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Kolej Plus – nowe przeprawy w Gminie Wieliszew 
2222  lliissttooppaaddaa  ooddbbyy∏∏aa  ssii´́  nnaaddzzwwyycczzaajjnnaa
sseessjjaa  RRaaddyy  GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww,,  ppooddcczzaass
kkttóórreejj  ppooddjj´́ttoo  uucchhwwaa∏∏´́  ww sspprraawwiiee
wwyyrraa˝̋eenniiaa  zzggooddyy  nnaa zzaawwaarrcciiee  pprrzzeezz
GGmmiinn´́  WWiieelliisszzeeww  uummoowwyy
oo ppaarrttnneerrssttwwiiee  ww pprroojjeekkcciiee  ppnn..::
„„BBuuddoowwaa  lliinniiii  kkoolleejjoowweejj  ZZeeggrrzzee
–– PPrrzzaassnnyysszz””  jjaakkoo  rreeaalliizzaaccjjaa  sszzllaakkuu
„„KKoolleeii  PPóó∏∏nnooccnneeggoo  MMaazzoowwsszzaa””
ww rraammaacchh  pprrooggrraammuu  UUzzuuppee∏∏nniiaanniiaa
LLookkaallnneejj  ii RReeggiioonnaallnneejj  IInnffrraassttrruukkttuurryy
KKoolleejjoowweejj  –– KKoolleejj  ++  ddoo 22002288  rrookkuu..  

Chwil´ póêniej w siedzibie Urz´du Marsza∏kowskiego przed-
stawiciele samorzàdów z terenu pó∏nocnego Mazowsza,
w tym Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki, podpisali
z Gminà Serock umow´ o wspó∏pracy partnerskiej w celu
realizacji przedsi´wzi´cia zwiàzanego z budowà linii kole-
jowej Zegrze –Przasnysz, która ma szans´ powstaç w ramach

rzàdowego programu Kolej Plus. Dzi´ki podpisanej umowie
Gmina Wieliszew zyska bezkolizyjne przeprawy kolejowe
w Wieliszewie i w Micha∏owie-Reginowie.

Kolej Pó∏nocnego Mazowsza to 70 km torów, kilka stacji
oraz przeprawa mostowa na Narwi. Koszt inwestycji szaco-
wany jest na 1,5 mld z∏otych. Minimalny wk∏ad w∏asny sa-

morzàdów okreÊlono na poziomie 225 mln z∏. Pozosta∏a kwo-
ta to dofinansowanie z programu Kolej+. Dzi´ki po∏àczeniu
zostanie usprawniona komunikacja w pó∏nocnej cz´Êci Ma-
zowsza, a jeÊli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowa li-
nia b´dzie gotowa w 2028 roku.
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EVENIO to bezp∏atna aplikacja przeznaczona do szybkiej
i prostej komunikacji mieszkaƒców z Urz´dem Gminy
Wieliszew, dost´pna dla systemów Android i iOS. Mo˝na
pobraç jà ze sklepu Google Play lub AppStore.

Dzi´ki aplikacji mieszkaƒcy mogà otrzymywaç powiadomienia o odbio-
rze Êmieci, zg∏osiç pracownikom urz´du niebezpiecznà sytuacj´ lub awa-
ri´, a tak˝e otrzymywaç komunikaty „push” z najÊwie˝szymi informacja-
mi z ˝ycia gminy w czterech g∏ównych kategoriach: 

ZZaacchh´́ccaammyy  sseerrddeecczznniiee  ddoo ppoobbiieerraanniiaa  EEVVEENNIIOO

• BEZPIECZE¡STWO • DROGI I KOMUNIKACJA • ODBIÓR ODPADÓW 
(z 12 szczegółowymi podkategoriami) 

• GMINA WIELISZEW
(w tym podkategorie: Informacje gminne, 

kultura i sport)

BBààddêê  nnaa  bbiiee˝̋ààccoo  zz  EEVVEENNIIOO

OOccaalliiçç  oodd zzaappoommnniieenniiaa
–– ooffiiaarryy  zzaaggłłaaddyy
ww OOllsszzeewwnniiccyy  NNoowweejj
ii KKrruubbiinniiee
W lesie na granicy Krubina i Olszewnicy Starej w po-
∏owie listopada stan´∏y dwie drewniane macewy, któ-
re upami´tniajà ̊ ydów i Romów – ofiary mordu z obo-
zu w Pomiechówku. W tym miejscu w czasie wojny
zgin´∏o oko∏o 120 Romów i ˚ydów. W wydarzeniu
uczestniczy∏ Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki,
przedstawiciel Fundacji Zapomniane, so∏tys Krubina
Leszek Wójcik wraz z cz∏onkami rady so∏eckiej Dariu-
szem Liwskim i Arturem Sierawskim. 
Mogi∏´ uda∏o si´ odnaleêç dzi´ki relacji Êwiadka tamtych
wydarzeƒ – mieszkaƒca Olszewnicy Nowej, z którym histo-
ryk Artur Sierawski spotka∏ si´ rok temu przy okazji zbie-
rania materia∏ów do swojej ksià˝ki.W dalszych dzia∏aniach
pana Artura wspar∏a Fundacja Zapomniane, która zajmu-
je si´ takimi sprawami. Po przeprowadzonych badaniach
i analizach uda∏o si´ potwierdziç, ˝e w tym miejscu znajdu-

jà si´ dwie zbiorowe mogi∏y, w których le˝à zarówno kobie-
ty, m´˝czyêni, jak i dzieci.

Lokalne w∏adze zapewniajà: „W grudniu chcemy, by ca-
∏a dokumentacja przygotowywana przez Artura Sierawskie-
go wraz z relacjà Êwiadka poÊwiadczonà przez gmin´ trafi-
∏a do Wojewody Mazowieckiego, by ten móg∏ wpisaç to miej-
sce na list´ grobów wojennych.”.

Na poczàtku 2022 roku odb´dzie si´ spotkanie przedsta-
wicieli wojewody, lokalnych w∏adz, IPN, by w odpowiedni spo-
sób upami´tniç to miejsce. Swoje wsparcie zadeklarowa∏ wójt
Pawel Kownacki, Pe∏nomocnik Wojewody Mazowieckiego
do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, So∏ectwo
Krubin, Wieliszewski Klub Historyczny oraz Fundacja Zapo-
mniane. Wójt gminy deklaruje równie˝, ˝e wraz z fundacjà
na bazie tych tragicznych doÊwiadczeƒ II wojny Êwiatowej b´-
dzie chcia∏ przeprowadziç cykl spotkaƒ z mieszkaƒcami gmi-
ny, by historia ofiary tych osób nie zosta∏a zapomniana. nn



Na czas polowaƒ lasy nie sà wy∏àczane z u˝ytkowania spa-
cerowiczów, dlatego warto zachowaç ostro˝noÊç i zwracaç
szczególnà uwag´ na towarzyszàce nam czworonogi, które
muszà byç na smyczy. Cz∏onkowie kó∏ ∏owieckich ustawia-
jà tablice informacyjne o polowaniach, ale nie robià tego
przy ka˝dej drodze.

Ka˝dy cz∏onek ko∏a ∏owieckiego jest wyszkolony, zna te-
ren i zazwyczaj dostosowuje si´ do ruchu w lesie. MyÊliwi
korzystajà z regulaminu, który rygorystycznie okreÊla zasa-
dy polowania i zapewnienia bezpieczeƒstwa ludziom.

MMIIEESSZZKKAA¡¡CCUU,,  MMOO˚̊EESSZZ  WWYYRRAAZZIICC  SSWWÓÓJJ  SSPPRRZZEECCIIWW
Ka˝dy w∏aÊciciel, b´dàcy osobà fizycznà albo u˝ytkownik
wieczysty nieruchomoÊci, która wchodzi w sk∏ad obwodu ∏o-
wieckiego, mo˝e z∏o˝yç pisemne oÊwiadczenie o zakazie wy-
konywania polowania na tym terenie. Jest to mo˝liwe
od 2018 roku, kiedy ustawodawca nowelizacjà prawa ∏owiec-
kiego, realizujàc wytyczne Trybuna∏u Konstytucyjnego,
wprowadzi∏ nowe narz´dzia, które pozwalajà posiadaczom
i u˝ytkownikom gruntów mieç wp∏yw na prowadzenie na ich
terenie polowaƒ.

GGddzziiee  zzłłoo˝̋yyçç  ooÊÊwwiiaaddcczzeenniiee??
OÊwiadczenie mo˝na z∏o˝yç w dowolnym momencie, jest
wa˝ne od dnia nast´pnego po z∏o˝eniu (jeÊli to nie staro-
sta jest organem wydzier˝awiajàcym dany obwód ∏owiec-
ki, on sam przeka˝e ju˝ oÊwiadczenie do w∏aÊciwego dyrek-
tora Lasów Paƒstwowych lub do Ministerstwa Ârodowiska).

Przy sk∏adaniu oÊwiadczenia musi zostaç potwierdzona
autentycznoÊç podpisu osoby sk∏adajàcej oÊwiadczenie. Mo˝-

na to zrobiç, stawiajàc si´ osobiÊcie w urz´dzie z dowodem
osobistym i wtedy urz´dnik bezp∏atnie poÊwiadczy to˝sa-
moÊç lub mo˝na treÊç oÊwiadczenia podpisaç przy notariu-
szu (koszt oko∏o 25 z∏otych), wtedy wystarczy wys∏aç listem
poleconym oÊwiadczenie wraz z notarialnym poÊwiadcze-
niem podpisu.

Warto jednak pami´taç, ˝e konsekwencjà wy∏àczenia na-
szego terenu z obwodu ∏owieckiego jest automatyczna utra-
ta prawa do uzyskania odszkodowania za powsta∏e na tym
terenie szkody wyrzàdzone w uprawach i p∏odach rolnych
przez dziki, ∏osie, sarny, jelenie. Z∏o˝enie oÊwiadczenia nie
oznacza ca∏kowitego wy∏àczenia z obwodu ∏owieckiego. Nie-
ruchomoÊç i grunty pozostajà nadal w tym obwodzie, nie
mo˝na jednak wtedy wykonywaç samego polowania. MyÊli-
wi mogà nadal wchodziç na ten teren i na przyk∏ad wysy-
pywaç pasz´ dla zwierzàt. OÊwiadczenia nie mo˝na cofnàç
do koƒca marca danego roku, czyli w trakcie trwania ∏owiec-
kiego roku gospodarczego.

