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ÂÂwwii´́ttoo  
GGmmiinnyy
oonnlliinnee

3300  ddrrzzeeww  
nnaa  3300  llaatt  SSaammoorrzzààdduu
2277  mmaajjaa  11999900  rrookkuu  ppoo  rraazz  ppiieerrwwsszzyy  wwyybbrraalliiÊÊmmyy  ww∏∏aaddzzee  llookkaallnnee..  
OOdd  ttaammtteeggoo  mmoommeennttuu  uupp∏∏yynn´́∏∏oo  jjuu˝̋  3300  llaatt..  
PPiieerrwwsszzee  wwoollnnee  wwyybboorryy  ww  IIIIII  RRzzeecczzppoossppoolliitteejj  nniieewwààttpplliiwwiiee  nnaallee˝̋àà  
ddoo  nnaajjwwii´́kksszzeeggoo  ssuukkcceessuu  ttrraannssffoorrmmaaccjjii..  PPrrzzeezz  tteenn  cczzaass  kkiillkkaaddzziieessiiààtt  oossóóbb
ppooddcczzaass  sspprraawwoowwaanniiaa  sswwooiicchh  ffuunnkkccjjii  wwee  wwsszzyyssttkkiicchh  kkaaddeennccjjaacchh  
ssttaarraa∏∏oo  ssii´́,,  bbyy  GGmmiinnaa  WWiieelliisszzeeww  wwsszzeecchhssttrroonnnniiee  ssii´́  rroozzwwiijjaa∏∏aa,,  
zzaa  ccoo  ww  iimmiieenniiuu  mmiieesszzkkaaƒƒccóóww  sseerrddeecczznniiee  ddzzii´́kkuujjeemmyy..

nn czytaj wi´cej na str. 5
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Gmina Wieliszew dzi´kuje 
ks. Grzegorzowi Kucharskiemu
„„TToo  wwiieellkkii  aauuttoorryytteett,,  
kkttóórryy  sswwoojjàà  ssii∏∏´́  cczzeerrppaa∏∏
nniiee  zz ddzziieerr˝̋oonneeggoo
ssttaannoowwiisskkaa,,  aallee
zz cchhaarryyzzmmyy
ii wweewwnn´́ttrrzznneeggoo
pprrzzeekkoonnaanniiaa  oo ppoocczzuucciiuu
ss∏∏uu˝̋bbyy  ww wwiieellkkiieejj
sspprraawwiiee  cczzyynniieenniiaa  ÊÊwwiiaattaa
lleeppsszzyymm..””  –– ttaakkiimmii
ss∏∏oowwaammii  wwóójjtt  GGmmiinnyy
WWiieelliisszzeeww  PPaawwee∏∏
KKoowwnnaacckkii  ppooddssuummoowwaa∏∏
1111--lleettnniiàà  ppooss∏∏uugg´́
pprroobboosszzcczzaa  ppaarraaffiiii
ww WWiieelliisszzeewwiiee  –– kkssii´́ddzzaa
GGrrzzeeggoorrzzaa  KKuucchhaarrsskkiieeggoo..  

OO uurroocczzyyssttyymm
ppoo˝̋eeggnnaanniiuu  tteeggoo
nniieezzwwyykk∏∏eeggoo  kkaapp∏∏aannaa
mmoo˝̋nnaa  pprrzzeecczzyyttaaçç
ww aarrttyykkuullee  nnaa ssttrr.. 33..
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Czerwcowe sesje Rady Gminy 

KKoonnttrroollee  lleeggaalliizzaaccjjii  pprrzzyyłłààcczzyy
wwooddoocciiààggoowwyycchh  ii kkaannaalliizzaaccyyjjnnyycchh  

WWee  wwttoorreekk 22  cczzeerrwwccaa  rraaddnnii  ppoo rraazz
kkoolleejjnnyy  ssppoottkkaallii  ssii´́  ww ttrryybbiiee  oonnlliinnee,,  bbyy
pprrzzeeddyysskkuuttoowwaaçç  nnaajjiissttoottnniieejjsszzee  sspprraawwyy
zz ˝̋yycciiaa  ggmmiinnyy..  

Du˝o uwagi poÊwi´cono m.in. sytuacji epidemicznej i jej
wp∏ywowi na funkcjonowanie lokalnych instytucji. Wójt
Pawe∏ Kownacki podsumowa∏ dotychczasowe finansowa-
nie Êrodków ochrony osobistej i innych form wsparcia dla
mieszkaƒców. Ponadto radni zaakceptowali decyzj´
o udziale Gminy Wieliszew w mi´dzynarodowym projek-
cie „3WILL – Working in Integration of Local Life” reali-

zowanym w ramach programu Europa dla Obywateli. Wy-
ra˝ono równie˝ zgod´ na utworzenie miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kàpieli na terenie w pobli˝u ul. 600-
lecia nad Jeziorem Zegrzyƒskim.

W czwartek 18 czerwca odby∏a si´ te˝ druga, tym razem
nadzwyczajna, sesja zwiàzana z nadaniem odznaczenia
wraz z tytu∏em „Honorowego Obywatela Gminy Wieliszew”
ksi´dzu Grzegorzowi Kucharskiemu – wieloletniemu pro-
boszczowi Parafii Przemienienia Paƒskiego w Wieliszewie.

Szczegó∏owy porzàdek obrad Rady Gminy oraz nagra-
nia z transmisji mo˝na znaleêç na stronie: www.wieli-
szew.pl, klikajàc w zak∏adk´ „Sesja on-line”.

nn SC

Operator sieci wodociàgowych
i kanalizacyjnych na terenie Gminy Wieliszew
Towarzystwo Budownictwa Spo∏ecznego
„Wieliszew” Sp. z o.o. prowadzi systemowe
kontrole dotyczàce poboru wody z sieci
i instalacji wodociàgowych oraz
odprowadzania Êcieków do systemu kanalizacji
sanitarnej.

Ujawniane sà przypadki nielegalnych dzia∏aƒ w zakresie
poboru wody i odprowadzania Êcieków przez w∏aÊcicieli nie-
ruchomoÊci, co powoduje straty przedsi´biorstwa.W koƒ-
cowym efekcie przy wyliczaniu taryfy op∏aty za wod´ (Êcie-
ki) koszty ponoszà wszyscy pozostali odbiorcy.

Kary za takie dzia∏ania zosta∏y zapisane w ustawie
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wo-
d´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków (Dz. U. 2018

poz. 1152). Za ∏amanie
przepisów grozi nawet
do 10 000 z∏otych.

W zwiàzku z powy˝szym Towarzystwo Budownictwa Spo-
∏ecznego,,Wieliszew” Sp. z o.o. b´dàce operatorem przed-
miotowej sieci informuje, ˝e do 31 sierpnia 2020 r. obo-
wiàzuje termin uproszczonej procedury legalizacji dla przy-
∏àczy wodociàgowych i kanalizacyjnych.

Dotyczy to osób, które nielegalnie bez op∏at pobierajà
wod´ z sieci wodociàgowej i odprowadzajà Êcieki do sie-
ci kanalizacyjnej eksploatowanej przez TBS „Wieli-
szew” Sp. z o.o.

Zg∏aszajàcy si´ mieszkaƒcy muszà posiadaç dokument
potwierdzajàcy, ˝e przy∏àcze wodociàgowe (kanalizacyjne)
zosta∏o naniesione na map´ zasadniczà.

Prosimy o zg∏aszanie si´ do siedziby TBS przy ul. Aleja
SolidarnoÊci 70 Wieliszew, tel.: 692 782 490; 22 782 24 22.

nn AS

Gmina Wieliszew dzi´kuje
ks. Grzegorzowi Kucharskiemu

MMiieesszzkkaaƒƒccyy  GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww  ppooddcczzaass
wwzzrruusszzaajjààcceejj  mmsszzyy  ppoo˝̋eeggnnaallii  sswwoojjeeggoo
pprroobboosszzcczzaa,,  kkttóórryy  ddeekkrreetteemm  bbiisskkuuppaa
DDiieecceezzjjii  WWaarrsszzaawwsskkoo--PPrraasskkiieejj  zzoossttaa∏∏
mmiiaannoowwaannyy  ddzziieekkaanneemm  DDeekkaannaattuu
LLeeggiioonnoowwsskkiieeggoo  ii pprroobboosszzcczzeemm  ppaarraaffiiii
ÂÂww..  JJaannaa  KKaanntteeggoo  ww LLeeggiioonnoowwiiee..

To by∏o wyjàtkowe po˝egnanie – zarazem smutne i radosne.
Podczas sumy w niedziel´ 21 czerwca koÊció∏ w Wieliszewie
wype∏ni∏ si´ niemal po brzegi, gromadzàc w swych murach
mieszkaƒców gminy wraz z przedstawicielami lokalnych
w∏adz, parafian, wspó∏pracowników oraz przyjació∏ ks. Grze-
gorza Kucharskiego. Proboszcz Parafii pw. Przemienienia
Paƒskiego odprawi∏ uroczystà liturgi´, która sta∏a si´ jed-
noczeÊnie podsumowaniem 11 lat jego pos∏ugi kap∏aƒskiej
w tym miejscu.

– SpotkaliÊmy na swej drodze cz∏owieka wielkiej skrom-
noÊci i niezliczonych zalet. – podkreÊli∏ w swym przemówie-
niu wójt Pawe∏ Kownacki. – Jak ma∏o kto uczy∏ nas, czym
jest wspólnota i jak wa˝ne jest, by ka˝dy znalaz∏ w niej swo-
je miejsce jako wyjàtkowy element jedynej w swoim rodza-
ju uk∏adanki.

Ks. Grzegorz Kucharski z wielkà gorliwoÊcià anga˝owa∏
si´ w ˝ycie gminy. Doprowadzi∏ do gruntownego remontu
wieliszewskiego koÊcio∏a. Dzi´ki jego staraniom, przy wspar-
ciu Urz´du Gminy Wieliszew, pozyskane zosta∏y Êrodki na re-
mont zabytkowej kaplicy „˚ona M´˝owi” na cmentarzu pa-
rafialnym. Bra∏ równie˝ czynny udzia∏ w pracach nad rewi-
talizacjà Jeziora Wieliszewskiego, powstaniu Parku
Âwi´tojaƒskiego i cmentarza komunalnego w Wieliszewie.
Wspiera∏ organizacj´ uroczystoÊci patriotycznych, kultural-
nych i sportowych odbywajàcych si´ na terenie Gminy Wie-
liszew.

Jako uroczysta pamiàtka tych wspólnych, owocnych lat,
za zas∏ugi na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej ksi´dzu Grzego-
rzowi Kucharskiemu nadany zosta∏ tytu∏ wraz z odznakà „Ho-
norowego Obywatela Gminy Wieliszew”.

Ksiàdz Grzegorz to postaç, która na zawsze pozostanie
w naszych sercach. Cieszymy si´, ˝e jego charyzma i liczne
talenty zosta∏y docenione przez hierarchów KoÊcio∏a i ˝y-
czymy wielu sukcesów oraz Bo˝ego b∏ogos∏awieƒstwa
na dalszej drodze pos∏ugi kap∏aƒskiej. nn SC

KS. GRZEGORZ KUCHARSKI
Pochodzi z Parafii MB Cz´stochowskiej w Otwocku Âwidrze. Âwi´cenia
kapłaƒskie przyjàł w czerwcu 1986 roku z ràk Kardynała Józefa Glempa. 
Od tamtej pory pełnił posług´ kapłaƒskà w takich miejscowoÊciach jak:
Mszczonów, Rybie, Warszawa, Kutno, ˚yrardów, Zàbki i Miàse.
W ostatniej z nich jako proboszcz i zarazem budowniczy koÊcioła. 
Pełnił równie˝ funkcj´ kapelana Sióstr Loretanek w Loretto, a tak˝e
dekanalnego ojca duchownego w Legionowie i Tłuszczu. 
Kilkukrotnie wybierany był na członka Rady Kapłaƒskiej.
We wrzeÊniu 2009 roku objàł funkcj´ proboszcza Parafii Przemienienia
Paƒskiego w Wieliszewie, a w 2014 równie˝ wicedziekana Dekanatu
Legionowskiego. 

NNoottaa  bbiiooggrraaffiicczznnaa

EEggzzaammiinnyy  ww  cczzaassiiee
ppaannddeemmiiii
W czerwcu ponad
200 uczniów
(141 ósmoklasistów
i 87 maturzystów,
z czego
42 poprawiajàcych
wyniki z lat
poprzednich) ze szkó∏ prowadzonych przez
Gmin´ Wieliszew przystàpi∏o do egzaminów.

Z powodu epidemii koronawirusa egzaminy ósmoklasisty, po-
dobnie jak matury, zosta∏y przesuni´te. Pierwotnie egzami-
ny w podstawówkach mia∏y odbyç si´ w kwietniu, a matu-
ry – tradycyjnie w maju. W egzaminacyjnych ∏awkach mo-
g∏y zasiàÊç jedynie osoby zdrowe, nieobj´te kwarantannà.
Szko∏y otrzyma∏y te˝ wytyczne w sprawie organizacji egza-
minów.Wszystkie placówki zadba∏y o to, ˝eby uczniowie nie
gromadzili si´ przy jednym wejÊciu. Na egzaminy wchodzi-
li wi´c kilkoma wejÊciami. Dbano, aby droga od wejÊcia ze-
wn´trznego do sali, w której pisali egzamin, by∏a jak naj-
krótsza. Procedury i bezpieczeƒstwo uczniów by∏y wi´c
na pierwszym miejscu.

Maturzystom w tym roku upiek∏a si´ cz´Êç ustna egzami-
nów, a podczas pisemnego polskiego mierzyli si´ z „Wese-
lem” Stanis∏awa Wyspiaƒskiego lub wierszem Anny Kamieƒ-
skiej. W kolejnych dniach próbowali okie∏znaç matematy-
k´ i j´zyk obcy. Dodatkowo musieli przystàpiç do wybranego
przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Uczniowie swoje wy-
niki poznajà do 11 sierpnia.

Z kolei egzamin ósmoklasisty jest testem obowiàzko-
wym, co oznacza ̋ e musi do niego przystàpiç ka˝dy uczeƒ,
aby ukoƒczyç szko∏´. W 2020 r. zdajàcy przystàpili
do trzech przedmiotów: j´zyka polskiego, matematyki, wy-
branego j´zyka obcego. W wypracowaniu z j´zyka ojczy-
stego uczniowie musieli odnieÊç si´ do „Quo vadis” Hen-
ryka Sienkiewicza, a tak˝e podaç bohatera literackiego,
który zosta∏ postawiony przed wyzwaniem. Na zaÊwiadcze-
nia o wynikach poczekajà do 31 lipca, a nast´pnie b´dà
musieli dostarczyç je do wybranych przez siebie szkó∏ po-
nadpodstawowych. nn JB

Wnioski mo˝na sk∏adaç do 30 listopada 2020 roku drogà elek-
tronicznà poprzez: 
• portal informacyjno-us∏ugowy Emp@tia na stronie

https://empatia.mpips.gov.pl,
• bankowoÊç elektronicznà 
• portal PUE ZUS.

JeÊli ktoÊ nie ma mo˝liwoÊci z∏o˝enia wniosku przez in-
ternet, wówczas od 1 sierpnia mo˝e to zrobiç w formie pa-
pierowej bezpoÊrednio w OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej lub
za pomocà Poczty Polskiej. OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
w Wieliszewie przypomina równie˝, ˝e Êwiadczenia wycho-
wawcze na okres 2019/2021 przyznane sà do 31 maja 2021
r. z wy∏àczeniem indywidualnych rozstrzygni´ç post´powaƒ
uwarunkowanych przepisami ustawy o pomocy paƒstwa
w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz.U. 2019
poz. 2407 z póên. zm.)

Wnioski na nowy okres Êwiadczeniowy 2021/2022 b´dzie
mo˝na sk∏adaç w terminach: 
• drogà elektronicznà od dnia 1 lutego 2021 r.
• drogà tradycyjnà od dnia 1 kwietnia 2021 r.

