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CoÊ si´ koƒczy, coÊ zaczyna…
KKoonniieecc  rrookkuu  ssttaajjee  ssii´́
nnaattuurraallnniiee  cczzaasseemm
ppooddssuummoowwaaƒƒ..  PPaattrrzzyymmyy
wwsstteecczz,,  oocceenniiaajjààcc,,
ccoo nnaamm  ssii´́  uuddaa∏∏oo,,
zz cczzeeggoo  jjeesstteeÊÊmmyy  dduummnnii
ii ccoo  jjeesszzcczzee  mmoo˝̋eemmyy
pprrzzeenniieeÊÊçç  ww nnoowwyy  rrookk
jjaakkoo  wwyyzzwwaanniiee,,
mmoottyywwaaccjj´́  ddoo ssii´́ggaanniiaa
ppoo wwii´́cceejj  ii wwyy˝̋eejj..  
W grudniowym numerze nie zabrak∏o wi´c podsumo-
wania naszych gminnych inwestycji (str. 6), relacji ze
Êwiàtecznych spotkaƒ oraz serdecznych ˝yczeƒ
od przedstawicieli samorzàdu, jak i mieszkaƒców.

Mamy nadziej´, ˝e ciep∏a atmosfera Êwiàt pozwo-
li nam zatrzymaç si´, niejako wysiàÊç z codziennego
p´du, by piel´gnowaç relacje i obdarzaç si´ dobrem.

nn A.B-B

RRaaddiioo  WWiieelliisszzeeww
nnaaddaajjee  
ww  iinntteerrnneecciiee
33  ggrruuddnniiaa  22002211  rr..  pprrzzeerrwwaalliiÊÊmmyy  cciisszz´́..
TTeeggoo  ddnniiaa  ppoo iinntteerrnneettoowwyycchh  ffaallaacchh
ppoopp∏∏yynn´́∏∏yy  ppiieerrwwsszzee  ddêêwwii´́kkii  nnaaddaannee
pprrzzeezz  RRaaddiioo  WWiieelliisszzeeww  –– iinntteerrnneettoowwee
rraaddiioo,,  kkttóórree  jjaakkoo  jjeeddyynnee  ww ppoowwiieecciiee
bb´́ddzziiee  ttwwoorrzzoonnee  ddllaa  mmiieesszzkkaaƒƒccóóww
ii pprrzzeezz  nniicchh  wwssppóó∏∏ttwwoorrzzoonnee..  JJuu˝̋ tteerraazz
mmoo˝̋nnaa  ggoo  ppooss∏∏uucchhaaçç,,  wwcchhooddzzààcc
nnaa ssttrroonn´́  wwwwww..rraaddiioo..wwiieelliisszzeeww..ppll..
OO ttyymm,,  jjaakk  ppoowwssttaawwaa∏∏oo,,  jjaakkiiee  ssàà
ppeerrssppeekkttyywwyy  ii ppllaannyy  nnaa ttoo  mmeeddiiuumm,,
pprrzzeecczzyyttaajjàà  PPaaƒƒssttwwoo  nnaa ssttrroonniiee 1166..  
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Âwiet(l)na Gmina
cczzyyllii  KKoonnkkuurrss  nnaa  NNaajjppii´́kknniieejjsszzàà  ÂÂwwiieettllnnàà  DDeekkoorraaccjj´́
BBoo˝̋oonnaarrooddzzeenniioowwàà
Zapraszamy do wzi´cia udzia∏u w Konkursie
na Najpi´kniejszà Dekoracj´ Âwietlnà zwiàzanà
z nadchodzàcymi Êwi´tami.

ZZaassaaddyy  ssàà  pprroossttee::
• trzeba zrobiç zdj´cie/zdj´cia swojej dekoracji Êwietlnej

i umieÊciç je w wydarzeniu na Facebooku: ÂwietlnaGmina
z hasztagiem #swietlnagminawieliszew, #ulica, #miej-
scowoÊç

• nagradzamy zdj´cie/posty, które mi´dzy 7 grudnia 2021 r.
a 6 stycznia 2022 r. zdob´dà najwi´kszà liczb´ pozytyw-
nych reakcji.

KKaatteeggoorriiee
W konkursie przewidujemy dwie kategorie:
• indywidualna,
• zbiorowa – so∏ecka.

