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KKoolleejjnnaa  eeddyyccjjaa
WWiieelliisszzeewwsskkiieeggoo  
CCrroossssiinngguu
––  JJeessiieeƒƒ

NNaa  ccoo  ffuunndduusszz
ssoołłeecckkii??

77 1144––115533

PPoo˝̋eeggnnaanniiee
ggeenneerraałłaa  
SSttaanniissłłaawwaa
MMaannddyykkoowwsskkiieeggoo

SSaammoorrzzààdd  GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww
ddoosskkoonnaallee  zzddaajjee  ssoobbiiee
sspprraaww´́,,  ˝̋ee  iinnwweessttoowwaanniiee
ww sszzkkoo∏∏´́  ii  eedduukkaaccjj´́  ttoo
rroozzwwóójj  ii sszzaannssaa  nnaa lleeppsszzee
jjuuttrroo,,  ddllaa  wwsszzyyssttkkiicchh..
OOdd kkiillkkuu  llaatt  ww ggmmiinniiee
kkaa˝̋ddeeggoo  rrookkuu  wwzzrraassttaa  lliicczzbbaa
ddzziieeccii  uucczz´́sszzcczzaajjààccyycchh
ddoo sszzkkóó∏∏..  RRookkrroocczznniiee
pprrzzyybbyywwaa 220000  –– 330000  uucczznniióóww,,
ddllaatteeggoo  mmuussii  ttee˝̋  pprrzzyybbyywwaaçç
mmiieejjsscc,,  ww kkttóórryycchh  bb´́ddàà
mmooggllii,,  ww kkoommffoorrttoowwyycchh
wwaarruunnkkaacchh,,  zzddoobbyywwaaçç
wwiieeddzz´́..  OO oottwwaarrcciiuu  sszzkkoo∏∏yy
ww JJaannóówwkkuu  PPiieerrwwsszzyymm
ii kkoolleejjnnyycchh  ppllaaccóówwkkaacchh
ooÊÊwwiiaattoowwyycchh,,  kkttóórree
zzaa cchhwwiillee  cczzeekkaa  rroozzbbuuddoowwaa
pprrzzeecczzyyttaacciiee  PPaaƒƒssttwwoo
nnaa ssttrroonniiee 44..

DDoo˝̋yynnkkii  ––  sskkrroommnnaa  ttrraaddyyccjjaa  

Kolejne szkoły w Gminie

Ja Tomasz Kudła
przepraszam 

Pana Pawła Kownackiego, 
Wójta Gminy Wieliszew, za to, 

˝e na portalu internetowym Facebook, 
na profilu Gazety Powiatowej, 
w komentarzach do artykułu 

z dnia 14 sierpnia 2022 
pt. „Wieliszew. Posadzà grusz´, iglaki 

i graby w Parku Âwi´tojaƒskim” 
naruszyłem dobre imi´ Pawła Kownackiego.

To wa˝ne wydarzenie, w ˝yciu ka˝dej wsi, jest
podzi´kowaniem za ukoƒczenie ˝niw i prac
polowych. Mimo tego, ˝e w naszej gminie
rolników ˝yjàcych z upraw jest coraz mniej,
to staramy si´ w skromniejszej ods∏onie
celebrowaç i zachowaç tradycj´ tego Êwi´ta.
Zapraszamy na relacj´ z Do˝ynek 2022,
które w tym roku odby∏y si´ w Skrzeszewie.

Fotorelacja z uroczystoÊci na stronach 8–9. 



2 AKTUALNOÂCI gazetawwiieelliisszzeewwsskkaa  ||  wwwwww..wwiieelliisszzeeww..ppll ||  GGmmiinnaa  WWiieelliisszzeeww##SSoolliiddaarrnnaazzUUkkrraaiinnaa || 29 wrzeÊnia 2022

gazetawwiieelliisszzeewwsskkaa
WWyyddaawwccaa  ––  UUrrzzààdd  GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww,,  

uull..  KK..KK..  BBaacczzyyƒƒsskkiieeggoo  11,,  0055--113355  WWiieelliisszzeeww,,  tteell..  ((2222))  778822  2266  3322  
••  RReeddaakkttoorr  nnaacczzeellnnaa  AAnnnnaa  SSzzlleennddaakk

••  Redakcja: Ma∏gorzata Jendryczka, Piotr Klejment, Ernest Mozol
• Korekta: Anna Szczypliƒska • Druk – Agora S.A.

ISSN 1898–3251 
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania

•••••• IINNFFOORRMMAATTOORR  MMIIEESSZZKKAA¡¡CCAA  
••••••      UURRZZÑÑDD  GGMMIINNYY  WWIIEELLIISSZZEEWW

ul. Krzysztofa Kamila Baczyƒskiego 1
05-135 Wieliszew
gmina@wieliszew.pl
www.wieliszew.pl

••••••      BBIIUULLEETTYYNN  IINNFFOORRMMAACCJJII  PPUUBBLLIICCZZNNEEJJ::
www.bip.wieliszew.pl 

••••••      SSEEKKRREETTAARRIIAATT
22 782 27 32

••••••      BBIIUURROO  OOBBSS¸̧UUGGII  KKLLIIEENNTTAA
22 690 71 00, 22 782 20 22

••••••      GGOOSSPPOODDAARRKKAA  KKOOMMUUNNAALLNNAA
22 774 57 59

••••••      GGOOSSPPOODDAARRKKAA  PPRRZZEESSTTRRZZEENNNNAA,,  GGEEOODDEEZZJJAA
II NNIIEERRUUCCHHOOMMOOÂÂCCII
22 782 21 22 

••••••      OOCCHHRROONNAA  ÂÂRROODDOOWWIISSKKAA
22 782 22 32

••••••      PPOODDAATTKKII
22 782 20 80 

••••••      PPOOZZYYSSKKIIWWAANNIIEE  ÂÂRROODDKKÓÓWW  ZZEEWWNN¢¢TTRRZZNNYYCCHH
22 782 19 10

••••••      PPRROOMMOOCCJJAA//KKOOMMUUNNIIKKAACCJJAA
22 782 26 32

••••••      RREEMMOONNTTYY  II IINNWWEESSTTYYCCJJEE
22 782 25 96, 782 18 08

••••••      SSPPOORRTT
22 782 21 44

••••••      SSPPRRAAWWYY  OOBBRROONNNNEE  II ZZAARRZZÑÑDDZZAANNIIEE  KKRRYYZZYYSSOOWWEE
22 782 19 12

••••••      UURRZZÑÑDD  SSTTAANNUU  CCYYWWIILLNNEEGGOO//EEWWIIDDEENNCCJJAA  LLUUDDNNOOÂÂCCII
22 782 27 86 

••••••      ZZAAKKUUPPYY  II ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  PPUUBBLLIICCZZNNEE
22 782 18 80

••••••      OOÂÂWWIIAATTAA//CCEENNTTRRUUMM  UUSS¸̧UUGG  WWSSPPÓÓLLNNYYCCHH
22 782 29 91 (98)
www.edukacja.wieliszew.pl 

••••••      OOÂÂRROODDEEKK  PPOOMMOOCCYY  SSPPOO¸̧EECCZZNNEEJJ
22 782 25 22
www.wieliszew.naszops.pl 

••••••      OOÂÂRROODDEEKK  KKUULLTTUURRYY  WW WWIIEELLIISSZZEEWWIIEE
22 782 20 02
www.ok.wieliszew.pl

KKoommoorrnniiccaa  mmaa  nnoowweeggoo  ssoołłttyyssaa

PPoo  rraazz  kkoolleejjnnyy  KKaa∏∏uusszzyynn  zzaacchhwwyyccii∏∏
ppuubblliicczznnooÊÊçç  ppooddcczzaass  XXII  FFeessttiiwwaalluu
AAkkttyywwnnooÊÊccii  SSppoo∏∏eecczznneejj  ii  KKuullttuurraallnneejj
SSoo∏∏eeccttww..

3 wrzeÊnia w Woli Kie∏piƒskiej po raz 11. odby∏a si´ im-
preza, zorganizowana przez Lokalnà Grup´ Dzia∏ania Za-

lew Zegrzyƒski, w tym roku po∏àczona ze Âwi´tem Darów
Ziemi. Podczas wydarzenia zg∏oszone so∏ectwa startowa-
∏y w smacznych konkursach. Ka∏uszyn otrzyma∏ nagrod´
publicznoÊci oraz zajà∏ 2. miejsce w kategorii „Smaki, kuch-
nia regionalna”.

Wszystkim zaanga˝owanym mieszkaƒcom i Ko∏u Gospo-
dyƒ Wiejskich Ka∏uszyƒskie Smaki, które przygotowa∏o sto-
isko, serdecznie gratulujemy. nn

Po 15 latach zaanga˝owania i aktywnoÊci na rzecz spo∏ecz-
noÊci Komornicy Regina Onyszko, z powodów zdrowotnych,
zrezygnowa∏a ze stanowiska so∏tysa. Podczas, zwo∏anego
na poczàtku wrzeÊnia, zebrania so∏eckiego odebra∏a podzi´-
kowania z ràk mieszkaƒców i Wójta Paw∏a Kownackiego
za aktywnà prac´ i zaanga˝owanie dla swojej ma∏ej
ojczyzny.Warto wspomnieç, ˝e organizowany co roku, mi´-
dzy innymi przez nià, punkt na Ultramaratonie Powstaƒ-
ca, cieszy∏ si´ wielkim uznaniem biegaczy.

Na zebraniu so∏eckim wybrano nowà panià so∏tys. Zo-
sta∏a nià mieszkanka Komornicy, dotychczasowy cz∏onek
rady so∏eckiej, pracujàca na co dzieƒ w Urz´dzie Gminy
w Wieliszewie – Aneta Szkolniak. Nowa so∏tys aktywnie
bierze udzia∏ w ˝yciu mieszkaƒców, jest bardzo zaanga˝o-
wana w sprawy KoÊcio∏a i pomaga grupie obywateli Ukra-
iny, przebywajàcych na terenie internatu w Komornicy.

nn

KKaałłuusszzyynn  oocczzaarroowwaałł  ppuubblliicczznnooÊÊçç
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ZZmmaarrłł  ggeenn..  SSttaanniissłłaaww  MMaannddyykkoowwsskkii
HHoonnoorroowwyy  OObbyywwaatteell  GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww  

„„WWzzóórr  ddoo nnaaÊÊllaaddoowwaanniiaa  zzaarróówwnnoo  ddllaa
ddzziieeccii,,  mm∏∏ooddzziiee˝̋yy  jjaakk  ii ddoorrooss∏∏yycchh
mmiieesszzkkaaƒƒccóóww  GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww””
–– ww wwiieekkuu 110033  llaatt,, 33  wwrrzzeeÊÊnniiaa,,  zzmmaarr∏∏
ggeenn..  SSttaanniiss∏∏aaww  MMaannddyykkoowwsskkii,,  ˝̋oo∏∏nniieerrzz
AArrmmiiii  KKrraajjoowweejj,,  HHoonnoorroowwyy  OObbyywwaatteell
GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww..  

Genera∏ urodzi∏ si´ w 1919 roku w Warszawie, 4 listopada
skoƒczy∏by 104 lata. Podczas II wojny Êwiatowej walczy∏
na froncie, w 1939 roku by∏ zast´pcà dowódcy plutonu
i ochotnikiem w kampanii wrzeÊniowej.

