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Kolejny
rok
dobiega
koƒca
Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia oraz
nadchodzàcy po nich Nowy Rok to
zawsze moment podsumowaƒ
i snucia planów na kolejne miesiàce.
Nie da si´ ukryç, ˝e mijajàcy rok by∏
prze∏omowym okresem, zupe∏nie
niepodobnym do poprzednich.
W posadach zachwia∏y si´ wartoÊci i zwyczaje jeszcze
do niedawna oczywiste, niepodwa˝alne – czas sp´dzany
w gronie najbli˝szych, szko∏a, praca, Êwiàteczne obyczaje pe∏ne serdecznej bliskoÊci. To wszystko nabra∏o innego charakteru. Obowiàzujàcym sta∏ si´ dystans. PrzestaliÊmy podawaç sobie r´ce, przytulaç swoich przyjació∏,
w autobusie czy koÊciele siadamy z daleka od innych, obawiamy si´ odwiedziç starszych rodziców czy dziadków…
Jaki b´dzie kolejny rok? To od nas zale˝y, czy to chwilowe oddalenie zamieszka z nami na sta∏e. Oby sta∏o si´,
chocia˝ nie∏atwym, to jedynie przejÊciowym etapem w budowaniu naszej ˝yciowej drogi oraz sprawdzianem, który
n
mimo potkni´ç zdamy celujàco.

Wiem, czym
oddycham
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fot. Piotr Mostowiec

Ulicami Gminy Wieliszew i Powiatu Legionowskiego przejecha∏ konwój samochodów i rowerzystów oznakowanych balonikami i plakatami z has∏em „STOP kolei, która dzieli!”.
Mieszkaƒcy chcieli w ten sposób zwróciç uwag´ na plany kolejowe, które, jeÊli dojdà do skutku, pociàgnà za sobà nieodwracalne, druzgoczàce zmiany spo∏eczne, ekonomiczne
i przyrodnicze.
Wi´cej na str. 7

fot. Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk
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••• INFORMATOR MIESZKA¡CA
••• URZÑD GMINY WIELISZEW
ul. Modliƒska 1
05-135 Wieliszew
gmina@wieliszew.pl
www.wieliszew.pl
••• BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ:
www.bip.wieliszew.pl
••• SEKRETARIAT
22 782 27 32
••• BIURO OBS¸UGI KLIENTA
22 690 71 00, 22 782 20 22
••• GOSPODARKA KOMUNALNA
22 774 57 59
••• GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GEODEZJA
I NIERUCHOMOÂCI
22 782 21 22
••• OCHRONA ÂRODOWISKA
22 782 22 32
••• PODATKI
22 782 20 80
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Grudniowa sesja Rady Gminy
Po raz kolejny przedstawiciele
gminnych w∏adz spotkali si´ w trybie
on line.
Regularne posiedzenia radnych oraz kierownictwa gminy
to jeden ze sposobów na sprawne koordynowanie lokalnych
przedsi´wzi´ç oraz pracy urz´du. Jednak, co równie wa˝ne, comiesi´czne sesje dajà te˝ mo˝liwoÊç szybkiego reagowania na pojawiajàce si´ problemy i sytuacje kryzysowe.
Z takim w∏aÊnie przypadkiem mieliÊmy do czynienia 3 grudnia br. w trakcie XXV sesji Rady Gminy Wieliszew. Radni
rozpatrzyli tego dnia m.in. projekty uchwa∏ dotyczàcych
wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi, wieloletnià
prognozà finansowà, a tak˝e zagospodarowaniem terenu
w Wieliszewie i Micha∏owie-Reginowie.
Jednak najwi´cej emocji wzbudzi∏o pochylenie si´
nad tematem projektów budowy linii kolejowych, prze-

cinajàcych tereny okolicznych miejscowoÊci. Rada Gminy jednog∏oÊnie przyj´∏a stanowisko, w którym wyrazi∏a
swój stanowczy protest wobec wspomnianych planów kolejowych oraz zignorowania propozycji rozwiàzania sprawy wyra˝onej w stanowisku Rady Gminy Wieliszew
nr 2/2020 z 25 lutego 2020 r. Rada Gminy Wieliszew zaapelowa∏a do organów odpowiedzialnych za ten projekt
o ponownà wnikliwà analiz´ koniecznoÊci realizacji tak
rujnujàcej teren Powiatu Legionowskiego i Gminy Wieliszew inwestycji. Stanowisko zosta∏o przekazane do najwa˝niejszych organów administracyjnych na poziomie krajowym i wojewódzkim, a tak˝e do przedstawicieli sàsiednich samorzàdów, organizacji pozarzàdowych oraz
do spó∏ki PKP PLK.
Wi´cej na temat dzia∏aƒ gminy zwiàzanych z projektami
linii kolejowych mo˝na znaleêç w artykule na str. 7.
n SC

Wieliszew wspiera finał

WOÂP wirtualnie

Fina∏ WOÂP odb´dzie si´ 31 stycznia 2021 roku. W zbiórk´, która dedykowana b´dzie
wsparciu dla laryngologii, otolaryngologii
i diagnostyki g∏owy, w∏àczà si´ wolontariusze
z ca∏ego Êwiata. Zbiórka realizowana b´dzie
równie˝ przy wykorzystaniu kana∏ów elektronicznych.

W zwiàzku z panujàcà pandemià, kierujàc si´
bezpieczeƒstwem wolontariuszy, wieliszewski
sztab WOÂP zrezygnowa∏ z organizacji lokalnego fina∏u akcji. Zapraszamy serdecznie
do wsparcia gminnej e-Skarbonki, dost´pnej
m.in. na profilu facebookowym „Gmina Wielin SC
szew” oraz stronie: www.wieliszew.pl

••• POZYSKIWANIE ÂRODKÓW ZEWN¢TRZNYCH
22 782 19 10
••• PROMOCJA/KOMUNIKACJA
22 782 26 32
••• REMONTY I INWESTYCJE
22 782 25 96, 782 18 08
••• SPORT
22 782 21 44
••• SPRAWY OBRONNE I ZARZÑDZANIE KRYZYSOWE
22 782 19 12
••• URZÑD STANU CYWILNEGO/EWIDENCJA LUDNOÂCI
22 782 27 86
••• ZAKUPY I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
22 782 18 80
••• OÂWIATA / CENTRUM US¸UG WSPÓLNYCH
22 782 29 91 (98)
www.edukacja.wieliszew.pl
••• OÂRODEK POMOCY SPO¸ECZNEJ
22 782 25 22
www.wieliszew.naszops.pl

Bàdê na bie˝àco z EVENIO
EVENIO to bezp∏atna aplikacja przeznaczona
do szybkiej i prostej komunikacji
mieszkaƒców z Urz´dem Gminy Wieliszew,
dost´pna dla systemów Android i iOS. Mo˝na
pobraç jà ze sklepu Google Play lub AppStore.
Dzi´ki aplikacji mieszkaƒcy mogà otrzymywaç powiadomienia o odbiorze Êmieci, zg∏osiç pracownikom urz´du niebezpiecznà sytuacj´ lub awari´, a tak˝e otrzymywaç komunikaty „push” z najÊwie˝szymi informacjami
z ˝ycia gminy z czterech g∏ównych kategoriach:

••• OÂRODEK KULTURY W WIELISZEWIE
22 782 20 02
www.ok.wieliszew.pl
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˚ Y C Z E N I A

Âwiàt wypełnionych radoÊcià i miłoÊcià,
niosàcych spokój i odpoczynek,
Nowego Roku spełniajàcego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary, szcz´Êcia i powodzenia
˝yczy Artur Mi´tek,
Wiceprzewodniczàcy Rady Gminy Wieliszew.
•••••••••••
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie Wam spokój i radoÊç.
Niech ka˝da chwila Êwiàt Bo˝ego Narodzenia
˝yje własnym pi´knem,
a Nowy Rok 2021 niech obdaruje Was
pomyÊlnoÊcià i szcz´Êciem.
Najpi´kniejszych Êwiàt Bo˝ego Narodzenia
i Szcz´Êliwego Nowego Roku 2021,
wszystkim mieszkaƒcom Gminy Wieliszew
˝yczy Wiceprzewodniczàcy Rady Jacek Kuciƒski
•••••••••••
Drodzy mieszkaƒcy Gminy Wieliszew,
zbli˝a si´ kolejne Bo˝e Narodzenie.
W tym roku nasze spotkania z najbli˝szymi sà mocno ograniczone,
ale przypomnijmy sobie wczeÊniejsze lata, które z pewnoÊcià
u ka˝dego z nas wzbudzajà ciepłe wspomnienia.
Niech to ciepło w tym trudnym czasie opromienia Wasze ˝ycie,
wskazujàc drog´, którà warto si´ kierowaç.
Z tej okazji prosz´ o przyj´cie ˝yczeƒ zdrowia, miłoÊci
oraz wiary i nadziei, bo dajà nam sił´,
by z optymizmem patrzeç w Nowy 2021 rok.
Radny Grzegorz Bieƒkowski
•••••••••••
Zdrowych i pogodnych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia.
Niech ten czas sp´dzony w gronie najbli˝szych napełni
Wasze serca spokojem i radoÊcià.
Niech błogosławieƒstwo Bo˝ego Dzieciàtka
towarzyszy Wam przez całe Wasze ˝ycie,
a szczere i najpi´kniejsze Bo˝onarodzeniowe ˝yczenia
spełniajà si´ w ka˝dym momencie!
Radny Rafał Donarski
•••••••••••
„Aby Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia
były BliskoÊcià i Spokojem,
a Nowy Rok – Dobrym Czasem” – K.I. Gałczyƒski
Serdecznych Êwiàt otulonych
Êniegiem i ciepłem rodzinnym
oraz wiele szcz´Êcia w Nowym Roku 2021.
Radna Renata Gostkowska-Maczuga
•••••••••••
Ze szczerego serca w ten pi´kny czas,
gdy gwiazdka Êwieci dla wszystkich nas,
˝ycz´ miłoÊci, bez trosk i złoÊci, pokoju na Êwiecie
i wszystkiego, czego tylko zapragniecie,
niech Wam si´ spełni, i radoÊci doda
i niech b´dzie biało,
˝eby si´ szcz´Êcie zawsze do nas uÊmiechało!
Radna Gra˝yna Kwiatkowska

B O ˚ O N A R O D Z E N I O W E

W tym Êwiàtecznym nastroju składam Paƒstwu
serdeczne ˝yczenia wszelkiej pomyÊlnoÊci,
niepowtarzalnej atmosfery,
ciepła oraz obfitoÊci wszelkich dóbr.
Niech radoÊç i pokój Âwiàt Bo˝ego Narodzenia,
poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia
towarzyszà Paƒstwu przez cały Nowy 2021 Rok.
Radny Łukasz Mi´tek
•••••••••••
Bo˝e Narodzenie to wyjàtkowy, cudowny czas,
który zawsze niesie ze sobà wiele ciepła i radosnych prze˝yç,
a jednoczeÊnie skłania do zadumy i gł´bszej refleksji nad tym, co
przyniósł kolejny upływajàcy rok.
W tym niełatwym czasie ˝ycz´ wszystkim Paƒstwu du˝o zdrowia,
wytrwałoÊci i sił, które pomogà przetrwaç nawet najci´˝sze chwile
i pokonaç wszelkie przeciwnoÊci losu.
˚ycz´ tak˝e, by nadchodzàcy 2021 rok
przyniósł wyłàcznie dobre i szcz´Êliwe chwile, wszelkà pomyÊlnoÊç
w ˝yciu osobistym i zawodowym.
Radna Dorota Sarna
•••••••••••
Na zbli˝ajàce si´ Âwi´ta pragn´ zło˝yç ˝yczenia
prze˝ywania Bo˝ego Narodzenia w zdrowiu, radoÊci
i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaÊ rok niech b´dzie czasem pokoju oraz realizacji
osobistych zamierzeƒ.
Radny Bartłomiej Trzaskoma
•••••••••••
Âwiàt wypełnionych radoÊcià i miłoÊcià,
niosàcych spokój i odpoczynek,
Nowego Roku spełniajàcego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary, szcz´Êcia i powodzenia!
˝yczy Radna Dorota Trzaskoma
•••••••••••
Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia
to niezwykły czas, przepełniony
radoÊcià i ciepłà atmosferà.
˚ycz´ Paƒstwu, aby były one wyjàtkowe,
a chwile sp´dzone razem z rodzinà
były magiczne i niezapomniane.
Niech napełnià Nas pozytywnà energià i spokojem ducha.
Radny Edwin Zezoƒ
•••••••••••
Radosnego oczekiwania i gotowoÊci
na przyj´cie Bo˝ego Syna do swego ˝ycia,
mocy Ducha Âwi´tego, który pomo˝e nam
uwielbiaç Boga i zasiewaç ziarno pokoju
wÊród wszystkich naszych bliskich w tym szczególnie ci´˝szym czasie
˝yczy Andrzej Kowalik, sołtys Góry
•••••••••••

