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nn Kto poza Gminà Wieliszew nale˝y do Spółki, 
przeczytacie Paƒstwo na stronie 7. 

B´dzie to prawdziwy festiwal smaków, mu-
zyki, atrakcji i emocji, które zapewnià mi´-
dzy innymi wyst´py artystyczne, parada
i koncerty gwiazd Kwiatu Jab∏oni i Agnieszki
Chyliƒskiej.

nn O tym co nas czeka na str. 8 i 9. 
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godz. 8.00, godz. 12.00, godz. 16.00, godz. 20.00
� WIADOMOÂCI I SPORT (premiera w Êrod´, godz. 16.00)

PONIEDZIA¸EK

godz. 10.00
� TATA I CÓRKA 

(powtórka)

godz. 18.30
� PONIEDZIAŁEK Z WÓJTEM

(premiera)

godz. 22.00
� PRZY MUZYCE O FILMIE

(powtórka)

WWTTOORREEKK

godz. 10.00
� PONIEDZIAŁEK Z WÓJTEM

(powtórka)

godz. 18.30
� MŁODZIE˚ KOMENTUJE

(premiera)

godz. 22.00
� TATA I CÓRKA 

(powtórka)

ÂÂRROODDAA

godz. 10.00
� MŁODZIE˚ KOMENTUJE

(powtórka)

godz. 18.30
� ROZMOWA TYGODNIA

(premiera)

godz. 22.00
� PONIEDZIAŁEK Z WÓJTEM

(powtórka)

CCZZWWAARRTTEEKK

godz. 10.00
� ROZMOWA TYGODNIA

(powtórka)

godz. 18.30
� PRZY MUZYCE O FILMIE

(premiera)

godz. 22.00
� MŁODZIE˚ KOMENTUJE

(powtórka)

PPIIÑÑTTEEKK

godz. 10.00
� PRZY MUZYCE O FILMIE

(powtórka)

godz. 18.30
� TATA I CÓRKA 

(premiera)

godz. 22.00
� ROZMOWA TYGODNIA

(powtórka)

SSOOBBOOTTAA

godz. 14.00 
� PONIEDZIAŁEK Z WÓJTEM

(powtórka)

godz. 18.00
� MŁODZIE˚ KOMENTUJE

(powtórka)

godz. 21.00
� TATA I CÓRKA 

(powtórka)

NNIIEEDDZZIIEELLAA

godz. 14.00 
� ROZMOWA TYGODNIA

(powtórka)

godz. 18.00
� PRZY MUZYCE O FILMIE

(powtórka)

NADAWANE AUDYCJE 
� PONIEDZIAŁEK Z WÓJTEM | � TATA I CÓRKA | � PRZY MUZYCE O FILMIE |
� MŁODZIE˚ KOMENTUJE | � ROZMOWA TYGODNIA| � WIADOMOÂCI I SPORT

BBeezzppiieecczznnyy  sseenniioorr KKaa˝̋ddàà  kkssiiàà˝̋kk´́  kkaarrttkkuujjeemmyy  ii  wwààcchhaammyy
OOsszzuussttwwaa  nnaa wwnnuucczzkkaa,,  nnaa ppoolliiccjjaannttaa,,
bbeezzppiieecczzeeƒƒssttwwoo  ppiieesszzyycchh,,  KKrraajjoowwaa
MMaappaa  ZZaaggrroo˝̋eeƒƒ  –– ttoo  ttyyllkkoo  nniieekkttóórree
zz tteemmaattóóww  ppoorruusszzaannyycchh  ppooddcczzaass
ddeebbaattyy  ssppoo∏∏eecczznneejj  „„BBeezzppiieecczznnyy
sseenniioorr””,,  kkttóórraa  ooddbbyy∏∏aa  ssii´́ 1188  mmaajjaa
ww WWiieelliisszzeewwiiee..

Organizujàca debat´ Komenda Powiatowej Policji w Le-
gionowie, zaprezentowa∏a filmy edukacyjne pokazujàce
sposoby i metody oszustw, którymi padajà lub mogà paÊç
starsi mieszkaƒcy. Podczas debaty pad∏y pytania o bez-
pieczeƒstwo na Êcie˝kach rowerowych, dyskutowano rów-
nie˝ o Krajowej Mapie Zagro˝eƒ.

Debata mia∏a na celu zdiagnozowanie potrzeb i ocze-
kiwaƒ spo∏ecznych w zakresie poprawy bezpieczeƒstwa.
Pozwoli∏a tak˝e na wymian´ informacji z mieszkaƒcami
o istniejàcych zagro˝eniach, dzi´ki czemu b´dà mog∏y zo-
staç wspólnie wypracowane metody ich eliminowania.

nn AS

OOdd  1166  mmaajjaa
UUrrzzààdd  
GGmmiinnyy  
WWiieelliisszzeeww  
b´dzie  czynny dłu˝e j

• Poniedziałek 
w godz. 8.00–18.00

• Wtorek–Piàtek 
w godz. 8.00–16.00

Przypominamy, ˝e do koƒca czerwca tego roku właÊciciele i zarzàdcy budynków
ju˝ istniejàcych, majà obowiàzek zgłoszenia êródła ogrzewania
do Centralnej Ewidencji EmisyjnoÊci Budynków (CEEB). Deklaracj´ mo˝na
składaç: w formie elektronicznej oraz w formie papierowej. Wypełniony
dokument mo˝na wysłaç listem albo zło˝yç osobiÊcie w Urz´dzie Gminy Wieliszew. nn

RRoozzmmoowwaa  zz PPiioottrreemm  ii BBeerreenniikkàà  MMaarrooƒƒsskkiimmii  cczzyyllii  TTaattàà  ii ccóórrkkàà..
W ka˝dy piàtek na antenie Radia Wieliszew udowadniajà,
˝e literatura i muzyka w doskona∏y sposób buduje mosty ∏à-
czàce pokolenia. Z Piotrem Maroƒskim o pasji do literatury
historycznej, ksi´garni na kó∏kach i sposobie na leniwych czy-
taczy rozmawia redaktor naczelna Gazety Wieliszewskiej
Anna Szlendak. Berenika w ˝o∏nierskich s∏owach zdradza kil-
ka sekretów.

ANNA SZLENDAK: Na ksià˝kach, szczególnie tych historycz-
nych, znasz si´ jak ma∏o kto. Poza tym, ˝e si´ znasz, to potra-
fisz te˝ przekazaç t´ pasj´ w bardzo przyst´pny sposób. Kie-
dy rozpocz´∏o si´ Twoje zami∏owanie do ksià˝ek historycznych?
PIOTR MARO¡SKI: Ksià˝kami zainteresowa∏em si´ na powa˝-
nie ponad 20 lat temu, na studiach, podczas których pracowa-
∏em w Bibliotece Instytutu Historycznego UW. Nast´pnie roz-
poczà∏em prac´ w Ksi´garni Naukowej i tam pozna∏em rynek
ksi´garski.

Od ponad 15 lat prowadzisz Ksi´garnie Historycznà i sklep
internetowy, który oferuje najciekawsze tytu∏y z historii i na-
uk pomocniczych. Skàd pomys∏ na takà dzia∏alnoÊç?
Pracujàc w Ksi´garni Naukowej na Krakowskim PrzedmieÊciu
wiele si´ nauczy∏em. Z czasem doszed∏em do wniosku, ˝e warto
by by∏o otworzyç w∏asnà ksi´garni´ – konkretnie sprofilowanà
(historia i nauki pomocnicze).Wreszcie nadarzy∏a si´ okazja wy-
naj´cia lokalu i stworzenia ciekawego miejsca. Dzisiaj moja ksi´-
garnia dzia∏a w internecie, posiadam te˝ „ksi´garni´ na kó∏kach”.
Podró˝uj´ z ksià˝kami archeologicznymi, historycznymi, antro-
pologicznymi w ró˝ne ciekawe miejsca. Zazwyczaj sà to impre-
zy rekonstruktorskie.Wyje˝d˝am tak˝e spontanicznie, próbujàc
sprzedawaç ksià˝ki na rynkach miast.

Jakie jest zainteresowanie ksià˝kà historycznà, czy wspó∏cze-
sna m∏odzie˝ jest ciekawa tego, co by∏o kiedyÊ?
Wydaje mi si´, ˝e nie jest tak êle z tym zainteresowaniem. Oso-
biÊcie jednak zajmuj´ si´ ksià˝kami naukowymi – specjalistycz-
nymi. Nale˝y jednak zauwa˝yç, ˝e wiele publikacji ukazuje si´
ju˝ tylko w wersjach cyfrowych, nad czym ubolewam. Ksià˝ki
i czasopisma naukowe wydawane sà drukiem ju˝ nie w takich
nak∏adach jak kiedyÊ. JeÊli chodzi o dzieci i m∏odzie˝ zauwa˝am
nies∏abnàce zainteresowanie historià. Obecnie pracuj´ te˝
w Muzeum Niepodleg∏oÊci w Warszawie i obserwuj´ odwiedza-
jàce nas dzieci i m∏odzie˝. Sàdz´, ˝e du˝o zale˝y od rodziców i na-
uczycieli, którzy winni piel´gnowaç wiedz´ o naszej przesz∏oÊci.

Czy jest jakiÊ sposób na pokazanie w wyjàtkowy sposób hi-
storii, jak Ty przekazujesz jà dzieciom?
Dla mnie, wyjàtkowym sposobem przekazywania wiedzy o hi-
storii dzieciom, jest historia ˝ywa. Mam na myÊli, przekazywa-
nie jej poprzez odwiedzanie ciekawych miejsc, których w naszym
kraju nie brakuje np. na terenie naszej gminy sporo si´ dzia∏o
i sporo mo˝na zobaczyç. Innym sposobem, jak mi si´ wydaje sku-
tecznym, jest obcowanie z ksià˝kà i poznawanie jej walorów. In-
teresujàce mo˝e byç tak˝e, propagowanie historii poprzez orga-
nizacj´ pikników z udzia∏em rekonstruktorów, tak ˝eby histo-
ri´ mo˝na by∏o dotknàç. Wa˝ne sà te˝ spotkania ze Êwiadkami
historii i ws∏uchiwanie si´ ich opowieÊci. Obecnie sporo wyda-

rzeƒ dzieje si´ w Êwiecie internetu, mo˝na tam oprócz zamiesz-
czonych publikacji, zobaczyç ciekawe filmy i wywiady.

Od kilku miesi´cy prowadzisz w Radio Wieliszew autorskà
audycj´ Tata i córka. Dlaczego akurat Berenika prowadzi zTo-
bà ten program?
Kiedy dowiedzia∏em si´, ˝e powstaje lokalne radio, przedstawi-
∏em swojej rodzinie pomys∏ na audycj´. Mia∏a to byç audycja
o ksià˝kach i muzyce. Zg∏osi∏a si´ Berenika i si´ zacz´∏o. W naj-
bli˝szym gronie uznaliÊmy, ˝e mo˝e to byç ciekawe zestawienie.

I jest ciekawe. Zanim jednak takie si´ stanie i s∏uchacze w∏à-
czà si´ w piàtek o tej 18:30, by Was pos∏uchaç musicie si´
do programu przygotowaç. Jak to wyglàda?
Audycje przygotowujemy zazwyczaj w weekendy. Powstaje sce-
nariusz, wybieramy publikacje i utwory muzyczne. Zwykle do-
bieramy po 3 ksià˝ki, o których chcielibyÊmy opowiedzieç, oraz
ró˝norodny zestaw muzyczny, majàcy trafiç do wielu s∏uchaczy.
Poczàtkowo by∏y to tylko utwory dla dzieci oraz ci´˝ka muzy-
ka metalowa. Z czasem doszliÊmy do wniosku, ˝e warto zamiesz-
czaç utwory ró˝nych gatunków. Przygotowanie audycji jest cza-
soch∏onne i wymaga skupienia.

W Waszej audycji mo˝na pos∏uchaç niebanalnej muzyki – za-
równo dla starszych, jak i m∏odszych, której ucho nie uÊwiad-
czy w innych stacjach. Czy k∏ócicie si´ o muzyk´ wykorzysty-
wana w audycji?
Nie nigdy, i tu przyznaj´, ˝e g∏os decydujàcy mam jednak ja,
Berenika doradczy.

Wróçmy do czytania ksià˝ek. Bo o nich jest w du˝ej mierze
audycja. Jak zach´caç dzieci do czytania?
OsobiÊcie uwa˝am, ˝e poczàtkowo nale˝y zach´caç dzieci do ob-
cowania z ksià˝kà tj. pokazywaç im ró˝ne wydania. Na poczà-
tek, warto si´gnàç po publikacje przeznaczone, jak ja to nazy-
wam, dla „leniwych czytaczy” np. komiksy, albumy, mapy i atla-
sy. Zauwa˝y∏em te˝, ˝e op∏aca si´ przedstawiaç dzieciom

przewodniki i informatory z miejsc w których Paƒstwo byliÊcie
lub chcielibyÊcie byç. Z czasem po takiej „kuracji” ch´ç na czy-
tanie czegoÊ powa˝niejszego sama przyjdzie. Odradzam, aby zmu-
szaç dzieci do czytania groêbami i karami, nie o to chodzi, mo-
˝e to bardzo zaszkodziç. OczywiÊcie, jednak b´dà i tacy, których
nie da si´ przekonaç i nigdy po ksià˝k´ nie si´gnà.

