będzie 
mogło otrzymać 6 organizacji pożytku puiblicznego. 
Już teraz zadecyduj komu przekażesz swój 1 %. 
Wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać numer 
KRS organizacji, którą chce się wesprzeć. 

IDEA WYBRANEGO LOGA:
Tor bieżni lekkoatletycznej, czy ślad po pociągnięciu 
pędzla? Fale na wodzie czy drgające struny instrumen-
tu? Fragment korony drzewa, czy drapowanej kurtyny 
w teatrze? Splot rakiety do tenisa czy tkaniny ludowego 

stroju? Wzory wykorzy-
stane w logo mogą bu-
dzić różne skojarzenia. 
Są proste, ale zróżni-
cowane, dzięki czemu 
mieszczą w sobie wiele 
znaczeń, pobudzają kre-
atywność. Wraz z boga-
tą paletą kolorystyczną 
mają budować wizeru-
nek CKiS, jako miejsca 
kreatywnego, aktywne-
go i otwartego na różne 
interpretacje i poglądy.

Konkurs na logo 
Centrum Kultury i Sportu 
rozstrzygnięty!
Rozstrzygnięty został konkurs na logo Centrum Kul-
tury i Sportu. Spośród 12 ofert Komisja Konkursowa 
wyłoniła tą jedną – biorąc pod uwagę kryterium: spój-
ności z profilem działalności instytucji, nowoczesności 
(wyjątkowość koncepcji graficznej), funkcjonalności 
– zapewnienie możliwości edycji w różnych zastoso-
waniach i sytuacjach ekspozycyjnych. Autorem zwy-
cięskiego projektu jest Mateusz Przybysz z Łukówca.
Do  konkursu przystąpiło 12 uczestników, którzy 
łącznie zgłosili 18 prac konkursowych. 4 oferty zo-
stały odrzucone pod kątem nie spełnienia warunków 
formalnych oraz kryteriów zawartych w Regulaminie 
Konkursu. Gratulujemy zwycięzcy!

Red.



aktualności

12  Głos Karczewa luty 2020

50 lat razem
- małżeństwa na medal

11 par małżeńskich z Gminy Karczew obchodziło w tym roku Jubileusz 50-lecia ślubu. Z tej okazji 
Burmistrz Karczewa oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego zaprosili małżonków na wyjątko-
we spotkanie, podczas którego dokonali uroczystego aktu dekoracji złotymi medalami przyznanymi 
przez Prezydenta RP.

Złote Gody, to niecodzienny Jubile-
usz, który obchodzi się po 50 latach 
wspólnego pożycia małżeńskiego. 
To z pewnością niezwykła rocznica, 
którą może pochwalić się niewiele 
par małżeńskich. Przyznanym przez 
Prezydenta RP, a ustanowionym 
w 1960 roku Medalem za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie mogą zostać 
odznaczeni małżonkowie, którzy 
przeżyli 50 lat w jednym związku 
małżeńskim.
W Gminie Karczew w 2020 roku tę 
piękną rocznicę obchodziło 11 par. 

Wśród świętujących małżeństw zna-
leźli się: Teresa i Tadeusz Dudko-
wie, Genowefa i Adam Floriańczy-
kowie, Anna i Wiesław Olszewscy, 
Janina i Jerzy Połosakowie, Jolanta 
i Zbigniew Trzaskowscy, Halina                            
i Marian Trzaskowscy, Mirosława 
i Ryszard Trzaskowscy, Celina i Mi-
chał Zawadkowie, Zenobia i Anto-
ni Wieczorkowscy, Anna i Ryszard 
Woźniakowie, Joanna i Tadeusz 
Wrońscy. 
Uroczystość rozpoczęła Msza Święta 
w Kościele Parafialnym Św. Wita w 

Karczewie. Następnie Jubilaci wraz 
z rodzinami oraz przedstawicielami 
władz gminy udali się do Urzędu 
Miejskiego w Karczewie, gdzie od-
była się dalsza część uroczystości.
Dostojnych Jubilatów przywitała 
Kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego Anna Kasprzak. Wyraziła 
podziw i uznanie dla małżonków, 
którzy przeżyli ze sobą pół wieku. 
Podkreśliła, że małżeństwo powin-
no stać na straży polskiej tradycji, 
a obchodzące dziś swój Jubileusz 
pary są wzorem do naśladowania. 
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przysięgę małżeńską, powta-
rzając słowa: „Świadomy praw 
i obowiązków wynikających z za-
warcia małżeństwa…”. Chwila ta 
przyniosła wiele wzruszeń i przy-
wróciła wspomnienia. Następnie 
małżeńskie pary zostały uhonoro-
wane Medalami za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie, nadanymi przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz okolicznościowymi dy-
plomami i kwiatami, wręczanymi 
przez Burmistrza Karczewa – Mi-
chała Rudzkiego oraz Kierownik 
Urzędu carnation Stanu Cywilnego 
– Annę Kasprzak.
Przy słodkim poczęstunku, 
z pysznym jubileuszowym tortem 
i lampką szampana, spotkanie 
upłynęło w bardzo miłej i ser-
decznej atmosferze. Uroczystość 
uświetnił występ w wy ko na niu 
Lud mi ły Ma łec kiej, zna nej ak tor ki 
scen mu zycz nych. Na scenie towa-
rzyszył jej mąż Artur Grudziński - 
pianista, kompozytor, aranżer.
Życzymy wszystkim parom wielu 
dalszych lat wspólnego życia, peł-
nych optymizmu i radości. Niech te 
lata mijają w otoczeniu kochającej 
rodziny, dzieci i wnuków. Wszyst-
kiego najlepszego!

Red.
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Przygotowania do tej wyjątko-
wej nocy trwały od kilku tygodni. 
Studniówka, to nie tylko polonez, 
którego kroków trzeba się nauczyć, 
to również planowanie i dekoro-
wanie sali. Studniówka rozpoczęła 
się od części oficjalnej. Ucznio-
wie zatańczyli pięknego poloneza. 