HHAARRMMOONNOOGGRRAAMMYY  PPOOLLOOWWAA¡¡  NNAA  TTEERREENNIIEE  GGMMIINNYY  WWIIEELLIISSZZEEWW  
• KOŁO ŁOWIECKIE NR 22 DZIK SEZON 2021/2022

Daty: 6.11.2021, 28.11.2021, 5.12.2021, 12.12.2021, 18.12.2021,
2.01.2022, 9.01.2022 | Miejsce: Janówek, Góra, Topolina, Olszewnica, 
Sikory, Kałuszyn, Krubin | Godziny: 8:00–15:00 

• KOŁO ŁOWIECKIE NR 166 ŁOÂ SEZON 2021/2022
Daty: 7.11.2021 – Hubertowskie Wyspy Podd´bie – teren od zapory 
w D´bem do ropociàgu – od godz. 8:00. 
16.01.2022 – Hubertowskie Wyspy Podd´bie, Las Poniatów – od godz. 8:00

• KOŁO ŁOWIECKIE IM. TRADYCJI ŁOWIECKIEJ SEZON 2021/2022
Daty: 18.12.2021, 8.01.2022 – Las Poniatów – od godz. 8:00

nn AS
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BByy  ˝̋yyłłoo  ssii´́  bbeezzppiieecczznniieejj  
WW wwiieelliisszzeewwsskkiieejj  ssaallii  iimm..  KKrrzzyysszzttooffaa  KKlleenncczzoonnaa
2288 ppaaêêddzziieerrnniikkaa  zz uuddzziiaa∏∏eemm  ppoolliiccjjii,,  ww∏∏aaddzz  llookkaallnnyycchh
ii mmiieesszzkkaaƒƒccóóww  ooddbbyy∏∏aa  ssii´́  ddeebbaattaa  ssppoo∏∏eecczznnaa,,  kkttóórraa  mmiiaa∏∏aa
nnaa cceelluu  ppoozznnaanniiee  ppoottrrzzeebb  ii oocczzeekkiiwwaaƒƒ  mmiieesszzkkaaƒƒccóóww
ww zzaakkrreessiiee  ppoopprraawwyy  bbeezzppiieecczzeeƒƒssttwwaa..  

Podczas spotkania poruszano problemy zdiagnozowane przede wszystkim na podstawie „Kra-
jowej Mapy Zagro˝eƒ Bezpieczeƒstwa”. Ta wymiana informacji mi´dzy s∏u˝bami a miesz-
kaƒcami na pewno w jakimÊ stopniu przyczyni si´ do wypracowania wspólnych metod eli-
minowania zagro˝eƒ.

G∏ównym tematem spotkania, który cz´sto pojawia si´ na wirtualnej mapie, jest realny
problem dotyczàcy przekraczania pr´dkoÊci na ulicy Nowodworskiej w Skrzeszewie.

Miejmy nadziej´, ˝e kolejne zasygnalizowanie problemu przyczyni si´ do poprawy bez-
pieczeƒstwa na tym terenie. nn

W wyniku tych spotkaƒ powsta∏a Krajowa
Mapa Zagro˝eƒ Bezpieczeƒstwa, która
obejmuje swoim zasi´giem ca∏à Polsk´. Za-
pewnia mieszkaƒcom ∏atwiejszy kontakt
ze s∏u˝bami odpowiedzialnymi za bezpie-
czeƒstwo. Dzi´ki temu narz´dziu mogà oni
∏atwo i anonimowo zg∏osiç sytuacje w swo-
im otoczeniu, które uwa˝ajà za niebez-
pieczne.

Krajowa Mapa Zagro˝eƒ Bezpieczeƒ-
stwa to interaktywne narz´dzie, dzi´ki któ-
remu mo˝na zapoznaç si´ z najwa˝niejszy-
mi informacjami dotyczàcymi bezpieczeƒ-
stwa i zagro˝eƒ w danej lokalizacji. Mapa
pomaga równie˝ wskazaç miejsca, na któ-
re lokalne s∏u˝by powinny zwróciç szcze-
gólnà uwag´. Policja weryfikuje sygna∏y
o zagro˝eniach, a jeÊli informacje oka˝à si´
prawdziwe, podejmuje odpowiednie dzia-
∏ania.

Obywatele najcz´Êciej zg∏aszajà zagro-
˝enia, które sà najbardziej ucià˝liwe w ich
miejscu zamieszkania – m.in.: nieprawid∏o-
we parkowanie, przekraczanie dozwolonej
pr´dkoÊci, spo˝ywanie alkoholu w miej-

scach niedozwolonych, nie-
w∏aÊciwa infrastruktura drogowa, u˝ywa-
nie Êrodków odurzajàcych czy z∏a organi-
zacja ruchu drogowego. Policjanci po po-
twierdzeniu zg∏oszenia realnie pomagajà
w rozwiàzaniu problemu. Na przyk∏ad
w sytuacji stwierdzenia z∏ej organizacji ru-
chu, która zagra˝a bezpieczeƒstwu, wyst´-
pujà do zarzàdcy drogi o zmian´ organiza-
cji ruchu w tym miejscu.

Mapa jest tak˝e narz´dziem pomocni-
czym przy przywracaniu cz´Êci zlikwido-
wanych posterunków Policji. To swoista
platforma wymiany informacji, przy pomo-
cy której obywatel, w trosce o wspólne bez-
pieczeƒstwo, dzieli si´ z Policjà informa-
cjami o potencjalnych zagro˝eniach. Na-
tomiast pami´tajmy, ˝e w przypadku
pilnych spraw takich jak zagro˝enie ̋ ycia
lub zdrowia nale˝y zawsze dzwoniç na nu-
mer alarmowy 112 lub 997.

Krajowa Mapa Zagro˝eƒ Bezpieczeƒ-
stwa dost´pna jest w serwisie www.poli-
cja.pl oraz w aplikacji mobilnej „Geopor-
talMobile”. nn xx

MMIIEESSZZKKAA¡¡CCUU,,  MMAASSZZ  WWPPŁŁYYWW  NNAA SSWWOOJJEE  BBEEZZPPIIEECCZZEE¡¡SSTTWWOO!!  
CCzzyymm  jjeesstt  KKrraajjoowwaa  MMaappaa  ZZaaggrroo˝̋eeƒƒ  BBeezzppiieecczzeeƒƒssttwwaa??

UUwwaaggaa!!  PPoolloowwaanniiee
SSeezzoonn  jjeessiieennnnyy  ttoo  cczzaass  ppoolloowwaaƒƒ  ii tteenn  ww∏∏aaÊÊnniiee  rroozzppoocczzàà∏∏  ssii´́  wwrraazz  zz kkooƒƒcceemm
ppaaêêddzziieerrnniikkaa  ww llaassaacchh  NNaaddlleeÊÊnniiccttwwaa  JJaabb∏∏oonnnnaa,,  cczzyyllii  rróówwnniiee˝̋  ttyycchh,,  kkttóórree  zznnaajjdduujjàà
ssii´́  nnaa tteerreenniiee  nnaasszzeejj  ggmmiinnyy..  LLookkaallnnee  kkoo∏∏aa  ∏∏oowwiieecckkiiee  pprrzzeeddssttaawwii∏∏yy  hhaarrmmoonnooggrraammyy
ppoolloowwaaƒƒ  zzbbiioorroowwyycchh,,  ppoolloowwaaƒƒ  ssaanniittaarrnnyycchh  oorraazz  ÊÊwwiiààtteecczznnoo--nnoowwoorroocczznnyycchh..  

Krajowa Mapa Zagro˝eƒ Bezpieczeƒstwa to interaktywne
rozwiàzanie opracowane m.in. przy udziale obywateli. Podczas
konsultacji spo∏ecznych wskazywali oni swoje oczekiwania
i potrzeby w zakresie poprawy poczucia bezpieczeƒstwa.



4 ÂWIÑTECZNIE gazetawwiieelliisszzeewwsskkaa  ||  wwwwww..wwiieelliisszzeeww..ppll  || 25 listopada 2021

NNiieessppee∏∏nnaa  ttyyddzziieeƒƒ  pprrzzeedd
110033.. OObbcchhooddaammii
NNaarrooddoowweeggoo  ÂÂwwii´́ttaa
NNiieeppooddlleegg∏∏ooÊÊccii
–– 44 lliissttooppaaddaa  sswwoojjee 110022
uurrooddzziinnyy  ÊÊwwii´́ttoowwaa∏∏
nniieezzwwyykk∏∏yy  jjuubbiillaatt,,
HHoonnoorroowwyy  OObbyywwaatteell
GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww  –– ggeenn..
SSttaanniiss∏∏aaww
MMaannddyykkoowwsskkii..  
Z ˝yczeniami w imieniu Wójta Paw∏a Kow-
nackiego odwiedzi∏a go Sekretarz Gminy
Wieliszew Agnieszka Mijtans-Sza∏apska.
Pan genera∏ nadal zara˝a pogodà ducha, wi-
goru ani poczucia humoru mu nie brakuje–
nawet sobie ̋ artuje, ˝e przed kostuchà cho-
wa si´ za firankà.

My ̋ yczymy, by w zdrowiu, wÊród bliskich
i dobrym nastroju udawa∏o si´ chowaç
tak 200 lat. nn

Urodziny na 102
generała
Stanisława
Mandykowskiego

Urodzony 4 listopada 1919 roku w Warszawie
jest wzorem do naÊladowania zarówno dla
dzieci i młodzie˝y, jak i dorosłych mieszkaƒców
Gminy Wieliszew.
Do szczególnych zasług Stanisława
Mandykowskiego nale˝à te zwiàzane zarówno
z okresem wojny, okupacji, jak i okresu
powojennego.
Stanisław Mandykowski jako ochotnik wziàł
udział w kampanii wrzeÊniowej w 1939 roku.
Jako kursant Szkoły Podchorà˝ych Rezerwy
w Równem Wołyƒskiem rozpoczàł kampani´
wrzeÊniowà 1939 w funkcji zast´pcy dowódcy
plutonu. Bił si´ z niemieckim najeêdêcà, b´dàc
w składzie 13. Dywizji Piechoty, która została
rozbita przez siły pancerne 7 wrzeÊnia. Jak
wielu patriotów próbował przebijaç si´
do Warszawy, ale po 17 wrzeÊnia, czyli ataku
Rosji Radzieckiej na Polsk´, było to niemo˝liwe.
W obliczu zagro˝enia wzi´ciem do niewoli lub
rozstrzelaniem rozformował oddział.
Po powrocie do Warszawy, w 1942 roku,
otrzymał szans´ wejÊcia w struktury Paƒstwa
Podziemnego. Został ˝ołnierzem Armii
Krajowej. W 1944 roku został schwytany
i postawiony przed plutonem egzekucyjnym.
Niemcy w ostatniej chwili postanowili zmieniç
wyrok. Dzi´ki temu ocalał, wykupiony z niewoli
przez rodzin´ i przyjaciół.
Generał Stanisław Mandykowski pracuje
społecznie od ponad 60 lat, w tym

w organizacjach kombatanckich – od ponad 30
lat. Pełnił równie˝ funkcj´ Prezesa Âwiatowej
Federacji Kombatantów, utrzymujàc kontakty
z weteranami II wojny Êwiatowej w kraju
i za granicà. Cz´sto spotyka si´ z młodzie˝à,
przekazujàc jej autentycznà wiedz´ o polskiej
historii najnowszej. Jest równie˝ wielkim
autorytetem w dziedzinie wartoÊci,
w szczególnoÊci patriotyzmu, honoru
i zdrowego trybu ˝ycia. Kładzie wielki nacisk
na koniecznoÊç właÊciwego wychowania
młodych pokoleƒ.
Jest obecny na niemal wszystkich
uroczystoÊciach patriotycznych odbywajàcych si´
w gminie Wieliszew. Nie szcz´dzi podczas nich
sił, aby Êwiadczyç o koniecznoÊci piel´gnowania
miłoÊci do Polski i wspólnoty lokalnej.

