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B´dzie si´ działo…
Âwi´to Gminy
i otwarcie gminnych
inwestycji
Prawie dwa lata pandemii odzwyczai∏y nas
od spotkaƒ i imprez, do których lokalna
spo∏ecznoÊç by∏a przyzwyczajona i z wielkà
przyjemnoÊcià bra∏a w nich udzia∏.
Miejmy nadziej´, ˝e nic nie stanie na przeszkodzie i we wrzeÊniu mieszkaƒcy licznie stawià si´ na Âwi´cie Gminy (12.09.), stra˝acy b´dà mogli w koƒcu celebrowaç jubileusz 100lecia powstania Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Wieliszewie (4.09.).
Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki wraz z zaproszonymi goÊçmi z dumà otworzy Przedszkole Samorzàdowe w Janówku Pierwszym, sal´ gimnastycznà przy Szkole Podstawowej
w ¸ajskach i wspólnie z mieszkaƒcami b´dzie Êwi´towa∏ otwarcie bazy sportowej przy Szkon Czytaj wi´cej na str. 6– 7
le Podstawowej nr 2 w Wieliszewie. (1.09.)

77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
Wyjàtkowà opraw´ mia∏y gminne obchody
77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,
których preludium by∏o nadanie jednej
z reprezentacyjnych ulic Wieliszewa imienia
Krzysztofa Kamila Baczyƒskiego.
W dniach 31 lipca – 1 sierpnia powstaƒczy zryw
Armii Krajowej, Polskiego Paƒstwa Podziemnego
i ludnoÊci cywilnej Warszawy i okolic upami´tniliÊmy
kulturalnie, sportowo i patriotycznie.

7. Ultramaraton Powstaƒca

W niedzielny poranek 1 sierpnia ju˝ po raz siódmy hymn
paƒstwowy i minuta ciszy otworzy∏y Ultramaraton Powstaƒca. W tej rozpoznawalnej w Êrodowisku biegaczy w ca∏ym
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Twój piec
– nasze
powietrze
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fot. Darek Âlusarski

Tegoroczne obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego up∏yn´∏y pod znakiem Roku Baczyƒskiego – 100. rocznicy urodzin poety uznawanego za najwybitniejszego z pokolenia Kolumbów, który zginà∏ w walkach powstaƒczych 4 sierpnia 1944 r. Poety, który ostatnie tygodnie ˝ycia
sp´dzi∏ w Letnisku Wieliszew, goszczàc u przyjaciela i mentora Jerzego Zagórskiego. Ostatnie wakacje Baczyƒskiego
sta∏y si´ kanwà zorganizowanego w sobot´ 31 lipca nad Jeziorem Wieliszewskim wydarzenia muzyczno-poetyckiego
oraz rodzinnych warsztatów twórczych pod nazwà „Wieczór
w Wieliszewie, czyli ostatnie wakacje…”.
Czytaj wi´cej na str. 10

kraju imprezie wzi´∏o udzia∏ 700 uczestników (!) pokonujàcych indywidualnie lub w sztafetach wymagajàcy dystans 63 km – na pamiàtk´ 63 dni powstania.
Cudowny bieg. Fantastyczni ludzie. Wspaniałe, ciepłe przyj´cie przez mieszkaƒców i przyjaciół na ka˝dym kroku,
w bramach domów równie˝. Wolontariusze na medal! Teren biegowy wspaniały, trasa miód malina. Za metà all
inclusive! DZI¢KUJEMY! DZI¢KUJEMY! DZI¢KUJEMY!
Niech s∏owa jednej z uczestniczek b´dà wielkimi podzi´kowaniami dla wszystkich uczestników, wspó∏organizatorów,
sponsorów, wolontariuszy, koordynatorów, partnerów, kibiców, którzy do∏o˝yli swojà cegie∏k´ i w∏o˝yli swoje serce
w tak cudowne wydarzenie, jakim jest znana i lubiana przez
ludzi niemal z ca∏ej Polski impreza sportowa – Ultramaraton Powstaƒca.
Czytaj wi´cej na str. 8–9

Oficjalne uroczystoÊci
Oficjalne uroczystoÊci, z udzia∏em w∏adz lokalnych, w asyÊcie ˝o∏nierzy Wojska Polskiego, odby∏y si´ równie˝ 1 sierpnia tradycyjnie w trzech miejscach pami´ci na terenie Gminy Wieliszew. Rozpocz´liÊmy je punktualnie o godz. 17 minutà ciszy w „godz. W”.
Czytaj wi´cej na str. 3

Ruszajà zaj´cia
kulturalne w GCK
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Nowy proboszcz
w Wieliszewie
Ks. Jaros∏aw Mazurek od 20 sierpnia pe∏ni oficjalnie funkcj´ proboszcza parafii Przemienienia Paƒskiego w Wieliszewie. To pierwsze probostwo ksi´dza, który wczeÊniej sprawowa∏ funkcj´ wikariusza w Wo∏ominie.
n

ks. ¸ukasz Król dzi´kuje

Podzi´kowania za 5 lat – nie ma szans,
˝eby wszystkich ogarnàç
Zmiana adresu siedziby
Urz´du Gminy Wieliszew
Drodzy Mieszkaƒcy Gminy Wieliszew, informujemy, ˝e od 22
lipca 2021 roku zmianie uleg∏ adres siedziby Urz´du Gminy
Wieliszew.
Dotychczasowy adres:
ul. Modliƒska 1, 05-135 Wieliszew
zmienia si´ na
ul. Krzysztofa Kamila Baczyƒskiego 1, 05-135 Wieliszew.
Zmiana zwiàzana jest z Uchwa∏à nr XXXII/333/2021 Rady
Gminy Wieliszew z 30 czerwca 2021 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewn´trznej po∏o˝onej w miejscowoÊci Wieliszew.
n JeÊli

chcesz si´ dowiedzieç wi´cej o zwiàzku Krzysztofa
Kamila Baczyƒskiego z naszà Gminà czytaj na str. 10.

UWAGA! WE WRZEÂNIU UTRUDNIENIA
W RUCHU DROGOWYM NA
K.K BACZY¡SKIEGO I AL. SOLIDARNOÂCI
Szanowni Mieszkaƒcy!
Informujemy, ˝e w zwiàzku z planowanymi
od połowy wrzeÊnia br. pracami zwiàzanymi
z budowà kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Krzysztofa Kamila Baczyƒskiego
i Alei SolidarnoÊci w Wieliszewie wystàpià
utrudnienia w ruchu.
Szczegółowe informacje dotyczàce terminów, zmiany
organizacji ruchu, zmiany lokalizacji przystanków
komunikacji miejskiej b´dà zamieszczane na bie˝àco
na stronie internetowej Gminy Wieliszew.
Na wykonanie prac wykonawca ma 12 miesi´cy.
Za utrudnienia przepraszamy i prosimy
o wyrozumiałoÊç.
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Po 5 latach w Parafii Przemienienia Paƒskiego w Wieliszewie Ks. Biskup postanowi∏, ˝e dalszà pos∏ug´ b´d´
pe∏ni∏ w Parafii Matki Bo˝ej
Cz´stochowskiej w Wo∏ominie. Przez ten czas we wszelkie inicjatywy by∏o zaanga˝owanych bardzo du˝o osób,
których na pewno nie dam
rady wszystkich wymieniç.
Jak to ju˝ wiele razy mówi∏em, „ks. ¸ukasz” to nie tylko jedna osoba, ale nazwa zespo∏u, który kryje si´ pod tà
nazwà. Przyszed∏ czas, aby
chocia˝ ogl´dnie podzi´kowaç.
Kiedy 5 lat temu przyszed∏em do tej wspólnoty, przywita∏ mnie Ks. Proboszcz
– obecny dziekan dekanatu
legionowskiego Ks. Grzegorz
Kucharski. To by∏ znakomity
czas wspólnego energicznego
duszpasterstwa – d∏ugo mo˝na pisaç, ale ka˝dy wie,
o czym mowi´. Dzi´kuj´ Ks. Dziekanowi za styl prawdziwego Dobrego Pasterza i Ojcowskà trosk´. Czas ró˝nych inicjatyw parafialnych to ludzie, którzy troszczyli si´ o to, by zapa∏ nie minà∏, dzi´kuj´ wszystkim Rodzicom Liturgicznej S∏u˝by O∏tarza za ogromne zaanga˝owanie, wspólne wyjazdy,
wycieczki oraz stworzenie Parafialnego Klubu Sportowego
PKS Wieliszew, dzi´kuj´ trenerom: Panu Piotrowi Mrozkowi oraz Panu Jackowi Bukackiemu za czas poÊwi´cony na treningi i mecze w ka˝dà sobot´. Dzi´kuj´ dzieciom i m∏odzie˝y, którzy przychodzà s∏u˝yç do o∏tarza, a przede wszystkim
poszczególnym Prezesom – Kamilowi Redzie, Tomaszowi Bukowieckiemu oraz obecnemu Dawidowi Jankowskiemu. Dzi´kuj´ M∏odzie˝y za czas tworzenia wspólnoty Carlo Acutisa
za ich zaanga˝owanie oraz inicjatyw´ o∏tarza na Bo˝e Cia∏o 2021. Dzi´kuj´ scholii dzieci´co-m∏odzie˝owej Âw. Micha∏a
Archanio∏a, a szczególnie Pani Dyrygentce Teresie Chrzanowskiej, która w swoim poÊwi´ceniu mia∏a zawsze czas na próby i rozmowy z dzieçmi i m∏odzie˝à. Dzi´kuje Pani Irenie Jacenko, ˝e mimo ogromnego zaanga˝owania w inicjatywy
w szko∏ach i w spo∏ecznoÊci wieliszewskiej z wielkim sercem
akompaniowa∏a nam na klawiszach. Wokó∏ scholii zgromadzili si´ tak˝e aktywni rodzice, szczególnie dzi´kuj´ przedstawicielom Pani Marcie Rutkowskiej oraz Pani Anecie Szkolniak za wszystko. Dzi´kuj´ wszystkim organizatorom Wieliszewskich Przeglàdów scholii dzieci´cych. Dzi´kuje Panom,
którzy dbali o nag∏oÊnienie: Panu Rafa∏owi Donarskiemu i Panu Marcinowi ˚alukowi. Dzi´kuj´ za czas organizowania festynów parafialnych wszystkim Wspólnotom tak bardzo zaanga˝owanym w to wspólne dzie∏o. Dzi´kuj´ Braciom Motocyklistom za pomoc oraz podtrzymanie inicjatywy
Wieliszewskiego Zlotu Motocyklowego. Dzi´kuj´ wszystkim
uczestnikom pielgrzymek i wyjazdów, które si´ odby∏y. Ka˝dy kto by∏, wie, jak wiele radoÊci daje wspólne pielgrzymowanie. Pielgrzymki, które by∏y zaplanowane, na razie czekajà na realizacj´, trzeba wi´c czekaç lub skontaktowaç si´ z Ks.
¸ukaszem, a póêniej z osobà, która b´dzie odpowiedzialna

