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Uczniowie na start
Burmistrz Karczewa, podczas przemówienia inaugurującego 
życzył, żeby rozpoczynający się rok szkolny był pełen 
owocnej pracy, która wszystkim będzie przynosiła 
zadowolenie. Podkreślił stale rosnące znaczenie nauki w 
przyszłej karierze zawodowej 

                                          Więcej str. 2

Dożynkowy wieniec
Ważnym momentem dożynek było obdzielenie chlebem 
wszystkich zebranych gości. Okazało się jednak, że 
gospodarze dożynek burmistrz Władysław Dariusz Łokietek 
oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Żelazko, przy 
udziale dożynkowych starostów, tak podzielili chleb, że 
starczyło go dla wszystkich.

Więcej str. 6-7

Oni naprawdę pokochali siatkówkę
Głównym organizatorem turnieju był Wydział Oświaty 
Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego. Do 
współzawodnictwa stanęło pięć drużyn, których zawodnicy 
reprezentowali nie tylko gminę Karczew, ale i Otwock, 
Celestynów oraz Kołbiel. Niestety zabrakło drużyn żeńskich, 
ale organizatorzy są przekonani, że podczas następnego 
turnieju, grających w siatkówkę pań nie zabraknie.

Więcej str. 4
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UCZNIOWIE  NA  START

Uczniowie karczewskich placówek 
oświatowych uroczyście rozpo-

częli rok szkolny 2008/2009 w murach 
własnych szkół. Jednak oficjalna in-
auguracja roku szkolnego z udziałem 
władz gminnych i wielu zaproszonych 
gości odbyła się w murach Szkoły 
Podstawowej w Sobiekursku. W uro-
czystości, oprócz Burmistrza Karcze-
wa Władysława Dariusza Łokietka i 
Naczelnika Wydziału Oświaty Orga-
nizacji i Nadzoru Ewy Kwasiborskiej 
udział wziął proboszcz parafii War-
szawice ks. kanonik Jerzy Domański, 
dyrektorki szkół i przedszkoli z terenu 
gminy Karczew oraz przedstawiciele 
prasy lokalnej.

Burmistrz Karczewa, podczas prze-
mówienia inaugurującego życzył, żeby 
rozpoczynający się rok szkolny był 
pełen owocnej pracy, która wszystkim 
będzie przynosiła zadowolenie. Pod-
kreślił stale rosnące znaczenie nauki w 
przyszłej karierze zawodowej.

Naczelnik Ewa Kwasiborska podkre-
śliła, że oświatę czeka wiele nowych 
wyzwań związanych z planowanymi 
przez rząd zmianami. Poinformowała, 
że najzdolniejsi uczniowie będą przez 
burmistrza nagradzani. Wręczanie na-
gród będzie zawsze odbywało się we 
wrześniu. Nagradzani będą uczniowie 
nie tylko najzdolniejsi pod względem 
edukacyjnym, ale także w innych 
dziedzinach życia szkolnego, między 
innymi w sporcie. Życzyła wszystkim 
owocnej pracy i serdecznej, przyjaciel-
skiej atmosfery.

Taka uroczystość nie mogłaby się 
odbyć bez części artystycznej. Prezen-
tację słowno - muzyczną przygotowała 
młodzież klas starszych. W piosence 
i wierszu wspominali oni beztroskie, 
wakacyjne życie. Szczególnie interesu-
jący był pokaz multimedialny prezen-
tujący Sobiekursku dawniej i dzisiaj. 
Była to bardzo dobra lekcja historii.

Po oficjalnym rozpoczęciu roku 
szkolnego młodzież spotkała się ze 
swoimi wychowawcami w klasach. 
Wszyscy byli roześmiani i tylko dzieci, 
które właśnie rozpoczęły w zerów-
ce swoje szkolne życie patrzyły na 
wszystko trochę przerażone.

Krzysztof Kasprzak

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem Hymnu Państwowego

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2008/2009 życzenia uczniom, nauczycielom 
i pracownikom administracyjnym szkół złożyła Naczelnik Wydziału Oświaty Organizacji

 i Nadzoru Ewa Kwasiborska

W programie artystycznym młodzież, z tęsknotą w oczach, wspominała minione wakacje
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O  NAGRODĘ  BURMISTRZA

W niedziele 7 września wędkarze z 
Kola nr 25 w Karczewie uczest-

niczyli w przedostatnich w tym sezonie 
zawodach spławikowych o Nagrodę Bur-
mistrza. Pogoda nie pomagała w łowie-
niu. Ostre słońce i wysoka temperatura 
sprawiały, że wędkarze szukali chłodu, 
a ryby niezbyt chętnie dawały się skusić 
przynętami zawieszonymi na haczyku. 
Sędzia zawodów powiedział, że organi-
zatorzy pogody nie wybierają i każda jest 
dobra. Przy indywidualnym łowieniu, 
wędkarz wybiera taki termin, jaki uważa 
za stosowny.

W zawodach wzięło udział przeszło 20 
wędkarzy, wśród, których byli zaproszeni 
goście z innych zaprzyjaźnionych kół. 
Zawodnicy walczyli o trofea ufundowane 
przez burmistrza Karczewa. Rywalizo-
wano w kategorii juniorów i seniorów. 

Wędkowanie trwało 
cztery godziny i zo-
stało zakończone na 
sygnał sędziego. Po 
ważeniu złowione 
ryby trafiły do Mo-
czydła z życzeniami, 
aby na następny raz 
przypłynęły na stano-
wisko, ze „starszym 
rodzeństwem”.

Nagrody,(„statuetki 
z karpiem” i medale 
dla najlepszych) oso-
biście wręczał funda-
tor, czyli burmistrz 
Karczewa Władysław 
Dariusz Łokietek. 
Specjalną nagrodą 
uhonorowano arbitra 
zawodów Czesława 
Szuttę, który sędziuje 
już 34 lata, a w tych 
zawodach wystąpił 
po raz 650 w tej roli. 
Jubilat pochwalił się, 
że przez wiele lat sam 
wędkował. Jego naj-
większą wędkarską 
zdobyczą był złowio-
ny na główkę sałaty 
w Nowogrodzie Bo-
brzańskim prawie 15 
kilogramowy amur. 
Na niedzielnych 
zawodach o takich 
okazach można było 
niestety tylko poma-
rzyć. 

W zgodnej opinii wędkarzy biorących 
udział w zawodach spławikowych na 
karczewskim Moczydle warunki łowienia 
znacznie się poprawiły. Przyczyniły się 
do tego prace związane z odmulaniem 
kanałów odpływowych Moczydła, a także 
pogłębienie i odmulenie Jeziórka prawie 
na całej długości linii brzegowej. Roboty 
wykonane za pieniądze z budżetu i samych 
wędkarzy zapobiegają degradacji zbiorni-
ków wodnych oraz poprawiają warunki 
rekreacyjno – wypoczynkowe tego rejonu 
Karczewa - powiedział wyraźnie zado-
wolony z przebiegu zawodów Zbigniew 
Stanaszek, prezes Koła Wędkarskiego nr 
25 w Karczewie. 

