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Bez nich Êwiat dookoła jest jakiÊ
inny, bo ka˝dy miał przecie˝
swoje miejsce. KtoÊ pił kaw´
z zielonego kubka, ktoÊ parkował
zawsze przy tym drzewie, ktoÊ
inny ka˝dego dnia włàczał
o 15:00 swój ulubiony program
w tv. Dzisiaj zielony kubek stoi
bezpaƒsko, miejsce parkingowe
zasypane jest po˝ółkłymi liÊçmi,
a na pilocie od telewizora zbiera
si´ kurz. Tych, co odeszli, nie ma
obok nas, ale b´dàc w naszej
pami´ci, pozostajà z nami
na zawsze. PomyÊlmy o naszych
bliskich, o tych, którzy odeszli
– niech poprzez wspomnienia
zostanà z nami na zawsze.
My wspominamy tych, którzy
w wieliszewskiej społecznoÊci
odcisn´li swój znak.

Wspomnienie jest
formà spotkania

n

czytaj wi´cej na str. 8–9

Wiek emerytalny nazywany jest jesienià
˝ycia, zaÊ 1 paêdziernika zosta∏
ustanowiony przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ w 1990 roku jako
Mi´dzynarodowy Dzieƒ Osób Starszych.
W nawiàzaniu do niego w paêdzierniku
w∏aÊnie organizujemy Wieliszewskie Dni
Seniora.
n

czytaj wi´cej na str. 3
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2 AKTUALNOÂCI

••• INFORMATOR MIESZKA¡CA
••• URZÑD GMINY WIELISZEW
ul. Krzysztofa Kamila Baczyƒskiego 1
05-135 Wieliszew
gmina@wieliszew.pl
www.wieliszew.pl
••• BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ:
www.bip.wieliszew.pl
••• SEKRETARIAT
22 782 27 32
••• BIURO OBS¸UGI KLIENTA
22 690 71 00, 22 782 20 22
••• GOSPODARKA KOMUNALNA
22 774 57 59
••• GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GEODEZJA
I NIERUCHOMOÂCI
22 782 21 22
••• OCHRONA ÂRODOWISKA
22 782 22 32
••• PODATKI
22 782 20 80
••• POZYSKIWANIE ÂRODKÓW ZEWN¢TRZNYCH
22 782 19 10
••• PROMOCJA/KOMUNIKACJA
22 782 26 32
••• REMONTY I INWESTYCJE
22 782 25 96, 782 18 08
••• SPORT
22 782 21 44
••• SPRAWY OBRONNE I ZARZÑDZANIE KRYZYSOWE
22 782 19 12
••• URZÑD STANU CYWILNEGO/EWIDENCJA LUDNOÂCI
22 782 27 86
••• ZAKUPY I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
22 782 18 80
••• OÂWIATA / CENTRUM US¸UG WSPÓLNYCH
22 782 29 91 (98)
www.edukacja.wieliszew.pl
••• OÂRODEK POMOCY SPO¸ECZNEJ
22 782 25 22
www.wieliszew.naszops.pl
••• OÂRODEK KULTURY W WIELISZEWIE
22 782 20 02
www.ok.wieliszew.pl
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Pomnik Dzieci
Utraconych
w Wieliszewie
Pomnik b´dzie miejscem zadumy i modlitwy, a dla „rodziców po stracie” mo˝liwoÊcià godnego pochówku utraconych dzieci – w taki sposób zach´cali do zbiórki internetowej inicjatorzy powstania Pomnika Dzieci Utraconych – Marta i Szymon Trzeciƒscy. Dzi´ki wsparciu wielu
osób z lokalnej spo∏ecznoÊci uda∏o si´ go postawiç
i 15 paêdziernika w Dzieƒ Dziecka Utraconego – uroczyÊcie poÊwi´ciç. To czwarty tego rodzaju pomnik w diecezji warszawsko-praskiej. Pozosta∏e sà zlokalizowane
n AS
w Markach, Starej Mi∏osnej i Wiàzownie.

Wieliszew ponownie zagra z Orkiestrà
Po pandemicznej przerwie sztab
WOÂP wraca do Wieliszewa.
Ju˝ 30 stycznia 2022 roku ponownie zagramy z Wielkà Orkiestrà
Âwiàtecznej Pomocy. Organizatorem sztabu jest Stowarzyszenie
EMKA, wspó∏pracujàce, podobnie
jak w ubieg∏ych latach, z Urz´dem
Gminy Wieliszew, naszymi szko∏ami, przedszkolami, OÊrodkiem
Kultury i OSP. Tym razem fundacja Jurka Owsiaka zbiera pieniàdze na leczenie i diagnostyk´
n AS
wzroku dzieci.
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Wieliszewskie Dni Seniora

18.11.2021
czwartek
godz. 16.00

SPOTKANIE
OTWARTE

wszystkie fot. Darek Âlusarski

Rozpocz´cie godz. 16.00
Sala koncertowa im.
Krzysztofa Klenczona
w Wieliszewie

W tym roku Êwi´towaliÊmy
w dniach 22–23 paêdziernika 2021.
Clou programu by∏ przygotowany
przez teatralnà grup´ seniorów
spektakl pt. „Baba Chanel, czyli
Jubileusz” w re˝yserii Bogus∏awy
Okszy-Klossi.
W obsadzie podziwialiÊmy: Bo˝en´ Burz´, Krystyn´ Fatyg´, Ann´ Go∏´biewskà, Zofi´ Górniak, Mariann´ Ostrowskà, Zofi´ Skrzypczyk oraz Piotra Fluksa. Brawurowo zagrana komedia przysporzy∏a wielu gromkich wybuchów
Êmiechu poÊród publicznoÊci, ale i sk∏oni∏a do przemyÊleƒ
dzi´ki celnym uwagom o ˝yciu i relacjach.
W piàtek 22 paêdziernika spektakl poprzedzi∏a donios∏a uroczystoÊç wr´czenia medali Prezydenta RP za d∏ugoletnie po˝ycie ma∏˝eƒskie. Niektóre z zaproszonych ma∏˝eƒstw ju˝ wczeÊniej dostàpi∏y tego zaszczytu, bowiem me-

dal otrzymuje si´ na wniosek tylko raz, za prze˝ycie 50 lat
razem. Natomiast teraz dla uczczenia 58. czy nawet 67. rocznicy Êlubu te pary ma∏˝eƒskie otrzyma∏y z ràk Wójta Paw∏a Kownackiego listy gratulacyjne. Prawdziwi rekordziÊci
prze˝yli ze sobà 71 lat! ¸àcznie podczas uroczystoÊci uhonorowano 24 pary ma∏˝eƒskie z gminy Wieliszew.Wójt podkreÊli∏, ˝e m∏odsi mogà ogrzaç si´ w blasku tej niezwyk∏ej,
d∏ugodystansowej mi∏oÊci, a proboszcz wieliszewskiej parafii ks. Jaros∏aw Mazurek doda∏: „Dzi´kujemy i prosimy
o wi´cej”.
Oba dni zwieƒczy∏a s∏odka niespodzianka w postaci pysznego tortu oraz mo˝liwoÊç mi∏ych rozmów podczas pocz´stunku przygotowanego w hallu.
Mamy nadziej´, ˝e aktorska aktywnoÊç seniorów – przynoszàca efekt w postaci Êwietnie zagranego przedstawienia – stanie si´ zach´tà dla innych. Zapraszamy ch´tnych
do do∏àczenia do grupy teatralnej, która od listopada b´dzie pracowaç nad nowym materia∏em.
n

Sala koncertowa im.
Krzysztofa Klenczona
w Wieliszewie
Pon. – Pt. godz.: 9.00–12.00
Hala sportowa w Wieliszewie
Sob.–Niedz. godz.: 9.00–15
Pon.–Pt. godz.: 16.00–19.00

zapraszam do aktywnego udziału w pogł´bionych
konsultacjach społecznych podczas spotkania
otwartego z ekspertami ds. konsultacji społecznych
i planowania przestrzennego, majàcych na celu
umo˝liwienie Paƒstwu udziału w prowadzonych
procesach planowania wspólnej przestrzeni, a tak˝e
zwi´kszenie ÊwiadomoÊci oraz problematyki
z zakresu planowania przestrzennego w gminie
Wieliszew. Zach´cam do czynnego uczestnictwa
w
konsultacjach
sporzàdzanych
planów
miejscowych, gdy˝ to Paƒstwo mieszkajàc i działajàc
w miejscowoÊciach gminy Wieliszew, posiadajà
najlepszà wiedz´ na temat funkcjonalnoÊci i potrzeb
zagospodarowania otaczajàcych terenów. Zgłoszone
uwagi mogà decydowaç o kierunkach rozwoju
poszczególnych miejscowoÊci, zgodnie z Paƒstwa
oczekiwaniami i potrzebami.

Agnieszka Brzeziƒska-Braƒska

fot. Piotr Mostowiec

wie „Ka∏uszyƒskich Smaków” nie mówià ostatniego s∏owa i ju˝ myÊlà o kolejnych aktywnoÊciach dla mieszkaƒn AS
ców naszej gminy.

PUNKT
KONSULTACYJNY

DRODZY MIESZKA¡CY, WŁAÂCICIELE NIERUCHOMOÂCI
I ZAINTERESOWANI,

„Kałuszyƒskie Smaki” z nagrodà Marszałka
Za wspania∏e przysmaki, za dzia∏alnoÊç spo∏ecznà i charytatywnà – za to mi´dzy innymi zosta∏o docenione Ko∏o
Gospodyƒ Wiejskich „Ka∏uszyƒskie Smaki” i 18 paêdziernika odebra∏o nagrod´ Marsza∏ka Województwa Mazowieckiego dla najbardziej aktywnych osób, organizacji oraz
firm dzia∏ajàcych na terenach wiejskich Mazowsza. Podczas uroczystoÊci, która odby∏a si´ w siedzibie Paƒstwowego Zespo∏u PieÊni i Taƒca „Mazowsze” w Otr´busach, nasze lokalne ko∏o zosta∏o mi∏o zaskoczone, zdobywajàc
pierwsze miejsce w konkursie „Ko∏a Gospodyƒ Wiejskich
– wyjàtkowe miejsca, wyjàtkowi ludzie”. RadoÊci i wzruszeniom nie by∏o koƒca, gdy˝ organizatorzy niczym
na oskarowej gali wyniki konkursu trzymali w tajemnicy
do ostatniej chwili. Cz∏onkowie aktywnie dzia∏ajàcej lokalnej organizacji otrzymali symboliczny czek na 7000 z∏otych oraz mo˝liwoÊç wspó∏tworzenia ksià˝ki kucharskiej,
zawierajàcej najlepsze mazowieckie przepisy. Angelika Pasek-Gilarska – przewodniczàca ko∏a zaznacza, ˝e cz∏onko-

19.11.2021
–
25.11.2021

W punkcie konsultacyjnym zostanà zaprezentowane
rozwiàzania planistyczne uj´te w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego dla cz´Êci wsi
Wieliszew, w rejonie ulic Modliƒskiej i WiÊniowej,
sporzàdzanym na podstawie uchwały Rady Gminy
Wieliszew nr X/87/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku.