Przygotowanie audycji, jak wspomnia∏eÊ jest czasoch∏onne
i wymaga skupienia. A co Ci daje prowadzenie audycji z Be-
renikà?
Przede wszystkim satysfakcj´ i mo˝liwoÊç robienia czegoÊ razem.
Zawsze lubi∏em radio, mia∏em te˝ kilka epizodów dotyczàcych
recenzji ksià˝ek w Jazz Radio oraz w Programie Trzecim Polskie-
go Radia. W naszej audycji czasami biorà goÊcinnie udzia∏ po-
zosta∏e moje dzieci Kaja, Maja i Roch. Ostatnio Berenika za-
prasza te˝ kole˝anki z klasy, które ch´tnie opowiadajà o ostat-
nio przeczytanych ksià˝kach. Mam jeszcze kilka pomys∏ów
na nast´pnie audycji ale wola∏bym tego nie zdradzaç.

Tata i córka – w jaki sposób zach´ci∏byÊ czytelników, by za-
mienili si´ w s∏uchaczy i w ka˝dy piàtek o 18:30 w∏àczyli Ra-
dio Wieliszew?
Szanowni s∏uchacze, nasza audycja jest jedynà w swoim rodza-
ju. Zazwyczaj omawiamy szeÊç ksià˝ek, 3. dla dzieci i 3. z sze-
roko rozumianej historii, w swobodny niesztampowy sposób. Ka˝-
dà ksià˝k´ zabieramy ze sobà do studia kartkujemy i wàcha-
my?. Staramy si´ te˝, informowaç s∏uchaczy o zawartoÊci,
wyglàdzie zewn´trznym oraz iloÊci stron prezentowanej publi-
kacji. Mi´dzy omawianymi lekturami zamieszczamy muzyk´,
dla odbiorców w ró˝nym wieku, m.in. dla dzieci, Jazz, Folk, Punk,
Rock, Metal a nawet Country. Staramy si´ zachwalaç czytelnic-
two oraz nieoczywistà muzyk´. Zach´camy do nadsy∏ania pro-
pozycji ksià˝kowych, o których warto wspominaç. Liczymy te˝,
na sugestie, co do puszczanej muzyki. Mo˝e macie Paƒstwo ulu-
bionych wykonawców, których chcielibyÊcie pos∏uchaç – zapra-
szamy do nadsy∏ania propozycji.

27 czerwca zostanie wyemitowana jubileuszowa 20. audycja
Tata i Córka. Ksià˝ki i muzyka ∏àczà pokolenia. Serdecznie
zapraszamy na „eterowy tort”. nn

• Prowadz´ audycj´ z tatà, bo…
Bardzo mnie zainteresowała praca w radio.

• Ksià˝ki, które lubi´ czytaç najbardziej…
Czytam głównie ksià˝ki przygodowe i o zwierz´tach.

• Muzyka, którà lubi´ słuchaç najbardziej…
Najbardziej lubi´ rock i metal, mam to po tacie. Lubi´ jednak jeden
utwór Disco Polo „Ona taƒczy jak szalona…” czy jakoÊ tak…

• Ksià˝ki do audycji…
Wyszukuj´ z mojej półki, czasem wypo˝yczam z biblioteki szkolnej.

• Moja ulubiona ksià˝ka to…
„Złodzieje snów”, o której opowiem przy najbli˝szej okazji na antenie.

• W prowadzeniu audycji radiowej lubi´…
Lubi´ mówiç do mikrofonu, jednak czasem ziewam, jak tata za bardzo
sm´ci o dziwnej ksià˝ce.

Berenika Maroƒska zdradza sekrety...
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WW ssoobboott´́,, 77  mmaajjaa 22002222  rr..
oobbcchhooddzziilliiÊÊmmyy  ggmmiinnnnyy  DDzziieeƒƒ
SSttrraa˝̋aakkaa,,  kkttóórryy  bbyy∏∏
ddoosskkoonnaa∏∏àà  ookkaazzjjàà
ddoo ppooddzzii´́kkoowwaanniiaa  ssttrraa˝̋aakkoomm
zzaa iicchh  ttrruudd  ii ppooÊÊwwii´́cceenniiee
wwkk∏∏aaddaannee  ww zzaappeewwnniieenniiee
bbeezzppiieecczzeeƒƒssttwwaa  nnaa tteerreenniiee
GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww..
UroczystoÊci rozpocz´∏y si´ mszà Êwi´tà w koÊciele pw. Ja-
na Marii Vianney’a w Skrzeszewie, którà celebrowa∏ ks. pro-
boszcz Piotr J´drzejewski. Homilie wyg∏osi∏ proboszcz pa-
rafii w Wieliszewie ks. Jaros∏aw Mazurek, podkreÊli∏ jak
wa˝nà rol´ w spo∏eczeƒstwie lokalnym ogrywajà stra˝acy

ochotnicy, którzy z wielkim poÊwi´ceniem oddajà si´ swo-
jej pasji, niekiedy ratujàc dobytek ca∏ego ˝ycia. Po zakoƒ-
czonej mszy, uroczystym przemarszem, uczestnicy obchodów
udali si´ do OSP Skrzeszew, gdzie na placu apelowym mia-
∏a miejsce dalsza cz´Êç oficjalnych obchodów, w trakcie któ-
rych zosta∏y wr´czone medale oraz odznaczenia.

Na poczàtku tej cz´Êci uroczystoÊci, g∏os zabra∏ Wójt Gmi-
ny Wieliszew Pawe∏ Kownacki, który zwróci∏ uwag´, ˝e na co
dzieƒ ka˝dy z nas ma do czynienia z prawdziwymi bohate-
rami, którzy nie zwa˝ajàc na okolicznoÊci ratujà ludzkie ̋ y-
cie, przez co cieszà si´ nies∏abnàcym zaufaniem naszego spo-
∏eczeƒstwa.

Ta uroczystoÊç, by∏a doskona∏à okazjà do przyznania licz-
nych odznaczeƒ i medali. Jednym z wa˝niejszych punk-
tów by∏o nadanie Z∏otego Medalu za Zas∏ugi dla Po˝ar-
nictwa, Odznak Stra˝ak Wzorowy a tak˝e odznak za Wy-
s∏ug´ lat. ZaÊ m∏odzie˝ i dzieci z M∏odzie˝owych Dru˝yn
Po˝arniczych z OSP Wieliszew i OSP Skrzeszew oraz Dzie-
ci´cej Dru˝yny Po˝arniczej OSP Skrzeszew zostali odzna-
czeni srebrnà i bràzowà Odznakà M∏odzie˝owych Dru˝yn
Po˝arniczych.

Artur Pozorek Wicedyrektor Wojewódzkiego Urz´du Pra-
cy w Warszawie, w imieniu Marsza∏ka Województwa Mazo-
wieckiego Adama Struzika, wr´czy∏ dyplomy uznania dla
zas∏u˝onych druhów.

Na uroczystoÊci obecny by∏ Mer Gminy Bibrka Roman
Hrynus, który odebra∏ z ràk Wójta Gminy Wieliszew Paw∏a
Kownackiego, Wiceprzewodniczàcego Rady Gminy Wieli-
szew Artura Mi´tka oraz Komendanta Gminnego ¸ukasza
Mi´tka, sprz´t dla stra˝aków z Gminy Bibrka w postaci pi-
larki do drewna, torby ratownictwa medycznego PSP R1,
deski ortopedycznej, szyn kramera oraz dwóch kompletów
ubraƒ specjalnych.

Korzystajàc z okazji Mer podzi´kowa∏ za zaanga˝owanie
i pomoc zaprzyjaênionej gminy.

Podczas uroczystoÊci Wójt podzi´kowa∏ druhom z OSP
w Janówku-Górze, Krubinie, Ka∏uszynie, Skrzeszewie,Wie-
liszewie za walk´ z usuwaniem skutków orkanu Eunice, ja-
ki nawiedzi∏ nasz region w lutym. Ka˝da z jednostek otrzy-
ma∏a symboliczne pi∏y ze specjalna dedykacjà, a na zakoƒ-
czenie organizatorzy zaprosili wszystkich goÊci na stra˝ackà
grochówk´. nn B.Trzaskoma

„Bogu na chwał´, bliêniemu na ratunek” ten etos stra˝acki okreÊla
nasze wartoÊci i normy ka˝dego dnia naszego ˝ycia. 
Dzieƒ wspominania Êw. Floriana w KoÊciele Katolickim jest
mi´dzynarodowym dniem Ochrony Przeciwpo˝arowej. W naszej
Gminie, obchodzony był w tym roku 7 maja w Skrzeszewie.
UroczystoÊci zacz´liÊmy od mszy Êwi´tej w koÊciele w Skrzeszewie,
celebrowanej przez proboszczów parafii Skrzeszew i Wieliszew,
za co serdecznie dzi´kuj´ w imieniu naszej braci stra˝ackiej.
Nast´pnie przemaszerowaliÊmy na plac pod remizà w OSP
Skrzeszew, gdzie odbył si´ uroczysty apel, wr´czenie medali
i odznaczeƒ dla zasłu˝onych druhen i druhów oraz liczne
podzi´kowania ze strony lokalnej władzy za nasze działania za rok
wyt´˝onej pracy. Po zakoƒczeniu oficjalnej cz´Êci mogliÊmy
skosztowaç grochówki stra˝ackiej z kuchni polowej. W tym miejscu
chciałbym wszystkim ˝yczliwym nam – stra˝akom, podzi´kowaç
za tak ogromne wsparcie naszej działalnoÊci. Dzi´kuj´ za dobre

słowa, płynàce w naszym kierunku, podczas
działaƒ zwiàzanych z usuwaniem skutków
huraganu Eunice. Dzi´kuj´ za kaw´ i herbat´,
którà byliÊmy cz´stowani, trafiały si´ obiady
i pizza. Dzi´kuj´ za przychylnoÊç i szczodroÊç
mieszkaƒcom naszych sołectw z Sołtysami na czele
gdzie ju˝ prawie tradycjà si´ stało, ˝e z funduszów sołeckich zawsze
jest coÊ by wesprzeç nas w pozyskiwaniu sprz´tu dla stra˝aków.
Dzi´kuj´ Radnym Gminy Wieliszew za jednogłoÊnoÊç
przy wspieraniu inwestycji w nasze Jednostki OSP. Dzi´kuj´ Wójtowi
Gminy Pawłowi Kownackiemu za nieocenionà pomoc, wspieranie
i kierowanie naszà gminnà społecznoÊcià stra˝ackà. Dzi´kuj´ tak˝e
˝yczliwym nam osobom spoza naszej Gminy, Radnym Sejmiku
Województwa Annie Brzeziƒskiej oraz Michałowi Prószyƒskiemu
za ogromne wsparcie jakie nam zawsze okazujecie. 

Ze stra˝ackim pozdrowieniem Łukasz Mi´tek

kkoommeennttaarrzz

Gminny Dzieƒ Stra˝aka   w Skrzeszewie
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1188  mmaajjaa  bbrr..  ww UUrrzz´́ddzziiee  GGmmiinnyy
WWiieelliisszzeeww  ppooddppiissaannyy  zzoossttaa∏∏  aakktt
nnoottaarriiaallnnyy  ppoowwoo∏∏uujjààccyy  ddoo ˝̋yycciiaa
ttrrzzeecciiàà  ww wwoojjeewwóóddzzttwwiiee
mmaazzoowwiieecckkiimm  SSppoo∏∏eecczznnàà
IInniiccjjaattyyww´́  MMiieesszzkkaanniioowwàà..
WWssppóóllnniikkaammii  –– zzaa∏∏oo˝̋yycciieellaammii
SSppóó∏∏kkii  SSIIMM KKZZNN  MMaazzoowwsszzee
CCeennttrruumm  zzoossttaa∏∏oo  1100 ggmmiinn
zz wwoojjeewwóóddzzttwwaa  mmaazzoowwiieecckkiieeggoo
((GGrrooddzziisskk  MMaazzoowwiieecckkii,,  KKoozziieenniiccee,,
GGrróójjeecc,,  MMsszzcczzoonnóóww,,  PPuusszzcczzaa
MMaarriiaaƒƒsskkaa,,  ˚̊aabbiiaa  WWoollaa,,  SSeerroocckk,,
WWiieelliisszzeeww,,  NNaassiieellsskk,,  MMaakkóóww
MMaazzoowwiieecckkii))  oorraazz  KKrraajjoowwyy  ZZaassóóbb
NNiieerruucchhoommooÊÊccii..  SSzzaaccuunnkkoowwee
ppllaannyy  iinnwweessttyyccyyjjnnee  ssppóó∏∏kkii
wwyynnoosszzàà  ccoo  nnaajjmmnniieejj 11220000
mmiieesszzkkaaƒƒ..  
W dniu podpisania umowy, KZN wniós∏ aportem do spó∏ki
nieruchomoÊç po∏o˝onà w Wieliszewie przy ulicy KoÊciel-
nej. Na dzia∏ce usytuowanej w obr´bie ewidencyjnym nr 17,
o numerach 44/157 i 44/147 i ∏àcznej powierzchni ponad

61 tys. mkw., mo˝e powstaç 410 mieszkaƒ o Êredniej wiel-
koÊci 52 mkw. Lokale mieszkalne wybudowane zostanà w ra-
mach jedenastu trzykondygnacyjnych budynków wieloro-
dzinnych. Rozpatrywana nieruchomoÊç zosta∏a obj´ta miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzennego. Grunty
pod budow´ inwestycji w pozosta∏ych gminach, które przy-
stàpi∏y do SIM-u, sà obecnie przygotowywane do wniesie-
nia ich aportem do spó∏ki.