JednoczeÊnie informujemy, ˝e w Urz´dzie Gminy Wieli-
szew ul. Modliƒska 1 jest mo˝liwoÊç potwierdzenia profilu
zaufanego. nn

PPrrooggrraamm  
„„DDOOBBRRYY  SSTTAARRTT””
Od 1 lipca rusza nabór wniosków o ustalenie
prawa do Êwiadczenia „Dobry start” dla
wszystkich dzieci, które rozpocznà nauk´ w roku
szkolnym 2020/2021. 

Ksiàdz Grzegorz bardzo mocno zaanga˝ował si´ w doprowadzenie
do gruntownego remontu wieliszewskiego koÊcioła

Zabytkowa kaplica ˚ona M´˝owi zyskała zupełnie nowe oblicze dzi´ki staraniom
Ksi´dza Proboszcza
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WWaarrsszzttaattyy  tteeaattrraallnnee  ii ffiillmmoowwee
Kolejne spotkania grup w ramach projektu 
„Spotkanie z kulturà” ju˝ za nami.

W Êrod´ 17 czerwca w Sali Koncertowej im. Krzysztofa
Klenczona odby∏y si´ drugie ju˝ warsztaty filmowe. Pro-
wadzàcy Rados∏aw Przyby∏ek wprowadzi∏ uczestników w ar-
kana tworzenia nagraƒ video, prezentujàc istotne aspek-
ty zwiàzane z kadrowaniem i parametrami sprz´tu reje-
strujàcego obraz.

Wtorkowe wieczory up∏ywajà natomiast pod znakiem
spotkaƒ grupy teatralnej. Uczestnicy przygotowujà si´
do spektaklu realizowanego wg scenariusza Niko∏aja Ko-
lady „Baba Chanel” w przek∏adzie Agnieszki Lubomiry Pio-
trowskiej.

Spotkania teatralne i filmowe organizowane sà w ramach
projektu „Spotkanie z kulturà”, dofinansowanego ze Êrod-

ków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich. nn SC
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Dawniej    i dziÊ

Wie˝a widokowa
w koÊciele
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Wybory na Prezydenta RP 
zarzàdzone na 28 czerwca 2020 r.

OOBBWWIIEESSZZCCZZEENNIIEE  WWóójjttaa  GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww
zz  ddnniiaa  1100  cczzeerrwwccaa  22002200  rrookkuu

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
– Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz
z 2020 r. poz. 568) w zwiàzku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1
pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczegól-
nych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzàdzonych w 2020 r.
z mo˝liwoÊcià g∏osowania korespondencyjnego (Dz. U.

poz. 979) Komisarz Wyborczy w Warszawie III przekazuje
informacj´ o numerach oraz granicach obwodów g∏osowa-
nia, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wybor-
czych oraz mo˝liwoÊci g∏osowania korespondencyjnego
i przez pe∏nomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej zarzàdzonych na dzieƒ 28 czerwca
2020 r.:

• G∏osowaç korespondencyjnie mo˝e ka˝dy wyborca.
• Zamiar g∏osowania korespondencyjnego powinien byç

zg∏oszony przez wyborc´ komisarzowi wyborczemu
za poÊrednictwem urz´du gminy w gminie, w której wy-
borca uj´ty jest w spisie wyborców, najpóêniej do dnia 16
czerwca 2020 r.

• Wyborca podlegajàcy w dniu g∏osowania obowiàzkowej
kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domo-
wych mo˝e zg∏osiç zamiar g∏osowania korespondencyj-
nego najpóêniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast
wyborca, który rozpocznie podleganie obowiàzkowej kwa-
rantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
po tym terminie, mo˝e zg∏osiç ten zamiar najpóêniej
do dnia 26 czerwca 2020 r.

• G∏osowaç przez pe∏nomocnika mogà wyborcy, którzy naj-
póêniej w dniu g∏osowania ukoƒczà 60 lat lub posiada-
jàcy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepe∏nosprawnoÊci, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierp-
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz

zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych, w tym tak˝e wy-
borcy posiadajàcy orzeczenie organu rentowego o:

1) ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy i niezdolnoÊci do sa-
modzielnej egzystencji;

2) ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy;
3) niezdolnoÊci do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a tak˝e osoby o sta∏ej albo d∏ugotrwa∏ej niezdolnoÊci
do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przys∏uguje za-
si∏ek piel´gnacyjny.
• Wniosek o sporzàdzenie aktu pe∏nomocnictwa powinien

zostaç z∏o˝ony do Wójta Gminy Wieliszew najpóêniej
do dnia 19 czerwca 2020 r.

• G∏osowanie w lokalach wyborczych odbywaç si´ b´dzie
w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.

nn Wójt Gmin Wieliszew
/–/ Paweł Andrzej Kownacki

NR OBWODU 
GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJGŁOSOWANIA

1 Góra, Janówek Pierwszy, Krubin Budynek Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej Janówek Pierwszy, 
Janówek Pierwszy ul. Dworcowa 9, 05-124 Skrzeszew

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2 Olszewnica Stara Szkoła Podstawowa im. Bronisława Sokoła, Olszewnica Stara 
ul. Warszawska 40, 05-123 Chotomów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3 Olszewnica Nowa, Kałuszyn, Sikory, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyƒskiego,
Skrzeszew, Topolina, Podd´bie, Komornica ul. Szkolna 10, 05-124 Skrzeszew

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4 Wieliszew w skład obwodu wchodzà Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza KoÊciuszki,
ulica NiepodległoÊci oraz ulice do granic ul. Modliƒska 60,
wsi Komornica oraz rzeki Narew 05-135 Wieliszew

5 Wieliszew granicà obwodu jest ulica Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza KoÊciuszki,
NiepodległoÊci oraz ulice do granic wsi: ul. Modliƒska 60, 
Komornica, Skrzeszew, Łajski, 05-135 Wieliszew
Michałów-Reginów:

6 Łajski Szkoła Podstawowa im. S. Moniuszki, Łajski 
ul. KoÊcielna 63, 05-119 Legionowo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7 Michałów-Reginów Dom Ogrodnika Michałów-Reginów, Michałów-Reginów 
ul. Nowodworska 31, 05-119 Legionowo

8 Pensjonariusze szpitala Mazowiecki Szpital Onkologiczny, 
ul. KoÊcielna 61, 05-135 Wieliszew

9 Dom Opieki Emeryta Dom Opieki Emeryta, ul. Nowodworska 99, 05-119 Łajski

Wybory pod
specjalnym
nadzorem
2288  cczzeerrwwccaa  kkaa˝̋ddyy  mmiieesszzkkaanniieecc  GGmmiinnyy
WWiieelliisszzeeww  ppoossiiaaddaajjààccyy  pprraawwoo
ddoo gg∏∏oossoowwaanniiaa  bb´́ddzziiee  mmóógg∏∏  sskkoorrzzyyssttaaçç
zzee  sswwooiicchh  pprraaww  oobbyywwaatteellsskkiicchh  ii ooddddaaçç
gg∏∏ooss  nnaa jjeeddnneeggoo  zz jjeeddeennaassttuu
kkaannddyyddaattóóww,,  kkttóórrzzyy  ssttaarraajjàà  ssii´́  oo oobbjj´́cciiee
uurrzz´́dduu  pprreezzyyddeennttaa  nnaasszzeeggoo  kkrraajjuu..  

Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z 15 czerwca 2020 roku
w sprawie szczegó∏owych zasad bezpieczeƒstwa sanitarne-
go w lokalu wyborczym oraz Êrodków ochrony osobistej zwià-
zanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla cz∏onków ob-
wodowych komisji wyborczych informuje o zasadach bezpie-
czeƒstwa sanitarnego w lokalu wyborczym.

Wynika z niego, jakie Êrodki ostro˝noÊci muszà byç pod-
j´te, by wybory prezydenckie, zaplanowane na 28 czerw-
ca 2020 roku mog∏y si´ odbyç bezpiecznie dla wszystkich.
Ka˝dy obywatel, wchodzàc do lokalu i wychodzàc z niego,
musi zdezynfekowaç r´ce p∏ynem odka˝ajàcym. Przed wej-
Êciem do budynku wyborca powinien za∏o˝yç maseczk´ i za-
chowaç 2-metrowà odleg∏oÊç od innych osób.

Cz∏onkowie komisji wyborczych b´dà pracowaç w r´ka-
wiczkach, maseczkach lub/i przy∏bicach.

Na ka˝dà osob´ muszà przypadaç co najmniej 4 m2 po-
wierzchni (z wy∏àczeniem cz∏onków obwodowej komisji wy-
borczej, m´˝ów zaufania, obserwatorów spo∏ecznych i mi´-
dzynarodowych). Pomieszczenia muszà byç systematycznie
wietrzone – przed przystàpieniem obwodowej komisji wy-
borczej do pracy, a podczas wyborów co najmniej raz na go-
dzin´ przez minimum 10 minut.Wietrzenie nie przerywa g∏o-
sowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej. JeÊli bu-
dynek jest wyposa˝ony w instalacj´ wentylacyjnà
(mechanicznà lub grawitacyjnà), to zalecana jest jej sta∏a
praca podczas wyborów.

Cz∏onkowie obwodowych komisji wyborczych zachowujà
mi´dzy sobà co najmniej 1,5 m odst´pu. Przy wejÊciu w wi-
docznym miejscu b´dzie znajdowa∏ si´ p∏yn do dezynfekcji
ràk dla wyborców. Oprócz tego w ka˝dym lokalu wyborczym
b´dzie p∏yn do dezynfekcji klamek, por´czy, urn wyborczych,
blatów sto∏ów czy w∏àczników Êwiat∏a – powierzchni, które
mogà byç dotykane przez wyborców. Powierzchnie te komi-
sja musi dezynfekowaç co najmniej 6 razy w ciàgu g∏osowa-
nia.
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ooppiinniiee,,  wwssppoommnniieenniiaa  

NNoowwee  ddrrooggii,,  iinnwweessttyyccjjee,,  rreewwiittaalliizzaaccjjaa,,
ddoobbrraa  kkoommuunniikkaaccjjaa  llookkaallnnaa,,  jjaakk
ii kkoorrzzyyssttnnee  ppoo∏∏ààcczzeenniiee  zzee  ssttoolliiccàà,,
zzwwii´́kksszzoonnaa  lliicczzbbaa  mmiieesszzkkaaƒƒccóóww  
–– ttoo  ttyyllkkoo  nniieekkttóórree  zz aassppeekkttóóww,,  kkttóórree
ppoojjaawwiiaa∏∏yy  ssii´́  ii ppoozzwwoollii∏∏yy  nnaa pprrzzeessttrrzzeennii
3300  llaatt  zzmmiieenniiçç  GGmmiinn´́  WWiieelliisszzeeww..  
Mo˝na to dostrzec, przeglàdajàc artyku∏y w wydawanym
do 2007 roku miesi´czniku „Nasza Gmina” prowadzonym

przez Pana Grzegorza Biernata.To dzi´ki wszystkim osobom,
które przez te lata by∏y wybierane w wyborach samorzàdo-
wych nasza lokalna spo∏ecznoÊç mo˝e byç dumna z miejsca,
w którym ˝yje.

Zmieni∏a si´ Polska, a w raz z nià w∏aÊnie Gmina Wieli-
szew – wczeÊniej Skrzeszew. Zwracali na to uwag´ samorzà-
dowcy wszystkich kadencji, którzy 28 maja przybyli do Par-
ku Âwi´tojaƒskiego w Wieliszewie, by upami´tniç 30-lecie
Samorzàdu Terytorialnego.

Z racji panujàcych obostrzeƒ zwiàzanych z epidemià Wójt
Gminy Wieliszew postanowi∏ uczciç rocznic´ i zaprosi∏ rad-

nych wszystkich oÊmiu kadencji, so∏tysów, by∏ych wójtów,
by na 30-lecie samorzàdu symbolicznie posadziç 30 drzew.

Kilkadziesiàt osób, przestrzegajàc re˝imu sanitarnego, po-
jawi∏o si´ nad Jeziorem Wieliszewskim, by potem parami
losowaç swoje drzewo i posadziç je na terenie parku. Lipy,
d´by, olchy, sosny, Êwierki, a przy nich tabliczki z nazwiska-
mi sadzàcych na lata upami´tnià ci´˝kà prac´ samorzàdow-
ców. Uczestnicy spotkania, w tym by∏y wójt Edward Troja-
nowski, podpisali List Intencyjny, który zosta∏ zakopany ku
pami´ci dla kolejnych pokoleƒ.

nn AS

3300  ddrrzzeeww  nnaa  3300  llaatt  SSaammoorrzzààdduu

wwyycciinnkkii  zzee  ssttaarryycchh  ggaazzeett

EDWARD TROJANOWSKI 
Wójt Gminy Wieliszew w la-
tach 1990–2006 
Reforma ustrojowa w Polsce doko-
nała si´ 8 marca 1990 roku poprzez
przyj´cie przez Sejm ustawy o samorzàdzie terytorial-
nym. W jej nast´pstwie 27 maja odbyły si´ pierwsze,
w pełni demokratyczne wybory gminnych radnych.
Ci zaÊ w sposób poÊredni wybrali wójtów, burmi-
strzów gmin i prezydentów miast.
Ustawa samorzàdowa oddała w r´ce społecznoÊci lo-
kalnych mo˝liwoÊç decydowania o rozwoju lokalnym
poprzez nadanie gminom osobowoÊci prawnej, wy-
dzielenie majàtku, wskazanie êródeł finansowania (do-
chody własne) i niezale˝noÊç od władzy centralnej.
Było to przełomowe wydarzenie, gdy˝ dotychczas po-
czàwszy od 1939 r. ktoÊ inny decydował o ˝yciu lo-
kalnych społecznoÊci. Najpierw władze okupacyjne,
a potem wiodàca partia polityczna, która decydowa-
ła o wszystkim Było to zarzàdzanie centralne poprzez
jednostki terenowej władzy paƒstwowej.
Istotà reformy była decentralizacja zadaƒ paƒstwa.
Wa˝ne jest Êwi´towanie tego jubileuszu. WczeÊniej
uroczyÊcie obchodzono 10-lecie i 20-lecie. Chodzi
głównie o to, aby w społecznoÊci lokalnej budziç Êwia-
domoÊç i przypominaç, ˝e to mieszkaƒcy wspólnoty
samorzàdowej najlepiej znajà potrzeby ludzi oraz ich
problemy i potrafià je z pomocà innych rodzajów sa-
morzàdu i jednostek paƒstwowych rozwiàzywaç

na zasadzie pomocniczoÊci. JeÊli ktoÊ chciałby centra-
lizacji zadaƒ, b´dzie działał przeciwko samorzàdowi.
Samorzàd zmienił ˝ycie społeczne i wyglàd Polski od
Bałtyku do Tatr.

ANDRZEJ SNOPEK 
wieloletni Przewodniczàcy Rady
Gminy
Z okazji obchodów 30-lecia samorzà-
du nale˝y podkreÊliç, ̋ e Polska samo-
rzàdem stoi, co widaç w ka˝dej cz´Êci naszej Ojczy-
zny. Dzi´ki decentralizacji władzy, udowodniliÊmy, ̋ e
to my Polacy, a nie jakiÊ towarzysz sekretarz z jedy-
nie słusznà partià, potrafimy zadbaç o nasze lokalne
i nie tylko sprawy. Korzystajàc z instrumentów demo-
kracji, tj. powszechnych, wolnych i uczciwych wybo-
rów, wpływaliÊmy na sprawy krajowe wybierajàc pre-
zydentów, posłów i senatorów w nadziei, ̋ e b´dà słu-
chaç i wypełniaç wol´suwerena. Dbajmy o to co
osiàgn´liÊmy i osiàgajmy wi´cej, pami´tajàc o ideałach
SolidarnoÊci. SolidarnoÊç to jeden z drugim, a nie je-
den przeciw drugiemu. Wszystkiego dobrego.