ZAPLANUJMY WSPÓLNIE
NASZÑ PRZESTRZE¡!
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4 HISTORIA

Uczestnicy wykopalisk w Janówku w 1976 roku. Archiwum PMA

List Doroty Rosowskiej do Trybuny Ludu. Archiwum PMA

Mała bohaterka

– o dziewczynce, która odkryła jedno
z najwa˝niejszych stanowisk
archeologicznych powiatu legionowskiego

Wiosnà 1976 roku podczas budowy infrastruktury przysz∏ej
jednostki wojskowej w Janówku dokonano wyjàtkowego odkrycia, które pozwoli∏o archeologom przybli˝yç prehistoryczne dzieje Mazowsza. Wszystko za sprawà 12-letniej uczennicy czwartej klasy Szko∏y Podstawowej w Janówku – Doroty Rosowskiej, która 3 kwietnia 1976 roku podczas zabaw
na podwórku us∏ysza∏a od rówieÊnika Jarka, ˝e ˝o∏nierze
w jednym z do∏ów pod anten´ znaleêli dwie urny wype∏nione koÊçmi. Po obejrzeniu wykopalisk napisa∏a w∏asnor´cznie list do redakcji Trybuny Ludu, w którym poda∏a okolicznoÊci odkrycia, dok∏adny opis znalezisk oraz proÊb´
o przys∏anie archeologów w imieniu wszystkich dzieci z jej
bloku. List opatrzony by∏ wykonanà kredkami mapkà z dok∏adnà lokalizacjà odkrycia. Redakcja Trybuny Ludu
po otrzymaniu listu poinformowa∏a o znaleziskach Paƒstwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Z jego ramienia
do Janówka oddelegowany zosta∏ dr Jerzy G∏osik, który obejrza∏ odkrycia i okreÊli∏ je jako cmentarzysko z wczesnej epo-

Szpila koÊciana odkryta w jednym
z grobów w Janówku. Archiwum PMA

ki ˝elaza, czyli czasów mi´dzy VIII a IV wiekiem przed naszà erà.
Dzi´ki zg∏oszeniu 12-latki rozpocz´to naukowe badania
wykopaliskowe, które prowadzone by∏y przez pracowników
Paƒstwowego Muzeum Archeologicznego, uczniów szkó∏
Êrednich i wolontariuszy w sezonach letnich do 1978 roku. W ich wyniku odkryto Êlady osady z V-IV wieku
przed naszà erà, a tak˝e dawne cmentarzysko, na którym
byli chowani mieszkaƒcy. Okaza∏o si´, ˝e by∏o to jedno z niewielu stanowisk archeologicznych na Mazowszu (jedyne
w powiecie legionowskim!), gdzie uda∏o si´ jednoczeÊnie
uchwyciç dawne Êlady pobytu, jak i szczàtki kostne samych
mieszkaƒców. Podczas badaƒ pozyskano du˝à kolekcj´ naczyƒ ceramicznych, które wykorzystywane by∏y podczas
przygotowywania i spo˝ywania posi∏ków, a tak˝e jako urny,
w których sk∏adano do grobu przepalone szczàtki ludzkie.
Do najciekawszych znalezisk zaliczyç nale˝y Êlady du˝ego kolistego pieca, s∏u˝àcego do wypalania naczyƒ, a tak-

Prace badawcze w Janówku w 1976 roku. Archiwum PMA

Dorota Rosowska (z dyplomem) wraz z kierownikiem badaƒ dr Jerzym Głosikiem
(z lewej) oraz rówieÊnikami ze Szkoły Podstawowej w Janówku. Archiwum PMA

˝e pozosta∏oÊci domów mieszkalnych. W grobach dawnych
mieszkaƒców sk∏adano szczàtki kostne wraz z osobistym
drobnym wyposa˝eniem zmar∏ych. Jednym z bardziej spektakularnych zabytków by∏a ma∏a szpila koÊciana, s∏u˝àca
do spinania odzie˝y, którà znaleziono poÊród koÊci 6-letniego dziecka. Niemal identyczny przedmiot zosta∏ znaleziony na nieodleg∏ym cmentarzysku w Wieliszewie, co
Êwiadczy∏o, ˝e dawni mieszkaƒcy nad dolnà Narwià ubierali si´ w szaty spinane ma∏ymi koÊcianymi przedmiotami.
O bezinteresownej postawie Doroty Rosowskiej rozpisywa∏a si´ nie tylko sama Trybuna Ludu, ale tak˝e inne dzienniki o zasi´gu krajowym m. in. Express Wieczorny, Kurier
Polski czy Dziennik Ludowy. Uczennica zosta∏a uhonorowana dyplomem, a szko∏a w Janówku goÊci∏a oficjalnà wizytacj´ dziennikarzy i archeologów. Dorota by∏a równie˝ honorowym uczestnikiem prowadzonych prac wykopaliskowych na terenie jednostki wojskowej. W ca∏ym powsta∏ym
splendorze medialnym nigdy nie podkreÊlono naukowej wagi dokonanego odkrycia. Warto podkreÊliç, ˝e szybkoÊç reakcji uczennicy i sprawne poinformowanie specjalistów
uchroni∏o wiele cennych przedmiotów przed bezpowrotnym
zniszczeniem i utratà cennych informacji o przesz∏oÊci regionu. Stanowisko archeologiczne w Janówku zosta∏o opracowane z zastosowaniem najnowoczeÊniejszych metod badawczych i jego wyniki ukaza∏y si´ na ∏amach WiadomoÊci
Archeologicznych.
Historia odkryç w Janówku potoczy∏a si´ szcz´Êliwie dla
bezcennego dziedzictwa archeologicznego powiatu legionowskiego. Wzorowa postawa 12-latki, reakcja Trybuny Ludu
i szybkie podj´cie badaƒ naukowych pozwoli∏o na pozyskanie maksymalnej iloÊci informacji o dawnych mieszkaƒcach
Wieliszewa i okolic.W dzisiejszych czasach, gdy z ró˝nych przyczyn wiele cennych stanowisk archeologicznych bezpowrotnie ginie, historia z Janówka mo˝e stanowiç przyk∏ad jak nale˝y chroniç Êlady przesz∏ych pokoleƒ. Ka˝dy z nas mieszkaƒców mo˝e zostaç bohaterem i tak jak Dorota Rosowska zg∏osiç
odkrycie do gminy Wieliszew, Mazowieckiego Konserwatora Zabytków czy archeologów z muzeów w Legionowie lub
w Warszawie, chroniàc w ten sposób naszà wspólnà przesz∏oÊç.
n Dr Bartłomiej Kaczyƒski
Paƒstwowe Muzeum Archeologiczne, Warszawa
Topolina
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Dofinansowania
dla Gminy Wieliszew
RZÑDOWE WSPARCIE W RAMACH
PROGRAMU POLSKI ŁAD

Odwiedê stron´ internetowà
www.twojpiec-naszepowietrze.pl
Ruszy∏a kampania informacyjna
na terenie Gminy Wieliszew oraz gmin
sàsiednich, która ma zach´ciç
mieszkaƒców do wymiany kopciuchów
na rozwiàzania ekologiczne. Zgodnie
z uchwa∏à antysmogowà mamy czas
na wymian´ pieca w województwie
mazowieckim do 31 grudnia 2022 roku.
Tylko rok i dwa miesiàce zosta∏y mieszkaƒcom województwa mazowieckiego (w tym Gminy Wieliszew), aby wymieniç kopciuchy. Ci, którzy tego nie zrobià do koƒca 2022 roku, mogà otrzymaç kar´ finansowà w wysokoÊci 5 tysi´cy
z∏otych. – Naszà misjà jest dotarcie do jak najwi´kszej liczby mieszkaƒców i zach´cenie ich do wymiany kopciuchów
na êród∏a ekologiczne – mówi Pawe∏ Kownacki, Wójt Gminy Wieliszew. – Co wa˝ne, wspieramy naszych mieszkaƒców i podpowiadamy im, jak si´gnàç po dotacje na to dzia∏anie – dodaje.
Dzia∏ania majà charakter informacyjny i edukacyjny, aby
zwi´kszyç ÊwiadomoÊç ekologicznà i wspólnie zadbaç o nasze zdrowie i ˝ycie oraz jakoÊç ˝ycia przysz∏ych pokoleƒ.
Kampania realizowana jest w ramach projektu „Twój Piec
– nasze powietrze” na terenie Gminy Wieliszew oraz gmin
nale˝àcych do Zwiàzku Gmin Zalewu Zegrzyƒskiego, tj.:
Dàbrówki, Jab∏onny, Legionowa, Niepor´tu, Radzymina
i Serocka. W ramach projektu gminy informujà mieszkaƒców, w jaki sposób si´gnàç po dotacj´ oraz wspierajà w ca-

Ambasadorki kampanii
edukacyjno-informacyjnej,
od lewej: Zofia Skrzypczyk
i Bo˝ena Burza

RZÑDOWE WSPARCIE W RAMACH
PROGRAMU CYFROWA GMINA
Gmina Wieliszew znalaz∏a si´ w gronie 38 samorzàdów z województwa mazowieckiego, które otrzyma∏y symboliczne czeki na dofinansowanie w ramach
programu Ministerstwa Cyfryzacji „Cyfrowa Gmina”.

∏ym procesie uzyskania dotacji. Wszelkie informacje dla
wszystkich gmin znajdujà si´ na stronie twojpiec-naszepowietrze.pl. Znajdziecie tam Paƒstwo informacje na temat êróde∏ finansowania, kontakt do osób wspierajàcych
w uzyskaniu dotacji, a tak˝e porady naszych ekspertów.
W realizacji tego przedsi´wzi´cia wspierajà nas ambasadorki projektu Zofia Skrzypczyk oraz Bo˝ena Burza
z Gminy Wieliszew, które aktywnie zaanga˝owa∏y si´
w kampani´ na terenie Zwiàzku Gmin Zalewu Zegrzyƒskiego. Projekt jest dofinansowany ze Êrodków bud˝etu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu
n AS
Mazowsze 2021.