NNaaggrrooddyy
• Nagrody w kategorii indywidualnej:

I MIEJSCE (bon sodexo w wysokoÊci 400 z∏)
II MIEJSCE (bon sodexo w wysokoÊci 200 z∏)
III MIEJSCE (bon sodexo w wysokoÊci 100 z∏) 

• Nagrodà dla danej miejscowoÊci w kategorii zbiorowej
b´dzie dodatkowe 1000 z∏otych do dyspozycji z Fundu-
szu So∏eckiego.

nn

30 listopada 2021 roku, po ponad 55 latach pracy w Zespole Szkół
w Wieliszewie (dawne Technikum Gospodarki Wodnej w D´bem)
postanowiła zakoƒczyç swojà prac´ zawodowà
Pani Wanda Wroƒska-Kurowska.

Droga Pani Wando, 
dzi´kujemy za te pi´kne lata, poÊwi´cenie i oddanie, 
lojalnoÊç oraz trud wło˝ony w prac´ w naszej szkole. 
Wyra˝amy tak˝e nadziej´, ˝e nie zapomni Pani 
o nas i podobnie jak my wszyscy b´dzie 
dobrze wspominaç sp´dzone tutaj chwile. 
Chcemy zapewniç Panià, ˝e b´dzie Pani 
u nas zawsze mile widzianym goÊciem.

Dyrektor, Wicedyrektor, 
Pracownicy administracji i obsługi, 
Rada Pedagogiczna oraz uczniowie

P o d z i ´ k o w a n i e
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Najcz´Êciej tym w∏aÊnie tekstem z Ewangelii wg Êw.
¸ukasza rozpoczynamy wieczerz´ wigilijnà w naszych
domach. Bywa tak, ˝e s∏owa Ewangelii odczytuje naj-
m∏odszy cz∏onek rodziny, który ju˝ potrafi czytaç. Z sa-
tysfakcjà i dumà w ten w∏aÊnie sposób inicjuje rodzin-
ne spotkanie przy wigilijnym stole.W domu moich ro-
dziców bezpoÊrednio po Ewangelii g∏os zabiera tata
– g∏owa rodziny. Krótko podsumowuje miniony rok
i sk∏ada wszystkim ̋ yczenia. Póêniej ju˝ jest czas na in-
dywidualne ∏amanie si´ op∏atkiem i sk∏adanie sobie
˝yczeƒ.

To w∏aÊnie sk∏adanie ˝yczeƒ, w ró˝nej formie, jest
nieodzownym elementem naszego chrzeÊcijaƒskiego
Êwi´towania. Nie chodzi ju˝ nawet specjalnie o to, co
dok∏adnie sobie ˝yczymy, co raczej o okazanie sobie
po prostu zwyk∏ej ̋ yczliwoÊci. „Jestem ci ̋ yczliwy, za-
le˝y mi na tobie, pragn´ twojego dobra” – to kwinte-
sencja tego, co chcemy wyraziç. Niestety zdarza si´
i tak, ˝e wypowiadamy wówczas oklepane „zdrowia,
szcz´Êcia, pomyÊlnoÊci”, które w sumie niewiele zna-
czà, a przy ÊwiadomoÊci, ˝e przecie˝ same s∏owa nic
nas nie kosztujà – znaczà jeszcze mniej.

Co zatem warto powiedzieç? Jakie s∏owa powinny
paÊç przy wigilijnym stole? Jakich u˝yç zwrotów, któ-
re by∏yby godne tak wa˝nej chwili, jakà jest Êwi´to-
wanie Narodzin Naszego Pana Jezusa Chrystusa?

Gdy zapytamy przedszkolaka o to, jakie sà najwa˝-
niejsze s∏owa bez wahania odpowie nam: „prosz´, prze-
praszam, dzi´kuj´”.To s∏owa, mo˝na powiedzieç, spe-
cjalne, bardzo wa˝ne, niezwykle istotne w kszta∏towa-
niu dobrych relacji mi´dzy ludêmi. W zasadzie nie da
si´ bez nich ̋ yç.A przynajmniej nie da si´ ̋ yç dobrze.

Mo˝e warto w tym roku przy sk∏adaniu sobie ̋ yczeƒ
skorzystaç z jednego z tych specjalnych s∏ów. A mam
na myÊli s∏owo „DZI¢KUJ¢”.