za koordynacj´ i kontakt w tych i pozosta∏ych pielgrzymkach
z Panià Anetà Szkolniak.
Dzi´kuj´ Dyrekcji, Nauczycielom i Pracownikom mojej szko∏y, SP nr 1. Przyj´liÊcie mnie jak swojego, z olbrzymim sercem i radoÊcià. Dzi´kuj´ za ka˝dà pomoc, wsparcie, humor,
rozmowy z Ciociami w pokoju socjalnym, po˝yczanie kawy
oraz wiele, wiele wi´cej. Swoje podzi´kowania kieruj´ dla
Wszystkich na r´ce Pani Dyrektor Magdaleny Penkalskiej.
B´d´ t´skni∏. Dzi´kuj´ Dzieciom, moim uczniom za to, ˝e otworzyli serca i umys∏y na lekcjach i dali mi szans´, ˝ebym si´
wykaza∏, b´d´ o Was pami´ta∏. Dzi´kuj´ Dyrekcji, Nauczycielom i Pracownikom Szko∏y Podstawowej nr 2 im. Jana Paw∏a II za wspó∏prac´ oraz umo˝liwienie przeprowadzania treningów m∏odych ludzi. Dzi´kuj´ Szkole Podstawowej w ¸ajskach – Dyrekcji, Pracownikom, Nauczycielom i Rodzicom
za mi∏à atmosfer´, ciekawe rozmowy oraz wielkie serce. Nie
mog´ zapomnieç o moim przedszkolu, w którym uczy∏em
w Zegrzu Po∏udniowym, Pani Dyrektor, Nauczycielom, Pani
Sekretarce oraz obs∏udze kuchni. Praca w przedszkolu, podobnie jak w szkole, jest trudna i nie mo˝na jej zlekcewa˝yç, uczy∏em si´ w tej placówce poÊwi´cenia, oddania i zaanga˝owania dla dobra dzieci – dzi´kuj´.
Dzi´kuj´ ca∏ej spo∏ecznoÊci Wieliszewa, która wiele razy zaanga˝owa∏a si´ we wszystkie proponowane inicjatywy. Dzi´kuj´ w∏adzom samorzàdowym, Panu So∏tysowi Ludwikowi
˚o∏kowi oraz wszystkim tym, których reprezentuje, za wiele
wspólnych inicjatyw dla mieszkaƒców Wieliszewa, Panu Wójtowi Paw∏owi Kownackiemu, przewodniczàcemu Rady Gminy Wieliszew Panu Marcinowi Fabisiakowi oraz wszystkim
Radnym i Osobom, które pracujà „na zapleczu” na sukces tych
wspólnych dzia∏aƒ. Dzi´kuj´ mieszkaƒcom za to ˝e, gdy jeêdzi∏em na rowerze (o ludzie – w stroju sportowym:-)) i mogliÊmy si´ przywitaç, znaliÊmy si´ i to by∏o niesamowite: jak jedna rodzina, bez skr´powania, zb´dnej bufonady, tak po prostu „Szcz´Êç Bo˝e”, jak wÊród swoich. By∏o tego o wiele wi´cej.
Dzi´kuj´ wszystkim, którzy do∏o˝yli staraƒ oraz swoich umiej´tnoÊci, by powsta∏a kawiarenka parafialna, miejsce spotkaƒ
wszystkich. Dzi´kuj´ tak˝e spo∏ecznoÊci Zegrza Po∏udniowego za spotkania w kaplicy, rozmowy oraz sympati´.
Dzi´kuj´ tak˝e obecnemu Proboszczowi Ks. Janowi Strzy˝owi za dobroç i wyrozumia∏oÊç oraz wszelkie cenne wskazówki ˝ycia i doÊwiadczenia kap∏aƒskiego. Dzi´kuj´ wszystkim
Ksi´˝om wikariuszom, z którymi pracowa∏em w tej parafii.
Na pewno nie da si´ ogarnàç wszystkich tych lat w kilku
zdaniach. Po og∏oszeniu decyzji o przeniesieniu wybuch∏a jakaÊ wielka ukryta bomba wsparcia, serdecznoÊci, wdzi´cznoÊci i przyjaêni i chocia˝ nie chcieliÊcie, ˝ebym odchodzi∏, to
wiedzieliÊcie, ˝e dziÊ tak musi byç. Ale to nie koniec Êwiata
i nie raz spotkamy si´ na niezbadanych drogach naszego ˝ycia. Na koniec dzi´kuj´ Wszystkim, którzy sprawnie i profesjonalnie przeprowadzili mnie do Wo∏omina – Rodzicom, M∏odzie˝y, Dzieciom oraz Panu Zbyszkowi Grudniowi.
Tekst ten d∏ugo powstawa∏ i zawsze wydawa∏ si´ niedokoƒczony, nie wiedzia∏em dlaczego. Okaza∏o si´, ˝e te rozdzia∏y
wieliszewskiej spo∏ecznoÊci nie sà jeszcze zamkni´te, a jedynie napocz´te i kolejnych wersów tej historii nie b´d´ czyta∏
ju˝ jako wspó∏autor, ale jako zaciekawiony czytelnik, co s∏ychaç u moich Dzieci. Wszystkim za wszystko dzi´kuj´, nie da
si´ wszystkich wymieniç z imienia i nazwiska, wi´c ogarniam
myÊlà i dzi´kuj´ za ten dla mnie pi´kny czas.
Nie ma szans, ˝ebym móg∏ odwdzi´czyç si´ za to ca∏e dobro. Dzi´kuj´ i do zobaczenia!
n Ks. Łukasz Król
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Honorowa
Patrycja

Podobnie jak w ubieg∏ych latach w porzàdku obrad przewidziano debat´ nad „Raportem o stanie gminy”. Dokument ten przedstawi∏ wójt Pawe∏ Kownacki, wskazujàc
w analizie SWOT, co stanowi nasz potencja∏ i staje si´ szansà rozwoju, a co mo˝e byç zagro˝eniem w procesie zmian.
Wys∏uchawszy tego omówienia, radni jednog∏oÊnie wyrazili wotum zaufania wobec Wójta Gminy Wieliszew.
Podczas sesji odby∏a si´ równie˝ debata nad realizacjà

Zawodniczka Wieliszew Heron Team tu˝ przed startem Ultramaratonu Powstaƒca, którego jest ambasadorkà, nie kry∏a ∏ez wzruszenia, kiedy Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki wraz z wiceprzewodniczàcym Rady Gminy Wieliszew
Arturem Mi´tkiem wr´czali jej odznaczenie i kwiaty. Mo˝liwoÊç odbioru takiego honoru wÊród tylu osób kochajàcych
bieganie by∏o wielkim prze˝yciem, które na pewno pozostanie w sercu i pami´ci naszej Honorowej Obywatelki. n AS

fot. Darek Âlusarski

30 czerwca w sali im. Krzysztofa Klenczona odby∏a si´ najwa˝niejsza w roku sesja
Rady Gminy Wieliszew. O tyle istotna, ˝e wreszcie z obecnoÊcià niemal wszystkich
na ˝ywo, a przede wszystkim – podsumowujàca miniony rok pracy w∏adzy
wykonawczej – Wójta Gminy Wieliszew wraz z podleg∏ymi mu pracownikami.

Uwa˝amy, ˝e Pani Partycja
Bereznowska godnie reprezentuje Gmin´ Wieliszew
na krajowej oraz zagranicznej
arenie sportowej. Lokalnie
da∏a si´ poznaç mieszkaƒcom jako osoba ciep∏a, otwarta, pe∏na energii i zapa∏u
do sportu, jak równie˝ do pracy na rzecz naszej ma∏ej
ojczyzny. Nadanie Pani Patrycji Bereznowskiej tytu∏u Honorowego obywatela Gminy Wieliszew jest dla niej
ogromnym wyró˝nieniem i wsparciem w dalszych sukcesach sportowych. Pozwoli jej w pe∏ni poczuç, ˝e jest
cz´Êcià naszego spo∏eczeƒstwa, które jà podziwia
i wspiera ka˝dego dnia – mo˝emy przeczytaç we wniosku do Uchwa∏y nr XXXIII/336/2021 z 21 lipca 2021 roku w sprawie nadania odznaczenia „Honorowy obywatel Gminy Wieliszew” Patrycji Bereznowskiej, która
od 4 lat jest mieszkankà naszej ma∏ej ojczyzny i od 4 lat
niemal we wszystkich wywiadach to podkreÊla.

Absolutorium dla wójta
bud˝etu gminy w roku 2020, z którego sprawozdanie przyj´to jednog∏oÊnie. Przewodniczàcy rady Marcin Fabisiak
przedstawi∏ tak˝e stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej odnoÊnie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wieliszew. Wszyscy radni opowiedzieli si´ za. Wójt zaÊ
podzi´kowa∏ za owocnà wspó∏prac´ zarówno radnym, so∏tysom, jak i pracownikom gminy.
n Agnieszka Brzeziƒska-Braƒska

Europa walczy ze skutkami pandemii
Przedstawiciele pi´ciu europejskich gmin spotkali si´ na konferencji zwiàzanej z wp∏ywem
pandemii COVID-19 na ˝ycie lokalnych spo∏ecznoÊci. Konferencja zorganizowana zosta∏a
w ramach projektu BORN finansowanego ze Êrodków unijnych.
W trakcie konferencji ka˝da z gmin zaprezentowa∏a doÊwiadczenia zwiàzane z funkcjonowaniem gmin w trakcie pandemii, jej wp∏ywu na lokalnà spo∏ecznoÊç oraz skutki, jakich mo˝emy si´ spodziewaç po jej zakoƒczeniu. – Dzia∏ania, jakie podj´∏y gminy partnerskie w zakresie wspierania
mieszkaƒców w czasie epidemii COVID-19, by∏y niemal to˝same – mówi Pawe∏ Kownacki,Wójt Gminy Wieliszew. – Nasz
urzàd w czasie pandemii by∏ ca∏y czas otwarty, co by∏o sporym zaskoczeniem dla partnerów projektu, którzy przez ca∏y ten okres pracowali zdalnie. Dlatego te˝ jesteÊmy w sta∏ym kontakcie z naszymi przyjació∏mi, aby w przypadku kolejnej fali gminy partnerskie mog∏y skorzystaç z naszego
doÊwiadczenia – podkreÊla.
– Spotkanie to jest dla nas silnym znakiem odrodzenia
po miesiàcach pandemii, które w sposób trwa∏y naznaczy-

Projekt BORN – „Better Orientation towaRds New solidarity
policies” jest realizowany przez pi´ç zaprzyjaênionych gmin:
Lubriano z Włoch (lider projektu), Tordoya (Hiszpania),
Bükkszentkereszt (W´gry), Santa Lucija (Malta) oraz gmin´ Wieliszew.

∏y wszystkie europejskie spo∏ecznoÊci – zaznaczy∏ Valentino Gasparri, burmistrz gminy Lubriano. – Administracja
miejska jest g∏´boko przekonana, ˝e projekt BORN b´dzie
mia∏ istotny wp∏yw na naszych obywateli i ˝e mo˝e stanowiç pierwszy krok w kierunku ponownego otwarcia i sta∏ej wspó∏pracy mi´dzy wszystkimi krajami europejskimi,
w celu wzmocnienia solidarnoÊci i integracji.
Efektem spotkania gmin by∏o podpisanie „Umowy
o przyjaêni i wspó∏pracy”, która jest symbolem woli part-

nerów do podj´cia d∏ugoterminowego wspó∏dzia∏ania.
W trakcie spotkaƒ warsztatowych partnerzy dyskutowali
na temat przysz∏ych aktywnoÊci w ramach nowej perspektywy unijnej.
Projekt zosta∏ sfinansowany przez Komisj´ Europejskà
dla wy˝ej wymienionej gminy i jest cz´Êcià programu „Europa dla Obywateli 2014-2020”, w ramach akcji „Town Twinning”.
n Małgorzata Jendryczka

1 sierpnia – hołd w miejscach pami´ci
Oficjalne uroczystoÊci upami´tniajàce 77. rocznic´ wybuchu Powstania Warszawskiego z udzia∏em
w∏adz lokalnych i Wojska Polskiego odby∏y si´ 1 sierpnia w 3 miejscach pami´ci na terenie Gminy.
Rozpocz´liÊmy je o godz. 17 minutà ciszy w „godz. W” – tym
razem w murach wieliszewskiego koÊcio∏a, w którym Msz´
Âwi´tà w intencji powstaƒców i ludnoÊci cywilnej poleg∏ych
w sierpniu, wrzeÊniu i paêdzierniku 1944 r. celebrowa∏ Proboszcz Parafii Przemieniania Paƒskiego ks. Jan Strzy˝. Bia∏o-czerwone wiàzanki z∏o˝ono w kolejnych miejscach pami´ci, przy których posterunki honorowe pe∏nili ˝o∏nierze
32. Wieliszewskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej im. gen. dyw. Konstantego Orlicz-Dreszera:

Wiàzanki w miejscach pami´ci z∏o˝yli:

Delegacja
Wójta Gminy
Wieliszew, Rady
Powiatu i Parafii

pod tablicà upami´tniajàcà ˝o∏nierzy AK Rejonu I Obwodu VII „Obro˝a” w koÊciele parafialnym w Wieliszewie,
przy mogile Jana Làcy na tutejszym cmentarzu oraz
pod pomnikiem w miejscu straceƒ na Nowopolu w Michan OKW
∏owie-Reginowie. CzeÊç Ich Pami´ci!