Sprzàtanie Kwietniówki
Regularnie od 2015 roku Stowarzyszenie EMKA organizuje
sprzàtanie historycznego i tajemniczego cmentarza
na Kwietniówce w Wieliszewie.
Tu˝ przed Êwi´tem Wszystkich Âwi´tych, w sobot´ 23 paêdziernika, mieszkaƒcy zebrali si´ pod urz´dem
gminy, by ruszyç w stron´ miejsca, o którym wielu wieliszewiaków nie ma poj´cia. Zarówno m∏odsi, jak i starsi

Gmina Wieliszew w ramach programu „Polski ¸ad” otrzyma∏a rzàdowe wsparcie na modernizacj´ dróg gminnych, tj.
budow´ drugiego etapu ulicy Polnej w Wieliszewie (od ulicy Mi∏ej do ul. ks. Popie∏uszki), budow´ chodnika wzd∏u˝ ul.
Szkolnej w Ka∏uszynie i Skrzeszewie oraz budow´ drogi
gminnej przy osiedlu Modliƒska 110–144. Dofinansowanie
n
wynosi 4 750 000 z∏.

pojawili si´ i zakasali r´kawy, by przyczyniç si´ do zachowania pami´ci o lokalnej historii. W wydarzeniu czynnie
uczestniczyli równie˝ uczniowie ze Szko∏y Podstawowej
w Skrzeszewie, którzy pod wodzà Ma∏gorzaty Szadury
po raz kolejny przybyli na rowerach, by w∏àczyç si´ w akcj´ sprzàtania.
n IK

UroczystoÊç wr´czenia promes zosta∏a zorganizowana przez
Mazowiecki Urzàd Wojewódzki w piàtek 22 paêdziernika 2021
w Teatrze im. S. Jaracza w Otwocku. Z przedstawicielami mazowieckich gmin, które mogà wziàç udzia∏ w pierwszym naborze programu „Cyfrowa Gmina”, spotkali si´ przedstawiciele w∏adz centralnych: minister Janusz Cieszyƒski – sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz oraz Micha∏ Prószyƒski – szef gabinetu politycznego MSWiA.
Minister cyfryzacji Janusz Cieszyƒski zapowiedzia∏: „Tylko w pierwszym naborze mamy dla mazowieckich samorzàdów niemal 4 miliony z∏otych. W sumie na ca∏e województwo, we wszystkich naborach – niemal 60 milionów. To pieniàdze na dalszà cyfryzacj´ urz´dów, zakup sprz´tu
komputerowego dla jednostek podleg∏ych, przygotowanie
urz´dników do pracy z nowoczesnymi technologiami, ale
i na cyberbezpieczeƒstwo”.
Gmina Wieliszew otrzyma∏a czek w wysokoÊci 100 tys. z∏
na cyfryzacj´ urz´du. Okres pandemii uwidoczni∏, ˝e mieszkaƒcy ch´tnie korzystajà z mo˝liwoÊci za∏atwienia spraw
z wykorzystaniem drogi elektronicznej.
„Cyfrowa Gmina” to rzàdowy program wsparcia samorzàdów w zakresie cyfryzacji. Projekt skierowany jest do wszystkich gmin w Polsce, finansowany z Funduszy Europejskich,
w ramach programu React-EU. W pierwszym naborze, który
w∏aÊnie ruszy∏, mogà wziàç udzia∏ 733 gminy z ca∏ej Polski.
Kwota przeznaczonego dla nich wsparcia to ponad 178 milion
nów z∏otych.
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Pomoc bez granic

GMINNE INWESTYCJE
ááá Budowa kanalizacji w Wieliszewie

Miedzy 8 a 14 paêdziernika mieszkaƒcy gminy po raz kolejny mogli okazaç swoje dobre i wielkie serca, bioràc udzia∏
w zbiórce darów dla potrzebujàcych z granicy polsko-bia∏oruskiej. Inicjatora zbiórki – Dariusza ˚ukowskiego wspar∏
Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki, który pomóg∏ w udost´pnieniu miejsca sk∏adania rzeczy i zorganizowa∏ transport
do przygranicznej Gminy Gródek.
Pochodzàcy z tej miejscowoÊci Pan Dariusz, gdy tylko zobaczy∏, ˝e Gminne Centrum Kultury w Gródku og∏osi∏o zbiórk´ darów, postanowi∏, by natychmiast jà wypromowaç. n AS

W zwiàzku z trwajàcymi pracami nad budowà sieci kanalizacji sanitarnej w otoczeniu Urz´du Gminy informujemy, ˝e od 28.10.2021 r. na okres 2 tygodni zostanie wy∏àczony z ruchu parking wzd∏u˝ ul. Krzysztofa Kamila Baczyƒskiego.
Od 02.11.2021 r. zostanie przywrócony przystanek autobusowy na parkingu Urz´du. Kolejne zmiany b´dà podawane na bie˝àco na stronach urz´du.
Od ponad miesiàca trwa budowa kanalizacji sanitarnej tu˝
przy Urz´dzie Gminy Wieliszew (ul. Krzysztofa Kamila Baczyƒskiego i Al. SolidarnoÊci) wraz z przepompownià Êcieków. Wykonywane prace wià˝à si´ z chwilowymi utrudnieniami dla mieszkaƒców, jednak jak zapewniajà urz´dnicy, wszystko idzie zgodnie z planem i za kilka miesi´cy
remont powinien si´ zakoƒczyç. Wykonawca po skoƒczonych pracach odtworzy chodniki, pobocza oraz ulice.
Na czas prac czasowo wy∏àczono z u˝ytku cz´Êç parkingu przy Urz´dzie Gminy, przeniesiono przystanek autobusowy, wyznaczono nowe trasy komunikacji lokalnej i zorganizowano objazdy dla u˝ytkowników ulicy K.K. Baczyƒskiego.

Koniec remontu zaplanowano w przysz∏ym roku.Wykonawcà inwestycji jest firma us∏ugowo-handlowa Instal-Bud
z siedzibà w Nowych Wypychach ko∏o Somianki. Koszt inn
westycji to 1 817 571,00 z∏ brutto.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

opinia
DARIUSZ ˚UKOWSKI
– społecznik, inicjator zbiórki
Poniewa˝ znam ich i im ufam, postanowiłem pomóc, udost´pniajàc informacj´ o zbiórce na swojej stronie fb i organizujàc jà równie˝ w naszej gminie. Pan wójt Paweł Kownacki pomógł w znalezieniu miejsca
do przekazania darów w hali sportowej w Wieliszewie. Lokalni mieszkaƒcy ju˝ wielokrotnie pomagali osobom i instytucjom w potrzebie, tym razem równie˝ nie zawiedli. W godzinach pracy hali (serdecznie dzi´kuj´
te˝ cierpliwym Paniom z obsługi) przynoszono ciepłe ubrania, buty, dzieci´ce od˝ywki, soczki, koce, Êpiwory, termosy i wiele innych. W zwiàzku
z warunkami panujàcymi na zewnàtrz te rzeczy na pewno przydadzà si´
potrzebujàcym. Po ich posortowaniu przez wolontariuszy 20 paêdziernika wyruszyły w drog´ do punku na Podlasiu. DostaliÊmy zapewnienie,
˝e wszystkie rzeczy sà przekazywane na bie˝àco do placówki Stra˝y Granicznej w Bobrownikach oraz Stowarzyszenia „Łàczy nas granica” działajàcego przy Podlaskim Oddziale Stra˝y Granicznej. OtrzymaliÊmy podzi´kowania, które za poÊrednictwem naszej gazety składam wszystkim
osobom uczestniczàcym w tej zbiórce. Dzi´kuj´ za okazany czas i serce!

ááá Lampy solarne

ááá Nowe nawierzchnie drogowe w Wieliszewie
Zakoƒczy∏y si´ prace remontowe dróg. Ulice Willowa, Magnolii i Pogodna w Wieliszewie zyska∏y nowy asfalt. Obecnie trwajà roboty przygotowawcze na ul. ˚ytniej, polegajàce na zainstalowaniu sta∏ej organizacji ruchu (progi zwalniajàce i znaki). Nast´pnie z Wieliszewa wykonawca
przeniesie si´ do Olszewnicy Starej (ul. Polna i Jasna) oraz
n
na ulic´ Bagiennà i G∏ównà w Sikorach.

Co prawda mamy jeszcze pi´knà złotà jesieƒ, ale pogoda
lubi nas zaskakiwaç. Informujemy, ˝e za zimowe
utrzymanie i odÊnie˝anie dróg o nawierzchni asfaltowej
odpowiada wyłoniony wykonawca, którym jest firma
STAMEL z Wieliszewa.
Telefony kontaktowe w sprawie zgłoszeƒ
dotyczàcych odÊnie˝ania:
(22)774-57-59, 519-594-213, 512-248-477 Referat
Gospodarki Komunalnej Urz´du Gminy Wieliszew

Dwie hybrydowe lampy solarne typu SOLAR zamontowano w Skrzeszewie w ramach funduszu so∏eckiego. Lampy mogà byç zasilane energià wiatrowà lub s∏onecznà, sà
w pe∏ni ekologiczne i ekonomiczne. Konstrukcje stojà
na skrzy˝owaniu ul. Janiny i S∏owackiego oraz przy ulin
cy Cedrowej.

wieliszewska
2 8 paêdziernika 2 0 2 1 | www.wieliszew.pl | gazetaw

PÓŁMARATON ZEGRZY¡SKI

Jesienna połówka
2 paêdziernika po prawie dwuletniej
przerwie spowodowanej sytuacjà
epidemiologicznà pasjonaci biegania
mogli ponownie stanàç na starcie
Pó∏maratonu Zegrzyƒskiego. To ju˝
czwarta edycja imprezy, którà
zorganizowa∏ Zwiàzek Gmin Zalewu
Zegrzyƒskiego. W sobotni mglisty
i wietrzny poranek uczestnicy
pó∏maratonu stan´li na starcie
przy pla˝y w Serocku, by po
21 kilometrach pojawiç si´ na mecie
zlokalizowanej nad Jeziorem
Wieliszewskim.
Zwyci´zcà biegu zosta∏ Marcin Hildebrand, drugi wbieg∏ Pawe∏ Witkowski, a podium zamknà∏ Pawe∏ Pyrzak. WÊród kobiet wygra∏a Joanna Hass-Kalita, zaraz za nià wbieg∏y Paulina Prugar-Fukowska i Monika Myszkowska. Najszybszà dru˝ynà okaza∏a si´ ekipa zebrana dos∏ownie „W ostatniej
chwili”, a najliczniejszà – wieliszewski Heron Team.
Podczas wydarzenia mo˝na by∏o wspomóc schronisko dla
zwierzàt w Nowym Dworze Mazowieckim, przynoszàc karm´ lub niepotrzebne koce i ko∏dry. Imprezà towarzyszàcà biegowi by∏ Dzieƒ Sportu organizowany przez Szko∏´ Podstawowà numer 1 w Wieliszewie (wi´cej o tym wydarzeniu
na str. 13).

