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Niech radosne Alleluja b´dzie dla Was ostojà 
zwyci´skiej miłoÊci i niezłomnej wiary. 
Niech pogoda ducha towarzyszy Wam w trudzie ka˝dego dnia,
a radoÊç serca w czasie zasłu˝onego odpoczynku. 
Z okazji tych Âwiàt składam Paƒstwu 
najserdeczniejsze ˝yczenia, zdrowych, pogodnych 
Âwiàt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłoÊci. 
Radosnego, wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkaƒ w gronie rodziny i wÊród przyjaciół.
Jacek Kuciƒski, Wiceprzewodniczàcy Rady Gminy Wieliszew

•••••••••••
Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Wielkanocnych wielu radosnych chwil,
serdecznych i rodzinnych spotkaƒ oraz wiary, nadziei i miłoÊci
płynàcych od Zmartwychwstałego Chrystusa
˝yczy Rafał Donarski, radny Gminy Wieliszew

•••••••••••
Z okazji nadchodzàcych Âwiàt Wielkanocnych 
wszystkim mieszkaƒcom Janówka i Krubina oraz Gminy Wieliszew
˝ycz´, aby Zmartwychwstały Chrystus obdarzył 
ka˝dego błogosławieƒstwem i łaskami.
Niech podczas tych Âwiàt radoÊç ze Zmartwychwstania Pana,
odpoczynek w ten wiosenny dzieƒ oraz wszystkie doznane w tych
dniach wzruszenia i refleksje pozwolà Wam nabraç sił duchowych 
i fizycznych do nowych wyzwaƒ, jakie stawiacie sobie 
w ˝yciu osobistym i zawodowym. 
Grzegorz Bieƒkowski, radny Gminy Wieliszew

•••••••••••
Zdrowych i wesołych Âwiàt Wielkanocnych, aby chwile te przyniosły
jak najwi´cej radoÊci i spokoju. Aby Jezusowa miłoÊç zagoÊciła
w Waszych domach i otoczyła swojà łaskà i miłosierdziem. 
Danuta Wrzesiƒska, radna Gminy Wieliszew

•••••••••••
Z okazji Âwiàt Wielkiej Nocy Mieszkaƒcom Gminy Wieliszew 
składam serdeczne ˝yczenia zdrowia i wszelkiej pomyÊlnoÊci. 
Niech ten Êwiàteczny czas, obfitujàcy w nadziej´, przysporzy sił
i energii do realizacji ˝yciowych wyzwaƒ oraz zawodowych
przedsi´wzi´ç. ˚ycz´ radosnego nastroju i wielu miłych chwil
sp´dzonych w gronie najbli˝szych.
Dorota Sarna, radna Gminy Wieliszew

•••••••••••
Wielkanoc to najstarsze i najwa˝niejsze Êwi´to chrzeÊcijaƒskie,
upami´tniajàce zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 
To Êwi´to nadziei, radoÊci i wiary w sens naszego ˝ycia. 
Z okazji tych pi´knych Âwiàt, mieszkaƒcom naszej Gminy, 
tym du˝ym i malutkim, starszym i młodszym, ˝ycz´ uÊmiechu
na twarzy, pogody ducha, radosnych spotkaƒ przy biesiadnym,
wielkanocnym stole oraz tradycyjnego, mokrego dyngusa. 
˚ycz´ zachwytu nad budzàcà si´ do ˝ycia naturà, siły
w pokonywaniu trudnoÊci, ufnego patrzenia w przyszłoÊç 
oraz codziennej, wzajemnej ˝yczliwoÊci. 
Krystyna Wesołowska, radna Gminy Wieliszew

•••••••••••
Słonecznych, pachnàcych wiosnà Âwiàt Wielkiej Nocy,
przepełnionych nadziejà, miłoÊcià i radoÊcià oraz mokrego dyngusa
˝yczy Łukasz Mi´tek, radny Gminy Wieliszew

•••••••••••
˚yczenia Radosnych Âwiàt Wielkanocnych wypełnionych nadziejà
budzàcej si´ do ˝ycia wiosny i wiarà w sens ˝ycia. 
Pogody w sercu i radoÊci płynàcej z faktu Zmartwychwstania
Paƒskiego oraz smacznego Âwi´conego w gronie najbli˝szych osób.
Jan Sołtys, radny Gminy Wieliszew, sołtys wsi Łajski

Ciepłych i udanych Âwiàt Wielkanocnych 
oraz wszelkiej pomyÊlnoÊci i radoÊci w ˝yciu zawodowym
i prywatnym dla wszystkich mieszkaƒców gminy 
˝yczy Artur Mi´tek, Wiceprzewodniczàcy Rady Gminy Wieliszew

•••••••••••

Âwi´ta Wielkanocne to szczególny czas, czas nadziei, refleksji, 
gdy˝ wraz z cudem Zmartwychwstania Paƒskiego 
w naszych sercach odradza si´ wiara. 
˚ycz´, by nowina Wielkanocnego Poranka stała si´ êródłem
prawdziwej radoÊci oraz byÊmy potrafili ˝yç nià tak˝e 
w naszych codziennych sprawach. 
Niech tegoroczne Âwi´ta upłynà w zdrowiu 
i pełnej miłoÊci rodzinnej atmosferze, 
a tak˝e przyniosà pojednanie z bliskimi oraz spokój. 
Renata Gostkowska-Maczuga, radna Gminy Wieliszew

•••••••••••

Z okazji Âwiàt Wielkanocnych w imieniu własnym 
oraz członków Stowarzyszenia „ETYKA i PRAWO” 
˝ycz´ wszystkim mieszkaƒcom Michałowa-Reginowa 
i gminy Wieliszew, zdrowych, rodzinnych 
i pogodnych Êwiàt oraz czerpania radoÊci 
z dobodziejstwa zmartwychwstania Paƒskiego. 
Edwin Zezoƒ, radny Gminy Wieliszew

•••••••••••

Drodzy mieszkaƒcy. Wraz ze zbli˝ajàcymi si´ 
Âwi´tami Wielkanocnymi chciałabym Wam ˝yczyç 
pogody ducha na co dzieƒ, zdrowia 
oraz samych pi´knych chwil.
AbyÊcie Âwi´ta te sp´dzili w miłej, rodzinnej atmosferze, 
a łaska Pana otoczyła Was i Waszych bliskich. 
Wesołego Alleluja!
Dorota Trzaskoma, radna Gminy Wieliszew

•••••••••••

Pełnych radoÊci, pokoju Âwiàt Wielkiej Nocy
oraz wiele pomyÊlnoÊci i sukcesów, 
oraz mokrego Dyngusa 
˚yczy Bartłomiej Trzaskoma, radny Gminy Wieliszew

•••••••••••

Wesołych, pełnych nadziei
i wiary Êwiàt Wielkiej Nocy,
sp´dzonych wÊród srebrnych bazi
i kochajàcej rodziny, przy wspólnym stole.
Aby łaska Pana była z Wami 
˚yczy Gra˝yna Kwiatkowska, radna Gminy Wieliszew

•••••••••••

Pełnych radoÊci, pokoju Âwiàt Wielkiej Nocy 
oraz wiele pomyÊlnoÊci, spokojnej pogody 
oraz udanych plonów wszystkim rolnikom naszego terenu 
˝yczy in˝. Roman Maƒk, 
Przewodniczàcy Rady Powiatowej 
Mazowieckiej Izby Rolniczej

•••••••••••

Pełnych radoÊci i pokoju Âwiàt Wielkiej Nocy 
oraz wiele pomyÊlnoÊci i sukcesów 
˝yczy Paƒstwu Jacek D´bkowski, sołtys wsi Janówek Pierwszy

•••••••••••

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Êwiàt Zmartwychwstania
Paƒskiego, a tak˝e kolorowych spotkaƒ z budzàcà si´ do ˝ycia
przyrodà. ˚yczenia wielkanocne 
składa Regina Onyszko, sołtys wsi Komornica 

•••••••••••

Zdrowych, pogodnych Âwiàt Wielkanocnych, 
przepełnionych wiarà, nadziejà i miłoÊcià. 
Radosnego, wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkaƒ w gronie rodziny i wÊród przyjaciół oraz
wesołego „Alleluja”.
Ludwik ˚ołek, sołtys wsi Wieliszew

•••••••••••
Szczere ˝yczenia, radosnych i miłych Âwiàt Wielkanocnych,
smacznego Âwi´conego oraz mokrego Dyngusa 
przesyła Andrzej Kowalik, sołtys wsi Góra

•••••••••••
Z okazji Âwiàt Wielkanocnych składam 
najserdeczniejsze ˝yczenia smacznego jajka 
oraz wesołego Lanego Poniedziałku.
Leszek Kleiman, sołtys wsi Kałuszyn

•••••••••••
Drodzy Mieszkaƒcy, ˝ycz´ Wam, aby te Âwi´ta Wielkanocne 
wniosły do Waszych serc wiosennà radoÊç i Êwie˝oÊç, 
pogod´ ducha, spokój, ciepło i nadziej´.
Leszek Wójcik, sołtys wsi Krubin

•••••••••••
Najserdeczniejsze ˝yczenia na zbli˝ajàce si´ Êwi´ta Wielkiejnocy.
Du˝o zdrowia, radoÊci, pogody ducha, 
smacznej Êwi´conki i mokrego poniedziałku!
Janina Przybył, sołtys wsi Michałów-Reginów

•••••••••••
Wesołych Âwiàt Wielkanocnych, pokoju ducha, 
wiary w Boga i w ludzi. 
Umiej´tnoÊci dostrzegania pi´kna tego Êwiata
i oczywiÊcie wiary w siebie i swoje mo˝liwoÊci.
Mieczysław Twardo, sołtys wsi Olszewnica Nowa

•••••••••••
Pełnych spokoju i radoÊci Âwiàt Wielkanocnych, 
dobrego wypoczynku w rodzinnym gronie 
oraz optymizmu, energii i nadziei 
na lepszà przyszłoÊç.
Anna Afek, sołtys wsi Olszewnica Stara

•••••••••••
Najserdeczniejsze ˝yczenia na zbli˝ajàce si´ 
Êwi´ta Wielkiejnocy. 
Du˝o zdrowia, radoÊci, pogody ducha, 
smacznej Êwi´conki i mokrego poniedziałku!
Halina Ziółkowska, sołtys wsi Podd´bie

•••••••••••
Aby Âwi´ta Wielkiej Nocy były wzorem duchowego wzbogacenia
i umocnienia dajàcego radoÊç, pokój i nadziej´. 
Wszelkiej pomyÊlnoÊci z serca 
˝yczy Ewa Kiepurska, sołtys wsi Sikory

•••••••••••
Niech ten czas Wielkanocy pozwoli Wam oderwaç si´ 
oderwaç si´ od codziennej bieganiny,
zasiàÊç przy Êwiàtecznym stole i sp´dziç radosny czas 
w gronie bliskich.
Sylwia Kuska, sołtys wsi Skrzeszew

•••••••••••
Z okazji Âwiàt Wielkanocnych, ˝ycz´ wszelkich łask Bo˝ych,
pogodnych, zdrowych Êwiàt i pomyÊlnoÊci w ˝yciu osobistym.
Sławomir Baƒbura, sołtys wsi Topolina
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NNaajjwwii´́kksszzee
zzwwyyccii´́ssttwwoo

WW ttyymm  wwiieellkkaannooccnnyymm  rroozzwwaa˝̋aanniiuu
cchhcciiaa∏∏bbyymm  zzwwrróócciiçç  nnaasszzàà  uuwwaagg´́
nnaa ddwwaa  iissttoottnnee  ooppoowwiiaaddaanniiaa..
Pierwsze z nich opisuje scen´ z raju, gdzie Adam i Ewa
po przekroczeniu Bo˝ego zakazu chowajà si´ w zaroÊlach,
a Pan Bóg przechadzajàc si´ po ogrodzie szuka ich.

Adamie, gdzie jesteÊ? – wo∏a Pan Bóg. Wed∏ug mnie jest
to pi´kna scena, która uÊwiadamia nam wszystkim, ˝e Bóg
szuka i potrzebuje cz∏owieka.W tej scenie godnym zauwa-
˝enia jest równie˝ fakt, ˝e Adam odpowiada Bogu z jakie-
go powodu si´ schowa∏. Zauwa˝my równie˝ konsekwencj´
Boga, kiedy wydaje wyrok na Adama i Ew´ oraz trosk´
przejawiajàcà si´ w sporzàdzeniu ubraƒ dla nich.

Drugie opowiadanie, na które chc´ zwróciç naszà uwa-
g´, to przypowieÊç o Synu Marnotrawnym. Pan Jezus opo-
wiadajàc t´ przypowieÊç obrazuje ten pi´kny przymiot Pa-
na Boga, jakim jest Jego Mi∏osierdzie. Ale ja chc´ zwró-
ciç naszà uwag´ na pewien istotny moment opisany w tej
przypowieÊci. Kiedy Syn Marnotrawny znalaz∏ si´ w sytu-
acji, wydawa∏oby si´ bez wyjÊcia, snuje takà pi´knà reflek-
sj´: Zabior´ si´ i pójd´ do mego ojca, i powiem mu: Ojcze,
zgrzeszy∏em przeciw Bogu i wzgl´dem Ciebie.

W∏aÊnie te s∏owa i podj´ta decyzja po dokonanej ana-
lizie w∏asnego post´powania ocali∏y mu ˝ycie i przywró-
ci∏y mu pe∏nà godnoÊç dziecka.

Dlaczego w∏aÊnie te opowiadania akcentuj´?
Na ich podstawie chcia∏bym wo∏aç do wszystkich czytel-

ników: Tylko o Panu Bogu nie zapomnij! Jak˝e wielu lu-

dzi chowa si´ dziÊ przed Panem Bogiem w zaroÊlach swo-
jego pokr´tnego ˝ycia. Majà czas na wszystko: na karie-
r´ zawodowà, na dbanie o pi´knà sylwetk´, na budowanie
towarzyskich relacji i wiele innych zupe∏nie nie majàcych
nic wspólnego z troskà o w∏asne zbawienie i zbawienie swo-
ich bliênich. Jak˝e ∏atwo przychodzi takim ludziom oceniç
KoÊció∏ przez pryzmat post´powania negatywnych jedno-
stek z tego KoÊcio∏a. Zabrak∏o refleksji, ˝e to jednak wi-
na le˝y po mojej stronie. I braknie odwagi w podj´ciu de-
cyzji o powrocie do Boga i przyznaniu si´ do winy.

Zmartwychwstanie Chrystusa, jako najwa˝niejsza praw-
da naszej wiary, pokazuje: jeszcze nie wszystko stracone.

Chrystus zmartwychwstajàc mówi do ka˝dego z nas, ˝e
nie ma straconych szans, nie ma pogrzebanych nadziei. Kto
uwierzy w Niego, ten b´dzie mia∏ udzia∏ w Jego zmartwych-
wstaniu.

Wspomniane opowiadania niech dodadzà odwagi w po-
wrocie do Boga i Jego Mi∏oÊci. Bóg szuka i wo∏a po imie-
niu: Gdzie jesteÊ? Dlatego i ja oÊmielam si´ przypomnieç:
Tylko o Bogu nie zapomnij. Pozwólmy si´ Bogu odnajdy-
waç.A kiedy wrócimy do Niego, odrzuçmy to, co nas od Nie-
go oddali∏o, rzuçmy si´ w ramiona kochajàcego Ojca i przyj-
mijmy Jego Mi∏osierdzie.

Na zakoƒczenie cytujàc patrona naszej parafii chc´ ˝y-
czyç wszystkim mieszkaƒcom naszej Gminy: czujcie si´ do-
brze z Panem Bogiem.

nn Ks. Krzysztof Krupa 
– proboszcz parafii pw. Âw. Jana Marii Vianneya 

w Skrzeszewie

Âwi´ta Wielkanocne to najwa˝niejsze Êwi´ta
w roku liturgicznym i chocia˝ sentymentalnie
mo˝emy byç przywiàzani do Êwiàt Narodzenia
Paƒskiego to wszystko, co dzieje si´ w PiÊmie
Âwi´tym zmierza w∏aÊnie do tajemnicy M´ki
Âmierci i Zmartwychwstania Jezusa
dla zbawienia wierzàcych. 