Generał Stanisław Mandykowski został
odznaczony:
– Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia

Polski,
– Krzy˝em Armii Krajowej,
– Krzy˝em Batalionów Chłopskich,
– Partyzanckim Medalem Wojska Polskiego

za 1939 rok,
– Złotym Krzy˝em Oficerskim Pierwszej Klasy

na Setnà rocznic´ Powstania Polskich Dru˝yn
Strzeleckich,

– Ryngrafem Matki Boskiej Cz´stochowskiej
(wr´czonym w dniu zaprzysi´˝enia).

GGeenneerraałł  SSttaanniissłłaaww  MMaannddyykkoowwsskkii
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PPRRZZEEDD  NNAAMMII  PPRRZZEEDD  ÂÂWWII¢¢TTAAMMII
WW sskklleeppaacchh  ppoojjaawwii∏∏yy  ssii´́  jjuu˝̋  ÊÊwwiiààtteecczznnee  ddeekkoorraaccjjee,,
ww tteelleewwiizzjjii  uuÊÊmmiieecchhaajjàà  ssii´́  rreenniiffeerryy,,  aa ww rraaddiiuu  ss∏∏yycchhaaçç
kkuullttoowwee  „„LLaasstt  CChhrriissttmmaass””..  NNaaddsszzeedd∏∏  cchhyybbaa  zzaatteemm  cczzaass,,
bbyy  ppoowwoollii  cchh∏∏oonnààçç  ÊÊwwiiààtteecczznnàà  aattmmoossffeerr´́..  JJuu˝̋  nniieebbaawweemm
ww GGmmiinniiee  WWiieelliisszzeeww  bb´́ddzziiee  kkuu  tteemmuu  ookkaazzjjaa..

6 grudnia (poniedzia∏ek), godz. 17.15
przed KoÊcio∏em Przemienia Paƒskiego 
i wzd∏u˝ Parku Âwi´tojaƒskiego 
PPLLEENNEERR

W∏àczenie
ÂWIÑTECZNEJ ILUMINACJI 
i spotkanie
ze ÂWI¢TYM MIKO¸AJEM
Tradycyjnie 6 grudnia o zmroku w Gminie rozbłysnà
Êwiàteczne iluminacje, wprowadzajàc nas w Êwiàteczny
nastrój.

19 grudnia (niedziela) przed KoÊcio∏em
Przemienia Paƒskiego w Wieliszewie
PPLLEENNEERR

WIECZÓR WIGILIJNY GMINY
WIELISZEW
od godz. 9.00 Jarmark Âwiàteczny
godz. 17.00 Msza Êwi´ta
od godz. 17.45 Koncert kol´d

Wójt Gminy Wieliszew Paweł Kownacki zaprasza
na spotkanie wigilijne w plenerze. Od godzin porannych
b´dzie mo˝na zrobiç zakupy na jarmarku
bo˝onarodzeniowym, zlokalizowanym na placu
przed koÊciołem. Wieczorem w Êwiàteczny klimat wprowadzi
nas koncert „Promyków”, chóru „Belcanto” i sekcji wokalnej
OÊrodka Kultury w Wieliszewie. Podczas wydarzenia
tradycyjnie b´dà rozdawane 
kalendarze na 2022 rok. (wi´cej na str. 16)

5 grudnia (niedziela), godz. 12.00, OSP Ka∏uszyn
KKAA¸̧UUSSZZYY¡¡SSKKIIEE  SSMMAAKKII

MIKO¸AJKI W KA¸USZYNIE
Koło Gospodyƒ
Wiejskich „Kałuszyƒskie
smaki” ma znajomoÊci
i w niedziel´ 5 grudnia
o godzinie 12.00
zaprasza
na Êwi´towanie
Mikołajek
z prawdziwym
Mikołajem, który dla
ka˝dego dziecka
przywiezie prezenty. 
Nie zabraknie pysznych
specjałów kałuszyƒskich gospodyƒ, waty cukrowej, popcornu i skrzynki
na listy, do której ka˝dy b´dzie mógł wrzuciç swojà list´ prezentów. 

4 grudnia (sobota), godz. 9.00–16.00, 
Hurtownia Taniej Ksià˝ki, ul. KoÊcielna 74, Skrzeszew
CCZZYYTTEELLNNIICCTTWWOO  WW  PPLLEENNEERRZZEE

SOBOTA Z KSIÑ˚KÑ
Hurtowania Taniej Ksià˝ki M.C Kwadrat zaprasza na „Sobot´ z ksià˝kà”.
Ubierz si´ ciepło – impreza plenerowa.

11 grudnia (sobota), godz. 17, 
Sala Koncertowa im. K. Klenczona,
Bezpłatne bilety od 1 grudnia w GCK w Łajskach (godziny otwarcia kasy) oraz
na www.ok.wieliszew.pl (zakładka KUP BILET, cena 1 zł)

SSPPEEKKTTAAKKLL  DDLLAA  DDZZIIEECCII   TTEEAATTRRUU  „„BBAAJJAADDEERRKKAA””
II SSPPOOTTKKAANNIIEE  ZZ MMIIKKOO¸̧AAJJEEMM

ÂWIÑTECZNY LIST 
Przed nami zimowa, 
baÊniowa opowieÊç Teatru
„Bajaderka” o rozmarzonej
Ludmiłce i niesfornym elfie, który
został wybrany Êwiàtecznym
listonoszem. Zapraszamy
wszystkich, a zwłaszcza dzieci
w wieku przedszkolno-szkolnym,
w pełnà przygód Êwiàtecznà
wypraw´ na Biegun Północny, gdzie w lÊniàcym Âwiàtecznym Miasteczku
toczà si´ przygotowania do najwa˝niejszego dnia w roku! Zmierzymy si´
z Bałwanem Oskarem w bitwie na Ênie˝ki, rozwià˝emy słowne zagadki Màdrej
Sowy oraz odwa˝ymy si´ zapytaç Starego Wilka o drog´. A wszystko po to, by
dostarczyç list z niecodziennym przesłaniem! Dowiemy si´, jak go poprawnie
napisaç i zaadresowaç oraz czego sobie ˝yczà pod choinkà dzieci na Êwiecie.
Poznamy sekret jego mocy i dowiemy si´, ile ona znaczy dla Âwi´tego
Mikołaja oraz co si´ stanie, kiedy jeden wa˝ny list do Niego nie dotrze…

fo
t.

Da
re

k 
Âl

us
ar

sk
i

fo
t.

Da
re

k 
Âl

us
ar

sk
i



6 AKTUALNOÂCI  /  INWESTYCYJNE gazetawwiieelliisszzeewwsskkaa  ||  wwwwww..wwiieelliisszzeeww..ppll  || 25 listopada 2021

„Czas jes t  naj lepszym lekarzem na smutek,  a wspomnieƒ

nikt  nam nie  odbierze,  zawsze b´dà z nami”

Koledze AALLEEKKSSAANNDDRROOWWII  JJAACCEENNKKOO

wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia 

z powodu Êmierci MAMY

sk∏adajà

dyrekcja, nauczyciele i pracownicy 

Szko∏y Podstawowej nr 1 im. T. KoÊciuszki w Wieliszewie.

Z g∏´boki ˝alem 

˝egnamy

Â.P. 

TTEERREESS¢¢  CCHHOOLLEEWW¢¢,,  
Dyrektora (1970-1975) i Nauczycielk´ Szko∏y Podstawowej w Wieliszewie, 

Wspania∏ego Cz∏owieka i Wychowawc´ m∏odzie˝y 

¸àczymy si´ w smutku z Rodzinà Zmar∏ej

Dyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji i obs∏ugi 

Szko∏y Podstawowej nr 1 im. T. KoÊciuszki w Wieliszewie.

Wyrazy g∏´bokiego 

˝alu i smutku 

RROODDZZIINNIIEE

ÂÂ..PP..  PPRRZZEEMMYYSS¸̧AAWWAA  RRUUCCII¡¡SSKKIIEEGGOO  

sk∏ada 

Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki.

kondolencje

OO aannaalliizziiee  ssyysstteemmuu
ggoossppooddaarroowwaanniiaa
ooddppaaddaammii  ii ccoo  zz nniieejj
wwyynniikkaa
O tym, ˝e lepiej budowaç zamiast marnowaç, wie
ka˝dy. A z pewnoÊcià wolelibyÊmy, by bud˝et na in-
westycje powi´ksza∏ si´, zamiast byç uszczuplany
na pokrycie zobowiàzaƒ tych, którzy nie dbajà
o wspólnotowe dobro. 
Z tych˝e przyczyn prowadzimy analiz´ porównawczà danych
zgromadzonych w gminnym systemie gospodarowania odpa-
dami. Z jednej strony mamy liczb´ osób zg∏oszonych w de-
klaracji op∏at za gospodarowanie odpadami, z drugiej zaÊ
liczb´ osób zameldowanych, liczb´ pobierajàcych Êwiadcze-
nia 500+ oraz liczb´ osób ucz´szczajàcych do placówek oÊwia-
towych na terenie naszej gminy. Z tego zestawienia wyni-
ka, o zgrozo!, ˝e najprawdopodobniej ponad tysiàc osób nie
zosta∏o zg∏oszonych do systemu gospodarowania odpadami.
ProÊciej mówiàc – muszà za nie p∏aciç pozostali mieszkaƒ-
cy, uczciwie odprowadzajàcy op∏aty na rzecz tego gminne-
go systemu. I o te kwoty zmniejsza si´ nasz gminny bud˝et
na inwestycje – trzeba za te Êmieci zap∏aciç.

Do w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, u których kontrola wykry-
∏a nieprawid∏owoÊci, zostanà wys∏ane wezwania do z∏o˝enia
deklaracji z poprawnà liczbà osób zamieszkujàcych pod tym
adresem. Niez∏o˝enie uzupe∏nionej deklaracji bàdê wyja-
Ênieƒ dotyczàcych faktycznej liczby osób zamieszka∏ych w da-
nej nieruchomoÊci spowoduje wszcz´cie post´powania ad-
ministracyjnego w sprawie wydania decyzji o wysokoÊci op∏a-
ty za gospodarowanie odpadami.

nn Agnieszka Brzeziƒska-Braƒska

Od ponad dwóch miesi´cy trwa budowa kanalizacji sani-
tarnej tu˝ przy Urz´dzie Gminy Wieliszew (ul. Krzyszto-
fa Kamila Baczyƒskiego i Al. SolidarnoÊci) wraz z przepom-
pownià Êcieków.Wykonywane prace wià˝à si´ z chwilowy-
mi utrudnieniami dla mieszkaƒców, jednak jak zapewniajà
urz´dnicy, wszystko idzie zgodnie z planem i za kilka mie-

si´cy remont powinien si´ zakoƒczyç.Wykonawca po skoƒ-
czonych pracach odtworzy chodniki, pobocza oraz ulice.
Koniec remontu zaplanowano w przysz∏ym roku.