Niech ciepło promieniujàce z wigilijnej stajenki przyniesie Wam
spokój i radoÊç. Niech te Êwi´ta przyniosà
Was pomyÊlnoÊç i szcz´Êcie.
Najpi´kniejszych Êwiàt Bo˝ego Narodzenia
˝yczy Radna Danuta Wrzesiƒska

Z okazji nadchodzàcych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia,
˝ycz´, aby zbli˝ajàce si´ Âwi´ta, były dla Paƒstwa czasem nadziei.
Czasem zatrzymania si´ i zastanowienia si´ nad tym, co jest dla
Paƒstwa najwa˝niejsze w ˝yciu, co jest dla Paƒstwa sensem ˝ycia.
Po co tu jesteÊmy, dokàd idziemy?
Niech nadchodzàce Âwi´ta, upłynà w spokoju i bez poÊpiechu, wÊród
rodziny i najbli˝szych dla Paƒstwa osób,
a nadchodzàcy Nowy 2021 Rok, niech przyniesie powrót
do „normalnoÊci”, zdrowie, szcz´Êcie, ˝yczliwoÊç i szacunek,
otaczajàcych nas ludzi.
˝yczy Radna Krystyna Wesołowska

•••••••••••

•••••••••••

•••••••••••

3

Najserdeczniejsze ˝yczenia z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
sp´dzonych w rodzinnej atmosferze oraz miłych chwil
w nadchodzàcym Nowym 2021 Roku
˝yczy Jan Sołtys – Radny i sołtys Łajsk
•••••••••••
Zdrowych, spokojnych i pogodnych
Êwiàt Narodzenia Jezusa.
Aby w Waszej rodzinie Êwieciła w całym roku gwiazda betlejemska.
Wszystkiego dobrego i przede wszystkim du˝o zdrowia.
Jacek D´bkowski, sołtys Janówka Pierwszego
•••••••••••
Wspaniałych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia sp´dzonych w ciepłej,
rodzinnej atmosferze, samych szcz´Êliwych dni w nadchodzàcym
roku oraz szampaƒskiej zabawy sylwestrowej
˝yczy Leszek Kleiman, sołtys Kałuszyna
•••••••••••
Nadchodzàce Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia niosà ze sobà wiele radoÊci
oraz refleksji dotyczàcych minionego niespokojnego okresu
i planów na nadchodzàcy Nowy Rok.
W tych wyjàtkowych dniach chc´ Paƒstwu ˝yczyç wiele zadowolenia
i sukcesów z podj´tych wyzwaƒ.
Regina Onyszko, sołtys Komornicy
•••••••••••
Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
˝yczymy Paƒstwu samych radosnych chwil,
rodzinnego ciepła oraz wiele miłoÊci i spokoju,
a w nadchodzàcym 2021 roku du˝o zdrowia,
siły i wytrwałoÊci wobec zaistniałej sytuacji epidemiologicznej.
Leszek Wójcik, sołtys wsi Krubin wraz z Radà Sołeckà
•••••••••••
W oczekiwaniu na zbli˝ajàce si´
Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia i Nowy Rok
˝egnamy minione miesiàce
i pełni nadziei spoglàdamy w przyszłoÊç.
Pragniemy prze˝yç
niepowtarzalne Êwiàteczne chwile
w pokoju i wzajemnej bliskoÊci.
Serdeczne ˝yczenia:
zdrowia, pogody ducha,
spełnienia wszystkich marzeƒ,
zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów
składa Janina Przybył, sołtys Michałowa-Regionowa
•••••••••••
W mieÊcie Betlejem Zbawiciel si´ rodzi,
Niech w nadchodzàcy czas si´ Wam mili powodzi.
Niech Wam słu˝y szcz´Êcie o ka˝dej godzinie,
Niech Was dobrego nic w ˝yciu nie minie.
Z okazji Êwiàt Bo˝ego Narodzenia pragn´ ˝yczyç Paƒstwu,
aby Êwiàteczny czas przepełniony był radoÊcià i rodzinnà atmosferà.
Niech przyniesie odpoczynek i wytchnienie od codziennych
obowiàzków oraz energi´ i pomyÊlnoÊç
na cały nast´pny rok.
Beata Stolarska sołtys wsi Olszewnica Nowa
•••••••••••
W tych wyjàtkowych dniach Âwiàt Bo˝ego Narodzenia wiele radoÊci
i sukcesów z podj´tych wyzwaƒ, a tak˝e pomyÊlnoÊci, wiary i energii
do realizacji nowych pomysłów w Nowym 2021 Roku
˝yczy Anna Afek, sołtys Olszewnicy Starej
•••••••••••

Niezwykłych, Êwiàtecznych radoÊci, niezapomnianego smaku
Êwiàtecznych przysmaków i wcià˝ nowych mo˝liwoÊci w ˝yciu
w nadchodzàcym roku. Tajemnica Bo˝ego Narodzenia niech
wzbogaci łaskà, napełni pokojem i radoÊcià. A blaskiem swym niech
oÊwieca wszystkie dni nadchodzàcego roku
˝yczy Sylwia Kuska, sołtys Skrzeszewa
•••••••••••
To właÊnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimnym Êniegiem dmucha
– w serca złamane i smutne,
cicha wst´puje otucha.
To właÊnie tego wieczoru,
od bardzo wielu ju˝ wieków,
pod dachem tkliwej kol´dy,
Bóg si´ rodzi w człowieku.
Radosnych i pogodnych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
oraz Nowego Roku 2021
˝yczy Halina Ziółkowska, sołtys Podd´bia
•••••••••••
Serdeczne ˝yczenia dla Sikorzan
i Wszystkich Mieszkaƒców Gminy Wieliszew,
aby w nadchodzàce Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia
w Paƒstwa domach goÊciła radoÊç, wiara, nadzieja i miłoÊç
oraz szcz´Êcie i ludzka ˝yczliwoÊç w Nowym Roku
przekazuje Stanisław Serek, sołtys Sikor
wraz z Radà Sołeckà
•••••••••••
W tym jak˝e niezwykle rodzinnym czasie,
pragn´ wszystkim Paƒstwu zło˝yç
najserdeczniejsze ˝yczenia pomyÊlnoÊci.
Niech nowy rok przyniesie Wam upragnionà nadziej´,
a wszelkie problemy niech zakoƒczy mijajàcy 2020.
Sławomir Baƒbura, sołtys Topoliny
•••••••••••
Zdrowych – przede wszystkim, spokojnych
i pełnych rodzinnego ciepła
Êwiàt Narodzenia Paƒskiego.
Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy.
Wszelkiej pomyÊlnoÊci w Nowym Roku oraz spełnienia
w ˝yciu osobistym i zawodowym
˝yczy Ludwik ˚ołek, sołtys Wieliszewa
•••••••••••
Âwiàt prawdziwie Êwiàtecznych, ciepłych w sercu, zimowych
na zewnàtrz, jaÊniejàcych pierwszà gwiazdkà,
co daje nadziej´ na nast´pny Rok
˝yczy Przewodniczàcy Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby
Rolniczej in˝. Roman Maƒk
•••••••••••
Z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia ˝ycz´ Paƒstwu, aby ten czas
sp´dzony w gronie najbli˝szych wypełniony był spokojem, miłoÊcià,
ciepłem rodzinnym oraz odpoczynkiem.
Niech Êwiàteczny nastrój sprawi, ˝e b´dziemy dla siebie bardziej
serdeczni, pełni wiary i optymizmu.
Niech nadchodzàcy rok 2021 obdarzy Was zdrowiem, spełni
marzenia, da satysfakcj´ j sił´ do pokonywania nowych wyzwaƒ.
Izabela Kownacka, Radna Powiatu Legionowskiego
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Âwiàteczne Êwiatełka
i spotkanie wigilijne
online
W miko∏ajkowà niedziel´ na terenie koÊcio∏a
Przemienienia Paƒskiego rozb∏ys∏a bo˝onarodzeniowa iluminacja. Mieszkaƒcy, zupe∏nie inaczej
ni˝ dotychczas, wzi´li te˝ udzia∏ w wigilijnych
spotkaniu online.
Radosne oczekiwanie na Êwi´ta umila mieszkaƒcom i goÊciom naszej gminy rozÊwietlona figura anio∏a oraz udekorowana Ênie˝nymi p∏atkami choinka.Tak˝e wzd∏u˝ ulic oraz
Parku Âwi´tojaƒskiego pojawi∏y si´ Êwi´càce dekoracje. Mamy nadziej´, ˝e iluminacje umilà zimowe, wieczorne przeja˝d˝ki i spacery. Niestety, z powodu trwajàcej epidemii nie
by∏o mo˝liwe zorganizowanie wigilii gminnej w tradycyjnej
formie. Mieszkaƒcy wraz z przedstawicielami w∏adz gminy
mieli jednak mo˝liwoÊç spotkaç si´ wirtualnie poprzez platn SC
form´ Zoom.

Skrzynka cudów
w Kałuszynie
Lapoƒskie elfy zrobi∏y dzieciom s∏odkà
niespodziank´.
W sobot´ 12 grudnia tu˝ obok ka∏uszyƒskiej choinki pojawi∏a si´ magiczna skrzynka. Przez kilka dni mo˝na by∏o wrzucaç do niej list do Âwi´tego Miko∏aja oraz zrobiç sobie pamiàtkowe zdj´cie. Na ka˝de dziecko, które wzi´∏o udzia∏ w tej
przedÊwiàtecznej zabawie i z has∏em „List do Miko∏aja” odwiedzi∏o znajdujàcy si´ nieopodal sklep, czeka∏ s∏odki upominek.Trzeba przyznaç, ˝e lapoƒskie elfy wiedzà dobrze, jak
n SC
przed Êwi´tami sprawiç radoÊç najm∏odszym.