32. Wieliszewski dr OP im. gen. dyw. Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera • leÊniczy LeÊnictwa Poniatów w NadleÊnictwie Jabłonna •
delegacja Starosty Legionowskiego • delegacja Rady Powiatu Legionowskiego • delegacja Sołectwa Wieliszew • delegacja Towarzystwa
Przyjaciół Michałowa-Reginowa • delegacja Rady Seniorów Gminy Wieliszew • delegacja Stowarzyszenia Etyka i Prawo • delegacja władz
samorzàdowych Gminy Wieliszew i parafialnych.
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You will never walk alone

Dyrekcja Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym
Dworze Mazowieckim podpisała umow´ z Narodowym
Funduszem Zdrowia na wyjazdowy punkt szczepieƒ.
Ka˝dy mieszkaniec gminy ma mo˝liwoÊç zaszczepienia si´
szczepionkà przeciwko COVID-19 w miejscu zamieszkania.
Ka˝dy, kto z jakiegoÊ powodu nie mo˝e dojechaç na szczepienie,
mo˝e skorzystaç z takowego mobilnego punktu.
Wystarczy zgłosiç si´, dzwoniàc pod numery telefonów:
• 22 775 47 40
• 887 501 502
lub wysłaç maila: rum@ncm.med.pl

Zaszczepieni w Gminie
Obecnie (stan na połow´ sierpnia) Gmina Wieliszew jest
na 205 miejscu w rankingu zaszczepionych.
Co najmniej jednà dawkà zaszczepiło si´ 53,3%, a w pełni
zaszczepionych jest 50,9 % mieszkaƒców naszej gminy.
53,3%
mieszkaƒców
zaszczepionych
jednà dawkà
50,9%
mieszkaƒców
zaszczepionych
w pełni

Wakacyjne remonty
w szkołach i przedszkolach

Uczniowie w czerwcu opuÊcili szkolne mury, by udaç si´
na przerw´ wakacyjnà, a ich miejsce zaj´∏y ekipy remontowe,
by wrzeÊniowy powrót do nauki by∏ przyjemniejszy dla oka.
We wszystkich szko∏ach i przedszkolach samorzàdowych
malowano Êciany, zrywano tynki, wymieniano drzwi, niektóre placówki zyska∏y nowà wyk∏adzin´, posadzk´, a inne – nowe ogrodzenie.
Ekipy uwija∏y si´ przez ca∏e wakacje, a efekty ich pracy
mo˝na zobaczyç na zdj´ciach oraz ju˝ od 1 wrzeÊnia na ˝yn
wo w poszczególnych placówkach oÊwiatowych.

Gdy idziesz przez burz´
Trzymaj g∏ow´ wysoko
I nie bój si´ ciemnoÊci
Bo na koƒcu nawa∏nicy
B´dzie z∏ote niebo...
Âmia∏o idê przez wiatr.
Idê przez deszcz.
Idê, idê z nadziejà w sercu.
A nigdy nie b´dziesz iÊç sam...
nigdy nie b´dziesz iÊç sam.
S∏owami hymnu Liverpoolu „You will never walk alone” przywita∏em zgromadzonych podczas pikniku dla Patryka
w ostatnià majowà sobot´. S∏owami piosenki pe∏nej nadziei,
dajàcej szans´ na pokonanie wszelkich trudnoÊci. Min´∏y 2 miesiàce i niestety stoimy tutaj, by w s∏oneczny dzieƒ, a jak˝e smutny, bo pe∏en ∏ez, oddaç ho∏d w ostatniej drodze Patryka Salwina.
Z wielkim bólem stoimy dziÊ, by po˝egnaç ojca, narzeczonego, syna, brata, przyjaciela, koleg´, sàsiada. Ale ˝egnamy
równie˝ cz∏owieka, który dla wielu z nas przed tragicznà diagnozà by∏ osobà nieznanà, a który w wyniku kolejnych wydarzeƒ sta∏ si´ bohaterem. Bohaterem przez swojà walk´, bohaterem naszych rozmów, naszych akcji, naszych modlitw i dobrych s∏ów, które kierowane by∏y w stron´ Patryka i jego
najbli˝szych.
Sam mog´ powiedzieç, ˝e zna∏em Patryka bardziej jako syna S∏awka, naszego przyjaciela z dru˝yny biegowej, i Joasi
– wspania∏ej uÊmiechni´tej, wyjàtkowej cioci w jednym z naszych przedszkoli. Wiedzia∏em, ˝e Patryk – zami∏owany pi∏karz – potrafi czyniç cuda z pi∏kà no˝na wi´ksze ni˝ moje wiàzanie krawatów. Przez lata cieszyliÊmy si´ z jego kolejnych
sukcesów i kroków w doros∏e ˝ycie, jakby to by∏y kroki naszych w∏asnych dzieci.
Dlatego gdy jak g∏az spad∏a na rodzin´ Patryka wiadomoÊç
o jego problemach ze zdrowiem, to prawie ka˝dy, kto zna∏ Patryka lub zna∏ kogoÊ, kto zna∏ kogoÊ, kto zna∏ Patryka, S∏awka, Joasi´ czy narzeczonà Patryka Mart´ ruszy∏, by pomóc. (…)
Przychodzi mi na myÊl pewna ksià˝ka i film zrealizowany na jej podstawie – „Podaj dalej”. Dwunastoletni Trevor
mieszka z mamà w amerykaƒskim miasteczku. Pewnego dnia
nowy nauczyciel zadaje klasie zadanie „PomyÊl, co móg∏byÊ
zrobiç, aby Êwiat sta∏ si´ lepszy”. Ch∏opak wymyÊla piramid´ dobra i stara si´ wprowadziç swój plan w ˝ycie. Chodzi o to,
˝e jeden cz∏owiek robi przys∏ug´ trzem osobom, a ka˝da z tych
osób – trzem kolejnym.
Patryk równie˝ od Najwy˝szego otrzyma∏ zadanie, którego fina∏ mo˝e wydawaç si´ smutny, ale Patryku jesteÊmy tutaj nie tylko, ˝eby byç z Tobà w ostatniej drodze po tej stronie, ale by podzi´kowaç Ci, ˝e w sytuacji trudnej dokona∏eÊ
tego, co bohater ksià˝ki – obudzi∏eÊ prawdziwie w nas to co
najlepsze, zmieni∏eÊ Êwiat. Doprowadzi∏eÊ do tego, ˝e Twoja
uÊmiechni´ta twarz ze zdj´cia z córeczkà Zosià, czy zdj´cie
z narzeczonà Martà sta∏y si´ dla nas zdj´ciami cz∏onków rodziny, którzy potrzebujà wsparcia. StaliÊmy si´ dla siebie
w okresie izolujàcej nas pandemii bli˝si i skupieni na czynieniu dobra. Twoje imi´ odmieniane przez wszystkie przypad-

fot. Damian Kujawa

Mobilny punkt
szczepieƒ

ki sta∏o si´ chyba najpopularniejszym s∏owem na naszych forach, w udost´pnianych postach wykorzystywanego w dobry
sposób internetu. Niestety nie uda∏o si´, choç wszyscy trzymaliÊmy Ci´ za r´k´, byÊ nie szed∏ sam. Przyszed∏ czas, by
w dalszà drog´ teraz pójÊç bez nas. Jednak tak wiele Ciebie
z nami zostaje tutaj, tak wiele Ci zawdzi´czamy, i˝ ka˝dy z nas
zapami´ta Ci´ nie tylko takiego uÊmiechni´tego, z wolà ˝ycia dla swoich ukochanych dziewczyn, ale te˝ jako cz∏owieka, który w ka˝dym z nas dokona∏ zmiany. Teraz widz´, jak
bardzo nam by∏o potrzeba Ciebie w tej wojnie polsko-polskiej
o sprawy cz´sto mierne i kompletnie nieistotne.Twoje nieszcz´Êcie, które próbowaliÊmy choç cz´Êciowo wziàç na siebie, oraz
Twoja dzielna postawa pokaza∏y, co jest w ˝yciu wa˝niejsze
– wiara w drugiego cz∏owieka, nadzieja, ˝e ludzi dobrej woli
jest wi´cej i mi∏oÊç, która jest silniejsza ni˝ Êmierç. Dla Twoich najbli˝szych, którzy strat´ ukochanego taty, narzeczonego i syna prze˝ywajà najmocniej, nie mam si∏y, by znaleêç
wystarczajàce s∏owa pociechy. Ale daj´ Ci s∏owo, ˝e kiedyÊ powiemy Twojej córce, ˝e mia∏a wspania∏ego tat´, który „szed∏
ciemnà dolinà, ale z∏a si´ nie ulàk∏”, tat´, który dzielnie niós∏
swój krzy˝, dajàc wielkie Êwiadectwo swojej si∏y i mi∏oÊci. Pogrà˝ona w ˝alu rodzino, prosz´ przyjmijcie od nas wszystkich
najszczersze wyrazy wspó∏czucia i deklaracj´ wsparcia.
Wszyscy jesteÊcie cz∏onkami wielkiej wieliszewskiej rodziny,
która ma wobec Patryka d∏ug wdzi´cznoÊci i postaramy si´
byç dla was w tych trudnych chwilach. Dzi´kuj´ Ci raz jeszcze Patryku, ˝e uczyni∏eÊ nas lepszymi ludêmi, przepraszam,
˝e nie zrobiliÊmy wszystkiego, co mo˝e jeszcze mog∏oby byç
zrobione, by Ci´ wspomóc. Dzi´kuj´ Ci, Patryku, nasz Bracie
Lwie Serce. Wiem, ˝e b´dziesz tam na nas czeka∏…
Drodzy zebrani, prosz´ pami´tajcie, i˝ „prawdziwymi przyjació∏mi sà ci, którzy nigdy nie opuszczajà naszego serca, nawet jeÊli na chwil´ zniknà z naszego ˝ycia. … Nawet jeÊli
umrà, w naszych sercach na zawsze pozostanà ˝ywi.” Dlatego prosz´ pami´tajcie naszego przyjaciela Patryka, cz∏owieka wielkiego serca, wielkiej si∏y, cz∏owieka, który pokaza∏, jak
byç odwa˝nym, nawet gdy chwila s∏aboÊci by∏aby zrozumia∏a. Prosz´ o pami´ç, prosz´ o modlitw´, prosz´ o wasze wsparcie dla rodziny i pami´tajcie, ˝eby to dobro, jakie wyzwoli∏
w nas Patryk, piel´gnowaç i pomna˝aç.
n Paweł Kownacki, wójt Gminy

kondolencje

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

Najszczersze kondolencje
dla

Rodziny

Rodziny

PATRYKA SALWINA

PATRYKA
SALWINA

sk∏ada
Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki

sk∏adajà
koledzy i kole˝anki
z dru˝yny Wieliszew Heron Team.

wieliszewska
2 6 sierpnia 2 0 2 1 | www.wieliszew.pl | gazetaw

AKTUALNOÂCI

5

Kolejne Êrodki
z Mazowsza płynà
do Gminy Wieliszew

fot. Piotr Mostowiec

5 lipca wójt Pawe∏ Kownacki i skarbnik gminy
Magdalena Sobczak podpisali umowy
na dofinansowanie z Urz´du Marsza∏kowskiego.
W wydarzeniu uczestniczy∏a Radna Sejmiku
Województwa Mazowieckiego Anna Katarzyna
Brzeziƒska .

Twój piec
– nasze powietrze

Rami´ w rami´ o czyste powietrze
– podpisano umow´ i porozumienia
mi´dzygminne na realizacj´ zadania
o dofinansowanie dzia∏ania pod nazwà:
„Twój piec – nasze powietrze”.
Wieliszew, Legionowo, Serock, Niepor´t, Dàbrówka, Jab∏onna i Radzymin – te gminy ∏àczy nie tylko bliskoÊç Zalewu
Zegrzyƒskiego, ale prowadzone równie˝ od d∏u˝szego czasu na swoim terenie dzia∏ania proekologiczne. Siedem gmin
nale˝àcych do Zwiàzku Gmin Zalewu Zegrzyƒskiego postanowi∏o po∏àczyç si∏y, by wspólnie stanàç do walki o czystsze powietrze bez smogu.
W poniedzia∏kowe popo∏udnie 5 lipca w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Pilawa” w Niepor´cie Wójt
Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki wraz z przedstawicielami Legionowa, Niepor´tu, Serocka, Dàbrówki, Radzymina, Jab∏onny w obecnoÊci Radnej Sejmiku Województwa
Mazowieckiego Anny Brzeziƒskiej i Starosty Powiatu Legionowskiego Sylwestra Sokolnickiego podpisali porozumienia mi´dzygminne na realizacj´ zadania o dofinansowanie dzia∏ania pod nazwà: „Twój piec – nasze powietrze”.
Chwil´ wczeÊniej wójt Pawe∏ Kownacki przypiecz´towa∏
dofinansowanie tego˝ projektu, sk∏adajàc wraz z Marcinem
Podgórskim – Dyrektorem Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleƒ Zintegrowanych Urz´du Marsza∏kowskiego Województwa Mazowieckiego, podpisy
na umowie na realizacj´ projektu dofinansowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021.
Przypomnijmy, ˝e jakiÊ czas temu z inicjatywy wójta
Gminy Wieliszew Paw∏a Kownackiego dosz∏o do spotkania
gmin cz∏onkowskich Zwiàzku Gmin Zalewu Zegrzyƒskiego, by po∏àczyç si∏y w dzia∏aniach, które sprawià, ˝e mieszkaƒcy do koƒca 2022 roku rozstanà si´ z kopciuchami i zacznà oddychaç powietrzem bez smogu.