Wykonawcà inwestycji jest firma us∏ugowo-handlowa In-
stal-Bud z siedzibà w Nowych Wypychach ko∏o Somianki.
Koszt inwestycji to 1 817 571,00 z∏ brutto. nn

Trwa budowa placów zabaw w Janówku Pierw-
szym i w Skrzeszewie. Nowe oblicze zyskuje rów-
nie˝ powoli teren przy nowo wybudowanym
przedszkolu w Janówku. 

Wykonawca przygotowa∏ ju˝ teren pod atrakcje, które nie-
bawem b´dà zamontowane. Po skoƒczonych pracach dzie-
ci b´dà mog∏y korzystaç mi´dzy innymi z piaskownicy,
Êcianki wspinaczkowej, huÊtawek, bujaków, mini bramek
do pi∏ki no˝nej w Janówku Pierwszym, natomiast w Skrze-

szewie – z zestawu do çwiczeƒ równowa˝nych, mostku ru-
chomego, linarium i labiryntu.

Teren przy nowo wybudowanym przedszkolu w Janów-
ku powoli zyskuje nowe oblicze. Zakres zagospodarowa-
nia objà∏ miedzy innymi ogrodzenie, trawnik sportowy
na powierzchni 1 880,0 m2, oraz nawierzchni´ z kostki bru-
kowej o powierzchni 110 m2.

Wykonawcà inwestycji jest Grupa Hydro Sp z oo. Sp. k
z Mosiny.

nn

GMINNE INWESTYCJE
áááááá BBuuddoowwaa  kkaannaalliizzaaccjjii  ww  WWiieelliisszzeewwiiee

áááááá NNoowwee  ppllaaccee  zzaabbaaww  

Skrzeszew

Janówek Pierwszy
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Mieszkania na plus
WW UUrrzz´́ddzziiee  MMiiaassttaa  ii GGmmiinnyy
ww SSeerroocckkuu 55  lliissttooppaaddaa  wwiicceewwóójjtt  GGmmiinnyy
WWiieelliisszzeeww  MMaaggddaalleennaa  RRaaddzziikkoowwsskkaa
wwrraazz  zz pprrzzeeddssttaawwiicciieellaammii  ggmmiinn::
¸̧oocchhóóww,,  MMaakkóóww  MMaazzoowwiieecckkii,,  SSeerroocckk,,
NNaassiieellsskk,,  OOssttrróóww  MMaazzoowwiieecckkaa,,
WWyysszzkkóóww  ii SSookkoo∏∏óóww  PPooddllaasskkii  ppooddppiissaa∏∏aa
ppoorroozzuummiieenniiee  ww sspprraawwiiee  uuttwwoorrzzeenniiaa
ssppóó∏∏kkii  SSIIMM  nnaa MMaazzoowwsszzuu..  

Dzi´ki Spo∏ecznej Inicjatywie Mieszkaniowej w regionie
rozpocznie si´ budowa mieszkaƒ na wynajem o umiarko-
wanym czynszu w ramach programu Mieszkanie +, z mo˝-
liwoÊcià dojÊcia do w∏asnoÊci.

CCzzyymm  ssàà  SSppoołłeecczznnee  IInniiccjjaattyywwyy  MMiieesszzkkaanniioowwee??  
Jak czytamy na stronach rzàdowych sà one filarem doko-
nujàcego si´ w∏aÊnie prze∏omu w budowie mieszkaƒ
o umiarkowanym czynszu. Sà to spó∏ki tzw. non for profit
budujàce mieszkania spo∏eczne.

KKttoo  mmoo˝̋ee  ssii´́  ssttaarraaçç  oo mmiieesszzkkaanniiee  ww SSIIMM??  
Rodziny i osoby, które nie posiadajà w∏asnego mieszkania
w danej miejscowoÊci i dysponujà Êrodkami finansowymi
na regularne op∏acanie czynszu, przy czym ich dochody sà
za niskie, by wziàç kredyt na mieszkanie.

KKoorrzzyyÊÊccii  ppłłyynnààccee  zz bbyycciiaa  nnaajjeemmccàà  ww SSIIMM??  
Ka˝dy najemca SIM ma mo˝liwoÊç zamieszkania w nim bez
zaciàgania wysokiego kredytu, przy czym warto zauwa˝yç,
˝e umowa z SIM mo˝e go obligowaç do wniesienia party-
cypacji w wysokoÊci do 30% kosztów budowy lokalu. B´-
dàc najemcà, mo˝na p∏aciç nawet o po∏ow´ ni˝sze stawki
czynszu ni˝ te na rynku komercyjnym. Najemcy, którzy b´-
dà partycypowaç w kosztach, w przysz∏oÊci mogà si´ roz-
liczyç w czynszu i mieç tak zwane wakacje czynszowe. Ist-
nieje te˝ mo˝liwoÊç uzyskania w∏asnoÊci mieszkania
w perspektywie kilku lat.

nn AS

WWiieecczzóórr
ww WWiieelliisszzeewwiiee

Lipcowy ciep∏y wieczór, tu˝ przed tradycyjnym wie-
liszewskim Ultramaratonem Powstaƒca 1944, wy-
daje si´ byç ju˝ odleg∏ym wspomnieniem, ale wy-
Êpiewane wówczas wàtki – zwiàzane z literackimi
Êladami Gminy Wieliszew – domaga∏y si´ zaakcen-
towania. I tak powsta∏ pomys∏ na spotkanie pn.
„Wieczór w Wieliszewie vol.2”, zorganizowany
w Sali Klenczona w sobot´ 20 listopada 2021.

Niejako gospodarzem wieczoru sta∏ si´ Pawe∏ ̧ ´czuk, pomys∏odaw-
ca lipcowej wycieczki z Bielan, gdzie mieÊci∏o si´ mieszkanie Ba-
si i Krzysztofa Kamila Baczyƒskich, do Wieliszewa, a dok∏adniej
– w okolice Jeziora Kwietniówka. WspominaliÊmy ostatnie waka-
cje Baczyƒskich, sp´dzone tutaj tu˝ przed wybuchem Powstania
Warszawskiego w letnim mieszkaniu poety-mentora Jerzego Zagór-
skiego, uwiecznione w jego wierszu „Wieczór w Wieliszewie”. Z ta-
kich literackich reminiscencji i ciekawostek sk∏ada si´ e-book „Li-
terackie wycieczki rowerowe. Subiektywny przewodnik” Paw∏a ̧ ´-
czuka, b´dàcy inspiracjà otwartego panelu dyskusyjnego.

Prowadzàcy zaprosi∏ do dyskusji wójta Paw∏a Kownackiego, ar-
tystk´, a od roku mieszkank´ Wieliszewa Joann´ Vorbrodt oraz Jac-
ka Borkowskiego, przedstawiciela rodziny Kondratowiczów. Roz-
mowa toczy∏a si´ w splocie skojarzeƒ miejsc i osób, nawiàzujàc
do poczàtków odkrywania obecnoÊci Baczyƒskiego w Wieliszewie,
dawnego kina Krokus i idei Sali Koncertowej im. Krzysztofa Klen-
czona, ale rozmawiano tak˝e o bia∏ym krzy˝u na wieliszewskich ∏à-
kach, potyczkach Janusza Kondratowicza z cenzurà, jak i naszych
dalszych marzeniach i inspiracjach.

Po ciekawej rozmowie nastàpi∏ czas na niezwyk∏à prezentacj´
artystycznà. Muzycy Joanna i Romuald Vorbrodtowie przedstawi-
li w∏asne, niebywale wra˝liwe aran˝acje muzyczne utworów poetyc-
kich Baczyƒskiego, Zagórskiego i Kondratowicza. Jak zrelacjono-
wa∏ jeden z uczestników recitalu: „Elegia – wiersz K. K. Baczyƒ-
skiego w wykonaniu Joanny obudzi∏a kopiec mrówek, które
opanowa∏y Sal´ im. K. Klenczona, wywo∏ujàc ciary na ca∏ym cie-
le”.

Emocje i wspomnienia sta∏y si´ przedmiotem o˝ywionych roz-
mów w czasie pocz´stunku po koncercie. Z pewnoÊcià do tych in-
teresujàcych literackich odkryç b´dziemy jeszcze wracaç.

Wydarzenie odby∏o si´ w ramach projektu „Spotkania z kultu-
rà” realizowanego przez Gmin´ Wieliszew.

nn Agnieszka Brzeziƒska-Braƒska

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestujàca
w obszary wiejskie”. 

Instytucja Zarzàdzajàca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społecznoÊç wdra˝anej przez LGD Zalew Zegrzyƒski.”
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Âwi´towanie niepodległoÊci
w gminie Wieliszew
UUrroocczzyyÊÊcciiee  ii ppaattrriioottyycczznniiee

Oficjalne obchody Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci w Gminie Wie-
liszew rozpocz´∏y si´ w koÊciele pw. Âwi´tego Bart∏omieja w Janów-
ku Pierwszym mszà Êwi´tà odprawionà w intencji Ojczyzny. Po reli-
gijnej cz´Êci uroczystoÊci zgromadzeni zebrali si´ na Skwerze Ks. Ja-
na Trzaskomy, gdzie pod Pomnikiem Ofiar Wojen wiàzanki z∏o˝y∏o 17
delegacji, w tym przedstawiciele Parlamentu RP, Wojska Polskiego,
Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Powiatu Legionowskiego
i Gminy Wieliszew, so∏ectw i stowarzyszeƒ, OSP i miejscowej parafii.
Opraw´ wojskowà zapewni∏ 32.Wieliszewski dywizjon rakietowy Obro-
ny Powietrznej.

SSłłooddkkoo  ii kkoolloorroowwoo
Gdy oficjalne obchody w Janówku Pierwszym dobiega∏y koƒca, pod Po-
mnikiem Ojców Niepodleg∏oÊci w Wieliszewie zaczynali powoli zbie-
raç si´ mieszkaƒcy, by z rodzinami uczciç urodziny Niepodleg∏ej.
Po przywitaniu przyby∏ych przez Wójta Paw∏a Kownackiego i wznio-
s∏ym odÊpiewaniu wszystkich zwrotek Hymnu Polskiego delegacja
m∏odych obywateli z∏o˝y∏a pod pomnikiem wiàzank´ kwiatów. Zapro-
siliÊmy wszystkich do Êpiewania legionowych pieÊni i wypuszczania
bia∏o-czerwonych baloników, które wczeÊniej wr´czano na placu. Ca-
∏oÊç obchodów os∏odzi∏y rogale Êwi´tomarciƒskie, które zosta∏y dofi-
nansowane mi´dzy innymi ze Êrodków Samorzàdu Województwa Ma-
zowieckiego.

