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„„KKaałłuusszzyyƒƒsskkiiee
ssmmaakkii””  ww
kkoollee  oodd  rrookkuu

WWiieelliisszzeewwsskkiiee
rraaddiioo

PPoo  rraazz  ttrrzzyynnaassttyy  ww  hhiissttoorriiii  WWiieelliisszzeeww  ttaanneecczznnàà  ssttoolliiccàà  kkrraajjuu!!

DDzzii´́kkuujj´́  WWiieelliisszzeeww
zz ccaa∏∏eeggoo  sseerrccaa,,
ddaalliiÊÊcciiee  mmii  kkooppaa
–– ttaakk  sswwóójj  wwyysstt´́pp
ppooddcczzaass  ÂÂwwii´́ttaa
GGmmiinnyy  ppooddssuummoowwaa∏∏aa
ww mmeeddiiaacchh
ssppoo∏∏eecczznnooÊÊcciioowwyycchh
jjeeggoo  ggwwiiaazzddaa  EEwwaa
FFaarrnnaa..  RRzzeecczzyywwiiÊÊcciiee
eenneerrggiiii  ppooddcczzaass
wwyyddaarrzzeenniiaa  nniiee
bbrraakkoowwaa∏∏oo,,
sstt´́sskknniieennii
mmiieesszzkkaaƒƒccyy  tt∏∏uummnniiee
ppoojjaawwiillii  ssii´́
nnaa tteerreenniiee  bbooiisskkaa
pprrzzyy hhaallii  ssppoorrttoowweejj,,
bbyy  sspp´́ddzziiçç  zzee  ssoobbàà
cczzaass  ii bbyyçç  zznnoowwuu
rraazzeemm..  

nn czytaj wi´cej na str. 8–9

Znowu razem 
w Wieliszewie

1177––1188  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww hhaallii  ssppoorrttoowweejj  SSPP  nnrr 22  ooddbbyy∏∏aa  ssii´́
2200.. eeddyyccjjaa  MMiissttrrzzoossttww  PPoollsskkii  ww TTaaƒƒccaacchh  PPoollsskkiicchh..  
EEddyyccjjaa  sszzcczzeeggóóllnnaa,,  oorrggaanniizzoowwaannaa  ppoo pprrzzeesszz∏∏oo
ddwwuulleettnniieejj  pprrzzeerrwwiiee  ii ww rree˝̋iimmiiee  ssaanniittaarrnnyymm
ssppoowwooddoowwaannyymm  wwcciiàà˝̋  ttrrwwaajjààccàà  ppaannddeemmiiàà..
MMiissttrrzzaammii  PPoollsskkii  zzoossttaallii  ppoo rraazz  ddrruuggii,,  ttyymm  rraazzeemm
ww kkaatt.. IIIIII ((1133––1155  llaatt)),,  rreepprreezzeennttaannccii  ZZeessppoo∏∏uu  TTaaƒƒccaa
LLuuddoowweeggoo  „„PPrroommyykkii””  –– ZZuuzzaannnnaa  SSzzmmyytt  ii MMaarrcciinn
KKaaƒƒkkoowwsskkii!!  

fo
t.

Da
re

k 
Âl

us
ar

sk
i

fo
t.

len
til

.st
ud

io
 / 

OK
 W

iel
isz

ew
 2

02
1

Obok nich na mistrzowskim parkiecie za-
prezentowa∏o si´ jeszcze 10 par – 20 re-
prezentantów Gminy Wieliszew.Wszyst-
kim gratulujemy!

Mazur 2021 by∏ okazjà do Êwi´towania
jubileuszu 50-lecia CIOFF® – Mi´dzyna-
rodowej Rady Stowarzyszeƒ Folklory-
stycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej
(i jej Polskiej Sekcji), najwi´kszej
na Êwiecie organizacji folklorystycznej.
Z ràk wiceprzewodniczàcych Polskiej
Sekcji – Jana ¸osakiewicza i Jaros∏awa
Wojciechowskiego – pamiàtkowy medal

w uznaniu zas∏ug dla promocji polskiej
kultury ludowej i narodowego dziedzic-
twa odebra∏ w imieniu spo∏ecznoÊci
Gminy Wieliszew wójt Pawe∏ Kownacki.

Zmagania 128 najlepszych par tanecz-
nych reprezentujàcych 28 oÊrodków
z ca∏ego kraju mo˝na by∏o równie˝ zoba-
czyç on-line – transmisja na ˝ywo mia∏a
w sumie ponad 12 tys. wyÊwietleƒ,
a Êledzono jà tak˝e poza granicami Pol-
ski: w Niemczech, na Litwie, w Stanach
Zjednoczonych,Wielkiej Brytanii i w In-
diach. nn dokoƒczenie na str. 10–11
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OObbcchhooddyy  WWrrzzeeÊÊnniiaa’’3399  ww  GGmmiinniiee  

Wrzesieƒ jest miesiàcem nie tylko wykopków
i zbierania grzybów w lesie, ale i zebraƒ
wiejskich zatwierdzajàcych podzia∏ bud˝etu
so∏eckiego oraz sk∏adania propozycji
inwestycyjnych do gminy. W Sikorach we
wrzeÊniu – tradycyjnie – dzia∏o si´ wi´cej. 

17 wrzeÊnia odby∏o si´ zebranie wiejskie, wybory uzupe∏-
niajàce do Rady So∏eckiej oraz Po˝egnanie Narwi w to-
nacji niebieskiej – b´dàce uroczystym zamkni´ciem sezo-
nu letniego.

W zebraniu ze strony Urz´du Gminy goÊciliÊmy Paw∏a
Kownackiego – Wójta Gminy Wieliszew oraz panie
Agnieszk´ Mitjans-Sza∏apskà – Sekretarza Gminy i Ann´
Zió∏kowskà, których zadaniem by∏a pomoc i nadzór
nad przeprowadzeniem wyborów.

Choç w Sikorach „warunki lokalowe” mamy mniej ni˝
skromne (zebrania odbywajà si´ na grzecznoÊciowo udo-
st´pnianym nam placu), obradujemy na Êwie˝ym powie-
trzu w serdecznej atmosferze wypracowanej przez miesz-
kaƒców i dzia∏kowiczów.

W Sikorach sà zameldowane 72 osoby, a na zebranie przy-
by∏o 35 mieszkaƒców i 9 dzia∏kowiczów niemogàcych g∏o-
sowaç, ale stanowiàcych „armi´” doradców i wnioskodaw-
ców. Cz´Êç z przyby∏ych osób musia∏a wróciç do domu
po dowody osobiste, bo zapomnieli, ˝e sà one jednakowo
konieczne zarówno podczas wyborów prezydenta Polski,
jak i … cz∏onka Rady So∏eckiej.

Na wielu osobach taka aktywnoÊç spo∏ecznoÊci so∏ectwa
Sikory robi wra˝enie – my wiemy, ˝e wynika ona z zaan-
ga˝owania so∏tysa Serka oraz s∏owa danego i dotrzymane-
go przez Wójta Kownackiego, ˝e doprowadzi wodociàg
do wsi.

Na cz∏onka Rady zosta∏ wybrany pan Edward Markowicz.
WczeÊniej za dotychczasowà prac´ podzi´kowaliÊmy pa-
ni Annie Zaryckiej-Szarubka, która zadeklarowa∏a tak˝e
ch´ç dalszej wspó∏pracy, ale w nieco mniejszym nak∏adzie
czasowym.

Po zebraniu odby∏o si´ spotkanie integracyjne, podczas
którego deklarowano ch´ç organizacji kolejnych spotkaƒ,
tak˝e w okresie jesienno-zimowym. nn Rymszyna

OOdd llaatt  GGmmiinnaa  WWiieelliisszzeeww  uuppaammii´́ttnniiaa
wwaa˝̋nnee  ww hhiissttoorriiii  PPoollsskkii  wwyyddaarrzzeenniiaa,,
oorrggaanniizzuujjààcc  uurroocczzyyssttooÊÊccii  ppaattrriioottyycczznnee
ww mmiieejjssccaacchh  ppaammii´́ccii  nnaarrooddoowweejj..
WW ÊÊrroodd´́ 11  wwrrzzeeÊÊnniiaa 22002211  rr..
uurroocczzyyssttooÊÊcciiaammii  ww kkooÊÊcciieellee  ppaarraaffiiaallnnyymm
ww WWiieelliisszzeewwiiee  oorraazz  nnaa kkwwaatteerrzzee  wwoojjeennnneejj
ttuutteejjsszzeeggoo  ccmmeennttaarrzzaa  uuppaammii´́ttnniioonnoo
8822.. rroocczznniicc´́  wwyybbuucchhuu IIII wwoojjnnyy  ÊÊwwiiaattoowweejj
ii wwrrzzeeÊÊnniioowwyycchh  wwaallkk  oobbrroonnnnyycchh
nnaa pprrzzyycczzóó∏∏kkuu
rraaddzzyymmiiƒƒsskkoo--wwiieelliisszzeewwsskkiimm..

Obchody tych dramatycznych wydarzeƒ po∏àczone sà z in-
auguracjà roku szkolnego w placówkach oÊwiatowych
na terenie Gminy Wieliszew, stàd obok przedstawicieli
w∏adz lokalnych i parafialnych,Wojska Polskiego i Êrodo-
wisk kombatanckich, w uroczystoÊciach uczestniczà dzie-
ci i m∏odzie˝ rozpoczynajàca rok szkolny. Po nabo˝eƒstwie
w intencji ofiar II wojny Êwiatowej oraz uczniów rozpoczy-
najàcych rok szkolny, celebrowanym przez proboszcza pa-
rafii ksi´dza Jaros∏awa Mazurka, gospodarze i goÊcie, pocz-
ty sztandarowe Wojska Polskiego, stra˝y po˝arnych i szkó∏
oraz mieszkaƒcy przeszli ulicà Modliƒskà na teren kwa-
tery wojennej cmentarza parafialnego. Drugà czeÊç uro-
czystoÊci rozpocz´∏o wprowadzenie kompanii honorowej,
podniesienie flagi paƒstwowej i wspólne odÊpiewanie hym-

nu paƒstwowego. Po wystàpieniu Wójta Gminy Wieliszew
Paw∏a Kownackiego por. Marcin Fr´chowicz odczyta∏ Apel
Pami´ci z okazji 82. rocznicy wybuchu II wojny Êwiatowej,
zakoƒczony salwà honorowà.Wiàzanki kwiatów pod pomni-
kiem 300 ˝o∏nierzy WP poleg∏ych w dniach 8-13 wrze-
Ênia 1939 r. w walkach na przyczó∏ku radzymiƒsko-wieli-
szewskim z∏o˝y∏o 11 delegacji.

