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Ultramaraton Powstaƒca

Budowa jednej z najbardziej
wyczekiwanych inwestycji
Gminy Wieliszew dobieg∏a
koƒca. Przed nami uroczyste
i pe∏ne kolorowych atrakcji
otwarcie parku przy Jeziorze
Wieliszewskim. 
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• Zdj´cia laureatów trafià do kalendarza Gminy
Wieliszew na rok 2021.

• Na zg∏oszenia czekamy jeszcze ddoo kkooƒƒccaa  wwrrzzeeÊÊnniiaa  bbrr. 
• Uczestnikiem konkursu mo˝e byç ka˝da osoba

pe∏noletnia, która nadeÊle swoje prace
(maksymalnie 12 fotografii) na adres:
promocja@wieliszew.pl wraz z podpisem bàdê
przyniesie swoje zdj´cia na noÊniku pami´ci
do pokoju numer 4 w Urz´dzie Gminy Wieliszew. 

Pełny regulamin oraz kart´ zgłoszeniowà mo˝na pobraç ze strony
internetowej www.wieliszew.pl (wystarczy znaleêç kalendarz wydarzeƒ
na stronie głównej i kliknàç w zakładk´ „Konkurs fotograficzny”)

Weê udzia∏ 
w konkursie!

Pasieka w Dyniolandzie

RReennoowwaaccjjaa  ppoommnniikkaa  nnaa  NNoowwooppoolluu

NNoowwee  zzaassaaddyy  ooddbbiioorruu  ÊÊmmiieeccii

„„GGddzziieeÊÊ  jjeesstt,,  lleecczz  nniiee  wwiiaaddoommoo,,  ggddzziiee……””
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mmiioodduu  mmoo˝̋eemmyy  zz ppoowwooddzzeenniieemm  sszzuukkaaçç
ww nnaasszzeejj  ggmmiinniiee..
Pszczele rodziny sprowadzi∏y si´ do Wieliszewa w po∏o-
wie lipca i zamieszka∏y w a˝ szeÊciu kolorowych ulach.
Zacnych nowych mieszkaƒców przywitali: Zast´pca Wój-
ta Gminy Wieliszew Magdalena Radzikowska, Starosta Po-
wiatu Legionowskiego Sylwester Sokolnicki, Wójt Gmi-
ny Jab∏onna Jaros∏aw Chodorski, Dyrektor Centrum Inte-
gracji Spo∏ecznej Dorota Wróbel-Górecka, przedstawiciele
Stowarzyszenia Nasze Pszczo∏y z prezesem Markiem Dud-
kiem oraz ¸ukasz Smyk – w∏aÊciciel lokalnej farmy.

Pasieka „Karolinki” powsta∏a z inicjatywy Centrum In-
tegracji Spo∏ecznej we wspó∏pracy ze stowarzyszeniem
Nasze Pszczo∏y, które otrzyma∏o dotacj´ z Funduszu Ini-
cjatyw Obywatelskich na dwuletni projekt pt: „Chroƒmy
Nasze Pszczo∏y”.

B´dzie s∏u˝y∏a nie tylko do produkcji miodu, ale rów-
nie˝ do reintegracji i kszta∏towania w podopiecznych CIS-
-u ÊwiadomoÊci na temat ekosystemu i potrzeby ochrony
pszczo∏y miodnej.

To ju˝ druga pasieka na terenie Gminy Wieliszew
– pierwsza powsta∏a w Komornicy. Mo˝emy si´ wi´c ju˝
niebawem spodziewaç miodów gminnych. nn Red.
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Pomys∏ rewitalizacji miejsca zrodzi∏ si´ podczas korzysta-
nia zTurystycznego Szlaku Patriotycznego „POLSKI WAL-
CZÑCEJ” i odwiedzaniu poszczególnych jego punktów oraz
podczas rozmów z cz∏onkami Zespo∏u Ochrony Pami´ci Ar-
mii Krajowej „Brzozów” z Legionowa. Zauwa˝yliÊmy, ˝e po-
mnik na Nowopolu wymaga renowacji, dlatego wyszukali-
Êmy odpowiedni program grantowy i napisaliÊmy wniosek.
Fundusze pozyskaliÊmy z fundacji „ORLEN Dar Serca”.

Prace renowacyjne rozpocz´∏y si´ 14 lipca. Cele, jakie nam
przyÊwieca∏y, to rewitalizacja Miejsca Pami´ci Narodowej
– ustawienie nowego krzy˝a i drewnianego ogrodzenia, upa-

mi´tnienie ̋ o∏nierzy Armii Krajowej przez zamocowanie em-
blematu Polski Walczàcej na pamiàtkowym kamieniu,
uprzàtni´cie terenu, zabezpieczenie przed warunkami atmos-
ferycznymi elementów ma∏ej architektury (∏awki itp.) oraz
zapoznanie z historià miejsca harcerzy wolontariuszy pra-
cujàcych przy renowacji pomnika.

Dzi´kujemy za pomoc przy renowacji pomnika Gminie
Wieliszew, Gminie Niepor´t, Zespo∏owi Ochrony Pami´ci
Armii Krajowej „Brzozów”, harcerzom z hufca ZHP Legio-
nowo oraz Fundacji „ORLEN Dar Serca”.

nn Tomasz Kitaj

Harcerze z hufca ZHP Legionowo i cz∏onkowie fundacji „Wspieramy” z Micha∏owa-Reginowa odnowili
pomnik upami´tniajàcy ludnoÊç rozstrzelanà w sierpniu 1944 roku. DziÊ mo˝na ju˝ odwiedzaç pomnik
i oglàdaç go w pe∏nej krasie z zamontowanym nowym emblematem Polski Walczàcej. 

Od 1 sierpnia zmienił si´ usługodawca odbierajàcy
odpady z nieruchomoÊci na terenie Gminy Wieliszew.
Do koƒca bie˝àcego roku usług´ odbioru odpadów
na terenie Gminy Wieliszew Êwiadczyç b´dzie
konsorcjum firm MS-EKO Sp. z o.o. i EKO-MAX
Recykling Sp. z o.o. z Warszawy. 
Szczegółowy harmonogram znajduje si´ na ostatniej
stronie gazety.

Od 2012 r. Prezydent RP organizuje akcj´ Narodowe Czy-
tanie. Z okazji tegorocznej edycji Prezydent skierowa∏ spe-
cjalne przes∏anie, które zach´ca do udzia∏u w akcji. – Wie-
rz´, ˝e w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie, kiedy ra-
zem pokonujemy epidemi´, wspólna lektura klasyki polskiej
literatury jeszcze silniej nas zjednoczy, przynoszàc wiele czy-
telniczej satysfakcji i ponownie ∏àczàc w przekonaniu o donio-
s∏oÊci dzie∏ naszych najwi´kszych pisarzy – napisa∏ Prezydent
RP Andrzej Duda w liÊcie zach´cajàcym do wspó∏tworzenia
akcji.

W bie˝àcym roku lekturà dziewiàtej ods∏ony Narodowe-
go Czytania b´dzie „Balladyna” Juliusza S∏owackiego, któ-
rej akcja rozgrywa si´ „za czasów bajecznych ko∏o jeziora
Gop∏o”. Nic dziwnego wi´c, ˝e wykorzystujàc swe natural-
ne walory przyrodnicze, Gmina Wieliszew postanowi∏a zor-
ganizowaç t´ akcj´ nad Jeziorem Wieliszewskim. Ju˝ 5 wrze-
Ênia od godziny 11 w nowo powsta∏ym Parku Âwi´tojaƒskim
z tekstem wspania∏ego dzie∏a S∏owackiego zapoznajà Paƒ-
stwa w∏adze gminy, radni, przedstawiciele Êrodowisk oÊwia-
towych i stowarzyszeƒ z terenu gminy. nn JB

NNaarrooddoowwee  CCzzyyttaanniiee
ww  WWiieelliisszzeewwiiee!!



gazetawwiieelliisszzeewwsskkaa nn 27 sierpnia 2020 W GMINIE 3

Wotum zaufania dla
Wójta Gminy Wieliszew
WW cczzwwaarrtteekk 22  lliippccaa  bbrr..  ooddbbyy∏∏aa  ssii´́
nnaajjwwaa˝̋nniieejjsszzaa  ww rrookkuu  sseessjjaa  RRaaddyy
GGmmiinnyy,,  ppooddcczzaass  kkttóórreejj  uuddzziieelloonnoo
wwoottuumm  zzaauuffaanniiaa  oorraazz  aabbssoolluuttoorriiuumm
WWóójjttoowwii  GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww  PPaaww∏∏oowwii
KKoowwnnaacckkiieemmuu..

Podobnie jak w poprzednich latach wójt przedstawi∏ Ra-
dzie „Raport o stanie gminy za 2019 r.”. Dokument ten
obejmuje podsumowanie dzia∏alnoÊci Wójta, a w szczegól-
noÊci realizacj´ polityki gospodarczej, oÊwiatowej, spo∏ecz-
nej, kulturowej i sportowej gminy. Zgodnie z procedurà
prezentacj´ raportu zakoƒczy∏a debata na jego temat. Swo-

je stanowisko przedstawiç mogli zarówno radni, jak i miesz-
kaƒcy.

Kolejnym punktem by∏o rozpatrzenie sprawozdania fi-
nansowego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem wójta z wy-
konania bud˝etu i informacjà o stanie mienia gminy, a tak-
˝e odczytanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obra-
chunkowej o przedstawionym sprawozdaniu finansowym.
Po dyskusji radni przyj´li uchwa∏´ w sprawie zatwierdze-
nia sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Udzielenie wójtowi absolutorium z tytu∏u wykonania bu-
d˝etu za 2019 rok zosta∏o poparte jednog∏oÊnie 13 g∏osa-
mi (2 radnych by∏o nieobecnych). Wójt Pawe∏ Kownacki
podzi´kowa∏ za pozytywnà ocen´ oraz podzi´kowa∏ radnym,
so∏tysom oraz pracownikom za dobrà wspó∏prac´. nn  

DDooffiinnaannssoowwaanniiee  ddllaa rroozzwwoojjuu  ggmmiinnyy

Wójt Gminy Pawe∏ Kownacki podpisa∏ umowy
na dofinansowanie dzia∏aƒ lokalnych ze Êrod-
ków Samorzàdu Województwa Mazowieckiego.

W tym roku z funduszy wojewódzkich wsparte zostanà pro-
jekty zwiàzane z trzema obszarami: czyste powietrze, ak-
tywne so∏ectwa i nowe wozy stra˝ackie.

– Nasza decyzja to odpowiedê na os∏abione z powodu epi-
demii bud˝ety gmin i miast – podkreÊla∏ podczas spotka-
nia z beneficjentami marsza∏ek województwa mazowieckie-
go Adam Struzik.

W przypadku Gminy Wieliszew dofinansowane b´dà na-
st´pujàce dzia∏ania:
• doposa˝enie Êwietlicy w Skrzeszewie,
• zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Janówku

Pierwszym,

• latarnie przy ul. ¸àkowej w Komornicy,
• modernizacja lamp przy ul. Sosnowej w Podd´biu,
• inwentaryzacja nieekologicznych êróde∏ ciep∏a,
• zakupu samochodu stra˝ackiego dla Ochotniczej Stra˝y

Po˝arnej w Janówku Pierwszym – Górze.
W sumie w ca∏ym województwie na realizacj´ 75 pro-

jektów s∏u˝àcych lokalnej spo∏ecznoÊci przeznaczono po-
nad 740 tysi´cy z∏otych.

W sierpniu Gmina Wieliszew otrzyma∏a równie˝ dofinan-
sowanie w wysokoÊci 100 000 z∏ na budow´ boiska
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliszewie w ramach Ma-
zowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Spor-
towej Mazowsze 2020.

nn  

ZZmmiiaannyy  ppeerrssoonnaallnnee
ww  ggmmiinnnnyycchh
ppllaaccóówwkkaacchh
ooÊÊwwiiaattoowwyycchh
W rozpoczynajàcym si´ za kilka dni roku
szkolnym 2020/2021 w placówkach oÊwiatowych
Gminy Wieliszew pojawià si´ nowi dyrektorzy.

W zwiàzku ze z∏o˝onym wypowiedzeniem, a w Êlad za tym
rezygnacjà z funkcji dyrektora Szko∏y Podstawowej im. K.
Makuszyƒskiego w Skrzeszewie z placówkà tà po czterech
latach ˝egna si´ pani Natalia Guzowska. Podczas post´po-
wania konkursowego w dniu 30 czerwca br. komisja
pod przewodnictwem p. ¸ukasza Krupiƒskiego dokona∏a wy-
boru na stanowisko dyrektora pani Iwony Banaszek, wielo-
letniej nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, bio-
logii i geografii w Szkole Podstawowej im. S. Moniuszki w ¸aj-
skach.

Na mapie oÊwiatowej Gminy Wieliszew od 1 wrzeÊnia po-
jawi si´ nowa placówka – wyczekiwane przez wszystkich
Przedszkole Samorzàdowe w Skrzeszewie. Pierwsze post´-
powanie, z 30 czerwca br., nie wy∏oni∏o kandydata na sta-
nowisko dyrektora tej placówki, gdy˝ na konkurs nie wp∏y-
n´∏a ̋ adna oferta. Dopiero kolejne pozwoli∏o wy∏oniç dyrek-
tora. Funkcj´ t´ przez najbli˝sze pi´ç lat b´dzie pe∏ni∏a pani
Ewa Wiechowicz, która kilka lat wczeÊniej pracowa∏a
w Gminie Wieliszew, uczàc j´zyka polskiego w wieliszewskim
gimnazjum. Nast´pnie by∏a wicedyrektorem w 2. Liceum
Ogólnokszta∏càcym im. Króla Jana III Sobieskiego w Legio-
nowie, po czym pracowa∏a w jednym z warszawskich przed-
szkoli.

Równie˝ w czerwcu rozstrzygni´to konkurs na stanowisko
dyrektora Przedszkola Samorzàdowego nr 1 w Wieliszewie.
W oka mgnieniu min´∏o pi´ç (w ocenie wielu bardzo do-
brych) lat kadencji Anny Liberackiej, która w wyniku czerw-
cowego posiedzenia komisji konkursowej b´dzie szefowa∏a
tej wieliszewskiej placówce przez kolejna kadencj´.