JÓZEF BORZEWSKI 
radny Gminy Skrzeszew, potem
Wieliszew w latach 1992–2012,
Przewodniczàcy Rady Gminy
w latach 2010–2012
Moim osobistym marzeniem było, to ˝eby Wieliszew
odwróciç w stron´ jeziora, ˝eby mieszkaƒcy mogli
z niego korzystaç. Deptak, powstajàcy park, w któ-
rym na 30-lecie samorzàdu, z inicjatywy wójta Paw-
ła Kownackiego, posadziliÊmy drzewa, sprawiły, ̋ e to
marzenie si´ spełniło. Jezioro Wieliszewskie zmieni-
ło si´, tak jak i cała nasza gmina. To wszystko dzi´ki
inwestycjom. Pami´tam, jak pod koniec zeszłego wie-
ku pojawiały si´ pytania: Po co wydawaç pieniàdze
na coÊ, czego nie widaç? Po co te inwestycje? Takie
były poczàtki samorzàdów w Polsce w ogóle. Robie-
nie czegoÊ, co jest niewidoczne, nienamacalne. Do-
piero po kilku latach dało si´ zobaczyç efekty. Wraz
z innymi radnymi cierpliwie kontynuowaliÊmy naszà
prac´, przekazujàc jà potem w r´ce nast´pców, któ-
rzy godnie działajà na rzecz naszej społecznoÊci. 

MARCIN FABISIAK 
Przewodniczàcy Rady Gminy
od 2010 roku
Ustawa o samorzàdzie gminnym,
która została przyj´ta przez Sejm 8
marca 1990 roku, była jednà z pierwszych decyzji od-
radzajàcej si´ demokratycznej Polski i gwarantowała
udział samorzàdu terytorialnego w sprawowaniu wła-
dzy. Gmina przestała ju˝ byç wyłàcznie jednostkà po-
działu administracyjnego, ale pozyskała wiele nowych
kompetencji, zadaƒ, praw i obowiàzków i zacz´ła byç
dla swoich mieszkaƒców „Małà Ojczyznà”. Tak było
od samego poczàtku i choç przez lata zadania gmi-
ny zmieniały si´, to dziÊ chyba nikt nie ma wàtpliwo-
Êci, ˝e reforma z roku 1990 była kluczowa w kształ-
towaniu si´ społeczeƒstwa obywatelskiego. 
DziÊ obchodzimy 30 rocznic´ tego wydarzenia, a po-
mysł wspólnego sadzenia drzew z tej okazji jest nie-
zwykłym symbolem. Bo oto w jednym czasie i w jed-
nym miejscu, przy zachowaniu wszelkich wymogów
bezpieczeƒstwa koniecznych w dobie pandemii,
spotykajà si´ ró˝ne pokolenia samorzàdowców, któ-
rzy przez lata tworzyli i nadal tworzà samorzàd lo-
kalny w Gminie Wieliszew i wspólnie sadzà drzewa,
które przez najbli˝sze kilkadziesiàt lat b´dà przypo-
minały wszystkim, z jakiej okazji zostały posadzone
i jak wa˝ny powinien byç samorzàd lokalny dla ka˝-
dego, kto w Gminie Wieliszew znalazł swoje miejsce
na Ziemi.
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KKoorroonnaawwiirruuss  ppoommiieesszzaa∏∏  nnaamm  sszzyykkii,,  aallee
ddzzii´́kkii  tteemmuu  mmoogglliiÊÊmmyy  cceelleebbrroowwaaçç
ÂÂwwii´́ttoo  GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww 22002200  ww zzuuppee∏∏nniiee
nnoowwyymm  ssttyylluu..

Ju˝ od poniedzia∏ku 25 maja na facebookowym profilu „Gmi-
na Wieliszew” oraz gminnym kanale YouTube zacz´∏y poja-
wiaç si´ nagrania z pozdrowieniami z ró˝nych stron Êwiata:
z Australii, Cypru, Niemiec, ¸otwy, Macedonii, Litwy, W∏och,
Grecji, Meksyku, Rosji i Czech.

Fina∏owym elementem wydarzenia by∏a piàtkowa transmi-
sja online, podczas której wystàpili laureaci konkursu „Pio-
senka jest dobra na wszystko” organizowanego przez OÊrodek
Kultury w Wieliszewie: Milena ˚o∏nierzak, Kacper Drewnik,
Patrycja Lelewska, Ma∏gorzata Odrzywolska,Amelia Kaczmar-
czyk, Oliwia Rusin, Anna Konopka i Zuzanna Lenkiewicz.
Wyst´py zosta∏y zarejestrowane w Sali Koncertowej im. Krzysz-
tofa Klenczona z zachowaniem zasad bezpieczeƒstwa.

W trakcie transmisji mo˝na by∏o obejrzaç równie˝ konkur-
sowe nagrania laureatów: Józefa Kierzkiewicza (laureata na-
grody specjalnej za teledysk „Kwarantanna, kwarantanna”),
Iwony i Kamila Kopczyƒskich (laureatów nagrody specjalnej
za teledysk „WolnoÊç w Tobie jest”), Jakuba Nizio, Barbary
Strzàda∏y i Karoliny Kram-Chojnackiej. Wystàpili równie˝
uczniowie prowadzonej przez Miko∏aja Zwoliƒskiego sekcji mu-
zycznej OÊrodka Kultury w Wieliszewie: Viktoria Pankowska,
Ola B∏a˝ewicz i Alicja Malinowska.

Ponadto podczas transmisji ∏àczyliÊmy si´ na ˝ywo z Wój-
tem Gminy Wieliszew Paw∏em Kownackim, który razem z Dy-

rektorem OÊrodka Kultury w Wieliszewie Dariuszem Skrzy-
dlewskim powita∏ wszystkich goÊci online.

PorozmawialiÊmy te˝ przez chwil´ z So∏tysem Skrzeszewa
– Sylwià Kuskà. Kilkukrotnie zaglàdaliÊmy równie˝ do Ka∏u-
szyna, gdzie Angelika Pasek-Gilarska (pracujàca na co dzieƒ
w Referacie Organizacyjnym Urz´du Gminy Wieliszew) oraz
So∏tys Ka∏uszyna Leszek Kleiman przygotowywali fantastycz-
nà hiszpaƒskà paell´.

Dodatkowymi atrakcjami wieczoru by∏ quiz „Gmina Wie-
liszew bez tajemnic”. Nadal mo˝na go rozwiàzaç, wchodzàc
na stron´ http://www.ok.wieliszew.pl/.

Mi´dzynarodowy klimat wydarzenia podkreÊli∏y te˝ archi-
walne nagrania zespo∏u „Promyki” zarejestrowane podczas
wyst´pów w Korei Po∏udniowej i Chinach.

– By∏ to nasz debiut jeÊli chodzi o transmisj´ tego typu wy-
darzenia online, wi´c nie oby∏o si´ bez drobnych technicz-
nych trudnoÊci – wspomina Ania Szlendak z Referatu Infor-
macji i Promocji Urz´du Gminy Wieliszew, która poprowa-
dzi∏a wydarzenie na ˝ywo. – MyÊl´ jednak, ˝e ca∏oÊç wysz∏a
bardzo pozytywnie i zarówno dla uczestników, jak i widzów
b´dzie to mi∏e wspomnienie. Dzi´ki ró˝norodnoÊci materia-
∏ów uda∏o nam si´ uzyskaç wielokulturowy charakter wyda-
rzenia, b´dàc ca∏y czas blisko spraw naszej lokalnej spo∏ecz-
noÊci.

Wszystkich, którzy jeszcze nie obejrzeli ca∏oÊci nagrania lub
chcà prze˝yç je jeszcze raz, zapraszamy na kana∏ YT:
https://www.youtube.com/GminaWieliszewOfficial. Mo˝na
tam znaleêç równie˝ wszystkie nagrania z zagranicznymi po-
zdrowieniami (znajdujà si´ w playliÊcie „Âwi´to Gminy Wie-
liszew 2020”). nn SC

Âwi´to Gminy Wieliszew 2020
– nietypowo,
mi´dzynarodowo, online…

rroozzmmaawwiiaammyy  zz  MMaarriiuusszzeemm  MMaazzeewwsskkiimm  ––  ffoottooggrraaffeemm  pprrzzyyrrooddyy,,  aauuttoorreemm  zzwwiiaassttuunnaa  ffiillmmuu  „„PPrrzzyyrrooddaa  GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww””..

G.W.: ̊ ycie sk∏ada si´ z migawek.Ale nie ka˝dy umie je do-
strzec. Co powinien mieç w sobie dobry fotograf przyrody?
Mariusz Mazewski: Przede wszystkim cierpliwoÊç, troch´
szcz´Êcia, dobre rozeznanie w terenie i wyrozumia∏à ˝on´
(jak moja), bo ta pasja wymaga czasu, który poÊwi´ca si´
poza domem.

Ci´˝ko jest wstaç o 2 nad ranem… Dlaczego warto?
O poranku dziejà si´ najciekawsze rzeczy i sà najlepsze wa-
runki do fotografowania, jeÊli mamy odpowiednie Êwiat∏o.
Wstaç nie jest ∏atwo, ale fotografia przyrodnicza wymaga
poÊwi´cenia.Wyjazd na foto-czaty zaczyna si´ niestety cz´-
sto w nocy, gdy inni Êpià, a my ju˝ ruszamy z wczeÊniej przy-
gotowanymi kanapkami i goràcà kawà. Poranki bywajà
ch∏odne, wi´c zawsze trzeba pami´taç, by zabraç ze sobà coÊ
ciep∏ego. Lubi´ byç na miejscu jeszcze przed Êwitem i cze-
kaç na to, co si´ b´dzie dzia∏o danego dnia. Cz´sto wraca
si´ z niczym, ale nie nale˝y si´ za∏amywaç.

Podczas dokumentowania ˝ycia dzikich zwierzàt warto pa-
mi´taç o etyce fotografii przyrodniczej…
Tak, Zwiàzek Polskich Fotografów Przyrody wyda∏ specjal-
ny kodeks, w którym opisane sà zasady odpowiedzialnoÊci
i szacunku wobec fotografowanych zwierzàt i roÊlin. Zain-
teresowanych odsy∏am na stron´ www.zpfp.pl

Inspiruje Pana twórczoÊç W∏odzimierza Puchalskiego – s∏yn-
nego podró˝nika, fotografa, re˝ysera. Gdyby móg∏ Pan z nim
stanàç twarzà w twarz i odbyç jednà wspólnà podró˝, jaki
kierunek by Pan wybra∏?
MyÊl´, ˝e wybra∏bym wiosenne rozlewiska Biebrzy i Narwi
w Morusach (wieÊ na Podlasiu, przyp. red.).To stamtàd, gdzie
woda podchodzi∏a niemal pod sam dom, W∏odzimierz wy-
rusza∏ na swoje „bezkrwawe ∏owy”.Ale po nim by∏o te˝ wie-
lu innych ciekawych fotografów, tj. Êp.Wiktor Wo∏kow, Êp. Ar-
tur Tabor czy bracia K∏osowscy – ich wszystkich mia∏em oka-
zj´ poznaç osobiÊcie.

Czerpie Pan z wiedzy swoich poprzedników?
Tak. Oni mieli i majà wyjàtkowà wra˝liwoÊç, cierpliwoÊç,
takie wszystkie pozytywne cechy. Ich prac´ mog∏em oglà-
daç w albumach czy programach telewizyjnych, tj. „Dzika
Polska” – niesamowitym dokumencie o przyrodnikach z Pol-
ski. Czasem zazdroÊci∏em im przygód czy spotkanych rzad-
kich gatunków zwierzàt.

Czeka∏ Pan kiedyÊ wiele godzin na jakieÊ wymarzone uj´-
cie?
Tak by∏o w Burzynie nad Biebrzà, gdzie wschód s∏oƒca wy-
glàda bajecznie, a mg∏y przeplatajà si´ z promieniami prze-
bijajàcego si´ Êwiat∏a i kolorów. Jest to punkt widokowy ogól-
nodost´pny, wi´c mo˝ecie to zobaczyç sami – osobiÊcie lub
te˝ na filmie,,Czàstka Podlasia” Zbigniewa Folgi i Paw∏a Jan-
kowskiego z muzykà Marka Jakubika.

Jeêdzi Pan te˝ na rajdy rowerowe…
Nazwa∏bym to wyprawami z sakwà, namiotem i noclegiem,
gdzie popadnie. By∏ taki czas, kiedy ka˝de wakacje sp´dza-
∏em w ten sposób. Nie mia∏em wtedy auta, a rower pozwa-
la∏ si´ przemieszczaç w niedost´pne leÊne tereny, gdzie bez
pozwolenia samochodem si´ nie wjedzie. By∏y to g∏ównie
wypady na wschód, np. do Puszczy Bia∏owieskiej i Knyszyƒ-
skiej, na Suwalszczyzn´, Bagna Biebrzaƒskie czy Roztocze,
a nawet dalej – do Wilna czy Grodna (trasy tygodniowe czy
dwutygodniowe z dystansem 800-1200 km). Potem mia∏em
przerw´, ale teraz staram si´ co dwa lata wracaç do tego,
tylko ju˝ na krótszych dystansach.

Gdy mia∏ Pan 17 lat, zauroczy∏o Pana pi´kno Puszczy Bia-
∏owieskiej.A czy równie˝ w przyrodzie Gminy Wieliszew jest
coÊ, w czym mo˝na by si´ zakochaç?
Podoba mi si´ Jezioro Wieliszewskie, jego dziksze zakàtki.
Lubi´ tam przyje˝d˝aç i pochodziç sobie troszeczk´, nie za-
wsze z aparatem – czasem wystarczy lornetka. Jest te˝ kil-
ka miejsc, do których szczególnie lubi´ przyje˝d˝aç i je fo-
tografowaç, ale nie chcia∏bym ich zdradzaç (Êmiech).

Od czego si´ zacz´∏a u Pana taka pasja do fotografowania?
Wydaje mi si´, ˝e od ksià˝ki,,WÊród trzcin i wód” Puchal-
skiego – by∏a nieêle zniszczona, ale jej zawartoÊç jest jak
biblia dla fotografa przyrody.Autor opisa∏ w niej swoje przy-
gody na Narwi i Biebrzy. Potem spodoba∏a mi si´ seria fil-
mów ,,T´tno pierwotnej puszczy” Jana i Bo˝eny Walencików,
których mia∏em okazj´ poznaç jakieÊ dwa lata temu w ich
domu w Bia∏owie˝y.

Mam nadziej´, ˝e ten wywiad równie˝ stanie si´ dla kogoÊ
inspiracjà. Nigdy nie wiadomo, kto go przeczyta. Dzi´kuj´
Panu za rozmow´ i ˝ycz´ wielu ciekawych fotograficzno-przy-
rodniczych doÊwiadczeƒ.
Dzi´kuj´.

nn Rozmawiała Sylwia Ciszyƒska

MARIUSZ MAZEWSKI
„Legionowski w´drowiec” 
– fotograf przyrody, podró˝nik, miłoÊnik ornitologii i wypraw
rowerowych, autor krótkich filmów przyrodniczych tj. 
„Przyroda Gminy Wieliszew”, „Poranek w Puszczy Kampinoskiej”
i cyklu „Rowerem przez Podlasie”.
Prowadzi goÊcinne spotkania edukacyjne w szkołach
i przedszkolach na terenie całej Polski.
Jego zdj´cia i nagrania mo˝na znaleêç na stronie:
mazewski.flog.pl i kanale You Tube „Legionowski w´drowiec”.
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W drodze na „bezkrwawe łowy”



WWaakkaaccjjee  ttoo  cczzaass  ppooddrróó˝̋yy,,  ooddppoocczzyynnkkuu
ii wwyyttcchhnniieenniiaa..  CCzzaass  eeppiiddeemmiiii  bbyyçç  mmoo˝̋ee
ppookkrrzzyy˝̋oowwaa∏∏  nnaasszzee  ppllaannyy  uurrllooppoowwee,,  aallee  nniiee  mmaa
tteeggoo  zz∏∏eeggoo,,  ccoo  bbyy  nnaa ddoobbrree  nniiee  wwyysszz∏∏oo..  MMoo˝̋ee  ttoo
mmoommeenntt,,  bbyy  lleeppiieejj  ppoozznnaaçç  nnaasszzàà  ggmmiinn´́
ii pprrzzeekkoonnaaçç  ssii´́,,  ˝̋ee  mmoo˝̋nnaa  ssii´́  ww nniieejj  ppoocczzuuçç  jjaakk
nnaa wwaakkaaccjjaacchh..  