Tradycyjnie opraw´ wojskowà w postaci pocztu sztan-
darowego, kompanii honorowej oraz posterunków hono-
rowych pod tablicà ̋ o∏nierzy AK w koÊciele i przed pomni-
kiem ̋ o∏nierzy WrzeÊnia’39 na kwaterze wojennej zapew-
ni∏a stacjonujàca w Olszewnicy Starej jednostka wojskowa
– 32. Wieliszewski dr OP im. gen. dyw. Gustawa Konstan-
tego Orlicz-Dreszera. nn OKW

WWyybboorryy  uuzzuuppeełłnniiaajjààccee  ww  SSiikkoorraacchh
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Niech Êw. Florian ma Was w swojej opiece
– 100-lecie OSP w Wieliszewie

GGmmiinnaa  WWiieelliisszzeeww  wwyyrróó˝̋nniioonnaa
Gmina Wieliszew otrzyma∏a wyró˝nienie Ma-
zowieckiej Marki Ekonomii Spo∏ecznej
przyznawane przez Samorzàd Województwa
Mazowieckiego. Nagrod´ dostaliÊmy w ka-
tegorii „OdpowiedzialnoÊç”, w której wyró˝-
niane sà osoby lub instytucje zaanga˝owa-
ne w rozwój i propagowanie ekonomii spo-
∏ecznej na Mazowszu. Doceniono nas
za wspieranie Powiatowego Centrum Inte-
gracji Spo∏ecznej w Legionowie.

Podmiot ten Êwiadczy us∏ugi kateringowe

dla kilku szkó∏ na terenie gminy, a od wrze-
Ênia ubieg∏ego roku w nowo wybudowanym
Przedszkolu Samorzàdowym w Skrzeszewie
warsztat gastronomiczny z PCIS przygotowu-
je obiady, zatrudniajàc osoby z terenu gmi-
ny. Dzi´ki wspó∏pracy wieliszewskiego samo-
rzàdu i kierownictwa centrum potrzebujà-
cy mieszkaƒcy gminy mogà otrzymaç
wsparcie w wyjÊciu z bezrobocia i nie zosta-
jà zepchni´ci na margines spo∏eczny.

nn AS

ŁUKASZ MI¢TEK
Prezes OSP Wieliszew
Reprezentowaç organizacj´ ze 100-letnià historià
i przewodniczyç jej to niezwykłe wyró˝nienie
i zaszczyt, a tak˝e ogromna odpowiedzialnoÊç.
Niejednokrotnie zastanawiam si´, z czym musieli mierzyç si´
zało˝yciele naszej jednostki, z jakimi problemami si´ zmagali. Kraj był
w odbudowie, aparat paƒstwowy dopiero si´ rodził, wi´c na pewno
nie mieli łatwego zadania. Wtedy nachodzi mnie refleksja, jak
trywialne muszà byç nasze problemy w porównaniu z nimi.
JesteÊmy na progu rozpocz´cia budowy nowej siedziby remizy, którà
sobie wymarzyliÊmy i z pomocà dobrych ludzi zrealizujemy. Ju˝ jest
rozstrzygni´cie przetargu na pierwszy nowy samochód w naszej OSP.
Nasza Młodzie˝owa Dru˝yna Po˝arnicza roÊnie w sił´ i odnosi sukcesy,
co pozwala patrzeç z optymizmem w przyszłoÊç, ˝e stra˝aków
ochotników w Wieliszewie nie zabraknie.
W tym miejscu chciałbym podzi´kowaç wszystkim za ˝yczenia, dobre
słowo, obecnoÊç na uroczystoÊci wr´czenia sztandaru. Przede
wszystkim za ten sztandar, który jest dowodem wdzi´cznoÊci naszej
małej lokalnej społecznoÊci za naszà działalnoÊç. Dzi´kuj´ tak˝e
stra˝akom, kole˝ankom i kolegom, którzy si´ zaanga˝owali
w organizacj´ uroczystoÊci, budow´ pomnika i samà uroczystoÊç.
Na koniec podzi´kowania Êl´ w gór´, zało˝ycielom i ich nast´pcom
– tym, których ju˝ z nami nie ma. Za ich wysiłek i ci´˝kà prac´, za to
˝e dzi´ki nim mogliÊmy Êwi´towaç 100-lecie działalnoÊci Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej w Wieliszewie.

oo  ss∏∏uu˝̋bbiiee  ww  OOSSPP  WWiieelliisszzeeww

oo  ss∏∏uu˝̋bbiiee  ww  OOSSPP  WWiieelliisszzeeww

WW ppiieerrwwsszzàà  wwrrzzeeÊÊnniioowwàà  ssoobboott´́
ddrruuhhoowwiiee  zz OOcchhoottnniicczzeejj  SSttrraa˝̋yy  PPoo˝̋aarrnneejj
ww WWiieelliisszzeewwiiee  oobbcchhooddzziillii 110000  llaatt
uuddookkuummeennttoowwaanneejj  ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊccii..  

Wydarzenie rozpocz´∏a msza Êwi´ta w wieliszewskim koÊcie-
le, którà odprawi∏ dziekan dekanatu legionowskiego ksiàdz
Grzegorz Kucharski. Po niej zaproszeni goÊcie w towarzystwie
orkiestry d´tej „Con Grazia” z P∏oƒska przemaszerowali
na plac OSP, gdzie odby∏ si´ dalszy ciàg uroczystoÊci prowa-
dzony zgodnie z ceremonia∏em stra˝ackim.

Podczas tego wyjàtkowego wydarzenia wieliszewska jed-
nostka OSP otrzyma∏a medal Pro Mazovia, który wr´czy∏y
pose∏ na Sejm RP Bo˝ena ˚elazowska z radnà Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego Annà Brzeziƒskà.

Stra˝acy z okazji rocznicy otrzymali nowy sztandar, M∏o-
dzie˝owa Dru˝yna Po˝arnicza im. Druha Roberta Boryszew-
skiego odebra∏a proporzec, a podczas spotkania podpisano
akt erekcyjny pod budow´ nowego obiektu – Centrum Kul-
turalno-OÊwiatowego przy ulicy Niepodleg∏oÊci, w którym sta-
nie nowa remiza stra˝acka.

Na uroczystoÊci obecni byli: Wójt Gminy Wieliszew, rad-
ni, so∏tysi, Komendant Powiatowy PSP w Legionowie st. bryg.
Rados∏aw Parapura oraz przedstawiciel Mazowieckiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego bryg. Grzegorz Kamiƒski i wie-
lu mieszkaƒców Wieliszewa.

˚yczymy kolejnych stuleci i w imieniu mieszkaƒców dzi´-
kujemy za ofiarnà s∏u˝b´ w myÊl zasady: „Bogu na chwa∏´,
ludziom na po˝ytek.” nn AS

MACIEJ BORYSZEWSKI
druh OSP Wieliszew
Od 100 lat w słu˝bie społeczeƒstwu. Tak długim sta˝em działalnoÊci
na rzecz bezpieczeƒstwa mieszkaƒców mogà si´ pochwaliç ochotnicy
z OSP Wieliszew, którzy 4 wrzeÊnia 2021 roku Êwi´towali ten pi´kny
jubileusz swojej jednostki. UroczystoÊç rozpocz´ła si´ Mszà Âwi´tà
w wieliszewskim koÊciele. Tu˝ po jej zakoƒczeniu druhowie
w pocztach sztandarowych i pododdziale oraz zaproszeni goÊcie wraz
z lokalnà społecznoÊcià przemaszerowali defiladà ulicami Wieliszewa
na teren swojej jednostki, gdzie odbył si´ szczególny apel. Rozpoczàł
go przeglàd pododdziałów oraz wciàgniecie na maszt flagi
paƒstwowej przy uroczystym odÊpiewaniu hymnu paƒstwowego.
Nast´pnie głos zabrał Wójt Gminy Wieliszew – Paweł Kownacki
– witajàc zaproszonych goÊci. W krótkim rysie historycznym
przedstawiono zebranym najwa˝niejsze wydarzenia z historii

jednostki, która od momentu swojego powstania
nieprzerwanie słu˝y mieszkaƒcom, za zaplecze majàc
obiekt wybudowany u poczàtków swego istnienia.
Punktem kulminacyjnym i najwa˝niejszym dla
Êwi´tujàcych stra˝aków było przekazanie jednostce
sztandaru wraz ze Złotym Znakiem ZOSP RP oraz
proporca dla Młodzie˝owej Dru˝yny Po˝arniczej im. druha Roberta
Boryszewskiego. Wr´czono tak˝e liczne odznaczenia w uznaniu dla
poÊwi´cenia w trakcie wykonywanych działaƒ ratowniczo-gaÊniczych.
Zwieƒczeniem uroczystoÊci było podpisanie aktu erekcyjnego budowy
Centrum Społeczno-Kulturalnego wraz z Remizà OSP oraz odsłoni´cie
pamiàtkowej tablicy z okazji jubileuszu. Licznie zebranym goÊciom
podzi´kowano za uznanie oraz zapewniono wszystkich, ˝e stra˝acy
z OSP Wieliszew sà gotowi do dalszego spełniania oczekiwaƒ
mieszkaƒców oraz niesienia pomocy potrzebujàcym.
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PPrroojjeekktt  33  WWIILLLL
zz wwiizzyyttàà  ww  GGmmiinniiee

Pikniki ekologiczne – „Twój
piec – nasze powietrze”

24 delegatów z jedenastu krajów Unii
Europejskiej wzi´∏o udzia∏ w spotkaniu
partnerskim w Wieliszewie. Spotkanie odby∏o si´
w ramach projektu 3 WILL finansowanego ze
Êrodków europejskich. 

Podczas spotkania w OÊrodku Kultury w Wieliszewie part-
nerzy przedstawili zaanga˝owanie spo∏ecznoÊci lokalnych
w akcje charytatywne w kontekÊcie integracji spo∏ecznej.
Jednym z kluczowych elementów spotkania by∏a dyskusja
na temat nowych programów europejskich dla samorzàdów
w perspektywie unijnej 2021-2027.

W trakcie czterodniowej wizyty nasi partnerzy aktywnie
uczestniczyli w obchodach Âwi´ta Gminy Wieliszew, a po-
nadto odwiedzili ˚elazowà Wol´, warszawskie Stare Miasto
i mogli skosztowaç jesiennych smaków w lokalnym Dynio-
landzie.

NNaauukkaa  pprrzzeezz  zzaabbaaww´́  –– ttoo  gg∏∏óówwnnee
zzaaddaanniiee,,  kkttóórree  pprrzzyyÊÊwwiieeccaa∏∏oo
pprrzzyyggoottoowwaanniiuu  ppiikknniikkóóww
eekkoollooggiicczznnyycchh  ww rraammaacchh  ddzziiaa∏∏aanniiaa
„„TTwwóójj  ppiieecc  nnaasszzee  ppoowwiieettrrzzee””
rreeaalliizzoowwaanneeggoo  pprrzzeezz  ZZwwiiààzzeekk  GGmmiinn
ZZaalleewwuu  ZZeeggrrzzyyƒƒsskkiieeggoo

I tak mi´dzy sierpniem i wrzeÊniem w czterech miejsco-
woÊciach uczestnicy imprez plenerowych w Legionowie,
Woli Kie∏piƒskiej, Kuligowie i w Wieliszewie mogli wziàç
udzia∏ w interaktywnych warsztatach, wytworzyç energi´
z peda∏owania rowerem, zrobiç ekologiczne ozdoby czy zdj´-
cie na ekologicznym dmuchanym fotelu. Dzieci i nie tyl-
ko by∏y Êwiadkami ró˝nych eksperymentów zwiàzanych
z ochronà Êrodowiska. Dowiedzia∏y si´, skàd si´ bierze smog
i jak wytworzyç energi´ odnawialnà. Wydarzenia cieszy-
∏y si´ wielkim zainteresowaniem dzieci i doros∏ych, co mo-
˝e Êwiadczyç o potrzebie edukacji ekologicznej poprzez za-
baw´.