– Cieszymy si´, ˝e kolejne samorzàdy zdecydowa∏y si´ przy-
stàpiç do programu SIM.To pokazuje jak du˝y jest obecnie de-
ficyt tanich i dost´pnych mieszkaƒ. B´dziemy dà˝yç do tego,
by w SIM-ach znalaz∏a si´ co druga gmina w Polsce. Warto
w tym miejscu przypomnieç, ˝e jednym z najwa˝niejszych za-
∏o˝eƒ programu jest przeciwdzia∏anie depopulacji gmin poza
du˝ymi oÊrodkami miejskimi – powiedzia∏ Prezes KZN Ar-
kadiusz Urban. – Zainteresowanie samorzàdów programem
wcià˝ roÊnie. Nie bez znaczenia jest fakt, olbrzymiej pomocy
finansowej oferowanej na ten cel przez paƒstwo. Ka˝da gmi-

na, która zdecyduje si´ przystàpiç do SIM otrzymuje 3 mln
z Rzàdowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na obj´cie
udzia∏ów w spó∏ce, a tak˝e wsparcie na poziomie 10% warto-
Êci inwestycji. Dodatkowo, Fundusz Dop∏at Banku Gospodar-
stwa Krajowego mo˝e pokryç do 35% kosztów inwestycji.
W banku BGK mamy równie˝ specjalnie dedykowany, nisko-
oprocentowany kredyt – bez mar˝y banku, z trzymiesi´cznym
WIBOREM – podkreÊli∏ Prezes.

– Gmina Wieliszew jest trzecià najszybciej rozwijajàca si´
gminà w Polsce. Rokrocznie przybywa ponad tysiàc mieszkaƒ-
ców, ogromnie nas to cieszy, ale równie˝ jest to dla gminy du-
˝e wyzwanie. Dlatego te˝ przystàpienie gminy Wieliszew do pro-
jektu SIM jest odpowiedzià na potrzeby naszych mieszkaƒców
– mówi∏ Pawe∏ Kownacki, Wójt Gminy Wieliszew. – Ten pro-
jekt nie rozwià˝e wszystkich naszych problemów, z pewnoÊcià
jednak pomo˝e wielu m∏odym rodzinom stworzyç „w∏asne m”
w wymarzonym miejscu, które wybrali do ˝ycia – doda∏.

nn

DDoo tteejj  ppoorryy  ddoo SSppoo∏∏eecczznnyycchh  IInniiccjjaattyyww
MMiieesszzkkaanniioowwyycchh  zz uuddzziiaa∏∏eemm  KKZZNN  pprrzzyyssttààppii∏∏oo
jjuu˝̋  pprrzzeesszz∏∏oo 330000  ggmmiinn,,  kkttóórree  bb´́ddàà  bbuuddoowwaaçç
ppoonnaadd 2277  ttyyss..  mmiieesszzkkaaƒƒ  nnaa wwyynnaajjeemm
oo uummiiaarrkkoowwaannyymm  cczzyynnsszzuu  zz ooppccjjàà  wwyykkuuppuu..

GMINNE INWESTYCJE

Majówka to idealny czas
na zabaw´. M∏odsi miesz-
kaƒcy Wieliszewa mogli,
tu˝ przed majówkà 30
kwietnia, skorzystaç ze
zrewitalizowanego placu
zabaw w Parku Niepodle-
g∏oÊci.

Inwestycj´ TBS Wieli-
szew, wspólnie z dzieçmi,
otworzyli prezes spó∏ki
Wojciech Piàtkowski,
Wójt Gminy Wieliszew
Pawe∏ Kownacki i Radny
Rafa∏ Donarski.

Pogoda sprzyja∏a zaba-
wie i testowaniu sprz´tów,
nie zabrak∏o równie˝ wa-
ty cukrowej, popcornu i li-
zaków. nn

Zakoƒczy∏y si´ prace drugiego etapu inwestycji, obejmu-
jàcej wykoƒczenie pierwszego pietra nowego skrzyd∏a
Szko∏y Podstawowej w Janówku Pierwszym. Prace II eta-
pu by∏y prowadzone w ramach projektu „Rozbudowa Szko-
∏y Podstawowej w Janówku Pierwszym – rozwój edukacji”.

Roboty zacz´∏y si´ 3 stycznia 2022, a zakoƒczy∏y w po-
∏owie kwietnia. Uzyskano pozwolenie na u˝ytkowanie, jak
tylko sale zostanà wyposa˝one, dzieci b´dà mog∏y korzy-
staç 880 mkw nowej powierzchni. Prace zakoƒczy∏y si´
15 kwietnia, a 13 maja zosta∏o wydane pozwolenie na u˝yt-
kowanie.

Na ca∏ej inwestycji szko∏a podstawowa zyska∏a 880 mkw
(879,7) nowej powierzchni. W tym:
• Jadalnia/sto∏ówka dla jednorazowej obs∏ugi ok 44 osób

(ale zwyczajowo obiady wydaje si´ na kilku przerwach

– np. dla klas 1–3, 4–6,7–8), zlokalizowana bezpoÊrednio
nad kuchnià, co sprawi ̋ e transport posi∏ków b´dzie mo˝-
liwy dwoma windami gastronomicznymi (dostawa „czy-
stà” i powrót naczyƒ „brudnà”).Aktualnie transport po-
si∏ków do szko∏y odbywa si´ w pude∏kach umieszczanych
na wózku.

• Winda osobowa, ∏àczàca dwie kondygnacje szko∏y,
usprawniajàca komunikacj´ i umo˝liwiajàca u˝ytkowa-
nie szko∏y osobom korzystajàcym z wózków dla niepe∏-
nosprawnych.

• 8 sal lekcyjnych przeznaczonych dla 25 dzieci ka˝da
(w tym jedna sala komputerowa)

• Serwerownia, sanitariaty, klatka schodowa (ewakuacyj-
na).

nn

áááááá ZZrreewwiittaalliizzoowwaannoo  ppllaacc  zzaabbaaww  ww  PPaarrkkuu  NNiieeppooddlleeggłłooÊÊccii  ww  WWiieelliisszzeewwiieeáááááá TTaarrgg  ww  KKaałłuusszzyynniiee

áááááá BBuuddoowwaa  uulliiccyy  JJaannuusszzaa  KKuussoocciiƒƒsskkiieeggoo  
ww  WWiieelliisszzeewwiiee

W ka˝dy piàtek i sobot´, mi´dzy godzinà 7.00 a 11.00, b´-
dzie mo˝na nabyç produkty od lokalnych rolników. Od czerw-
ca w Ka∏uszynie, obok placu zabaw przy ulicy Mickiewicza,
b´dzie funkcjonowa∏o targowisko gminne.

Handlowaç b´dà mogli na nim bezp∏atnie rolnicy i ich ro-
dziny, którzy posiadajà ubezpieczenie w KRUSie, posiadajà
gospodarstwo rolne lub pobierajà bezpoÊrednie dop∏aty dla
rolników. nn áááááá SSzzkkoołłaa  ww  JJaannóówwkkuu  PPiieerrwwsszzyymm

Tu˝ przy stadionie sportowym, zlokalizowanym obok Szko-
∏y Podstawowej nr 2 w Wieliszewie, rozpocz´∏y si´ prace zwià-
zane z budowà ulicy Janusza Kusociƒskiego w Wieliszewie.

Zakres prac obejmuje mi´dzy innymi: roboty przygoto-
wawcze, wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, budow´
kanalizacji deszczowej, budow´ jezdni, budow´ zjazdu i bu-
dow´ chodnika. nn

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Legionowie informuje o kampanii prozdrowot-
nej, inspirujàcej Polki i Polaków do wprowadza-
nia zmian na lepsze w swoim ˝yciu po pandemii
koronawirusa. Has∏o przewodnie kampanii #˚yj-
Dobrze.

Prozdrowotna kampania #˚yjDobrze zosta∏a zainicjowa-
na, aby zach´ciç kobiety i m´˝czyzn do wprowadzenia
zmian na lepsze w swoim ˝yciu po pandemii koronawi-
rusa.

Celem g∏ównym kampanii jest przypomnienie, ˝e wybo-
rów wp∏ywajàcych na nasze ˝ycie dokonujemy ka˝dego
dnia. Chcemy uwra˝liwiç odbiorców naszych treÊci na po-
trzeb´ sta∏ego identyfikowania swoich problemów zdrowot-
nych i samodzielnego radzenia sobie z wieloma aspekta-

mi swojego ̋ ycia. Uczyç podejmowania dobrych wyborów
i decyzji sprzyjajàcych zdrowiu. Chcemy kszta∏towaç za-
chowania i postawy sprzyjajàce poprawie zdrowia komplek-
sowo: w sferze fizycznej, psychicznej czy spo∏ecznej.

Wi´cej informacji na https://www.gov.pl/web/psse-legio-
nowo. nn AS

KKaammppaanniiaa  eedduukkaaccyyjjnnaa  ##˚̊yyjjDDoobbrrzzee

Spółka SIM KZN Mazowsze
Centrum w Wieliszewie

wspomnienie

„Wszystko na Âwiecie przemija powoli

Pami´ç o szcz´Êciu, i o tym co boli

Wszystko przemija 

Tak chce przeznaczenie

I tylko jedno zostaje: WSPOMNIENIE”

Ku pami´ci 
AGNIESZCE 
STRYJCZYK

w pierwszà rocznic´ 
Êmierci

Kole˝anki i koledzy 
z Urz´du Gminy Wieliszew
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SSoolliiddaarrnnii..  ZZaawwsszzee  RRaazzeemm!!  PPoodd ttaakkiimm
hhaass∏∏eemm 44  cczzeerrwwccaa  ooddbb´́ddzziiee  ssii´́  ÂÂwwii´́ttoo
GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww..  

Po pandemicznej przerwie wracamy do starej formu∏y na-
szego Êwi´ta z paradà mieszkaƒców – zaznacza Wójt Gmi-
ny Wieliszew Pawe∏ Kownacki – Chcemy byç widoczni, by
pokazaç, ˝e pandemia nie zgasi∏a w naszej spo∏ecznoÊci po-
czucia wspólnoty, a toczàca si´ wojna w Ukrainie pokaza-
∏a jeszcze wi´kszà solidarnoÊç.

FFeessttiiwwaall  aattrraakkccjjii  
Impreza rozpocznie si´ o godzinie 14.30 paradà lokalnych
szkó∏, przedszkoli, stowarzyszeƒ, so∏ectw i mieszkaƒców
w Parku Âwi´tojaƒskim. W tym roku przemarsz tematycz-
nie b´dzie nawiàzywa∏ do has∏a: Solidarni. Zawsze razem!
Trzeba b´dzie wykazaç si´ nie lada kreatywnoÊcià, aby iÊç
w paradzie ulicami Wieliszewa. O godzinie 15.00 rozpocznie
si´ oficjalnie Âwi´to Gminy Wieliszew. Podczas niego
na scenie zaprezentujà si´ lokalni artyÊci, zwiàzani z sekcjà
OÊrodka Kultury w Wieliszewie, oraz zespó∏ ZTL „Promyki”.

FFeessttiiwwaall  mmuuzzyykkii

Od kilku lat nie tylko mieszkaƒcy Wieliszewa majà okazj´
uczestniczyç w koncertach gwiazd polskiej muzyki. Wieli-
szewska scena goÊci∏a ju˝ mi´dzy innymi Kayah, Monik´
Brodk´, Krzysztofa Zalewskiego, Ew´ Farnà, Dawida Kwiat-
kowskiego czy zespó∏ Enej.Tak˝e w tym roku gmin´ odwie-
dzà zespo∏y grajàce wartoÊciowà a zarazem popularnà mu-
zyk´.