Gmina Wieliszew to doskona∏e miejsce do sp´dzenia wolnego czasu. Malow-
nicze plenery, lasy, ∏àki, pola stanowià a˝ 70 procent powierzchni gminy. Za-
równo osoby sp´dzajàce czas aktywnie, jak i te, które szukajà spokoju wÊród
natury, znajdà coÊ dla siebie. Mi∏oÊnicy spacerów, biegania, jazdy na rowerze
majà mnóstwo tras do pokonania, cz´sto w otulinie dzikiej i niezmàconej cy-
wilizacjà przyrody. Amatorzy fotografii znajdà kadry, które zapierajà dech
w piersiach, a zwolennicy jazdy konnej mogà odwiedziç jednà z kilku stajni.
Wielbiciele sportów wodnych, w´dkarstwa czy pla˝owania majà do dyspozy-
cji najwi´kszy akwen na Mazowszu – Zalew Zegrzyƒski, czy jeziora: Wieliszew-
skie, Kwietniówka, Klucz, Góra. ¸owiska obfitujà w ryby, a pla˝a w Wielisze-
wie w sezonie letnim przyciàga sporo turystów.

Tu ka˝dy znajdzie cos dla siebie – nie trzeba wyje˝d˝aç daleko, by odpo-
czàç i na∏adowaç baterie. Zatem jeÊli cudze chwalicie, a swego nie znacie, to
zapraszamy do zapoznania si´ z miejscami i atrakcjami w Gminie Wieliszew.

Na spragnionych wysi∏ku czeka tu mnóstwo tras biegowych, rowerowych i spa-
cerowych. Ka˝dà z nich mo˝na podzieliç na odcinki i dopasowaç do swojej kon-
dycji i ch´ci.

NNaa ddwwóócchh  kkóółłkkaacchh
• Zielona Trasa Obwodowa 
Przyrodnicza trasa, która przebiega pó∏nocnà granicà gminy, skàd mo˝emy po-
dziwiaç rzek´ Narew i Jezioro Zegrzyƒskie. Liczy 22,5 kilometra, rozpoczyna
si´ w Górze, a koƒczy w Zegrzu Po∏udniowym.Wybierajàc si´ nià na przeja˝d˝-
k´, zobaczymy zapor´ wodnà w D´bem, odpoczniemy na wieliszewskiej pla-
˝y i b´dziemy podziwiaç Rezerwat Wieliszewskie ¸´gi, którego podmok∏e te-
reny stanowià jedno z najbogatszych stanowisk storczyka w województwie ma-
zowieckim.To szlak idealny dla osób, które poza sp´dzaniem czasu na rowerze
chcà pole˝eç na pla˝y lub wykàpaç si´ w wodach Narwi oraz Jeziora
Zegrzyƒskiego.
Przebieg trasy: Góra-Sikory-Uroczysko Klucz-Podd´bie-D´be-Wieliszew-Zegrze
Po∏udniowe 

• Czerwony Szlak Wieliszewski
Objedziemy nim ca∏à Gmin´ Wieliszew. Warto poÊwi´ciç na to ca∏y dzieƒ, bo
liczy prawie 46 kilometrów, a po drodze czeka nas mnóstwo atrakcji, które
trzeba obejrzeç. Swój poczàtek i koniec ma w Wieliszewie. Na trasie czeka
nas mi´dzy innymi malownicze Jezioro Wieliszewskie z ∏àkami i pastwiska-
mi w tle, klasycystyczna kaplica z 1834 roku i groby ˝o∏nierzy z 1939 roku, or-
ganistówka z XIX wieku. W przerwie podczas wycieczki mo˝emy zatrzymaç
si´ w Janówku Pierwszym i podziwiaç „Grup´ Fortecznà Janówek”.

Przebieg trasy: Wieliszew (Hala Sportowa) -Uroczysko Wieliszew-Kwietniów-
ka – ¸ajski – Uroczysko Poniatów – Olszewnica Stara – Uroczysko Bagno – PKP
Janówek – Janówek Pierwszy – Krubin – ¸àki Krubiƒskie – Sikory – Topoli-
na – Podd´bie – Komornica – Wieliszew.

• ˚ó∏ty Szlak Zachodni
Na szlaku, który liczy prawie 36 kilometrów zwiedzimy wieliszewskie wsie.
W wi´kszoÊci wiedzie malowniczymi polnymi drogami, wÊród ∏àk, pastwisk,
jezior i podmok∏ych terenów. Pojedziemy równie˝ ma∏o ucz´szczanymi asfal-
towymi uliczkami, wytyczonymi w cieniu drzew poÊród domków letniskowych..
Na trasie mo˝emy zwiedziç ruiny pa∏acu Poniatowskich, klasycystyczny spi-
chlerz, kuêni´ i oficyn´ z XVIII w. we wsi Góra czy przydro˝nà zabytkowà ka-
pliczk´ w Krubinie. Odpoczàç mo˝emy nad Jeziorem Klucz. Swojà wycieczk´
rozpoczynamy przy PKP Janówek i ruszamy w stron´ Krubina.
Przebieg trasy: PKP Janówek Pierwszy ul. Dworcowa – Krubin – Olszewnica
Nowa – Uroczysko Ka∏uszyn – ¸àki Ka∏uszyƒskie – Klucz – Topolina – Skrze-
szew – Kolonia Skrzeszew – Uroczysko Poniatów (Lasy Legionowskie) – Uro-
czysko Szybalin – Olszewnica Stara – Dàbrowa Chotomowska – Chotomów – La-
sy Chotomowskie – Janówek Drugi – PKP Janówek.

• Wieliszewska Trasa Crossowa 
Wieliszewska Trasa Crossowa WTC to wyzwanie dla amatorów dwóch kó∏ek,
którzy na 12,5 kilometrowej p´tli chcà si´ mocno zm´czyç i zmierzyç z trud-
nym terenem, wÊród lasów, z mocnymi podjazdami, piaszczystymi duktami i kr´-
tymi Êcie˝kami. Biegnie przez Lasy Legionowskie na pograniczu Legionowa
i Gminy Wieliszew. Start i meta znajdujà si´ przy drewnianej wiacie przy uli-
cy LeÊnej. Trasa jest oznakowana znakami na drzewach.

BBiieeggiieemm,,  zz kkiijjkkaammii
Gmina Wieliszew to raj dla amatorów biegania lub spacerowania w pi´knych
okolicznoÊciach przyrody. ¸àki w Górze, Janówku Pierwszym, las w Komor-
nicy, wa∏ nad Zalewem Zegrzyƒskim czy nad Narwià to tylko niektóre miej-
sca, gdzie mo˝na sp´dzaç czas w biegu. Tereny sà tak urozmaicone, ˝e ka˝dy
znajdzie coÊ dla siebie i na pewno si´ nie znudzi. Trasa WTC, która powsta∏a
z myÊlà o rowerzystach przyciàga równie˝ biegaczy, którzy çwiczà na niej si-
∏´ biegowà i crossy. Gmina Wieliszew wykorzystuje swój mocno urozmaicony
teren i organizuje biegi takie jak: Wieliszewski Crossing i Ultramaraton Po-
wstaƒca 1944.

SSppaacceerreemm
Miejscem na wypoczynek i spacer z rodzinà jest Park Âwi´tojaƒski nad Je-
ziorem Wieliszewskim, znad którego rozpoÊciera si´ przepi´kny widok na ∏à-
ki i pastwiska. To miejsce bardzo urokliwe, gdzie wschody i zachody s∏oƒca
wyglàdajà zjawiskowo. Spacerujàc w kierunku wa∏u, mo˝emy zrobiç przysta-
nek w Dyniolandzie, gdzie w klimatycznym gospodarstwie zjemy ciasto dy-
niowe, zup´ czy inne pysznoÊci, które w∏aÊciciele robià ze swoich plonów.W wa-
kacje na terenie parku b´dzie plac zabaw, si∏ownia plenerowa i street wor-
kaut.

NNaadd wwooddàà
Gmina Wieliszew to Êwietne miejsce do sp´dzenia aktywnego czasu na wo-
dzie lub nad wodà. Rzeka Narew, która jest naturalnà granicà gminy, p∏ynie
z pó∏nocnego-wschodu na zachód, na pewnym odcinku stanowiàc Jezioro Ze-
grzyƒskie. Dzi´ki temu mo˝emy skorzystaç ze szlaków kajakowych. Na tere-
nie gminy dzia∏a Mobilna Wypo˝yczalnia Kajaków u so∏tysa S∏awomira Baƒ-
bury, Topolina 18.
• Szlak Zalewu Zegrzyƒskiego (prowadzi przez Zachodni Zbiornik Jeziora
Zegrzyƒskiego – Zbiornik D´be): Zegrze Po∏udniowe – Zapora w D´bem – 8 km.
• Szlak dolnà Narwià: Zapora w D´bem – Zakroczym (poza terenem Gmi-

ny Wieliszew) – 15 km.
Mi∏oÊnicy w´dkarstwa znajdà coÊ dla siebie, a zachodnia cz´Êç Jeziora Ze-
grzyƒskiego to dla nich raj. Spokój, cisza i ryby. ¸owisko Specjalne Okoƒ w Ja-

nówku jest idealnym miejscem, gdzie mo˝na uprawiaç ten sport. (www.okon.pl)
Na wieliszewskiej pla˝y w sezonie wakacyjnym mo˝na skorzystaç z kàpieli
wodnych, s∏onecznych, wypo˝yczyç rowery wodne i odpoczàç.

KKoonnnnoo
Mi∏oÊnicy sp´dzania czasu w siodle znajdà kilka stajni i oÊrodków jeêdziec-
kich na terenie gminy.
• OÊrodek „Stajnia Klucz” w Skrzeszewie www.stajniaklucz.pl
• Stadnina Koni „¸awra” w ¸ajskach www.lawra.pl
• Stadnina koni „Stunt Horse” w Olszewnicy Nowej (pod lasem)
• Klub Jeêdziecki „Vena Sport” w ¸ajskach 
• Stajnia Galiwa Janiny 75a w Skrzeszewie
• Stajnia Platyna Kolejowa 85, ¸ajski nn AS
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nn RUINY PA¸ACU W GÓRZE 
Na terenie Góry poło˝onych jest kilkanaÊcie
obiektów zabytkowych, które sà własnoÊcià Pol-
skiej Akademii Nauk. Wi´kszoÊç znajduje si´
pod ochronà wojewódzkiego konserwatora za-
bytków w Warszawie. Na malowniczej skarpie Je-
ziora Górskiego mo˝na zobaczyç: ruiny pałacu
Poniatowskich w stylu klasycystycznym z XVIII w.,
klasycystycznà oficyn´ z XVIII w., spichlerz z XVIII w., kuêni´ z XVIII w., pozo-
stałoÊci parku z XVIII w. Warto zaznaczyç, ̋ e miejscowoÊç była wspominana ju˝
w XV wieku jako cz´Êç dóbr rodu Nał´czów. 

nn  FORTYFIKACJE ROSYJSKIE GRUPY 
JANÓWEK W JANÓWKU PIERWSZYM

Nale˝ały kiedyÊ do zewn´trznego pierÊcienia
Twierdzy Modlin. Najstarsze schrony powstały
w latach 1883-1888. Sà to obiekty ceglano-ziem-
ne. Carska administracja rozbudowała „grup´
fortecznà Janówek” w latach 1912–1915. W tym
okresie powstały obiekty ̋ elbetowe. Na szczegól-
nà uwag´ zasługujà starsze fortyfikacje – to one zachowały si´ w stosunkowo
dobrym stanie, pozostałe zostały wysadzone w powietrze. Fort IV jest niedo-
st´pny dla turystów, natomiast Fort XVII B nale˝y do Stowarzyszenia MiłoÊni-
ków Fortu XVII B, jest dost´pny od maja do paêdziernika od 8 rano do zmierz-
chu. Wi´cej informacji pod numerem do Stowarzyszenia: 506-649-527.

nn  BUNKRY WSPINACZKOWE W JANÓWKU PIERWSZYM
Na terenie bunkrów prowadzone sà gry terenowe, takie jak paintball, mo˝-
na wziàç udział w survivalu, zabawiç si´ w poszukiwacza skarbów, pojeêdziç
quadem po wyznaczonym terenie, nauczyç si´ jazdy offroadowej czy wspinacz-
ki górskiej. Firma PM Active zajmuje si´ organizowaniem wszystkich atrakcji,
a jak ktoÊ chce si´ wspinaç we własnym zakresie, powinien skontaktowaç si´
wczeÊniej z przedstawicielem organizacji, by upewniç si´, ˝e teren w danym
momencie jest dost´pny. PM-Active „Michał Pajàk” 601 135 484

nn  ZAPORA WODNA W D¢BEM
W D´bem znajduje si´ malowniczy stopieƒ na Narwi, który zbudowany jest z ta-
my i elektrowni wodnej. Inwestycja, która rozpocz´ła si´ pod koniec lat 50-
tych, wynikała z potrzeby uregulowania biegu cz´sto wylewajàcej rzeki. Zapo-
ra w D´bem była pierwszà, którà zbudowano na rzece nizinnej. Podczas prac
koryto rzeki przesuni´to o 80 metrów. WysokoÊç budynków, liczàc od sztolni
do dachu to 5 metrów, a waga przegród stalowych to prawie 80 ton. Po na-
pełnieniu jeziora uruchomiono elektrowni´ wodnà z czterema turbozespoła-
mi z turbinami Kaplana. Z zapory mo˝na oglàdaç pi´kne zachody słoƒca, peł-
ni ona równie˝ funkcj´ wa˝nego szlaku komunikacyjnego, gdy˝ prowadzi t´-
dy droga nr 632. 

nn  REZERWAT WIELISZEWSKIE ¸¢GI 
Poło˝ony tu˝ przy granicy z Zegrzem rezerwat, zwany te˝ „Storczykowym Ga-
jem”, jest jednym z najbogatszych stanowisk storczyka w województwie. Po-
za storczykami spotkaç tu mo˝na równie˝ derenie, szakłaki, kruszyny i pomni-
kowe d´by. Na tym zró˝nicowanym terenie poza ł´gami wyst´pujà piaszczy-
ste wydmy, bagna, starorzecza. To sprawia, ˝e liczne gatunki ptaków, takie
jak remizy, kaczki krzy˝ówki, czaple siwe majà dogodne warunki gniazdowa-
nia. 

nn  KOÂCIÓ¸ PARAFIALNY PW. PRZEMIENIE-
NIA PA¡SKIEGO W WIELISZEWIE

Parafia istnieje od 1387, została wydzielo-
na z dotychczasowej parafii w Chotomowie.
Pierwszy drewniany koÊciół ufundował opat czer-
wiƒski Maciej. Kolejna drewniana Êwiàtynia po-
wstała w 1734 roku i została zniszczona w cza-
sie działaƒ wojennych w paêdzierniku 1944 ro-
ku. Obecnie na jego miejscu stoi Êwiàtynia zbudowana w stylu neoromaƒskim
w latach 50-tych ubiegłego wieku. W Êrodku znajduje si´ tablica poÊwi´cona pa-
mi´ci ˝ołnierzy Armii Krajowej VII Obwodu „Obro˝a”. 

nn  KAPLICA „˚ONA M¢˚OWI” 
Cmentarna kaplica wzniesiona w stylu klasycy-
stycznym to jeden z najciekawszych zabytków
Wieliszewa. Została zbudowana po Êmierci wła-
Êciciela dóbr Wieliszewa Tomasza Kamieƒskiego
herbu Âlepowron przez jego ˝on´ Mari´. Odre-
staurowano jà w 2015 roku, a na jej fasadzie wid-
nieje napis: „˚ona m´˝owi 1834”. 