Spotkanie zaowocowa∏o wspólnym porozumieniem
w kwestii jednakowych dzia∏aƒ informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych. Gmina Wieliszew wystàpi∏a do Urz´du Marsza∏kowskiego z wnioskiem o dofinansowanie
i otrzyma∏a je w ramach Mazowieckiego Instrumentu
Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021.
Przez 5 miesi´cy gminy nale˝àce do Zwiàzku Gmin Zalewu Zegrzyƒskiego b´dà wspólnie edukowaç swoich mieszkaƒców i namawiaç do wymiany êróde∏ ciep∏a na te bardziej ekologiczne. W tym czasie zrealizowanych zostanie
szereg dzia∏aƒ edukacyjnych, w tym pomoc w pozyskiwaniu dotacji gminnych i paƒstwowych.
W ramach zadania na terenie gmin, które podpisa∏y porozumienia, zaplanowane sà cztery pikniki ekologiczne. Jeden z nich odby∏ si´ ju˝ 21 sierpnia w Kuligowie. Nast´pne zaplanowane sà kolejno: 28 sierpnia w Legionowie, 5
wrzeÊnia w Woli Kie∏piƒskiej i 12 wrzeÊnia w Wieliszewie
podczas Âwi´ta Gminy Wieliszew.
Zaplanowano równie˝ szerokà kampani´ informacyjnà
i promocyjnà, wykorzystujàcà tradycyjne noÊniki, takie jak
billboardy, jak i te najnowsze w postaci portali spo∏ecznoÊciowych.W ramach kampanii powstanie specjalna strona internetowa, filmiki edukacyjne i spotkania z ekspertami, którzy wyt∏umaczà, o co chodzi z tym smogiem i dlaczego jest dla nas zagro˝eniem.
Kampania edukacyjno-informacyjna „Twój piec – nasze
powietrze” b´dzie realizowana na terenie gmin: Serock,
Niepor´t, Legionowo, Jab∏onna, Wieliszew, Dàbrówka
oraz Radzymin.
Celem kampanii jest wdro˝enie spójnej i skutecznej informacji i edukacji, która b´dzie zach´caç mieszkaƒców
wszystkich gmin do wymiany êróde∏ ciep∏a na bardziej ekologiczne.
To wspania∏e, ˝e dla dobra ca∏ego spo∏eczeƒstwa gminy stajà rami´ w rami´ do walki o czyste i zdrowe powien A.S
trze bez smogu.

Gmina pozyska∏a Êrodki (50 tys. z∏) w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 na zagospodarowanie terenu zieleni
w Parku Niepodleg∏oÊci. Ponownie uda∏o si´ pozyskaç Êrodki dla lokalnych OSP. 25 tys. z∏ otrzyma OSP Wieliszew na zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa
technicznego z funkcjà gaÊniczà, a OSP Skrzeszew wyremontuje stra˝nic´. Gmina zyska∏a równie˝ wsparcie dla so∏ectw
w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji So∏ectw.
Olszewnica Nowa odnowi i rozbuduje plac zabaw, w Górze
powstanie miejsce aktywnoÊci fizycznej na Êwie˝ym powietrzu, a w Olszewnicy Starej zostanie wybudowane oÊwietlenie przy ul. LeÊny Jar. Na ka˝de z tych zadaƒ otrzymano don A.Szlendak
tacj´ w wysokoÊci 10 tys. z∏.

Punkt Konsultacyjny
Programu Czyste Powietrze

Po pierwszym spotkaniu informacyjno-promocyjnym programu „Czyste Powietrze”, które odby∏o si´ w poniedzia∏ek 26 lipca w sali im. Krzysztofa Klenczona w Wieliszewie,
nasz ekspert mia∏ mnóstwo pytaƒ od osób zainteresowanych
wymianà pieców na te bardziej ekologiczne.
JeÊli nie mogli Paƒstwo na nim byç, przypominamy, ˝e
informacji o programie wymiany pieców mo˝na zasi´gnàç
w gminnym punkcie informacyjnym, który dzia∏a w Urz´dzie
Gminy Wieliszew.
Kolejne spotkanie z ekspertem planowane jest wczesnà
jesienià. O jego dok∏adnym terminie b´dziemy Paƒstwa informowaç.

GMINNY PUNKT INFORMACYJNY
• poniedziałki w godz. 11.00 – 18.00
• wtorki i piàtki w godz. 8.00 – 15.00
n

kondolencje

Serdeczne wyrazy wspó∏czucia
dla

Pani

So∏tys HALINY ZIÓ¸KOWSKIEJ
i Jej Rodziny

BOGUS¸AWIE OKSZA-KLOSSI

z powodu Êmierci

BRATA
sk∏adajà
Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki,
Przewodniczàcy Rady Gminy Marcin Fabisiak,
Radni Gminy Wieliszew.

wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia
i s∏owa wsparcia
z powodu Êmierci

Wyrazy serdecznego wspó∏czucia

Panu
PIOTROWI MOSTOWCOWI
z powodu Êmierci

M¢˚A

MAMY

sk∏ada
Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki.

sk∏ada
Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki.

A.S
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B´dzie si´ działo...
NOWE INWESTYCJE

1 wrzeÊnia 2021

A TAK˚E MUZYCZNIE, EKOLOGICZNIE, ZDROWO I Z TRADYCJÑ W PLENERZE...

1 wrzeÊnia

12 wrzeÊnia 2021

Otwarcie Przedszkola Samorzàdowego w Janówku Pierwszym
Âwi´to Gminy Wieliszew

O godzinie 11.00 odb´dzie si´ uroczyste otwarcie Przedszkola Samorzàdowego w Janówku Pierwszym. Na przedszkolaki na parterze czekajà a˝ cztery sale
w zupe∏nie nowo wybudowanym
skrzydle przyleg∏ym do szko∏y
podstawowej. W ramach inwestycji powsta∏y równie˝ dodatkowe
sale, które b´dà s∏u˝y∏y uczniom
podstawówki, oraz w pe∏ni wyposa˝ony w´ze∏ kuchenny, co pozwoli przygotowywaç posi∏ki dla dzieci. Ca∏kowity koszt inwestycji
to 6,9 mln z∏.

INWESTYCJE NA SPORTOWO
Otwarcie hali sportowej
przy Szkole Podstawowej w Łajskach
Budynek hali sportowej przy Szkole Podstawowej
w ¸ajskach we wszystkich odcieniach zieleni zachwyca kierowców i pieszych poruszajàcych si´ ulicà KoÊcielnà.
1 wrzeÊnia w samo po∏udnie zaplanowano uroczyste otwarcie obiektu, z którego korzystaç b´dà dzieci i m∏odzie˝ ucz´szczajàce do podstawówki w ¸ajskach. Otwarcie uatrakcyjni miedzy innymi towarzyski mecz unihokeja.
Przypomnijmy – 3 lutego 2020 roku Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki podpisa∏ z wykonawcà umow´ na budow´ sali gimnastycznej przy szkole w ¸ajskach. Na podpisaniu umowy obecni równie˝ byli: Skarbnik Gminy Wieliszew Magdalena
Sobczak oraz radni Jan So∏tys i Artur Mietek.
W ramach inwestycji powsta∏a: sala gimnastyczna o wymiarach areny 16 m x 32 m, zaplecze sali
(magazyn sprz´tu, szatnie i pomieszczenia sanitarne dla uczniów, pomieszczenie trenerów, klatka
schodowa), szatnia ogólna na odzie˝ wierzchnià dla
potrzeb istniejàcej szko∏y, pomieszczenie logopedy.
WartoÊç inwestycji wynosi 7 239 845,90 i pochodzi z bud˝etu Gminy Wieliszew, a wykonawcà by∏a firma Arcus Technologie sp. o.o. z Celestynowa.

Wrzesieƒ ‘39 – rocznica wybuchu II wojny Êwiatowej
W Êrod´ 1 wrzeÊnia po raz 82. obchodziç b´dziemy rocznic´ wybuchu II wojny Êwiatowej, oddajàc ho∏d poleg∏ym w kampanii wrzeÊniowej – wojnie obronnej 1939 r.Tradycyjnie w Gminie Wieliszew uroczystoÊci zwiàzane z tym wydarzeniem po∏àczone
sà z inauguracjà roku szkolnego. Rozpoczniemy je o godz. 9 mszà Êwi´tà w koÊciele
parafialnym w Wieliszewie, z udzia∏em pocztów sztandarowych. Ok. godz. 10 udamy
si´ na kwater´ wojennà cmentarza w Wieliszewie, by uczestniczyç w Apelu Pami´ci w wykonaniu 32. Wieliszewskiego dr OP im. gen. dyw. G.K. Orlicz-Dreszera. UroczystoÊç zakoƒczy z∏o˝enie wiàzanek pod pomnikiem ponad 300 ˝o∏nierzy Wojska Polskiego (w tym 256 nieznanych) poleg∏ych w walkach na Przyczó∏ku Radzymiƒsko-Wieliszewskim w dniach 8–13 wrzeÊnia 1939 r. CzeÊç Ich Pami´ci!

Otwarcie stadionu lekkoatletycznego
z boiskiem wielofunkcyjnym
przy Szkole Podstawowej nr 2
w Wieliszewie
Stadion lekkoatletyczny z bie˝nià oraz boisko wielofunkcyjne i plenerowa si∏ownia to obiekty, które wzbogacà baz´ sportowà przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliszewie. Grajàc
w pi∏k´ no˝nà, siatkówk´, koszykówk´, biegajàc lub çwiczàc,
mieszkaƒcy ci wi´ksi, jak i mniejsi b´dà mogli si´ wspaniale i zdrowo integrowaç. Od poczàtku wrzeÊnia ka˝dy ch´tny
b´dzie móg∏ tu trenowaç i pracowaç nad swojà kondycjà. Aby
pokazaç, jak to robiç i jednoczeÊnie zach´ciç mieszkaƒców
do sportowego trybu ˝ycia, gmina przygotowa∏a uroczyste
otwarcie z wieloma atrakcjami.
Na goÊci czekajà prawdziwe sportowe emocje, których zaznajà podczas dwóch towarzyskich spotkaƒ pi∏ki no˝nej.
W jednym meczu naprzeciwko siebie stanie dru˝yna FC Royal i Dru˝yna Samorzàdu Gminy Wieliszew. Drugi mecz rozegrajà lokalne dzieci´ce dru˝yny. Na spragnionych wysi∏ku czekaç b´dzie zumba w s∏owiaƒskim stylu, trening lekkoatletyczny i ma∏e zawody z gwiazdami. Dla najm∏odszych b´dzie strefa
z dmuchanymi zabawkami, które zawsze sprawiajà mnóstwo
frajdy. Ca∏oÊç poprowadzi sprawozdawca i prezenter, znany
z imprez odbywajàcych si´ na terenie gminy – Marcin Ros∏oƒ.
Przypomnijmy koszt inwestycji to 1 516 202,55 brutto. Gmina Wieliszew pozyska∏a równie˝ dofinansowanie w wysokoÊci 100 tys. z∏ ze Êrodków Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” na budow´ boiska
trawiastego – ono jednak ze wzgl´du na specjalne uwarunkowania zostanie oddane do u˝ytku w póêniejszym czasie.

4 wrzeÊnia
100-lecie Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Wieliszewie
Ochotnicza Stra˝ Po˝arna
w Wieliszewie obchodzi
w tym roku swój jubileusz
stulecia istnienia. Z tej
okazji odb´dà si´ uroczystoÊci
zorganizowane
przez Wójta Gminy Wieliszew i Prezesa Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
w Wieliszewie ¸ukasza
Mi´tka.
Podczas uroczystoÊci,
które odb´dà si´ 4 wrzeÊnia, zostanie wkopany
kamieƒ w´gielny pod budow´ nowej siedziby stra˝nicy OSP, która powstanie w miejscu, gdzie teraz stacjonuje jednostka. Dzi´ki pozyskaniu dofinansowania (3 500 000 z∏) z Rzàdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych powstanie Centrum Spo∏eczno-Kulturalne, w którym znajdzie si´ miejsce dla
naszych wieliszewskich stra˝aków i seniorów. Na uroczystoÊç zostanà zaproszone
osoby, które wnios∏y znaczny wk∏ad w 100-letnià histori´ OSP, jak i przedstawiciele instytucji wspierajàcych projekt.
UroczystoÊci rozpocznà si´ o 14.00 mszà Êwi´tà w koÊciele parafialnym pw. Przemienienia Paƒskiego w Wieliszewie, po czym o 15.00 przy akompaniamencie M∏odzie˝owej Orkiestry D´tej „Con Grazia” nastàpi przemarsz pododdzia∏ów oraz zaproszonych goÊci na plac przy remizie OSP Wieliszew. Tam zebrani wezmà udzia∏
w wydarzeniu zgodnie z ceremonia∏em stra˝ackim. Poza wmurowaniem kamienia
odb´dzie si´ nadanie sztandaru OSP w Wieliszewie, nadanie proporca M∏odzie˝owej Dru˝yny Po˝arniczej oraz wr´czenie odznaczeƒ.