O godzinie 17.30 na scen´ wejdzie Skytruck. Zagrajà ja-
ko suport przed koncertami g∏ównych gwiazd wieczoru. Kto
wie mo˝e wyst´p przed Kwiatem Jab∏oni i Agnieszkà Chy-
liƒskà przyczyni si´ do rozwini´cia si´ ich kariery? 

Skytruck to nietuzinkowa grupa muzyków, którzy pragnà
by rock na nowo rozkwita∏ w polskiej przestrzeni muzycznej.

W swoich utworach zawarli mnóstwo mocnych riffów, tek-
stów bez tematów tabu, nawiàzaƒ do klasyki rocka, a tak-
˝e nowoczesnych brzmieƒ. Piosenki Skytruck pobudzajà s∏u-
chacza do ciekawych przemyÊleƒ, w sprawny sposób ∏àczàc
przebojowoÊç i rockowy charakter.

Któ˝ nie s∏ysza∏ o Kwiecie Jab∏oni. To rodzeƒstwo muzy-
ków zaw∏adn´∏o sercami i uszami nie tylko m∏odych s∏ucha-

czy. Potrafià zgrabnie ∏àczyç muzyk´ folkowà, popowà i elek-
tronicznà. Na ich energetyczne koncerty przychodzà t∏umy,
znajàce s∏owa ka˝dej piosenki. Czy tak b´dzie równie˝
w Wieliszewie? Przekonamy si´ od godziny 19.30.

G∏ównej gwiazdy festiwalu muzyki przedstawiaç nie trze-
ba. Agnieszka Chyliƒska – Królowa ∏ez od prawie 30 lat wy-
chodzi na scen´, a na tej wieliszewskiej pojawi si´
o godzinie 21.00. Swojà energià i doskonale znanymi utwo-
rami na pewno rozgrzeje publicznoÊç.

Poza scenà na mieszkaƒców czekaç b´dà stoiska z r´ko-
dzie∏em oraz lokalnymi produktami, czy ksià˝kami historycz-
nymi. Szko∏y i przedszkola przygotujà w swoich stoiskach
z niespodziankami i zabawami dla dzieci. Sportowe stoisko
prowadzi Dàb Wieliszew, gdzie trenerzy przygotujà mini za-
wody oraz konkursy z nagrodami. Podobnie jak w zesz∏ym
roku pojawi si´ równie˝, w ramach projektu „Twój piec na-
sze powietrze”, stoisko ekologiczne z eksperymentami i ele-
mentami edukacyjnymi. Nie zabraknie równie˝, tak uwiel-
bianych przez najm∏odszych dmuchaƒców, do których zawsze
ustawia si´ gigantyczna kolejka.

Festiwal smaku, festiwal muzyki, festiwal atrakcji,
festiwal emocji czyli Âwi´to Gminy Wieliszew 2022

FFeessttiiwwaall  ssmmaakkuu
O podniebienia uczestników zadbajà so∏ectwa, które w tym
roku równie˝ przygotujà swoje specja∏y. Pierogi, ciasta, chleb
ze smalcem, czy ka∏uszyƒski bigos na pewno zaspokojà kub-

ki smakowe mieszkaƒców. Podczas Âwi´ta Gminy Wieliszew
czekaç b´dà równie˝ food trucki z kuchnià z ró˝nych zakàt-
ków Êwiata. Festiwal food trucków rozpocznie si´ ju˝ 3 czerw-
ca od godziny 12.00 i potrwa do 4 czerwca.

W tym roku mieszkaƒcy Wieliszewa i okolic Êwi´towaç b´-
dà ju˝ od piàtku 3 czerwca. Wówczas przy hali w Wielisze-
wie rozpocznie si´ zlot food trucków, a wieczorem o godzinie
21.30 w kinie plenerowym wyÊwietlony zostanie film
„D˝entelmeni”.

MMoobbiillnnee  rraaddiioo
W tym roku relacj´ ze Âwi´ta Gminy, prawie tu˝ sprzed sce-
ny, b´dzie mo˝na pos∏uchaç w Radio Wieliszew. Czekajà
na nas wywiady z goÊçmi wyst´pujàcymi na scenie, organi-
zatorami i mieszkaƒcami. Podczas wydarzenia, wÊród pu-
blicznoÊci pojawià si´ m∏odzi reporterzy, którzy na goràco
b´dà zbieraç Paƒstwa opinie i pozdrowienia.

ZZbbiióórrkkaa  ddllaa  UUkkrraaiinnyy
Podczas Âwi´ta Gminy prowadzona b´dzie zbiórka na rzecz
mieszkaƒców Ukrainy, którzy mieszkajà na terenie Gminy
Wieliszew, jak i dla Ukraiƒców przebywajàcych na terenie
swojego kraju.

Organizatorem wydarzenia jest Gmina Wieliszew, a wspó∏-
organizatorem Samorzàd Województwa Mazowieckiego.

nn  Anna Szlendak



WW ppiiààtteekk 2200  mmaajjaa  ww SSaallii  KKlleenncczzoonnaa
ggooÊÊcciilliiÊÊmmyy 3300  ffiinnaalliissttóóww  kkoonnkkuurrssuu
wwookkaallnneeggoo  „„PPiioosseennkkaa  jjeesstt  ddoobbrraa
nnaa wwsszzyyssttkkoo””..  TToo  jjeeggoo  ddrruuggaa  eeddyyccjjaa,,
cchhooçç  ddiiaammeettrraallnniiee  iinnnnaa  oodd ppiieerrwwsszzeejj
–– zzoorrggaanniizzoowwaanneejj  ww ffoorrmmuullee  oonnlliinnee
ww „„ppaannddeemmiicczznnyymm””  rrookkuu 22002200..  
TTyymm  rraazzeemm  jjuurryy  mmoogg∏∏oo  nnaa ˝̋yywwoo  oocceenniiçç,,
aa mmyy  ppooddzziiwwiiaaçç,,  pprreezzeennttaaccjjee
wwookkaalliisstteekk  ii wwookkaalliissttóóww..  ZZ wwiieellkkàà
pprrzzyyjjeemmnnooÊÊcciiàà,,  kkttóórràà  zzaaggwwaarraannttoowwaa∏∏
wwyyssookkii  ppoozziioomm  tteecchhnniicczznnyy
ii aarrttyyssttyycczznnyy  pprreezzeennttoowwaannyy  pprrzzeezz
uucczzeessttnniikkóóww..

Tradycja wokalnych zmagaƒ w Sali Klenczona si´ga ro-
ku 2014, kiedy obiekt goÊci∏ 2. edycj´ raczkujàcego wte-
dy konkursu wokalnego „Powrót do Krainy ¸agodnoÊci”.
Ten z kolei by∏ rozwini´ciem kilku edycji festiwalu orga-
nizowanego wczeÊniej na wieliszewskiej pla˝y przy ul. 600-
lecia, z udzia∏em czo∏ówki polskiej sceny poezji Êpiewa-
nej.W roku 2018 odby∏a si´ ostatnia edycja konkursu. Nie
przeszkodzi∏o to w udanej kontynuacji wypracowanej for-
mu∏y, choç nieograniczonej ju˝ jednym nurtem muzycznym
– 20 maja na scenie w Sali Klenczona zobaczyliÊmy twa-
rze i us∏yszeliÊmy g∏osy znane z poprzedniego wcielenia
konkursu. WÊród nich laureatk´ nagrody Grand Prix z ro-
ku 2017 King´ Bodzak a tak˝e laureatk´ z roku 2018
– Agnieszk´ Byliƒskà (obie z Gminnego OÊrodka Kultury
w Zakroczymiu). Tym razem zdolne wokalistki podzieli∏y

si´ 1. miejscem w „doros∏ej” kat. IV, prezentujàc utwory
trudne do porównania, o innej wra˝liwoÊci i stylistyce, któ-
rych wspólnym mianownikiem by∏y jednak perfekcyjny
warsztat oraz osoba Alicji Kabaciƒskiej – instruktor sto-
jàcej za wieloletnimi sukcesami piosenkarzy z domów kul-
tury w Nowym Dworze Maz. i Zakroczymiu.Wysoki poziom
techniczny i artystyczny towarzyszy∏ tak˝e prezentacjom
w pozosta∏ych kat. wiekowych – jurorzy Krystyna Staƒczak-
-Pa∏yga i Rafa∏ Grozdew (równie˝ uk∏on w kierunku tra-
dycji) nie mieli ∏atwego wyboru, stàd wiele miejsc przy-
znanych ex-aequo. Oto komplet wyników fina∏u – gratu-
lujemy nagrodzonym i wszystkim z 70 uczestników
eliminacji online! 

nn OKW

W weekend 14-15 maja pary turniejowe ZTL „Pro-
myki” rywalizowa∏y w tanecznych zmaganiach
w warszawskim Wilanowie, podczas XIX Królew-
skiego Turnieju Taƒców Polskich, organizowane-
go przez Centrum Kultury Wilanów.

Na parkiecie Wilanowskiego Centrum Sportu nasi repre-
zentanci konkurowali wÊród ponad setki par z ca∏ego kra-
ju, szlifujàc form´ przed zbli˝ajàcym si´ wielkimi kroka-
mi najwa˝niejszym turniejem w sezonie. Tegoroczne Mi-
strzostwa Polski, które po raz 14 zawitajà do Wieliszewa,
odb´dà si´ nietypowo 25 czerwca – ju˝ teraz zapraszamy
na doroczne Êwi´to polskich taƒców do sali sportowej
przy SP nr 2!

W Wilanowie kolejne cenne turniejowe doÊwiadczenie
zdobywali najm∏odsi tancerze, wyst´pujàcy w kat. II i III:
Ró˝a Jab∏onowska i Adrian Ostaszewski, Natalia Brukwicz
i Jakub Stasiorczyk, Barbara ̊ aluk i Wojciech Typek,Aria-
na Fija∏kowska i Pawe∏ Typek, Michalina Majewska i Woj-

ciech Hosaja oraz Antonina Baƒkowska i Piotr ˚aluk.
W kat. IVB Jagoda Rydelek i Bartosz Wyl´g∏y osiàgn´li wy-
sokie 7. miejsce. W presti˝owej kategorii VA Êwietne
2. miejsce wywalczyli Julia Kowalik i Jakub Rembelski,
zaostrzajàc nasze apetyty na udany wyst´p przed czerw-
cowym czempionatem w Wieliszewie. W kat.VII zadebiu-
towali (!) na tanecznych parkietach doÊwiadczeni ju˝ tan-
cerze Marlena Wilgos i Micha∏ Molski, zajmujàc doskona-
∏e 4. miejsce! Gratulujemy! nn Promyki / OKW
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ZZaa nnaammii  OOggóóllnnooppoollsskkii  TTyyddzziieeƒƒ
BBiibblliiootteekk,,  ooddbbyywwaajjààccyy  ssii´́  ww ttyymm  rrookkuu
ppoodd hhaass∏∏eemm  „„ÂÂwwiiaatt  ww jjeeddnnyymm  mmiieejjssccuu””..
ZZ tteejj  ookkaazzjjii  zzaapprroossiilliiÊÊmmyy  cczzyytteellnniikkóóww
nnaa ccoorroocczznnyy  kkoonnkkuurrss  wwiieeddzzyy  oo kkssiiàà˝̋ccee
((oonnlliinnee))  oorraazz  ssppeekkttaakkll  tteeaattrraallnnyy  ww SSaallii
KKlleenncczzoonnaa  ooppaarrttyy  nnaa kkssiiàà˝̋ccee  SSeerrggiiuusszzaa
PPiiaasseecckkiieeggoo  ((rreellaaccjjaa  oobbookk))..  DDzziiaa∏∏oo  ssii´́
rróówwnniiee˝̋  ww nnaasszzyycchh  bbiibblliiootteekkaacchh
–– zz ppooppuullaarrnnyymm  ppiissaarrzzeemm  MMaarrcciinneemm
KKoozziioo∏∏eemm  ssppoottkkaallii  ssii´́  uucczznniioowwiiee  oobbuu
wwiieelliisszzeewwsskkiicchh  ppooddssttaawwóówweekk,,  rróówwnniiee˝̋
ww WWiieelliisszzeewwiiee  ppaassoowwaannoo  mm∏∏ooddyycchh
cczzyytteellnniikkóóww,,  ww JJaannóówwkkuu  nnaajjmm∏∏ooddssii
wwzzii´́llii  uuddzziiaa∏∏  ww bbaajjkkoowwyymm  ss∏∏uucchhoowwiisskkuu,,
aa bbiibblliiootteekkaa  ww MMiicchhaa∏∏oowwiiee--RReeggiinnoowwiiee
ÊÊwwii´́ttoowwaa∏∏aa  ttrraaddyyccyyjjnnyymm  uuwwaallnniiaanniieemm
kkssiiàà˝̋eekk  ww pplleenneerrzzee..
10 maja, we wspó∏pracy z bibliotekà szkolnà, w Bibliote-
ce Publicznej w Wieliszewie odby∏o si´ uroczyste pasowa-
nie na czytelnika – do ekskluzywnego klubu mi∏oÊników
ksià˝ek wstàpili najm∏odsi uczniowie Szko∏y Podstawowej
nr 2 im. Jana Paw∏a II.