wszystkie fot. Darek Âlusarski

opinie o biegu
KAJETAN MAJEWSKI,
Wieliszew Heron Team
Półmaraton Zegrzyƒski to Êwietna impreza biegowa, z pi´knymi widokami na Jezioro Zegrzyƒskie. Start z pla˝y nad Narwià w Serocku, z metà w Wieliszewie.
Ekipa techniczna Êwietnie oznaczyła tras´
oraz zrobiła punkty postojowe, jak równie˝ był dobry punkt dla biegaczy. Generalnie impreza była na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym.
•••
TOMASZ BRUDEREK
Primuum Currere
2 paêdziernika odbył si´ 4. Półmaraton Zegrzyƒski, czyli udana impreza zorganizowana
przez Zwiàzek Gmin Zalewu Zegrzyƒskiego.
Bieg, którego start nastàpił na pla˝y w Serocku i prowadził wzdłu˝ Narwi, nast´pnie
nad Jeziorem Zegrzyƒskim i finalnie osiàgajàc met´ przy Jeziorze Wieliszewskim. Piszàc, ˝e trasa była niezwykle malownicza to tak, jakby nic nie napisaç. Sportowa atmosfera, zabezpieczenie trasy, punkty ˝ywnoÊciowe na trasie, itp., to wszystko przysłu˝yło si´ do zadowolenia po ukoƒczeniu biegu. Mo˝na było troch´ ponarzekaç
na dosyç mocno wiejàcy miejscami wiatr, ale zawsze mogło byç gorzej… dla przykładu mogło byç 30 stopni na plusie albo metr Êniegu na wale przeciwpowodziowym. Dla mnie sam bieg był niezwykle udany z dwóch powodów: raz, ˝e przebiegni´ty praktycznie w całoÊci w towarzystwie Roberta Szkółki (Wieliszew Heron Team)
i Mateusza Oczkowskiego (CHTMO), wi´c kilometry strzelały jak z bicza, a dwa, ˝e udało si´ wywalczyç I miejsce w klasyfikacji dru˝ynowej. W składzie dru˝yny znalazła si´ najszybsza dziewczyna, czyli Asia
Hass-Kalita, Paweł Pyrzak i Radek Gozdek, który dzieƒ przed biegiem
zmontował dru˝yn´ – stàd nazwa dru˝yny „W ostatniej chwili”.
Po biegu ju˝ tylko rozmowy, pocz´stunek od organizatora, ognisko,
dekoracja, czego tam nie było… Pierwszy raz brałem udział w tym
biegu i na pewno nie jedyny.
•••
ROBERT SIERZPUTOWSKI
Nasielsk Baszta Team
Po dłu˝szej przerwie spowodowanej lockdownem wróciliÊmy na urokliwà tras´ Półmaratonu Zegrzyƒskiego. Tym razem cieszyliÊmy si´
z biegu w jesiennej scenerii po bardzo urozmaiconym terenie. Dla wi´kszoÊci członków
Baszty był to pierwszy dłu˝szy bieg w tym sezonie, a nasza dru˝yna, choç była ju˝ wczeÊniej na podium – tym razem zaj´ła 6 miejsce. Organizacja 4. edycji była perfekcyjna. Gminy Wieliszew, Niepor´t i Serock nie tylko goÊcinnie przyj´ły wszystkich na 21-kilometrowej trasie, ale niektórzy przedstawiciele tych gmin czynnie wzi´li
udział w tym sportowym wydarzeniu. Do zobaczenia za rok.
•••
JANUSZ CZERWI¡SKI
Damy Rad´ Zegrze
Bardzo dobra organizacja, spóênialscy mogli
pozyskaç pakiety startowe, na trasie co 5 km
punkty z napojami i od˝ywkami, wi´c niepotrzebnie biegłem z plecakiem z bidonem. Malownicza i najładniejsza trasa na Mazowszu, bo
wi´kszoÊç wzdłu˝ brzegu Jeziora Zegrzyƒskiego, w miasteczku biegowym serwowano po˝ywne specjały dla startujàcych, makaron penne, ciasto, kaw´, herbat´, napoje izotoniczne, w biegu uczestniczyli młodsi i starsi uczestnicy, przykład w dru˝ynie Damy Rad´ Zegrze
biegli Jacek – 71 lat i Janusz – 61 lat z synem Markiem – 33 lata.
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WSPOMNIENIA

Wspominamy tych, których nie ma...
AGNIESZKA STRYJCZYK

IRENA OSIECKA
„Umar∏ych wiecznoÊç dotàd trwa, dokàd
pami´cià im si´ p∏aci.” – W. Szymborska
Agnieszka by∏a wspania∏à kole˝ankà, wyrozumia∏ym pracownikiem, ale przede wszystkim ciep∏ym i dobrym cz∏owiekiem.
30 maja 2021 roku zmar∏a Nasza kole˝anka
Agnieszka Stryjczyk, wieloletni pracownik Urz´du Gminy Wieliszew. W sektorze publicznym
przepracowa∏a 32 lata. Ukoƒczy∏a magisterskie
studia na Wydziale Administracji i Politologii
Uniwersytetu Warszawskiego. Przez ca∏y okres
zatrudnienia podnosi∏a swoje kwalifikacje, by
jak najlepiej wype∏niaç powierzone zadania. Zawsze otwarta na problemy innych, nigdy nie odmawia∏a pomocy. Z pasjà wykonywa∏a swój zawód oraz mierzy∏a si´ z trudem ˝ycia codziennego. Dla ka˝dego mia∏a ciep∏e s∏owo. Zawsze
znalaz∏a czas, aby porozmawiaç, doradziç, pomóc rozwiàzaç problem. By∏a uczynna,
uÊmiechni´ta, gotowa by s∏u˝yç innym. Z dumà opowiada∏a o dzieciach i rodzinie, ich planach i osiàgni´ciach. Uwielbia∏a podró˝e.
Wiele sytuacji i miejsc w pracy b´dzie przypominaç nam Agnieszk´. Czujemy ból i t´sknot´.
Agnieszko, pozostaniesz w naszych sercach
na zawsze!
Magdalena Sobczak Skarbnik Gminy
z Referatem Bud˝etu i Finansów

BARBARA SIMI¡SKA
„Nie umiera ten, kto
mieszka w naszych
sercach”
Âmierç nigdy nie przychodzi
w dobrym momencie. Zawsze
to nie ten czas, nie to miejsce.
Tak by∏o i tym razem, kiedy
dowiedzieliÊmy si´ o Êmierci
naszej kole˝anki – Barbary Simiƒskiej. Zwiàzana przez wiele lat z wieliszewskà podstawówkà dba∏a o porzàdek
w naszej placówce. I chocia˝
o woênych krà˝à legendy, Nasza Basia by∏a zawsze
uÊmiechni´ta. Pomaga∏a maluchom sznurowaç buty, odnajdowaç ich zagubione worki, czasem wytar∏a noska…
WiedzieliÊmy, ˝e wchodzàc
rano do szko∏y, mo˝emy zawsze na Nià liczyç. Przy drzwiach wita∏ nas pogodny wyraz twarzy, a czasem mo˝e i nieco wy˝szy ton g∏osu, kiedy „przypadkiem” na pod∏og´ upad∏ nam Êmieç. Dla nas, wspó∏pracowników, zawsze ˝yczliwa, potrafi∏a w ka˝dej nawet beznadziejnej sytuacji znaleêç element pocieszenia i otuchy. Razem z nami si´ Êmia∏a, ˝artowa∏a, mia∏a w sobie niespo˝yte pok∏ady entuzjazmu nawet wtedy, kiedy dowiedzia∏a si´ o chorobie. Nie poddawa∏a si´, chcia∏a nawet wracaç do pracy,
ale los zdecydowa∏ inaczej. By∏a szcz´Êliwà ˝onà, mamà, babcià. Wiele szkolnych zau∏ków przypomina nam Ciebie, Basiu. I czasem jakoÊ tak smutno bez Ciebie…
Kole˝anki i Koledzy ze Szko∏y Podstawowej nr 1 im. T. KoÊciuszki w Wieliszewie

KAZIMIERZ PRZYMUSI¡SKI

˚ona, babcia, spo∏eczniczka, oddana swej dzia∏alnoÊci, od marca 2019 roku Przewodniczàca Rady Seniorów Gminy Wieliszew, uczestniczka spotkaƒ seniorów z ¸ajsk. Zmar∏a
w kwietniu 2021 roku. Jej przyjaciele i znajomi wspominajà Jej wielkà empati´ i wra˝liwoÊç, która pozwala∏a udzielaç bezinteresownej pomocy innym. Promotorka akcji „Seniorzy 90 +”, „Szlachetna Paczka”, organizatorka
wyjazdów turystyczno-krajoznawczych dla seniorów i mieszkaƒców gminy. Mi∏oÊniczka kina, teatru, opery i podró˝y.
Joanna Tarszys – kole˝anka z Rady Seniorów
wspomina: „Irena by∏a kole˝ankà, a jednoczeÊnie przyjacielem – zawsze uÊmiechni´ta
i gotowa do niesienia pomocy. Ka˝de dzia∏anie podejmowa∏a z pe∏na odpowiedzialnoÊcià.
By∏a prawdziwym przyjacielem mieszkaƒców
gminy.”
Jan So∏tys z kolei wspomina: „By∏a wspania∏à felietonistkà i kronikarkà, kocha∏a fotografowaç i obdarowywaç innych pamiàtkowymi
zdj´ciami. W naszych sercach pozosta∏a
po Irence wielka pustka, którà trudno b´dzie
zastàpiç, a dla mnie osobiÊcie jej podpowiedzi
by∏y drogowskazem w dzia∏alnoÊci samorzàdowej i spo∏ecznej”.
Wójt Pawe∏ Kownacki: „Wspania∏a kobieta, która w jakiekolwiek miejsce, do którego zawita∏a, wnosi∏a uÊmiech, wsparcie oraz du˝o konkretów, gdy dochodzi∏o do dyskusji, ˝eby skupiaç si´ na rozwiàzaniach, a nie kumulowaniu problemów”.

3 lutego 2021 roku, zaledwie dwa dni
przed swoimi urodzinami, zmar∏ Kazimierz Przymusiƒski – ˝o∏nierz AK, wielki patriota i znakomity bryd˝ysta, a prywatnie
ciep∏y, darzàcy wszystkich szacunkiem cz∏owiek. Jako ˝o∏nierz 1. Pu∏ku Strzelców Podhalaƒskich Armii Krajowej podczas okupacji walczy∏ pod pseudonimem „Jastrzàb”.
Za udzia∏ w Ruchu Oporu i prac´ na rzecz
spo∏ecznoÊci lokalnej zosta∏ odznaczony
wieloma medalami. Jako ˝o∏nierz – emeryt
mieszka∏ w Legionowie. Zajmowa∏ si´ m.in.
dzia∏alnoÊcià w Kole Powiatowym Zwiàzku
Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych (zosta∏ póêniej jego prezesem). Majàc ju˝ ponad 70 lat, pozna∏ swojà ˝on´
– Hann´ Przymusiƒskà.
Pan Kazimierz z zaanga˝owaniem uczestniczy∏ w ˝yciu ca∏ego powiatu legionowskiego, bioràc udzia∏ m.in. w uroczystoÊciach patriotycznych i spotkaniach z m∏odzie˝à.
Za swojà dzia∏alnoÊç spo∏ecznà i wojskowà
zosta∏ wyró˝niony wieloma odznaczeniami
i medalami. Ludzie nazywali Go ˝ywà lekcjà historii, doceniali Jego charyzm´ i szacunek, z jakim si´ do nich odnosi∏. By∏ równie˝ bardzo aktywnym zawodnikiem Polskiego Zwiàzku Bryd˝a Sportowego, uzyskujàc tytu∏ klasyfikacyjny Mistrza Klubowego. Pogrzeb Pana Kazimierza odby∏ si´ w czwartek 18 lutego w koÊciele
pw. Âw. Jana Kantego w Legionowie. Zmar∏emu w ostatniej drodze towarzyszyli bliscy, przyjaciele,
przedstawiciele Êrodowisk lokalnych i wojskowych.