n
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W tym 2020 roku,
jeÊli chcesz iÊç
do Betlejem, wstàp
najpierw do Nazaretu
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
nie sposób rozwa˝aç bez
dostrze˝enia dzia∏ania
anio∏ów. To oni, jako
wys∏annicy Boga, pe∏nià
wa˝ne zadania. Takiego
dzia∏ania doÊwiadczy∏a
Maryja, Józef oraz
pasterze.
Nasze rozwa˝ania trzeba rozpoczàç w Nazarecie. To
tam w∏aÊnie do Maryi przybywa Archanio∏ Gabriel,
aby zwiastowaç Dobrà Nowin´.Trzeba zobaczyç oczami wiary zal´knionà Maryj´, która us∏ysza∏a wol´ Pana Boga.Trzeba zastanowiç si´ nad Jej wàtpliwoÊciami. Trzeba zobaczyç jej niepewnoÊç i rozterki.
Ale Bóg wie do kogo wys∏a∏ Archanio∏a. Maryja swojà decyzj´ opar∏a na woli Pana Boga. Niech
Mi si´ stanie wed∏ug Twego S∏owa. Có˝ za zaufanie.
Tak mo˝e powiedzieç tylko ktoÊ, kto wie w Kogo
wierzy.
Nazaret staje si´ dziÊ dla ludzi wierzàcych symbolem w Êwiecie, który krzyczy im do ucha rozmaite
bluênierstwa. Symbolem, ˝e jest na tym Êwiecie Bóg,
który nie zostawia cz∏owieka samemu sobie. Cz∏owiek
wierzàcy nie musi si´ baç. Wystarczy, ˝e ze swojà nabytà wiedzà zaufa z wiarà swojemu Stwórcy.
Czego czy kogo si´ boisz niewiasto? Co jest twoim strachem? Czy masz poczucie, ˝e zosta∏aÊ sama
na tym Êwiecie?
Archanio∏ Gabriel mówi do Maryi: NIE BÓJ SI¢.
On wie, ˝e za chwil´ Józef us∏yszy we Ênie: NIE BÓJ
SI¢ WZIÑå DO SIEBIE MARYI. Józef w imieniu Boga stanie u boku swej kobiety i b´dzie jà chroni∏
i weêmie odpowiedzialnoÊç za dziecko, mimo i˝ wie,
˝e nie on jest jego ojcem.
Jak˝e wa˝na by∏a ta chwila w Nazarecie. Jak˝e odpowiedzialna postawa kobiety i m´˝czyzny. Jak˝e inne by∏oby ich ˝ycie, gdyby podj´li inne decyzje.
Bóg si´ nie sprzeciwia. Bóg daje wolnoÊç. I z wolnoÊci b´dzie sàdzi∏.
Rozbrzmia∏ g∏os anio∏a w nocy: Zwiastuj´ wam radoÊç wielkà! I poszli pastuszkowie pos∏uszni wezwaniu. A mogli dalej spaç.
W Bo˝e Narodzenie pozytywne osoby to Jezus, Maryja, Józef, pastuszkowie i M´drcy ze Wschodu. Jak˝e inaczej patrzymy na tych, co nie udzielili miejsca
w gospodzie dla Âwi´tej Rodziny.
W Bo˝e Narodzenie trzeba i nam us∏yszeç wezwanie: wstaƒcie!
Po co mam wstawaç?
Po to, aby zobaczyç co mi Bóg chce objawiç. Bóg
si´ uni˝y∏ i zechcia∏ byç w ludzkiej postaci s∏abym
i bezradnym. Pójdêmy wszyscy do stajenki i wyznajmy wiar´: Dzieci´ w Betlejem to Syn Bo˝y wcielony. DziÊ objawia si´ ta Mi∏oÊç. Âwiatu pe∏nemu pychy, konfliktów, samotnoÊci i cierpienia, Êwiatu, który cz´sto szuka tylko zysku i przyjemnoÊci, objawia
si´ Bóg jako Dzieci´ – ma∏e, s∏abe, bezradne: „Maleƒka Mi∏oÊç w ˝∏obie Êpi, Maleƒka Mi∏oÊç przy Mat-

ce Âwi´tej. DziÊ ca∏a ziemia i niebo lÊni dla tej Mi∏oÊci maleƒkiej”.
Gdy nie b´dziesz chcia∏ kochaç i Mi∏oÊç odrzucisz,
jak pok∏onisz si´ nowo narodzonemu Zbawicielowi?
Co ofiarujesz Jezusowi? Pasterze, m´drcy przynieÊli dary. Co ty dasz dziÊ w ten dzieƒ Êwiàteczny Jezusowi?
Szacunek wi´kszy dla ˝ony, m´˝a. Troska o dzieci.
Zaufanie, zrozumienie, bezinteresownoÊç, dobroç.
Weê w swoje d∏onie dar i z∏ó˝ Jezusowi. On czeka.
Narodzi∏ si´ dla Ciebie. Po to, byÊ i ty móg∏ si´ narodziç na nowo. Czy chcesz Mnie?
Syn Bo˝y si´ narodzi∏. Nie mów, ˝e nie warto ˝yç,
nie mów, ˝e tego ci´˝aru nie unios´, nie mów, ˝e nie
potrafisz si´ z nim pogodziç, nie umiesz przebaczyç,
nie mów, ˝e nie potrafisz si´ opanowaç, nie mów, ˝e
z tego grzechu si´ nie podniesiesz.
˚ycz´ wszystkim, aby Bo˝a Dziecina obdarza∏a
wszystkich swym b∏ogos∏awieƒstwem i potrzebnymi
∏askami. ˚ycz´ wiary dziecka, nadziei p∏ynàcej z Bo˝ego Narodzenia i mi∏oÊci zdolnej do poÊwi´cenia,
a Bo˝y Anio∏owie niech b´dà êród∏em nieustannej
radoÊci.
n Ks. Krzysztof Krupa
proboszcz par. pw. Âw. Jana Marii Vianneya
w Skrzeszewie
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RadoÊnie witamy Boga!
RadoÊnie witamy dzisiaj
Boga, który przyszed∏
na Êwiat w postaci ma∏ej
Dzieciny. No w∏aÊnie
witamy, ale czy go
przyjmujemy? Âwi´ty Jan
mówi w swojej Ewangelii:
„Przysz∏o do swojej
w∏asnoÊci, a swoi go nie
przyj´li. (…) Âwiat go nie
pozna∏.” Witamy Boga w tej
ma∏ej dziecinie, ale cz´sto
zamykamy przed Nim drzwi
naszych rodzin, a czasem
potrzeba tak niewiele, by
coÊ zmieniç.
„By∏o to ju˝ przed Êwi´tami. Dzieci pisa∏y swoje proÊby
zwiàzane z prezentami, jakie chcia∏by otrzymaç na gwiazdk´. Dyrektor du˝ej firmy wbieg∏ do swojego biura
i na biurku sekretarki po∏o˝y∏ list swojego syna. Poleci∏
jej, by kupi∏a wszystko, czego sobie jego dziecko za˝yczy∏o. Pieniàdze nie grajà roli, us∏ysza∏a. Przebieg∏a wzrokiem
kartk´ i poda∏a jà zaj´temu szefowi. Dzieci´cym literami
by∏o na niej napisane „Kochany tatusiu, na Âwi´ta ˝ycz´
sobie, abyÊ w nowym roku mia∏ dla mnie przynajmniej pó∏
godziny dziennie. ˚ebyÊmy mogli si´ pobawiç tymi drogimi zabawkami, które ciàgle od ciebie dostaj´. I ˝ebyÊ mnie
po∏o˝y∏ do ∏ó˝ka i przeczyta∏ mi bajeczk´. Niczego wi´cej
nie chc´ od ciebie. Twój syn Pawe∏ek.”
˚yjemy w czasach public relation, epoce politycznej poprawnoÊci, pó∏ prawd, krótko mówiàc – epoce k∏amstwa.

Siostry i bracia, nie wierzcie tym którzy opowiadajà
o wielkich ideach, a niszczà rodzin´. Nie wierzcie, gdy przekonujà ˝e ten wielki Êwiat mo˝e daç wi´cej ni˝ rodzina.
Najpi´kniejsza rzecz, jaka istnieje, to ˝ycie rodzinne. Dlatego zapowiadany przez proroków Zbawiciel przyszed∏
na Êwiat w ludzkiej rodzinie: „S∏owo sta∏o si´ cia∏em i zamieszka∏o mi´dzy nami”. W Ewangelii Êwi´tego Jana czytamy: „Na poczàtku by∏o S∏owo, a S∏owo by∏o u Boga, i Bogiem by∏o S∏owo. Ono by∏o na poczàtku u Boga.”
Nieprzypadkowa jest zbie˝noÊç tych s∏ów Ewangelii Êwi´tego Jana z pierwszymi s∏owami z Ksi´gi Rodzaju: „Na poczàtku Bóg stworzy∏ niebo i ziemi´…” Bo˝e Narodzenie to
przecie˝ nowe stworzenie.
Bóg wszed∏ w histori´ ludzkoÊci w sposób radykalny, czego znakiem jest mi´dzy innymi to, ˝e od Jego przyjÊcia mierzy si´ czas. Mnich Dionizy Mniejszy w pi´çset trzydziestym trzecim roku wyznaczy∏ poczàtek nowej ery i ujednolici∏ sposób okreÊlania czasu, przyjmujàc za poczàtek ery
narodziny Chrystusa. Choç badacze dowiedli, bioràc
za podstaw´ zawarte w Ewangelii wzmianki o panowaniu
Heroda Wielkiego o spisie ludnoÊci zarzàdzonym przez
Kwiryniusza, ˝e pomyli∏ si´ w obliczeniach o jakieÊ szeÊç-siedem lat. Na owe czasy to i tak bardzo wielkie przedsi´wzi´cie. Wtedy nie przywiàzywano takiej wagi do precyzji dat. Od narodzin Chrystusa datuje si´ wi´c nowà er´.
Bóg przyszed∏ na Êwiat w cz∏owieku, co zapowiedzieli starotestamentowi prorocy.
Powiedz sobie dziÊ: wierz´, ˝e Jezus zbawi∏ mnie przez
swoje wcielenie, a nast´pnie m´k´ i Êmierç na krzy˝u.
˚yczymy, aby ten czas Êwiàteczny, mimo ˝e cz´sto sp´dzony w samotnoÊci spowodowanej pandemià, by∏ dla Paƒstwa czasem spotkania z Tym, który przyszed∏, aby nas Zbawiç. ByÊmy pomimo zabiegania i trosk dnia codziennego
znaleêli chwil´ na zapatrzenie si´ w nowonarodzonego
Chrystusa.

n Ks. Michał Wydryszek
i duszpasterze z parafii z Wieliszewa

5

wieliszewska
gazetaw

6 AKTUALNOÂCI

n

2 3 grudnia 2 0 2 0

Komputery
dla dzieci
z rodzin
rolniczych
Do 30 grudnia 2020 r. mo˝na sk∏adaç
wnioski o przyznanie pomocy
na dofinansowanie kosztów zakupu
komputera stacjonarnego lub
przenoÊnego (laptopa) wraz
z niezb´dnym oprogramowaniem oraz
myszà, klawiaturà i ∏adowarkà.

Jakie warunki nale˝y spełniç?

Wiem, czym oddycham
Ko∏o Gospodyƒ Wiejskich „Ka∏uszyƒskie smaki”
w Ka∏uszynie rozpocz´∏o realizacj´ projektu
„Pe∏nà piersià”.
Ta kampania informacyjna dotyczàca poprawy jakoÊci powietrza jest prowadzona dzi´ki dotacji pozyskanej od Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy ze Êrodków Clean
Air Fund. Projekt ma pokazaç mieszkaƒcom, jaki wp∏yw
na ich zdrowie ma zanieczyszczone powietrze, które cz´sto
jest efektem palenia „byle czym” w naszych piecach i kominkach.
Realizatorzy serdecznie zapraszajà wszystkich do Êledzenia informacji oraz wydarzeƒ zwiàzanych z projektem na Facebook oraz na stronie www.smakujwkaluszynie.com.
n Angelika Pasek-Gilarska

Pomoc wynosi 1500 z∏ na rodzin´ i przys∏uguje rodzinie,
w której:
• jest co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczàcych si´ w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej
w roku szkolnym 2020/2021;
• co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
• co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów zosta∏
nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów
o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p∏atnoÊci;
• ∏àczny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów
w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci
w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osob´ 1200 z∏ miesi´cznie;
• w ostatnich trzech latach poprzedzajàcych dzieƒ z∏o˝enia przedmiotowego wniosku nie zakupiono ze Êrodków

publicznych lub Êrodków organizacji pozarzàdowych komputera stacjonarnego lub przenoÊnego b´dàcego laptopem lub nie przyznano zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Wsparcie b´dzie przyznawane jednemu z rodziców lub
opiekunów na jego wniosek o przyznanie pomocy z∏o˝ony
do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna.

Co dołàczyç do wniosku?
Do wniosku o przyznanie pomocy nale˝y do∏àczyç kopie:
• decyzji ustalajàcych wymiar podatku rolnego na rok 2019 r.;
• zeznaƒ podatkowych za 2019 r.
• faktury potwierdzajàcej dokonanie zakupu komputera
stacjonarnego lub przenoÊnego b´dàcego laptopem wraz
niezb´dnym oprogramowaniem oraz myszà, klawiaturà
i ∏adowarkà – w przypadku dokonania tego zakupu
przed dniem z∏o˝enia wniosku.
Wsparcie mo˝na otrzymaç jedynie na sprz´t komputerowy zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.
Rodzic lub opiekun musi dostarczyç faktur´ potwierdzajàcà dokonanie zakup takiego sprz´tu do 15 kwietnia 2021
r., do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wyda∏ decyzj´ o przyznaniu pomocy.
Wi´cej informacji oraz formularz mo˝na znaleêç na stronie: www.arimr.gov.pl
n Materiały ARIM

Konkurs Przyrodniczy „Pasikonik”
11 grudnia 2020 r. po raz pierwszy odby∏ si´ Gminny Konkurs Przyrodniczy „Pasikonik” organizowany przez Szko∏´ Podstawowà im. Kornela Makuszyƒskiego w Skrzeszewie. Konkurs by∏ przeprowadzony on-line i cieszy∏ si´ du˝ym zainteresowaniem
uczniów. Dzieci bardzo dobrze poradzi∏y sobie z pytaniami, które obejmowa∏y zagadnienia z biologii,
chemii, geografii oraz przyrody.