Na samym poczàtku warto i trzeba podzi´kowaç Pa-
nu Bogu za to, ˝e nie zostawi∏ nas samych po grzechu
pierworodnym, ale zechcia∏ pos∏aç do nas Swojego Sy-
na po to, aby nas zbawi∏. Sta∏o si´ tak i wcià˝ dzieje
z tego tylko powodu, ˝e On nas KOCHA. To niesamo-
wita prawda o mi∏oÊci Pana Boga do nas sprawia, ˝e
zdecydowanie mamy Mu za co dzi´kowaç.

Gdy cz∏owiek komuÊ dzi´kuje, to nie mo˝e od razu
êle myÊleç o nim. Jest to zatem klucz do wzajemnego
szacunku do siebie nawzajem, a w konsekwencji klucz
do mi∏oÊci. Warto wykonaç sobie samemu takie çwi-
czenie i zastanowiç si´, za co móg∏bym podzi´kowaç
poszczególnym ludziom. Bo przecie˝ nie ma ludzi z∏ych.
W ka˝dym jest jakieÊ dobro.Trzeba je tylko umieç od-
kryç i podkreÊliç. Mo˝e czasem nie by∏oby trzeba prze-
praszaç, gdybyÊmy wczeÊniej potrafili powiedzieç s∏o-
wo „dzi´kuj´”.

Zatem do dzie∏a! Po Panu Bogu warto podzi´kowaç
swoim rodzicom. Przecie˝ zdecydowanie mamy za co.
A mo˝e dawno tego s∏owa od nas nie s∏yszeli. A jeÊli
ju˝ nie ˝yjà, to mo˝e trzeba jeszcze przed Êwi´tami
pójÊç na ich grób i przy modlitwie za zmar∏ych dodaç
jeszcze s∏owo „dzi´kuj´”.

Warto i trzeba powiedzieç „dzi´kuj´” swojej ̋ onie,

swojemu m´˝owi. Zw∏aszcza wtedy, gdy mo˝e w ostat-
nim czasie wzajemne relacje nieco si´ popsu∏y. Prze-
cie˝ to nie jest tak, ˝e rutyna i proza ˝ycia sprawiajà,
i˝ nie ma w nas dobra. Warto je widzieç i za nie dzi´-
kowaç. Mo˝emy si´ zdziwiç, jak s∏owo „dzi´kuj´” po-
trafi otwieraç oczy na to, ˝e ktoÊ widzi w nas dobro,
chocia˝ zdawa∏oby si´, ˝e tak nie jest.Wzajemne dzi´-
kowanie mo˝e leczyç wszelkie rany. OczywiÊcie, ˝eby
tak si´ sta∏o, musi byç prawdziwe i szczere. Zastanów
si´, za co móg∏byÊ podzi´kowaç swojej teÊciowej, swo-
jemu szefowi w pracy, swoim kole˝ankom i kolegom,
swojemu przyjacielowi i komuÊ, o kim myÊlisz, ˝e nie
jest ci ˝yczliwy.

Przy podzi´kowaniach nie mo˝e dziÊ zabraknàç tych,
którzy niejako z urz´du, ale przecie˝ tak naprawd´
z serca, przychodzà nam z pomocà, gdy takiej pomo-
cy potrzebujemy. MyÊl´ tu o lekarzach, piel´gniarkach
i wszystkich pracownikach s∏u˝by zdrowia, którzy z na-
ra˝eniem swojego zdrowia i ˝ycia walczà o zdrowie i ˝y-
cie chorych. Ostatni, trudny czas epidemii i bezwarun-
kowej gotowoÊci niesienia pomocy potrzebujàcym
przez medyków jest tego najlepszym przyk∏adem. S∏o-
wo „dzi´kuj´” koniecznie trzeba te˝ dziÊ powiedzieç
funkcjonariuszom stra˝y granicznej, policjantom i pol-
skim ̋ o∏nierzom broniàcym naszej paƒstwowej grani-
cy.To dzi´ki ich s∏u˝bie i poÊwi´ceniu mo˝emy si´ czuç
bezpieczni.