Przypomnijmy, ˝e jakiÊ czas temu z inicjatywy wójta
Gminy Wieliszew Paw∏a Kownackiego dosz∏o do spotkania
gmin cz∏onkowskich Zwiàzku Gmin Zalewu Zegrzyƒskie-
go, by po∏àczyç si∏y w dzia∏aniach, które sprawià, ˝e miesz-
kaƒcy do koƒca 2022 roku rozstanà si´ z kopciuchami i za-
cznà oddychaç powietrzem bez smogu.

Spotkanie zaowocowa∏o wspólnym porozumieniem
w kwestii jednakowych dzia∏aƒ informacyjnych, promocyj-
nych 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 MAZOW-
SZE 2021.

nn AS
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„„KKaałłuusszzyyƒƒsskkiiee  ssmmaakkii””  ww  kkoollee  oodd  rrookkuu
JJuu˝̋  oodd rrookkuu  kkrr´́ccii  ssii´́  KKoo∏∏oo  GGoossppooddyyƒƒ
WWiieejjsskkiicchh  „„KKaa∏∏uusszzyyƒƒsskkiiee  ssmmaakkii””
ww KKaa∏∏uusszzyynniiee,,  kkttóórree  ppoowwssttaa∏∏oo  nnaa bbaazziiee
aakkttyywwnnooÊÊccii  mmiieesszzkkaaƒƒccóóww  ww rróó˝̋nneeggoo
rrooddzzaajjuu  iimmpprreezzaacchh  llookkaallnnyycchh..
WW zzwwiiààzzkkuu  zz pprrzzeedd∏∏uu˝̋aajjààccàà  ssii´́
ppaannddeemmiiàà  iissttnniiaa∏∏oo  rryyzzyykkoo  zzeerrwwaanniiaa
wwii´́zzii  ssppoo∏∏eecczznnyycchh..  DDllaatteeggoo  nnaa zzeebbrraanniiuu
wwiieejjsskkiimm  wwee  wwrrzzeeÊÊnniiuu 22002200  rrookkuu
zzaappaadd∏∏aa  ddeeccyyzzjjaa  oo uuttwwoorrzzeenniiuu  kkoo∏∏aa  jjaakkoo
oorrggaanniizzaaccjjii  ssttaannoowwiiààcceejj  mmoottoorr
aakkttyywwiizzaaccjjii  mmiieesszzkkaaƒƒccóóww..
II ttaakk 2233  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ooddbbyy∏∏oo  ssii´́  WWaallnnee
ZZggrroommaaddzzeenniiee  ZZaa∏∏oo˝̋yycciieellsskkiiee,,
aa 3300 wwrrzzeeÊÊnniiaa  kkoo∏∏oo  bbyy∏∏oo  zzaarreejjeessttrroowwaannee
ii mmoogg∏∏oo  aakkttyywwnniiee  ddzziiaa∏∏aaçç  –– jjuu˝̋
ffoorrmmaallnniiee..  

Mog∏oby si´ wydawaç, ˝e czas pandemii nie pozwoli
na dzia∏anie. Na szcz´Êcie nie w tym przypadku. Zarzàd or-
ganizacji nie ust´puje w swoich staraniach o rozwój ko∏a.
Organizuje wydarzenia, pisze i sk∏ada wnioski na projek-
ty spo∏eczne. Wyprzeda˝ gara˝owa? Róbmy, a dochód prze-
znaczymy na wk∏ad w∏asny do projektów. Potrzebne wspar-
cie dla seniorów przed Êwi´tami? Prosz´ bardzo – lepimy
wspólnie pierogi.

Cz∏onkowie ko∏a ma∏ymi rzeczami potrafià sprawiç wiel-
kà radoÊç. Skrzynka, do której dzieci wrzuca∏y listy do Mi-
ko∏aja, czy te˝ pi´kna choinka ubrana przez mieszkaƒców
poprawia∏y humory w smutnych pandemicznych czasach.

„Ka∏uszyƒskie smaki” uczestniczà w wielu sportowych
projektach takich jak choçby ten z Fundacji Rak&Roll
– „˚yj aktywnie”. W jego ramach odbywa∏y si´ dwa razy
w tygodniu spotkania mieszkanek Ka∏uszyna i okolicznych
miejscowoÊci na treningach nordic walking („Idê na kije-
-wyroluj raka”). Uczestniczymy te˝ w akcji Fundacji Bato-
rego „Masz g∏os”, w ramach której realizujemy liczne przed-
si´wzi´cia oraz bierzemy udzia∏ w szkoleniach. W dniu 11
czerwca br. cz∏onkowie ko∏a wraz z dzieçmi przy∏àczyli si´
do akcji Gminy Wieliszew „Sprzàtnij Gmin´-zgarnij roÊli-
n´” i w jej ramach posprzàtali Êmieci na oÊmiusetmetrowym
odcinku ul. Lipowej w Ka∏uszynie.Wnioskodawca stara si´
byç sercem Ka∏uszyna oraz okolicznych miejscowoÊci Gmi-
ny Wieliszew. Realizuje projekty spo∏eczne, edukacyjne, pro-
filaktyczne, zdrowotne oraz ekologiczne. W paêdzierni-
ku 2020 r. rozpoczà∏ realizacj´ projektu „Pe∏nà piersià”
– kampania informacyjna na rzecz poprawy jakoÊci powie-
trza, dofinansowanego przez Stowarzyszenie Krakowski
Alarm Smogowy ze Êrodków Clean Air Fund.W ramach pro-
jektu zorganizowano m.in. EKObieg „Spal kalorie, nie Êmie-
cia”, który odby∏ si´ w ramach wspó∏pracy z Gminà Wieli-

szew na pikniku charytatywno-ekologicznym w dniu 29 ma-
ja 2021 r. w Wieliszewie. Cz∏onkowie ko∏a przygotowali na to
wydarzenie wspania∏y tradycyjny pocz´stunek, który cie-
szy∏ si´ wÊród mieszkaƒców du˝à popularnoÊcià i uznaniem.
W dniu 22 czerwca w Ka∏uszynie odby∏o si´ spotkanie z eko-
doradcà na temat. „Wiem, czym oddycham”, podczas któ-
rego mieszkaƒcom zosta∏a przybli˝ona problematyka wymia-
ny pieców oraz zwiàzanych z tym programów.W ramach re-
alizowanego projektu antysmogowego ko∏o przygotowa∏o
i rozprowadzi∏o wÊród mieszkaƒców ulotki oraz plakaty in-
formujàce o wp∏ywie zanieczyszczonego powietrza na zdro-
wie. Na zaproszenie Football Dream Academy z Wielisze-
wa 13 czerwca ko∏o wzi´∏o udzia∏ w turnieju charytatywnym
„Gramy dla Lei”. Jego stoisko gastronomiczne przyciàgn´-
∏o uczestników wydarzenia i przyczyni∏o si´ do gromadze-
nia Êrodków na pomoc w rehabilitacji dziewczynki. Ko∏o zdo-
by∏o te˝ Êrodki na doposa˝enie w sprz´t niezb´dny do pro-
wadzenia szkoleƒ, warsztatów i spotkaƒ tematycznych oraz
integracyjnych w ramach konkursu: „Dzia∏alnoÊç wspoma-
gajàca rozwój wspólnot i spo∏ecznoÊci lokalnych”, zadanie 2.
Wspieranie rozwoju gospodyƒ aktywnych spo∏ecznie og∏o-
szonym przez Urzàd Marsza∏kowski Województwa Mazowiec-
kiego – Wydzia∏ Rolnictwa, ˚ywnoÊci i Rozwoju Obszarów
Wiejskich, oraz Êrodki na zakup profesjonalnego namiotu
gastronomicznego z Programu Mazowsze Lokalnie. Ko∏o
obecnie realizuje projekt „MAMY moc!” w ramach Progra-
mu Fundacji BGK im. J.K Steczkowskiego, od której otrzy-
ma∏o dofinansowanie w wysokoÊci prawie 14 000 z∏. W ra-
mach projektu odb´dà si´ szkolenia, doradztwo i spotkania
np. z dietetykiem i wiza˝ystkà. Gospodynie z Ka∏uszyna by-
∏y te˝ wspó∏organizatorami Âwi´ta Gminy Wieliszew 12 wrze-
Ênia 2021 r. Jak mówi jedna z za∏o˝ycielek i si∏a nap´dowa
organizacji Angelika Pasek-Gilarska: „Ko∏o pragnie byç

punktem aktywizujàcym nie tylko mieszkaƒców Ka∏uszy-
na, ale równie˝ innych mieszkaƒców okolicznych miejsco-
woÊci Gminy Wieliszew. Dzia∏a na rzecz wzmocnienia pro-
cesów integracji, gdy˝ w rejonie obserwuje si´ w ostatnich
latach bardzo szybki nap∏yw ludnoÊci z du˝ych miast. Chce-
my dla nich stworzyç atrakcyjnà ofert´, która pomo˝e im
zintegrowaç si´ z rejonem, który wybrali do ˝ycia. Realizuj-
mye warsztaty, spotkania tematyczne np. z zakresu profilak-
tyki zdrowia, dietetyki itp. Planujemy m.in otworzyç ka∏u-
szyƒski EKOgród – miejsce, w którym uprawiane b´dà wa-
rzywa, zio∏a i kwiaty, a jednoczeÊnie prezentowane
nowatorskie rozwiàzania ekologiczne. B´dzie to miejsce spo-
tkaƒ, wyk∏adów, wspólnej pracy, a plony b´dà wykorzysty-
wane w naszych popisach kulinarnych.Wielkim marzeniem
cz∏onków naszej organizacji jest w∏asna kuchnia, w której
mo˝na by∏oby rozwijaç dalszà dzia∏alnoÊç.” nn
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UUrroocczzyyssttee  oottwwaarrcciiee  nnoowwyycchh          iinnwweessttyyccjjii  ssppoorrttoowwyycchh  

SSttaaddiioonn  lleekkkkooaattlleettyycczznnyy  ww  WWiieelliisszzeewwiiee

HHaallaa  ssppoorrttoowwaa  ww  ŁŁaajjsskkaacchh

PPrrzzeeddsszzkkoollee  ww JJaannóówwkkuu
PPiieerrwwsszzyymm  jjuu˝̋  oottwwaarrttee

15 wrzeÊnia rozpocz´∏a si´ w Wieliszewie budowa sieci ka-
nalizacji sanitarnej w ulicach Al. SolidarnoÊci i Krzysz-
tofa Kamila Baczyƒskiego wraz z przepompownià Êcieków,
która b´dzie zlokalizowana przy Al. SolidarnoÊci, wraz
z odejÊciami bocznymi w tych ulicach. Wykonawca
po skoƒczonych pracach odtworzy chodniki, pobocza oraz
ulice. Na czas prac czasowo wy∏àczono z u˝ytku cz´Êç par-
kingu przy Urz´dzie Gminy, przeniesiono przystanek au-

tobusowy, wyznaczono nowe trasy komunikacji lokalnej
i zorganizowano objazdy dla u˝ytkowników ulicy K.K. Ba-
czyƒskiego.