Miejsce I uzyska∏ Bartosz Olaczek z klasy 6 b ze
SP w Skrzeszewie; Miejsce II uzyska∏ Cezary Jagodziƒski z klasy 6 b ze SP w Skrzeszewie; Miejsce III uzyskali Franciszek Malka, Jan Marczak oraz
Krystian Drabek z klasy 6 a ze SP w Skrzeszewie
Wyró˝nienia w konkursie otrzymali: Magdalena
Boryczka z klasy 7 a ze SP w Skrzeszewie; Grzegorz Kowalik z klasy 7 b ze SP w Skrzeszewie; Ma-

ja Âlusarka z klasy 7 d ze SP nr 2 im. Jana Paw∏a II w Wieliszewie.
Serdecznie gratulujemy uczniom i opiekunom!
Mamy nadzieje, ˝e konkurs b´dzie odbywa∏ si´ co
roku!
n Zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych,
Justyna Kownacka, Maria Boryczka,
Małgorzata Szadura

kondolencje

G∏´bokie wyrazy
˝alu i wspó∏czucia

dla R o d z i n y
z powodu Êmierci

ÂP. JANA I BO˚ENY
SZYDLIK

¸àczàc si´ w ˝a∏obie,
najszczersze wyrazy
wspó∏czucia

dla Pani
Marysi Dudek

Szczere
wyrazy
wspó∏czucia

z powodu Êmierci

dla Pani
Marysi Dudek

SIOSTRY

z powodu Êmierci

Z g∏´bokim
˝alem i smutkiem
˝egnamy

ÂP. JANIN¢
KANOWNIK

SIOSTRY
sk∏adajà
Wójt Gminy Wieliszew
Pawe∏ Kownacki,
Przewodniczàcy Rady Gminy
Marcin Fabisiak,
Radni Gminy Wieliszew
oraz pracownicy Urz´du Gminy
i jednostek organizacyjnych.

sk∏adajà
Wójt Gminy Wieliszew
Pawe∏ Kownacki,
Przewodniczàcy Rady Gminy
Marcin Fabisiak,
Radni Gminy Wieliszew
oraz pracownicy Urz´du Gminy
i jednostek organizacyjnych.

sk∏adajà
Radna Danuta Wrzesiƒska,
So∏tys Olszewnicy Starej
Anna Afek oraz cz∏onkowie
Stowarzyszenia Aktywni Razem.

Z g∏´bokim ˝alem
i smutkiem
˝egnamy

Najszczersze wyrazy
wspó∏czucia
i s∏owa wsparcia

ÂP. JANIN¢
KANOWNIK

dla Pani Ma∏gorzaty
Ga∏àzki
i Rodziny

Wspania∏ego Nauczyciela
i Wychowawc´.
Wyrazy wspó∏czucia

z powodu Êmierci

RODZICÓW

RODZINIE
Wójt Gminy Wieliszew
Pawe∏ Kownacki,
Dyrektor Centrum Us∏ug
Wspólnych w Gminie Wieliszew
Jacek Banaszek.

sk∏adajà
Dyrektor, Rada Pedagogiczna
i Pracownicy
Szko∏y Podstawowej nr 1
im. T. KoÊciuszki w Wieliszewie.

sk∏adajà
Radna Danuta Wrzesiƒska,
So∏tys Olszewnicy Starej
Anna Afek oraz cz∏onkowie
Stowarzyszenia Aktywni Razem.
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Wykr´cono i wyjechano sprzeciw
Jeszcze g∏oÊniej i widoczniej zaprotestowano 13 grudnia.
Tego symbolicznego dnia o 12.30 z kilku miejsc w Gminie Wieliszew i Powiecie Legionowskim wyruszy∏ konwój
mieszkaƒców, którzy jadàc samochodem lub rowerem zaprotestowali przeciwko kolei, która dzieli, a nie ∏àczy.
Równo o 13.00 protestujàcy z miejsc zbiórek (m. in. parking przy hali w Wieliszewie, przy szkole w Skrzeszewie,
przy remizie w Janówku i w Ka∏uszynie, w Krubinie, Olszewnicy Starej, remiza w Chotomowie, parking przy Pa∏acu w Jab∏onnie czy spod Areny Legionowo) po kolei w∏àczali si´
w kolumn´ aut i wolno przemieszczali si´ w stron´ ronda
w Niepor´cie, by potem zawróciç i kierowaç si´ drogà krajowà numer 61 w stron´ Legionowa. Kilkaset oklejonych plakatami aut, z przyczepionymi balonami przejecha∏o przez
ulic´ Szwajcarskà, by tam roz∏o˝yç banery z informacjà
o swoim sprzeciwie.

Równolegle do samochodowego wystartowa∏ protest rowerowy, w którym cykliÊci wykr´cili swój sprzeciw. Mieszkaƒcy na dwóch kó∏kach z balonami przy kierownicach, kaskach i siode∏kach udali si´ spod hali w Wieliszewie i Areny Legionowo w stron´ Wieliszewskiej Trasy Crossowej,
przez którà mia∏aby przechodziç kolej. Sportowcy na miejscu zawiesili baner, a niektórzy z nich udali si´ jeszcze
na przeja˝d˝k´ leÊna trasà.

Dlaczego protestowano?
Trwajà konsultacje w sprawie 3 wariantów linii kolejowej
du˝ych pr´dkoÊci, przebiegajàcych przez Powiat Legionowski i Gmin´ Wieliszew. Konsultacje majà za zadanie opracowanie dokumentacji pt: „Zwi´kszenie przepustowoÊci
na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk/Kàtne/Âwiercze”.
Wszystkie 3 warianty, zaprezentowane w konsultacjach
spo∏ecznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, sà nie
do przyj´cia przez Gmin´ Wieliszew.
Dla podró˝nych to zaledwie kilka minut szybciej, a dla
mieszkaƒców i terenów przyrodniczych to totalna rewolucja i ogromna strata.

N E G A T Y W N Y

W imieniu mieszkaƒców wójt Gminy
Wieliszew Pawe∏ Kownacki 18 grudnia
z∏o˝y∏ w siedzibie firmy Databout
oko∏o 1000 ankiet, które mieszkaƒcy
wype∏niali, sygnalizujàc w ten sposób
g∏oÊne „nie” przeciwko trzem wariantom
kolei zaproponowanym przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A, a przechodzàcym
przez Powiat Legionowski i Gmin´
Wieliszew. Swój sprzeciw w stanowisku
wyrazi∏ równie˝ Konwent Samorzàdowy
Powiatu Legionowskiego, który odby∏ si´
16 grudnia w trybie zdalnym.

• Zniszczenie domów wielo- i jednorodzinnych,
wraz z przylegajàcà do nich infrastrukturà
na terenie du˝ych miejscowoÊci takich jak Łajski,
Krubin i Skrzeszew.
• Silna ingerencja w tereny letniskowe le˝àce
w okolicy Narwi.
• Całkowite odci´cie miejscowoÊci le˝àcych
na terenie gminy od Wieliszewa (siedziba gminy,
szkoły, parafia, instytucje gminne).

N E G A T Y W N Y

Konwój samochodowy i rowerowy
przeciwko kolei du˝ych pr´dkoÊci
• Zniszczenie siedlisk przyrodniczych.
• Rozdzielenie funkcjonujàcego w praktyce jako
jeden organizm osadniczy, powiàzany
zale˝noÊciami rodzinnymi,
społeczno-ekonomicznymi, komunikacyjnymi, tzw.
„trójwieÊ”, na który składajà si´ Krubin, Janówek
i Góra. Utrudni to mieszkaƒcom Krubina dost´p
do koÊcioła, szkoły, przedszkola, biblioteki,
oÊrodka zdrowia. Istniejà wi´c uzasadnione
obawy, i˝ proces integracji mieszkaƒców zostanie
spowolniony lub wr´cz wstrzymany.

To tylko niektóre z negatywnych konsekwencji przedstawionych przez PKP wariantów, które stojà w sprzecznoÊci
z interesem Gminy Wieliszew i jej mieszkaƒców, stanowiàc
zagro˝enie zarówno dla integralnoÊci wspólnoty gminnej,
jak i w∏asnoÊci prywatnej mieszkaƒców. Poszkodowanà stronà jest równie˝ Êrodowisko przyrodnicze znajdujàce si´ zarówno na terenie gminy, jak i poza nià. Wybudowanie infrastruktury kolejowej zniszczy cenne przyrodniczo tereny
– lasy Bia∏o∏´ki, Legionowa, Jab∏onny, Chotomowa, Wieliszewa, Skrzeszewa, Ka∏uszyna, Krubina, Janówka, ¸ajsk!
Wa˝nym aspektem dla takiej oceny propozycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest równie˝ fakt, i˝ projekt b´dzie powodowa∏ negatywne skutki odczuwalne w wielu
p∏aszczyznach funkcjonowania Gminy i osób jà zamieszkujàcych, przy jednoczesnym braku jakichkolwiek korzyÊci,
w tym przede wszystkim korzyÊci w zakresie tak potrzebnych obecnie u∏atwieƒ w komunikacji lokalnej.
Wszystkie aspekty i skutki tej inwestycji znalaz∏y si´
w stanowisku Gminy Wieliszew, które zosta∏o zaprezentowane na ostatniej Sesji.
n AS
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ááá Park Âwi´tojaƒski
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ááá P+R w Wieliszewie i Michałowie-Reginowie

Na terenie u˝yczonym przez Wspólnot´ Wsi Wieliszew, znajdujàcym si´
mi´dzy jeziorem Wieliszewskim a ulicà Âwi´tojaƒskà, od ulicy Spacerowej
a˝ do ¸àkowej powsta∏o miejsce
do odpoczynku i spotkaƒ ze znajomymi. Dzieci mogà tutaj skorzystaç
z placu zabaw, a amatorzy ruchu
na Êwie˝ym powietrzu majà do dyspozycji si∏owni´ plenerowà, street workout i boisko do siatkówki pla˝owej.
W parku posadzono równie˝ m∏ode
drzewa, aby upami´tniç 30-tà rocznic´ samorzàdu terytorialnego w Polsce
(w sadzeniu uczestniczyli lokalni samorzàdowcy). Koszt I etapu inwestycji, na którà umow´ podpisano w paêdzierniku ubieg∏ego roku, wyniós∏ 1 188 140,33 z∏. Uroczyste
otwarcie terenu odby∏o si´ w ostatni
piàtek sierpnia.

Równie˝ w lutym podpisana zosta∏a umowa na realizacj´ zadania „Budowa parkingów dla samochodów i rowerów przy stacjach kolejowych w Gminie
Wieliszew”. Z koƒcem maja przy stacji PKP w Micha∏owie-Reginowie udost´pniono podró˝nym ponad szeÊçdziesiàt miejsc parkingowych, w tym dwa
przeznaczone dla osób niepe∏nosprawnych. Powsta∏y równie˝ chodniki, latarnie, system monitoringu, system odwodnienia oraz wiata dla oczekujàcych na pociàg.
Oko∏o miesiàc póêniej zakoƒczy∏y si´ te˝ prace dotyczàce parkingu P+R przy stacji PKP Wieliszew. Poza miejscami postojowymi, wiatà i toaletà przygotowano tam tak˝e stanowisko do ∏adowania pojazdów elektrycznych.
Inwestycje zosta∏y wspó∏finansowane przez Uni´ Europejskà w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 20142020 i by∏y realizowane przez przedsi´biorstwo APPIUS In˝ynieria sp z o.o. z Woli Aleksandra. Koszt
inwestycji to 1,08 mln z∏.

