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WWssppoommnniieeƒƒ  cczzaass  
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zzddjj´́çç

WW ppiiààtteekk,, 2200  ggrruuddnniiaa 22001199  rr..,,
oo ggooddzz.. 1111..0000  ww SSaallii
KKoonncceerrttoowweejj  iimm.. KK.. KKlleenncczzoonnaa
ww WWiieelliisszzeewwiiee  ooddbbyy∏∏oo  ssii´́
ppoossiieeddzzeenniiee XXIIIIII sseessjjii  RRaaddyy
GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww..  
PPooddjj´́ttoo  sszzeerreegg  uucchhwwaa∏∏,,  
aa wwÊÊrróódd  nniicchh  tt´́  ddoottyycczzààccàà
bbuudd˝̋eettuu  GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww
nnaa 22002200  rrookk..
Wszyscy Radni zapoznali si´ wczeÊniej z projektem Uchwa-
∏y bud˝etowej wraz z uzasadnieniem, dyskutowano o niej
równie˝ podczas poszczególnych Komisji Rady Gminy. Na-
st´pnie dosz∏o do g∏osowania, w którym bud˝et zosta∏ przy-
j´ty wi´kszoÊcià g∏osów: 14 radnych by∏o za, a 1 wstrzyma∏
si´ od g∏osu.

W bud˝ecie Gminy Wieliszew na 2020 r. przyj´to plan do-
chodów ogó∏em 106 493 081 z∏, natomiast wydatki ogó∏em
w wysokoÊci 112 537 337. z∏. Znacznà jego cz´Êç stanowià
inwestycje, na które zaplanowano 21 020 641,40 z∏.

ZZaaddaanniiaa  iinnwweessttyyccyyjjnnee  zzaałłoo˝̋oonnee  ww bbuudd˝̋eecciiee::
• budowa parkingu Parkuj i Jedê Micha∏ów-Reginów

– 1 586 019,00 z∏,
• budowa parkingu Parkuj i Jedê Wieliszew – 512 495,00 z∏,
• budowa przedszkola w Skrzeszewie – 1 300 000,00 z∏ (2020),
• rozbudowa Szko∏y Podstawowej w Janówku Pierwszym

– 6 040 000,00 z∏ (2020–2021),

• budowa bazy sportowej przy Szko∏y Podstawowej w ¸aj-
skach – 6 500 000,00 z∏ (2020–2021),

• Centrum Spo∏eczno-Kulturalne w Wieliszewie –
5 100 000,00 z∏ (2020–2022),

• rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody – 380 000,00 z∏,
• przebudowa skrzy˝owania dróg gminnych: Al. Solidarno-

Êci i ul. Polnej z ul. KoÊcielnà w Wieliszewie – 450 000,00 z∏.

Wa˝nym elementem bud˝etu jest równie˝ Fundusz So∏ec-
ki, w ramach którego miejscowoÊci realizujà najwa˝niejsze
lokalne zadania. Na ten cel w bud˝ecie Gminy Wieliszew
przeznaczono 543 710,97 z∏. Szczegó∏owy opis zadaƒ do re-
alizacji znajdà Paƒstwo w za∏àczniku do uchwa∏y bud˝eto-
wej.

nn Wi´cej na stronie 3

ZZaaggrraalliiÊÊmmyy  nnaa  rreekkoorrdd!!
Niedziela 12 stycznia pokaza∏a, jak ogromne serca majà nasi
mieszkaƒcy. Od samego rana wolontariusze ze sztabu
zorganizowanego przez Stowarzyszenie „M∏odzi dla Rozwoju eMka”
zbierali pieniàdze do puszek na terenie naszej gminy, a mieszkaƒcy
brali udzia∏ w licznych akcjach. Wiele osób uczestniczy∏o w
morsowaniu na wieliszewskiej pla˝y, inni rozegrali turniej pi∏karski
w hali sportowej w Wieliszewie, a pozosta∏a ogromna cz´Êç naszej
spo∏ecznoÊci spotka∏a si´ w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliszewie,
aby wspólnie graç, licytowaç i wspieraç Wielkà Orkiestr´
Âwiàtecznej Pomocy. W trakcie tego fina∏u uda∏o si´ zebraç
74 023,89 z∏, 42,71 euro, 5 dolarów, 50 koron norweskich i 5 funtów!
PobiliÊmy wi´c ubieg∏oroczny rekord o ponad 20 tysi´cy z∏otych!

nn Wi´cej na stronie 7

By si´ działo! Policzone, uchwalone...
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PPRRAAWWNNIIKK  PPIIEERRWWSSZZEEGGOO  KKOONNTTAAKKTTUU
WWyyppaaddeekk  kkoommuunniikkaaccyyjjnnyy  
––  jjaakkiiee  pprraawwaa  ppoossiiaaddaa
ppoosszzkkooddoowwaannyy??
Polska znajduje si´ na czele statystyk Unii Europejskiej, jeÊli
chodzi o liczb´ wypadków komunikacyjnych oraz liczb´ osób
w nich poszkodowanych. Bioràc pod uwag´ te tragiczne dane,
warto byç Êwiadomym, jakie roszczenia przys∏ugujà osobom po-
szkodowanym w omawianych wypadkach oraz ich rodzinom.

Poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym, który dozna∏
uszkodzenia cia∏a lub rozstroju zdrowia, przys∏ugujà liczne
Êwiadczenia w postaci:
1) odszkodowania obejmujàcego wszelkie konieczne i celowe

koszty poniesione w zwiàzku z doznanym uszczerbkiem;
3) renty uzupe∏niajàcej na wypadek utraty zdolnoÊci do pra-

cy albo z powodu zwi´kszenia si´ potrzeb lub zmniejszenia
widoków powodzenia na przysz∏oÊç;

4) zadoÊçuczynienia pieni´˝nego za doznanà krzywd´, ból, cier-
pienie.
W przypadku Êmierci poszkodowanego w wypadku komuni-

kacyjnym podobne roszczenia przys∏ugujà jego najbli˝szym (ro-
dzinie, ale tak˝e w pewnym zakresie osobom, które ∏àczy∏a ze
zmar∏ym szczególna bliskoÊç emocjonalna i wi´ê uczuciowa).
Z dochodzeniem omawianych roszczeƒ nie mo˝na zwlekaç zbyt
d∏ugo. Przedawniajà si´ one bowiem z up∏ywem 3 lat od dnia,
w którym poszkodowany dowiedzia∏ si´ o szkodzie i o osobie
obowiàzanej do jej naprawienia, jednak˝e nie póêniej ni˝ 10
lat od dnia, w którym nastàpi∏o zdarzenie wywo∏ujàce szkod´.
W zale˝noÊci od okolicznoÊci termin ten mo˝e byç d∏u˝szy, np.
gdy sprawca szkody pope∏ni∏ jednoczeÊnie przest´pstwo. Szko-
dy komunikacyjne z regu∏y zaspakajane sà przez zak∏ady ubez-
pieczeƒ przede wszystkim z ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci
cywilnej kierowców (OC). Znakomicie ogranicza to ryzyko nie-
wyp∏acalnoÊci sprawcy. Nawet gdy sprawcy nie ustalono, mo˝-
na liczyç na wyp∏at´ Êwiadczenia z Ubezpieczeniowego Fun-
duszu Gwarancyjnego.

Na koniec nale˝y wskazaç, ˝e nawet gdy uprawniony otrzy-
ma∏ ju˝ wyp∏at´ odszkodowania (np. z OC sprawcy), mo˝na nie-
mal˝e ze 100% prawdopodobieƒstwem przesàdziç, ˝e w sàdzie
jest w stanie wywalczyç wielokrotnie wy˝sze Êwiadczenie i jest
to regu∏a, nie wyjàtek. Pami´tajmy, ˝e zak∏ady ubezpieczeƒ wy-
grywajà nie dlatego, ˝e zwykli ludzie nie majà w sàdzie szans,
tylko dlatego, ˝e sprawy te rzadko trafiajà do sàdów, poniewa˝
wi´kszoÊç z nas nie decyduje si´ na walk´ o swoje prawa.

nn  Marcin Wojciƒski
Autor: radca prawny Marcin Wojciƒski, Kancelaria Radców Prawnych 
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Fundusz Sołecki w Gminie Wieliszew
BBlliisskkoo 554444  ttyyss..  zz∏∏  ttoo  kkwwoottaa,,  kkttóórraa  zzoossttaa∏∏aa
pprrzzeezznnaacczzoonnaa  nnaa FFuunndduusszz  SSoo∏∏eecckkii  
ww 22002200  rrookkuu..  ÂÂrrooddkkii,,  kkttóórree  sskk∏∏aaddaajjàà  ssii´́
nnaa FFuunndduusszz  SSoo∏∏eecckkii,,  ppoocchhooddzzàà  zz bbuudd˝̋eettuu
ggmmiinnyy,,  aa oo iicchh  rroozzddyyssppoonnoowwaanniiuu  ddeeccyydduujjàà
mmiieesszzkkaaƒƒccyy  ppooddcczzaass  oorrggaanniizzoowwaannyycchh
pprrzzeezz  ssoo∏∏ttyyssóóww  zzeebbrraaƒƒ  wwiieejjsskkiicchh..  

Oprócz wydarzeƒ integrujàcych ca∏à spo∏ecznoÊç lokalnà, jak
np. Âwi´to Gminy Wieliszew, Êrodki z funduszu sà przezna-
czane przez ka˝de so∏ectwo na ma∏e, lokalne inicjatywy ta-
kie jak np. spotkania op∏atkowe, po˝egnanie lata, Êwi´to da-
nego so∏ectwa, Êwi´to szko∏y itp. Ka˝de jednak z so∏ectw cz´Êç
funduszu przeznacza równie˝ na wspó∏finansowanie zadaƒ
inwestycyjnych zaplanowanych na 2020 rok.
Trzy wsie – Micha∏ów-Reginów, Olszewnica Stara oraz Wie-
liszew – dosta∏y w tym roku ponad 50 tys. z∏otych.
nn W Micha∏owie-Reginowie zaplanowano przebudow´

ul. D∏ugiej na odcinku od ul. Prostej do stacji Wieliszew
oraz doposa˝enie przedszkola.

nn Olszewnica Stara Êrodki z funduszu przeznaczy na zakup
gara˝u i doposa˝enia Domu Wiejskiego, doposa˝enie szko-
∏y oraz budow´ progu zwalniajàcego na ul. D∏ugiej.

nn W Wieliszewie natomiast zakupiony zostanie samochód dla
OSP Wieliszew oraz doposa˝one zostanà oba przedszkola
samorzàdowe.

Kwoty, jakimi b´dà dysponowa∏y pozosta∏e miejscowoÊci na-
szej gminy, wahajà si´ od 14 do 46 tys. z∏otych.
nn W miejscowoÊci Góra fundusz zostanie przeznaczony na za-

gospodarowanie i wyposa˝enie miejsc u˝ytecznoÊci pu-
blicznej.

nn W Janówku Pierwszym zaplanowano doposa˝yç OSP Ja-
nówek Pierwszy-Góra i Przedszkole Samorzàdowe oraz za-
kupiç elementy wyposa˝enia altany, m.in. oÊwietlenie, ∏a-
wy, sto∏y, kosze na Êmieci.

nn W Ka∏uszynie zostanie zakupiony sprz´t po˝arniczy, wy-

posa˝enie do SP w Skrzeszewie oraz zagospodarowanie pla-
cu zabaw przy ul. Mickiewicza.

nn Komornica doposa˝y SP w Skrzeszewie, jak równie˝ prze-
znaczy∏a Êrodki na wykonanie projektu i instalacji latar-
ni przy ul. ¸àkowej.

nn Zakup sprz´tu po˝arniczego i sprz´tu sportowego w celu
wyposa˝enia Centrum Sportowo-Kulturalnego oraz sali
spotkaƒ w tym Centrum to punkty do realizacji z listy za-
daƒ w Krubinie.

nn ¸ajski Êrodki wykorzystajà na budow´ ul. Topolowej, bu-
dow´ punktów Êwietlnych przy ul. Nowodworskiej, dopo-
sa˝enie SP ¸ajski oraz rozbudow´ i utrzymanie placu za-
baw.

nn Olszewnica Nowa spo˝ytkuje pieniàdze z funduszu m in.
na utrzymanie gminnych obiektów komunalnych, w tym
zakup gara˝u, namiotu, doposa˝enie Êwietlicy oraz piel´-
gnacj´ terenów zielonych.

nn W Podd´biu w ramach Êrodków zostanie wykonana moder-
nizacja lamp oÊwietleniowych przy ul. Sosnowej oraz za-
kupione zostanà kombinezony dla OSP Skrzeszew.

nn We wsi Sikory zaplanowano zakup dzia∏ki pod plac na spo-
tkania integracyjne, a tak˝e doposa˝enie SP w Skrzesze-
wie.

nn W Skrzeszewie mieszkaƒcy zdecydowali o przeznaczeniu
funduszy na budow´ chodnika wzd∏u˝ ul. KoÊcielnej, re-
mont samochodu operacyjnego Land Rower, budow´ punk-
tów Êwietlnych przy ul. Spokojnej w kierunku ul. Rozwo-
jowej czy wyposa˝enie Êwietlicy wiejskiej.

nn Topolina pieniàdze z funduszu przeznaczy na zakup i po-
sadowienie kontenera magazynowego oraz zakup i mon-
ta˝ w nim rega∏ów.

Pi´ç so∏ectw (Komornica, Olszewnica Stara, Janówek Pierw-
szy, Podd´bie oraz Skrzeszew) przy pomocy Referatu Pozy-
skiwania Ârodków Zewn´trznych z∏o˝y∏o wnioski na dofinan-
sowanie zaplanowanych dzia∏aƒ z bud˝etu Województwa
Mazowieckiego. Kwota dofinansowania, jakà ka˝da z miej-
scowoÊci mo˝e otrzymaç, to 10 000 z∏.

nn WD

PPUUNNKKTT  KKOONNSSUULLTTAACCYYJJNNYY  PPRROOGGRRAAMMUU  „„CCZZYYSSTTEE  PPOOWWIIEETTRRZZEE””

MMOOBBIILLNNYY  UURRZZ¢¢DDNNIIKK  OODD  SSTTYYCCZZNNIIAA  WW  SSTTAARROOSSTTWWIIEE

Od grudnia 2019 r. w Urz´dzie Gminy Wieliszew dzia∏a
punkt konsultacyjny dotyczàcy realizacji ogólnopolskie-
go programu „Czyste powietrze”.

Dzi´ki kompleksowej pomocy w Urz´dzie Gminy
mieszkaƒcy Gminy Wieliszew nie b´dà musieli udawaç si´
do Warszawy. Z∏o˝enie wniosku o dofinansowanie oraz wszystkie
formalnoÊci zwiàzane z aplikowaniem o Êrodki mieszkaƒcy za∏a-
twià na miejscu.

W ramach dzia∏alnoÊci punktu mo˝na uzyskaç pomoc w zakre-
sie przygotowania i z∏o˝enia wniosku o dofinansowanie zarówno
w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Zapraszamy w ka˝dy poniedzia∏ek (w godz. 8.00 – 17.00) i Êro-
d´ (w godz. 8.00 – 15.00) do pokoju numer 7 na parterze.

Osobiste konsultacje b´dà mo˝liwe po wczeÊniejszym
telefonicznym umówieniu si´ na wizyt´. Szczegó∏owe in-
formacje i zapisy b´dà mo˝liwe w poniedzia∏ki w godz.
8.00–18.00 oraz w pozosta∏e dni robocze w godz. 8.00 –16.00
pod numerem telefonu (22) 690 71 68.

Uwaga! Koszty inwestycji nie mogà zostaç poniesione przed z∏o-
˝eniem wniosku o dofinansowanie.

Szczegó∏owe informacje o mo˝liwym dofinansowaniu w ramach
programu: „Czyste powietrze” mo˝na tak˝e uzyskaç pod ogólno-
krajowym numerem infolinii: – (+48) 22 45 95 955 dost´pnym
od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach 7.30 – 15.30 lub na stro-
nie internetowej: https://portal.wfosigw.pl/strona-glowna-progra-
mu. nn

Od 2 stycznia 2020 Starostwo Powiatowe w Legionowie urucho-
mi∏o nowà us∏ug´, skierowanà do osób z ograniczeniami w poru-
szaniu si´. Teraz urz´dnik odwiedzi ich w domu.
Z poczàtkiem roku dzia∏anie rozpoczà∏ Mobilny Urz´dnik. Oso-
by, które ze wzgl´du na wiek lub niepe∏nosprawnoÊç majà pro-
blemy z poruszaniem si´ w stopniu uniemo˝liwiajàcym samodziel-
ne dotarcie do starostwa, b´dà mog∏y telefonicznie zg∏osiç potrze-
b´ za∏atwienia sprawy. Pracownik przyjmujàcy zg∏oszenie umówi
termin, w którym urz´dnik odwiedzi takà osob´ w domu, pomo-
˝e wype∏niç wniosek, przyjmie go oraz dostarczy do starostwa.
W ten sposób b´dzie mo˝na z∏o˝yç wniosek o:
– przeniesienie pozwolenia na budow´,
– pozwolenie na rozbiórk´,
– zaÊwiadczenie o samodzielnoÊci lokalu,
– zg∏oszenie dotyczàce robót budowlanych,

– ustalenie i wyp∏at´ odszkodowania za nieruchomoÊç przej´tà
pod drog´ publicznà w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nie-
ruchomoÊciami,

– zaÊwiadczenie o tym, czy nieruchomoÊç jest obj´ta uproszczo-
nym planem urzàdzenia lasu,

– opisy taksacyjne z uproszczonego planu urzàdzenia lasu,
– lokalizacj´ zjazdów na drogi powiatowe,
– wydanie rzeczy z Biura Rzeczy Znalezionych.

Ch´ç skorzystania z obs∏ugi Mobilnego Urz´dnika nale˝y zg∏a-
szaç pod numerem 22 76 40 555 codziennie od poniedzia∏ku
do piàtku w godzinach 9.00–14.00.

