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Gmina Wieliszew nie pierwszy raz anga˝uje
si´ w pomoc osobom potrzebujàcym.
Na przestrzeni ostatnich tygodni odby∏y
si´ dwie imprezy charytatywne, które
pokaza∏y, ˝e mieszkaƒcy majà otwarte
serca i sà ch´tni do pomocy swoim
sàsiadom. Okazja do wsparcia pojawi∏a si´
pod koniec maja w Parku Âwi´tojaƒskim,
gdzie zorganizowano piknik dla Patryka
Salwina, i dwa tygodnie póêniej, kiedy
w ¸ajskach odby∏ si´ turniej pi∏karski 
dla Lei. 

nn Wi´cej o wydarzeniach czytaj na str. 8–9. 

Wieliszewskie pikniki charytatywne

Tylko korytarz 7.
#niedlakoleiktoradzieli

PPoowwrróóccii∏∏  tteemmaatt  kkoonnssuullttaaccjjii  ssppoo∏∏eecczznnyycchh
ddoottyycczzààccyycchh  wwyybboorruu  ooppttyymmaallnneeggoo  pprrzzeebbiieegguu
kkoorryyttaarrzzaa  lliinniiii  kkoolleejjoowweejj  WWaarrsszzaawwaa  WWsscchhooddnniiaa
–– NNaassiieellsskk//KKààttnnee,,  pprrzzeecchhooddzzààcceejj  pprrzzeezz  GGmmiinn´́
WWiieelliisszzeeww  ii PPoowwiiaatt  LLeeggiioonnoowwsskkii..  

Konsultacje trwajà od 7 czerwca do 7 lipca, a w ich ramach 15 czerwca odby∏o si´
spotkanie w trybie online. „Praktycznie ka˝dy wariant poza wariantem nr 7 dla
nas to ogromne straty dla ludzi i przyrody. Zwracam uwag´, ˝e 50% uwag w po-
przedniej fazie konsultacji pochodzi∏o z Gminy Wieliszew – to Êwiadczy jak bar-
dzo nam zale˝y i jak bardzo nas ten temat dotyka.” – uwa˝a Wójt Gminy Wieli-
szew Pawe∏ Kownacki. nn Wi´cej czytaj na str. 3
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EEwwiiddeennccjjaa  eemmiissyyjjnnooÊÊccii  bbuuddyynnkkóóww
Drodzy Mieszkaƒcy, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remon-
tów oraz o centralnej ewidencji emisyjnoÊci budynków (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 554) wszyscy w∏aÊciciele lub zarzàd-
cy budynków, w których znajduje si´ êród∏o ciep∏a i spa-
lania paliw, majà obowiàzek z∏o˝enia stosownej deklara-
cji do Centralnej Ewidencji EmisyjnoÊci Budynków.
Obowiàzek ten wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca 2021 r. De-
klaracja dotyczy êróde∏ ciep∏a i spalania paliw w budyn-
kach mieszkalnych i niemieszkalnych.

DDeekkllaarraaccjj´́  bb´́ddzziiee  mmoo˝̋nnaa  sskkłłaaddaaçç::  
• w formie elektronicznej, czyli przez internet – https://zone.

gunb.gov.pl/ – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób; 
• w formie papierowej – wype∏niony dokument b´dzie mo˝-

na wys∏aç listem albo z∏o˝yç osobiÊcie w Urz´dzie Gmi-
ny Wieliszew.

JJaakkiiee  iinnffoorrmmaaccjjee  zzaawwiieerraa  ddeekkllaarraaccjjaa??
• imi´ i nazwisko albo nazw´ w∏aÊciciela lub zarzàdcy bu-

dynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub
siedziby;

• adres nieruchomoÊci, w której obr´bie eksploatowane
jest êród∏o ciep∏a lub êród∏o spalania paliw;

• informacj´ o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obr´-
bie nieruchomoÊci êróde∏ ciep∏a lub êróde∏ spalania pa-

liw oraz ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich
paliwach;

• numer telefonu w∏aÊciciela lub zarzàdcy (opcjonalnie);
• adres e-mail (opcjonalnie).

IIllee  cczzaassuu  mmaamm  nnaa  wwyyssłłaanniiee  ddeekkllaarraaccjjii??
Na wys∏anie deklaracji obywatele b´dà mieli 12 miesi´-
cy w przypadku budynków ju˝ istniejàcych. W przypad-
ku nowo powsta∏ych obiektów b´dzie to termin 14 dni
od uruchomienia nowego êród∏a ciep∏a lub spalania paliw.

Wi´cej informacji znajdziecie Paƒstwo na stronach
G∏ównego Urz´du Nadzoru Budowlanego – adres interne-
towy https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-
-emisyjnosci-budynkow-faq

W razie pytaƒ i wàtpliwoÊci nale˝y si´ kontaktowaç z Wy-
dzia∏em ds. Centralnej Ewidencji EmisyjnoÊci Budynków:
info-ceeb@gunb.gov.pl nn AS

So∏ectwo Ka∏uszyn zakwalifikowa∏o si´ do kon-
kursu na Podwórko NIVEA.

Ko∏o Gospodyƒ Wiejskich „Ka∏uszyƒskie Smaki” zg∏osi∏o
lokalizacj´, stworzy∏o film i znalaz∏o si´ wÊród pi´ciu naj-
lepszych prac, które teraz majà szanse, by to w Ka∏uszy-
nie stan´∏o Podwórko NIVEA. Do 15 lipca mo˝na oddawaç
swoje g∏osy – liczymy na wsparcie.
G∏osowaç mo˝na na stronie: www.podwórko.nivea.pl

Z¸O˚ENIE WNIOSKU Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI WYP¸ATA ÂWIADCZENIA
do 30 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

od 1 maja do 31 maja 2021 r. do 31 lipca 2021 r.
od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. do 30 wrzeÊnia 2021 r.
od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. do 31 paêdziernika 2021 r.

GŁOSUJ 

KKiieeddyy  nnaassttààppii  wwyyppłłaattaa  ÊÊwwiiaaddcczzeenniiaa
wwyycchhoowwaawwcczzeeggoo  550000++??

Z∏o˝enie wniosku do koƒca czerwca 2021 r. gwarantuje,
˝e Êwiadczenie wychowawcze zostanie wyp∏acone z wyrów-
naniem od 1 czerwca 2021 r. Natomiast jeÊli osoba ubie-

gajàca si´ o Êwiadczenie z∏o˝y wniosek na nowy okres po 30
czerwca 2021 r., Êwiadczenie wychowawcze b´dzie przy-
s∏ugiwa∏o od miesiàca z∏o˝enia wniosku. nn

podzi´kowania

Serdecznie  podzi´kowania  d la  

Pana ADRIANA 
KWIATKOWSKIEGO 
za wykonanie szyldu 
Domu Wiejskiego 
w Olszewnicy Starej 

składajà
Sołtys Anna Afek wraz z Radà Sołeckà 
oraz Radna Danuta Wrzesiƒska. 

W imieniu całej społecznoÊci Przedszkola
Samorzàdowego w Skrzeszewie składam
najserdeczniejsze podzi´kowania 
FFIIRRMMIIEE  AARRCCUUSS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEE SSPP..  ZZ OO..OO..,,  
ddzzii´́kkii  kkttóórreejj  pprrzzeeddsszzkkoollaakkii  zzrreeaalliizzoowwaałłyy  sswwoojjee
mmaarrzzeenniiaa  oo „„MMaałłyycchh  ooggrróóddkkaacchh””. 
Dzieci siały i sadziły warzywa i owoce, teraz dy˝urni
codziennie podlewajà roÊlinki, aby szybko i pi´knie
rosły. Dzi´ki pomocy sponsora mo˝emy obserwowaç,
jak kiełkujà, rosnà, rozkwitajà i owocujà roÊliny
w naszych ogródkach. Uczymy si´ tak˝e, jak nale˝y je piel´gnowaç. Niedługo
b´dziemy zbieraç pierwsze plony: sałat´, truskawki, ogórki, szczypiorek, koperek
i inne zielone przysmaki. Ale pysznoÊci – DZI¢KUJEMY! Ewa Wiechowicz
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WW ppoo∏∏oowwiiee  cczzeerrwwccaa
ppoozznnaalliiÊÊmmyy  nnoowwee  pprrooppoozzyyccjjee
PPKKPP  PPoollsskkiiee  LLiinniiee
KKoolleejjoowwee SS..AA..  ddoottyycczzààccee
ssiieeddmmiiuu  pprrzzeebbiieeggóóww
nnoowwoopprroojjeekkttoowwaanneejj  lliinniiii
kkoolleejjoowweejj  ww rraammaacchh  zzaaddaanniiaa::
„„ZZwwii´́kksszzeenniiee  pprrzzeeppuussttoowwooÊÊccii
nnaa ooddcciinnkkuu  WWaarrsszzaawwaa
WWsscchhooddnniiaa--NNaassiieellsskk””..  

Na najbli˝szej sesji Rady Gminy zostanie
wyra˝ony zdecydowany sprzeciw wobec sze-
Êciu wariantów zaprezentowanych przez
PKP. Przedstawione warianty od numeru 1
do numeru 6 sà sprzeczne z interesami Gmi-
ny Wieliszew – jej mieszkaƒców i Êrodowi-
ska naturalnego. JednoczeÊnie Rada Gminy

stoi na stanowisku, ˝e jedynie korytarz siód-
my zaprezentowany przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. daje mo˝liwoÊç wypracowa-
nia rozwiàzania, które uwzgl´dnia zarówno
dobro wspólnoty, jak i Êrodowiska.

Inne rozwiàzania stanowià zagro˝enie
i spowodujà negatywne skutki odczuwalne
w wielu p∏aszczyznach funkcjonowania Gmi-
ny i osób jà zamieszkujàcych, przy jednocze-
snym braku jakichkolwiek korzyÊci, w tym
przede wszystkim korzyÊci w zakresie tak po-
trzebnych obecnie u∏atwieƒ w komunikacji
lokalnej.

Ka˝dy z mieszkaƒców mo˝e wyraziç swo-
je stanowisko, zobaczyç proponowane wa-
rianty i wziàç udzia∏ w konsultacjach spo-
∏ecznych.
https://www.databout.pl/konsultacjespoleczne/

nn Anna Szlendak

NIE dla kolei, 
która dzieli. 
TAK dla korytarza 7. 

Majàc na wzgl´dzie dobro ojczyzny zarówno w wymia-
rze paƒstwowym, jak i wielu naszych małych ojczyzn sa-
morzàdowych, a przede wszystkim pomyÊlnoÊç i dobro-
stan mieszkaƒców, którym ÊlubowaliÊmy słu˝yç i zdecy-
dowaliÊmy si´ dla nich pracowaç, a tak˝e obserwujàc losy
spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin sp.
z o.o., zwracamy si´ do Rzàdu Rzeczypospolitej Polskiej
z petycjà o zdecydowane działania w sprawie pomocy dla
tego portu. 

Składamy niniejszà Petycj´ na r´ce Pana Premiera Rzà-
du Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego
w sytuacji bezradnoÊci wobec działaƒ, pozostajàcych po-
za naszym wpływem, w nadziei na reakcj´, która uratuje
tysiàce miejsc pracy, setki milionów złotych zainwestowa-
nych w inwestycje prywatne i publiczne oraz rozwój tej
cz´Êci naszego paƒstwa. 

Szanowny Panie Premierze, Port Lotniczy Warszawa-
-Modlin jest przedsi´wzi´ciem, które zostało stworzone
nakładem Êrodków publicznych na bazie lotniska porzu-
conego przez wojsko z myÊlà o dynamicznie rozwijajàcym
si´ rynku przewozów lotniczych. Jak pokazały ostatnie la-
ta inwestycja ta nie tylko zdołała w krótkim czasie zreali-
zowaç zało˝one cele, ale ponad trzykrotnie je przewy˝-
szyła. 

W ciàgu tych kliku lat port lotniczy w Nowym Dworze
Mazowieckim osiàgnàł ponad 3 miliony pasa˝erów w cià-
gu roku, plasujàc si´ na 5 miejscu pod tym wzgl´dem
wÊród wszystkich lotnisk w Polsce. Spółka zarzàdzajàca,
oprócz wkładu poczàtkowego właÊcicieli oraz dotacji unij-
nej, nie wymagała ̋ adnego wsparcia ani dofinansowania
do swojej działalnoÊci, albowiem opierała si´ całkowicie
na czystym rachunku ekonomicznym, co jest ewenemen-
tem w przypadku publicznych przedsi´wzi´ç transporto-
wych. Czas pandemii najbardziej dotknàł bran˝´ lotniczà,
w tym Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin sp.

z o.o. Stało si´ jasne, ˝e brak przychodu zwiàzany z za-
trzymaniem działalnoÊci, niezale˝nym od mo˝liwoÊci
spółki, doprowadzi do jej upadku.

W poczuciu odpowiedzialnoÊci za wielki obszar dzia-
łalnoÊci gospodarczej, który w sposób bezpoÊredni lub po-
Êredni zale˝y od istnienia portu lotniczego, a tak˝e za miej-
sca pracy, które stanowià podstaw´ utrzymania tysi´cy pol-
skich rodzin, podj´to wiele prób ratowania tego
przedsi´wzi´cia. Województwo Mazowieckie jest gotowe
na dofinansowanie spółki w postaci podniesienia kapita-
łu zakładowego o 50 milionów złotych. 

Gdyby powstała obawa o nadmierny wzrost znacze-
nia samorzàdu w procesach decyzyjnych spółki, istnieje
propozycja Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego, da-
jàca mo˝liwoÊç pokrycia najwa˝niejszych zobowiàzaƒ spół-
ki proporcjonalnie przez wszystkich wspólników. 

Jest te˝ mo˝liwoÊç zewn´trznego dofinansowania
przedsi´biorstwa poprzez obj´cie udziałów przez firm´ ko-
mercyjnà, która ju˝ takà pomoc zaoferowała. Jest to fran-
cuski holding Grupa Egis, z którym rozpocz´to rozmowy.
Niestety wszystkie powy˝sze rozwiàzania spotykajà si´
z obstrukcjà i oporem współwłaÊcicieli spółki, b´dàcych
faktycznymi reprezentantami rzàdu w jej składzie. 

Nie prosimy Pana Premiera o pieniàdze. Nie przeciw-
stawiamy si´ ˝adnemu elementowi strategii Rzàdu Rze-
czypospolitej Polskiej, dotyczàcej rozwoju transportu,
w tym lotnictwa cywilnego, w oparciu o Centralny Port
Komunikacyjny oraz właÊnie budowany port lotniczy w Ra-
domiu. Wnosimy o wnikliwe rozwa˝enie i zdecydowanà
reakcj´ na działania, które zmierzajà do upadłoÊci nie tyl-
ko Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, ale
zwiàzanych z nim setek przedsi´wzi´ç hotelowych, prze-
wozowych, parkingowych, gastronomicznych, handlowych
i usługowych oraz gospodarstw domowych, które z nich
˝yjà.

WWaa˝̋àà  ssii´́  lloossyy  lloottnniisskkaa  
WWaarrsszzaawwaa--MMooddlliinn

Udzia∏y w lotnisku w Modlinie posiadajà
cztery podmioty – Samorzàd Mazowsza
(36,17% udzia∏ów w spó∏ce),Agencja Mie-
nia Wojskowego (31,56% udzia∏ów w spó∏-
ce), Przedsi´biorstwo Paƒstwowe „Porty
Lotnicze” (27,86% udzia∏ów w spó∏ce) i No-
wy Dwór Mazowiecki (4,41% udzia∏ów
w spó∏ce). Strona samorzàdowa nie zdo∏a-
∏a porozumieç si´ co do planów ratowania
i rozwoju lotniska z Przedsi´biorstwem
Paƒstwowym „Porty Lotnicze”, zaÊ zgod-
nie z umowà mi´dzy udzia∏owcami musi
byç jednomyÊlnoÊç.