Dlatego KoÊció∏ przyk∏ada tak du˝à wag´ do przygotowania
si´ do tych Êwiàt – poprzez Wielki Post oraz ca∏y program
nabo˝eƒstw i rekolekcji dla ka˝dego. Warto wiec zadaç so-
bie pytanie: czy wszystko co dzieje si´ w moim ˝yciu zmie-
rza do zbawienia? Wszechobecna medialna oprawa rzeczy-
wistoÊci oraz p´d ̋ ycia sprawia, ˝e stajemy si´ prowizorycz-
ni, tymczasowi, krótkodystansowi – mo˝na powiedzieç.
Mówimy „jakoÊ to b´dzie” i rzucamy si´ w nurt czasu, aby
nas poniós∏ dalej, mo˝e problemy nas nie dogonià. Tymcza-
sem one narastajà i jak dziÊ jesteÊmy sobie w stanie pora-
dziç przy odrobinie wysi∏ku, tak za kilka lat mogà to byç pro-
blemy nie do rozwiàzania. JeÊli dziÊ nie wróc´ do wiary ca-
∏ym swoim sercem, ca∏ym swoim umys∏em, to mog´ odk∏adaç
t´ decyzj´ w nieskoƒczonoÊç na tzw. JUTRO. Jak refren s∏y-
szymy ju˝ chyba od ka˝dego: Nie mam czasu. Po co wi´c ˝y-
jesz? Dla pracy, dla zaj´ç, dla sprzàtania domu? Nie daj si´
oszukaç – to wszystko zginie, zestarzeje si´, przestanie byç
modne – jedno trwa to, co pozostawisz w drugim cz∏owieku:
Mi∏oÊç, Przyjaêƒ, Wdzi´cznoÊç, Dobro. Nawet jeÊli dziÊ nie
doÊwiadczasz wzajemnoÊci jest to najbardziej pewna inwe-
stycja d∏ugoterminowa, która zawsze si´ zwraca. Dorobek
to nie dom, samochód, praca, ale Twoje dzieci, Twoi bliscy,
Ci których tak bardzo kochasz. A mo˝e ju˝ zapomnieliÊmy,
po co Jezus przyszed∏ na Ziemi´? TAK!!! W∏aÊnie tak: aby-
Êmy mieli ̋ ycie i mieli je w obfitoÊci /por. J10.10/. Co za tym
idzie: ̋ yj pe∏nià, w Êwietle Bo˝ej mi∏oÊci, mi∏osierdzia i przy-
kazaƒ. Na co dzieƒ nie pozostawaj sam i nie daj si´ przeko-
naç, ˝e tak musi byç. Czym sà zatem Âwi´ta Wielkanocne?
Sà Êwi´towaniem najwi´kszego zwyci´stwa w dziejach.
W tych nadchodzàcych dniach ̋ ycz´ ka˝demu z Nas, aby czas
wyczekiwania zmartwychwstania by∏ zwyci´stwem Chrystu-
sa w ka˝dej dziedzinie naszego ˝ycia.

nn Ks. Łukasz Król
parafia pw. Przemienienia Paƒskiego w Wieliszewie

Rembrandt, 
Powrót syna 
marnotrawnego (1668)

Tylko o Panu Bogu 
nie zapomnij!
Tylko o Panu Bogu 
nie zapomnij!



4 AKTUALNOÂCI gazetawwiieelliisszzeewwsskkaa nn 18 kwietnia 2019

Priorytetem dla w∏adz gminnych na najbli˝sze lata jest zwo-
dociàgowanie jak najwi´kszej cz´Êci gminy. Nie jest to nie-
stety ∏atwe do realizacji zadanie. Budowa wodociàgu jest
bardzo drogim przedsi´wzi´ciem i jednoczeÊnie ˝aden
z programów Unii Europejskiej nie wspiera takich inwe-
stycji.

Pomimo wszystko udaje si´ sukcesywnie doprowadzaç
wod´ do coraz wi´kszej iloÊci miejsc w gminie.

Aktualnie, prace zwiàzane z wodociàgiem realizowane

sà w miejscowoÊciach Skrzeszew i Sikory. Problem z do-
brej jakoÊci wodà dotyka równie˝ Zespó∏ Szkó∏ w Komor-
nicy, gdzie nie ma gminnej sieci wodociàgowej.W tym ro-
ku zaplanowano modernizacj´ hydroforowni, co pozwoli
poprawiç jakoÊç wody dostarczanej m.in. do szko∏y. Pierw-
szy etap zwiàzany z projektem ju˝ ruszy∏ i wszystko jest
na dobrej drodze, aby w niedalekiej przysz∏oÊci uczniowie
i nauczyciele tej placówki mogli cieszyç z wody o bardzo
wysokiej jakoÊci. nn

12 kwietnia br. Gmina Wieliszew z∏o˝y∏a
do Mazowieckiego Urz´du Wojewódzkiego
w Warszawie dwa wnioski o dofinansowanie
budowy dróg z Funduszu Dróg Samorzàdo-
wych.

Inwestycje, o których wparcie finansowe sta-
rajà si´ w∏adze gminy, dotyczà przebudowy uli-
cy Janiny oraz S∏owackiego we wsi Skrzeszew
oraz wykonanie nak∏adki asfaltowej na ul. Ko-
Êcielnej w miejscowoÊci Skrzeszew.

Czy pieniàdze z rzàdowego programu trafià
do Gminy Wieliszew b´dzie wiadomo dopie-
ro po zakoƒczeniu oceny wniosków, o czym b´-
dziemy wiedzieç najwczeÊniej we wrzeÊniu.

Pozyskane Êrodki sà niezb´dne, aby wyjÊç
naprzeciw oczekiwaniom mieszkaƒców i za-
pewniç odpowiednià infrastruktur´. nn

W czerwcu zesz∏ego roku rozpocz´∏a si´ budowa budynku,
który b´dzie pe∏niç rol´ oÊrodka ZOZ w Janówku Pierw-
szym. Przez wiele lat mieszkaƒcy Janówka Pierwszego i Gó-
ry korzystali z placówki zlokalizowanej na pierwszym pi´-
trze starego budynku.Wàskie, wysokie schody, których po-
konanie stwarza∏o problem osobom starszym, skutecznie
odstrasza∏y przed wizytà w oÊrodku. Dlatego te˝, w∏adze
gminy podj´∏y decyzj´ o usuni´ciu starego budynku go-
spodarczego stojàcego na terenie oÊrodka i na jego miej-

scu wybudowa∏y nowy, modu∏owy budynek dostosowany
do potrzeb osób starszych i niepe∏nosprawnych.Aktualnie
trwajà przygotowania zwiàzane z wyposa˝eniem budynku.
Lada dzieƒ placówka zostanie oddana do u˝ytku mieszkaƒ-
com.

Kontrol´ nad nowym oÊrodkiem b´dzie sprawowa∏ lek.
Tomasz Palejko, który z dniem 01.10.2018 r. zosta∏ powo-
∏any na stanowisko dyrektora SZP ZOZ w Wieliszewie.

nn

áááááá HHyyddrrooffoorroowwnniiaa  ww  KKoommoorrnniiccyy

áááááá SSii´́ggaammyy  ppoo  ffuunndduusszzee  nnaa  mmooddeerrnniizzaaccjj´́  ddrróógg

áááááá TTyyrroollkkaa  ww  SSkkrrzzeesszzeewwiiee

Fundusz so∏ecki niewàtpliwie u∏atwia realizacj´ wielu cie-
kawych inicjatyw i projektów w so∏ectwach.Wyposa˝enia sal
wiejskich, lokalnych ochotniczych stra˝y po˝arnych czy za-
gospodarowywanie wiejskich przestrzeni to niektóre z inwe-
stycji, na które przeznaczane sà pieniàdze z funduszu.

Dzi´ki wparciu so∏ectw Sikory,Topolina, Podd´bie, Skrze-
szew, Komornica, Olszewnica Stara, Ka∏uszyn uda∏o si´ wy-
posa˝yç sal´ gimnastycznà w Szkole Podstawowej im. Kor-
nela Makuszyƒskiego w Skrzeszewie w nowe nag∏oÊnienie.
Koszt inwestycji to 13 318 z∏ – sprz´t wraz z monta˝em po-
kryty zosta∏ w ca∏oÊci z funduszu so∏eckiego.

áááááá NNoowwee  nnaaggłłooÊÊnniieenniiee  ww  sszzkkoollee  ww  SSkkrrzzeesszzeewwiiee

NATALIA GUZOWSKA
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Kornela Makuszyƒskiego w Skrzeszewie
UroczystoÊci, apele, imprezy stanowià nierozłàcznà cz´Êç ˝ycia szkoły
– spajajà społecznoÊç szkolnà oraz dostarczajà mnóstwo wzruszeƒ.
Warunkiem ich powodzenia, a czasem właÊciwego odbioru – jest
odpowiednie nagłoÊnienie. 
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyƒskiego w Skrzeszewie
zawsze mogła liczyç na wsparcie i pomoc Pana Piotra Mostowca,
który ze szkolnym, wysłu˝onym sprz´tem do nagłoÊnienia działał
cuda. Jednak nastał taki dzieƒ, taka uroczystoÊç – ˝e nawet cuda nie
były w stanie pomóc i nakład pracy wło˝ony w przygotowanie
uroczystoÊci nie zapewnił planowanych wzruszeƒ… Okazało si´, ˝e nie
mamy wyboru i potrzebujemy nowego sprz´tu. I mamy go
od 9 kwietnia 2019 r.
Jest to w całoÊci zasługa Sołectw, które le˝à w obwodzie naszej szkoły
– Skrzeszew, Kałuszyn, Komornica, Podd´bie, Topolina, Sikory,
Olszewnica Stara. Dzi´ki wsparciu Sołtysów oraz społecznoÊci wiejskiej
udało si´ zebraç niebagatelnà sum´ 13 318 zł, która została
przeznaczona na zakup sprz´tu nagłoÊnieniowego.
SpołecznoÊç Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyƒskiego
w Skrzeszewie dzi´kuj´ za nowe nagłoÊnienie. GdybyÊmy mogli
w czymÊ komuÊ pomóc, to jesteÊmy do dyspozycji.

JACEK D¢BKOWSKI 
sołtys Janówka Pierwszego
Bardzo cieszy mnie fakt, ˝e ju˝ niebawem
b´dziemy mogli korzystaç z nowego budynku
filii ZOZ. Podczas zebraƒ wiejskich mieszkaƒcy
wypowiadali si´ bardzo pozytywnie na temat tej
inwestycji. Przez wiele lat, obecny oÊrodek zlokalizowany był
na pierwszym pi´trze starego budynku. Na gór´ prowadziły
drewniane, wàskie schody, które stanowiły du˝e utrudnienie 
dla osób starszych, kobiet z małymi dzieçmi, a tak˝e
niepełnosprawnych. Obecny budynek jest parterowy, posiada wjazd
dla wózków inwalidzkich, a jego wn´trze jest bardzo komfortowe,
wi´c myÊl´, ˝e spełni oczekiwania mieszkaƒców. 

Lekarz TOMASZ PALEJKO
Dyrektor SZP ZOZ w Wieliszewie
W najbli˝szych tygodniach b´dzie uruchomiona
filia Zakładu Opieki Zdrowotnej w Janówku
Pierwszym w nowym budynku
przy ul. Dworcowej 1 A. Obecnie trwajà prace
wyposa˝eniowe, odbiory nowego sprz´tu medycznego, a tak˝e
instalacja optymalnej sieci informatycznej. Nowa inwestycja Urz´du
Gminy w Wieliszewie, z uwagi na lokalizacj´ na parterze, poprawi
dost´pnoÊç do Êwiadczeƒ zdrowotnych osobom niepełnosprawnym
oraz w starszym wieku. Z okazji Âwiàt Wielkanocnych 
˝ycz´ Paƒstwu zdrowia oraz wszelkiej pomyÊlnoÊci.

ooppiinniiaa
ooppiinniiee

GMINNE INWESTYCJE

áááááá ZZOOZZ  JJaannóówweekk  PPiieerrwwsszzyy

Na ty∏ach budynku OSP Skrzeszew zamontowana zosta∏a no-
wa zabawka dla dzieci tzw. tyrolka, której zakup zosta∏ sfi-
nansowany z funduszu so∏eckiego. Nowe urzàdzenie z pew-
noÊcià uatrakcyjni plac zabaw. Docelowo na terenie przy Re-
mizie powstanà kolejne elementy – altana, boisko. Na zakup
i monta˝ tej pierwszej stra˝acy z OSP Skrzeszew z∏o˝yli wnio-
sek o dofinansowanie z UE.Teren ten b´dzie pe∏ni∏ rol´ miej-
sca spotkaƒ mieszkaƒców wsi. nn
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WÓJT GMINY WIELISZEW PAWEŁ KOWNACKI, 
„STOWARZYSZENIE SÑSIEDZKIE” MIESZKA¡CÓW OSIEDLA

„KWIATOWE” w JANÓWKU PIERWSZYM
zaprasza jà  mieszkaƒców gminy Wie l i szew

„Ma∏a rzecz a cieszy”
Liz LOCHHEAD

Szalona teatralna zabawa pełna pragnieƒ, miłoÊci i marzeƒ!

piàtek, 5 lipca 2019 r. godz. 19.00

ZAPEWNIAMY TRANSPORT AUTOKAREM 

KOSZT UCZESTNICTWA dla mieszkaƒców Gminy 50,00 zł
dla osób spoza Gminy 52,00 zł, a dla korzystajàcych z transportu 65,00 zł.

Powy˝sze ceny mogà ulec zmianie i zale˝à od wkładu finansowego 
danego Funduszu Sołeckiego.

Z UWAGI NA DOKONANÑ WCZEÂNIEJ REZERWACJ¢ 
ORGANIZATORZY OCZEKUJÑ OD ZAINTERESOWANYCH SZYBKIEJ DECYZJI 

DO 19 MAJA 2019 R.

Z A P I S Y  i W P Ł A T Y  P R Z Y J M U J Ñ :
Od mieszkaƒców Łajski – Zofia Skrzypczyk tel. 506 136 547, Irena Osiecka tel. 519 727 581; 

od mieszkaƒców Wieliszewa – Joanna Tarszys tel. 695 300 901; 
od mieszkaƒców Skrzeszewa – Alicja Kowalska tel. 606 821 517; 

od mieszkaƒców Michałowa-Reginowa – Zofia Kukla tel. 609 625 131, Regina Sosiƒska tel. 515 657 716, 793 785 577; 
od mieszkaƒców Olszewnicy Starej – Jerzy Kwiatkowski tel. 509 302 584; 

od mieszkaƒców Olszewnicy Nowej – Danuta Kołacz tel. 664 194 897; 
od mieszkaƒców Kałuszyna – Andrzej Michalak tel. 503 925 200; 

od mieszkaƒców Podd´bia – Krzysztof Mi´tkowski tel. 514 112 116; 
od mieszkaƒców Topoliny – Alicja Turska tel. 607 822 164; 

od mieszkaƒców Janówka Pierwszego, Góry, Krubina, Sikor, Komornicy – Marek Babecki tel. 606 307 063.

I N F O R M A C J A  U R Z ¢ D O W A
Informujemy, i˝ z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo
u˝ytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe przekszta∏ci∏o si´ z mocy prawa, w prawo
w∏asnoÊci tych gruntów. 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu
prawa u˝ytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własnoÊci gruntów (Dz.U.2018, poz. 1716 ze
zm.), Wójt Gminy zobowiàzany jest do wydania z urz´du, nie póêniej
ni˝ w terminie 12 miesi´cy od dnia przekształcenia, zaÊwiadczenia
potwierdzajàcego to przekształcenie oraz informujàce m.in.
o obowiàzku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, wysokoÊci
i okresie wnoszenia tej opłaty. 
W zwiàzku z powy˝szym, Referat Gospodarki NieruchomoÊciami
Urz´du Gminy Wieliszew b´dzie sukcesywnie dor´czał zaÊwiadczenia,
o których mowa, po opublikowaniu w Dzienniku Województwa
Mazowieckiego podj´tej przez Rad´ Gminy Wieliszew uchwały
ustalajàcej 98% bonifikat´ przy jednorazowej wpłacie tzw. opłaty
przekształceniowej. ZaÊwiadczenia te b´dà dor´czane
dotychczasowym u˝ytkownikom wieczystym na adresy wskazane
w ewidencji gruntów i budynków lub inne adresy, na które
przed dniem przekształcenia dor´czano korespondencj´ dotyczàcà
u˝ytkowania wieczystego.