Zg∏oszenia b´dà obs∏ugiwane we wtorki i czwartki w godzi-
nach 10.00–14.00 w kolejnoÊci ich przyj´cia.

Us∏uga jest realizowana w granicach administracyjnych powia-
tu legionowskiego. nn

Najszczersze wyrazy ˝alu 

i  wspó∏czucia z  powodu Êmierci

PPAAWW¸̧AA  JJAANNIISSZZEEWWSSKKIIEEGGOO  
WWssppaanniiaa∏∏eeggoo  NNaauucczzyycciieellaa  ii   WWyycchhoowwaawwccyy  

s k ∏ a d a j à  R o d z i n i e

Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki 

oraz Dyrektor Centrum Us∏ug Wspólnych Jacek Banaszek

Najszczersze kondolencje 

z powodu Êmierci 

PPAAWW¸̧AA  JJAANNIISSZZEEWWSSKKIIEEGGOO
ss kk ∏∏ aa dd aa jj àà   RR oo dd zz ii nn ii ee

Dyrektor Zespo∏u Szkó∏ w Komornicy Krzysztof Roszak, 

nauczyciele, uczniowie, rodzice i absolwenci 

kondolencje
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DOCHODY I w tym :

A. Dochody własne 54 812 165,00 zł

B. Dotacje celowe 32 393 120,00 zł

C. Subwencja ogólna19 279 796,00 zł A A

B

BC

WYDATKI
OGÓŁEM 

112 537 337 zł

DOCHODY
OGÓŁEM 

106 493 081,00 zł

STRUKTURA WYDATKÓW BIE˚ÑCYCH I wybrane zadania

BBUUDD˚̊EETT  22002200

oÊwiata i wychowanie 
oraz edukacyjna opieka wychowawcza

35,50%
32 520 259,00 z∏

Transport lokalny 
i utrzymanie dróg

4,23%
4 756 000,00 z∏

Gospodarka komunalna 
i ochrona Êrodowiska

8,85%
9 960 254 z∏ 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego

1,27 %
1 431 706,28 z∏ 

Rodzina, w tym Êwiadczenia 500+ 

22,49%
25 307 465,00 z∏

Pomoc spo∏eczna i zdrowie

2,14%
2 407 962,00 z∏

Kultura fizyczna i sport

1,06%
1 188 400,00 z∏

WYDATKI I w tym :

A. Wydatki bie˝àce 91 616 696,00 zł

B. Wydatki majàtkowe 
21 020 641,00 zł

ooppiinniiee  oo  uucchhwwaalloonnyymm  bbuudd˝̋eecciiee

PAWE¸ KOWNACKI, Wójt Gminy Wieliszew
Bud˝et gminy mo˝emy porównaç do bud˝etu rodzi-
ny. W ka˝dej rodzinie mamy wp∏ywy, czyli dochody
(np. z pracy), ale i wydatki na codzienny ˝ycie. Cza-
sem gdy sytuacja nam pozwala, mo˝emy pojechaç

na wakacje, a czasem wydatki na rzeczy wa˝ne, ale nie niezb´dne
natychmiast, musimy wstrzymaç do lepszych finansowo czasów. Nie-
kiedy mo˝liwe jest wys∏anie dzieci na obóz j´zykowy czy sportowy,
a innym razem musimy poprosiç dzieci o zredukowanie planów wa-
kacyjnych. Wa˝nymi czynnikami, które wp∏ywaç mogà na domo-
wy bud˝et sà podwy˝ki cen energii, ogrzewania, a incydentalnie na-
szym domowym spokojem mo˝e wstrzàsnàç kryzys u pracodawcy.
Ka˝dy z Paƒstwa mo˝e patrzàc na swój domowy bud˝et sprawdziç,
z czym borykam si´ ja, radni gminni i pracownicy urz´du gminy,
˝eby bud˝et gminny zgodnie z zasadà zrównowa˝onego rozwoju fi-
nansowa∏ realizacj´ potrzeb Paƒstwa- cz∏onków gminnej rodziny.
Obecnie znajdujemy si´ w trudnym momencie, mo˝na rzecz w ob-
liczu wyzwania. Próbujemy sobie poradziç nie tylko z niespodzie-
wanymi wydatkami, ale pokrywaniem kosztów obietnic z∏o˝onych
przez polityków na szczeblu centralnym. Chyba nie by∏oby dla Paƒ-
stwa komfortowe, gdyby ktoÊ spoza rodziny obieca∏ waszemu dziec-
ku prezent, a zap∏aciç musicie Paƒstwo? Tak obecnie wyglàda sy-
tuacja naszego samorzàdu, ale z samego narzekania rozwoju i zmian
na lepsze nie b´dzie, dlatego mimo wszystko w bud˝ecie postawio-
ne sà dosyç ambitne zadania zarówno te bie˝àce w postaci dalsze-

go wspierania naszej oÊwiaty, kultury, sportu i innych codziennych
spraw naszych mieszkaƒców, ale tak˝e staramy si´ realizowaç za-
dania inwestycyjne majàce du˝y wp∏yw na rozwój Gminy Wieli-
szew. Finalizujemy przedszkole w Skrzeszewie, rosnà mury szko∏y
w Janówku Pierwszym, termomodernizujemy szko∏y w Komorni-
cy i Wieliszewie, rozpoczniemy budow´ sali sportowej w ¸ajskach,
jesteÊmy w trakcie przetargów na parkingi przy PKP Wieliszew i Mi-
cha∏ów-Reginów, koƒczymy pierwszy etap Parku Âwi´tojaƒskiego,
zakoƒczymy wodociàg w Êrodkowej cz´Êci gminy, kanalizacj´ w Gó-
rze, powalczymy o samochody ratownicze dla OSP Wieliszew i OSP
Janówek – Góra. To tylko cz´Êç inwestycji, jakie sà przed nami
w 2020, ale bud˝et gminy to tylko w oko∏o 20% inwestycje. Prosz´
pami´tajcie Paƒstwo, ˝e nasz bud˝et to te˝ komunikacja publicz-
na, oÊwiata, gospodarka komunalna, ochrona Êrodowiska, kultura
i sport. Mam do Paƒstwa na koniec ma∏y apel. Bardzo prosz´, roz-
liczajcie podatek PIT, wskazujàc jako miejsce zamieszkania Gmi-
n´ Wieliszew. Nie jest do tego potrzebny nawet meldunek, ale Wa-
sze podatki pozwolà nam zniwelowaç problemy wspomniane wy-
˝ej, a tak˝e szybciej spe∏niaç Paƒstwa oczekiwania. Proszàc
o wsparcie, liczàc na zrozumienie, ˝e nie wszystko b´dzie zrealizo-
wane natychmiast, mam jednak nadziej´, ˝e ˝ywicie w wi´kszoÊci
przekonanie, ˝e mieszkacie w naprawd´ wyjàtkowym miejscu, któ-
re z roku na rok zmienia si´ na coraz lepsze.

nn

Bud˝et Gminy Wieliszew na rok 2020
jest bardzo ambitny i pokazuje ten-
dencje oraz kierunki rozwoju naszej

Gminy. Mimo trudnej sytuacji na rynku budowla-
nym, mimo dro˝ejàcych materia∏ów i us∏ug b´dzie-
my realizowaç zaplanowane wczeÊniej inwestycje,
a to jasny sygna∏ dla naszych mieszkaƒców, ˝e obiet-
nice z∏o˝one przed rozpocz´ciem obecnej kadencji b´-
dà realizowane, a Gmina Wieliszew nadal b´dzie si´
rozwijaç, by byç jeszcze lepszym miejscem do ˝ycia
i sp´dzania wolnego czasu.
Koƒczàca si´ budowa przedszkola w Skrzeszewie, bu-
dowa bazy sportowej w ¸ajskach, budowa Centrum
Spo∏eczno – Kulturalnego w Wieliszewie czy trwa-
jàca rozbudowa Szko∏y Podstawowej w Janówku
Pierwszym sà dowodem dbania o najm∏odszych
mieszkaƒców naszej Gminy i ich rodziców.
Wa˝nym punktem bud˝etu sà tak˝e wydatki
na proekologiczne rozwiàzania w naszych domach,
na budow´ wodociàgów i kanalizacji, co jest szcze-
gólnie wa˝ne teraz, kiedy nasza ÊwiadomoÊç zwià-
zana z dbaniem o czyste powietrze i czystà okolic´
jest tak du˝a. nn

MARCIN FABISIAK,
Przewodniczàcy Rady Gminy



Dobieg∏y koƒca prace
zwiàzane w przebudo-
wà Êcie˝ki rowerowej
od ronda w Poniatowie
do ulicy Przedpe∏skie-
go.W ramach wykona-
nych prac powsta∏y no-
we punkty Êwietlne
oraz Êcie˝ka zosta∏a
poszerzona.

Dodatkowo po d∏u-
gich negocjacjach z Za-
rzàdcà dróg wojewódz-
kich nr 631 i 632 Gmi-
nie Wieliszew uda∏o
si´ uzyskaç pozwole-
nie na przebudowanie
zjazdu z istniejàcej ju˝
Êcie˝ki rowerowej (od ul. Suwalnej w ¸ajskach do ronda
w Poniatowie). Obecnie w komfortowy i bezkolizyjny spo-
sób b´dzie mo˝na przejechaç rowerem z Legionowa do pla-
˝y w Wieliszewie.

Projekt realizowany w ramach projektu „Poprawa
warunków do rozwoju przyjaznych Êrodowisku form
transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych
na terenie gmin: Czosnów, Jab∏onna, Legionowo, ¸omianki,

Niepor´t, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew”,
wspó∏finansowanego przez Uni´ Europejskà w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.

nn
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áááááá RReemmoonntt  ww  ZZeessppoollee  SSzzkkóółł  ww  KKoommoorrnniiccyy  

Niezwykle wa˝na inwestycja ju˝ trwa w Zespole Szkó∏
w Komornicy. W ramach termomodernizacji prace doty-
czà zarówno budynku g∏ównego (szko∏y), jak i internatów
oraz miejsca na pralni´ i obejmujà mi´dzy innymi: ocie-
plenie Êcian wraz z kolorystykà elewacji oraz obróbek bla-
charskich, wymian´ oÊwietlenia na energooszcz´dne, prze-
budow´ instalacji c.o., wykonanie opaski odwadniajàcej
wokó∏ budynku. Dodatkowo w szkole zostanie wymienio-
na stolarka okienna i wyremontowane zostanà schody ze-
wn´trzne.
Projekt realizowany w ramach projektu „Termomoder-
nizacja projektów u˝ytecznoÊci publicznej w Gminie Wie-
liszew” wspó∏finansowanego przez Uni´ Europejskà
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

nn

Na t´ wiadomoÊç czekali wszyscy mieszkaƒcy Janów-
ka Pierwszego, Krubina i Góry! Prace przy Szkole
Podstawowej w Janówku Pierwszym rozpocz´∏y si´
w ubieg∏ym roku, a ju˝ teraz widzimy pnàce si´ Êcia-
ny nowego budynku, który b´dzie s∏u˝y∏ najm∏od-
szym mieszkaƒcom. Tempo prac jest imponujàce,
a budynek dla przedszkolaków ma zostaç oddany
do u˝ytku ju˝ w po∏owie 2021 roku!

nn

áááááá NNoowwaa  ssiieeddzziibbaa  pprrzzeeddsszzkkoollaa  ww  JJaannóówwkkuu  PPiieerrwwsszzyymm!!

GMINNE INWESTYCJE

áááááá PPaarrkk  ÂÂwwii´́ttoojjaaƒƒsskkii  ppii´́kknniieejjee  zz  ddnniiaa  nnaa  ddzziieeƒƒ  

áááááá PPrraaccee  wwyykkooƒƒcczzeenniioowwee  ww  PPrrzzeeddsszzkkoolluu  
ww  SSkkrrzzeesszzeewwiiee

áááááá PPrrzzeebbuuddoowwaannaa  ÊÊcciiee˝̋kkaa  rroowweerroowwaa!!

W budowanym Parku Âwi´tojaƒskim widaç kolejne zmiany.
Powstajà nowe alejki oraz miejsca do çwiczeƒ. Na mierzà-
cej 6 hektarów przestrzeni publicznej powstanie miejsce
przeznaczone do ró˝nego rodzaju rekreacji mieszkaƒców. Dla
najm∏odszych znajdà si´ place zabaw i piaskownice. nn

W nowym Przedszkolu w Skrzeszewie trwajà ju˝ prace wy-
koƒczeniowe. Ustawiane sà nowe szafki, sto∏y i krzes∏a, z któ-
rych od wrzeÊnia b´dà korzystali najm∏odsi mieszkaƒcy gmi-
ny. Odbiór budynku zaplanowany jest na I kwarta∏ 2020 ro-
ku. nn
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Gmina Wieliszew liderem
walki ze smogiem!
JJaakkoo  jjeeddyynnii  ww  ppoowwiieecciiee  ppoossiiaaddaammyy  ssppeekkttrroommeettrr,,
kkttóórryy  bb´́ddzziiee  sspprraawwddzzaałł  ddoommoowwee  ppaalleenniisskkaa
PPrroobblleemm  ssmmoogguu  ddoottyycczzyy  ccaa∏∏eejj  PPoollsskkii..
JJee˝̋eellii  cchhcceemmyy  ooddddyycchhaaçç  cczzyyssttyymm
ppoowwiieettrrzzeemm,,  ttoo  nnaawweett  nnaajjlleeppsszzee
ddzziiaa∏∏aanniiaa,,  aallee  pprroowwaaddzzoonnee  nnaa jjeeddnnyymm
ppoolluu,,  nniiee  ppoommooggàà  ww wwaallccee  zzee  ssmmooggiieemm..
DDllaatteeggoo  GGmmiinnaa  WWiieelliisszzeeww  oodd llaatt
pprroowwaaddzzii  ddzziiaa∏∏aanniiaa  nnaa wwiieelluu
pp∏∏aasszzcczzyyzznnaacchh..  
Ju˝ w 2016 roku rozpocz´liÊmy dzia∏ania edukacyjne, w któ-
rych merytorycznie wspiera∏ nas dr n. med. Piotr Dàbrowiec-
ki, alergolog z Kliniki Chorób Infekcyjnych i Alergologii
WIM, przewodniczàcy Polskiej Federacji Stowarzyszeƒ Cho-
rych na Astm´, Alergi´ i POChP.

Prowadzona by∏a kampania spo∏eczna majàca na celu
uÊwiadamianie mieszkaƒców, jak wa˝ny jest rodzaj opa∏u
u˝ywanego do ogrzewania budynków oraz jak smog wp∏y-
wa na nasze zdrowie.

Smog, czyli mieszanina toksycznych substancji zawieszo-
nych w powietrzu, wielkoÊci mniej wi´cej gruboÊci ludzkie-
go w∏osa, powoduje, ˝e miasta i miasteczka osnute sà w okre-
Êlonych warunkach meteorologicznych g´stà, nisko zawie-
szonà szarà mg∏à.Ta w∏aÊnie mg∏a atakuje nasze serce, p∏uca,
skór´, uk∏ad nerwowy oraz mózg – niekorzystnie wp∏ywa-
jàc na ich prac´ i stanowiàc realne zagro˝enie zachorowa-
nia na choroby przewlek∏e, zarówno uk∏adu krà˝enia, od-
dechowego, jak i neurologicznego.

Wed∏ug badaƒ najwi´kszy problem stanowià instalacje
grzewcze ogrzewajàce domy jednorodzinne. Spora cz´Êç
z nich to tzw. kopciuchy, czyli kot∏y niskiej klasy. Ponadto
cz´stà praktykà w polskich domach jest nie tylko korzysta-
nie z kiepskiej jakoÊci paliwa, ale równie˝ spalanie odpa-
dów komunalnych w prywatnych piecach.

Zatem skoro ju˝ wiemy, skàd pochodzi smog, to odpo-
wiedzmy sobie na pytanie: jak skontrolowaç jego poziom
i jak go zminimalizowaç? 
1. W celu sta∏ego monitorowania jakoÊci powietrza zosta∏o

zakupionych jedenaÊcie stacji pomiaru jakoÊci powietrza,
umieszczonych na budynkach u˝ytecznoÊci publicznej. Po-
zwalajà na bie˝àco Êledziç, czym oddychamy. Wyniki ich
pracy publikowane sà na stronie Urz´dy Gminy w zak∏ad-
ce „Stan jakoÊci powietrza”.

2. Do gminnych szkó∏ i przedszkoli zosta∏o zakupionych 18
oczyszczaczy powietrza, które w okresie jesienno – zimo-
wym pozwalajà naszym najm∏odszym oddychaç czystym
powietrzem.

3. Oprócz dzia∏aƒ monitoringowych robimy wszystko, aby
zminimalizowaç problem. Funkcjonujàcy w Gminie Wie-
liszew program ekodotacji, polegajàcych na wsparciu fi-

nansowym mieszkaƒców, przyczyni∏ si´ do zlikwidowa-
nia 37 „kopciuchów”. Kolejne piece zostanà wymienio-
ne jeszcze w tym roku, poniewa˝ Radni Gminy Wieliszew
zdecydowali o przeznaczaniu 100 000 z∏ na program eko-
dotacji równie˝ w 2020 roku.

4. Oprócz Êrodków z bud˝etu gminy wsparcia dla mieszkaƒ-
ców na wymian´ pieców udziela bud˝et paƒstwa w ramach
programu „Czyste Powietrze”. Gmina Wieliszew równie˝
pomaga przy realizacji tego programu, udzielajàc facho-
wej pomocy mieszkaƒcom przy aplikowaniu o Êrodki. Wy-
znaczeni pracownicy urz´du s∏u˝à swojà pomocà.

5. Uzupe∏nieniem prowadzonych dzia∏aƒ b´dzie kontrola pa-
lenisk przy pomocy zakupionego w 2019 roku spektrome-
tru. Jest to w powiecie jedyne takie urzàdzenie, dzi´ki
któremu w ∏atwy i szybki sposób b´dziemy mogli spraw-
dziç, jaki opa∏ zosta∏ u˝yty przez mieszkaƒca.