Walczy∏ si´ z niemieckim najeêdêcà, b´dàc w sk∏adzie 13.
Dywizji Piechoty, która zosta∏a rozbita przez si∏y pancerne
7 wrzeÊnia. Podobnie jak inni patrioci próbowa∏ przebijaç
si´ do Warszawy, jednak po ataku Rosji Radzieckiej
na Polsk´, po 17 wrzeÊnia, by∏o to niemo˝liwe.W obliczu za-
gro˝enia, wzi´ciem do niewoli lub rozstrzelaniem, rozformo-
wa∏ oddzia∏.

Po powrocie do Warszawy w 1942 roku otrzyma∏ szans´
wejÊcia w struktury Paƒstwa Podziemnego i zosta∏ ˝o∏nie-
rzem Armii Krajowej. W 1944 roku zosta∏ schwytany i po-
stawiony przed plutonem egzekucyjnym, jednak Niemcy
w ostatniej chwili zmienili wyrok i dzi´ki temu ocala∏. Zo-
sta∏ wykupiony z niewoli przez rodzin´ i przyjació∏.

Dwukrotnie internowany i aresztowany – przed referen-
dum w 1946 roku i przed wyborami w 1947 roku. Represjo-
nowany za czasów PRL. Przez kilkadziesiàt lat pracowa∏ spo-
∏ecznie, mi´dzy innymi w stowarzyszeniach kombatanckich
oraz w zakresie patriotycznej edukacji dzieci i m∏odzie˝y.
Pe∏ni∏ równie˝ funkcj´ Prezesa Âwiatowej Federacji Kom-
batantów, utrzymujàc kontakty z weteranami II Wojny Âwia-
towej, w kraju i za granicà. Lubi∏ i cz´sto spotyka∏ si´ z m∏o-
dzie˝à, przekazujàc jej autentycznà wiedz´ o polskiej histo-
rii najnowszej. Dla wielu by∏ ogromnym autorytetem
w dziedzinie wartoÊci takich jak patriotyzm, honor, dobre
wychowanie m∏odych pokoleƒ. Do samego koƒca pozosta∏
bardzo aktywny, swojà obecnoÊcià zaszczyca∏ niemal wszyst-
kie uroczystoÊci patriotyczne odbywajàce si´ w Gminie Wie-
liszew i okolicach.

By∏ wiceprezesem Âwiatowego Prezydium Kombatantów
w Warszawie, zast´pcà genera∏a Antoniego Heda-Szarego
pseudonim Szary.

Zosta∏ odznaczony Krzy˝em Kawalerskim Odrodzenia Pol-
ski, Krzy˝em Armii Krajowej, Krzy˝em Batalionów Ch∏op-
skich, Krzy˝em Partyzanckim, Medalem Wojska Polskiego
za 1939 rok, Z∏otym Krzy˝em Oficerskim I Klasy w 100. rocz-
nic´ powstania Polskich Dru˝yn Strzeleckich, Ryngrafem
Matki Boskiej Cz´stochowskiej, wr´czonym w dniu zaprzy-
si´˝enia w Armii Krajowej. W maju 2013 roku zosta∏ Hono-
rowym Obywatelem Gminy Wieliszew.

nn  

„„BBoohhaatteerroowwiiee  nniiee  uummiieerraajjàà..  ˚̊yyjjàà  wwiieecczznniiee
ww sseerrccaacchh  ii uummyyssłłaacchh  ttyycchh,,  kkttóórrzzyy  ppooddàà˝̋aajjàà
iicchh  ÊÊllaaddeemm””  
Chcia∏bym Paƒstwa zabraç na spotkanie z cz∏owiekiem wyjàt-
kowym, który swoim ˝yciem napisa∏ histori´, która staje si´
dla nas jednoczeÊnie bardzo wa˝nà do odrobienia lekcjà i wiel-
kim zobowiàzaniem.

Choç to spotkanie po∏àczone jest z wielkim smutkiem i wiel-
kà stratà, to zapewne nasz bohater nie chcia∏by ˝ebyÊmy tyl-
ko si´ smucili, ale chcia∏by przede wszystkim, byÊmy jak naj-
wi´cej z tego spotkania czerpali. Genera∏ Stanis∏aw Mandykow-
ski, którego przychodzi nam ˝egnaç, by∏ w∏aÊnie takim
wyjàtkowym bohaterem, cz∏owiekiem wielkiego ducha i cha-
ryzmy, ale te˝ charakteryzowa∏ z du˝ym poczuciem humoru.

Pan Stanis∏aw Mandykowski, wielki przyjaciel m∏odzie˝y
i ca∏ej Gminy Wieliszew, miasta Legionowa i Powiatu Legio-
nowskiego, swoim skromnym ˝yciem, w pe∏en sposób, anga˝o-
wa∏ si´ w obron´ pami´ci narodowej. Spotyka∏ si´ z nami, opo-
wiadajàc o czasach swojej dzia∏alnoÊci konspiracyjnej. Dba∏,
˝eby kolejne pokolenia nie zapomnia∏y skàd ich ród, nie zapo-
mnia∏y jak kiedyÊ trzeba by∏o ryzykowaç wszystkim, byÊmy
w obecnych, spokojniejszych czasach mogli ̋ yç spokojnie i roz-
wijaç naszà ojczyzn´. Dawa∏ m∏odym ludziom Êwiadectwo, ˝e
nie deklaracje i podpisane dokumenty, ale prawdziwe dzia∏a-
nia Êwiadczà, i˝ ktoÊ jest bohaterem i prawdziwym patriotà.

Panie Generale dopóki starczy∏o Ci zdrowia, by∏eÊ z nami obec-
ny na wszystkich uroczystoÊciach patriotycznych, odbywajà-
cych si´ w gminie Wieliszew. Sta∏eÊ z nami przy pomniku ofiar
wojen w Janówku, podczas obchodów Odzyskania Niepodleg∏o-
Êci, opowiada∏eÊ nam o historii WrzeÊnia na wieliszewskiej ne-
kropolii poleg∏ych ̋ o∏nierzy, w 100 rocznic´ odzyskania niepod-
leg∏oÊci ods∏ania∏eÊ pomnik Ojców Niepodleg∏oÊci w Wielisze-
wie. Odwiedza∏eÊ nas równie˝ na uroczystoÊciach kulturalnych,
podczas spotkaƒ wigilijnych Êpiewa∏eÊ kol´d´ obozowà, wr´cza-

∏eÊ medale sportowcom podczas Ultramaratonu Powstaƒca.
Dlatego tak wa˝ne jest, by iÊç Twoim Êladem Panie Genera-

le. Twoje odejÊcie to zadanie dla nas, które jest wielkim zobo-
wiàzaniem wobec Ciebie i naszych przysz∏ych pokoleƒ. Dlate-
go choç smutni nie tracimy nadziei, gdy˝ mieliÊmy wielkiego
przewodnika. Jako cz∏owiek uÊmiechni´ty, pogodny i wra˝liwy,
pe∏en energii i niespo˝ytej si∏y i woli walki, ch´tnie udziela∏eÊ
pomocy jej potrzebujàcym.

Jako starszy kolega i przyjaciel umiej´tnie przekazywa∏eÊ swo-
jà wiedz´, doÊwiadczenie ˝yciowe. Pokazywa∏eÊ jak broniç do-
brego imienia Polski. Nie tracimy nadziei, ale równie˝ przyj-
mujemy wielkie zobowiàzanie by Twoja nauka przekazywana
by∏a kolejnym pokoleniom.

CzeÊç Twojej Pami´ci Panie Generale.

Drodzy Paƒstwo odróbmy lekcj´ ̋ ycia jakà przekaza∏ nam Pan
Genera∏ Stanis∏aw Mandykowski, przeka˝my naszym dzieciom
i wnukom to wszystko o czym nam opowiada∏ i czego nas na-
uczy∏.Wychowajmy ich na bohaterów nauki, sportu, gospodar-
ki, medycyny, którzy miejmy nadziej´ nie b´dà musieli poÊwi´-
caç dzieciƒstwa i ˝ycia, dokonywaç dramatycznych wyborów
jak pokolenie Naszego Bohatera. Uczynimy tym wielkà radoÊç
Panu Genera∏owi, który bardzo by chcia∏, ˝eby nasz naród i nasz
kraj, który tak ukocha∏ ˝y∏ silniejszy kolejnymi pokoleniami
pami´tajàcymi o swojej historii, pami´tajàcymi o Panu Gene-
rale Stanis∏awie Mandykowskim.

Panie Generale Odpoczywaj w Pokoju!

Wójt Gminy Wieliszew Pawel Kownacki

Sk∏adamy wyrazy 

g∏´bokiego ˝alu i  smutku

RROODDZZIINNIIEE zmar∏ego

ggeenneerraa∏∏aa  SSttaanniiss∏∏aawwaa  MMaannddyykkoowwsskkiieeggoo
Spoczywaj  w Pokoju Panie  Generale!  

s k ∏ a d a j à

Przewodniczàcy Rady Gminy Wieliszew Marcin Fabisiak 

i Radni Gminy Wieliszew

kondolencje

wspomnienie
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Inwestycje w edukacj´
EEdduukkaaccjjaa  jjeesstt  nnaajjppoott´́˝̋nniieejjsszzàà  bbrroonniiàà,,
kkttóórreejj  mmoo˝̋eesszz  uu˝̋yyçç,,  bbyy  zzmmiieenniiçç  ÊÊwwiiaatt
–– NNeellssoonn  MMaannddeellaa..

Samorzàd Gminy Wieliszew doskonale zdaje sobie spraw´,
˝e inwestowanie w szko∏´ i edukacj´ to wa˝na i d∏ugofalo-
wa inwestycja, która zwróci si´ w postaci wykszta∏conego
doros∏ego cz∏owieka.

WWii´́kksszzaa  sszzkkoołłaa  ww JJaannóówwkkuu  PPiieerrwwsszzyymm  
jjuu˝̋  ddllaa  ddzziieeccii  ii nnaauucczzyycciieellii

Z poczàtkiem wrzeÊnia, kolejna ju˝ szko∏a w Gminie Wie-
liszew, powi´kszy∏a si´ o dodatkowe skrzyd∏o. 1 wrzeÊnia
uczniowie mogli podziwiaç nowe sale, korytarze i sto∏ów-
k´. Na uroczystym otwarciu Szko∏y Podstawowej im. Józe-
fa Wybickiego w Janówku Pierwszym wraz Wójtem Paw-
∏em Kownackim pojawili si´ radni, so∏tysi, nauczyciele, ro-
dzice i dzieci. Zgromadzonych goÊci przywita∏a dyrektor
placówki Katarzyna Zabijak, a proboszcz ks. Józef Ka∏´c-
ki poÊwi´ci∏ nowo oddany budynek. Zebrani goÊcie,
po oficjalnym otwarciu, mogli zwiedziç sale i skosztowaç
ciast przygotowanych przez nauczycieli i rodziców. Pra-
ce II etapu by∏y prowadzone w ramach projektu „Rozbu-
dowa Szko∏y Podstawowej w Janówku Pierwszym – rozwój
edukacji”. Roboty zacz´∏y si´ 3 stycznia 2022, a zakoƒczy-
∏y w po∏owie kwietnia.