Serdecznie gratulujemy dyrektorom wybranym podczas
wakacyjnych konkursów. ˚yczymy wielu sukcesów, owocnej
wspó∏pracy z rodzicami i Êrodowiskiem lokalnym, a przede
wszystkim uÊmiechu na twarzach wszystkich milusiƒskich,
których na co dzieƒ b´dà spotykaç na szkolnych i przedszkol-
nych korytarzach.

Zmiany organizacyjne, byç mo˝e i personalne czekajà te˝
niebawem Centrum Us∏ug Wspólnych, które sprawuje ob-
s∏ug´ finansowà, ksi´gowà i organizacyjnà nad naszymi szko-
∏ami. Wi´cej w kolejnych numerach gazety.

nn CUW.JB
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„„NNaarróódd,,  kkttóórryy  ooddcciinnaa  ssii´́  oodd ww∏∏aassnnyycchh
kkoorrzzeennii  ii wwyycchhoowwuujjee  mm∏∏ooddee  ppookkoolleenniiaa
bbeezz  sszzaaccuunnkkuu  ddllaa  hhiissttoorriiii,,  sskkaazzuujjee  ssii´́
nnaa ÊÊmmiieerrçç””..  

Pan Wojciech Derejski – cz∏owiek legenda, Êwiadek histo-
rii, wielki przyjaciel ca∏ej spo∏ecznoÊci Gminy Niepor´t
i Gminy Wieliszew, a zw∏aszcza swojej ma∏ej ojczyzny, jakà
by∏ Micha∏ów Reginów, swoim skromnym ̋ yciem by∏ dla nas
wzorem osobowoÊci. Olbrzymià ˝yciowà wiedzà, stoickim
spokojem i màdroÊcià pomaga∏ w rozwiàzywaniu trudnych
problemów. Ciep∏ymi s∏owami otuchy przekazywanymi lu-
dziom potrzebujàcym, cierpliwoÊcià, wyrozumia∏oÊcià dla
innych i zaanga˝owaniem w ˝ycie spo∏eczne zaskarbi∏ so-
bie naszà wdzi´cznoÊç i wielki szacunek.

Z Micha∏owem Reginowem zwiàzany by∏ od dziecka, tu
bowiem w 1922 roku jego rodzice kupili siedmiohektaro-
wà dzia∏k´ i w 1929 roku wybudowali na niej dom. W 1936
roku m∏ody Wojciech ukoƒczy∏ legionowskà podstawówk´,
a nast´pnie liceum ogólnokszta∏càce im. Ksi´cia Józefa Po-
niatowskiego w Warszawie (ostatnià klas´ w czasie okupa-
cji na tajnych kompletach). Przez ca∏y okres nauki poma-
ga∏ swojej mamie w gospodarstwie, poniewa˝ jego tata mjr
in˝. Stanis∏aw Derejski poleg∏ latem 1940 roku we Francji.
W czasie okupacji Pan Wojciech Derejski by∏ ˝o∏nie-
rzem 706. Plutonu AK Micha∏ów-¸ajski prowadzàcego ak-
cje dywersyjne przeciwko Niemcom. Po wojnie w 1952 ro-
ku, pracujàc jako nauczyciel rysunku technicznego i mate-
matyki, ukoƒczy∏ studia, uzyskujàc tytu∏ mgr in˝. nauk
technicznych. Po ukoƒczeniu Studium Wojskowego na Po-
litechnice przeniesiony zosta∏ do rezerwy w stopniu porucz-
nika – obecnie w stopniu kapitana. Praca zawodowa Pana
Wojciecha to przede wszystkim 28 lat sp´dzonych w Insty-
tucie DoÊwiadczalnym IBMER. W wieku 60 lat przeszed∏
na wczeÊniejszà emerytur´ i zajà∏ si´ swoim micha∏owskim
gospodarstwem oraz pracà spo∏ecznà, pe∏niàc m.in. przez 10
lat funkcj´ so∏tysa Micha∏owa Reginowa. By∏ za∏o˝ycielem
i cz∏onkiem stowarzyszenia „Etyka i Prawo”, do którego, jak
sam mówi∏, nale˝a∏ z satysfakcjà. W ramach tej dzia∏alno-
Êci przyczyni∏ si´ m.in. do reaktywacji po∏àczenia kolejo-
wego Warszawa –Wieliszew oraz kultywowania tradycji zwià-
zanych z micha∏owskà fabrykà „Podkowa”, wspó∏organizu-
jàc pikniki motorowe.

Troszczy∏ si´ wi´c nie tylko o kultywowanie historii, ale
te˝ stara∏ si´ dbaç o przysz∏oÊç kolejnych pokoleƒ. Pragnà∏,
aby nasze dzieci i wnuki nie zapomnia∏y, skàd ich ród i wie-
dzia∏y, ˝e kiedyÊ trzeba by∏o wiele ryzykowaç, byÊmy w obec-
nych, spokojniejszych czasach mogli si´ uczyç, pracowaç,
uprawiaç ziemi´, rozwijaç ojczyzn´: i t´ du˝à – Polsk´, i ma-
∏à – Gmin´ Wieliszew, Gmin´ Niepor´t, a zw∏aszcza Micha-
∏ów Reginów.

Pan Kapitan, cz∏owiek wielkiego ducha, ale i wielkiej ra-
doÊci ˝ycia uÊwietnia∏ swojà obecnoÊcià obchody Êwiàt na-
rodowych, religijnych, wojskowych i naszych lokalnych.

Drogi Panie Kapitanie, wspiera∏ nas Pan dobrym s∏owem
i zach´tà w kultywowaniu pami´ci Twoich Braci Broni z po-
kolenia wielkich poÊwi´ceƒ. Twoja obecnoÊç dodawa∏a na-
szym Êwi´tom dobrego ducha i niesamowitej energii. Potra-
fi∏ Pan, wspominajàc przedwojenne czasy, dodawaç nam si∏
do dalszego ulepszania ˝ycia na terenie naszych gmin.

Drogi Panie Wojciechu, zapami´tamy Pana jako cz∏owie-
ka uÊmiechni´tego, pogodnego i wra˝liwego, pe∏nego ener-
gii i niespo˝ytej si∏y i woli walki, ch´tnego do udzielenia
pomocy potrzebujàcym i prawdziwego spo∏ecznika, który nie
spoczywajàc na laurach nale˝nych bohaterowi walk o wol-
noÊç, pracowa∏ dla dobra nas wszystkich.W kontaktach by-
∏eÊ dla nas starszym przyjacielem, ∏àcznikiem pokoleƒ, któ-
ry umiej´tnie przekazywa∏ swojà wiedz´ i doÊwiadczenie
˝yciowe. Nawet w momentach, gdy na linii gmina – miesz-
kaniec mog∏y pojawiaç si´ zgrzyty, to Pana ch´ç rozwiàzy-
wania problemów i pogoda ducha sprawia∏y, ˝e wszystko koƒ-
czy∏o si´ dobrze.

Drogi Przyjacielu Gminy Wieliszew, Gminy Niepor´t,
a zw∏aszcza Micha∏owa Reginowa, w imieniu swoim, radnych,
wszystkich uczniów i nauczycieli naszych szkó∏, wszystkich
jednostek OSP Gminy Wieliszew, a zw∏aszcza wszystkich
mieszkaƒców naszych gmin i okolic wdzi´cznych za Twojà
ofiarnà s∏u˝b´ sk∏adam wyrazy wspó∏czucia i ˝alu na r´ce
najbli˝szej Twojej rodziny.

Panie Kapitanie! JesteÊmy tutaj, ˝eby za ka˝dy dzieƒ Two-
jego pe∏nego poÊwi´ceƒ ˝ycia z∏o˝yç stokrotne dzi´ki! By∏
Pan dobrym, uczciwym i ˝yczliwym ludziom cz∏owiekiem.

Prosz´, abyÊmy my wszyscy dobrze odrobili lekcj´, jakà
zada∏ nam wspania∏y nauczyciel historii, pami´ci narodo-
wej i mi∏oÊci Ojczyzny Pan Kapitan Wojciech Derejski, by-
Êmy naszym dzieciom i wnukom przekazali to wszystko,
o czym nam opowiada∏ i czego nas nauczy∏. Wtedy jako na-

ród, jako wspólnota b´dziemy silni nie tylko miarà bogac-
twa materialnego, ale silni cennà pami´cià o przodkach, któ-
rzy tak jak Pan Kapitan poÊwi´cali zdrowie, a niektórzy na-
wet ˝ycie dla naszej Polski.

CzeÊç Twojej Pami´ci, Panie Kapitanie,
Odpoczywaj w Pokoju!

nn Paweł Kownacki

KAPITAN WOJCIECH
DEREJSKI
– bohater Armii
Krajowej i wieloletni
mieszkaniec
Michałowa-Reginowa
był honorowany
licznymi medalami,
odznakami i tytułami
m.in Krzy˝em
Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski,
srebrnà odznakà
za zasługi dla
Warszawy, złotym
i srebrnym Krzy˝em
Zasługi,
Warszawskim
Krzy˝em
Powstaƒczym,
Krzy˝em
Partyzanckim,
Krzy˝em Armii
Krajowej, odznakà
Weterana Walk
o NiepodległoÊç,
tytułem Honorowego
Obywatela Gminy
Niepor´t, odznakà
Zasłu˝ony Pracownik
Rolnictwa i złotà
odznakà IBMER. 

kondolencje

Wspomnienie bohatera
Armii Krajowej – Kapitana 
Wojciecha Derejskiego 

G∏´bokie  wyrazy ˝alu i  wspó∏czucia dla

RRooddzziinnyy
z powodu Êmierci

KKpptt .. WWOOJJCCIIEECCHHAA
DDEERREEJJSSKKIIEEGGOO

s k ∏ a d a j à

Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki, 

Przewodniczàcy Rady Gminy Marcin Fabisiak,

Radni Gminy Wieliszew 

oraz pracownicy Urz´du Gminy

i jednostek organizacyjnych

¸àczàc s i´  w ˝a∏obie ,  

wyrazy wspó∏czucia

d la  RRooddzziinnyy

z powodu Êmierci  

ÂÂpp.. HHEELLEENNYY  BBAANNAASSZZEEKK

s k ∏ a d a j à

Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki, 

Przewodniczàcy Rady Gminy Marcin Fabisiak,

Radni Gminy Wieliszew 

oraz pracownicy Urz´du Gminy i jednostek organizacyjnych

Wyrazy szczerego ˝alu i  wspó∏czucia

d la  PPaannii RREENNAATTYY
GGRRZZYYBBOOWWSSKKIIEEJJ,,

DDyyrreekkttoorraa  PPrrzzeeddsszzkkoollaa  SSaammoorrzzààddoowweeggoo  

ww  JJaannóówwkkuu  PPiieerrwwsszzyymm,,

z  powodu Êmierci  

MMAAMMYY

s k ∏ a d a j à

Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki, 

Przewodniczàcy Rady Gminy Marcin Fabisiak, 

Dyrektor CUW Jacek Banaszek 

oraz Dyrektorzy placówek oÊwiatowych

Serdeczne wyrazy ˝alu 

i  wspó∏czucia 

dla RRAAFFAA¸̧AA
DDOONNAARRSSKKIIEEGGOO

z powodu Êmierci  

BBaabbccii

s k ∏ a d a j à

Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki, 

Przewodniczàcy Rady Gminy Marcin Fabisiak,

Radni Gminy Wieliszew oraz pracownicy Urz´du Gminy
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76. rocznica wybuchu Powstania
Warszawskiego

MMłłooddzziiee˝̋oowwee  ddrruu˝̋yynnyy  OOSSPP  uucczzcciiłłyy  ppaammii´́çç
PPoowwssttaaƒƒccóóww  
Druhowie z m∏odzie˝owych jednostek
powiatu legionowskiego: OSP Jab∏onna,
OSP Legionowo, OSP Wólka Radzymiƒska,
OSP Wieliszew, OSP Skrzeszew, OSP Ka∏uszyn,
OSP Krubin i OSP Janówek spotkali si´
1 sierpnia 2020 roku o godz. 17.00 na terenie
remizy Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
w Skrzeszewie. Wspólnie oddali ho∏d
uczestnikom Powstania Warszawskiego,
formujàc symboliczny kszta∏t znaku Polski
Walczàcej. nn

WW ssoobboott´́ 11  ssiieerrppnniiaa 22002200  rr..
uupp∏∏yynn´́∏∏oo 7766 llaatt  oodd wwyyddaarrzzeenniiaa,,  kkttóórree
nnaa zzaawwsszzee  zzmmiieennii∏∏oo  lloossyy  WWaarrsszzaawwyy,,
aa wweedd∏∏uugg  wwiieelluu  hhiissttoorryykkóóww  –– lloossyy
ppoowwoojjeennnneejj  PPoollsskkii..  OOdd llaatt  rroocczznniicc´́
wwyybbuucchhuu  PPoowwssttaanniiaa  WWaarrsszzaawwsskkiieeggoo
uuppaammii´́ttnniiaammyy  ww GGmmiinniiee  WWiieelliisszzeeww
kkaammeerraallnnyymmii  uurroocczzyyssttooÊÊcciiaammii
oorrggaanniizzoowwaannyymmii  ww ttrrzzeecchh  mmiieejjssccaacchh..

Rozpocz´liÊmy je celebrowanà w wieliszewskiej Êwiàtyni
Mszà Âwi´tà w intencji powstaƒców i ludnoÊci cywilnej po-
leg∏ych w sierpniu, wrzeÊniu i paêdzierniku 1944 r. Nast´p-
nie bia∏o-czerwone wiàzanki z∏o˝ono w kolejnych miejscach
pami´ci, przy których posterunki honorowe pe∏nili trady-
cyjnie ̋ o∏nierze 32.Wieliszewskiego Dywizjonu Rakietowe-
go Obrony Powietrznej im. gen. dyw. Konstantego Orlicz-Dre-
szera: pod tablicà upami´tniajàcà ̋ o∏nierzy AK Rejonu I Ob-
wodu VII „Obro˝a” w koÊciele parafialnym w Wieliszewie,
przy mogile Jana Làcy na tutejszym cmentarzu (gdzie mi-

nutà ciszy w „godz. W” zebrani uczcili pami´ç powstaƒców
i ludnoÊci cywilnej Warszawy) oraz pod pomnikiem w miej-
scu straceƒ na Nowopolu w Micha∏owie-Reginowie.