Choreografię do staropolskiego 
tańca ułożył Pan Igor Podeszfiński. 
Prowadzący uroczystość ucznio-
wie klasy IV - Karolina Kocyk 
i Mikołaj Chudek dziękowali za 
trud włożony w rozwój i edukację 
młodzieży rodzicom, nauczycielem 
i pedagogom. Następnie głos za-
brała dyrektor szkoły Pani Ewa 
Kowalik, która między innymi 
życzyła maturzystom, by w przy-
szłości  nie zabrakło im pomysłów 
i zapału, jaki okazali teraz, podczas 
przygotowań do najważniejszego 
balu w ich życiu. Oprócz dyrek-
tora szkoły głos zabrali: Zastępca 
Burmistrza Karczewa Karol Chró-
ścik, Przewodniczący Rady Miej-
skiej Karczewie Piotr Żelazko oraz 
przedstawicielka Rady Rodziców. 

Jak podkreślali uczniowie, stud-
niówkowy wieczór to doskonała 
okazja, aby podziękować dyrek-
cji, nauczycielom, wychowawcom 
i pracownikom szkoły za poświę-
cony czas, trud, opiekę i troskę. 
Jako dowód wdzięczności wrę-
czyli bukiety kwiatów. Słowa po-
dziękowań i kwiaty trafiły także 
do przedstawicieli władz gminy.
Z okazji studniówki maturzyści 
przygotowali pełną humoru, tańca 
i dobrej muzyki część artystycz-
ną. Występ uczniów oklaskiwali 
nauczyciele i rodzice. Po wyko-
naniu wspólnych zdjęć pamiątko-
wych uczniowie zasiedli do wspól-
nego posiłku, a potem bal trwał do 
białego rana!

ZS Karczew

Studniówka 2020
Maturzyści z Technikum                       
w Zespole Szkół im. Ks. Kard. 
Stefana Wyszyńskiego w Kar-
czewie bawili się w sobotę 
08.02.2020 r. na studniówce                 
w Domu Weselnym Emów. 
Kreacje dziewczyn były osza-
łamiające, polonez piękny, a za-
bawa fantastyczna. Był czas na 
podziękowania, zdjęcia i pełną 
humoru część artystyczną.
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„Całowanie w Całowaniu” – pod taką nazwą 
odbyła się w zeszły piątek, 14 lutego gminna 
impreza w Domu Weselnym „U Wiesława”. 
Organizatorzy już zapowiadając wydarzenie 
przekonywali, że klimatyczna zabawa ta-
neczna w Całowaniu to będzie tegoroczny hit 
karnawału. Oryginalna nazwa miejscowości 
okazała się bardzo atrakcyjna dla uczestni-
ków zabawy, którzy tłumnie zjechali, żeby 
bawić się do późnej nocy. Pierwsi miesz-
kańcy pojawili się już przed godziną 19.00.
Impreza cieszyła się dużym zaintereso-
waniem wśród mieszkańców gminy. Tego 
wieczora nie mogło zabraknąć pięknych 
strojów oraz różnych konkursów, które umi-
lały czas uczestnikom zabawy. W sumie                                                 
w Całowaniu w Walentynki bawiło się oko-
ło 280 gości. Nie zabrakło dobrej muzyki 
serwowanej przez znakomity zespół Va-
Bank oraz występów lokalnych zespołów 
ludowych – Sołtysów i Piskorzy. Również 
uczestnicy zabawy chętnie włączyli się we 
wspólne śpiewy - na wszystkich czekały 
specjalnie przygotowane na ten dzień śpiew-
niczki. Gościom umilało czas również Foto-
lustro. Zabawa zakończyła się około półno-
cy. Mamy nadzieję, że Gminne Walentynki                                                                                
w Całowaniu staną się naszą tradycją i za 
rok również spotkają się z tak licznym zain-
teresowaniem mieszkańców naszej Gminy.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, dzię-
ki którym mogliśmy właśnie w ten sposób 
świętować Walentynki: Panu Wiesławowi 
Zawadzkiemu , Firmie Filmar, Firmie Novo-
pak, Panu Jarosławowi Wojciechowskiemu.

Red

„Całowanie”
w Całowaniu

Całowanie – obok takiej nazwy nie moż-
na przejść obojętnie, dlatego 14 lutego                
w Domu Weselnym  „U Wiesława” wła-
śnie w Całowaniu odbyła się gminna im-
preza walentynkowa. 
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Od 2 marca do 30 marca 2020 roku będzie trwała w Gminie Karczew rekrutacja do przedszkoli publicznych 
i pierwszych klas szkół podstawowych. W tym roku do przedszkoli kwalifikują się dzieci w wieku od 3 do 6 
lat (urodzone w latach 2014 - 2017). Uwaga! Wniosek do pobrania w wybranej placówce oświatowej. Poniżej 
podajemy harmonogram rekrutacji.

02.03 - 13.03 do godz. 16.00 - składanie wniosków do 
przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwier-
dzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekru-
tacyjnym;
16.03 - 20.03 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków i dokumentów;
23.03, godz. 08.00 - podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifi-
kowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
23.03 - 27.03 do godz. 16.00 - pisemne potwierdzenie 
przez rodzica kandydata woli przyjęcia;
30.03, godz. 08.00 - podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych.

02.03 - 13.03 do godz. 16.00 - składanie wniosków do 
szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdza-
jącymi spełnianie przez kandydata warunków lub kry-
teriów branych pod uwagę w postępowaniu rekruta-
cyjnym;
16.03 - 20.03 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków i dokumentów;
23.03, godz. 09.00 - podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifi-
kowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
23.03 - 27.03, do godz. 16.00 - pisemne potwierdzenie 
przez rodzica kandydata woli przyjęcia;
30.03, godz. 09.00 - podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych.

Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja Do Przedszkoli publicznych Rekrutacja do Szkół Podstawowych 

31.03 - 03.04 do godz. 16.00 - składanie wniosków do 
przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwier-
dzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekru-
tacyjnym;
06.04 - 07.04 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków i dokumentów;
08.04, godz. 08.00 - podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifi-
kowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
08.04 - 10.04 do godz. 16.00 - pisemne potwierdzenie 
przez rodzica kandydata woli przyjęcia;
13.04, godz. 8.00 - podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyję-
tych i kandydatów nieprzyjętych.