Wróçmy jednak do naszego, wieliszewskiego po-
dwórka. Komu mo˝emy podzi´kowaç? Komu podzi´-
kowaç powinniÊmy? Tak wielu wspania∏ych ludzi ˝y-
je obok nas. Nie odwa˝´ si´ teraz wymieniaç wszyst-
kich, którym ja podzi´kowaç powinienem, bo jestem
przekonany, ˝e bardzo wielu bym pominà∏. A nie chc´
tego robiç. Prawda jest taka, ˝e od samego poczàtku
mojego proboszczowania w Wieliszewie spotka∏em si´
z ogromnà ˝yczliwoÊcià bardzo wielu ludzi. Do tej po-
ry nie by∏em Êwiadomy prawdy, ˝e jest gdzieÊ w Pol-
sce taka parafia i taka gmina, gdzie ˝yjà tak wyjàtko-
wi ludzie.

Wiernym, którzy modlà si´ w naszej wieliszewskiej
Êwiàtyni, dzi´kuj´ za Êwiadectwo ich wiary, za przyj-
mowane przez nich sakramenty Êwi´te, za godziny sp´-
dzone na modlitwie podczas czwartkowych adoracji
NajÊwi´tszego Sakramentu. Wszystkim zaanga˝owa-
nym w ró˝ne grupy i duszpasterstwa bardzo dzi´kuj´.

Dzi´kujemy Ci, Panie Jezu, za to, ˝e przyjà∏eÊ ludz-
kie cia∏o, ˝e przyszed∏eÊ do nas, aby nas zbawiç. Za to,
˝e nas KOCHASZ.

Dzieci uczestniczàce podczas tego adwentu w rora-
tach dostawa∏y codziennie kubek goràcego kakao i ja-
kieÊ specjalne zadanie. Zadaniem dla nas wszystkich
niech b´dzie na te Âwi´ta Narodzenia Paƒskiego jak
najcz´stsze wypowiedzenie s∏owa „DZI¢KUJ¢”.

Warto przy bo˝onarodzeniowej szopce powiedzieç
to s∏owo Maleƒkiemu Jezusowi, warto powiedzieç je
swoim bliskim, warto powiedzieç je jak najwi´kszej
liczbie naszych bliênich.

nn ks. Jarosław Mazurek Proboszcz Parafii 
pw. Przemienienia Paƒskiego w Wieliszewie

PPrrzzyysszzeeddłł  zz  nniieebbaa  jjaakkoo
jjeeddeenn  zz  nnaass
Bo˝e Narodzenie jest chyba najbardziej urzekajàcym
wydarzeniem, jakie mo˝na sobie wyobraziç. OpowieÊç
bo˝onarodzeniowa zachwyca nie tylko dzieci, ale umys∏y
wszystkich, którzy szukajà Boga, wszystkich, którzy
szukajà prawdy. Pe∏ni podziwu dla tego wyjàtkowego
wydarzenia w historii ludzkoÊci naturalnie zadajemy
sobie pytania takie jak: „dlaczego?”, „w jaki sposób?”,
i „co powinienem zrobiç w odpowiedzi?”
„A S∏owo sta∏o si´ cia∏em i zamieszka∏o wÊród nas, pe∏ne ∏aski i praw-
dy”. Te s∏owa sà znajome, a jednoczeÊnie tajemnicze. Mo˝na je prze-
t∏umaczyç jako „rozbi∏ swój namiot wÊród nas”. Nasz Pan Jezus przy-
szed∏ z nieba jako jeden z nas, ˝y∏ obok nas i ostatecznie umar∏ za nas.

Dlaczego Bóg to zrobi∏? Âw.Tomasz z Akwinu proponuje odpowiedê:
„Jednorodzony Syn Bo˝y, chcàc uczyniç nas uczestnikami swojej bo-
skoÊci, przyjà∏ naszà natur´, aby ludzie stali si´ bogami.” JeÊli ten j´-
zyk wydaje si´ uderzajàcy, takim ma byç! OczywiÊcie zadziwiajàce jest
to, ˝e wszechmocny Bóg powinien staç si´ cz∏owiekiem, abyÊmy mo-
gli Go poznaç, pokochaç i uczestniczyç z Nim w ˝yciu wiecznym. Ostat-
nie wyra˝enie, którego u˝ywa Êw. Tomasz, jest szczególnie intrygujà-
ce, wi´c dodajmy, ˝e stajemy si´ jak bogowie w tym sensie, ˝e przez
nasz chrzest i zjednoczenie z Chrystusem zostajemy wprowadzeni w we-
wn´trzne ˝ycie Trójcy PrzenajÊwi´tszej.