15 czerwca na terenie portu lotniczego
odby∏a si´ debata pt. „S.O.S. dla Modlina”
z udzia∏em Marsza∏ka Województwa Mazo-
wieckiego Adama Struzika, w∏adz lotniska,
samorzàdowców, pos∏ów, przedstawiciela
prywatnego inwestora, który gotów jest za-
inwestowaç w lotnisko, lokalnych przedsi´-
biorców i mieszkaƒców okolic. Pomimo za-
proszenia w debacie nie wzi´li udzia∏u
przedstawiciele PPL i strona rzàdowa, któ-

rzy sà wspó∏w∏aÊcicielami portu lotnicze-
go.

Spotkanie zakoƒczy∏o si´ podpisaniem
petycji w obronie lotniska, skierowanej
do Prezesa RM Mateusza Morawieckiego
z proÊbà o zdecydowanà reakcj´ na dzia-
∏ania, które zmierzajà do upad∏oÊci nie tyl-
ko Mazowieckiego Portu Lotniczego War-
szawa-Modlin, ale tak˝e zwiàzanych z nim
wielu przedsi´wzi´ç prywatnych i miejsc
pracy.

Ta spo∏eczna strona lotniska domaga si´
naszej uwagi i zaanga˝owanego dzia∏ania.
Doceniamy tak˝e bliskoÊç tego lotniska,
które u∏atwia turystyczne plany, i dlatego
tak˝e Gmina Wieliszew w∏àcza si´ w zbie-
ranie podpisów pod petycjà. B´dzie mo˝-
na z∏o˝yç swój podpis za poÊrednictwem
so∏tysów i radnych, a tak˝e po mszach
w wieliszewskich parafiach w niedziel´
27 czerwca.

nn Agnieszka Brzeziƒska-Braƒska

Szanowny Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej

Nowy Dwór Mazowiecki, 15 czerwca 2021

Problemy lokalnego lotniska nie wynikajà wy∏àcznie z konsekwencji 
pandemii i braku lotów, a z obecnego od lat braku porozumienia mi´dzy
obecnymi w∏aÊcicielami lotniska co do wizji jego rozwoju i rozbudowy. 



4 KOÂCIÓŁ gazetawwiieelliisszzeewwsskkaa  ||  wwwwww..wwiieelliisszzeeww..ppll  || 24 czerwca 2021

Zmiany w parafiach
15 czerwca opublikowano zmiany personalne wynikajàce z decyzji biskupa diecezji warszawsko-praskiej
ks. bp. Romualda Kamiƒskiego. 

GAZETA WIELISZEWSKA: Jak Ksiàdz odebra∏ informacj´ o za-
koƒczeniu pracy tutaj?
Ks. Krzysztof Krupa: Czy mnie i moim nast´pcom przyrzekasz
czeÊç i pos∏uszeƒstwo? To jedno z pytaƒ, jakie s∏yszy ka˝dy kan-
dydat do kap∏aƒstwa w momencie udzielania Êwi´ceƒ kap∏aƒskich.
Zgoda oznacza wspó∏prac´ z ka˝dorazowym biskupem Ordynariu-
szem.

Urodzi∏em si´ 16 czerwca 1966 roku jako trzecie dziecko swo-
ich rodziców, Heleny i Aleksandra. I to im oraz swemu starszemu
rodzeƒstwu zawdzi´czam wzrastanie w atmosferze rodzinnej, opa-
trzonej wiarà i mi∏oÊcià do Boga. Tam te˝ nauczy∏em si´, co zna-
czy pracowaç na swoim i braç za to odpowiedzialnoÊç.

W Celestynowie, w mojej rodzinnej miejscowoÊci, nauczy∏em si´
te˝ s∏u˝yç przy o∏tarzu jako ministrant, poszed∏szy w Êlady star-
szego brata.Tam te˝ zrodzi∏o si´ powo∏anie, które – zwieƒczone Êwi´-
ceniami w 1992 roku i po pobycie na kilku parafiach diecezji war-
szawsko-praskiej – znalaz∏o swój wyraz w nominacji ks. Abp Hen-
ryka Hosera na administratora OÊrodka Duszpasterskiego
w Skrzeszewie.

Uda∏o si´ Ksi´dzu zbudowaç koÊció∏ parafialny.To zapewne wy-
magajàce, z∏o˝one zadanie. Jak ten proces Ksiàdz ocenia z per-
spektywy czasu?
Tworzenie od podstaw i organizacja nowego miejsca dla ludzi i Bo-
ga to by∏ pi´kny czas dla mnie jako kap∏ana. DoÊwiadczy∏em tu
wielu prze˝yç zarówno trudnych, jak i wspania∏ych, które zna tyl-
ko ktoÊ, kto rozpoczyna na polu z r˝yskiem, a dziÊ patrzy na ko-
Êció∏ wype∏niony wiernymi. Dokona∏o si´ tu z moim i moich pa-
rafian udzia∏em wiele rzeczy „pierwszych”. I za to Bogu niech b´-
dà dzi´ki.

Przez 12 lat doÊwiadczy∏em tu wiele ˝yczliwoÊci ludzkiej i ta-
kiej zwyk∏ej solidarnoÊci. Ciesz´ si´, ˝e powierzeni mi parafianie
nie przerazili si´ trudu budowy i podj´li ze mnà to pi´kne dzie∏o.
Na pewno bywa∏y trudne momenty, które po ludzku mog∏y przy-
t∏aczaç, ale Pan Bóg wiedzia∏ jak pocieszaç swój lud.

Co z ˝ycia parafii czy szerzej – ˝ycia spo∏ecznego w gminie Wie-
liszew, wspominaç b´dzie Ksiàdz najmilej? A co sprawia∏o naj-
wi´ksze trudnoÊci?
Spo∏ecznoÊç parafialna w Skrzeszewie obejmuje swoim zasi´giem
szeÊç wiosek. Nale˝ymy w strukturach do Powiatu Legionowskie-
go i Gminy Wieliszew i funkcjonowanie parafii odbywa si´ w ∏àcz-
noÊci i jako cz´Êç tych struktur. Odpowiedzialny w∏odarz, jakim
jest starosta, wójt czy so∏tys wsi, wie, ˝e potrzeby duchowe miesz-
kaƒców sà bardzo wa˝ne. DziÊ chc´ podzi´kowaç w∏adzom ró˝nych
szczebli za pomoc, okazywane zrozumienie i wspó∏prac´.

Decyzja o zmianie parafii przez proboszcza nigdy nie jest zasko-

czeniem. Biskup przedstawia propozycj´ i rozmawia na temat swo-
jej decyzji z potencjalnym kandydatem i rolà rozmawiajàcego jest
odczytanie woli ksi´dza Ordynariusza co do funkcjonowania pa-
rafii w diecezji.

Obecnie parafia w Skrzeszewie jest pe∏noprawnà jednostkà w na-
szej diecezji. Nie powi´ksza si´ zasi´g terytorialny, ale znacznie po-
wi´ksza si´ liczba mieszkaƒców. To ju˝ nie tylko rdzenni miesz-
kaƒcy poszczególnych wsi oraz tzw. dzia∏kowicze, ale nowo pow-
stajàce domy zape∏niajàce si´ przybywajàcymi z ró˝nych stron
Polski mieszkaƒcami.

Co pozostaje najwi´kszym wyzwaniem dla nowego proboszcza
skrzeszewskiej parafii?
Nowemu proboszczowi ̋ ycz´, aby nowo przybyli parafianie poczu-
li si´ tu jak u siebie. Nie tylko poprzez zamieszkanie, ale równie˝
jako wspólnota parafialna. Dom Bo˝y jest po to, aby ludzie dobrze
czuli si´ tu z Panem Bogiem.Tak mawia∏ nasz patron, Êw. Jan Ma-
ria Vianney.

Z jakà myÊlà Ksiàdz odchodzi, a zarazem przenosi si´ do no-
wego miejsca – parafii pw. NajÊwi´tszej Maryi Panny Matki Pi´k-
nej Mi∏oÊci w Warszawie?
Nie mog´ powiedzieç, ˝e odchodz´ z tej parafii, poniewa˝ zostaje
tu wa˝na cz´Êç, 12 lat mojego kap∏aƒskiego ̋ ycia i tak ju˝ b´dzie.
Przywilejem organizatora parafii jest to, ˝e zawsze b´dzie „pierw-
szy”.

Kolejne zadanie, które powierza mi obecny Ordynariusz, ksiàdz
biskup Romuald Kamiƒski, postaram si´ wykonywaç z zaanga-
˝owaniem i poÊwi´ceniem, na jakie pozwoli mi Pan Bóg, parafia-
nie i zdrowie.

Dzi´kuj´ równie˝ redakcji Gazety Wieliszewskiej za wspó∏pra-
c´ przez te wszystkie lata.

nn Rozmawiała Agnieszka Brzeziƒska-Braƒska
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EL˚BIETA MUSIAŁ
Mieszkanka Łajsk
Ksiàdz Łukasz to magnes przyciàgajàcy
do parafii wiernych, szczególnie tych
młodszych, to wiara w ludzi,
optymizm, energia, którà napełnia
wszystkich wokół, to uÊmiech
i ˝yczliwoÊç, to olbrzymie serce
i zaanga˝owanie dla grup dzieci´cych i młodzie˝owych, to
człowiek pełen pomysłów, który ka˝dego dnia budował
naszà wspólnot´. Wystarczy spojrzeç, ilu ministrantów
pojawia si´ na mszy dzieci´cej o 10.30, a co wi´cej – raz
w miesiàcu ma miejsce Niedziela Ojców, kiedy to tatusiowie
dzielnie towarzyszà swoim synom przy ołtarzu. I to jest
nowoÊç w naszej parafii! Ale takich nowoÊci jest du˝o, du˝o
wi´cej, bo ksiàdz Łukasz to człowiek orkiestra, który
rozumie, ˝e formowanie młodzie˝y to nie tylko praca
w koÊciele, to wspólne sp´dzanie wolnego czasu, to
zabawa, to ˝art, to budowanie relacji, to przyjaêƒ. Dzi´ki
jego słu˝bie pojawiły si´ w naszej parafii:
– liczne pielgrzymki i wyjazdy parafialne
– pi´kne i uroczyste liturgie
– Kol´dowe Przeglàdy Scholi Dekanatu Legionowskiego,
– festiwal Uwielbienia Scholi Dekanatu Legionowskiego
– zloty motocyklowe (bo ks. Łukasz to motocyklista) 
– parafialny Klubu Sportowy
– grupa młodzie˝owa Carlo Acutisa 
– konkursy na logo parafialne i szopki bo˝onarodzeniowe,
– stroje dla Scholi Êw. Michała Archanioła i Parafialnego

Klubu Sportowego 
– kawiarenka parafialna – miejsce spotkaƒ dla grup

parafialnych i parafian 
– festyny parafialne
– zimowiska dla dzieci i młodzie˝y 
– stopnie i stroje ministranckie, sztandar oraz Rada

Ministrantów
– liczne atrakcje dla młodzie˝y i dzieci ze słu˝by

liturgicznej: wycieczki rowerowe, mecze, paintball,
ogniska, spotkania przy grillu, pizza, kino, wycieczki
do Warszawy ze zwiedzaniem np. budynku Sejmu, itd.

Ksiàdz Łukasz to równie˝ lubiany przez uczniów nauczyciel
religii w Szkole Podstawowej nr 1 w Wieliszewie, który
wspierał harcerzy i skautów. 
Lista wszystkich dokonaƒ ksi´dza jest imponujàca. Ma on
z pewnoÊcià ogromne wsparcie u swego „szefa” na górze,
bo jeden człowiek nie dałby rady zrobiç tego wszystkiego.
Trudno b´dzie si´ z nim rozstaç i trudno b´dzie go zastàpiç. 

LUDWIK ˚OŁEK, sołtys Wieliszewa
oraz mieszkaƒcy Wieliszewa 
W imieniu mieszkaƒców Wieliszewa
dzi´kujemy Ksi´dzu Łukaszowi
za pi´cioletnià prac´ duszpasterskà
w Parafii Przemienienia Paƒskiego
w Wieliszewie. W czasie sprawowania
posługi kapłaƒskiej przy wsparciu
byłego Proboszcza Grzegorza Kucharskiego zmieniło si´
oblicze naszego koÊcioła. Dzi´ki działalnoÊci przed ołtarzem
pojawiła si´ du˝a grupa ministrantów, grup modlitewnych.
Ksiàdz Król organizował wspaniałe wycieczki oraz
niezapomniane spotkania, pozyskiwał fundusze
na działalnoÊç młodzie˝y. Niech piel´gnuje Ksiàdz w sobie
uÊmiech i poczucie humoru. Dzi´kujemy za Êwiadectwo
wiary, za stworzenie wspólnoty i wszystko, co uczynił
Ksiàdz dla naszych serc. Niech Dobry Bóg prowadzi Ksi´dza
na dalszà posług´ duszpasterskà. nn

Z wieliszewskiej parafii odchodzi
po rocznej s∏u˝bie proboszcz ks. Jan
Strzy˝. Zosta∏ on mianowany rezyden-
tem parafii pw. Matki Bo˝ej Nieustajà-
cej Pomocy w Duczkach. Jego miejsce
zajmie ks. Marek Paska, który od 2010
roku pe∏ni∏ funkcj´ proboszcza parafii
pw. Êw. Szczepana Pierwszego M´czen-
nika w Warszawie.

Zabraknie te˝ lubianego przez m∏o-
dzie˝ wikariusza parafii pw. Przemie-
nienia Paƒskiego w Wieliszewie.
Ks. Łukasz Król b´dzie teraz pos∏ugiwa∏
w parafii pw. Matki Bo˝ej Cz´stochow-
skiej w Wo∏ominie. Do Wieliszewa zo-

sta∏ natomiast skierowany ks. Jacek
åwil, dotychczas pracujàcy w parafii pw.
Êw. Marii Magdaleny w Warszawie.

Rewolucja tak˝e w parafii pw. Êw. Ja-
na Marii Vianneya. Skrzeszew opuszcza
organizator parafii, budowniczy koÊcio-
∏a, pos∏ugujàcy skrzeszewskiej spo∏ecz-
noÊci od 2009 roku ks. proboszcz
Krzysztof Krupa. Odchodzi do parafii
pw. NajÊwi´tszej Maryi Panny Matki
Pi´knej Mi∏oÊci w Warszawie, zaÊ tam-
tejszy dotychczasowy proboszcz ks. Piotr
J´drzejewski obejmie probostwo
w Skrzeszewie.

nn  ABB

O czci i pos∏uszeƒstwie, budowie
koÊcio∏a parafialnego, trudnoÊciach 
w parafii i wyzwaniach rozmawiamy
z ksi´dzem proboszczem KRZYSZTOFEM
KRUPÑ z parafii pw. Êw. Jana Marii
Vianneya w Skrzeszewie.
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ZEBRA ZAPRASZA
Pasy potrzebne do ˝ycia
GGmmiinnaa  WWiieelliisszzeeww  ppooddjj´́∏∏aa  ssii´́  aakkccjjii
ssppoo∏∏eecczznneejj  „„ZZeebbrraa  zzaapprraasszzaa..  PPaassyy
ppoottrrzzeebbnnee  ddoo ˝̋yycciiaa””..  JJeejj  iinnaauugguurraaccjjaa
mmiiaa∏∏aa  mmiieejjssccee 2266  mmaajjaa 22002211  ww ookkoolliiccyy
pprrzzeejjÊÊcciiaa  ddllaa  ppiieesszzyycchh  pprrzzyy SSzzkkoollee
PPooddssttaawwoowweejj  nnrr 11  ww WWiieelliisszzeewwiiee..

ChcieliÊmy wzbudziç zainteresowanie problemem notorycz-
nego przekraczania ulicy w niedozwolonym miejscu. Skra-
canie drogi mo˝e oznaczaç skrócenie ˝ycia. To bardzo nie-
bezpieczne sytuacje, w których biorà udzia∏ rodzice z dzieç-
mi. Celem akcji by∏o zach´canie do prawid∏owego
przekraczania jezdni.

Akcj´ rozpocz´liÊmy w Dzieƒ Matki, aby podkreÊliç, ˝e to
rodzice sà odpowiedzialni za prawid∏owe zachowania dzieci
na drodze i to oni mogà nauczyç je dobrych nawyków.W po-
bli˝u przejÊcia dla pieszych ustawione by∏o stanowisko gmin-
ne, gdzie rozdawaliÊmy dzieciom ksià˝eczki o zasadach ru-
chu drogowego. Mamom wr´czaliÊmy kwiaty, jednoczeÊnie
nawiàzujàc rozmow´ o prawid∏owym zachowaniu na jezdni.