19.08 - 25.08 do godz. 16.00 - składanie wniosków do 
szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzają-
cymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
26.08 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wnio-
sków i dokumentów;
27.08 do godz. 9.00 - podanie do publicznej wiadomo-
ści przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów za-
kwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
27.08  do godz. 16.00 - pisemne potwierdzenie przez 
rodzica kandydata woli przyjęcia;
28.08 do godz. 14.00 - podanie do publicznej wiado-
mości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Rekrutacja uzupełniająca Do Przedszkoli Rekrutacja uzupełniająca do Szkół 
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To międzypokoleniowe spotkanie było bardzo istot-
nym wydarzeniem dla przedszkolaków. 
Dzieci z dużym zaangażowaniem przygotowywa-
ły się do występu dla swoich gości. Specjalnie na 
tę okoliczność zaprezentowały bogaty repertuar 
- inscenizacje, wiersze i piosenki. Po skończonym 
przedstawieniu seniorzy zostali ugoszczeni słodkim 
poczęstunkiem. Spotkanie ze starszakami umilały 
również wspólne zabawy przy muzyce.
Jak podkreśla organizatorka tego wydarzenia, na 
takich wizytach zyskują obie strony. Seniorzy nie 
tylko świetnie spędzają czas, ale doskonale widać 
jak czerpią pozytywną energię od przedszkolaków. 
Z kolei dzieci widzą, że starość nie jest niczym 
strasznym, a jedynie kolejnym, naturalnym etapem 
w życiu. Jedną z głównych idei tego projektu jest bu-
dowanie systemu wartości i wychowywanie dzieci 
tak, aby były wrażliwe na los osób starszych. Potra-
fiły także dostrzec rolę seniorów w rodzinie i społe-
czeństwie, a także chciały nieść im pomoc.  
O niezwykłej i wzruszającej przyjaźni przedszkola-
ków z seniorami opowiada autorka projektu, a zara-
zem wychowawczyni grupy Ługusie z Przedszkola 
nr 3 Karczewie. 

Klaudia Mikulska

Międzypokoleniowa 
integracja 
Ługusiów i Seniorów
Starszaki z Przedszkola nr 3 Ługuś po raz 
kolejny pokazały, że chętnie współpracu-
ją z lokalnym środowiskiem. Tym razem 
Ługusie pod wodzą swojej wychowaw-
czyni, zaprosiły do przedszkola seniorów 
z Klubu GROTA oraz MGOK działają-
cych w Karczewie, na wyjątkowy pro-
gram artystyczny.

W dniach 27 - 28 stycznia w Szkole Podstawowej w Wiązownie 
odbyły się Mistrzostwa Powiatu Otwockiego w drużynowym te-
nisie stołowym w kategoriach dzieci i młodzież. Nasze zespoły 
po raz kolejny osiągneły bardzo dobre wyniki. Drużyna dziew-
cząt w drodze do finału wygrała wszystkie swoje pojedynki 
i w meczu o I miejsce spotkała się z drużyną z Józefowa, której 
zawodniczki na codzień trenują w klubie tenisowym. Niestety 
przegraliśmy ten mecz, zdobywając Wicemistrzostwo. Nato-
miast chłopcy na dziesięć startujących drużyn zajeli miejsce IV.  

SP Sobiekursk

Sukcesy uczniów z Sobiekurska
w tenisie stołowym

Pod hasłem „Super Babcia” i „Super Dziadek” odbyła się uroczy-
stość z okazji Dnia Babci i Dziadka.
To już 4 uroczystość w Świetlicy Wiejskiej w Glinkach przygo-
towana przez nauczycieli i Radę Sołecką dla wszystkich babć 
i dziadków. Były występy, poczęstunek, prezenty i oczywiście 
wspólna zabawa. 
Słów podziękowań od dziadków nie było końca.

SP Glinki

„Super Babcia” i „Super Dziadek”
- Dzień Babci i Dziadka w Glinkach
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Docelowo uczniowie przebywali w ośrodku szkoleniowym 
w Schkeuditz znajdującym się ok. 15 km od Lipska, gdzie 
grupa odbywała praktyki zawodowe na stanowiskach wy-
posażonych w sprzęt naprawczy oraz diagnostyczny zgodny                          
z programem nauczania: technik pojazdów samochodowych.
Po zajęciach uczniowie wyjeżdżali na wycieczki: do fabry-
ki BMW w Lipsku oraz zwiedzali zabytki Lipska, Drezna                     
i Berlina.
W wolnym czasie w ośrodku wraz z młodzieżą z innych kra-
jów (m.in. Węgier, Litwy, Białorusi, Słowenii) rozgrywali 
mecze w piłkę siatkową oraz nożną w hali, a także pojedynki 

bilardowe w klubie integracyjnym.
Podczas posiłków w stołówce oraz spotkań w młodzieżowym 
klubie, uczniowie poznawali kulturę i obyczaje panujące w in-
nych grupach narodowościowych.
Młodzież nocowała w dobrze wyposażonych pokojach. Nad 
bezpieczeństwem grupy czuwali opiekunowie z Polski oraz 
z Niemiec.
Wszyscy cali i zdrowi, pełni pozytywnych wrażeń wrócili 
szczęśliwie do Karczewa.

Grażyna Szot

ERASMUS W ZS KARCZEW
 - LIPSK (NIEMCY) 
Od 4 do 17 listopada 20-osobowa grupa młodzie-
ży z Zespole Szkół w Karczewie wraz z dwoma 
opiekunkami: Panią Ewą Kowalik oraz Panią 
Grażyną Szot przebywała na praktykach zawo-
dowych w Niemczech. Wyjazd odbywał się w ra-
mach programu Erasmus+. 