HALINA BARABASZ
Pani Halina Barabasz tworzy∏a zespó∏ OÊrodka Kultury w Wieliszewie przez 3 lata – od kwietnia 2018 r. do maja 2021 r. W naszej pami´ci i w sercach b´dzie go
tworzyç zawsze. Z zaskoczeniem i g∏´bokim ˝alem przyj´liÊmy wiadomoÊç o Jej
nag∏ym odejÊciu. Tym wi´kszym, ˝e nie zdà˝yliÊmy si´ po˝egnaç.
Pani Halina by∏a osobà nieprzeci´tnie pogodnà, serdecznà i ciep∏à. Jednà z tych,
o których zwyk∏o si´ mówiç „dobry cz∏owiek”. Pani Halina mia∏a potrzeb´ by
dzieliç si´ tym dobrem z innymi. By∏a osobà towarzyskà, bez trudu nawiàzujàcà kontakt z ka˝dym pokoleniem. PodkreÊla∏a, ˝e czuje si´ m∏odo – lubi∏a przebywaç z dzieçmi i m∏odzie˝à. By∏a przyjacielem „Promyków” i osobà aktywnà
spo∏ecznie, zwiàzanà ze Êrodowiskiem wieliszewskich seniorów. Pani Halina by∏a „kobietà, która ˝adnej pracy si´ nie boi”. Potrafi∏a i lubi∏a szyç. Szy∏a przez
wi´kszoÊç ˝ycia – szy∏a tak˝e dla „Promyków” i Gminnego Centrum Kultury
w ¸ajskach. Gdy nadesz∏a pandemia, szy∏a maseczki dla mieszkaƒców Gminy
Wieliszew. Pani Halina lubi∏a i potrafi∏a piec i gotowaç. Swoimi specja∏ami, którymi cz´stowa∏a m.in. w trakcie Âwi´ta Gminy, rozpieszcza∏a nas tak˝e w OÊrodku Kultury. Pani Halina by∏a dumna ze swojej rodziny – dzieci, które wychowywa∏a w nie∏atwych ˝yciowych okolicznoÊciach – i wnuków, z którymi mia∏a doskona∏y kontakt. Pani Halina traktowa∏a nas – wspó∏pracowników z OÊrodka
Kultury, jak swojà drugà rodzin´. Zawsze pierwsza w budynku, wita∏a nas uÊmiechem i porannà rozmowà – to by∏ rytua∏. Pani Halina by∏a jednoczeÊnie osobà
z charakterem. Mia∏a swoje poglàdy i potrafi∏a zajàç jasne stanowisko, z otwartà przy∏bicà wymieniajàc argumenty. By∏y to poglàdy otwarte, niewykluczajàce, nowoczesne – z racji jej wieku dla wielu zaskakujàce. Pani Halina by∏a
osobà odwa˝nà i samodzielnà, dla której nowinki techniczne, smartfon i Internet od dawna nie stanowi∏y bariery, czym niejednokrotnie zawstydza∏a m∏odsze pokolenie. Swoje umiej´tnoÊci wykorzystywa∏a organizujàc wycieczki dla
seniorów.
Pani Halina by∏a ciekawa Êwiata – chcia∏a go poznawaç, kocha∏a zwiedzaç, podkreÊlajàc, ˝e b´dzie podró˝owaç póki wystarczy jej si∏. 5 paêdziernika 2021 r. uda-

DANIELA MARCHEWKA

PATRYK SALWIN
YOU WILL NEVER WALK ALONE

∏a si´ w swojà ostatnià podró˝. Wierzàc, ˝e dane nam jeszcze b´dzie spotkaç si´,
przekazujemy Rodzinie, Bliskim, Ko∏u Seniorów w Wieliszewie, wyrazy wspó∏czucia.
Dzi´kujemy Pani Halinko ™
Dyrektor i Pracownicy OÊrodka Kultury w Wieliszewie
oraz Zespó∏ Taƒca Ludowego „Promyki”

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.
Patryk Salwin – 26-letni ojciec, narzeczony,
syn, przyjaciel, kolega, brat odszed∏ w sierpniu tego roku, do koƒca walczàc z chorobà
nowotworowà.
Sta∏ si´ synonimem odwagi, si∏y i walki
w pandemicznych chwilach. Mierzàc si´
z ci´˝kà chorobà, pokaza∏ wielu osobom, ˝e
w ˝yciu liczà si´ bliscy, przyjaêƒ, mi∏oÊç
i serdecznoÊç. ˚e wa˝ne jest, aby si´ wspieraç, pomagaç i dawaç dobro – niekoniecznie to materialne.
Ten uÊmiechni´ty, skromny ch∏opak sprawi∏, ˝e zdaliÊmy sobie spraw´, jak êle nam
w izolacji, jak dobrze jest wyjÊç, podaç r´k´, poklepaç kogoÊ po ramieniu, powiedzieç
ciep∏e s∏owo, stojàc twarzà w twarz. Jak wiele mo˝emy i chcemy z siebie i od siebie daç
drugiemu cz∏owiekowi.

Spo∏ecznoÊç Gminy Wieliszew

Pani Daniela
na poczàtku
swojej drogi
zawodowej

Wieloletni dyrektor Przedszkola Samorzàdowego nr 2
w Wieliszewie. Pani Daniela rozpocz´∏a prac´ w Przedszkolu Samorzàdowym nr 2 na stanowisku nauczyciela przedszkola w roku 1981. W 1983r. obj´∏a stanowisko dyrektora pozostajàc na stanowisku do 2000r.
Zmar∏a 15 marca, tego roku pozostawiajàc smutek
w sercach wielu wychowanków przedszkola, któremu
by∏a w pe∏ni oddana.
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ExLibris

Iwaszkiewicz 2.0
Jaros∏aw Iwaszkiewicz, pisarz, poeta i t∏umacz,
na poczàtku lat 30. XX wieku przebywa∏ jako
dyplomata w Kopenhadze. Przygn´biony panujàcà w ówczesnej Europie trudnà i napi´tà sytuacjà, szuka∏ ucieczki w pisarstwie i historii.
W efekcie powsta∏a powieÊç historyczna „Czerwone tarcze”, osadzona (ale tylko w wymiarze
dos∏ownym) w czasach g∏´bokiego Êredniowiecza. G∏ówny bohater, ksià˝´ Henryk Sandomierski, syn Boles∏awa
Krzywoustego, wyrusza w niebezpiecznà podró˝ przez Europ´. Zostawia za sobà Polsk´ rozbità na dzielnice i targanà konfliktami mi´dzy pomniejszymi i chorobliwie ambitnymi w∏adcami. Odwiedza
przepe∏nione cichym dostojeƒstwem klasztory i t´tniàce ˝yciem zamki.Trafia do Rzymu, póêniej do Palermo, a stamtàd do Ziemi Âwi´tej, gdzie wraz z templariuszami walczy rami´ w rami´ z Saracenami. Ale przez ca∏y czas towarzyszy mu wizja korony i tego, co symbolizuje – Polski zjednoczonej, silnej, rzàdzonej sprawiedliwà r´kà
jednego w∏adcy.
Henryk Sandomierski to postaç historyczna i do tego niezwykle
ciekawa. OkreÊla si´ go jako polskiego b∏´dnego rycerza. Zas∏ynà∏
jako uczestnik wyprawy krzy˝owej, gdy wraz z pocztem rycerzy
w 1154 r. wyruszy∏ do Ziemi Âwi´tej, aby broniç Jerozolimy przed Saracenami. Jest to o tyle wyjàtkowe, ˝e Polacy w zasadzie nie uczestniczyli w wyprawach krzy˝owych. Podczas pierwszych krucjat Polska by∏a krajem m∏odym, s∏abo schrystianizowanym, a ksià˝´ta, mo˝ni i rycerze znad Wis∏y zazwyczaj preferowali zajmowanie si´
lokalnymi rozgrywkami. Tymczasem dla ludnoÊci Europy Zachodniej i Po∏udniowej, która masowo bra∏a udzia∏ w wyprawach krzy˝owych, kontakt z innymi cywilizacjami by∏ prze∏omowym wydarzeniem i prawdziwym szokiem kulturowym. Dzi´ki opowiadaniom
Henryka Sandomierskiego tak˝e na ziemiach polskich zacz´∏y si´
rozpowszechniaç wiadomoÊci o Ziemi Âwi´tej oraz o paƒstwach arabskich.
Jaros∏aw Iwaszkiewicz tak napisa∏ o „Czerwonych tarczach”:
„Chcia∏em, aby ta moja powieÊç historyczna dawa∏a odmienny poglàd na histori´ ni˝ wi´kszoÊç naszych historycznych powieÊci i aby
odpowiedzia∏a mi na wiele pytaƒ, które sobie stawia∏em w tej epoce. Wiem tylko, ˝e od dzieciƒstwa, od kiedy przestudiowa∏em jako
dziecko „Histori´ wieków Êrednich”Tadeusza Korzona, postaç Henryka Sandomierskiego i jego historia, do której tak ma∏o posiadamy sprawdzonych faktów, zamieszka∏a g∏´boko w moim sercu. Widocznie musia∏em napisaç t´ powieÊç. Przychodz´ do przekonania,
˝e jednak – mimo wszystko – interesuje w niej nie fabu∏a, nie zagadnienia jednostkowe, psychologiczne, ale spo∏eczne i polityczne.
„Czerwone tarcze” sà powieÊcià o paƒstwie. Chcia∏bym, aby ksià˝ka o ksi´ciu, który nie umia∏ zastosowaç swojego dzia∏ania do czasów, w których ˝y∏, nauczy∏a nas w∏aÊciwego zu˝ytkowania w∏asnych
mo˝liwoÊci i tej wielkiej szansy, jakà daje nam nasza niezwyk∏a,
dramatyczna i konstruktywna epoka.”
Jaros∏aw Iwaszkiewicz by∏ wybitnym twórcà, który w obecnych
czasach zosta∏ w zasadzie kompletnie zapomniany. Znalezienie jego ksià˝ek w bibliotekach graniczy z cudem, albowiem z ksi´gozbiorów usuwa si´ ksià˝ki tylko na podstawie daty ich wydania, nie baczàc na wartoÊç merytorycznà. Wielki powrót Jaros∏awa Iwaszkiewicza zawdzi´czamy Wydawnictwu Marginesy, które w sierpniu tego
roku zaskoczy∏o wszystkich mi∏oÊników ksià˝ek wspania∏ym (tak˝e w sensie wizualnym) wznowieniem „Czerwonych tarcz” w ramach
projektu Iwaszkiewicz 2.0, majàcego przypomnieç postaç wszechstronnego pisarza.
Prawnuczka Jaros∏awa Iwaszkiewicza – Ludwika W∏odek – poÊwi´ci∏a ˝yciu pisarza bestsellerowà ksià˝k´ „Pra. Iwaszkiewiczowie. OpowieÊç o rodzinie”.
„Czerwone tarcze” to ksià˝ka nietypowa, przepe∏niona wieloznacznoÊcià, nasycona duchem epoki, w której powsta∏a, i odzwierciedlajàca g∏´bi´ myÊli samego pisarza. Fakty historyczne traktowane sà
g∏ównie jako t∏o do rozwa˝aƒ o historii Polski i jej miejscu w Europie, oraz o konfliktach wewn´trznych bohaterów, a zw∏aszcza charyzmatycznego Henryka Sandomierskiego. Niech podsumowaniem
ksià˝ki b´dzie myÊl: „Henryk Sandomierski – intelektualista, polski Hamlet, melancholik, marzyciel i cz∏owiek idei. To upodobanie
do mistycyzmu, kontemplacja pi´kna, samotne w´drówki, niezgoda na zastany Êwiat – czy Henryk rzeczywiÊcie móg∏ w XII wieku
spostrzegaç Êwiat w taki sposób? Jest czar w tej historii i niespon Piotr K.
tykane pi´kno.”
Jaros∏aw Iwaszkiewicz, „Czerwone tarcze”, Wyd. Marginesy, Warszawa 2021
Ludwika W∏odek, „Pra. Iwaszkiewiczowie. OpowieÊç o rodzinie”,Wyd. Marginesy,Warszawa 2021