   Feliks Żebrowski

WYNIKI

►  W kategorii kobiet zwyciężyła Ewa 
Teperek (2090pkt) przed Anną Żebrow-
ską.
► Najlepszym juniorem okazał się 
Tomasz Lewandowski (2200pkt.) wy-
przedzając Janusza Piwowarczyka 
i Mateusza Kamińskiego.
►  Wśród seniorów palmę pierw-
szeństwa zdobył Marek Trzaskowski 
(876pkt.). Kolejne miejsca zajęli: Wła-
dysław Lewandowski, Jarosław Opor-
ski, Zdzisław Teperek, Janusz Brzeziń-
ski i Bartłomiej Bieńkowski.
►  Wśród gości najlepszym okazał się 
Bogdan Szpinalski (776pkt) wyprzedza-
jąc Adama Okońskiego i Mieczysława 
Kozłowskiego.
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ONI  NAPRAWDĘ 
POKOCHALI  SIATKÓWKĘ

Boisko przy Publicznym Gimnazjum 
w Karczewie, jest prawdziwą chlubą 

miasta. Sztuczna nawierzchnia pozwala 
na prowadzenie rozgrywek sportowych 

w różnych warunkach atmosferycznych, 
a oświetlenie umożliwia funkcjonowanie 
boiska nawet w godzinach nocnych.

Właściwie nie było do września żadnej 
imprezy, którą można byłoby uznać, jako 
otwierającą ten wspaniały obiekt sportowy. 
Oczywiście młodzież korzystała z tego 
boiska już wielokrotnie, jest przecież ono 
otwarte dla wszystkich, ale dopiero I   Tur-
niej Amatorskiej Piłki Siatkowej Kobiet i 
Mężczyzn Gminy Karczew o Puchar Bur-

mistrza Karczewa, który został rozegrany 6 
września można uznać za oficjalne otwar-
cie tego obiektu.

Głównym organizatorem turnieju był 

Wydział Oświaty Organizacji i Nadzoru 
Urzędu Miejskiego. Do współzawodnictwa 
stanęło pięć drużyn, których zawodnicy 
reprezentowali nie tylko gminę Karczew, 
ale i Otwock, Celestynów oraz Kołbiel. 
Niestety zabrakło drużyn żeńskich, ale 
organizatorzy są przekonani, że podczas 
następnego turnieju, grających w siatków-
kę pań nie zabraknie.

Zwyciężyła, po bardzo dobrych meczach, 
drużyna „REFRESKO” w składzie: Michał 
Zduńczyk, Kamil Łukasik, Amadeusz Wi-
tak, Daniel Urbaniak, Grzegorz Szyszka, 
Sebastian Kobza, Łukasz Pydyniak, Jacek 
Piwowarczyk.

Burmistrz Karczewa wręczając zwycięz-
com medale i nagrody zapowiedział, że ta-
kich turniejów będzie więcej i już zaprosił 
na nie wszystkie zespoły uczestniczące w 
zawodach wrześniowych.

Zawodnicy bardzo serdecznie wypowia-
dali się o organizacji zawodów podkreśla-
jąc, że na terenie gmin gdzie mieszkają 
odczuwają brak zainteresowania władz 
lokalnych sportem.

Sędzią głównym turnieju był Tomasz 
Lubas, który jednocześnie zajmował się 
organizacją, sekretariat zawodów prowa-
dziła Paulina Bieńkowska.

 Po zakończeniu turnieju Burmistrz 
Karczewa Władysław Dariusz Łokietek 
zapowiedział, że będzie się starał żeby 
teren dookoła boiska został jak najszyb-
ciej odpowiednio zagospodarowany. W 
planach ma także wybudowanie trybuny 
dla widzów.

Krzysztof Kasprzak

GMINA 
W 

KWIATACH
Od kilku lat rozwija się w naszej gmi-

nie bardzo pożyteczna inicjatywa 
związana z upiększaniem kompozycjami 
kwiatowymi miejsc naszego zamieszka-
nia i pracy. Inicjatywa przybrała formę 
konkursu organizowanego przez Wydział 
Oświaty Organizacji i Nadzoru pod pa-
tronatem burmistrza Karczewa. Każdego 

roku termin zgłoszenia się do konkursu 
upływa 11 lipca i jest on rozgrywany w 
czterech kategoriach. Komisja konkur-
sowa ocenia kompozycje kwiatowe na 
balkonach i loggiach, ogródkach przy-
domowych, terenach wokół budynków 
użyteczności publicznej i osiedli miesz-
kaniowych. Bardzo ważnym elementem 
oceny jest estetyka obiektu. W tym roku 
komisja konkursowa otrzymała tylko 
cztery zgłoszenia udziału w konkursie.- 
Dwa lata temu otrzymaliśmy ich aż 14 
we wszystkich kategoriach – powiedziała 
przewodnicząca komisji konkursowej 
Ewa Kwasiborska.

Tegoroczną edycję konkursu wygrał 
pan Jacek Zych mieszkający w Kar-
czewie przy ul. Kochanowskiego 20, 
który zgłosił do oceny ogródek przy-
domowy. Ocena zgłoszonego obiektu 
była bardzo wysoka. Zwracało uwagę 
zagospodarowanie dużej powierzchnia 
i piękna przestrzenna kompozycja 
kwiatowa. – Najwięcej pracy w pielę-
gnowanie tego ogródka włożyła żona, 
syn i ja. Doglądanie go daje nam wiele 
zadowolenia i robimy to z dużą przy-
jemnością – powiedział pan Jacek Zych 
po przyjęciu nagrody i gratulacji. Na 
pamiątkę uczestnictwa w konkursie i 
zwycięstwa otrzymał piękną statuetkę i 
nagrodę rzeczową w postaci cyfrowego 
aparatu fotograficznego. Gratulujemy i 
zachęcamy wszystkich do udziału w 
kolejnej edycji tego bardzo pożytecz-
nego konkursu. Organizatorom marzą 
się: masowy udział w konkursie i coraz 
piękniejsze, ukwiecone nasze obejścia. 

(FŻ)
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III  MUZYCZNE  LATO

Pod koniec sierpnia na tarasie Pałacu 
Bielińskich w Otwocku Wielkim uro-

czyście zakończono III Muzyczne Lato. 
W tym roku był to cykl pięciu koncertów, 
z których część 
odbyła się w sali 
balowej, a część 
na tarasie pięknego 
pałacu otoczonego 
parkiem i jeziorem 
Rokola. W tym 
roku koncerty cie-
szyły się bardzo 
dużym zaintereso-
waniem. Wystarczy 
powiedzieć, że wy-
stąpiła konieczność 
wydzielenia spe-
cjalnego parkingu 
dla samochodów 
k o n c e r t o w y c h 
gości. Urok tego 
miejsca i piękna 
muzyka urzekły 
melomanów, a 
ś w i a d e c t w e m 
niech będzie owa-
cyjne przyjmowa-
nie muzyków przez setki słuchaczy. 