„W nim by∏o ̋ ycie, a ˝ycie by∏o Êwiat∏em ludzi. Âwiat∏o Êwieci w ciem-
noÊci, a ciemnoÊç go nie pokona∏a”.W ten sposób nasz Pan Jezus przy-
chodzi do nas jako dziecko, jako jeden ze swoich, aby nieÊç ˝ycie, aby
Êwieciç swoim Êwiat∏em w ciemnoÊci naszych serc. Kontrast Êwiat∏a
i ciemnoÊci jest szczególnie zasadny, gdy weêmie si´ pod uwag´, ˝e
przesilenie zimowe pierwotnie datowano na 25 grudnia i ˝e zgodnie
z tradycjà Chrystus urodzi∏ si´ o pó∏nocy. Innymi s∏owy, zgodnie z tym
poglàdem, Chrystus, nasze Âwiat∏o, przychodzi w najciemniejszym mo-
mencie najciemniejszej nocy. Przychodzi do nas nie tylko jak do swo-
jego ludu, ale osobiÊcie, do ka˝dego z nas.

Jaka powinna byç nasza odpowiedê? We wcieleniu Bóg sta∏ si´ dla
nas obecny w nowy sposób. Dobrze by∏oby zapytaç, jak mo˝emy mu
si´ przedstawiç w nowej ods∏onie? Jak mo˝emy lepiej wype∏niaç chrze-
Êcijaƒskie powo∏anie, aby kochaç Boga i bliêniego? Przede wszystkim
mo˝emy kochaç bliêniego, kochajàc go jak dziecko Bo˝e, zw∏aszcza gdy
tak jak Chrystus jest bezdomny. W koƒcu troska o bliêniego jest nie
tylko kwestià Bo˝ego nakazu, ale i fundamentem cz∏owieczeƒstwa, i do-
brze zrobilibyÊmy, gdybyÊmy skorzystali z okazji, jakà otrzymaliÊmy
w Bo˝e Narodzenie, by byç bardziej mi∏osiernym, wspania∏omyÊlnym,
bardziej troskliwym, ˝yczliwym. Po drugie, mo˝emy kochaç Boga w pro-
sty sposób, robiàc miejsce w naszych domach i naszym ˝yciu dla Nie-
go – Tego, którego Êwiat nawet w chwili Jego narodzin „nie przyjà∏”.
A jednak, choç fizyczna przestrzeƒ jest wa˝na, to nie wystarczy. Dzie-
ciàtko, Chrystus, nasz Pan, daje nam obietnic´ szcz´Êcia w tym ˝yciu
i nieba w przysz∏ym. Niegodnego, biednego jak ja, On prosi w zamian
o moje zasoby, moje talenty i gdybym tylko odda∏ mu swoje serce, za-
Êwieci Swoim Êwiat∏em. Niech to b´dzie nasza odpowiedê: dar naszych
serc dla Niego w Bo˝e Narodzenie i na zawsze. B∏ogos∏awionych Âwiàt!

nn ks. Piotr J´drzejewski
Proboszcz Parafii pw. Êw. Jana Marii Vianneya w Skrzeszewie