ZPiT „Silesianie”

ZTL „Promyki”

Festiwal PieÊni i Taƒców Polskich
– goÊcie ze Âlàska
Przed nami XXI edycja Festiwalu PieÊni
i Taƒców Polskich, organizowanego
w wigili´ Narodowego Âwi´ta
Niepodleg∏oÊci. Przed publicznoÊcià
w hali sportowej w Wieliszewie oraz
Êledzàcà transmisj´ internetowà
zaprezentuje si´ jedna najwa˝niejszych
grup folklorystycznych na Górnym
Âlàsku – Zespó∏ PieÊni i Taƒca
„Silesianie” z Katowic oraz gospodarze
– Zespó∏ Taƒca Ludowego „Promyki”.
Zapraszamy tradycyjnie 10 listopada,
w godz. 17–20. Uwaga – obowiàzuje
limit widzów i re˝im sanitarny.
W ubieg∏ym roku, w zwiàzku z pandemià, Festiwal odby∏
si´ bez udzia∏u publicznoÊci – w to miejsce mogliÊmy obejrzeç go w Internecie.Tegoroczna edycja odb´dzie si´ równie˝ w okrojonej formule, jednak z udzia∏em* publicznoÊci! Wydarzenie organizowane b´dzie w re˝imie sanitarnym – z limitem miejsc na widowni, wymogiem utrzymania
dystansu oraz zakrywania ust i nosa, a wi´c zgodnie z aktualnymi obostrzeniami, które w ka˝dej chwili mogà ulec
zmianie, stàd prosimy o Êledzenie strony www.ok.wieliszew.pl i mediów spo∏ecznoÊciowych. Zabraknie te˝ stoisk
i warsztatów z twórcami ludowymi oraz wspólnej potaƒcówki, które towarzyszà Festiwalowi od kilku edycji.
„Silesianie” b´dà pierwszym przedstawicielem Âlàska
w historii festiwalu, choç próbk´ Êlàskiego folkloru prezentowa∏y inne dotychczas wyst´pujàce w Wieliszewie zespo∏y – w tym ZTL „Promyki” (w repertuarze wiàzanka
taƒców i zabaw z Górnego Âlàska). Po raz pierwszy jednak
w tak obszernej formie zobaczymy przeglàd imponujàcego bogactwa i ró˝norodnoÊci Êlàskiego folkloru – regionu
wyjàtkowego na mapie Polski i Europy. Z kolei dla wyst´pujàcych w roli gospodarzy „Promyków”, pieczo∏owicie
przygotowywany ponad 120 minut program prezentujàcy
przeglàd folkloru z ca∏ej Polski, b´dzie kolejnym sprawdzianem przynale˝noÊci do Polskiej Sekcji CIOFF® – najwi´kszej na Êwiecie organizacji folklorystycznej. Trzymamy kciuki i zapraszamy!
Festiwal PieÊni i Taƒców Polskich sta∏ si´ wieliszewskà
specjalnoÊcià i oryginalnym wk∏adem w Êwi´towanie niepodleg∏oÊci, przypominajàc o roli, jakà w kszta∏towaniu si´
polskiej ÊwiadomoÊci narodowej pe∏ni∏y ludowa kultura

i dziedzictwo. Organizowana od roku 2001
w wigili´ Narodowego
Âwi´ta Niepodleg∏oÊci impreza ma formu∏´ przeglàdu, do którego corocznie zapraszane
sà zespo∏y pieÊni i taƒca ludowego reprezentujàce okreÊlony region etnograficzny na mapie
wspó∏czesnej i historycznej Polski. Obchody niepodleg∏oÊciowe wydajà si´ byç idealnà okazjà do prezentacji tych
elementów narodowej to˝samoÊci, z których jesteÊmy niepodwa˝alnie i niepodzielnie dumni. JednoczeÊnie – z uwagi na historycznà wielokulturowoÊç polskich ziem, której
echa przetrwa∏y w ludowych obyczajach, taƒcu, Êpiewie
i mowie – rozwijajà naszà wra˝liwoÊç i tolerancj´. Patronem Festiwalu od roku 2014 jest Stanis∏aw Moniuszko – ojciec polskiej opery narodowej, którego twórczoÊç cechowa∏y narodowy charakter, ale i liczne ludowe inspiracje,
u podstaw których le˝y przenikajàcy si´ folklor ˝yjàcych
obok siebie Polaków, Bia∏orusinów i Litwinów.
W dwudziestoletniej historii Festiwal goÊciliÊmy: Ludowy Zespó∏ Artystyczny SEROCK, Ludowy Zespó∏ Dzieci´cy NIEPOR¢CAK, ZPiT WYSZKÓW, Ludowy Zespó∏ Artystyczny SGGW PROMNI im. Zofii Solarzowej, ZPiT MA¸A
WARSZAWIANKA, ZPiT UW WARSZAWIANKA, ZTL KOÂCIELEC, Regionalny Zespó∏ BARTUSIA OBROCHTY
z Zakopanego, Zespó∏ BIA¸ODUNAJCANIE z Bia∏ego
Dunajca, ZPiT MA¸E PODLASIE Siemiatycze, KUèNIA
ARTYSTYCZNA Wilanów, ZPiT KOÂCIERZYNA, Kaszubski Zespó∏ Folklorystyczny KREBANE z Brus, ZPiT MALBORK, ZPiT KURPIE Ostro∏´ka, Dzieci´cy Zespó∏ Folklorystyczny CEPELIA POZNA¡, ZPiT ZIEMIA ˚YWIECKA z ˚ywca, ZPiT SOKO¸OWIANIE z Soko∏owa
Podlaskiego, ZPiT GRAJEWIANIE, ZPiT M¸ODY TORU¡,
ZPiT POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, ZPiT UJ S¸OWIANKI, ZTL PER¸A Niemenczyn (Litwa), Zespó∏ PieÊni
i Taƒca OLZA z Czeskiego Cieszyna (Czechy).
* Informacja o wst´pie na widowni´ wkrótce
n OKW
na www.ok.wieliszew.pl!

Współorganizatorzy festiwalu
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„Promyki”
na podium
w Wielkopolsce

Natalia Brukwicz i Jakub Stasiorczyk

fot. Karolina Gmurczyk

8 par Zespo∏u Taƒca Ludowego
„Promyki” reprezentowa∏o Gmin´
Wieliszew w odbywajàcym si´ we
Wronkach w dniach 23–24 paêdziernika
VII Ogólnopolskim Turnieju Taƒców
Polskich „O Wielkopolski Bat”.
Na podium stan´li tym razem nasi
najm∏odsi reprezentanci!
Po ponad dwuletniej przerwie blisko 300 tancerzy reprezentujàcych 20 oÊrodków tanecznych z ca∏ej Polski przyjecha∏o do Wronek, by piel´gnujàc polskie tradycje taneczne, walczyç o najwy˝sze trofeum – Wielkopolski Bat. To
jeden z najwi´kszych konkursów w Polsce, organizowany
przez Wronieckie Centrum Kultury na wysokim poziomie
– w Wielkopolsce nie mog∏o wi´c zabraknàç reprezentantów Gminy Wieliszew. W 5-osobowym jury, oceniajàcym
zmagania tancerzy, zasiad∏ Dariusz Skrzydlewski – s´dzia
konsultant taƒców polskich.Tradycyjnie obok rywalizacji
w taƒcach polskich (krakowiaku, oberku, mazurze i kujawiaku oraz polce) rozegrano równie˝ kategori´ taƒca regionalnego, w której zmagania toczono w taƒcach wielkopolskich.
Z oÊmiu rywalizujàcych we Wronkach „promykowych”
par, najwi´kszy sukces odnieÊli Jakub Stasiorczyk i Nata-

lia Brukwicz, zajmujàc 3. miejsce w najm∏odszej kat. I.To
ledwie drugi turniej w karierze naszych tancerzy, którzy
debiutowali przed miesiàcem w Wieliszewie. Do pó∏fina∏ów tej samej kategorii dotarli Wojtek Typek i Basia ˚aluk oraz Arek Piasecki i Michalina Majewska.
W kat. IIB rywalizowali Adrian Ostaszewski i Ró˝a Jab∏onowska (çwierçfina∏) oraz Piotr ˚aluk i Antonina Baƒkowska (pechowe, 7. miejsce w pó∏finale). W kat. IIIB
na miejscu 8. (pó∏fina∏) zameldowali si´ Kamil Szymaƒski i Paulina Barabasz. W kat. IVB tak˝e do pó∏fina∏u (ponownie pechowe 7. miejsce) dotar∏a para Jagoda Rydelek
i Bartosz Wyl´g∏y. Doskona∏e 6. miejsce, a wi´c w Êcis∏ym
finale, zaj´li w swoim debiucie w kat. VB Julia Leszczyƒska i Wiktor Jakóbczak.To para doÊwiadczonych tancerzy,
wyst´pujàcych dotychczas z innymi partnerami. Wszystn Promyki / OKW
kim gratulujemy!