Imprezę uroczyście zakończyli burmistrz 
Karczewa Władysław Dariusz Łokietek i 
prezydent Otwocka Zbigniew Szczepaniak, 

którzy, wyrażając zadowolenie z wielkiego 
sukcesu imprezy, zadeklarowali chęć orga-
nizacji kolejnego, IV Muzycznego Lata. 
Ową deklarację, wspólne wystąpienie oraz 
wyraźne gesty pojednania i chęć wspólnego 
działania zostały przyjęte entuzjastycznie.

Ostatni koncert tegorocznej imprezy był 
finansowany przez władze samorządowe 
Karczewa i znalazł się w programie ob-
chodów 460-lecia nadania Karczewowi 

praw miejskich. Wystąpił poznański zespół 
wokalny „AFFABRE CONCINUI”, czyli 
„IDEALNE WSPÓŁBRZMIENIE”. Człon-
kami zespołu są wychowankowie dwóch 

znanych poznańskich chórów chłopięco 
– męskich S.Stuligrosza i J.Kurczewskiego.

W programie koncertu znalazły się celowo 
m. in. madrygały i pieśni sakralne z szesna-

stego wieku, aby uzmysłowić słuchaczom, 
jakiej muzyki słuchali i co na różnych uro-
czystościach śpiewali Karczewscy, którzy w 
roku 1548 wystąpili do Zygmunta Starego 
o nadanie praw miejskich. Zaprezentowano 
też pieśni kompozytora renesansu Wacława 
z Szamotuł o Wenus i zdradliwej miłości, 
które w perfekcyjnym wykonaniu na cztery 
lub pięć głosów zabrzmiały bardzo ładnie i, 
sądząc po brawach, podobały się.

W końcowej części koncertu prowadzący 
Zbigniew Pawlicki zwrócił uwagę na „Ave 
Maria” ks. Antoniego Chlondowskiego nie 
tyle ze względu na urodę utworu, co osobę 

twórcy. Ksiądz 
Chlondowski to 
brat Prymasa Pol-
ski w latach 1926 - 
1948. ks. kardynała 
Augusta Hlonda.

Koncert za-
kończyła muzyka 
łatwa i przyjem-
na XX wieku. 
Mogliśmy bez 
instrumentalnego 
podkładu słuchać 
utworów Duke’a 
Ellingtona, Johna 
Lennona i Paula 
McCartneya, a tak-
że Elvisa Presleya. 
Artyści popisywali 
się naśladowaniem 
różnych instru-
mentów muzycz-
nych swym głosem 
i to wywoływało 

duży aplauz słuchaczy. Niezapomniane 
wrażenie zrobiło wykonanie popularnej 
przed laty piosenki „Only you”. Słuchanie 
tej muzyki w takim wykonaniu należy do 

rzadkości na polskich estradach i salach 
koncertowych, dlatego układającemu pro-
gram Zbigniewowi Pawlickiemu należą się 
słowa podziękowania za takie muzyczne 
doświadczenia. Zespół, który występował 
w pięcioosobowym składzie pokazał swoje 
mistrzostwo w operowaniu głosem oraz 
perfekcyjnym wykonaniu utworów z bar-
dzo szerokiego repertuaru. 

Feliks Żebrowski
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Dożynki to szczególna uro-
czystość. Po okresie ciężkiej 
pracy, gdy zboże jest już ze-
brane, przychodzi czas na 

dokonanie oceny minionego okresu. W 
tym roku na dożynkowe świętowanie 
zaprosili rolników gminy Karczew 
mieszkańcy Otwocka Wielkiego.

Świętowanie rozpoczęto Mszą 
świętą, którą celebrowali: dziekan 
dekanatu Otwock Kresy ks. prałat 
Włodzimierz Jabłonkowski, prodzie-
kan dekanatu Otwock Kresy ksiądz 
prałat Wiesław Nowosielski oraz 
dziekan dekanatu osieckiego ksiądz 
kanonik Jerzy Domański. Podczas 
uroczystej Mszy św. poświęcony zo-
stał wieniec dożynkowy oraz pięknie 
zdobiony chleb upieczony z tegorocz-
nego zboża.

Druga część uroczystości odbyła się 
na estradzie usytuowanej na zapleczu 
remizy strażackiej. Warto dodać, że 
podczas tegorocznych dożynek prym 
wiedli strażacy, nic dziwnego, prze-

cież sołtys pan Stefan Molęda jest 
w Otwocku Wielkim gospodarzem 
Ochotniczej Straży Pożarnej.

Starostami tegorocznych dożynek 
byli Helena Ćwiek oraz Krzysztof Za-
krzewski rolnicy z Otwocka Wielkiego, 
to właśnie im dziewczęta z dożynkowe-
go korowodu przekazały ozdobny bo-

chen chleba.
Dożynko-

wy korowód 
z a p r e z e n -
tował się 
wspaniale . 
Część ob-
rzędową do-
żynek przy-
g o t o w a ł a 
sołtys Nad-
brzeża pani 
M a r i a n n a 
Drabarek , 
która wystą-
piła podczas 
uroczystości 
w stroju 
l u d o w y m . 

Były tradycyjne pieśni i tańce. Mło-
dzieży z Otwocka Wielkiego za ten 

występ należą się gorące brawa.
Przemawiając do rolników Bur-

mistrz Karczewa Władysław Dariusz 
Ł o k i e t e k 
powiedział 
między in-
nymi: Z rąk 
S t a ro s t ó w 
otrzymałem 
p a c h n ą c y 
b o c h e n 
c h l e b a 
upieczony z 
tegoroczne-
go ziarna. 
Trzymając 
w rękach 
ten bochen 
chleba czu-
łem radość 
i wdzięcz-
ność. Wszy-

scy okazujemy szacunek dla polskiej 
ziemi, dla polskiego rolnika jego cięż-
kiej pracy. Burmistrz poinformował 
rolników o rozpoczętych inwestycjach, 
które dotyczą terenów wiejskich, za-

powiedział także kanalizację wiosek 
gminy Karczew.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w 
Karczewie Danuta Żelazko przypo-
mniała historię dożynkowego święta. 
Mówiąc o ciężkiej pracy rolnika po-
wiedziała: wielu ludziom trudno jest 
docenić pracę rolnika. Zapominają 
często, że to rol-
nicy wytwarzają 
bezpieczeństwo 
żywnośc iowe, 
że ich ciężkiej 
pracy zawdzię-
czamy chleb na 
naszych stołach.