SSeessjjee  RRaaddyy  GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww
mmoo˝̋nnaa  ooggllààddaaçç  oonnlliinnee  
nnaa  ssttrroonniiee hhttttppss::////eesseessjjaa..ttvv//
//GGmmiinnaa  WWiieelliisszzeeww//..
WWeejjÊÊcciiee  mmoo˝̋lliiwwee  jjeesstt  ttaakk˝̋ee
zz ppoozziioommuu  ssttrroonnyy
wwwwww..wwiieelliisszzeeww..ppll

Biuro Obsługi Klienta tel. 22 690 71 00, 22 782 26 22

Sekretariat tel./fax. 22 782 27 32, 782 27 22

Wójt Gminy Wieliszew Paweł Kownacki

Zast´pca Wójta Gminy Wieliszew Magdalena Radzikowska

Sekretarz Urz´du Gminy Agnieszka Mitjans Szałapska

Skarbnik Gminy Magdalena Sobczak, tel. 22 782 27 89

Referat Remontów i Inwestycji p.o. Kierownika Ewa Kiszel, tel. 22 782 25 96, 782 18 08, pokój nr 106 i 107

Referat Bud˝etu i Finansów Kierownik Monika Boryszewska, Ksi´gowoÊç, tel. 22 782 26 98, e-mail – ksiegowosc@wieliszew.pl

Referat Podatków Kierownik Magdalena Szczepankowska, tel. 22 782 20 80, e-mail – podatki@wieliszew.pl, pokój nr 3

Referat Spraw Obywatelskich, Kierownik Magdalena Szmyt, tel. 22 782 18 86, e-mail – usc@wieliszew.pl, pokój nr 7
Handlu i Usług 

(w tym Urzàd Stanu Cywilnego)

Ewidencja ludnoÊci Inspektor Anna Kurowska, tel. 22 782 27 86, pokój nr 8

Referat Informacji i Promocji Kierownik Weronika Dzi´gielewska, tel. 22 782 26 32, e-mail – promocja@wieliszew.pl, pokój nr 6

Referat Gospodarki Komunalnej p.o. Kierownika Mateusz Sikorski, tel. kom. 576 534 930, tel. 22 774 57 59, e-mail – komunal@wieliszew.pl, pokój nr 105
(drogi gminne: ubytki w nawierzchni, odÊnie˝anie, awarie oÊwietlenia, zniszczenia wiat przystankowych, obiekty komunalne)

Referat Ochrony Ârodowiska Kierownik Anita Milc, tel. 22 782 22 32, tel.kom. 797 982 363, e-mail – ekologia@wieliszew.pl, pokój nr 102/103
(wycinka drzew i krzewów, bezdomne, ranne lub pad∏e zwierz´ta, gospodarka odpadami komunalnymi, utylizacja azbestu, 
Karta Du˝ej Rodziny)

Referat Organizacyjny Kierownik Angelika Pasek-Gilarska, tel. 22 782 27 63, e-mail – info@wieliszew.pl

Referat Kadrowy Kierownik Małgorzata Twardo, tel. 22 782 18 87, e-mail – mtwardo@wieliszew.pl

Referat Gospodarki Przestrzennej p.o. Kierownika: Martyna Włodarczyk, tel. 22 782 21 22, e-mail – architekt@wieliszew.pl
Geodezji i NieruchomoÊci e-mail – nieruchomosci@wieliszew.pl, pokój nr 109 i 111

Centrum Usług Wspólnych Dyrektor Jacek Banaszek, tel. 22 782 29 91 do 98, e-mail – sapo@wieliszew.pl, dyrsapo@wieliszew.pl

OÊrodek Pomocy Społecznej p.o. Kierownik Małgorzata Kaczyƒska, tel. 22 782 25 22, e-mail – pomoc@wieliszew.pl

Towarzystwo Budownictwa Prezes Wojciech Piàtkowski, tel. 22 782 24 22, e-mail – biuro@tbswielisze.pl
Społecznego „Wieliszew”

OÊrodek Kultury w Wieliszewie Dyrektor Dariusz Skrzydlewski, tel. 22 782 20 02, 782 20 44, e-mail – kultura@wieliszew.pl

Referat Sportu Kierownik Tadeusz Szczygielski, tel. 22 782 21 44, e-mail – sport@wieliszew.pl

Referat Spraw Obronnych Kierownik Katarzyna GreÊkiewicz, tel. 22 782 19 12, kom. 797 004 900, e-mail – bezpieczenstwo@wieliszew.pl
i Zarzàdzania Kryzysowego pokój nr 4

Koordynator do spraw Anna Ziółkowska, tel. 22 782 26 32, kom. 797 004 904, e-mail – komunikacja@wieliszew.pl, pokój nr 6
komunikacji

Referat Zakupów Kierownik Agata Zieliƒska, tel. 22 782 18 80, e-mail – zzp@wieliszew.pl, pokój nr 104
i Zamówieƒ Publicznych

Referat ds. Pozyskiwania Kierownik Monika Âwiegoda, tel. 22 782 19 10, e-mail – mswiegoda@wieliszew.pl, pokój nr 10
Ârodków Zewn´trznych

Gminna Spółka Wodna Przewodniczàca Gminnej Spółki Wodnej Wieliszew – Gra˝yna Kojro-Michalska
Wieliszew Zast´pca Przewodniczàcej – Roman Maƒk, Kontakt: Katarzyna GreÊkiewicz, tel. 22 782 19 12, e-mail – sw@wieliszew.pl

RREEFFEERRAATTYY  II  JJEEDDNNOOSSTTKKII telefony kontaktowe

NNOOWWYY  PPUUNNKKTT  OOBBSSŁŁUUGGII  KKLLIIEENNTTAA

ZZMMIIAANNAA  GGOODDZZIINNYY  PPRRAACCYY  UURRZZ¢¢DDUU  GGMMIINNYY

Informujemy, ˝e od 15 kwietnia w Urz´dzie Gminy Wieli-
szew dzia∏a nowy Punkt Obs∏ugi Klienta, który ma za za-
danie usprawniç Paƒstwa obs∏ug´, a tak˝e wspieraç infor-
macyjnie. W punkcie b´dzie mo˝na z∏o˝yç dokumenty,
a tak˝e zasi´gnàç informacji dot. pracy urz´du.
Numer tel. 22 690 71 00, 22 782 26 22 . nn

Zgodnie z Zarzàdzeniem 46/2019 Wójta Gminy Wieliszew 
z dnia 26 marca 2019 r. ustala si´, ˝e czwartek 2 maja 2019 r.
b´dzie dniem wolnym od pracy w zamian za 15 czerwca 2019 r.,
który b´dzie dniem pracy wewn´trznej w Urz´dzie Gminy Wieliszew.
W zwiàzku ze zbli˝ajàcym si´ długim weekendem majowym
informujemy, ˝e w nagłych wypadkach mo˝ecie Paƒstwo
dzwoniç: 576 534 930 Mateusz Sikorski (Referat Gospodarki
Komunalnej) lub 797 982 363 Anita Milc (Referat Ochrony
Ârodowiska) 

W zwiàzku z ankietà w której mieszkaƒcy mogli wypowiedzieç si´
w sprawie zmiany godzin pracy urz´du informujemy, ˝e od 6.05.2019 r.
zmieniajà si´ godziny pracy Urz´du Gminy. Urzàd b´dzie czynny
w poniedziałek w godzinach 8:00 – 18:00, a od wtorku
do piàtku w godzinach 8:00–16:00
Z wyjàtkiem Referatu Spraw Obywatelskich, Handlu i Usług (w tym
Urzàd Stanu Cywilnego), który w piàtki b´dzie czynny od 8:00 do 14:00.

UUWWAAGGAA!!  DDZZIIEE¡¡  WWOOLLNNYY  OODD  PPRRAACCYY  WW UURRZZ¢¢DDZZIIEE  GGMMIINNYY
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HHAARRMMOONNOOGGRRAAMM  DDYY˚̊UURRÓÓWW  RRAADDNNYYCCHH
• Przewodniczàcy Rady Gminy – MARCIN FABISIAK

Êrody, w godz. 10.00–12.00 (Urzàd Gminy Wieliszew, pokój nr 110)

• Wiceprzewodniczàcy Rady Gminy – ARTUR MI¢TEK
I poniedziałki miesiàca, w godz. 16.00–17.00 (Urzàd Gminy Wieliszew, pokój nr 110)
II poniedziałki miesiàca, w godz. 17.00–18.00 (OKW w Łajskach, ul. S. Moniuszki 1)

• Wiceprzewodniczàcy Rady Gminy – JACEK KUCI¡SKI
III poniedziałki miesiàca, w godz. 16.00 – 17.00 (Urzàd Gminy Wieliszew, pokój
nr 110)

• Radna Powiatu Legionowskiego – IZABELA KOWNACKA
ostatni poniedziałek miesiàca w godz. 16.30–17.30 (Urzàd Gminy Wieliszew, pokój
nr 110)

• Radny Powiatu Legionowskiego – GRZEGORZ ZBROCH
pierwszy poniedziałek miesiàca, w godz. 15.00–16.00 (Urzàd Gminy Wieliszew, pokój
nr 110)

• Dy˝ury Prezydium Rady Powiatu Legionowskiego w składzie: 
LESZEK SMUNIEWSKI – Przewodniczàcy Rady, 
MIROSŁAW KADO – Wiceprzewodniczàcy Rady, 
PRZEMYSŁAW CICHOCKI –  Wiceprzewodniczàcy Rady
ka˝dy poniedziałek w godz. 16.30–17.30, budynek Starostwa Powiatowego
pok 424, IV p.

Wybory sołeckie na sołtysa
oraz do Rad Sołeckich
WW ookkrreessiiee  oodd 2255  mmaarrccaa 22001199  rr..
ddoo 1133  kkwwiieettnniiaa 22001199  rr..
nnaa zzeebbrraanniiaacchh  wwiieejjsskkiicchh  wwee
wwssiiaacchh  zz tteerreennuu  GGmmiinnyy
WWiieelliisszzeeww  pprrzzeepprroowwaaddzzoonnee
zzoossttaa∏∏yy  kkoolleejjnnee  wwyybboorryy
ssoo∏∏eecckkiiee  nnaa ssoo∏∏ttyyssaa  oorraazz
ddoo rraadd  ssoo∏∏eecckkiicchh..

W powy˝szym okresie odby∏y si´ zebrania 
w 7 so∏ectwach.

KKoommoorrnniiccaa
29 marca 2019 r. przeprowa-
dzono wybory dla so∏ectwa
Komornica. W zebraniu
uczestniczy∏y 24 osoby spo-
Êród 234 osób uprawnionych
do g∏osowania. W wyniku
g∏osowania tajnego, 24 g∏osami „za” so∏tysem
wsi Komornica ponownie zosta∏a Regina
Onyszko. Do Rady So∏eckiej natomiast wybra-
ne zosta∏y nast´pujàce osoby:

• Aneta Szkolniak 
• Eugeniusz Kownacki
• Izabela Kwiatkowska 

• Piotr Radecki.

PPoodddd´́bbiiee
30 marca 2019 r. odby∏o si´
zebranie wiejskie wsi Podd´-
bie. Na 170 osoby uprawnio-
ne do g∏osowania, udzia∏
w nim wzi´∏o 69 osób. So∏ty-
sem wsi Podd´bie ponownie
zosta∏a wybrana Halina Zió∏kowska, za któ-
rej kandydaturà zag∏osowa∏y wszystkie upraw-
nione osoby. Nowa Rada So∏ecka ukszta∏towa-
∏a si´ nast´pujàco:

• Iwona Werner 
• Alina Wójcik

• Barbara Beszczyƒska 
• Magdalena Skuza.

31 marca 2019 r. zosta∏y przeprowadzone wy-
bory w so∏ectwach: Wieliszew, ¸ajski i Micha-
∏ów-Reginów.

WWiieelliisszzeeww
W Wieliszewie do urn wy-
borczych swoje g∏osy odda-
∏o 202 mieszkaƒców wsi
na 3688 uprawnionych. Zg∏o-
szono dwóch kandydatów:
dotychczasowego So∏tysa Lu-
dwika ˚o∏ka oraz Wies∏awa Kochaƒskiego.
W wyniku g∏osowania, stosunkiem g∏osów
„159 do 42”, so∏tysem ponownie zosta∏ wybra-
ny Ludwik ˚o∏ek. Do Rady So∏eckiej nato-
miast wybrane zosta∏y nast´pujàce osoby:

• Justyna Cholewa 
• Izabela Donarska 

• Katarzyna GreÊkiewicz 
• Monika Pogoda 

• Ewa St´pniewska 
• Agnieszka Wodyƒska.

ŁŁaajjsskkii

W ¸ajskach w lokalu wybor-
czym stawi∏o si´ 70 osób
na 1549 uprawnionych.
Po otrzymaniu 68 g∏osów
„za”, so∏tysem zosta∏ wybra-
ny na kolejnà kadencj´ Rad-
ny Gminy Wieliszew Jan So∏tys. W sk∏ad Ra-
dy So∏eckiej weszli:

• Artur Mi´tek 
• Zofia Skrzypczyk 

• ¸ukasz Wrzesiƒski 
• Alina Ga∏àzka 

• Zbigniew Jankowski 
• Bogdan Ma∏ecki.

MMiicchhaałłóóww--RReeggiinnóóww
W trzecim so∏ectwie, w któ-
rym w tym dniu mia∏y miej-
sce wybory na organy so∏ec-
kie – Micha∏owie-Reginowie
zag∏osowa∏y 62 osoby na 1333
uprawnione. Na kolejnà ka-
dencj´, 55 g∏osami „za” na so∏tysa zosta∏a wy-
brana Janina Przyby∏. Rada So∏ecka ukszta∏-
towa∏a si´ nast´pujàco:

• Ewa Zdunek
• Iwona WiÊniewska

• Stefania Kaczmarska
• Violetta Kowalewska-˚ur
• Jagoda Kowalewska-Puza.

OOllsszzeewwnniiccaa  SSttaarraa
13 kwietnia 2019 r. odby∏y
si´ wybory so∏eckie we wsi
Olszewnica Stara. W Domu
Wiejskim na 881 osób
uprawnionych zag∏osowa-
∏o 173 mieszkaƒców. O funk-
cj´ so∏tysa wsi ubiega∏y si´ dwie osoby: do-
tychczasowy so∏tys – Donata Karwaƒska oraz
Anna Afek.W wyniku g∏osowania, stosunkiem
g∏osów „108 do 64” nowym so∏tysem Olszew-
nicy Starej zosta∏a Anna Afek. Do Rady So-
∏eckiej wybrane zosta∏y nast´pujàce osoby:

• El˝bieta Bereza-Nowicka
• Ma∏gorzata Ga∏àzka

• Piotr O∏dak
• Marta Daniszewska.

KKaałłuusszzyynn
Tego samego dnia zosta∏y
przeprowadzone wybory
w so∏ectwie Ka∏uszyn.
Na 474 osoby w g∏osowaniu
wzi´∏o udzia∏ 99 mieszkaƒ-
ców, z czego a˝ 97 zag∏osowa-
∏o „za” jedynym zg∏oszonym kandydatem
na so∏tysa Leszkiem Kleimanem. Do Rady So-
∏eckiej wsi Ka∏uszyn wybrano nast´pujàce
osoby:

• Jacek Sk∏adanek
• Anna Banaszek

• Zofia Gierczyƒska
• Angelika Pasek-Gilarska.

Przed nami ostatnie wybory so∏eckie w Olszewnicy Nowej, które 
odb´dà si´ 25 KWIETNIA O GODZ. 18.30 w Pawilonie-Domu Spotkaƒ w OLSZEWNICY NOWEJ



gazetawwiieelliisszzeewwsskkaa nn 18 kwietnia 2019 AKTUALNOÂCI 7

Czy oÊwiacie
potrzebny strajk?

OOdd ppoonniieeddzziiaa∏∏kkuu 88  kkwwiieettnniiaa  ttrrwwaa  ssttrraajjkk
pprraaccoowwnniikkóóww  ooÊÊwwiiaattyy..  ZZeewwsszzààdd  mmoo˝̋nnaa
ss∏∏yysszzeeçç  gg∏∏oossyy,,  ˝̋ee  cceelleemm  pprrootteessttuu  jjeesstt
wwzzrroosstt  wwyynnaaggrrooddzzeeƒƒ  nnaauucczzyycciieellsskkiicchh..
JJeeddnnaakk  gg∏∏óówwnnee  cceellee  aakkccjjii  nniiee  ooppiieerraajjàà  ssii´́
wwyy∏∏ààcczznniiee  nnaa ffiinnaannssaacchh  tteejj  ggrruuppyy
zzaawwooddoowweejj  –– ttoo  eeffeekktt  nniieezzaaddoowwoolleenniiaa
zz ssyyttuuaaccjjii  ppaannuujjààcceejj  ww ssyysstteemmiiee  ooÊÊwwiiaattyy
ii ddeetteerrmmiinnaaccjjii  ww ddàà˝̋eenniiuu  ddoo zzmmiiaann..  

CCoo  wwiiddzzii  nnaauucczzyycciieell,,  ccoo  wwiiddzzii  rrooddzziicc……  
Na decyzj´ o strajku mia∏y wp∏yw: nieprzemyÊlana reforma
oÊwiaty, przecià˝enie uczniów obowiàzkami wynikajàcymi
z wprowadzonych na szybko zmian, prze∏adowane programy
nauczania w szko∏ach podstawowych, przewidywane proble-
my zwiàzane z podwójnym rocznikiem rekrutowanym do szko-
∏y Êredniej, pomniejszanie presti˝u zawodu nauczyciela, wresz-
cie nieadekwatna p∏aca za trudnà, odpowiedzialnà prac´.

Nauczyciele i pracownicy administracyjno-obs∏ugowi pro-
testujà przeciwko manipulacjom i nieprawdziwym informa-
cjom dotyczàcym sytuacji uczniów, w∏asnej pracy i wynagro-
dzeƒ.