WWAARRTTEE  OOBBEEJJRRZZEENNIIAA

Wieliszew idealny na wakacje

Zapora wodna w D´bem Rezerwat Wieliszewskie Ł´gi
zwany te˝ „Storczykowym Gajem”
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MONIKA SKRO¡SKA
amatorka biegania z grupy
Wybiegaj Siebie 
Pierwszy raz
pokonałam tras´
WTC nocà
na biegu
charytatywnym.
Była przera˝ajàca,
bo zostałam
sama z kole˝ankami. Nie
polubiłyÊmy si´! MyÊlałam, ˝e jak
b´dzie widno, to jakoÊ si´
przekonam, ale nie. Za ka˝dym
kolejnym razem, kiedy
próbowałam jà polubiç, było tylko
gorzej. Ale kobieta zmiennà jest
i coÊ mnie tam ciàgnie – mo˝e
jestem wilkiem z powiedzenia
„ciàgnie wilka do lasu”. Jak tylko
mamy mo˝liwoÊç, to p´dzimy
z m´˝em na ROWELOVE wypady
na WTC. On jedzie, ja biegn´.
Takie 1,5h w weekend dobrze
robi na odstresowanie si´
po zazwyczaj ci´˝kim tygodniu
pracy. Mog´ sobie w spokoju
poprzeklinaç i ponarzekaç,
a jednoczeÊnie cieszyç si´
zapachami lasu. Mam tylko
nadziej´, ˝e kiedyÊ uda si´ zrobiç
wielkie czyszczenie trasy WTC ze
Êmieci, które niestety pojawiajà

si´ w tym urokliwym miejscu jak
grzyby po deszczu.

KATARZYNA GREÂKIEWICZ
miłoÊniczka jeêdziectwa
W Gminie Wieliszew znajdujà si´
tereny, które sprzyjajà uprawianiu
jeêdziectwa. Ukwiecone łàki, lasy,
liczne jeziora i malowniczy brzeg
Narwi sprzyjà temu
fascynujàcemu sportowi. Nauk´
mo˝na rozpoczàç w jednym
z licznych oÊrodków jeêdzieckich.
Zaletà tej formy aktywnoÊci jest
to, ˝e nigdy nie jesteÊmy sami,
jest para jeêdziec i koƒ (lub grupa
jeêdziec+kilka koni), w której
wytwarzajà si´ wi´zi, jakich nie
ma nigdzie indziej. Natomiast
sukcesy okupione sà bardzo
ci´˝kà pracà i cieszà jak ˝aden
inny wysiłek.

ANDRZEJ GRAMANN 
rowerzysta Wieliszew Heron
Team
W gminie jest
cała sieç Êcie˝ek
łàczàcych tereny
powiatu
legionowskiego
z Warszawà,
wchodzàcych
w skład wojewódzkiej i krajowej,
a tak˝e mi´dzynarodowej sieci
tras rowerowych. Rowerami
górskimi, trekkingowymi mo˝na
jeêdziç wsz´dzie (Janówek,
Krubin, Sikory, Topolina,
Podd´bie, Kałuszyn, Łajski,
Wieliszew). Pi´kne trasy to jedyne
w swoim rodzaju łàki, uroczyska,
K´pa Kikolska nad Narwià
od miejscowoÊci Góra przez
Sikory, Topolin´, zapor´
w D´bem, Komornicy do mostu
w Zegrzu. Po drodze mo˝na
wykàpaç si´ na pla˝y
w Wieliszewie niedaleko
Wodociàgu Północnego. Dla
kolarzy MTB polecam WTC i lasy
w Komornicy, a na okres upałów
p´tl´ 10 – kilometrowà
od Podd´bia, przez Topolin´,
Kałuszyn, Skrzeszew (ul.
Olszankowa, Sosnowa, GoÊciniec,

Wczasowa, Słowackiego, Dolna,
Dojazdowa, KoÊcielna). Jest tam
sporo drzew, które dajà troch´
cienia potrzebnego
do odpoczynku. 

PATRYCJA BEREZNOWSKA
ultramaratonka
Tereny Gminy Wieliszew to teren
sprzyjajàcy biegaczom. Lasy, łàki,
widoki na jeziora i pi´knà Narew
zach´cajà do aktywnoÊci
na zewnàtrz. Wyznaczone Êcie˝ki
biegowe ułatwiajà odnalezienie
si´ na trasach goÊciom
z zewnàtrz. Dla mnie atrakcyjne
sà równie˝ liczne Êcie˝ki
rowerowe i trasy turystyczne.
Wcià˝ odkrywam jakieÊ pi´kne
Êcie˝ki i ciekawe miejsca.
Ostrzegam – bieganie tu wciàga!

DARIUSZ ÂWISTEK
biegacz, miłoÊnik
nordic-walking, Wieliszew
Heron Team
Nordic-walking
jest takà
dyscyplinà,
która dla
lepszego
komfortu jej
uprawiania
wymaga
podło˝a
mi´kkiego.
Wieliszew i jego okolice Êwietnie
si´ do tego nadajà. Z racji miejsca
zamieszkania mam dost´p
do dwóch tras, które bardzo
lubi´. Pierwsza to trasa leÊna,
bogata w górki, dzi´ki którym
mog´ wzmacniaç si´ siłowo.
Znajduje si´ za szklarniami w lesie
obok jeziora Kwietniówka.
Drugà jest marsz łàkami do wału
i tam w zale˝noÊci od sił i potrzeb
kilometrowych chodz´ w stron´
zapory w D´bem lub w stron´
Zegrza. Ta trasa daje mi
mo˝liwoÊç rozwijania mega
szybkich pr´dkoÊci jak
na spacerowicza z kijkami.

ooppiinniiee
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CChhaarraakktteerryyssttyycczznnyy  bbuuddyynneekk  GGmmiinnnneeggoo
CCeennttrruumm  KKuullttuurryy  ww ¸̧aajjsskkaacchh  nnaa ttrrwwaa∏∏ee
wwppiissaa∏∏  ssii´́  ww  ggmmiinnnnyy  kkrraajjoobbrraazz
–– ww ssttyycczznniiuu  mmiinn´́∏∏oo 1100  llaatt  oodd oottwwaarrcciiaa
tteeggoo  mmiieejjssccaa..  

Prowadzàcy placówk´ OÊrodek Kultury w Wieliszewie sta-
ra si´ dopasowywaç ofert´ zaj´ç i wydarzeƒ kulturalnych
do potrzeb naszej spo∏ecznoÊci. Najwi´kszym wyzwaniem
ostatniej dekady jest dynamiczny wzrost demograficzny
w Gminie Wieliszew – w marcu br. witaliÊmy 15-tysi´cz-
nego mieszkaƒca! – skutkujàcy rosnàcym zainteresowa-
niem ofertà kulturalnà. Nowy budynek staje si´ cz´sto po-
po∏udniami i wieczorami zbyt ciasny. By maksymalnie wy-
korzystaç jego powierzchni´ i sprostaç nowym wyzwaniom,
zaplanowano doposa˝enie placówki oraz podzielonà
na dwa etapy zmian´ uk∏adu funkcjonalnego pomieszczeƒ.
O zbli˝ajàcej si´ inwestycji, na którà uda∏o si´ pozyskaç
dofinansowanie z programu „Infrastruktura Domów Kul-
tury” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, rozma-
wiamy z dyrektorem Dariuszem Skrzydlewskim.

GW: W po∏owie maja podpisa∏ pan umow´ z Dyrektorem
Narodowego Centrum Kultury dot. realizacji zadania w ra-
mach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego „Infrastruktura domów kultury”. Czego dotyczy?
DS: Zadanie pod nazwà „Przebudowa pomieszczeƒ Gmin-
nego Centrum Kultury w ¸ajskach wraz z zakupem nie-
zb´dnego wyposa˝enia” jest odpowiedzià na rosnàce po-
trzeby spo∏ecznoÊci naszej Gminy. Celem programu
MKiDN jest zapewnienie optymalnych warunków dla dzia-
∏alnoÊci domów i oÊrodków kultury w zakresie edukacji
i animacji kulturalnej, co odbywa si´ poprzez moderniza-
cj´ i rozbudow´ ich infrastruktury. Ca∏a inwestycja to
koszt 164 tys. z∏, w ramach dofinansowania Ministerstwo
pokrywa 120 tys. z∏ z tej sumy, zaÊ wk∏ad w∏asny zapew-
nia dotacja celowa Gminy Wieliszew. Cieszymy si´, tym bar-
dziej ˝e by∏ to nasz pierwszy wniosek z∏o˝ony w ramach
tego programu.

GW: Jakie pomieszczenia zostanà przebudowane?
DS: Prace zmieniajàce dotychczasowe funkcje pomieszczeƒ
obejmà adaptacj´ obecnie niewykorzystywanej „kawiaren-
ki” na cele biurowo-administracyjne. Pozwoli to z jednej
strony podnieÊç standard pracy pracowników biura, jak
i warunki obs∏ugi u˝ytkowników placówki. Oddzielimy stre-
f´ biurowà i zaplecze administracyjne od strefy naszych
u˝ytkowników, w tym kasy – ta zgodnie z wymogami b´-
dzie pomieszczeniem wydzielonym i odpowiednio zabez-
pieczonym. Nowe biuro b´dzie przy tym dostosowane
do obecnej sytuacji panujàcej w Polsce i na Êwiecie.

GW: Ma Pan na myÊli pandemi´ COVID-19?
DS: Dok∏adnie – biuro b´dzie tak zorganizowane, by spe∏-
nia∏o obowiàzujàce wytyczne sanitarno-epidemiologiczne.
W strefie obs∏ugi pojawià si´ przeszklenia, a tak˝e wydzie-
lone miejsce, by nasi u˝ytkownicy i goÊcie mogli w spoko-
ju wype∏niç dokumenty czy zasi´gnàç informacji. Dotych-
czas te strefy kolidowa∏y ze sobà, ze szkodà tak dla pracow-
ników, jak i u˝ytkowników. W warunkach epidemii taka
obs∏uga by∏aby zresztà niemo˝liwa. Dodatkowym atutem
przeprowadzki b´dzie równie˝ to, ˝e strefa obs∏ugi znajdzie
si´ blisko wejÊcia do budynku, bezpoÊrednio przy holu.

GW: Co ze zwolnionymi przez biuro pomieszczeniami?
DS: To dwa pomieszczenia, które zostanà zaadaptowane
na pracowni´ muzycznà, a w za∏o˝eniu jedno z nich b´dzie
w przysz∏oÊci pe∏ni∏o funkcj´ ma∏ego studia nagraƒ.W no-
wym lokum znajdà miejsce sekcje pianina/fortepianu, per-
kusji, gitary, zaj´cia wokalne, chór, zespó∏ muzyczny. Do tej
pory sekcje te tu∏a∏y si´ nieco po kilku salach.

GW: W nazwie zadania pojawia si´ równie˝ s∏owo „wypo-
sa˝enie” …
DS: Dotacja Ministra obejmuje zakup zarówno sprz´tu biu-
rowego, jak i elementów nag∏oÊnienia, instrumentów mu-

zycznych i akcesoriów. Przypomn´, ˝e dzia∏amy w obecnym
budynku ponad 10 lat, a czeÊç sprz´tu, z którego korzysta
nie tylko GCK, ale równie˝ ca∏a spo∏ecznoÊç gminna, liczy
sobie lat jeszcze wi´cej. Pojawià si´ zarówno nowe instru-
menty muzyczne dla naszych sekcji (gitary, elementy per-
kusji oraz instrumenty klawiszowe), jak i mikrofony, ko-
lumny g∏oÊnikowe, miksery audio czy choçby panele aku-
styczne do pracowni muzycznej. Zakupy inwestycyjne, bo
tak nale˝y rozumieç realizacj´ tej cz´Êç zadania, obejmà
równie˝ zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem
dla pracowników OÊrodka oraz sprz´t fotograficzny i ka-
mer´ cyfrowà do rejestrowania naszych wydarzeƒ. Podsu-
mowujàc – wszystko to, co pozwoli podnieÊç zarówno stan-
dard naszej pracy, jak i Êwiadczonych na rzecz mieszkaƒ-
ców us∏ug. Ta inwestycja przys∏u˝y si´ ca∏ej Gminie
Wieliszew.

GW: WspominaliÊmy o dwóch etapach tej inwestycji.
DS: Inwestycja, o której rozmawiamy, jest zadaniem jed-
norocznym – decydujà o tym kwestie finansowe i ∏atwoÊç
realizacji w okresie rocznym. Jeszcze w tym roku przymie-
rzamy si´ do z∏o˝enia kolejnego wniosku w ramach pro-
gramu „Infrastruktura Domów Kultury” Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego na zadanie realizowane w ro-
ku 2021. B´dzie on dotyczy∏ przebudowy I pi´tra budynku
– marzà nam si´ wi´ksze i lepiej przystosowane pracow-
nie modelarska i plastyczno-ceramiczna (z w´z∏em sanitar-
nym), bowiem te sekcje cieszà si´ najwi´kszym zaintere-
sowaniem. Co dodatkowo wa˝ne, powi´kszenie sal umo˝-
liwi równie˝ prowadzenie zaj´ç grupowych w tzw. rygorze
sanitarnym, zapewniajàc odpowiednie odleg∏oÊci mi´dzy
uczestnikami. Chcemy te˝ wnioskowaç o zakup kolejne-
go wyposa˝enia – zarówno do przebudowywanych pracow-
ni, jak i do studia nagraƒ.To jednak na razie sfera planów.

GW: Podobnie jak w przypadku placówek szkolnych roz-
pocz´cie prac remontowych zbiega si´ z okresem wakacji.
Jak d∏ugo potrwajà prace?
DS: ̧ àczy si´ równie˝ z trwajàcym czasem epidemii, co po-
zwala nam wykorzystaç ten wydawa∏oby si´ zmarnowany
czas – o dziwo – po˝ytecznie.W czerwcu wznowiliÊmy cz´Êç
zaj´ç. W rygorze sanitarnym prowadzone sà zaj´cia indy-
widualne, korzystaç mo˝na równie˝ z boiska wielofunkcyj-
nego na zewnàtrz. Zakup wyposa˝enia jest ju˝ finalizowa-
ny. Z uwagi na prowadzone w budynku prace od lipca za-
mykamy placówk´ dla u˝ytkowników. Prace remontowe
potrwajà oko∏o miesiàca, w sierpniu przyjdzie czas
na przenosiny biura oraz adaptacj´ pracowni muzycznej.
JeÊli pozwoli na to sytuacja w kraju i na Êwiecie – zapro-
simy naszych u˝ytkowników z poczàtkiem wrzeÊnia!