W dniu 28.01.2020 w naszej szkole go-
ściliśmy przedstawicieli Wojsk Obro-
ny Terytorialnej - żołnierzy 6 Mazo-
wieckiej Brygady im. rotm. Witolda 
Pileckiego, a dokładniej żołnierzy 61 
blp w Grójcu. Żołnierze tego batalio-
nu zachęcali uczniów naszej szkoły do 
wstąpienia w szeregi Sił Zbrojnych. 
Uczniowie zostali zapoznani z różny-
mi formami czynnej służby wojskowej 
ze szczególnym uwzględnieniem tery-
torialnej służby wojskowej. Przedsta-
wiona została oferta wzięcia udziału 
w szkoleniu w okresie ferii zimowych. 
Nadmienić trzeba, że wśród żołnierzy 
WOT, którzy stanowili delegację bata-
lionu z Grójca byli uczniowie naszej 
szkoły-uczniowie klas wojskowych; 
szer. Mikołaj Chudek, szer. Damian 
Matysiak, szer. Marek Walicki.

W dniu 04.02.2020 uczniowie klas 
pierwszych w zawodzie technik po-
jazdów samochodowych (klasa woj-

skowa) i technik spedytor (uczniowie 
klas wojskowo-cywilnych) pod opieką 
ich wychowawcy Pana mjr. rez WP 
Janusza Nosala oraz kierownika szko-
lenia praktycznego Pani Grażyny Szot 
uczestniczyli w zajęciach szkolenio-
wo-integracyjnych w obiekcie szkole-
niowym Pol-Hotel Otwock. Ucznio-
wie mieli możliwość wykazania się 
i sprawdzenia w zakresie umiejętno-
ści obronnych. Scenariusze rywaliza-
cji przygotowane przez instruktorów 
SILT Paintball Warszawa pod nadzo-
rem Pana Jakuba Czaplińskiego były 
bardzo ciekawe i wymagające duże-
go zmysłu „taktycznego”  i wysokiej 
sprawności fizycznej. W rywalizacji 
uczestniczyli uczniowie klas o na-
zwach taktycznych „żółci” – d-ca Kac-
per Śrama oraz „czerwoni” - d-ca An-
toni Pokora. Rywalizacja zakończyła 
się „pokojowo” wspólnym ogniskiem 
integracyjnym, podczas którego opra-
cowano dalsze działania w zakresie 

szkolenia i współpracy z ośrodkiem 
szkolenia paintballowego. Ucznio-
wie wrócili do domów pełni wrażeń 
i zadowolenia. Trzeba powiedzieć, że 
tego typu szkolenie i spotkanie przy-
czyniło się do integracji zespołu ww. 
klas oraz rozwiązania wielu trudnych 
spraw natury wychowawczej w myśł 
hasła „Jeden za wszystkich, wszyscy 
za jednego”.

ZS Karczew

Spotkania z żołnierzami oraz nauka taktyki 
w Zespole Szkół w Karczewie
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„DOBRA PRAKTYKA NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM” 
– uczniowie „Ekonomika” na stażu zagranicznym w ramach Programu Erasmus +
Dwudziestu uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku             
z klas kształcących w zawodzie - technik technologii żywności oraz technik hotelarstwa odbyło 3-ty-
godniowe praktyki zawodowe w malowniczej Hiszpanii. W grupie tej znalazło się czworo uczniów                
z Gminy Karczew.  

Granada, bo tak nazywa się miejscowość, w której odby-
wali praktykę zawodową (07 - 25.10.2019r.), przywitała nas 
niezwykle ciepło, bo piękną, słoneczną pogodą - termo-
metry wskazywały ponad 30-stopniowe temperatury. Od 
pierwszych dni pobytu dużo się działo. Stresowaliśmy się, 
ale poradziliśmy sobie bardzo dobrze. Dzięki wycieczkom 
kulturowym zdążyliśmy poznać miasto i sposób poruszania 
się po nim. Granada i jej architektura są przepiękne! 
Praktyki od poniedziałku do piątku realizowaliśmy w ho-
telach dwu-, trzy- i czterogwiazdkowych: ABADIA, LOS 
GIRASOLES, LAS NIEVES, ABBA oraz NH HESPERIA 
położonych w samym centrum Granady. Do zadań techno-
logów żywności należała m.in. pomoc w kuchni przy spo-
rządzaniu półproduktów i wyrobów gotowych, produkcja 
wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urzą-
dzeń, produkcja wyrobów cukierniczych, mięsnych czy ryb-
nych, obsługiwanie urządzeń magazynowych, zapoznanie                       
z dokumentacją magazynową czy posługiwanie się apa-
raturą kontrolno-pomiarową stosowaną w przetwórstwie 
spożywczym. Przedstawiciele hotelarstwa przygotowywali 
jednostki mieszkalne do przyjęcia gości, dobierali surowce 
do przyrządzania potraw, organizowali salę konsumencką 
do obsługi gości oraz obserwowali pracę na recepcji. 
Po pracy w wolnym czasie delektowaliśmy się urokami 
Granady, jej gościnnością oraz różnorodnością kulturową                                        
i kulinarną. Uczyliśmy się nie tylko zawodu, ale także od-
powiedzialności, zaradności i planowania wolnego czasu. 
Wieczorami, pod czujnym okiem opiekunów Pani Małgo-
rzaty Rosłoniec i Pana Piotra Sabały odrabialiśmy prace do-
mowe,   czyli uzupełnialiśmy dzienniczki praktyk.
Uczniowie w ramach projektu Erasmus + odbyli kilka bardzo 
ciekawych wycieczek krajoznawczych. Podczas dni wolnych 
od pracy odwiedzili Kordobę, Malagę, Alhambrę oraz Gi-
braltar. - „Podczas weekendów czuliśmy się w Hiszpanii jak 
prawdziwi turyści, którzy podróżują, spacerują, zwiedzają                           
i rozmyślają, a w poniedziałki z nowymi siłami i zapałem 
przystępowaliśmy do pracy!” - przyznają uczestnicy stażu.  
Oprócz doskonalenia umiejętności zawodowych, udział mło-
dzieży w tym programie pozwolił na doskonalenie znajomo-

ści języka hiszpańskiego oraz angielskiego. Młodzi adepci 
egzamin z tych wszystkich kompetencji zdali z wynikiem 
celującym, co pozwoliło na uzyskanie międzynarodowych 
certyfikatów, pozwalających w przyszłości na prace na tere-
nie krajów UE. Éxito! - jak mówią Hiszpanie. I sukces jest! 
Wszyscy uczestnicy wyjazdu wrócili zadowoleni i pełni po-
zytywnych wrażeń.
Wszystkim, dzięki którym te praktyki doszły do skutku - 
Dziękujemy za niezapomnianą przygodę! MUCHAS GRA-
CIAS! 