Wi´kszoÊç z nas patrzàc na prac´ nauczyciela, widzi osiem-
nastogodzinne pensum, ferie, wakacje, wycieczki itp. Ju˝ po-
bie˝na analiza dokumentów zwiàzanych z pracà belfrów po-
zwala dostrzec, ˝e pensum – czyli godziny „przy tablicy”,
z uczniami – sà ró˝ne w zale˝noÊci od stanowiska: nauczy-
ciel dzieci przedszkolnych – 22 lub 25 godzin, nauczyciel wy-
chowawca Êwietlicy – 26, nauczyciel wychowawca interna-
tu i bibliotekarz – 30. Wszystkich obowiàzuje czterdziesto-
godzinny tydzieƒ pracy, a wi´c godziny powy˝ej pensum to
czas na przygotowanie zaj´ç, doskonalenie zawodowe, udzia∏
w posiedzeniach zespo∏ów przedmiotowych, wychowaw-
czych, radach pedagogicznych, spotkania z rodzicami i kon-
sultacje indywidualne. Do tego dochodzi ogrom pracy biu-
rokratycznej – sprawozdania, analizy, dostosowywanie
szkolnych dokumentów do jak˝e cz´sto zmieniajàcego si´
prawa oÊwiatowego. Przy tej ca∏ej akcji pojawi∏o si´ jednak
wiele ciekawych g∏osów zwiàzanych z wynagrodzeniem i cza-
sem pracy nauczycieli. Skoro czas pracy to 40 godzin, na-
uczyciele bardzo ch´tnie b´dà pracowali w godz. 8–16
(9–17; 10–18 – w zale˝noÊci od zmianowoÊci szko∏y). I tylko

w godzinach pracy odb´dà rady pedagogiczne, zebrania z ro-
dzicami, wycieczki. DziÊ wyjazd na pi´ciodniowà zielonà
szko∏´ to 4 doby opieki (96 godzin), podczas gdy nauczyciel
ma zap∏acone za 18…

IIllee  nnaapprraawwdd´́  ddoossttaallii??
Zewszàd docierajà informacje o rzekomych ogromnych pod-
wy˝kach, jakie w∏aÊnie otrzymali nauczyciele. Poni˝ej ze-
stawienie stawek wynagrodzenia nauczycieli w ostatnich la-
tach – kwoty brutto, kwoty netto („do r´ki”) w nawiasach:

rok sta˝ysta kontraktowy mianowany dyplomowany
– mgr – mgr – mgr – mgr

i przyg. pedag. i prz. pedag. i prz. pedag. i prz. pedag.

2017 2265 2331 2647 3109
(1645) (1690) (1911) (2232)

2018 2417 2487 2824 3317
(1751) (1799) (2034) (2378)

2019 2538 2611 2965 3483
(1835) (1885) (2132) (2493)

Od wrzeÊnia 2782 2862 3250 3817
2019 (2005) (2060) (2331) (2726)

planowane

Do tych kwot nale˝y jeszcze dodaç dodatek sta˝owy (od 4
roku pracy 3% i póêniej 1 % za ka˝dy kolejny rok, do mak-
symalnie 20%), dodatek za wychowawstwo i dodatek mo-
tywacyjny. Kwota Êredniego wynagrodzenia ze wszystkimi
mo˝liwymi dodatkami, podawana opinii publicznej
to 5600–6000, statystyczny nauczyciel takiej nie dostaje.
W dodatku Êrodki na podwy˝ki, które majà byç od wrzeÊnia,
nie sà zapisane w ustawie bud˝etowej i rzàd twierdzi, ˝e nie
ma potrzeby zwi´kszania subwencji dla gmin z tytu∏u wzro-
stu wynagrodzeƒ nauczycieli. Mo˝e si´ okazaç, ˝e podwy˝-
ki te b´dà musia∏y byç sfinansowane przez samorzàdy, któ-
re tym samym zmniejszà nak∏ady na inne zadania w∏asne
– inwestycje, ochron´ Êrodowiska, kultur´ itp.

CCzzeemmuu  lluuddzziiee  nniiee  cchhccàà  bbyyçç  nnaauucczzyycciieellaammii……
Podawane informacje o bajoƒskich zarobkach nauczycie-
li nie przek∏adajà si´ na wzrost ch´tnych do tego zawodu
– tylko w naszej niewielkiej gminie w bie˝àcym roku szkol-
nym widnieje 12 wakatów – dyrektorzy w ró˝ny sposób sta-
rali si´ je „zape∏niç”, ale nie w ka˝dym wypadku jest to
mo˝liwe. Brakuje matematyków, specjalistów wspó∏orga-
nizujàcych kszta∏cenie uczniów dysfunkcyjnych (oligofre-
nopedagogów), a nawet nauczycieli wychowania przedszkol-
nego! Na stronie Kuratorium OÊwiaty w Warszawie
na dzieƒ dzisiejszy widniejà 1373 oferty pracy. Coraz wi´-
cej ludzi odchodzi z zawodu, a brak m∏odej kadry, która nie
chce podejmowaç tej odpowiedzialnej pracy za niewiele
wi´cej ni˝ najni˝sza krajowa, sprawi, ˝e za kilka lat nie b´-
dzie komu uczyç.Tym bardziej, ˝e w ubieg∏ym roku awans
zawodowy nauczyciela, a wi´c osiàganie kolejnych stopni

w hierarchii nauczycielskiej zosta∏ wyd∏u˝ony, co daje ko-
niecznoÊç d∏u˝szego oczekiwania na podniesienie wynagro-
dzeƒ. Pracy nie u∏atwia podstawowa programowa – prze-
∏adowana, niedostosowana do realiów XXI wieku, cofajà-
ca nasza szko∏´ o kilkadziesiàt lat. Dla uczniów problemem
jest opanowanie zapisanych w niej zagadnieƒ, dla nauczy-
cieli – omówienie tego materia∏u w ciàgu roku szkolnego.
Za chwil´ równie˝ pojawi si´ problem podwójnego roczni-
ka w szko∏ach Êrednich. O ile fizycznie placówki te zmiesz-
czà uczniów, o tyle obsada kadrowa ju˝ sp´dza dyrektorom
sen z powiek. Sytuacji nie uratuje szkolnictwo techniczne
i bran˝owe – in˝ynierowie i pracodawcy nie ruszà do szkó∏,
by uczyç zawodu. Stawki oferowane w przedsi´biorstwach
czy korporacjach sà kilkukrotnie wy˝sze od tych nauczy-
cielskich.

CCzzeekkaajjààcc  nnaa zzmmiiaann´́……  NNiiee  ddoobbrràà,,  ppoo pprroossttuu  
–– nnaa zzmmiiaann´́……

Mam ÊwiadomoÊç, ˝e podniesienie wynagrodzeƒ nauczycie-
li nie zrewolucjonizuje z dnia na dzieƒ polskiej szko∏y. Nie
sprawi, ˝e ten czy inny nauczyciel zacznie od razu lepiej
uczyç.W ka˝dym zawodzie, w ka˝dej grupie spo∏ecznej zda-
rzajà czarne owce i ˝adne pieniàdze nie zmienià ich podej-
Êcia w pracy. Dlatego w Êlad za zarobkami konieczna jest
zmiana ca∏ego systemu pracy nauczycieli – od zatrudniania
i zwalniania poczàwszy, przez system motywacji i wynagro-
dzeƒ, po treÊci programowe poszczególnych etapów eduka-
cyjnych. Presti˝ tego zawodu nie zmieni si´ jak za dotkni´-
ciem czarodziejskiej ró˝d˝ki. Profesor Jan Hartman powie-
dzia∏: „Szko∏´ jako instytucj´ najch´tniej wysadzi∏bym
w powietrze. Skoro jednak szko∏a byç musi (bo nikt jesz-
cze nie wymyÊli∏ niczego w zast´pstwie), to nale˝y jà prze-
budowaç od piwnicy po dach. (…) Szko∏´ trzeba by roz∏o-
˝yç na elementy proste, zrobiç selekcj´, a potem z∏o˝yç
od nowa. Ca∏kiem innà” („Newsweek”, 30.08.2011).

I dlatego ten strajk jest potrzebny, ˝eby rozmawiaç
o oÊwiacie. Fundusze na nià coraz mniejsze, problemów co-
raz wi´cej. Mówi si´ o podwy˝kach, ale nauczyciele doma-
gajà si´ te˝ szerszych zmian, które spowodowa∏yby to, ˝e do-
brzy nauczyciele zarabialiby wi´cej. Trzeba przebudowaç
system nauczania w Polsce, bo jest anachroniczny. I w tym
skostnia∏ym systemie znajdujà si´ jeszcze rzesze – z ka˝dym
rokiem mniejsze – cudownych, kompetentnych, wspania∏ych
nauczycieli, którzy za dobre s∏owo robià wi´cej ni˝ za pie-
niàdze; którzy dajà to, co majà najcenniejsze – wiedz´, czas
i wsparcie. Byle tylko nikt im nie przeszkadza∏, by mogli
uczyç dzieci. Nale˝y wi´c skoordynowaç wiele dzia∏aƒ na licz-
nych p∏aszczyznach, ˝eby osiàgnàç zmian´, która realnie do-
tknie ka˝dej szko∏y. Do tego potrzebne jest myÊlenie ponad
politykà i kadencyjnoÊcià, uzgodnienie priorytetów i szu-
kanie sojuszników do ich akceptacji nie tylko w Êrodowi-
skach zwiàzanych z oÊwiatà.

W ka˝dym dzia∏aniu najwa˝niejszy jest poczàtek. Oby ten
strajk, ten g∏os rozpaczy Êrodowiska oÊwiatowego sta∏ si´
zalà˝kiem wspólnego zmieniania polskiej szko∏y.

nn Jacek Banaszek

ooppiinniiee

PAN TOMASZ 
Mieszkaniec Wieliszewa
Na strajk staram si´ patrzeç nie tylko przez
pryzmat rodzica, ale tak˝e partnera osoby, która
bierze w nim czynny udział i manifestuje swoje
niezadowolenie z obecnej sytuacji w oÊwiacie.
Z jednej strony jestem za wspieram i dopinguj´
wszystkich nauczycieli, poniewa˝ uwa˝am, ˝e
ogrom pracy, jaki wkładajà w pełnienie
codziennych obowiàzków powinien byç bardziej
doceniony ze strony paƒstwa. Z drugiej jednak

ten ogrom pracy w połàczeniu ze strajkiem
przekłada si´ na codzienne, prywatne ˝ycie
i niewàtpliwie utrudnia je w jakimÊ stopniu.
Ubolewam nad faktem, ˝e rozmowy z rzàdem
nie przynoszà wymiernych rezultatów, a sytuacja
z dnia na dzieƒ, staje si´ coraz bardziej
stresogenna zarówno dla mnie, jak i dla mojej
˝ony. Mam nadziej´, ˝e jednak uda si´ znaleêç
wspólny mianownik i strajk niebawem si´
zakoƒczy. Wtedy odetchniemy obydwoje.

nn

PAN DARIUSZ 
Mieszkaniec Wieliszewa
W naszej szkole podstawowej
nr 1 sytuacja jest spokojna.
Spokojna to nie znaczy
zadowalajàca. Spokojna
pod wzgl´dem zorganizowania opieki dla dzieci
naprawd´ tego potrzebujàcych. Nie ma równie˝ klas
gimnazjalnych i klas ósmych. Pod tym wzgl´dem jest
spokojnie, ale rodzice sà te˝ pełni obaw o realizacj´
programu nauczania. Ja osobiÊcie rozumiem rol´

nauczyciela w procesie kształcenia. 
Wiem, te˝, ˝e my rodzice, oddajemy to, co mamy
najcenniejsze, czyli nasze dzieci, do szkoły prawie
na cały dzieƒ, na kilka, kilkanaÊcie lat. 
Dlatego obchodzi mnie to, jakie warunki ma nasze
dziecko i nasz opiekun. Chc´, aby miał jak najlepsze.
Chc´, aby czas w szkole nie był czasem straconym
przez nasze dzieci. Bo taki b´dzie nasz kraj, nasza
rodzina, jaka edukacja naszych dzieci. 
Dajmy SZKOLE godne warunki pracy i płacy.

nn
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WWAARRSSZZTTAATTYY II SSYYMMPPOOZZJJUUMM
„Mazur” to nie tylko widowiskowa rywalizacja najlepszych kra-
jowych par na parkiecie hali sportowej w Wieliszewie.Tanecz-
ny weekend rozpocz´∏a w piàtkowe popo∏udnie 10. edycja Ogól-
nopolskich Warsztatów Tanecznych, poprowadzonych przez spe-
cjalistów: Norberta Póêniewskiego (kat. II: „Polonez – czy
zataƒczysz go poprawnie?”), Kariny Warnel (kat. III: „Taniec
ludowy, taniec jazzowy”), Jaros∏awa Wojciechowskiego
(kat. IV i V: „Kujawiak z oberkiem”) i Jana Galasiƒskiego
(kat. VI i VII: „Mazur – podstawowe b∏´dy”). Po warsztatach,
zainteresowanych polskà kulturà ludowà zaprosiliÊmy na pià-
tà edycj´ Ogólnopolskiego Sympozjum „Polskie Taƒce Naro-
dowe” – w tym roku poÊwi´conemu polonezowi, które w Sali
Koncertowej im. Krzysztofa Klenczona poprowadzili uznani spe-
cjaliÊci uniwersyteccy. Mi´dzynarodowà karier´ poloneza
w prelekcji zatytu∏owanej „Styl polski na dworze saskim
w XVIII wieku” przedstawi∏ dr hab. Szymon Paczkowski z In-
stytutu Muzykologii UW. Spo∏eczno-kulturowe aspekty warszaw-
skich salonów w XIX wieku omówi∏a w stylowo zatytu∏owanym
wyk∏adzie „Mnóstwo zabaw jest tu mi∏ym powabem dla ró˝ne-
go stanu...” dr Aleksandra Kleinrok z Instytutu Muzyki i Taƒ-
ca. Z kolei „Choreotechnik´ chodzonego taƒca polskiego i po-
loneza od XVII do XIX wieku” omówi∏ dr hab. Tomasz Nowak
z Instytutu Muzykologii UW. Jakkolwiek górnolotnie i specja-
listycznie brzmia∏y tytu∏y poszczególnych cz´Êci sympozjum, po-
prowadzone na zasadzie „trialogu” wyk∏ady prezentowane by-
∏y w sposób przyst´pny dla tanecznego laika i obfitowa∏y w in-
teresujàce ciekawostki. Nad takà formu∏à czuwa∏ nieoceniony
dr hab.Tomasz Nowak, który zaledwie kilka miesi´cy temu wy-
da∏ na Êwiat kolejnà publikacj´, poÊwi´conà... polonezowi.

GGOOSSPPOODDAARRZZEE II GGOOÂÂCCIIEE
Dwudniowe zmagania otworzy∏ tradycyjnie gospodarz wydarze-
nia Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki, podkreÊlajàc, ˝e wy-
jàtkowoÊç dorocznych spotkaƒ w Wieliszewie polega nie tylko
na misji kultywowania polskiego dziedzictwa narodowego, ja-
kim sà taƒce polskie, ale równie˝ na szczególnych relacjach, któ-
re na przestrzeni 19 lat wyros∏y na linii gospodarze – mieszkaƒ-
cy i w∏adze Gminy Wieliszew oraz goszczàcy w Wieliszewie tan-
cerze i Êrodowisko taneczne z niemal ka˝dego zakàtka kraju.
WÊród goÊci, którzy w ciàgu dwóch dni zaszczycali obecnoÊcià
tegorocznego Mazura oraz brali udzia∏ w dekoracji zwyci´zców
tanecznych zmagaƒ byli: w imieniu wspó∏organizatora – Mazo-
wieckiego Instytutu Kultury – Kierownik Dzia∏u Edukacji Nor-
bert Poêniewski; w imieniu wspó∏organizatora – Powiatu Legio-
nowskiego – radni powiatowi Grzegorz Zbroch i Izabela Kow-

nacka – wiceprzewodniczàca Komisji OÊwiaty, Kultury i Spor-
tu Powiatu Legionowskiego; w imieniu partnera Mistrzostw Ze-
spo∏u PieÊni i Taƒca „Âlàsk” im. Stanis∏awa Hadyny – Kierow-
nik Âlàskiego Centrum Edukacji Regionalnej Micha∏ Mazur. Nie
zabrak∏o przedstawicieli sponsorów: TBS Wieliszew reprezento-
wa∏ prezes Wojciech Piàtkowski,AG-Complex – Wiceprezes Da-
riusz ˚ukowski, KRYSIAK Polska – Micha∏ Dudek, ZPUH
ZBROCH – Grzegorz Zbroch i Krystyna Fatyga,AleFolk.pl – Alek-
sandra Na∏´cz, Buro Rachunkowe – Wioletta Rydelek. Pojawi-
li si´ równie˝ przedstawiciele samorzàdu wojewódzkiego i lo-
kalnego: radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Prze-
wodniczàca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bo˝ena
˚elazowska,Wicedyrektor ds. Us∏ug Rynku Pracy w Wojewódz-
kim Urz´dzie Pracy Artur Pozorek, Przewodniczàcy Rady Gmi-
ny Wieliszew Marcin Fabisiak,Wiceprzewodniczàcy Rady Gmi-
ny Wieliszew Jacek Kuciƒski, radny Rafa∏ Donarski, so∏tysi Syl-
wia Kuska, Donata Karwaƒska, S∏awomir Baƒbura i Ludwik
˚o∏ek, Zast´pca Wójta Gminy Wieliszew Magdalena Radzikow-
ska, Sekretarz Urz´du Gminy Wieliszew Agnieszka Mitjans
Sza∏apska, Skarbnik Gminy Wieliszew Magdalena Sobczak, Dy-
rektor Centrum Us∏ug Wspólnych Jacek Banaszek i przedsta-
wiciele oÊwiaty – Dyrektor SP nr 2 w Wieliszewie Miros∏aw Sie-
radzki, Dyrektor SP nr 1 w Wieliszewie Magdalena Penkalska,
Dyrektor SP w Janówku Katarzyna Zabijak, a tak˝e proboszcz
wieliszewskiej parafii ks. Grzegorz Kucharski. Imprez´ popro-
wadzili Tomasz Nowak i Pawe∏ Skalski, wspomagani przez czu-
wajàcego nad ca∏okszta∏tem dyrektora Dariusza Skrzydlewskie-
go.