GW: Dzi´kujemy za rozmow´ i trzymamy kciuki za powrót
we wrzeÊniu! 

nn

Dofinansowano ze Êrodków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzàcych z Funduszu
Promocji Kultury
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Rusza inwestycja w GCK KULTURALNE WAKACJE
Rzym, rok 2002.Wystàpienie m∏odej archeolo˝ki Clary Tan-
nenberg podczas wielkiego kongresu archeologicznego
wzbudza konsternacj´ i niepokój szacownego grona profe-
sorów. Og∏asza ona Êwiatu odkrycie na terenie dzisiejszego
Iraku glinianych tabliczek – swoistej Glinianej Biblii – któ-
rych tekst mia∏ podyktowaç biblijny patriarcha, Abraham.
„Wiele lat temu, przed pó∏wieczem, mój dziadek, który
uczestniczy∏ w pracach archeologicznych nieopodal Chara-
nu, znalaz∏ studni´ zbudowanà z kawa∏ków tabliczek.Tabli-
czek by∏o bardzo du˝o, ale dwie ró˝ni∏y si´ od pozosta∏ych.
W g∏osie Clary pobrzmiewa∏o wzruszenie. Za chwil´ mia∏a
ods∏oniç przed s∏uchaczami cel swojego ˝ycia, coÊ, o czym
nie przestawa∏a Êniç, dlaczego zosta∏a archeologiem, co by-
∏o dla niej wa˝niejsze ni˝ wszystko i wszyscy… – Przez po-
nad szeÊçdziesiàt lat – ciàgn´∏a – mój dziadek przechowy-
wa∏ te dwie tabliczki, na których zapisano opowieÊç Abra-
hama o tym, w jaki sposób powsta∏ Êwiat i inne opowieÊci
o Bogu, który wszystko mo˝e i wszystko widzi. Czy zdajà so-
bie paƒstwo spraw´ z tego, co to oznacza? Przez lata szuka-
liÊmy pozosta∏ych tabliczek. Nie znaleêliÊmy jednak ani jed-
nej. Przed paroma miesiàcami amerykaƒskie samoloty la-
tajàce nad Irakiem donios∏y o tym, ˝e zosta∏y zaatakowane
pociskami z ziemi, na co odpowiedzia∏y zrzucaniem bomb.
Otó˝ na bombardowanym obszarze, mi´dzy Basrà a starym
Ur, w wiosce o nazwie Safran, lej po bombie ods∏oni∏ pozo-
sta∏oÊci budowli oraz muru. ZnaleêliÊmy tam pozosta∏oÊci ko-
lejnych tabliczek...”

Znalezisko takie by∏oby sensacjà na skal´ Êwiatowà i prze-
∏omem w historii i archeologii, a tak˝e namacalnym dowo-
dem na historycznà prawdziwoÊç s∏ów zawartych w Starym
Testamencie. Abraham, pierwotnie zwany Abramem, by∏
pierwszym z biblijnych patriarchów, praojcem narodu ̋ ydow-
skiego. ˚y∏ prawdopodobnie we wczesnym okresie II tysiàc-
lecia p.n.e. Z woli Boga mia∏ poprowadziç swój lud z Mezo-
potamii do Palestyny.Albowiem przodkowie narodu ̋ ydow-
skiego, czyli Abram wraz z plemieniem, nie pochodzili
z terenów dzisiejszego Izraela, ale mieszkali w pobli˝u sta-
ro˝ytnego miasta zwanego Ur chaldejskim, po∏o˝onego w po-
bli˝u Zatoki Perskiej. Do dziÊ nie rozwiàzano zagadki, jak
plemi´ Abrama osiàgn´∏o wiar´ w jednego Boga, b´dàc oto-
czone przez ludy wyznajàce wielobóstwo. Stary Testament
podaje, ˝e sta∏o si´ tak, gdy˝ Bóg objawi∏ si´ Abramowi i po-
leci∏ mu opuszczenie Ur. Abram pos∏ucha∏ swojego Pana
i uda∏ si´ w drog´, a w zamian sta∏ si´ Abrahamem, ojcem
narodów, za∏o˝ycielem dynastii królewskiej, dzi´ki czemu pa-
mi´tamy o nim po dziÊ dzieƒ.

Czy rzeczywiÊcie istniejà jakieÊ gliniane tabliczki podyk-
towane blisko 4 tysiàce lat temu przez patriarch´ Abraha-
ma? Nie wiadomo. Nikt nie wie, jakie znaleziska wcià˝ ocze-
kujà na odkrycie na terenach Bliskiego Wschodu. Sta∏y si´
one natomiast g∏ównym motywem ksià˝ki Julii Navarro „Gli-
niana Biblia”. Julia Navarro to urodzona w 1953 roku w Ma-
drycie pisarka i dziennikarka. Jest jednà z najpopularniej-
szych wspó∏czesnych pisarek hiszpaƒskich. Wspó∏pracowa-
∏a z licznymi czasopismami, prowadzi∏a programy dyskusyjne
w radiu i telewizji, pracowa∏a tak˝e jako analityk politycz-
ny. Interesuje si´ historià.W 2004 roku opublikowa∏a pierw-
szà powieÊç, thriller historyczny „Bractwo Êwi´tego ca∏unu”.
Ksià˝ka z miejsca sta∏a si´ bestsellerem, osiàgajàc bezpre-
cedensowy sukces i utrzymujàc si´ przez kilka miesi´cy
na pierwszych miejscach list sprzeda˝y zarówno w kraju, jak
i zagranicà. „Bractwo Êwi´tego ca∏unu” oraz dwie kolejne
powieÊci pisarki – „Gliniana Biblia” i „Krew niewinnych”,
sprzeda∏y si´ na ca∏ym Êwiecie w liczbie ponad 2,5 miliona
egzemplarzy i doczeka∏y si´ publikacji w 30 krajach Êwia-
ta.

„Gliniana Biblia” to porywajàca powieÊç, trzymajàca w na-
pi´ciu i pe∏na niespodziewanych zwrotów akcji. Czytelnik
kibicuje Clarze Tannenberg w jej walce o rozpocz´cie wy-
kopalisk archeologicznych i podczas poszukiwaƒ. Ale wraz
z biegiem opowieÊci wychodzà na jaw kolejne mroczne se-
krety, zwiàzane zw∏aszcza z dziadkiem g∏ównej bohaterki,
który okazuje si´ byç ukrywajàcym si´ nazistowskim zbrod-
niarzem, który na Bliskim Wschodzie znalaz∏ dobre miejsce
do robienia szemranych interesów. Goràco polecam!

nn  Piotr K.
Julia Navarro, „Gliniana Biblia”, Wyd. Albatros, Warszawa 2006
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GGlliinniiaannaa  BBiibblliiaa
GGCCKK  ww cczzeerrwwccuu……

1 czerwca przywrócono cz´Êç dzia∏alnoÊci kulturalnej pro-
wadzonej w budynku Gminnego Centrum Kultury w ¸aj-
skach. Ponowne otwarcie placówki dla u˝ytkowników i jej
funkcjonowanie obostrzone jest spe∏nieniem rygorystycz-
nych wymogów sanitarnych, stàd dotyczy∏o zaj´ç indywi-
dualnych oraz zaj´ç prowadzonych na wolnym powietrzu
(boisko wielofunkcyjne). Dzia∏ania by∏y dostosowane
do Wytycznych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go w sprawie funkcjonowania domów, centrów i oÊrodków
kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Zgodnie
z zaleceniami MKiDN OÊrodek Kultury w Wieliszewie kon-
centruje pozosta∏à aktywnoÊç kulturalnà na dzia∏aniach
on-line, rozpoczynajàc jednoczeÊnie przystosowywanie bu-
dynku do u˝ytkowania w nowych realiach, co zbiega si´
z wakacyjnymi pracami remontowymi.

……ii ww wwaakkaaccjjee
Od lipca do koƒca sierpnia budynek GCK w ¸ajskach b´-
dzie zamkni´ty dla u˝ytkowników. Pracy nie przerywa biu-
ro OÊrodka, z którym b´dzie mo˝na si´ kontaktowaç tele-
fonicznie (22 782 20 02, kom. 539 304 536) i mailowo (kul-
tura@wieliszew.pl) od poniedzia∏ku do piàtku w godz. 8-16.
W tych godzinach dost´pne b´dzie równie˝ boisko wielo-
funkcyjne przy GCK, z którego korzystanie mo˝liwe jest
po wczeÊniejszym zg∏oszeniu telefonicznym!

BBiibblliiootteekkii
W wakacje znajdujemy wi´cej czasu na czytanie ksià˝ek.
Tylko od poczàtku 2020 r. biblioteki publiczne Gminy Wie-
liszew wzbogaci∏y si´ niemal o 400 nowych pozycji, a wÊród
nich ksià˝ki dla s∏abo widzàcych oraz audiobooki. Zach´-
camy do korzystania z drugiego najwi´kszego ksi´gozbio-

ru w powiecie legionowskim – w tym nr. Gazety Wieliszew-
skiej znajdà Paƒstwo wybór nowoÊci polecanych na czas
wakacji.

WWaakkaaccyyjjnnee  ggooddzz..  pprraaccyy  nnaasszzyycchh  ppllaaccóówweekk::
• Janówek: pon. 7.30–11.30, wt. 9.30–17.30, Êr. nieczynne,

czw. 11.30–15.30, pt. 7.30–11.30 (biblioteka nieczyn-
na 22–31 lipca)

• Micha∏ów-Reginów: pon. 15–19, wt: 14–18, Êr., czw.
i pt. 13–17

• Skrzeszew: pon. 13–18, wt. i czw. 12–17, Êr. nieczynne,
pt. 9–14 (biblioteka nieczynna 27 lipca–27 sierpnia)

• Wieliszew: pon. 10-17.30, wt. nieczynne, Êr.–czw. 11–18.30,
pt. 9–16.30 (biblioteka nieczynna 6–24 lipca)

BBeezz  wwyyjjaazzddóóww
Z przykroÊcià informujemy, ˝e organizowane od ponad de-
kady i cieszàce si´ nieustannà popularnoÊcià „Wakacje
z Kulturà” w tym roku nie odb´dà si´. Przyj´ta przez nas
formu∏a jednodniowych wyjazdów do miejsc popularnych
i ucz´szczanych takich jak parki rozrywki, sale zabaw, ki-
na, teatry, baseny, etc. jest w obecnej sytuacji jednà z naj-
bardziej ryzykownych. Mamy jednak nadziej´, ˝e spotka-
my si´ z uczestnikami naszych wyjazdów ju˝ w najbli˝sze
ferie zimowe! By nie skazywaç dzieci i m∏odzie˝y na sp´-
dzanie wakacji w czterech Êcianach, zach´camy rodziców
do organizowania indywidualnych wycieczek w miejsca
mniej popularne – to Êwietna okazja, by odkryç przed m∏o-
dymi mieszkaƒcami Gminy Wieliszew nasze lasy, ∏àki, te-
reny zielone. Korzystajmy z atrakcji i szlaków turystycznych
obecnych na terenie naszej Gminy, których opis znajdà Paƒ-
stwo w tym wydaniu Gazety Wieliszewskiej („Wieliszew
idealny na wakacje”, str. 8–9).

nn OKW
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Panorama Wieliszewa, 
obraz Ewy Gronowskiej-Fronczak

ZZaacczzaarroowwaannyy
FFoorrtteeppiiaann  OONN--LLIINNEE
W czerwcu OÊrodek Kultury w Wieliszewie zapro-
si∏ do udzia∏u w wyjàtkowej edycji Ogólnopolskie-
go Konkursu Pianistycznego „Zaczarowany Forte-
pian”, który po raz pierwszy odby∏ si´ w formule
on-line. W 7. edycji adresowanego do m∏odych pia-
nistów nieucz´szczajàcych do szkó∏ muzycznych
i nieb´dàcych ich absolwentami konkursu wzi´∏o
udzia∏ 28 wykonawców. 
Tegoroczna edycja w formule on-line, by∏a odpowiedzià na po-
trzeb´ rywalizacji konkursowej w warunkach trwajàcej epi-
demii. T´ form´ rywalizacji doceni∏o równie˝ jury tegorocz-
nej edycji, w którym zasiedli dobrze znani z poprzednich kon-
kursów Aleksandra Kowalik Burdzy i Rafa∏ Odrobina. Jury
przy ocenie uwzgl´dni∏o fakt, ˝e – w przeciwieƒstwie
do standardowego przebiegu konkursu – uczestnicy grali
na wielu ró˝nych instrumentach. Wzi´to równie˝ pod uwa-
g´ ró˝nic´ w jakoÊci zapisu audio, który jest inny dla ka˝de-
go sprz´tu utrwalajàcego. – SpoÊród szeregu niedogodnoÊci
zapewne jedynà okolicznoÊcià dzia∏ajàcà na korzyÊç uczest-
ników by∏o to, ˝e mogli oni graç na swoich w∏asnych (lub szkol-
nych) instrumentach oraz w komfortowych warunkach – nie
musieli wykazaç si´ umiej´tnoÊcià opanowania nowego in-
strumentu oraz zmierzyç si´ ze stresem publicznego wyst´-
pu – podsumowywali zmagania Jurorzy. – To z kolei, w po∏à-
czeniu z teoretycznie nieskoƒczonà mo˝liwoÊcià nagrywania
najlepszych wersji utworu, pozwoli∏o przyjàç tez´, ˝e uczest-
nicy pokazali sto procent swych mo˝liwoÊci.

WWyynniikkii::
• I kat. (do 9 roku ˝ycia):
1. Jan Bardadyn (W´growski OÊrodek Kultury, nauczyciel

Maja Rumocka)
1. Lena Serafiƒska (W´growski OÊrodek Kultury, nauczyciel:

Maja Rumocka)
2. Lena Kijuk (Legionowo, nauczyciel Marzena Pietkiewicz)
2. Natasza ¸ozowska (Wegrów, nauczyciel: Maja Rumocka)
3. Ilia Piotrowski (Centrum Kultury i Czytelnictwa w Seroc-

ku, nauczyciel Marzena Pietkiewicz)
Wyró˝nienie – Zofia Nazaruk (Lublin, nauczyciel Magdale-
na Litwin)
• II kat. (10–13 lat):
1. Anna Piotrowska (W´growski OÊrodek Kultury, nauczy-

ciel: Maja Rumocka)
2. Weronika Grabowska (Warszawa, nauczyciel Dymitr Ro-

maszko)
3. Lena ¸ozowska (W´grów, nauczyciel: Maja Rumocka)
Wyró˝nienia: Zuzanna Adamowicz (Akademia Sztuk Scenicz-
nych i Estradowych w Warszawie, nauczyciel Ludwika Szy-
maƒska), Maria Grodzka (OÊrodek Kultury w Wieliszewie,
nauczyciel: Katarzyna Ignaciuk)
• III kat.(14–17 lat):
1. Anna Wojciechowska (Wólka Radzymiƒska, nauczyciel

Marzena Pietkiewicz)
2. Weronika Schab (Warszawa, nauczyciel Dymitr Romasz-

ko)
3. Katarzyna Kornel (Akademia Sztuk Scenicznych i Estra-

dowych w Warszawie, nauczyciel Ludwika Szymaƒska)
• IV kat. (powy˝ej 18. roku ˝ycia):
1. Julia Laube (OÊrodek Kultury w Wieliszewie, nauczyciel:

Katarzyna Ignaciuk)
2. Wiktoria Sochocka (OÊrodek Kultury w Wieliszewie, na-

uczyciel: Katarzyna Ignaciuk) nn OKW

Termin dostarczenia prac 
do koƒca sierpnia 2020 r.
WW AA KK AA CC YY JJ NN YY   KK OO NN KK UU RR SS
PP LL AA SS TT YY CC ZZ NN YY

„WIELISZEWSKI LANDSZAFT” 
Na proÊb´ naszych lokalnych artystów
wydłu˝amy czas konkursu na okres wakacji. To
doskonała pora, by na łonie przyrody
zrealizowaç malarski plener czy te˝ przenieÊç
na papier, płótno, inny noÊnik Wasze
wspomnienia z poszczególnych pór roku.
Pami´tajcie, ˝e elementem krajobrazu naszej
gminy jest zarówno przyroda, architektura
i b´dàce ich połàczeniem charakterystyczne
panoramy, ale i Wasze najbli˝sze otoczenie
– uliczka, droga do szkoły/pracy czy sklepu,
trasa porannych spacerów z psem i treningów,

KREATYWNE WAKACJE Z OKW
W serwisie facebook.com/okwieliszew
i na kanale „OK Wieliszew” na youtube.pl 

Zach´camy do inspirowania si´ ka˝dym
z dost´pnych odcinków: 
• Plastyczne inspiracje z Joannà Szymaƒskà-

Wajer (10 odcinków)
• Taƒcowanie na ekranie – daj si´ roztaƒczyç

z Karinà Warnel (10 odcinków)

okolice Waszych domostw. Na prace, do których dołàczamy równie˝ fotografi´
przeniesionego „na płótno” widoku (nie musi byç Waszego autorstwa i nie podlega
ocenie), czekamy do koƒca wakacji! 