Nowa szko∏a zyska∏a oko∏o 880 m2 nowej powierzchni,
w tym 8 sal lekcyjnych, przeznaczonych dla 25 dzieci ka˝-
da (w tym jedna sala komputerowa), jadalnia/sto∏ówka dla
jednorazowej obs∏ugi oko∏o 50 osób w trakcie jednej prze-
rwy. Dzieci b´dà mia∏y serowane posi∏ki. Szko∏a zyska∏a rów-
nie˝ wind´ osobowa ∏àczàca dwie kondygnacje szko∏y.

PPooddssttaawwóówwkkaa  ww OOllsszzeewwnniiccyy  SSttaarreejj  
–– bbuuddoowwaa  jjeesszzcczzee  ww ttyymm  rrookkuu

Za dwa lata dzieci b´dà mog∏y ucz´szczaç do rozbudowa-
nej Szko∏y Podstawowej im. Bronis∏awa Soko∏a w Olszew-
nicy Starej. Gdy tylko wykonawca otrzyma pozwolenie
na budow´, to jeszcze w tym roku ruszy z budowà.

Umowa w ramach zadania inwestycyjnego pt: „Rozbudo-
wa Szko∏y Podstawowej w Olszewnicy Starej – rozwój edu-
kacji” zosta∏a podpisana przez Wójta Gminy Wieliszew Paw-
∏a Kownackiego i Arkadiusza Masny, prezesa firmy ARCUS
Technologie Sp.zoo. z Celestynowa, w tym roku w Dzieƒ Ko-
biet.

I jak na ten dzieƒ przysta∏o, przy podpisaniu dokumen-
tu obecne by∏o zacne damskie grono, a wÊród nich: radna
Danuta Wrzesiƒska, so∏tys Olszewnicy Starej Anna Afek, dy-
rektor szko∏y Jolanta Wojdalska i przedstawicielki Rady Ro-
dziców.

– Wielokrotnie powtarza∏em, ˝e szko∏a w Olszewnicy Sta-
rej musi byç zbudowana… Nawet jeÊli niektórzy z nas si´
niecierpliwili, to dzisiaj ta wa˝na inwestycja Gminy Wieli-
szew staje si´ faktem – mówi∏ wówczas Pawe∏ Kownacki,
Wójt Gminy Wieliszew. – Rozbudowa szko∏y to zas∏uga wie-
lu osób: rodziców, nauczycieli, radnych i ten fakt nale˝y pod-
kreÊliç w kontekÊcie tego konkretnego projektu, jak i wie-
lu innych realizowanych w gminie. Koƒczà si´ one sukce-
sem tylko wtedy, kiedy lider wspierany jest przez grup´ ludzi
pracujàcych na jego rzecz – zaznacza∏ 

Koszt inwestycji powi´kszenia szko∏y to 16,5 mln z∏otych.
W ich sk∏ad b´dà wchodzi∏y mi´dzy innymi: budowa dwu-
pi´trowego skrzyd∏a, przeznaczonego na przedszkole i za-
plecze kuchenne na parterze oraz szko∏´ podstawowà na pi´-
trze. W ramach umowy zostanie równie˝ wyremontowany
istniejàcy budynek i zrobiona termoizolacja. JeÊli wszyst-
ko pójdzie zgodnie z planem, to za dwa lata podstawówka
w Olszewnicy Starej zyska kilkanaÊcie dodatkowych klas,
które b´dà mog∏y przyjàç dzieci.

PPooddssttaawwóówwkkaa  ww SSkkrrzzeesszzeewwiiee  
––  rroozzbbuuddoowwaa  ii pprrzzeebbuuddoowwaa  

W Dzieƒ Dziecka Wójt Pawe∏ Kownacki podpisa∏ z kolei umo-
w´ z prezesem firmy Arcus na rozbudow´ budynku Szko-
∏y Podstawowej im. Kornela Makuszyƒskiego w Skrzesze-
wie przy ul. Szkolnej 10. Obecnie wykonawca jest na eta-
pie inwentaryzacji stanu istniejàcego, nast´pnym krokiem
b´dzie z∏o˝enie wniosku o pozwolenie na budow´. Obiekt
zostanie powi´kszony o jednokondygnacyjne, niepodpiwni-
czone skrzyd∏o sto∏ówki, cz´Êç kuchni wraz ze zmywalnià.
W ramach inwestycji zaplanowano równie˝ przebudow´ cz´-
Êci istniejàcego budynku Szko∏y Podstawowej (w tym kot∏ow-
ni´) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa
Szko∏y Podstawowej i Przedszkola w Skrzeszewie – rozwój
edukacji”. Przebudowane zostanie ok. 260 m2 istniejàcego
pó∏nocnego skrzyd∏a na parterze (istniejàce zaplecze ku-
chenne), a rozbudowane ok. 100 m2 – w tym nowa sto∏ów-
ka.WartoÊç inwestycji wynosi 3 189 000 brutto. Inwestycja
realizowana jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. Pozwo-
lenie na Budow´ spodziewane jest ok marca 2023, a zakoƒ-
czenie inwestycji w kwietniu 2024.

nn

JERZY IWA¡SKI
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
Gmina Wieliszew sukcesywnie modernizuje infra-
struktur´ oÊwiatowà, aby poprawiaç warunki edu-
kacyjne i opiekuƒcze dla uczniów. Od kilku lat od-
notowujemy znaczny wzrost liczby dzieci w naszych
placówkach. W obecnym roku szkolnym kształcimy
ponad 3300 uczniów i podopiecznych. Przykładowo, w porównaniu
z rokiem szkolnym 2016/2017 jest to wzrost o ponad 1100 dzieci.
Rozbudowy budynków szkół i przedszkoli sà zatem koniecznà reak-
cjà na rosnàce zapotrzebowanie mieszkaƒców.
Poniewa˝ wraz z ogólnym wzrostem liczby mieszkaƒców Gminy
Wieliszew roÊnie liczba dzieci, którym nale˝y zapewniç miejsce
w placówkach oÊwiatowych, modernizacja infrastruktury jest nie-
zb´dna. Niewàtpliwie rozwój bazy oÊwiatowej jest inwestycjà
w dzieci. Gmina Wieliszew wyraênie o tym pami´ta i zabezpiecza
potrzeby opiekuƒcze oraz edukacyjne lokalnych społecznoÊci.

ooppiinniiaa

SP Janówek Pierwszy

SP Janówek Pierwszy

SP Janówek Pierwszy
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Spotkania z eko-edukatorem, kampanie informacyjne
w intrenecie i te tradycyjne, rozmowy w radiu z eksper-
tami, spoty informacyjno-edukacyjne w zakresie ochrony
powietrza oraz ich emisji, pikniki ekologiczne.To tylko nie-
które z dzia∏aƒ, które zostanà lub ju˝ zosta∏y zrealizowa-
ne w ramach projektu „Twój piec – nasze powietrze 2”.
Dzia∏ania podj´te w 2021 roku odnios∏y du˝à skutecznoÊç,
informujàc mieszkaƒców w zakresie problematyki ochro-

ny powietrza. Dzia∏ania b´dà realizowane na terenie
i pod patronatem 7 gmin Zwiàzku Zalewu Zegrzyƒskiego
– Dàbrówki, Radzymina, Legionowa, Jab∏onny, Niepor´tu,
Serocka i Wieliszewa. „Twój piec nasze powietrze 2” – kam-
pania informacyjno-edukacyjna zosta∏a zrealizowana
przy pomocy Êrodków z bud˝etu Województwa Mazowiec-
kiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powie-
trza 2022”. nn

Twój piec – nasze
powietrze 2

OOsszzcczz´́ddzzaanniiee
ww kkrryyzzyyssiiee

RRaaddaa  SSeenniioorróóww  zz  nnoowwàà
pprrzzeewwooddnniicczzààccaa

W dobie kryzysu energetycznego nie tylko nasz sa-
morzàd, ale ka˝de gospodarstwo domowe staje
przed dylematem, jak oszcz´dnie gospodarowaç
êród∏ami energii. 

Znaczny wzrost cen energii elektrycznej, gazu, w´gla, drew-
na i pozosta∏ych êróde∏ zmusza nas wszystkich do wdro˝e-
nia strategii zarzàdzania tymi êród∏ami. Od kilku lat w na-
szej gminie nowe ciàgi oÊwietleniowe sà wyposa˝one
w energooszcz´dne oprawy ledowe. Instalujemy czujniki
w celu czasowego wy∏àczania oÊwietlenia ulicznego w godzi-
nach nocnych.

Równie˝ w naszych domach mo˝emy stosowaç proste me-
tody, dzi´ki którym znacznie zmniejszy si´ koszt zu˝ycia ener-
gii elektrycznej w skali roku: prawid∏owo ustawiona tempe-
ratura w lodówce, w∏àczenie trybu energooszcz´dnego
w urzàdzeniach elektrycznych, czy màdrze nape∏niane urzà-
dzenia, to tylko kilka prostych sposobów na znaczne
zmniejszenie iloÊci zu˝ywanej energii. Od przysz∏ego nume-
ru G. W. ruszamy z poradnikiem i sposobami na oszcz´dza-
nie. nn

Po pandemicznej przerwie oraz po chwilowym za-
przestaniu dzia∏aƒ, po Êmierci Przewodniczàcej Ire-
ny Osieckiej, Rada Seniorów Gminy Wieliszew po-
wróci∏a do dzia∏ania. 

Na zebraniu, które odby∏o si´ 23 wrzeÊnia, seniorzy wybra-
li nowe prezydium. Nowà Przewodniczàcà Rady Seniorów zo-
sta∏a Alicja Turska, reprezentujàca Topolin´. Funkcj´ jej za-
st´pcy pe∏niç b´dzie Joanna Tarszys, mieszkanka Wielisze-
wa. Natomiast Sekretarzem dalej b´dzie Bo˝ena Mróz
z Krubina.

Rada Seniorów podj´∏a równie˝ decyzj´ o kontynuacji spo-
∏ecznej akcji 90 +, skierowanej do najstarszych seniorów z te-
renu gminy Wieliszew. W ciàgu najbli˝szych tygodni wieli-
szewska Rada Seniorów b´dzie odwiedza∏a zacnych i zas∏u-
˝onych mieszkaƒców, by z∏o˝yç wyrazy wsparcia, troski,
szacunku oraz g∏´bokiej wdzi´cznoÊci. nn
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GMINNE INWESTYCJE

Chodnik wraz z oÊwietleniem ulicznym w Ka∏uszynie coraz
bli˝ej koƒca. Inwestycja docelowo ma mieç oko∏o 1800 me-
trów (od istniejàcego chodnika w Skrzeszewie do ulicy Wio-
sennej w Ka∏uszynie). Zosta∏a dofinansowana ze Êrodków
programu Polski ̧ ad – Funduszu Inwestycji Strategicznych
oraz ze Êrodków Rzàdowego Funduszu Rozwoju Dróg. nn

Nowe czujniki powietrza zosta∏y zamontowane,
mi´dzy innymi, w Wieliszewie, Micha∏owie, Krubi-
nie i Olszewnicy Nowej. 
Dane z pomiarów mo˝na oglàdaç na platformie
(https://iot.warszawa.pl/), lub w aplikacji: https://iot.warsza-
wa.pl/mapa?filter=air aplikacja 19115.