W a ż n y m 
m o m e n t e m 
dożynek było 
o b d z i e l e n i e 
chlebem wszyst-
kich zebranych 
gości. Okazało 
się jednak, że 
g o s p o d a r z e 
dożynek bur-
mistrz Władysław Dariusz Łokietek 
oraz przewodnicząca Rady Miejskiej 
Danuta Żelazko, przy udziale dożyn-

kowych starostów, tak podzielili chleb, 
że starczyło go dla wszystkich.

W części rozrywkowej wystąpiła 
orkiestra OSP 
z Karczewa 
oraz młodzież 
p re z e n t u j ą c a 
taniec towarzy-
ski. Gwoździem 
programu miał 
być tercet ka-
baretowy, czyli 
Marcin Wolski, 
Marek Majew-
ski i Paweł Dłu-
żewski. Panowie 
ci jednak nie po-
trafi li rozbawić 
publ icznośc i . 
Program ich był 
politycznie mo-
notematyczny, i 
nie grzeszył zbytnią fi nezją dowcipu.

Na zakończenie wystąpił zespół 
muzyczny IMPULS z programem, 
który wszystkim bardzo się spodo-
bał. Impuls spowodował, że przed es-

występ należą się gorące brawa. kowych starostów, tak podzielili chleb, 

DOŻYNKOWY WIENIEC
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Początki wsi Glinki sięgają XV wieku. 
Była to osada szlachetnego rodu Glinków. 

Jeszcze do dnia dzisiejszego mieszkańcy wsi 
używają dawnych nazw poszczególnych czę-
ści miejscowości. I tak : mamy tu mieszkań-
ców Władysławowa, Pijar, Julianowa.

Życie mieszkańców płynie dosyć spo-
kojnie, choć jak wszędzie nie brakuje tu 
problemów, dobrych wiadomości czy „sensa-
cyjnych” plotek. Centrum wydarzeń stanowi 
szkoła podstawowa i pobliski kościół w 
Ostrówku. Dni powszednie wypełnia praca 
zawodowa w okolicznych miastach lub praca 
w polu. Mieszkańcy Glinek słyną bowiem z 
uprawy pomidorów i sadownictwa. To tutaj 
od kilku lat  prosperuje grupa producentów 
owoców i warzyw spółka Tomagrup. Rolnicy 
dzięki niej mogą wspólnie wysyłać w Polskę 
lub za granicę duże transporty zebranych 
plonów.  To gwarantuje im płynny i systema-
tyczny zbyt towaru. 

Sezon wiosenno – letni, jest czasem cięż-
kiej pracy i starań o jak najlepsze zbiory. Od 
pracy tej, ale też i od pogody zależą zyski, 
które nie tylko zagwarantują godne życie w 
okresie zimowym, ale i pozwolą w nowym 
roku ponownie zająć się uprawą.

Młodsi mieszkańcy Glinek, jak wszędzie 
zresztą, chodzą do szkół. Najwygodniej 
mają ci najmłodsi, ponieważ podstawówka 
znajduje się w samej miejscowości. Tutaj 
uczą się też dzieci z pobliskiego Ostrówka 
czy Kosumiec. Maluchów na miejsce dowozi 
autobus szkolny. Życie w szkole w Glinkach 
obfi tuje w wiele wydarzeń nie tylko eduka-
cyjnych, ale i kulturalno – rozrywkowych. 
Dzieciaki chodzą na różnego rodzaju kółka 
zainteresowań, wspólnie z wychowawcami 
dbają o  artystyczną ozdobę mniejszych bądź 
większych uroczystości typu: Dzień Babci, 
Jasełka czy święta narodowe, biorą udział 
w olimpiadach szkolnych oraz zawodach 
sportowych. Wszystko to odbywa sie pod 
czujnym okiem wyspecjalizowanego grona 
pedagogicznego z panią dyrektor Marianną 
Trzaskowską na czele. 

Starsze dzieci z Glinek, trzeba by rzec 
„młodzież gimnazjalna” uczęszcza do szkół 
w pobliskim Karczewie. O ile będąc w gim-
nazjum nie muszą się martwić o to jak dojadą 
do miasta, bo ich również zawozi wynajęty 
autobus, o tyle ich starsi koledzy,  mieli 1 
września z tym kłopot. Komunikacja bowiem 
w Glinkach i pobliskich miejscowościach 
pozostawia wiele do życzenia. Choć w XXI 
wieku to nie powinno być problemem, tutejsi 
mieszkańcy w chwili obecnej nie mają jak 
dojechać do szkoły czy pracy. Odkąd fi rma 
PPKS Piaseczno wycofała swoje autobusy z 
terenu Kępy Nadbrzeskiej, Glinek, Ostrówka 
i Kosumiec z komunikacją bywa tu różnie. 
Rok temu długo czekano na to, aż jakiś 
prywatny inwestor wprowadzi kursy na linii 

WSI SPOKOJNA, 
WSI WESOŁA...

Otwock – Góra Kalwaria. Tygodniami miesz-
kańcy Glinek dowozili na własną rękę swoje 
prawie dorosłe już dzieci do szkół. Gdy po-
jawił się rozkład jazdy nowej fi rmy transpor-
towej wszyscy odetchnęli z ulgą. Z czasem 
dodawano więcej kursów, modyfi kowano 
rozkłady jazdy według potrzeb pasażerów, 

a nawet wprowadzono połączenie z Górą 
Kalwarią. Tym większe było zdziwienie i 
zawód mieszkańców, kiedy fi rma pod koniec 
sierpnia wycofała swoje autobusy. Kolejny 
raz zostali zwyczajnie odcięci od świata. Z 
usłyszanych informacji w urzędzie gminy 
wynika, że z początkiem października pojawi 
sie kolejna fi rma świadcząca usługi przewo-
zowe we wspomnianych miejscowościach, 
jednak ludzie nauczeni doświadczeniem nie 
uwierzą, dopóki nie zobaczą.

Te większe, ale głównie te mniejsze kło-
poty zaprzątają uwagę mieszkańców Glinek. 

Jak wszędzie także i tu ludzie żyją nimi i szu-
kają rozwiązań. Łatwiej im sprostać z dala od 
zgiełku wielkich miast. I chyba właśnie to, 
tutejsi ludzie cenią najbardziej, choć rzadko 
się o tym wspomina.

Ewa Chodas

tradą zrobiło się tłoczno, a widzowie 
zaczęli się bardzo dobrze bawić.

Dożynki zostały zorganizowane 
przez Miejsko Gminny Ośrodek 
Kultury w Karczewie oraz Sołtysa i 
Radę Sołecką w Otwocku Wielkim. 
Znaczny udział w organizacji tego 
święta mieli druhowie z Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim. 
Sponsorami tej imprezy byli: Urząd 
Miejski w Karczewie, pan Ryszard 
Krawczyk z piekarni „Staropolska”, 
pan Wit Trzaskowski właściciel zakła-
dów wędliniarskich z Karczewa, pan 
Paweł Trzaskowski z fi rmy Kiszeczka z 
Karczewa, państwo Jadwiga i Marian 
Teperkowie, pan Wiesław Sadowski, 
właściciel fi rmy „Konstrukcje” z Pio-
trowic, pani Janina Milczarek, pan An-
drzej Raszka, pan Krzysztof Zakrzew-

ski oraz katering „MAX” z Otwocka 
Wielkiego. Wszystkim organizatorom 
i sponsorom, w imieniu uczestników 
dożynek, serdecznie dziękujemy.