CCzzeeÊÊçç  IIcchh  PPaammii´́ccii!!
Wiàzanki w miejscach pami´ci z∏o˝yli:
• w imieniu Dowódcy 32. Wieliszewskiego dr OP im. gen.

dyw. Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera: mjr Karolina
Kotecka, por. Pawe∏ Koz∏owski, m∏. chor. Bart∏omiej Jawor-
ski,

• w imieniu dowództwa Centrum Szkolenia ¸àcznoÊci i In-
formatyki w Zegrzu mjr Adam Goêdziewski,

• delegacja Starosty Legionowskiego: Radna Powiatu Le-
gionowskiego Izabela Kownacka, wiceprzewodniczàcy Ra-
dy Powiatu Miros∏aw Kado,

• delegacja w∏adz samorzàdowych i parafialnych: Wójt Gmi-
ny Wieliszew Pawe∏ Kownacki, Zast´pca wójta Magdale-
na Radzikowska, wiceprzewodniczàcy Rady Gminy Jacek
Kuciƒski, radny gminy Rafa∏ Donarski, Proboszcz Parafii
Przemienienia Paƒskiego ks. Jan Strzy˝,

• delegacja Rady Seniorów Gminy Wieliszew: przewodniczà-

ca Irena Osiecka, zast´pca przewodniczàcej Joanna Tarszys,
przedstawiciel so∏ectwa Micha∏ów Reginów Zofia Kukla,

• w imieniu placówek oÊwiatowych Gminy Wieliszew Dyrek-
tor Szko∏y Podstawowej nr 1 im. Tadeusza KoÊciuszki
w Wieliszewie Magdalena Penkalska,

• delegacja so∏ectwa Wieliszew: so∏tys Ludwik ˚o∏ek, Rad-
ny Gminy Wieliszew Rafa∏ Donarski,

• delegacja So∏ectwa Micha∏ów-Reginów: so∏tys Janina Przy-
by∏,

• delegacja Towarzystwa Przyjació∏ Micha∏owa-Reginowa:
prezes Teresa Chrzanowska, skarbnik Jerzy Szelpuk,

• w imieniu Stowarzyszenia Etyka i Prawo prezes i Radny
Gminy Wieliszew Edwin Zezoƒ.

W ho∏dzie poleg∏ym w Powstaniu Warszawskim odby∏ si´
równie˝ wyst´p galowy zwyci´zców eliminacji IV Ogólno-
polskiego Festiwalu PieÊni Legionowej. Podczas koncertu
mogliÊmy wys∏uchaç utworów patriotycznych w wykonaniu
Wojciecha Bardowskiego, Arlety Lemaƒskiej i Zofii Paczó-
skiej oraz laureatów przes∏uchaƒ konkursowych w Wielisze-
wie: Iwony Murzy, Angeli Ger∏owskiej i Elizy Graski.

nn OKW
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JJaakkaa  sszzkkoołłaa??
Zbli˝a si´ 1 wrzeÊnia, a wraz z nim wyczekiwany
(chocia˝ mo˝e niekoniecznie przez uczniów) poczàtek
roku szkolnego. Wielu z nas zadaje sobie pytania, czy
dzieci wrócà do szko∏y 1 wrzeÊnia, czy b´dzie
koniecznoÊç noszenia maseczek w szko∏ach, jak szko∏y
i przedszkola poradzà sobie z re˝imem sanitarnym?
Na dwa tygodnie przed nowym rokiem szkolnym Dariusz Piont-
kowski, minister edukacji narodowej, og∏osi∏ wytyczne dla
szkó∏, które majà obowiàzywaç w nich od 1 wrzeÊnia w zwiàz-
ku z epidemià koronawirusa. Mimo jej trwania uczniowie w ca-
∏ej Polsce majà wróciç do nauki w siedzibach swoich placó-
wek. Jednak w porozumieniu z inspekcjà sanitarnà dyrektor
b´dzie mia∏ prawo do podj´cia decyzji o powrocie do trybu
zdalnego lub zarzàdzenia trybu cz´Êciowo zdalnego (cz´Êç od-
dzia∏ów przebywa∏aby wtedy w szkole, z innymi klasami na-
uczyciele prowadziliby e-nauk´).

W chwili obecnej w naszych placówkach trwajà intensyw-
ne przygotowania do wcielenia wytycznych w ˝ycie i zaplano-
wania takiej formy nauki i wychowania, która sprosta wyma-
ganiom, jednoczeÊnie nie przyczyniajàc si´ do pojawienia si´
nowych ognisk chorobowych. Najwi´kszy problem majà
przedszkola – limit powierzchni na dziecko sprawia, ˝e niektó-
re placówki byç mo˝e nie b´dà mog∏y przyjàç wszystkich ch´t-
nych. Jak temu zaradziç, jak sprostaç oczekiwaniom rodziców,
którzy muszà wróciç do pracy? Czasu na odpowiedzi na te py-
tania pozostaje niewiele, a do organów prowadzàcych docie-
rajà informacje, ˝e byç mo˝e niektóre obostrzenia zostanà z∏a-
godzone lub w ogóle nie pojawià si´ w wytycznych MEN, MZ
i GIS. Pozostaje nam czekaç z nadziejà na dobre informacje.

Szko∏y majà nieco wi´ksze mo˝liwoÊci. Niektóre nasze pla-
cówki ju˝ planujà prac´ zmianowà, by zapobiegaç nadmier-
nemu t∏okowi na szkolnych korytarzach. Inne szykujà si´
do pracy bez dzwonków w klasach I-III i kilkuminutowymi ró˝-
nicami w rozpoczynaniu zaj´ç poszczególnych oddzia∏ów. Za-
nosi si´ na to, ˝e uczniowie nie b´dà sp´dzali przerw na ko-
rytarzach, a ca∏y dzieƒ zaj´cia b´dà odbywa∏y si´ w jednej sa-
li, w której zmieniali si´ b´dà nauczyciele. Rozwa˝ana jest
koniecznoÊç ewentualnego zak∏adania maseczek podczas
przerw czy w przestrzeniach wspólnych, jednak trudno cokol-
wiek zaplanowaç z ca∏à pewnoÊcià, gdy wytyczne odwo∏ujà si´
do hase∏: „wskazane jest”, „dobrze by∏oby”, „zaleca si´”. Nie
sà to jednak konkrety, których oczekiwaliby dyrektorzy i or-
gan prowadzàcy. Dodatkowo MEN mówi o wytycznych, nie da-
jàc ani z∏otówki na przygotowania placówek do pracy w re˝i-
mie sanitarnym. JeÊli ju˝ uda si´ zaplanowaç lekcje, proble-
mem b´dzie organizacja zaj´ç opiekuƒczych w Êwietlicach
szkolnych.Tu ucz´szczajà dzieci z ró˝nych klas, bardzo cz´sto
zaj´cia odbywa∏y si´ w salach lekcyjnych, które b´dà musia-
∏y byç poddane szybkiej dezynfekcji po lekcjach i niemo˝li-
wym stanie si´ wejÊcie do nich natychmiast.

CUW jest w sta∏ym kontakcie z dyrektorami placówek i sta-
ramy si´ na bie˝àco, w miar´ naszych mo˝liwoÊci – gdy˝ nie
jesteÊmy epidemiologami, rozwiàzywaç najbardziej palàce
kwestie i odpowiadaç na pojawiajàce si´ nowe pytania. Jed-
nego naszym dyrektorom odmówiç nie mo˝na – zaanga˝owa-
nia, serca i woli opracowania zasad bezpiecznej edukacji nie
tylko podczas inauguracji roku szkolnego, ale i w kolejnych
dnia wrzeÊnia. nn CUW.JB

CCKKEE  ppooddaałłoo  wwyynniikkii  eeggzzaammiinnóóww  óóssmmookkllaassiissttyy……
31 lipca br. Centralna Komisja Egzaminacyjna og∏osi∏a wy-
niki egzaminów ósmoklasisty. Jak podaje MEN: z egzami-
nu z j´zyka polskiego ósmoklasiÊci uzyskali Êrednio 59
proc., z matematyki – 46 proc., z j´zyka angielskiego – 54
proc., z j´zyka niemieckiego – 46 proc.

Jak na tle tych danych wypadajà uczniowie Gminy Wie-
liszew? Poni˝ej tabela z wynikami oraz ikonografiki wy-
konane w oparciu o materia∏y dost´pne na stronie CKE.

Patrzàc na wyniki krajowe, mo˝na by byç w miar´ za-
dowolonym, gdy˝ wyniki naszych szkól oscylujà wokó∏ lub
powy˝ej Êredniej. Jednak przeglàdajàc wyniki innych gmin
naszego powiatu, tracimy nieco optymizm. Zarówno z j´-
zyka polskiego, jak i z matematyki nasi ósmoklasiÊci uzy-
skali najs∏absze wyniki w powiecie, a w przypadku j´zy-
ka angielskiego okazaliÊmy si´ byç lepsi jedynie od Seroc-
ka. Na dok∏adne analizy przyjdzie na pewno czas, gdy˝ nasi

dyrektorzy i ich rady pedagogiczne niewàtpliwie b´dà mu-
sieli si´ pochyliç nad problemem i zadaç sobie pytanie, cze-
go brakuje naszym uczniom, naszym szko∏om, by dorów-
nywaç sàsiadom lub ich przewy˝szaç. Ró˝nica siedmiu
punktów procentowych z polskiego i matematyki nie da-
je si´ nie zauwa˝yç. Mo˝e trzeba b´dzie przeanalizowaç
liczb´ zwolnieƒ lekarskich, mo˝e przyjrzeç si´ czterdzie-
stogodzinnemu czasowi pracy, w ramach którego nauczy-
ciel winien poza godzinami przy tablicy realizowaç rów-
nie˝ inne zaj´cia i czynnoÊci wynikajàce z zadaƒ statuto-

wych szko∏y, w tym zaj´cia opiekuƒcze i wychowawcze
uwzgl´dniajàce potrzeby i zainteresowania uczniów.A mo-
˝e w kontekÊcie osiàganych wyników dog∏´bnej analizie
poddaç system dodatków motywacyjnych przyznawanych
przez dyrektorów? Czy akademie, projekty, wycieczki, któ-
re organizujà wszyscy, majà byç g∏ównym czynnikiem przy-
znawania dodatku motywacyjnego? Skoro mo˝e on wyno-
siç do 15% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
(od 1 IX b´dzie to prawdopodobnie kwota do 600 z∏), to
mo˝e znajdà si´ nauczyciele, którym warto przyznaç ta-
kie kwoty.A ktoÊ pracujàcy od dzwonka do dzwonka, ucie-
kajàcy ze szko∏y wraz z koƒcem ostatniej lekcji niechby
otrzyma∏ 1% wynagrodzenia zasadniczego. Egzaminy po-
kazujà, ˝e przed dyrektorami niezwykle wa˝ny proces ana-
lizy tych nie najlepszych wyników. Czy w Êlad za tym pój-
dzie zmiana w patrzeniu na nauczyciela przez pryzmat wy-
ników osiàganych w czasie pracy i adekwatne do tego
motywowanie do rzeczywistych osiàgni´ç dydaktyczno-wy-
chowawczych? Nie jest mojà intencjà ura˝enie kogokol-
wiek, ale patrzàc z roku na rok na wyniki uczniów koƒczà-
cych szko∏´, trudno nie odnieÊç wra˝enia, ˝e coÊ idzie nie
tak. W którym miejscu, gdzie, kiedy, dlaczego… Pora chy-
ba stawiç czo∏o temu i tym podobnym pytaniom, jeÊli wy-
soka jakoÊç edukacji w naszych szko∏ach ma byç warto-
Êcià nie tylko deklarowanà. KtoÊ zapyta, czy mo˝e gmina
oszcz´dza na oÊwiacie. W coraz trudniejszych ekonomicz-
nie czasach rozbudowujemy placówki (przedszkole i szko-
∏a w ¸ajskach, przedszkole w Skrzeszewie, nowe oddzia∏y
przedszkola w Wieliszewie, szko∏a i przedszkole w Janów-
ku Pierwszym). Staramy si´ na bie˝àco je doposa˝aç w no-
woczesny sprz´t (komputery, tablice multimedialne itp.).
Dbamy o infrastruktur´ sportowà (¸ajski, za chwil´ rozpo-
czynamy boiska przy SP 2 Wieliszew). Czasem tylko nad-
ludzkim wysi∏kiem osób zatrudnionych w urz´dzie sk∏ada-
my gdzie tylko mo˝na wnioski, by uzyskaç dofinansowanie
zewn´trzne inwestycji czy projektów.Tegoroczna subwen-
cja to nieco ponad 19 milionów z∏, a bud˝et na wydatki bie-
˝àce w oÊwiacie na ten moment to 32,4 miliona z∏.

……ii mmaattuurr
Z kolei 11 sierpnia podano wyniki egzaminu maturalne-
go.W prowadzonym przez nas Liceum Ogólnokszta∏càcym
w Komornicy do egzaminu dojrza∏oÊci przystàpi∏o 45
uczniów, z czego ju˝ dziÊ 48,9% z nich (22 osoby) mo˝e cie-
szyç si´ ze zdanego egzaminu. Dla oÊmiorga tegorocznych
absolwentów szansa na pomyÊlny egzamin dojrza∏oÊci
za rok. 15 osób z jednà ocenà niedostatecznà ma jeszcze
szans´ poprawiç swój wynik w terminie wrzeÊniowym
i wówczas b´dzie mo˝na mówiç o ostatecznych wynikach
tej grupy uczniów. Zapewne wtedy te˝ przyjdzie czas
na g∏´bsze podsumowania i wnioski do dalszej pracy.

nn CUW.JB

Wyniki egzaminów

ogłoszenie drobne

Certyfikowany MMAASSAA˚̊  LLEECCZZNNIICCZZYY
Przemysław Kmiec iak

Gabinet wyposa˝ony w profesjonalne łó˝ko
– Wieliszew, ul. KoÊcielna 9

pon., Êr. godz. 16.00–20.00, wt., czw., sob. godz. 8.00–20.00 
(równie˝ indywidualne terminy)

tteell..  669988  666688  662233  //  2222  778822  2211  1188  //  550099  774455  118844

OBSZAR J¢ZYK POLSKI MATEMATYKA J¢ZYK ANGIELSKI J¢ZYK NIEMIECKI

SP Łajski 61 % 53,35 % 65,17 % –

SP nr 2 Wieliszew 58,86 % 49,98 % 56,05 % –

SP Janówek 59,2 % 47,2 % 65,7 % 51,8 %

Gmina Wieliszew wg CKE 59,52 % 50,54 % 59,8 % 51,67 %

Powiat Legionowski 64,86 % 55,19 % 65,26 % 46,67 %

Kraj 59 % 46 % 54 % 45 %

WWYYNNIIKKII  EEGGZZAAMMIINNÓÓWW  OOÂÂMMIIOOKKLLAASSIISSTTYY  WW  22002200  RROOKKUU

WWYYNNIIKKII  EEGGZZAAMMIINNÓÓWW  OOÂÂMMIIOOKKLLAASSIISSTTYY
WW  22002200  RROOKKUU  NNAA  TTLLEE  IINNNNYYCCHH  GGMMIINN

Wyniki egzaminu – J¢ZYK POLSKI
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66,89 %
Êredni wynik
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65,56 %
Êredni wynik

160 
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65,33 %
Êredni wynik
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zdajàcych

60,15 %
Êredni wynik
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zdajàcych

59,52 %
Êredni wynik

Wyniki egzaminu – MATEMATYKA
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Wyniki egzaminu – ANGIELSKI
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211 
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67,06 %
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160 
zdajàcych

65,19 %
Êredni wynik

150
zdajàcych

55,25 %
Êredni wynik

129
zdajàcych

59,80 %
Êredni wynik
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Trwajà prace przy konstrukcji dachu obiektu sportowego przy
Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Łajskach.