W akcj´ w∏àczy∏a si´ policja z komisariatu w Wieliszewie
oraz Wydzia∏ Ruchu Drogowego z Legionowa. Policjant z dro-
gówki przeprowadzi∏ dla dzieci z klas zerowych ciekawà po-
gadank´ na temat zasad poruszania si´ po drodze. Nast´p-
nie w grupie mog∏y je przetestowaç, wspólnie przechodzàc
przez jezdni´ w prawid∏owy sposób. Na zakoƒczenie dzieci
otrzyma∏y ksià˝eczki i baloniki. Z radoÊcià wróci∏y do szko-
∏y, obiecujàc, ˝e teraz same b´dà pilnowaç rodziców i na-
mawiaç ich do korzystania z zebry.

Druga ods∏ona naszej gminnej akcji „Zebra zaprasza. Pa-
sy potrzebne do ˝ycia” zosta∏a zaplanowana w Dniu Dziec-
ka.WybraliÊmy przejÊcie przez drog´ wojewódzkà przy szko-
le w Skrzeszewie, gdy˝ jest to bardzo ruchliwa trasa. Chce-
my zwróciç uwag´ na to miejsce – bardzo niebezpieczne,
gdzie kierowcy nagminnie przekraczajà pr´dkoÊç, je˝d˝à wy-
jàtkowo ryzykownie. Wieliszewski samorzàd chcia∏by, aby
dzieci by∏y radosne i bezpieczne.Tà akcjà wzmacniamy spo-
∏eczne oczekiwanie odnoÊnie zamontowania w tym miejscu
sygnalizacji Êwietlnej, co zosta∏o zg∏oszone do Bud˝etu Oby-
watelskiego Mazowsza.

Rankiem 1 czerwca przy wspomnianym przejÊciu dla pie-
szych na przechodniów oczekiwa∏ wójt Pawe∏ Kownacki oraz
Anna Brzeziƒska, radna Sejmiku Województwa Mazowiec-
kiego. Dzieci i rodzice korzystajàcy z przejÊcia otrzymywa-
li ksià˝ki dotyczàce ruchu drogowego. Dodatkowo pogadan-
ki dla wszystkich uczniów z klas 1-3 przeprowadzili policjan-
ci zWydzia∏u Ruchu Drogowego z Legionowa. Dzieci obieca∏y
przekazaç informacje o tej˝e akcji swoim rodzicom.

Samo uÊwiadamianie dzieci to jedno, one zazwyczaj zna-
jà zasady poruszania si´ po drodze. Wa˝niejsze jednak, by
sprawa rozbudzi∏a doros∏ych, zjednoczy∏a w imi´ poprawy
bezpieczeƒstwa wszystkich u˝ytkowników skrzeszewskiej
szosy.

nn Agnieszka Brzeziƒska-Braƒska
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DOROTA SARNA
Radna Gminy Wieliszew
Po wielu latach posługi duszpasterskiej
parafi´ w Skrzeszewie opuszcza Ksiàdz
Proboszcz Krzysztof Krupa, który dekretem
ks. bp. Romualda Kamiƒskiego zostaje
przeniesiony do Parafii NajÊwi´tszej Maryi
Panny Matki Pi´knej MiłoÊci w Warszawie.
Był On z mieszkaƒcami miejscowoÊci skupionych w Parafii
Skrzeszew od grudnia 2009 roku, kiedy to Abp Henryk Hoser
erygował oÊrodek duszpasterski w Skrzeszewie, wydzielajàc
go z parafii Wieliszew i cz´Êciowo Chotomów. Ksiàdz
Krzysztof słu˝àc swoim parafianom w przeznaczonym
na kaplic´ pomieszczeniu OÊrodka Zdrowia, jednoczeÊnie
z wielkim zapałem zajàł si´ budowà długo wyczekiwanego
przez mieszkaƒców Êrodkowej cz´Êci Gminy koÊcioła. Wtedy
to te˝ uwidoczniły si´ Jego cechy jak doskonałe zdolnoÊci
organizatorskie, upór i pracowitoÊç, które spowodowały, i˝
Êwiàtynia stan´ła w stosunkowo krótkim czasie i obecnie
stanowi widoczny z daleka symbol tej cz´Êci Gminy.
W imieniu mieszkaƒców sołectw: Skrzeszew, Kałuszyn,
Olszewnica Stara, Olszewnica Nowa, Podd´bie, Topolina oraz
Sikory pragn´ z całego serca podzi´kowaç za udział w naszej
wspólnocie Ks. Krzysztofa i jego olbrzymi wkład w budow´
KoÊcioła Âw. Jana Marii Vianneya, wyra˝ajàc jednoczeÊnie
nadziej´, i˝ z niedalekiego Tarchomina obejmie nas zarówno
dobrà myÊlà, jak i codziennà modlitwà.

AURELIA GOLIASZ
mieszkanka Skrzeszewa
Pewnego dnia Pan Bóg przysłał do naszej
wioski Kapłana o imieniu Krzysztof, co
w j´zyku greckim znaczy „Niosàcy
Chrystusa”. To ksiàdz Krzysztof Krupa
dokonał wielkiego dzieła: Chrystus
zamieszkał w Skrzeszewie. 
Utworzył wokół siebie wielkà chrzeÊcijaƒskà rodzin´.
W osobie ks. Krzysztofa mieliÊmy kapłana, budowniczego,
˝yczliwego człowieka. 
Z odwagà podjàł wyzwanie wznoszenia Êwiàtyni i plebanii.
Ksiàdz Krzysztof miał Êwietne pomysły, plany, a my parafianie
– pracà, ofiarà i modlitwà wspieraliÊmy Go ka˝dego dnia.
Razem wybudowaliÊmy dom Bo˝y, w którym zamieszkał
Chrystus.
Ksiàdz Krzysztof prowadził nas drogà wiary ku Êwi´toÊci. Dbał
o nasze ˝ycie duchowe. Słu˝ył radà, ciepłym słowem
i pomocà. 
12 lat – to chwile pracowite, czasami trudne, ale i radosne. 
Co roku z okazji jubileuszu kapłaƒstwa, urodzin czy imienin
wyra˝aliÊmy swój szacunek i wdzi´cznoÊç dla naszego
Proboszcza. Były msze dzi´kczynno-błagalne, ˝yczenia
i podzi´kowania. 
Teraz przyszła chwila rozstania.
Ksiàdz Krzysztof t´ decyzj´ przyjàł z pokorà, w duchu
posłuszeƒstwa kapłaƒskiego, wi´c my parafianie robimy to
samo, mimo ˝e z oczu płynà łzy. 
Za wszystko dzi´kujemy z całego serca. Za całe dobro, jakim
nas obdarzył przez te lata pobytu tu na skrzeszewskiej ziemi.
Za głoszone słowo Bo˝e, za udzielane Sakramenty Êwi´te,
za ˝yczliwoÊç. 
Zapami´tamy ks. Krzysztofa jako człowieka, który całym sobà
zaanga˝ował si´ w tworzenie naszej parafii, budow´ Êwiàtyni
i upi´kszanie jej. Stworzył dzieło swojego ˝ycia – dla nas, dla
naszych dzieci i wnuków, dla kolejnych pokoleƒ. 
Na trwałe zapisał si´ w dziejach naszej małej ojczyzny,
rodziny chrzeÊcijaƒskiej pod wezwaniem Êw. Jana Marii
Vianneya. 
Gdziekolwiek b´dzie – nasza pami´ç i modlitwa b´dzie mu
towarzyszyç. Z dumà i radoÊcià b´dziemy Go wspominaç. 
˚yczymy Mu, by Bóg obdarzył go dobrym zdrowiem
i wszelkimi potrzebnymi łaskami. Niech z odwagà, wierny
swemu powołaniu dalej słu˝y Bogu i ludziom w nowej parafii. 
Jak wielka jest nasza wdzi´cznoÊç dla proboszcza ks. kan.
Krzysztofa Krupy, wyra˝´ słowami patrona parafii Êw. Jana
Marii Vianneya: „Dobry pasterz... jest najwi´kszym skarbem,
jaki dobry Bóg mo˝e daç parafii”. Niech Bóg błogosławi
Ksi´dzu zawsze i wsz´dzie. 

nn

ANNA BRZEZI¡SKA
Radna Sejmiku Województwa
Mazowieckiego
Dziecko idàce samodzielnie do szkoły nie zawsze
zna zasady bezpieczeƒstwa lub pami´ta o nich
na drodze. Zapewnienie pociesze odpowiedniej
iloÊci czasu na dotarcie do szkoły to te˝ istotna
kwestia – poÊpiech cz´sto zaburza koncentracj´
i nietrudno wtedy o wypadek.
Wa˝ne jest zaznajomienie dzieci z zasadami przechodzenia przez pasy
i oglàdania si´ w prawo czy lewo, ale tak˝e z regułami poruszania si´
po chodniku. Moim zdaniem, aby skutecznie zapewniç
bezpieczeƒstwo dzieciom przechodzàcym przez pasy przy Szkole
Podstawowej w Skrzeszewie na drodze wojewódzkiej nr 631,
koniecznym rozwiàzaniem jest budowa i monta˝ sygnalizacji Êwietlnej.
NajproÊciej b´dzie nauczyç malucha przechodzenia przez pasy
wyłàcznie na zielonym Êwietle, a kierowc´ zmusiç do zatrzymania si´.
Akcja Zebra podkreÊliła problem zbyt szybko je˝d˝àcych w tym miejscu
kierowców mimo ograniczenia pr´dkoÊci do 50km, stwarzajàcych
ogromne zagro˝enie dzieci i osób w ruchu pieszo-rowerowym
na pasach. Projekt zło˝ony do Bud˝etu Obywatelskiego Mazowsza
na budow´ i monta˝ sygnalizacji Êwietlnej przy Szkole Podstawowej
w Skrzeszewie uwa˝am za trafny i bardzo potrzebny. nn

ooppiinniiaa  oo  aakkccjjii  ZZEEBBRRAA  ZZAAPPRRAASSZZAA
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GMINNE INWESTYCJE

áááááá RRoozzbbiióórrkkaa  ssttaarreeggoo  ppoosstteerruunnkkuu  ppoolliiccjjii  ww  SSkkrrzzeesszzeewwiiee
Niebawem ruszy rozbiórka starego budynku, a w zasadzie
ruin budynku po posterunku policji w Skrzeszewie.
Na jego miejscu w przysz∏oÊci powstanie stacja uzdatnia-
nia wody. B´dzie to nowa stacja, uzupe∏niajàca istniejàcy
uk∏ad zasilania gminy w wod´.

Obecnie na terenie gminy Wieliszew funkcjonujà dwa
uj´cia wody ze stacjami uzdatniania. Stacja w Janówku
Pierwszym, z której zasilane sà miejscowoÊci „zachodnie”
oraz uj´cie wody wraz ze stacjà w Wieliszewie, zasilajàce
pozosta∏y obszar.

Aktualnie trwajà prace zwiàzane z rozbudowà i moder-
nizacjà stacji w Wieliszewie, które stanowiàc kolejny etap
prac, majà na celu podniesienie wydajnoÊci uj´cia zasi-
lajàcego znacznà cz´Êç gminy.

Wykonywana jest równie˝ budowa sieci wodociàgowej,
tzw. ∏àcznika, który po∏àczy sieci zasilane w∏aÊnie z tych
dwóch uj´ç, co pozwoli w przypadku awarii jednego uj´-
cia zapewniç wod´ dla mieszkaƒców.

Uzupe∏nieniem systemu b´dzie stacja uzdatniania wo-
dy w Skrzeszewie, w∏aÊnie na dzia∏ce, na której wyburza-
ny b´dzie budynek policji.Takie przeznaczenie dzia∏ki jest
zgodne równie˝ z zapisami Miejscowego Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego, przyj´tego Uchwa∏à nr
XXVIII/236/2016. Warunki geologiczne i hydrogeologicz-
ne pozwalajà wykonaç studnie g∏´binowe o wydajnoÊci nie
mniejszej ni˝ 160 m3/godzin´ oraz studni´ awaryjnà. Po-
zwoli to na wykonanie stacji uzdatniania wody o wydaj-
noÊci nie mniejszej ni˝ 211 m3/godzin´.

Rezerwa terenu pod ten cel jest niezb´dna. Patrzàc z per-
spektywy rozwoju gminy, w perspektywie 5 lat rozpocznie-
my prace projektowe uj´cia w Skrzeszewie.

Obecne wydajnoÊci uj´ç, którymi administruje TBS Wie-
liszew, sà wystarczajàce na potrzeby naszej spo∏ecznoÊci.

Jednak pomimo ˝e mamy jeszcze mo˝liwoÊci produkcji
znacznych iloÊci wody, w szczególnoÊci w okresie letnim
nale˝y nià gospodarowaç oszcz´dnie. nn

Wakacyjne remonty
ZZaawwsszzee  ppoo rrookkuu  sszzkkoollnnyymm,,  jjaakkii  oonn  bbyy
nniiee  bbyy∏∏,,  kkiieeddyy  zz oossttaattnniieeggoo  ddzzwwoonnkkiieemm
ddzziieeccii  ooppuusszzcczzaajjàà  mmuurryy  sszzkkóó∏∏
ii pprrzzeeddsszzkkoollii,,  mmoogg∏∏oobbyy  ssii´́  wwyyddaawwaaçç,,  ˝̋ee
bbuuddyynnkkii  ÊÊwwiieeccàà  ppuussttkkaammii  ii nniicc  ssii´́  ttaamm
nniiee  ddzziieejjee..  JJeesstt  jjeeddnnaakk  zzuuppee∏∏nniiee  iinnaacczzeejj
–– ww mmoommeenncciiee  pprrzzeebbyywwaanniiaa  uucczznniióóww
nnaa wwaakkaaccjjaacchh  nnaa tteerreenniiee  ppllaaccóówweekk
ooÊÊwwiiaattoowwyycchh  ppoojjaawwiiaajjàà  ssii´́  eekkiippyy
rreemmoonnttoowwee,,  bbyy  wwee  wwrrzzeeÊÊnniiuu
ppoowwrraaccaajjààccyy  mmooggllii  rroozzppoocczzààçç  nnaauukk´́
ww ooddÊÊwwiiee˝̋oonnyycchh  wwnn´́ttrrzzaacchh..  GGddzziiee
ii jjaakkiiee  cczzeekkaajjàà  nnaass  rreemmoonnttyy??  

SSzzkkoołłaa  PPooddssttaawwoowwaa  nnrr 11  ww WWiieelliisszzeewwiiee
W wieliszewskiej podstawówce zostanie wymieniony mo-
nitoring, a w wybranych pomieszczeniach pracownicy b´-
dà uk∏adaç nowà posadzk´, malowaç Êciany, sufity i drzwi.

SSzzkkoołłaa  PPooddssttaawwoowwaa  nnrr 22  ww WWiieelliisszzeewwiiee
W Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliszewie prace b´dà g∏ów-
nie prowadzone na zewnàtrz. Remont szkolnego tarasu, wy-
miana zepsutej kostki brukowej, rozebranie murku znaj-
dujàcego si´ pomi´dzy furtkami – to wakacyjne prace
w podstawówce. Wewnàtrz placówki w niektórych miej-
scach zostanie u∏o˝ona nowa terakota, a zacieki na Êcia-
nach i sufitach b´dà odmalowane.

PPrrzzeeddsszzkkoollee  SSaammoorrzzààddoowwee  nnrr 11
Na samorzàdowe przedszkole czeka remont kuchni, kory-
tarza i terenu wokó∏ placówki. Zyska ona nowe ogrodze-
nie, wentylator, odmalowane zostanà Êciany i b´dzie u∏o-
˝ona nowa posadzka.

SSzzkkoołłaa  PPooddssttaawwoowwaa  ww ŁŁaajjsskkaacchh
Remont Êwietlicy, ∏azienki i szatni przy starej sali gimna-
stycznej czeka na podstawówk´ w ¸ajskach.