Krzysztof Kasprzak
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ZAPOMNIANY  KULT  ŚWIĘTEGO  IZYDORA

Powstanie pierwszego kościoła w 
Ostrówku związane jest z osobą bisku-

pa poznańskiego i warszawskiego Stefana 
Wierzbowskiego (1620-1687). Jego sławę, 
jako żarliwego katolika ugruntowało, po 
wsze czasy, dzieło życia – założenie pątnicze 
w miasteczku Górze (Góra Kalwaria), pomy-
ślane jako ośrodek kultu katolickiego służący 
całemu południowemu Ma-
zowszu.

To właśnie ten wspomnia-
ny już drewniany kościółek 
pod wezwaniem św. Izydo-
ra Oracza miałby stać się 
przyczółkiem ewangelizacji 
południowej części ziemi 
czerskiej.

Jak głosi dokument do-
nacyjny, został oddany on 
pod zarząd proboszczowi 
w Górze (Kalwaria) wraz z 
dobrami Ostrów i przyna-
leżnymi doń dziesięcinami 
(1687).

Kult św. Izydora Ora-
cza patrona rolników od 
połowy XVII w. zaczął 
rozprzestrzeniać się w całej 
Europie, najpierw w Hisz-
panii, potem we Francji, 
Niderlandach i Niemczech.

Święty Izydor urodził 
się ok. 1080 r. w okoli-
cach Madrytu w ubogiej 
rodzinie chrześcijańskiej. 
Wcześnie osierocony, 
zmuszony był podjąć się 
pracy najemnej. Za swą 
sumienną pracę został 
awansowany do funkcji 
nadzorcy majątku. Prze-
śladowany przez zawist-
nych ludzi, nie bacząc na 
przeciwności losu znajdo-
wał pocieszenie w żarliwej modlitwie. 
Otaczany był czcią za życia, jak i po 
śmierci. Ok. 1170 r. zwłoki przeniesiono 
do kościoła św. Andrzeja w Madrycie. 
Kanonizowany był ok. 1622 r.

W Polsce kult św. Izydora szerzyli 
jezuici zakładając bractwa pod jego we-
zwaniem, których celem była opieka dusz-
pasterska nad ludnością wiejską. Ustawy 
bractwa (jak podaje Janusz Tazbir Przegląd 
Historyczny, 1955 r.) przepełnione kultem 
do patrona propagują naśladowanie jego 
życia i przestrzeganie zawartych w nich 
nakazów moralnych.

Święty Izydor Oracz wkracza do 
kościołów w postaci nauk głoszonych 

z ambon, dla których wzorem jest dziełko 
X. Andrzeja Gołdonowskiego, prowincja-
ła zakonu paulinów – Krótkie zebranie 
świątobliwego żywota S. Isidora rolnika 
z Madryki…, 1629 r. Autor tej książeczki 
przedstawiając życie i cuda, które dokona-
ły się za sprawą świętego, osadza je mocno 
w realiach życia codziennego polskiej wsi. 

Podkreślając zaś fakt, iż Izydor był chło-
pem poddanym, petryfikuje i sankcjonuje 
istniejący porządek społeczny.

Zamieszczony  drzeworyt  pochodzący z 
tej książeczki przedstawia najbardziej pre-
ferowany epizod z życia świętego – scenę 
modlitwy. W centrum kompozycji widzi-
my klęczącą postać trzymającą w rękach 
różaniec, a poniżej uwidocznione są atry-
buty pracy rolnika – widły, cep i brona, zaś 
w górnej części – w oddali – widać anioła 
orzącego wołami. Ta strona opatrzona jest 
krótkim, rymowanym życiorysem:

Dla postępków pobożnych Isidor święty
Będąc prostym oraczem do nieba jest 

wzięty.

Współczesne inwentarze zabytków sztuki 
– Katalogi województw – ewidencjonują 
liczne malowidła lub obrazy świętego, a 
znajdujące się zazwyczaj w osobnym ołta-
rzu lub specjalnej kapliczce. Wymienić tu 
należy kościół w Więcławicach pod Kra-
kowem, gdzie miejscowy proboszcz Kasper 
Radinus przy współpracy jezuitów założył 

bractwo świętego Izydo-
ra. Oryginalnym ujęciem 
postaci świętego wyróżnia 
się malowidło w kościele 
parafialnym w Lewiczynie 
- pielgrzymkowym sanktu-
arium maryjnym - niedaleko 
Grójca.

Malarz z kręgu króla Jana 
III Sobieskiego - Erazm 
Wąsowski rozbudował 
wbrew konwencji drugi 
plan przedstawiając skró-
towo cudowne wydarzenia 
z życia świętego, jak np. 
scena wytryśnięcia źródła, 
które miało napoić spra-
gnionego Jana de Vargas 
– chlebodawcę św. Izydora.

Materialnym, bezpośred-
nim świadectwem patrona-
tu biskupa Wierzbowskie-
go nad kultem św. Izydora 
jest wystawiony (przed 
1687 r.) jego kosztem ko-
ściół w Zwoli w powiecie 
garwolińskim na granicy z 
ziemią łukowską. W dolnej 
partii obrazu św. Izydora 
umieszczony jest herb 
Jastrzębiec oraz łacińskie 
inicjały S.W.D.R.E.P., 
które rozwinąć można jako 
Stefanus Wierzbowski de 
Chrząstów episkopus po-
snaniensis.

Renesans kultu i bractw nastąpił 
w Polsce w połowie XIX w. zgodnie 
z propagowanymi po wsiach hasłami pracy 
organicznej. W 1893 r. działały już one w 37 
miejscowościach Wielkopolski.

O głębokim zakorzenieniu kultu w świa-
domości ludowej świadczą zebrane przez 
S. Adalberga przysłowia. Chociażby to od-
wołujące się do życia świętego i odzwier-
ciedlające wiarę w skuteczną moc patrona:

Święty Izydor wołkami orze 
Kto go poprosi temu pomoże. 
W Polsce święto Izydora Oracza przypa-

da na dzień 10 maja.
Maciej Mużacz
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OBÓZ BIAŁA PODLASKA

Podczas, gdy ligowe zmagania roz-
poczęli na dobre seniorzy Mazura 

Karczew, na obozie przygotowawczym 

przebywali młodzi piłkarze tego klubu. W 
tym roku zgrupowanie odbyło się w oddalo-
nej ponad 150 km od Karczewa, Białej Pod-
laskiej. W dniach 11-20 sierpnia zawodnicy z 
roczników 1991 i 1995 odbyli ponad 15 sesji 
treningowych, a wszystko w celu jak najlep-
szego przygotowania do rozgrywek ligowych, 
których początek przypadł na koniec sierpnia. 