áááááá ZZeessppóółł  SSzzkkóółł  ww  KKoommoorrnniiccyy  

áááááá PPrrzzeeddsszzkkoollee  SSaammoorrzzààddoowwee  ww  SSkkrrzzeesszzeewwiiee

Dobiegła koƒca budowa przedszkola w Skrzeszewie. Dyrektorem
nowej placówki zostanie Pani Ewa Wiechowicz. W budynku b´dzie
miejsce dla siedmiu 25-osobowych oddziałów przedszkolnych.
Uroczyste otwarcie odb´dzie si´ 31 sierpnia br. Szkolne sale,

w których do tej pory uczyły i bawiły si´ przedszkolaki, zostały
wyremontowane i zaadaptowane jako sale lekcyjne dla uczniów
podstawówki.

Zmodernizowane budynki sà ju˝ po odbiorach. Trwajà prace
porzàdkowe.

áááááá SSzzkkoołłaa  PPooddssttaawwoowwaa  
ww  JJaannóówwkkuu  PPiieerrwwsszzyymm  

áááááá SSttaaccjjaa  uuzzddaattnniiaanniiaa  wwooddyy  

Trwa rozbudowa SUW w Wieliszewie. Zakoƒczono etap
posadowienia zbiornika na wod´.

áááááá SSaallaa  GGiimmnnaassttyycczznnaa  ww  ŁŁaajjsskkaacchh    

INWESTYCJE W SIERPNIU

Trwa rozbudowa budynku szkoły wraz ze Êwietlicà. Uczniowie b´dà
mogli korzystaç z nowych pomieszczeƒ po przerwie zimowej w 2021 r. 
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66..  UUllttrraammaarraattoonn  PPoowwssttaaƒƒccaa 11994444––22002200
zzaa nnaammii..  PPrraawwiiee 550000  zzaawwooddnniikkóóww
ww nniieeddzziieellnnyy  ppoorraanneekk 22  ssiieerrppnniiaa  ssttaann´́∏∏oo
nnaa ssttaarrcciiee  bbiieegguu  zzoorrggaanniizzoowwaanneeggoo
nnaa tteerreenniiee  GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww,,  kkttóórryy  ww ttyymm
rrookkuu  ooddbbyy∏∏  ssii´́  ppoodd ssppeeccjjaallnnyymm
eeppiiddeemmiioollooggiicczznnyymm  nnaaddzzoorreemm..  
W maseczkach, z zachowaniem dystansu biegacze odÊpiewali
Hymn Polski i uczcili minutà ciszy pami´ç bohaterów Powsta-
nia Warszawskiego.Tradycyjnie ̋ o∏nierze uroczyÊcie wciàgn´-
li flag´ na maszt, a wójt Pawe∏ Kownacki, który równie˝, jak
co roku, stanà∏ na starcie biegu, przywita∏ uczestników i po-
dzi´kowa∏ wszystkim, którzy zdecydowali si´ wziàç udzia∏ w wy-
darzeniu.

Tym razem z racji obostrzeƒ odby∏y si´ dwa starty honoro-
we, w którym pobiegli zawodnicy indywidualni i sztafety. Do po-
konania – jak co roku – mieli 63 kilometry.

Jak zawsze nie zawiod∏a spo∏ecznoÊç wieliszewska, która
wspiera∏a uczestników, kibicujàc, organizujàc punkty z wodà
i jedzeniem.

Wszystkie so∏ectwa z terenu gminy wraz z so∏tysami z Mi-
cha∏ówa-Reginowa, ¸ajsk, Krubina, Ka∏uszyna, Podd´bia, To-

poliny, Skrzeszewa, Wieliszewa, Olszewnicy Nowej, Olszewni-
cy Starej, Janówka Pierwszego, Góry, Sikor i Komornicy zor-
ganizowa∏y punkty historyczne i regeneracyjne.

Ch∏odzili wodà z w´˝y ogrodowych, wspierali domowymi izo-
tonikami i ró˝nymi s∏odkoÊciami. Przygotowana oprawa nawià-
zujàca do walk powstaƒczych tworzy∏a klimat patriotycznego
biegu, którego ci´˝ko szukaç gdzie indziej.

Wymagajàca trasa i upa∏ da∏y si´ we znaki biegajàcym. Zm´-
czeni i szcz´Êliwi dobiegali do mety. Jako pierwszy po raz ko-
lejny najszybciej dotar∏ do niej Piotr Stachyra z G∏ogowa.

Na kilku ˝elach i izotonikach pokona∏ tras´ w 4 godziny 30
minut i 28 sekund.

WÊród kobiet zwyci´˝y∏a ultramaratonka, mieszkanka Wie-
liszewa i ambasadorka biegu Patrycja Bereznowska.

Tydzieƒ po wygraniu ultramaratonu w Portugalii dobieg∏a
do mety z czasem 05:18:21.

Kolejne miejsca na podium wÊród m´˝czyzn zaj´li: Andrzej
Radzikowski z Czosnowa i S∏awomir Rusak z Radomia.WÊród
paƒ tu˝ za Patrycjà uplasowa∏y si´: Joanna Hass-Kalita z Ko-
by∏ki i Monika Grabarczyk z Daszewic.

Ta edycja by∏a nie tylko inna z powodu obostrzeƒ. W trak-
cie imprezy odby∏ si´ Êlub biegaczy, którego udzieli∏ biegajà-
cy i biegnàcy 6. Ultramaraton Powstaƒca Wójt Gminy Wieli-
szew Pawe∏ Kownacki. M∏oda para – Joanna Ga∏acka i Janusz

Wid∏ak powiedzieli sobie tak chwil´ po pokonaniu 63 kilome-
trów. (wi´cej obok)

Organizatorzy nie ukrywajà zadowolenia, ˝e w tym covido-
wym czasie uda∏o si´ dostosowaç do wytycznych sanitarnych
i zorganizowaç imprez´, która przyciàgn´∏a sporo osób. Zazna-
czajà, ˝e ch´tnych by∏o du˝o wi´cej ni˝ miejsc, które mogli za-
oferowaç. Miejmy nadziej´, ˝e za rok nie b´dzie ju˝ ograniczeƒ
i 1 sierpnia 2021 roku b´dzie mo˝na spotkaç si´ z ka˝dym, kto
tylko wyrazi ch´ç uczczenia rocznicy Powstania Warszawskie-
go na sportowo.

Organizatorem Ultramaratonu jest GminaWieliszew, a wspó∏-
organizatorem Powiat Legionowski, który wspiera duchowo i fi-
nansowo imprez´, podobnie jak sponsor TBS Wieliszew.

Stra˝acy z OSP z terenu ca∏ej gminy oznakowali tras´, pil-
nowali jej, dzi´ki nim biegacze nie mogli si´ zgubiç, a M∏odzie-
˝owa Dru˝yna Po˝arnicza dba∏a, by ka˝dy na mecie dosta∏ me-
dal, wod´ i kostki lodu, którymi móg∏ si´ sch∏odziç. Stowarzy-
szenie Mi∏oÊników Fortu XVII B umo˝liwi∏o biegowe zwiedzanie
fortyfikacji w Janówku, z kolei Wieliszew Heron Team zadba∏
o pi´knà opraw´ poczàtkowych 500 metrów i wspiera∏ uczest-
ników wodà na trasie.

Partnerami biegu byli mi´dzy innymi: ˝o∏nierze z 32. Wieli-
szewskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej
w Olszewnicy Starej, którzy stojàc kilka godzin w upale, po-

mogli wczuç si´ w klimat, zaznaczajàc zdobycie kolejnych punk-
tów historycznych.

W ostatniej chwili dzi´ki firmie POLONUS organizatorzy mo-
gli zaoferowaç transport sztafet na punkty zmian. NadleÊnic-
two Jab∏onna pozwoli∏o poznaç uczestnikom pi´kne okolicz-
ne lasy i uda∏o im si´ nawet wydaç rozporzàdzenie skierowa-
ne do komarów, by odpuÊci∏y atak.

Ultramaraton Powstaƒca wspiera równie˝ „Wspólnota” – pi-
smo samorzàdowe, które obj´∏o imprez´ patronatem medial-
nym. Zm´czonymi mi´Êniami po biegu zaj´li si´ fizjoterapeu-
ci z ProReh – Centrum Fizjoterapii, Masa˝u i Rehabilitacji, któ-
rzy najpierw sprawiali ból, by za chwil´ przynieÊç ulg´.
Wieliszewski bieg wspar∏a równie˝ Fundacja „Kierunek Ul-
tra”, której przedstawiciele przyjechali a˝ z Suwa∏k, by pobiec
i ufundowaç nagrody na swój bieg Ultra Haƒcza. Nagrody ufun-
dowa∏a równie˝ lokalna firma „Ad Republic” oraz rzeszowski
„Weron”, który poza nagrodami bada∏ stopy biegaczy.

Koƒca zachwytów nie by∏o nad wyrobami z drewna od Krzy-
wych Dech z Suwalszczyzny. Dzi´ki Grupie FoodCare, która
przekaza∏a izotoniki, musy i napoje energetyczne ka˝dy bie-
gacz by∏ odpowiednio nawodniony.

Patronat Honorowy nad Ultramaratonem Powstaƒca obj´-
∏o Muzeum Powstania Warszawskiego.

nn

„Jak ja si´ ciesz´, ˝e
w Warszawie w niedziel´
nie udzielajà Êlubów, bo
dzi´ki temu trafiliÊmy
do Wieliszewa”
– wspomina Joanna
Ga∏acka, która wraz
z Januszem Wid∏akiem 2 sierpnia zaledwie
kilkadziesiàt minut po przekroczeniu mety
Ultramaratonu Powstaƒca powiedzieli sobie TAK. 

„BiegliÊmy tu rok temu i wiedzieliÊmy, ˝e wójt biega, wpadliÊmy
na pomysł, by przypiecz´towaç nasz zwiàzek w biegowej
atmosferze, wójt Paweł Kownacki si´ zgodził, by udzieliç Êlubu
właÊnie podczas imprezy.”
Biegajà od dawna, znajà si´ od 18 lat, od 13 sà razem. Panna

młoda w szortach, pan młody w ulubionej koszulce swojej
dru˝yny piłkarskiej, w gronie najbli˝szych i przy Êwiadkach
dobiegajàcych do mety i tych odpoczywajàcych po pokonaniu
trasy wygłosili przysi´g´, by potem wspólnie zaÊpiewaç piosenk´
Czesława Niemena „Sen o Warszawie”. Były kolorowe race,
konfetti, radoÊç, łzy, szampan i cudowna wzruszajàca atmosfera,
która udzieliła si´ obserwujàcym. 
Posypały si´ gratulacje i ˝yczenia wielu wspólnych lat ˝ycia
w biegu, a młoda para zapewniła, ˝e powróci jeszcze
do Wieliszewa i na Ultramaraton Powstaƒca przy okazji jakiejÊ
rocznicy, by powspominaç na sportowo ten najwa˝niejszy dzieƒ
w ich ˝yciu. 

AGATA JAROCKA 
Bestie OCR Legionowo
Mimo wszechobecnej korony bieg
zorganizowany fantastycznie. 
Poczucie, ˝e bior´ udział w wydarzeniu wa˝nym,
wyjàtkowym, nie do opisania. Sam bieg trudny,
wymagajàcy, doskonale weryfikujàcy dyspozycj´ biegacza.
Mimo bólu i upału była te˝ ogromna satysfakcja, byli
fantastyczni ludzie na trasie, mieszkaƒcy okolicznych
miejscowoÊci mega pomocni, ˝yczliwi i dopingujàcy.
Emocje opadły dopiero po kilku dniach i wiem, ˝e za rok
jestem tu znowu.

EL˚BIETA KOSZNIRUK 
Wybiegaj Siebie 
Dla mnie był to szczególny bieg przede
wszystkim dlatego, ˝e wià˝e si´ 
z uczczeniem i podzi´kowaniem wszystkim tym, 
którzy walczyli o wolnà Polsk´. 
WłaÊnie dlatego wybrałam ten bieg jako pierwsze ultra.
Âwietna organizacja, wspaniała atmosfera i pi´kna trasa.
Organizatorom nale˝à si´ ogromne brawa i podzi´kowania.

MONIKA ŁATKOWSKA 
CHTMO
Dla mnie Ultramaraton Powstaƒca to pierwszy
w ˝yciu bieg ultra. OczywiÊcie biegłam
w sztafetach ju˝ dwa lata z rz´du, ale samemu to co innego.
Rok temu na mecie w Wieliszewie obiecałam sobie, ˝e swój
pierwszy bieg ultra pokonam właÊnie tutaj. I nie ˝ałuj´, choç
patrzàc na czas, lekko nie było (8 godzin). Po pierwsze
ÊwiadomoÊç – ˝e my tylko biegniemy 63 km, a powstaƒcy
walczyli 63 dni, gin´li, tracili bliskich i bronili miasta, w którym
si´ urodziłam ja, moja mama, moi dziadkowie – dodaje
skrzydeł. Po drugie, obsługa na trasie, uÊmiech na twarzy
stra˝aków, harcerzy i wolontariuszy jest wprost niesamowity,

i to co mnie osobiÊcie najmocniej wzrusza – spontaniczna
pomoc mieszkaƒców gminy, jak choçby dwie starsze panie
i pan w Êrodku lasu, którzy cz´stowali wodà z solà, mi´tà
i cytrynà, czy zimne piwo albo rogatka – tego si´ nigdzie nie
znajdzie, to jest Wieliszew. I jeszcze słowo o samej trasie. KtoÊ
napisał na FB, ˝e z roku na rok jest coraz trudniejsza,
a wydawałoby si´, ˝e to ciàgle ta sama trasa. Nie wiem, czy
jest trudniejsza, ale trudna jest to fakt, mimo ˝e po płaskim.
Du˝o piachu, nierównych, grzàskich łàk, korzeni i otwartych
przestrzeni, tak aby w pełni mo˝na było nacieszyç si´ jak
zawsze wspaniałà pogodà, temperaturà jak w tropikach.
Trudne 8 godzin, ale takie emocje w trakcie i wspomnienia, ˝e
nie dziwi´ si´, ˝e ludzie wracajà na ten bieg.