PPrrzzeeddsszzkkoollee  ww ŁŁaajjsskkaacchh
Tu odb´dzie si´ remont pomieszczenia gospodarczego
i kuchni.

SSzzkkoołłaa  PPooddssttaawwoowwaa  ww JJaannóówwkkuu  PPiieerrwwsszzyymm
W tej placówce odb´dzie si´ remont ∏azienki dla perso-
nelu, gabinetu dyrektora i sekretariatu. Podczas wakacji
ekipa wymieni drzwi do sal lekcyjnych i pod∏og´ koryta-
rza na pierwszym pi´trze.

SSzzkkoołłaa  PPooddssttaawwoowwaa  ww OOllsszzeewwnniiccyy  SSttaarreejj
Dzieci wracajàce po wakacjach do podstawówki b´dà mo-
g∏y uczyç si´ w pomieszczeniach z nowo odmalowanymi
Êcianami, sufitami i drzwiami. W niektórych pomieszcze-
niach placówki zostanà wymienione parapety.

SSzzkkoołłaa  PPooddssttaawwoowwaa  ww SSkkrrzzeesszzeewwiiee  
Z kolei w podstawówce w Skrzeszewie zostanie przeprowa-
dzony remont w pomieszczeniach na szatnie i sale lekcyj-
ne po szatni. Odmalowana równie˝ zostanie sala sportowa.

HHaallaa  ssppoorrttoowwaa  ww WWiieelliisszzeewwiiee
W wieliszewskiej hali sportowej w wakacje b´dzie trwa∏
remont elewacji budynku. Zamiast zas∏on na oknach po-
jawi si´ folia przeciws∏oneczna, a dodatkowo w obiekcie
zostanie zamontowana ok∏adzina z korka.

RReemmoonntt  ww ggmmaacchhuu  uurrzz´́dduu
Remont czeka równie˝ na budynek Urz´du Gminy.W nie-
których pokojach zostanà wymienione wyk∏adziny. Odma-
lowane zostanà Êciany i sufity w holu g∏ównym i w wybra-
nych pokojach. nn

Trwajà ostatnie szlify na budowie drugiej cz´Êci chodnika
przy ulicy D∏ugiej w Olszewnicy Starej.W lipcu b´dzie mo˝-
na ju˝ nim spacerowaç. Wykonawca w 2020 roku ukoƒczy∏
pierwszy etap – od ul. Warszawskiej do ul. Ogrodowej, a te-
raz prowadzone by∏y prace do ul. Jasnej/Zorzy. Ca∏a inwe-
stycja ma 660 metrów. nn

Zakoƒczy∏y si´ prace zwiàzane z rozbudowà Stacji Uzdatnia-
nia Wody w Wieliszewie. Do nadzoru budowlanego zosta∏y wy-
s∏ane dokumenty z proÊbà o mo˝liwoÊç u˝ytkowania. Gdy tyl-
ko zgoda zostanie wydana, stacja zacznie dzia∏aç. Przypomnij-
my: w ramach prowadzonych prac wybudowano zbiornik wody
czystej wraz z instalacjami wewn´trznymi i zewn´trznymi
(o poj. 909 m3), wykonano zasilanie rezerwowe SUW poprzez
zainstalowanie agregatu pràdotwórczego zewn´trznego, wy-
mieniono z∏o˝a filtracyjne w 8 zbiornikach oraz wyremonto-
wano komor´ wodomierzy wraz z orurowaniem i oprzyrzàdo-
waniem technologicznym. Koszt zadania wyniós∏
1 357 628,19 z∏ i pochodzi z bud˝etów Gminy Wieliszew
(350 000 z∏) oraz T.B.S. Wieliszew sp. z o.o. (1 007 628,19 z∏)

nn

áááááá SSttaaccjjaa  UUzzddaattnniiaanniiaa  WWooddyy  pprraawwiiee  ggoottoowwaa

áááááá CChhooddnniikk  ww  OOllsszzeewwnniiccyy  SSttaarreejj

G∏´bokie wyrazy 

wspó∏czucia

dla

AARRTTUURRAA  MMII¢¢TTKKAA  
ii  jjeeggoo  RRooddzziinnyy
z powodu Êmierci 

TTEEÂÂCCIIAA

s k ∏ a d a j à

Wójt Gminy Wieliszew 

Pawe∏ Kownacki, 

Przewodniczàcy Rady Gminy 

Marcin Fabisiak, 

i Radni Gminy Wieliszew.

Najszczersze wyrazy 

˝alu i wspó∏czucia

dla RRooddzziinnyy

ÂÂ..pp..  AAGGNNIIEESSZZKKII

SSTTRRYYJJCCZZYYKK
naszej kole˝anki, wieloletniej

pracownicy Urz´du Gminy Wieliszew

s k ∏ a d a j à

Wójt Gminy Wieliszew 

Pawe∏ Kownacki, 

Przewodniczàcy Rady Gminy 

Marcin Fabisiak, 

Radni Gminy Wieliszew 

oraz pracownicy Urz´du Gminy 

i jednostek podleg∏ych.

kondolencje
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WW ÊÊrrooddoowwee  ppooppoo∏∏uuddnniiee 1166  cczzeerrwwccaa
ooddbbyy∏∏yy  ssii´́  kkoonnssuullttaaccjjee
mmiieesszzkkaaƒƒccóóww  zz pprrzzeeddssttaawwiicciieellaammii
ffiirrmm,,  kkttóórree  ooddppoowwiiaaddaajjàà
zzaa pprrzzeebbuuddooww´́  DDKK 6611..
MMoo˝̋nnaa ww nniicchh  bbyy∏∏oo  wwzziiààçç  uuddzziiaa∏∏
zzaarróówwnnoo  ww ffoorrmmuullee  ssttaaccjjoonnaarrnneejj,,
jjaakk  ii oonnlliinnee..  SSppoottkkaanniiee  mmiiaa∏∏oo
nnaa cceelluu  mmii´́ddzzyy  iinnnnyymmii
ppooiinnffoorrmmoowwaanniiee  mmiieesszzkkaaƒƒccóóww
oo pprrzzeewwiiddyywwaannyycchh  rroozzwwiiààzzaanniiaacchh
ii ppaarraammeettrraacchh  tteecchhnniicczznnyycchh,,
ppookkaazzaanniiee  wwyypprraaccoowwaanneeggoo  uukk∏∏aadduu
ddrrooggoowweeggoo,,  kkttóórryy  ddiiaammeettrraallnniiee
zzmmiieennii  nniiee  ttyyllkkoo  wwaarruunnkkii
pprrzzeemmiieesszzcczzaanniiaa  ssii´́  kkiieerroowwccóóww,,  aallee
rróówwnniiee˝̋  wwpp∏∏yynniiee  nnaa ccaa∏∏àà  ookkoolliicc´́..  

W ramach inwestycji, oprócz przebudowanej do dwóch pa-
sów w ka˝dà stron´ drogi krajowej, zrealizowane zosta-
nà równie˝ drogi dojazdowe do obs∏ugi terenu bezpoÊred-
nio przyleg∏ego do drogi.

Drogi te b´dà w∏àczaç si´ do drogi krajowej w rejonie
skrzy˝owaƒ z sygnalizacjà Êwietlnà. W miejscu obecne-
go ronda w Zegrzu, na skrzy˝owaniu z DW631, powsta-
nie wiadukt od strony Serocka w kierunku Legionowa,
a ruch lokalny odbywa∏ si´ b´dzie zlokalizowanym
pod wiaduktem rondem turbinowym. Piesi i rowerzyÊci
b´dà mogli korzystaç z chodnika i Êcie˝ki pieszo-rowero-
wej, które przy wspó∏pracy z Gminà Wieliszew zostanà
doÊwietlone.

Podczas spotkania mieszkaƒcy oraz osoby zainteresowa-
ne mia∏y szans´ zadawania pytaƒ, na które odpowiedzi
na bie˝àco udzielali przedstawiciele biura projektowego,
zajmujàcego si´ to inwestycjà.

Kwestie budzàce wàtpliwoÊci mieszkaƒców to m.in. za-
pewnienie bezpieczeƒstwa pieszych, zastosowanie ekra-
nów akustycznych czy wyw∏aszczenia nieruchomoÊci. Pro-
ponowane przez projektanta rozwiàzanie przewiduje
przejÊcie dla pieszych w poziomie jezdni. Mieszkaƒcy, jak
równie˝ Wójt Gminy nie zgadzajà si´ na takie rozwiàza-
nie.Wnioskujà o zaprojektowanie i wykonanie k∏adki dla
pieszych i rowerzystów z windami dla osób niepe∏nospraw-
nych.Taka k∏adka powinna byç, zdaniem docelowych u˝yt-
kowników, zlokalizowana w sàsiedztwie przystanków ko-
munikacji zbiorowej. Zdaniem in˝ynierów z biura pro-
jektowego, jak równie˝ przedstawicieli GDDKIA
zaooponowane przejÊcie dla pieszych z sygnalizacjà

Êwietlnà b´dzie rozwiàzaniem bezpiecznym i optymalnym
kosztowo.

Wiele emocji wÊród mieszkaƒców wzbudza koniecznoÊç
zastosowania ekranów akustycznych na wysokoÊci posesji
prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà. W tej kwestii
GDDKIA prowadzi nadal analizy i sprawa jest otwarta, a za-
kres pasa ekranów jest uzale˝niony od decyzji Dyrekcji
Ochrony Ârodowiska.

Wykonawcà inwestycji jest konsorcjum firm Przedsi´-
biorstwo Budowy Dróg i Mostów Miƒsk Mazowiecki (lider)
i TORPOL (partner). Umowa na zaprojektowanie i prze-
budowanie 4,5 km drogi krajowej DK 61 opiewa na war-
toÊç prawie 195 mln z∏. Zakoƒczenie wszystkich prac prze-
widywane jest w II kwartale 2024 r.

Mieszkaƒcom podczas spotkania zosta∏y przekazane ma-
teria∏y informacyjne specjalnie przygotowane dla w∏aÊci-
cieli nieruchomoÊci przejmowanych pod drogi krajowe,
w tym informacje o przejmowaniu nieruchomoÊci i pro-
cedurze odszkodowawczej. Materia∏y zosta∏y udost´pnio-
ne na stronie wieliszew.pl. Na stronie gminy dost´pne sà
równie˝ mapy, które na t´ chwil´ sà mapami poglàdowy-
mi, a nie wersjami ostatecznymi. nn Anna Szlendak

Konsultacje mieszkaƒców
w sprawie DK 61

JJuubbiilleeuusszz  3322..
WWiieelliisszzeewwsskkiieeggoo
DDyywwiizzjjoonnuu  RRaakkiieettoowweeggoo
OObbrroonnyy  PPoowwiieettrrzznneejj
JJuubbiilleeuusszz 1100--lleecciiaa  iissttnniieenniiaa,,  aa ttaakk  nnaapprraawwdd´́  bbllii--
sskkoo 5500  llaatt  hhiissttoorriiii,,  lloossóóww  lluuddzzii  ii zzaaddaaƒƒ  rreeaalliizzoowwaa--
nnyycchh  pprrzzeezz 77..,, 6600..  ii 6622..  ddyywwiizzjjoonn  rraakkiieettoowwyy  OOPP
ÊÊwwii´́ttoowwaa∏∏  ww cczzwwaarrtteekk 1177  cczzeerrwwccaa 3322..  WWiieelliisszzeeww--
sskkii  DDyywwiizzjjoonn  RRaakkiieettoowwyy  OObbrroonnyy  PPoowwiieettrrzznneejj  iimm..
ggeenn..  ddyyww..  GGuussttaawwaa  KKoonnssttaanntteeggoo  OOrrlliicczz--DDrreesszzeerraa
ww OOllsszzeewwnniiccyy  SSttaarreejj..

Uwieƒczeniem ceremonii, oprócz wyró˝nieƒ, spotkaƒ z by-
∏ymi dowódcami i przedstawicielami w∏adz lokalnych, by∏o
zasadzenie d´bu, który zosta∏ ochrzczony imieniem Gustaw.
„Pragniemy wskazaç tym gestem na naszà histori´, na to
skàd i od kogo si´ wywodzimy. Pieƒ to obecni ˝o∏nierze, to
z naszej wiedzy i umiej´tnoÊci b´dà czerpa∏y nowe pokole-
nia, rozwijaç si´ b´dà nowe ga∏´zie, rozrastaç korzenie
– na zawsze wpisane ju˝ w t´ wieliszewskà ziemi´.”

nn ppłk Grzegorz Konkel
dowódca 32. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej
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• Gmina Wieliszew, 
• Koło Gospodyƒ Wiejskich w Kałuszynie

– Kałuszyƒskie Smaki, 
• Ars-Garden,
• OSP Skrzeszew, 
• OSP Wieliszew,
• Jednostka Ratownicza PSP Legionowo,
• Dàb Wieliszew, 
• Football Dream Academy, 
• Tomasz Surowiec, 
• Sklep IKA z Michałowa-Reginowa,
• Niepubliczne Przedszkole „Zatoka

Przygód” w Łajskach,
• JustEwalia Pracownia-Warsztaciarnia
• Przedszkole Samorzàdowe

w Skrzeszewie,

• Przedszkole nr 2 w Wieliszewie, 
• Przedszkole w Janówku Pierwszym 
• Justyna Starzyƒska,
• Edyta Głogowska,
• Dorota Dukielska,
• Zespół PrzejÊciowy Stan
• Andrzej Pisarzewski, 
• Dariusz Âwistek, 
• Tomasz Kuczko, 
• Katarzyna Salwin-Drewnowska, 
• Dominika Sotniczuk, 
• Sylwia Kuska, 
• Ró˝a Zalewska,
• Marta Górczyƒska,
• Izabela Stasiorczyk,
• Marta Katner-Cyprysiak,

• Anna Ziółkowska,
• Justyna FryÊ,
• Weronika Dzi´gielewska,
• Stowarzyszenie „Nasze Pszczoły”, 
• Retro Smaki, 
• Sklep „u Halinki” w Podd´biu,
• Sylwia Sawoska-Kado, 
• Marcin ˚aluk,
• Wojciech Aleksiejuk,
• Afera Pizzera,
• Piotr Mostowiec, 
• NZOZ Wieliszew,
• NZOZ Legionowo, 
• Referat Sportu Wieliszew 
• OÊrodek Kultury w Wieliszewie

WW  aakkccjj´́  ww∏∏ààcczzyyllii  ssii´́::

Piknik dla Patryka
WW ssoobboottnniiee  ppooppoo∏∏uuddnniiee 2299  mmaajjaa  PPaarrkk
ÂÂwwii´́ttoojjaaƒƒsskkii  ww WWiieelliisszzeewwiiee  zzaappee∏∏nnii∏∏  ssii´́
lluuddêêmmii  ddoobbrreejj  wwoollii..  OOdd 1166..0000
ddoo ppóóêênnyycchh  ggooddzziinn  wwiieecczzoorrnnyycchh  ttrrwwaa∏∏
eekkooppiikknniikk  cchhaarryyttaattyywwnnyy  ddllaa  PPaattrryykkaa::
„„TTrrzzyyMMAAJJ  zz PPaattrryykkiieemm””..  

Podczas wydarzenia mieszkaƒcy mogli wesprzeç zbiórk´
i wziàç udzia∏ w wielu atrakcjach zorganizowanych przez
gmin´ Wieliszew i partnerów.

Dopisa∏a pogoda i szczodroÊç ludzi. Uda∏o si´ zebraç 33 529
z∏otych i 4 grosze.

Sportowcy na poczàtku wzi´li udzia∏ w ekospacerze
pod wodzà Wójta Gminy Wieliszew Paw∏a Kownackiego, któ-
ry na specjalne ̋ yczenie opowiada∏ zgromadzonym o histo-
rii Wieliszewa. Nast´pnie ultramaratonka Patrycja Bere-
znowska poprowadzi∏a rozgrzewk´ przed „Ekobiegiem
– spal kalorie – nie Êmiecia”, zorganizowanym przez Ka∏u-
szyƒskie Ko∏o Gospodyƒ Wiejskich „Ka∏uszyƒskie Smaki”.
Biegacze przebiegli pi´ciokilometrowà tras´ i w nagrod´
otrzymali pi´kne medale ufundowane przez firm´ RETRO.
Po biegaczach na tras´ wyruszyli amatorzy nordic walking
pod wodzà Dariusza Âwistka.