Po prawie dwuletniej, pandemicznej przerwie, 12
wrzeÊnia uda nam si´ ponownie zebraç, by wspólnie
wÊród lokalnej spo∏ecznoÊci celebrowaç Âwi´to Gminy Wieliszew. W tym roku zapraszamy na Êwi´towanie od godziny 15.00 przy hali sportowej w Wieliszewie, gdzie na scenie i poza nià na mieszkaƒców czeka wiele atrakcji.
Dmuchaƒce, konkursy z nagrodami, przeja˝d˝ka gokartami, animacje i warsztaty ekologiczne, teatrzyk,
bieg po zdrowie – to tylko niektóre z niespodzianek,
jakie czekajà na dzieci. Zarówno m∏odsi, jak i starsi
na pewno b´dà zachwyceni pysznym, lokalnym jedzeniem, które na t´ okazje przygotujà so∏ectwa. W zdrowe produkty b´dzie mo˝na si´ zaopatrzyç na stoiskach
ze zdrowà ˝ywnoÊcià, a lokalni artyÊci pochwalà si´
swoim r´kodzie∏em.
W tym roku lokalne wydarzenie mocno zwiàzane b´dzie z ochronà Êrodowiska i zdrowym stylem ˝ycia. Piknik ekologiczny „Twój piec-nasze powietrze” to element projektu mi´dzygminnego (pisaliÊmy o nim na stronie 5), gdzie profesjonalni animatorzy na 10
stoiskach w przyjemny sposób poka˝à tym m∏odszym, jak i starszym, jak wymieniç piec
i jak zadbaç o Êrodowisko.
Na scenie poza teatrem dla dzieci wystàpià „Promyki” i lokalne zespo∏y muzyczne,
by potem przekazaç muzycznà pa∏eczk´ „Kapeli Zbuckiej”, która zaprosi zgromadzonych na prawdziwà potaƒcówk´ w rytm swoich przebojów. O 19.30 rozgrzanà i rozÊpiewanà publicznoÊç przywita Grzegorz Hy˝y, a o 21.00 na scen´ wejdzie gwiazda wieczoru
Ewa Farna.
Ca∏oÊç uwieczni pokaz laserów, które rozb∏ysnà na niebie zamiast sztucznych ogni.

CO I KIEDY PODCZAS ÂWI¢TA GMINY?
15.00 START ÂWI¢TA GMINY – stadion gminny przy hali sportowej w Wieliszewie
Modliƒska 65
PROGRAM ARTYSTYCZNY NA SCENIE:

15.00 teatrzyk dla dzieci – spektakl
„Plum i Bulb,
czyli problemy z wodà”
Teatru Chrzàszcz w Trzcinie
16.00–18.00 prezentacje artystyczne:
• zespół Taƒca Ludowego PROMYKI
• zespoły lokalne
• wyst´py delegacji zagranicznych
18.00 potaƒcówka z „Kapelà Zbuckà”
19.30 koncert Grzegorza Hy˝ego
21.00 KONCERT EWY FARNY
około 23.00 pokaz laserów

Do˝ynki Gminne
Uroczysta Msza Êw. do˝ynkowa w koÊciele parafialnym pw. Przemienienia Paƒskiego w Wieliszewie odb´dzie si´ o godzinie 10.30.
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7. Ultramaraton Powstaƒca w 77. rocznic´
wybuchu Powstania Warszawskiego
Ten dzisiejszy bieg to nie jest tylko
wyÊcig. Mam nadziej´, ˝e ka˝dy
z was b´dzie pami´ta∏, ˝e ka˝dy
dzieƒ waszego wielkiego trudu
to jednak wcià˝ zabawa,
ale jednoczeÊnie coÊ wi´cej,
mam nadziej´, ˝e w sercu zostanie
pami´ç o tych, którzy walczyli
63 dni.
Tak 7. edycj´ Ultramaratonu Powstaƒca rozpoczà∏ wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki, który jak co roku wita uczestników i bierze czynny udzia∏ w lokalnej, acz rozpoznawalnej

w Polsce imprezie sportowej. Jak co roku równie˝ biegacze
odÊpiewali Hymn Polski, by potem minutà ciszy uczciç bohaterów Powstania Warszawskiego, a ˝o∏nierze uroczyÊcie wciàgn´li flag´ na maszt. Obok wójta na starcie w ten niedzielny
poranek 1 sierpnia stan´∏o oko∏o 700 biegaczy, którzy o 6.30
ruszyli w tras´ z flagami, przy dêwi´ku syren i rac, które przygotowa∏ Wieliszew Heron Team. Do pokonania mieli 63 kilometry indywidualnie lub w sztafetach.
Wymagajàca trasa z górskim podbiegiem na fortach w Janówku Pierwszym, wbieg na wie˝´ koÊcio∏a na pewno zapiszà si´ w pami´ci biegaczy, którzy zm´czeni, ale i szcz´Êliwi
dobiegali do mety. Najszybciej dotar∏ do niej, z czasem 4 godziny i 40 minut, S∏awomir Rusak z Radomia, który w zesz∏ym
roku by∏ trzeci. WÊród kobiet po raz kolejny z czasem 5 godzin i 18 minut zwyci´˝y∏a ultramaratonka i ambasadorka
biegu Patrycja Bereznowska. Patrycja tu˝ przed biegiem odebra∏a odznak´ honorowego obywatela Gminy Wieliszew, któ-

rà wr´czy∏ jej wójt oraz wiceprzewodniczàcy Rady Gminy Wieliszew Artur Mi´tek. (wi´cej na str.)
Kolejne miejsca na podium wÊród m´˝czyzn zaj´li: Pawe∏
Witkowski z Wieliszew Heron Team i olimpijczyk z Rio de Janerio Adrian B∏ocki – mieszkaniec Wieliszewa. WÊród paƒ tu˝
za Patrycjà uplasowa∏y si´: Joanna Hass-Kalita z Koby∏ki i Monika Grabarczyk z Daszewic.
W biegu sztafetowym najszybciej dystans 63 kilometrów pokona∏a ekipa Strefa Zmian w sk∏adzie Radek Gozdek, Micha∏
Go∏aszewski,Wojciech Skory i Marek Gruza. Drugà lokat´ zdoby∏a dru˝yna Rozbiegamy Nowy Dwór II, a na trzeciej pozycji ulokowa∏ si´ Zbucki Ruch X.
Najszybszà sztafetà mundurowà zosta∏a ekipa Weterani RP
w sk∏adzie Maciej Wojciechowski i Pawe∏ Makarowski. Najszybszà sztafetà wÊród sztafet samorzàdowych okaza∏a si´ sztafeta pod nazwà Wieliszewiacy z∏o˝ona z pracowników Gminy
Wieliszew. Reprezentowali jà: skarbnik gminy Magdalena Sob-

czak, Agata Zieliƒska, Dariusz Zieliƒski, Sebastian Tymrakiewicz, Krzysztof Roszak i Przemys∏aw Tomaszek.
Spo∏ecznoÊç wieliszewska wspiera∏a uczestników – kibicujàc, organizujàc punkty z wodà i jedzeniem. Wszystkie so∏ectwa z terenu gminy wraz z so∏tysami z Micha∏owa-Reginowa,
¸ajsk, Krubina, Ka∏uszyna, Podd´bia, Topoliny, Skrzeszewa,
Wieliszewa, Olszewnicy Starej, Janówka Pierwszego, Góry, Sikor i Komornicy jak co roku zorganizowa∏y punkty historyczne i regeneracyjne. Mieszkaƒcy ch∏odzili wodà z w´˝y ogrodowych, wpierali domowymi izotonikami i wszelkimi s∏odkoÊciami. Lokalne OSP zadba∏y o bezpieczeƒstwo na trasie biegu,
a M∏odzie˝owa Dru˝yna Po˝arnicza dba∏a o to, by ka˝dy zawodnik otrzyma∏ medal i piwo bezalkoholowe na mecie.
Po raz pierwszy na Ultramaratonie zagoÊci∏a muzyka
na ˝ywo. Kapela Zbucka przez kilka godzin sta∏a na posterunku w Sikorach, zagrzewajàc, rozgrzewajàc i dodajàc si∏ zarówno biegnàcym, jak i kibicom. Uczestnicy byli zachwyceni – ro-

bili sobie zdj´cia z kapelà, podÊpiewywali, a nawet mieli si∏´, by taƒczyç. Byç mo˝e taka forma legalnego dopingu wejdzie ju˝ na sta∏e w program imprezy, na którà zapraszamy
n AS
za rok – tradycyjnie w po∏owie wakacji.

DZI¢KUJEMY

Organizator GMINA WIELISZEW dzi´kuje:
• Muzeum Powstania
Warszawskiego – patronat
honorowy
• Powiat Legionowski
– współorganizator
• TBS – sponsor
• OSP Wieliszew
• OSP Skrzeszew
• OSP Krubin
• OSP Kałuszyn
• OSP Janówek-Góra
• Młodzie˝owa Dru˝yna Po˝arnicza
• Wieliszew Heron Team

• Stowarzyszenie MiłoÊników
Fortu XVII B
• 32. Wieliszewski dywizjon rakietowy
Obrony Powietrznej w Olszewnicy
Starej
• POLONUS
• Reckitt
• ProReh – Centrum Fizjoterapii,
Masa˝u i Rehabilitacji
• Strefa regeneracji
• Fundacja Ultramaraton Nadbu˝aƒski
• Tlen na zdrowie
• VitaTlen
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ExLibris