MMuuzzyycczznniiee
Obchody Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci zakoƒczy∏ koncert mu-
zyki polskiej pod tytu∏em: „Pejza˝ polski”. W wieliszewskim koÊcie-
le mo˝na by∏o wys∏uchaç utworów polskich kompozytorów takich jak:
Fryderyk Chopin, Stanis∏aw Moniuszko, Micha∏ Lorenz czy Wojciech
Kilar – w wykonaniu Magdaleny Maniewskiej (obój), Anny Przybysz
(organy), Aleksandry ˚akiewicz (sopran). nn AS
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ZZaa ookknnaammii  lliissttooppaaddoowwyy  cchh∏∏óódd,,  wwii´́cc
zz ttyymm  wwii´́kksszzàà  pprrzzyyjjeemmnnooÊÊcciiàà
rreellaaccjjoonnuujjeemmyy XXXXII eeddyyccjj´́  FFeessttiiwwaalluu
PPiieeÊÊnnii  ii TTaaƒƒccóóww  PPoollsskkiicchh,,  kkttóórryy 1100
lliissttooppaaddaa  ww hhaallii  ssppoorrttoowweejj
ww WWiieelliisszzeewwiiee  rroozzggrrzzeewwaa∏∏  nnaass,,
ppoozzyyttyywwnniiee  nnaassttrraajjaajjààcc  ddoo pprrzzee˝̋yywwaanniiaa
oobbcchhooddóóww  NNaarrooddoowweeggoo  ÂÂwwii´́ttaa
NNiieeppooddlleegg∏∏ooÊÊccii..  

W tym roku zadba∏y o to niezawodne wieliszewskie „Pro-
myki”, odbywajàc pe∏nà wra˝eƒ w´drówk´ po 7 regionach
etnograficznych Polski, oraz „Silesianie” z Katowic, dzi´-
ki którym po raz pierwszy mogliÊmy podziwiaç oryginal-
ny folklor Górnego Âlàska – taƒce rozbarskie, opolskie i ra-
ciborskie czy taƒce pszczyƒskie.

Dzi´kujemy wspó∏organizatorom, którzy obok Gminy
Wieliszew wsparli wydarzenie: Samorzàdowi Województwa
Mazowieckiego, Powiatowi Legionowskiemu oraz za opra-
w´ florystycznà partnerowi – Centrum Dekoracji Ogrodów
i Wn´trz Ars Garden z Wieliszewa.

W ubieg∏ym roku, w zwiàzku z pandemià, Festiwal od-
by∏ si´ bez udzia∏u publicznoÊci – w to miejsce mogliÊmy
obejrzeç transmisj´ on-line.Tegoroczna edycja odby∏a si´
równie˝ w okrojonej formule, zabrak∏o bowiem stoisk
i warsztatów z twórcami ludowymi oraz wspólnej potaƒ-
cówki, które towarzyszà Festiwalowi od kilku edycji. Uda-
∏o si´ jednak najwa˝niejsze – bezpoÊredni udzia∏ publicz-
noÊci, która w limicie 250 osób na widowni, w re˝imie sa-
nitarnym, mog∏a podziwiaç i oklaskiwaç zespo∏y
wyst´pujàce w hali sportowej w Wieliszewie. Równolegle
dla tych wszystkich, którzy z ró˝nych wzgl´dów nie mogli
przybyç do hali sportowej, prowadzona by∏a relacja filmo-

wa z transmisjà
na ˝ywo w Interne-
cie (youtube.com
i facebook.com).
Festiwal w roli
ko n f e ra n s j e r ó w
po raz pierwszy poprowadzili znani ak-
torzy teatralni, filmowi i telewizyjni – Magdalena Warze-
cha i Leszek Zduƒ.

Zespó∏ PieÊni iTaƒca „Silesianie” by∏ pierwszym w histo-
rii festiwalu reprezentantem Górnego Âlàska. GoÊcie
przedstawili próbk´ bogactwa i ró˝norodnoÊci folkloru Êlà-
skiego, regionu wyjàtkowego na mapie Polski i Europy. Na 3
zaprezentowane uk∏ady, ∏àcznie 33 minuty programu, z∏o-
˝y∏y si´ po raz pierwszy oglàdane w Wieliszewie taƒce opol-
skie i raciborskie, rozbarskie (region przemys∏owy) wyko-
nywane w galowych górniczych mundurach (panowie) czy
taƒce pszczyƒskie w charakterystycznych p∏aszczach z czer-
wonà podszewkà (równie˝ panowie). ZobaczyliÊmy te˝ zna-
ne z repertuaru „Promyków” taƒce górali Beskidu Âlàskie-
go. „Silesianom” towarzyszy∏ chór i grajàca na ˝ywo kape-
la ludowa w sk∏adzie: skrzypce, altówka, kontrabas, klarnet,
tràbka, akordeon.

Ponad 120-minutowy program obejmujàcy 10 taƒców z 7
regionów Polski zaprezentowa∏ Zespó∏ Taƒca Ludowego
„Promyki” z Wieliszewa. Prezentacja ta by∏a jednoczeÊnie
elementem weryfikacji – ocenia∏o jà 2 specjalistów z za-
kresu polskiego folkloru – przedstawicieli Polskiej Sekcji
CIOFF®, najwi´kszej organizacji folklorystycznej na Êwie-
cie. Jej pozytywny wynik jest potwierdzeniem wysokiego
poziomu artystycznego, technicznego i merytorycznego
opracowanych uk∏adów, muzyki i prezentowanych strojów,
i przed∏u˝a certyfikat uprawniajàcy ZTL „Promyki” m.in.
do reprezentowania Polski na mi´dzynarodowych festiwa-
lach folklorystycznych. Festiwal zakoƒczy∏o premierowe wy-

„Czytam, jak mi si´ zdaje, doÊç du˝o” – ma-
wia∏a Wis∏awa Szymborska, poetka, felieto-
nistka, Laureatka Literackiej Nagrody Nobla
z 1996 roku. Za tym skromnym powiedzeniem
kry∏a si´ czytelniczka nadzwyczajna, wszech-
stronna, zafascynowana ka˝dà ksià˝kà,
czytelniczka, która czyta∏a wszystko – od po-
ematów staro˝ytnych twórców poprzez trak-
taty historyczne, prace popularnonaukowe
z ró˝nych dziedzin nauki, a˝ po pami´tniki,
biografie i s∏owniki, a nawet ksià˝ki kuchar-
skie i poradniki dbania o urod´ i sprawnoÊç
fizycznà. No i oczywiÊcie literatur´ pi´knà.

W paêdzierniku 2021 r. min´∏o 25 lat
od przyznania poetce Nagrody Nobla. Z tej okazji Wydawnictwo Znak przy-
gotowa∏o wznowienie „Lektur nadobowiàzkowych”, czyli zbioru felietonów
Wis∏awy Szymborskiej na temat ksià˝ek. Aby uczyniç ogromny zbiór bar-
dziej przyst´pnym, Jacek Dehnel podjà∏ si´ dokonania subiektywnego wy-
boru spoÊród tekstów ukazujàcych si´ w prasie od lat 60. do poczàt-
ku XXI wieku. Zadanie to mia∏o na celu stworzenie portretu duchowego po-
etki, „zapisu jej przygód intelektualnych”. Nie by∏o to ∏atwe, albowiem, jak
stwierdzi∏ pisarz, „w swoim Êrodowisku naturalnym felietony Wis∏awy Szym-
borskiej, odosobnione, by∏y ostre jak drapie˝niki grasujàce na w∏asnym te-
rytorium – antologia natomiast t∏oczy je w jednym miejscu, w zoo, pozba-
wiajàc je rozleg∏ych terenów, przez co tracà na swojej sile.” Jacek Dehnel
musia∏ zatem z jednej strony zachowaç w miar´ charakter i proporcje ca-
∏ego zbioru, z drugiej – zadbaç, ˝eby nieuniknione podobieƒstwo niektórych
tekstów czy zabiegów nie zanudzi∏o czytelnika. W ten sposób powsta∏a
„åwiartka Szymborskiej”, ksià˝ka przepi´kna, tak˝e dos∏ownie, którà z przy-
jemnoÊcià trzyma si´ w r´ku. Zilustrowano jà niepublikowanymi wczeÊniej
wyklejankami, które Wis∏awa Szymborska wysy∏a∏a do swojej siostry Na-
woi. A na ok∏adce projektu Oksany Shmygol znalaz∏o si´ zdj´cie poetki au-
torstwa Joanny Helander.

Dowcipne, a zarazem elegancko i b∏yskotliwie z∏oÊliwe teksty w po∏àcze-
niu ze s∏ynnymi wyklejankami sà intrygujàcym obrazem noblistki. Jak po-
wiedzia∏ Tomasz Fia∏kowski: „Z lektury jej tekstów wy∏ania si´ portret, ma-
pa zachwytów i zniesmaczeƒ, spraw jej bliskich i tych, do których ˝ywi∏a
zdecydowanà niech´ç”. W wyborach lekturowych poetki przeb∏yskuje te˝
t∏o dziejowe, odbijajà si´ zmiany historyczne i obyczajowe, poczàwszy od okre-
su PRL-u, gdy ksià˝ki wydawano w ma∏ych nak∏adach (a jednoczeÊnie pa-
nowa∏ na nie wielki popyt), a˝ po lata 90. i poczàtek XXI wieku, gdy barw-
nych i kolorowych ksià˝ek by∏o bardzo du˝o, ale czytelnicy nie kupowali ju˝
ich tak ch´tnie.

Tymczasem dla Wis∏awy Szymborskiej ka˝da ksià˝ka by∏a intelektualnà
przygodà, a im bardziej banalne dzie∏o trafia∏o w jej r´ce, tym zabawniej-
szy pisa∏a tekst. Jej felietony to arcydzie∏a inteligentnego komentarza pe∏-
nego subtelnej ironii, delikatnego narzekania, stonowanego obÊmiewania
i zawoalowanego podgryzania. Jak stwierdzi∏ Jacek Dehnel: „Jest w tym dow-
cipna, przekorna, inteligentna jak brzytwa, ze znakomicie opanowanà sztu-
kà salonowej z∏oÊliwoÊci, tam gdzie trafia na silnych, ale z ogromnà dozà
ciep∏ego wspó∏czucia dla s∏abszych i odrzuconych – czy to chodzi o defini-
tywnie wymar∏e gady kopalne, czy o obsmarowane przez historyków polskie
królowe.”