MICHAŁ DÑBROWSKI 
UltrapoÊladach
Ultramaraton Powstaƒca 1944... 
Bieg bardzo wyjàtkowy, bo w hołdzie
i pami´ci Powstaƒców... Dystans 63 km jak 63 dni
Powstania Warszawskiego... 
Przed startem odÊpiewany hymn i uczczenie pami´ci
bohaterów minutà ciszy, start honorowy z flagami
narodowymi, szpaler biegaczy z flarami Êwietlnymi...
a na trasie, poprowadzonej przez gmin´ Wieliszew, poÊród
lasów, pól, łàk i okolicznych miejscowoÊci, punkty
regeneracyjne, ale i te˝ punkty historyczne, nawiàzujàce
do Powstania Warszawskiego! 

Niesamowity upał, jak co roku, szybka trailowa trasa, 
du˝o znajomych... ale to co najbardziej zapada 
w pami´ç, to niesamowite zaanga˝owanie i wsparcie, 
które biegaczom dajà mieszkaƒcy miejscowoÊci le˝àcych
na trasie zawodów. 
Na spontanicznie stworzonych przez nich punktach 
były i pyszne ciasta, i domowe izotoniki, i nawet piwko
serwowali. 
Wodne kurtyny z przydomowych studni i ogrodowych
w´˝y, a przede wszystkim ogrom dopingu 
i dobrego serca. A˝ si´ chce wracaç ka˝dego roku.

ooppiinniiee  oo  bbiieegguu

ZZwwyyccii´́˝̋ccyy  bbiieegguu

JJeeddyynnyy  ttaakkii  ÊÊlluubb

6. Ultramaraton Powstaƒca 1944–2020
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UUrroocczzyyssttooÊÊccii  110000..  rroocczznniiccyy  BBiittwwyy
WWaarrsszzaawwsskkiieejj  ii  ÂÂwwii´́ttaa  WWoojjsskkaa  PPoollsskkiieeggoo

1144  ssiieerrppnniiaa  pprrzzeedd PPoommnniikkiieemm
OOddzzyysskkaanniiaa  NNiieeppooddlleegg∏∏ooÊÊccii
nnaa SSkkwweerrzzee 1111  LLiissttooppaaddaa  ww OOllsszzeewwnniiccyy
SSttaarreejj  ooddbbyy∏∏yy  ssii´́  uurroocczzyyssttooÊÊccii
rreelliiggiijjnnoo--ppaattrriioottyycczznnee  zz ookkaazzjjii 110000..
rroocczznniiccyy  BBiittwwyy  WWaarrsszzaawwsskkiieejj  ii ÂÂwwii´́ttaa
WWoojjsskkaa  PPoollsskkiieeggoo..  WWyyddaarrzzeenniiee  uuÊÊwwiieettnnii∏∏
kkoonncceerrtt  ppiieeÊÊnnii  ppaattrriioottyycczznnyycchh
ww wwyykkoonnaanniiuu  WWoojjcciieecchhaa  BBaarrddoowwsskkiieeggoo..

Mija 100 lat od zwyci´skiego aktu wojny polsko-bolszewic-
kiej – Bitwy Warszawskiej, która rozegra∏a si´ w dniach 13-
25 sierpnia 1920 r. i zdecydowa∏a o losach odradzajàcej si´
Polski oraz Europy. Kluczowym dla zwyci´stwa si∏ polskich
okaza∏ si´ manewr taktyczny oskrzydlajàcy Armi´ Czerwo-
nà, wyprowadzony znad Wieprza 16 sierpnia 1920 r.
przy jednoczesnym zwiàzaniu g∏ównych si∏ bolszewickich
na przedpolach Warszawy w dniach 13-16 sierpnia, okupio-
ny 5100 poleg∏ych, rannych i zaginionych ̋ o∏nierzy. Moment
ten oraz jego wspó∏czesne znaczenie dla Polski sta∏y si´ te-
matami kolejno kazania celebrujàcego msz´ Êwi´tà polo-
wà Proboszcza Parafii Wniebowzi´cia NajÊwi´tszej Marii
Panny w Chotomowie ksi´dza Miros∏awa Gawrysia, a nast´p-
nie przemowy Wójta Gminy Wieliszew Paw∏a Kownackiego.
Gospodarz naszej gminy t∏umaczy∏, wskazujàc na obecnoÊç
uczniów i pocztu sztandarowego Szko∏y Podstawowej im. Bro-
nis∏awa Soko∏a w Olszewnicy Starej, sens piel´gnowania pa-
mi´ci o wydarzeniach roku 1920 jako aktu niekoƒczàcej si´
wdzi´cznoÊci dla naszych przodków i jej kontynuacji przez
kolejne pokolenia Polaków. Podzi´kowa∏ równie˝ 32. Wieli-
szewskiemu Dywizjonowi Rakietowemu Obrony Powietrz-
nej, który reprezentowa∏ dowódca pp∏k Grzegorz Konkel,
za tradycyjnà wojskowà opraw´ uroczystoÊci. Zebrani
na placu mieszkaƒcy Olszewnicy Starej oraz goÊcie wspól-
nie odÊpiewali hymn paƒstwowy, odczytano przes∏anie Pre-

zydenta RP z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, a list
Wojewody Mazowieckiego adresowany do organizatorów
i uczestników obchodów w Gminie Wieliszew odczyta∏ do-
radca wojewody Micha∏ Mierzwa. Nast´pnie pod Pomnikiem
Odzyskania Niepodleg∏oÊci oddajàc ho∏d bohaterom pole-
g∏ym podczas dzia∏aƒ wojny polsko-bolszewickiej, bia∏o-czer-
wone wiàzanki kwiatów z∏o˝y∏y delegacje:
– w imieniu Prezydenta RP doradca Wojewody Mazowiec-

kiego Micha∏ Mierzwa,
– w imieniu Ministra Obrony Narodowej Szef Sztabu 2. Ma-

zowieckiego Pu∏ku Saperów pp∏k Marek Górski w asyÊcie
mjr Agnieszki Królak i st. kpr. Kamila Kopika,

– w imieniu legionowskiego ko∏a Zwiàzku Kombatantów RP
i By∏ych Wi´êniów Politycznych p∏k w st. sp. Józef Borec-
ki,

– delegacja Okr´gu Mazowieckiego Zwiàzku Oficerów Re-
zerwy RP im. marsz. Józefa Pi∏sudskiego,

– delegacja 32. Wieliszewskiego Dywizjonu Rakietowego
Obrony Powietrznej im. gen dyw. Gustawa Konstantego Or-
licz-Dreszera w sk∏adzie dowódca pp∏k Grzegorz Konkel,
por. ¸ukasz Mandziukiewicz, kpr. Grzegorz Janiszewski,

– w imieniu Starosty Legionowskiego wiceprzewodniczàcy
Rady Powiatu Miros∏aw Kado,

– delegacja Rady Seniorów Gminy Wieliszew,
– delegacja Szko∏y Podstawowej im. Bronis∏awa Soko∏a w Ol-

szewnicy Starej,
– delegacje so∏ectw: Ka∏uszyn, Krubin, ¸ajski, Skrzeszew,

Sikory (wraz ze Stowarzyszeniem „Dolina Narwi”), Topo-
lina, Olszewnica Stara,

– w∏adz samorzàdowych Gminy Wieliszew i Parafii Wniebo-
wzi´cia NajÊwi´tszej Marii Panny w Chotomowie w sk∏a-
dzie: Wójt Gminy Pawe∏ Kownacki, radna Danuta Wrze-
siƒska, ksiàdz Miros∏aw GawryÊ,
UroczystoÊci zakoƒczy∏ koncert pieÊni patriotycznych

w wykonaniu nieocenionego Wojciecha Bardowskiego
wspomaganego przez narratork´ Zofi´ Paczóskà.

nn OKW

18. PRZE¸OMOWA BITWA W HISTORII ÂWIATA
Zdaniem brytyjskiego polityka i dyplomaty Edgara D’Abernon’a bitwa
warszawska była jednà z osiemnastu przełomowych bitew w historii
Êwiata. Przywódca bolszewików Włodzimierz Lenin nazwał jà
„ogromnà pora˝kà” swoich sił. Zwyci´stwo strony polskiej pozwoliło
zachowaç niepodległoÊç odradzajàcej si´ Rzeczypospolitej, a tak˝e
przekreÊliło radzieckie plany ofensywy na Europ´ Zachodnià oraz
plany rozp´tania mi´dzynarodowej rewolucji. Z uwagi na ówczesnà
krytycznà sytuacj´ oddziałów Wojska Polskiego, u progu
spodziewanej przez wielu kl´ski z ràk nacierajàcej na Warszaw´ Armii
Czerwonej, a tak˝e póêniejsze próby umniejszenia przez przeciwników

Piłsudskiego roli Marszałka i jego obozu w wygranej, bitwa zwana
jest te˝ Cudem nad Wisłà – na wzór Cudu nad Marnà z 1914 r., kiedy
to siły francuskie nieoczekiwanie odrzuciły wojska niemieckie
z przedpola Pary˝a. Jak podkreÊla cz´Êç historyków, równie˝
okreÊlenie Bitwa Warszawska nie jest właÊciwym, bowiem to nie
Warszawa była głównym celem wojsk sowieckich, nie spadł na nià
˝aden pocisk, a działania wojenne prowadzone były
na przestrzeni 450 km (od Włodawy na południu po Działdowo
na północy), kluczowà zaÊ rol´ odegrał manewr Wojska Polskiego
oskrzydlajàcy Armi´ Czerwonà wyprowadzony znad Wieprza
16 sierpnia 1920, przy jednoczesnym zwiàzaniu głównych sił

bolszewickich na przedpolach Warszawy. Za twórc´ tego planu uznaje
si´ szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Tadeusza
Rozwadowskiego, zaÊ za wykonawc´ Naczelnego Wodza Józefa
Piłsudskiego. W celu upami´tnienia wydarzenia rozstrzygajàcy dzieƒ
bitwy przypadajàcy na 16 sierpnia połàczono z obchodzonym dzieƒ
wczeÊniej dniem Wniebowzi´cia NajÊwi´tszej Maryi Panny, Królowej
Korony Polskiej, ustanawiajàc jednoczeÊnie dat´ 15 sierpnia Âwi´tem
Wojska Polskiego. Konflikt zbrojny pomi´dzy Rzeczàpospolità Polskà
a Rosyjskà Federacyjnà Socjalistycznà Republikà Radzieckà, toczàcy si´
w latach 1919-1920, zakoƒczyło 18.03.1921 r. podpisanie traktatu
pokojowego w Rydze. nn

TTrroocchh´́  hhiissttoorriiii
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„„AAcchh,,  cczzeeggoo  ssii´́  nniiee  rroobbii  ddllaa  sszzttuukkii!!””
Plenerowy Festiwal Filmowy imienia Andrzeja
Kondratiuka zrealizowany przez Powiatowà
Instytucj´ Kultury w Legionowie dobieg∏ koƒca. 

Ostatniego wieczoru w malowniczym otoczeniu Jeziora
Wieliszewskiego widzowie obejrzeli nostalgiczny „Pami´t-
nik Andrzeja Kondratiuka”. Wisienkà na torcie by∏o na-
grane specjalnie dla widzów Festiwalu filmowe wspomnie-
nie Igi Cembrzyƒskiej o ukochanym m´˝u, poprzedzone
osobistym wst´pem aktorki Bo˝eny Stachury, która zreali-
zowa∏a ów materia∏.

Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie bardzo dzi´-
kuje prowadzàcej festiwalowe rozmowy Magdalenie Felis
oraz goÊciom specjalnym: Ajce Tarasow, Maciejowi ¸ucza-
kowi, Bo˝enie Stachurze i Idze Cembrzyƒskiej, a tak˝e Po-
wiatowi Legionowskiemu jako wspó∏organizatorowi oraz
partnerom: Miastu i Gminie Serock, Gminie Wieliszew, Gmi-
nie Niepor´t, Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku,
OÊrodkowi Kultury w Wieliszewie, Kompleksowi Rekreacyj-
no-Wypoczynkowemu Niepor´t-Pilawa, ekipie Kina Objaz-
dowego Ostrówek, Klubowi Mila w Zegrzynku oraz panu W∏o-
dzimierzowi SkoÊkiewiczowi z Serocka. nn E. Listkowska 

Nowe otwarcie w Gminnym
Centrum Kultury w Łajskach 
––  zzaappiissyy  oodd  11  wwrrzzeeÊÊnniiaa,,  ssttaarrtt  2288  wwrrzzeeÊÊnniiaa!!
ZZ ddnniieemm 2288  wwrrzzeeÊÊnniiaa 22002200  rr..,,  ppoo bblliisskkoo
ppóó∏∏rroocczznneejj  pprrzzeerrwwiiee,,  pprrzzyywwrraaccaammyy
ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊçç  kkuullttuurraallnnàà  ww bbuuddyynnkkuu
GGmmiinnnneeggoo  CCeennttrruumm  KKuullttuurryy
ww ¸̧aajjsskkaacchh..  

Z uwagi na trwajàcà epidemi´, w trosce o bezpieczeƒstwo
u˝ytkowników i pracowników GCK, zmuszeni byliÊmy
do cz´Êciowej reorganizacji dotychczasowej formu∏y dzia-
∏alnoÊci, wprowadzajàc re˝im sanitarny, mniej liczebne gru-
py, obowiàzkowe zapisy i obs∏ug´ formalnoÊci drogà inter-
netowà. Nowe zasady nie oznaczajà spadku atrakcyjnoÊci
oferty – wÊród 20 sekcji zainteresowaƒ, które czekajà
na mieszkaƒców Gminy Wieliszew, pojawià si´ nowoÊci, ta-
kie jak akademia musicalowa, nauka gry na flecie po-
przecznym oraz warsztaty kreatywne (zaj´cia cyrkowe, na-
ukowe i manualne).