Ten innowacyjny sprz´t o wartoÊci 150 tys. z∏otych zosta∏
zakupiony ze Êrodków w∏asnych przy wsparciu z bud˝etu Wo-
jewództwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego In-
strumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”.

Spektrometr jest urzàdzeniem niezwykle czu∏ym pod kà-
tem analizy materia∏ów zawierajàcych szkodliwe substan-
cje. Pozwala natychmiast okreÊliç sk∏ad badanego popio∏u,
m.in. na obecnoÊç w nim metali ci´˝kich.

RROOZZPPOOCCZZ¢¢ŁŁYY  SSII¢¢  KKOONNTTRROOLLEE  –– KKTTOO  MMOO˚̊EE  
DDOOKKOONNYYWWAAåå  PPOOMMIIAARRÓÓWW??

Sprawdzania spektrometrem domowych palenisk dokonu-
jà pracownicy Urz´du Gminy Wieliszew. Posiadajà oni sto-
sowne uprawnienia i podczas kontroli wylegitymujà si´
i oka˝à upowa˝nienie wydane przez Wójta Gminy Wieliszew.

W przypadku u˝ywania niedozwolonego opa∏u kontrole-
rzy podejmà kolejne dzia∏ania w kierunku ukarania w∏a-
Êciciela sprawdzanej nieruchomoÊci.

Mamy nadziej´, ˝e rozumiejàc potrzeb´ dbania o czystoÊç
powietrza w naszej gminie, spotkamy si´ z Paƒstwa zrozu-
mieniem i ch´cià wspó∏pracy. Pomiary b´dà odbywaç si´
w lokalizacjach, co do których sà wàtpliwoÊci odnoÊnie u˝y-
wanego opa∏u zg∏aszanych zarówno przez mieszkaƒców, jak
i wynikajàcych z obserwacji pracowników Referatu Ochro-
ny Ârodowiska.

JJAAKK  DDOOKKOONNAAåå  ZZGGŁŁOOSSZZEENNIIAA??  
ProÊby o interwencje mo˝na kierowaç pod numerem

tel. 22 782 22 32, 797 982 363 lub e-mail:
ekologia@wieliszew.pl. nn

RRoozzlliicczz  PPIITT  ww  GGmmiinniiee  WWiieelliisszzeeww..
WWssppiieerraajj  rroozzwwóójj  sswwoojjeeggoo
mmiieejjssccaa  zzaammiieesszzkkaanniiaa!!
Drogi mieszkaƒcu, czy wiesz, na co przeznaczone jest 38%
Twojego podatku od pensji? Czy kwota ta trafia do gminy,
w której mieszkasz?
To w∏aÊnie dzi´ki tym wp∏ywom, nasza Gmina mo˝e si´ roz-
wijaç, poniewa˝ rozliczajàc si´ w miejscu zamieszkania ma
si´ realny wp∏yw na jego rozwój. Pieniàdze te sà przekazy-
wane na transport publiczny, edukacj´, kultur´, sport, bez-
pieczeƒstwo, ochron´ zdrowia czy zieleƒ. Jest to niezwykle
proste, gdy˝ do celów podatkowych liczy si´ miejsce zamiesz-
kania, a nie zameldowania.

Aby dodatkowo zach´ciç nowych mieszkaƒców do rozlicze-
nia si´ w miejscu zamieszkania, szykujemy konkurs, w któ-
rym nagrodzone zostanie ca∏e so∏ectwo. Szczegó∏y ju˝ wkrót-
ce! Âledêcie naszà stron´ i fanpage na FB.
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Partnerstwo Publiczno-Prywatne
– podsumowanie konsultacji
NNaa tteerreenniiee  GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww  zzoossttaa∏∏yy
pprrzzeepprroowwaaddzzoonnee  kkoonnssuullttaaccjjee  ssppoo∏∏eecczznnee
ddoottyycczzààccee  pprroobblleemmóóww  ww ooÊÊwwiiaacciiee..
NNaaddrrzz´́ddnnyymm  tteemmaatteemm,,  bb´́ddààccyymm
jjeeddnnoocczzeeÊÊnniiee  gg∏∏óówwnnyymm  cceelleemm
kkoonnssuullttaaccjjii,,  bbyy∏∏oo  zzaappoozznnaanniiee
mmiieejjssccoowweejj  ssppoo∏∏eecczznnooÊÊccii  zz aakkttuuaallnnàà
ssyyttuuaaccjjàà  ww zzaakkrreessiiee  bbaazzyy  llookkaalloowweejj
ppllaaccóówweekk  ooÊÊwwiiaattoowwyycchh..  

Na przestrzeni listopada i grudnia w wybranych miejsco-
woÊciach przedstawiciele urz´du gminy oraz oÊwiaty spo-
tykali si´ z mieszkaƒcami, prezentujàc aktualne dane zwià-
zane z demografià w placówkach. Poddano ocenie stan
urbanizacji gminy, a tak˝e przedstawiono prognozy na ko-
lejne lata, uwzgl´dniajàc obowiàzujàce plany zagospoda-
rowani przestrzennego oraz wydane decyzje warunków za-
budowy. Konsultacje pozwala∏y mieszkaƒcom wypowie-
dzieç si´ i zaprezentowaç w∏asne pomys∏y i rozwiàzania.
Umo˝liwi∏y równie˝ odniesienie si´ do wariantów rozwià-
zaƒ zaprezentowanych przez urz´dników gminnych i oÊwia-
towych.

Skrzeszew, Olszewnica Stara, Wieliszew, Micha∏ów Re-
ginów, ¸ajski i Janówek Pierwszy to miejscowoÊci, w któ-
rych w formie spotkaƒ otwartych odby∏y si´ w/w konsul-
tacje. Debata odbywajàca si´ w Wieliszewie transmitowa-
na by∏a na ˝ywo w internecie.

Konsultacje spo∏eczne poprzedzi∏a kampania informa-
cyjna przeprowadzona w mediach internetowych, tj.
na stronie Urz´du Gminy i na oficjalnym profilu FB Wój-
ta Gminy Wieliszew. Zapowiedzi konsultacji przedstawia-
li w swoich miejscowoÊciach radni oraz so∏tysi podczas lo-
kalnych spotkaƒ.

Opinie dotyczàce przedstawionych problemów mieszkaƒ-
cy mogli przedstawiaç nie tylko podczas spotkaƒ, ale tak-
˝e w formie ankiety, za poÊrednictwem poczty elektronicz-
nej, a tak˝e korespondencyjnie i telefonicznie. Tymi dro-
gami dotar∏o do urz´du ponad 360 ankiet oraz dwa
stanowiska w sprawie. Analizujàc wszystkie g∏osy, Wójt
i Radni gminy zajmà si´ wyborem najbardziej optymal-
nego rozwiàzania, uwzgl´dniajàcego zarówno opini´
mieszkaƒców, mo˝liwoÊci bud˝etowe, jak i dzia∏ania, któ-
re w najwi´kszym stopniu rozwià˝à problemy oÊwiatowe,
z którymi obecnie si´ mierzymy.

WWyybbrraannee  ssppoossttrrzzee˝̋eenniiaa  zz aannkkiieett::
1. Wykorzystaç baz´ w Komornicy i zmieniç obwody szkolne/przed-

szkolne.
2. Rozbudowaç baz´ szkoły w Łajskach, np. poprzez dobudow´ pi´-

tra lub w miejscu planowanego boiska sportowego rozbudowaç
istniejàcà szkoł´.

3. Uruchomienie przedszkola w Skrzeszewie pozwoli odcià˝yç szko-
ł´ z Skrzeszewie, a dodatkowo poprawi sytuacj´ w zakresie miejsc
przedszkolnych. Uzupełnieniem i odcià˝eniem mo˝e byç wybu-
dowanie szkoły w Olszewnicy Starej, ˝eby dzieci mogły tam mieç 8
klasowà szkoł´ i zerówk´. W Skrzeszewie potrzebna jest stołów-
ka.

4. Wybudowanie miejsc przedszkolnych w ka˝dej iloÊci w Wielisze-
wie jest niezb´dne. JeÊli urzàd posiada dokumentacj´ i wszyst-
kie zgody, warto to zadanie zrealizowaç z kredytu, bez wykony-
wania nowej dokumentacji albo zaczàç realizowaç to zadanie
z podziałem na etapy. 

5. Lokalizacja placówki oÊwiatowej przy ulicy Wrzosowej w Micha-
łowie-Reginowie mo˝e byç ucià˝liwa dla osób, które tam miesz-
kajà, a ruch samochodów b´dzie du˝y, co utrudni wyjazdy z po-
sesji. Warto zastanowiç si´ nad działkà, na której jest boisko al-
bo wkomponowaç drog´ w układ, gdzie jest biblioteka. Mo˝e
wystarczy samo przedszkole w Michałowie-Reginowie, jeÊli jest
problem miejsc w przedszkolu w Łajskach. Wówczas przedszko-

le mogłoby powstaç na terenie boiska, a szkoła – tam, gdzie obec-
nie jest biblioteka. 

6. Budowa placówek obcià˝y bud˝et, bo trzeba b´dzie je utrzymaç,
a ju˝ wiadomo, ˝e rzàd nie daje wystarczajàcych pieni´dzy. Zmia-
nowoÊç w szkole nie jest najgorszà rzeczà, ale jak jest Êwietlica
i czas màdrze zagospodarowany, wtedy jest to korzystne dla dzie-
ci. I tak w szkole całe dnie siedzi ponad 200 dzieci. Mo˝e w ten
sposób b´dzie taniej dla gminy. My rodzice pr´dzej zaakceptu-
jemy, ˝e jest zmianowoÊç, jeÊli obiad b´dzie gotowany w szko-
le i dzieci b´dà miały gdzie go zjeÊç. Chcemy jeêdziç po dobrych
drogach i byç spokojni o bezpieczeƒstwo dzieci na Êcie˝kach ro-
werowych. To mo˝e i na to starczy, jak ograniczymy zakres roz-
budowy szkół.

7. Proponuj´ poszukaç podmiotu prywatnego, który zechce prowa-
dziç społecznà szkoł´.

8. Rozbudowaç Skrzeszew, a zlikwidowaç szkoł´ w Olszewnicy. Od-
ległoÊç jest bardzo mała mi´dzy placówkami, a koszty jej pro-
wadzenia ogromne. 

9. Ka˝da miejscowoÊç, w której Urzàd chce coÊ robiç, tego wy-
maga. Suma łàczna jest zawrotna. Mo˝e trzeba si´ zastano-
wiç nad zmniejszeniem zakresu prac – ograniczyç to, co zo-
stało zaplanowane, jeszcze raz przeanalizowaç, jaki zakres re-
alizowaç. 

Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki 
i „Stowarzyszenie Sàsiedzkie” w Janówku Pierwszym

z a p r a s z a j à  m i e s z k a ƒ c ó w  g m i n y  W i e l i s z e w  
n a  k o n c e r t  p t . :  

„KALEJDOSKOP„KALEJDOSKOP
BARW POLSKI”BARW POLSKI”

barwy zmieniajàce si´ jak w kalejdoskopie, 
muzyka budzàca niezapomniane wra˝enia, 

NNAAJJPPII¢¢KKNNIIEEJJSSZZEE  PPOOLLSSKKIIEE  PPIIEEÂÂNNII  II  TTAA¡¡CCEE w wykonaniu
PPaaƒƒssttwwoowweeggoo  ZZeessppoo∏∏uu  LLuuddoowweeggoo  PPiieeÊÊnnii  ii  TTaaƒƒccaa  MMAAZZOOWWSSZZEE  

iimm..  TTaaddeeuusszzaa  SSyyggiieettyyƒƒsskkiieeggoo

do siedziby w Otr´busach ul. Âwierkowa 2

28 marca 2020 r. godz. 18.00 (sobota) 
29 marca 2020 r. godz. 17.00 (niedziela)

w  t y c h  d n i a c h  o d b ´ d z i e  s i ´  r ó w n i e ˝

IX JARMARK PRODUKTÓW
REGIONALNYCH I RZEMIOSŁA

ARTYSTYCZNEGO 
ORAZ INNYCH PRODUKTÓW

INSPIROWANYCH SZTUKÑ LUDOWÑ 
ZAPEWNIAMY TRANSPORT AUTOKAREM

Z uwagi na dokonanà wczeÊniej rezerwacj´ organizatorzy oczekujà od zainteresowanych
szybkiej decyzji. Koszt uczestnictwa 92,00 zł od osoby (bilet wst´pu 80,00 zł +
transport 12,00 zł) dla osób spoza gminy niekorzystajàcych z transportu cena biletu
wynosi 85,00 zł, a dla korzystajàcych z transportu cena biletu wynosi 97,00 zł. Zapisy
i wpłaty od mieszkaƒców gminy, jak równie˝ od osób spoza naszej społecznoÊci przyjmuje
Marek Babecki tel. 606 307 063.

ZAPRASZAMY NA BIEG PAMI¢CI ˚O¸NIERZY WYKL¢TYCH. 
W niedziel´, 1 marca 2020 roku, Fundacja WolnoÊç
i Demokracja po raz ósmy organizuje projekt „Tropem
Wilczym. Bieg Pami´ci ˚o∏nierzy Wykl´tych”. Gmina
Wieliszew przyłàcza si´ ju˝ kolejny raz do akcji i zaprasza
na imprez´, która po raz piàty odb´dzie si´ w Wieliszewie.

Przygotowana została trasa na dystansie 1963 metrów b´dàcych
symbolem daty schwytania i Êmierci ostatniego spoÊród ˝ołnierzy
wykl´tych. Spotykamy si´ o godzinie 12.00 w hali sportowej
w Wieliszewie. Zapraszamy wszystkich ch´tnych bez wzgl´du
na wiek.

W tym roku nowoÊcià b´dzie rejestracja na bieg przez system
on-line. Koszt pakietu wynosiç b´dzie 11 z∏,
a o uruchomieniu zapisów poinformujemy Was niebawem.

Podczas 28 Fina∏u Wielkiej Orkiestry
Âwiàtecznej Pomocy w Wieliszewie
na terenie hali sportowej odby∏ si´
turniej pi∏karski. Zawody by∏y jednym
z punktów programu sztabu Fina∏u
WOÂP, który zlokalizowany by∏
na terenie Szko∏y Podstawowej nr 2
im. Jana Paw∏a II w Wieliszewie.

Tak jak w roku ubieg∏ym dru˝yn ch´tnych
do udzia∏u w turnieju nie zabrak∏o. Do zawodów
stan´∏o ich 10, nie tylko z terenu gminy. SzeÊç
godzin zmagaƒ na halowym boisku, dogrywki
i rzuty karne pozwoli∏y wy∏oniç zwyci´zców tur-
nieju. Najlepszà ekipà tegorocznego turnieju zo-
sta∏a dru˝yna „NANKATSU”. Tu˝ za nià upla-
sowa∏ si´ team z ¸ajsk „FC ¸ajski”, a trzecie
miejsce przypad∏o zespo∏owi z Krubina „Mewa
Krubin”. Ca∏kowity dochód z wpisowego prze-
znaczony zosta∏ na WOÂP. nn

2288  ffiinnaałł  WWOOÂÂPP  nnaa  ssppoorrttoowwoo
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• nasi prowadzàcy
Katarzyna i Marcin
Rosłoƒ, jednoczeÊnie
wolontariusze, darczyƒcy
oraz kwestujàcy,

• Wójt Gminy Wieliszew
Paweł Kownacki,

• pracownicy Urz´du
Gminy: Agnieszka
i Marcin Wodyƒscy,
Anna Ziółkowska,
Magdalena Pietrzak,
Weronika Dzi´gielewska,
Tadeusz Szczygielski,
Sławomir Jagnyziak,

• nauczyciele i uczniowie
szkół i przedszkoli: SP
Janówek, SP Skrzeszew,
SP Olszewnica Stara,
LO Komornica, SP nr 1
Wieliszew, SP nr 2
Wieliszew, Przedszkole
Samorzàdowe nr 1
w Wieliszewie,
Przedszkole
Samorzàdowe nr 2
w Wieliszewie,
Przedszkole
Samorzàdowe Łajski, SP
Łajski, 

• Starosta Powiatu
Legionowskiego Robert
Wróbel,

• OÊrodek Kultury
w Wieliszewie na czele
z dyrektorem Dariuszem
Skrzydlewskim,

• Sołtys wsi Wieliszew
Ludwik ˚ołek,

• Koło Seniora
z Wieliszewa,

• Radny Gminny Rafał
Donarski z rodzinà, 

• Radna Gminna Dorota
Trzaskoma, 

• Sołtys wsi Podd´bie
Halina Ziółkowska, 

• Marta i Pawe Kuna,
• Tomasz Brukwicz, 
• Urszula Zaborowska, 
• Darek Âlusarski

Fotografia, 
• Beauty Secret Renata

Derbin, 
• Crystal Krystyna Roman, 
• Marcin Borzeski,
• Dariusz ˚ukowski, 
• Złap Trop -Szkolenie

Psów Urszula Doliƒska-
Kossak, 

• Sala Zabaw „Hulanka”,
• Zofia Koszałkowska, 
• Weronika GreÊkiewicz,
• Rada Sołecka wsi

Wieliszew, 
• Patrycja Bereznowska, 
• Sylwia Dobrowolska-

Portasiewicz, 
• Polskie Stowarzyszenie

Kolekcjonerów Broni
Palnej i Strzelectwa
Sportowego,

• Arkadiusz Majewski,
• Agnieszka Grochowska,
• Barber Shop

„W Bramie”, 
• Eugeniusz Marchewka,
• Małgorzata Staniaszczyk, 
• Leszek Kleiman, 
• Fundacja Poland 21C, 
• Filip Jezierski,
• Studio Modelowania

Sylwetki Pomaraƒcza Fit, 
• Twoje Kawalerskie 
• PSI-Conference &

Events, 
• Katarzyna Witkowska,
• Joanna Wajer, 
• Natalia Kaczmarczyk, 
• Anna Dybka, 
• Matka Polka Maluje, 
• Salon Kosmetyczny