Tomek na Alasce
Wydawnictwo Muza zaskoczy∏o w tym roku Czytelników bardzo dobrà
wiadomoÊcià. W maju pojawi∏ si´ kolejny tom przygód Tomka Wilmowskiego, odwa˝nego ch∏opca o szlachetnym sercu. Ksià˝k´ zatytu∏owanà
„Tomek na Alasce” napisa∏ Maciej Dudziak, antropolog kultury, etnolog
i kulturoznawca, na podstawie notatek Alfreda Szklarskiego. Seria, która rozpocz´∏a si´ w 1957 roku od „Tomka w krainie kangurów”, ma ju˝
ponad 60 lat. Z okazji wydania nowej cz´Êci zaplanowano wiele atrakcji w Warszawie i Katowicach. Pod Pa∏acem Kultury ustawiono canoe,
dok∏adnie takie samo, jak na ok∏adce ksià˝ki. Egzemplarze najnowszej
powieÊci poukrywano w nietypowych miejscach – na ∏awkach, w parkach,
w Êrodkach komunikacji miejskiej.Wszystko po to, aby zainspirowaç m∏odszych i starszych czytelników do si´gni´cia po lektur´.
Dodatkowo Wydawnictwo Muza zach´ca: „Tomek na Alasce” to „kwintesencja tego, co czytelnicy pokochali w powieÊciach Szklarskiego – charyzmatyczni bohaterowie, odleg∏e làdy oraz przygoda.Tomek, kapitan Nowicki oraz Sally przybywajà na Alask´ jako uczestnicy wyprawy naukowej. Wypraw´ finansuje znany milioner i filantrop – John Davison
Rockefeller. Na miejscu okazuje si´ jednak, ˝e wczeÊniejsza grupa geologów i kartografów, do której mieli do∏àczyç Polacy, znikn´∏a bez Êladu
w tajemniczych okolicznoÊciach… Tomek, Sally oraz kapitan Nowicki ruszajà na pó∏noc na ratunek.”
Cykl powieÊci oTomku sk∏ada si´ obecnie z dziesi´ciu tomów.W pierwszym tomie poznajemy Tomka Wilmowskiego jeszcze jako kilkunastoletniego ch∏opca, który mieszka w Warszawie u dalszej rodziny. Pewnego
dnia przybywa tajemniczy podró˝nik Jan Smuga, aby zabraç Tomka do ojca. Okazuje si´, ˝e pan Wilmowski to ∏owca dzikich zwierzàt dla ogrodów zoologicznych i chce zabraç ze sobà ch∏opca na kolejnà wypraw´.
W ten sposób Tomek udaje si´ na swojà pierwszà ekspedycj´ prosto do odleg∏ej Australii.W ka˝dy kolejnym tomie Tomek podró˝uje z ojcem po ca∏ym Êwiecie i prze˝ywa niezwyk∏e przygody w towarzystwie odwa˝nego
bosmana Nowickiego i szlachetnego Pana Smugi. Na ka˝dym kontynencie zawierajà nowe, cenne przyjaênie i zdobywajà doÊwiadczenia, które
okazujà si´ przydatne podczas kolejnych wypraw.
Seri´ stworzy∏ Alfred Szklarski, pisarz specjalizujàcy si´ w ksià˝kach
o tematyce podró˝niczej i przygodowej, a tak˝e popularyzator wiedzy
o polskich badaczach, podró˝nikach i odkrywcach. Jak sam mawia∏: „WymyÊlam ksià˝ki, które sam chcia∏em czytaç w dzieciƒstwie”. Wykreowani przez niego bohaterowie podró˝owali w najodleglejsze zakàtki Êwiata, ale sam pisarz niech´tnie wyje˝d˝a∏. Do pisania wystarcza∏y mu encyklopedie, magazyny „National Geographic” oraz, a mo˝e przede
wszystkim, ogromna wyobraênia. By∏a to tak˝e tytaniczna praca. W wywiadzie z Krzysztofem Zajàczkowskim w 1991 roku Alfred Szklarski powiedzia∏: „Do ka˝dego Tomka trzeba przeczytaç kilka tysi´cy stron ró˝nych dzie∏ etnograficznych, podró˝niczych i geograficznych. Wymaga to
d∏ugich staraƒ. Do trylogii indiaƒskiej zbiera∏em materia∏y przez 13 lat,
pisa∏em jà przez 8 lat. Na najlepszy opis bitwy pod Little Big Horn czeka∏em ponad rok. Zgromadzi∏em w domu komplet dzie∏ amerykaƒskich
pozwalajàcych mi pisaç o ka˝dym ludzie indiaƒskim.”
Ojciec pisarza, Andrzej Szklarski, w koƒcowych latach zaborów zmuszony by∏ do emigracji z powodu dzia∏alnoÊci w Organizacji Bojowej PPS
walczàcej na rzecz niepodleg∏oÊci Polski. Dlatego Alfred Szklarski urodzi∏ si´ w Stanach Zjednoczonych, w Chicago (w 1912 roku), a przeniós∏
si´ do Polski na sta∏e dopiero w roku 1928. Studiowa∏ w Szkole Nauk Politycznych na Wydziale Konsularno-Dyplomatycznym, a w czasie studiów
pozna∏ swojà przysz∏à ˝on´ Krystyn´, którà poÊlubi∏ w Warszawie w jak˝e symbolicznà dat´ 1 wrzeÊnia 1939 roku. Lata okupacji sp´dzi∏ w stolicy, bra∏ udzia∏ w Powstaniu Warszawskim pod pseudonimem „Szklarz”.
Po wojnie przeniós∏ si´ na Âlàsk i do Êmierci w 1992 roku mieszka∏ w Katowicach, poÊwi´cajàc si´ ca∏kowicie pisaniu. W 1960 roku zosta∏ cz∏onkiem Zwiàzku Literatów Polskich. Otrzyma∏ nagrod´ „Orlego Pióra”,
na wniosek dzieci „Order UÊmiechu”, a za ca∏okszta∏t twórczoÊci dla m∏odzie˝y dwukrotnie Nagrod´ Prezesa Rady Ministrów. Jego ksià˝ki ukaza∏y si´ w nak∏adzie ponad 10 milionów egzemplarzy, nale˝à do kanonu
lektur szkolnych i po dziÊ dzieƒ pasjonujà oraz pobudzajà wyobraêni´
czytelników w ka˝dym wieku. Dla wielu pokoleƒ by∏y inspiracjà, spe∏nia∏y marzenia o podró˝ach, przygodach i wolnoÊci.
Najwi´kszà s∏aw´ i uznanie przynios∏a Alfredowi Szklarskiemu seria
o Tomku Wilmowskim, ale pisarz ma w dorobku tak˝e wiele innych powieÊci, wÊród których wyró˝niajà si´ zw∏aszcza te o tematyce indiaƒskiej.
Jego ksià˝ki by∏y zawsze czymÊ znacznie wi´cej ni˝ tylko literaturà przygodowà. To tak˝e prawdziwa skarbnica wiedzy, podró˝ po Êwiecie, obyczajach i kulturze oraz nauka szlachetnoÊci oraz szacunku dla ludzi i przyrody. Pojawienie si´ nowej ksià˝ki inspirowanej myÊlà Alfreda Szklarskiego to dobra okazja do odÊwie˝enia sobie ca∏ego jego dorobku, co te˝
czyni autor niniejszego tekstu, poch∏aniajàc w te wakacje na nowo kon Piotr K.
lejne tomy przygód Tomka i jego kompanów!
Alfred Szklarski, Maciej J. Dudziak, „Tomek na Alasce”, Wyd. Muza, Warszawa 2021
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Koncert muzyków z Wieliszewa
– Joanny i Romualda Vorbrodtów

Rok Baczyƒskiego
Wieczór w Wieliszewie, czyli ostatnie wakacje…
Przedwojenne
Letnisko
Wieliszew
w przededniu i w czasie Powstania Warszawskiego by∏o schronieniem, miej scem konspiracji, ale równie˝ twórczych
inspiracji warszawskich poetów. Okazjà,
by ten epizod przywróciç naszej pami´ci, jest trwajàcy Rok Baczyƒskiego. 31 lipca, w przeddzieƒ 77. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego, z Warszawy
do Wieliszewa wystartowa∏a literacka wycieczka rowerowa. Wieczorem nad Jeziorem Wieliszewskim odby∏ si´ wyjàtkowy
koncert poprzedzony warsztatami twórczymi.
Tegoroczne obchody rocznicy Powstania Warszawskiego akcentujà symbolicznà postaç Krzysztofa Kamila Baczyƒskiego. W stulecie urodzin poety, ˝o∏nierza batalionu „Parasol”
Armii Krajowej, Sejm RP ustanowi∏ rok 2021 Rokiem
Krzysztofa Kamila Baczyƒskiego. „Drugi S∏owacki”, „Najwi´kszy z Pokolenia Kolumbów”, swoje ostatnie wakacje
sp´dzi∏ wraz z ˝onà Barbarà (z domu Drapczyƒskà) w Letnisku Wieliszew, goszczàc u poety – mentora Jerzego Zagórskiego i jego ˝ony Maryny. Jak wspomina syn Zagórskiego – W∏odzimierz, „w lipcu 1944 roku, tu˝ przed powstaniem,
wyjechaliÊmy do Wieliszewa, wioski niedaleko Warszawy, dziÊ
w pobli˝u Zalewu Zegrzyƒskiego. Jest nawet zbiór wierszy ojca, pierwszy wydany po wojnie, „Wieczór w Wieliszewie”. Wyjazd by∏ wyrazem sprzeciwu moich rodziców wobec decyzji
o wybuchu powstania; jej wydanie ojciec uwa˝a∏ wr´cz za przest´pstwo. Na tydzieƒ przed powstaniem przyjechali do Wieliszewa Basia i Krzysztof Baczyƒscy, którzy byli bardzo zaprzy-

jaênieni z moimi rodzicami. Dzieƒ przed rozpocz´ciem walk
mieli wróciç do Warszawy. Pami´tam, ˝e rodzice niemal
na kl´czkach prosili ich, by nie wracali do stolicy. Ale oni uwa˝ali, ˝e muszà, ˝e ojczyzna, ˝e honor… Dojmujàca by∏a nierozwiàzywalnoÊç tej sytuacji. Nie wiadomo by∏o co robiç, a ka˝da decyzja ostatecznie okazywa∏a si´ z∏a.”
K.K. Baczyƒski zginà∏ kilka dni póêniej – 4 sierpnia 1944 r.
na posterunku w pa∏acu Blanka. Jego ostatnie wakacje sp´dzone w Wieliszewie sta∏y si´ kanwà wydarzeƒ organizowanych 77 lat póêniej – 31 lipca 2021 r. Przed po∏udniem
ze Starych Bielan w kierunku Wieliszewa wystartowa∏a literacka wycieczka rowerowa „Baczyƒski i przyjaciele”. Jej
pomys∏odawca i przewodnik Pawe∏ ¸´czuk poprowadzi∏
uczestników ulicami i miejscami, z którymi zwiàzany by∏
Baczyƒski oraz zaprzyjaênieni z nim poeci Jerzy Zagórski
i Jerzy Andrzejewski, docierajàc do Wieliszewa nad Jezioro Kwietniówka – teren dawnego letniska.
Popo∏udniu, tym razem nad Jeziorem Wieliszewskim, zaprosiliÊmy mieszkaƒców i goÊci na „Wieczór w Wieliszewie, czyli ostatnie wakacje…”. Rozpocz´liÊmy go rodzinnymi warsztatami twórczymi, w trakcie których dzieci, m∏odzie˝ i doroÊli pod przewodnictwem re˝yserki i edukatorki
Moniki Rejtner, tworzyli poetyckie „Pocztówki z ostatnich
wakacji…” i projekty murali. Po nich na kameralnej scenie odby∏ si´ wyjàtkowy koncert „Baczyƒski/Zagórski”
w wykonaniu mieszkaƒców Wieliszewa – ma∏˝eƒstwa muzyków Joanny i Romualda Vorbrodtów, w towarzystwie re˝ysera widowiska Paw∏a ¸´czuka – czytajàcego wspomnienia i wiersze obu poetów. Rozpocz´∏a go muzyczna metafora dêwi´ku powstaƒczej syreny i utwór „Bez imienia”
K.K. Baczyƒskiego, a zakoƒczy∏ symbolicznie „Bia∏y
Krzy˝” Janusza Kondratowicza, do muzyki Krzysztofa Klenczona. GdzieÊ pomi´dzy nimi, w nastrojowej, wieczornej
scenerii Parku Âwi´tojaƒskiego po raz pierwszy na g∏os
wybrzmia∏y tak˝e malarskie strofy „Wieczoru w Wieliszen AB-B/OKW
wie” Jerzego Zagórskiego.
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KULTURA

Słowo, Ksià˝ka, Ekologia
– cykl spotkaƒ autorskich
z ksià˝kà i ekologià w tle
Spotkanie
z Arturem Homanem

Spotkanie z Justynà Kierat

Spotkanie z Julià Wizowskà

Za nami trzy plenerowe spotkania
w ramach cyklu „S∏owo, Ksià˝ka,
Ekologia” organizowane nad Jeziorem
Wieliszewskim. W lipcu najm∏odsi
mieszkaƒcy gminy odkrywali tajemnice
i problemy pszczó∏, starsi zaÊ uczyli si´,
jak wytwarzaç mniej Êmieci i jak je
ponownie wykorzystywaç. W sierpniu
poznawaliÊmy sekrety ˝ycia drzew i ich
znaczenie dla przyrody, której cz´Êcià
jesteÊmy.
Ekologia to jedno z najwa˝niejszych wspó∏czesnych zagadnieƒ, majàcych wp∏yw na niemal ka˝dy przejaw naszego
˝ycia. Zmiany klimatu i Êrodowiska przyrodniczego towarzyszà nam co dzieƒ – sà ∏atwe do zaobserwowania i coraz
bardziej dla nas ucià˝liwe i kosztowne. By lepiej poznaç
ich przyczyny, dostosowaç nasze zachowania do zmieniajàcej si´ rzeczywistoÊci, byç Êwiadomym stojàcych
przed ludzkoÊcià wyzwaƒ, zorganizowaliÊmy cykl spotkaƒ
pod nazwa „S∏owo, Ksià˝ka, Ekologia”. Spotkania s∏u˝y∏y
równie˝ promocji czytelnictwa – mimo niewielkiego wzrostu poziomu czytelnictwa w Polsce, wcià˝ pozostajemy daleko za Êwiatowà czo∏ówkà. Tak si´ sk∏ada, ˝e czytelniczy
liderzy przodujà równie˝ w niemal ka˝dej innej po˝àdanej dziedzinie, jak choçby rozwój gospodarczy, naukowy
czy spo∏eczny. Projekt, który realizowaliÊmy przez ostatnie miesiàce w Gminie Wieliszew przy udziale Êrodków
unijnych w ramach grantu LGD Zalew Zegrzyƒski, s∏u˝y∏
w∏aÊnie podniesieniu naszych kulturalnych i ekologicznych
kompetencji.
6 lub 7 gatunków trzmieli – tyle w czasie krótkiego spaceru na ∏onie wieliszewskiej przyrody znalaz∏a Justyna Kierat. Biolo˝ka, edukatorka przyrodnicza i autorka ksià˝ek
dla dzieci „Pszczo∏y miodne i niemiodne” oraz „Mrówki
ma∏e i du˝e” (oba tytu∏y ju˝ w naszych bibliotekach!), by∏a goÊciem pierwszego z cyklu spotkaƒ 3 lipca. Mimo pogodowych turbulencji uda∏o si´ niemal „na sucho” wys∏uchaç cennego wyk∏adu o pszczo∏ach, mrówkach i ich znaczeniu dla przyrody, której i my jesteÊmy cz´Êcià. Nie
„Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społecznoÊç wdra˝anej przez LGD Zalew Zegrzyƒski.”