Gmina Wieliszew realizuje Projekt „Wirtualny Warszaw-
ski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowiec-
kiego na lata 2014-2020, wspó∏finansowanego z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego. Komponent
e-Êrodowisko. ¸àcznie mamy ju˝ na terenie gminy 15 czuj-
ników.

nn

áááááá CChhooddnniikk  wwrraazz  zz  ooÊÊwwiieettlleenniieemm  uulliicczznnyymm  
ww  KKaałłuusszzyynniiee

áááááá CCzzuujjnniikkii  ppoowwiieettrrzzaa  
Na poczàtku wrzeÊnia, na pierwszym odcinku wiodàcym
od ulicy KoÊcielnej do ulicy Mi∏ej, zosta∏y u∏o˝one pierw-
sze warstwy asfaltowe. Obecnie trwajà prace nad regula-
cjà studzienek kanalizacyjnych i przygotowaniem jezdni
pod u∏o˝enie ostatniej warstwy asfaltowej. Do koƒca zmie-
rzajà równie˝ prace brukarskie. Na poczàtku paêdzierni-
ka planowane jest przywrócenie wjazdu w ulic´ Polnà

i Al. SolidarnoÊci.
Z kolei na odcinku od ulicy Mi∏ej do Modliƒskiej zosta-

∏a u∏o˝ona warstwa podbudowy z betonu asfaltowego, wio-
dàca od ulicy Modliƒskiej do ulicy Wiosennej.

Obecnie trwa równie˝ budowa kanalizacji deszczowej
na odcinku od ulicy Wiosennej do ulicy Mi∏ej.

nn

áááááá PPoollnnaa  ssii´́  rroozzwwiijjaa

UUlliiccaa  PPoollnnaa  ww  WWiieelliisszzeewwiiee  ppoowwoollii  zzmmiieenniiaa  wwiizzeerruunneekk  WWiieelliisszzeewwaa..  NNoowwyy  aassffaalltt,,
cchhooddnniikkii,,  ÊÊcciiee˝̋kkii  rroowweerroowwee  nnaabbiieerraajjàà  kksszzttaa∏∏ttuu..
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Spotkania sołeckie
Ka˝dy mieszkaniec mo˝e aktywnie uczestniczyç w spotka-
niach i zg∏aszaç swoje pomys∏y, które zostajà poddane g∏o-
sowaniu. Poni˝ej przedstawiamy zadania w ramach fundu-
szu so∏eckiego, które zosta∏y podj´te na rok bud˝etowy 2023.

KKoommoorrnniiccaa
• Budowa kolejnych latarni na ulicy ¸àkowej, co pozwoli

na popraw´ bezpieczeƒstwa mieszkaƒców.
• Zagospodarowanie placu zabaw i terenu przyleg∏ego.
• Szerzenie idei samorzàdowej wÊród mieszkaƒców, polega-

jàce na wspólnym udziale mieszkaƒców w spotkaniach
gminnych i wiejskich takich jak Âwi´to Gminy, do˝ynki,
Dzieƒ Dziecka oraz integracja.

JJaannóówweekk  PPiieerrwwsszzyy
• Dofinansowanie Przedszkola Samorzàdowego i Szko∏y Pod-

stawowej w Janówku Pierwszym.
• Fundusz dla OSP na cele operacyjne.
• Doposa˝enie sali spotkaƒ mieszkaƒców oraz bie˝àce na-

prawy.
• Dofinansowanie dla mieszkaƒców w ramach szerzenia kul-

tury wÊród mieszkaƒców, integracja i aktywizacja.
• Dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka w Krubinie

i Êwi´ta szko∏y.
• Zakup drzew i krzewów, dofinansowanie wymiany lamp oraz

naprawa chodnika od ul. Nowodworskiej do ul. Kwiatowej.

GGóórraa  
• Szerzenie idei samorzàdowej wÊród mieszkaƒców, polega-

jàce na dzia∏alnoÊci so∏ectwa przy Âwi´cie Gminy, do˝yn-
kach,Wigilii, Êwi´cie szko∏y, zorganizowanie wraz z so∏ec-
twem Krubin i Janówek Pierwszy Dnia Dziecka.

• Doposa˝enie przedszkola w Janówku Pierwszym oraz po-
szerzenie oferty edukacyjnej dla przedszkolaków
i uczniów szko∏y w Janówku.

• Zakup sprz´tu i wyposa˝enia po˝arniczego na potrzeby
OSP Janówek-Góra.

• Kompleks boisk sportowych na potrzeby szko∏y podstawo-
wej oraz mieszkaƒców Góry i Janówka.

• Projekt wykonania remontu nawierzchni dróg gminnych
na terenie dawnego kompleksu PAN Góra (ul. Rzeczna,
LeÊna, Pa∏acowa).

TTooppoolliinnaa
• OÊwietlenie ucz´szczanej przez spacerowiczów ul. ¸awecznej.
• Projekt oÊwietlenia ul. D´bowy Tor.
• Doprowadzenie energii elektrycznej i monitoringu

do miejsca spotkaƒ mieszkaƒców przy placu zabaw.
• Organizacja Pikniku Topoliƒskiego, akcji sprzàtania

Êwiata i spotkania op∏atkowego dla mieszkaƒców w ramach
szerzenia idei samorzàdowej wÊród mieszkaƒców.

SSkkrrzzeesszzeeww
• Utwardzenie ul. Spokojnej w stron´ ul. Rozwojowej oraz

projekt chodnika z utwardzeniem.
• Remont stra˝nicy OSP w Skrzeszewie (korytarz i dwa po-

mieszczenia).
• Doposa˝enie Szko∏y Podstawowej w Skrzeszewie i przed-

szkola.
• Budowa oÊwietlenia przy ulicy ¸àcznej oraz Polnej

od nr 9.
• Projekt i wymiana lamp na ul. KoÊcielnej.
• Projekt oÊwietlenia przy ul. Nowodworskiej.
• Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych.
• Zakup lustra drogowego przy wyjeêdzie z ul. ¸àkowej na ul.

Partyzantów.
• Wspó∏organizacja Êwiàt gminnych i narodowych.

• Organizacja imprez integracyjnych.
• Dzia∏ania wspierajàce aktywnoÊç spo∏ecznà – warsztaty

florystyczne, warsztaty kreatywne dla dzieci i doros∏ych,
dzieƒ dziecka.

• Aktywizacja i integracja seniorów.

OOllsszzeewwnniiccaa  NNoowwaa
• Wspó∏organizacja Âwi´ta Gminy, do˝ynek, organizacja spo-

tkaƒ mieszkaƒców w celach integracyjnych.
• Wykonanie klimatyzacji w budynku Êwietlicy.
• Zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za porzàdek i kosze-

nie trawy na dzia∏ce gminnej, na której znajduje si´ plac
zabaw i Êwietlica.

• Zagospodarowanie i urzàdzenie terenu poprzez zakupie-
nie drzew i roÊlin ozdobnych, urzàdzenie miejsca na ogni-
sko, wykonanie stojaka na rowery oraz drobne prace re-
montowe.

WWiieelliisszzeeww
• Wiata grillowa przy ul. 600-lecia.
• Doposa˝enie Szko∏y Podstawowej nr 1 w Wieliszewie.
• Doposa˝enie remizy w Centrum Spo∏eczno-Kulturalnym.
• Szerzenie idei samorzàdnoÊci, poprzez czynny udzia∏ w im-

prezach gminnych.
• Projekt drogi ulicy Podgórnej.
• Latarnia przy ulicy Chmielnej.
• Wymiana lamp przy ulicy Modliƒskiej.

PPoodddd´́bbiiee  
• Projekt budowy nak∏adki asfaltowej na ulicy Braci

Mniejszych.
• Modernizacja oÊwietlenia od ul. Olszankowej.
• Szerzenie idei samorzàdnoÊci, poprzez wspó∏organizacj´

imprez gminnych.

SSiikkoorryy
• Konserwacja infrastruktury oraz poprawa bezpieczeƒstwa

(w tym zamontowanie na latarniach ul. G∏ównej lamp le-
dowych).

• Szerzenie idei samorzàdowej wÊród mieszkaƒców i w∏a-
Êcicieli dzia∏ek letniskowych w So∏ectwie Sikory, w tym
na organizacj´ Êwiàt gminnych i narodowych, organizacj´
spotkaƒ integracyjnych (w tym kursu taƒca).

• Doposa˝enie Szko∏y Podstawowej im. Kornela Makuszyƒskie-
go w Skrzeszewie, Szko∏y Podstawowej im. B. Soko∏a w Ol-
szewnicy Starej, OSP w Ka∏uszynie, OSP w Skrzeszewie.

• Wsparcie Ko∏a Emerytów.

KKaałłuusszzyynn  
• Dofinansowanie Ko∏a Seniorów.
• Organizacja Dnia Dziecka i miko∏ajek.
• Opieka nad terenami zielonymi i sprz´tem.
• Projekt oÊwietlenia wraz z kosztorysem ulicy Lipowej

na odcinku od ulicy Nowodworskiej do Prostej oraz uli-
cy Prostej od skrzy˝owania Prosta/Lipowa do granicy z so-
∏ectwem Skrzeszew.

• Wymiana lamp ulicznych starego typu.
• Doposa˝enie Szko∏y Podstawowej i Przedszkola Samorzà-

dowego w Skrzeszewie.
• Zakup sprz´tu i umundurowania dla OSP Ka∏uszyn.

OOllsszzeewwnniiccaa  SSttaarraa
• Doposa˝enie nowego placu zabaw przy Szkole Podstawo-

wej w Olszewnicy Starej.
• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – obs∏uga Do-

mu Wiejskiego i zakup roÊlin i Êrodków ochrony roÊlin.

• Utrzymanie terenów zielonych.
• Zakup i monta˝ oÊwietlenia na zewnàtrz Domu Wiejskiego.
• Szerzenie idei samorzàdowej wÊród mieszkaƒców: impre-

zy so∏eckie, udzia∏ w imprezach gminnych, organizacja spo-
tkania wigilijnego, wiàzanki okolicznoÊciowe.

ŁŁaajjsskkii
• Utrzymanie czystoÊci i porzàdku na placu zabaw oraz bu-

dow´ nawodnienia na placu.
• Doposa˝enie Êwietlic w Domu Kultury i w Przedszkolu

w ¸ajskach.
• Projekt oÊwietlenia Êcie˝ki rowerowej przy ulicy Fabrycz-

nej.
• Wymiana lamp oÊwietleniowych przy ulicy KoÊcielnej.
• Szerzenie idei samorzàdowej.

MMiicchhaałłóóww--RReeggiinnóóww
• Projekt chodnika ul. G∏ównej.
• Remont Domu Ogrodnika, który od lat nie by∏ remonto-

wany.
• Zakup sprz´tu sportowego na hale sportowà w ¸ajskach
• Zakup tablicy interaktywnej, ekranu i tablicy do nauki

j´zyka angielskiego.
• Lampy oÊwietleniowe.

KKrruubbiinn
• Utrzymanie i konserwacja sprz´tu niezb´dnego do utrzy-

mania i czystoÊci wewnàtrz budynku i terenów zielonych
• Zakup umundurowania i sprz´tu po˝arniczego oraz orga-

nizacja Dnia Dziecka przez OSP Krubin.
• Zakup umundurowania dla M∏odzie˝owej Dru˝yny Po˝ar-

niczej OSP Krubin.
• Wykonanie projektu przy∏àcza gazu w budynku Centrum

Sportowo-Kulturalnym w celu podniesienia bezpieczeƒ-
stwa i funkcjonalnoÊci.