Karolina Art., 
• Pracownia JustEwalia,
• Warsztaciarnia,
• Magdalena Durka, 
• Restauracja Sushi Go, 
• Kinga Boniecka, 
• Karolina Kornacka, 
• PAZO, 
• Agnieszka Bazylak, 
• Michał Chełstowski,
• Michał Laszuk,
• Julia Trzaskoma, 
• El˝bieta Wyszyƒska,
• Kebabownia, 
• Pizzeria Topolino,
• Z.P.S „Irwega”,
• Klub Amazonek

z Legionowa, 

Ogromne podzi´kowania
dla naszych artystów: 
• Namir i Pablito, 
• Zespół Taƒca Ludowego

PROMYKI, 
• Zespół Prowizorka,
• Karol Carlo,
• zespół Back Play 

Arleta Lemaƒska,
• zespół KIWI 

nn Izabela Kownacka

OGROMNE PODZI¢KOWANIA SK¸ADAM TYM, KTÓRZY PRZYCZYNILI SI¢
DO SUKCESU WIELISZEWSKIEGO 28 FINA¸U. SÑ WÂRÓD NICH:

WW mmiinniioonnàà  nniieeddzziieell´́,, 1122  ssttyycczznniiaa,,
sseettkkii  mmiieesszzkkaaƒƒccóóww  GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww
wwssppóóllnniiee  ggrraa∏∏oo  ddllaa  WWOOÂÂPP  ii ppookkaazzaallii,,
jjaakk  wwiieellkkiiee  ii oottwwaarrttee  mmaajjàà  sseerrccaa  oorraazz
ppoorrttffeellee!!  WW ttrraakkcciiee  tteeggoo  ffiinnaa∏∏uu  uuddaa∏∏oo
ssii´́  zzeebbrraaçç 7744  002233,,8899 zz∏∏,,
4422,,7711 eeuurroo,, 55 ddoollaarróóww,, 5500  kkoorroonn
nnoorrwweesskkiicchh  ii 55  ffuunnttóóww!!  PPoobbiilliiÊÊmmyy
wwii´́cc  uubbiieegg∏∏oorroocczznnyy  rreekkoorrdd
oo ppoonnaadd 2200  ttyyssii´́ccyy  zz∏∏oottyycchh!!
To by∏ wyjàtkowy dzieƒ. Od samego rana w Gminie Wie-
liszew gra∏a Wielka Orkiestra, która rozgrzewa∏a nie tyl-
ko serca, ale i cia∏a! Bowiem kilkadziesiàt osób tego-
roczny fina∏ przywita∏o na wieliszewskiej pla˝y, gdzie
odby∏o si´ wielkie morsowanie, którego pomys∏odaw-
czynià oraz organizatorem by∏a Patrycja Bereznowska.
Nast´pnie orkiestrowa zabawa przenios∏a si´ do Szko-
∏y Podstawowej nr 2 w Wieliszewie, gdzie wystartowa∏
„Bieg z sercem dla WOÂP”. Ka˝dy z uczestników otrzy-
ma∏ pi´kny okolicznoÊciowy medal zaprojektowany
przez Magdalen´ Kisieliƒskà z pracowni „Retro”, a ca-
∏y dochód za udzia∏ w biegu trafia∏ do puszek wolon-
tariuszy.W sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2

w Wieliszewie na uczestników wieliszewskiego WOÂP-u
czeka∏y bogate stoiska. Dochód ze sprzeda˝y trafia∏
oczywiÊcie do puszek, które majà zapewniç najwy˝sze
standardy diagnostyczne i lecznicze w dzieci´cej me-
dycynie zabiegowej.

Jednak najwi´kszà popularnoÊcià cieszy∏y si´ licy-
tacje. Ofiarni darczyƒcy przekazali dziesiàtki przedmio-
tów, voucherów i us∏ug na wielki fina∏. Emocje by∏y
ogromne i uda∏o wylicytowaç wszystko, co by∏o tego
dnia do zaoferowania! Najwi´kszym zainteresowaniem
cieszy∏y si´: koszulka pi∏karska Krzysztofa Piàtka z au-
tografem (1150 z∏), voucher na wydarzenia kulturalne
organizowane przez OÊrodek Kultury w Wieliszewie
(1100 z∏) oraz skok spadochronowy w tandemie z rekor-
dzistà wpisanym w 2019 r. do Ksi´gi Rekordów Guin-
nessa (800 z∏).

W trakcie ca∏ego dnia na wieliszewskiej orkiestro-
wej scenie gra∏y znakomite zespo∏y, a uwieƒczeniem im-
prezy by∏ pokaz laserów stanowiàcy nasze wieliszew-
skie „Âwiate∏ko do nieba”.

Nad bezpieczeƒstwem imprezy czuwali policjanci
z Komisariatu w Wieliszewie oraz jednostki Ochotni-
czych Stra˝y Po˝arnych z Gminy Wieliszew na czele z ko-
mendantem gminnym ¸ukaszem Mi´tkiem i radnym
gminnym Bart∏omiejem Trzaskoma. Do zobaczenia
za rok!!! nn

Niechaj rozbrzmiewa w dzieƒ i w nocy
Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy
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22  lluutteeggoo  –– WWiieelliisszzeewwsskkii  CCrroossssiinngg  ZZiimmaa

Wieliszewskie Êciganie rozpoczynamy spotkaniem w Komornicy.
Oprócz atrakcyjnej crossowej trasy i sportowych zmagaƒ
na zawodników czeka wojskowa grochówka, ognisko z kiełbaskami,
animacje dla dzieci i spotkania z przyjaciółmi. 
Wi´cej informacji na wydarzeniu FB: Wieliszewski Crossing 2020 ZIMA.

1100––1144  lluutteeggoo  –– FFeerriiee  zz KKuullttuurràà 22002200

Popularny cykl wyjazdów i zaj´ç dla dzieci w wieku 6–12 lat.

2288  lluutteeggoo  –– MMnniieejj  WWii´́cceejj  KKiinnoo..  
SSeeaannssee  ffiillmmóóww  nniieeoocczzyywwiissttyycchh

11  mmaarrccaa  –– BBiieegg  TTrrooppeemm  WWiillcczzyymm  BBiieegg  PPaammii´́ccii  
˚̊oołłnniieerrzzyy  WWyykkll´́ttyycchh

Gmina Wieliszew ju˝ po raz kolejny weêmie udział w ogólnopolskiej

akcji organizowanej przez Fundacj´ WolnoÊç i Demokracja
i zorganizuje Bieg ku czci ˚ołnierzy Wykl´tych. W Wieliszewie
odb´dzie si´ tradycyjny bieg na dystansie 1963 metrów (odwołanie
do roku, w którym zginàł ostatni ˚ołnierz Wykl´ty – Józef Franczak
ps. Lalek). Trasa wiedzie przez wieliszewskie łàki do Białego Krzy˝a,
pod którym uczestnicy zapalà znicze i zło˝à kwiaty. 
Start i meta – hala sportowa w Wieliszewie, ul. Modliƒska 65
Wi´cej informacji na wydarzeniu FB: Wieliszew. Tropem Wilczym
– Bieg Pami´ci ˚ołnierzy Wykl´tych.

1133  mmaarrccaa  ––  „„WWaarrsszzaawwsskkaa  SSyyrreennkkaa””
GCK w Łajskach – Etap Gminny 43. edycji Konkursu Recytatorskiego
„Warszawska Syrenka”. Jak co roku w jury zasiàdà popularni aktorzy
teatralni i filmowi.

2200  mmaarrccaa  –– MMnniieejj  WWii´́cceejj  KKiinnoo..  
SSeeaannssee  ffiillmmóóww  nniieeoocczzyywwiissttyycchh

2211  mmaarrccaa  –– VVII OOttwwaarrttee  MMiissttrrzzoossttwwaa  mmooddeellii  
hhaalloowwyycchh  FF11NN  SSeekkccjjii  MMooddeellaarrssttwwaa  LLoottnniicczzeeggoo  
„„WWaa˝̋kkaa””

W hali sportowej w Wieliszewie o Złotà Wa˝k´ ufundowanà przez
Wójta Gminy Wieliszew walczyç b´dà najlepsi modelarze z Warszawy
i okolic. Faworytami b´dà jak zawsze gospodarze!

2222  mmaarrccaa  SSppeekkttaakkll  ""SSuuppeerrmmeennkkaa""
Spektakl „Supermenka” w re˝. Jerzego Gudejki z Jowità Budniak
w tytułowej roli w Sali Klenczona.

33––55  kkwwiieettnniiaa  ––  MMaazzuurr  22002200

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliszewie – 20. Mistrzostwa Polski
w Taƒcach Polskich MAZUR 2020
Jubileuszowa edycja najwi´kszego kulturalnego wydarzenia
w Gminie Wieliszew i najwa˝niejszej krajowej imprezy w kalendarzu
polskich taƒców narodowych – najlepsi tancerze i tancerki
z kilkudziesi´ciu oÊrodków w kraju po raz 13. w Wieliszewie!
Mistrzostwom towarzyszà ogólnodost´pne warsztaty i sympozjum.
Szczegóły ju˝ wkrótce na stronie www.mazur.wieliszew.pl

55  kkwwiieettnniiaa  –– WWiieelliisszzeewwsskkii  CCrroossssiinngg  WWiioossnnaa
Po blisko dwuletniej przerwie wiosenny etap rozegra si´
na Wieliszewskiej Trasie Crossowej – zawodników zatem czeka
mocna walka z piaskiem, górkami, a zatem i ze swojà kondycjà.

1188  kkwwiieettnniiaa  –– KKoonncceerrtt  cchhaarryyttaattyywwnnyy  
„„PPrroommyykkóóww””

Nowa tradycja i okazja nie tylko dla tancerzy, by wesprzeç
potrzebujàcych mieszkaƒców Gminy Wieliszew. Hala sportowa
w Wieliszewie.

2233  kkwwiieettnniiaa  –– kkoonncceerrtt  IIrreennyy  SSaannttoorr
Koncert legendarnej piosenkarki, wybitnej solistki PZLPiT
„Mazowsze”, a nast´pnie królowej polskiej estrady, pierwszej
w Polsce piosenkarki uhonorowanej doktoratem honoris causa.
Koncert odb´dzie si´ w Sali Klenczona. Szczegóły wkrótce!

2244  kkwwiieettnniiaa  –– MMnniieejj  WWii´́cceejj  KKiinnoo..  
SSeeaannssee  ffiillmmóóww  nniieeoocczzyywwiissttyycchh

mmaajj  
Spektakl teatralny w Sali Klenczona

88,,  99,,  1100  mmaajjaa  –– pprreemmiieerraa  mmuussiiccaalluu  TTeeaattrruu  
MMuuzzyycczznneeggoo  „„PPoodd PPrreetteekksstteemm””

Ulubieƒcy publicznoÊci, rezydenci Sali Klenczona – młodzi zdolni
aktorzy szykujà kolejny musicalowy przebój! 

99  mmaajjaa  –– ÂÂwwii´́ttoo  SSttrraa˝̋aakkaa

1166  mmaajjaa  –– IIVV PPóółłmmaarraattoonn  ZZeeggrrzzyyƒƒsskkii

Czwarta ju˝ edycja Półmaratonu Zegrzyƒskiego, którego trasa
przebiega przez malownicze tereny Wieliszewa, Serocka i okolic.

2222  mmaajjaa  –– VVIIII OOggóóllnnooppoollsskkii  KKoonnkkuurrss  
PPiiaanniissttyycczznnyy  „„ZZaacczzaarroowwaannyy  FFoorrtteeppiiaann””

Siódma edycja konkursu skierowanego do młodych pianistów amatorów.

2222  mmaajjaa  –– MMnniieejj  WWii´́cceejj  KKiinnoo..  
SSeeaannssee  ffiillmmóóww  nniieeoocczzyywwiissttyycchh

3300  mmaajjaa  –– ÂÂwwii´́ttoo  
GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww

Âwi´to Gminy Wieliszew 
tym razem w odsłonie Êwiatowej!
Spotkanie z ró˝nymi krajami,
kulturami i zwyczajami. Gwiazdami
tegorocznego Êwi´ta b´dà
Grzegorz Hy˝y 
oraz Ewa Farna. 

ZZaapprraasszzaammyy  PPaaƒƒssttwwaa  ddoo zzaappoozznnaanniiaa  ssii´́  zz kkaalleennddaarrzzeemm  nnaasszzyycchh
ggmmiinnnnyycchh  wwyyddaarrzzeeƒƒ  kkuullttuurraallnnyycchh  ii ssppoorrttoowwyycchh..  WW ooffeerrcciiee
zznnaajjddzziieecciiee  sspprraawwddzzoonnee  ffoorrmmuu∏∏yy  ii zzuuppee∏∏nnee  nnoowwooÊÊccii..**

TTeeaattrr  ww SSaallii  KKlleenncczzoonnaa  –– ccyykkll  ssppeekkttaakkllii
Wielki mały teatr na wyciàgni´cie r´ki – cieszàce si´ du˝ym
zainteresowaniem mieszkaƒców Gminy Wieliszew znane sztuki
w doskonałej re˝yserii i z popularnymi aktorami w rolach głównych.
Szczegóły w ciàgu roku roku, a dziÊ podajemy wst´pne daty.

SSttaanndd--uupp  ww SSaallii  KKlleenncczzoonnaa  ((nnoowwyy  ccyykkll))
Nowy cykl prezentujàcy rozrywk´ dla wielu wcià˝ nowà, a ju˝
niezwykle popularnà, która na komediowej scenie zdetronizowała
kabarety, rozpocz´liÊmy od mocnego uderzenia. Bilety na wyst´p
jednego z prekursorów polskiego stand-upu i jego
niekwestionowanego lidera Abelarda Gizy wyprzedały si´
błyskawicznie – relacja na str. 11. 
Szczegóły dotyczàce kolejnych spotkaƒ ju˝ wkrótce! 

MMnniieejj  WWii´́cceejj  KKiinnoo..  SSeeaannssee  ffiillmmóóww  nniieeoocczzyywwiissttyycchh
– wi´cej na str. 14 

Kalendarz wydarzeƒ kulturalnych

**  DDaattyy  ii  wwyyddaarrzzeenniiaa  mmooggàà  ww  cciiààgguu  rrookkuu  uulleecc  zzmmiiaanniiee,,  pprroossiimmyy  ÊÊlleeddzziiçç  kkoolleejjnnee  wwyyddaanniiaa  
GGaazzeettyy  WWiieelliisszzeewwsskkiieejj  oorraazz  ssttrroonn´́  wwwwww..wwiieelliisszzeeww..ppll
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11  cczzeerrwwccaa  –– ssppeekkttaakkll  tteeaattrraallnnyy  zz ookkaazzjjii  
DDnniiaa  DDzziieecckkaa

UroczystoÊç odb´dzie si´ w Sali Klenczona.

cczzeerrwwiieecc  –– SSttaanndd--uupp  ww SSaallii  KKlleenncczzoonnaa

88  cczzeerrwwccaa  –– VVII GGmmiinnnnyy  KKoonnkkuurrss  WWiieeddzzyy  
oo KKssiiàà˝̋ccee

2211  cczzeerrwwccaa  –– WWiieelliisszzeewwsskkii  CCrroossssiinngg  LLaattoo

Letnie zawody, których trasa b´dzie przebiegaç na terenach
Wieliszewa.

2244  cczzeerrwwccaa  –– PPiikknniikk  kkuullttuurraallnnyy  ww ŁŁaajjsskkaacchh
Zakoƒczenie roku kulturalnego w GCK w Łajskach

2266  cczzeerrwwccaa  –– KKiinnoo  ww pplleenneerrzzee
WWaakkaaccjjee  –– PPlleenneerroowwee  ssppoottkkaanniiaa  aauuttoorrsskkiiee  
nnaadd JJeezziioorreemm  WWiieelliisszzeewwsskkiimm

B´dzie coÊ dla fanów pisania (zarówno dorosłych, jak i tych zupełnie
najmłodszych), b´dzie uwalnianie ksià˝ek, a wszystko z ekologià
w tle!

2244  lliippccaa  –– KKiinnoo  ww pplleenneerrzzee

11  ssiieerrppnniiaa 7766..  RRoocczznniiccaa  WWyybbuucchhuu  PPoowwssttaanniiaa  
WWaarrsszzaawwsskkiieeggoo

Oficjalne uroczystoÊci zwiàzane z upami´tnieniem jednego
z najwa˝niejszych wydarzeƒ w najnowszej historii Polski odb´dà si´
kolejno w KoÊciele Parafialnym p.w. Przemienienia Paƒskiego
i na cmentarzu parafialnym w Wieliszewie (przy mogile Jana Làcy)
oraz przy pomniku w miejscu straceƒ na Nowopolu w Michałowie-
Reginowie.

22  ssiieerrppnniiaa  –– 66..  UUllttrraammaarraattoonn  PPoowwssttaaƒƒccaa
11994444––22002200

B´dzie to ju˝ 6. edycja tego wyjàtkowego wydarzenia
organizowanego w rocznic´ wybuchu Powstania Warszawskiego.
Na wymagajàcej trasie o długoÊci 63 km indywidualnie lub
w sztafetach (od 2 do 7 osób) zawodnicy majà za zadanie przebyç
szlak „kuriera powstaƒczego” i zaliczyç kolejne punkty kontrolne
i punkty zmian zwiàzane z historycznym szlakiem Polski Walczàcej.
Na ka˝dym z nich uczestnicy zbierajà pieczàtki. Wi´cej informacji
na www.ultrawieliszew.pl 

1144  ssiieerrppnniiaa  –– ÂÂwwii´́ttoo  WWoojjsskkaa  PPoollsskkiieeggoo  
oorraazz 110000..  RRoocczznniiccaa  BBiittwwyy  WWaarrsszzaawwsskkiieejj

Tradycyjnie cz´Êç oficjalna uroczystoÊci odb´dzie si´ na Skwerze 11
Listopada w Olszewnicy Starej. Druga cz´Êç imprezy zorganizowana
b´dzie przy Domu Wiejskim, gdzie goÊcie wysłuchajà koncertu
Wojciecha Bardowskiego z zaproszonymi artystami. 