Gdy biegacze i chodziarze pokonywali kolejne metry,
w Parku Âwi´tojaƒskim wiele si´ dzia∏o. Na boisku do siat-
kówki pla˝owej trwa∏ zaci´ty turniej zorganizowany przez
Tomasza Kuczk´, nad jeziorem czeka∏y kajaki, które zapew-
ni∏o OSP Wieliszew.

Dzieci bra∏y udzia∏ w konkursach organizowanych przez
lokalne przedszkola. Malowanie buziek, baƒki mydlane, wa-
ta cukrowa, lemoniada, babeczki, zabawy i gry – to wszyst-
ko czeka∏o na najm∏odszych uczestników.

Amatorzy pi∏ki no˝nej mogli sprawdziç swoje umiej´tno-
Êci pod okiem trenerów z FDA i D´bu Wieliszew. Zaj´cia
sportowe zapewni∏ równie˝ Referat Sportu Gminy Wieliszew.

Ochotnicza Stra˝ Po˝arna ze Skrzeszewa zapewni∏a dmu-
chaniec, który cieszy∏ si´ wielkim powodzeniem, a Jednost-
ka Ratownicza PSP Legionowo zaprezentowa∏a umiej´tno-
Êci swoich wyszkolonych psów.

Ka˝dy, kto mia∏ ochot´, móg∏ przejechaç si´ Flinstonobu-
sem lub replikà Zygzaka McQueena.

Mi∏oÊnicy roÊlin mieli do dyspozycji stanowisko zorgani-
zowane przez ARS Garden z Wieliszewa, gdzie mo˝na by∏o
zasiaç swoja roÊlink´, a Stowarzyszenie „Nasze Pszczo∏y”
opowiada∏o o miodzie, pszczo∏ach i zach´ca∏o do stworzenia
swojego ula.

Na g∏ównej scenie trwa∏y licytacje, z których dochód prze-
znaczony by∏ dla Patryka, a o opraw´ muzycznà zadba∏ An-
drzej Pisarzewski i zespó∏ PrzejÊciowy Stan, grajàcy stare-
go dobrego bluesa.

Nikt z pikniku g∏odny nie wyszed∏, o co zadba∏o ko∏o „Ka-
∏uszyƒskie Smaki”. Przy ich stoisku ustawia∏y si´ kolejki
po ka∏uszyƒski bigos, pierogi, chleb ze smalcem i domowe
ogórki.Wielkim powodzeniem cieszy∏ si´ równie˝ kiermasz
ciast mieszkaƒców.

O nagrody w konkursach zadba∏y Delikatesy IKA z Mi-
cha∏owa-Reginowa, Retro Smaki i Lody ze Âwi´tojaƒskiej.

Wspó∏organizatorami pikniku byli Powiat Legionowski
i OÊrodek Kultury Wieliszew.

Ca∏oÊç zwieƒczy∏a projekcja filmu „By∏ sobie pies”, któ-
ry zebrani obejrzeli na le˝akach tu˝ przy brzegu Jeziora Wie-
liszewskiego, raczàc si´ popcornem ufundowanym przez
sklep „u Halinki” w Podd´biu. Wszystkim mieszkaƒcom
i osobom zaanga˝owanym w organizacj´ i pomoc przy pik-
niku sk∏adamy wielkie podzi´kowania. nn Anna Szlendak
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PPaattrryykk  SSaallwwiinn
zz nnaarrzzeecczzoonnàà  
MMaarrttàà  LLeesszzeekk  
Z całego serca chcielibyÊmy
wszystkim podzi´kowaç 
za tak du˝e zaanga˝owanie
w sobotni piknik. Wszystko to
przerosło nasze oczekiwania.
Nie da si´ opisaç słowami
tego, co czujemy. JesteÊcie
wspaniałymi ludêmi
o ogromnych serduchach.
˚ałuj´ tylko tego, ˝e nie byłem w stanie pozostaç z Wami
do samego koƒca. Mam nadziej´, ˝e dobro, które okazaliÊcie,
wróci do Was z podwójnà siłà! 

BOZENA WAWRZYSZYN
Grupa dobrych znajomych z dzieçmi z Osiedla Przylesie w Jabłonnie
i nie tylko z tego osiedla, która na co dzieƒ lubi pobiegaç rekreacyjnie,
postanowiła miło sp´dziç sobotnie popołudnie 29.05.2021
i jednoczeÊnie wesprzeç akcj´ charytatywnà. Dlatego kto mógł, zabrał
rodzin´ i wybraliÊmy si´ do Wieliszewa na charytatywno-ekologiczny
piknik dla Patryka Salwina. Impreza miała równie˝ charakter
sportowy. Na poczàtku spacer 2 km z Wójtem Wieliszewa do Białego
Krzy˝a z opowieÊcià w tle, a potem bieg 5 km z Patrycja Bereznowskà.
Po biegu mo˝na było skosztowaç du˝o pysznych przekàsek
i słodkoÊci, które bardzo nam smakowały? 

Dla dzieci ogromnà frajda były
pokazy stra˝ackie, popcorn oraz
zabawa na placu w Parku
Âwi´tojaƒskim. Âwietna impreza,
fajna pogoda i miejsce, a wokół
super ludzie, którzy zaanga˝owali
si´ w przygotowanie
i przeprowadzenie imprezy. To było dobrze i aktywnie sp´dzone
sobotnie popołudnie. MogliÊmy doło˝yç swojà cegiełk´ na pomoc
i wsparcie w leczeniu Patryka. Takie imprezy majà moc. Warto w nich
braç udział i pomagaç.

MAŁGORZATA SZADURA
,,Piknik dla Patryka” to była jedna z najlepszych
imprez, nie tylko dlatego ˝e jako pierwsza odbyła
si´ po długiej przerwie. Zapewniono atrakcje i dla
lubiàcych aktywnoÊç – bieg, marsz, kajaki, i dla
smakoszy – przepyszne ciasta, bigos, pierogi.
Nawet nie sposób wszystkiego wymieniç. 

Wszyscy mieli okazj´ dostrzec walory Jeziora
Wieliszewskiego i pi´kno naszej okolicy, a tym
samym poczuç si´ jak na wakacjach, szczególnie
gdy pływali kajakiem. 
Dzi´ki temu pomaganie było czystà przyjemnoÊcià,
a nie tylko odruchowym wrzuceniem pieni´dzy
do puszki. 
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DDzziieeƒƒ  ddzziieecckkaa
ww SSiikkoorraacchh

W pierwszy czerwcowy weekend (5.06.br),
przy pi´knej pogodzie, wÊród wiosennej zieleni,
w Sikorach by∏ Êwi´towany Dzieƒ Dziecka. 
WczeÊniej rozes∏ano zaproszenia, a na tablicach rozwieszo-
no plakat przygotowany przez Beat´ Juszczyk. Organizato-
rom, a byli nimi zaszczepieni cz∏onkowie Rady So∏eckiej i Pre-
zydium Stowarzyszenia Dolina Narwi, zale˝a∏o na jak najlicz-
niejszej obecnoÊci dzieci wraz z ich opiekunami.
Przygotowano bogaty program imprezy, szereg niespodzianek,
konkursów i ciekawostek, m.in. konkurs rysunkowy, wyÊcigi
w workach, jazd´ na kucyku, nie zabrak∏o tak˝e smako∏yków
oraz spotkaƒ z ciekawymi ludêmi.Teren placu, na którym od-
bywajà si´ zebrania wiejskie w Sikorach, zosta∏ udekorowa-
ny balonami i kolorowymi szarfami w taki sposób, by nikt
nie móg∏ mieç wàtpliwoÊci, ˝e b´dzie radoÊnie i bezpiecznie
oraz ̋ e jest miejsce dla ka˝dego dziecka. Imprez´ prowadzi-
∏a w bajecznie zielonej sukni Wró˝ka Per∏a, w którà wcieli-
∏a si´ Ma∏gorzata Wejsis-Go∏´biak, a nadzór nad ca∏oÊcià spra-
wowa∏ so∏tys Stanis∏aw Serek – niczym szeryf Sikor.

Spotkania z ciekawymi ludêmi rozpocz´∏a gra na tràbce
jednego z rodziców, a nast´pnie dzieci pobieg∏y wziàç udzia∏
w konkursie rysunkowym.

Chwil´ póêniej rozpocz´∏y si´ ró˝ne konkursy sprawnoÊcio-
we: rzut pi∏eczkà do celu, obgryzanie przez rodzica jab∏ka
trzymanego przez „latoroÊl” lub wyÊcigi dzieci i rodziców ska-
czàcych w workach. Emocji by∏o co niemiara.

M∏odzi odkrywcy poznawali tajniki pracy Ratowników Me-
dycznych i zachwycali si´ wozami stra˝ackimi oraz spraw-
noÊcià du˝ych i ma∏ych stra˝aków z OSP Skrzeszew.

By∏a jazda na koniu lub kucyku oraz przeja˝d˝ka brycz-
kà, ale najwi´ksze emocje towarzyszy∏y zabawie „gdzie jest
moje dziecko” – szukaniu dzieci nawo∏ujàcych swoje mamy
lub opiekunów, którzy mieli zas∏oni´te oczy maseczkami sto-
sowanymi w czasie pandemii. RadoÊç z odnalezienia si´
i mo˝liwoÊç przytulenia by∏a porównywalna z ciekawoÊcià
towarzyszàcà wr´czaniu dzieciom okolicznoÊciowych dyplo-
mów i upominków. Na zakoƒczenie dzieci chóralnie potwier-
dzi∏y potrzeb´ powtórzenia imprezy za rok. nn Rymszyna

• Stanisławie Malinowskiej
• Agnieszce i Marcinowi Wodyƒskim 
• Marcinowi Rosłoniowi 
• Gminie Wieliszew 
• Niepublicznemu Przedszkolu i ˚łobkowi

„Zatoka Przygód” z Łajsk 

• „Tuptusiowi” Wieliszew 
• Czekolada KIDS Imprezy i Animacje 
• Kołu Gospodyƒ Wiejskich 

„Kałuszyƒskie smaki” 
• Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej z Kałuszyna 
• WC King 

• Zakładom Mi´snym Somianka 
• Delikatesom IKA 
• Ewie St´pniewskiej 
• Ani Majewskiej 
• Karolinie Wasiak 
• Klubowi Sportowemu Madziar Niepor´t

OOrrggaanniizzaattoorrzzyy  ddzzii´́kkuujjàà

Wieliszew 
zagrał dla Lei
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Dziewczynka ju˝ w dniu narodzin przesz∏a pierwszy udar,
kolejny nast´pnego dnia. Cierpi teraz na dzieci´ce pora-
˝enie mózgowe i padaczk´. Nadziej´ na powrót do spraw-
noÊci daje kosztowna terapia komórkami macierzystymi.

Zbieranie Êrodków na leczenie odbywa si´ poprzez por-
tal siepomaga.pl. Zbiórk´ wspomogli tak˝e ludzie o wiel-
kim sercu, podejmujàcy si´ organizacji NIEzwyk∏ego Tur-
nieju dla NIEzwyk∏ej Dziewczynki.

Wzi´∏o w nim udzia∏ 8 dru˝yn rocznika 2012. Choç
po zwyci´stwo si´gn´∏a dru˝yna „Bia∏e Or∏y” z Warszawy,
to a˝ dwie wieliszewskie dru˝yny zaj´∏y kolejne miejsca
na podium: 2. FDA Wieliszew I, a 3. FDA Wieliszew II.

Na uczestników i widzów turnieju czeka∏o mnóstwo atrak-
cji, w tym licytacje charytatywne. Dla najm∏odszych przy-
gotowano szereg zabaw ruchowych. AktywnoÊci plastycz-
ne oferowa∏ wieliszewski TuptuÊ. Dzieciaki mog∏y wysza-
leç si´ na dmuchaƒcu czy robiàc wielkie baƒki mydlane.

Zabawia∏ je tak˝e clown i animatorka z „Czekolada Kids”.
Kolorowe balony i weso∏a zabawa przyciàga∏y do stoiska
Niepublicznego Przedszkola i ˚∏obka „Zatoka Przygód”.

Nie zabrak∏o tak˝e smakowitoÊci. S∏ynny ju˝ bigos, a tak-
˝e przepyszne pierogi i gofry proponowa∏o Ko∏o Gospodyƒ
Wiejskich „Ka∏uszyƒskie Smaki”. Kusi∏ zapachem grill.
A na amatorów s∏odyczy czeka∏y rozmaite ciasta, babecz-
ki, batoniki oraz lody od „Epoki Lodowej” z Wieliszewa.

Dzi´ki wartoÊciowym licytacjom i ofiarnoÊci zgromadzo-
nej publicznoÊci uda∏o si´ zebraç a˝ 27 432,83 z∏. Zauwa-
˝enia domaga si´ niezwyk∏y gest Stanis∏awy Malinowskiej,
która nie tylko zaoferowa∏a w ramach licytacji luksusowy
pobyt dla dwóch osób w hotelu na Zanzibarze, ale tak˝e
zadeklarowa∏a przekazanie dodatkowej kwoty – 5250 z∏
(50% wylicytowanej sumy) na konto Lei.

WYNIKI TURNIEJU PI¸KARSKIEGO
1. miejsce BBiiaa∏∏ee  OOrr∏∏yy  WWaarrsszzaawwaa            ••          2. miejsce FFDDAA  WWiieelliisszzeeww  II  
3. miejsce FFDDAA  WWiieelliisszzeeww  IIII            ••          4. miejsce AAPP  1111  LLeeggiioonnoowwoo  
5. miejsce FFDDAA  WWiieelliisszzeeww  IIIIII            ••          6. miejsce LLiiddeerr  ZZaakkrroocczzyymm  

7. miejsce OOrrll´́ttaa  CCzzoossnnóóww  II            ••          8. miejsce OOrrll´́ttaa  CCzzoossnnóóww  IIII

nn Agnieszka Brzeziƒska-Braƒska
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Indie i ich legendarne bogactwa od staro˝ytnoÊci by∏y
przedmiotem marzeƒ obrotnych Europejczyków.Wszyst-
kie wielkie i s∏ynne morskie ekspedycje – Krzysztofa Ko-
lumba, Ferdynanda Magellana i wielu, wielu innych
– mia∏y w zasadzie jeden cel: odnaleêç nowà drog´ do In-
dii i zarobiç krocie na zasobach tej krainy. Ka˝de ambit-
ne paƒstwo próbowa∏o jakoÊ w∏àczyç si´ do tego wyÊci-
gu. Wieki XVI–XIX to by∏ czas, gdy o Indie i w Indiach walczy∏y wszyst-
kie znaczàce mocarstwa europejskie. Brytyjczycy, Francuzi, Holendrzy,
Portugalczycy, Duƒczycy... Ka˝dy bra∏, co chcia∏. Bezustannie toczyli po-
mi´dzy sobà wojny, ale te˝ wzniecali konflikty pomi´dzy ludnoÊcià tu-
bylczà. Budowali forty i potem je niszczyli, tworzyli strefy wp∏ywów, eks-
ploatowali bogactwa. Ostatecznym zwyci´zcà okazali si´ byç Brytyjczy-
cy, którzy podporzàdkowali sobie w zasadzie ca∏y kraj, a kolonia ta
na d∏ugi czas sta∏a si´ „per∏à w koronie” brytyjskiego imperium.

W po∏owie XX wieku Indie odzyska∏y niepodleg∏oÊç (Brytyjczycy wy-
jechali w 1947, a jako ostatni Francuzi w 1954), a wiele regionów do-
tkliwie odczuwa∏o skutki kolonialnej przesz∏oÊci. W okolicach Pondi-
cherry, by∏ej kolonii francuskiej w po∏udniowych Indiach, nie by∏o nic.
Po g´stym tropikalnym lesie, w którym niegdyÊ panowa∏y prastare ta-
milskie dynastie, pozosta∏a jedynie ziemia ogo∏ocona do czerwonoÊci.
Pustynia z przesuszonymi krzakami. Nie prowadzi∏y tutaj ˝adne dro-
gi. Na ja∏owej ziemi w chatach z b∏ota i liÊci palmowych ˝y∏a garstka
ludzi. I w∏aÊnie na tym terenie, tak dotkliwie doÊwiadczonym bezwzgl´d-
nà eksploatacjà, ludzkoÊç postanowi∏a przeprowadziç eksperyment ma-
jàcy doprowadziç do lepszej przysz∏oÊci.