• Doposa˝enie Szko∏y Podstawowej im. Józefa Wybickiego
w Janówku Pierwszym i Przedszkola Samorzàdowego (bu-
dowa boiska szkolnego).

• Wyposa˝enie Centrum Sportowo-Kulturalnego i zagospo-
darowanie przestrzeni wokó∏ niego.

• Szerzenie idei samorzàdu poprzez promocje wsi Krubin
oraz Gminy Wieliszew poprzez uczestnictwo i organizacj´
imprez.

nn

Pomoc sołectw przy
imprezach gminnych

Szerzenie idei samorzàdu
poprzez zorganizowanie Pikniku
Rodzinnego w Krubinie
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KKoonniieecc  llaattaa  ttoo  ww ssoo∏∏eeccttwwaacchh  cczzaass  ppooddssuummoowwaaƒƒ,,  ppllaannoowwaanniiaa  ffuunndduusszzuu  ssoo∏∏eecckkiieeggoo
ii sskk∏∏aaddaanniiee  wwnniioosskkóóww  ddoo bbuudd˝̋eettuu  GGmmiinnyy  nnaa nnaasstt´́ppnnyy  rrookk,,  ddoo zzrreeaalliizzoowwaanniiaa
nnaa tteerreenniiee  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  wwssii..
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Gminne do˝ynki w Skrzeszewie
DDoo˝̋yynnkkii,,  zzwwaannee  rróówwnniiee˝̋
ÂÂwwii´́tteemm  PPlloonnóóww  lluubb
WWiieeƒƒccaammii,,  ttoo  wwaa˝̋nnee
wwyyddaarrzzeenniiee  ww ˝̋yycciiuu  kkaa˝̋ddeejj
wwssii..  MMiimmoo  tteeggoo,,  ˝̋ee  ww nnaasszzeejj
ggmmiinniiee  rroollnniikkóóww  ˝̋yyjjààccyycchh  ttaakk
jjaakk  kkiieeddyyÊÊ  zz uupprraaww  jjeesstt  ccoorraazz
mmnniieejj,,  ttoo  ssttaarraammyy  ssii´́
zzaacchhoowwaaçç  ii cceelleebbrroowwaaçç
ttrraaddyyccjj´́..  
To ludowe Êwi´to, po∏àczone z obrz´dami dzi´kczynnymi
za ukoƒczenie ˝niw i prac polowych, tym razem w skrom-
nej ods∏onie, odby∏o si´ 4 wrzeÊnia w Skrzeszewie na tere-
nie koÊcio∏a Âw. Jana Marii Vianneya.

O godz. 11.00 na Msz´ Dzi´kczynnà, odprawianà przez pro-
boszcza Piotra J´drzejewskiego, przybyli mieszkaƒcy Skrze-
szewa i okolicznych miejscowoÊci.WÊród nich byli radni, so∏-
tysi, oraz przedstawiciele w∏adz rzàdowych. Zgodnie z tra-
dycjà podczas mszy odby∏a si´ procesja z darami.Wniesiono
kosz do˝ynkowy, chleb, ampu∏ki oraz paten´ z hostià, które
przyjà∏ Wójt Pawe∏ Kownacki wraz z ksi´dzem proboszczem.
Na zakoƒczenie Wójt zaprosi∏ zgromadzonych goÊci na teren
przed koÊcio∏em, gdzie czeka∏ grill i wyÊmienite ciasta przy-
gotowane przez so∏ectwa.

Ko∏o Gospodyƒ Wiejskich z Ka∏uszyna przygotowa∏o ma-
∏e chlebki, które zosta∏y rozdane mieszkaƒcom.

Wielkim zainteresowaniem cieszy∏a si´ wystawa zdj´ç do-
˝ynkowych z poprzednich lat. Niektórzy mogli si´ odnaleêç
na archiwalnych zdj´ciach, które udost´pni∏ Grzegorz Bier-
nat.

Dzi´kujemy so∏ectwom, które przygotowa∏y s∏odki pocz´-
stunek dla mieszkaƒców: Janówek Pierwszy, Krubin, Góra,
Podd´bie, Skrzeszew,Wieliszew, ¸ajski, Komornica, Olszew-
nica Nowa, Olszewnica Stara, Ka∏uszyn, Sikory. nn
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Kto z nas nie zada∏ sobie kiedyÊ pytania – a mo˝e by tak rzuciç wszyst-
ko i wyjechaç w Bieszczady? Je˝eli ktoÊ stoi przez takim dylematem,
to chcia∏bym zaprezentowaç ksià˝ki, które podpowiedzà, czy warto to
zrobiç! Choçby na kilka dni.

Bieszczady to przede wszystkim góry i urzekajàce widokami szlaki
wÊród górskich szczytów. Jednymi z najpi´kniejszych miejsc sà po∏o-
niny, znane ze swojego dzikiego krajobrazu. Zw∏aszcza, gdy jesienià tra-
wy po∏oniny rudziejà i przybierajà pi´knà rdzawà barw´. Po∏onina Ca-
ryƒska s∏ynie ze wspania∏ej panoramy na pasma Wielkiej Rawki,Tar-
nicy, Halicza. Bieszczady to tak˝e niepowtarzalna natura i przyroda,
niespotykana w innych cz´Êciach Polski. Bogaty Êwiat ptaków, ró˝no-
rodnych owadów, rzadkich gatunków p∏azów, setki gatunków roÊlin,
mchów i porostów. Natomiast w pierwotnych lasach bukowych mo˝na
spotkaç m.in. ˝ubry, jelenie karpackie, niedêwiedzie, wilki, rysie, ˝bi-
ki, bociana czarnego, or∏a przedniego, najwi´kszego europejskiego w´-
˝a – w´˝a Eskulapa, a od kilkunastu lat tak˝e koniki polskie.

Bieszczady to równie˝ trudna i skomplikowana historia. Góry te obec-
nie kojarzone sà jako dzika kraina oddalona od wszelkiej cywilizacji.
Jednak jeszcze nie tak dawno, przed rokiem 1939, ˝y∏a tu barwna mie-
szanka kultur i narodowoÊci, m.in. tajemniczy ¸emkowie i Bojkowie.
Jednak przymusowe deportacje ca∏kowicie zmieni∏y oblicze tych ziem,
czego przyk∏adem by∏a „Akcja Wis∏a”. Opuszczone wsie, pola i pastwi-
ska szybko poch∏on´∏a natura.

Gdy w 1958 roku kr´cono film „Baza ludzi umar∏ych” na podstawie
opowiadania Marka H∏aski (o ˝yciu bieszczadzkich robotników tu˝
po II wojnie Êwiatowej), Bieszczady mia∏y ju˝ opini´ odludnych i opusz-
czonych, miejsca ucieczki przed Êwiatem. Nieod∏àcznie z tymi górami
kojarzy si´ tak˝e poeta, pisarz i pieÊniarz Edward Stachura. Przyczy-
ni∏ si´ do tego nakr´cony w bieszczadzkich lasach film psychologicz-
ny „Siekierezada”, na podstawie jego twórczoÊci. Po dziÊ dzieƒ urzà-
dzane sà w Bieszczadach „stachuriady”, czyli warsztaty, spektakle mu-
zyczne, festiwale i koncerty, podczas których prezentowany jest jego
dorobek kulturalny.

Mimo obiegowych opinii, du˝o si´ zmieni∏o w ostatnim czasie, przede
wszystkim dzi´ki turystom. „Bieszczady nie sà dalekie i zupe∏nie dzi-
kie, lecz szcz´Êliwie istniejà jeszcze w ich obr´bie enklawy, w których
wi´cej zwierza ni˝ ludzi, a cisza wypiera ha∏as. By∏y i pozostajà wyzwa-
niem dla twardzieli, azylem dla samotników, natchnieniem dla poetów.
Jedni w tych górach si´ zatracili, inni po d∏ugiej ˝yciowej podró˝y od-
naleêli, nast´pcy zaÊ odwa˝nie kroczà po Êcie˝kach poprzedników”.

Mi∏oÊnicy Bieszczadów zgodnie twierdzà, ˝e czas tam p∏ynie du˝o wol-
niej. Dzieƒ wydaje si´ nie mieç koƒca, a noc jest cicha i pe∏na gwiazd,
a ka˝dy przypadkowo napotkany cz∏owiek mo˝e byç skarbnicà pe∏nà
wiedzy i anegdot. Warto wi´c, co jakiÊ czas rzuciç wszystko i wyjechaç
w Bieszczady. Choçby na kilka dni. Udowadnia to w swoich ksià˝kach
„Bieszczady. Dla tych, którzy lubià chodziç w∏asnymi drogami” oraz
„Bieszczady. Dla tych, którzy chcà je poznaç naprawd´” pisarz i poeta
Adrian Markowski. Prowadzi on Czytelnika po drogach i bezdro˝ach,
ale te˝ meandrach przesz∏oÊci i wspó∏czesnoÊci tych fascynujàcych gór,
dzielàc si´ swoim d∏ugoletnim doÊwiadczeniem. „Niczego nie narzuca,
jedynie wskazuje szlaki do skarbów, które tu mo˝na odnaleêç. Bo Biesz-
czady sà magiczne, jednak tej magii mogà doÊwiadczyç tylko ci, któ-
rzy wiedzà, gdzie i na co nale˝y patrzeç.”Albowiem Bieszczady, jak ka˝-
de góry, niech´tnie ujawniajà swoje tajemnice i ∏askawe bywajà tyl-
ko dla tych, którzy przemierzajà swojà drog´ z szacunkiem i pokorà.
Autor w swoich ksià˝kach – cz´Êciowo przewodnikach, a cz´Êciowo re-
porta˝ach – prowadzi nas wprawnie po sobie tylko znanych trasach.Al-
bowiem Bieszczady, chocia˝ ju˝ nie tak dalekie i dzikie, zawsze by∏y
i wcià˝ pozostajà wyzwaniem. Ka˝dy musi tu wydeptaç swojà w∏asnà
Êcie˝k´. Ta ksià˝ka to pierwszy krok.

Jak to zrobiç? Na koniec Adrian Markowski doradza: „Bieszczadów,
tak jak i cz∏owieka, nie da si´ poznaç podczas jednego krótkiego spo-
tkania.Trzeba si´ w nich zakochaç, zobaczyç ich ró˝ne twarze, doÊwiad-
czyç pogód i deszczów, uczyç si´ nie tylko patrzeç i widzieç, lecz tak-
˝e prze˝ywaç. Ich pe∏ny smak czuje si´ dopiero wtedy, gdy sà cz´Êcià
nas samych, gdy mamy ju˝ o nich w∏asnà opowieÊç, w∏asny bieszczadz-
ki latopis. A on sam si´ napisze, jeÊli tylko b´dziesz chcieç. Wystarczy
wracaç w Bieszczady, ciekawie zaglàdaç pod ka˝dy kamieƒ, czytaç z nich
jak z ksi´gi, rozmawiaç, s∏uchaç, patrzeç, wydeptujàc rok po roku swo-
jà niepowtarzalnà Êcie˝k´. Stoisz na jej poczàtku. W drog´!”

nn  Piotr K.
Adrian Markowski, „Bieszczady. Dla tych, którzy lubià chodziç w∏asnymi dro-
gami”, Wyd. Prószyƒski i S-ka, Warszawa 2021.
Adrian Markowski, „Bieszczady. Dla tych, którzy chcà je poznaç naprawd´”,
Wyd. Prószyƒski i S-ka, Warszawa 2022.
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Obchody WrzeÊnia’39
w Gminie Wieliszew
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Rozpocz´∏o je nabo˝eƒstwo odprawione w wieliszewskim ko-
Êciele w intencji ofiar II wojny Êwiatowej oraz uczniów roz-
poczynajàcych rok szkolny. Po nim gospodarze i goÊcie, pocz-
ty sztandarowe organizacji kombatanckich, stra˝y po˝arnych
i szkó∏ z terenu Gminy Wieliszew, mieszkaƒcy – w tym dzie-
ci i m∏odzie˝ szkolna – przeszli ulicà Modliƒskà na teren kwa-
tery wojennej cmentarza parafialnego. CzeÊç patriotycznà
uroczystoÊci rozpocz´∏o podniesienie flagi paƒstwowej
i wspólne odÊpiewanie hymnu paƒstwowego.