2288  ssiieerrppnniiaa  ––  KKiinnoo  ww pplleenneerrzzee

11  wwrrzzeeÊÊnniiaa  –– 8811..  RRoocczznniiccaa  WWyybbuucchh IIII WWoojjnnyy  
ÂÂwwiiaattoowweejj

Obchody rozpocznà si´ Mszà Êwi´tà w KoÊciele Parafialnym
p.w. Przemienienia Paƒskiego w Wieliszewie, a nast´pnie b´dà
kontynuowane na kwaterze wojennej w Wieliszewie. 

wwrrzzeessiieeƒƒ  –– TTyyddzziieeƒƒ  OOttwwaarrttyy  ww GGCCKK  ww ŁŁaajjsskkaacchh
Zaprosimy na bezpłatne pokazowe zaj´cia sekcji działajàcych
w Gminnym Centrum Kultury w Łajskach. 

1122  wwrrzzeeÊÊnniiaa  –– DDoo˝̋yynnkkii  GGmmiinnnnee

Tradycyjnie zapraszamy na Âwi´to Plonów, które odb´dzie si´
w Olszewnicy Starej. W programie: msza Êwi´ta, wspólne
biesiadowanie i zabawa taneczna. 

2200  wwrrzzeeÊÊnniiaa  –– WWiieelliisszzeewwsskkii  CCrroossssiinngg  JJeessiieeƒƒ
Ostatni, finałowy etap zmagaƒ, odb´dzie si´ w Krubinie. Trasa dosyç
łatwa, a przez to szybka, na odkrytej przestrzeni prowadzàca
chwilami nad brzegami Narwi i Jeziora Góra oraz w okolicy ruin
pałacu Poniatowskich w Górze. Podczas tej imprezy uhonorowani
zostanà najlepsi zawodnicy ze wszystkich czterech edycji.

2277  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ––  „„ZZaappiisskkii  OOffiicceerraa  AArrmmiiii  
CCzzeerrwwoonneejj””  

Sala Klenczona – spektakl teatralny „Zapiski Oficera Armii Czerwonej”
(monodram w wykonaniu Piotra Cyrwusa).

ppaaêêddzziieerrnniikk  –– kkoonncceerrtt  ww SSaallii  KKlleenncczzoonnaa

1100  lliissttooppaaddaa    –– XXXX FFeessttiiwwaall  PPiieeÊÊnnii  ii TTaaƒƒccóóww  
PPoollsskkiicchh  iimm..  SSttaanniissłłaawwaa  MMoonniiuusszzkkii

Jubileuszowa XX edycja Festiwalu PieÊni i Taƒców Polskich
im. Stanisława Moniuszki tradycyjnie zainauguruje obchody
niepodległoÊciowe w Gminie Wieliszew w hali w Wieliszewie. 
Obok gospodarzy z ZTL „Promyki” na parkiecie zobaczymy jeden
z najwa˝niejszych zespołów folklorystycznych działajàcych
na Górnym Âlàsku – Zespół PieÊni i Taƒca „Silesianie” Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach. Festiwal wzbogacà prezentacje
twórców ludowych z warsztatami r´kodzieła, stoiska z kuchnià
regionalnà i produktami lokalnymi oraz II NiepodległoÊciowa
Potaƒcówka „Weselmy si´!”.

1111  lliissttooppaaddaa  –– 110022..  RRoocczznniiccaa  ooddzzyysskkaanniiaa
pprrzzeezz  PPoollsskk´́  NNiieeppooddlleeggłłooÊÊccii

Tradycyjnie uroczystoÊci odb´dà si´ w Janówku Pierwszym,
a nast´pnie przy Urz´dzie Gminy Wieliszew.

2200  lliissttooppaaddaa  ––  „„PPrroommiieenniioowwaanniiee..  SScceennyy  zz ˝̋yycciiaa  
MMaarriiii  SSkkłłooddoowwsskkiieejj--CCuurriiee””

Sala Klenczona – spektakl teatralny „Promieniowanie. Sceny z ˝ycia
Marii Skłodowskiej-Curie” (monodram Ewy Wencel).

1155  ggrruuddnniiaa,,  SSaallaa  KKlleenncczzoonnaa  –– rreecciittaall  
kkaabbaarreettoowwyy  AArrttuurraa  AAnnddrruussaa

Mistrz nie tylko komediowej elegancji, Êwietny dziennikarz i kultowy
radiowy prezenter, wnikliwy obserwator, poeta, tekÊciarz,
piosenkarz, znany i lubiany konferansjer – człowiek orkiestra
odwiedzi Wieliszew, by zaprezentowaç swoje sceniczne felietony
i piosenki.

2200  ggrruuddnniiaa  –– WWiiggiilliiaa  GGmmiinnnnaa
Gminne spotkanie wigilijne rozpocznie si´ Mszà Êwi´tà w KoÊciele
pw. Przemienienia Paƒskiego w Wieliszewie. Na wspólne
kol´dowanie oraz podzielenie si´ opłatkiem przeniesiemy si´ do hali
sportowej w Wieliszewie przy ul. Modliƒskiej 65, w której czekaç
b´dzie na Paƒstwa wigilijny pocz´stunek i kiermasz r´kodzielniczy.

Sobota • 1 lutego TURNIEJ PIŁKI R¢CZNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (II)
Niedziela • 9 lutego TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ OPEN O PUCHAR WÓJTA GMINY WIELISZEW
Sobota • 29 lutego IV TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Niedziela • 1 marca TURNIEJ SPORTOWO-PO˚ARNICZY
Sobota • 7 marca TURNIEJ PIŁKI R¢CZNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (III) – finał
Niedziela • 8 marca TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ OPEN O PUCHAR WÓJTA GMINY WIELISZEW
Sobota • 14 marca V TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – finał 
Sobota • 28 marca TURNIEJ JUDO

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH W HALI SPORTOWEJ 

nych i sportowych w 2020 roku 
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19 stycznia 2020 r. w Parafii Przemienienia Paƒskiego w Wieli-
szewie odby∏ si´ II Wieliszewski Kol´dowy Przeglàd Scholi Pa-
rafialnych. Kolejny raz wydarzenie wyre˝yserowa∏a i poprowa-
dzi∏a schola Âwi´tego Micha∏a Archanio∏a. Przeglàd cieszy si´
coraz wi´kszà popularnoÊcià, w tym roku wystàpi∏o na nim szeÊç
zespo∏ów.
Jako pierwsza zaÊpiewa∏a schola „Magnificat” z Parafii Matki
Bo˝ej Królowej Polski w Jab∏onnie. Zespó∏ wykona∏ utwory:
„WÊród nocnej ciszy”, „Z∏ota Jerozolima” i „ZaÊpiewajmy ko-
l´d´ Jezusowi dziÊ”. By∏ to debiutancki wyst´p tej scholi w wie-
liszewskiej Êwiàtyni. Pierwszy, ale jak˝e fenomenalny. Chór przy-
pomnia∏ klimat Êwiàt, które tak niedawno goÊci∏y w naszych do-
mach.

Kolejnym prezentujàcym si´ zespo∏em by∏a schola „Anio∏ki”
z Parafii Wniebowzi´cia NajÊwi´tszej Maryi Panny w Chotomo-
wie. ArtyÊci zapoznali zgromadzonych z utworami: „To ju˝ pora
na Wigili´”, „Oczy dzieci´ce” oraz „Do stajenki”. Anielskie g∏o-
sy scholistów wywo∏a∏y uÊmiech na twarzach zgromadzonych.

Jako trzecia wystàpi∏a schola dzieci´co – m∏odzie˝owa z Pa-
rafii NajÊwi´tszego Cia∏a i Krwi Chrystusa w Legionowie. Ze-
spó∏ zaÊpiewa∏ „Ju˝ gwiazdeczka si´ kolebie”, „Pastora∏ka od ser-
ca do ucha” oraz „WÊród nocnej ciszy”. ArtyÊci wr´cz oczarowa-
li publicznoÊç, która klaska∏a w rytm pastora∏ek.

Kolejna zaprezentowa∏a si´ schola „Fatima Canta” z Parafii
Matki Bo˝ej Fatimskiej w Legionowie. Chór wykona∏ utwory:
„A kiedy Wigilii przyjdzie czas”, „Dziecina ma∏a” i „Gloria”. Ze-
spó∏, jak zawsze, zara˝a∏ radoÊcià i pogodà ducha. Na uwag´ za-
s∏ugujà ciekawe aran˝acje utworów.

Nast´pnie zaÊpiewa∏a schola dzieci´ca z Parafii Âwi´tego Ja-
na Kantego w Legionowie. Zespó∏ przedstawi∏: „A komu anio-
∏owie tak przeÊlicznie grajà”, „Witaj Jezu ukochany” oraz „Przy-
lecieli anio∏kowie”. Chór do g∏´bi poruszy∏ publicznoÊç pi´knym
wykonaniem utworów.

Jako ostatnia wystàpi∏a schola Âwi´tego Micha∏a Archanio∏a
z Parafii Przemienienia Paƒskiego w Wieliszewie, Êpiewajàc ko-
l´dy „Dzieciàtko si´ narodzi∏o”, „Gore gwiazda Jezusowi”, „Jam
jest dudka” i „Narodzi∏ si´ w stajni Jezus ubogi”.

Na zakoƒczenie wszystkie schole stan´∏y rami´ w rami´ i wspól-
nie wykona∏y fina∏owà kol´d´ „Bóg si´ rodzi”. Zebrani parafia-
nie i goÊcie gromko oklaskiwali wyst´pujàce zespo∏y. Ksiàdz Dzie-
kan Pra∏at Lucjan SzczeÊniak wyrazi∏ podziw dla talentu zebra-
nych scholistów i wr´czy∏ pamiàtkowe statuetki udzia∏u
w II Wieliszewskim Kol´dowym Przeglàdzie Scholi Parafialnych.
Wszystkie zespo∏y swoim Êpiewem wzbudzi∏y pozytywne emocje,
a gra na ró˝nych instrumentach (organy, gitary, skrzypce, b´b-
ny, grzechotki, ukulele) sprawi∏a, ˝e wyst´py by∏y ciekawe i mi-
∏e dla ucha.

Gospodarze wydarzenia pragnà serdecznie podzi´kowaç go-
Êciom, parafianom oraz opiekunom duchowym i muzycznym ze-
spo∏ów za udzia∏ w przeglàdzie. Wyrazy uznania nale˝à si´ tak-
˝e wszystkim, którzy w∏àczyli si´ w organizacj´ wydarzenia po-
przez prowadzenie przeglàdu, przygotowanie profesjonalnego
nag∏oÊnienia i oÊwietlenia, wykonanie zdj´ç i nagraƒ i obs∏ug´
prezentacji multimedialnej. nn

Szaleƒstwa w aquaparku, parku trampolin,
parku rozrywki „Julinek”, kr´gielnia, ∏y˝wy
na Narodowym, kino („Doktor Dolittle”), wi-
zyty u Kapitana Wyderki i w siedzibie legen-
darnego zespo∏u pieÊni i taƒca „Mazowsze”
w Otr´busach oraz spektakl teatralny („Wi-
Êlana opowieÊç”) i warsztaty robienia lalek te-
atralnych w sali Klenczona – takie atrakcje

czekajà na uczestników akcji „Ferie z Kulturà” organizowanej przez
OÊrodek Kultury w Wieliszewie w dniach 10-14 lutego. Sà jeszcze miej-
sca!
Zapisów dokonujemy osobiÊcie w biurze GCK w ¸ajskach. Koszt
udzia∏u w 5-dniowej akcji wynosi 250 z∏. Wy˝ywienie we w∏asnym
zakresie (organizator przewidzia∏ jednà wizyt´ w restauracji McDo-
nald’s). Autokar zabiera uczestników z kilku punktów zbiórek na te-
renie Gminy, odbiór dzieci w tych samych miejscach lub do godz. 16.30

w Gminnym Centrum Kultury w ¸ajskach, gdzie w oczekiwaniu na ro-
dziców oglàdajà filmy, grajà w gry planszowe. Punkty zbiórek: Ja-
nówek Pierwszy – parking przykoÊcielny, Olszewnica Nowa – przy-
stanek w centrum miejscowoÊci, Olszewnica Stara – przystanek
przy Skwerze 11 Listopada, Skrzeszew – przystanek przy szkole, ¸aj-
ski – zatoczka na ul. Moniuszki przy GCK,Wieliszew – parking przy ha-
li sportowej. BezpoÊredni kontakt z opiekunami pod numerami
tel. 512 091 591 lub 539 304 536. nn OKW

Ju˝ tradycyjnie OÊrodek Kultury w Wieliszewie oraz Zespó∏
Taƒca Ludowego „Promyki” w∏àczyli si´ w fina∏ Wielkiej Or-
kiestry Âwiàtecznej Pomocy w ramach wieliszewskiego szta-
bu, który swojà siedzib´ otworzy∏ 12 stycznia w hali sporto-
wej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Paw∏a II. Na au-
kcj´ oraz kiermasz trafi∏y prace cz∏onków i instruktora naszej
sekcji ceramiki a tak˝e ksià˝ki wycofane z naszych bibliotek.
Na scenie zaÊ zaprezentowa∏a si´ Sekcja Wokalna OKW dzia-
∏ajàce pod okiem Miko∏aja Zwoliƒskiego oraz ZTL „Promy-
ki” z programem kol´dowym oraz tanecznym.
Wspania∏e prace przekaza∏a sekcja ceramiczna i jej instruk-
tor Joanna Szymaƒska-Wajer. By∏y to zarówno prace dzieci
ucz´szczajàcych do sekcji dzia∏ajàcej w ¸ajskach, jak i arty-
styczno-u˝ytkowe ceramiki autorstwa pani Joanny.Wszystkie
przedmioty niepowtarzalne i wykonane w 100% r´cznie! Uwal-
nialiÊmy równie˝ ksià˝ki wycofane z naszych bibliotek publicz-
nych i przekazane przez naszych czytelników – nierzadko bia-
∏e kruki, pozycje zarówno stosunkowo nowe, jak i te sprzed
kilku dekad. Za ka˝dà ksià˝k´ zbieraliÊmy dobrowolne dat-
ki do orkiestrowej puszki. Do przedmiotów na licytacj´ tra-
fi∏ kulturalny voucher (dla 2 osób) na wszystkie biletowane
wydarzenia organizowane przez OÊrodek Kultury w Wielisze-
wie w roku 2020, uzyskujàc w licytacji 1100 z∏ (dzi´kujemy
i gratulujemy zwyci´zcy!) oraz voucher dla dwóch osób
na stand-up Abelarda Gizy organizowany w styczniu w Sali
Koncertowej im. Krzysztofa Klenczona w Wieliszewie. Panie

Katarzyna Witkowska i Joanna Szymaƒska-Wajer przekaza-
∏y na aukcj´ dwie przepi´kne laleczki wykonane metodà szy-
de∏kowà. Z kolei „Promyki” podarowa∏y jednà ze swoich cen-
nych pamiàtek – r´cznie malowany talerz w eleganckim etui
przywieziony w 2007 roku z gminy Akflehir po∏o˝onej w po-
∏udniowej Turcji oraz p∏yt´ zespo∏u. Kulturalnemu stoisku to-
warzyszy∏a foto-budka, zaÊ nad ca∏oÊcià czuwali wolontariu-
sze – Katarzyna i Micha∏ Jaz∏owieccy z córkà oraz tancerka
ZTL „Promyki” Zuzanna Szmyt. Dzi´kujemy! Na scenie wie-
liszewskiego sztabu zaprezentowali si´ nasi kulturalni arty-
Êci – Zespó∏ Taƒca Ludowego „Promyki” (z repertuarem ko-
l´dowym oraz w taƒcach spiskich i z regionu Górnego Âlàska)
oraz podopieczni Miko∏aja Zwoliƒskiego z sekcji wokalnej
OKW wraz z zespo∏em muzycznym „Prowizorka”. Grupa m∏o-
dzie˝owa ZTL „Promyki” zataƒczy∏a równie˝ goÊcinnie
w sztabie w Liceum Ogólnokszta∏càcym im. Marii Konopnic-
kiej w Legionowie, gdzie zosta∏a przyj´ta z wielkim entuzja-
zmem i nagrodzona gromkimi brawami.

Sztab WOÂP w SP2 zebra∏ ponad 74 tys. z∏ – ustanawiajàc
kolejny rekord wieliszewskiej zbiórki. JesteÊmy zaszczyceni,
˝e mogliÊmy do∏o˝yç cegie∏k´ do tak szczytnego celu. Dzi´-
kujemy wolontariuszom, m∏odym artystom, instruktorom i oso-
bom licytujàcym. Szczególnie dzi´kujemy panu Krzysztofowi
Romatowskiemu za bezp∏atne udost´pnienie autokaru dla
ZTL „Promyki”.

nn Promyki/OKW

RRuusszzaammyy  nnaa SSttrreeffiiee  zzaajj´́çç!!
Od stycznia 2020 r. OÊrodek Kultury
w Wieliszewie pojawi si´ na popularnej
platformie internetowej www.strefazajec.pl. Zak∏adajàc
konto w Strefie Zaj´ç, uzyskujà Paƒstwo wygodny (bez wy-
chodzenia z domu) i kompleksowy dost´p do informacji
na temat prowadzonych przez nas sekcji, obejmujàcy za-
pisy, plan zaj´ç, Êledzenie p∏atnoÊci, aktualnoÊci, w tym
komunikaty o odwo∏anych zaj´ciach oraz wszelkie doku-
menty. Zach´camy do utworzenia konta!