11 maja Êwi´towali doroÊli (g∏ównie) czytelnicy w Mi-
cha∏owie-Reginowie, gdzie w tradycyjnym plenerze mi´-
dzy bibliotekà a miejscowym Domem Ogrodnika, w luê-
nej i jak zawsze serdecznej atmosferze, mo˝na by∏o oddaç
si´ poszukiwaniom swoich bia∏ych kruków, lub te˝ nimi po-
dzieliç – przynoszàc i uwalniajàc „niepotrzebne” (przeczy-
tane) ju˝ tytu∏y.

12 maja filia biblioteczna w Janówku zaprosi∏a dzieci
klasy zerowej, pierwszej i trzeciej z miejscowej szko∏y pod-
stawowej na s∏uchowiska, których tematem by∏y popular-
ne bajki: „O wawelskim smoku”, „Ma∏a syrenka” i „Kró-
lewna Ânie˝ka”. Dzieci wykona∏y ilustracje do s∏uchowisk,
a ich prace przyozdobi∏y Êciany biblioteki.

W 8. edycji Gminnego Konkursu Wiedzy o Ksià˝ce on-
line, do którego zaprosiliÊmy w sobot´ 14 maja, wzi´∏o
udzia∏ pi´çdziesi´ciu internautów podzielonych na cztery
kategorie wiekowe. Uczestnicy tegorocznej edycji spraw-
dzili si´ w znajomoÊci tytu∏ów: „Cudaczek-WyÊmiewaczek”
Julii Duszyƒskiej (kat. 6-9 lat), „Duch starej kamienicy”
Anny Onichimowskiej (kat. 10-13 lat), „Poz∏acana rybka”
Barbary Kosmowskiej (kat. 14-17 lat) i „Czerwieƒ” Ma∏-
gorzaty Oliwii Sobczak (kat. 18+). Do laureatów zmagaƒ
pow´drowa∏y nagrody ksià˝kowe, oto oni:
• kat. I: 1. Wiktor G´bski, Adam Turowski; 2. Kalina Liw-

ska; 3. Oliwia Górecka, Berenika Maroƒska, Leon Tur-
ku; wyró˝nienia: Amelia CieÊliƒska, Orion Turku.

• kat. II: 1. Szymon Baraƒski, Mateusz Oleksiak; 2. Kata-
rzyna Matanowska, Jakub Matanowski, Stanis∏aw Domo-
s∏awski; 3. Dawid Paurowicz; wyró˝nienia: Wiktor
Ostrowski, Martyna Piwowarska, Filip Puchala.

• kat. III: 1.Wiktoria Gimbarowska; 2. Maja Puchala, Bar-
bara Taƒska; 3. Julia Chaber; wyró˝nienie Magdalena Bo-
ryczka.

• kat. IV: 1. Aleksandra Turku; 2. Maria Boryczka; 3. Do-
rota Jagodziƒska; wyró˝nienie Agnieszka Oleksiak.
19 maja w czytelni Biblioteki Publicznej w Wieliszewie

m∏odzi czytelnicy z wieliszewskiej Jedynki i Dwójki spo-
tkali si´ z Marcinem Kozio∏em – autorem dzieci´cych i m∏o-
dzie˝owych bestsellerów, m.in. „Skrzyni W∏adcy Piorunów”
(lektury uzupe∏niajàcej w kl. IV-VI) oraz innych tytu∏ów
z serii „Detektywi na kó∏kach”.

Zapraszamy do naszych bibliotek, by Êwi´towaç z dobrà
ksià˝kà w r´ku przez ca∏y rok – tylko od stycznia na pó∏-
kach placówek w Wieliszewie, Micha∏owie-Reginowie,
Skrzeszewie i Janówku Pierwszym, pojawi∏o si´ 368 no-
wych tytu∏ów, w tym 30 audiobooków. nn BP / OKW

„„PPrroommyykkii””
ppoo kkrróólleewwsskkuu

ÂÂrrooddkkii  zzeewwnn´́ttrrzznnee
nnaa  kkuullttuurr´́

Piosenka jest dobra na ˝ywo

XIX Tydzieƒ Bibliotek
w Gminie
Wieliszew

W niedziel´ 15 maja w Sali Klenczona w Wieliszewie zo-
baczyliÊmy jednego z najlepszych wspó∏czesnych polskich
aktorów, odtwórc´ ponad 100 teatralnych, filmowych
i telewizyjnych ról – Piotra Cyrwusa. Monodram „Zapi-
ski oficera Armii Czerwonej” by∏ popisem jego aktorskich
umiej´tnoÊci, który doceni∏a publicznoÊç, dostrzegajàc
przy tym zaskakujàcà aktualnoÊç przedstawionych wàt-
ków: „Fenomenalna gra aktorska, niestety z aktualnym
przes∏aniem.” „Fantastyczny monodram, Êwietna gra, te-
matyka (o dziwo, niestety) bardzo aktualna!” – to recen-
zje naszych widzów.
Jarzàca si´ wysoko ˝arówka, oÊwietlajàca portret towarzysza Sta-
lina i pogrà˝ona w pó∏mroku scena, po której przechadza si´ ku-
rzàcy machork´ czerwonoarmista – ubrany w wysokie oficerki, bry-
czesy i rozpi´tà gimnastiork´, z zaczesanymi g∏adko w∏osami, wpa-
trujàcy si´ to w portret S∏oƒca Narodu, to lustrujàcy gromadzàcà
si´ publicznoÊç. „Piotr Cyrwus w tak przekonujàcy sposób wciela
si´ w rol´, ˝e momentami a˝ ciarki przechodzà po plecach. (…)
Âwietny przekaz i naprawd´ prawdziwy.” – czytamy w kolejnej z re-
cenzji.

Premiera spektaklu, opartego na satyrycznej powieÊci Sergiu-
sza Piaseckiego, mia∏a miejsce w 1990 roku wTeatrze „Stu” w Kra-
kowie. Min´∏y wi´c ponad trzy dekady, w trakcie których zmienia-
∏a si´ rzeczywistoÊç a wraz z nià odbiór sztuki. Jak wspomina∏ Piotr
Cyrwus, dzielàc si´ z wieliszewskà publicznoÊcià refleksjami nad hi-
storià lejtnanta Zubowa i jej obecnym kontekstem – odbiór spek-
taklu by∏ inny tak˝e na zachodzie kraju, gdzie z jednej strony osia-
d∏o wielu Kresowiaków, z drugiej jeszcze w roku 1993 w garnizo-
nach wcià˝ stacjonowali ̋ o∏nierze bratniej armii. – W tamtejszych
teatrach i domach kultury publicznoÊç cz´sto milcza∏a, kiedy w cen-
tralnej czy wschodniej Polsce reagowano ̋ ywo, Êmiechem, oklaska-
mi – jak przysta∏o na jeszcze przed momentem najweselszy barak
w socjalistycznym obozie – wspomina∏ aktor. Wraz z up∏ywem cza-
su, w miar´ post´pujàcej polskiej transformacji i pod wp∏ywem
zmian geopolitycznych na arenie Êwiatowej, zacz´liÊmy inaczej po-
strzegaç rzeczywistoÊç, a przyk∏ad lejtnanta Zubowa sta∏ si´ bar-
dziej uniwersalny. – To rodzaj gorzkiej komedii i robi´ go przeciw-
ko wszelkim ideologiom, które sà nam wt∏aczane.To, ˝e nie ma ju˝
totalitarnego socjalizmu, który poch∏onà∏ 160 milionów ofiar, i któ-
rych pami´ci dedykuj´ ten spektakl, nie oznacza, ˝e nie podlega-
my innym zagro˝eniom. Wa˝ne jest, by mieç swoje zdanie, myÊleç
krytycznie, nie daç si´ zniewoliç jak Zubow – mówi∏ Piotr Cyrwus
w jednym z wywiadów udzielonych w tamtym czasie. – Historia Zu-
bowa, który jest postacià tragicznà, ma szerszà wymow´. Mo˝na jà
odnieÊç do codziennoÊci, ma pobudzaç do refleksji, równie˝
nad tym, ˝e cz∏owiek nigdy nie jest jednowymiarowy – dodawa∏.
Historia jednak lubi zataczaç ko∏o i wracaç w ∏udzàco podobne miej-
sce. – Przed wieloma laty, pracujàc wraz z re˝yserem Tomkiem Oba-
rà nad przeniesieniem ksià˝ki Piaseckiego na sceniczne deski, rze-
czywistoÊç przedstawiona w jego powieÊci i sama sylwetka lejtnan-
ta Zubowa, wyda∏y nam si´ przerysowane, jak zresztà na satyr´
przysta∏o, w dodatku napisanà przez autora o skomplikowanym,
kontrowersyjnym ˝yciorysie. DziÊ, okazujà si´ byç, boleÊnie praw-
dziwe i zadziwiajàco aktualne – powiedzia∏ po niedzielnym spek-
taklu Piotr Cyrwus, koƒczàc wieczór w Sali Klenczona filozoficz-
nym pytaniem: – Czy historia uczy, czy staje si´ tylko naszym do-
Êwiadczeniem? Za pouczajàcà i wybornà aktorsko wizyt´
w Wieliszewie podzi´kowali Wójt Pawe∏ Kownacki i dyrektor Da-
riusz Skrzydlewski, wr´czajàc aktorowi bukiet… symbolicznych s∏o-
neczników, przyozdobiony niebiesko-˝ó∏tymi wstà˝kami. Spektakl
by∏ kolejnà okazjà do kontynuacji zbiórki publicznej „Gmina Wie-
liszew Solidarna z Ukrainà”, która potrwa do koƒca czerwca.

Spektakl zakoƒczy∏ trwajàcy od 11 do 15 maja XIX Tydzieƒ Bi-
bliotek. Ksià˝k´ Sergiusza Piaseckiego (oraz inne jego tytu∏y) znaj-
dziecie w placówkach Biblioteki Publicznej Gminy Wieliszew.

nn OKW

kat. I: 1. Alicja Pszczółkowska – „Był sobie strach”; 
ex-aequo 2. Hanna Hiliƒska – „Zawierucha”, Zofia Sosnowska
– „Ró˝owa piosenka”

kat. II: ex-aequo 1. Zuzanna Kuczborska – „Reckless”,
Małgorzata Odrzywolska – „Luna srebrnooka”; 
wyró˝nienia: Agata Krupko, Korneliusz Łakomy, Maria Sandacz

kat. III: 1. Zuzanna Dudek – „Niech ˝yje bal”; ex-aequo 2.
Marta Lewandowska – „Dobry apetyt”, Amelia Sajnóg – „Oczy
tej małej”; ex-aequo 3. Julia Kaêmierczak – „Okularnicy”, 
Kamil Kieszkowski – „Pami´ç”; wyró˝nienia: Oliwia Rusin

kat. IV: ex-aequo 1. Kinga Bodzak – „ProÊba do twoich ust”,
Agnieszka Byliƒska – „Ksie˝yc Frajer”; 2. Karolina Krzemiƒska
– „Kamieƒ i mgła”; ex-aequo 3. Natalia Gr´dziszewska – „Czas
miłoÊci”, Bartłomiej Miszk – „Lubi´ wracaç tam, gdzie byłem”;
wyró˝nienie: Olimpia Rumianowska-Zapiór, 
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Spotkanie z Marcinem
Koziołem w Wieliszewie

Uwalnianie ksià˝ek w plenerze
w Michałowie-Reginowie

Uroczyste pasowanie 
na czytelnika
w Wieliszewie

Bajkowe słuchowiska
w Janówku Pierwszym

i ilustrowanie ich przez uczniów 

Ponad 230 tyÊ. z∏ Êrodków zewn´trznych uda∏o si´
pozyskaç od poczàtku roku 2022 na realizowane
przez OÊrodek Kultury w Wieliszewie projekty in-
frastrukturalne oraz wydarzenia kulturalne. To za-
równo Êrodki krajowe z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (Fundusz Promocji Kul-
tury oraz Fundusz Patriotyczny), unijne (w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) jak i wspar-
cie od sponsorów prywatnych na organizacj´ Mi-
strzostw Polski w Taƒcach Polskich MAZUR 2022.

To dodatkowy zastrzyk funduszy na dzia∏alnoÊç kulturalnà
– poza Êrodkami pochodzàcymi z bud˝etu Gminy Wieliszew
czy wp∏ywów z op∏at uczestników zaj´ç i sprzeda˝y biletów
na organizowane wydarzenia.