Ka˝dy felieton jest pe∏en refleksji i rozmyÊlaƒ, cz´sto zaskakujàcych, ale
zawsze niezwykle trafnych. Wis∏awa Szymborska po lekturze ksià˝ki na te-
mat pewnego Sarmaty, który lubi∏ ubarwiaç swój ̋ yciorys, stwierdzi∏a: „K∏am-
stwo nie ma wcale krótkich nóg. Jest chy˝e jak gazela. To w∏aÊnie prawda
wlecze si´ za nim na ˝ó∏wich nó˝kach, wraz ze swoimi dokumentami, spro-
stowaniami, uÊciÊleniami. I co zrobiç?”. Natomiast dzie∏o o historii staro˝yt-
noÊci sk∏ania Wis∏aw´ Szymborskà do zastanowienia nad oboj´tnoÊcià i abs-
trakcyjnoÊcià j´zyka, którym pos∏ugujà si´ historycy (w przeciwieƒstwie
do wra˝liwych poetów): „Poeta nie nadà˝a, poeta wlecze si´ w ogonie. Ju˝
choçby dlatego, ˝eby zbieraç rzeczy podeptane i pogubione w tryumfalnym
pochodzie praw obiektywnych”. Cz´sto powraca temat przyrody, bardzo bli-
ski dla poetki: „Lubi´ ptaki za ich latanie i nielatanie. Za nurkowanie w wo-
dach i chmurach. Za kostki wype∏nione powietrzem. Za ich stàpanie z wy-
kwintnà powagà. Za ich oczka wytrzeszczone, widzàce nas ca∏kowicie po swo-
jemu. Lubi´ ptaki równie˝ za to, ˝e od stuleci fruwajà sobie w poezji
polskiej”. Natomiast zawsze bezwzgl´dnie gani poetka wszelkiego rodzaju
nad´toÊç j´zyka i przerost formy nad treÊcià. Pewien podr´cznik do peda-
gogiki, który wpad∏ w jej r´ce, zosta∏ oceniony w nast´pujàcy sposób: „Czy-
taç dalej? Nie chc´ i nie musz´. Studenci tak˝e nie chcà, ale muszà.”

Dla Wis∏awy Szymborskiej czytanie by∏o sensem ˝ycia, êród∏em inspira-
cji i niekoƒczàcej si´ fascynacji Êwiatem. Ten kontrast, nieustanne zderza-
nie ze sobà wysokiego z niskim, Êwietnego z kiepskim, ponadczasowego z do-
raênym, powa˝nego ze Êmiesznym, pokazuje, ˝e lektury obowiàzkowe sà bar-
dziej atrakcyjne, kiedy zmienimy je w nieobowiàzkowe. nn  Piotr K.
„åwiartka Szymborskiej, czyli lektury nadobowiàzkowe”, wybór Jacek Dehnel,Wyd. Znak, Kraków 2021

EExxLLiibbrriiss

PPrrzzeecczzyyttaaçç  ttrrzzeebbaa  wwsszzyyssttkkoo!!

NiepodległoÊç z przytupem
– XXI Festiwal PieÊni
i Taƒców Polskich
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„Krakowiaczek” grupy przygotowawczej

„Na warszawskim rynku”

Taƒce Górnego ÂlàskaTaƒce opoczyƒskie
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PAWEŁ KOWNACKI, 
Wójt Gminy Wieliszew
Co roku przybywam tu jako mieszkaniec gminy, wójt
i Polak. Trzeba podkreÊliç, ˝e jest to wydarzenie nie

tylko kulturalne, ale tak˝e patriotyczne – kultywujàc tak pi´knà
tradycj´ pieÊni i taƒców narodowych, wpływamy na coÊ wi´cej ni˝
tylko naszà dusz´ artystycznà, ale równie˝ dusz´ narodowà. Dlatego
rang´ tego wydarzenia warto wcià˝ podnosiç, warto inwestowaç
w nasze narodowe dziedzictwo, co od lat robimy w Gminie
Wieliszew. Nie tylko dzisiaj Êwi´tujàc polskà niepodległoÊç
na ludowo, ale równie˝ na co dzieƒ poprzez działalnoÊç Zespołu
Taƒca Ludowego „Promyki” z Wieliszewa i budowanie jego dorobku.
Jako publicznoÊç dzielimy si´ dziÊ relacjami „live” z tego wydarzenia
na naszych profilach w mediach społecznoÊciowych, ale wa˝ny jest
tak˝e profesjonalny przekaz realizowany przez OÊrodek Kultury
– transmisja na ˝ywo on-line. MyÊl´, ˝e on b´dzie ˝ył w Internecie
jeszcze wiele lat po tym wydarzeniu. Wielu moich znajomych
na całym Êwiecie obserwuje nas przy tej i innych okazjach właÊnie
on-line.

DARIUSZ SKRZYDLEWSKI, 
Dyrektor OÊrodka Kultury w Wieliszewie
Po raz dwudziesty pierwszy spotykamy si´ w Wieliszewie
z polskà kulturà ludowà i po raz kolejny zapraszamy

goÊci – tym razem jest Zespół PieÊni i Taƒca „Silesianie” Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach. Tych goÊci i reprezentowanych
regionów Polski było bardzo wiele – od zespołów zza miedzy
po dalekie zakàtki kraju, od morza po góry. Byli tak˝e goÊcie
z zagranicy, zespoły polonijne – „Perła” z Wileƒszczyzny, „Olza”
z Czeskiego Cieszyna. Dzisiejszy program „Promyków” był bardzo
urozmaicony. Wystàpiły prawie wszystkie grupy, bo i dzieci´ca,
i przygotowawcza, grupa młodzie˝owa i najstarsza. ZaprezentowaliÊmy
przeglàd folkloru z wielu regionów Polski: taƒce górali ˝ywieckich
i spiskich, taƒce rzeszowskie i krakowskie, taƒce podlaskie, taƒce
kurpiowskie i opoczyƒskie z centralnej Polski, jak i folklor miejski starej
Warszawy. Nie zabrakło ludowych piosenek, równie˝ we współczesnych
aran˝acjach, znanych z płyt wydanych przez „Promyki”. W tym roku
postanowiliÊmy pierwszy raz transmitowaç festiwal na ˝ywo
w Internecie. Przede wszystkim z tego wzgl´du, ˝e mamy pandemi´
i liczba osób na widowni jest ograniczona, a chcielibyÊmy, ˝eby ka˝dy
jednak mógł zobaczyç taƒce i pieÊni polskie, zasiadajàc
przed komputerem czy telewizorem w domu.

JERZY STASICA, 
Kierownik i choreograf Zespołu PieÊni i Taƒca
„Silesianie” Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach
Program artystyczny, który zaprezentował zespół „Silesianie”
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, składał si´ z tradycji
szeroko poj´tego Âlàska – były taƒce rozbarskie i raciborskie (bardzo
charakterystyczny „Młyn Raciborski”), były interesujàce taƒce ziemi
pszczyƒskiej i region góralski, czyli Beskid Âlàski. Najwa˝niejsze dla
nas jako zespołu, tancerzy, studentów jest fakt, ˝e taƒczàc, bawiàc
si´ i b´dàc razem, kultywujemy kultur´ ludowà. Folklor Êlàski jest
bardzo bogaty i myÊl´, ˝e to co robimy, jest chyba najpi´kniejszà
formà jego prezentacji. DziÊ zaprezentowaliÊmy tutaj tylko jego
próbk´, ale jeÊli b´dzie okazja w przyszłoÊci, z wielkà przyjemnoÊcià
wystàpimy w Wieliszewie ponownie. To doskonały pomysł, by
organizowaç festiwal pieÊni i taƒców polskich właÊnie w rocznic´
odzyskania niepodległoÊci przez Polsk´. Jestem całym sercem za tym,
by spotykaç si´ jak najcz´Êciej przy takich okazjach – na scenie i poza
scenà, by bawiàc si´ prezentowaç polskie dziedzictwo kulturowe. 

PPoowwiieeddzziieellii  oo  XXXXII  eeddyyccjjii  FFeessttiiwwaalluu  PPiieeÊÊnnii  ii  TTaaƒƒccóóww  PPoollsskkiicchh

konanie odÊwie˝onych taƒców, piosenek i zabaw warszaw-
skich z udzia∏em dwóch grup gospodarzy – seniorskiej i m∏o-
dzie˝owej, a tak˝e chóru na ˝ywo wykonujàcego piosenki
i przyÊpiewki warszawskie. Trwajàcà ponad 23 minuty (!)
kompilacj´ dotychczasowego uk∏adu w choreografii Dariu-
sza Skrzydlewskiego do muzyki Przemys∏awa Marcyniaka,
wzbogacono nowà choreografià Dominiki Bisialskiej do mu-
zyki Witolda Jarosiƒskiego. Partie solowe niezapomnianych

przedwojennych szlagierów ujmujàco wykonali: Katarzyna
Ignaciuk („Panna Mania gra na mandolinie” spopularyzo-
wana przed wojnà przez Teatrzyk „Qui Pro Quo”), Karoli-
na Musialik („Tango Milonga” Jerzego Petersburskiego i An-
drzeja W∏asta) oraz Adam ̊ órawski („Ach witaj,Warszawo”-
Szymona Kataszka i Andrzeja W∏asta), a w rol´ wodzireja
wcieli∏ si´ Mateusz Sierawski, który doskonale operowa∏
gwarà „warsiawskà”. Nowy uk∏ad wzbogaci∏y nowe rekwi-

zyty – scenografia nawiàzujàca do ulic przedwojennej War-
szawy. „Na warszawskim rynku” b´dzie z pewnoÊcià nowym
przebojem w repertuarze „Promyków”. nn OKW

Współorganizatorzy festiwalu

„Silesianie”

Taƒce Górali 
Spiskich

„Na warszawskim rynku” Podzi´kowania dla „Silesian”

Taƒce podlaskie

Taƒce Beskidu
Âlàskiego
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Jakie sà rodzaje planów filmowych, jak ustawiaç kamer´,
od czego rozpoczàç prac´ nad scenariuszem – to tylko nie-
które zagadnienia poruszane na warsztatach filmowych, któ-
re odby∏y si´ na poczàtku listopada w Sali im. Krzysztofa
Klenczona w Wieliszewie. Pod okiem Rados∏awa Przyby∏ka
kilkanaÊcie osób zdobywa∏o wiedz´, by pod koniec cyklu spo-
tkaƒ stworzyç film.

Zaj´cia sà realizowane z projektu „Spotkania z kulturà”,
dofinansowanego ze Êrodków Europejskiego Funduszu Rol-
nego na Rzecz Obszarów Wiejskich. nn AS

9 par Zespo∏u Taƒca Ludowego „Promyki” reprezen-
towa∏o Gmin´ Wieliszew w Ogólnopolskim Turnieju
Taƒców Polskich „Âlàski Diament” rozgrywanym 20
listopada 2021 r. w Katowicach. Gratulujemy wszyst-
kim postawy na parkiecie sali gimnastycznej katowic-
kiego Spodka i Êwietnych wyników, zw∏aszcza 1. miej-
sca Julii Kowalik i Jakuba Rembelskiego osiàgni´te-
go w presti˝owej V kategorii!