Niedzielne fina∏y by∏y okazjà do wr´czenia przyznanych po raz
pierwszy przez Komisj´ ds.Taƒców Polskich najlepszym parom
tanecznym w kraju odznak S, które z ràk Wiceprzewodniczà-
cego Zarzàdu CIOFF® i Przewodniczàcego Komisji ds.Taƒców
Polskich Polskiej Sekcji CIOFF® Jaros∏awa Wojciechowskie-
go odebrali: Konrad Grabowski i Magdalena Stelmaszewska
(ZPiT UW „Warszawianka” Warszawa), Jakub Raêny i Kamila
Drzas (ZPiT UW „Warszawianka”Warszawa), Micha∏ Baran i Ali-
cja Wojciechowska (ZPiT „Kortowo” UW-M w Olsztynie), Mo-
destas Taszkinas i Oleksandra Kurashkevych (ZPiT UG „Jan-
tar” z Gdaƒska), Maciej Âl´czka i Katarzyna Serwiƒska (KTP
„Maki i Powoje” z Krakowa). Tradycyjnie asumptem wr´czo-
no równie˝ stypendia sportowe ufundowane przez Gmin´ Wie-
liszew, które otrzymali: Konrad Burawski (kolarstwo torowe),
Piotr Cichocki (˝eglarstwo), Micha∏ Dominiak (taekwondo / kick-
boxing), Maciej Dukielski (pi´ciobój nowoczesny), Zuzanna Gaj-
da (lekkoatletyka), Bartosz Grabarczyk (modelarstwo lotnicze),
Sylwia KaliÊ (kickboxing), Zuzanna Kubicka (biegi), Szymon
Pacu∏a (taekwondo), Alicja Paku∏a (p∏ywanie), Filip Piotrow-
ski (lekkoatletyka i biegi), Aleksandra Reks (triathlon), Alek-
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Taneczna stolica
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Wydarzenie dofinansowano ze Êrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzàcych z Funduszu Promocji Kultury
organizatorzy Mistrzostw:
• Gmina Wieliszew: OÊrodek Kultury w Wieliszewie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana

Pawła II
• Zespół Taƒca Ludowego „Promyki” Wieliszew, Stowarzyszenie Wspierania Kultury

i Folkloru Polskiego
• Powiat Legionowski
• Mazowiecki Instytut Kultury
sponsor generalny Mistrzostw: HERON Property Polska Sp z o.o.
sponsor główny Mistrzostw: Operator Gazociàgów Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM SA
partner Mistrzostw: Zespół PieÊni i Taƒca „Âlàsk” im. Stanisława Hadyny
patronat merytoryczny: Stowarzyszenie Polska Sekcja CIOFF®
sponsorzy Mistrzostw:

• Towarzystwo Budownictwa Społecznego WIELISZEW Sp. z o.o. 
• AleFolk.pl • KAWA365 • Windsor Hotel **** w Jachrance 
• Delikatesy IKA z Michałowa-Reginowa 
• WR Wioletta Rydelek biuro rachunkowe 
• Ars Garden – Centrum Dekoracji Ogrodów i Wn´trz w Wieliszewie 
• RSJ HOUSE Sp. z o.o. • AdRepublic – sponsor Zespołu Taƒca Ludowego PROMYKI

sponsorzy poszczególnych kategorii: • Stowarzyszenie PS CIOFF® 
• AKCES Dance • AG Complex Sp. z o.o. • KRYSIAK Polska 
• INVESTIM SA • Producent Architektury Miejskiej 
• ZBROCH – beton i wyroby betonowe • PSB Mini Mrówka Wieliszew

wsparcie medialne: taniecPOLSKA (pl)
patroni medialni: • „Gazeta Powiatowa” • „Gazeta Wieliszewska” 

• Mazowieckie „To i Owo” • Legio24.pl • Telewizja Legionowo LTV 
• „Miejscowa na weekend” • „Kurier – Informator Powiatu Legionowskiego”

sponsorzy konkursu dla publicznoÊci: • Hotel Narvil Conference & Spa Serock 
• Ars Garden – Centrum Dekoracji Ogrodów i Wn´trz w Wieliszewie 
• Dynioland – Farma Smyków w Wieliszewie 
• Klewer Group • ANNEVELL World of Visage 
• Aleksandra Kozibàk Make Up Artist 
• LADIDA – sztuka upi´kszania twarzy Legionowo 
• Magda Sał´ga nails lashes brows 
• ÂWIADOMA – Treningi Personalne Zaj´cia Grupowe Dietetyka 
• Sowy Słodki Âwiat – pracownia tortów artystycznych 
• Bar Po Staremu Łajski 
• Pizzeria Topolino Wieliszew • Złoty Okoƒ Serock – restauracja, sklep, catering
• Mini Market Izabela Bisialska 
• Kwiaciarnia Rose Wieliszew • PAPIRUS art. szkolne i biurowe Wieliszew
• SŁAWEK – mobilna wypo˝yczalnia kajaków w Topolinie 

wsparcie: SP nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legionowie

DDZZII¢¢KKUUJJEEMMYY

Nad zmaganiami 216 zawodników czuwało 39 instruktorów,
ponad 60 opiekunów oraz 8 s´dziów: s´dziowie eksperci
– Jarosław Wojciechowski (s´dzia główny), Hanna Chojnacka,
Mariusz Krupiƒski i Norbert Póêniewski, s´dziowie konsultanci
– Małgorzata Łosakiewicz, Danuta Wojciechowska i Krzysztof
Szyszko oraz s´dzia skrutiner – Marek Wieremiejko.
80 tancerzy i tancerek wzi´ło udział w piàtkowych
Ogólnopolskich Warsztatach Tanecznych, a około
50 zainteresowanych zgromadziło Ogólnopolskie Sympozjum.
Według statystyk sobotnià relacj´ na portalu youtube Êledziło
w sumie 4045 internautów (2049 przed południem i 1996
po południu). Z kolei niedzielna transmisja zgromadziła
przed urzàdzeniami mobilnymi (56%) / komputerami (33%) /
telewizorami (7%) / tabletami (3%) / konsolami do gier (1%)
łàcznie 3138 widzów. Najwi´kszym zainteresowaniem Mazur
cieszył si´ wÊród internautów w przedziale wiekowym 34-44
lata (28%) oraz 18-24 lata (27%), nieco mniejszym wÊród
25-34-latków (19%) i w wieku 45-54 lat (15%), pozostałe
przedziały wiekowe zgromadziły w sumie 11% (nieletni
i powy˝ej 55 roku ˝ycia). Wi´kszoÊç widzów stanowiły kobiety
(w zale˝noÊci od przedziału wiekowego od 54 do 76%).
4363 odsłon zanotowano z Polski, 31 z Brazylii, 13 z Belgii
i 12 z Wielkiej Brytanii.
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RRYYWWAALLIIZZAACCJJAA
W 19. edycji Mistrzostw Polski dominowali tancerze ZPiT UW
„Warszawianka” (w sumie 11 par w fina∏ach, w tym 3 tytu∏y mi-
strzowskie, 2 wicemistrzowskie i 1 drugich wicemistrzów). Dru-
gà pozycj´ w kraju z 4 parami w fina∏ach osiàgnà∏ kolejny uni-
wersytecki zespó∏ – Wielkopolski Klub Taƒców Polskich przy Uni-
wersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (miejsca 1, 2, 3 i 6). Kolejne
zespo∏y do fina∏ów wprowadza∏y swoich reprezentantów po 2 ra-
zy: Ogólnokszta∏càca Szko∏a Baletowa im. Romana Turczynowi-
cza w Warszawie (miejsca 1 i 2), ZPiT „Kortowo” Uniwersytetu
Warmiƒsko-Mazurskiego z Olsztyna (miejsca 2 i 5), ZPiT „War-
mia” Olsztyn (równie˝ miejsca 2 i 5), ZPiT „Dobczyce” (miejsca 3
i 4), ZPiT „Jantar” UG Gdaƒsk (równie˝ miejsca 3 i 4), ZPiT „Ma-
∏e ̊ u∏awy” Stare Pole (miejsca 3 i 5), ZPiT „Zamojszczyzna” Za-
moÊç (miejsca 4 i 5), ZTL „Promyki”Wieliszew (dwa miejsca 6).
Tylko raz, ale za to na najwy˝szym stopniu podium zameldowa∏
si´ w finale ZPiT „Malbork” 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego
z Malborka. Równie˝ raz – zdobywajàc srebro – w fina∏ach wy-
stàpili Niekrzesani z Katowic (ma∏˝eƒski duet), ZPiT „Beskid”
z Bielska-Bia∏ej (miejsce 5) oraz Kameralna Pracownia Taƒca
Gmina Stawiguda (miejsce 6).

Puchar dla Najlepszej Pary kat.V ufundowany przez Ma∏˝on-
k´ Prezydenta RP Agat´ Kornhauser-Dud´, odebra∏a drugi rok
z rz´du para Jakub Raêny i Kamila Drzas z ZPiT UW „Warsza-
wianka” Warszawa. Para ta otrzyma∏a równie˝ pierwszà z Na-
gród Specjalnych ufundowanych przez partnera Mistrzostw
– ZPiT „Âlàsk” im. Stanis∏awa Hadyny (w sumie po raz trzeci),
który zaprosi∏ tancerzy na tygodniowe warsztaty w swojej sie-
dzibie w Kosz´cinie. Druga nagroda przypad∏a zwyci´zcom ry-
walizacji w kat. VI – Konrad Grabowski i Magdalena Stelma-
szewska z ZPiT UW „Warszawianka” Warszawa.

PPRROOMMYYKKII  WW OOKKRROOJJOONNYYMM  SSKKŁŁAADDZZIIEE
Instruktorzy Kamil Rzàca i Dariusz Skrzydlewski wystawili tym
razem szeÊç par rywalizujàcych w kategoriach mistrzowskich
(w roku ubieg∏ym by∏o ich w sumie 10). By∏ to efekt m.in. po-
wa˝nej kontuzji, która zaledwie na tydzieƒ przed Mazurem wy-
kluczy∏a z rywalizacji najlepszà obecnie „promykowà” par´ i jed-
nych z faworytów do podium w kat. III – Marcina Kaƒkowskie-
go i Zuzann´ Szmyt, broniàcych tytu∏u wicemistrzowskiego
sprzed roku. Najwi´kszymi sukcesami „Promyków” by∏y dwa szó-
ste miejsca w fina∏ach osiàgni´te przez ubieg∏orocznych wice-
mistrzów w kat. IV Jakuba Rembelskiego i Juli´ Kowalik (pierw-

szy rok startów w kat.V) oraz Bartosza Bisialskiego i Juli´ Szmyt
(kat. IV). Równie˝ w kat. IV do pó∏fina∏ów dotarli Wiktor Ja-
kóbczak i Agnieszka Kowalik (miejsca 8-9. po pó∏rocznej prze-
rwie w treningach). W kat. II do pó∏fina∏ów awansowa∏a para
Dawid Jankowski i Natalia Biegalewska zajmujàc 10. miejsce
w Polsce i pnàc si´ kolejny rok wy˝ej w turniejowej tabeli
(w przysz∏ym sezonie fina∏?). W kat. III miejsce 13. osiàgn´∏a
para Maciej Tobiasz i Jagoda Rydelek, zaÊ na miejscach 16-17
uplasowa∏a si´ para Kamil Szymaƒski i Paulina Barabasz (pierw-
szy rok startów w wy˝szej kat. wiekowej).

CCEENNNNEE  WWSSPPAARRCCIIEE
Mazura od lat wspierajà przyjaciele polskiego folkloru – insty-
tucje rzàdowe i samorzàdowe oraz przedsi´biorstwa prywatne
i paƒstwowe, którym w sposób szczególny zale˝y na promowa-
niu polskiego dziedzictwa narodowego. G∏ównymi organizato-
rami wspó∏finansujàcymi Mistrzostwa by∏y samorzàdy Gminy
Wieliszew i Powiatu Legionowskiego oraz Mazowiecki Instytut
Kultury wspierajàcy Mazura od wielu edycji. Sponsorem gene-
ralnym Mistrzostw by∏a firma HERON Property Polska Sp z o.o.,
sponsorem g∏ównym Mistrzostw zaÊ przedsi´biorstwo Operator
Gazociàgów Przesy∏owych GAZ-SYSTEM SA. Mazur uzyska∏
po raz kolejny finansowe wsparcie Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w ramach programu „Kultura ludowa i trady-
cyjna”. Tradycyjnie wydarzeniu partnerowa∏a legenda wÊród
polskich zespo∏ów folklorystycznych – Zespó∏ PieÊni i Taƒca
„Âlàsk” im. Stanis∏awa Hadyny. Puchar dla najlepszej pary
w kat.V ufundowa∏a po raz czwarty Ma∏˝onka Prezydenta RP
Agata Kornhauser-Duda. Nadzór merytoryczny pe∏ni∏o trady-
cyjnie Stowarzyszenie Polska Sekcja CIOFF® Mi´dzynarodo-
wej Rady Stowarzyszeƒ Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki
Ludowej, zaÊ wsparcia medialnego udzieli∏ taniecPOLSKA.pl
– portal Instytutu Muzyki i Taƒca.