Michałów-Reginów

PKP Wieliszew

Tak rozwija si´ Gmina Wieliszew – podsumowanie inwestycji 2020
Pomimo trwajàcej epidemii wi´kszoÊç prac zwiàzanych z inwestycjami w naszej gminie przebiega∏a w tym roku zgodnie z zamierzonym harmonogramem. Zapraszamy do zapoznania si´
z podsumowaniem. Wi´cej informacji o trwajàcych i zakoƒczonych inwestycjach mo˝na znaleêç na stronie: www.wieliszew.pl/page/inwestycje.
ááá Zespół Szkół w Komornicy

ááá Przedszkole w Skrzeszewie

Kolejnà wa˝nà tegorocznà inwestycjà by∏a termomodernizacja budynku g∏ównego Zespo∏u Szkó∏ w Komornicy wraz z internatami i pralnià. Prace obj´∏y m.in.: ocieplenie Êcian, przebudow´ instalacji c.o., wymian´ stolarki okiennej i remont
schodów zewn´trznych. Latem przeprowadzone zosta∏y odbiory budynków. Prace zrealizowane zosta∏y w ramach projektu „Termomodernizacja projektów u˝ytecznoÊci publicznej
w Gminie Wieliszew” wspó∏finansowanego przez Uni´ Europejskà w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Budowa przedszkola w Skrzeszewie by∏a d∏ugo wyczekiwanà i niezwykle potrzebnà inwestycjà.W nowym budynku znalaz∏o si´ miejsce dla siedmiu 25-osobowych oddzia∏ów przedszkolnych. Przestronne pomieszczenia wyposa˝ono w kolorowe meble, zabawki i inne pomoce dostosowane do potrzeb
ma∏ego cz∏owieka. Koszt inwestycji wyniós∏ 6 mln z∏. Uroczyste otwarcie przedszkola mia∏o miejsce 31 sierpnia.

ááá Szkoła Podstawowa w Janówku Pierwszym

ááá Sala gimnastyczna w Łajskach

ááá Punkty pomiaru

ááá Gminne Centrum Kultury w Łajskach

ááá Stacja Uzdatniania Wody w Wieliszewie
W lutym rozpocz´to prace
zwiàzane z rozbudowà Stacji
Uzdatniania Wody w Wieliszewie.
W ramach prowadzonych
prac przewidziano wybudowanie zbiornika wody czystej
wraz z instalacjami wewn´trznymi i zewn´trznymi (o poj.
909 m3), zainstalowanie agregatu pràdotwórczego zewn´trznego, wymian´ z∏ó˝ filtracyjnych
w 8 zbiornikach oraz wyremontowanie komory wodomierzy
wraz z orurowaniem i oprzyrzàdowaniem technologicznym.
Latem zakoƒczono etap posadowienia zbiornika na wod´.
Koszt zadania to 1 357 628,19 z∏
i pochodzi z bud˝etów Gminy
Wieliszew (350 000 z∏) oraz
T.B.S. Wieliszew sp. z o.o.
(1 007 628,19 z∏).

ááá Chodnik w Olszewnicy Starej

ááá Kanalizacja w Janówku Pierwszym i Górze

jakoÊci powietrza

Rok 2020 minà∏ pod znakiem intensywnej rozbudowy Szko∏y Podstawowej im. Józefa Wybickiego wraz z budynkiem
Êwietlicy w Janówku Pierwszym. JeÊli wszystko pójdzie zgodnie z planem, uczniowie b´dà mogli korzystaç z nowych pomieszczeƒ ju˝ we wrzeÊniu 2021 r. Za wykonanie prac odpowiedzialne jest konsorcjum firm: PPHU IRMA Ireneusz
Za∏´ski i PPHU IRMA 1 Marzena Za∏´ska. Ca∏kowity koszt
inwestycji to 6,9 mln z∏.

Na poczàtku lutego Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki podpisa∏ z wykonawcà umow´ na budow´ obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Stanis∏awa Moniuszki
w ¸ajskach. W ramach inwestycji zaplanowano: sal´ gimnastycznà o wymiarach areny 16 m x 32 m wraz z zapleczem,
szatni´ na potrzeby szko∏y oraz pomieszczenie do logopedii.
WartoÊç inwestycji wynosi 7 239 845,90 z∏. Wykonawcà inwestycji jest firma Arcus Technologie sp. o.o. z Celestynowa.
Zakoƒczenie prac powinno nastàpiç w marcu 2021 roku.

Ju˝ w styczniu w celu sta∏ego monitorowania jakoÊci powietrza zakupiono jedenaÊcie stacji pomiaru
jakoÊci powietrza i umieszczono je
na budynkach u˝ytecznoÊci publicznej. Wyniki badaƒ publikowane sà na stronie www.czystagminawieliszew.pl w zak∏adce „Stan jakoÊci powietrza”.
Do gminnych szkó∏ i przedszkoli zosta∏o zakupionych osiemnaÊcie
oczyszczaczy powietrza, które
w okresie jesienno – zimowym pozwalajà naszym najm∏odszym oddychaç czystym powietrzem.
Radni Gminy Wieliszew zdecydowali te˝ o przeznaczeniu 100 000 z∏
na program ekodotacji w 2020 roku, dzi´ki czemu mieszkaƒcy mogli uzyskaç wsparcie na wymian´
domowych pieców niskiej jakoÊci.

Ju˝ w kwietniu przygotowywaliÊmy si´ do przebudowy cz´Êci parteru GCK, na którà uda∏o si´
pozyskaç 120 tys. z∏ z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura
Domów Kultury”. Umow´ podpisano 15 maja. Prace by∏y realizowane od czerwca i obj´∏y adaptacj´ na cele biurowe niewykorzystywanego pomieszczenia kawiarenki. Miejsce dotychczasowe-

go biura zaj´∏a pracownia muzyczna. Dotacja Ministerstwa pokry∏a równie˝ zakup sprz´tu, zarówno biurowego, jak i elementów nag∏oÊnienia, instrumentów muzycznych i akcesoriów. Nad przebiegiem prac czuwa∏ gospodarz OÊrodka Kultury
w Wieliszewie – dyrektor Dariusz Skrzydlewski.
Zakoƒczenie prac nastàpi∏o we wrzeÊniu. Ca∏kowity koszt inwestycji wyniós∏ 164 tys. z∏.

W piàtek 18 grudnia nastàpi∏ odbiór pierwszego etapu inwestycji zwiàzanej z budowà chodnika w Olszewnicy Starej
w ciàgu ulicy D∏ugiej. Prace wykona∏a firma „BLIèNIACZEK” Marzanna Zofia Kuciƒska z Gàsocina. Koszt inwestycji to 376 940,25 z∏. Zgodnie z zawartà umowà wykonawca
do dnia 30.06.2021 r. zrealizuje chodnik wzd∏u˝ ulicy D∏ugiej
w Olszewnicy Starej na odcinku od ul. Warszawskiej do Jasnej/Zorzy.

Pod koniec wrzeÊnia wznowiono prace budowy II etapu kanalizacji w ul. Poprzecznej. Pracami zaj´∏a si´ firma MULTI-KOM Andrzej Nakielski z Ostro∏´ki. W pierwszym kwartale 2021 planowane jest pod∏àczenie mieszkaƒców do kan Sylwia Ciszyƒska
nalizacji.
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Wnioski dotyczà organizacji wydarzeƒ i projektów: MAZURA 2021 i Festiwalu PieÊni i Taƒców Polskich (oba z programu
Kultura ludowa i tradycyjna), zakupu wyposa˝enia i instalacji
monitoringu w GCK w ¸ajskach (z programu Infrastruktura domów kultury) oraz projektów zwiàzanych z dynamicznie rozwijajàcym si´ w naszej gminie teatrem taƒca (z programów Edukacja kulturalna oraz Taniec). Nale˝y pami´taç, ˝e – w przypadku uzyskania wysokiej punktacji skutkujàcej decyzjà
o dofinansowaniu – ostateczna kwota dofinansowania jest znacznie mniejsza od wnioskowanej.
OÊrodek Kultury w Wieliszewie dzia∏a w oparciu o przyznawanà przez Gmin´ Wieliszew dotacj´ podmiotowà, która obok
wp∏ywów pochodzàcych z op∏at uczestników zaj´ç i sprzeda˝y biletów na organizowane wydarzenia sk∏ada si´ na bud˝et kultury. Dynamiczny wzrost demograficzny w Gminie Wieliszew skutkuje coraz wi´kszym zainteresowaniem ofertà kulturalnà,
a wi´c rosnàcymi potrzebami. Od lat aktywnie pozyskujemy
(i zwi´kszamy ich udzia∏ w bud˝ecie) równie˝ Êrodki zewn´trzne – zarówno te pochodzàce od sponsorów, jak i ze wsparcia organizacji wydarzeƒ przez inne instytucje publiczne (g∏ównie Samorzàd Województwa Mazowieckiego, w tym w ramach Lokalnej Grupy Dzia∏ania Zalew Zegrzyƒski). Przyk∏adem sà tutaj
Mistrzostwa Polski w Taƒcach Polskich MAZUR, których bud˝et
w 80% finansowany jest ze Êrodków zewn´trznych. Najwi´kszà
cz´Êç tych funduszy stanowià te pozyskiwane w ramach konkursów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (od niedawna
tak˝e Sportu). Tylko w roku 2019 zdobyliÊmy z tzw. Programów
Ministra 160 tys. z∏. Pod koniec tego roku uda∏o si´ dodatkowo
uzyskaç wsparcie Samorzàdu Województwa Mazowieckiego
(19 tys. z∏) i Powiatu Legionowskiego (3 tys. z∏). Utrzymanie podobnego wsparcia w nadchodzàcym roku b´dzie trudniejsze, bowiem z uwagi na kryzys gospodarczy wywo∏any pandemià skon OKW
kowo wzros∏o zainteresowanie tà formà wsparcia.

2 3 grudnia 2 0 2 0

ÂWI¢TA Z KSIÑ˚KÑ

Kultura dofinansowana
Kulturalny lockdown, który ponownie ograniczy∏ dzia∏alnoÊç
OÊrodka Kultury w Wieliszewie, wykorzystaliÊmy m.in.
na intensyfikacj´ pozyskiwania funduszy zewn´trznych.
Uda∏o si´ utrzymaç przyznane dofinansowanie Ministra
Kultury m.in. na Mazura 2020 oraz Festiwal PieÊni i Taƒców
Polskich (oba wydarzenia zrealizowaliÊmy w formule on-line
bez udzia∏u Êrodków w∏asnych) oraz pozyskaç dodatkowe
wsparcie z bud˝etu Samorzàdu Województwa
Mazowieckiego. Na prze∏omie listopada i grudnia z∏o˝yliÊmy
wnioski o dofinansowanie w ramach tzw. Programów
Ministra Kultury na ∏àcznà kwot´ 390 tys. z∏.

n

Polecamy ksià˝kowe nowoÊci z pó∏ek naszych bibliotek publicznych,
które od poczàtku roku 2020 wzbogaci∏y si´ o 1028 nowych ksià˝ek
i 111 audiobooków! Prezentowane tytu∏y umilà d∏ugie zimowe wieczory,
b´dà te˝ pomys∏em na doskona∏y prezent pod choink´!