Koniec remontu zaplanowano w przysz∏ym roku.
Wykonawcà inwestycji jest firma us∏ugowo-handlowa

Instal-Bud z siedzibà w Nowych Wypychach ko∏o Somian-
ki. Koszt inwestycji to 1 817 571,00 z∏ brutto.

nn  AS

Z poczàtkiem paêdziernika rozpocznie si´ budowa placów
zabaw w Janówku Pierwszym i w Skrzeszewie. Nowe obli-
cze otrzyma te˝ teren przy nowo wybudowanym przedszko-
lu w Janówku.

JeÊli wykonawca inwestycji dotrzyma terminu prac, to ju˝
pod koniec paêdziernika w Janówku Pierwszym dzieci b´-
dà mog∏y korzystaç mi´dzy innymi z piaskownicy, Êcianki
wspinaczkowej, huÊtawek, bujaków, mini bramek do pi∏ki
no˝nej, a w Skrzeszewie – z zestawu do çwiczeƒ równowa˝-
nych, mostku ruchomego, linarium i labiryntu.

Teren przy nowo wybudowanym przedszkolu w Janówku
z kolei otrzyma nowe oblicze. Zakres zagospodarowania obej-
muje mi´dzy innymi ogrodzenie, trawnik sportowy na po-
wierzchni 1 880 m2 oraz nawierzchni´ z kostki brukowej o po-
wierzchni 110 m2.

Wykonawcà inwestycji jest Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k
z Mosiny. nn  AS

Kilka godzin po otwarciu i zaprezentowaniu goÊciom ha-
li sportowej w ¸ajskach mo˝na by∏o ju˝ oficjalnie wypró-
bowaç nawierzchni´ stadionu lekkoatletycznego i boiska
wielofunkcyjnego w Wieliszewie.

Jego otwarcie by∏o iÊcie mistrzowskie, gdy˝ uÊwietni∏a
je obecnoÊç mistrza olimpijskiego zTokio w sztafecie – Da-
riusza Kowaluka, medalisty mistrzostw Polski w chodzie
– Adriana B∏ockiego i mistrzyni ultramaratonów Patrycji
Bereznowskiej. Partnerem wydarzenia by∏ Centralny
OÊrodek Sportu.

Po cz´Êci oficjalnej – przemowach i przeci´ciu wst´gi,
mo˝na by∏o zdjàç garnitury i sprawdziç przyczepnoÊç obu-
wia.

Dariusz Kowaluk po przeprowadzeniu rozgrzewki dla
zgromadzonych biegaczy by∏ s´dzià i doradcà w wyÊcigu
sztafet na 400 metrów.Wzi´li w nim udzia∏ najszybsi z po-
wiatu – Patrycja Bereznowska, Adrian B∏ocki, Patryk Ko-
Êcielski, Micha∏ Witkowski, Mariusz Go∏aszewski, Dariusz
Wieczorek, Damian Ebert i Agnieszka ¸oƒ-Forysiak. Po-
tem ka˝dy ch´tny móg∏ osobiÊcie pobiç rekord bie˝ni, po-
rozmawiaç z olimpijczykiem i zrobiç sobie z nim zdj´cie.

W trakcie wydarzenia Marlena Wilgos przygotowa∏a po-
kaz zumby w wersji s∏owiaƒskiej, a dzieci mog∏y pocz´sto-
waç si´ popcornem.

W drugiej cz´Êci imprezy rozegrano dwa mecze pi∏ki no˝-
nej o Puchar Wójta Gminy Wieliszew. M∏odzi adepci D´-
bu Wieliszew spotkali si´ z FDA. Po nich na boisko weszli
starsi pi∏karze. Dru˝yna Samorzàdowców z Wieliszewa wy-
gra∏a z FC Royal 3:2. Nagrody ufundowa∏ Centralny OÊro-
dek Sportu i Gmina Wieliszew. Imprez´ poprowadzi∏ ko-
mentator sportowy Marcin Ros∏oƒ, do którego po zakoƒ-
czeniu imprezy ustawi∏a si´ kolejka po autografy w jego
ksià˝ce „Mowa trawa”, którà otrzymali zawodnicy.

nn  AS

Marek Tarwacki, dyrektor Szko∏y Podstawowej im. Stani-
s∏awa Moniuszki w ¸ajskach wraz z Wójtem Gminy Wieli-
szew Paw∏em Kownackim, Przewodniczàcym Rady Gminy
Marcinem Fabisiakiem, so∏tysem Janem So∏tysem oraz Po-
s∏ankà na Sejm RP Bo˝enà ̊ elazowskà i radnà Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego Annà Brzeziƒskà wyg∏osili prze-
mowy, by potem uroczyÊcie przeciàç wst´g´. Po zakoƒcze-
niu cz´Êci oficjalnej przyszed∏ czas na pokazy i rozgrywki
sportowe.

Dru˝yna LTS Legionovia rozegra∏a emocjonujàcy mecz
pokazowy, który w przerwach uÊwietni∏ cudowny wyst´p Bds
Cheerleaders z Brothers Dance Studio. Na koniec cz´Êci ar-
tystycznej zgromadzonych goÊci porwa∏a muzyka na ˝ywo,
którà gra∏ zespó∏ Brass Federacja. nn  AS

áááááá BBUUDDOOWWAA  SSIIEECCII  KKAANNAALLIIZZAACCJJII  SSAANNIITTAARRNNEEJJ

NNiiee  oodd ddzziiÊÊ  wwiiaaddoommoo,,  ˝̋ee  WWiieelliisszzeeww  ssppoorrtteemm  ssiillnnyy..  AA wwrraazz  zz ppoocczzààttkkiieemm  nnoowweeggoo
rrookkuu  sszzkkoollnneeggoo  ssttaa∏∏  ssii´́  jjeesszzcczzee  ssiillnniieejjsszzyy  –– wwsszzyyssttkkoo  zz ppoowwoodduu  oottwwaarrcciiaa  ddwwóócchh
ggmmiinnnnyycchh  iinnwweessttyyccjjii  ssppoorrttoowwyycchh  –– hhaallii  ssppoorrttoowweejj  ww SSzzkkoollee  PPooddssttaawwoowweejj  iimm..
SSttaanniiss∏∏aawwaa  MMoonniiuusszzkkii  ww ¸̧aajjsskkaacchh  oorraazz  ssttaaddiioonnuu  lleekkkkooaattlleettyycczznneeggoo  wwrraazz
zz bbooiisskkiieemm  wwiieellooffuunnkkccyyjjnnyymm  ww WWiieelliisszzeewwiiee..  

W samo po∏udnie 1 wrzeÊnia w obecnoÊci w∏adz lokalnych,
przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Legionowie, Wo-
jewody Mazowieckiego, Marsza∏ka Województwa Mazowiec-
kiego, Sejmu RP uroczyÊcie otworzono Przedszkole w Janów-
ku Pierwszym, które powsta∏o w ramach rozbudowy tamtej-
szej Szko∏y Podstawowej. Placówka przedszkolna ma cztery
oddzia∏y i ca∏y parter do swojej dyspozycji. Budynek zosta∏
wyposa˝ony w pe∏en w´ze∏ kuchenny, co pozwala teraz przy-
gotowaç posi∏ki dla przedszkolaków i uczniów. Ca∏kowity
koszt inwestycji to 6,9 mln z∏. nn  AS

áááááá NNoowwee  ppllaaccee  zzaabbaaww  
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ZNOWU RAZEM
czyli Âwi´to Gminy Wieliszew 2021

MMsszzaa  ddoo˝̋yynnkkoowwaa
ww WWiieelliisszzeewwiiee
Pierwszym, jak˝e wa˝nym punktem obchodów tegoroczne-
go Âwi´ta Gminy Wieliszew, by∏a do˝ynkowa msza Êwi´ta od-
prawiona przez nowego proboszcza Jaros∏awa Mazurka w ko-
Êciele parafialnym pw. Przemienienia Paƒskiego w Wielisze-
wie.

Uczestniczyli w niej so∏tysi i radni, a dodatkowo uÊwiet-
ni∏a jà obecnoÊç sztandarów wszystkich gminnych szkó∏
i Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej. Tradycji musia∏o staç si´ za-
doÊç i na uroczystoÊci nie zabrak∏o wieƒca do˝ynkowego.
Starostowie do˝ynek – Paƒstwo Katarzyna i Pawe∏ Tytkow-
scy wnieÊli do koÊcio∏a chleb, który pob∏ogos∏awiono i prze-
kazano na r´ce Wójta Gminy Wieliszew. Ka˝dy z uczestni-
ków otrzyma∏ symboliczny ma∏y chlebek, przygotowany spe-
cjalnie na t´ okazj´ przez Ka∏uszyƒskie Ko∏o Gospodyƒ
Wiejskich w Ka∏uszynie „Ka∏uszyƒskie Smaki”. nn A.S.

JULIA CYPRYSIAK
mieszkanka Wieliszewa, 11 lat
Âwi´to Gminy Wieliszew to było coÊ niesamowitego.
Wspólnie z kole˝ankami mogłyÊmy spotkaç ulubionych
youtuberów i naszych idoli z Instagrama, którzy bez
problemu witali si´ z nami, przybijali piàtki i robili sobie z nami zdj´-
cia. BawiłyÊmy si´ fajnie na wszystkich koncertach. Bardzo podobał si´
nam te˝ pokaz laserów, dmuchaƒce i eurobungee. 

••••••••••••••••••
LESZEK KLEIMAN 
Sołtys Kałuszyna
Ciesz´ si´, ˝e w tym roku w koƒcu udało si´ zorganizo-
waç nasze Êwi´to i czynnie wziàç w nim udział. IloÊç
osób, które ustawiały si´ w kolejkach do sołeckiego na-
miotu i kałuszyƒskich smaków, przerosła nasze oczekiwania. To poka-
zuje, ˝e ludzie chcà byç blisko. Tak jak pozytywne nastawienie i uÊmie-
chy, które Êwiadczà o tym, ˝e dobrze, ˝e w koƒcu udało nam si´ spo-
tkaç. Jako sołtys wsi Kałuszyn szczególnie chciałbym podzi´kowaç
wszystkim mieszkaƒcom Kałuszyna, którzy włàczyli si´ w organizacj´
kałuszyƒskiego stoiska. Bez ich zaanga˝owania nie byłoby pysznych
pierogów, które panie lepiły kilka godzin, i słynnego kałuszyƒskiego
bigosu. Wielkie DZI¢KUJ¢. 