PRZED NAMI
10.11.2021, godz. 17,
hala sportowa w Wieliszewie
transmisja LIVE: kana∏ OK Wieliszew na www.youtube.com
FESTIWAL

XXI FESTIWAL PIEÂNI
I TA¡CÓW POLSKICH
IM. STANIS¸AWA
MONIUSZKI
Wystàpià: ZPiT „Silesianie”
z Katowic, ZTL „Promyki” z Wieliszewa (szczegóły na str. 10)
Wydarzenie w re˝imie sanitarnym.
INFORMACJA O WST¢PIE NA WIDOWNI¢ WKRÓTCE NA
WW.OK.WIELISZEW.PL!

11.11.2021, godz. 17.30,
koÊció∏ parafialny w Wieliszewie
KONCERT MUZYKI POLSKIEJ Z OKAZJI
103. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSK¢
NIEPODLEG¸OÂCI

„PEJZA˚ POLSKI”
Narodowe Âwi´to NiepodległoÊci to
doskonała okazja do prezentacji dzieł
muzyki polskiej. Zapraszamy
na emocjonalnà muzycznà w´drówk´,
gdzie znaczenie wolnoÊci, tradycji,
nadziei i miłoÊci do ojczyzny ma
przekaz ponadczasowy. Usłyszymy
utwory najwi´kszych polskich
kompozytorów, m.in.: Fryderyka
Chopina, Stanisława Moniuszki,
Michała Kleofasa Ogiƒskiego.
Wystàpià: Aleksandra ˚akiewicz – sopran, Anna Przybysz
– organy, Magdalena Maniewska – obój.

KULTURA

30.10. (sobota), godz. 18
06.11. (sobota), godz. 18
Sala Koncertowa im. K. Klenczona w Wieliszewie
Bilety 30 zł w kasie GCK w Łajskach oraz na www.ok.wieliszew.pl
SPEKTAKL TEATRU MUZYCZNEGO
POD PRETEKSTEM

„UDERZ W STÓ¸, A RODZINA SI¢ ODEZWIE”
Działajàcy pod skrzydłami OÊrodka Kultury w Wieliszewie młodzi,
zdolni, pi´kni… powracajà po wakacyjnej przerwie, by daç szans´
wszystkim tym, którzy nie widzieli jeszcze ich najnowszej produkcji
– historii o tym, jak łatwo skłóciç brata, ˝on´, szwagra i teÊcia.
Głowa rodu, emerytowany wojskowy Marian Cegielski, decyduje
si´ sprzedaç dom. A ka˝de z dorosłych ju˝ dzieci ch´tnie
przygarn´łoby dla siebie cz´Êç tej niemałej kasy. Kto znajdzie
najlepszego kupca? Przekonamy si´ w akompaniamencie
rodzimych przebojów koƒcówki XX wieku!
Re˝yseria i choreografia: Karina Warnel-˚akowska
Scenariusz: Natalia Bazela i Daria Czerwiƒska
Prowadzenie muzyczne: Magda Redo
Wyst´pujà: Agnieszka Kruczek, Andrzej Pawlik, Michał Łobejko,
Marcin Jarosz, Karina Warnel-˚akowska, Aleksander Gniadek,
Dominika Bisialska, Paulina Gadziała, Krzysztof Suchecki, Adrian
Haraburda, Adrianna Pepel
Spektakl dla osób powy˝ej 16 roku ˝ycia!
Wydarzenie w re˝imie sanitarnym – limit miejsc, obowiàzek
zasłaniania ust i nosa.
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Dzieƒ Edukacji Narodowej
W Dniu Edukacji Narodowej
14 paêdziernika uhonorowano
dyrektorów, nauczycieli oraz
pracowników administracji i obs∏ugi
placówek oÊwiatowych Gminy
Wieliszew.
W uroczystych obchodach, zorganizowanych w Sali Koncertowej im. Krzysztofa Klenczona, wzi´∏o udzia∏ blisko 190
osób. Wójt Pawe∏ Kownacki wraz z Przewodniczàcym Rady
Gminy Wieliszew Marcinem Fabisiakiem i Dyrektorem Centrum Us∏ug Wspólnych Jerzym Iwaƒskim wr´czyli pamiàtkowe dyplomy dyrektorom publicznych i niepublicznych placówek oÊwiatowych. Nast´pnie ka˝dy z dyrektorów wyró˝ni∏ pracowników ze swojej placówki. Na zakoƒczenie
goÊcie wys∏uchali koncertu smyczkowego kwartetu THE
STRINGS.
n

Przedszkole Samorzàdowe nr 1 w Wieliszewie
14 paêdziernika 2021 roku w Przedszkolu Samorzàdowym
nr 1 w Wieliszewie od rana da∏o si´ wyczuç wyjàtkowe poruszenie. Pi´knie udekorowane sale, dzieci ubrane na galowo to tylko wst´p do kolejnych wydarzeƒ tego dnia. Dzieci
z grupy „Rybki” wraz ze swoimi wychowawczyniami przygotowa∏y specjalny wyst´p dla wszystkich pracowników.
Wiersze, piosenki, ˝yczenia oraz w∏asnor´cznie wykonane papierowe tulipany stworzy∏y wspania∏e podzi´kowanie za codziennà trosk´, oddanie i ˝yczliwoÊç. Dzieci za przygotowanà ciekawà cz´Êç artystycznà zosta∏y nagrodzone gromkimi
brawami. ˚yczenia zadowolenia z pracy, cierpliwoÊci, zdrowia oraz sukcesów oraz podzi´kowania za prac´, zaanga˝owanie, kreatywnoÊç i serdecznoÊç od Pani Dyrektor Anny Liberackiej oraz Pani wicedyrektor Anny Budniak skierowane do grona pedagogicznego i niepedagogicznego doda∏y si∏
do podejmowania kolejnych wyzwaƒ w szeroko rozumianym
oddaniu si´ pracy w przedszkolu, poniewa˝ Dzieƒ Edukacji
Narodowej to Êwi´to wszystkich osób oÊwiaty, którzy odda-

jà ca∏e swoje serce, aby dzieci w przedszkolu czu∏y si´ bezpiecznie, dobrze, a tak˝e mia∏y mo˝liwoÊç zaprezentowania
swoich zdolnoÊci artystycznych. UroczystoÊç d∏ugo pozostan Marta Wróbel
nie w naszej pami´ci.

Młodzi wieliszewianie tworzà radio

Dzieƒ GłoÊnego Czytania
Ogólnopolski Dzieƒ G∏oÊnego Czytania – obchodzony jest
29 wrzeÊnia. Z tej okazji w naszej szkole zorganizowana zosta∏a akcja g∏oÊnego czytania dla uczniów ca∏ej spo∏ecznoÊci szkolnej oraz grup przedszkolnych.
W akcji wzi´li udzia∏ zaproszeni goÊcie – wójt gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki, proboszcz wieliszewskiej Parafii im.
Przemienienia Paƒskiego – Jaros∏aw Mazurek, Ewa Skonieczna oraz wielu nauczycieli. Tego dnia w szkole goÊci∏y s∏u˝by mundurowe w osobie stra˝aka – ¸ukasza Mi´tka który
zaprezentowa∏ ksià˝eczk´ Czes∏awa Janczarskiego „Jak Wojtek zosta∏ stra˝akiem”.
W klasach IV–VIII uczniowie rozpoczynali swoje lekcje
czytaniem lektur, fragmentów ksià˝ek, bez wzgl´du na to,
czy dana lekcja to matematyka czy plastyka.
Dzieƒ G∏oÊnego Czytania up∏ynà∏ w mi∏ej i radosnej atmosferze, uczniowie z zaciekawieniem wys∏uchali wszystkich
tekstów. Mamy nadzieje, ˝e ta akcja zach´ci uczniów i ich
rodziców do cz´stego wspólnego czytania.
Dzi´kujemy serdecznie wszystkim goÊciom i nauczycielom
n Irena Jacenko, bibliotekarz szkolny
za zaanga˝owanie.
SP1 im. Tadeusza KoÊciuszki w Wieliszewie

Dzi´ki realizacji projektu „Nowa forma informacji – medium internetowe” m∏odzie˝ z terenu naszej gminy
uczestniczy w warsztatach dziennikarskich, przygotowujàc
si´ do tworzenia internetowego radia.
Pod okiem Katarzyny Dydo-Ros∏oƒ, znanej z audycji
Czwórki Polskiego Radia, m∏odzi uczà si´ tworzenia scenariusza programu, rozpisywania zegara audycji radiowej,
przygotowania felietonu, prowadzenia wywiadu. Warsztaty niosà ze sobà tak˝e mo˝liwoÊç rozwoju osobistego poprzez pokonywanie l´ków i rozbudzanie kreatywnoÊci oraz
wspieranie poczucia w∏asnej wartoÊci.
Kompetencje techniczne w obs∏udze studia radiowego,
które powsta∏o przy Urz´dzie Gminy Wieliszew, uczestni-

cy nabywajà dzi´ki instrukta˝owi Macieja Krawczyka, prowadzàcego youtube’owy kana∏ Footroll.
Warsztaty prowadziç majà do stworzenia lokalnej stacji radiowej, w której m∏odzie˝ ze szkó∏ z terenu gminy Wieliszew b´dzie przygotowywa∏a, nagrywa∏a i prowadzi∏a audycje poÊwi´cone bie˝àcym tematom lokalnym, informowa∏a o ciekawych miejscach, które warto odwiedziç,
o wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Materia∏em
do przygotowania audycji staje si´ okolica – przyroda i zabytki, dlatego w niedziel´ 7 listopada planowana jest wycieczka ze zwiedzaniem gmin Jab∏onna, Serock i Dàbrówka. Projekt trwa do koƒca listopada br.
n Agnieszka Brzeziƒska-Braƒska

Operacja 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.
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Jesienny Dzieƒ Sportu
LOWE…
i nie o miłoÊç tu chodzi,
a o edukacj´ dorosłych

Rada Rodziców wspólnie z dyrektor Magdalenà Penkalskà
i nauczycielami zorganizowa∏a jesienne spotkanie integracyjne, do∏àczajàc do uczestników Pó∏maratonu Zegrzyƒskiego, dzi´ki czemu prze˝yliÊmy wiele niezapomnianych
chwil rywalizacji oraz ciekawych zmagaƒ sportowych.
Punktualnie o godzinie 10:00 ruszy∏ wspólny bieg rodziców, uczniów i nauczycieli wzd∏u˝ terenu naszej szko∏y. SkorzystaliÊmy te˝ z terenu Parku Âwi´tojaƒskiego, gdzie zmagania sportowe by∏y przygotowane dla klas IV–VIII. Dla
najm∏odszych uczniów zorganizowano konkurencje sportowe z udzia∏em rodziców i nauczycieli: robienie pompek
na czas, tor przeszkód, skoki w workach, przeciàganie liny itp. Dzieci ch´tnie korzysta∏y z malowania twarzy i skakania na dmuchanym zamku.
Po zmaganiach sportowych uczniowie otrzymywali pamiàtkowe medale oraz s∏odkoÊci. Nie zabrak∏o czasu na odpoczynek, zjedzenie czegoÊ ciep∏ego lub s∏odkiego czy roz-

wszystkie fot. Darek Âlusarski

2 paêdziernika 2021 roku nie up∏ynà∏
w Szkole Podstawowej nr 1 w
Wieliszewie pod znakiem nudy.
Okrzykni´ty zosta∏ „Jesiennym Dniem
Sportu” i dostarczy∏ wielu mi∏ych
niespodzianek.