W marcu podpisaliÊmy umow´ z Instytutem MyÊli Naro-
dowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderew-
skiego, który w ramach programu Fundusz Patriotyczny
– edycja 2021 „Niepodleg∏oÊç po polsku” wspar∏ kwotà
53 500,00 z∏ organizacj´ XXI Mistrzostw Polski w Taƒcach
Polskich „Mazur” 2022. Po raz kolejny wydarzenie to wspar-
li hojnie równie˝ sponsorzy prywatni – ∏àczna kwota ich spon-
sorskiego zaanga˝owania to ok. 50 tys. z∏, a lista mecena-
sów wcià˝ nie jest zamkni´ta. Trwajà starania o dofinanso-
wanie organizacji wydarzenia ze Êrodków Samorzàdu
Województwa Mazowieckiego.

W kwietniu, dzi´ki umowie z Województwem Mazowiec-
kim o przyznaniu pomocy na realizacj´ operacji pt. „Wi´-
cej ni˝ folklor – ZTL „Promyki” aktywizujà i integrujà”, po-
zyskaliÊmy 31 815 z∏ na zakup strojów ludowych i skompo-
nowanie muzyki do nowego uk∏adu tanecznego.
Dysponentem Êrodków pochodzàcych z Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ra-
mach PROW 2014–2020, by∏a Lokalna Grupa Dzia∏ania „Za-
lew Zegrzyƒski”.

W maju zawarliÊmy umow´ z Narodowym Centrum Kul-
tury w ramach programu rzàdowego „Infrastruktura domów
kultury” ze Êrodków finansowych Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego – Paƒstwowego Funduszu Celowego po-
chodzàcych z Funduszu Promocji Kultury. Dofinansowaniem
w wysokoÊci 104 tys. z∏ obj´te zosta∏o zadanie pod nazwà „Za-
kup i monta˝ monitoringu oraz zakup wyposa˝enia niezb´d-
nego do realizacji zadaƒ z zakresu upowszechniania kultu-
ry”, realizowane w budynku Gminnego Centrum Kultury
w ¸ajskach.

Ponadto dzia∏alnoÊç kulturalnà w Gminie Wieliszew kwo-
tà 6,5 tys. z∏ wspar∏ równie˝ Powiat Legionowski. nn OKW

PPRRZZEEDD  NNAAMMII

18–22 lipca 2022
Zapisy online (strefazajec.pl) od 15.06., start godz. 18

WAKACJE Z KULTURÑ 
W tym roku tradycyjny cykl stacjonarnych i wyjazdowych atrakcji przy-
gotowywany przez OÊrodek Kultury w Wieliszewie b´dzie organizo-
wany w terminie 18-22 lipca. W programie m.in. wycieczki do par-
ku wodnego, parku rozrywki, seans kinowy, wizyta w muzeum, ak-
tywnoÊci ruchowe, sale zabaw i wiele innych – szczegółowy program
wkrótce na stronie ok.wieliszew.pl. Cena 450 zł. Zapisy od 15 czerw-
ca (start godz. 18) TYLKO przez stron´ www.strefazajec.pl – infor-
macje jak tego dokonaç znajdziecie na stronie wwww.ok.wieliszew.pl.
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W pewnym mieÊcie znajdowa∏a si´ bardzo stara
ksi´garnia. Wznoszono jà i rozbudowywano przez
kilka epok. Nosi∏a nazw´ „Pod Miejskà Bramà”,
a klienci uwielbiali jej tajemnicze wn´trze, pe∏-
ne skarbów i zakamarków. W ksi´garni tej stare
wspó∏istnia∏o z nowym, a wyszukane z prostotà
– nie tylko na zewnàtrz, ale te˝ w Êrodku. Poza
ksià˝kami, sprzedawano tam te˝ gry planszowe, pa-
peteri´, herbat´, a nawet czekolad´. I wiele, wie-
le innych rzeczy...

Ksi´garnia s∏yn´∏a nie tylko swoim asortymentem, ale tak˝e nie-
zwyk∏ymi pracownikami.A najbardziej wyjàtkowy by∏ Carl Kollhoff,
który ca∏e swoje ˝ycie poÊwi´ci∏ ksià˝kom: „Ci´˝kie drzwi wejÊcio-
we otworzy∏y si´ nagle i zadzwoni∏ wiszàcy nad nimi miedziany dzwo-
neczek. Carl Kollhoff z∏o˝y∏ parasol, rutynowo nim potrzàsnà∏ i w∏o-
˝y∏ go do stojaka. Nast´pnie rozejrza∏ si´ po ksi´garni, którà nazy-
wa∏ swojà ojczyznà, wypatrujàc nowych ksià˝ek, które pragn´∏y trafiç
do jego klientów. Czu∏ si´ przy tym jak kolekcjoner zbierajàcy musz-
le na pla˝y. I ju˝ na wejÊciu znalaz∏ kilka cudeniek. Ciàgle chodzi∏
w tych samych starych, za du˝ych ubraniach. Jego dawny szef zwyk∏
mawiaç, ˝e wyglàda przez to, jakby ˝ywi∏ si´ ju˝ tylko s∏owami ze
swoich ksià˝ek, a te sà ubogie w w´glowodany. Ale jak˝e treÊciwe
– odpowiada∏ niezmiennie Carl”

Carl Kollhoff by∏ ksi´garzem niezwyk∏ym. Ksià˝ki by∏y jego mi∏o-
Êcià i jego rodzinà. Rozumia∏ ludzi, którzy zbierajà ksià˝ki, albowiem
sam by∏ ich na∏ogowym kolekcjonerem. Gdy przesuwa∏ wzrokiem
po ich grzbietach, to wzbiera∏o w nim poczucie niezwyk∏ej wi´zi, bo
wiedzia∏, ˝e w ksià˝kach mieszkajà inni ludzie, z którymi podczas czy-
tania dzieli∏ te same losy. „Ksià˝ki chcia∏y, aby je w kó∏ko czyta∏.Tak
jak per∏y, które lubià byç noszone, bo wówczas sà jeszcze pi´kniej-
sze, a nawet bardziej jak zwierz´ta, które lubià, kiedy si´ je g∏asz-
cze, bo wówczas czujà si´ kochane. Carl mia∏ wra˝enie, ˝e wszystkie
zawarte w nich s∏owa sk∏adajà si´ z komórek jego cia∏a, choç wiedzia∏
przecie˝, ˝e z biegiem lat po prostu je w siebie wczyta∏.”

Carl Kollhoff co wieczór podczas spaceru nosi∏ ksià˝ki swoim klien-
tom. By∏a to jeszcze jednak niezwyk∏oÊç ksi´garni „Pod Miejskà Bra-
mà”, która oferowa∏a dla swoich klientów tak˝e wizyty domowe.Wi-
dok ksi´garza przemierzajàcego z plecakiem pe∏nym ksià˝ek ulice
i uliczki miasta sta∏ si´ jego nieod∏àcznà cz´Êcià i lokalnà atrakcjà.
Pewnego dnia do∏àczy∏a do niego niezwykle wygadana dziewczyn-
ka w ˝ó∏tej kurtce, która chcia∏a pomóc niem∏odemu ju˝ ksi´garzo-
wi w roznoszeniu ksià˝ek. Chocia˝ Carl z poczàtku nie chcia∏ towa-
rzystwa, to jednak ma∏a czytelniczka nie da∏a si´ ∏atwo zbyç. Nazy-
wa∏a go Spacerujàcym z Ksià˝kami i pomaga∏a w dostawie
i rozmowach z klientami.

Niezwyk∏y duet odwiedza∏ rozmaitych czytelników i nie zawsze by-
∏y to weso∏e wizyty. Cz´sto, pod pretekstem odbioru ksià˝ek, klien-
ci wyczekiwali po prostu na chwil´ rozmowy i odwiedziny drugiego
cz∏owieka, na chwil´ wytchnienia poÊród codziennych trosk i zmar-
twieƒ. Jak na przyk∏ad emerytowana nauczycielka, która przesta∏a
wychodziç z domu po utracie ukochanej pracy: „Przez ca∏e ̋ ycie by-
∏am nauczycielkà w szkole. I choç ju˝ tam nie pracuj´, jestem nià
do dziÊ. Tego si´ nie da wyzbyç. Kiedy w∏aÊciwie po raz ostatni wy-
sz∏am z domu? Wcale nie zamierza∏am zamykaç si´ w nim na zawsze.
Ale z dni zrobi∏y si´ tygodnie, potem miesiàce i lata. A im wi´cej
czasu mija∏o, tym bardziej ba∏am si´ opuszczaç swojà bezpiecznà sa-
motni´, której Êciany i sufity chroni∏y przed zewn´trznym Êwiatem...”.

Okazuje si´, ˝e ludzie potrzebujà siebie nawzajem i jednoczeÊnie
bardzo wstydzà si´ to okazaç. Cz´sto niezb´dny jest impuls z ze-
wnàtrz, aby porzucili bezpiecznà anonimowoÊç i zbli˝yli si´ do sie-
bie… Ksià˝ki Carla i entuzjazm ma∏ej dziewczynki pozwoli∏y rozwià-
zaç problemy wielu mieszkaƒcom miasta. Jednak moment najwi´k-
szej próby przychodzi, gdy ksi´garnia „Pod Miejskà Bramà” dostaje
si´ w r´ce nowej w∏aÊcicielki, która nie lubi ksià˝ek i przy pierw-
szej mo˝liwej okazji zwalnia zas∏u˝onego ksi´garza. Czy to mo˝liwe,
˝e po tylu latach Spacerujàcy z Ksià˝kami mia∏ zniknàç bez s∏owa,
jak ksià˝ka, która koƒczy si´ w pó∏ zdania? Carsten Henn, autor ksià˝-
ki o Carlu Kollhoffie, przygotowa∏ zaskakujàce, ale ostatecznie opty-
mistyczne zakoƒczenie...

Jako podsumowanie najlepiej przytoczyç s∏owa pisarki Magdale-
ny Kordel: „To powieÊç, która sprawia, ˝e dusza m∏odnieje. Pokocha
jà ten, kto ju˝ jest mi∏oÊnikiem ksià˝ek. I ten, kto dopiero do czy-
tania si´ przekonuje. Bo prawdà jest, ˝e w papierze tkwi lekarstwo.
Czasem nawet na to, co z pozoru nie wymaga leczenia. PowieÊç ma-
rzenie dla ka˝dego ksià˝koholika. Polecam z ca∏ego serca”.

nn  Piotr K.
Carsten Henn, „Spacerujàcy z ksià˝kami”, Wyd. Marginesy, Warszawa 2022
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SSppaacceerruujjààccyy  zz  KKssiiàà˝̋kkaammii Mistrzynie o bezpieczeƒstwie

Nadszed∏ d∏ugo wyczekiwany czas zieleni i s∏oƒca oraz
godzin sp´dzanych na Êwie˝ym powietrzu. W So∏ec-
twie Sikory, jak co roku, uroczyste rozpocz´cie sezo-
nu zaczynamy od wspólnego sprzàtania Êwiata. 

Nasze Sikory sà niewielkie, ale w sobot´ 30 kwietnia kilka-
dziesiàt worków Êmieci zosta∏o zebrane z przydro˝nych po-
boczy i zaroÊli. Z przyjemnoÊcià stwierdzono, ˝e Êmieci by-
∏o mniej, ni˝ w latach ubieg∏ych – mo˝e bardziej dbamy o ota-
czajàcy nas Êwiat. Oby tak dalej.

Najwi´kszà atrakcjà rozpocz´cia sezonu by∏o spotkanie
integracyjne, które w tym roku mia∏o wyjàtkowy charakter,
poniewa˝ goÊci∏y na nim trzy panie i dwie dziewczynki
z Ukrainy, które znalaz∏y tymczasowy dom u naszego So∏ty-
sa – Stanis∏awa Serka. Z tego wzgl´du na sto∏ach pojawi∏y
si´ prawdziwe ukraiƒskie potrawy przygotowane przez na-
sze Ukrainki. By∏ barszcz ukraiƒski i pierogi z ziemniaka-
mi, o innych potrawach nie wspomn´.

Podsumowaniem spotkania by∏y ̋ yczenia urodzinowe i od-
Êwi´tny tort dla So∏tysa przygotowany przez Roberta Wit-
ka – mieszkaƒca Sikor znanego ju˝ w okolicy z przepysznych
wypieków. nn
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Mistrzyni olimpijska, mistrzyni Êwiata i Europy w p∏ywa-
niu – Otylia J´drzejczak i Katarzyna Kowalczyk policjant-
ka – sier˝ant sztabowy, instruktor w zak∏adzie szkoleƒ spe-
cjalnych z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, mi-
strzyni Polski w p∏ywaniu – mama Julka z grupy Sówek.
Celem wizyty by∏o podniesienie wiedzy i ÊwiadomoÊci dzie-
ci na temat bezpiecznych zachowaƒ nad wodà, profilakty-
ki zagro˝eƒ oraz nauki prawid∏owego reagowania w sytu-
acjach ich wystàpienia, z elementami ratownictwa wod-
nego (w tym zasadami udzielania pierwszej pomocy) oraz
samoratownictwa.