Treningi odbywały się dwa razy dziennie 
– rocznik 1995 ćwiczył pod okiem trenera 
Artura Kolatora, rocznik 1991 prowadzony 
był przez trenera Macieja Kędziorka.

Ośrodek, w którym przebywały obie eki-
py Mazura oferował dwa trawiaste, pełno-
wymiarowe boiska, co miało duże znacze-
nie przy przeprowadzaniu zajęć taktyczno - 
technicznych. Warto dodać, że na głównym 
boisku swoje mecze rozgrywa miejscowy 

klub MKS Podlasie, a także żeńska drużyna 
piłki nożnej grająca w I lidze. Do dyspozy-
cji były także dwa kolejne boiska należące 

do klubu TOP 54 (z tego klubu do Legii trafi ł 
Ariel Borysiuk). Tak więc pod względem 
warunków do treningu nikt nie miał prawa 
narzekać. Jeśli chodzi o warunki mieszka-
niowe, nie powalały one na kolana, jednak 
niejednokrotnie bywało gorzej. Na miejscu 
były dwa boiska, lokum do spania i stołówka 
służąca też jako sala konferencyjna.

 W ramach regeneracji dostępny był tak-
że basen, odwiedzany przez zawodników 
kilkakrotnie.

W trakcie zgrupowania rocznik 1995 
rozegrał trzy mecze kontrolne – kolejno 
z TOP 54 Biała Podlaska (11:2), z rodzi-
cami (7:9) i w końcu z Koroną Kielce (3:
0). Starsi koledzy rozegrali jedynie sparing 
wewnętrzny.

  Mateusz Dąbrowski

WYBRANE 
ASPEKTY 

OCHRONY WÓD 
Nie ulega wątpliwości, że duża część 

wód jest zanieczyszczona. Świa-
domość o tym powinna doprowadzić do 
wniosku, że dbałość o stan wód i racjo-
nalne nią gospodarowanie jest dla nas 
koniecznością. Okazuje się, że zasoby 
wodne w wielu regionach świata nie są 
już w stanie pokryć szybko wzrastają-
cych potrzeb. Należy dbać o wodę, nie-
rozważne nią gospodarowanie przybliża 
przecież dzień, kiedy jej zabraknie.

Głównymi źródłami zanieczyszczeń 
wód jest przemysł, rolnictwo oraz go-
spodarka komunalna.

Woda ściekowa trafi ając do rzek i 
jezior (zakładając, że mniej niż połowa 
tej wody jest sztucznie oczyszczona) 
zanieczyszcza piętnastokrotnie większą 
ilość czystej wody. Natura potrafi  sama 
unieszkodliwiać zanieczyszczenia, jeśli 
nie jest ich zbyt wiele i są pochodzenia 
organicznego. Jednak coraz więcej jest 
zanieczyszczeń chemicznych, z którymi 
natura nie potrafi  sobie poradzić.

Gdy mamy jeszcze wody pod do-
statkiem nie myślimy poważnie o jej 
oszczędzaniu. W sposób często nieuza-
sadniony marnujemy największy skarb 
człowieka. Należy bowiem pamiętać, że 
to właśnie woda jest podstawą naszego 
bytu, sami przecież w ponad 60%  jeste-
śmy z wody zbudowani.

Ale już na szczęście coraz więcej 
osób zaczyna mówić o oszczędzaniu 
wody pitnej. Dla podkreślenia znacze-
nia oszczędzania złota XXI wieku, jak 
to o wodzie coraz częściej się mówi, 
ONZ przyjął dzień 22 marca jako Świa-
towy Dzień Wody.

Dla podkreślenia naszej rozrzutności 
w gospodarowaniu zasobami wodnymi 
warto pamiętać, że: czteroosobowa ro-
dzina zużywa średnio prawie pół tony 
wody dziennie. W tym czasie produkuje 
tyle samo... ścieków. Przez uszkodzo-
ną spłuczkę w ubikacji można stracić 
w ciągu roku aż 315.000 litrów wody 
(315 metrów sześciennych). Minutę 
trwa umycie trzech talerzy pod bieżącą 
wodą. W tym czasie z kranu wypływa... 
15 litrów wody. Jeżeli z nieszczelnego 
kranu kapie woda, w tempie dwóch kro-
pli na sekundę, to w ciągu doby „znika” 
jej... 20 litrów.

Połowa ludności ziemi pije wodę 
zanieczyszczoną lub dysponuje jej 
niedostateczną ilością – pamiętajmy o 
tym. (red)
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HATTRICK  DĄBROWSKIEGO

W piątej kolejce III ligi Mazur gościł 
w Legionowie. Mecz zapowiadał się 

bardzo ciekawie, ponieważ drużyny zajmo-
wały dwie czołowe pozycje w tabeli. Po sła-
bej pierwszej połowie, w drugiej była szansa 
na wywiezienie kompletu punktów. Szcze-
gólnie żal niewykorzystanych okazji Zieliń-
skiego, Dąbrowskiego i Goździka. Kibice z 
Karczewa byli zawiedzeni postawą zespołu i 
niezadowoleni z pracy sędziego, który karał 
żółtymi kartkami (5 razy) tylko zawodników 
Mazura. Szczęśliwie dla gospodarzy mecz 
zakończył się bezbramkowym remisem.

Omega w Karczewie
Zespół Omegi Kleszczów zakwalifi kował 

się do rozgrywek III ligi z trzeciego miejsca 
łódzkiej IV ligi. Drużyna z najbogatszej wsi 
(koło Bełchatowa) w Polsce musiała prze-
jechać ponad 200 kilometrów, aby dotrzeć 
do Karczewa. Przed meczem z Mazurem w 
szóstej kolejce goście plasowali się w środku 
tabeli z dorobkiem siedmiu punktów.

Pierwsza połowa tego spotkania była 
wyrównana i rozegrana została w dobrym 
tempie, a więcej okazji do zdobycia bramki 
miała Omega. Ponieważ mecz był rozgry-
wany w 30 stopniowym upale można było 
przypuszczać, że któraś z drużyn wcześniej 

czy później „padnie”. Przewidywania się 
sprawdziły. Po przerwie Omega „stanęła”, 
a na boisku rządzili zawodnicy Mazura. Go-
ście próbowali bronić choćby jednego punk-
tu. Udawało się tylko do 69 minuty i rzutu 
karnego, który wykorzystał Dąbrowski. Póź-
niej bardzo dobrze grający zdobywca pierw-
szego gola w odstępach sześciominutowych 
zdobył dwie przepiękne bramki, odbierając 
rywalom chęć do gry. To pierwszy klasyczny 
hattrick w długiej karierze Dąbrowskiego. 
Trzy punkty i prowadzenie w tabeli zostały 
w Karczewie.