Dost´pnoÊç: J – Janówek, MR – Micha∏ów-Reginów, S – Skrzeszew, W – Wieliszew
DLA DZIECI I MŁODZIE˚Y

Nicola Kinnear
„Odwagi zajàczku”,
Wyd. Amber 2019
(3-5 lat) | S

Katarzyna Kozłowska
„FeluÊ i Gucio poznajà
emocje”,
Wyd. Nasza Ksi´garnia 202
(3-5 lat) | S

Paul Gallico
„O chłopcu, który był
kotem”,
Wyd. Kropka 2020
(9-12 lat) | S

Marcin Pałasz
„Elf i pierwsza gwiazdka”,
Wyd. Literatura 2020
(9-12 lat, reedycja) | W

Przemek Staroƒ
„Szkoła bohaterek
i bohaterów, czyli jak
radziç sobie z ˝yciem”,
Wyd. Agora 2020 | S

Elena Ferrante
„Zakłamane ˝ycie
dorosłych”,
Wyd. Sonia Draga 2020
|S

Filip Zawada
„Rozdeptałem czarnego
kota przez przypadek”,
Wyd. Znak 2019
| J, M-R

Maria Stiepanowa
„Pami´ç pami´ci”,
Wyd. Prószyƒski
Media 2020
|S

Reka Man-Varhegyi
„Magnetyczna góra”
Wyd. Biuro Literackie 2020
| M-R

POWIEÂå

Philipp Meyer
„Syn”,
Wyd. Czwarta Strona 2016
|W

KRYMINAŁ/THRILLER

POWIEÂå

Annette Hess
„W niemieckim domu”,
Wyd. Literackie 2019
|W

Edward Carey
„Mała”,
Wyd. Prószyƒski
Media 2020
|W

Radek Rak
„BaÊƒ o w´˝owym sercu
albo wtóre słowo
o Jakóbie Szeli”,
Wyd. Powergraph 2019
| M-R

Anna Kaƒtoch
„Wiosna zaginionych”,
Wyd. Marginesy 2020
| M-R, S, J

Izabela Janiszewska
„Histeria”,
Wyd. Czwarta Strona 2020
| M-R, J

Paweł Semmler
„Rosja we krwi. Terroryzm
dwóch dekad”,
Wyd. Czarne 2020 | J, M-R

Ilona WiÊniewska
„Hen. Na północy
Norwegii”,
Wyd. Czarne 2020 | M-R

Zbigniew Rokita
„KajÊ”,
Wyd. Czarne 2020
| M-R

Michael Palin
„Korea Płn. Dziennik
podró˝y”,
wyd. Insignis 2020| M-R

Zofia Turowska
„Osiecka. Nikomu nie ˝al
pi´knych kobiet”,
Wyd. Marginesy 2020
| M-R

Halina Szpilman,
Filip Mazuraczak
„˚ona pianisty.
Halina Szpilman”,
Wyd. Mando 2020 | M-R

LIT. FAKTU/REPORTA˚

MAZUR 2020
– sympozjum on-line
szczegó∏y na www.ok.wieliszew.pl
Rywalizacja w ramach tegorocznych Mistrzostw Polski w Taƒcach Polskich, a wi´c doskonale znany nie tylko mieszkaƒcom naszej gminy MAZUR, nie mog∏a dojÊç do skutku z uwagi na trwajàcà epidemi´. Dzi´ki podtrzymaniu decyzji o dofinasowaniu zadania przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu oraz przy wsparciu Samorzàdu Województwa Mazowieckiego uda∏o si´ nam jednak zorganizowaç sympozjum on-line, które wkrótce zobaczymy m.in.
na kanale OK Wieliszew w serwisie youtube.pl. Jego tematem by∏a muzyka obecna w turniejach taƒców polskich
– w ramach zadania, przy wspó∏udziale PS CIOFF® powsta∏y tak˝e nowe opracowania. Wszystkich Êledzàcych ruch taƒców polskich zainteresuje tak˝e podsumowanie 20-lecia organizacji turniejów mistrzowskich, w ramach którego powrócimy m.in. do konkursów organizowanych w Wieliszewie. Nie
zabraknie wspomnieƒ i archiwalnych materia∏ów. Zach´can OKW
my do nostalgicznej podró˝y!

Wojciech Jagielski
„Strona Êwiata”,
Wyd. Znak 2020
| M-R

POPULARNO-NAUKOWE / LITERATURA FAKTU

BIOGRAFIA/WSPOMNIENIA

Daniel L. Everett
„Nie Êpij, tu sà w´˝e! ˚ycie
i j´zyk w amazoƒskiej d˝ungli”,
Wyd. Copernicus Center
Press 2020| M-R, S

Anna Kaszubska-D´bska
„Bruno. Epoka genialna”,
Wyd. Znak 2020
|J, M-R

Paul Murdin
„Nieuporzàdkowane ˝ycie
planet”,
Wyd. MUZA SA 2020 | S
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PRZED NAMI ON-LINE
(KANAŁ OK WIELISZEW NA YOUTUBE.PL
ORAZ FACEBOOK.COM/OKWIELISZEW)

27 grudnia 2020, godz. 18
FINA¸ KONKURSU ON-LINE

„KOL¢DA JEST DOBRA NA WSZYSTKO”
– PREZENTACJE LAUREATÓW
212 (!) uczestników z całego kraju, soliÊci, duety, zespoły
– zainteresowanie konkursem przeszło najÊmielsze oczekiwania
organizatorów. Jury b´dzie miało ogrom pracy i wyjàtkowo
ci´˝kie zadanie wyłonienia zwyci´zców. Najlepsze konkursowe
prezentacje umilà
poÊwiàtecznà niedziel´,
a zakoƒczy je muzyczna
niespodzianka – zapraszamy!
Hej, kol´da!

Hej, kol´da!

6 stycznia 2021,
godz. 20

– płyta z kol´dami ZTL „Promyki” pod choink´!

KONCERT
NA TRZECH
KRÓLI

W porze pandemii uniemo˝liwiajàcej
koncerty i bezpoÊredni kontakt
z publicznoÊcià jeden z najwi´kszych
zespo∏ów folklorystycznych
na Mazowszu i nasza kulturalna
wizytówka wyda∏ kolejny w dorobku
album muzyczny, zawierajàcy kol´dy
i pastora∏ki we wspó∏czesnych
aran˝acjach. P∏yta zatytu∏owana
„A na tym niebie” ukazuje si´ tu˝
przed Âwi´tami Bo˝ego Narodzenia,
a jej bezp∏atne egzemplarze mo˝na
odebraç w Gminnym Centrum Kultury
w ¸ajskach (konieczny wczeÊniejszy
kontakt, tel. 22 782 20 02).
Zawierajàce 11 utworów najnowsze wydawnictwo „Promyków” to drugie spotkanie zespo∏u ze Êwiàtecznym repertuarem. W roku 2006 ukaza∏a si´ p∏yta z najpopularniejszymi polskimi kol´dami i pastora∏kami, doskonale
znana i obecna w domach mieszkaƒców Gminy Wieliszew.
Tym razem nasi artyÊci postanowili si´gnàç po mniej znane kompozycje i przedstawiç je s∏uchaczom we wspó∏czesnej, atrakcyjnej i czytelnej formie. Udowodniç tym samym, ˝e wywodzàce si´ z ludowej obyczajowoÊci kol´dy
i pastora∏ki nie muszà brzmieç zawsze podobnie, a si∏a
i potencja∏ tradycji tkwià w umiej´tnoÊci jej wspó∏czesnego odczytywania. Pos∏u˝y∏y temu bogactwo aran˝y i zabawa stylami czy muzycznà konwencjà. Za muzycznà stron´ albumu odpowiada sta∏y wspó∏pracownik Zespo∏u

KONCERT

– Przemys∏aw Marcyniak, a w nagraniach udzia∏ wzi´li
m.in. muzycy Kwartetu Polonika, laureata Fryderyka.
Na p∏ycie us∏yszymy g∏osy najlepszych 15 wokalistów ZTL
„Promyki”.
– Mamy nadziej´, ˝e powsta∏y materia∏ b´dzie doskona∏ym prezentem pod choink´, dostarczajàc Paƒstwu wielu
chwil radoÊci i refleksji w tym szczególnym czasie – zach´cajà „Promyki – To dla nas wyjàtkowa okazja, by w porze
pandemii móc zawitaç do Waszych domów z dobrà nowinà!
– Kol´dy to nieod∏àczna cz´Êç bo˝onarodzeniowych tradycji, silnie zakorzeniona w kulturze ludowej. Goràco polecam kolejne wydawnictwo firmowane przez naszà kulturalnà wizytówk´ – reklamuje album „Promyków” wójt
Pawe∏ Kownacki. – Wierz´, ˝e p∏yta z polskimi kol´dami
i pastora∏kami pozwoli przywo∏aç w naszych domach Êwiàtecznà atmosfer´, jakà znamy i kochamy, zw∏aszcza w tak
szczególne Âwi´ta jak te nadchodzàce.
Tytu∏ p∏yty „A na tym niebie” odwo∏uje si´ do fina∏owego utworu, rozpoczynajàcego si´ Êredniowiecznym
hymnem bo˝onarodzeniowym „Adeste Fideles”: Przybàdêcie, o wierni, z weselem, tryumfem, przybàdêcie, przybàdêcie do Betlejem!”. Ok∏adk´ inspirowanà r´kodzie∏em ludowym w postaci szyde∏kowych i s∏omianych ozdób choinkowych zaprojektowa∏ krakowski artysta grafik Micha∏
Zakrzewski, autor oprawy graficznej poprzedniej p∏yty
„Promyków”.
Powstanie i wydanie p∏yty sfinansowano ze Êrodków Gminy Wieliszew, Samorzàdu Województwa Mazowieckiego
w ramach promocji marki regionu „Mazowsze – Serce Polski”, Powiatu Legionowskiego oraz wszystkich Dobroczyƒców i Przyjació∏ Zespo∏u w ramach zbiórki w serwisie zrzutka.pl. Zespó∏ dzi´kuje pani Monice Kaczmarczyk /
www.monikakaczmarczyk.com za u˝yczenie zdj´ç jej aun OKW
torstwa do przeprowadzenia zbiórki.

„Wa˝ki” bronià tytułu
Mistrzów Polski!
Nasi modelarze z ¸ajsk potwierdzili przynale˝noÊç do Êcis∏ej krajowej czo∏ówki,
stanowiàc trzon reprezentacji Aeroklubu Warszawskiego, która w
Mistrzostwach Polski modeli halowych F1N rozgrywanych 13 grudnia w
KroÊnie-Jedliczach stan´∏a na najwy˝szym podium rywalizacji dru˝ynowej.
Podopieczni instruktora Waldemara Paku∏y powtórzyli tym samym sukces
sprzed roku, kiedy triumfowali w Suwa∏kach (na zdj´ciu z grudnia 2019 r.).
Gratulujemy Miko∏ajowi Zawistowskiemu, Kajetanowi Twardowskiemu,
instruktorowi Waldemarowi Pakule oraz ca∏ej ekipie „Wa˝ek”, które nieêle
zaprezentowa∏y si´ równie˝ w zawodach m∏odzików.

– KONCERT
ZTL „PROMYKI”
PROMUJÑCY
ALBUM „A NA
TYM NIEBIE”
Nie zapominamy o liczàcej
kilkanaÊcie lat tradycji
kol´dowania na Trzech Króli
w Gminie Wieliszew. Tym
razem, z uwagi
na okolicznoÊci, zapraszamy na koncert on-line – prosto z Sali
Koncertowej Krzysztofa Klenczona w Wieliszewie.
Usłyszymy 11 kol´d i pastorałek z najnowszej płyty „Promyków”,
której premiera miała miejsce tu˝ przed Âwi´tami. Hej, kol´da!
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Bachata, lodowce
i wyspa niedêwiedzi

Rozmowa z Piotrem Klejmentem – polarnikiem, doktorem fizyki, wieloletnim
autorem rubryki „Ex Libris” w „Gazecie Wieliszewskiej.
W ka˝dym numerze naszej gazety mo˝emy znaleêç recenzj´ ksià˝ki podpisanà tajemniczym „Piotr K.”…
Moja przygoda z „Gazetà Wieliszewskà” rozpocz´∏a si´ 12 lat
temu, w styczniu 2009 roku.Wówczas opublikowa∏em pierwszà recenzj´, poÊwi´conà ksià˝ce „Drogi Cichociemnych”.
Od tego czasu pisz´ regularnie w ka˝dym miesiàcu, a do tej
pory powsta∏o oko∏o 120 tekstów na temat ciekawych i wartoÊciowych ksià˝ek. Dopóki istnia∏a Biblioteka w ¸ajskach
(czyli do wrzeÊnia 2017), to pisa∏em pod szyldem biblioteki, a potem we w∏asnej rubryce „ExLibris”.
Gmina Wieliszew jest Panu bliska?
Od urodzenia jestem zwiàzany z tutejszym regionem, ukoƒczy∏em Szko∏´ Podstawowà w ¸ajskach, którà do tej pory
bardzo dobrze wspominam. A ksià˝ki to moja wielka pasja
od najwczeÊniejszych lat, przede wszystkim ich czytanie, ale
tak˝e pisanie. Kilka lat temu, we wspó∏pracy z Bibliotekà
w ¸ajskach, napisa∏em seri´ opowiadaƒ o skrzacie Ksià˝kolubie ¸ajszczanku.Ten˝e skrzat by∏ wielkim mi∏oÊnikiem
ksià˝ek i mieszka∏ w zakamarku biblioteki w ¸ajskach, pomaga∏ pani bibliotekarce i prze˝ywa∏ rozmaite przygody razem ze swoim przyjacielem, Wieliszewiankiem Gminnym.
Niestety, skrzata nie ma ju˝ z nami, zniknà∏ razem z bibliotekà...
Pisanie to dla Pana wi´cej ni˝ hobby?
Na co dzieƒ mam du˝o do czynienia z tekstami pisanymi,
jednak z innej dziedziny. Ukoƒczy∏em Wydzia∏ Fizyki Politechniki Warszawskiej, w specjalizacji dotyczàcej fizyki cia∏a sta∏ego. Pod tà nazwà ukryte sà wszelkie zagadnienia zwiàzane z nowoczesnymi materia∏ami, opracowywanymi na potrzeby urzàdzeƒ elektronicznych (np. baterie o coraz
wi´kszej pojemnoÊci, ogniwa fotowoltaiczne, lasery), jak
równie˝ dotyczàce nanotechnologii. W ramach pomiarów
na potrzeby pracy magisterskiej uczestniczy∏em w badaniach nad szk∏ami metalicznymi prowadzonych w najwi´kszym europejskim Synchrotronie ESRF znajdujàcym si´
w Grenoble we Francji. Szk∏a metaliczne to materia∏y, które majà po∏àczyç zalety metalu (wytrzyma∏oÊç) i szk∏a (odpornoÊç na korozj´), natomiast sam Synchrotron to ogromny budynek w kszta∏cie kolistym, pod wzgl´dem zasady dzia∏ania i budowy podobny do najs∏ynniejszego akceleratora