GoÊcie, podsumowujàc spotkanie, przeprowadzili cieka-
wà zabaw´ w pokonywanie przeszkód. Po wykonaniu za-
dania ka˝de dziecko dosta∏o nagrody: bidon, r´cznik, opa-
sk´ oraz odblask.

nn PS Wieliszew

Grupa 5-latków „Biedronki” z Przedszkola Samo-
rzàdowego w Janówku Pierwszym przystàpi∏a
do programu realizowanego przez Fundacj´ BGK
„By∏y sobie pieniàdze”. Nasze przedszkole, jest
jednym z dziesi´ciu przedszkoli w Polsce i jedy-
nym w województwie mazowieckim, które reali-
zowa∏o ten program w bie˝àcym roku szkolnym.

Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 9
lat. Jego celem jest podniesienie poziomu wiedzy finan-
sowej przedszkolaków oraz wprowadzenie w Êwiat finan-
sów tak, aby dzieci potrafi∏y lepiej funkcjonowaç w nowo-
czesnym spo∏eczeƒstwie.

Wszystkie dzieci uczestniczàce w projekcie otrzyma∏y

indywidualny pakiet: worek, ksià˝k´ z naklejkami, kolo-
rowank´ i skarbonk´. Przedszkolaki uczy∏y si´ liczenia, no-
mina∏ów pieniàdza oraz poj´ç: sklep, bank, klient, banko-
mat, karta do bankomatu. Program by∏ dostosowany
do podstawy programowej wychowania przedszkolnego
i z pewnoÊcià uatrakcyjnia∏ codzienne zaj´cia. Dodatko-
wà inspiracjà by∏y otrzymane pomoce: sklep i bankomat
liczàcy nomina∏y.

Dzieci kolorowa∏y obrazki tematycznie zwiàzane z eko-
nomià. Prowadzone by∏y pogadanki na temat sklepu, po co
tam chodzimy, co mo˝na w nim kupiç. Dzieci wiedzia∏y, jak
zachowaç si´ w sklepie, w banku i u˝ywaç s∏ów grzeczno-
Êciowych: prosz´, dzi´kuj´, w czym mog´ pomóc? Na ko-
lejnych zaj´ciach mia∏y okazj´ same odegraç rol´ klien-
ta i sprzedawcy.

Projekt „By∏y sobie pieniàdze” rozpoczà∏ edukacj´ eko-
nomicznà dzieci w wieku przedszkolnym, zapraszajàc je
do odkrywania tajemnic pieniàdza, tajników udanych
i oszcz´dnych zakupów, dà˝àc do ukszta∏towania w przy-
sz∏oÊci prawid∏owych postaw konsumenta, ale tak˝e umie-
j´tnoÊci krytycznego myÊlenia i zastosowania tej wiedzy
w praktyce.

Liczymy, ˝e ten program pozytywnie wp∏ynie na rozwój
dzieci, zwi´kszy ich wiedz´ i ÊwiadomoÊç na temat pieni´-
dzy, oszcz´dzania oraz poka˝e, jak wa˝na jest praca za któ-
rà otrzymujemy wynagrodzenie.

nn Przedszkole Samorzàdowe, Janówek Pierwszy

Dzielnica filmowa
W dniu 18.05.2022 r. dzieci z grup przedszkolnych, ze Szko-
∏y Podstawowej im. Bronis∏awa Soko∏a w Olszewnicy Sta-
rej, pojecha∏y na wycieczk´ do „Dzielnicy Filmowej” w Za-
lesiu Górnym. Przedszkolaki oglàda∏y pojazdy, znane im
z bajek i filmów, roboty i olbrzymie monstertrucki. Du˝à
popularnoÊcià cieszy∏y si´ ukryte w lesie figury dinozau-
rów, którymi mali znawcy tematu, byli zafascynowani. Spa-
cery w leÊnym otoczeniu i zabawa w „ma∏pim gaju” zaspo-
koi∏a potrzeb´ ruchu.

Zawód fizjoterapeuty
17 maja dzieci z oddzia∏ów przedszkolnych, ze szko∏y w Ol-
szewnicy Starej, spotka∏y si´ z Panià Magdà, prywatnie ma-
mà Amelki, a zawodowo fizjoterapeutà. Dzieci dowiedzia-
∏y si´, ˝e fizjoterapeuta to jest osoba, która przez çwicze-
nia i ró˝nego rodzaju zabiegi, pomaga ludziom w wielu
chorobach i kontuzjach. Dzieci zapozna∏y si´ z wieloma cie-
kawymi przyrzàdami do çwiczeƒ: elastycznà taÊmà, kolcza-
stym krà˝kiem, wa∏kiem z wypustkami, oraz rozciàgaczem
do palców d∏oni. Mog∏y popróbowaç çwiczeƒ z tymi przy-
rzàdami. Pani Magdalena pokaza∏a, tak˝e çwiczenia ogól-
norozwojowe, które kszta∏tujà nasz ca∏y organizm oraz po-

zwalajà na jak najlepsze rozwijanie naszego cia∏a. Przed-
szkolaki ch´tnie i bardzo aktywnie uczestniczy∏y we wszyst-
kich çwiczeniach. Pani fizjoterapeutka przypomnia∏a
dzieciom, ˝e ruch to zdrowie i nale˝y jak najcz´Êciej z nie-
go korzystaç.

Ogólnopolski Konkurs Patriotyczny
Przedszkolaki ze szko∏y w Olszewnicy Starej wzi´∏y udzia∏
w ogólnopolskim konkursie pt. „BIA¸O-CZERWONE
ÂWI¢TA MAJOWE”. Do organizatorów wp∏yn´∏y 62 pra-
ce. Nasi reprezentanci zaj´li: II miejsce (Anastazja
Kniaê) oraz wyró˝nienie (Mieszko Kamiƒski). Serdecznie
gratulujemy. nn SP Olszewnica Stara

Tort urodzinowy Roberta Witka 
dla Stanisława Serka – sołtysa Sikor

EEdduukkaaccjjaa  eekkoonnoommiicczznnaa  ww  pprrzzeeddsszzkkoolluu
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AAkkccjjaa  „„TTaattaa  ii  łłooppaattaa””
Serdeczne podzi´kowa-
na dla rodziców, dzieci i pra-
cowników przedszkola, któ-
rzy wzi´li udzia∏ w akcji.
W dniu 14 maja w naszym przed-
szkolu odby∏a si´ akcja „Tata i ∏o-
pata” majàca na celu uporzàdko-
wanie ogrodu przedszkolnego.
Wszyscy przybyli zabrali si´ z za-
pa∏em do pracy, aby plac zabaw
by∏ jeszcze pi´kniejszy i bardziej
bezpieczny dla naszych milusiƒ-
skich. Rodzice ci´li, grabili, kopali i oczyszczali teren z bardzo g´-
stych krzaków rosnàcych dziko. Niektórzy przybyli ca∏ymi rodzina-
mi i z wielkim zaanga˝owaniem pracowali w sobotnie przedpo∏udnie.
Pragn´ z∏o˝yç ogromne wyrazy wdzi´cznoÊci za poÊwi´cony czas, wy-
si∏ek i serce w∏o˝one w prac´ na rzecz przedszkola:

Dzi´kuj´ przyby∏ym rodzicom i dzieciom: Micha∏owi Kwiatkow-
skiemu i Emilce Kwiatkowskiej, ca∏ej rodzinie Paƒstwa Zdunek – Ju-
stynie i Micha∏owi z dzieçmi: Polà i Marcelem, rodzinie paƒstwa
Ko∏odziejczaków z dzieçmi: Jasiem, Szymonem, Paw∏em i Agatkà,
Krzysztofowi Wedrowskiemu z synem Jasiem, Bartoszowi Po∏ot z sy-
nem Aleksandrem, Grzegorzowi Wróbel z synem Bartoszem, Bar-
toszowi Bo˝ym z synem Miko∏ajem, Paw∏owi Wojciechowskiemu
i Maciejowi Piaseckiemu.

Dzi´kuj´ tak˝e pracownikom przedszkola, którzy wzi´li udzia∏
w akcji”: Adrianowi Sa∏ek, Katarzynie Pop∏awskiej,Agnieszce Gro-
chowskiej, Dianie Mosak,Annie Beszczyƒskiej,Agnieszce Szczesnej,
Anecie Dworakowskiej, Pani Annie WaÊniewskiej,Annie Milewskiej.

W imieniu w∏asnym oraz ca∏ej spo∏ecznoÊci przedszkolnej jesz-
cze raz serdecznie dzi´kuj´. nn Ewa Wiechowicz – dyrektor

Działania proekologiczne
Gminy i zmiany klimatu
Uczniowie klasy 3 LO w Komornicy, Inga
Kni˝ewska, Anna Je˝, Laura Tracz, Piotr Górecki,
Kacper Jaszewski rozmawiajà z wójtem Paw∏em
Kownackim, o dzia∏aniach proekologicznych
Gminy i zmianach klimatu.

Panie Wójcie, czy zechcia∏by nam Pan opowiedzieç kilka s∏ów
o sobie?
Jestem ponad 40-letnim m´˝czyznà.Wychowywa∏em si´ w gmi-
nie Wieliszew od lat dzieci´cych. Jestem absolwentem starego
TGW D´be, co wi´cej, jako pierwszy rocznik ucz´szcza∏em do kla-
sy o profilu ekologicznym. Mi∏o wspominam lata szkolne, lubi-
∏em szko∏´ i interesowa∏em si´ naukà. Pami´tam nawet temat
na swojej maturze ustnej z j´zyka polskiego „Ma∏˝eƒstwa lite-
rackie”.

Studiowa∏em stosunki mi´dzynarodowe, zawsze fascynowa-
∏y mnie prawo, polityka i podró˝e. Po studiach rozpoczà∏em pra-
c´ w Urz´dzie Gminy Wieliszew i jestem tu do dziÊ. Prawie 20
lat temu za∏o˝y∏em wraz z moimi znajomymi stowarzyszenie
eMka, które wcià˝ pr´˝nie dzia∏a. Mam kochanà ˝on´, dwóch
synów i pi´ç psów. Prowadzimy aktywny tryb ˝ycia.

Czy w czasach Pana m∏odoÊci mówi∏o si´ o zmianach klima-
tu?
Tak, mówiono. Co prawda, nie ka˝dy by∏ Êwiadomy tych zmian.
Pami´tam, jak na uroczystoÊç Êw. Jana palono ognisko z opon.
Teraz by∏oby to nie do pomyÊlenia.

Czy pami´ta Pan swoje pierwsze dzia∏ania na rzecz klimatu?
Moim pierwszym dzia∏aniem by∏o ratowanie uszkodzonych
drzew, by∏em wtedy nastolatkiem. Dokarmia∏em te˝ ptaki. Gdy
by∏em ju˝ bardziej Êwiadomy, pojecha∏em jako wolontariusz
do Holandii i stara∏em si´ tam porzàdkowaç park narodowy. Bar-
dzo spodoba∏o mi si´ takie dzia∏anie na rzecz natury i postano-
wi∏em zastosowaç podobne metody w mojej, rodzinnej okolicy.
Poniekàd mi si´ to uda∏o, poniewa˝ przez kilkanaÊcie lat do Ko-
mornicy przyje˝d˝a∏a m∏odzie˝ z ca∏ego Êwiata i porzàdkowali-
Êmy teren w obr´bie zapory, Zegrza i drogi do Nowego Dworu
Mazowieckiego. By∏a to troch´ syzyfowa praca, ale uda∏o nam
si´ wywieêç tysiàce worków przepe∏nionych Êmieciami.

Jakie dzia∏ania na rzecz klimatu podjà∏ Pan, gdy ju˝ zosta∏ wy-
brany wójtem?
Wydaje mi si´, ˝e moja praca od poczàtku polega∏a na tym, by
dzia∏aç na rzecz Êrodowiska i klimatu, poniewa˝ nale˝y to do za-
daƒ gminy. Bardzo ucieszy∏em si´, gdy wprowadzono obowiàz-
kowà op∏at´ za wywóz Êmieci. Pozwoli∏o to gminie na wi´kszà
kontrol´ w niwelowaniu dzikich wysypisk. Je˝d˝àc rowerem bàdê
biegajàc, dociera∏em w miejsca ma∏o widoczne z samochodu i fo-
tografowa∏em leÊne sk∏adowiska Êmieci, by uÊwiadomiç ludziom,
˝e takie post´powanie jest z∏e. OczywiÊcie, odpadki by∏y póêniej
uprzàtni´te.

ZdobyliÊmy pieniàdze z UE na dofinansowanie wymiany tzw.
„kopciuchów”. Dostarczamy wod´ z naszego wodociàgu do miesz-
kaƒców gminy Wieliszew, by nie wiercili kolejnych studni, nie
pobierali wody z gruntu. Staramy si´ chroniç tereny zielone, cze-
go przyk∏adem jest pi´kny obszar za koÊcio∏em w Wieliszewie,
który chcieli wykupiç developerzy. Niestety, gmina wcià˝ nie dys-
ponuje odpowiednio wysokimi Êrodkami finansowymi
na w/w dzia∏ania.