Monika Judasz
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Jednak nie wystarczyły im spotkania towarzyskie z okazji imienin 
czy urodzin, członkowie klubu zapragnęli bardziej aktywnej dzia-
łalności i na tej aktywności powstała sekcja teatralna seniorów.
Pierwszy występ miał miejsce 20 grudnia 2009 roku podczas wigilii 
organizowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Pierwszy scenariusz na-
pisała wspólnie z aktorami pani Emilia Leśniewska, ona również 
przedstawienie jasełkowe wyreżyserowała. Przez minione dziesię-
ciolecie aktorzy sekcji teatralnej klubu seniora przygotowali wiele 
premier wśród nich: „Historia Karczewa słowem i piosenką malo-
wana”, „Złote lata - bo seniorem każdy będzie”, „W przychodni - 
z życia wzięte”, „Chrzest Polski”, „W sanatorium”, „Miasto które 
znam”, „Urodziny”.
Zmieniał się skład aktorski, zmieniali się również opiekunowie sek-
cji. Reżyserami poszczególnych przedstawień byli: Emilia Leśniew-
ska, Alicja Kąkol, Paulina Bąk, Katarzyna Jobda, Maria Wilczak, 
Laura Łącz.
W piątek 17 stycznia br. aktorzy zaprosili reżyserów, dyrektorów 
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, oraz władze miasta na spo-
tkanie jubileuszowe. Były życzenia, kwiaty oraz łzy radości. Bur-
mistrz Karczewa Michał Rudzki podkreślił, że jest dumny z tego, że 
w Karczewie seniorzy wykazują się taką aktywnością. Zobowiązał 
się do pomocy, by klub seniora, i działająca w jego strukturach sek-
cja teatralna, jak najlepiej się rozwijały. Życzenia jubilatom złożył 
również Przewodniczący Rady Miejskiej w Karczewie Piotr Żelaz-
ko - życzył on aktorom - seniorom jak najwięcej sukcesów scenicz-
nych.

KK

Klub Seniora w Karczewie ma już wiele lat. Początkowo seniorzy spotykali się w pomieszczeniach 
Ochotniczej Straży Pożarnej, następnie w Domu Parafialnym, by ostatecznie osiąść w Miejsko-Gmin-
nym Ośrodku Kultury (obecnie Centrum Kultury i Sportu).

Sekcja teatralna Klubu Seniora
MA JUŻ 10 LAT

W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy bez względu 
na przynależność do związków twórczych, czy kraju zamiesz-
kania. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie, napisanych 
w języku polskim, pięciu wierszy w pięciu egzemplarzach. Do 
tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym 
samym godłem co teksty, zawierającą następujące informa-
cje: imię i nazwisko, dokładny adres autora prac, telefon, 
adres e-mail, podpisaną: Klauzulę Informacyjną dołączoną 
do regulaminu. Prace należy nadsyłać do 20 marca 2020 
roku na adres: Centrum Kultury i Sportu w Karczewie, 05 - 
480 Karczew, ul. Widok 2 z dopiskiem „Konkurs poetycki”. 
Prace, które organizatorzy konkursu otrzymają po terminie, 
nie będą brały udziału w konkursie. Liczy się data stempla 
pocztowego.

Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz 
przedstawiciele komitetu organizacyjnego, przyzna nastę-
pujące nagrody, które zostały ustalone według stawek brut-
to: I miejsce: 3.000 zł, II miejsce: 2.000 zł, III miejsce: 1.500 
zł, nagroda Centrum Kultury i Sportu w Karczewie: 1.000 zł, 
nagroda „Głosu Karczewa”: 500 zł, nagroda Parafii Karczew: 
500 zł, cztery wyróżnienia po 250 zł
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w pią-
tek 12 czerwca 2020 roku. O dokładnym terminie i miejscu 
ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród 
wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjal-
nym zaproszeniem. Pełny regulamin do pobra-
nia na stronie www.karczew.pl.

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka  
- zgłoś swój udział!
Weź udział w Ogólnopolski Konkursie Poetyckim im. Jana Krzewniaka! Może to właśnie Twoje wiersze 
zostaną wyróżnione lub nagrodzone.
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Pierwsze ślady istnienia i działalności 
Melchiora Walbacha, syna Jakuba da 
Lauga znajdujemy w księgach miej-
skich warszawskich pod datą 1535. 
Obywatelstwo miejskie warszawskie 
przyjmuje w roku 1545, chociaż for-
malnie zostaje wpisany w poczet oby-
wateli (album civium) w roku 1555.                    
W roku 1545 zostaje ławnikiem,                                                             
a w roku następnym rajcą miejskim, 
który to urząd sprawuje aż do śmierci 
w roku 1603. Od lat czterdziestych XVI 
wieku podejmuje współpracę z war-
szawskim mieszczaninem i kupcem 
Michałem Harniszem, który zajmował 
się intensywnym importem z Norym-
bergi oraz innych miast południowych 
Niemiec. Melchior Walbach staje się 
jego zaufanym partnerem i współpra-
cownikiem, a po jego śmierci wskutek 
zawarcia związku z wdową po Harni-
szu, właścicielem jego majątku oraz 
kilku domów w Warszawie. 
Przez większą część swojego życia 
utrzymywał ścisłe kontakty z dworem 
królewskim, a zwłaszcza za czasów 
Zygmunta Augusta – tego samego któ-
ry nadał prawa miejskie naszemu mia-
stu w 1548 roku. Za jego czasów Wal-
bach odniósł swoje największe sukcesy 
finansowe. Z rąk tego króla otrzymał 
w 1559 koncesje na administrowanie 
żupami ruskimi (solnymi), dzierżawę 
składu solnego brzeskiego, dzierżawę 
kilku wsi oraz zwolnienie od opłat cła 
przy wywozie wołów z Polski. Przy 
poparciu Zygmunta Augusta otrzymuje 