Zaj´cia grupowe i indywidualne w nowym semestrze or-
ganizowane b´dà w Êcis∏ym re˝imie sanitarnym pozytyw-
nie zaopiniowanym przez Powiatowego Paƒstwowego In-
spektora Sanitarnego w Legionowie. Oznacza to mniej li-
czebne grupy uczestników oraz dodatkowe Êrodki ochrony
(dezynfekcja ràk, maseczki ochronne poza salami zaj´ç,
pomiar temperatury cia∏a, ograniczony dost´p do budyn-
ku dla opiekunów – szczegó∏y w regulaminie dost´pnym
na stronie www.ok.wieliszew.pl). Zaj´cia indywidualne, któ-
re od marca realizowane by∏y w formule on-line, zaÊ
w czerwcu zosta∏y cz´Êciowo wznowione w budynku GCK,
odbywaç si´ b´dà w formule mieszanej.

Do bezpiecznej obs∏ugi u˝ytkowników przystosowano
równie˝ pomieszczenia biurowe (z wydzielonymi strefami
biurowà i interesanta), które od wrzeÊnia b´dà si´ mieÊci-
∏y w dawnych pomieszczeniach tzw. „kawiarenki”, bezpo-
Êrednio przy wejÊciu do budynku. By ograniczyç kontakt
mi´dzy osobami w budynku GCK, zapisy na wszystkie za-
j´cia oraz obs∏uga formalnoÊci prowadzone b´dà WY¸ÑCZ-
NIE internetowo poprzez serwis www.strefazajec.pl,
na którym udost´pniony zosta∏ równie˝ system szybkich
p∏atnoÊci za zaj´cia. Wszystko w trosce o bezpieczeƒstwo
tak u˝ytkowników, jak i pracowników OÊrodka Kultury
w Wieliszewie. Prosimy o Paƒstwa wyrozumia∏oÊç i zapra-
szamy!

NNOOWWOOÂÂCCII::
• Nauka gry na flecie poprzecznym – zaj´cia indywidu-

alne oraz metodà Suzuki dla dzieci od 5 lat (i rodziców)
w GCK w ¸ajskach. Prowadzenie Przemys∏aw Marcy-
niak (flecista, dyrygent, aran˝er, akredytowany nauczy-
ciel fletu poprzecznego Beznutowà Metodà J´zyka Oj-
czystego dr Shinichi Suzuki ESA, European Suzuki As-
sociation). Spotkanie organizacyjne w drugiej po∏owie
wrzeÊnia!

• Warsztaty kreatywne – grupowe zaj´cia cyrkowe, nauko-
we i manualne w GCK w ¸ajskach, prowadzenie El˝bie-

ta Sikorska. Zaj´cia pokazowe w drugiej po∏owie wrze-
Ênia!

• Akademia Musicalowa Dell Arte – zaj´cia aktorskie, wo-
kalne i taneczne dla dzieci i m∏odzie˝y od 7 lat w GCK
w ¸ajskach/Sali Klenczona w Wieliszewie. Zapisy i p∏at-
noÊç u instruktorów (tel. 512 257 201): Karina Warnel,
Agnieszka Kruczek, Magdalena Redo, Milena Kowalczuk.

DDOOTTYYCCHHCCZZAASSOOWWEE  SSEEKKCCJJEE::
• Ceramika artystyczna – zaj´cia grupowe, prowadzenie

Joanna Szymaƒska-Wajer
• R´kodzieło artystyczne – zaj´cia dla dzieci w wieku 4-

8 lat, prowadzenie Anna Rakowska-Sitek
• Rysunek i malarstwo – zaj´cia w grupach wiekowych (5-

20 lat), prowadzenie Anna Rakowska-Sitek
• Modelarstwo lotnicze – zaj´cia w grupach wiekowych,

prowadzenie Waldemar Paku∏a
• Nauka gry na gitarze – zaj´cia indywidualne, prowadze-

nie Miko∏aj Zwoliƒski
• Nauka gry na perkusji – zaj´cia indywidualne w GCK

w ¸ajskach, prowadzenie Piotr Ciemieniewski
• Nauka gry na pianinie/fortepianie – zaj´cia indywidu-

alne w GCK w ¸ajskach, prowadzenie Katarzyna Igna-
ciuk

• Warsztaty wokalne – zaj´cia indywidualne i grupowe,
prowadzenie Miko∏aj Zwoliƒski

• Teatr dla dorosłych – zaj´cia grupowe, prowadzenie Wa-
lentyna Sobikowska-Janiszewska

• Rytmika dla dzieci – zaj´cia grupowe dla dzieci w wie-
ku 3-5 lat, prowadzenie Bo˝ena Grunwald

• Taniec nowoczesny – zaj´cia grupowe, prowadzenie Ka-
rina Warnel

• Taniec dla dorosłych – zaj´cia grupowe, prowadzenie Ka-
rina Warnel

• IMAGO TEAM – zaj´cia grupowe w ramach zespo∏u ta-
necznego (jazz, modern jazz, taniec wspó∏czesny), pro-
wadzenie: Karina Warnel

SSEEKKCCJJEE  GGOOÂÂCCIINNNNEE::
• Balet – zaj´cia grupowe w hali sportowej w Wieliszewie,

zapisy i p∏atnoÊç u instruktor Ma∏gorzaty Harmaciƒskiej
– tel. 510 757 126

• J´zyk angielski dla dzieci (szko∏a j´zykowa Art-Project)
– zaj´cia grupowe w GCK w ¸ajskach. Zapisy i p∏atnoÊç
pod tel. 22 774 45 82, kom. 501 826 323. Wi´cej infor-
macji www.art-project.pl

• Happy Dance z Beatà Dyrdà – zaj´cia grupowe w GCK
w ¸ajskach. Zapisy i p∏atnoÊç – tel. 508 261 571.

• Teatr Muzyczny Pod Pretekstem – zaj´cia grupowe dla
m∏odzie˝y od lat 16 i doros∏ych w GCK w ¸ajskach/Sali
Klenczona w Wieliszewie. Prowadzenie Karina Warnel
– tel. 512 257 201.

Szczegó∏y oferty: www.ok.wieliszew.pl (zak∏adka SEKCJE
GCK). Zapraszamy! nn OKW

Prace remontowe w Gminnym Centrum Kultury w ¸ajskach
dobiegajà koƒca. Przez ostatnie tygodnie nasza „kawiarenka”
przesz∏a ma∏à rewolucj´. Po ustawieniu Êcian dzia∏owych, któ-
re wyznaczy∏y podzia∏ nowych pomieszczeƒ, wn´trza pomalo-
wano, zmodernizowana zosta∏a instalacja niskopràdowa oraz
sieç teleinformatyczna. Kluczowym dla zmiany uk∏adu funk-
cjonalnego by∏o ustawienie nowych przegród ze szk∏a harto-
wanego wraz ze szklanymi drzwiami, które oddzieli∏y stref´ biu-
rowo-administracyjnà od punktu obs∏ugi u˝ytkowników GCK.

Wszystko po to, by przygotowaç budynek do nowego roku kul-
turalnego, którego poczàtek zbli˝a si´ wielkimi krokami. No-
we biuro b´dzie spe∏nia∏o obowiàzujàce wytyczne sanitarno-
-epidemiologiczne, do których dostosowujemy równie˝ ca∏y bu-
dynek Gminnego Centrum Kultury w ¸ajskach. Oddzielenie
pomieszczeƒ biura i kasy od strefy u˝ytkownika umo˝liwi ko-
rzystanie z nich w warunkach optymalnych i bezpiecznych tak
dla pracowników, jak i u˝ytkowników. Zwieƒczeniem prowadzo-
nych prac b´dzie adaptacja dotychczasowych pomieszczeƒ biu-
rowych na pracowni´ muzycznà.W nowym lokum znajdà miej-
sce wszystkie obecne i nowe sekcje muzyczne: pianina/forte-
pianu, perkusji, gitary, zaj´cia wokalne, chór, zespó∏ muzyczny
oraz nowoÊç – nauka gry na flecie poprzecznym!

Prace prowadzone sà z wykorzystaniem dofinansowania ze
Êrodków programu „Infrastruktura Domów Kultury” Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzàcych z Funduszu
Promocji Kultury. nn OKW

DDoobbiieeggaa  kkooƒƒccaa  rreemmoonntt
ww GGCCKK  ww ŁŁaajjsskkaacchh

Dofinansowano ze Êrodków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzàcych z Funduszu
Promocji Kultury

Stan przed
rozpocz´ciem
prac

i po remoncie
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„„BBiieeggaaçç,,  sskkaakkaaçç,,  llaattaaçç,,  pp∏∏yywwaaçç..  WW ttaaƒƒccuu
ww rruucchhuu  wwyyppoocczzyywwaaçç””..  DDoo ppaammii´́ttnniikkaa
mm∏∏ooddeeggoo  zziieellaarrzzaa  mmoo˝̋nnaa  ddoorrzzuucciiçç
jjeesszzcczzee  ss∏∏oowwoo  uucczzyyçç,,  bboo  nnaauukkaa
wwpplleecciioonnaa  ww zzaabbaaww´́  ii ooddppoocczzyynneekk
zzaawwsszzee  pprrzzyynnoossii  rreezzuullttaattyy..  AA ggddzziiee,,  jjaakk
nniiee  nnaa ppllaa˝̋yy  nnaajjlleeppiieejj  uucczzyyçç  ssii´́
oo bbeezzppiieecczzeeƒƒssttwwiiee  nnaadd wwooddàà..
„Z uwagi na czas pandemii mieszkaƒcy naszego powiatu szu-
kajà miejsc na wypoczynek letni czy weekendowy nad wo-

dà, dlatego wa˝ne jest, aby w trakcie ich pobytu na pla˝ach
przypomnieç par´ kluczowych zasad bezpieczeƒstwa na wo-
dzie oraz u˝ytkowania pla˝y” – t∏umaczy Anna Brzeziƒska
-radna Sejmiku Wojewódzkiego, z której inicjatywy odby∏
si´ cykl imprez „Lato nad Zegrzem”.

Wydarzenie na pla˝ach Zalewu Zegrzyƒskiego objà∏ ho-
norowym patronatem Marsza∏ek Województwa Mazowiec-
kiego Adam Struzik, a wspó∏organizatorami byli: Legionow-
ski WOPR, Starostwo Powiatowe w Legionowie, gminy: Wie-
liszew, Serock, Niepor´t, Komisariat Rzeczny Policji,
Fundacja RESCUEHOUSE i Polskie Radio „Czwórka”.

W letnie weekendy na pla˝ach w Serocku, Niepor´cie

i w Wieliszewie mo˝na by∏o obejrzeç pokaz pierwszej po-
mocy i pozorowanà akcj´ ratunkowà z u˝yciem liny. Dzieci
i doroÊli mogli nauczyç si´ p∏ywaç na deskach SUP
pod okiem instruktorów, jak równie˝ wys∏uchaç zasad bez-
piecznego wypoczynku nad wodà. Na m∏odszych czeka∏ po-
pcorn, wata cukrowa, dmuchany zamek i zje˝d˝alnia, warsz-
taty taneczne, konkursy z nagrodami. Na wieliszewskiej pla-
˝y odby∏y si´ dodatkowo Zawody Pla˝owe o Puchar Wójta
Wieliszewa. Do koƒca wakacji zaplanowane sà jeszcze dwie
imprezy. 29 sierpnia na pla˝y w Serocku, a 30 sierpnia w Nie-
por´cie.

nn

SK¸ON TU¸OWIA Z PRZEJÂCIEM DO POZYCJI POMPKI
1. Zajmij pozycj´ stojàcà,

rozstawiajàc stopy
na szerokoÊç bioder. 

2. Nachyl si´ i ułó˝ dłonie
na podło˝u dokładnie
na wprost stóp.
PrzenieÊ Êrodek
ci´˝koÊci ciała na r´ce
i przesuƒ si´ do przodu
tak, aby r´ce znalazły
si´ na wysokoÊci głowy. 

3. Usztywniaj mi´Ênie
tułowia, napinaj
mi´Ênie poÊladków. Nie
uginaj pleców. 

4. Ciało powinno tworzyç
lini´ prostà od barków
do stóp. Wróç
do pozycji wyjÊciowej. 

Zaanga˝owane mi´Ênie:
brzuch, mi´Ênie
naramienne, Êci´gna udowe, tricepsy

POMPKI Z WIOS¸OWANIEM
1. Przyjmij pozycj´

do pompek,
z r´kami mocno
postawionymi
na podło˝u
bezpoÊrednio
pod twoimi
barkami. 

2. Usztywnij mi´Ênie
tułowia i ugnij
łokcie,
opuszczajàc ciało
jak najbli˝ej
podło˝a tak, aby
znajdowało si´
bardzo blisko
ziemi.

3. Zatrzymaj 2–3 sekundy. Nast´pnie unieÊç ciało do góry, nie
prostujàc przy tym całkowicie ramion. 

4. UnieÊ jednà dłoƒ z podło˝a i skieruj łokieç za plecy. Powtórz
na druga r´k´.

Zaanga˝owane mi´Ênie: mi´Ênie piersiowe, tricepsy, mi´Ênie
naramienne

WIOS¸OWANIE HANTLAMI 
1. Staƒ ze stopami

rozstawionymi na szerokoÊç
barków, trzymajàc hantle
w obu dłoniach. 

2. Lekko ugnij kolana i pochyl
si´ w pasie
z wyprostowanymi plecami.
Hantle niech zawisnà
na całkowicie
wyprostowanych ramionach.

3. Napnij mi´Ênie pleców, ugnij
ramiona i podnieÊ oba hantle
do klatki piersiowej. 

4. Utrzymaj w pozycji górnej
przez sekund´, nast´pnie
opuÊç hantle do pozycji
wyjÊciowej. 

Zaanga˝owane mi´Ênie: plecy,
bicepsy, barki, brzuch.

Wszystkie çwiczenia mo˝esz
wykonywaç np. w 3 seriach
po 6–8 powtórzeƒ.

ååwwiicczz  rraazzeemm  zz  nnaammii!!