Tegoroczne obchody WrzeÊnia’39 w Gminie Wieliszew,
w czasie których czciliÊmy pami´ç ponad 300 ̋ o∏nierzy Woj-
ska Polskiego, spoczywajàcych w wieliszewskiej ziemi, po-
leg∏ych w dniach 8–13 wrzeÊnia, broniàc dost´pu do sto-
licy przed niemieckim agresorem, przypad∏y w szczegól-
nym czasie i okolicznoÊciach. Po 77 latach, u naszych granic,
znowu trwa wyniszczajàca, pe∏noskalowa wojna, w której
ginà równie˝ tysiàce cywili. W ruiny obracane sà miasta
i wsie, budynki mieszkalne, szpitale, teatry, domy kultu-
ry, szko∏y i uczelnie, z premedytacjà niszczone sà nawet
pola uprawne. Agresor nie liczy si´ ani ze stratami mate-
rialnymi, ani ludzkimi – równie˝ wÊród w∏asnych ˝o∏nie-

rzy. Z∏owieszcza historia, choç jeszcze Êwie˝a i pe∏na nie-
zabliênionych ran i ˝ywej o nich pami´ci, zatoczy∏a ko∏o.
Niedu˝e, bo liczàce ledwie niepe∏ne trzy pokolenia. Do tej
sytuacji nawiàzali w swoich wystàpieniach Wójt Gminy
Wieliszew Pawe∏ Kownacki, Dyrektor Gabinetu Politycz-
nego Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji Micha∏
Prószynski oraz Radna Sejmiku Województwa Mazowiec-
kiego Anna Brzeziƒska. Jak podkreÊli∏ Wójt Pawe∏ Kow-
nacki, kierujàc przes∏anie do wszystkich krytyków polskiej
pomocy i zaanga˝owania po stronie napadni´tej przez Ro-
sj´ Ukrainy – „Warto zastanowiç si´, gdzie bylibyÊmy my
Polacy, nasz kraj, ale równie˝ Europa i Êwiat, gdyby we
wrzeÊniu 1939 roku inne paƒstwa pomog∏y napadni´tej Pol-
sce. Ilu ludzkim dramatom, jakim zniszczeniom, wreszcie
potwornemu ludobójstwu, mo˝na by∏o zaradziç wtedy, gdy
by∏ na to czas”.

Po przemowach, 14 delegacji z∏o˝y∏o bia∏o-czerwone wià-
zanki pod pomnikiem poleg∏ych w walkach na przyczó∏-
ku radzymiƒsko-wieliszewskim.WÊród nich delegacje Mi-
nistra Spraw Wewn´trznych i Administracji; Przewodniczà-
cego Rady Sejmiku Województwa Mazowieckiego; Ko∏a
Powiatowego Zwiàzku Kombatantów RP i by∏ych Wi´êniów
Politycznych; 32. wieliszewskiego dywizjonu rakietowego
OP im. gen. dyw. Konstantego Orlicz-Dreszera; gminnych
OSP; gminnej oÊwiaty; radni gminni i delegacje so∏eckie
z ¸ajsk, Micha∏owa-Reginowa, Podd´bia, Skrzeszewa, Si-
kor i Wieliszewa, ksi´˝a z parafii Wieliszew, stowarzysze-
nie Etyka i Prawo; delegacja gospodarzy z wójtem Paw-
∏em Kownackim, zast´pcà wójta Magdalenà Radzikowskà
i radnym gminy Rafa∏em Donarskim.

Za opraw´ uroczystoÊci dzi´kujemy: 32. Wieliszewskie-
mu dywizjonowi rakietowemu Obrony Powietrznej im. gen.
dyw. Konstantego Orlicz-Dreszera z Olszewnicy Starej, Cen-
trum Szkolenia ̧ àcznoÊci i Informatyki w Zegrzu im. gen.
bryg. Heliodora Cepy, ochotniczym stra˝om po˝arnym z te-
renu Gminy Wieliszew. nn OKW

BBaallllaaddyy  ii  rroommaannssee  nnaa  ppllaa˝̋yy  ww  WWiieelliisszzeewwiiee

Na pla˝y przy 600-lecia w Wieliszewie, mickiewiczowskie
ballady, czytali m.in. damy i kawalerowie w stylowych stro-
jach z epoki Ksi´stwa Warszawskiego (1807–1815) – tan-
cerki i tancerze grupy seniorskiej ZTL „Promyki”. Wcze-
Êniej zainteresowani wzi´li udzia∏ w grze pla˝owej pt. „Mic-
kiewicz uczy nas romantycznoÊci”, przeznaczonej nie tylko
dla zakochanych. Wieczór podsumowa∏ krótki, ale wyjàt-
kowy mini koncert polsko-nigeryjskiej piosenkarki Ifi Ude.
Artystka zaÊpiewa∏a dla zgromadzonych prosto z pok∏adu
statku Jagodowy RyÊ, który przyp∏ynà∏ do nas z Serocka,
a odp∏ynà∏ do Niepor´tu, gdzie obchody zakoƒczono emi-
sjà filmu „Âwitezianka”. nn OKW

Tegoroczna ods∏ona Narodowego Czytania poÊwi´cona by∏a „Balladom i romansom” Adama Mickie-
wicza, w dwusetnà rocznic´ opublikowania zbioru. W ca∏ym kraju odbywa∏y si´ publiczne akcje czy-
tania m.in. Âwitezi, Âwitezianki, Powrotu taty, Pani Twardowskiej czy Lilii. W niedziel´ 4 wrzeÊnia,
mickiewiczowskie strofy wybrzmia∏y nad Jeziorem Zegrzyƒskim (w roli magicznej Âwitezi), w ramach
nietuzinkowych obchodów akcji Narodowe Czytanie, na które kolejno do Serocka, Wieliszewa i Nie-
por´tu zaprosi∏a Powiatowa Instytucja Kultury.
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BBAALLEETT
Zaj´cia grupowe dla dzieci 5–7 lat (sobota, godz.
13.30–14.15) i 8–12 lat (sobota, 14.15–15.00). Podczas zaj´ç
baletu dzieci pracujà nad koordynacjà ruchowà, orienta-
cjà w przestrzeni i tzw. ÊwiadomoÊcià cia∏a, rozwijajàc eks-
presj´ ruchowà. Dzi´ki wzmocnieniu mi´Êni kr´gos∏upa,
dziecko od najm∏odszych lat wyrabia w sobie nawyk trzy-
mania „prostych pleców”, wzmocnienie mi´Êni stóp poma-
ga równie˝ niwelowaç p∏askostopie. Balet uczy precyzji, cier-
pliwoÊci i wytrwa∏oÊci oraz wyobraêni scenicznej.

JJAASSKKIINNIIAA  PPLLAANNSSZZÓÓWWEEKK  
Zaj´cia grupowe dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych – ponie-
dzia∏ki w godz. 17.00–18.30 lub soboty w godz. 10.30–12.00,
w czasie których nie tylko sp´dzimy mi∏o czas, ale rozwi-
niemy swoje umiej´tnoÊci i nauczymy nowych. Poprzez gr´
w planszówki o ró˝norodnej charakterystyce (przygodowe,
strategiczne, kooperacyjne, ekonomiczne, wojenne; gry osa-
dzone w Êwiatach fantasy, SF, Marvel, Star Wars, itp.; gry
krótkie, Êrednie i d∏ugie; prostsze i trudniejsze), uczymy
przewidywania i konsekwencji podejmowanych decyzji,
prognozowania przysz∏ych wydarzeƒ, wspó∏pracy i radze-
nia sobie z pora˝kami. åwiczymy liczenie w pami´ci, wy-
obraêni´, orientacj´ przestrzennà, refleks i spostrzegaw-
czoÊç, umiej´tnoÊci planowania. Udowadniamy, ˝e mo˝na
dobrze bawiç si´ nie tylko przed komputerem czy smart-
fonem, ale sp´dzaç mi∏o i po˝ytecznie czas z innymi!

KKRREEAATTYYWWNNYY  SSEENNIIOORR
Bezp∏atne, grupowe, multidyscyplinarne zaj´cia dla senio-
rów obejmujàce çwiczenia literacko-memuarystyczne, spi-
sywanie wspomnieƒ rodzinnych, çwiczenia pami´ci i spo-
strzegawczoÊci oraz prac´ z emocjami, çwiczenia manual-
ne w oparciu o techniki plastyczne, terapi´ r´ki.Adresowane
do osób, które chcà utrzymaç swój umys∏ i emocje w dobrej
kondycji, pozytywnie je stymulowaç a tym samym opóêniaç
procesy starzenia czy pomagaç w rekonwalescencji.

MMOODDEELLAARRSSTTWWOO  ((„„WWaa˝̋kkaa””))
Zaj´cia grupowe dla dzieci i m∏odzie˝y, wolne miejsca
w grupie poczàtkujàcej 7–9 lat – czwartki w godz.
16.00–17.00 lub 17.00–18.00. Do∏àcz do modelarskiej ro-
dziny „Wa˝ek”, jednej z czo∏owych i najbardziej utytu∏o-
wanych modelarni na Mazowszu – wielokrotnych, indywi-
dualnych i dru˝ynowych Mistrzów Warszawy i Mistrzów Pol-
ski! Poznaj czym jest pasja, wspó∏praca i przyjaêƒ, ale
równie˝ wytrwa∏a praca i wyt´˝one treningi lotnicze. Gru-
pa poczàtkujàca rozpoczyna swojà przygod´ z modelar-
stwem tworzàc (i zdobiàc) wystawowe i latajàce modele
z papieru. Na kolejnych etapach modelarze wykonujà z po-
mocà i samodzielnie szybowce halowe z balsy i styropia-
nu, uczestniczà w treningach i zawodach, Najlepsi repre-

zentujà sekcj´ na zawodach ogólnopolskich. Ostatnim eta-
pem sà zaawansowane modele swobodnie latajàce, który-
mi rywalizuje si´ na lotniskach.

RRYYSSUUNNEEKK II MMAALLAARRSSTTWWOO
Zaj´cia grupowe adresowane do dzieci i m∏odzie˝y – Êro-
dy i czwartki w grupach: najm∏odsza (godz. 16.00–17.00),
Êrednia (godz. 17.00–18.00) i starsza (godz. 18.00–19.00).
Obejmujà nauk´ ró˝nych technik malarskich (olej, akryl,
akwarela), podstaw rysunku (pióro, pastele). Uczestnicy
poznajà tematy sztuk plastycznych: portret, pejza˝, mar-
twa natura, abstrakcja, etc., a tak˝e tajemnice wielkich ar-
tystów poszczególnych epok. Swoje prace prezentujà
na wystawach plastycznych.