grzanie si´ ciep∏à herbatà. Ch´tni mogli stanàç przy ognisku, upiec sobie kie∏bask´ i porozmawiaç. Czas minà∏ szybko, a na twarzach tych m∏odszych, jak i starszych nierzadko goÊci∏ uÊmiech.
Ten wyjàtkowy dzieƒ udowodni∏, jak du˝à rol´ w ˝yciu
cz∏owieka odgrywa sport i dobra zabawa. Bardzo dzi´kujemy wszystkim za pomoc w przygotowaniu imprezy,
w szczególnoÊci Panu Wójtowi Paw∏owi Kownackiemu, dzi´ki któremu uczniowie otrzymali medale i mieli mo˝liwoÊç
poskakaç na dmuchaƒcu, Dyrektor Magdalenie Penkalskiej, Dyrektor Ewie Misztal, Radzie Pedagogicznej
i wszystkim nauczycielom – za poÊwi´cony czas i zaanga˝owanie. Czekamy z niecierpliwoÊcià na kolejne takie akcje, bo uczniowie zapowiadali, ˝e ch´tnie wezmà w nich
n SP Wieliszew
udzia∏.

w niewielkim stopniu przyczyniç si´ do pomocy chorym
n PS Janówek
dzieciom.

Uroczyste Êlubowanie klas pierwszych
W Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Paw∏a II w Wieliszewie 13 paêdziernika odby∏o si´ uroczyste Êlubowanie klas
pierwszych. Pierwszoklasistami zosta∏o 42 uczniów z dwóch
klas. Podczas uroczystoÊci przedstawili oni swój
recytatorsko-muzyczny program artystyczny, przyj´li
˝yczenia powodzenia od starszych kolegów, pana dyrektora

Szko∏a Podstawowa nr 1 im. T. KoÊciuszki w Wieliszewie realizuje projekt „LOWE – Lokalne OÊrodki Wiedzy i Edukacji”, którego celem jest aktywizowanie doros∏ych i spo∏ecznoÊci 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.
Z wielkimi obawami czekaliÊmy na start pierwszych kursów
i szkoleƒ. Jednak zainteresowanie i udzia∏ w nich mieszkaƒców
przeros∏y nasze oczekiwania.

W TRAKCIE REALIZACJI SÑ:
• Kurs j´zyka angielskiego
• Kurs j´zyka hiszpaƒskiego
• Nordic walking („kijki”)
• Slavica dance

ODBYŁY SI¢ RÓWNIE˚
wyjazdy do kina, teatru i zwiedzanie Sandomierza.

PRZED NAMI:

Pi˝amowo…
19 paêdziernika Przedszkole Samorzàdowe w Janówku
Pierwszym wzi´∏o udzia∏ w ogólnopolskiej akcji „Dzieƒ Pi˝amy” fundacji „Gdy Liczy si´ Czas”.
Dlaczego pi˝ama? Ka˝dy przedszkolak ju˝ wie, ˝e pi˝ama to nie tylko strój Êpiocha, ale równie˝ chorego dziecka, dla którego to strój codzienny. Dlatego postanowiliÊmy sp´dziç ten dzieƒ w pi˝amach, by przes∏aç du˝o dobrych myÊli i przeprowadziç zbiórk´ pieni´˝nà oraz zaj´cia
o tematyce prozdrowotnej. Za∏o˝enie pi˝amy symbolizowa∏o wsparcie osób przebywajàcych w szpitalu. Od rana
przedszkole wype∏nia∏o si´ dzieçmi i nauczycielami w pi˝amach i szlafrokach. Cieszymy si´, ˝e mogliÊmy choç

Dysponujesz czasem? Chcesz zdobyç nowe
umiej´tnoÊci? Chcesz sp´dziç d∏ugie, jesienne zimowe
wieczory w towarzystwie innych? Chcesz nawiàzaç
nowe znajomoÊci? Nie zwlekaj! Zapraszamy!

Miros∏awa Sieradzkiego, pana dyrektora Centrum Us∏ug
Wspólnych Jerzego Iwaƒskiego, od ksi´dza Micha∏a
Wydryszka oraz Rady Rodziców. Wszyscy do∏àczamy si´ do
˝yczeƒ ogromnej radoÊci z nauki oraz wielu sukcesów na
kolejnym – tym razem uczniowskim etapie ˝ycia !
n B.P.

• Oswoiç potwora, czyli komputer (nie tylko) dla seniora – zaj´cia ruszajà 6 listopada w SP nr 2, jeszcze sà miejsca
• Joga (zaj´cia ruszà w po∏owie listopada, brak miejsc)
• Kurs j´zyka rosyjskiego (zapisy trwajà)
• Kurs j´zyka niemieckiego (zapisy trwajà)
• Warsztaty florystyczne i kulturalne
• Kolejne wyjazdy turystyczne i kulturalne (b´dziemy na bie˝àco informowali o tych wydarzeniach)
• Warsztaty psychologiczne dla rodziców
(„Jak ogarnàç nastolatka” – 24 XI, godz. 18;
„Zaburzenia depresyjne i l´kowe dzieci i m∏odzie˝y – co
Rodzic wiedzieç powinien” – czekamy na potwierdzenie
terminu przez prowadzàcych; na obu dysponujemy jeszcze
miejscami)
Dokumenty do udzia∏u w projekcie na stronie internetowej
szko∏y w zak∏adce „LOWE – Lokalne OÊrodki Wiedzy i Edukacji, a wi´cej informacji na Facebooku- LOWE Wieliszew – Lokalne OÊrodki Wiedzy i Edukacji.
n Jacek Banaszek, koordynator projektu
kondolencje

„Czas jest najlepszym lekarzem na smutek, a wspomnieƒ
nikt nam nie odbierze, zawsze b´dà z nami”

Kole˝ance Joannie Twardo
wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia
z powodu Êmierci T A T Y
sk∏adajà
dyrekcja, nauczyciele i pracownicy
Szko∏y Podstawowej nr 1 im. T. KoÊciuszki w Wieliszewie.

wieliszewska | www.wieliszew.pl | 2 8 paêdziernika 2 0 2 1
gazetaw

14 S P O R T

Zwyci´stwo
nad Balatonem
Pierwsze historyczne zwyci´stwo Polki w presti˝owym NN
Ultrabalaton na dystansie 216 km i do tego rekord trasy
wÊród kobiet od 2 paêdziernika nale˝y do znakomitej biegaczki Patrycji Bereznowskiej. Udzia∏ w wyÊcigu dooko∏a Balatonu na W´grzech okaza∏ si´ rewan˝em za 2020 rok, kiedy nasza ultramaratonka pomimo wszelkich staraƒ zaj´∏a
w tej presti˝owej imprezie drugie miejsce. Ambitna wieliszewianka tym razem celowa∏a w zwyci´stwo i wspólnie ze
swoja wspomagajàcà ekipà wyciàgn´∏a wnioski i zastosowa∏a nowà, lepszà strategi´, która pozwoli∏a jej skoƒczyç bieg
n AS
w 21:36:27. Wielkie gratulacje.

Gminny Turniej Szachowy w Skrzeszewie
5 paêdziernika w Szkole Podstawowej w Skrzeszewie odby∏y si´ rozgrywki Gminnego Turnieju Szachowego w grze
dru˝ynowej. Do zawodów przystàpili uczniowie ze szkó∏
w Skrzeszewie i Wieliszewie. Uczniowie rozegrali partie
z podzia∏em na wiek: klasy 4–6 i 7–8.
W oby dwu kategoriach zwyci´˝yli uczniowie Szko∏y Podstawowej im. Kornela Makuszyƒskiego w Skrzeszewie.

Na najwy˝szym stopniu podium stan´∏y dru˝yny w sk∏adzie:
Klasy 4–6: So∏dan Tymoteusz, Matanowski Jakub, Demianiuk Maja, Danowski Filip
Klasy 7–8: Puchala Filip, Puchala Maja, Smoliƒski Bartosz
Malka Franciszek
n Katarzyna Obidziƒska, Magdalena Skrzypiƒska

Tor CTiF ze złomu
Uda∏o si´. Rezolutna M∏odzie˝owa Dru˝yna
Po˝arnicza z OSP Wieliszew skompletowa∏a
w∏aÊnie wszystkie przyrzàdy do toru CTiF,
na którym b´dzie mog∏a efektywnie trenowaç
przed ogólnopolskimi zawodami
sportowo-stra˝ackimi.
W wakacje druhowie w∏asnymi si∏ami postanowili zebraç 20 000 z∏otych, by wybudowaç miejsce do çwiczeƒ.
Roznosili ulotki, oferujàc odbiór z∏omu, który potem sprzedawali.
Najwi´kszà aktywnoÊcià w tym przedsi´wzi´ciu wykazali si´: Julia Fabianowicz, Oskar Jasnosz, Norbert
Drewnik, Adam Zwoliƒski oraz Oliwia Drewnik. n AS

˚eglarscy mistrzowie Polski
Dwaj ch∏opcy mieszkajàcy w Skrzeszewie – Piotr Cendrowski (r. 2005) i Miko∏aj So∏dan (r. 2008) zdominowali ˝eglarskà klas´ cadet w tym roku.
Za∏oga z klubu MOS Dwójka Warszawa Cendrowski – So∏dan od kilku lat znajduje si´ w czo∏ówce ˝eglarskiej klasy cadet, ale w 2021 roku pokazali, ˝e sà najlepsi w Polsce. Najpierw w lipcu w Pucku ch∏opcy wygrali mistrzostwa Polski w sprincie, a potem we wrzeÊniu w Krynicy
Morskiej zwyci´˝yli w Pucharze Polski. Trenujàca na co
dzieƒ na Jeziorze Zegrzyƒskim oraz w Warszawie za∏oga
pojecha∏a równie˝ na mistrzostwa Êwiata do W∏och. W regatach Cadet World Chamionship Riva del Garda 2021
ch∏opcy zaj´li 13. miejsce. Trenerami zawodników sà Anna Golec oraz Krzystof Ligowski z klubu MOS Dwójka Warszawa.
Miko∏aj chodzi do VII klasy Szko∏y Podstawowej
w Skrzeszewie i uprawia jeszcze pi∏k´ no˝nà w „Mewie”
Krubin, a Piotrek Cendrowski uczy si´ w szkole Êredniej
n MS
w Warszawie.
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