też indygenat szlachecki.
W roku 1564 uzyskuje ty-
tuł szlachcica cesarstwa, 
wydany w Wiedniu przez 
Ferdynanda. Uzyskany 
dokument złożył w kance-

larii królewskiej. Do-
kument przetłumaczo-
no na język łaciński              
i w 1566 roku włączo-
no do akt kancelarii. Z nabyciem szla-
chectwa polskiego wiązało się nabycie 
dóbr ziemskich. Ze względu na swoje 
zainteresowania kupieckie nabywa on 
dobra w ziemi czerskiej – wieś Ostró-
wiec - położone blisko puszczy osiec-
kiej i latowickiej. Fakt ten miał miejsce 
prawdopodobnie w roku 1569. W latach 
1567 – 1573 współpracuje z zaprzyjaź-
nionym Filipem Schlichtingiem, ów-
czesnym dziedzicznym wójtem Osiec-
ka, w zakresie dostawy drewna do 
budowy mostu warszawskiego łączące-
go oba brzegi Wisły i umożliwiającego 
odbycie sejmu elekcyjnego na polach 
starożytnego Kamionu (dzisiejszy Ka-
mionek na Pradze Południe), w trakcie 
którego szlachta polska i litewska wy-
brała Henryka Walezego na króla.  
W roku 1572 Melchior Walbach sta-
je się dzierżawcą Woli Starogrodzkiej 
(starostwo Osieck). W roku 1579 dzier-
żawi również wieś Żaków. Organizuje 
tam produkcję rolną z przeznaczeniem 
na eksport. Zajmuje się też nadal han-
dlem drzewnym. Świadczy o tym do-
kument wystawiony przez króla Ste-
fana Batorego dla jego syna Baltazara, 
zezwalający na wyrąb lasów puszczy 
osieckiej. Dokument ten wspomina                                          
o licznych przysługach oddanych przez 
Walbacha Zygmuntowi Augustowi                     
i jest wydany na jego imię. Dokument 
określa Walbacha jako faktycznego 
właściciela Ostrówca. Dokument ten 
umożliwia mu rozpoczęcie nowej dzia-
łalności. Znakomita koniunktura na 
zbyt zboża, drewna oraz pożytków le-
śnych nie mogła być przeoczona przez 

tak znakomitego kupca i przedsiębior-
cę. Jego pozycja dzierżawcy składu 
solnego w Brześciu dawała mu znako-
mitą pozycję do włączenia się w han-
del wiślany i bezpośrednie kontakty                                                                         
z kupcami gdańskim. Rejestry komo-
ry celnej we Włocławku potwierdzają 
niezwykle aktywną działalność Walba-
cha w zakresie spławu zboża, popiołu 
drzewnego (potaż) oraz wosku. W tym 
zakresie eksport Walbacha był równy 
eksportowi innego potentata - Mikołaja 
Radziwiłła. Spławiając drewno i zboże 
korzystał z istniejącego do dzisiaj wi-
ślanego szlaku wodnego do Gdańska.
Pozostawił po sobie płytę fundacyjną, 
która była wyposażeniem nieistnieją-
cej już dzisiaj kaplicy walbachowskiej 
przy karczewskim kościele. Płyta jest 
wyjątkowym przykładem sztuki rene-
sansu i wraz z nagrobkiem Piotra Kar-
czewskiego (1601 rok) jest najstarszym 
datowanym obiektem artystycznym 
i historycznym na terenie naszej Gmi-
ny i Powiatu Otwockiego. 
Wzbogacił nasze tradycje handlowe 
i w dowód wdzięczności corocznie ce-
lebrujemy Jarmarki Walbachowskie. 
Jego działalność i sylwetkę przypomi-
nają nam Pani Stanisława Basaj (jako 
Anna – małżonka Melchiora) oraz Pan 
Władysław Baliński (jako Melchior) 
wcielający się znakomicie w rolę mał-
żeństwa Walbachów, towarzyszących 
w strojach z epoki zaprojektowanych 
przez Panią Stanisławę, wszelkim im-
prezom miejskim.

Maciej Trzaskowski 
Koło Przyjaciół Biblioteki

 Melchior Walbach 
– od 450 lat związany z Karczewem
Kupiec i przemysłowiec Melchior Walbach jest bar-
dzo znaczącą postacią w historii gospodarki nie tyl-
ko Urzecza, ale również Polski. Zawitał do nas wraz                 
z nabyciem wsi Ostrówiec w 1569 roku, a wiec około 
20 lat po uzyskaniu przez Karczew praw miejskich.                                         
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Imprezę w Miejskiej Hali otworzył 
Prezes Piotr Niedziółka witając gości, 
a następnie przebieg wydarzeń w roli 
konferansjera poprowadził Krzysztof 
Olszanka. W trakcie imprezy zapre-
zentowano nowy Hymn Mazura, który 
odśpiewały najpierw dzieci, a następnie 
członkowie Zarządu. Tekst hymnu na-
wiązuje m.in. do osoby karczewskiego 
Trenera wszechczasów Mariana Ol-
szewskiego, którego znamienitą postać 
często przywoływano także we wspo-
mnieniach. Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się zatem jego dzieci: Katarzy-
na Jarzębowska i Marek Olszewski.
Następnie odbyły się wywiady z tre-
nerami: Mirosławem Jabłońskim                             
i Mieczysławem Broniszewskim oraz 
z Antonim Trzaskowskim, posiada-
jącym w cv występ w Reprezentacji 

Polski. Uhonorowano 
także najstarszego ży-
jącego Prezesa LKS, 
Mariana Łapota.
Z zaproszonych go-
ści głos zabrali m.in.: 
Burmistrz Karczewa 
Michał Rudzki i Prze-
wodniczący Rady 
Miejskiej Piotr Żelaz-
ko. Prezes Klubu zaprezentował nadany 
naszemu klubowi Złoty Certyfikat.
Na telebimie przedstawiono publicz-
ności w żartobliwy sposób wizytówki 
członków Zarządu LKS oraz prezen-
tację multimedialną opisującą ostatnie 
zmiany w infrastrukturze i wydarzenia 
z życia klubu. W dalszej kolejności za-
prezentowały się wszystkie nasze grupy 
młodzieżowe oraz sztab trenerski na-

szego narybku wraz z koordynatorem 
szkolenia Kamilem Lewandowskim, 
który z kolei wyjaśniał niuanse systemu 
certyfikacji PZPN.
Zaprezentowano także nowe wzory 
koszulek dla kibiców oraz wykopano 
w stronę publiczności piłki z podpisami 
gości.