RRYYTTMMIIKKAA
Umuzykalniajàce zaj´cia grupowe dla dzieci 3–5 lat – po-
niedzia∏ki w godz. 16.00–16.30. Rozwijajà poczucie rytmu
oraz s∏uchu, uczà logicznego myÊlenia i wspó∏pracy w gru-
pie, uwra˝liwiajà na pi´kno muzyki i rozbudowujà wyobraê-
ni´ muzycznà. Ruch na zaj´ciach sprawia dziecku wiele
radoÊci i uÊmiechu.

SSZZAACCHHYY
Zaj´cia grupowe dla dzieci i m∏odzie˝y, równie˝ doros∏ych
– wtorki, godz.17.30–18.30. Szachy to „sport dla mózgu”.
Mi´dzynarodowy Komitet Olimpijski uznaje je za dyscy-
plin´ sportu. PopularnoÊç szachom przyniós∏, w latach 50.
i 60. XX wieku, amerykaƒski arcymistrz szachowy Bobby
Fisher. Od tego czasu szachowymi pojedynkami Garriego
Kasparowa, Anatolija Karpowa, Viswanathana Ananda
i sztucznej inteligencji w postaci systemu komputerowe-
go Deep Blue, emocjonuje si´ ca∏y Êwiat. W ostatnich la-
tach wielkà popularnoÊç, równie˝ wÊród m∏odzie˝y, zyska∏
Magnus Carlsen, stajàc si´ szachowym celebrytà, a w ro-
ku 2021 do Êwiatowej czo∏ówki wszed∏ przebojem Polak
– Jan-Krzysztof Duda. Rekordy oglàdalnoÊci bi∏ niedaw-
no serial „Gambit królowej”. Gra w szachy przyspiesza roz-
wój intelektualny, szczególnie pozytywnie wp∏ywa na do-
skonalenie umiej´tnoÊci matematycznych oraz logiczne-
go myÊlenia. Rozwija nasze zdolnoÊci poznawcze, pomaga
w koncentracji, zwi´ksza kreatywnoÊç. uczy radzenia so-
bie z problemami, a tak˝e kszta∏tuje osobowoÊç.

TTAANNIIEECC  DDLLAA  DDOORROOSSŁŁYYCCHH
Zaj´cia grupowe dla m∏odzie˝y 16+ i doros∏ych (w czwart-
ki w godz. 19.30–21.00), podczas których b´dziemy rozwi-
jaç nasz taneczny potencja∏, pracujàc nad ogólnorozwojo-
wym warsztatem, treningiem kondycyjnym i si∏owym,
wzbogaconym o stretching. Przede wszystkim zaÊ ws∏uchi-
waç si´ w rytm naszych cia∏ i zakochiwaç si´ w taƒcu – kto
wie, byç mo˝e z fina∏em na scenie. nn OKW

PPRRZZEEDD NNAAMMII
PPRRZZEEDD  NNAAMMII  WW SSAALLII  KKLLEENNCCZZOONNAA

22 paêdziernika, godz. 17, BILETY WYPRZEDANE
SSPPEEKKTTAAKKLL  KKOOMMEEDDIIOOWWYY

ÂLUB DOSKONA¸Y

2 grudnia, godz. 19, BILETY 45 z∏ (do koƒca
paêdziernika) / 55 z∏
dost´pne na www.ok.wieliszew.pl (zakładka KUP BILET) oraz w GCK
w Łajskach (godz. pracy kasy)

MMOONNOODDRRAAMM  EEWWYY  WWEENNCCEELL

PROMIENIOWANIE. SCENY Z ˚YCIA MARII
SK¸ODOWSKIEJ-CURIE
„Co jest realne w tym Ênie, który
nazywamy ˝yciem? Naprawd´ wa˝ne sà
tylko rzeczy niewidzialne, to one
promieniujà realnym Êwiatłem.”
Zapraszamy na spektakl twórców serialu
„Czasu honoru” – Jarosława Sokoła
i Ewy Wencel, która wciela si´ w postaç
słynnej polsko-francuskiej uczonej Marii Skłodowskiej-Curie. Chcàc
przybli˝yç widzom postaç tej dwukrotnej noblistki, zdrapiemy
warstw´ mitu, którym obrosła i przyjrzymy si´ kobiecie – jej pasji,
jej miłoÊci, jej zwyci´stwom i pora˝kom. Monodram
„Promieniowanie. Sceny z ˝ycia Marii Skłodowskiej-Curie” to
równie˝ opowieÊç o rzeczywistoÊci przełomu XIX i XX wieku,
o Êwiecie, który był Êwiatem m´˝czyzn i o tym, jak zachwiała nim
kobieta. Czas trwania – 90 minut (z przerwà).

PRZED NAMI W GCK W ¸AJSKACH

4 paêdziernika, godz. 17, 
BEZP¸ATNE (zapisy tel. 22 782 20 02)
WWAARRSSZZTTAATTYY  TTWWÓÓRRCCZZEE  DDLLAA
SSEENNIIOORRÓÓWW  ((++6600))

JESIENNY DECOUPAGE
W trakcie warsztatów wspólnie
stworzymy pojemniki i naczynia
do przechowywania jesiennych skarbów
i zbiorów, ozdabiajàc je jesiennymi
motywami.

W NASZYCH BIBLIOTEKACH

sszzcczzeeggóó∏∏yy  ii  zzaappiissyy  nnaa
wwwwww..ookk..wwiieelliisszzeeww..ppll,,
hhoonnoorruujjeemmyy  KKaarrtt´́  DDuu˝̋eejj
RRooddzziinnyy  ((zznnii˝̋kkaa  5500%%))

WWoollnnee  mmiieejjssccaa
ww sseekkccjjaacchh  GGCCKK  
ww  ŁŁaajjsskkaacchh!!
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Rok szkolny 2022/2023 rozpocz´ty

MMoobbiillnnyy  ppuunnkktt
ooddddaawwaanniiaa  kkrrwwii
ww WWiieelliisszzeewwiiee
W po∏owie wrzeÊnia, dzi´ki Oddzia∏owi Klubu HDK Le-
gion w powiecie legionowskim, ka˝dy ch´tny i zdrowy
mieszkaniec gminy, móg∏ przyjÊç i oddaç swojà krew, któ-
ra potem mo˝e uratowaç komuÊ ˝ycie. Niektórzy pierw-
szy raz, inni po raz kolejny stawili si´ przy hali w Wieli-
szewie. Wójt Pawe∏ Kownacki, rami´ w rami´, z innymi
mieszkaƒcami da∏ przyk∏ad, ˝e nie ma si´ czego baç. nn

„Wrzesieƒ 1939” to ksià˝ka o zachowaniu dziedzictwa histo-
rycznego i pami´ci o wydarzeniach kampanii wrzeÊnio-
wej 1939 roku. Autorzy skupiajà si´ na opisie wydarzeƒ, któ-
re sà udzia∏em mieszkaƒców z terenu powiatu legionowskie-
go, w tym z Wieliszewa. Do tych trudnych i wyjàtkowych
wspomnieƒ zabierajà nas Krzysztof Klimaszewski (mieszka-
niec gminy Wieliszew) i Miros∏awa Paku∏a (wieloletni by∏y pra-
cownik Muzeum Historycznego w Legionowie, obecnie kie-
rownik Izby Pami´ci i Tradycji Rybackich w Serocku).

Wydania ksià˝ki podj´∏a si´ Lokalna Organizacja Turystycz-
na „Przystaƒ w sercu Mazowsza”. Projekt zosta∏ dofinanso-
wany ze Êrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go pochodzàcych z Funduszu Promocji Kultury, dotacji celo-

wych udzielonych stowarzyszeniu przez Powiat Legionowski,
gmin´: Jab∏onna, Legionowo, Niepor´t, Serock i Wieliszew oraz
ze Êrodków w∏asnych wydawcy.

Dzi´ki ksià˝ce „Wrzesieƒ 1939. Jab∏onna, Legionowo, Nie-
por´t,Wieliszew, Serock”, mieszkaƒcy gmin mogà czerpaç wie-
dz´ na temat historii regionu z tego trudnego dla Polski okre-
su, a tak˝e czerpaç wiedz´ o swoich przodkach.

Wydanie publikacji ma charakter niekomercyjny. Lokalna
Organizacja Turystyczna „Przystaƒ w sercu Mazowsza”, prze-
kaza∏a wi´kszoÊç nak∏adu do szkolnych i publicznych biblio-
tek na terenie powiatu legionowskiego oraz gminom Jab∏on-
na, Legionowo, Niepor´t, Wieliszew i Serock oraz Powiatowi
Legionowskiemu, jako partnerom projektu. nn

WWrrzzeessiieeƒƒ 11993399..  JJaabbłłoonnnnaa,,  LLeeggiioonnoowwoo,,  
NNiieeppoorr´́tt,,  WWiieelliisszzeeww,,  SSeerroocckk

W tym roku nauk´ w murach Szko∏y Podstawowej nr 2 im. Jana Paw∏a II rozpocz´∏o a˝ 450 uczniów
w ró˝nym wieku, od oddzia∏ów przedszkolnych a˝ do klas ósmych. ¸àcznie 22 oddzia∏y. W imieniu
Pana Dyrektora Miros∏awa Sieradzkiego ˝yczymy wszystkim, pe∏nym zapa∏u i ch´ci uczniom, szcz´-
Êliwego nowego roku szkolnego.
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Na przełaj przez gmin´

RRaaddiioo  WWiieelliisszzeeww  pprrzzeerrwwiijj  cciisszz´́

1199  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww WWiieelliisszzeewwiiee  ooddbbyy∏∏yy  ssii´́
ggmmiinnnnee  bbiieeggii  pprrzzee∏∏aajjoowwee..  

W zawodach wzi´li udzia∏ uczniowie ze Szkó∏ Podstawo-
wych w Skrzeszewie, ¸ajskach, Janówku Pierwszym oraz
Szko∏y Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wieliszewie. Pogoda nie
rozpieszcza∏a uczestników – pada∏ deszcz i wia∏ nieprzy-
jemny wiatr. Gminne prze∏aje otworzy∏ Wójt Gminy Wie-
liszew Pawe∏ Kownacki.

Zawody odby∏y si´ w podziale na dwie kategorie: kla-
sy V-VI i VII-VIII. Klasyfikacj´ generalnà, w kategorii
klasV-VI, wygra∏a Szko∏a Podstawowa w Skrzeszewie, uzy-

skujàc 163 punkty. Zaraz za nià uplasowa∏a si´ Szko∏a Pod-
stawowa nr 1 w Wieliszewie, zdobywajàc 121 punktów.
Na najni˝szym stopniu podium rywalizacj´ zakoƒczy∏a
Szko∏a Podstawowa w ¸ajskach ze 101 punktami.

Klasyfikacj´ w klasachVII-VIII wygra∏a Szko∏a Podsta-
wowa nr 1 w Wieliszewie ze 117 punktami. Drugie miej-
sce zaj´∏a Szko∏a Podstawowa w ¸ajskach z 92 punktami.
Na trzecim miejscu zawody zakoƒczy∏a Szko∏a Podstawo-
wa nr 2 w Wieliszewie z 87 punktami.