Joanna
Szymaƒska-

Wajer

Karina Warnel

Anna Piotrowska
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Po˝egnanie Pani Aliny Słupeckiej

GMINNE INWESTYCJE

ZZyysskk  ii ssttrraattaa,,  ss∏∏oowwaa  oobbeeccnniiee
zzaaww∏∏aasszzcczzoonnee  pprrzzeezz  ttwwaarrddàà  ii bbaarrddzzoo
mmiieerrzzaallnnàà  ddzziieeddzziinn´́  nnaasszzeeggoo  ˝̋yycciiaa
–– eekkoonnoommii´́..  KKttooÊÊ  sspprraawwddzzaa  ssttaann  kkoonnttaa,,
kkttooÊÊ  iinnnnyy  ooggllààddaa  nnoottoowwaanniiaa  nnaa ggiiee∏∏ddzziiee,,
sszzuukkaajjààcc  zziieelloonneeggoo  kkoolloorruu  ddaajjààcceeggoo
nnaaddzziieejj´́  nnaa zzyysskk  lluubb  zz oobbaawwàà  ssppooggllààddaa
nnaa cczzeerrwwoonnee  lliicczzbbyy  ssppaaddkkóóww..  

Akcje, fundusze inwestycyjne, waluty…strata i zysk, zysk
albo strata.

Ale czym to jest przy obecnej stracie, z jakà musimy si´
zmierzyç, stratà bezpowrotnà, pozostawiajàcà po sobie nie
tylko morze ∏ez, ale poczucie pozbawienia tego Êwiata wy-
jàtkowej wartoÊci.

Taki autentyczny ludzki bilans zysku i straty robimy w mo-
mencie dla nas wszystkich bardzo trudnym. Z wielkim bó-
lem jesteÊmy tu, aby po˝egnaç cz∏owieka wyjàtkowego: ˝o-
n´, matk´, siostr´, cioci´, przyjació∏k´, kole˝ank´, mento-
ra, wspania∏ego urz´dnika, samorzàdowca i najlepszego
sàsiada. My wszyscy mieliÊmy ten zaszczyt spotkaç na swo-
jej drodze Panià Alin´ S∏upeckà, dla jednych Panià Al´ dla
innych – Alusi´, Alin´, Alk´. DziÊ z poczuciem wyjàtkowej
straty chcemy byç razem z nià w tej ostatniej drodze. Je-
steÊmy razem z nià, gdy˝ by∏a jednà z takich osób, które ni-
gdy nie przesta∏y i nie przestanà byç dla nas wa˝ne. I tak
mocno jak kochaliÊmy, tak bardzo teraz jà op∏akujemy...

Ka˝dy z Nas móg∏by opowiedzieç wyjàtkowà histori´ z Jej
udzia∏em, o tym jak blisko z nià by∏, jak wspania∏à by∏a oso-
bà i razem stworzylibyÊmy wspania∏y pami´tnik z ˝ycia na-
szej nieod˝a∏owanej Pani Ali. Zasadnicza, uÊmiechni´ta,
skrupulatna, zaanga˝owana, kochajàca, szanujàca innych,
bardzo oddana pracy.

Pracy tej najcenniejszej, czyli dla innych, w s∏u˝bie pu-
blicznej. Przysz∏a do pracy w Urz´dzie Gminy Skrzeszew
(a póêniej Wieliszew) w 1986 roku i przez prawie 34 lata
by∏a Êwiadkiem i uczestnikiem spraw wielkich.

Uczestniczy∏a w kszta∏towaniu si´ nowej samorzàdowej
administracji gminnej i finalnie sta∏a si´ filarem jednego
z najwa˝niejszych referatów w ka˝dej wspólnocie – archi-
tekturze. By∏a tam szczególnie odpowiedzialna z kolejny-
mi kierownikami referatu, wójtami i radnymi za planowa-
nie przestrzenne, za kreowanie rozwoju gminy, która z ma-
∏ej wiejskiej wspólnoty daleko od szosy sta∏a si´ jednym
z najdynamiczniej rozwijajàcych si´ miejsc pod Warszawà.

Rok 2020 to jubileusz odrodzonego samorzàdu gminne-
go. Wi´kszoÊç z nas kojarzy samorzàd z wójtami, radnymi,
so∏tysami, ale to wszystko co jest sukcesem osób z pierw-
szego szeregu, podparte jest tytanicznà wr´cz pracà takich
wyjàtkowych ludzi jak Pani Ala S∏upecka. Dlatego pami´-
tajcie o niej równie˝, patrzàc na nowe osiedla, szko∏y i przed-
szkola, na drogi, chodniki i oÊwietlenia. Pami´tajmy, ˝e to
równie˝ dzi´ki jej zaanga˝owaniu gmina staje si´ bogatsza
o tysiàce nowych wyjàtkowych mieszkaƒców. Sukces naszej
gminy ma równie˝ twarz uÊmiechni´tej Pani Ali.

By∏a cierpliwa, skrupulatna, pilnowa∏a procedur w gmi-
nie i nadzorze wojewódzkim. Plany przygotowane przy jej
udziale i uchwalane przez kolejne pokolenia radnych po-
zwoli∏y na obecny rozwój naszej wspólnoty. Przez te 3 de-
kady pracy w urz´dzie, który sta∏ si´ jej drugim domem, da-
∏a si´ poznaç jako wyjàtkowa przyjació∏ka i kole˝anka, ale
te˝ jako wychowawczyni i opiekun m∏odszych kolegów. Pa-
ni Ala by∏a i dla mnie takim w∏aÊnie wychowawcà i cz´Êcià
mojej historii. W mojej opowieÊci zawar∏bym niepoliczal-
ne korzyÊci jakie otrzyma∏em od tej wspania∏ej kobiety – do-
brà rad´, pocieszenie, podpowiedzi. Jej bezinteresow-
na pomoc poczàtkujàcemu urz´dnikowi okaza∏a si´ dla mnie
wr´cz zbawienna i budujàca zw∏aszcza w pierwszych latach
mojej pracy. Jej wsparcie w momentach trudnych sprawi-
∏o, ˝e zosta∏em, kim zosta∏em, majàc ca∏y czas w pami´ci
jej humor, pouczajàce rozmowy i propozycje uspokajajàcej
„meliski”.

Wspiera∏a dobrà radà swoje kole˝anki i kolegów z refe-
ratu i urz´du, pokazujàc cz´sto rozwiàzania problemów
prawnych i administracyjnych, na które nie wpadali urz´d-

nicy wy˝szych szczebli albo przedstawiciele firm planistycz-
nych. Ale nigdy nie obnosi∏a si´ z poczuciem, ˝e wie wi´-
cej, ˝e mia∏a racj´.

Dla swoich rówieÊnic z pracy – Paƒ Marysi, Janeczki, Ja-
dzi, Teresek, Hani – by∏a jak bliska rodzina, wr´cz siostra,
a dla nas troch´ m∏odszych sta˝em by∏a jak najwspanial-
sza ciocia. Potrafiàca po˝artowaç, wymagaç zaanga˝owania,
ale zawsze szukajàca rozwiàzaƒ. Mog´ wr´cz powiedzieç, ˝e
potrafi∏a w czasie najwi´kszego sztormu politycznych dys-
kusji, trudnych rozmów z mieszkaƒcami negujàcymi choç-
by szerokoÊç dróg sprawiç, ˝e ten gminny okr´t wyp∏ywa∏
na spokojne wody. Wielu wraca∏o po jakimÊ czasie do niej
dzi´kujàc i przyznajàc, ˝e mia∏a racj´ i im pomog∏a. Nigdy
na to nie czeka∏a…

Gdy by∏o potrzebne, potrafi∏a byç najlepszym doradcà ra-
tujàcym zdrowie, dobre relacje… osobà przynoszàcà wspar-
cie dla ka˝dego potrzebujàcego.

Nigdy jednak nie szuka∏a dla siebie za to wszystko pokla-
sku, wielkiego uznania, nawet podzi´kowania przed przej-
Êciem na emerytur´ by∏y dla niej deprymujàce.

Wyjàtkowa, skromna osoba z naturalnà umiej´tnoÊcià czy-
nienia dobra.

I teraz kiedy w g∏owach ka˝dego z nas powstaje kolejny
rozdzia∏ o spotkaniu w swojej w´drówce Pani Ali, uÊwiada-
miamy sobie, z jak wielkà niepowetowanà stratà dane jest
nam si´ zmierzyç. Stratà, która spad∏a jak grom na nas
wszystkich i wcià˝ trudno jà nie tyle akceptowaç, ale po pro-
stu w nià uwierzyç.

Wielka to strata przede wszystkim dla rodziny, ale tak˝e
dla nas wszystkich i wszyscy powinniÊmy przyjàç na siebie
pewnà doz´ odpowiedzialnoÊci za kontynuowanie jej dzie-
∏a – w pomocy innym, wspierania drugiego cz∏owieka w po-
trzebie, dawaniu szans kolejnym pokoleniom.

Kochani Paƒstwo, na odejÊcie bliskich nie mo˝na si´ przy-
gotowaç. Âmierç zawsze jest nie na miejscu i zawsze nie
w por´ – zbyt szybko, zbyt wczeÊnie, zbyt nagle. I choç to
moment nieuchronny, nieodwracalny, to mimo wszystko mo-
˝emy, a wr´cz musimy robiç wszystko, by pami´ç o Pani Ali
trwa∏a na d∏ugo, by tak by∏o, jak napisa∏a Wis∏awa Szym-
borska: „Umar∏ych wiecznoÊç dotàd trwa, dokàd pami´cià
im si´ p∏aci”. I jestem przekonany, ˝e to wszyscy jesteÊmy
naszej Ali winni, tak niewiele za ten wyjàtkowo cenny dar,
jaki nam da∏a – swoje dobre serce, swojà przyjaêƒ, swoje
dobre s∏owa, mi∏oÊç i wsparcie.

Pami´tajcie równie˝, i˝ „Prawdziwymi przyjació∏mi sà ci,
którzy nigdy nie opuszczajà naszego serca, nawet jeÊli
na chwil´ zniknà z naszego ̋ ycia. … Nawet jeÊli umrà, w na-
szych sercach na zawsze pozostanà ˝ywi.”

Droga pogrà˝ona w ˝alu Rodzino, prosz´ przyjàç moje,
bli˝szych i dalszych Waszych przyjació∏ wyrazy wspó∏czucia
i deklaracje wsparcia i pomocy. Chcemy choç w ten sposób
oddaç czeÊç pami´ci Osoby, która nauczy∏a wielu z nas, jak
nie byç oboj´tnym na problemy innych, jak bezinteresow-
nie pomagaç, jak byç po prostu wspania∏ym cz∏owiekiem.
Dziedzictwo ˝ycia Pani Ali nie zostanie zapomniane.

Kochana Pani Alu, dzi´kuj´ za wszystko, co dla mnie zro-
bi∏aÊ, ˝e pomog∏aÊ mi wtedy, gdy pomocy potrzebowa∏em,
˝e rozwiàzywa∏aÊ problemy teoretycznie nierozwiàzywalne
i uczyni∏aÊ mi ten zaszczyt, ˝e mog∏em z Tobà wspó∏praco-
waç i byç twoim uczniem. Przepraszam za wszystko, za co
przeprosiç nie zdà˝y∏em.

W imieniu swoim, wszystkich by∏ych i obecnych samorzà-
dowców, kolegów i kole˝anek z pracy i wszystkich mieszkaƒ-
ców dzi´kuj´ za Twoje za wspania∏e zaanga˝owane ˝ycie
zmieniajàce ten Êwiat na lepszy.

Spoczywaj w Pokoju!
nn Paweł Kownacki

Wójt Gminy Wieliszew

***

„WiadomoÊç o odejÊciu Pani Aliny S∏upeckiej sprawi∏a nam
ogromny smutek. Pani Ala by∏a wybitnym i cenionym przez
wspó∏pracowników i mieszkaƒców gminy specjalistà.
Do wielu Jej osiàgni´ç nale˝y przeprowadzenie ponad stu
kompleksowych procedur, dotyczàcych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. My, planiÊci z naszego
referatu, zawsze mogliÊmy liczyç na jej wsparcie w rozwià-
zywaniu trudnych zagadnieƒ prawnych i planistycznych. Za-
wsze s∏u˝y∏a pomocà i dobrà radà. Obdarowywa∏a nas ser-
decznym uÊmiechem. ObecnoÊç Pani Ali dodawa∏a wszyst-
kim pozytywnej energii i motywacji do dzia∏ania.”

nn Martyna Włodarczyk 
p.o. Kierownika Referatu Gospodarki 

Przestrzennej, Geodezji i NieruchomoÊci

G∏´bokie  wyrazy ˝alu 

i  wspó∏czucia dla

RRooddzziinnyy

z powodu Êmierci

AALLIINNYY  SS¸̧UUPPEECCKKIIEEJJ

s k ∏ a d a j à

Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki, 

Przewodniczàcy Rady Gminy Marcin Fabisiak, 

Radni Gminy Wieliszew 

oraz wspó∏pracownicy i przyjaciele z Urz´du Gminy

i jednostek organizacyjnych

kondolencje

áááááá SSaallaa  ggiimmnnaassttyycczznnaa  pprrzzyy  SSzzkkoollee  PPooddssttaawwoowweejj  ww  ŁŁaajjsskkaacchh

Coraz wyraêniejszych kszta∏tów nabiera budowa obiektu
sportowego przy Szkole Podstawowej im. Stanis∏awa
Moniuszki w ¸ajskach.

Koszt inwestycji wynosi 7,2 mln z∏, a wykonaniem prac
zajmuje si´ firma Arcus Technologie Sp. z o.o z
Celestynowa. nn

Dobieg∏a koƒca budowa parkingu dla samochodów i rowerów
przy stacji PKP Micha∏ów-Reginów. Na koniec czerwca br. plano-
wane jest równie˝ oddanie do u˝ytku parkingu „Parkuj i Jedê”
przy stacji PKP Wieliszew. Poza miejscami postojowymi, wiatà i to-
aletà, znajdzie si´ tu równie˝ stanowisko do ∏adowania pojazdów
elektrycznych. Inwestycje sà wspó∏finansowane przez Uni´ Euro-
pejskà w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i majà za zadanie przy-
czyniaç si´ do redukcji emisji zanieczyszczeƒ powietrza. nn

Trwa rozbudowa budynku Szko∏y Podstawowej im. Józefa Wybic-
kiego wraz z budynkiem Êwietlicy w Janówku Pierwszym.Wg pla-
nu uczniowie b´dà mogli zaczàç korzystaç z nowych budynków ju˝
po przerwie zimowej w 2021 r.
Za wykonanie prac odpowiedzialne jest konsorcjum firm: PPHU
IRMA Ireneusz Za∏´ski i PPHU IRMA 1 Marzena Za∏´ska. Ca∏-
kowity koszt inwestycji to 6,9 mln z∏.

nn

áááááá PPaarrkkiinnggii  „„PPaarrkkuujj  ii  JJeeddêê””
PKP Michałów-Reginów

PKP Wieliszew

W wakacje mieszkaƒcy Gminy Wieliszew b´dà mieli nowà,
odmienionà przestrzeƒ w Parku Âwi´tojaƒskim przy Jezio-
rze Wieliszewskim.
W paêdzierniku zesz∏ego roku tu˝ po podpisaniu umowy
przez wójta Paw∏a Kownackiego na I etap prac przedsi´wzi´-
cie ruszy∏o pe∏na parà.