Narew i Warta podtopiły Mazura
Wyjazd do Ostrołęki na mecz z Narwią 

zawsze kojarzył się z trudną przeprawą. W
 

ostatnich trzech sezonach IV ligi Mazur nie 
zdobył tam nawet punktu. Kibice twierdzą, 
że Narew jest najczęściej za „głęboka”, aby 
Mazur mógł ją swobodnie pokonać. Najczę-
ściej jest „przytapiany”. Podobnie było w 
siódmej kolejce. Po sześciu meczach bez po-
rażki nasi przegrali w Ostrołęce 2:0. Drugie-
go gola gospodarze zdobyli w doliczonym 
czasie gry, kiedy Mazur rzucił wszystkie siły 

do ataku, aby 
doprowadzić 
do remisu. 
Mimo optycz-
nej przewagi 
nie udało się 
zdobyć choć-
by jednego 
punktu. Nasi 
stracili fotel 
lidera na rzecz 
Świtu Nowy 
Dwór Mazo-
wiecki.

W ósmej 
kolejce doszło 
w Karczewie 
do meczu 
Mazura z 

Wartą Sieradz. Było to pierwsze spotkanie w 
historii tych klubów i w dodatku na szczycie, 
ponieważ goście zajmowali drugą, a gospo-
darze trzecią pozycję w tabeli.

Zespół Warty pokazał się z najlepszej stro-
ny i w pierwszej połowie prowadził otwartą 
grę groźnie atakując. Jednak mimo dobrej 
postawy, goście powinni do przerwy prze-
grywać 0:2. W 27 minucie, po rajdzie prawą 
stroną, Jakubik znalazł się „sam na sam” z 
bramkarzem, ale został brutalnie sfaulowa-
ny przed polem karnym. Sędzia zawodnika 
gości ukarał jedynie żółtą kartką, choć faul 
(atak na nogi z tyłu) kwalifi kował się na 
czerwoną. W 40 minucie meczu Jankowski 
dostał prostopadłe podanie od Dąbrowskiego

 

i wyszedł na czystą pozycję. Zamiast strzelać 
obok interweniującego bramkarza, minął go 
i wtedy strzelił, ale piłkę z linii bramkowej 
zdążył wybić obrońca. Dwie minuty póź-
niej w zamieszaniu podbramkowym, przy 
braku zdecydowania naszych obrońców, 
padła bramka dla gości. 6 minut po przerwie 
skrzydłowy gości pięknym strzałem pod po-
przeczkę zdobył drugą bramkę. Od tej pory 
nasi zepchnęli Wartę do rozpaczliwej obro-
ny. Były dwa strzały Jankowskiego z bliskiej 
odległości zablokowane przez obrońców, 
bramka głową Słomskiego, i bardzo lekki 
strzał Olszanki (bez trudu obroniony) tuż 
przed końcowym gwizdkiem oraz wiele 
innych okazji do wyrównania, ale się nie 
udało. 

Przykra porażka, ponieważ Mazur na nią 
nie zasłużył. W pierwszych czterech meczach 
nasza drużyna zdobyła komplet 12 punktów, 
a w kolejnych czterech (zwycięstwo, remis 
i dwie porażki) tylko 4 punkty. Po ośmiu 
kolejkach Mazur z 16 punktami znalazł się 
na piątej pozycji w tabeli. W dziewiątej ko-
lejce nasi spotkają się w Nowym Dworze z 
liderem rozgrywek Świtem, który zdobył już 
20 punktów. To będzie kolejny bardzo trudny 
sprawdzian dla naszych piłkarzy.

Feliks Żebrowski

Legionovia – Mazur 0:0
Mazur – Omega 3:0 (0:0) Bramki: 
Dąbrowski (69., 76.,83.) Mazur: Pusek 
– Dąbrowski, Gołowicz, Słomski, Jaku-
bik, Goździk, Zieliński (57.Jankowski), 
Iwanowski, Niezgoda (46.Klimkowski), 
Głąbicki (65. Tlaga) – Kurowski (57.Ol-
szanko) 
Narew – Mazur 2:0 (0:0)
 Mazur - Warta 1:2 (0:1) Bramka: Słom-
ski (68.)
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CIĄGNIE WILKA DO LASU

Od zakończenia dziewięcioletniej spor-
towej przygody z drużyną piłkarek 

karczewskiej „Dwójki”, a później MKS 
zastanawiał się, co robić dalej. Miał róż-
ne klubowe oferty, ale ciągle odpowiadał 

„nie” - z Karczewa nigdzie się nie ruszę. 
Podsuwano mu także pomysł, aby przez 
rok odpoczął od szczypiorniaka. - Znam 
swój sportowy charakter i wiedziałem, 
że to zły pomysł – powiedział Grzegorz 
Ankiewicz, trener piłki ręcznej i dyrektor 
Miejskiej Hali Sportowej w Karczewie.

Mecze piłki ręcznej rozgrywane w na-
szej hali, na które przyjeżdżali sportowi 
potentaci z całej Polski, były bardzo dobrą 
promocją miasta. Karczew był przez kilka 
lat „sportowym zjawiskiem” w środowisku 
piłki ręcznej. Pisano i mówiono, że po-
wstaje nowy prężny ośrodek szczypiornia-
ka w Polsce. Na początku wielkie sportowe 
firmy z Gdańska, Krakowa, Jeleniej Góry 
i Sośnicy śmiały się z nas, ale po meczu 
opiekunowie drużyn mówili z szacunkiem 
o Karczewie, hali, organizacji, oprawie 
meczów i umiejętnościach naszej drużyny.

- Najbardziej zapamiętałem – wspomina 
Ankiewicz - nieprawdopodobną atmos-
ferę i olbrzymie zainteresowanie kibiców 
przebiegiem finałów Mistrzostw Polski. 

Wypełniona do ostatniego miejsca hala, 
nieprawdopodobny doping, emocje sięga-
jące zenitu to przeżycia, które zapamiętam 
do końca życia. Po chwili namysłu dodaje: 
- Dla takich chwil jak mecze z Gdańskiem i 

Sośnicą w finale Mistrzostw Polski rozgry-
wanych w Karczewie warto żyć. 

W tym miejscu koniecznie należy 
przypomnieć, że szczypiornistki treno-
wane przez Grzegorza Ankiewicza odno-
siły sukcesy nie tylko na arenie krajowej, 
ale i zagranicznej. W 2002 r. zdobyły 
Wicemistrzostwo Polski Klubów, a kilka 
dni później Mistrzostwo Polski Szkół 
Podstawowych. Przez kolejnych pięć 
lat uczestniczyły w ćwierćfinałowych, 
półfinałowych i finałowych turniejach 
Mistrzostw Polski młodziczek i juniorek. 
W 2004 roku w finale rozgrywanym w 
Karczewie zdobyły miano czwartej dru-
żyny w Polsce – medal był na wyciągnie-
cie ręki! Rok później na Ogólnopolskiej 
Gimnazjadzie Młodzieży zdobyły Mi-
strzostwo Polski. Drużyna karczewskich 
szczypiornistek była rewelacją na skalę 
krajową, uczestniczyła w dziesiątkach 
turniejów w Polsce i Europie. Dziś za-
wodniczki rozjechały się po kraju i stu-
diują na różnych uczelniach. Kilka z nich 

pozostało wiernych swojej dyscyplinie i 
reprezentuje barwy uczelnianych drużyn 
grających w I lidze.