Na publicznoÊç, która przyby∏a w taneczny weekend 6-7 kwiet-
nia do hali sportowej przy SP nr 2 im. Jana Paw∏a II w Wieli-
szewie czeka∏y nie tylko doznania artystyczne, ale równie˝ szan-
sa wygrania cennych nagród ufundowanych przez lokalnych
sponsorów – uczestnicy zabawy musieli wykazaç si´ wiedzà
na temat taƒców polskich, historii wieliszewskiego Mazura i ze-
spo∏u „Promyki”, a tak˝e ciekawostek dot. sponsorów. Przed-
smak zabawy mo˝na by∏o poczuç ju˝ w tygodniu poprzedzajà-
cym Mazura bioràc udzia∏ w konkursie na oficjalnym profilu
OÊrodka Kultury w Wieliszewie w serwisie Facebook.Tradycyj-
nie publicznoÊç w hali mog∏a zobaczyç wystaw´ fotograficznà,
na której zgromadzono archiwalne zdj´cia z wszystkich dotych-
czasowych 18. edycji wieliszewskiego Mazura.

nn OKW

Warsztaty – w Êrodku Natalia
Biegalewska i Dawid Jankowski

Sympozjum

Stypendia sportowe Studio
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WiedzieliÊmy, ˝e mieszkaƒcy Gminy Wieliszew majà
ogromne serca, mimo tego niedzielny wieczór 31 marca
zaskoczy∏ nas w najlepszy mo˝liwy sposób! Podczas dwu-
godzinnego koncertu, na który przyby∏o ponad 300 osób
zebraliÊmy 8100 z∏otych, 100 koron czeskich i 500 guara-
ni paragwajskich, które pomogà wróciç do zdrowia Aga-
cie Wojno z Micha∏owa-Reginowa. Dzi´kujemy wszyst-
kim!
Dwa lata temu Agata zachorowa∏a na z∏oÊliwy nowotwór
mózgu. Po trzech ci´˝kich operacjach g∏owy, chemiote-
rapii i radioterapii, potrzebna jest pomoc rehabilitanta,
neurologa i psychologa. Podczas koncertu w hali sporto-
wej w Wieliszewie prowadzona by∏a zbiórka pieni´dzy,
aby Agata mog∏a wróciç do szko∏y, przyjació∏ oraz zaczàç
samodzielnie funkcjonowaç. Wystàpili niezawodni m∏o-
dzi artyÊci zwiàzani z OÊrodkiem Kultury w Wieliszewie
– oklaskiwaliÊmy: Teatr Muzyczny „Pod Pretekstem”
w stylowym charlestonie z lat 20 (fragmencie spektaklu
„Nie wywo∏uj Lisy z lasu”, którego premiera ju˝ w ma-
ju!), sekcj´ taƒca jazzowego Kariny Warnel w dwóch po-
kazowych kompozycjach, uk∏ady taƒca nowoczesnego
w wykonaniu podopiecznych Aleksandry Marek (w tym
solo Mai Piekarskiej i Patrycji Pop∏awskiej oraz goÊcin-
nie grupa z GCKiC w Serocku) oraz wokalistki z sekcji

wokalnej prowadzonej przez Miko∏aja Zwoliƒskiego (Ma-
rysi´ Sandacz, Ol´ B∏a˝ewicz, Wiktori´ Pankowskà i Sa-
r´ Taff). W godzinnym koncercie wystàpi∏ g∏ówny inicja-
tor akcji – Zespó∏ Taƒca Ludowego „Promyki”. Kolejne
grupy wiekowe prezentowa∏y: obrazek z epoki Ksi´stwa
Warszawskiego, taƒce i zabawy kurpiowskie, taƒce Gór-
nego Âlàska, taƒce i zabawy kaszubskie, taƒce górali ˝y-
wieckich, taƒce górali Beskidu Âlàskiego, taƒce górali spi-
skich oraz specjalnie na t´ okazj´ przygotowanà kompo-
zycj´ – jazzowego kujawiaka autorstwa Kariny Warnel
i Dominiki Bisialskiej.Wyst´pom towarzyszy∏y stoiska ze
s∏odkoÊciami, r´kodzie∏em (m.in. ozdoby wielkanocne)
i uwalnianymi ksià˝kami, przygotowane przez uczniów
Szko∏y Podstawowej nr 2 im. Jana Paw∏a II oraz Ew´ Sko-
niecznà z wieliszewskiej biblioteki publicznej. Rozpro-
wadzano równie˝ cieszàcà si´ nies∏abnàcym zaintereso-
waniem p∏yt´ „Jak w kalejdoskopie” nagranà przez „Pro-
myki”.Wszystkie zebrane w akcji Êrodki trafià do Agaty.
Wielkie podzi´kowania kierujemy do ka˝dego z darczyƒ-
ców (w tym firmy Ars Garden za pomoc w udekorowa-
niu hali), dzi´kujemy równie˝ wspania∏ym artystom
i Êwietnym wolontariuszom, którzy wzi´li udzia∏ w tym
wyjàtkowym wydarzeniu!

nn Promyki / OKW

SSEERRCCAA  DDLLAA  AAGGAATTYY

NNOOWWEE  ZZAAJJ¢¢CCIIAA  WW  OOKKWW
MMiilleennaa  ˚̊oo∏∏nniieerrzzaakk  ii MMaarryyssiiaa  SSaannddaacczz
zz sseekkccjjii  wwookkaallnneejj  OOÊÊrrooddkkaa  KKuullttuurryy
ww WWiieelliisszzeewwiiee  zz ppoowwooddzzeenniieemm
rryywwaalliizzoowwaa∏∏yy  ww ppooppuullaarrnnyycchh
kkoonnkkuurrssaacchh  wwookkaallnnyycchh
oorrggaanniizzoowwaannyycchh  wwiioossnnàà  pprrzzeezz
ssttoo∏∏eecczznnee  ooÊÊrrooddkkii  kkuullttuurryy  –– pplloonn
wwyysstt´́ppóóww  ttoo IIII eettaapp,,  kkoonncceerrtt  ffiinnaa∏∏oowwyy
oorraazz IIIIII mmiieejjssccee..

Podopieczne instruktora Miko∏aja Zwoliƒskiego znane wie-
liszewskiej publicznoÊci z koncertów w ramach Âwi´ta Gmi-
ny Wieliszew, fina∏u WOÂP, Koncertu Kol´d naTrzech Kró-
li i innych okolicznoÊciowych wyst´pów, regularnie próbu-
jà swoich si∏ w popularnych mazowieckich przeglàdach
i konkursach wokalnych. Tegoroczne wyst´py zakoƒczy∏y
z bardzo dobrymi wynikami.

W przes∏uchaniach XXIII Ogólnopolskiego Przeglàdu
Piosenki Dzieci´cej i M∏odzie˝owej „RozÊpiewany Wawer”
w dniach 9-10 marca wzi´∏y udzia∏ obie m∏ode wokalistki.
Sukcesem zakoƒczy∏a udzia∏ Marysia Sandacz zajmujàc 3.
miejsce z „Piosenkà na cztery kopyta i wiatr”! M∏ode pio-
senkarki wystartowa∏y równie˝ w organizowanym po raz
ósmy w Centrum Kultury w Izabelinie Mazowieckim Fe-
stiwalu Piosenki „Rozdêwi´ki”. Tym razem do fina∏u za-
kwalifikowa∏a si´ Milena ˚o∏nierzak, prezentujàc w Kon-
cercie Galowym Festiwalu utwór „Dystans”. W XVII ju˝
edycji popularnej „Tulipanady” – konkursu piosenkarskie-
go organizowanego przez sto∏eczne domy kultury „Kolo-
rowa” i „Arsus” – Milenie ˚o∏nierzak uda∏o si´ dotrzeç
do II etapu z utworami „Ja wysiadam” i Dystans”. Jak pod-
kreÊla Miko∏aj Zwoliƒski – udzia∏ w konkursach, przeglà-
dach i festiwalach daje ten rodzaj efektu w rozwoju m∏o-
dego wokalisty nie do osiàgni´cia podczas prób. Gratulu-
jemy! nn OKW

Wokalistki z sukcesami

Marysia Sandacz 

TTaanniieecc  jjaazzzzoowwyy  ii wwssppóółłcczzeessnnyy  
–– zzaajj´́cciiaa  ddllaa  ddoorroossłłyycchh!!

TRWA NABÓR, KONTAKT TEL. 512 257 201
Trwa nabór do nowej, doros∏ej sekcji obejmujàcej nauk´ taƒ-
ca jazzowego i wspó∏czesnego. W ich ramach popracujemy
nad ogólnorozwojowym warsztatem, treningiem kondycyj-
nym i si∏owym, wzbogaconym o stretching. Zaj´cia odbywa-
jàce si´ raz w tygodniu w Gminnym Centrum Kultury w ¸aj-
skach poprowadzi Karina Warnel – utalentowana tancerka
jazzowa, wspó∏za∏o˝yciel i choreograf wTeatrze Muzycznym
Pod Pretekstem, tancerka Teatru Taƒca Jazzgot, absolwent-
ka ̧ ódzkiej Akademii Muzycznej na kierunku Musical – spe-
cjalnoÊç Choreografia i techniki taƒca. Od 2017 roku pro-
wadzi w Wieliszewie sekcj´ taƒca jazzowego dla dzieci.
Kontakt i wszelkie szczegó∏y dot. zaj´ç tel. 512 257 201.

NNaauukkaa  ggrryy  nnaa ppeerrkkuussjjii  ww GGCCKK  ww ŁŁaajjsskkaacchh
ZAPISY TEL. 22 782 20 02, SPOTKANIE INFORMACYJ-
NE/NABÓR 16 MAJA, godz. 19.00

Rusza nowa sekcja muzyczna OÊrodka Kultury w Wielisze-
wie – zaj´cia gry na perkusji poprowadzi Robert Sipika.
Na spotkanie informacyjne z instruktorem, podczas które-
go zainteresowani poznajà wszelkie szczegó∏y dot. zaj´ç za-
praszamy w czwartek 16 maja o godz. 19 do Gminnego Cen-
trum Kultury w ¸ajskach (ul. Moniuszki 2 / róg Nowodowr-
skiej). Prosimy o uprzednie zg∏oszenie ch´ci udzia∏u
w spotkaniu pod nr tel. 22 782 20 02.

nn

ogłoszenie drobne

Certyfikowany MMAASSAA˚̊  LLEECCZZNNIICCZZYY
Przemysław Kmiec iak

Gabinet wyposa˝ony w profesjonalne łó˝ko
– Wieliszew, ul. KoÊcielna 9

pon., wt. i czw. w godz. 9–20, Êr. i sob. w godz. 9–16, pt. w godz. 9–17
(równie˝ indywidualne terminy)

tteell..  669988  666688  662233  //  2222  778822  2211  1188  //  550099  774455  118844
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„„JJUUDDYY””

ZMIANA TERMINU!* 17.05. (piàtek),
godz. 19.00,
SS PP EE KK TT AA KK LL   MM UU ZZ YY CC ZZ NN YY

PPRRZZEEDD  NNAAMMII WW KKLLEENNCCZZOONNIIEE

24.05. (piàtek), godz. 19.00
RR EE CC II TT AA LL   KK RR YY SS TT YY NN YY   TT KK AA CC ZZ

„„OODD  TTRRAADDYYCCJJII  DDOO  NNOOWWOOCCZZEESSNNOOÂÂCCII
––  sszzttuukkaa  oocczzaammii  mm∏∏ooddyycchh  aarrttyyssttóóww””

OORRIIGGAAMMII  DDLLAA  NNAAJJMM¸̧OODDSSZZYYCCHH

„„ZZAACCZZAARROOWWAANNYY  FFOORRTTEEPPIIAANN””

VV  GGMMIINNNNYY  KKOONNKKUURRSS  WWIIEEDDZZYY  
OO  KKSSIIÑÑ˚̊CCEE

PPRRZZEEDD  NNAAMMII WW  GGCCKK  
WW  ŁŁAAJJSSKKAACCHH

26.04. (piàtek), godz. 18.00
WW EE RR NN II SS AA ˚̊

06.05. (poniedzia∏ek), godz. 17.00
WW AA RR SS ZZ TT AA TT YY   MM EE TT OO DD YY CC ZZ NN EE   
DD LL AA   NN AA UU CC ZZ YY CC II EE LL II

08.05. (Êroda)
KK OO NN KK UU RR SS

24.05. (piàtek)
66 ..   OO GG ÓÓ LL NN OO PP OO LL SS KK II EE GG OO   KK OO NN KK UU RR SS UU
PP II AA NN II SS TT YY CC ZZ NN YY   

„„WW  DDRROODDZZEE  PPOODD  WWIIAATTRR””

„To nie samobójstwo – by∏a po prostu zm´czona, jak kwiat, który
daje Êwiatu radoÊç i pi´kno, a potem wi´dnie” – powiedzia∏a Liza
Minnelli po Êmierci matki, legendarnej amerykaƒskiej aktorki i wo-
kalistki Judy Garland. Zapraszamy na pierwszy w Sali Klenczona spek-
takl muzyczny – gratk´ zarówno dla mi∏oÊników teatru, musicalu,
filmu, niezapomnianych muzycznych standardów wykonywanych
na ˝ywo oraz nietuzinkowej postaci i trudnej historii ˝ycia Judy Gar-
land. Na scenie Êwietny aktorski i ˝yciowy duet – Katarzyna Misie-
wicz-˚urek i Les∏aw ˚urek, a widowisko re˝yseruje Dominik Nowak
(re˝yser doskonale przyj´tego przez widzów „Boga mordu”, który
oglàdaliÊmy w Wieliszewie w grudniu 2017 r.).
Akcja przedstawienia rozgrywa si´ w 1969 roku w garderobie gwiaz-
dy w kopenhaskiej sali koncertowej tu˝ przed jej ostatnim wyjÊciem
na scen´ – trzy tygodnie póêniej Garland znaleziono martwà w jej
wynaj´tym domu w Londynie. Spektakl jest zabawnà i jednoczeÊnie
gorzkà opowieÊcià o ˝yciu „tam, gdzie gwiazd jest wi´cej ni˝ na nie-
bie”, refleksjà nad przemijaniem i blakni´ciem blasku s∏awy, próbà
rozliczenia si´ z ca∏ym ˝yciem. Zaglàdajàc do garderoby Judy Gar-
land podglàdamy jej intymny Êwiat schowany przed publicznoÊcià,
s∏uchamy piosenek Êpiewanych „tylko dla siebie”, Êmiejemy si´ z aneg-
dot, które nigdy nie ujrza∏y Êwiat∏a dziennego, stajemy si´ adresa-
tem zwierzeƒ ze Êwiata znajdujàcego si´ „gdzieÊ tam ponad t´czà”.

Bilety w cenie 45 zł do nabycia w GCK w Łajskach oraz
przez internet: www.ewejsciowki.pl
* Uprzejmie prosimy o kontakt tel. (22 782 20 02) wszyst-
kich, którzy dokonali zakupu biletów na spektakl w pier-
wotnym terminie tj. 27.04.

„Gdyby Krystyna Tkacz wyst´powa-
∏a na Broadwayu, zapewne nie tyl-
ko by∏aby jego gwiazdà, ale ju˝
dawno pisano by utwory specjalnie
dla niej” – napisa∏ Tomasz Raczek
o artystce. Wi´kszoÊç z nas dosko-
nale kojarzy jà z telewizyjnych ekra-
nów – gra role kobiet charakter-
nych, silnych, dominujàcych. Dru-
gim powo∏aniem Krystyny Tkacz jest
piosenka i na tym polu ma nie
mniejsze doÊwiadczenie. Jej recita-
le na Festiwalu Piosenki Aktorskiej
we Wroc∏awiu przyjmowane by∏y
zawsze owacyjnie, a kreacje w pio-
senkach Brechta przesz∏y ju˝ do legendy. O sobie mówi: „Jestem aktorkà
Êpiewajàcà a nie aktorkà-piosenkarkà” i to w zasadzie t∏umaczy wszyst-
ko, a równoczeÊnie stawia jà w zupe∏nie innym wymiarze – rzadko osià-
galnym dla wykonawców. Na wieliszewski recital z∏o˝à si´ kompozycje
Agnieszki Osieckiej, Krzysztofa Komedy, Jerzego Wasowskiego, Bertolda
Brechta, Kurta Tucholskyego, Piotra Bukartyka i innych. Artystce towarzy-
szyç b´dzie przy fortepianie Urszula Borkowska/ Tomasz Bajerski.
Bilety w cenie 30 zł do nabycia w GCK w Łajskach oraz przez
internet: www.ewejsciowki.pl

Zapraszamy na wystaw´ prac malarskich autorstwa dzieci i m∏odzie˝y z Sek-
cji Rysunku i Malarstwa OÊrodka Kultury w Wieliszewie, prowadzonej przez
Ann´ Rakowskà-Sitek, prezentowanych w Galerii Przechodniej GCK w ¸ajskach.
WÊród prac m.in. te inspirowane twórczoÊcià francuskiego malarza Clau-
de'a Moneta – jednego z twórców i czo∏owego przedstawiciela impresjoni-
zmu. Wernisa˝ odb´dzie si´ w piàtek 26 kwietnia o godz. 18.00.

Bezp∏atne warsztaty, organizowane we wspó∏pracy z Galicyjskà Grupà Origami,
poprowadzi Shoko Aoyagi. Warunkiem udziału jest wysłanie
zgłoszenia na adres TALINA@HOGA.PL (imi´, nazwisko, szkoła)
do dnia 26.04.2019 r.

Szczegó∏y na stronie www.ok.wieliszew.pl, zgłoszenia do 22 maja. 