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Obszarów Wiejskich:
Europa inwestujàca w obszary wiejskie”.
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Kulturalna Reaktywacja
zapisy na zaj´cia od 1 wrzeÊnia,
start 13 wrzeÊnia!
13 wrzeÊnia ruszajà zaj´cia organizowane przez
OÊrodek Kultury w Wieliszewie w trzech lokalizacjach: GCK w ¸ajskach, Sala Klenczona i hala sportowa w Wieliszewie. WÊród 21 sekcji pojawià si´ nowoÊci: nauka gry na skrzypcach, ukulele, zaj´cia szachowe oraz taniec jazzowy. Zapisy od 1 wrzeÊnia
wy∏àcznie on-line przez serwis www.strefazajec.pl!
Zaj´cia grupowe i indywidualne w Gminnym Centrum Kultury w ¸ajskach organizowane b´dà w re˝imie sanitarnym.
Oznacza to mniej liczebne grupy uczestników oraz dodatkowe Êrodki ochrony: dezynfekcja ràk, maseczki poza salami zaj´ç, ograniczony dost´p do budynku dla opiekunów
– szczegó∏y w regulaminie dost´pnym na stronie www.ok.wieliszew.pl. W razie wprowadzenia dodatkowych obostrzeƒ
w zwiàzku z zapowiadanà czwartà falà pandemii zaj´cia indywidualne kontynuowane b´dà w trybie on-line.
W trosce o wspólne bezpieczeƒstwo zapisy na zaj´cia oraz
obs∏uga formalnoÊci prowadzone b´dà wy∏àcznie internetowo przez serwis www.strefazajec.pl, w którym udost´pniony zosta∏ system szybkich p∏atnoÊci. Prosimy Paƒstwa o wyrozumia∏oÊç i zapraszamy do skorzystania z oferty!

NOWOÂCI W GCK:
• Skrzypce (indywidualne, poniedzia∏ki 16–20, koszt
220–380 z∏/mies., prowadzenie Adriana B∏aszczak).
• Ukulele (indywidualne, Êrody 9.30–21, soboty 9–15,
koszt: 100–200 z∏/mies., prowadzenie Miko∏aj Zwoliƒski).
• Szachy (grupowe, wtorki 17–19, koszt 60–80 z∏/ mies., prowadzenie Ryszard Królikowski).
• Taniec Jazzowy (grupowe 12–15 lat, czwartki 16.30–17.45,
koszt 70 z∏/mies., prowadzenie Karina Warnel).
• Tango (grupowe od lat 16, prowadzenie Ewa Modzelewska,
spotkanie organizacyjne 24.09. godz. 19 – GCK ¸ajski).
zabrak∏o kursu rysowania pszczó∏ i mrówek, a wszystko
w wyjàtkowych okolicznoÊciach Jeziora Wieliszewskiego
– zbiornika, który w ostatnich latach przywrócono do ˝ycia naturze i mieszkaƒcom.
Mniej ∏askawa aura towarzyszy∏a kolejnemu spotkaniu
17 lipca, które przebiega∏o zgodnie z tytu∏em przeboju Bollywood „Czasem s∏oƒce, czasem deszcz”. Najbardziej wytrwali wyznawcy idei less waste, zero waste i upcyklingu spotkali si´ z Julià Wizowskà – „Babkà od Êmieci”, blogerkà
(nanowosmieci.pl) i autorkà ksià˝ek, m.in. „Nie Êmieci” – wyjàtkowej ksià˝ki o odpadach i z odpadów. Nie zabrak∏o porad, jak w warunkach domowych stworzyç kompostownik
i wykorzystaç w kuchni ka˝dà jadalnà (i smacznà) cz´Êç warzyw i owoców. Podsumowujàc – jak ˝yç w epoce konsumpcjonizmu, by nie szkodziç sobie i planecie.
Koziróg d´bosz, pachnica d´bowa czy jelonek rogacz to
tylko niektórzy bohaterowie „Sekretnego ˝ycia drzew”, polskiego dokumentu przyrodniczego, którego realizacja zaj´∏a prawie trzy lata, a efekt zapiera dech w piersiach. PrzekonaliÊmy si´ o tym 21 sierpnia w ramach plenerowego
pokazu nad Jeziorem Wieliszewskim.To trzeci w pe∏ni autorski film Artura Homana – filmowca, leÊnika i fotografa, wspó∏pracownika National Geographic Polska, który
od dzieciƒstwa podpatruje i rejestruje ˝ycie polskiej (i nie
tylko) przyrody. Po zmroku, opodal Rezerwatu Wieliszewskie ¸´gi, rozbrzmia∏ niepowtarzalny g∏os Krystyny Czubównej, a nasz goÊç zdradzi∏ nam sekrety udanego polowania z aparatem, prezentujàc zaskakujàcy ekwipunek fotografa przyrody. Spotkanie poprzedzi∏ seans dla
najm∏odszych, którzy mieli okazj´ przypomnieç sobie „Loraxa” – nadzwyczaj udanà animowanà produkcj´ z roku 2012, b´dàcà adaptacjà klasycznej bajki Dr. Seussa
o walorach edukacyjnych, zw∏aszcza proekologicznych.
Wszystkim spotkaniom towarzyszy∏a „Wakacyjna akcja
uwalniania i wymiany ksià˝ek”, w ramach której dawaliÊmy drugie ˝ycie ksià˝kom wycofanym z naszych bibliotek i otrzymanym od mieszkaƒców porzàdkujàcych swoje biblioteki. A wi´c przyjemne z po˝ytecznym! n OKW

DOTYCHCZASOWE SEKCJE:
• Ceramika artystyczna (grupowe),
• IMAGO TEAM (grupowe taneczne: jazz, modern jazz, taniec
wspó∏czesny),
• Modelarstwo lotnicze (grupowe),
• Gitara (indywidualne),
• Perkusja (indywidualne),
• Fortepian/pianino (indywidualne),
• Rysunek i malarstwo (grupowe),
• Rytmika dla dzieci (grupowe),
• Taniec dla dorosłych (grupowe),
• Taniec nowoczesny (grupowe),
• Warsztaty wokalne (indywidualne i grupowe),
• Warsztaty kreatywne (grupowe naukowe i manualne, DIY).

SEKCJE GOÂCINNE:
• Akademia Musicalowa Dell Arte (grupowe aktorskie, wokalne i taneczne, tel. 512 257 201),
• Happy Dance z Beatà Dyrdà (grupowe tel. 508 261 571),
• J´zyk angielski dla dzieci (szko∏a j´zykowa Art-Project, grupowe, tel. 22 774 45 82, kom. 501 826 323, www.art-project.pl),
• Robotyka z Bogusławem ˚mudà (grupowe, tel. 602 155 026),
• Zdrowy kr´gosłup z Emilià Zieliƒskà (grupowe, tel. 784 831 277).

GRUPY ARTYSTYCZNE:
• Chór Belcanto (grupowe, Êrody 19–21),
• Teatr Muzyczny Pod Pretekstem (grupowe,
tel. 512 257 201).

ZTL PROMYKI – UWAGA NABORY!
Zespół Taƒca Ludowego „Promyki” zaprasza na coroczne
nabory do Zespo∏u – wtorek 21 wrzeÊnia, godz. 17 w hali sportowej w Wieliszewie. Szczegó∏y pod nr. tel. 22 782 20 02 oraz
wkrótce na facebook.com/ztl.promyki.
n
Zapraszamy!
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PRZED NAMI
28.08.2021, Sala Klenczona w Wieliszewie,
godz. 19
SPEKTAKL KOMEDIOWY

JUBILEUSZ
„Ka˝dy z nas, w ka˝dym wieku pragnie szcz´Êcia. Ka˝dy chce ˝yç
pi´knym, godnym i aktywnym ˝yciem” – to motto grupy
seniorów z Gminy Wieliszew, którzy w ramach projektu
„Spotkania z kulturà” od wielu miesi´cy bawià si´ w teatr
pod okiem instruktor Bogusławy Oksza-Klossi. Efektem ich pracy
jest spektakl komediowy pt. „Jubileusz”, na którego premier´
zapraszamy do Sali Klenczona. Szczegóły na str. 16

29.08.2021, Park Âwi´tojaƒski, godz. 14
FESTIWAL FILMOWY IM. ANDRZEJA
KONDRATIUKA

W OPARACH ABSURDU
Wspólnie z Powiatowà Instytucjà Kultury zapraszamy na kolejnà
odsłon´ wakacyjnego plenerowego Festiwalu, którego tegoroczna
edycja upłynie pod znakiem filmowego absurdu. Obejrzymy
kultowe polskie komedie lat 70-80, krótkometra˝owe produkcje
młodych zdolnych re˝yserów i spotkamy si´ z ciekawymi goÊçmi.
W ramach wieliszewskiej odsłony odb´dzie si´ gra terenowa
z wàtkami SF (godz. 14), a na ekranie zobaczymy kultowà
„Seksmisj´” (1983) Juliusza Machulskiego (godz. 19).

Delegacja władz samorzàdowych
Gminy Wieliszew i Parafii Chotomów

UroczystoÊci 101. rocznicy
Bitwy Warszawskiej
i Âwi´ta Wojska Polskiego
14 sierpnia przed Pomnikiem Odzyskania Niepodleg∏oÊci na Skwerze 11 Listopada
w Olszewnicy Starej odby∏y si´ uroczystoÊci religijno-patriotyczne
z okazji 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Âwi´ta Wojska Polskiego.
Uczestniczyli w nich mieszkaƒcy Olszewnicy Starej, goÊcie, w∏adze samorzàdowe,
kombatanci (w tym Honorowy Obywatel Gminy Wieliszew Piotr Sierawski
z Olszewnicy Starej), poczty sztandarowe i Wojsko Polskie.
Mija 101 lat od zwyci´skiego aktu wojny polsko-bolszewickiej – Bitwy Warszawskiej, która rozegra∏a si´ w dniach 1325 sierpnia 1920 r., decydujàc o losach Polski, a wg wielu
historyków równie˝ Europy. Cenà, jakà zap∏aci∏o za heroiczny wysi∏ek m∏ode, ledwo odrodzone paƒstwo, borykajàce si´ z niedostatkiem (równie˝ militarnym) czy wr´cz biedà, by∏o 5100 poleg∏ych, rannych i zaginionych ˝o∏nierzy
– g∏ównie m∏odych obywateli, oraz zniszczona, rozszabrowana du˝a po∏aç kraju. Wysi∏ek ten podkreÊlili kolejno celebrujàcy msz´ Êwi´tà polowà Proboszcz Parafii Wniebowzi´cia NajÊwi´tszej Marii Panny w Chotomowie ksiàdz Miros∏aw GawryÊ, a nast´pnie w swoich przemówieniach Wójt
Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki oraz reprezentujàcy Wojewod´ Mazowieckiego pe∏nomocnik ds. kombatantów
i osób represjonowanych Piotr Oleƒczak. Tradycyjnie wojskowà opraw´ uroczystoÊci Âwi´ta Wojska Polskiego,
na którà z∏o˝y∏y si´ udzia∏ kompanii honorowej wraz z pocztem flagowym oraz Apel Pami´ci z salwà honorowà, zapewni∏ 32. Wieliszewski dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej im. gen. dyw. Konstantego Orlicz-Dreszera, który reprezentowa∏ dowódca pp∏k Grzegorz Konkel.
UroczystoÊç zakoƒczy∏o z∏o˝enie pod Pomnikiem Odzyskania Niepodleg∏oÊci bia∏o-czerwonych wiàzanek kwiatów
przez 13 delegacji: 32.Wieliszewskiego dr OP im. gen. dyw.
Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera, Zarzàdu Okr´gu Ma-

01.09.2021, koÊció∏ parafialny i cmentarz
wojenny w Wieliszewie
OBCHODY PATRIOTYCZNE

WRZESIE¡’39
Obchody rocznicy wybuchu II wojny Êwiatowej – program
na str. 7

12.09.2021, stadion sportowy
w Wieliszewie, godz. 15
OBCHODY GMINNE

ÂWI¢TO GMINY WIELISZEW
O atrakcjach na str. 1 i 7

zowieckiego Zwiàzku Oficerów Rezerwy RP im. Marsz. Józefa Pi∏sudskiego, Wojewody Mazowieckiego, Starosty Legionowskiego, OSP Gminy Wieliszew, placówek oÊwiatowych Gminy Wieliszew i SP im. Bronis∏awa Soko∏a w Olszewnicy Starej, So∏ectw (Ka∏uszyn, Krubin, Sikory,
Skrzeszew, Olszewnica Stara, Wieliszew), w∏adz samorzàdowych Gminy Wieliszew i Parafii Chotomów.
CzeÊç rozrywkowà obchodów Âwi´ta Wojska Polskiego
w postaci rodzinnego pikniku pod Domem Wiejskim
przy ul. Ma∏ej zorganizowa∏o miejscowe so∏ectwo. n OKW

PRZED NAMI
17-18.09.2021, hala sportowa SP 2
w Wieliszewie
20. MISTRZOSTWA POLSKI W TA¡CACH POLSKICH

MAZUR
Po 2-letniej przerwie spowodowanej pandemià Wieliszew ponownie
goÊciç b´dzie najlepszych tancerzy w kraju, którzy na parkiecie hali
sportowej SP nr 2 b´dà walczyç o tytuł Mistrzów Polski w polskich
taƒcach narodowych: krakowiaku, oberku, mazurze, kujawiaku oraz
polce. Zmaganiom towarzyszyç b´dà wyst´py ZTL „Promyki”.
Wydarzenie organizowane b´dzie w re˝imie sanitarnym, wi´c
na publicznoÊç czeka tym razem tylko 250 miejsc (obowiàzujà
maseczki)! Szczegóły na str. 6.