Aby uzyskaç dost´p do platformy, nale˝y dokonaç reje-
stracji uczestnika i opiekuna prawnego na stronie interne-
towej platformy. Szczegó∏owa instrukcja dost´pna jest
na stronie OÊrodka www.ok.wieliszew.pl Do rejestracji za-
ch´camy zw∏aszcza obecnych uczestników zaj´ç, którzy mo-
gà jej dokonaç do 31 stycznia 2020 r. Po tym terminie na-
stàpi automatyczne przeniesienie uczestników do systemu
(bez za∏o˝enia konta dost´p do serwisu b´dzie jednak nie-
mo˝liwy). Pe∏ni´ mo˝liwoÊci technicznych i dost´p dla do-
tychczasowych oraz nowych uczestników platforma osiàgnie
w ciàgu kilku miesi´cy. W zwiàzku z uruchomieniem plat-
formy zmianie ulega regulamin zaj´ç prowadzonych przez
OKW.

BBiilleettyynnaa..ppll  –– nnoowwyy  sseerrwwiiss  bbiilleettoowwyy
Od stycznia 2020 r. zmianie ulega dystry-
bucja internetowa biletów na wydarze-
nia organizowane przez OÊrodek Kultury w Wieliszewie.
Ewejsciowki.pl, poprzez które odbywa∏a si´ sprzeda˝ bile-
tów na nasze spektakle teatralne i koncerty, zastàpi serwis
biletyna.pl!

Z wprowadzonej przed rokiem dystrybucji internetowej
korzysta oko∏o 80% nabywajàcych bilety na wydarzenia kul-
turalne organizowane w Sali Klenczona, pozosta ∏e 20% wy-
biera tradycyjna form´ zakupu biletów w biurze GCK w ¸aj-
skach. Zapraszamy na kolejne spektakle i koncerty, zach´-
cajàc do korzystania z serwisu www.biletyna.pl oraz
zak∏adki KUP BILET na stronie www.ok.wieliszew.pl.

EE--bbooookkii  ww bbiibblliiootteekkaacchh
Od stycznia OÊrodek Kultury w Wieliszewie
rozpoczà∏ wprowadzanie ebooków do na-
szych bibliotek publicznych. Na poczàtek,
testujàc zainteresowanie, umo˝liwimy ko-
rzystanie z 60 tys. tytu∏ów znajdujàcych si´
w bazie biblioteki internetowej Legimi 10 czytelnikom mie-
si´cznie (a wi´c 120 rocznie).

W grudniu 2019 r. OÊrodek Kultury w Wieliszewie jako
jedna z 91 instytucji kultury z terenu Województwa Mazo-
wieckiego przystàpi∏ do projektu „Legimi – konsorcjum ma-
zowieckie przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bi-
bliotece G∏ównej Województwa Mazowieckiego”, majàce-
go na celu stworzenie platformy do optymalnego korzystania
z elektronicznych wersji publikacji ksià˝kowych – tzw. e-bo-
oków.
Aby uzyskaç kod, wystarczy byç czytelnikiem jednej z na-
szych bibliotek!
1. U˝ytkownik, który chce czytaç e-booki, zg∏asza si´ do Bi-

blioteki Publicznej, której jest czytelnikiem. Bibliotekarz
wydaje jeden kod z miesi´cznym okresem wa˝noÊci.

2. Czytelnik biblioteki rejestruje si´ (zak∏ada konto)
na stronie serwisu Legimi: https://www.legimi.pl/mazo-
wieckie, podajàc kod otrzymany w bibliotece, a nast´p-
nie wprowadza nazw´ u˝ytkownika, adres e-mail (na któ-
ry zostanie przes∏any link aktywacyjny) i has∏o. Od tego
momentu mo˝na korzystaç z us∏ugi przez kolejne 30 dni.

3. Je˝eli do ostatniego dnia danego miesiàca czytelnik nie
aktywuje pobranego w bibliotece kodu, kod ten wygasa,
a kolejny kod b´dzie musia∏ ponownie (osobiÊcie) pobraç
w bibliotece.

NNoowwyy  nnrr  kkoonnttaakkttoowwyy
W zwiàzku z powtarzajàcymi si´ awariami nr stacjonarne-
go od 23 stycznia 2020 r. OÊrodek Kultury w Wieliszewie uru-
chamia dodatkowy numer tel. – po∏àczenie komórkowe +48
539 304 536. Dotychczasowy nr stacjonarny 22 782 20 02 po-
zostaje nadal do Paƒstwa dyspozycji. nn OKW

OOKKWW  NNAA  WWOOÂÂPP

IIII  WWIIEELLIISSZZEEWWSSKKII  KKOOLL¢¢DDOOWWYY  PPRRZZEEGGLLÑÑDD  
SSCCHHOOLLII  PPAARRAAFFIIAALLNNYYCCHH Co nowego w kulturze?

FFEERRIIEE  ZZ  KKUULLTTUURRÑÑ  22002200  ––  SSÑÑ  JJEESSZZCCZZEE  MMIIEEJJSSCCAA!!
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SSttaanndd--uupp  
ppoo  rraazz  ppiieerrwwsszzyy

Komplet widzów w sali Klenczona w Wieliszewie
oklaskiwa∏ pierwsze spotkanie ze stand-upem
zorganizowane przez OÊrodek Kultury w Wielisze-
wie. 26 stycznia wype∏nionà po brzegi smakowi-
tymi ˝artami „Piniat´” efektownie rozbi∏o trzech
komików na czele z Abelardem Gizà.

Przed „daniem g∏ównym” podawanym niedzielnego wieczo-
ru smakowite przystawki zaserwowali stand-uperzy Kuba Âli-
wa Âliwiƒski oraz Mateusz Petryka, wprawiajàc widowni´
w dobry humor doskonale przygotowanymi tekstami, uroz-
maiconymi nutkà improwizacji. Tak rozgrzana publicznoÊç
mog∏a ju˝ bez przeszkód przywitaç gromkimi brawami sce-
narzyst´, autora tekstów komediowych, lidera dla wielu
wcià˝ nieod˝a∏owanego kabaretu Limo – Abelarda Giz´. Po-
pularny komik od pierwszych chwil na scenie nie oszcz´dza∏
˝adnego z aspektów ̋ ycia codziennego i nie zwalniajàc, z ka˝-
dym kolejnym wàtkiem najnowszego programu „Piniata”,
doprowadza∏ s∏uchaczy do ∏ez b´dàcych oczywiÊcie skutkiem
nieustajàcego Êmiechu. Ci zaÊ podzi´kowali artystom owa-
cjà na stojàco, zapraszajàc do Wieliszewa na kolejny wyst´p.
Te przed nami ju˝ nied∏ugo, bo niedzielny wieczór by∏ pierw-
szym z nowego cyklu. W jego ramach zaprezentujemy roz-
rywk´ dla wielu wcià˝ nowà, ale ju˝ niezwykle popularnà
– odwa˝nà i dosadnà, jednoczeÊnie szczerà i inteligentnà for-
mu∏´, która na komediowej scenie zdetronizowa∏a kabare-
ty. Szczegó∏y dotyczàce kolejnych spotkaƒ ju˝ wkrótce! 

nn OKW

Âwi´tujemy razem

ÂÂwwiiààtteecczznnee  kkoonncceerrttyy  zz uuddzziiaa∏∏eemm  ggrruupp
wwookkaallnnyycchh  ddzziiaa∏∏aajjààccyycchh  ww nnaasszzeejj
GGmmiinniiee  ttoo  wwiieelloolleettnniiaa  ttrraaddyyccjjaa..
OOdd ddwwóócchh  ddeekkaadd  ÊÊwwii´́ttuujjeemmyy  rraazzeemm
ww kkooÊÊcciioo∏∏aacchh  ppaarraaffiiaallnnyycchh,,  ssttrraa˝̋nniiccaacchh
OOSSPP,,  ddoommaacchh  wwiieejjsskkiicchh,,  sszzkkoo∏∏aacchh
ii iinnnnyycchh  oobbiieekkttaacchh  ppuubblliicczznnyycchh..  PPrrzzeezz
oossttaattnniiee  llaattaa  ssppoottyykkaalliiÊÊmmyy  ssii´́
wwssppóóllnniiee  ww ÂÂwwii´́ttoo  TTrrzzeecchh  KKrróóllii  ww SSaallii
KKlleenncczzoonnaa,,  ww kkttóórreejj  mmiimmoo
mmaakkssyymmaallnneejj  lliicczzbbyy  ddoossttaawweekk  rroobbii∏∏oo
ssii´́  nnaamm  ccoorraazz  cciiaaÊÊnniieejj..  WW  ttyymm  rrookkuu
zzaapprroossiilliiÊÊmmyy  wwii´́cc  mmiieesszzkkaaƒƒccóóww  ggmmiinnyy
ii iicchh  ggooÊÊccii  nnaa ddwwaa  kkoonncceerrttyy
oorrggaanniizzoowwaannee  ww kkooÊÊcciioo∏∏aacchh  
–– 66  ssttyycczznniiaa  ww WWiieelliisszzeewwiiee  ii 1122  ssttyycczznniiaa
ww SSkkrrzzeesszzeewwiiee..

Tradycyjny koncert „Na Trzech Króli” powróci∏ po latach
do wieliszewskiej Êwiàtyni, w której 6 stycznia kilkuset-
osobowa publicznoÊç wys∏ucha∏a standardów muzyki po-
pularnej zwiàzanych z czasem Bo˝ego Narodzenia i zimo-
wà porà w wykonaniu wokalistek z sekcji wokalnej OKW
prowadzonej przez Miko∏aja Zwoliƒskiego, kol´d i pasto-
ra∏ek w dostojnym wykonaniu chóru „Belcanto” pod ba-
tutà Stanis∏awa Kmieciaka oraz „Promyków” przygotowa-
nych przez Dariusza Golca. Nasz zespó∏ taƒca ludowego
przygotowa∏ a˝ 9 nowych kompozycji, zaprezentowanych
przez 70 wokalistów przy akompaniamencie zawodowych
muzyków. ¸àczàcym tradycje klasyczne i wspó∏czesne ze-
spo∏em kameralnym kieruje Przemys∏aw Marcyniak – au-
tor wi´kszoÊci muzycznych opracowaƒ, z których korzysta-

jà nasi tancerze, w tym utworów zawartych na wydanej
przed dwoma laty p∏ycie „Jak w kalejdoskopie”. W roli
trzech królów wystàpili tym razem gospodarze wieczoru
– Wójt Gminy Pawe∏ Kownacki, ks. proboszcz Grzegorz Ku-
charski oraz dyrektor OÊrodka Kultury Dariusz Skrzydlew-
ski. Dzi´kujàc artystom, wr´czyli okolicznoÊciowe bukie-
ty szefom wyst´pujàcych grup.Wieczór zakoƒczy∏o wspól-
ne odÊpiewanie „Bóg si´ rodzi” oraz – na ˝yczenie
publicznoÊci – przebojowej „Chojki”.

Bisem zakoƒczy∏ si´ równie˝ kolejny z koncertów, w któ-
rym 12 stycznia w koÊciele p.w. Âw. Jana Marii Vian-
ney’a w Skrzeszewie zaprezentowa∏y si´ „Promyki”. „Pa-
Êli pasterze wo∏y”, „Chojka”, „Witaj˝e, witaj” czy „Pójdy-
my bracia” po raz kolejny spotka∏y si´ z ciep∏ym odbiorem
publicznoÊci oraz gospodarza – proboszcza skrzeszewskiej
parafii ks. Krzysztof Krupy, który podzi´kowa∏ m∏odym ar-
tystom i ich instruktorowi za wyÊpiewywanie prawdy oraz
kultywowanie pi´knej tradycji kol´dowania. Na bis wys∏u-
chaliÊmy tym razem „Najwi´kszego gazdy”.

nn OKW/Promyki

Milena ˚ołnierzak z sekcji wokalnej OKW

„Promyki” w WieliszewieChór Belcanto

Koncert w Skrzeszewie

Kuba Âliwa Âliwiƒski

Mateusz Petryka

Abelard Giza
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Dzieƒ Babci i Dziadka
w szkole w Wieliszewie
BBaarrddzzoo  WWaass  ddoocceenniiaammyy  ii bbaarrddzzoo
sszzaannuujjeemmyy,,  aa ddzziissiiaajj  ppoo pprroossttuu  bbaarrddzzoo
ddzzii´́kkuujjeemmyy..  ZZ WWaammii  nniiee  jjeesstt  ssttrraasszznnyy
ÊÊwwiiaatt,,  BBaabbcciiuu  ii DDzziiaaddkkuu::  
„„˚̊yyjjcciiee  nnaamm  SSTTOO  LLAATT””

Sà takie Êwi´ta w kalendarzu, które nie mogà umknàç na-
szej uwadze. Po prostu nie mo˝emy o nich zapomnieç.
Do takich Êwiàt z ca∏à pewnoÊcià nale˝y Dzieƒ Babci
i Dziadka. To wyjàtkowe Êwi´to, które od wielu lat wpisa-
ne jest w kalendarz uroczystoÊci Szko∏y Podstawowej nr 1
im.Tadeusza KoÊciuszki w Wieliszewie.Tradycjà jest przy-
gotowanie uroczystej akademii przez uczniów klas trzecich,
którzy w ten sposób mogà podzi´kowaç babciom oraz dziad-
kom za ich mi∏oÊç, ˝yczliwoÊç i dobre serce...

I tak, 23 stycznia bie˝àcego roku sala widowiskowa im.
Krzysztofa Klenczona p´ka∏a w szwach. Dziadkowie mie-
li ogromnà przyjemnoÊç podziwiaç swoje wnuczki i swo-

ich wnuków, którzy zaprezentowali przygotowany pod kie-
runkiem nauczycieli program artystyczny. Dzieci stan´∏y
na wysokoÊci zadania. Recytowa∏y zabawne wiersze, gra-
∏y na fletach i dzwonkach, taƒczy∏y cza-cz´ oraz choreogra-
fi´ do piosenki zespo∏u Bee Gees. Pochwali∏y si´ równie˝
ogromnymi zdolnoÊciami aktorskimi, przedstawiajàc w za-
bawny sposób inscenizacj´ pt. „Rzepka”. Ca∏oÊç dope∏ni-
∏y pi´knie zaÊpiewane przez dzieci piosenki: „Witaj bab-
ciu, witaj dziadku”, „Cza-cza dla babci i dziadka”,
„U babci jest s∏odko”, „Piosenka dla dziadka”, „Jak ja si´
ciesz´”, „Pi´knie ̋ yç”. Mali aktorzy mimo poczàtkowej tre-
my poradzili sobie doskonale.

Wzruszeni dziadkowie gromko oklaskiwali swoje wnu-
cz´ta. Brawom i podzi´kowaniom nie by∏o koƒca. Tego
styczniowego wieczoru panowa∏a mi∏a i rodzinna atmos-
fera. Na twarzach dziadków mo˝na by∏o zauwa˝yç uÊmie-
chy, radoÊç i dum´ z kochanych wnuczàt. Oby takich chwil
by∏o jak najwi´cej.

nn SP nr 1

W tym roku obchodzimy 30-lecie przywrócenia samorzàdu te-
rytorialnego w Polsce. Minione trzy dekady to okres dynamicz-
nych zmian cywilizacyjnych, to historia, która dokonywa∏a si´
na naszych oczach i z naszym udzia∏em. Pomó˝cie nam zilustro-
waç ten ciekawy czas zdj´ciami – Waszymi wspomnieniami z lat
dzieciƒstwa, m∏odoÊci czy wieku doros∏ego sp´dzonych na te-
renie obecnej Gminy Wieliszew (dawnej Gminy Skrzeszew).
Mo˝e to byç zdj´cie Waszej drogi do szko∏y, wiejskiej zabawy,
stra˝ackich zawodów, wycieczki rowerowej na pla˝´, spaceru
po okolicy. Mi∏o, jeÊli w tle uda∏o si´ Wam uwieczniç ówczesne
budynki, infrastruktur´, pojazdy czy technik´.

Fotografie mogà si´gaç równie˝ czasów poprzedzajàcych okres
transformacji – lat 80., 70., 60. Zdj´cia pos∏u˝à do stworzenia
wyjàtkowej wystawy fotograficznej – czekamy na nie do koƒ-
ca lutego!

Zdj´cia zamieszczajcie w wydarzeniu na FB (Wspomnieƒ czas
– zbiórka zdj´ç) lub przynoÊcie je do Referatu Informacji i Pro-
mocji Gminy Wieliszew, pok. nr 4 w Urz´dzie Gminy.

Najlepiej, gdyby by∏y opatrzone Waszym komentarzem opi-
sujàcym, gdzie i kiedy zdj´cie by∏o zrobione oraz jakie w zwiàz-
ku z tym macie wspomnienia. nn

WWSSPPOOMMNNIIEE¡¡  CCZZAASS  
––  PPOOSSZZUUKKUUJJEEMMYY    ZZDDJJ¢¢åå

...i w kwietniu 2001 r.

Jezioro Wieliszewskie w lutym 2017 roku 

ZZDDJJ¢¢CCIIAA  NNAASSZZYYCCHH  DDZZIIAADDKKÓÓWW,,  CCZZYYLLII  FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA  AANNAALLOOGGOOWWAA

W Szkole Podstawowej im. Bronis∏awa Soko∏a w Olszew-
nicy Starej odby∏y si´ warsztaty fotograficzne pt. „Zdj´-
cia naszych dziadków, czyli fotografia analogowa”. W do-
bie cyfryzacji dzieci z wielkim zaciekawieniem obserwo-
wa∏y kolejne etapy powstawania zdj´cia analogowego.
Ogromnà radoÊç sprawia∏ dzieciom obraz powoli wy∏ania-

jàcy si´ z kartki – wszystko to odbywa∏o si´ w ciemni. Do-
datkowà atrakcjà by∏o oglàdanie ró˝nych modeli aparatów
analogowych oraz pierwowzoru aparatu fotograficznego,
czyli camera obscura. Na pamiàtk´ udzia∏u w warsztatach
ka˝dy otrzyma∏ czarno-bia∏à fotografi´ oraz certyfikat.

nn Jolanta Wojdalska

Serdeczne podzi´kowania składamy 
PA¡STWU MA¸GORZACIE I KAMILOWI DUDEK Z OLSZEWNICY STAREJ

za bezpłatne podarowanie wsi: drzew, krzewów, roÊlin ozdobnych, karp, kamieni, kory, instalacji
nawadniajàcej oraz posadzenia tych roÊlin według koncepcji, która pozwoli upi´kszyç teren

przed Domem Wiejskim w Olszewnicy Starej.
Jest to wyjàtkowy i kosztowny prezent, który b´dzie cieszył mieszkaƒców przez długie lata.