W sobot´ 13 kwietnia hala sportowa w Wieliszewie go-
Êci∏a 5. edycj´ Otwartych Mistrzostw Sekcji Modelarskiej
„Wa˝ka” w kat. modeli latajàcych F1N (modele halowe).
W rywalizacji o Z∏otà Wa˝k´ – Puchar Wójta Gminy Wie-
liszew wzi´∏o udzia∏ 5 ekip z Warszawy i okolic, wÊród
nich reprezentacja gospodarzy z sekcji prowadzonej
w ¸ajskach przez instruktora Waldemara Paku∏´. Mimo
tradycyjnie silnej stawki (zawodnicy z czo∏ówki klasyfi-
kacji Pucharu Polski) naszym modelarzom uda∏o si´ sta-
nàç na podium a˝ szeÊciokrotnie, w tym raz na jego naj-
wy˝szym stopniu.
Tym razem „Wa˝ki” podj´∏y goÊci z czterech oÊrodków:
Modelarni Legionowo, sto∏ecznych modelarni Ligi Przy-
jació∏ Polskiego Lotnictwa oraz Domu Kultury W∏ochy,
a tak˝e Modelarni Domu Kultury Rembertów – w sumie 42
zawodników startujàcych w czterech kat. wiekowych. Ry-
walizacja w najliczniejszej kategorii wiekowej m∏odzików
(30 zawodników) obj´∏a dwie klasy – modeli F1N MINI oraz
F1N. W tej pierwszej najlepszy okaza∏ si´ Wojciech Sta-
siulewicz wyprzedzajàc Antoniego Nyka (obaj LPPL War-
szawa) oraz Micha∏a Musia∏a z Sekcji Modelarstwa Lot-
niczego „Wa˝ka” (brawo!). Do podium niewiele zabrak∏o
kolejnemu reprezentantowi wieliszewskich Wa˝ek Patry-
kowi Zalewskiemu. Utalentowany modelarz zrekompen-
sowa∏ to sobie w rywalizacji m∏odzików ju˝ na pe∏nowy-
miarowych modelach, osiàgajàc Êwietne 2. miejsce 

(a˝ 6 lotów powy˝ej 30 sek.) ustàpiwszy po zaci´tej wal-
ce jedynie liderowi Pucharu Polski Piotrowi Stasiulewi-
czowi z LPPL. Bardzo dobre trzecie miejsce zajà∏ z nie-
wiele gorszym wynikiem kolejny reprezentant „Wa˝ek”
Szymon ̊ muda.Wyjàtkowo wyrównana rywalizacja toczy-
∏a si´ równie˝ wÊród juniorów m∏odszych (6 zawodników)
– ró˝nice punktowe mi´dzy zawodnikami na podium wy-
nios∏y ∏àcznie 1,60 sekundy! Triumfowa∏ Micha∏ Kotwas
z „Wa˝ki”, wyprzedzajàc Stanis∏awa Paciejewskiego
z DK Rembertów (tak˝e lidera Pucharu Polski) i kolej-
nego naszego modelarza Miko∏aja Zawistowskiego.
WÊród seniorów (tak˝e 6 zawodników) po raz kolejny bez-
konkurencyjny w Wieliszewie okaza∏ si´ Bartosz Nyk ze
sto∏ecznej modelarni LPPL (122,6 sekundy) prezentujàc
model nowej generacji – tzw. „klapówk´”, który za spra-
wà niskiej wagi i rozwiàzaƒ konstrukcyjnych jest obec-
nie poza zasi´giem popularnych „wron” (loty nawet o 10
sekund d∏u˝sze!). Za plecami wicelidera Pucharu Polski
toczy∏a si´ walka o drugie miejsce wygrana ostatecznie
przez seniora „Wa˝ek” Cezarego Gutowskiego, który wy-
przedzi∏ kolejnego zawodnika LPPL Tomasza Stasiulewi-
cza. Podopieczni Andrzeja Rudiuka z tej warszawskiej mo-
delarni stawali na podium co prawda tylko 5-krotnie, ale
z 3 z∏otami po raz kolejny okazali si´ najlepszà dru˝ynà
Mistrzostw. Gratulujemy goÊciom wyniku, a gospodarzom
wyrównanej rywalizacji! nn OKW

O Złotà Wa˝k´ z liderami Pucharu Polski

Sala Koncertowa im. Krzysztofa Klenczona w Wieliszewie

(ul. Stanis∏awa Moniuszki 2 / róg Nowodworskiej)
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Saper myli si´ tylko raz
22  kkwwiieettnniiaa  ww LLiicceeuumm
OOggóóllnnookkzzttaa∏∏ccààccyymm  ww KKoommoorrnniiccyy,,  zzjjaawwii∏∏
ssii´́  ppaattrrooll  rroozzmmiinnoowwaanniiaa  
zz 22  IInnoowwrroocc∏∏aawwsskkiieeggoo  PPuu∏∏kkuu
IInn˝̋yynniieerryyjjnneeggoo  iimm.. JJaakkuubbaa  JJaassiiƒƒsskkiieeggoo
ppoodd ddoowwóóddzzttwweemm  sstt..cchhoorr..  MMaarrcciinnaa
SStteeffkkaa..  
Tym razem, na szcz´Êcie, nie na interwencj´. Saperzy sta-
cjonujàcy w Nowym Dworze Mazowieckim przyjechali, aby
opowiedzieç o swojej s∏u˝bie i o zagro˝eniach zwiàzanych
z materia∏ami wybuchowymi.

Patrole rozminowania interweniujà 7–8 tysi´cy rocznie po-
dejmujàc 300–400 tysi´cy przedmiotów wybuchowych
i niebezpiecznych. Tylko w dniu, w którym uczniowie klas
„wojskowych” poznawali sprz´t i wyposa˝enie patrolu, do-
wódca otrzyma∏ 2 zg∏oszenia o przedmiotach niebezpiecz-
nych w okolicach Wyszkowa i M∏awy. Wprost z sali wyk∏a-
dowej ˝o∏nierze udali si´ na rozminowanie. Ich s∏u˝ba tego
dnia napewno skoƒczy si´ w póênych godzinach wieczornych.

Uczniowie klasy „wojskowej” poznali kolejny rodzaj woj-
ska i mogli, na w∏asnej skórze poznaç jak ci´˝ka, odpowie-
dzialna i niebezpieczna jest to s∏u˝ba. Saper przecie˝ my-
li si´ tylko raz.

16 kwietnia wojska in˝ynieryjne b´dà obchodzi∏y swo-
je Êwi´to.

Tego dnia wypada Dzieƒ Sapera. Âwi´to to obchodzone
jest ju˝ od 1946 roku. Zosta∏o ustanowione na czeÊç sfor-
sowania Odry i Nysy ¸u˝yckiej 16 kwietnia 1945 roku.
W tamtym okresie saperzy wnieÊli ogromny wk∏ad w od-
zyskanie ziem polskich. Âwi´to jest równie˝ wyrazem sza-
cunku dla ca∏ych pokoleƒ saperów, którzy brali udzia∏ w od-
budowie Polski ze zniszczeƒ wojennych, w walce z kl´ska-
mi ̋ ywio∏owymi oraz usuwaniem ich skutków. Do tej pory
saperzy skutecznie i niejednokrotnie z nara˝eniem w∏a-
snego ̋ ycia, usuwajà niewybuchy, które zabezpieczajà i de-
tonujà.

Z okazji ich Êwi´ta sk∏adamy im serdeczne ̋ yczenia, ˝o∏-
nierskiego szcz´Êcia i radoÊci z wykonywanej pracy.

nn Adam Bednarz

Uczniowie klasy I ze Szko∏y Podstawowej w Olszewncy Sta-
rej goÊcili na swoich zaj´ciach dyrektorów Akademii Li-
derów OÊwiaty Szko∏y Uczàcej Si´. Zaprezentowali wyko-
rzystanie Ozobotów na lekcji. Podzieleni na dwa zespo∏y
tworzyli opowiadanie o Smerfach oraz projektowali za po-
mocà kodów tras´ dla robota.Wykazali si´ umiej´tnoÊcià
zgodnej wspó∏pracy i strategicznego myÊlenia, dzi´ki cze-
mu KrzyÊ (Ozobot) uniknà∏ spotkania z Gargamelem i Kla-
kierem. To by∏a Êwietna lekcja wykorzystania nowocze-
snych technologii równie˝ dla paƒ dyrektorek. nn

Z okazji nadejÊcia wiosny, w szkole w Olszewnicy Starej
zosta∏ og∏oszony konkurs plastyczny pt. „Kapelusz Pani
Wiosny”.
Zadaniem dzieci by∏o wykonanie pracy przestrzennej.
Na konkurs wp∏yn´∏y 44 prace. Wszystkie kapelusze by-
∏y pi´kne, kolorowe i bardzo pomys∏owe. Ka˝dy uczest-
nik otrzyma∏ dyplom i upominek. Dzi´kujemy dzieciom
za udzia∏ w konkursie, a zwyci´zcom gratulujemy! 

nn

AAKKAADDEEMMIIAA  LLIIDDEERRÓÓWWKKAAPPEELLUUSSZZ  PPAANNII  WWIIOOSSNNYY

Sosna ko∏ysa∏a si´ mocno w porywistym wietrze, ale tym si´ nie
martwi∏em, bo z pewnoÊcià przetrwa∏a wi´ksze wichury. Ob∏api-
∏em pieƒ ramionami i rozpoczà∏em wspinaczk´. Ogromne zm´cze-
nie poczu∏em dopiero wtedy, gdy solidne ga∏´zie by∏y ju˝ blisko.
Jeszcze raz uniknà∏em losu, jaki spotka∏ niektórych ornitologów
w podobnej sytuacji. George Miksch Sutton spad∏ z urwiska, po któ-
rym wspina∏ si´ do kruczego gniazda, i ocala∏ tylko szcz´Êliwym
trafem. Thomas Grünkorn, inny badacz kruków, spad∏ z wysoko-
Êci dwudziestu czterech metrów z wielkiego buka. JakimÊ cudem
prze˝y∏ i póêniej nadal wspina∏ si´ na drzewa.
Badania nad zwierz´tami sà trudne i wymagajàce. Autor po-
wy˝szych s∏ów, Bernd Heinrich, poÊwi´ci∏ im ca∏e ˝ycie. Jako
profesor biologii na Uniwersytecie wVermont, pracowa∏ g∏ów-
nie nad fizjologià i zachowaniem owadów i ptaków. Napisa∏ kil-
kanaÊcie ksià˝ek – w Polsce ukaza∏y si´ cztery z nich: „Wiecz-
ne ˝ycie. O zwierz´cej formie Êmierci”, „Chrapiàcy ptak. Ro-
dzinna podró˝ przez stulecie biologii”, „Umys∏ kruka. Badania
i przygody w Êwiecie wilczych ptaków”, „Drzewa w moim le-
sie”. Bernd Heinrich dzieli si´ w nich refleksjà nad wielkim
post´pem na polu poznawania umys∏ów zwierzàt. Badania do-
wiod∏y, ˝e wiele nieraz niepozornych stworzeƒ posiada zdumie-
wajàce zdolnoÊci czuciowe i umys∏owe. Bywa, ˝e zdolnoÊci te
dorównujà naszym zdolnoÊciom, z których jesteÊmy tak dum-
ni.

Przyk∏adem takich niezwyk∏ych stworzeƒ sà kruki.W ksià˝-
ce „Umys∏ kruka. Badania i przygody w Êwiecie wilczych zwie-
rzàt”, profesor w pasjonujàcy sposób, ze swadà i pasjà dzieli
si´ swoimi doÊwiadczeniami z badaƒ nad krukami. Ptaki te ma-
jà w sobie coÊ wyjàtkowego, co sprzyja powstawaniu niezwy-
k∏ej bliskoÊci mi´dzy nimi a ludêmi. Wyra˝ajà uczucia, zamia-
ry, oczekiwania i potrafià porozumieç si´ z cz∏owiekiem. Jak
zauwa˝a profesor: Ostatecznie doszed∏em do wniosku, ˝e istot-
nym wyznacznikiem ewolucyjnego rozwoju kruków jest bliska
wi´ê z inteligentnymi i potencjalnie niebezpiecznymi mi´so-
˝ercami. ˚yjàcy stadnie mi´so˝ercy, zarówno z rodziny psowa-
tych, jak i z gatunku Homo sapiens, sà niebezpieczni i inteli-
gentni, wi´c równie˝ kruki muszà dzia∏aç inteligentnie, aby
utrzymywaç owocnà symbioz´ z ∏owcami.

Na przestrzeni wieków kruki odgrywa∏y znaczàcà rol´ w mi-
tologii, folklorze, sztuce i literaturze, by∏y symbolem inteligen-
cji, ptakiem wró˝ebnym i proroczym, stra˝nikiem tajemnic.
W wielu kulturach, od Ameryki Pó∏nocnej, przez Europ´ i Afry-
k´, a po skraj Azji, uznawano je za symbol religijny. Na przy-
k∏ad Odyn, najwy˝sze nordyckie bóstwo màdroÊci, w∏adzy, po-
ezji i magii, ukazywany by∏ w towarzystwie dwóch kruków, Hu-
ginna (umys∏) i Muninna (pami´ç). Kruki siadywa∏y
na ramionach boga i codziennie przemierza∏y ziemi´ od kraƒ-
ca po kraniec, a wieczorem dzieli∏y si´ z nim nowinami.

Kruk mo˝e do˝yç nawet 40 lat. Znany jest przypadek kru-
ka z londyƒskiej twierdzy Tower, który do˝y∏ 44 lat. Ptaki te
sà wszystko˝erne i niezwykle wszechstronne w zdobywaniu po-
karmu. Jedzà padlin´, owady i odpady spo˝ywcze, a tak˝e ziar-
na zbó˝, jagody i owoce. Zamieszkujà prawie wszystkie typy
krajobrazu, od gór, przez lasy, bezdrzewnà tundr´, a˝ po krza-
czaste stepy i tereny podobne do pustyƒ. Stwierdzono, ˝e kru-
ki nadajà sobie nawzajem imiona i mogà si´ wo∏aç za ich po-
mocà. Umiejà tak˝e ∏àczyç elementy zdobytej wczeÊniej wie-
dzy, by rozwiàzaç nowy problem, kojarzà fakty i myÊlà
abstrakcyjnie.

W Polsce kruki sà rzadkoÊcià, przebywajà raczej na odlud-
nych terenach. Czarne ptaki, które tak cz´sto mo˝na spotkaç
w miastach i miasteczkach, to przede wszystkim kawki, wro-
ny i gawrony. Kruk jest od nich zdecydowanie wi´kszy.Wszyst-
kich zainteresowanych tymi fascynujàcymi ptakami odsy∏am
do ksià˝ki Bernda Heinricha. Niezliczone godziny badaƒ, cz´-
sto prowadzonych w najtrudniejszych warunkach, doprowadzi-
∏y profesora do nast´pujàcej konkluzji: Im wi´cej dowiadywa-
∏em si´ o krukach, tym wi´cej dostrzega∏em pozornych
sprzecznoÊci. Bywa, ˝e kruk brawurowo szarpie za ogon wilka
lub or∏a. Bywa, ˝e l´ka si´ myszy, a nawet çmy. Kruki niekie-
dy bronià terytorium o powierzchni dziesiàtek kilometrów kwa-
dratowych, a niekiedy gniazdujà w odleg∏oÊci kilkuset kroków
jedne od drugich. Pewne kruki zadziwiajà rozumem czy inte-
ligencjà, ale te˝ czasem zachowujà si´ w sposób bezsensowny.
Kruki po prostu sà niesamowite! nn  Piotr K.
Bernd Heinrich, „Umys∏ kruka. Badania i przygody w Êwiecie wilczych ptaków”,
Wyd. Czarne, Wo∏owiec 2018

EExxLLiibbrriiss
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„„GGddyy  ddzziieecckkuu  ddaajjeesszz  kkssiiàà˝̋kk´́,,  zzbbrrooiisszz
jjeeggoo  sseerrccee,,
AA dduusszzyy,,  jjaakk  ppttaakkoowwii  ÊÊwwiieettnnee
pprrzzyyppnniieesszz  sskkrrzzyydd∏∏aa””

KKoorrnneell  MMaakkuusszzyyƒƒsskkii
W dniach 1 i 2 kwietnia 2019 r. Szko∏a Podstawowa im. Kor-
nela Makuszyƒskiego w Skrzeszewie uroczyÊcie Êwi´towa-
∏a Dni Patrona po∏àczone z Mi´dzynarodowym Dniem
Ksià˝ki dla Dzieci – Êwi´tem obchodzonym co roku 2 kwiet-
nia, w dzieƒ urodzin duƒskiego baÊniopisarza Hansa Chri-
stiana Andersena w celu rozpowszechniania ksià˝ek dla
dzieci oraz wspierania czytania przez najm∏odszych.

W poniedzia∏ek dzieci obejrza∏y w kinie objazdowym
– zaproszonym specjalnie na t´ okazj´ – ekranizacje dwóch
utworów Makuszyƒskiego. Klasy m∏odsze „Awantur´
o Basi´”, klasy starsze „Szaleƒstwa Panny Ewy”.

Wtorek obfitowa∏ w liczne atrakcje. Uczniowie od rana
uczestniczyli w grze terenowej koordynowanej przez Pa-
nià Wicedyrektor Beat´ Narel. Gra b´dàca sposobem ∏à-
czenia rozrywki z naukà, polega∏a m.in. na samodzielnym
rozwiàzywaniu przez uczniów zadaƒ ÊciÊle zwiàzanych z te-
matem naszego Êwi´ta. Za pomocà aplikacji skanowania
kodów QR, w których zaszyfrowane zosta∏y pytania, ucznio-
wie z wielkim zaanga˝owaniem i wypiekami na twarzach
wykonywali poszczególne polecenia, çwiczàc, m.in.: umie-
j´tnoÊç pracy w zespole i pod presjà czasu, logiczne my-
Êlenie, czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informa-
cji w tekÊcie literackim, umiej´tne i celowe korzystanie
z ró˝nych êróde∏ informacji itp.