28 lutego 1968 r. przy samotnym drzewie na ja∏owej pustyni pozosta-
∏ej po wyci´tym lesie spotka∏a si´ grupa osadników przyby∏ych z naj-
ró˝niejszych krajów Êwiata. Na wypalonà s∏oƒcem ziemi´ przyjechali
przedstawiciele ponad 120 paƒstw. Ka˝dy przywióz∏ ze sobà garÊç zie-
mi ze swojej ojczyzny, którà nast´pnie wsypano do urny w kszta∏cie kwia-
tu lotosu. W wydarzeniu uczestniczyli urz´dnicy z mi´dzynarodowych
organizacji, m.in. UNESCO, i dyplomaci. Obecny by∏ nawet polski am-
basador Romuald Spasowski, urz´dujàcy na co dzieƒ w odleg∏ym o 2,5
tys. km Delhi. Tak w∏aÊnie narodzi∏o si´ Auroville – Miasto Âwitu.

Zgodnie z deklaracjami za∏o˝ycielskimi, Auroville mia∏o byç ekspe-
rymentalnym miastem, ca∏kowicie neutralnym, apolitycznym i toleran-
cyjnym religijnie, gdzie ludzie ˝yjà w braterstwie i poszukujà ducho-
wego spe∏nienia. Miasto powsta∏o z inspiracji zafascynowanej Indiami
Mirry Alfassa, Francuzki o egipsko-turecko-˝ydowskich korzeniach, okre-
Êlanej cz´sto jako Matka. Mirra Alfassa mia∏a nadziej´, ˝e b´dzie to
miejsce, w którym ludzkoÊç zjednoczy si´ ponad podzia∏ami. Jak sa-
ma mówi∏a: „Dla tych, których zadowala Êwiat w obecnej postaci, Au-
roville nie ma racji bytu.” Pomys∏y Francuzki pojawi∏y si´ w odpowied-
nim czasie. Koniec lat 60. XX wieku to by∏ czas wielkich przemian spo-
∏ecznych, a tak˝e apogeum zimnej wojny. Ludzie mieli doÊç ˝ycia
w strachu. Dlatego wielu zwraca∏o uwag´ na Indie z ich prastarà tra-
dycjà duchowoÊci.

Czy projekt uda∏o si´ wype∏niç? Od momentu za∏o˝enia Auroville
min´∏o ponad 50 lat i miasto dalej istnieje i rozwija si´. Pionierzy wy-
konali tytanicznà prac´, wydzierajàc ziemi´ pustyni i obecnie miejsce
to pe∏ne jest zieleni. Szczególne wra˝enie robià ulice, zaprojektowane
na wzór galaktyki przez modernistycznego architekta Rogera Angera.
Wspó∏czeÊnie miasto rozciàga si´ na obszarze ok. 20 km2 i mieszka w nim
oko∏o 2500 osób kilkudziesi´ciu narodowoÊci, g∏ównie Europejczyków.
MiejscowoÊç ma status odr´bnego terytorium w obr´bie Indii (ale znaj-
duje si´ pod opiekà rzàdu) i jest samowystarczalna pod wzgl´dem pro-
dukcji energii, edukacji i opieki medycznej. Nic si´ tu nie marnuje,
a ze szczególnym szacunkiem podchodzi si´ do wody. Nie wolno te˝ piç
alkoholu i paliç, a na czas pobytu zostaje si´ weganinem. Wszystkim
zainteresowanym pe∏niejszym opisem Auroville polecam ksià˝k´ „Au-
roville. Miasto z marzeƒ” Katarzyny Boni, która szczegó∏owo przedsta-
wia histori´ tego miejsca od poczàtków a˝ po dzieƒ dzisiejszy.

Teoretycznie ka˝dy mo˝e zostaç obywatelem Miasta Âwitu. Okres pró-
by trwa oko∏o roku. Jednak w praktyce potrzeba niema∏ych zasobów,
aby przez ten czas przetrwaç w mieÊcie, no i trzeba samemu wybudo-
waç sobie dom. Dlatego staç na to g∏ównie bogatych mieszkaƒców Za-
chodu. Auroville rozwija si´ w kierunku nowych, zielonych technolo-
gii (zw∏aszcza zwiàzanych z energià s∏onecznà, której tam nie braku-
je), dlatego szczególnie przychylnie patrzy si´ na naukowców,
nauczycieli, in˝ynierów, lekarzy. Jednak nawet jeÊli nie spe∏nia si´ tych
wymagaƒ, to dla ch´tnych przygód zawsze znajdzie si´ rozwiàzanie.Wo-
lontariat w tym miejscu mo˝e trwaç od kilku tygodni a˝ po wiele mie-
si´cy, w zale˝noÊci od si∏ i ch´ci, a wolontariusze kontynuujà walk´ z pu-
stynià, sadzà drzewa i uczestniczà w codziennym ˝yciu utopijnej spo-
∏ecznoÊci. Ch´tnych nigdy nie brakuje, albowiem Auroville nieustannie
przyciàga idealistów rozczarowanych Êwiatem. nn  Piotr K.
Katarzyna Boni, „Auroville. Miasto z marzeƒ”, Wyd. Agora, Warszawa 2020
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1 czerwca w Sali Koncertowej im. Krzysztofa Klenczo-
na w Wieliszewie oko∏o 100 najm∏odszych mieszkaƒców
naszej gminy, nierzadko w towarzystwie rodziców lub star-
szego rodzeƒstwa, wyruszy∏o we wspania∏à podró˝ do ma-
gicznego Êwiata czarów. Przewodnikiem po krainie ma-
gii (czy te˝ „tylko” sztuczek) by∏ iluzjonista Mariusz Czaj-
ka, a pe∏en humoru program da∏ dzieciakom okazj´
do rozbudzenia wyobraêni, spostrzegawczoÊci i kreatyw-
noÊci. S∏u˝y∏y temu tak˝e dziesiàtki kolorowych rekwizy-
tów, które przyciàga∏y uwag´ m∏odych odbiorców, oraz ich
wydatna pomoc i bezpoÊrednie zaanga˝owanie – wspól-
ne magiczne gesty i wypowiadanie magicznych formu∏.
Wymagajàce audytorium podda∏o sprawnoÊç iluzjonisty
oraz zawartoÊç magii trudnej próbie! By∏o to pierwsze
od ponad roku spotkanie w Sali Klenczona zorganizowa-
ne przez OÊrodek Kultury w Wieliszewie z udzia∏em pu-
blicznoÊci – zgodnie z wytycznymi sanitarnymi na widow-
ni zasiad∏a po∏owa maksymalnej liczby widzów, obowià-
zywa∏o zakrywanie nosa i ust.

FFIINNAAŁŁ  „„ZZAACCZZAARROOWWAANNEEGGOO  FFOORRTTEEPPIIAANNUU””

VIII Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny „Zaczarowany
Fortepian” po roku przerwy powróci∏ do budynku Gmin-
nego Centrum Kultury w ¸ajskach – przypomnijmy, ˝e
ubieg∏oroczna „pandemiczna” edycja zosta∏a ograniczo-
na do zmagaƒ w formule on-line.Tegorocznà edycj´ uda-
∏o si´ przeprowadziç w formule ∏àczonej: 1. etap w posta-
ci eliminacji on-line, do którego zg∏osi∏o si´ 37 m∏odych
pianistów oraz 2. etap fina∏owy na ˝ywo (11 czerwca) dla
dwunastki finalistów. Po raz 3. w historii konkursu Jury
(w sk∏adzie: Aleksandra Kowalik-Burdzy,Anna Liszewska,
Rafa∏ Odrobina) przyzna∏o nagrod´ Grand Prix – i po raz
drugi w historii otrzyma∏a jà Lena Wolszczak, reprezen-
tujàca Akademi´ Sztuk Scenicznych i Estradowych
w Warszawie. Gratulacje! Laureaci otrzymali pamiàtko-
we statuetki oraz karty podarunkowe. Oto wyniki 8. edy-
cji: 
• KAT. I (do lat 9) 1. Aleksandra Diniejko, 2. Lena Kijuk,

3. Iza Syper
• KAT. II (10-13 lat) 1. Natasza ¸ozowska, 2. Jan Barda-

dyn, 3. Zuzanna Pia Adamowicz, 3. Maja Szymaƒska
• KAT. III (14-17 lat) GRAND PRIX 8. edycji Konkursu

– Lena Wolszczak, 1. Anna Piotrowska, 2. Lena ¸ozow-
ska, 2. Weronika Ferenc, 3. Katarzyna Kornel.

Gratulujemy!

„„UUDDEERRZZ  WW SSTTÓÓŁŁ,,  AA RROODDZZIINNAA SSII¢¢  OODDEEZZWWIIEE!!””  
––  PPRREEMMIIEERRAA  MMUUSSIICCAALLUU  TTEEAATTRRUU  
MMUUZZYYCCZZNNEEGGOO  PPOODD  PPRREETTEEKKSSTTEEMM

Kazali czekaç nieco d∏u˝ej ni˝ zazwyczaj i jak zawsze nie
zawiedli – premiera kolejnego w dorobku Pretekstów mu-
sicalu wype∏ni∏a sal´ Klenczona kompletem widzów trzy-
krotnie. Przed nami ostatnia z premierowych ods∏on
27 czerwca – ostatnie bilety (30 z∏) dost´pne w serwisie
biletyna.pl (zak∏adka KUP BILET na stronie ok.wieli-
szew.pl) oraz w kasie GCK w ¸ajskach.

Historia Cegielskich to wydawa∏oby si´ potwierdzenie
tezy, ˝e z rodzinà najlepiej wychodzi si´ na zdj´ciach. Spo-
tkanie „po latach” w rodzinnym domu jest dla bohaterów
okazjà do konfrontacji – tej mi´dzyludzkiej, nap´dzanej
wcià˝ ˝ywymi pretensjami, ale i osobistej, wewn´trznej.
Zanim jednak nastàpi krzepiàcy happy end, wywo∏any
zbiegiem okolicznoÊci i czasem sp´dzonym znowu razem
w otoczeniu rodzinnych pamiàtek i wspomnieƒ, z ust pe∏-
nokrwistych postaci us∏yszymy obok wielu dobrych bon-
-motów kilka gorzkich, cennych, ˝yciowych prawd.

Na scenie sali Klenczona zobaczyliÊmy aktorów znanych
z poprzednich spektakli oraz nowe twarze w ekipie re˝y-
ser Kariny Warnel. Pandemiczna rzeczywistoÊç, ale rów-
nie˝ rosnàce umiej´tnoÊci aktorskie artystów, nieco zmie-
ni∏y dotychczasowe proporcje, dajàc widzom wi´cej oka-
zji do obcowania z aktorskim kunsztem w scenach
„mówionych”. Ju˝ sama d∏ugoÊç dwuaktowej sztuki (po-
nad 2 godziny) wymaga∏a od widzów wi´kszego zaanga-
˝owania, a od aktorów opanowania wielu tekstów. Tym
wi´kszy szacunek zarówno dla nich, jak i autorek scena-
riusza Natalii Bazeli i Darii Czerwiƒskiej. Nie oznacza to
jednak, ˝e zabrak∏o tanecznych i wokalnych popisów – te
za sprawà choreografii Kariny Warnel i opieki wokalnej
Magdy Redo (oraz Krzysztofa Krawczyka, Perfectu, Ma-
anamu, Wilków, Big Day i innych ikon polskiej sceny mu-
zycznej) znowu zachwyca∏y. W spektaklu wystàpili:
Agnieszka Kruczek,Andrzej Pawlik, Micha∏ ̧ obejko, Mar-
cin Jarosz, Karina Warnel, Aleksander Gniadek, Domini-
ka Bisialska, Paulina Gadzia∏a, Krzysztof Suchecki,Adrian
Haraburda, Adrianna Pepel.

Oto niektóre z recenzji:
• Gazeta Miejscowa: „Dzia∏ajàcy w gminie Wieliszew Te-

atr Muzyczny Pod Pretekstem to swego rodzaju artystycz-
ny fenomen, nie tylko w skali naszego powiatu. Nic dziw-
nego, ˝e na jego kolejnà premier´ ludzie znów walà drzwia-
mi i oknami. Tym ch´tniej, ˝e artyÊci kazali im na nià
czekaç kilka lat.” 

• Virginia, biletyna.pl: „Fantastyczny musical, dowcipne
teksty, znane utwory, dynamiczny taniec i niepowtarzal-
na, profesjonalna Karina Warnel:)”

• Alicja, biletyna.pl: „Przedstawienie rewelacyjne, aktorzy
super – pe∏en profesjonalizm. Jestem zdziwiona, ˝e nie pra-
cujà w presti˝owych teatrach. Scenariusz godny nagrody!
Re˝yseria, choreografia, prowadzenie muzyczne, kostiumy
i opracowanie graficzne idealne w punkt. Szkoda tylko, ˝e
Êpiew z podk∏adu muzycznego, ale ca∏okszta∏t, taniec, syn-
chronizacja – jestem pod wra˝eniem. Polecam, polecam
i ch´tnie posz∏abym jeszcze raz! Na kolejne przedstawie-
nie teatru muzycznego Pod Pretekstem pójd´ na 100%, ale
tym razem z kwiatami!”

ZZAA NNAAMMII
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„„PPRROOMMYYKKII””  ZZAAKKOO¡¡CCZZYYŁŁYY  KKOOLLEEJJNNYY  SSEEZZOONN

17 czerwca grupa m∏odzie˝owa naszego zespo∏u odstàpi∏a od kilkuletniej
tradycji, czyli corocznego sp∏ywu kajakowego i postanowi∏a, ˝e tegorocz-
ne zakoƒczenie sezonu przybierze zgo∏a odmiennà form´. Ponad 30-oso-
bowa ekipa podzielona na trzy dru˝yny stoczy∏a paintballowà bitw´. M∏o-
dzie˝ ubrana w kombinezony, maski i wyposa˝ona w markery wype∏nio-
ne farbujàcymi kulkami pokaza∏a prawdziwego ducha rywalizacji.
Zmagania zakoƒczy∏y si´ wygranà dru˝yny bia∏ych. Pi´kna, s∏oneczna po-
goda pozwoli∏a w pe∏ni cieszyç si´ zorganizowanym po zakoƒczonej zaba-
wie grillem.

Prócz oficjalnego zakoƒczenia sezonu tanecznego wyjazd mia∏ na celu
integracj´ po niezwykle trudnym czasie – tylko 4 z 10 miesi´cy wieliszew-
scy tancerze sp´dzili na próbach i treningach. Miesiàce przerwy od zaj´ç
i rywalizacji nadwyr´˝y∏y nie tylko relacje mi´dzyludzkie, ale i kondycj´
tancerzy, dlatego ju˝ na poczàtku lipca grupy dzieci´ce zespo∏u wyje˝d˝a-
jà na obóz treningowy do Olsztyna, nad przepi´kne jezioro ˚bik. Nato-
miast grupa m∏odzie˝owa i seniorska pod koniec wakacji udadzà si´
na weekendowe zgrupowanie, aby przygotowaç si´ do nowego sezonu.
– Trzymamy kciuki, by jak najszybciej powróci∏y koncerty i festiwale, by-
Êmy mogli cieszyç si´ taƒcem na scenie przed wype∏nionà po brzegi pu-
blicznoÊcià – podsumowujà „Promyki”.

FFRREEDDAA  II ZZUUZZAA  RROOZZBBAAWWIIŁŁYY  DDOO ŁŁEEZZ  

Powrót do popularnych wieczorów z teatrem w Sali Klenczona, po trwa-
jàcej pó∏tora roku przerwie, rozpocz´liÊmy od repertuaru w iÊcie przed-
wakacyjnym klimacie – lekkà, optymistycznà komedià „Freda i Zuza” w do-
borowej obsadzie z Lucynà Malec i Magdalenà Wo∏∏ejko (równie˝ re˝yse-
ria) w tytu∏owych rolach. W upalne, niedzielne popo∏udnie 20 czerwca
na widowni zasiedli g∏ównie dojrzalsi widzowie, b´dàcy w stanie odna-
leêç w perypetiach bohaterek swoje w∏asne doÊwiadczenia – nie tylko w od-
krywaniu Internetu.