••••••••••••••••••
RYMSZYNA 
mieszkanka Sikor
Âwi´to Gminy to od lat okazja do spotkania si´ mieszkaƒców
i sympatyków Gminy Wieliszew przy wspólnej radosnej zabawie
i zaprezentowania walorów poszczególnych sołectw.
Przy stoisku sołectwa Sikory
tłok i uÊmiechy zadowolonych
ludzi. Przyczynà sà stoły
zapełnione smakowitym jadłem
przygotowanym przez sikorzan.
Sà m.in. w´dliny z dziczyzny,
smalec na kilka sposobów
do kilku rodzajów chleba, sà
paszteciki oraz bigos i mo˝na
by wymieniaç jeszcze długo.
Ale najwi´kszym wzi´ciem i najcz´Êciej obfotografowywane były
„paschalne je˝e” pani Ewy – naszego sikorowskiego cukiernika. Kto
wziàł udział w Âwi´cie Gminy, mógł spróbowaç ich wybornego smaku,
bo do stoiska Sikor zapraszamy zawsze wszystkich.

ooppiinniiee  oo  wwyyddaarrzzeenniiuu

WW nniieeddzziieellnnee  ppooppoo∏∏uuddnniiee 1122  wwrrzzeeÊÊnniiaa
nnaa tteerreenniiee  bbooiisskkaa  pprrzzyy hhaallii  ssppoorrttoowweejj
ww WWiieelliisszzeewwiiee  ppoopp∏∏yynn´́∏∏aa  mmoocc  ppoozzyyttyywwnneejj
eenneerrggiiii  oodd ii ddoo uucczzeessttnniikkóóww  ÂÂwwii´́ttaa
GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww..  

Tegoroczne has∏o imprezy „Znowu razem” i dobra pogoda
sprawi∏y, ˝e wiele osób postanowi∏o przyjÊç i sp´dziç czas
na wspólnej zabawie, której tak bardzo w ostatnich pande-
micznych miesiàcach brakowa∏o. Na poczàtku Wójt Gminy
Wieliszew Pawe∏ Kownacki przywita∏ wszystkich zebranych
goÊci i wraz z Przewodniczàcym Rady Gminy Wieliszew prze-
kaza∏ klucz do Âwi´ta Gminy przedstawicielom M∏odzie˝o-
wej Dru˝yny Po˝arniczej im. Druha Roberta Boryszewskie-
go przy OSP Wieliszew: Julii Fabianowicz i Cezaremu Cu-
chowi.

Po cz´Êci oficjalnej na scenie pojawi∏y si´ gwiazdy social
mediów Julia Trojanowska i Natalia Klewicz, które wraz z pu-
blicznoÊcià zaÊpiewa∏y muzyczny motyw przewodni – „You’ll
never walk alone”.

Na scenie, jak i poza nià atrakcji by∏o bez liku. Na najm∏od-
szych czeka∏y dmuchaƒce, kule bamberball, malowanie bu-
ziek, wielkie baƒki mydlane, konkursy, zawody sportowe.
Ogromnym zainteresowaniem cieszy∏ si´ spektakl teatralny
„Plum i Bulb, czyli problemy z wodà”, który porusza∏ temat
ekologiczny. Zachowania ekologiczne prezentowano na pikni-
ku „Twój piec – nasze powietrze”, gdzie mo˝na by∏o wytwo-
rzyç energi´ peda∏ujàc rowerem, zobaczyç jak wyglàda smog
czy stworzyç w∏asnà bransoletk´ z recyklingu.

So∏ectwa wykaza∏y si´ kunsztem kulinarnym i na swoich sto-
iskach nie mog∏y op´dziç si´ od smakoszy, którzy z apetytem
próbowali przepysznych potraw.

Pysznie by∏o te˝ u wspó∏organizatora Âwi´ta Gminy. Ko∏o
Gospodyƒ Wiejskich „Ka∏uszyƒskie Smaki” w Ka∏uszynie
na swoim pikniku „Razem i bezpiecznie” zorganizowa∏o za-
wody rodzinne, konkursy, eurobungee, pyszny bigos, pierogi
i wiele innych smako∏yków. Zachwytom, tak jak i kolejce do ich
stanowiska nie by∏o koƒca. Na stoisku mo˝na by∏o równie˝ wes-
przeç chorà Zosi´, wrzucajàc pieniàdze do puszki. Zbiórk´ zor-
ganizowa∏a tak˝e przy swoim r´kodzielniczym stanowisku Fun-
dacja Artystyczna Wylepiarnia, która zbiera∏a Êrodki na le-
czenie i rehabilitacj´ Magdy Krzy˝ek. Uda∏o si´ zebraç
ponad 3000 z∏otych.

Podczas wydarzenia ka˝dy ch´tny móg∏ si´ zaszczepiç
w dwóch punktach zorganizowanych przez gmin´ i ka∏uszyƒ-
skie ko∏o. Na mieszkaƒców czekali rachmistrzowie odpowie-
dzialni za spis powszechny, jak i konsultanci programów wy-
miany pieców.

Zarówno poza scenà, jak i na niej dzia∏o si´ wiele. Wystà-
pi∏y nasze lokalne Promyki, które swoimi kolorowymi stroja-
mi i energetycznymi uk∏adami zachwyci∏y publicznoÊç.
Na scenie pojawi∏ si´ równie˝ zespó∏ muzyczny Prowizorka
i Kapela Zbucka, które delikatnie rozrusza∏y biodra widzów
i s∏uchaczy. Tu˝ po 19 na scenie pojawi∏y si´ jeszcze raz ulu-
bienice m∏odszej cz´Êci publicznoÊci. Natalia Klewicz i Julia
Trojanowska zaÊpiewa∏y swoje energetyczne utwory, rozgrze-
wajàc widowni´ przed wyst´pem gwiazd wieczoru. Wraz
z Grzegorzem Hy˝ym jego kawa∏ek „O, Pani” Êpiewa∏a ca∏a
publicznoÊç. Po owacjach i bisach Hy˝ego na scenie pojawi-
∏a si´ Ewa Farna. Jej niesamowita witalnoÊç porwa∏a wszyst-
kich do taƒca i wspólnego Êpiewania. Zachwytom dla jej g∏o-
su i temperamentu nie by∏o koƒca. Na zakoƒczenie Âwi´ta
Gminy Wieliszew uczestnicy mogli podziwiaç pokaz laserowy,
a po nim w dobrych humorach i z ∏adunkiem dobrej energii
udaç si´ do domu. nn AS
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MMiissttrrzzoowwiiee  zz WWiieelliisszzeewwaa
Instruktorzy Dariusz Skrzydlewski, Kamil Rzàca i Domini-
ka Bisialska wystawili 8 par rywalizujàcych w kategoriach
mistrzowskich (II-VIII) i 3 pary w ogólnopolskim konkur-
sie (kat. I). Miejsca 7-9 wÊród najm∏odszych zaj´li: Natalia
Brukwicz i Jakub Stasiorczyk, Barbara ̊ aluk i Wojciech Ty-
pek oraz Michalina Majewska i Arkadiusz Piasecki. Na eta-
pie 1/8 fina∏ów MP w kat. II rywalizowali Ró˝a Jab∏onow-
ska i Adrian Ostaszewski, Ariana Fija∏kowska i Kacper
Strzelczyk oraz Aleksandra Zakrzewska i Pawe∏ Typek.
Do çwierçfina∏ów tej kat. dotarli Antonina Baƒkowska i Piotr
˚aluk.W çwierçfina∏ach kat. III rywalizowali Paulina Bara-
basz i Kamil Szymaƒski.W tej samej kat., otrzymujàc za per-
fekcyjnie wykonanego krakowiaka komplet 9 „jedynek”
– najwy˝szych s´dziowskich not – tytu∏ Mistrzów Polski
AD 2021 zdobyli Zuzanna Szmyt i Marcin Kaƒkowski.
W çwierçfina∏ach kat. IV rywalizowa∏a Jagoda Rydelek i Bar-
tosz Wyl´g∏y. W kat. V, uznawanej za najbardziej presti˝o-
wà i stojàcà na najwy˝szym poziomie sportowym, 6. miej-
sce zaj´li Julia Kowalik i Jakub Rembelski.

PPoo rraazz  ppiieerrwwsszzyy
Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski obj´∏y rywalizacj´ w 7
kategoriach wiekowych – zadebiutowa∏a kat. VIII (pow. 55
lat). Najm∏odsi tancerze (7-9 lat) rywalizowali w ogólnopol-
skim konkursie w piàtkowe popo∏udnie. Po raz pierwszy zma-
gania tancerzy ocenia∏o tak liczne grono s´dziowskie – w su-
mie 19 jurorów! Zapowiedzià nowej formu∏y by∏o transmi-
towane na ˝ywo w internecie czwartkowe losowanie,
w którym wybrano sk∏ady jury s´dziujàce danà katego-
ri´. 20. edycja MP by∏a równie˝ pierwszà, w której pojawi-
∏a si´ nowa turniejowa muzyka. Nowe kompozycje Przemy-
s∏awa Marcyniaka, obok dotychczasowych Witolda Jaro-
siƒskiego, pozwoli∏y urozmaiciç zmagania, co
w trakcie 2-dniowej rywalizacji staje si´ istotne nie tylko
dla tancerzy i publicznoÊci, ale tak˝e przygrywajàcych na ˝y-
wo muzyków.

MMAAZZUURR 22002211  ww lliicczzbbaacchh
Nad zmaganiami 256 zawodników czuwa∏o 32 instruktorów
reprezentujàcych 27 zespo∏ów tanecznych i 1 par´ niezale˝-
nà.Towarzyszy∏o im 51 opiekunów, a zmagania ocenia∏o 19
s´dziów. ¸àczna liczba wyÊwietleƒ czterech bloków trans-

MMiissttrrzzoossttwwaa  PPoollsskkii  ppoo  rraazz  2200
ww hhiissttoorriiii  ii  ppoo  rraazz  1133  ww  WWiieelliisszzeewwiiee..
„„PPrroommyykkii””  nnaa  nnaajjwwyy˝̋sszzyymm  ppooddiiuumm!!
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19 s´dziów MP, 
wÊród nich dyrektor Dariusz Skrzydlewski 

Nasi Mistrzowie Polski w kat. III Najmłodsi reprezentanci 
Gminy Wieliszew: 

Basia ˚aluk 
i Wojtek Typek

oorrggaanniizzaattoorrzzyy  MMiissttrrzzoossttww:: Stowarzyszenie Polska Sekcja CIOFF®,
Gmina Wieliszew / OÊrodek Kultury w Wieliszewie, Powiat
Legionowski

ppaattrroonnaatt  hhoonnoorroowwyy:: Polski Komitet ds. UNESCO

ppaarrttnneerrzzyy  MMiissttrrzzoossttww:: Zespó∏ PieÊni i Taƒca „Âlàsk” im. Stanis∏awa
Hadyny, Lokalna Organizacja Turystyczna „Przystaƒ w sercu
Mazowsza”, Szko∏a Podstawowa nr 2 im. Jana
Paw∏a II w Wieliszewie

ssppoonnssoorr  ggeenneerraallnnyy  MMiissttrrzzoossttww:: HERON Property Polska Sp z o.o.