Z całego serca dzi´kujemy – Stowarzyszenie „Aktywni Razem”, Rada Sołecka, Sołtys i Radni
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Ka˝dy chyba s∏ysza∏ okreÊlenie – Pokolenie Ko-
lumbów. Pod tym krótkim sformu∏owaniem
kryje si´ ˝ycie i los urodzonej oko∏o 1920 ro-
ku m∏odzie˝y polskiej, której szanse na normal-
ne ˝ycie zniweczy∏a II wojna Êwiatowa. Poko-
leniem Kolumbów okreÊla si´ równie˝ m∏odych
pisarzy i poetów, dla których okres wchodze-
nia w doros∏oÊç przypad∏ na lata II wojny Êwia-
towej. Wojna by∏a prze˝yciem, które ukszta∏-
towa∏o twórczoÊç m.in. Gustawa Herlinga-Gru-
dziƒskiego, Krzysztofa Kamila Baczyƒskiego, Romana Bratnego,
Tadeusza Ró˝ewicza czy Tadeusza Gajcego. Wspólnym doÊwiad-
czeniem Pokolenia Kolumbów by∏a walka zbrojna z okupantem
niemieckim, konspiracja, partyzantka i Powstanie Warszawskie.
Twórcà tego okreÊlenia by∏ pisarz Roman Bratny, a pierwszy raz
pojawi∏o si´ ono w tytule jego powieÊci „Kolumbowie. Rocznik 20”.
Autor opar∏ jà na w∏asnych wspomnieniach i doÊwiadczeniach. Na-
pisana w latach 1955–1956 i wydana w 1957 roku powieÊç swojà
akcjà obejmuje lata 1942–1948. Jej g∏ównym bohaterem jest m∏o-
dy m´˝czyzna o pseudonimie „Kolumb”. Mimo ˝e powieÊç jest
w zasadzie wiernym odwzorowaniem faktów historycznych, sam
„Kolumb” zosta∏ stworzony przez po∏àczenie ̋ yciorysów dwóch rze-
czywistych postaci – Stanis∏awa Likiernika ps. Stasinek oraz
Krzysztofa Sobieszczaƒskiego ps. Kolumb.

Ca∏kowicie ju˝ wspó∏czesny pisarz Emil Marat zainteresowa∏ si´,
kim naprawd´ by∏ Krzysztof Sobieszczaƒski „Kolumb”? Przecie˝
to jego pseudonimem nazwane zosta∏o ca∏e pokolenie. Dlaczego
akurat on? Dlaczego w∏aÊnie ten pseudonim okreÊla „rocznik 20”?
Efektem tych dociekaƒ jest ksià˝ka „Sen Kolumba”. Emil Marat
prowadzi w niej fascynujàce historyczne Êledztwo, odnajdujàc nie-
znane dokumenty, archiwalia polskie i zagraniczne. „Sen Kolum-
ba” to po∏àczenie eseju, ksià˝ki historycznej i reporta˝u literac-
kiego, który ukazujàc niezwyk∏e losy jednego cz∏owieka, stanowi
zarazem symbol ca∏ego pokolenia Kolumbów. „Ten ˝yciorys star-
czy∏by na kilka scenariuszy filmowych: przed wojnà niemieckie
wi´zienie, potem Auschwitz, walka w Kedywie i Powstanie War-
szawskie, niewola, tajemnicze przedsi´wzi´cia w powojennych
Niemczech, mi∏oÊç, rozpacz i bezradnoÊç – a u êróde∏ wszystkie-
go m∏odzieƒcze marzenia o nieograniczonej wolnoÊci”.

Prawdziwy „Kolumb” – Krzysztof Miko∏aj Sobieszczaƒski – uro-
dzi∏ si´ w 1916 roku w Odessie, zmar∏ w 1950. W trakcie wojny
polsko-bolszewickiej straci∏ ojca, rotmistrza 1. Pu∏ku U∏anów Kre-
chowieckich. Wówczas wraz z matkà osiad∏ w Warszawie. Jako
nastolatek by∏ wielkim wielbicielem ̋ eglarstwa, z powodzeniem
zajmowa∏ si´ ciesielstwem i potrafi∏ budowaç w∏asne jachty,
którymi p∏ywa∏ Wis∏à a˝ nad morze. Ju˝ w 1936 r. by∏ nazywany
Kolumbem. S∏u˝y∏ w stopniu starszego marynarza w Marynar-
ce Wojennej RP. Podczas okupacji zosta∏ zatrzymany przez Niem-
ców i by∏ przez rok wi´ziony w KL Auschwitz. W 1943 roku tra-
fi∏ do Armii Krajowej. Dobrze zna∏ j´zyk niemiecki, w zwiàzku
z czym podczas akcji cz´sto u˝ywa∏ przebrania ˝o∏nierza Wehr-
machtu. W 1944 roku zosta∏ odznaczony Krzy˝em Walecznych.
Bra∏ udzia∏ w Powstaniu Warszawskim, potem trafi∏ do obozu je-
nieckiego, a po zakoƒczeniu wojny osiedli∏ si´ w Hamburgu. Za-
∏o˝y∏ tam Polskà Misj´ Okr´towà, która w teorii zajmowa∏a si´
rewindykacjà polskiego mienia portowego, a w rzeczywistoÊci
handlem i przemytem towarów w warunkach powojennego cha-
osu. Gdy podejrzana dzia∏alnoÊç Misji Okr´towej zwróci∏a na sie-
bie uwag´ si∏ porzàdkowych, za∏o˝y∏ na Lazurowym Wybrze˝u
firm´ wydobywajàcà ∏adunki z zatopionych na Morzu Âródziem-
nym statków i stoczni´ jachtowà. Zginà∏ w 1950 roku w niewy-
jaÊnionych okolicznoÊciach mi´dzy Genuà a Cannes, wypadajàc
za burt´ jachtu.

Pokolenie Kolumbów musia∏o stawiç czo∏o dramatycznym ˝y-
ciowym dylematom i decyzjom. Stàd tak˝e ich jak˝e z∏udne okre-
Êlenie – Kolumbowie. Jak zauwa˝a Emil Marat: „przypuszczam,
˝e [Romana Bratnego] pociàga∏a ta metafora – ludzie odkrywa-
jàcy nieznane rejony, przedzierajàcy si´ przez morze okrucieƒ-
stwa XX wieku.” Niestety, ich wyprawa przez morze ˝ycia nie da-
wa∏a ˝adnej nadziei ani szans na pozytywny fina∏. „Sen Kolum-
ba” to drobiazgowo udokumentowana relacja o bohaterach, którzy
nie raz zmienili skór´, bo historia kaza∏a im graç ró˝ne role, a wszak
historia jest tym, co inni robià z nami.Takie ksià˝ki powstajà d∏u-
go, ale te˝ na bardzo d∏ugo zapadajà w pami´ç.

„Sen Kolumba” to opowieÊç, do której chce si´ wracaç wielo-
krotnie. nn  Piotr K.
Emil Marat, „Sen Kolumba”, Wyd. WAB, Warszawa 2018

EExxLLiibbrriiss

SSeenn  KKoolluummbbaa

WW kkwwiiaacciiaarrnniiaacchh  nnaa ccaa∏∏yymm  ÊÊwwiieecciiee  
nnaajjmmooddnniieejjsszzee  ssàà  oodd kkiillkkuu  llaatt  kkwwiiaattyy
uu∏∏oo˝̋oonnee  ww ppuuddee∏∏eecczzkkaacchh..  

Nazywane sà „flower box” i zazwyczaj sporo kosztujà. Mo-
˝emy je jednak ∏atwo zrobiç sami, wykorzystujàc karton
po ciastkach lub kubku, puszk´ po czekoladkach albo in-
ne od∏o˝one do szuflady pude∏ko, którego szkoda nam by-
∏o wyrzuciç. Tym bardziej ˝e w ka˝dym niemal markecie

mo˝na teraz kupiç paczuszk´ kwiatów, które same w so-
bie nie prezentujà si´ zbyt okazale. Do dekoracji wystar-
czy kilka listków.W wi´kszych pude∏kach Êwietnie wyglà-
dajà te˝ ma∏e jab∏uszka, a nawet cukierki umieszczone mi´-
dzy kwiatkami, wystarczy nabiç je na wyka∏aczk´. Ja
wykorzysta∏am owoce bluszczu z ogródka, a w moje pude-
∏eczko by∏ kiedyÊ zapakowany kubeczek. GdybyÊcie mie-
li k∏opot z kupieniem gàbki, mo˝na jà zastàpiç ciasno u∏o-
˝onym, wilgotnym mchem.

nn

B´dziemy potrzebowaç:
• pudełka 

lub puszki z wieczkiem,
• celofanu (mo˝na te˝ wykorzystaç 

foli´ spo˝ywczà lub r´kaw
do pieczenia),

• kawałka gàbki florystycznej
(do kupienia w marketach
ogrodniczych),

• kwiatów w iloÊci odpowiedniej
do wielkoÊci pudełka,

• ewentualnie wstà˝eczek
do zapakowania prezentu.

Wykonanie:
1. Na gàbce odciskamy kształt pudełka

i no˝em wycinamy potrzebny
kawałek. Do miski nalewamy wod´
i wrzucamy gàbk´ do namoczenia.
Nie pomagamy jej, niech sama
powoli chłonie wod´, dzi´ki temu
namoknie równomiernie.

2. Pudełko wykładamy dokładnie folià,
tak ˝eby nie miało póêniej kontaktu
z mokrà gàbkà. Kwiaty ucinamy doÊç
krótko, b´dziemy potrzebowali
samych „główek”
z kilkucentymetrowà łodygà. 

3. Wciskamy gàbk´ do pudełka tak, by
po umieszczeniu w nim kwiatów,
dało si´ je zamknàç.

4. G´sto układamy kwiaty w gàbce,
wykorzystujàc te˝ pàki i ewentualnie
inne elementy dekoracyjne. 

I gotowe!

nn Ula Zaborowska

Kwiaty w pudełku
– prezent niespodzianka
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ååwwiicczz  rraazzeemm  zz  nnaammii!!
Warto poÊwi´ciç 30 minut dziennie, ˝eby wykonaç kilka çwiczeƒ, które pozwolà nam byç w formie i b´dà skutecznà metodà na wzmocnienie cia∏a.
Istnieje wiele çwiczeƒ, do których nie potrzebujemy du˝ych przestrzeni, si∏owni czy specjalnych przyrzàdów. W tym numerze prezentujemy trzy çwicze-
nia, do których wykonania b´dziemy potrzebowali krzes∏a lub cokolwiek innego, o co moglibyÊmy si´ oprzeç oraz dwóch butelek wody.

POMPKI NA KRZEÂLE
Zegnij ramiona opuszczajàc tułów, a nast´pnie znów wyprostuj, aby
unieÊç si´ do góry. W tym çwiczeniu pracujà wyłàcznie ramiona
– staramy si´ nie pomagaç sobie nogami. Wersja łatwiejsza jest
z nogami zgi´tymi, trudniejsza z nogami wyprostowanymi.

ROZPI¢TKI W OPADZIE
TU¸OWIA
W obie r´ce chwytamy butelki
z wodà. Kolana muszà byç lekko
ugi´te. Pochylamy si´ do przodu
z zachowaniem prostego
kr´gosłupa. Powoli podnosimy r´ce
do góry (łokcie powinny byç lekko
ugi´te), nast´pnie łàczymy r´ce
w dole.

SKR¢TY BRZUCHA 
Siadamy z ugi´tymi kolanami, odchylamy si´ lekko do tyłu. Z takiej
pozycji skr´camy si´ raz w jednà, raz w drugà stron´, skr´cajàc si´
jedynie mi´Êniami brzucha. Mocniejsze wychylenie do tyłu sprawi, ˝e
b´dzie nam nieco trudniej. Mo˝na jeszcze bardziej utrudniç sobie to
çwiczenie, odrywajàc stopy od podło˝a.

HHAARRMMOONNOOGGRRAAMM  HHAALLII  SSPPOORRTTOOWWEEJJ    WW  OOKKRREESSIIEE  FFEERRIIII  ZZIIMMOOWWYYCCHH
Od poniedzia∏ku 10.02 do czwartku 21.02 (21.02.2020 piàtek – prace porzàdkowe)

8.00–9.00 pi∏ka no˝na Mewa Krubin
9.00–10.00 Szko∏y podstawowe kl. I–VI– pi∏ka halowa, pi∏ka r´czna, siatkówka, koszykówka

10.00–11.30 Szko∏y podstawowe kl. VII–VIII – siatkówka, koszykówka, pi∏ka r´czna, pi∏ka halowa
11.30–13.00 Szko∏y Êrednie – siatkówka, pi∏ka r´czna, pi∏ka halowa
13.00–14.00 Pi∏ka halowa FDA
14.00–17.00 ZTL „Promyki”
17:00–22:00 zaj´cia na du˝ej sali wg harmonogramu 
8.00–14.00 Tenis sto∏owy na du˝ym holu codziennie, 2 sto∏y

SSZZTTUUKKAA  TTEEAATTRRAALLNNAA
Sztuka „Przetarg dziewczàt” jest odtworzeniem
starego obyczaju chłopskiego z okolic Opoczna
i Rawy Mazowieckiej, który przetrwał do XX wie-
ku, nast´pnie po I wojnie Êwiatowej zaginàł. Oby-
czaj oparty jest na publicznym ocenianiu panien
na wydaniu. W sztuce nie ma postaci wiodàcych
– grajà wszyscy bez wyjàtku. Ka˝da postaç jest wa˝-
na – gra cała gromada rozbawionej młodzie˝y, jak
równie˝ grupa starszych, którzy ˝ywo reagujà
na dokazywania młodych. 
W zwiàzku z tym poszukujemy mieszkaƒców gmi-
ny, którzy chcà zrealizowaç swoje pasje, którzy chcà
wziàç udział w Êwietnej przygodzie. Sztuka jest za-
bawà mi´dzypokoleniowà, dlatego jedynym wa-
runkiem jest ukoƒczenie 15 roku ˝ycia. 

WWAARRSSZZTTAATTYY  FFIILLMMOOWWEE
Zadanie skierowane jest do mieszkaƒców, którzy
lepiej si´ czujà za obiektywem ni˝ przed. W ramach
warsztatów b´dziecie tworzyç film pokazujàcy tzw.
backstage z przygotowania sztuki „Przetarg dziew-
czàt”, który zostanie zaprezentowany podczas pre-
miery przedstawienia. 
W ramach zaj´ç poznacie podstawy tworzenia sce-
nariusza, kompozycji obrazu, nauczycie si´ pracy
z kamerà oraz podstaw monta˝u. W tym wypad-
ku równie˝ jedynym warunkiem jest ukoƒcze-
nie 15 roku ˝ycia.

KKLLUUBB  DDYYSSKKUUSSYYJJNNYY
W ramach cyklu „Mniej Wi´cej Kino. Seanse filmów
nieoczywistych” ob´dà si´ 4 seanse filmów, któ-
re poprowadzi dziennikarka Katarzyna Dydo-Ro-
słoƒ. W ramach spotkaƒ b´dziecie dyskutowaç
o odczuciach zwiàzanych z obejrzanym filmem
i b´dziecie mogli je skonfrontowaç z uwagami in-
nych odbiorców. W spotkaniach mo˝e wziàç udział
ka˝dy – bez ograniczenia wiekowego. 
Udział w „Sztuce teatralnej” oraz „Warsztatach
filmowych” nale˝y zgłosiç do Referatu Informacji
i Promocji Gminy Wieliszew pod numerem telefo-
nu 797-004-907 lub e-mail: promocja@wieli-
szew.pl 

nn

Spotkaj si´ z kulturà!

IIVV  OOGGÓÓLLNNOOPPOOLLSSKKII  FFEESSTTIIWWAALL  PPIIEEÂÂNNII  LLEEGGIIOONNOOWWEEJJ  ((OOFFPPLL))
W niedziel´, 19 kwietnia 2020 r., w roku 100. Rocznicy
Bitwy Warszawskiej odb´dzie si´ fina∏ IV edycji Ogólno-
polskiego Festiwalu PieÊni Legionowej. Jest to konkurs
wokalny przeznaczony dla solistów: Êpiewaków, piosen-
karzy i wokalistów powy˝ej 16 r.˝, amatorów i profesjo-
nalistów. Pomys∏odawcà i dyrektorem OFPL jest Wojciech
Bardowski. Organizatorami tegorocznej edycji sà: Bur-
mistrz Miasta Zàbki Ma∏gorzata ZyÊk, Fundacja Kultu-
ra z Pasjà Wojciech Bardowski oraz Stowarzyszenie Edu-
kacyjne Ziemi W´growskiej Zofia Paczóska. Patronat ho-
norowy nad wydarzeniem objà∏ Wiceprezes Rady
Ministrów Jacek Sasin.

Festiwal organizowany jest przy wspó∏pracy z samorzà-
dami, instytucjami kultury, organizacjami pozarzàdowymi
i firmami prywatnymi. Dla laureatów przewidziano wyso-
kie nagrody finansowe: Grand Prix 5 000 z∏, II miejsce 3
000 z∏, III miejsce 2 000 z∏ oraz 2 wyró˝nienia po 1 000 z∏.