Czy dzia∏ania na rzecz klimatu, które Pan realizuje w ramach
swojej pracy, przek∏adajà si´ jakoÊ na Pana ˝ycie osobiste?
Tak, jak najbardziej.Wola∏em odpuÊciç sobie wakacyjny wyjazd,
a zmieniç piec w moim domu. Sam produkuj´ pràd, dzi´ki fo-
towoltaice. Jestem czynnie zaanga˝owany w sadzenie drzew.

Z mojà rodzinà posadzi∏em ich kilkadziesiàt. Dawno temu,
w obr´bie liceum w Komornicy sadzi∏em drzewa, które rosnà
do dziÊ.

Skàd czerpie Pan inspiracje do dzia∏aƒ na terenie swojej gmi-
ny?
Inspiracj´ czerpi´ z Facebooka. Wielu wójtów publikuje w In-
ternecie swoje osiàgni´cia, co mnie motywuje do dzia∏ania. Mo-

g´ zobaczyç, co sprawdzi∏o si´ u nich, a co nie i wykorzystaç t´
wiedz´.Wyjazdy zagraniczne nap´dzajà mnie do inicjowana roz-
wiàzaƒ, których jeszcze u nas nie ma.

Jak ocenia Pan dzia∏ania na rzecz klimatu podejmowane przez
inne gminy w Polsce?
Nie wolno mi si´ szczegó∏owo wypowiadaç na temat innych gmin,
jednak˝e wi´kszoÊç z nich oceniam dobrze.

W Polsce brakuje wizji przejÊcia do gospodarki niskoemisyj-
nej. Czy ma Pan jakieÊ wyobra˝enie tego procesu?
Wszystko sprowadza si´ do tego, by w Polsce by∏a gospodarka
niskoemisyjna, poniewa˝ w niedalekiej przysz∏oÊci mo˝e zabrak-
nàç pewnych nieodnawialnych êróde∏ energii i b´dziemy zmu-
szeni korzystaç z alternatywnych êróde∏. Na swoim przyk∏adzie
powiem, ˝e jadàc na ten wywiad, przyjecha∏em samochodem hy-
brydowym. OsobiÊcie bij´ si´ z myÊlami, czy elektrownie jàdro-
we sà odpowiednie? Wszyscy wiemy, co wydarzy∏o si´ w 1986
roku w Czarnobylu. W 1980 roku w Polsce podj´to próby stwo-
rzenia niskoemisyjnej elektrowni jàdrowej w ˚arnowcu, nazwa-
nej „˚arnobylem”, jednak˝e by∏a oparta na radzieckich rozwià-
zaniach, które nie by∏y doskona∏e. Pewnie nie wiecie, ale wiele
lat temu, w okolicach Komornicy powsta∏a pierwsza amatorska
elektrownia wiatrowa. Ogromny wiatrak zosta∏ niestety roze-
brany, bo wtedy nie mo˝na by∏o produkowaç w∏asnego pràdu.

Co postrzega Pan jako swój najwi´kszy sukces w dzia∏aniach
na rzecz klimatu?
Zakomunikowa∏em swoim partnerom, i˝ jest potrzeba wi´kszych
Êrodków na wymian´ pieców. Stworzy∏em wi´kszà koalicj´
do tych dzia∏aƒ. Najwi´kszy sukces to zmiana mentalnoÊci spo-
∏eczeƒstwa. Walcz´ równie˝ z niszczeniem dróg i lasów przez po-
jazdy. Ciesz´ si´, ˝e wiele ludzi nie traktuje problemu z odpada-
mi jako przykry obowiàzek, ale jako Êwiadome o odpowiedzial-
ne dzia∏anie. MyÊl´, ˝e w tym wszystkim i tak najbardziej
zaanga˝owani sà dzieci i m∏odzie˝. Gdy organizujemy akcje sprzà-
tania gminy, na m∏odych ludzi mo˝emy najbardziej liczyç.

Jakiego wsparcia w zakresie dzia∏aƒ na rzecz klimatu samo-
rzàdy potrzebujà najbardziej?
Szczerze mówiàc, najbardziej potrzebne sà pieniàdze, by móc pr´˝-
nie dzia∏aç w zakresie klimatu. Nale˝y tak˝e uÊwiadamiaç lu-
dziom, ˝e trzeba dzia∏aç. JeÊli po∏àczy si´ ch´ci ludzi 
i fundusze, to wtedy mamy szans´ na walk´ ze zmianami kli-
matu.

Czy w Gminie Wieliszew prowadzone sà obserwacje, statysty-
ki odnoÊnie zmiany klimatu?
Nie sà prowadzone ˝adne statystyki, ani obserwacje odnoÊnie
zmian klimatu. Wiemy jednak, ˝e sà zagro˝enia.

Jakie zniszczenia w naszej okolicy poczyni∏ ostatni orkan Eni-
ce?
Zniszczenia by∏y bardzo du˝e. Gdyby nie stra˝acy, naprawa ich
trwa∏aby przynajmniej tydzieƒ d∏u˝ej. Kiedy biega∏em po lasach,
widzia∏em m. in. dziesiàtki po∏amanych drzew, które uszkodzi-
∏y linie wysokiego napi´cia. Facebook odegra∏ tu istotnà rol´, po-
niewa˝ mieliÊmy mo˝liwoÊç komunikowania si´.

Dzi´kujemy serdecznie za rozmow´! nn

OOttwwaarrcciiee  sseezzoonnuu
ww SSiikkoorraacchh
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AAllee  jjaakk  ttoo  zz SSeerroocckkaa  ddoo WWiieelliisszzeewwaa??
NNaa nnooggaacchh??  BBiieeggiieemm??  

A no tak to. Ponad 150 Êmia∏ków spotka∏o si´ w sobotni
poranek 14 maja na serockiej pla˝y na starcie 5. Pó∏ma-
ratonu Zegrzyƒskiego, organizowanego przez Zwiàzek
Gmin Zalewu Zegrzyƒskiego. Po przywitaniu biegaczy
przez przewodniczàcego Zarzàdu ZGZZ i zarazem Wójta
Gminy Wieliszew Paw∏a Kownackiego oraz Burmistrza Mia-
sta i Gminy Serock Artura Borkowskiego biegacze z im-
petem wystartowali, by po dwudziestu kilometrach z ha-
czykiem, pojawiç si´ na mecie nad Jeziorem Wieliszewskim
w Wieliszewie.

Wymagajàcà i w niektórych miejscach typowo górskà
tras´ uprzyjemnia∏y widoki leÊnych Êcie˝ek wijàcych si´
nad zalewem, a potem nad Narwià. Zawodnicy biegu mie-
li okazj´ podziwiaç Wàwóz Szaniawskiego oraz obrze˝a re-
zerwatu przyrody Wieliszewskie ¸´gi, by swój wyÊcig za-

koƒczyç na mecie zlokalizowanej tu˝ przy Jeziorze Wieli-
szewskim.

Na wszystkich czeka∏y medale i gratulacje od Przewod-
niczàcego Zgromadzenia ZGZZ Andrzeja Olechowskiego,
który potem wraz z Wójtem Paw∏em Kownackim wr´cza∏
nagrody i statuetki dla najlepszych.

Idealna pogoda do bicia rekordów sprawi∏a, ˝e jako
pierwszy, ze Êwietnym czasem, tras´ pó∏maratonu pokona∏
Pawe∏ Machowski z Piekielnych Warszawa. Zaj´∏o mu to
godzin´ i czternaÊcie minut. Tu˝ za nim na met´ wbieg∏
Maciej Dutkiewicz z Markowych Biegaczy, a trzecie miej-
sce wybiega∏ Dawid Zarodkiewicz z dru˝yny Zasuwaj/Na-
przód M∏ociny.

WÊród paƒ najlepsza okaza∏a si´ Natalia Wiƒsko (Bie-
giem do AGD Serock), dla której by∏ to pierwszy pó∏ma-
raton.Tu˝ za nià uplasowa∏a si´ legionowianka Ma∏gorza-
ta Kwieciƒska (Bravehearts Legionowo), a trzecie miejsce
zaj´∏a Agnieszka Gozdan (MR Hemperek Team). nn AS

Półmaraton na piàtk´

26 czerwca, Skrzeszew
IIMMPPRREEZZAA  SSPPOORRTTOOWWAA

WIELISZEWSKI CROSSING – EDYCJA LATO
Poczàtek wakacji to idealny
moment by odetchnàç
i zm´czyç si´ fizycznie.
Najlepiej w biegu lub jadàc
rowerem. Letnia edycja
wiosennego crossingu
odb´dzie si´ tym razem
w Skrzeszewie
na Wieliszewskiej Trasie Crossowej. 
Wymagajàcy odcinek b´dzie mo˝na przebiec lub przejechaç
rowerem. Odb´dà si´ równie˝ zawody dla dzieci. Zapisy:
www.chronotex.pl

31 lipca, Wieliszew
IIMMPPRREEZZAA  SSPPOORRTTOOWWAA

8. ULTRAMARATON POWSTA¡CA 1944
Wystartowały zapisy 
na 8. Ultramaraton
Powstaƒca 1944, który
odb´dzie si´ 31 lipca
na terenie gminy Wieliszew.
Do pokonania 63 kilometry
na 63 dni powstania
warszawskiego bardzo
wymagajàcej trasy. Mo˝na
pobiec w sztafecie lub solo. Zapewniamy sportowe emocje i goràca
atmosfer´ nie tylko pogodowà. Zapisy na www.czasmierzyk.pl

PPRRZZEEDD  NNAAMMII ww  PPLLEENNEERRZZEE

RReekkoorrddoowwaa  UUllttrraa
PPaattrryyccjjaa
440033,,3322 kkmm  zzrroobbiioonnee..  TTeerraazz  mmoo˝̋eemmyy  jjeeÊÊçç..
Tak swój wyczyn w UltraPark w Pabianicach podsumowa∏a
Patrycja Bereznowska – honorowa mieszkanka Gminy Wie-
liszew, ultramaratonka.

W majowy weekend przez 48 godzin wybiega∏a na p´tli:
1 miejsce wÊród kobiet, 1 miejsce Open, nowy rekord Êwia-
ta kobiet w biegu 48h, nowy rekord Êwiata w kategorii wie-
kowej K45, nowy rekord Europy w biegu 48h, nowy rekord
Polski w biegu 48h.

Poprzedni rekord pobity w 2010 roku wynosi∏ 397,1 km
i nale˝a∏ do Sumie Inagaki z Japonii. Teraz jest w Polsce
– w Wieliszewie. nn AS

ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIELISZEWIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCÑCE
W KOMORNICY 

Komornica, ul. Nasielska 7 05-140 Serock 
tel. 22 774 20 21

e-mail: zsw@wieliszew.pl / zespol.szkol@wieliszew.pl 
www.zspkomornica.szkolnastrona.pl 

RREEKKRRUUTTAACCJJAA  
NNAA  RROOKK  SSZZKKOOLLNNYY

22002222//22002233  
Proponowane kierunki kształcenia w Liceum Ogólnokształcàcym:

Harmonogram oraz zasady naboru do klas pierwszych 
na rok szkolny 2022/2023 znajdujà si´ na szkolnej stronie

internetowej www.zspkomornica.szkolnastrona.pl 
w zakładce „Rekrutacja 2022/2023”.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

DDrrooddzzyy  UUcczznniioowwiiee,,  
SSzzaannoowwnnii  RRooddzziiccee
Zbli˝a si´ czas wa˝nych wyborów i podejmowania trudnych de-
cyzji zwiàzanych z planowaniem dalszej Êcie˝ki kszta∏cenia
po ukoƒczeniu szko∏y podstawowej.

W imieniu Grona Pedagogicznego Zespo∏u Szkó∏ w Wielisze-
wie Liceum Ogólnokszta∏càcego w Komornicy serdecznie zapra-
szam do zapoznania si´ z ofertà edukacyjnà naszej szko∏y na rok
szkolny 2022/2023.

W nadchodzàcym roku szkolnym b´dziemy kontynuowaç kszta∏-
cenie na kierunkach mundurowych o profilach: policyjnym, po-
˝arniczym oraz w oddziale przygotowania wojskowego, jak rów-
nie˝ w klasie prawniczej.

Serdecznie zapraszam Kandydatów i Rodziców do zapoznania
si´ z ofertà naszego Liceum, zamieszczonà na szkolnej stronie in-
ternetowej www.zspkomornica.szkolnastrona.pl oraz fanpa-
ge’a na Facebooku: Szko∏a Komornica.

˚ycz´ wszystkim Kandydatom powodzenia na egzaminach, bar-
dzo dobrych wyników w nauce oraz trafnych decyzji, zwiàzanych
z wyborem dalszej drogi kszta∏cenia.

nn Dyrektor LO w Komornicy Krzysztof Roszak
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