ssppoonnssoorr  gg∏∏óówwnnyy  MMiissttrrzzoossttww:: TZF Tarchomiƒskie Zak∏ady
Farmaceutyczne „Polfa” S.A.

ssppoonnssoorrzzyy  MMiissttrrzzoossttww:: AleFolk.pl, Ars Garden – Centrum Dekoracji
Ogrodów i Wn´trz w Wieliszewie, ProKoncept. Mariusz Borzewski,
Towarzystwo Budownictwa Spo∏ecznego WIELISZEW Sp. z o.o.

ssppoonnssoorrzzyy  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  kkaatteeggoorriiii:: Stowarzyszenie PS CIOFF®,
Market CHEMKO, PSB Mini Mrówka Wieliszew, INVESTIM SA
– Producent Architektury Miejskiej, AG Complex Sp. z o.o.,
KRYSIAK Polska, Biuro Rachunkowe Wioletta Rydelek, Delikatesy
IKA w Micha∏owie-Reginowie

ppaattrroonnaatt  mmeeddiiaallnnyy:: Polskie Radio RDC – Radio Dla Ciebie, Gazeta
Powiatowa, Gazeta Wieliszewska, Kurier Powiatu Legionowskiego,
LEGIO24.PL, Mazowieckie To i Owo, Miejscowa na Weekend

wwssppaarrcciiee  mmeeddiiaallnnee:: taniecPOLSKA (pl)

Wójt Paweł Kownacki 
wita ponownie w Wieliszewie

Otwarcie Mistrzostw Polski 

MAZUR 2021
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• Kat. II: Nina Golba i Mikołaj Zastró˝ny
– Zespół Taƒca Polskiego „Wronki” z Wronek

• Kat. III: Zuzanna Szmyt i Marcin Kaƒkowski
– Zespół Taƒca Ludowego „Promyki” z Wieliszewa

• Kat. IV: Bartłomiej Spirka i Zofia Kulka
– Zespół Folklorystyczny „Wielkopolanie” z Poznania

• Kat. V: Kamila Kołodko i Jakub Teperek
– Zespół PieÊni i Taƒca Uniwersytetu Warszawskiego
„Warszawianka” z Warszawy

• Kat. VI: Magdalena Stelmaszewska i Mateusz
Szyszko – Zespół PieÊni i Taƒca Uniwersytetu
Warszawskiego „Warszawianka” z Warszawy

• Kat. VII: Anna Fedyniak-Kołodziej i Grzegorz
Kołodziej – Zespół PieÊni i Taƒca Uniwersytetu
Gdaƒskiego „Jantar” z Gdaƒska

• Kat. VIII: Agata Nowak i Kazimierz Korczyk
– Zespół PieÊni i Taƒca „Beskid” z Bielska-Białej 

MMiissttrrzzoowwiiee  PPoollsskkii  misji on-line na kanale OK Wieliszew w serwisie youtu-
be.com wynios∏a ponad 12 tys. Czwartkowe losowanie sk∏a-
dów s´dziowskich wyÊwietlono ponad 1000 razy, zmagania
w ramach konkursu i piàtkowe eliminacje ponad 4600, so-
botnie pó∏fina∏y ponad 2700 razy, zmagania fina∏owe i de-
koracj´ MP ponad 3600. 60% odbiorców transmisji stano-
wi∏y panie, 40% panowie. Najwi´kszym zainteresowaniem
w poszczególnych przedzia∏ach wiekowych transmisja cie-
szy∏a si´ wÊród: 18-24 lata (32%), 35-44 lata (23%), 25-34
lata (17%), 45-54 lata (13%), 65+ (10%) i 55-64 lata (4%);
najmniejszym (poni˝ej 1%) wÊród najm∏odszych (13-17 lat).

PPrrzzyyjjaacciieellee  MMaazzuurraa
Mazura wspar∏y instytucje oraz przedsi´biorstwa prywatne
i paƒstwowe, którym zale˝y na promowaniu polskiego dzie-
dzictwa. Organizatorami wspó∏finansujàcymi wydarzenie by-
∏y samorzàdy Gminy Wieliszew i Powiatu Legionowskiego
oraz Stowarzyszenie Polska Sekcja CIOFF®, partnerowa∏a
im Lokalna Organizacja Turystyczna „Przystaƒ w sercu Ma-
zowsza”. Od lat sponsorem generalnym Mistrzostw jest w fir-
ma HERON Property Polska Sp. z o.o. Sponsorem g∏ównym
Mistrzostw byly TZF – Tarchomiƒskie Zak∏ady Farmaceu-
tyczne „Polfa” S.A. Mazura wspar∏y licznie, jako Sponsorzy

Mistrzostw oraz Sponsorzy poszczególnych kategorii, przed-
si´biorstwa dzia∏ajàce na terenie Gminy Wieliszew. Po raz
piàty puchar dla najlepszej pary w kat.V ufundowa∏a Ma∏-
˝onka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda. Od lat part-
nerem Mazura jest legenda wÊród polskich zespo∏ów folk-
lorystycznych – Zespó∏ PieÊni i Taƒca „Âlàsk” im. Stanis∏a-
wa Hadyny, fundujàc nagrody specjalne w postaci
warsztatów w swojej siedzibie w Kosz´cinie. Jedno z tego-
rocznych zaproszeƒ, za triumf w kat. III, trafi∏o do ZTL „Pro-
myki”! nn OKW

Operacja „Ogólnopolskie Spotkania Taneczne MAZUR 2021”, majàca na celu
zachowanie dziedzictwa lokalnego, współfinansowana jest ze Êrodków Unii
Europejskiej i realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społecznoÊç, wdra˝anej przez LGD Zalew Zegrzyƒski, obj´tej Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Instytucja Zarzàdzajàca – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestujàca w obszary wiejskie.

Na najwy˝szym podium Julia Szmyt i Marcin Kaƒkowski, z prawej instruktorzy Dominika Bisialska i Kamil Rzàca

Mazura 2021 otworzył mazur 
ze „Strasznego Dworu” 
w wykonaniu Promyków

Najstarsza kat. VIII

Dzieci´ce pary ZTL „Promyki” 

Julia Kowalik
i Jakub 
Rembelski 
– nasi
reprezentanci
w presti˝owej
kat. V

Dostojne
zmagania 
w kat. VI
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„„BBrraawwaa  ddllaa  wwsszzyyssttkkiicchh  aarrttyyssttóóww””,,  „„BByy∏∏aamm,,
wwiiddzziiaa∏∏aamm,,  jjeesstteemm  ppoodd ooggrroommnnyymm
wwrraa˝̋eenniieemm””,,  „„KKttoo  nniiee  ddoottaarr∏∏,,  nniieecchh  ˝̋aa∏∏uujjee””
–– ttoo  ttyyllkkoo  nniieekkttóórree  zz wwyyppoowwiieeddzzii  wwiiddzzóóww
ttuu˝̋  ppoo uurroocczzyysstteejj  pprreemmiieerrzzee  ssppeekkttaakklluu
ww rree˝̋yysseerriiii  BBoogguuss∏∏aawwyy  OOkksszzaa--KKlloossssii
ppoodd ttyyttuu∏∏eemm  „„JJuubbiilleeuusszz””,,  kkttóórryy  ooddbbyy∏∏  ssii´́
ppoodd kkoonniieecc  ssiieerrppnniiaa  nnaa sscceenniiee  ww SSaallii  iimm..
KKrrzzyysszzttooffaa  KKlleenncczzoonnaa ww WWiieelliisszzeewwiiee..

Na widowni wszystkie miejsca zaj´te, a Êmiech publicz-
noÊci by∏o s∏ychaç chyba nad Jeziorem Wieliszewskim.Tu˝
po spektaklu wszyscy aktorzy z debiutujàcej grupy teatral-
nej seniorów, utworzonej w ramach projektu „Spotkania
z kulturà”, wraz z re˝yserkà otrzymali owacje od publicz-
noÊci, kwiaty, gratulacje i podzi´kowania od obecnego
na spektaklu wójta Paw∏a Kownackiego.

W spektaklu wystàpili: Marianna Ostrowska, Zofia Gór-
niak, Zofia Skrzypczyk, Piotr Fluks, Bo˝ena Burza, An-
na Go∏ebiewska, Krystyna Fatyga. nn    AS

Korzystajàc z pi´knej, s∏onecznej pogody wszystkie klasy
piàte ze Szko∏y Podstawowej w ¸ajskach wraz z nauczy-
cielami wyruszy∏y do Giewartowa na „zielonà szko∏´”. Or-
ganizatorem przedsi´wzi´cia by∏ SUN SPORT. W ciàgu
trzech dni pobytu nauczyliÊmy si´ wios∏owaç, strzelaç z ∏u-

ku i… taƒczyç. WspinaliÊmy si´ w parku linowym, grali-
Êmy w pi∏k´, a nawet uda∏o nam si´ pop∏ywaç w jeziorze.
A co najwa˝niejsze – przekonaliÊmy si´, ˝e mo˝na Êwiet-
nie si´ bawiç bez telewizora i komputera. Polecamy wszyst-
kim! nn Katarzyna Mastalerczuk

WWrrzzeessiieeƒƒ  nnaadd  PPoowwiiddzzkkiimm

ZOFIA SKRZYPCZYK 
z całym zespołem aktorskim
Wreszcie wymarzona premiera spektaklu „Jubileusz”! Była
wielka radoÊç i duma, ˝e wystàpimy na ˝ywo dla publicznoÊci,
ale był te˝ stres i strach. BaliÊmy si´, ˝e nie wyjdzie tak, jak
chcielibyÊmy, czy si´ nie oÊmieszymy, czy w ogóle ludzie przyjdà
nas oglàdaç, czy si´ spodoba, czy damy rad´ zagraç tak jak
na próbach i nie zawiedziemy naszej Pani re˝yser. Dla wi´kszoÊci
był to pierwszy wyst´p na scenie. A jednak si´ udało. JesteÊmy
z siebie dumni. UwierzyliÊmy w siebie. UwierzyliÊmy, ˝e babcia
to nie tylko pierogi i barszcz czerwony, ale bywa te˝ aktorkà,
spełnienia swoje marzenia i jest szcz´Êliwa. Ten sukces
zawdzi´czamy naszej Pani re˝yser, Bogusławie Oksza-Klossi! To
jej zasługa, ˝e zrobiła z nas aktorów. Ta profesjonalistka miała
dla nas du˝o wyrozumiałoÊci, cierpliwoÊci i zawsze nas
wspierała. Bardzo dzi´kujemy za cudowny projekt i za to, ˝e
mo˝emy si´ rozwijaç.

ooppiinniiaa  oo  wwyyddaarrzzeenniiuu

W dniach od 6. do 8. wrzeÊnia klasy V Szko∏y Podstawowej w ¸ajskach przebywa∏y na „zielonej szkole”.