Zaczynam od początku

Niedawno klub MKS zamieścił w 
lokalnej prasie ogłoszenia o naborze 
dziewczynek z klas III i IV szkół podsta-
wowych do sekcji piłki ręcznej. Odzew 
był natychmiastowy. Zgłosiło się prawie 
sześćdziesiąt chętnych w wieku 9-10 lat. 
Organizatorzy są bardzo zadowoleni z fak-
tu, że 1/4 kandydatek na piłkarki mieszka 
poza Karczewem. – W grupie widzę wiele 
dziewczynek, które rokują, że będą bardzo 
wysokie. Cieszy mnie też fakt, że znalazło 
się kilka leworęcznych. Pierwszy rok pracy 
to wyegzekwowanie nawyków charaktery-
stycznych dla szczypiornistek, a posłużą 
mi do tego gry i zabawy ruchowe z piłką 
- powiedział po jednym z pierwszych tre-
ningów Ankiewicz.

Po okresie zabaw ruchowych, który po-
trwa około roku, zacznie się specjalistyczny 
trening. Pod koniec drugiego roku zajęć 
trener planuje podsumowanie cyklu szko-
leniowego, którego dokona na turnieju w 
Norwegii gdzie tradycyjnie spotykają się 
najmłodsze szczypiornistki z całego świata.

Przez prawie pół godziny obserwowałem 
zajęcia, które prowadził trener Ankiewicz, 
a pomagały mu doświadczone zawodniczki 
Małgosia Trzepałka i Justyna Biedrzycka i 
zauważyłem bardzo duże zaangażowanie 
dziewczynek oraz wielką chęć do ćwiczeń. 
Po zakończeniu zajęć uśmiechnięte i zado-
wolone z chęcią pozowały do historyczne-
go, pierwszego sportowego zdjęcia.

Aby zachęcić do ćwiczeń i treningów, 
w najbliższym czasie zorganizuję wyjazd 
na mecz ekstraklasy z udziałem AZS War-
szawa. Chcę, aby przyszłe zawodniczki i 
ich rodzice zobaczyli oprawę widowiska, 
jakim jest mecz piłki ręcznej. Chciałem 
też serdecznie podziękować panu Zdzisła-
wowi Cieślakowi za finansowe wsparcie 
przy zakupie piłek do szczypiorniaka dla 
nowej drużyny. Zacząłem nową przygodę 
z piłka ręczną, bo jestem pełen optymizmu 
- powiedział na zakończenie rozmowy tre-
ner Ankiewicz, a ja dodałem, – bo ciągnie 
wilka do lasu!

Feliks Żebrowski
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W   losowaniu Dużego Lotka, które odbyło się 11 września szczęście uśmiechnęło się do 
kolejnego mieszkańca Karczewa, który skreślił – 4,6,18,24,32,35. Za kupon z taki-

mi numerami jego właściciel otrzyma prawie milion czterysta tysięcy zł. Wygrana padła 
na kupon złożony w kolekturze 1/355, który mieści się w niewielkim sklepie „Krasnal” z 
artykułami dziecięcymi przy wjeździe na osiedle Ługi w Karczewie – ul. Bema paw.3. W 
tym losowaniu było w Polsce trzech szczęśliwców, którzy trafili szóstki. Za piątkę płacono 

prawie sześć tysięcy.
- To już druga główna wygrana w naszej 

kolekturze. Poprzednia w podobnej wyso-
kości padła w kwietniu. Tylko mój mąż 
wierzył, że będzie „powtórka z rozrywki”. 
Po ostatniej wygranej przewiduje, że w 
tej kolekturze zaczęło się wygrywanie 
– powiedziała właścicielka sklepu, pani 
Jolanta Sieradzka. 

 Pracująca w tym sklepie i kolekturze 
pani Irena Żelazowska nie wie, czy szczę-
śliwą rękę miała ona czy właścicielka 
sklepu, bo obie przyjmują zakłady. Żadna 
z nich nie zna milionerów z Karczewa. 

(FŻ)

Miejsko - Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Karczewie uprzejmie

informuje, że w Filii ŁUGI przy 
ul. Berlinga 1, uruchomiony został
BEZPŁATNY „Punkt Internetowy” w 
ramach projektu IKONKA.

W 2007 roku, stosowne doku-
menty podpisane przez władze na-
szego miasta zostały skierowane do 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Adnministracji realizującego projekt 
polegający na uruchomieniu punktów 
powszechnego dostępu do internetu 
w bibliotekach publicznych zwanych 
„Czytelniami Internetowymi”.

Głównym celem tych działań jest 
zapewnienie społeczności lokal-
nej bezpłatnego dostępu do sieci 
internet, zgodnie ze strategią Rze-
czypospolitej Polskiej : e-Polska 
: rozwój społeczeństwa informa-
cyjnego. W chwili składania wnio-
sku, jedynie Filia ŁUGI spełniała
większość wymogów formal-
nych warunkujących utworze-
nie „Punktu Internetowego”.
Placówka przy ul. Berlinga 1, otrzy-
mała bezpłatnie 3 komputery oraz 
sprzęt sieciowy typu WI-FI (technol-
gia bezprzewodowej jakości) - umoż-
liwiający łączenie z Internetem w bez-
peśrednim sąsiedztwie „Czytelni...” 
tj. możliwe błyskawiczne sięganie do 
poczty elektronicznej i zasobów sieci.  
Uprzejmie informujemy, że pracow-
nik Filii ŁUGI służy merytoryczną 
pomocą przy poszukiwaniu informa-
cji w internecie, umożliwi powielanie
informacji poprzez wydruki oraz za-
pisywanie na różne nośniki pamięci 
- płyty CD, dyskietki oraz pendrivy.
 SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

OGŁOSZENIE
Fitness – najnowocześniejsze metody 
z zakresu: aerobik, kulturystyka, 
pilates, doradztwo żywieniowe co 
daje gwarancje uzyskania szczupłej 
sylwetki poprzez: spalanie tkanki 
tłuszczowej, wzmacnianie mięśni, 
poprawę wydolności organizmu.
Zajęcia prowadzi trzy razy w tygodniu 
w miłej atmosferze, w dowolnych 
dla Państwa godzinach mgr Marek 
Kowalczuk.
Zajęcia, dla wszystkich grup 
wiekowych, będą się odbywały na 
terenie Gimnazjum Publicznego 
w Karczewie.
tel. 0 667 814 989

KOLEJNY MILIONER Z KARCZEWA