Do niedawna na niezagospodarowanej ∏àce miedzy jezio-
rem a ulicà Âwi´tojaƒskà, od ulicy Spacerowej a˝ do ¸àko-
wej powsta∏o miejsce do odpoczynku i spotkaƒ ze znajomy-
mi. Dzieci b´dà mog∏y skorzystaç z placu zabaw, a amato-
rzy ruchu na Êwie˝ym powietrzu majà do dyspozycji
plenerowà si∏owni´, street workout i boisko do siatkówki pla-
˝owej. W niedalekiej przysz∏oÊci b´dzie mo˝na schroniç si´
przed s∏oƒcem w cieniu drzew, które posadzili samorzàdow-
cy, aby uczciç 30-tà rocznic´ samorzàdu terytorialnego.

Koszt inwestycji, 1 188 140,33 z∏, zosta∏ pokryty z bud˝e-
tu Gminy Wieliszew.

Informacja o formule i terminie otwarcia parku pojawi
si´ na stronach Urz´du Gminy Wieliszew.

nn AS

áááááá RReekkrreeaaccjjaa  ii  ooddppoocczzyynneekk  nnaa  jjeezziioorreemm

áááááá SSzzkkoołłaa  PPooddssttaawwoowwaa  ww  JJaannóówwkkuu  PPiieerrwwsszzyymm  

Alina Słupecka (druga z prawej) 
w gronie współpracowników
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UNOSZENIE NÓG W PLANKU NA PI¸CE FITNESS
Ułó˝ zgi´te
w łokciach r´ce
na piłce.
Wyprostuj nogi,
stopy rozsuƒ
na szerokoÊç
barków. Ciało
powinno tworzyç
lini´ prostà
od głowy do pi´t.
Napnij mi´Ênie
tułowia, unieÊ
jednà nog´
z podło˝a,
utrzymaj przez
około 2 sek.
i powróç
do pozycji
wyjÊciowej.
Wykonaj kilka
powtórzeƒ,
nast´pnie to samo
– na drugà nog´.

UNOSZENIE BIODER NA PI¸CE FITNESS
Przejdê do pozycji
podpory z dłoƒmi
ustawionymi
na szerokoÊç
barków
i piszczelami
opartymi na piłce.
UnieÊ biodra
w gór´,
podciàgajàc piłk´
nogami
w kierunku ràk.
Zatrzymaj
w górze,
a nast´pnie
pomału opuÊç
biodra do pozycji
wyjÊciowej.

SKR¢TY TU¸OWIA NA PI¸CE FITNESS
Oprzyj plecy
na piłce
gimnastycznej.
Ugnij kolana tak,
aby tworzyły
kàt 90 stopni,
stopy połó˝
płasko
na podłodze.
Ramiona
wyciàgnij
przed siebie,
na wysokoÊci
klatki piersiowej
złàczajàc dłonie.
JednoczeÊnie
skr´ç ramiona
i tułów w jednà
stron´ tak, aby
piłka przetoczyła
si´ pomi´dzy
łopatkami. Przytrzymaj 2–3 sekundy w pozycji równoległej
do podło˝a i powtórz na drugà stron´. 

Piłka fitness aktywuje do pracy wiele mi´Êni, w tym bardzo wa˝ne
mi´Ênie gł´bokie, które sà bezpoÊrednio odpowiedzialne
za utrzymanie kr´gosłupa w prawidłowej pozycji. Narz´dzie to jest
stosunkowo niedrogie i ogólnodost´pne, a çwiczenia na nim nie tylko
urozmaicà jednostk´ treningowà, ale tak˝e zwi´kszà jej efektywnoÊç.

Trenujemy do Ultramaratonu Powstaƒca

SSaałłaattkkaa  ooggrrooddnniikkaa  zz  cchhwwaassttaammii  ii  kkwwiiaattaammii

W zwiàzku z pandemià i ograniczeniami na imprezach
masowych wprowadziliÊmy limity. Biegaczy indywidu-
alnych b´dzie 300, a sztafet tylko 20. – Wiemy, ˝e to
one robià klimat, jednak zale˝y nam na bezpieczeƒ-
stwie uczestników. Start podzielimy na trzy serie,
o czym biegacze b´dà poinformowani wczeÊniej. Ma-
my nadziej´, ˝e ta lekko zmieniona formu∏a spotka
si´ ze zrozumieniem. – t∏umaczy Ania Szlendak z Re-
feratu Informacji i Promocji Gminy Wieliszew.

Organizatorzy wraz z ambasadorkà biegu Patrycjà
Bereznowskà przygotowali seri´ treningów. Pierwszy

z nich odby∏ si´ 20 czerwca. Ponad 20 osób stawi∏o si´
w sobotni parny poranek na pla˝y w Wieliszewie, by
przebiec odcinek, zrobiç pamiàtkowe zdj´cie z mi-
strzynià i pos∏uchaç jej ultrarad. Ka˝dy uczestnik
otrzyma∏ niespodziank´, którà zapewnili Orlen i Gmi-
na Wieliszew, a po biegu uczestnicy wskoczyli z rado-
Êcià do wody, by sch∏odziç i zregenerowaç mi´Ênie. Ko-
lejny trening zaplanowany jest 2 lipca na godzi-
n´ 19.00. Tym razem Patrycja poka˝e odcinek
biegnàcy w okolicach Jeziora Wieliszewskiego. Zbiór-
ka w Parku Âwi´tojaƒskim. nn

NNiieessppee∏∏nnaa  mmiieessiiààcc  zzoossttaa∏∏  ddoo pprraawwddzziiwweeggoo  ÊÊwwii´́ttaa  bbiieeggaanniiaa  ww GGmmiinniiee  WWiieelliisszzeeww..  
WWrraazz  zz ppoolluuzzoowwaanniieemm  oobboossttrrzzeeƒƒ  ii iiddààcc  zzaa pprrzzyykk∏∏aaddeemm  nniieekkttóórryycchh  iimmpprreezz  bbiieeggoowwyycchh
ww kkrraajjuu,,  oorrggaanniizzaattoorrzzyy  zzddeeccyyddoowwaallii  ssii´́  uummoo˝̋lliiwwiiçç  bbiieeggaacczzoomm  uuddzziiaa∏∏  ww ttaakk  wwaa˝̋nneejj
iimmpprreezziiee..  RRóówwnniiee˝̋  ww ttyymm  rrookkuu  UUllttrraammaarraattoonn  PPoowwssttaaƒƒccaa 11994444  zzyysskkaa∏∏  ppaattrroonnaatt  MMuuzzeeuumm
PPoowwssttaanniiaa  WWaarrsszzaawwsskkiieeggoo..

RRaacchhmmiissttrrzzoowwiiee
ppoosszzuukkiiwwaannii  
JeÊli jesteÊ pe∏noletni, mieszkasz na terenie Gminy Wieli-
szew, posiadasz co najmniej Êrednie wykszta∏cenie, pos∏u-
gujesz si´ j´zykiem polskim w mowie i piÊmie, nie jesteÊ ka-
rany, a ponadto obs∏ugujesz komputer, korzystasz z map cy-
frowych, jesteÊ rzetelny, komunikatywny i obowiàzkowy
-mo˝esz wziàç udzia∏ w naborze na rachmistrza spisowego,
który b´dzie wykonywa∏ zadania spisowe na terenie Gminy
Wieliszew.
Powszechny Spis Rolny zostanie przeprowadzony mi´dzy
1 wrzeÊnia a 30 listopada 2020 roku.

Zg∏oszenia mo˝na sk∏adaç od 15 czerwca do 8 lipca 2020
roku osobiÊcie w Urz´dzie Gminy Wieliszew przy ulicy Mo-
dliƒskiej 1 w Biurze Obs∏ugi Klienta w dniach i godzinach
pracy Urz´du lub za poÊrednictwem operatora pocztowego.
Oferty powinny byç z∏o˝one w zamkni´tych kopertach, z do-
piskiem „Zg∏oszenie kandydata na rachmistrza spisowego
w Powszechnym Spisie Rolnym 2020”.

Dokumenty, które wp∏ynà do Urz´du po terminie lub nie-
kompletne, nie b´dà rozpatrywane.

Wszelkie informacje dotyczàce naboru mo˝na uzyskaç
w Gminnym Biurze Spisowym, pod numerem telefonu:
22 782 27 63 lub na stronie www.wieliszew.pl nn  

MMaazzoowwiieecckkii  ee--BBaazzaarreekk
Internetowa platforma dla lokalnych rolników
Na e-Bazarku mo˝na sprzedawaç:
• warzywa i owoce,
• oleje i oliwy,
• przetwory owocowo-warzywne,
• miód i produkty pszczele,
• napoje,
• nabia∏,
• kwiaty/byliny/nasiona,
• zbo˝a,
• mi´so i w´dliny,
• pieczywo, produkty zbo˝owe,
• ryby,
• zio∏a,
• drzewa i krzewy iglaste,
• maszyny i urzàdzenia.
W razie potrzeby mo˝na poszerzyç zakres sprzeda˝y o do-
datkowe kategorie. nn

Pracujàc w ogródku lub piel´gnujàc kwiaty
na balkonie, niejednokrotnie usuwamy
chwasty, nie zastanawiajàc si´ przy tym, czy sà
jadalne. Proponuj´ wykorzystaç je do sa∏atki,
którà dodatkowo mo˝emy „doprawiç”
jadalnymi kwiatami.

Bardzo wiele roÊlin nazywanych chwastami jest pe∏na wi-
tamin, minera∏ów i ma ró˝norodne w∏aÊciwoÊci lecznicze.
Tak samo jest z kwiatami, które zdobià nasze ∏àki i ogród-

ki. ¸atwo mo˝emy znaleêç ich list´ na stronach interneto-
wych i pokusiç si´ o ma∏à odmian´ na naszym letnim stole.
Najprostszym sposobem wzbogacenia menu b´dzie przy-
rzàdzenie letniej sa∏atki. Ale polecam te˝ kopytka z po-
krzywà, jajecznic´ z gwiazdnicà, kartoflank´ z kurdyban-
kiem, ch∏odnik z ogórecznikiem i chabrem b∏awatkiem,
sma˝one w cieÊcie kwiaty akacji i czarnego bzu. Ekspery-
mentowaç mo˝na do woli, oczywiÊcie zawsze upewniajàc
si´, czy dana cz´Êç roÊliny jest jadalna.

SSkk∏∏aaddnniikkii  nnaa ssaa∏∏aattkk´́::
• kilka rodzajów liÊci sałaty, najlepiej prosto z ogródka

(u mnie to: lodowa, karbowana, masłowa, rukola
i musztardowiec)

• garÊç gwiazdnicy pospolitej i tymianku
• kilka garÊci ró˝nych jadalnych chwastów (u mnie to:

bluszczyk kurdybanek, młode listki pokrzywy, babki,
mniszka, krwawnika, komosy i portulaki pospolitej)

• garÊç kwiatów (u mnie to: nasturcja, bratki, rumianek,
kwiaty rukoli, szczypiorku, kminku, tymianku, mniszka)

•na sos – oliwa z oliwek, sok z cytryny, musztarda typu
dijon, sól i pieprz

Wykonanie:
1. LiÊcie i kwiaty namaczamy na 10 minut w lekko słonej

wodzie aby pozbyç si´ piasku i wszelkich robaczków,
które na nich mieszkały. 

2. Nast´pnie delikatnie płuczemy i osuszamy na Êciereczce. 
3. Gdy obeschnà, usuwamy niepotrzebne, grubsze łodygi,

a wi´ksze liÊcie rozdrabniamy palcami na wygodne
do jedzenia kawałki i wkładamy do du˝ej miski. 

4. Na wierzchu układamy najładniejsze kwiaty. 
5. Sok z jednej cytryny dokładnie mieszamy z takà samà

iloÊcià oliwy i ły˝eczkà ostrej musztardy. 
6. Przed samym podaniem sałatk´ solimy, posypujemy

odrobinà pieprzu i polewamy sosem. Smacznego! 
nn Ula Zaborowska

Stowarzyszenie Nasz Krubin
Zapisy:
szczegółowe info tel. 508 550 439, 519 188 815
mailowo: dd.piekut@gmail.com

Turnusy:
• I – 06.07 – 10.07 • II – 13.07 – 17.07
• III – 20.07 – 24.07 • IV – 03.08 – 07.08
• V – 17.08 – 21.08 • VI – 24.08 – 28.08

W programie:
• opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
• 2x treningi dziennie
• zabawy integracyjne
• turniej piłki no˝nej
• çwiczenia ogólnorozwojowe
• trening motoryczny
• zabawy w terenie
• bitwa wodna
• warsztaty z pierwszej pomocy
• wyjÊcie do Sali zabaw Hulanka 
i do Kina Helios
• 2 x wyjÊcie na basen Wodne Piaski

Wy˝ywienie:
• Zupa • 2 danie 
• Woda • Owoce

KOSZT 360z∏/os.
Zaliczka 100zł gwarantujàca miejsce

Miejsce zaj´ç:
Boisko piłkarskie przy hali sportowej 
ul. Modliƒska 65, 05-135 Wieliszew

Dni i godziny zaj´ç: 
poniedziałek – piàtek w godz: 7.45 – 16.45

ååwwiicczz  rraazzeemm  zz  nnaammii!!
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Nie wiesz, kiedy wystawiaç odpady?
Urzàd Gminy Wieliszew zach´ca
do zainstalowania w telefonie darmowej
aplikacji EVENIO, która w odpowiednim
czasie przypomni o terminie odbioru
odpadów.
Aplikacja EVENIO przeznaczona jest dla systemów Andro-
id (systemu wi´kszoÊci smartfonów i tabletów) oraz iOS (sys-
tem obs∏ugujàcy urzàdzenia Apple, w tym iPhone i iPad).
Mo˝na jà pobraç ze strony Google Play lub AppStore. Ko-
rzystanie z aplikacji jest ca∏kowicie bezp∏atne. Po zainsta-
lowaniu aplikacja poprosi nas o okreÊlenie naszej lokaliza-
cji: miejscowoÊci, ulicy i numeru domu oraz o informacj´,
czy mieszkamy w bloku czy w domku jednorodzinnym,
po czym Êciàgnie harmonogram odbioru Êmieci w naszym
rejonie.Wa˝nym udogodnieniem jest mo˝liwoÊç ustawienia
powiadomieƒ: mo˝emy okreÊliç, z jakim wyprzedzeniem apli-
kacja ma nas zaalarmowaç, ˝e zbli˝a si´ termin odbioru da-
nego rodzaju odpadów. Aplikacja EVENIO s∏u˝y równie˝
do komunikacji pomi´dzy Urz´dem Gminy a mieszkaƒca-
mi. Dzi´ki niej mo˝liwe b´dzie zg∏aszanie do Urz´du Gmi-
ny np. uszkodzonej drogi czy niedzia∏ajàcej latarni, a Urzàd
b´dzie móg∏ poinformowaç mieszkaƒców np. o zebraniach
so∏eckich czy zamkni´tej drodze.

EVENIO to nie tylko harmonogram odbioru odpadów, to
równie˝ zapowiedzi imprez kulturalnych i sportowych,
a tak˝e og∏oszeƒ Urz´du Gminy Wieliszew. 
Nie wszystko Ci´ interesuje? Masz mo˝liwoÊç wyboru
kategorii wydarzeƒ, z których chcesz otrzymywaç
powiadomienia.

DDooddaattkkoowwee  zzaalleettyy  aapplliikkaaccjjii  EEVVEENNIIOO  ttoo::
• wygodne przypominanie w formie prostego komunikatu;
• elastyczne ustalenie terminu i godziny otrzymywania przy-

pomnieƒ;
• bezp∏atne pobranie aplikacji i korzystanie z niej;
• brak reklam.

ZZaa ppoommooccàà  aapplliikkaaccjjii  EEVVEENNIIOO  mmoo˝̋eesszz  zzggłłoossiiçç::
• reklamacj´ nieodebranych odpadów;
• dzikie wysypisko odpadów;
• uszkodzony plac zabaw;
• awari´ oÊwietlenia;
• uszkodzenie nawierzchni;
• uszkodzenie bàdê brak znaku drogowego/latarni;
• inne.

nn

EEVVEENNIIOO  pprrzzyyppoommnnii  CCii
oo tteerrmmiinniiee  ooddbbiioorruu

ooddppaaddóóww