Od wrzeÊnia 2021 roku dzieci wróci∏y do Przedszkola Sa-
morzàdowego nr 1 w Wieliszewie, które funkcjonuje ju˝
pod nowym adresem: ul. Krzysztofa Kamila Baczyƒskie-

go 3. Nie by∏a to jedyna zmiana dajàca si´ zauwa˝yç.
W trakcie wakacji odby∏ si´ remont, który polega∏ na od-
Êwie˝eniu sal, korytarza oraz odnowieniu ogrodzenia wo-
kó∏ ogrodu przedszkolnego. Ponadto 10 wrzeÊnia br. w cie-
p∏ych promieniach s∏oƒca ostatnich dni lata wszystkie gru-
py z werwà i radoÊcià w∏àczy∏y si´ w akcj´ „Sprzàtanie
Êwiata”.WczeÊniej przeprowadzono zaj´cia edukacyjne do-
tyczàce segregacji Êmieci.W dzia∏aniach wspar∏a nas gmi-
na Wieliszew, od której otrzymaliÊmy worki na Êmieci i r´-
kawiczki.Troska o najbli˝sze otoczenie jest wa˝na dla nas
wszystkich, a jednoczeÊnie daje nam satysfakcj´ i zado-
wolenie.Akcja nie jest jednorazowà aktywnoÊcià, ale sys-
tematycznie prowadzimy w placówce programy wdra˝ania
dzieci w prospo∏eczne i proekologiczne inicjatywy.

nn Marta Wróbel

PPSS11  ww WWiieelliisszzeewwiiee  ww nnoowweejj  ooddssłłoonniiee

Has∏o „A mo˝e by tak rzuciç wszystko i wyjechaç w Biesz-
czady?” cieszy si´ w ostatnich latach coraz wi´kszà po-
pularnoÊcià. Pomys∏ wyjazdu tam, gdzie jest cisza i spo-
kój, a ha∏as miasta, korki i poÊpiech sà tylko z∏ym wspo-
mnieniem, kusi ludzi zm´czonych wielkomiejskim ̋ yciem
w ciàg∏ej presji… Jedni na takich marzeniach tylko po-
przestajà, a inni potrafià je przekuwaç w rzeczywistoÊç.
˚ycie Êmia∏ków, którzy potrafili powiedzieç „doÊç”, zainteresowa∏o Na-
tali´ Sosin-Krosnowskà, prowadzàcà program telewizyjny „Daleko
od miasta” na antenie kana∏u DOMO+. Przemierza ona Polsk´ wzd∏u˝
i wszerz, poszukujàc ludzi, którzy podj´li decyzj´ o zamieszkaniu z da-
la od cywilizacji. WÊród bohaterów programu znajduje si´ na przyk∏ad
warszawski architekt, który od kilku lat mieszka w podlaskiej wiosce i pro-
dukuje ekologiczne d˝emy, albo ekonomistka, która obecnie uprawia la-
wend´ na malowniczych terenach Warmii. Ka˝da z osób wyst´pujàcych
w programie w pewnym momencie swojego ˝ycia zapragn´∏a czystego
powietrza, ciszy i spokoju. Na tle pi´knych krajobrazów i sielskich wi-
doków bohaterowie odpowiadajà na wiele pytaƒ. Czy naprawd´ znaleê-
li wymarzone miejsce na ziemi? Czy ˝ycie na wsi jest ∏atwiejsze? Co ro-
bià? Jak poradzili sobie w obcym miejscu? Ka˝dy odcinek to nowa hi-
storia i nowa opowieÊç...

Natalia Sosin-Krosnowska rozmawia z wyczuciem i zrozumieniem, al-
bowiem sama w swoim ̋ yciu wielokrotnie dokonywa∏a radykalnych zmian.
Dzieciƒstwo sp´dzi∏a na wsi, a potem mieszka∏a w Krakowie i w Warsza-
wie, by po kilkunastu latach przenieÊç si´ ponownie na wieÊ. Jest dzien-
nikarkà, która doÊwiadczenie zdobywa∏a w najwi´kszych koncernach me-
dialnych, jak „Polityka”, Polsat News czy w serwisie Gazeta.pl. Wspó∏-
pracowa∏a tak˝e z francuskimi magazynami „Madame Figaro” i „ELLE”,
a jej artyku∏y by∏y publikowane w „Courrier International”, „La Stam-
pa”, „Die Zeit”, „The New York Times” i „The Guardian”. Poza pisaniem
uwielbia rysowaç, malowaç, fotografowaç, a tak˝e... remontowaç, a jej naj-
wi´kszym talentem jest umiej´tnoÊç s∏uchania ludzi i opowiadania hi-
storii. W ostatnim czasie na bazie swoich doÊwiadczeƒ zgromadzonych
podczas tworzenia programu „Daleko od miasta” (prowadzonego od 2014
roku, emitowanego codziennie o 19.40) wyda∏a dwie ksià˝ki: w 2018 ro-
ku „Cisza i spokój. Ca∏a prawda o ˝yciu daleko od miasta”, a w 2021 ro-
ku ksià˝k´ „Rozmowy przy stole. O ˝yciu na wsi, gotowaniu i mi∏oÊci”.

Bohaterowie ksià˝ek, którzy po porzuceniu wielkich miast odnaleêli
si´ w urzekajàcych wioskach i malowniczych zakàtkach Polski jako rol-
nicy, hodowcy lub w∏aÊciciele agroturystyk, zapraszajà czytelnika
do wspólnego sto∏u i opowiadajà o jedzeniu i ulubionych smakach. „To
nie sà ksià˝ki kucharskie, chocia˝ mnóstwo w nich Êwietnych przepisów.
To opowieÊci o jedzeniu i ˝yciu, o marzeniach zamieniajàcych si´ w rze-
czywistoÊç, o gotowaniu dla innych, o d∏ugich rozmowach, o przyjemno-
Êci karmienia ludzi, troch´ te˝ o mi∏oÊci, o dzieleniu si´ i dawaniu, o za-
ufaniu, zapraszaniu pod swój dach i do wspólnego sto∏u. Jest o tym wszyst-
kim, co wokó∏ i w doÊwiadczeniu wspólnego jedzenia najpi´kniejsze
i najbardziej cenne.”

Niektórzy z rozmówców to weganie, inni specjalizujà si´ w potrawach
mi´snych albo tworzeniu daƒ z wykorzystaniem dziko rosnàcych zió∏, kwia-
tów i roÊlin (jak na przyk∏ad zupa z m∏odych pokrzyw). ¸àczy ich pasja,
dba∏oÊç o jakoÊç produktów i duma ze swoich kulinarnych osiàgni´ç.Ale
wszyscy zgodnie te˝ powtarzajà: „Wiele osób o prostej, wiejskiej kuch-
ni mówi: smaki dzieciƒstwa. Ale nie tylko o smak chodzi, ale te˝ o do-
Êwiadczenie, które pami´tamy – kiedy ktoÊ dba∏ o nas, ktoÊ nas karmi∏,
komuÊ zale˝a∏o na tym, ˝ebyÊmy zjedli do koƒca i ˝eby nam smakowa∏o.
KiedyÊ ludzie nie mówili tyle o mi∏oÊci, za to by∏à ona obecna w ka˝dym
posi∏ku, którym si´ dzielili. W tym doÊwiadczeniu mi∏oÊci i troski wk∏a-
danej w jedzenie zawarta jest ca∏a magia smaku”. Podczas rozmów o je-
dzeniu pojawia si´ tak˝e pytanie, czym jest wspó∏czesna kuchnia polska?
Czy to schabowy z ziemniakami, pierogi ruskie i kapusta? Jak najbar-
dziej tak, ale nie tylko! Wegaƒski smalec z fasoli, pasztet z amarantusa
ze Êliwkami, omlet z kiszonà kapustà, olejem szczypiorkowym i miodem,
policzek wo∏owy na purée chrzanowym z piklowanymi burakami, tartacz-
na zupa rybna, deser z ogórka z pistacjami, domowy cydr. To tylko nie-
które przyk∏ady potraw bazujàcych na polskim dziedzictwie kulinarnym...

Nie jest ∏atwo porzuciç wszystko i wyruszyç w nieznane, ale z przy-
jemnoÊcià o tym si´ czyta lub oglàda. Dlatego polecam obydwie ksià˝ki
Natalii Sosin-Krosnowskiej (jak równie˝ program „Daleko od miasta”)
ze wzgl´du na apetyczne dania i przepisy, które na pewno zainteresujà
ka˝dego smakosza. Zachwycà nas te˝ malownicze krajobrazy i ciekawe
historie o ludziach, którzy chcieli spe∏niç marzenia. Zainspirujà zaÊ po-
rady dotyczàcego tego, o czym warto wiedzieç, by szcz´Êliwie zamiesz-
kaç na wsi... nn  Piotr K.
Natalia Sosin-Krosnowska, „Cisza i spokój. Ca∏a prawda o ˝yciu daleko od miasta”, Wyd. Czarna
Owca, Warszawa 2018
Natalia Sosin-Krosnowska, „Rozmowy przy stole”, Wyd. Znak, Kraków 2021

EExxLLiibbrriiss

RRoozzmmoowwyy  pprrzzyy  ssttoollee Pi´kny Jubileusz
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UUCCZZYYåå  SSII¢¢  PPRRZZEEZZ  CCAAŁŁEE  ˚̊YYCCIIEE

Awans zawodowy nauczycieli

Szko∏a Podstawowa nr 1 im. T. KoÊciuszki
w Wieliszewie pozyska∏a 175 tys. z∏
na realizacj´ projektu „LOWE – Lokalne OÊrodki
Wiedzy i Edukacji”. 

CCoo  ttoo  jjeesstt  LLOOWWEE
LOWE to dobrowolnie przyj´ta przez szko∏y dodatkowa
funkcja polegajàca na aktywizacji Êrodowiska lokalnego
na rzecz umiej´tnoÊci osób doros∏ych. Szko∏y tworzà jed-
nà z najszerszych sieci us∏ug spo∏ecznych. Zadaniem LO-
WE jest wykorzystanie dotarcia z ofertami edukacyjnymi
dla doros∏ych, w tym szczególnie osób mieszkajàcych w ma-
∏ych i odleg∏ych miejscowoÊciach lub w zaniedbanych dziel-
nicach miast. Szko∏y pe∏niàce funkcj´ lokalnych oÊrodków
realizujà oferty edukacyjne dla rodziców i innych osób do-
ros∏ych zarówno z zakresu umiej´tnoÊci podstawowych, jak
i innych kompetencji kluczowych, b´dàcych fundamentem
dla uczenia si´ przez ca∏e ˝ycie. Oferty te opierajà si´
na rozpoznaniu konkretnych potrzeb osób doros∏ych
w Êrodowisku lokalnym. Ich popularnoÊç i skutecznoÊç jest
tym lepsza, im lesze jest to rozpoznanie.

CCeell  pprroojjeekkttuu
Celem projektu jest aktywizowanie doros∏ych i spo∏eczno-
Êci lokalnych na rzecz rozwoju umiej´tnoÊci stanowiàcych
podstaw´ dla uczenia si´ przez ca∏e ˝ycie, przydatnych
do poruszania si´ na rynku pracy, dla rozwoju osobistego
i rozwoju wspólnot.