Ledwie 10 dni wczeÊniej goÊciliÊmy w Wieliszewie Zespó∏
PieÊni i Taƒca „Silesianie” Uniwersytetu Ekonomicznego
z Katowic. Tym razem to mieszkaƒcy Gminy Wieliszew byli
goÊçmi „Silesian”, którzy sà jednym ze wspó∏organizatorów
„Âlàskiego Diamentu”.Tym milej by∏o udaç si´ do Katowic
i rywalizowaç z widokiem na s∏ynny Spodek, w jednej z sal
tamtejszego kompleksu. GoÊcinne progi przynios∏y „Promy-
kom” szcz´Êcie, choç u podstaw osiàgni´tych wyników na-
le˝y upatrywaç przede wszystkim ci´˝kiej pracy i talentu na-
szych tancerek i tancerzy. PodkreÊliç przy tym nale˝y, ˝e naj-
m∏odsze pary dopiero stawiajà pierwsze kroki w zmaganiach
turniejowych – dla wi´kszoÊci z nich by∏ to dopiero trzeci
turniej w tanecznej karierze! I tak w kat. I (7-9 lat) rywali-
zowali w pó∏fina∏ach Michalina Majewska i Arkadiusz Pia-
secki oraz Barbara ̊ aluk iWojciech Typek, zaÊ w finale (miej-
sce 6.) ponownie zameldowali si´ Natalia Brukwicz i Jakub
Stasiorczyk. W kat. IIC (10-12 lat) w çwierçfinale zmagania
toczyli Ariana Fija∏kowska i Kacper Strzelczyk, a do pó∏fi-
na∏u dotarli Ró˝a Jab∏onowska i Adrian Ostaszewski (wy-
grywajàc dogrywk´!) oraz Antonina Baƒkowska i Piotr ˚a-
luk (10. miejsce).W kat. IVB (16-18 lat) po raz pierwszy w fi-
nale, na 5. miejscu, uplasowali si´ Jagoda Rydelek i Bartosz
Wyl´g∏y. Julia Leszczyƒska i Witold Jakóbczak w swoim dru-
gim starcie w kat.VB (19-26 lat) awansowa∏a do fina∏u, zaj-
mujàc 5. miejsce. Na koniec creme de la creme katowickiej
wyprawy „Promyków” – w uchodzàcej za prezentujàcà naj-
wy˝szy poziom sportowy, presti˝owej kat.VA, najbardziej do-
Êwiadczona z naszych par Julia Kowalik i Jakub Rembelski
zdoby∏a 1. miejsce! Brawo! nn Promyki / OKW

WWaarrsszzttaattyy  ffiillmmoowwee

PPrroommyykkii  wwyyggrryywwaajjàà
ww  KKaattoowwiiccaacchh!!

UUcczzeessttnniiccyy  wwaarrsszzttaattóóww  ddzziieennnniikkaarrsskkiicchh,,
pprroowwaaddzzoonnyycchh  ww rraammaacchh  pprroojjeekkttuu
„„NNoowwaa  ffoorrmmaa  iinnffoorrmmaaccjjii  –– mmeeddiiuumm
iinntteerrnneettoowwee””,,  ww nniieeddzziieell´́ 77  lliissttooppaaddaa
pprrzzeesszzllii  oodd tteeoorriiii  ddoo pprraakkttyykkii..
PPrrzzyyggoottoowwaannii  pprrzzeezz  KKaattaarrzzyynn´́
DDyyddoo--RRooss∏∏ooƒƒ  ddoo zzaaddaawwaanniiaa  sseennssoowwnnyycchh
ppyyttaaƒƒ,,  ttwwoorrzzeenniiaa  wwyywwiiaaddóóww,,  zzbbiieerraanniiaa
cciieekkaawwoosstteekk  wwyyrruusszzyyllii  nnaa zzwwiieeddzzaanniiee
ookkoolliicc..  

Rozpocz´liÊmy od poznania tajemnic Pa∏acu i Parku w Ja-
b∏onnie, po którym oprowadza∏ nas Pawe∏ Jankowski.Wys∏u-
chaliÊmy wielu ciekawych, ma∏o znanych informacji, a tak-
˝e mogliÊmy zobaczyç, jak miejsce to wyglàda∏o w poprzed-
nich epokach dzi´ki zaprezentowanym przez niego
ilustracjom i pocztówkom. Na koniec m∏odzi adepci sztuki
dziennikarskiej przeprowadzili wywiad z przewodnikiem.

Z Jab∏onny ruszyliÊmy do skansenu w Kuligowie, gdzie mo-
gliÊmy zaobserwowaç, jak wyglàda∏o ˝ycie na wsi w minio-
nych wiekach. ZwiedzaliÊmy poszczególne cz´Êci gospodar-
stwa, dowiadujàc si´ o zapomnianych ju˝ zawodach i zwycza-
jach. To te˝ zosta∏o utrwalone w wywiadzie.

Trzecià cz´Êcià wycieczki by∏y tereny gminy Serock, gdzie
w tajemnice historii miasta i okolic wprowadzi∏ nas Miros∏aw
Paku∏a. Najpierw poznaliÊmy dramatyczne dzieje dworku i je-
go w∏aÊciciela w Wàwozie Szaniawskiego, nast´pnie udaliÊmy

si´ na spacer po mieÊcie. Podsumowaniem spostrze˝eƒ by∏a
wizyta w Izbie Pami´ci iTradycji Rybackich, gdzie mogliÊmy
przeÊledziç ponad dziewi´ç wieków historii Serocka.

Zgormadzone materia∏y pos∏u˝à do przygotowania audy-
cji radiowej. Pierwsze kroki reporterów mo˝na zatem uznaç
za udane. nn Agnieszka Brzeziƒska-Braƒska

Młodzi radiowcy w terenie
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Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. KoÊciuszki w Wieliszewie
w ramach projektu „LOWE – Lokalne OÊrodki Wiedzy i Edukacji”

Projekt „Lokalne OÊrodki Wiedzy i Edukacji nowe oblicze edukacji dla dorosłych”.
Współfinansowane przez Uni´ Europejskà w ramach Europejskiego funduszu Społecznego

w ramach II Osi Piorytetowej PO WER, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospdarki
i edukacji, 2.14 Rozwój narz´dzi dla uczenia si´ przez całe ˝ycie.

zaprasza

OSOBY DOROSŁE
na kurs j´zyka rosyjskiego

Start: 24 listopada br. godz. 17.30
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Modliƒska 60

Czas trwania: 20 godzin lekcyjnych

Osoby, które nie uczestniczyły w ˝adnych zaj´ciach,
zabierajà ze sobà deklaracj´ uczestnictwa w projekcie
i klauzul´ RODO (do pobrania ze strony naszej strony).

Sà jeszcze mie jsca!  Zapraszamy

Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. KoÊciuszki w Wieliszewie
w ramach projektu „LOWE – Lokalne OÊrodki Wiedzy i Edukacji”

Projekt „Lokalne OÊrodki Wiedzy i Edukacji nowe oblicze edukacji dla dorosłych”.
Współfinansowane przez Uni´ Europejskà w ramach Europejskiego funduszu Społecznego

w ramach II Osi Piorytetowej PO WER, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospdarki
i edukacji, 2.14 Rozwój narz´dzi dla uczenia si´ przez całe ˝ycie.

zaprasza

OSOBY DOROSŁE
na kurs j´zyka niemieckiego

Start: 11 grudnia br.(sobota) godz. 10.00
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Modliƒska 60

Czas trwania: 20 godzin lekcyjnych

Osoby, które nie uczestniczyły w ˝adnych zaj´ciach,
zabierajà ze sobà deklaracj´ uczestnictwa w projekcie
i klauzul´ RODO (do pobrania ze strony naszej strony).

Sà jeszcze mie jsca!  Zapraszamy

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestujàca
w obszary wiejskie”. 

Instytucja Zarzàdzajàca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społecznoÊç wdra˝anej przez LGD Zalew Zegrzyƒski.”
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PPaassoowwaanniiee  nnaa pprrzzeeddsszzkkoollaakkaa

DDllaa NNiieeppooddlleeggłłeejj

EuroWeek – szkoła dla liderów

PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLEE  „„ZZAATTOOKKAA  PPRRZZYYGGÓÓDD””

W grupie Gwiazdek i Odkrywców w „Zatoce Przygód” na po-
czàtku listopada odby∏o si´ pasowanie na przedszkolaka.Ten
niewàtpliwie wa˝ny dzieƒ w ˝yciu dzieci swoja obecnoÊcià
zaszczyci∏a sekretarz gminy Agnieszka Mijtans-Sza∏apska
oraz dyrektor Centrum Us∏ug Wspólnych Jerzy Iwaƒski.
Przedszkolaki taƒczy∏y, Êpiewa∏y, recytowa∏y i wraz z zapro-
szonymi goÊçmi radoÊnie Êwi´towa∏y. nn ZP

PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLEE  SSAAMMOORRZZÑÑDDOOWWEE  
WW SSKKRRZZEESSZZEEWWIIEE

18 listopada w przedszkolu odby∏o si´ „Pasowanie na Przed-
szkolaka”, podczas którego dyrektor – Ewa Wiechowicz, wiel-
kim, kolorowym o∏ówkiem przyj´∏a w poczet przedszkolaków
wszystkie „˚uczki”, „Pszczó∏ki” i „Motylki. Dzieci wyglàda-
∏y pi´knie i z przej´ciem recytowa∏y s∏owa przysi´gi: „Ja przed-
szkolak dzielny, b´d´ zawsze uÊmiechni´ty. B´d´ s∏ucha∏ na-
sze panie, zjada∏ obiad i Êniadanie. B´d´ grzecznie si´ bawi∏
i pilnie si´ uczy∏, abym mamy i taty nigdy nie zasmuci∏”. To
by∏ fantastyczny dzieƒ, pe∏en emocji i niespodzianek.