Na korytarzu zawis∏a gazetka poÊwi´cona ˝yciu i twór-
czoÊci naszego patrona, a na sto∏ach pojawi∏y si´ najcen-
niejsze zbiory naszej biblioteki szkolnej, zarówno te do-
tyczàce ˝ycia i twórczoÊci Kornela Makuszyƒskiego, jak
i najnowszej literatury popularnonaukowej dla dzieci. Po-

nad 100 uczniów wzi´∏o udzia∏ w kr´ceniu Ko∏em Fortu-
ny, na którym ukryte by∏y trudne pytania j´zykowe, przy-
rodnicze i te, zwiàzane z Kornelem Makuszyƒskim oraz bo-
haterami utworów pisarza. Dzieci oprócz wiedzy, musia∏y
wykazaç si´ umiej´tnoÊcià wyszukiwania informacji
w ksià˝kach popularnonaukowych oraz korzystania ze s∏ow-
ników. Nagrodami by∏y o∏ówki z pi´knie wykonanà, drew-
nianà g∏ówkà Kozio∏ka Mato∏ka.

Na korytarzu mo˝na by∏o te˝ zrobiç sobie zdj´cie z wy-
konanym z tektury Kozio∏kiem Mato∏kiem oraz podziwiaç
jego przesympatyczne podobizny z masy solnej, wykona-
ne wg osobistej i nieskr´powanej wizji twórczej najm∏od-
szych podopiecznych Êwietlicy szkolnej.

Kilka dni wczeÊniej uczniowie otrzymali zadanie napi-
sania blurbów do swoich ulubionych ksià˝ek. Zadanie zo-
sta∏o wykonane fantastycznie, a najciekawsze pracy zosta-
∏y umieszczone na gazetce szkolnej. Dzieci, które uwa˝a-
jà ksià˝k´ za swojà przyjació∏k´, mog∏y w tym dniu
sfotografowaç si´ ze swojà ulubionà lekturà. Zdj´cia tak-
˝e wkrótce ozdobià Êciany naszej placówki.

Na parawanach mo˝emy podziwiaç rysunki z propozy-
cjami nowego logo naszej szko∏y. Prace sà wspania∏e.

Uczniowie klasy 6a – Szymon Buczek, Bartosz Buczek i Fi-
lip Krakowiecki, przygotowali prezentacj´ multimedialnà
o ˝yciu i twórczoÊci Kornela Makuszyƒskiego. Ch∏opcy od-
wiedzili wszystkie klasy przedstawiajàc swoje dzie∏o.

Na zakoƒczenie uroczystych obchodów klasa 6a przygo-
towa∏a plakaty o naszym patronie, które obecnie stanowià
pi´knà wystaw´ i dekoracj´ korytarza.

Mamy nadziej´, ˝e w trakcie tych uroczystych dni ka˝-
dy uczeƒ znalaz∏ coÊ interesujàcego dla siebie, dowiedzia∏
si´ czegoÊ niesamowitego na temat ˝ycia i twórczoÊci na-
szego patrona, doceni∏ korzyÊci p∏ynàce z czytania ksià˝ek
i uczàc si´, przede wszystkim dobrze si´ bawi∏.

nn Eliza Tomaszewska, Marzena Czerniewicz

Dni Patrona w Skrzeszewie

ŁŁÑÑCCZZKKAA  II  IINNNNEE  MMIIEEJJSSCCAA  PPOOSSZZUUKKIIWWAA¡¡

8 kwietnia 2018 r. w Belwederze, odby∏ si´ fina∏ projektu
edukacyjnego: „¸àczka i inne miejsca poszukiwaƒ”, które-
go realizatorem jest Przystanek Historia Centrum Eduka-
cyjne IPN im. J. Kurtyki. Projekt poÊwi´cony by∏ poszuki-
waniom nieznanych miejsc pochówku ofiar re˝imów totali-
tarnych. Podczas poszczególnych etapów projektu uczniowie
poznawali rol´ poszczególnych dziedzin nauki w programie
poszukiwaƒ i identyfikacji oraz uzyskali cenne informacje
dotyczàce historii najnowszej. W projekcie udzia∏ wzi´li
uczniowie Liceum w Komornicy, których praca zakwalifiko-
wa∏a si´ do fina∏u. Warto podkreÊliç, ˝e w konkursie wzi´-
∏o ponad 50 szkó∏ z ca∏ej Polski, a do Êcis∏ego fina∏u prze-
sz∏o 13 prac.

Projekt trwa∏ kilka miesi´cy. Z∏o˝y∏o si´ na niego kilka
spotkaƒ i wyjazdów, które mia∏y przybli˝yç m∏odzie˝y tema-
tyk´ ˚o∏nierzy Niez∏omnych. 5 marca uczestnicy projektu
odwiedzili tzw. „¸àczk´”, gdzie chowane by∏y ofiary zamor-
dowane przez re˝im komunistyczny, kamienic´ „Jasny
Dom” przy ulicy Âwierszcza w Wawrze, w której w okresie
od lutego do paêdziernika 1945 roku mieÊci∏a si´ siedziba
G∏ównego Zarzàdu Informacji Wojska Polskiego. W piwni-
cach willi urzàdzono cele wi´zienne, a na wy˝szych kondy-
gnacjach znajdowa∏y si´ pokoje przes∏uchaƒ.Wed∏ug histo-
ryków IPN w okresie istnienia aresztu przesz∏o przez niego
ponad tysiàc aresztowanych. Uczestnicy projektu odwiedzi-
li równie˝ Muzeum Katyƒskie.

Podsumowaniem projektu by∏o przygotowanie 2 minuto-
wej etiudy filmowej, w której uczniowie zaprezentowali swo-
je refleksje dotyczàce problematyki poruszanej w ramach
projektu. Uczniowie naszej szko∏y przygotowali etiud´ fil-
mowà prezentujàcà postaç gen.Augusta Emila Fieldorfa „Ni-
la”. Przejmujàca muzyka w po∏àczeniu z pi´knymi kadra-
mi urzek∏a jury, które postanowi∏o przyznaç 2. miejsce dru-
˝ynie z LO w Komornicy oraz nauczycielowi historii
Marcinowi Gàgolewskiemu. Pochwa∏ pod adresem filmu nie
szcz´dzi∏ wiceprezes IPN prof. dr hab. Krzysztof Szwagrzyk
zwracajàc uwag´ na niekonwencjonalne podejÊcie do tema-
tu, które podkreÊli∏o powag´ postaci gen. „Nila”. nn

Dzi´ki dofinansowaniu z funduszu so∏eckiego mieszkaƒcy
Skrzeszewa majà mo˝liwoÊç uczestnictwa w warsztatach ar-
tystycznych i imprezach integracyjnych organizowanych
i prowadzonych spo∏ecznie.

W ubieg∏ym roku w ramach tej inicjatywy uda∏o si´ zor-
ganizowaç cykl spotkaƒ r´kodzielniczych: „Wielkanocne ró˝-
noÊci – ozdoby i dekoracje”, „Wielkanocne warsztaty flo-
rystyczne”, „Recykling – drugie ̋ ycie Êmieci – przybornik”,
„Âwiece w jesiennym lampionie”, „Warsztaty miko∏ajkowe
– czekoladowe s∏odkoÊci” oraz „Bo˝onarodzeniowe warsz-
taty florystyczne” prowadzone przez lokalnà florystk´ Ali-
cj´ Kowalskà – „Alama”. Du˝ym zainteresowaniem od pi´-
ciu lat cieszy si´ piknik z okazji Dnia Dziecka. W tym roku
odb´dzie si´ VI ju˝ edycja tego wydarzenia.

Od stycznia tego roku odby∏y si´: „Zaj´cia mydlarskie z oka-
zji Dnia Babci i Dziadka”, „Twórczy Dzieƒ Kobiet – filcowa-
nie i decoupage”, „Makramowe bransoletki” oraz ostatnio
– w sobot´ 13 kwietnia – „Wielkanocne pisanki na weso∏o”.

Po raz kolejny w sali OSP w Skrzeszewie w atmosferze
zbli˝ajàcych si´ Âwiàt uczestnicy tworzyli dekoracje. Tym
razem tematem przewodnim by∏y pisanki.

Najm∏odsi dali upust swojej niespo˝ytej energii. Z wiel-
kim zapa∏em malowali du˝e styropianowe jaja metodà zwa-

nà tapowaniem, zaczerpni´tà z techniki decoupage, a na-
st´pnie przyklejali do nich wyci´te drobne elementy.W szyb-
kim tempie pojawi∏o si´ stadko weso∏ych kurczàt w niesa-
mowitych wiosennych kolorach.

Starsi natomiast dekorowali styropianowe jaja zjawisko-
wà, acz nie∏atwà japoƒskà sztukà ozdabiania przedmiotów
materia∏em – kimekomi. Technika ta pochodzi z XVII wie-
ku, poczàtkowo by∏y nià „ubierane” drewniane lalki.
Pierwsze lalki kimekomi zosta∏y stworzone przez Tadashi-
ge Takahashi w Kioto oko∏o 260 lat temu. Obecnie techni-
ka ta polega na upychaniu skrawków materia∏u w szczeli-
ny wyci´te w styropianie. Mo˝na w ten sposób ozdobiç bomb-
ki, pisanki czy nawet tworzyç obrazy.

Pomimo poczàtkowych trudnoÊci uczestnicy jak zawsze
stan´li na wysokoÊci zadania. W efekcie powsta∏y pi´kne,
materia∏owe pisanki ozdobione kolorowymi wstà˝kami.

Dzi´kujemy mieszkaƒcom Skrzeszewa za udzia∏ w naszych
twórczych spotkaniach. Za zaanga˝owanie, zapa∏ do pracy
i deklaracj´ ch´ci uczestnictwa w nast´pnych zaj´ciach, pod-
czas których oprócz zdobywania wiedzy teoretycznej i umie-
j´tnoÊci praktycznych – zgromadzeni integrujà si´ – miesz-
kajàcy tu od dawna poznajà si´ z Tymi nowo przyby∏ymi.
Cz´sto wspó∏pracujàc ze sobà, pomagajà sobie nawzajem

i mówià „jak to mi∏o i kreatywnie jest sp´dziç czas podczas
tego typu warsztatów w tej naszej skrzeszewskiej spo∏ecz-
noÊci”. nn Prowadzàce: Ewa Wojerska, Justyna Urgacz

Pracownia JustEwalia. Prowadzimy wyjazdowe warsztaty artystycz-
ne w szko∏ach, przedszkolach, oÊrodkach kultury, gdzie pod naszym

czujnym okiem uczestnicy poznajà Êwiàt r´kodzie∏a: tworzà naturalne
myd∏a, Êwiece, ozdabiajà przedmioty technikà decoupage, scrapbooking,
szyde∏kujà, filcujà, wykonujà bi˝uteri´ w splocie makramowym, sutasz,

itp. Kontakt: 602798271, 607154212, e-mail:justewalia@wp.pl

WWAARRSSZZTTAATTYY  KKRREEAATTYYWWNNEE  ––  „„WWIIEELLKKAANNOOCCNNEE  PPIISSAANNKKII  NNAA  WWEESSOOŁŁOO””
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WW  nniieeddzziieell´́  77 kkwwiieettnniiaa  bbrr..  ww KKrruubbiinniiee
ooddbbyy∏∏aa  ssii´́  ddrruuggaa  ooddss∏∏oonnaa  WWiieelliisszzeewwsskkiieeggoo
CCrroossssiinngguu..  WWyymmaaggaajjààccaa  ttrraassaa,,  wwiioosseennnnaa
ppooggooddaa  oorraazz  pprrzzyyjjaacciieellsskkaa  aattmmoossffeerraa
nnaa dd∏∏uuggoo  zzaappiisszzàà  ssii´́  ww ppaammii´́ccii  uucczzeessttnniikkóóww..
Zawody rozpocz´∏y si´ zmaganiami najm∏odszych, którzy
w liczbie 200 zawodników stawili si´ na linii startu. Dystans,
który mia∏y pokonaç dzieci, zale˝a∏ od ich kategorii wiekowej.

Tradycyjnie równie˝ na wszystkie dzieci, które wzi´∏y
udzia∏ w zawodach czeka∏y medale i s∏odkie upominki, na-
tomiast zwyci´zcy w swoich kategoriach otrzymali pamiàt-
kowe statuetki oraz ksià˝ki ufundowane przez Welland Me-
dical Polska. Po zawodach dla dzieci, przyszed∏ czas na ko-
larzy, którzy tradycyjnie ju˝ wiosenny start MTB rozpocz´li
stylem Le Mans, który polega na przebiegni´ciu ok. 500 m
do rowerów ustawionych na stojakach i rozpocz´cie jazdy
na rowerze dopiero po przekroczeniu linii startu.W tym ro-
ku na doros∏ych kolarzy czeka∏y dwie p´tle po ok. 12,5 km.

Wieliszewskie
Êciganie



gazetawwiieelliisszzeewwsskkaa nn 18 kwietnia 2019 AKTUALNOÂCI 15

PPRRZZEEDD  NNAAMMII
iimmpprreezzyy  pplleenneerroowwee
nnaa  tteerreenniiee  GGmmiinnyy

III PÓ¸MARATON ZEGRZY¡SKI

25.05. (sobota)
BB II EE GG

Trzecia ju˝ edycja Półmaratonu Zegrzyƒskiego, którego trasa
przebiega przez malownicze tereny Wieliszewa, Serocka i okolic.
Zapisy na www.czasomierzyk.pl

5. ULTRAMARATON POWSTA¡CA 
1944-2019

4.08. (niedziela)
BB II EE GG

W 75. rocznic´ wybuchu
Powstania
Warszawskiego
na wymagajàcej trasie
o długoÊci 63 km
indywidualnie
lub w sztafetach (od 2
do 7 osób) zawodnicy b´dà musieli przebyç szlak „kuriera
powstaƒczego” i zaliczyç kolejne punkty kontrolne oraz
punkty zmian, zwiàzane z historycznym szlakiem Polski
Walczàcej. Na ka˝dym z nich uczestnicy zbierajà specjalne
oznaczenia.
Zapisy na www.czasomierzyk.pl

PPLLEEBBIISSCCYYTT  NNAA
ssppoorrttoowwccaa  
rrookkuu
Po raz szósty Starostwo Le-
gionowskie organizuje plebi-
scyt na sportowca roku.
W tym roku do tego za-
szczytnego tytu∏u pretendu-
jà a˝ trzej sportowcy z naszej
gminy Patrycja Bereznow-
ska, Rafa∏ Szymborski, Ma-
ciej Dukielski. Zach´camy
do udzia∏u w g∏osowaniu!
Swój g∏os mogà Paƒstwo od-
daç poprzez wype∏nienie ku-
ponu i wrzucenie go do urny,
która znajduje si´ w Urz´-
dzie Gminy Wieliszew.
Szczegó∏owe informacje do-
st´pne na stronie:
https://bit.ly/2Zc0ZB3

nn

Patrycja 
Bereznowska

Rafał 
Szymborski

Maciej 
Dukielski

Trasa by∏a na tyle wymagajàca, ˝e po poczàtkowej jeêdzie
po p∏askich krubiƒskich ∏àkach, czeka∏y liczne leÊne pod-
jazdy, single i piachy. Pierwsze miejsce w kategorii OPEN
wÊród panów zajà∏ Artur Sienkiewicz z Wieliszew Heron Te-
am, który na pokonanie trasy potrzebowa∏ 57:05 minut. Dru-
gie miejsce zajà∏ S∏awomir Kàkol z Timbud Team z cza-
sem 57:45, zaÊ trzeci na met´ wjecha∏ Jacek Witeska z Wie-
liszew Heron Team z minimalnà stratà do drugiego
miejsca 57:46.WÊród paƒ najlepsza okaza∏a si´ Julita Toma-
szewska z Timbud Team, która na pokonanie trasy potrze-
bowa∏a 1:07:44, drugie miejsce zaj´∏a Magdalena Sobczak
z Wieliszew Heron Team z czasem 1:08:08, trzecie miejsce
zaj´∏a Lidia Pawlak z Timbud Team z czasem 1:10:45.

Po rowerowych zmaganiach, na linii startu pojawili si´ bie-
gacze, którzy mieli do pokonania 12,5 km. Najszybciej z tà
trasà poradzi∏ sobie Rafa∏ Szymborski z BKS Wataha War-
szawa (43:16), drugie miejsce zajà∏ Piotr Parfianowicz
z UNTS Warszawa (44:13), a trzecie Adam Zalewski z Na-
sielsk Baszta Team (46:04).WÊród paƒ najlepsza okaza∏a si´
Zuzanna Kubicka z UNTS Warszawa (53:36), drugie miejsce
zaj´∏a Katarzyna Foszner Fitline Fitness Legionowo (57:02),
trzecie miejsce przypad∏o Anecie Szafraƒskiej z KB TKKF
Promyk Ciechanów (58:07).

Za pomoc w organizacji dzi´kujemy: stra˝akom z OSP z te-
renu Gminy Wieliszew, wolontariuszom oraz zawodnikom
Wieliszew Heron Team. Jednak najbardziej dzi´kujemy Wam
drodzy Zawodnicy, za udzia∏ w naszej imprezie, za uÊmiech,
dobre s∏owo oraz za wspania∏à rywalizacj´. Ju˝ dziÊ zapra-
szamy na trzeci etap – Lato – w Janówku Pierwszym, który
odb´dzie si´ 23 czerwca. nn
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