DDiiaaggnnoozzaa  ppoottrrzzeebb
Przeprowadzona w grudniu 2020 r., a nast´pnie wio-
snà 2021 r. diagnoza potrzeb mieszkaƒców pokaza∏a, ˝e naj-
bardziej sà oni zainteresowani kursami j´zykowymi, infor-
matycznymi, ale istnieje równie˝ potrzeba zorganizowania
wyjazdów do instytucji kultury, jak i wydarzeƒ rozwijajà-
cych kompetencje spo∏eczne i obywatelskie.

WW nnaajjbbllii˝̋sszzyymm  cczzaassiiee

W tej chwili pracujemy nad realizacjà zadaƒ spe∏niajàcych
oczekiwania mieszkaƒców. Mamy nadziej´, ˝e w paêdzierni-
ku uda si´ uruchomiç wyczekiwanie kursy j´zykowe. Ponad-
to planujemy szereg szkoleƒ i warsztatów, które wspomogà
naszych mieszkaƒców w podniesieniu ich kompetencji.

WW ppllaannaacchh……
• Kursy j´zykowe (angielski, hiszpaƒski, niemiecki…)
• Kurs informatyczny (word, excel, ale i praktyczne umie-

j´tnoÊci dnia codziennego – profil zaufany, bankowoÊç
elektroniczna, profil zaufany, bezpieczeƒstwo w sieci)

• Warsztaty – florystyczne, kulinarne, psychologiczne itp.
• Wyjazdy kulturalne – kino, teatr
• CoÊ dla cia∏a – joga, nordic walking, a mo˝e jeszcze coÊ

innego…

Masz pomys∏ na szkolenie? Chcesz si´ zg∏osiç do projek-
tu? Napisz do nas! – lowewieliszew@gmail.com

Wi´cej informacji na stronie internetowej szko∏y
(www.wieliszewsp.szkolnastrona.pl) w zak∏adce „LOWE
– Lokalne OÊrodki Wiedzy i Edukacji).

nn Jacek Banaszek, koordynator projektu 

PPooddcczzaass  cczzwwaarrttkkoowweejj XXXXXXIIVV  sseessjjii  RRaaddyy
GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww  ww oobbeeccnnooÊÊccii  rraaddnnyycchh,,
ssoo∏∏ttyyssóóww  ii ddyyrreekkttoorróóww  sszzkkóó∏∏  wwóójjtt
PPaawwee∏∏  KKoowwnnaacckkii  ooddeebbrraa∏∏  ÊÊlluubboowwaanniiee
ii wwrr´́cczzyy∏∏  aakkttyy  nnaaddaanniiaa  ssttooppnniiaa  aawwaannssuu
zzaawwooddoowweeggoo  nnaauucczzyycciieellaa
mmiiaannoowwaanneeggoo..  
W tegorocznej sesji egzaminacyjnej wy˝sze stopnie awan-
su zawodowego uzyska∏y same Panie: 
• Renata Szumacher – Przedszkole Samorzàdowe nr 6 w Ja-

nówku Pierwszym,
• Beata Kowalczyk – Szko∏a Podstawowa im. Bronis∏awa So-

ko∏a w Olszewnicy Starej,

• Paulina Wo∏onsewicz – Przedszkole Samorzàdowe
w Skrzeszewie,

• Edyta Zych – Szko∏a Podstawowa nr 2 im. Jana Paw-
∏a II w Wieliszewie,

• Beata Prokopowicz – Szko∏a Podstawowa nr 2 im. Jana
Paw∏a II w Wieliszewie,

• Agnieszka KuÊmirek – Szko∏a Podstawowa im. Stanis∏a-
wa Moniuszki w ¸ajskach,

• Monika Burakowska – Szko∏a Podstawowa im. Stanis∏a-
wa Moniuszki w ¸ajskach,

• Katarzyna Budzyniak – Szko∏a Podstawowa nr 1 im. Ta-
deusza KoÊciuszki w Wieliszewie,

• Joanna Grodzka – Szko∏a Podstawowa im. Bronis∏awa So-
ko∏a w Olszewnicy Starej.

Gratulujemy i ˝yczymy dalszych sukcesów. nn AS
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ZZnnoowwuu  ttoo  zzrroobbiiłłaa……

Na przełaj przez Gmin´

Patrycja Bereznowska pod koniec sierpnia
na Mistrzostwach Polski w biegu 24 godzinnym
w Pabianicach zdoby∏a, a jak˝e – z∏oty medal. 
Nieszcz´Êliwy upadek
po drodze, poobijane
kolana, udo, kostka,
˝ebra i d∏onie nie po-
zwoli∏y osiàgnàç
na ca∏ej trasie zak∏a-
danego tempa. Jak
wspomina Patrycja
– êle dobra∏a buty, co
spowodowa∏o powsta-
nie bolesnych p´che-
rzy. „Kilka przygód
po drodze sprawi∏o, ˝e
wynik 242,827 km
jest daleki od zamie-
rzeƒ, ale czasami tak wychodzi” – relacjonuje nasza mistrzy-
ni, dodajàc, ˝e wybiegane w efekcie z∏oto smakuje jak ma-
∏o kiedy! nn AS

2222  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww WWiieelliisszzeewwiiee  ooddbbyy∏∏yy
ssii´́  ggmmiinnnnee  bbiieeggii  pprrzzee∏∏aajjoowwee..
WW zzaawwooddaacchh  wwzzii´́llii  uuddzziiaa∏∏
uucczznniioowwiiee  zzee  sszzkkóó∏∏  ppooddssttaawwoowwyycchh
ww SSkkrrzzeesszzeewwiiee,,  ¸̧aajjsskkaacchh,,  JJaannóówwkkuu
PPiieerrwwsszzyymm  oorraazz  sszzkkoo∏∏yy  ppooddssttaawwoowwee
nnrr 11  ii nnrr 22  ww WWiieelliisszzeewwiiee..  PPooggooddaa
ddooppiissyywwaa∏∏aa  zzaawwooddnniikkoomm
oodd ppoocczzààttkkuu  ddoo kkooƒƒccaa  zzaawwooddóóww..
Gminne prze∏aje otworzy∏ Wójt Gminy Wieliszew Pa-
we∏ Kownacki. Zawody odby∏y si´ przy podziale
na dwie klasyfikacje: klasyV-VI iVII-VIII. Klasyfika-
cj´ generalnà w kategorii klas V-VI wygra∏a Szko∏a
Podstawowa nr 2 w Wieliszewie, uzyskujàc 160 pkt.
Zaraz za nimi uplasowa∏a si´ Szko∏a Podstawowa
w ¸ajskach ze 120 pkt. Na najni˝szym stopniu podium
rywalizacj´ zakoƒczy∏a Szko∏a Podstawowa nr 1
w Wieliszewie – 118pkt. Czwarte miejsce ex aequo za-
j´∏y Szko∏a Podstawowa w Skrzeszewie i Szko∏a Pod-
stawowa w Janówku, uzyskujàc 113 pkt.

Klasyfikacj´ w klasach VII – VIII wygra∏a równie˝
Szko∏a Podstawowa nr 2 w Wieliszewie – 308 pkt. Dru-
gie miejsce zaj´∏a Szko∏a Podstawowa w ¸ajskach
ze 132 pkt. Na trzecim miejscu zawody zakoƒczy∏a
Szko∏a Podstawowa w Janówku – 87 pkt. Czwarte miej-
sce zaj´∏a Szko∏a Podstawowa w Skrzeszewie, uzysku-
jàc 82 pkt, a piàte – Szko∏a Podstawowa nr 1 w Wie-
liszewie z 14 pkt.

Po zakoƒczeniu biegów uczestnicy zawodów otrzy-
mali pocz´stunek w postaci soczków i rogalików. Na-
grody indywidualne i dla szkó∏ wr´czyli o godzi-
nie 13.00 pracownicy Referatu Sportu – S∏awomir Ja-
gnyziak i Patryk Buczny. nn Patryk Buczny

Dziewcz´ta klasa V:
• Lena Zbroƒska, 

SP Janówek Pierwszy
• Anastazja Skrodzka, SP 

nr 2 Wieliszew
• Karolina Je˝, 

SP Skrzeszew

Chłopcy klasa V:
• Kacper Kosewski, 

SP Łajski
• Jakub Kordowski, 

SP nr 1 Wieliszew
• Bartosz Wroƒski, 

SP nr 2 Wieliszew

Dziewcz´ta klasa VI:
• Maja Niedêwiedê, 

SP Janówek Pierwszy
• Sonia Jezierska, 

SP nr 1 Wieliszew
• Barbara Czy˝, 

SP nr 2 Wieliszew

Chłopcy klasa VI:
• Wiktor Ostrowski, 

SP 2 Wieliszew
• Mateusz Bonisławski, 

SP Łajski
• Kacper Miernik, 

SP nr 1 Wieliszew

Dziewcz´ta klasa VII:
• Zuzanna Gawek, 

SP Janówek Pierwszy
• Marta Baraƒska, 

SP nr 2 Wieliszew
• Aleksandra Strzelczyk, 

SP Łajski

Chłopcy klasa VII:
• Filip Kowalski, 

SP nr 2 Wieliszew
• Ksawery Kwiatkowski, 

SP Skrzeszew
• Konstanty Kwiatkowski, 

SP Skrzeszew

Dziewcz´ta klasa VIII:
• Aleksandra Kojtek, 

SP nr 2 Wieliszew
• Maja Âlusarska, 

SP nr 2 Wieliszew
• Natalia Ładno, 

SP Łajski

Chłopcy klasa VIII:
• Jan Grzegrzółka, 

SP nr 2 Wieliszew
• Patryk Muçko, 

SP Łajski
• Wojciech Piro˝ek, 

SP nr 2 Wieliszew

MMeeddaalliiÊÊccii  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  kkaatteeggoorriiii
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ZZBBIIÓÓRRKKAA  OODDPPAADDÓÓWW
NNIIEEBBEEZZPPIIEECCZZNNYYCCHH

ooddddaajj  bbeezzppłłaattnniiee  ii  bbeezzppiieecczznniiee
nniieebbeezzppiieecczznnee  ooddppaaddyy

rroozzppuusszzcczzaallnniikkii,,  kkwwaassyy,,  zzuu˝̋yyttee  bbaatteerriiee,,  ÊÊrrooddkkii
oocchhrroonnyy  rrooÊÊlliinn,,  llaammppyy,,  ˝̋aarróówwkkii,,  oolleejjee,,  ffaarrbbyy,,  iittpp..

HHAARRMMOONNOOGGRRAAMM
2 paêdziernika 2021 (sobota)
• Wieliszew w godz. 8.30–10.30 – ul. Baczyƒskiego 1,

przy parkingu Urz´du Gminy

• Łajski w godz. 10.45–12.45 – ul. Moniuszki 2 (OKW)

• Skrzeszew w godz. 13.00–15.00 – ul. KoÊcielna 74
(parking przy remizie OSP)

9 paêdziernika 2021 (sobota)
• Kałuszyn w godz. 8.30–10.30 – ul. Mickiewicza (parking

przy kapliczce)

• Krubin w godz. 10.45–12.45 
– ul. Wincenta Witosza 30 (remiza OSP)

• Janówek Pierwszy w godz. 13.00–15.00
– ul. Dworcowa 9 (remiza OSP)
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