Autorkà pokrzepiajàcej obyczajowej komedii potwierdzajàcej, ˝e pozy-
tywne nastawienie do ˝ycia i dystans do siebie przydajà si´ na ka˝dym eta-
pie ̋ ycia, jest Meggie W.Wrightt, której „Klub Hipochondryków” przez kil-
kanaÊcie lat nie schodzi∏ z teatralnych afiszów w ca∏ej Polsce. Doskona∏à
gr´ doÊwiadczonych aktorek podkreÊla∏a efektowna scenografia Wojciecha
Stefaniaka oraz muzyka Marcina Pi´kosa. – Siostrzane losy Fredy i Zuzy
(aktorki jednej roli i tancerki drugiego planu), potoczy∏y si´ inaczej ni˝ w na-
szych prawdziwych ˝yciorysach, w których jesteÊmy spe∏nionymi i znany-
mi aktorkami – zauwa˝a pewnà przewrotnoÊç Lucyna Malec wcielajàca si´
w rol´ Zuzy. – Pozytywnà wartoÊcià jest to, ˝e pomimo up∏ywu czasu i nie-
zrealizowanych zawodowych marzeƒ, Freda i Zuza nie sà zgorzknia∏e, za-
chowujàc ˝yciowy optymizm – opisuje Magdalena Wo∏∏ejko – spektaklowa
Freda. – Jest to te˝ sztuka o przyjaêni sióstr, która od˝ywa na nowo w trak-
cie pandemii. Przyjaêni siostrzanej – uroczej, ale niepozbawionej z∏oÊliwo-
Êci, humoru, godzàcej ró˝ne charaktery – podsumowujà aktorki, podkreÊla-
jàc, ˝e obie w realnym ˝yciu równie˝ majà siostry i mog∏y czerpaç z tych
doÊwiadczeƒ na scenie. GoÊcinnie – on-line – w spektaklu zobaczyliÊmy rów-
nie˝: Tomasza Stockingera, Paw∏a Wawrzeckiego, Jolant´ Wo∏∏ejko, El˝bie-
t´ Zajàcówn´, Marka Siudyma i Les∏awa ˚urka. nn OKW

PPRRZZEEDD  NNAAMMII  WW  WWAAKKAACCJJEE
25.06. (piatek), godz. 20.00,
(zabierzcie le˝aki!)
KKOONNCCEERRTT  II SSPPOOTTKKAANNIIEE  AAUUTTOORRSSKKIIEE
WW HHOO¸̧DDZZIIEE  KKRRZZYYSSZZTTOOFFOOWWII
KKLLEENNCCZZOONNOOWWII

„TRIBUTE TO KLENCZON” 
W 40. rocznic´ Êmierci
nieod˝ałowanego
Krzysztofa Klenczona
– legendarnego
kompozytora, wokalisty,
gitarzysty, patrona sali
koncertowej
w Wieliszewie,
zapraszamy
na wyjàtkowy wieczór
pełen muzycznych
i biograficznych
wspomnieƒ. W programie m.in. wyst´p lokalnego zespołu
Provizorka, muzyczna opowieÊç o Krzysztofie Klenczonie
grupy Mała Caryna oraz spotkanie autorskie wokół ksià˝ki
„Krzysztof Klenczon. Historia jednej znajomoÊci”
autorstwa Alicji Klenczon i Tomasza Potkaja. 
W roku 2014 goÊciliÊmy w Wieliszewie panià Alicj´
Klenczon – wdow´ po ArtyÊcie. Okazjà było otwarcie sali
koncertowej i wybranie na jej patrona Krzysztofa
Klenczona. W roku 2017 nakładem Wydawnictwa WAM
ukazała si´ wyjàtkowa ksià˝ka autorstwa Alicji Klenczon
i Tomasza Potkaja „Krzysztof Klenczon. Historia jednej
znajomoÊci”. – Alicja była niespokojnym duchem epoki,
bohaterkà piosenki, którà Êpiewała cała Polska
– „Historii jednej znajomoÊci”. I muzà, przy której on
napisał swoje najwi´ksze szlagiery: 10 w skali Beauforta,
Kwiaty we włosach, Biały Krzy˝ czy Wróçmy nad jeziora
– czytamy na okładce. – Ta ksià˝ka to opowieÊç
o rodzinie, dzieciach, przyjaciołach, sekretach,
wspólnym ˝yciu w Polsce i w Ameryce, z kobiecego – co
wa˝ne – punktu widzenia. Zgodnie uznaliÊmy, ˝e
najlepszym okreÊleniem tego, czym jest ta ksià˝ka,
b´dzie „opowieÊç intymna” – zach´cajà autorzy.
W piàtkowy wieczór 25 czerwca 2021 r., na patio Sali
Koncertowej im. Krzysztofa Klenczona w Wieliszewie,
opowieÊci Tomasza Potkaja o historii Krzysztofa i Alicji
towarzyszyç b´dà wspomnienia muzyczne. Big-beat
– gatunek muzyczny Êwi´càcy triumfy w latach 60. i 70.
przybli˝à nam krótko i treÊciwie młodzi muzycy
z zespołu Provizorka, działajàcego w OÊrodku Kultury
w Wieliszewie. Muzycznà opowieÊç o Krzysztofie
Klenczonie (z udziałem publicznoÊci) przedstawià
mistrzowie nastroju Łukasz Nowak i Adam Maraƒda
– grupa MAŁA CARYNA (muzyka autorska, folk, ballada).
Wst´p wolny, zabierzcie le˝aki!
Zapraszamy na patio przed Salà Koncertowà im.
Krzysztofa Klenczona w Wieliszewie w piàtek 25 czerwca,
start godz. 20, wst´p wolny! 
Organizatorzy: OÊrodek Kultury w Wieliszewie,
Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie 

27.06. (niedziela), godz. 17.00
SSPPEEKKTTAAKKLL  TTEEAATTRRUU  MMUUZZYYCCZZNNEEGGOO
PPOODD PPRREETTEEKKSSTTEEMM

„UDERZ W STÓ¸, 
A RODZINA SI¢ ODEZWIE”
Sala Klenczona
w Wieliszewie (bilety 30 zł
w kasie GCK w Łajskach
oraz przez
www.ok.wieliszew.pl)

28.06. (poniedzia∏ek), godz. 13.30
WW¢¢DDRRUUJJÑÑCCEE  CCZZYYTTAANNIIEE  

SPOTKANIE Z GRZEGORZEM
KASDEPKE
Zapraszamy
najmłodszych
czytelników (i nie
tylko!) na kolejnà
edycj´ „W´drujàcego
Czytania”, inicjatywy
Powiatowej Instytucji
Kultury w Legionowie,
której partnerujà
gminne biblioteki
publiczne i oÊrodki kultury z terenu powiatu
legionowskiego. Tym razem w wakacyjnà ksià˝kowà
podró˝ zabierze nas pisarz kultowy – autor niezliczonych
bestsellerów dla dzieci i młodzie˝y, scenariuszy,
dziennikarz Grzegorz Kasdepke! 
Wst´p wolny. Plener przed Gminnym Centrum Kultury
w Łajskach

03.07. i 17.07. (soboty)
CCYYKKLL  SSPPOOTTKKAA¡¡  AAUUTTOORRSSKKIICCHH  ZZ KKSSIIÑÑ˚̊KKÑÑ
II EEKKOOLLOOGGIIÑÑ  WW TTLLEE  

S¸OWO, KSIÑ˚KA, EKOLOGIA 

Zapraszamy na dwa plenerowe spotkania autorskie
organizowane nad Jeziorem Wieliszewskim. 7 lipca
dzieci (i całe czytajàce rodziny) spotkajà si´ z Justynà
Kierat, autorkà ksià˝ek „Pszczoły miodne i niemiodne”
oraz „Mrówki małe i du˝e”. 17 lipca doroÊli (i nie tylko)
porozmawiajà z Julià Wizowskà, autorkà ksià˝ki
„Na nowo Êmieci”. 
Park Âwi´tojaƒski nad Jeziorem Wieliszewskim. 
Szczegóły na www.ok.wieliszew.pl

21.08. (sobota)
KKIINNOO  PPLLEENNEERROOWWEE

S¸OWO, KSIÑ˚KA, EKOLOGIA
Zapraszamy na dwa wakacyjne seanse 
– dla dzieci i dorosłych, oba o tematyce ekologicznej.
O wa˝nych problemach współczesnoÊci i o naszej relacji
z planetà Ziemià opowie goÊç specjalny! 
Park Âwi´tojaƒski nad Jeziorem Wieliszewskim. 
Szczegóły na www.ok.wieliszew.pl
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Justyna Kierat Julia Wizowska
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PPóółłkkoolloonniiee  ww GGmmiinniiee

MMaallii  ooggrrooddnniiccyy

Centrum Us∏ug Wspólnych w Wieliszewie
przygotowa∏o pe∏ne atrakcji pó∏kolonie dla dzieci
w wieku 7–10 lat. 

W tym roku pó∏kolonie letnie b´dà odbywa∏y si´ w dwóch lo-
kalizacjach po jednym tygodniu, w 5-dniowych turnusach
– w Szkole Podstawowej w Skrzeszewie – 30 miejsc, w Szko-
le Podstawowej nr 2 w Wieliszewie – 30 miejsc. Przyjmuje-
my dzieci w wieku 7-10 lat, w miar´ mo˝liwoÊci b´dziemy rów-
nie˝ tworzyç grupy dla dzieci starszych. Zaj´cia b´dà odby-
waç si´ w godzinach 7–17. Organizatorzy zapewniajà cz´Êciowe
wy˝ywienie (drugie Êniadanie, dwudaniowy obiad i podwie-
czorek), oraz ubezpieczenie NNW. Przewidujemy zaj´cia spor-
towe, Êwietlicowe oraz trzy dni wyjazdowe. Szczegó∏owy plan
wyjazdów i zaj´ç b´dzie znany pod koniec czerwca.

TTEERRMMIINNYY  II MMIIEEJJSSCCEE  PPÓÓŁŁKKOOLLOONNIIII::
• 12 – 16.07 SP nr 2 Wieliszew • 26 – 30.07 SP Skrzeszew.

KKOOSSZZTT
Op∏ata za turnus 5-dniowy to 270 z∏.

WWAARRUUNNKKII  ZZAAKKWWAALLIIFFIIKKOOWWAANNIIAA
Warunkiem zakwalifikowania dziecka jest:
• zamieszkiwanie dziecka na terenie gminy Wieliszew,
• zg∏oszenie mailowe uczestnika na adres: lkrupinski@wie-

liszew.pl i po potwierdzeniu przez pracownika CUW zapi-
sania dziecka wp∏ata BEZZWROTNEJ ZALICZKI w kwo-
cie 100 z∏ na konto Centrum Us∏ug Wspólnych w Wielisze-
wie, nr rachunku: 23 1020 1026 0000 1602 0269 3331, tytu∏
przelewu: pó∏kolonie, imi´ i nazwisko dziecka, lokalizacja
np. pó∏kolonie Jan Kowalski, Wieliszew

• z∏o˝enie w Centrum Us∏ug Wspólnych (budynek Szko∏y
Podstawowej nr 2 w Wieliszewie, ul. KoÊcielna 27) wype∏-
nionej karty uczestnika wypoczynku – do pobrania w za-
∏àczeniu,

• dop∏ata do pe∏nej kwoty. UWAGA! P¸ATNOÂå TYLKO NA RA-
CHUNEK BANKOWY CUW-u (podany wy˝ej) – do 5 lipca.

NIE PRZYJMUJEMY ZG¸OSZE¡ TELEFONICZNYCH!

Z uwagi na wycofywanie zg∏oszeƒ w latach ubieg∏ych w ostat-
niej chwili, cz´sto w dniu rozpocz´cia pó∏kolonii, zaliczka
ma byç zabezpieczeniem dla Organizatora z tytu∏u poniesio-
nych kosztów (umowy kadry, zaliczki na bilety wst´pu, któ-
re cz´sto trzeba op∏aciç podczas rezerwacji). Prosimy
o przemyÊlane decyzje. Zg∏oszenia przyjmujemy do 28 czerw-
ca. Decyduje kolejnoÊç zg∏oszeƒ! nn CUW

ZZaabbaawwaa  nnaa  ssttoo  ddwwaa
W tym szczególnym dniu pragniemy, aby nasze pociechy
czu∏y si´ wyjàtkowo i mi∏o sp´dzi∏y czas.

Tak te˝ by∏o w naszym przedszkolu. Dzi´ki wielkiemu
zaanga˝owaniu rodziców, kadry pedagogicznej i pracow-
ników obs∏ugi przedszkolaki mia∏y w tym dniu wiele atrak-
cji. Oprócz planowych zaj´ç wspaniale bawi∏y si´ na ko-
lorowych „dmuchaƒcach”, pozna∏y prac´ stra˝aka.

I obejrza∏y wn´trze wozu stra˝ackiego, mog∏y tak˝e spró-

bowaç ugasiç po˝ar przy u˝yciu stra˝ackiego w´˝a.
By∏y tak˝e zabawy z chustà animacyjnà, s∏odka i kolo-

rowa wata cukrowa, popcorn oraz tworzenie zwierzaków
z balonów.

Panie z kuchni upiek∏y w tym dniu muffinki, które zo-
sta∏y ozdobione samodzielnie przez dzieci. Zabawa trwa-
∏a ca∏y dzieƒ – dzieci zm´czone, lecz radosne wraca∏y do do-
mu. nn Ewa Wiechowicz

DDzziieeccii  zz PPrrzzeeddsszzkkoollaa  SSaammoorrzzààddoowweeggoo
ww SSkkrrzzeesszzeewwiiee  zz wwiieellkkiimm  zzaappaa∏∏eemm
ssaaddzzii∏∏yy  rrooÊÊlliinnyy  ii  ssiiaa∏∏yy  nnaassiioonnaa  ww sswwooiicchh
ooggrróóddkkaacchh..  TTeerraazz  ddyy˝̋uurrnnii  bb´́ddàà  mmiieellii
wwii´́cceejj  oobboowwiiààzzkkóóww,,  bb´́ddàà  mmuussiieellii
uussuuwwaaçç  cchhwwaassttyy,,  aa rrooÊÊlliinnkkii  –– ppooddlleewwaaçç..
TTrrzzeebbaa  oo nniiee  ddbbaaçç,,  ˝̋eebbyy  uurrooss∏∏yy  ppii´́kknnee
ii wwyyddaa∏∏yy  wwssppaanniiaa∏∏ee  oowwooccee..

Uprawa grzàdek to nie tylko obowiàzek, lecz tak˝e przy-
jemna i ciekawa nauka. Dzi´ki obserwacjom dzieci pozna-
jà ró˝ne stany wegetacji roÊlin. Patrzà, jak kie∏kujà, ro-
snà, zakwitajà i owocujà. Owoce i warzywa samodzielnie
wyhodowane oczywiÊcie b´dà lepiej smakowa∏y ni˝ te ze
sklepu. nn Ewa Wiechowicz

WWaakkaaccjjee  zz KKuullttuurràà
TTuurrnnuussyy  2288..0066..––22..0077..  oorraazz 55––99..0077..