Nauka na pla˝y – Lato nad Zegrzem



Otuli∏a si´ lodem tak, ˝e przesz∏y jà dreszcze, by
po chwili doznaç uczucia przejÊcia z piek∏a do raju.
Na punktach z niczego si´ tak nie cieszy∏a, jak
z zimnego arbuza i coli. Po ka˝dorazowym
ch∏odzeniu i odpoczynku nast´powa∏o ponowne
wbiegni´cie do bram piekie∏ i przemierzanie
koszmarnie goràcej trasy. A ta, jak
na ultramaratonk´ – Patrycj´ Bereznowskà
przysta∏o – musia∏a byç bardzo d∏uga. 

Wieliszewianka po raz kolejny wygra∏a morderczy bieg,
pokazujàc, ˝e spokojem, opanowaniem i ci´˝kà pracà mo˝-
na pokonaç nawet wielokrotnego zwyci´zc´ Portugal 281
Ultramaraton.

Po tym, jak utytu∏owany biegacz nie pomóg∏ jej na tra-
sie i nie wskaza∏ kierunku, nie podda∏a si´, tylko par∏a
do przodu niczym maszyna, plasujàc si´ na pierwszym
miejscu wÊród kobiet, a w kategorii open da∏a si´ wyprze-
dziç tylko dwóm biegaczom.

Bieg, który odbywa si´ pod koniec lipca na cudownie ma-
lowniczej, ale i potwornie upalnej ziemi, gdzie tempera-
tury przekraczajà 40 stopni, by∏ dla Patrycji jednym z tych
najpi´kniejszych. „W ogóle nie jestem zm´czona” – mó-

wi∏a na lotnisku grupce osób, które przyjecha∏y przywitaç
mistrzyni´ po powrocie.

Kiedy zapytano jà o najbli˝szy zaplanowany bieg, odpo-
wiedzia∏a – Ultramaraton Powstaƒca. A ˝e co zaplanuje,
to robi, zatem wystartowa∏a i znowu wygra∏a.

Zdj´cia z biegu i z trasy: Agnelo Quelhas. Wszelkie prawa
do zdj´ç zachowane dla ©Agnelo Quelhas Photography nn
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Kolejna wygrana Patrycji
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HHeerroonn  TTeeaamm

Kilkudziesi´ciu mieszkaƒców gmin sàsiadujàcych z Jezio-
rem Zegrzyƒskim wzi´∏o udzia∏ w kursach ˝eglarskich.
W lipcu i sierpniu m∏odzie˝ i doroÊli z gmin: Wieliszew, Dà-
brówka, Niepor´t, Jab∏onna, Radzymin, Serock i Legiono-
wo mieli mo˝liwoÊç wzi´cia udzia∏u w dwóch turnusach kur-
su koƒczàcego si´ egzaminem na patent ˝eglarza jachto-
wego.

Pierwszy z nich zorganizowany zosta∏ przez Stowarzysze-
nie „M∏odzi dla Rozwoju eMka” i wspó∏finansowany w ra-
mach projektu „Wiatr w ˝agle rozwoju gospodarczego ob-
szaru LGD Zalew Zegrzyƒski”. Sierpniowy cykl spotkaƒ do-
finansowa∏ natomiast Zwiàzek Gmin Zalewu Zegrzyƒskiego.
Zaj´cia teoretyczne i praktyczne poprowadzili instrukto-
rzy ze Szko∏y ˚eglarstwa „Magellan” w Niepor´cie. nn

Przedostatni weekend sierpnia przejdzie do historii pod
znakiem rowerowych zmagaƒ. Zawodnicy Wieliszew Heron
Team wzi´li udzia∏ w wymagajàcych wyÊcigach. Czworo
mi∏oÊników jazdy MTB: Magdalena Dobrowolska, Miko∏aj
Mazur,Artur Sienkiewicz oraz Przemys∏aw Nowak zdoby∏o
szczyt Ânie˝ki - królowej Karkonoszy w 30. Uphill Race
Ânie˝ka. Natomiast dwójka Êmia∏ków, Dorota Or∏owska oraz
Jacek Witeska, pokona∏a tras´ Ba∏tyk-Bieszczady Tour jadàc
non stop ponad 1000 km.
Gratulujemy wyników. nn

W kulturach ca∏ego Êwiata, od niepami´tnych cza-
sów, ludzie w podesz∏ym wieku byli obdarzani szacun-
kiem i czcià – jako ludzie bardziej doÊwiadczeni i mà-
drzejsi. Byli doradcami, wzorami do naÊladowania,
przewodnikami w zawirowaniach ̋ ycia, êród∏em wie-
dzy, màdroÊci i tradycji. StaroÊç i m∏odoÊç, te dwie
pierwotne i przeciwstawne si∏y, uzupe∏nia∏y si´ wza-
jemnie. StaroÊç zapewnia∏a spokój, màdroÊç i opano-
wanie, m∏odoÊç – energi´, ˝ywio∏owoÊç i dynamik´. Obecnie powszech-
nie uwa˝a si´, ˝e te odwieczne archetypy uleg∏y odwróceniu, ˝e w dzi-
siejszych czasach panuje kult m∏odoÊci, który ludzi starszych spycha
na dalszy plan. Czy tak by∏o i jest naprawd´? Odpowiedê nie jest jed-
noznaczna, ka˝dy przypadek wymaga zapewne indywidualnej anali-
zy. Ale niepodwa˝alnym faktem jest to, ˝e ludzie starsi byli i sà fascy-
nujàcà skarbnicà ˝yciowej wiedzy. Dlatego szczególnie mocno chcia∏-
bym zwróciç uwag´ wszystkich Czytelników na wspania∏à ksià˝k´
Justyny Dàbrowskiej „Mi∏oÊç jest warta starania. Rozmowy z Mistrza-
mi”.

Justyna Dàbrowska – psycholog, psychoterapeutka, dziennikarka
– zadaje swoim Mistrzom fundamentalne pytania o to, co w ˝yciu naj-
wa˝niejsze, skàd czerpià pogod´ ducha i witalnoÊç. Rozmowa z dru-
gim cz∏owiekiem to jej zawód, pasja i sposób na przekraczanie samot-
noÊci. Umie s∏uchaç, a rozmówcy to doceniajà. Pisarka Ma∏gorzata Rej-
mer powiedzia∏a: „Z unikalnym wyczuciem i wra˝liwoÊcià Justyna
Dàbrowska zabiera swoich rozmówców na w´drówk´ po Êcie˝kach ˝y-
cia, ˝eby spróbowaç dotrzeç do punktu, którego wszyscy wcià˝ szuka-
my – odpowiedzi na pytania, po co i dlaczego przyszliÊmy na ten Êwiat.
Dla dziennikarzy – znakomita szko∏a warsztatu. Dla czytelników – pi´k-
ny podr´cznik ˝ycia. Niezapomniana ksià˝ka”.

W gronie rozmówców Justyny Dàborowskiej znaleêli si´ wspaniali
profesorowie, artyÊci, myÊliciele, naukowcy: Kazimierz Kutz, Danuta
Szaflarska, Henry Z. Lothane, Magdalena Fikus, Joanna Gomu∏ka,An-
drzej Mencwel, Edward Pa∏∏asz, Karol Modzelewski, Zofia Rosiƒska,
Zygmunt Bauman,Aleksandra Jasiƒska-Kania, Irena Hausmanowa-Pe-
trusewicz, Tadeusz Dominik, Danuta Cirliç-Straszyƒska, Ryszard Ho-
rowitz, Micha∏ G∏owiƒski, Anna Przedpe∏ska-Trzeciakowska, Andrzej
Strumi∏∏o, Hanna Âwida-Ziemba,Tadeusz Rolke,Wanda Wi∏komirska,
Piotr Matywiecki, Krystyna Starczewska, Jerzy Jedlicki. Ka˝dy z nich
zdaje si´ powtarzaç s∏owa Hanny Krall – „spieszmy si´ màdrze ˝yç”.
Trzeba wspomnieç, ˝e jeden z Mistrzów, Piotr Matywiecki, by∏ goÊciem
Biblioteki w ¸ajskach w 1999 roku.

„Mi∏oÊç jest warta starania” to wspania∏a, pi´kna i màdra ksià˝ka.
Mo˝na do niej wracaç wielokrotnie, otwieraç w losowym miejscu
i za ka˝dym razem odkrywaç coÊ nowego, intrygujàcego, pouczajàce-
go, szukaç impulsu do zastanowienia i inspiracji do zmiany czegoÊ
w swoim ˝yciu. Z ka˝dej rozmowy emanuje spokój i wyciszenie, któ-
re udzielajà si´ tak˝e Czytelnikowi. Wspania∏y wiek Mistrzów w po-
∏àczeniu z bogatym, cz´sto traumatycznym doÊwiadczeniem ̋ yciowym
(wi´kszoÊç z nich doÊwiadczy∏a tragedii II wojny Êwiatowej), daje im
dystans spojrzenia na sens ˝ycia, Êmierci, przemijania, staroÊci, m∏o-
doÊci, mi∏oÊci, religii. Jak radzi Zygmunt Bauman: „Tyle jest sensu w ˝y-
ciu, ile potrafimy w nie wlaç. Ani grama wi´cej, ani grama mniej”.
Z kolei Henry Z. Lothane dodaje: „Cz∏owiek musi siebie samego ko-
chaç, by móc kochaç kogoÊ innego i przyjàç od kogoÊ innego mi∏oÊç”.
Kazimierz Kutz ostrzega: „˚ycie jest strasznà udr´kà. M´czarnià. ˚e-
by coÊ zrobiç, trzeba si´ strasznie nam´czyç, ˝eby znaleêç swoje miej-
sce, ˝eby jakoÊ siebie okreÊliç.To jest m´ka. Ca∏a sztuka polega na tym,
jak t´ m´k´ prze˝yç. To przecie˝ chwila jest to nasze ca∏e ˝ycie”. Na-
tomiast Wanda Wi∏komirska mówi: „Nie znam uczucia nienawiÊci.Wie-
rz´ w pozytywne myÊlenie.To naprawd´ zmienia cz∏owieka na pocze-
kaniu. OczywiÊcie sà sprawy naprawd´ wstrzàsajàce. Ale nawet wów-
czas mo˝na chocia˝ spróbowaç si´ nie poddawaç… Wiem, ˝e z∏o istnieje,
ale jak ktoÊ p∏acze, to ja bym natychmiast chcia∏a otrzeç te jego ∏zy”.

Ile osób, tyle odpowiedzi na ˝ycie! Wy∏uskiwanie tych uniwersal-
nych màdroÊci z rozmów daje du˝à satysfakcj´. Co najwa˝niejsze, ka˝-
dy z Mistrzów wcià˝ pracowa∏ zawodowo lub umys∏owo i kocha∏ swo-
jà prac´. Mia∏ mnóstwo planów, zamierzeƒ i pomys∏ów do zrealizowa-
nia. Niewyczerpana kreatywnoÊç czyni∏a ich m∏odymi psychicznie.

Na zakoƒczenie chcia∏bym zacytowaç s∏owa jednego z Mistrzów, Je-
rzego Jedlickiego, które szczególnie zapadajà w pami´ç: „A przecie˝
to, co naprawd´ w ˝yciu wa˝ne, to prawdziwe prze˝ycia. G∏´bokie, au-
tentyczne, nurtujàce cz∏owieka przez d∏ugi czas: mi∏oÊç, przywiàzanie,
pasje poznawania Êwiata i rozumienia bliskich ludzi. A z tym wià˝e
si´ trud i niepokój, ból i przera˝enie – dodajmy – czasami te˝. Bo ni-
czego, co cenne, nie dostaje si´ za bezcen”.

Recenzj´ t´ dedykuj´ pami´ci Andrzeja Chrzanowskiego z Mazur.
nn  Piotr K.

Justyna Dàbrowska, Mi∏oÊç jest warta starania. Rozmowy z Mistrzami,Wyd.Agora,Warszawa 2019
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Red. – Wg jednego ze wschodnich przys∏ów,
kiedy uczeƒ jest gotowy – zjawia si´ mistrz.
Co by∏o pierwsze w Pani przypadku: w∏asne
zainteresowanie si´ sztukà czy inspiracja
z zewnàtrz? 
J.D. – Na pewno moja wewn´trzna droga.
Odkàd pami´tam, ka˝de wolne miejsce by-
∏o dla mnie przestrzenià do tworzenia. Gdy
chodzi∏am do szko∏y, to cz´sto nie potrafi∏am
skupiç si´ na tym, co mówi nauczyciel, tyl-
ko rysowa∏am. Tych moich „bazgro∏ów” by-
∏o w zeszytach wi´cej ni˝ tego, co robiliÊmy
na lekcji. Pewnego razu podczas religii
ksiàdz wzià∏ mój zeszyt i pokaza∏ go swoje-
mu przyjacielowi Feliksowi Paszkowskiemu.
Pan Feliks by∏ artystà malarzem. I tak za-
cz´∏a si´ przyjaêƒ mi´dzy mnà a nestorem
∏ódzkich plastyków. Na ostatnim pi´trze ka-
mienicy mia∏ ogromnà pracowni´, w której
pozwala∏ mi malowaç. Podarowa∏ mi pierw-
sze farby olejne i pierwszà kaset´. Sta∏ si´
takim moim przyszywanym dziadkiem.
A gdy podros∏am, zaczà∏ mnie zabieraç
na wspólne malowanie koÊcio∏ów, bo tym si´
g∏ównie zajmowa∏. Przy nim pozna∏am taj-
niki rzemios∏a artystycznego, umiej´tnoÊci,
które rzadko kiedy zdobywa si´ w szkole. Na-
uczy∏am si´ poz∏otnictwa, malarstwa Êcien-
nego, radzenia sobie z wielkimi przestrze-
niami. Chodzi∏am te˝ na zaj´cia do Pani Ma-
rii Kulisiewicz, do ¸ódzkiego Domu Kultury.
Zarówno ona, jak i Pan Paszkowski byli
wspania∏ymi pedagogami. Potem zacz´∏am
nauk´ w liceum plastycznym, a nast´pnie

studia w ¸ódzkiej Wy˝szej Szkole Sztuk
Pi´knych. Czas, który sp´dzi∏am w ¸odzi, by∏
cudownym okresem. Wydawa∏o mi si´, ˝e
wszyscy malujà. ˚e Êwiat si´ tylko z tego
sk∏ada.

Mia∏a Pani wsparcie bliskich?
Tak. Nie posiadam artystycznych korzeni
(tzn. nikt nie zajmowa∏ si´ tym zawodowo)
– to by∏ zwyczajny dom. Ale rodzina bardzo
wspiera∏a mnie w moich dzia∏aniach. Nikt
nie sugerowa∏, ˝e mo˝e istniejà praktyczniej-
sze zawody ni˝ malarstwo. JeÊli dla mnie ono
by∏o wa˝ne, to znaczy∏o, ˝e jest wa˝ne.