˚yczymy naszym ma∏ym przedszkolakom samych sukcesów
i wspania∏ej zabawy w przedszkolu.

nn  K. Kuciƒska, A. Kuênicka, A. Kłusek, P. Âwistek-Olszewska,
K. Tekliƒska, A. Przybysz

11 listopada to szcz´Êliwy dzieƒ dla Polski i Polaków, gdy˝
po 123 latach niewoli odzyskujemy wolnoÊç – niepodleg∏oÊç.
Przedszkolaki z Przedszkola Samorzàdowego w Skrzeszewie
równie˝ Êwi´towa∏y z tej okazji. O godzinie 10:30 w ca∏ym
przedszkolu wybrzmia∏ Hymn Polski, a dzieci z najstarszych
grup przygotowa∏y dla rodziców krótkie wyst´py artystycz-
ne. Przedszkolaki dzielnie recytowa∏y wierszyki oraz Êpie-
wa∏y piosenki o Polsce. Dzieƒ, który prze˝yliÊmy dumnie
i z uÊmiechem na twarzy, na pewno przyczyni si´ do kszta∏-
towania patriotycznych postaw naszych ma∏ych podopiecz-
nych. nn PS Skrzeszew

W dniu 5 listopada w Szkole Podstawowej im. Bronis∏awa
Soko∏a w Olszewnicy Starej odby∏ si´ dzieƒ postaci z ba-
jek.W szkole spotkali si´ spidermeni, batmani, piraci, ksi´˝-
niczki, wró˝ki, elfy, kowboje, Czerwony Kapturek i wiele
innych postaci. Zrobi∏o si´ pi´knie i kolorowo. W ten wy-

jàtkowy piàtkowy dzieƒ odby∏ si´ bajkowy pokaz mody. Póê-
niej by∏o wspólne czytanie i wiele zabaw, konkursów, za-
gadek, prezentacji bajkowych i taƒców.A wszystko uwiecz-
niono podczas sesji zdj´ciowych, które b´dà nam przypo-
minaç sp´dzone razem mi∏e chwile.nn SP Olszewnica Stara

UUcczznniioowwiiee  ZZeessppoo∏∏uu  SSzzkkóó∏∏  ww WWiieelliisszzeewwiiee
LLiicceeuumm  OOggóóllnnookksszzttaa∏∏ccààcceeggoo
ww KKoommoorrnniiccyy  ww rraammaacchh  eeuurrooppeejjsskkiieeggoo
pprrooggrraammuu  EEUURROOWWEEEEKK  –– SSZZKKOO¸̧AA
LLIIDDEERRÓÓWW  ww ddnniiaacchh 1133––1177
ppaaêêddzziieerrnniikkaa 22002211  rrookkuu  wwzzii´́llii  uuddzziiaa∏∏
ww 55--ddnniioowwyycchh  wwaarrsszzttaattaacchh  jj´́zzyykkoowwyycchh
ww MMii´́ddzzyyggóórrzzuu,,  ww wwoojjeewwóóddzzttwwiiee
ddoollnnooÊÊllààsskkiimm..  

Program EUROWEEK posiada 25-letnià tradycj´ oraz
uznanie tysiàca uczestników. Organizacja anga˝uje po-
nad 40 wolontariuszy z ca∏ego Êwiata – z Ameryki Po∏udnio-
wej i Ârodkowej, z Afryki oraz z Azji. Prowadzàcymi warsz-
taty z m∏odzie˝à naszego LO byli wolontariusze z: Ghany,
W∏och, Paragwaju, Meksyku, Egiptu i Filipin.

Specjalistyczny program EUROWEEK ma na celu
umo˝liwienie m∏odym ludziom aktywne w∏àczenie si´ w ˝y-
cie wspó∏czesnego, demokratycznego spo∏eczeƒstwa Euro-
py. Zaj´cia rozwija∏y u naszych nastolatków bardzo cenio-
ne obecnie umiej´tnoÊci przewodzenia, „liderstwa”, au-
toprezentacji, tolerancji oraz wspó∏pracy w zespole.

Zaj´cia odbywa∏y si´ w formie interaktywnych warsz-
tatów, gier symulacyjnych, prac projektowych, wywiadów,
konkurencji sportowych, wyk∏adów, multimedialnych pre-
zentacji oraz lekcji taƒca. I WSZYSTKO TYLKO W J¢ZY-
KU ANGIELSKIM!

Nasza m∏odzie˝ wykaza∏a si´ ogromnà kulturà osobistà
i zaanga˝owaniem we wszystkie warsztaty j´zykowe,
dzi´ki którym:
• mieli ̋ ywy kontakt z j´zykiem angielskiem z ró˝nych za-

kàtków Êwiata, poznali ró˝ne akcenty,
• otworzyli si´ na mówienie w j´zyku angielskim, jedno-

czeÊnie odkrywajàc prawd´, ˝e pomimo b∏´dów j´zyko-
wych nale˝y próbowaç, mówiç i komunikowaç si´,

• pog∏´bili wiedz´ geograficznà o odleg∏ych krajach wo-
lontariuszy, takich jak: W∏ochy, Ghana, Meksyk, Paragwaj
czy Filipiny,

• dowiedzieli si´ o historii, kulturze, zwyczajach, miejscach
turystycznych oraz nietypowych Êwi´tach krajów wolon-
tariuszy,

• rozmawiali w j´zyku angielskim z wolontariuszami, za-
dawali pytania, wchodzili w swobodnà interakcj´ j´zy-
kowà kierowani ch´cià poznania bli˝ej wolontariuszy i ich
˝ycia oraz zaprzyjaênienia si´,

• brali udzia∏ w warsztatach, jak pisaç CV oraz list moty-
wacyjny w j´zyku angielskim, jak zachowywaç si´ pod-
czas rozmowy kwalifikacyjnej, i na co zwraca uwag´ po-
tencjalny pracodawca,

• dowiedzieli si´ o programach wymiany uczniów Era-
smus + oraz innych, dzi´ki którym mogà oni w przysz∏o-
Êci wyjechaç na studia, do pracy lub jako wolontariusze
do innych krajów,

• brali udzia∏ w zaj´ciach z dobrych manier i etykiety oraz
warsztatach z ochrony Êrodowiska,

• wzi´li udzia∏ w konferencji z wice ambasador – zast´pcà
szefa misji Estonii, p. Marit Maks, której zadawali pyta-
nia w j´zyku angielskim (a opiekunowie p´kali z dumy),

• uczyli si´ taƒców z krajów wolontariuszy,
• brali udzia∏ w wielu grach symulacyjnych, aktywnoÊciach

fizycznych, w których musieli polegaç na sobie nawza-
jem, wspó∏pracowaç, integrowaç si´, odkrywaç s∏abe
i mocne strony grupy,

• zaprezentowali wolontariuszom Polsk´, mi´dzy innymi
taƒczàc tradycyjne polskie taƒce: poloneza i mazurka,

• pokazali wykonanà samodzielnie prezentacj´ multime-
dialnà o historii Polski, tradycyjnym jedzeniu oraz pol-
skich Êwi´tach,

• poznali pi´knà okolic´ dzi´ki wspólnym spacerom z wo-
lontariuszami.
Uczniowie Zespo∏u Szkó∏ w Wieliszewie Liceum Ogól-

nokszta∏càcego w Komornicy praktykowali j´zyk w ka˝dym
jego aspekcie, wrócili do swoich domów dumni i pewniej-
si siebie podczas korzystania z angielskiego na co dzieƒ,
poszerzyli swojà wiedz´, zawarli nowe znajomoÊci oraz
wzbogacili si´ o nowe umiej´tnoÊci interpersonalne i do-
Êwiadczenie, które zapami´tajà na ca∏e ˝ycie.

nn Iwetta R´becka

DDzziieeƒƒ  ppoossttaaccii  zz  bbaajjeekk
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TTyy  ttee˝̋  mmoo˝̋eesszz  wwssppiiààçç  ssii´́  nnaa  wwyy˝̋yynnyy
–– zzaapprraasszzaammyy  nnaa  PPiikknniikk  DDrryybbuunnkkrroowwyy

WWiieelliisszzeewwsskkii
CCrroossssiinngg  wwrraaccaa
ddoo WWiieelliisszzeewwaa

28 listopada na terenie bunkrów w Janówku Pierwszym
b´dzie mo˝na dowiedzieç si´, czym jest drytooling, jak po-
s∏ugiwaç si´ czekanem, jak poprawnie za∏o˝yç raki oraz
uzyskaç du˝o wiedzy, którà podzielà si´ z uczestnikami pro-
fesjonalni instruktorzy.

Podczas wydarzenia na amatorów czekaç b´dà dwa sta-
nowiska, na których za darmo b´dzie mo˝na spróbowaç
swoich si∏ i poznaç podstawy wspinaczki.

Na wi´kszych zapaleƒców czekajà z kolei warsztaty z tre-
nerem, na które obowiàzujà zapisy.

HHaarrmmoonnooggrraamm  iimmpprreezzyy::
09:00 Otwarcie imprezy na bunkrach w Janówku
09:00 – 12:00 I tura warsztatów wspinaczkowych
12:00 – 15:00 II tura warsztatów wspinaczkowych
od 18:00 Afterparty w Klubokawiarni „Tam i z Powrotem”

ZZaappiissyy  nnaa wwaarrsszzttaattyy  wwssppiinnaacczzkkoowwee::
https://kwwzapisy.pl/pl/c/Szkolenia/7

Partnerem wydarzenia jest Gmina Wieliszew i Rzeszow-
ska Kuênia Szpeju.

II Halowe Zawody Młodzie˝owych
Dru˝yn Po˝arniczych
WW nniieeddzziieell´́ 1144  lliissttooppaaddaa  ooddbbyy∏∏yy  ssii´́
IIII HHaalloowwee  ZZaawwooddyy  MM∏∏ooddzziiee˝̋oowwyycchh
DDrruu˝̋yynn  PPoo˝̋aarrnniicczzyycchh  zzoorrggaanniizzoowwaannee
pprrzzeezz  OOcchhoottnniicczzàà  SSttrraa˝̋  PPoo˝̋aarrnnàà
ww DDoobbrrzzyynniiuu  nnaadd WWiiss∏∏àà..  

By∏a to druga edycja stworzonego na potrzeby halowe tur-
nieju wf zmienionego regulaminu zawodów CTiF. W sile
trzech dru˝yn stawiliÊmy si´ na zawodach, zajmujàc na-
st´pujàce miejsca: 2. Miejsce Sekcja Dziewczàt Star-
szych, 3. Miejsce Sekcja Dziewczàt M∏odszych, 3. Miejsce
Sekcja Ch∏opców.

Wszystkie nasze dru˝yny mia∏y bardzo dobre czasy, jed-
nak zbyt du˝a iloÊç b∏´dów spowodowa∏a, ˝e nie zaj´li-
Êmy wy˝szych miejsc. Gratulujemy wszystkim cz∏onkom

MDP Wieliszew. Ju˝ na wiosn´, o ile pandemia nie po-
krzy˝uje planów, planujemy podobne zawody u nas wWie-
liszewie. nn Paweł Kuna

12 grudnia po pandemicznej przerwie i wirtual-
nych edycjach na lokalne biegowe i rowerowe
Êcie˝ki wraca Wieliszewski Crossing – tym razem
w wersji miko∏ajkowej. 
W najbli˝szych zawodach zawodnicy mogà wybraç bieg
na dystansie 12,5 km, rower na dystansie 2 x 12,5 km lub
duathlon. Start i meta zlokalizowane b´dà tu˝ przy hali
sportowej w Wieliszewie. W zawodach mo˝na wziàç
udzia∏, zapisujàc si´ na stronie www.chronotex.pl. Kilka
dni przed samà imprezà rozpocznà si´ zapisy dzieci. Na ka˝-
dego czekaç b´dà jak zawsze medale, cudowna sportowa
rywalizacja, niesamowite emocje i miko∏ajkowe niespo-
dzianki. nn

Specjalnie dla pasjonatów górskiej wspinaczki zimowej, jak i dla tych, którzy chcieliby rozpoczàç swojà
przygod´ ze wspinaniem i poczuç si´ jak Jerzy Kukuczka albo Wanda Rutkiewicz, Klub Wysokogórski
Warszawa przygotowa∏ piknik drybunkrowy. 
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