13.09.2021, GCK w ¸ajskach

WZNOWIENIE ZAJ¢å
KULTURALNYCH
Oferta na str. 11

21.09.2021, hala sportowa w Wieliszewie,
godz. 17

NABORY DO ZTL PROMYKI
Szczegóły na str. 11
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W Sikorach...

Wianki
OkreÊlenie „przesilenie letnie” na pó∏kuli pó∏nocnej dotyczy terminu maksymalnego wychylenia
osi obrotu Ziemi w kierunku S∏oƒca (przypada ok. 21 czerwca) i jest traktowane jako poczàtek
astronomicznego lata. Dni sà wtedy najd∏u˝sze i wkrótce zaczynajà si´ wakacje. We wsi Sikory
panuje wieloletnia tradycja, ˝e w tym okresie na wod´ Narwi sà puszczane wianki.
Jest to stary zwyczaj Nocy Kupa∏y, s∏owiaƒskiego Êwi´ta
„Sobótki” obchodzonego w czasie najkrótszej w roku „nocy Êwi´tojaƒskiej” (w okolicy imienin Jana). Rzucanie
wianków na wod´ mia∏o byç wró˝bà dla panien i kawalerów, którzy czekajà na wielkà mi∏oÊç.
Dzisiaj chyba tylko nieliczni wierzà w moc starego zwyczaju i traktujà puszczanie wianków na wod´ jako okazj´
do mi∏ej zabawy.Tak by∏o i tym razem w Sikorach. Pod wie-

czór 26 czerwca mi∏oÊnicy naszego so∏ectwa i wspólnej zabawy spotkali si´ na placu zebraƒ. Przyniesiono ukwiecone wianki i sàsiedzki pocz´stunek. Organizatorzy zapewnili kie∏baski z grilla i grochówk´. Dla najm∏odszych zorganizowano miejsce do zabawy. UÊmiechni´te twarze
Êwiadczà o radoÊci, jakà sobie sami sprawiliÊmy. Ju˝ czekamy na kolejne spotkanie integracyjne w Sikorach.
n Rymszyna

Dzieƒ Czekolady
W so∏ectwie Sikory Dzieƒ Czekolady by∏ obchodzony 23 lipca, co mo˝na tak˝e ∏àczyç z okreÊleniem
„22 lipca dawniej E. Wedel”, czyli z ulubionymi przez wszystkich wyrobami czekoladowymi
polskiej produkcji.
Wszyscy wiedzà, ˝e czekolada jest nie tylko pyszna, ale i zdrowa – dodaje energii i ∏agodzi stres, a wspomagajàc uk∏ad odpornoÊciowy, opóênia procesy starzenia, chroni przed nowotworami i wspomaga prac´ mózgu, ale przede wszystkim poprawia nastrój. Wykorzystujàc zalety czekolady, w Sikorach

zorganizowano spotkanie integracyjne poÊwi´cone temu smako∏ykowi jako panaceum na problemy zwiàzane z pandemià
i rodzàcymi si´ z jej powodu depresjami.
S∏odkoÊci w polewie czekoladowej przyczyni∏y si´ tak˝e do uÊwietnienia obchodów imienin licznego grona solenizantów (Krystyny i Krzysztofa oraz trzech Ann).
Wprawdzie na sto∏ach zagoÊci∏y rozmaite potrawy przyniesione przez uczestników spotkania oraz tradycyjne kie∏baski z grilla, to hitem spotkania by∏ tort czekoladowy dedykowany Panu Staszkowi – so∏tysowi Sikor, jak zawsze
przygotowany przez Panià Ew´.
Dope∏nieniem so∏eckiego Dnia Czekolady by∏y wspólne
Êpiewy przy akompaniamencie akordeonu, grà na którym
wszystkich oczarowa∏ Pan Janusz.
Cechy mieszkaƒców i dzia∏kowiczów Sikor pomagajà
w budowaniu wspólnoty so∏eckiej. To si∏a spokoju i wiara we w∏asne mo˝liwoÊci, kontrola emocji i budowanie radosnej wspó∏pracy, ocena zagro˝eƒ pomimo stresu i umiej´tnoÊç wspierania si´ w trudnych sytuacjach. Dzi´ki nim
udaje si´ organizowaç spotkania integracyjne, które
uczestnikom sprawiajà du˝o radoÊci. Ich uÊmiechni´te twan Rymszyna
rze to potwierdzajà.
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Zielony wieczór
piosenki ˝ołnierskiej

Dzieƒ 15 sierpnia jest w ró˝nych paƒstwach uznawany
za dzieƒ Êwiàteczny z rozmaitych powodów. W wielu krajach
jest to dzieƒ Êwi´ta religijnego upami´tniajàcego ZaÊni´cie Bogurodzicy (np. Grecja, Hiszpania). Nic dziwnego, ˝e tego dnia w Kostaryce jest obchodzony Dzieƒ Matki. Dla odmiany w kilku paƒstwach jest Êwi´towany jako rocznica odzyskania niepodleg∏oÊci (np. Indie, Kongo). Natomiast
w Polsce ten dzieƒ jest Êwi´towany w dwójnasób. Jako Êwi´to koÊcielne – Âwi´to Wniebowzi´cia NajÊwi´tszej Maryi Panny, w tradycji ludowej zwane Êwi´tem „Matki Bo˝ej Zielnej”
– wyraz wdzi´cznoÊci Bogu za zebrane plony. Drugi powód
do Êwi´towania to Dzieƒ Wojska Polskiego, obchodzony
na pamiàtk´ zwyci´skiej Bitwy Warszawskiej w 1920 r.
Tyle historii i tradycji, a co wspó∏czeÊnie w Sikorach?
Po oficjalnych uroczystoÊciach gminnych, które mia∏y miejsce w Olszewnicy Starej w wigili´ dnia Êwiàtecznego, mi∏oÊnicy Sikor zebrali si´ w dniu 15 sierpnia 2021 r., by razem
sp´dziç ZIELONY WIECZÓR PIOSENKI ˚O¸NIERSKIEJ.
By∏ akordeon i gitara, kilkanaÊcie kompletów Êpiewników
przygotowanych na t´ okazj´ oraz sikorzanie, którzy za∏o˝yli ubrania w tonacji zielonej. By∏o sporo osób w spodniach
moro, w zielonych, zielonkawych, oliwkowych i seledynowych
koszulach, bluzeczkach i bluzach. Panie wykorzysta∏y
do ozdoby dawno nienoszone zielone korale, kolczyki
i apaszki. By∏o zielono i weso∏o. M∏odzie˝ ze zdziwieniem
przyglàda∏a si´ naszemu kucharzowi oraz swoim rodzicom
i dziadkom Êpiewajàcym wiele ró˝nych pieÊni, cz´sto bez pomocy Êpiewników. Odwiedzi∏ nas tak˝e najm∏odszy mieszkaniec Sikor, majàcy trzy tygodnie Franek, którego mama
nie opuÊci∏a ani tego wieczoru, ani poprzedniego spotkania
sikorzan niemal w przeddzieƒ narodzin synka – gratujemy
i ˝yczymy pomyÊlnoÊci Rodzicom maleƒstwa.
Wieczór zaczà∏ si´ doÊç wczeÊnie, bo choç 15 sierpnia jest
zwykle dniem wolnym od pracy, tym razem przypada∏ w niedziel´ i zakoƒczy∏ si´ tu˝ po zachodzie s∏oƒca (godz. 19.58).
Ciekawe, co So∏tys, Rada So∏ecka i Stowarzyszenie Dolina Narwi zaproponujà w nast´pnym miesiàcu.
n Rymszyna

Aktywne MAMY
majà MOC!
JeÊli jesteÊ MAMÑ
i nie wierzysz,
˝e mogłabyÊ uaktywniç
si´ zawodowo, a masz
takie marzenia, to jest
właÊnie coÊ dla Ciebie.
Kałuszyƒskie Koło Gospodyƒ Wiejskich „Kałuszyƒskie
Smaki” zach´ca do skorzystania z projektu „Mamy moc!”.
W programie ciekawe szkolenia, spotkanie z wiza˝ystà, warsztaty
z dietetykiem, grupa wsparcia i indywidualne zaj´cia z doradcà
zawodowym.
Wi´cej informacji mo˝na uzyskaç wysyłajàc zgłoszenie na adres:
kolo@smakujwkaluszynie.com
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Nasze Czerwone Sreberka
Ograniczona liczba treningów i zbiórek
w pe∏nym sk∏adzie, w dodatku
na niekompletnym torze nie
przeszkodzi∏y dru˝ynie dziewczàt
z M∏odzie˝owej Dru˝yny Po˝arniczej
z OSP Wieliszew w zdobyciu
Wicemistrzostwa Mazowsza podczas
Zawodów Sportowo -Po˝arniczych MDP
województwa mazowieckiego.
Zawody odby∏y si´ w powiecie bia∏obrzeskim i by∏y to X Eliminacje Wojewódzkie wed∏ug regulaminu CTiF, a dru˝yna po raz pierwszy wzi´∏a udzia∏ w imprezie tej rangi.
Dru˝yna ch∏opców zaj´∏a 9 miejsce. Bioràc pod uwag´
ambicj´ dziewczàt, to nie koniec ich zmagaƒ na du˝ych zawodach krajowych. Majà apetyt na wi´cej, ale aby trenowaç, potrzebujà specjalnego toru do çwiczeƒ. Rezolutna
m∏odzie˝ postanowi∏a w∏asnymi si∏ami zebraç 20 000 z∏otych i ruszy∏a ze zbiórkà z∏omu, by wybudowaç miejsce
do treningów. M∏odzi druhowie roznoszà ulotki i oferujà
odbiór z∏omu, który póêniej sprzedadzà. ˚yczymy powodzenia, a wi´cej o akcji mo˝na si´ dowiedzieç na fejsbun
kowym profilu MDP.

POTRZEBUJEMY TWOJEJ POMOCY
JesteÊmy M∏odzie˝owà Dru˝ynà Po˝arniczà w Wieliszewie. Pragniemy zakupiç sprz´t, który umo˝liwi nam
zorganizowanie zawodów dla ca∏ej Polski. PostanowiliÊmy zorganizowaç

ZBIÓRK¢ Z¸OMU,
dzi´ki której sfinansujemy zakup odpowiedniego sprz´tu.

Zainteresowanych
prosimy o kontakt:
• Julia 796 200 615
• Oskar 507 401 208
• Adam 720 750 248
Prosimy o kontakt sms
kiedy, gdzie
i w jakich godzinach
mo˝na odebraç z∏om.

10 dni dookoła
Polski

Niesamowity wyczyn, którego opis zacznijmy
od liczb: 256 godzin, czyli 10 dni 16 godzin
51 minut i 42 sekundy. Tyle czasu potrzebowa∏
mieszkaniec Ka∏uszyna Jacek Witeska z dru˝yny
Wieliszew Heron Team, by pokonaç 3599 km
w wyÊcigu Race Around Poland.
Dystans – dla wi´kszoÊci nie do zrobienia w ciàgu kilku lat
– mieszkaniec naszej gminy pokona∏ bez suportu i w tej kan
tegorii zajà∏ 2 miejsce. Gratulujemy!
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