Co by∏o póêniej?
Gdy przeprowadzi∏am si´ do Legionowa,
moje ̋ ycie zmieni∏o si´ o 180 stopni.Wypa-
d∏am ze Êrodowiska artystycznego, za∏o˝y-
∏am rodzin´. Gdy dzieci doros∏y, moje kole-
˝anki i koledzy mieli ju˝ za sobà wiele lat
pracy. Zdobyte przeze mnie wczeÊniej do-
Êwiadczenia straci∏y racj´ bytu. Dlatego wy-
myÊli∏am, ˝e zostan´ grafikiem komputero-
wym. Uda∏o mi si´ nawiàzaç wspó∏prac´
z Agencjà Promocji Zieleni, Zwiàzkiem
Szkó∏karzy Polskich i firmà Clematis. Pro-
jektowa∏am katalogi roÊlin. Nie mam wy-
kszta∏cenia botanicznego, ale zacz´∏am
zg∏´biaç temat. I tak si∏à rzeczy roÊliny sta-
∏y si´ dla mnie wa˝ne.

PoÊwi´ca im Pani wiele uwagi w swoich
akwarelach… 

Fascynuje mnie ich ruch – powolny, ale nie-
ustanny. Zakotwiczone korzonkami ciàgle
kr´cà si´ za s∏oƒcem, za ksi´˝ycem. I jesz-
cze te kolory… Gdy przyjrzymy si´ z uwa-
gà np. granatowym p∏atkom clematisa, to za-
uwa˝ymy w nich te˝ odcienie zieleni i jakieÊ
inne dope∏niajàce kolory. Do tego jeszcze ak-
samitnoÊç p∏atków, ich przejrzystoÊç, p∏yn-
noÊç linii… A kiedy wpadnie weƒ s∏onecz-
ny promieƒ, kwiatowe kielichy ̋ arzà si´ we-
wn´trznym Êwiat∏em.Wi´dnàc i umierajàc,
przybierajà zachwycajàce secesyjne formy.

Maluje Pani te˝ widoki z okolicznych miej-
scowoÊci. Czy jest jakieÊ miejsce w Gminie
Wieliszew, do którego szczególnie lubi Pa-
ni wracaç?
Bardzo lubi´ Wieliszew, wszystkie te ∏àki, ta-
kie malownicze, z widokiem na koÊció∏.
W ogóle ka˝da miejscowoÊç w pobli˝u Wieli-
szewa jest niezwyk∏a ze wzgl´du na swojà bo-
gatà histori´. Nie potrafi∏abym ˝yç w jakim-
kolwiek miejscu, nie wiedzàc o nim nic. Po-
tykam si´ o t´ histori´, wr´cz jakbym ˝y∏a
z tym wszystkim, co by∏o przedtem.To jest tak
jak rozbudowana rodzina. Cz∏owiek poznaje
ludzi, ich domy rodzinne, postaci znaczàce dla
Polski. Ci ludzie chodzili tymi samymi Êcie˝-
kami co my i to jest takie wzruszajàce.

Od niedawna ∏àczy Pani malarstwo z kaligra-
fià…
Wszystko zacz´∏o si´ od tego, ˝e mia∏am
przygotowaç list w stylu osiemnastowiecz-
nym na zaj´cia edukacyjne w ¸azienkach
Królewskich. Zacz´∏am zg∏´biaç temat – za-
wsze szalenie zapalam si´ do wszystkiego,
co robi´. I zachwyci∏a mnie ta forma.To by-
∏a epoka bezznaczkowa, nie u˝ywano kopert,
listy by∏y wi´c sk∏adane w specjalny sposób.
Wys∏anie wiadomoÊci z Warszawy do Wene-
cji kosztowa∏o mniej wi´cej tyle, ile uszycie
kostiumu teatralnego. Zafascynowa∏a mnie
fizycznoÊç tego wszystkiego – inkausty,
ekrytuary, piecz´cie i to, jak si´ ostrzy pió-
ro. Zacz´∏am zbieraç stare listy, interesowaç
si´ rodzajami papieru, stylami pisma. Oka-
za∏o si´, ˝e to jest temat rzeka.

Mówi si´, ˝e z pisma cz∏owieka mo˝na wie-
le wyczytaç o nim samym. Czy osoba, która
zaczyna zajmowaç si´ kaligrafià i doskona-

li t´ umiej´tnoÊç, mo˝e dzi´ki temu rozwi-
jaç si´ wewn´trznie?
Od dawna w szko∏ach nie ma ju˝ lekcji ka-
ligrafii, ale kiedyÊ ludzie przechodzili solid-
nà nauk´ pod tym kàtem. Dobry nauczyciel
kaligrafii potrafi∏ tak przygotowaç ca∏à kla-
s´, ˝e wszyscy identycznie pisali. Taka by∏a
idea – nie indywidualizm, tylko dà˝enie
do idea∏u. MyÊl´ te˝, ˝e kiedy si´ kaligrafu-
je, to przecie˝ nie mo˝na pisaç byle czego.
Ja, ˝eby çwiczyç pismo, zacz´∏am szukaç po-
ezji. Malowa∏am np. tulipany czy bzy i do-
pisywa∏am coÊ o nich. Szukajàc wierszy w in-
ternecie, trafia∏am na wielu zapomnia-
nych, wspania∏ych poetów. W ten sposób
bliska sta∏a mi si´ te˝ poezja.Warto czasem
tak przystanàç, zastanowiç si´ nad s∏owem,
nad formà. Dlaczego omijaç pi´kno, gdy ono
staje nam na drodze?

Czy zechcia∏aby Pani na koniec przekazaç
jakàÊ z∏otà myÊl poczàtkujàcym malarzom,
grafikom, tym wszystkim, którzy dopiero od-
krywajà swoje zami∏owanie?
Czasem ktoÊ patrzy na moje akwarele i mó-
wi: „Ale ty masz talent”. A talent dobrze
mieç, oczywiÊcie, ale myÊl´, ˝e 60-70% tych
efektów, które potem widaç w obrazach, to
jest przede wszystkim praca. CoÊ wydaje si´
jakby od niechcenia rzucone na papier, ale
za tym stoi ogromne doÊwiadczenie, wiele
obserwacji. I zami∏owanie – musi byç mi∏oÊç
do tego, co si´ robi.

Pi´knie powiedziane. Serdecznie dzi´kuj´
Pani za rozmow´.
Dzi´kuj´.

nn Rozmawiała Sylwia Ciszyƒska
Jolanta Drozd malarka-akwarelistka,
ilustratorka. Swoje wczesne lata sp´dziła
w Łodzi. W 1977 roku sprowadziła si´
do Legionowa, gdzie mieszka do dziÊ.
Prowadzi studio graficzne Joligraf. Bierze
udział w plenerach krajowych
i mi´dzynarodowych. Jest autorkà wielu
obrazów przedstawiajàcych miejsca
na terenie powiatu legionowskiego
i Gminy Wieliszew, publikowanych m.in.
w lokalnych kalendarzach
i na pocztówkach. Prace Pani Jolanty
mo˝na znaleêç m.in. na stronie „Sekrety
sekretarzyka” na Facebooku.

RRoozzmmoowwaa  zz JJoollaannttàà  DDrroozzdd  –– mmaallaarrkkàà  ii aauuttoorrkkàà  oobbrraazzóóww
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Dlaczego omijaç
pi´kno, gdy staje
nam na drodze? 
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PPoowwsszzeecchhnnyy  SSppiiss  RRoollnnyy
Ju˝ wkrótce w ca∏ej Polsce rozpocznie si´ Powszechny Spis Rolny – obowiàzkowy dla ka˝dego u˝ytkownika
gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania zwiàzane z tym wa˝nym badaniem. 

• Kiedy odb´dzie si´ spis rolny? Spis rozpocznie si´ 1 wrze-
Ênia i potrwa 3 miesiàce, do 30 listopada 2020 r. Dane b´-
dà zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

• Kto musi si´ spisaç? Spisowi podlegajà faktyczni u˝ytkow-
nicy gospodarstw rolnych. Ka˝dy u˝ytkownik gospodarstwa
rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Oprócz informacji
o obowiàzku spisania si´ list b´dzie zawieraç wa˝ne infor-
macje potrzebne do logowania si´ w aplikacji spisowej. Dla-
tego to pismo nale˝y zachowaç a˝ do momentu spisania si´! 

• Jak si´ spisaç? W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 prze-
widziano trzy metody do wyboru.
Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej
w pierwszej kolejnoÊci powinni pomyÊleç rolnicy. Jest to me-
toda wygodna, poniewa˝ spisaç si´ mo˝na samodzielnie w do-
mu przez komputer lub telefon z dost´pem do Internetu,
w dogodnym dla siebie momencie. Dla rolników, którzy nie
posiadajà komputera lub telefonu z dost´pem do Interne-
tu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego
Punktu Spisowego.
JeÊli rolnik z jakichÊ wa˝nych powodów nie mo˝e lub nie chce
spisaç si´ przez Internet, powinien zadzwoniç na infolini´
spisowà (pod numer 22 279 99 99) i spisaç si´ przez telefon.

Rolnik, który nie skorzysta z ˝adnej z obu wspomnianych
opcji (Internet lub telefon), mo˝e spodziewaç si´ wizyty rach-
mistrza. Rolnicy powinni pami´taç, ˝e w takim przypadku
nie b´dà ju˝ mogli odmówiç udzielenia odpowiedzi i prze-
∏o˝yç tego na inny termin. Rachmistrzowie rozpocznà pra-
c´ 1 paêdziernika 2020 r.

• Dlaczego spis rolny jest potrzebny? Powszechny Spis Rolny
jest organizowany co 10 lat. Jako badanie obejmujàce wszyst-
kie gospodarstwa rolne w kraju jest jedynym êród∏em in-
formacji pozwalajàcym na ocen´ stanu polskiego rolnictwa.
Samym rolnikom wyniki spisu pozwolà oceniç zmiany w pro-
dukcji roÊlinnej i zwierz´cej majàce wp∏yw na op∏acalnoÊç
ich produkcji.

• Gdzie szukaç informacji? Podstawowym êród∏em informa-
cji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest strona interne-
towa https://spisrolny.gov.pl/. Warto te˝ na bie˝àco Êledziç
stron´ internetowà lub konta spo∏ecznoÊciowe (Facebook)
urz´du gminy oraz Urz´du Statystycznego w Warszawie.
Ponadto od 17 sierpnia 2020 r. wsparcie i pomoc uzyskamy,
dzwoniàc na infolini´ spisowà pod numer: 22 279 99 99.

• Wi´cej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl/
nn  

PZDR w Legionowie og∏asza nabór ch´tnych na szkolenie
podstawowe w zakresie stosowania Êrodków ochrony roÊlin
przy u˝yciu sprz´tu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych
Êrodków, z wyłàczeniem sprz´tu montowanego na pojazdach

szynowych oraz innego sprz´tu stosowanego w kolejnictwie.
Koszt udziału w szkoleniu wynosi: 
Szkolenie podstawowe – 120 zł brutto/os.

UWAGA! 
Szkolenie jest 2-dniowe. Obowiàzujà zapisy. ObecnoÊç obowiàzkowa.

Organizator: p. Alicja Zakrzewska:  tel. kom. 517 157 963

ZZaapprraasszzaammyy  nnaa  sszzkkoolleenniiee
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Nie wiesz, kiedy wystawiaç odpady?
Urzàd Gminy Wieliszew zach´ca
do zainstalowania w telefonie darmowej
aplikacji EVENIO, która w odpowiednim
czasie przypomni o terminie odbioru
odpadów.
Aplikacja EVENIO przeznaczona jest dla systemów Andro-
id (systemu wi´kszoÊci smartfonów i tabletów) oraz iOS (sys-
tem obs∏ugujàcy urzàdzenia Apple, w tym iPhone i iPad).
Mo˝na jà pobraç ze strony Google Play lub AppStore. Ko-
rzystanie z aplikacji jest ca∏kowicie bezp∏atne. Po zainsta-
lowaniu aplikacja poprosi nas o okreÊlenie naszej lokaliza-
cji: miejscowoÊci, ulicy i numeru domu oraz o informacj´,
czy mieszkamy w bloku czy w domku jednorodzinnym,
po czym Êciàgnie harmonogram odbioru Êmieci w naszym
rejonie.Wa˝nym udogodnieniem jest mo˝liwoÊç ustawienia
powiadomieƒ: mo˝emy okreÊliç, z jakim wyprzedzeniem apli-
kacja ma nas zaalarmowaç, ˝e zbli˝a si´ termin odbioru da-
nego rodzaju odpadów. Aplikacja EVENIO s∏u˝y równie˝
do komunikacji pomi´dzy Urz´dem Gminy a mieszkaƒca-
mi. Dzi´ki niej mo˝liwe b´dzie zg∏aszanie do Urz´du Gmi-
ny np. uszkodzonej drogi czy niedzia∏ajàcej latarni, a Urzàd
b´dzie móg∏ poinformowaç mieszkaƒców np. o zebraniach
so∏eckich czy zamkni´tej drodze.

EVENIO to nie tylko harmonogram odbioru odpadów, to
równie˝ zapowiedzi imprez kulturalnych i sportowych,
a tak˝e og∏oszeƒ Urz´du Gminy Wieliszew. 
Nie wszystko Ci´ interesuje? Masz mo˝liwoÊç wyboru
kategorii wydarzeƒ, z których chcesz otrzymywaç
powiadomienia.

DDooddaattkkoowwee  zzaalleettyy  aapplliikkaaccjjii  EEVVEENNIIOO  ttoo::
• wygodne przypominanie w formie prostego komunikatu;
• elastyczne ustalenie terminu i godziny otrzymywania przy-

pomnieƒ;
• bezp∏atne pobranie aplikacji i korzystanie z niej;
• brak reklam.

ZZaa ppoommooccàà  aapplliikkaaccjjii  EEVVEENNIIOO  mmoo˝̋eesszz  zzggłłoossiiçç::
• reklamacj´ nieodebranych odpadów;
• dzikie wysypisko odpadów;
• uszkodzony plac zabaw;
• awari´ oÊwietlenia;
• uszkodzenie nawierzchni;
• uszkodzenie bàdê brak znaku drogowego/latarni;
• inne.

nn

EEVVEENNIIOO  pprrzzyyppoommnnii  CCii
oo tteerrmmiinniiee  ooddbbiioorruu

ooddppaaddóóww