czàstek – Wielkiego Zderzacza Hadronów w CERN pod Genewà.
Brzmi imponujàco…
Kolejne wyzwania naukowe podjà∏em podczas studiów doktoranckich w Polskiej Akademii Nauk, jednak z nieco innej strony, ju˝ nie doÊwiadczalnej – ale komputerowej. Polska znajduje si´ bardzo wysoko w Êwiatowym rankingu
pod wzgl´dem liczby posiadanych superkomputerów – mamy 7 takich maszyn. Obliczenia wykonywa∏em na superkomputerze „Okeanos” (dzi´ki wspó∏pracy z Uniwersytetem
Warszawskim) w celu szukania nowych rozwiàzaƒ, m.in.,
w dziedzinie badaƒ polarnych nad lodowcami. Jest to absolutny priorytet w dzisiejszych czasach, albowiem wszystkie analizy (w tym tak˝e te prowadzone na Polskiej Stacji
Polarnej Hornsund na Spitsbergenie) wskazujà na dramatyczne tempo topnienia lodowców. Wyniki moich prac prezentowa∏em m.in. na kongresach naukowych we W∏oszech,
Szkocji, Francji, Niemczech, Austrii, Czechach, W´grzech,
Norwegii, czy te˝ na Cyprze. Obecnie jestem doktorem
na stanowisku adiunkta.
Nauka to Pana ogromna pasja, ale nie jedyna…
Jestem wielkim wielbicielem Francji i Hiszpanii. I ich kultur. Od d∏ugiego czasu pasjonuj´ si´ taƒcami latynoskimi,
takimi jak salsa czy bachata. Swoje umiej´tnoÊci szkoli∏em
na mi´dzynarodowych festiwalach tanecznych, a najwi´kszym wydarzeniem by∏ dla mnie wyjazd do Sewilli w Hiszpanii, ojczyzny bachaty sensual, gdzie spotka∏em najlepszych instruktorów. Natomiast ostatnio zaintrygowa∏ mnie
j´zyk francuski, którego intensywnie si´ ucz´.
Pomimo zami∏owania do goràcych kultur i taƒców Pana serce pozosta∏o jednak w rejonach polarnych…
Jako doktorant studiowa∏em technologie arktyczne na ostatnim làdzie przed Biegunem Pó∏nocnym – na wyspie Spitsbergen. Miejscem tym zarzàdza norweski gubernator,
a na samej wyspie mieszka wi´cej niedêwiedzi polarnych
ni˝ ludzi. Ca∏kowicie normalne jest chodzenie wsz´dzie ze
strzelbà, ale raczej wy∏àcznie w celu odstraszania, albowiem
niedêwiedzie sà chronionym skarbem narodowym. Latem

Jak mówi∏ prof. Krzysztof Birkenmajer,
nestor polskich polarników:
„Raz pojedziesz w to zimno
– i przepad∏eÊ! Choçby nie wiem co,
musisz wróciç.”
ca∏à dob´ Êwieci s∏oƒce, zimà – ca∏à dob´ panuje mrok.
Na Spitsbergenie nie znajdzie si´ nic zielonego, ˝adnych
drzew ani krzewów, poza tzw. tundrà, czyli (w wi´kszoÊci)
mchami i porostami. Podczas krótkiego arktycznego lata pojawia si´ za to mnóstwo ptaków, a w okolicznych wodach
˝yjà na przyk∏ad wieloryby. Dlatego w przesz∏oÊci wyspa by∏a celem wypraw myÊliwych, a potem górników – po odkryciu z∏ó˝ w´gla. Obecnie przybywajà tu przede wszystkim naukowcy oraz… turyÊci. W g∏ównej osadzie – Longyearbyen
– znajduje si´ silny oÊrodek naukowy UNIS prowadzàcy badania polarne wraz z najdalej na Êwiecie wysuni´tà na pó∏noc bibliotekà.
Planuje Pan tam wróciç?
W spo∏ecznoÊci polarników istnieje okreÊlenie „goràczka polarna”. Jak mówi∏ prof. Krzysztof Birkenmajer, nestor polskich polarników „Raz pojedziesz w to zimno – i przepad∏eÊ!
Choçby nie wiem co, musisz wróciç.” Poniewa˝ na w∏asne
oczy widzia∏em cielàce si´ lodowce i oÊlepiajàcy blask s∏oƒca odbijajàcego si´ od ich krystalicznie czystego lodu, p∏ywa∏em na ∏odzi motorowej wÊród malowniczych fiordów, chodzi∏em po tamtejszych górach i próbowa∏em hamburgera…
z wieloryba, wi´c moim marzeniem jest wyruszyç ponownie do Arktyki lub Antarktyki, krain Êniegu i lodu.
˚ycz´ wi´c Panu spe∏nienia marzeƒ i dzi´kuj´ za rozmow´.
Dzi´kuj´.
n

Rozmawiała Sylwia Ciszyƒska
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Przepis na pierniczki,
nieodłàczny element
Êwiàt Bo˝ego Narodzenia
Poczàtek grudnia to czas, kiedy
uÊwiadamiamy sobie, ˝e Âwi´ta
Bo˝ego Narodzenia zbli˝ajà si´
wielkimi krokami.
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ExLibris

Brakujàca połowa
dziejów

To równie˝ doskona∏y czas na przygotowanie pierniczków,
by móc cieszyç si´ tymi korzenno-miodowymi ciasteczkami
podczas rodzinnych spotkaƒ. Wiadomo, ile kucharzy czy
kucharek, ma∏ych czy du˝ych - to tyle przepisów. Równie˝
sprawdzi∏am kilka, ale teraz podziel´ si´ jednym, moim
n
zdaniem najlepszym.

Sk∏adniki (na ok. 100 pierniczków)
• 125 g masła
• 300 g miodu
• 500 g màki
• 100 g cukru pudru
• 2 ły˝eczki sody
• 20 g przyprawy do piernika
• 1 jajko
Wykonanie
1. Masło i miód rozpuÊciç w garnuszku i
odstawiç do wystygni´cia.
2. W misce umieÊciç pozostałe składniki,
dodaç przestudzone masło z miodem
i wyrobiç r´cznie lub mikserem.
Gdyby było zbyt lepkie, podsypaç
odrobinà màki.
3. Schłodziç w lodówce przez ok. 1h,
b´dzie si´ lepiej wałkowało.
4. Ciasto rozwałkowaç na stolnicy na
gruboÊç ok. 2-3 mm, jednak grubsze
pierniczki b´dà bardziej mi´kkie po
upieczeniu.
5. Wykrawaç pierniczki o dowolnych
kształtach i przeło˝yç na blach´
wyło˝onà papierem.
6. Piec w temperaturze 180oC przez
8-10 minut. Studziç na kratce.
7. Po przestygni´ciu mo˝na je
przyozdobiç lub normalne wło˝yç do
puszki.
I ten zapach piernika roznoszàcy si´ po
całym domu...
n

AZ

Naczelnik Paƒstwa Polskiego Józef Pi∏sudski, 28 listopada 1918 roku, wyda∏ dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego.
Znalaz∏y si´ w nim, mi´dzy innymi, takie postanowienia: „Wyborcà do Sejmu jest ka˝dy obywatel Paƒstwa bez ró˝nicy p∏ci” (art. 1) oraz „Wybieralni do Sejmu sà wszyscy obywatele (lki) paƒstwa posiadajàcy czynne prawo wyborcze” (art. 7). Polska do∏àczy∏a wówczas do niewielkiego
grona paƒstw, w których kobiety posiada∏y prawa wyborcze. Niedawno obchodziliÊmy 102 rocznic´ tego wydarzenia.
Warto sobie uzmys∏owiç, ˝e prawa kobiet (a tak˝e prawa dziecka,
prawa cz∏owieka w ogólnoÊci, prawa istot ˝ywych) to wynalazki bardzo nowe w czasie istnienia ludzkoÊci. Przez wi´kszoÊç dziejów jedynym prawem by∏o prawo silniejszego i bardziej zasobnego. A przynajmniej dzia∏o si´ tak od rewolucji agrarnej, czyli od kiedy ludzie przeszli z w´drownego na osiad∏y tryb ˝ycia i zaj´li si´ rolnictwem.
Niektórzy badacze sugerujà, ˝e spo∏ecznoÊci plemienne mog∏y byç nastawione du˝o bardziej równoÊciowo, ni˝ do tej pory si´ wydawa∏o.
Dowodem na to jest silna pozycja kobiet wÊród plemion Ameryki Pó∏nocnej. Na przyk∏ad wÊród Irokezów wodzem by∏ m´˝czyzna,
ale w∏adz´ politycznà sprawowa∏a tzw. Rada Kobiet, która podejmowa∏a decyzje i wybiera∏a tego˝ wodza (przy czym m´˝czyêni nie
mieli prawa g∏osu). M´˝czyzna w wielu plemionach Indian wprowadza∏ si´ do domu kobiety, która mog∏a cz´sto uzyskaç rozwód, wystawiajàc jego koc i sprz´t bojowy i myÊliwski za drzwi. W okresie
pionierskiej kolonizacji Ameryki Pó∏nocnej zdarza∏y si´ przypadki ucieczek bia∏ych kobiet osadników do Indian, którzy je po prostu lepiej traktowali.
Kompletnie inaczej wyglàda∏a sytuacja w najstarszych osiad∏ych
cywilizacjach, które rozwin´∏y si´ w basenie Morza Âródziemnego,
na Bliskim Wschodzie, czy w Azji, a póêniej tak˝e w Êredniowiecznej Europie. W modelowej sytuacji dziewczyna ca∏à m∏odoÊç sp´dza∏a w kobiecej cz´Êci domu, gdzie matka przygotowywa∏a jà do jak
najszybszego zamà˝pójÊcia. Przed Êlubem znajdowa∏a si´ pod w∏adzà ojca, a po – m´˝a. Idealna ma∏˝onka nie musia∏a byç szczególnie inteligentna, màdra czy ∏adna.Wa˝ne, aby by∏a pobo˝na, uprzejma, ∏agodna, spokojna, i staranna. Przekonanie o ni˝szoÊci kobiety
utrwala∏y legendy religijne. Nawet staro˝ytna Grecja, kolebka demokracji i filozofii, nie by∏a pod tym wzgl´dem wyjàtkiem. Impuls
do zmian (w obr´bie cywilizacji zachodniej) przynios∏a rewolucja
francuska, a potem rosnàcy w si∏´ od poczàtku XX wieku ruch sufra˝ystek.W rezultacie w pó∏nocnej Europie zacz´to przyznawaç kobietom prawa wyborcze (Finlandia – 1906, Norwegia – 1912, Dania
i Islandia – 1915), a w kolejnych latach inne kraje podà˝y∏y za tym
przyk∏adem. Do tej pory w Skandynawii wskaêniki obecnoÊci kobiet
w ˝yciu publicznym, zawodowym, gospodarczym, kulturalnym i religijnym sà najwy˝sze na Êwiecie.
A jak przebiega∏a historia kobiet na ziemiach polskich? Anna Kowalczyk, na co dzieƒ dziennikarka, przeprowadzi∏a Êledztwo w tej
sprawie, a jego wynikiem jest ksià˝ka „Brakujàca po∏owa dziejów”.
„Mia∏am nieznoÊne poczucie, ˝e czegoÊ, a w∏aÊciwie kogoÊ, w opowieÊci o przesz∏oÊci ogromnie mi brakuje. W tej opowieÊci, której
ani na chwil´ przecie˝ nie przestajemy w Polsce snuç. Nawet jeÊli
ktoÊ wspomni o bohaterkach powstania, dzielnych Matkach Polkach
albo ˝e to kobieta pierwsza zdoby∏a dla Polski medal na olimpiadzie
i Mount Everest, to te wszystkie wzmianki przewa˝nie majà charakter „ciekawostek” i sprawiajà wra˝enie, ˝e w naszej wspólnej przesz∏oÊci kobiety, nawet wybitne, co prawda si´ przewija∏y, ale w sumie nie za cz´sto i tak szczerze, koniec koƒców, bez wielkiego znaczenia dla ogólnego obrazu. Tak zrodzi∏ si´ pomys∏ na t´ ksià˝k´.”
OpowieÊç Anny Kowalczyk zaczyna si´ w czasach S∏owian, z naszej perspektywy pó∏-prawdziwych, pó∏-mitycznych, a koƒczy
na wspó∏czesnoÊci.Ta ksià˝ka to prawdziwy unikat ze wzgl´du na swojà tematyk´ i kompleksowe podejÊcie do zagadnienia, przy jednoczesnym zachowaniu swobodnego i ciekawego stylu. Jak mówi autorka: „Jest to ksià˝ka-zaproszenie. Do odkrywania historii w∏asnych
przodkiƒ – i tych z∏àczonych z nami wi´zami krwi, i tych, z którymi
∏àczy nas tylko i a˝ to miejsce na Ziemi, w którym przysz∏o nam ˝yç.
Jest to te˝ moja w∏asna próba odpowiedzi na pytanie: gdzie si´ podzia∏y te wszystkie kobiety, które by∏y tu przed nami? Dlaczego prawie nic o nich nie wiemy? I czy naprawd´ nie ma o czym mówiç?”
n Piotr K.
Anna Kowalczyk, „Brakujàca po∏owa dziejów. Krótka historia kobiet na ziemiach polskich”,
Wyd. WAB, Warszawa 2018
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Gmina wolna od azbestu
W 2020 r. firmy dzia∏ajàce na zlecenie Urz´du Gminy Wieliszew zdeponowa∏y na sk∏adowisku odpadów 59,52 Mg wyrobów azbestowych. Projekt by∏
realizowany w 40 % ze Êrodków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierajàcych azbest na terenie
Gminy Wieliszew dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w formie dotacji w kwocie 11.678,16 z∏.