Mazur Karczew

Gala Łączy Nas Gwiazdka
Pod koniec stycznia licznie zgromadzona publicz-
ność wzięła udział w gali klubowej pod hasłem 
„Łączy Nas Gwiazdka” z okazji prezentacji Złotej 
Gwiazdki przyznanej Mazurowi przez PZPN.

Warto się spotykać... żywe legendy Mazura
W dobrym tonie jest kontynuowanie wydarzenia, które się rozpoczęło. Jednym z ważnych aspektów na-
szej pracy w Mazurze jest odwiedzanie zasłużonych dla Klubu. W ostatnich tygodniach mieliśmy okazje 
spotkać się z Panem Marianem Łapotem - miało to miejsce na Gali Mazura. Zasłużony piłkarz, działacz, 
z legitymacją numer 1 w Mazurze!

Pan Marian za swoich młodych lat opi-
sywał wszystkie mecze Mazura, moż-
na śmiało powiedzieć, że był w owych 
czasach kronikarzem Klubu. Do dziś 
mamy w archiwum wszystkie notatki.
Drugą postacią, można powiedzieć, 
już trochę zapomnianą jest Pan Janusz 
Maciejewski. Rocznik 1932, prawy po-
mocnik, piłkarz z wyjątkową kondycją 
na boisku, biegał za dwóch, a nawet 
trzech. Grał w Mazurze w latach od 
początku do końca lat 50-tych. Po 
meczach uczył kolegów pisać i czytać, 
takie to były czasy... Z zawodu lekarz 
pediatra. Obecnie mieszka w Rawie 
Mazowieckiej. Warto wspomnieć, że 
mama Pana Janusza byłą szanowaną 
nauczycielką w Karczewie i to właśnie 
jej nazwiskiem nazwana jest jedna 
z ulic na osiedlu Częstochowska.

Trzecie spotkanie, to wizyta u Pana 
Tadeusza Sychowca. Mówili na niego 
„Robotnik”, bo tak sam siebie nazwał. 
Wiadomo skąd wzięła się ksywka- bar-
dzo pracowity na boisku i poza nim. 
Grał w jednej drużynie m.in. z Panem 
Maciejewskim. Nasza wizyta to nie-
kończąca się opowieść „Tadelliego” 
o Karczewie, o Mazurze i o wspania-
łej żonie. Od korzeni karczewiak, do 
dziś mieszkający na przeciwko Urzędu 
Miejskiego.
Wspaniali ludzie, sercem, duchem 
i ciałem oddani naszemu miastu, 
a szczególnie Klubowi. Do dziś, mimo 
podeszłego wieku, (średnia 90 lat!), 
zaglądają na Mazur osobiście i śledzą 
losy naszego Klubu. Dziękujemy za za-
proszenie!

Mazur Karczew
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K a l e n d a r z 
w y d a r z e ń

   historia mordu dokonanego przez Niemców
 na 77 Romach 

w dniu 2.01.1943 roku w Karczewie

Pokaz filmu:     

28.02.2020 roku 
godz. 18.00 

w sali widowiskowej 

Centrum Kultury 

w Karczewie 

ul. Widok 2 

OSTATNI TABOR

Zapraszają:  Centrum Kultury i Sportu w Karczewie,

Realizacja: 
Leszek Kasprzak

Zdjęcia:                           

Adam Tobiasz, 

Leszek Kasprzak

Montaż:                          

Hubert Bembacz

Produkcja:                      

Pracownia 

filmowo-

fotograficzna

Klamra

06.03.2020 r.
Stowarzyszenie „Klub Kobiet w Karczewie” 
serdecznie zaprasza na spotkanie z okazji  
Dnia Kobiet. W programie: wystawa prac 
Zygmunta Trzaskowskiego, niespodzianka 
taneczna, słodki poczęstunek. Wydarzenie 
rozpoczyna się o godz. 19.00 w sali widowi-
skowej Centrum Kultury i Sportu w Karcze-
wie przy ul. Widok 2.

08.03.2020 r.
Centrum Kultury i Sportu w Karczewie 
przyul. Widok 2 zaprasza mieszkanki Gminy 
Karczew na poświęcony im koncert. W tym 
roku dla Pań wystąpim zespół The Missing 
Part. 

The Missing Part to połowa zespołu Cheap 
Tobacco - nominowanego w zeszłym roku 
do nagrody Fryderyka za album „SZUM”. 
Duet stworzony przez Natalię i Roberta 
z tęsknoty za bardziej lirycznymi i subtel-
nymi dźwiękami. Grają swoje autorskie 
piosenki z debiutanckiej płyty ale także 
własne aranżacje m.in Henryka Warsa, Bro-
nisława Kapera, Etty James, Arethy Franklin 
i innych. Wokalistka została czterokrotnie 
wybrana najlepszą polską wokalistką blu-
esową w 2015/2016/2018/2019 roku przez 
czytelników prestiżowego pisma „Twój Blu-
es”.