Eliminacje rejonowe odb´dà w 10 miejscowoÊciach w ca-
∏ej Polsce. Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki jako
Wspó∏organizator IV edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Pie-
Êni Legionowej, zaprasza 25 marca 2020 r. na eliminacje
powiatowe do Wieliszewa. Odbywaç si´ one b´dà w Wieli-
szewie w Sali Koncertowej im. Krzysztofa Klenczona
przy ul. Modliƒskiej 1 od godz. 10.00. Dla zwyci´zców eli-
minacji Wójt Gminy Wieliszew ufundowa∏ nagrody finan-
sowe w wysokoÊci 500 z∏, 300 z∏, 200 z∏ oraz nagrody rze-
czowe. Zostanà one wr´czone podczas Koncertu Laureatów
Eliminacji.Wraz z nagrodami laureaci eliminacji otrzyma-
jà przepustk´ do fina∏u OFPL, który odb´dzie si´ 19 kwiet-
nia 2020 w Zàbkach.Wst´p na eliminacje i koncert jest dla
wszystkich wolny.

Szczegó∏owe informacje dotyczàce OFPL oraz elimina-
cji w Wieliszewie znajdujà si´ na stronach www.wieliszew.pl
oraz www.ofpl.pl, tel. 22 782 26 32. nn

WW zzwwiiààzzkkuu  zz oottrrzzyymmaannyymm  ddooffiinnaannssoowwaanniieemm  GGmmiinnaa  WWiieelliisszzeeww  rreeaalliizzuujjee  pprroojjeekktt
ppnn..  „„SSppoottkkaanniiee  zz kkuullttuurràà””,,  ww rraammaacchh  kkttóórreeggoo  zzoorrggaanniizzoowwaannee  zzoossttaannàà::
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Młodzie˝owa Dru˝yna
Po˝arnicza OSP w Wieliszewie
PPrrzzyy OOcchhoottnniicczzeejj  SSttrraa˝̋yy  PPoo˝̋aarrnneejj
ww WWiieelliisszzeewwiiee  ddzziiaa∏∏aa  MM∏∏ooddzziiee˝̋oowwaa
DDrruu˝̋yynnaa  PPoo˝̋aarrnniicczzaa,,  kkttóórraa  kksszzttaa∏∏ccii
pprrzzyysszz∏∏yycchh  ssttrraa˝̋aakkóóww  ddoo zzaawwoodduu..
OObbeeccnniiee  ddrruu˝̋yynnaa  lliicczzyy 3388  oossóóbb,,  kkttóórree
ppoodd ookkiieemm  OOppiieekkuunnaa  MMDDPP  ddrruuhhaa  PPaaww∏∏aa
KKuunnyy  cczzyynnnniiee  bbiioorràà  uuddzziiaa∏∏  ww ˝̋yycciiuu
jjeeddnnoossttkkii.. ZZbbiióórrkkii  ooddbbyywwaajjàà  ssii´́
ccyykklliicczznniiee  ccoo  ddwwaa  ttyyggooddnniiee  ww ssoobboottyy
oo ggooddzziinniiee 1122::0000,,  zzaazzwwyycczzaajj  ww rreemmiizziiee
OOSSPP  WWiieelliisszzeeww..  BByywwaa,,  ˝̋ee  zzwwyykk∏∏aa  zzbbiióórrkkaa
oorrggaanniizzaaccyyjjnnaa  ssttaajjee  ssii´́  zzbbiióórrkkàà
ççwwiicczzeebbnnàà,,  wwtteeddyy  zzaajj´́cciiaa  zzoossttaajjàà
pprrzzeenniieessiioonnee  ww ooddppoowwiieeddnniiee  mmiieejjssccee,,  nnpp..
nnaa hhaall´́  ssppoorrttoowwàà  cczzyy  ssttaaddiioonn  ssppoorrttoowwyy..

W dniu 18 stycznia 2020 roku w sali Klenczona w Wieli-
szewie m∏odzi adepci po˝arnictwa Êlubowali na sztandar
Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych wstàpienie w szeregi M∏o-
dzie˝owej Dru˝yny Po˝arniczej.

Zgodnie z przyj´tym ceremonia∏em OSP wszyscy powta-
rzali s∏owa przysi´gi, które odczyta∏ Naczelnik OSP Wie-
liszew druh ¸ukasz Wilgos.

Pasowania na Cz∏onków MDP dokona∏ Prezes Zarzàdu
Oddzia∏u Powiatowego ZOSP RP druh Krzysztof GoÊlicki.
Jako dowód pasowania dru˝yna otrzyma∏a pamiàtkowe ak-
ty Êlubowania oraz legitymacje MDP, które zosta∏y wr´czo-
ne przez Prezesa Zarzàdu Gminnego ZOSP RP druha Paw-
∏a Kownackiego oraz Prezesa OSP Wieliszew druha ̧ uka-
sza Mi´tka. Odby∏y si´ równie˝ nominacje na dowódców
MDP. Prezes OSP Wieliszew przyjà∏ meldunek o obj´ciu
funkcji dowódcy MDP, którym zosta∏a druhna Solomija
Bodnar. Zast´pcà dowódcy zosta∏a druhna Zuzanna Kozar,

dowódcà Sekcji Dziewczàt druhna Weronika GreÊkiewicz,
a dowódcà Sekcji Ch∏opców druh Miko∏aj Przybylski.

Na uroczystej zbiórce stawili si´ wszyscy cz∏onkowie
MDP w licznym towarzystwie swoich rodzin i znajomych.
Nie zabrak∏o starszych kolegów z OSP Wieliszew, zaprzy-
jaênionych jednostek OSP z Gminy Wieliszew oraz Komen-
dy Powiatowej PSP w Legionowie. Na trybunach zasiedli
Radni Gminy Wieliszew oraz Proboszcz Parafii Przemie-
nienia Paƒskiego w Wieliszewie ks. Grzegorz Kucharski,
który udzieli∏ b∏ogos∏awieƒstwa.

M∏odzie˝owa Dru˝yna Po˝arnicza przy Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej Wieliszewie od 2019 roku wzi´∏a udzia∏
w trzech turniejach. W Dobrzyniu nad Wis∏à (woj. kujaw-
sko – pomorskie) 10 listopada 2019 roku dru˝yna dziew-
czàt zaj´∏a 2. miejsce, a dru˝yna ch∏opców 5. miejsce
w I Halowych Zawodach Sportowo – Po˝arniczych. Na po-
czàtku grudnia reprezentacja MDP Wieliszew uda∏a si´
na Halowy Turniej Sportowo – Po˝arniczy do Biecza (woj.
ma∏opolskie), gdzie rywalizowa∏a w zawodach po˝arniczych
wg przyj´tego przez ZOSP Województwa Ma∏opolskiego
w 2018 roku regulaminu zawodów. Obie dru˝yny zaj´∏y 3.
miejsca w swoich kategoriach. Najwi´kszy sukces dru-
˝yna MDP Wieliszew osiàgn´∏a podczas 28 Fina∏u WOÂP
w Wiktoriadzie 2020, czyli turnieju zorganizowanym
przez OSP Dobrzyƒ nad Wis∏à. Dru˝yna ch∏opców zaj´∏a 1.,
a dru˝yna dziewczàt po zaci´tej serii rzutów karnych z go-
spodarzami, 2. miejsce w turnieju.

Zach´camy m∏odzie˝ z ¸ajsk, Micha∏owa- Reginowa oraz
Wieliszewa do wst´powania w nasze szeregi. Zapraszamy
od szóstej klasy szko∏y podstawowej. Niestety górna gra-
nica wieku to 18 lat, wi´c pe∏noletnich zapraszamy do wstà-
pienia w poczet stra˝aków ochotników.

Ju˝ 1 marca 2020 roku w Hali Sportowej w Wieliszewie
odb´dà si´ I Halowe Zawody Sportowo – Po˝arnicze MDP
o Puchar Wójta Gminy Wieliszew, na które serdecznie za-
praszamy!

nn Paweł Kuna

SSppoo∏∏eecczznnooÊÊçç  SSzzkkoo∏∏yy
PPooddssttaawwoowweejj  ww ¸̧aajjsskkaacchh
zzoorrggaanniizzoowwaa∏∏aa  aakkccjj´́
cchhaarryyttaattyywwnnàà
„„KKooll´́ddoowwaanniiee  ddllaa  MMaaddzzii””..
WWyyddaarrzzeenniiee,,  kkttóórree  ooddbbyy∏∏oo
ssii´́  1100 ssttyycczznniiaa,,  oobbjj´́ttee
zzoossttaa∏∏oo  ppaattrroonnaatteemm  WWóójjttaa
GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww  oorraazz
ssttaarroossttyy  lleeggiioonnoowwsskkiieeggoo..

W piàtkowy wieczór Szko∏a Podstawowa w ¸ajskach zgro-
madzi∏a kilkaset osób o wielkich sercach. Przez ca∏y dzieƒ
na terenie szko∏y trwa∏y kiermasze, aukcje, dzia∏a∏a kawia-
renka. Zarówno starsi, jak i m∏odsi mogli wziàç udzia∏
w warsztatach artystycznych, rywalizowaç na torze przeszkód
lub zrobiç oryginalne zdj´cie w fotobudce.Wieczorem w sa-
li gimnastycznej rozbrzmia∏y kol´dy w wykonaniu przedszko-
laków z Przedszkola Samorzàdowego w ¸ajskach, dzieci
z klas 0-3 i nauczycieli nauczania poczàtkowego, Chóru Bel-
canto oraz Klubu Seniora z ¸ajsk. Do wspólnego Êpiewania
przy∏àczyli si´ równie˝ wszyscy ch´tni odwiedzajàcy tego
dnia placówk´. Dzi´ki szczodroÊci ludzi dobrej woli uda∏o
si´ zebraç ponad 32 tys. z∏. Dochód w ca∏oÊci przeznaczony
zostanie dla 11-letniej Madzi Krzy˝ek, która po ci´˝kiej ope-
racji nowotworu mózgu potrzebuje intensywnej, wielospe-
cjalistycznej, d∏ugiej rehabilitacji neurologicznej. Zebrane
Êrodki pozwolà sfinansowaç cztery pe∏ne turnusy rehabili-
tacyjne dla dziewczynki.

nn  èródło: Powiat Legionowski

KKooll´́ddoowwaanniiee  ddllaa  MMaaddzzii

Wyciàg z jej liÊci ograni-
cza wchłanianie cukru.
Zapobiega przekształ-
caniu si´ cukrów w glu-
koz´ i dlatego cz´Êç
w´glowodanów zosta-

je niestrawiona i wydalona z organizmu. LiÊcie morwy
białej ograniczajà powstawanie tkanki tłuszczowej, ale
jednoczeÊnie stabilizujà poziom cukru we krwi. Napar
z tej roÊliny zalecany jest diabetykom i osobom z nad-
wagà.
Ta popularna roÊlina znana była ju˝ wieki temu. Uprawia-
na w Azji, głównie w Chinach. 

Niezwykle cenne właÊciwoÊci morwy białej kryjà si´ zarów-
no w jej owocach, liÊciach, jak i korzeniu.

WŁAÂCIWOÂCI OWOCÓW MORWY BIAŁEJ:
• majà działanie przeciwnowotworowe,
• wpływajà na właÊciwà perystaltyk´ jelit,
• zmniejszajà anemi´ i obfite krwawienia,
• oczyszczajà organizm z toksyn,
• majà działanie moczop´dne,
• wykazujà właÊciwoÊci przeciwgoràczkowe,
• działajà Êciàgajàco na błon´ Êluzowà przewodu pokarmo-

wego, dzi´ki czemu polecane sà osobom cierpiàcym
na choroby wrzodowe ˝ołàdka lub dwunastnicy.

LIÂCIE MORWY – DZIAŁANIE:
• moczop´dne,
• przeciwgoràczkowe,
• obni˝ajàce poziom glukozy we krwi,
• pobudzajàce laktacj´,
• antyoksydacyjne,
• antyhiperglikemiczne.

WYCIÑG Z KORZENIA MORWY BIAŁEJ
Wyciàg z korzenia morwy białej przeciwdziała rozwojowi
nowotworów. Kora korzenia morwy białej wykazuje dzia-
łanie:
• przeciwzapalne i przeciwutleniajàce,

• przeciwwirusowe,
• przeciwcukrzycowe.
Wyst´pujà równie˝ przeciwwskazania do spo˝ywania morwy
białej.
Nale˝y pami´taç o tym, ˝e mo˝e ona wchodziç w reakcje
z innymi lekami. Na przykład morwa ma wpływ na poziom
glukozy we krwi, dlatego nale˝y stosowaç jà ostro˝nie z in-
sulinà. Mo˝e równie˝ nasilaç skutki uboczne leków obni˝a-
jàcych poziom cholesterolu.
Zanim podejmiemy suplementacj´, warto skonsultowaç si´
wczeÊniej z lekarzem.

nn

CCZZYY  WWIIEESSZZ,,   ˚̊EE.. .. ..

LLiiÊÊçç  mmoorrwwyy  bbiiaałłeejj  jjeesstt  jjeeddnnyymm  zz  nnaajjlleeppsszzyycchh  nnaattuurraallnnyycchh  ssuupplleemmeennttóóww  nnaa  ooddcchhuuddzzaanniiee??

ANNA KUROWSKA, mieszkanka Gminy Wieliszew
Ka˝dy, kto choç raz mógł komuÊ bezinteresownie pomóc,
wie, jak wiele pozytywnych emocji towarzyszysz takiej
akcji, tym bardziej jeÊli tak jak ja osobiÊcie zna si´ rodzi-
n´ i dziecko, której akcja „Kol´dowanie dla Madzi” do-
tyczyło. Pomysł zrodził si´ bardzo spontanicznie (rozmo-
wa z rodzicami Madzi), organizacja to ju˝ trudniejsza sprawa, ale wie-
dza, ch´ç pomocy, współpraca to ju˝ krok do sukcesu. Zaanga˝owanie
przerosło nasze oczekiwania. Rodzice i dzieci wło˝yli całe serce w przy-
gotowanie. Frekwencja w dniu wydarzenia wynosiła około 300 osób- to
prawdziwy sukces i dowód na to, ̋ e warto pomagaç!! Kolejnym etapem
pomocy dla Madzi była zbiórka pod KoÊciołem Parafialnym w Wielisze-
wie w dniu 19 stycznia 2020 r. W ciàgu całego dnia udało si´ zebraç
6040,86 zł. To dowodzi, ˝e wszyscy mamy WIELKIE SERCA. nn

ooppiinniiaa
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WW  CCZZYYMM  MMOOGG¢¢  PPOOMMÓÓCC?? tteelleeffoonnyy  kkoonnttaakkttoowwee
Biuro Obsługi Klienta tel. 22 782 20 22 (parter)
Referat Gospodarki Komunalnej tel. kom. 519 594 213

tel. 22 774 57 59
e-mail : komunal@wieliszew.pl
pokój nr 105

(drogi gminne: odÊnie˝anie, awarie oÊwietlenia, zniszczenia wiat przystankowych, obiekty komunalne)

Referat Ochrony Ârodowiska tel. 22 782 22 32
tel.kom. 797 982 363
e-mail: ekologia@wieliszew.pl
pokój nr 102/103

(wycinka drzew i krzewów, bezdomne, ranne lub padłe zwierz´ta, gospodarka odpadami komunalnymi,
utylizacja azbestu, Karta Du˝ej Rodziny)

Referat Remontów i Inwestycji tel. 22 782 25 96, 22 782 18 08
e-mail: inwestycje@wieliszew.pl
pokój nr 106 i 107

Referat Gospodarki tel. 22 782 21 22 
Przestrzennej, e-mail: architekt@wieliszew.pl 
Geodezji i NieruchomoÊci e-mail: nieruchomosci@wieliszew.pl

pokój nr 109 i 101
Referat Kadrowy tel. 22 782 18 87

e-mail: mtwardo@wieliszew.pl
pokój nr 111

Referat Organizacyjny tel. 22 782 27 63
tel. kom. 797 982 210
e-mail: info@wieliszew.pl
pokój nr 113

Referat Podatków tel. 22 782 20 80
tel. kom. 797 982 617
e-mail: podatki@wieliszew.pl
pokój nr 1, 5, 8

Referat Spraw Obywatelskich, tel. 22 782 18 86
Handlu i Usług e-mail: usc@wieliszew.pl
(w tym Urzàd Stanu Cywilnego) pokój nr 3
Ewidencja LudnoÊci tel. 22 782 27 86
i dowody osobiste pokój nr 2
Referat Informacji i Promocji tel. 22 782 26 32

tel. kom. 797 004 907
e-mail: promocja@wieliszew.pl
pokój nr 4

Referat Spraw Obronnych tel. 22 782 19 12
i Zarzàdzania Kryzysowego tel. kom. 797 004 900

e-mail: bezpieczenstwo@wieliszew.pl
pokój nr 6

Referat Zakupów tel. 22 782 18 80
i Zamówieƒ Publicznych e-mail: zzp@wieliszew.pl

pokój nr 104
Referat Sportu tel. 22 782 21 44

e-mail: sport@wieliszew.pl
Hala Sportowa w Wieliszewie, 
ul. Modliƒska 65

Inspektor Ochrony Danych tel. kom. 881 560 576
Osobowych e-mail: iod@wieliszew.pl
Centrum Usług Wspólnych tel. 22 782 29 91 do 98
(edukacja) tel. kom. 797 004 910

e-mail: cuw@wieliszew.pl,
dyrektor_cuw@wieliszew.pl
pokój nr 2.6, 2.7, 2.8 
w budynku SP nr 2 w
Wieliszewie, ul. KoÊcielna 27

OÊrodek Kultury w Wieliszewie tel. 22 782 20 02, kom. 539 304 536
e-mail: kultura@wieliszew.pl

OÊrodek Pomocy Społecznej tel. 22 782 25 22
tel. kom. 797 004 897
e-mail: pomoc@wieliszew.pl

Towarzystwo Budownictwa tel. 22 782 24 22
Społecznego „Wieliszew” e-mail: biuro@tbswieliszew.pl
Koordynator ds. gminnej tel. 22 782 26 32, 
komunikacji tel. kom. 797 004 904

e-mail: komunikacja@wieliszew.pl
pokój nr 4

Gminna Spółka Wodna tel. 22 782 19 12
Wieliszew e-mail: sw@wieliszew.pl