Po zakoƒczeniu biegów, uczestnicy zawodów, otrzymali
s∏odki pocz´stunek, a Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kow-
nacki wr´czy∏ nagrody indywidualne i dla szkó∏. nn

Dziewcz´ta klasa V:
Malinowska Laura, SP Skrzeszew
Waszkiewicz Alicja, SP Łajski
Wawrzonkowska Anna, SP Łajski

Chłopcy klasa V:
Czy˝ Rafał, SP 1 Wieliszew
Górecki Mateusz, SP Skrzeszew
Pieƒkos Jakub, SP Skrzeszew

Dziewcz´ta klasa VI:
Zbroƒska Lena, SP Janówek
Skrodzka Anastazja, SP 2 Wieli-
szew
Je˝ Karolina, SP Skrzeszew

Chłopcy klasa VI:
Kordowski Jakub, SP 2 Wieliszew
Boryszewski Igor, SP 2 Wieliszew
Składanek Jakub, SP Skrzeszew

Dziewcz´ta klasa VII:
Trojan Julia, SP Skrzeszew
Podłucka Alicja, SP Janówek
Jezierska Sonia, SP 1 Wieliszew

Chłopcy klasa VII:
Jagodziƒski Cezary, SP Skrzeszew
Ostrowski Wiktor, SP 2 Wieliszew
Bonisławski Mateusz, SP Łajski

Dziewcz´ta klasa VIII:
Lewandowska Alicja, SP Łajski
Drewnik Oliwia, SP 1 Wieliszew
Jankowska Weronika, SP Łajski

Chłopcy klasa VIII:
Banach Bartosz, SP 2 Wieliszew
Sołdan Mikołaj, SP Skrzeszew
Pogorzelski Olaf, SP Łajski

ZZwwyyccii´́zzccyy  zz  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  kkaatteeggoorriiii

Po wakacyjnej przerwie wracajà Rozmowy Tygodnia
w Radio Wieliszew. 
W ka˝dà Êrod´ o 18.30 b´dzie mo˝na pos∏uchaç ciekawych
rozmów z interesujàcymi ludêmi, którzy mieszkajà w gmi-
nie i nie tylko. GoÊciem pierwszego programu po wakacjach
by∏ Adrian B∏ocki – olimpijczyk, chodziarz, biegacz, mentor
kariery, który na co dzieƒ mieszka w Wieliszewie.

W ka˝dy poniedzia∏ek w ramówce nie zabraknie oczywi-
Êcie Poniedzia∏ków z Wójtem.W tym programie Pawe∏ Kow-
nacki na ˝ywo opowiada o tym, co si´ dzieje w gminie i od-
powiada, na czasami trudne pytania mieszkaƒców.

Wtorkowe po po∏udnia nale˝à do m∏odzie˝y, która komen-
tuje. O 18.30 m∏odzi ludzie poruszajà ró˝ne tematy i dysku-
tujà o nich na weso∏o i na powa˝nie. nn

Kolejne sceny na str. 16

PRZERWIJ  C ISZ¢
i Êciàgnij
RADIO WIELISZEW
na swój telefon
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Mazowsze, a bardziej   p
cczzyyllii  WWiieelliisszzeewwsskkii  CCrroossssiinngg  ––  JJeessiieeƒƒ

WWyyppoowwiieeddêê  jjeeddnneejj  zz uucczzeessttnniicczzeekk,,
wwiieelliisszzeewwsskkiieejj  iimmpprreezzyy,,  zzaawwiieerraa∏∏yy
jjeesszzcczzee  nniieecceennzzuurraallnnee  ss∏∏oowwaa  aallee  iicchh,,
ww aarrttyykkuullee,,  pprrzzyyttoocczzyyçç  ssii´́  nniiee  ddaa..
PPrraawwddàà  jjeesstt  ttoo,,  ˝̋ee 1122,,  ttuuddzziiee˝̋ 1133
kkiilloommeettrroowwaa  ttrraassaa  ddllaa  bbiieeggaacczzyy
((ww zzaallee˝̋nnooÊÊccii  oodd ppoommiiaarróóww  zz zzeeggaarrkkaa))
ii 2266  kkiilloommeettrroowwaa  ddllaa  kkoollaarrzzyy,,  zzoossttaa∏∏aa
ppoopprroowwaaddzzoonnaa  ww ttaakkii  ssppoossóóbb,,  ˝̋ee  ˝̋aaddeenn
ggóórraall  bbyy  ssii´́  jjeejj  nniiee  ppoowwssttyyddzzii∏∏..  KKrr´́ttee
ÊÊcciiee˝̋kkii,,  lleeÊÊnnee  dduukkttyy,,  ppiiaacchh  ii lliicczznnee
wwzznniieessiieenniiaa  sspprraawwii∏∏yy,,  ˝̋ee  nnooggii,,  nnaa ppeewwnnoo
jjeesszzcczzee  dd∏∏uuggoo,,  bb´́ddàà  ppaammii´́ttaaçç  oossttaattnnii,,
jjeessiieennnnyy  eettaapp  WWiieelliisszzeewwsskkiieeggoo
CCrroossssiinngguu..  

18 wrzeÊnia, w typowo jesiennej aurze, na terenie boiska
przy hali sportowej, stawi∏o si´ wiele m∏odszych i starszych
sportowców, by w swoich kategoriach i swoich dyscyplinach
powalczyç o medale, statuetki i ciasto dro˝d˝owe na mecie.

Z samego rana swoje zmagania rozpocz´∏y dzieci. Niezbyt
przychylna aura nie powstrzyma∏a ich od stawienia si´
na starcie i przebiegni´cia lub/i przejechania poszczególnych
dystansów. Rodzice zdarli gard∏a kibicujàc swoim pociechom,
a te z uÊmiechami i z zaci´ciem na twarzach dociera∏y do me-
ty. Kiedy wszyscy najm∏odsi odebrali medale, na starcie
na swoich wyregulowanych jednoÊladach stawili si´ kolarze.
W skupieniu wyruszyli na dwie p´tle.

Najszybciej pokona∏ je pomys∏odawca trasy, reprezentant
Wieliszew Heron Team Artur Sienkiewicz, za nim lini´ me-
ty przejecha∏ Pawe∏ St´pieƒ z Bike Fun Legionowo, a trze-
ci dojecha∏ S∏awomir Kàkol z Timbud Team. WÊród kolarek
niekwestionowanà liderkà by∏a Skarbnik Gminy Wieliszew
Magdalena Sobczak z Wieliszew Heron Team, druga doje-
cha∏a Anna Magoƒ z Bike Fun Legionowo, a jako trzecia
Aleksandra Fija∏kowska z Bestii OCR Legionowo.

Niektórym z nich by∏o ma∏o i zaraz po przejechaniu 26 ki-
lometrów zmieniali ubrania, buty, rzucali rowery i wraz z in-
nymi biegaczami pokonywali tras´ – tym razem na w∏asnych
nogach. Ci, którzy wybrali tylko rywalizacj´ rowerowà mo-
gli po odebraniu medali odpoczàç, wypiç ciep∏à herbat´,
zjeÊç makaron i delektowaç si´ legendarnym ciastem dro˝-
d˝owym.

Gdy jedni, w hali sportowej, popijali ciep∏à herbatk´, in-
ni w∏aÊnie dobiegali do mety. Jako pierwszy wymagajàcà
tras´ biegowo pokona∏ Robert Kamela z LeÊnych Szych,
za nim na met´ wbieg∏ Tomasz Korzeniowski reprezentu-
jàcy Yulo Run Team Siedlce, a trzeci by∏ olimpijczyk Ad-
rian B∏ocki z Bestii OCR Legionowo. Z paƒ jako pierwsza
dobieg∏a Klaudia Krajewska z Legionowa, za nià pojawi∏a
si´ Julia Niko∏ajuk z Nowego Dworu Mazowieckiego, a trze-
cia linie mety pokona∏a Marta Bartykowska z Bestii OCR
Legionowo.

DDuuaatthhlloonn
Klasyfikacja zawodników, którzy zdecydowali si´ wziàç udzia∏
zarówno w zawodach biegowych, jak i rowerowych przedsta-
wia si´ nast´pujàco: Artur Sienkiewicz – Wieliszew Heron
Team, S∏awomir Kàkol – Timbud Team, Maciej Wieczorek
– Wieliszew Heron Team. Klasyfikacja w duathlonie kobiet
przedstawia si´ nast´pujàco: Magdalena Sobczak – Wieli-
szew Heron Team, Anna Magoƒ – Bike Fun Legionowo, Ju-
lia Iwaƒska – Iwasport. nn
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  pod gór´ si´ nie dało?
ƒƒ

Jesienne zawody by∏y czwartà ods∏onà cyklu Wieliszewskie-
go Crossingu. Ka˝dy z uczestników, bioràc udzia∏ w poprzed-
nich edycjach, w tym roku móg∏ zebraç 4 medale – odpowied-
nio zima, wiosna, lato, jesieƒ. WrzeÊniowe zawody sta∏y si´
zatem podsumowaniem wszystkich sportowych pór roku oraz
zostali wy∏onieni zwyci´zcy, w poszczególnych dyscyplinach,
w klasyfikacji generalnej. nn

Bieg Kobiety 
Klaudia Krajewska
Julia Nikołajuk
Marta Bartykowska

Bieg M´˝czyêni
Robert Kamela
Tomasz Korzeniowski
Łukasz Zembrzuski

MTB Kobiety 
Magdalena Sobczak
Anna Magoƒ
Katarzyna Strumnik

MTB M´˝czyêni
Artur Sienkiewicz
Mariusz Ugniewski
Sławomir Kàkol

Duathlon Kobiety 
Magdalena Sobczak
Anna Magoƒ
Katarzyna Strumnik

Duathlon M´˝czyêni
Artur Sienkiewicz
Sławomir Kàkol
Maciej Wieczorek

Klasyfikacja dru˝ynowa MTB 
Wieliszew Heron Team
Timbud Team
Bike Fun Legionowo

Klasyfikacja dru˝ynowa Bieg
Bestie OCR Legionowo
Wieliszew Heron Team
Bravehearts Legionowo

ZZwwyyccii´́zzccyy  zz  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  kkaatteeggoorriiii

......aa  ww  ttyymm  ssaammyymm
cczzaassiiee  PPaattrryyccjjaa  zzoossttaałłaa
MMiissttrrzzyynniiàà  EEuurrooppyy  
W czasie gdy uczestnicy Wieliszewskie-
go Crossingu Êcigali si´ po leÊnych Êcie˝-
kach, nasza mieszkanka, Patrycja Bere-
znowska zostawa∏a Mistrzynià Europy
w biegu 24-godzinnym we w∏oskiej We-
ronie. 
Patrycja wywalczy∏a równie˝ wraz z Gosià Pazda-Pozor-
skà, Aleksandrà Niwiƒskà, Anetà Rajdà, Monikà Cor-
redora Biegasiewicz i Annà Skupieƒ z∏oty medal dru-
˝ynowo.

Jestem przeszcz´Êliwa, gdy˝ to by∏y moje docelowe
zawody, na które ci´˝ko pracowa∏am ca∏y sezon...

Bardzo wszystkim dzi´kuje za wsparcie – powiedzia-
∏a po zawodach. My dzi´kujemy za emocje i gratuluje-
my. nn
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