W tym roku tradycyjny cykl
stacjonarnych i wyjazdowych
atrakcji przygotowywany
przez OÊrodek Kultury
w Wieliszewie b´dzie organi-
zowany zgodnie z wytyczny-
mi G∏ównego Inspektoratu
Sanitarnego, Ministerstwa
Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, wprowadzajà-
cymi dodatkowe zabezpieczenia zmniejszajàce ryzyko zaka-
˝enia dzieci i m∏odzie˝y podczas pobytu na wypoczynku.
W programie m.in. Park Wodny SUNTAGO, Park Rozrywki
Julinek, seanse kinowe, wizyta w stra˝nicy po˝arniczej, par-
ku trampolin, salach zabaw i wiele innych. Zapisy zakoƒczo-
ne, otwarta lista rezerwowa (tylko przez stron´ www.strefa-
zajec.pl – szczegó∏y na www.ok.wieliszew.pl). nn OKW

DDzziieeƒƒ  DDzziieecckkaa  ttoo  bbaarrddzzoo  wwaa˝̋nnyy  ddzziieeƒƒ  ww ˝̋yycciiuu  kkaa˝̋ddeejj  rrooddzziinnyy..
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SSzzkkoollnnaa  DDeebbaattaa  OOkkssffoorrddzzkkaa

• Gmina Wieliszew
• Ars Garden – Centrum Dekoracji

Ogrodów i Wn´trz

• TUPTUÂ sklep papierniczy
• Szkoła ˚eglarstwa Magellan
• Pizzeria Topolino

• Dynioland
• Radny Gminny Rafał Donarski
• Jarosław Jezierski

SSppoonnssoorraammii  uurroocczzyyssttooÊÊccii  bbyyllii::

11  cczzeerrwwccaa  ww rraammaacchh  ÂÂwwiiaattoowweeggoo  DDnniiaa
ÂÂrrooddoowwiisskkaa  NNaattuurraallnneeggoo  ww SSaallii
WWiiddoowwiisskkoowweejj  iimm..  KKrrzzyysszzttooffaa
KKlleenncczzoonnaa  ooddbbyy∏∏aa  ssii´́  ddeebbaattaa
ookkssffoorrddzzkkaa  ddoottyycczzààccaa  zzaaggaaddnniieenniiaa
„„CCzzyy XXXXII wwiieekk  ttoo  kkaattaassttrrooffaa
eekkoollooggiicczznnaa””..  WW rroollee  eekkssppeerrttóóww
zz zzaakkrreessuu  eekkoollooggiiii  wwcciieelliillii  ssii´́
pprrzzeeddssttaawwiicciieellee  kkllaassyy 66CC  ii 77AA  zzee  SSzzkkoo∏∏yy
PPooddssttaawwoowweejj  nnrr  11  ww  WWiieelliisszzeewwiiee..  

Dru˝yna propozycji w sk∏adzie: Weronika Mikulska,
Aleksandra Maraƒska, Zuzanna Gàgolewska, Zuzanna Ba-
ran, Sonia Jezierska, konkurowa∏a o g∏osy publicznoÊci
z dru˝ynà opozycji, którà prezentowali: Jakub Donarski,
Filip Kurowski, Szymon D∏utek, Igor Kownacki i Amelia
Do∏´ga.

Przez ostatni rok nauki zdalnej regularnie ∏àczy∏am si´
z uczniami po zaj´ciach lekcyjnych, ˝eby wspólnie opra-
cowaç argumenty, kontrargumenty do jak˝e wa˝nego te-
matu, jakim jest ekologia ostatnich lat. Uczniowie samo-
dzielnie opracowywali materia∏y, przeszukiwali strony in-
ternetowe, ˝eby odszukaç jak najwi´cej wiadomoÊci na ten
temat. To by∏ bardzo pracowity czas, ale jak˝e owocny.

W dniu debaty zaproszona publicznoÊç mia∏a szans´
us∏yszeç racje obu dru˝yn, ka˝dy z uczestników okaza∏ si´
zwyci´zcà.

Komisja zlicza∏a g∏osy, a na scenie odby∏y si´ prezenta-
cje zaproszonych goÊci. Katarzyna Dydo opowiedzia∏a o re-
cyklingu w Êwiecie mody, Anna Czynszak i Marek Dudek
ze Stowarzyszenia „Nasze Pszczo∏y” opowiedzieli o roli, ja-
kà w przyrodzie odgrywajà te ma∏e stworzenia, natomiast
Hubert Macioch – Kierownik Referatu Ârodowiska ze Sta-
rostwa Powiatowego w Legionowie opowiedzia∏ o ochro-
nie przyrody na terenie powiatu.

Na zakoƒczenie debaty odby∏o si´ uroczyste og∏oszenie
wyników oraz wr´czenie nagród od sponsorów. Do uczest-
ników kilka wa˝nych s∏ów wypowiedzieli Wójt Gminy Wie-
liszew Pawe∏ Kownacki oraz Przewodniczàcy Rady Gminy
Wieliszew Marcin Fabisiak.

nn Izabela Kownacka

WW pprrzzeeddsszzkkoolluu
ww WWiieelliisszzeewwiiee

W Przedszkolu Samorzàdowym nr 1 w Wieliszewie 26 ma-
ja 2021 r. odby∏a si´ uroczystoÊç z okazji Dnia Mamy i Taty.
W zwiàzku z sytuacjà sanitarno-epidemiologicznà Êwi´towa-
no te dni w sposób szczególny, gdy˝ bez udzia∏u rodziców.
Przedszkolaki samodzielnie wykona∏y upominki, recytowa-
∏y wierszyki, Êpiewa∏y piosenki oraz prezentowa∏y uk∏ady ta-
neczne, aby podzi´kowaç rodzicom za mi∏oÊç i trosk´. Wy-
st´py nagrano i przes∏ano rodzicom drogà elektronicznà. Do-
datkowà atrakcjà tego wyjàtkowego dnia by∏a sesja
zdj´ciowa. Równie˝ pe∏en wra˝eƒ by∏ Dzieƒ Dziecka obcho-
dzony oczywiÊcie 1 czerwca. Tego dnia najwi´cej radoÊci
sprawi∏y organizowane w ogrodzie przedszkolnym zabawy ru-
chowe, m.in. skoki w dal, rzuty do celu, przejÊcia przez tu-
nel. By∏o wiele ró˝norodnych aktywnoÊci dostosowanych
do wieku i mo˝liwoÊci dzieci. Ka˝dy móg∏ poczuç si´ wyró˝-
niony.

W Przedszkolu Samorzàdowym nr 1 w Wieliszewie ka˝dy
dzieƒ jest pe∏en wyzwaƒ. Dzieci uczà si´ samodzielnoÊci,
wspó∏dzia∏ania w grupie, odpowiedzialnoÊci, cierpliwoÊci
i wielu innych niezb´dnych umiej´tnoÊci. Uczà si´ przede
wszystkim poprzez zabaw´, dzi´ki której poznajà Êwiat i zdo-
bywajà wiedz´, rozwijajà wyobraêni´ oraz kreatywnoÊç.
Dziecko w grupie rówieÊniczej integruje si´ z nià, rozwija
si´ w zakresie komunikacji z otoczeniem, poznaje emocje
i próbuje je nazwaç oraz sobie z nimi radziç. Formy aktyw-
noÊci proponowane w przedszkolu dajà mo˝liwoÊç odkrywa-
nia i rozwijania zainteresowaƒ, równie˝ muzycznych m.in.
w ramach organizowanych zaj´ç umuzykalniajàcych prowa-
dzonych wed∏ug autorskiego programu kierowanego do dzie-
ci w wieku 3 do 6 lat. Realizowane formy ekspresji muzycz-
nej takie jak: Êpiew, ruch przy muzyce, gra na instrumen-
tach perkusyjnych, s∏uchanie oraz tworzenie muzyki
sprawiajà, ˝e ka˝de zaj´cia sà ciekawe. Dziecko rozwija po-
czucie rytmu, doskonali koordynacj´ wzrokowo-s∏uchowo-ru-
chowà, kszta∏ci umiej´tnoÊç dostrzegania zmian tempa, dy-
namiki oraz wysokoÊci dêwi´ku w muzyce, ilustruje muzy-
k´ ruchem, staje si´ ono na nià wra˝liwe. Ponadto rozwija
umiej´tnoÊç pracy w grupie poprzez udzia∏ w „ma∏ej orkie-
strze”, ale równie˝ ma mo˝liwoÊç prze∏amywania oporów
zwiàzanych z publicznym wyst´pem. Po prostu muzyka sta-
je si´ przez dziecko lubiana, dzi´ki czemu czerpie ono z niej
to, co najlepsze. Oprócz sta∏ych elementów dzieci poznajà
utwory muzyki klasycznej z wykorzystaniem metody Aktyw-
nego S∏uchania Muzyki wg Batii Strauss. Proponowane za-
bawy sà dostosowane do wieku i mo˝liwoÊci danego dziec-
ka. W naszym przedszkolu dzieci raz w tygodniu biorà rów-
nie˝ udzia∏ w zaj´ciach z jogi. Propozycje çwiczeƒ wed∏ug
autorskiego programu pozwalajà na dopasowanie ich do da-
nej grupy. Przedszkolaki uczà si´ cierpliwoÊci, relaksacji, wy-
ciszenia. Wzmacniajà cia∏o i poprawiajà jego elastycznoÊç
poprzez poznanie i wykonanie w sposób prawid∏owy podsta-
wowych pozycji assan, a jednoczeÊnie rozwijajà samoÊwia-
domoÊç i kontrol´ nad w∏asnym cia∏em. Proponowane çwi-
czenia oddechowe sà Êwietnà lekcjà uwa˝noÊci i koncentra-
cji. Dzieci poprzez udzia∏ w zaj´ciach mogà çwiczyç
poczucie równowagi, co z pewnoÊcià istotne jest w zapobie-
ganiu wadom postawy.Wzmacniajà równie˝ pewnoÊç siebie
przez brak rywalizacji, jednoczeÊnie integrujà si´. Dzieci
czerpià wiele radoÊci z podj´tych aktywnoÊci w ramach za-
j´ç realizowanych w Przedszkolu Samorzàdowym nr 1 w Wie-
liszewie. nn Marta Wróbel
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Wyobraêcie sobie, ˝e zaczynajàc
weekend, macie ju˝ wybiegane
prawie 200 kilometrów,
a do przebiegni´cia jeszcze ponad
drugie tyle. Niewyobra˝alne,
prawda?

Wi´kszoÊç z Was szykowa∏a si´ na odpo-
czynek, a ultramaratonka Patrycja Bere-
znowska bieg∏a po rekord na Orlen Ultra
Challenge Suwa∏ki 2021 – nieoficjalnych

Mistrzostwach Âwiata w biegu 72 godzin-
nym zorganizowanym w Suwa∏kach
w pierwszy weekend czerwca. Nasza
mieszkanka po raz kolejny zaprezentowa-
∏a niesamowità wol´ walki, hart ducha
i ogromnà si∏´ w nogach, jak i w g∏owie.
Wybiega∏a rekord Polski kobiet i rekord
Êwiata kobiet, przebiegajàc 457,19 km.
Czym jeszcze nas zaskoczy mistrzyni? Mo-
˝emy si´ tylko domyÊlaç, ˝e kolejne wy-
zwania i bicie rekordów przed nià. Gratu-
lujemy. nn AS

Dominika Klisz – uczennica 5 klasy Szko-
∏y Podstawowej nr 1 w Wieliszewie i Aga-
ta Radomska – mieszkanka Skrzeszewa,
19 czerwca wzi´∏y udzia∏ w Otwartym Ma-
zowieckim Turnieju Cheerleaders Grand
Prix Polski Cheerleaders 2021 w Garwo-
linie. Agata i Dominika w duecie wywal-
czy∏y bràz, a wraz z dru˝ynà BDS CHEER
Legionowo zdoby∏y Puchar Mazowsza.

Dzieƒ póêniej dziewcz´ta wzi´∏y udzia∏
w Pucharze Polski w Karczewie, gdzie za-
j´∏y 4 miejsce.

To ju˝ kolejny sukces Agaty i Domini-
ki w ostatnim czasie. W maju zosta∏y wi-
cemistrzyniami Polski na 4 Mistrzostwach
Polski w Cheerleadingu, rozgrywanych
w Kielcach w kategorii Pom Dance Elite
JM i mistrzyniami Polski z dru˝ynà BDS
CHEER Legionowo. Trenerkà dziewczyn
jest Klaudia Go∏´biewska. Gratulujemy
i ˝yczymy kolejnych sukcesów.

nn AS

Mieszkanka Micha∏owa-Reginowa Ines Wojciechowska
w upalny weekend 19 czerwca z uÊmiechem
na twarzy i z 10-kilogramowym plecakiem
wybiega∏a 3 miejsce wÊród kobiet w Setce
Komandosa. 

Bieg w Lubliƒcu to wielkie wyzwanie. Najpierw pokonuje si´ 20
kilometrów z plecakiem, w mundurze i butach wojskowych, ko-
lejne 20 ju˝ bez plecaka, ale ciàgle w butach i w mundurze. Ostat-
nie 3 p´tle mo˝na ju˝ biec na lekko w stroju sportowym.

Setk´ Komandosa pokonali równie˝: Monika Kosewska – miesz-
kanka ¸ajsk, i Marek Jankiewicz – mieszkaniec Wieliszewa.
Wszystkim ogromnie gratulujemy.

nn AS

Wynik godny Ligi Mistrzów z meczu z 2007 roku, kiedy to
Manchester United pokona∏ AS Rom´ w takim samym sto-
sunku.
1 czerwca w Jab∏onnie odby∏ si´ Towarzyski Mecz Samo-
rzàdowców. Reprezentacja Gminy Wieliszew spotka∏a si´
z reprezentacjà Gminy Jab∏onna w ramach obchodów Dnia
Samorzàdu Terytorialnego.
W obu dru˝ynach zagrali radni, so∏tysi i przedstawiciele
urz´du gminy.

BRAMKI DLA NASZEJ REPREZENTACJI  ZDOBYLI :
PPaattrryykk  SSaaddoowwsskkii  –– 33
KKaammiill  SSttoollaarrsskkii  –– 22
AArrttuurr  MMii´́tteekk  –– 11
JJaakkuubb  ZZaabbiijjaakk  –– 11

Gratulujemy obu dru˝ynom pi´knej i zaci´tej walki.
nn AS

7:1 dla Gminy Wieliszew

KKrróólloowwaa  bbiieeggaanniiaa  jjeesstt  jjeeddnnaa  
ii mmiieesszzkkaa  ww WWiieelliisszzeewwiiee

MMiissttrrzzoowwsskkiiee  ddzziieewwcczzyynnyy

KKoommaannddoosskkaa  zz  MMiicchhaałłoowwaa--RReeggiinnoowwaa

PPRRZZEEDD  NNAAMMII iimmpprreezzyy
pplleenneerroowwee  nnaa  tteerreenniiee
GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww
1 sierpnia (niedziela)
IIMMPPRREEZZAA  SSPPOORRTTOOWWAA

ULTRAMARATON
POWSTA¡CA 1944-2021
O ile wszystko b´dzie dobrze i nie wróci do nas pandemia,
zaplanowany na 1 sierpnia Ultramaraton Powstaƒca odb´dzie
si´ w normalnej formule. 
Ponownie na starcie stanà Êmiałkowie, którzy b´dà mieli
do pokonania 63 kilometry ci´˝kiej i bardzo widokowej
trasy. 
Na stronie www.czasomierzyk.pl ciàgle trwajà zapisy.
W imprezie mo˝na wziàç udział indywidualnie lub w sztafetach. 

Partnerzy biegu: Powiat Legionowski, AdRunaLine,
Ultramaraton Nadbu˝aƒski, TBS Wieliszew, Grupa FoodCare,
Pismo Wspólnota, Polonus, Tlen Na Zdrowie Studio
Tlenoterapii Hiperbarycznej, 32. Dywizjon Rakietowy Obrony
Powietrznej w Olszewnicy Starej

4 wrzeÊnia (sobota)
UURROOCCZZYYSSTTOOÂÂCCII   RROOCCZZNNIICCOOWWEE

100-LECIE POWSTANIA JEDNOSTKI
OSP W WIELISZEWIE
Uroczyste wmurowanie kamienia w´gielnego pod budow´ nowej
siedziby OSP w Wieliszewie z okazji 100-lecia powstania
jednostki. 

12 wrzeÊnia (niedziela)
UURROOCCZZYYSSTTOOÂÂCCII   GGMMIINNNNEE

ÂWI¢TO GMINY
I DO˚YNKI
GMINNE
Âwi´to Gminy połàczone
z Do˝ynkami Gminnymi. 
Zagrajà Ewa Farna, 
Grzegorz Hy˝y, 
lokalni artyÊci. 

2 paêdziernika 
(sobota)
IIMMPPRREEZZAA  SSPPOORRTTOOWWAA

PÓ¸MARATON
ZEGRZY¡SKI 
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