21.03.2020 r.
Zapraszamy do Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej na Międzynarodowy Dzień Po-
ezji, czyli wieczór poezji Inki Molak – pro-
mocja nowego tomiku wierszy „Zatrzymać 
czas”. Oprawa muzyczna - duo gitar kla-
sycznych Martyna Lewandowska i Michał 
Roman w repertuarze muzyki klasycznej. 
Wydarzenie rozpoczyna się o godz. 17.00.
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: 

• 
opakow

ania z papieru, karton,                      
tekturę (także falistą)

• 
katalogi, ulotki, prospekty

• 
gazety i czasopism

a
• 

papier szkolny i biurow
y, zadruko-

w
ane kartki

• 
zeszyty i książki

• 
papier pakow

y
• 

torby i w
orki papierow

e

N
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 N
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Ż
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:

• 
ręczników

 papierow
ych i zużytych 

chusteczek higienicznych
• 

papieru lakierow
anego i pow

leczo-
nego folią

• 
papieru zatłuszczonego lub m

ocno 
zabrudzonego

• 
kartonów

 po m
leku i napojach

• 
papierow

ych w
orków

 po naw
o-

zach, cem
encie i innych m

ateriałach                 
budow

lanych
• 

tapet
• 

pieluch jednorazow
ych 

i innych m
ateriałów

 
higienicznych

• 
zatłuszczonych 
jednorazow

ych 
opakow

ań z 
papieru i naczyń 
jednorazow

ych
• 

ubrań
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Ż
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• 
odkręcone i zgniecione plastikow

e 
butelki po napojach oraz nakrętki

• 
plastikow

e opakow
ania po produktach 

spożyw
czych

• 
opakow

ania w
ielom

ateriałow
e                     

(np. kartony po m
leku i sokach)

• 
opakow

ania po środkach czystości 
(np. proszkach do prania) kosm

ety-
kach (np. szam

ponach) itp.
• 

plastikow
e torby, w

orki, reklam
ów

ki, 
inne folie

• 
alum

iniow
e puszki po napojach                        

i sokach, puszki po konserw
ach

• 
folię alum

iniow
ą

• 
m

etale kolorow
e

• 
kapsle, zakrętki od słoików
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• 

butelek i pojem
ników

 z zaw
artością

• 
plastikow

ych zabaw
ek

• 
opakow

ań po lekach i zużytych 
artykułów

 m
edycznych

• 
opakow

ań po olejach silni-
kow

ych
• 

części sam
ochodow

ych
• 

zużytych baterii i akum
u-

latorów
• 

puszek i pojem
ników

 po 
farbach i lakierach

• 
zużytego sprzętu elek-
tronicznego i A

G
D

SZK
ŁO

N
A

L
E

Ż
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A

Ć
 

• 
butelki i słoiki po napojach                      
i żyw

ności (w
 tym

 butelki po 
napojach alkoholow

ych i olejach 
roślinnych)

• 
szklane opakow

ania po kosm
e-

tykach (jeżeli nie są w
ykonane                     

z trw
ale połączonych kilku 

surow
ców

)

N
IE

 N
A

L
E

Ż
Y

 W
R

Z
U

C
A

Ć
• 

ceram
iki, doniczek, porcelany, 

fajansu, kryształów
• 

szkła okularow
ego

• 
szkła żaroodpornego

• 
zniczy z zaw

artością w
osku

• 
żarów

ek i św
ietlów

ek
• 

reflektorów
• 

opakow
ań po lekach, rozpusz-

czalnikach, olejach silnikow
ych

• 
luster

• 
szyb okiennych                     
i zbrojonych

• 
m

onitorów
 i lam

p 
telew

izyjnych
• 

term
om

etrów
               

i strzykaw
ek
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• 
odpadki w

arzyw
ne i ow

ocow
e (w

 tym
 obierki itp.)

• 
gałęzie drzew

 i krzew
ów

• 
skoszoną traw

ę, liście, kw
iaty

• 
trociny i korę drzew

• 
niezaim

pregnow
ane drew

no
• 

resztki jedzenia

N
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A

L
E

Ż
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R

Z
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• 

kości zw
ierząt

• 
oleju jadalnego

• 
odchodów

 zw
ierząt

• 
popiołu z w

ęgla kam
iennego

• 
leków

• 
drew

na im
pregnow

anego, płyt 
w

iórow
ych i pilśniow

ych M
D

F
• 

ziem
i i kam

ieni
• 

innych odpadów
 kom

unalnych                
(w

 tym
 niebezpiecznych)

D
o pojem

nika z odpadam
i zm

ie-
szanym

i należy w
rzucać w

szystko 
to, czego nie m

ożna odzyskać w
 

procesie recyklingu, z w
yłącze-

niem
 odpadów

 niebezpiecznych.

Pozostałe odpady pow
stające w

 gospodarstw
ie dom

o-
w

ym
, np. m

eble, sprzęt R
T

V, A
G

D
, opony, baterie, ża-

rów
ki, szkło okienne, lustra itp. oddajem

y do Punktu Se-
lektyw

nej Z
biórki O

dpadów
 K

om
unalnych w

 K
arczew

ie 
przy ul. C

iepłow
niczej 1, 05 - 480 K

arczew
. G

odziny 
otw

arcia punktu: sobota: 8.00 - 15.00.
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D
obrow

olna 
do 

tej 
pory, 

segregacja 
odpadów

 
po 

now
elizacji 

ustaw
y 

o 
utrzym

aniu 
czystości 

i 
porządku 

w
 

gm
inach, 

stała 
się 

obow
iązko-

w
a. 

W
 

przypadku 
stw

ierdzenia 
braku 

segregacji 
odpadów

 
B

urm
istrz 

K
arczew

a 
m

a 
obow

iązek 
określić 

w
łaścicielow

i 
nieruchom

ości, 
w

 
dro-

dze 
decyzji 

adm
inistracyjnej, 

staw
kę 

opłaty 
podw

yższonej 
(dw

ukrotność 
staw

ki 
podstaw

ow
ej). 

D
otyczy 

to 
rów

nież 
zabudow

y 
w

ielorodzinnej.
Jeżeli nadal nie w

iesz jak praw
idłow

o segregow
ać odpady – zadzw

oń - (22) 780 65 16 w
ew

. 135, napisz um
@

karczew
.pl lub przyjdź do U

rzędu M
iejskiego (po-

kój nr 2) – w
yjaśnim

y w
szystkie w

ątpliw
ości. Jesteśm

y dla W
as aby pom

óc, nie karać.
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