Jest umowa na projekt
i rozbudow´ DK61
Mi´dzy Legionowem a Zegrzem powstanie odcinek dwujezdniowej drogi o d∏ugoÊci 4,5 km.
Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisali umow´ na budow´ nowego odcinka drogi
krajowej, który up∏ynni ruch nie tylko w rejonie Legionowa, ale b´dzie równie˝ udogodnieniem dla kierowców podró˝ujàcych DK61 w kierunku Mazur.
Wykonawcà inwestycji jest konsorcjum firm Przedsi´biorstwo Budowy Dróg i Mostów Miƒsk Mazowiecki (lider) i TORPOL (partner). Umowa o wartoÊci prawie 195 mln z∏ zostanie
zrealizowana w ciàgu 36 miesi´cy od daty jej zawarcia. Zakoƒczenie wszystkich prac przewidywane jest w II kwartale 2024
r. W ramach kontraktu wykonawca przygotuje projekt budowlany, uzyska niezb´dne decyzje, a nast´pnie rozbuduje drog´.
Zadaniem wykonawcy b´dzie rozbudowa 4,5 km istniejàcej DK61 do przekroju dwujezdniowego z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Zrealizowane zostanà równie˝ drogi dojazdowe do obs∏ugi terenu bezpoÊrednio przyleg∏ego
do drogi. Na skrzy˝owaniach wybudowane zostanà sygnalizacje Êwietlne, a w miejscu obecnego ronda w Zegrzu,
na skrzy˝owaniu z DW631, powstanie w´ze∏. Piesi i rowerzyÊci b´dà mogli korzystaç z chodnika i Êcie˝ki pieszo-rowerowej. Ponadto droga zostanie wyposa˝ona w urzàdzenia
ochrony Êrodowiska i bezpieczeƒstwa ruchu drogowego.
Wi´cej informacji na temat inwestycji mo˝na znaleêç
n Materiały GDDKiA
na stronie: www.gddkia.gov.pl

Wybiegaj Siebie w Wieliszewie
– Bez tych zorganizowanych treningów
nigdy nie ruszy∏abym si´, ˝eby pobiegaç. Sama nie mia∏abym motywacji.
Nie wspominajàc o tym, ˝e mo˝na poznaç nowe super kole˝anki – tak o bez p∏atnych, babskich treningach biegowych mówi El˝bieta Musia∏, która co
wtorek o 18.30 wraz z innymi dziewczynami stawia si´ w Parku Âwi´tojaƒskim, by nieco si´ poruszaç.
Od poczàtku paêdziernika trenerka i biegaczka Ania Szlendak, za∏o˝ycielka grup Wybiegaj Siebie i Mam Wybiegane, poza legionowskimi babskimi zaj´ciami sportowymi organizuje je równie˝ w Wieliszewie. I tak jesienià kilkanaÊcie kobiet w ró˝nym wieku po∏kn´∏o bakcyla biegowego
i ci´˝ko im teraz bez niego funkcjonowaç. – Dla mnie to
by∏ wielki come back do biegania. Po pierwszych próbach
dziesi´ç lat temu i kontuzji kolana ponownie odwa˝y∏am
si´ zaryzykowaç, bo zawód wtedy by∏ ogromny. Liczàc na fachowà porad´, nie zawiod∏am si´. I si´ uda∏o, wróci∏o to

„coÊ”, co sprawi∏o, ˝e wychodzi∏am biegaç nawet wtedy,
gdy inni szli na imprez´ czy do znajomych.- podsumowuje Joanna Lange.
By schudnàç, by poprawiç sobie samopoczucie, oderwaç
si´ od szarej codziennoÊci, poplotkowaç, poprawiç kondycj´, czy zdobyç swój pierwszy medal – po to wieliszewskie
kobiety pojawiajà si´ na treningach Wybiegaj Siebie. Nie
wystarcza im jeden dzieƒ w tygodniu, motywujàc si´ wzajemnie, umawiajà si´ na wspólne regularne bieganie – nawet w niepogod´. Jak zapewnia organizatorka – treningi
sà dostosowane do wszystkich i bardzo urozmaicone. Okolice Parku Âwi´tojaƒskiego to Êwietne miejsce, by si´ poruszaç. Spotkania biegowe, to nie tylko samo bieganie, ale
równie˝ wzmacnianie, rozciàganie, elementy techniki i si∏y biegowej.
Chcesz zaczàç, ale nie wiesz jak? Biegasz, ale nie masz
z kim, brakuje Ci motywacji? Nie czekaj, gwarantuj´, ˝e
z nami wybiegasz siebie do ˝ycia, wybiegasz siebie do bycia, wybiegasz sobie fajne towarzystwo, ciekawe spotkania i fajne dzia∏ania. Zapraszam niezdecydowane kobiety w ka˝dy wtorek o 18.30 do Parku Âwi´tojaƒskiego. Zbiórka pod koÊcio∏em przy jeziorku. – zach´ca Ania Szlendak.
n AS

åwicz razem ze Sławkiem!
Prezentujemy kolejnà seri´ çwiczeƒ, które mo˝na wykonaç samodzielnie w domu, wzmacniajàc w ten sposób
mi´Ênie i poprawiajàc ogólnà kondycj´ ciała.
WYMACHY ODWA˚NIKIEM KETTLEBELL (SWING)

PRZYSIAD Z ODWA˚NIKIEM KETTLEBELL (GOBLET SQUAT)

Złap odwa˝nik oburàcz nachwytem i rozstaw stopy na szerokoÊç barków.
Ugnij lekko kolana, wypychajàc biodra do tyłu, utrzymujàc uniesionà klatk´
piersiowà i pochylajàc lekko tułów. Pozwól odwa˝nikowi wpaÊç mi´dzy
nogi przy pełnym wyprostowaniu ramion. Dynamicznie wypchnij biodra
do przodu, napinajàc poÊladki. Pozwól sile rozp´du unieÊç odwa˝nik
na wysokoÊç barków, nie nap´dzajàc tego ruchu mi´Êniami ramion. Pozwól
odwa˝nikowi ponownie opaÊç i powtórz çwiczenie.

Staƒ w rozkroku na szerokoÊç ramion. Pami´taj o prostych plecach.
Przytrzymaj oburàcz kettlebell przed klatkà piersiowà.
Napnij klatk´ piersiowà, wypchnij jà do przodu, Êciàgnij łopatki i napnij
brzuch i poÊladki. Wykonaj płynny i powolny przysiad do pozycji poni˝ej
kàta prostego, nast´pnie wróç do pozycji wyjÊciowej. Nie rób przeprostu
w stawach kolanowych. Powtórz ruch kilkukrotnie.

MARTWY CIÑG Z PODCIÑGANIEM KETTLEBELL WZD¸U˚
TU¸OWIA (SUMO DEADLIFT HIGH PULL)
Staƒ prosto w naprawd´ szerokim rozkroku, palce stóp kierujàc
na zewnàtrz. Wypchnij biodra w tył i uginajàc kolana. Obni˝ maksymalnie
pozycj´, aby złapaç oburàcz kettlebell za uchwyt. Wstaƒ, prowadzàc kettle
jak najbli˝ej osi ciała, a gdy b´dziesz ju˝ wyprostowany, podciàgnij ci´˝ar
pod brod´ – szeroko prowadzàc łokcie (łokcie majà si´ uło˝yç w liter´ V).
Wróç do pozycji startowej, powtórz kilkukrotnie.

wieliszewska
gazetaw

n

2 3 grudnia 2 0 2 0

Âwiàteczne
przygotowania
w Sikorach
W goràczce ostatnich jesiennych porzàdków w ogrodach oraz
przygotowaƒ do okresu Êwiàteczno-noworocznego
w so∏ectwie Sikory pomyÊlano tak˝e o mi∏oÊnikach tej
miejscowoÊci. Na placu wiejskich spotkaƒ, ze wzgl´du
na covidowà
niemo˝noÊç
zorganizowania
przy wspólnym
stole so∏eckiej
Wigilii Bo˝ego
Narodzenia, Rada
So∏ecka ustawi∏a
choink´
i odÊwi´tnie jà
przystroi∏a.
Mieszkaƒców i dzia∏kowiczów zaproszono,
aby razem z dzieçmi
lub osobiÊcie, majàc
w duszy jeszcze Êlady
dzieci´cych marzeƒ
i radoÊci, ustroiç choink´ w∏asnymi ozdobami.
Do 13 grudnia prowadzona by∏a tak˝e
prz edÊwiàteczna
zbiórka organizowana
z inicjatywy So∏tysa oraz mieszkaƒców wsi Sikory. Organizatorzy postanowili wesprzeç w ten sposób najbardziej potrzebujàcy dom dziecka, dom samotnej matki i schronisko dla zwierzàt. n Barbara Rymsza

Nakr´tki dla Zosi
Wsparcie mieszkaƒców pow´drowa∏o
do dwuletniej mieszkanki gminy.
„Nakr´tkowe” serce, które pojawi∏o si´ na poczàtku wrzeÊnia przed Urz´dem Gminy w Wieliszewie, okaza∏o si´ strza∏em w dziesiàtk´.
Mieszkaƒcy zape∏niajà je bardzo ch´tnie. Mi∏o
nam obserwowaç, jak sprawia to radoÊç zw∏aszcza przedszkolakom, które ch´tnie anga˝ujà si´ w ten mi∏y dla nich i niezwykle skuteczny rodzaj pomocy. W tym miesiàcu zapas nakr´tek zosta∏ przekazany na leczenie i rehabilitacj´ dwuletniej mieszkanki naszej gminy – Zosi Jankowskiej. Wi´cej na temat tej dzielnej dziewczynki mo˝na przeczytaç
na profilu facebookowym „Jestem Zosia”. Osoby zainteresowane odbiorem nakr´tek prosimy o kontakt mailowy: serce@wieliszew.pl
n SC
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