WW oowwyymm  cczzaassiiee  wwyysszz∏∏oo  rroozzppoorrzzààddzzeenniiee  CCeezzaarraa  AAuugguussttaa,,  ˝̋eebbyy
pprrzzeepprroowwaaddzziiçç  ssppiiss  lluuddnnooÊÊccii  ww ccaa∏∏yymm  ppaaƒƒssttwwiiee..  PPiieerrwwsszzyy  tteenn  ssppiiss  ooddbbyy∏∏
ssii´́  wwóówwcczzaass,,  ggddyy  wwiieellkkoorrzzààddccàà  SSyyrriiii  bbyy∏∏  KKwwiirryynniiuusszz..  WWyybbiieerraallii  ssii´́  wwii´́cc
wwsszzyyssccyy,,  aabbyy  ssii´́  ddaaçç  zzaappiissaaçç,,  kkaa˝̋ddyy  ddoo sswweeggoo  mmiiaassttaa..  UUddaa∏∏  ssii´́  ttaakk˝̋ee
JJóózzeeff  zz GGaalliilleeii,,  zz mmiiaassttaa  NNaazzaarreett,,  ddoo JJuuddeeii,,  ddoo mmiiaassttaa  DDaawwiiddoowweeggoo,,
zzwwaanneeggoo  BBeettlleejjeemm,,  ppoonniieewwaa˝̋  ppoocchhooddzzii∏∏  zz ddoommuu  ii rroodduu  DDaawwiiddaa,,  ˝̋eebbyy  ssii´́
ddaaçç  zzaappiissaaçç  zz ppooÊÊlluubbiioonnàà  ssoobbiiee  MMaarryyjjàà,,  kkttóórraa  bbyy∏∏aa  bbrrzzeemmiieennnnaa..  KKiieeddyy
ttaamm  pprrzzeebbyywwaallii,,  nnaaddsszzeedd∏∏  ddllaa  MMaarryyii  cczzaass  rroozzwwiiààzzaanniiaa..  PPoorrooddzzii∏∏aa  sswweeggoo
ppiieerrwwoorrooddnneeggoo  SSyynnaa,,  oowwiinn´́∏∏aa  GGoo  ww ppiieelluusszzkkii  ii ppoo∏∏oo˝̋yy∏∏aa  ww ˝̋∏∏oobbiiee,,  ggddyy˝̋
nniiee  bbyy∏∏oo  ddllaa  nniicchh  mmiieejjssccaa  ww ggoossppooddzziiee..  ((¸̧kk 22,, 11--77))

PPoowwiieeddzziieeçç  „„ddzzii´́kkuujj´́””  
pprrzzyy  bboo˝̋oonnaarrooddzzeenniioowweejj
sszzooppccee
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Artur Mi´tek 
– Wiceprzewodniczàcy Rady Gminy Wieliszew

˚ycz´ Paƒstwu, by nadchodzàce 
Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia stały si´ chwilà refleksji

i były czasem sp´dzonym z bliskimi w spokoju, zdrowiu,
szcz´Êciu i miłoÊci. Niech ta wigilijna wieczerza stanie si´
odpoczynkiem od całego zgiełku, który towarzyszy nam

na co dzieƒ, a nowy rok b´dzie pełen nadziei, by spełniło
si´ choç jedno z Paƒstwa marzeƒ. 

•••••••••••

Jacek Kuciƒski 
– Wiceprzewodniczàcy Rady Gminy Wieliszew

W tych wyjàtkowych dniach Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
chc´ Wam ˝yczyç wiele zadowolenia i sukcesów

z podj´tych wyzwaƒ. Niech w nadchodzàcym nowym 2022
roku szcz´Êcie i pomyÊlnoÊç nigdy Was nie opuszczà,

a wiara codziennie dodaje sił i energii do realizacji nowych
pomysłów. ˚ycz´ najpi´kniejszych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia.

•••••••••••

Renata Gostkowska-Maczuga – Radna Gminy Wieliszew
Szanowni Paƒstwo, niech te wyjàtkowe dni Âwiàt Bo˝ego

Narodzenia przyniosà radoÊç, spokój, refleksj´ i cz´sto
oczekiwany odpoczynek. Wszystkim Paƒstwu ˝ycz´

równie˝, aby ka˝dy miał mo˝liwoÊç sp´dzenia
nadchodzàcych dni w ciepłej, rodzinnej atmosferze.

W nadchodzàcym nowym 2022 roku ˝ycz´ Paƒstwu wielu
sukcesów tak osobistych, jak i zawodowych oraz

wytrwałoÊci w realizacji wszelkich planów i zamierzeƒ. 

•••••••••••

Danuta Wrzesiƒska – Radna Gminy Wieliszew
Niech czas Wigilii i Âwiàt Bo˝ego Narodzenia sp´dzony

w kochajàcym, rodzinnym gronie obdarzy Paƒstwa
optymizmem, nadziejà, radoÊcià i b´dzie odpoczynkiem
od codziennych trudów. ˚ycz´ Paƒstwu, aby ka˝dy dzieƒ

nowego 2022 roku przyniósł zdrowie, pogod´ ducha
i pozwolił realizowaç ˝yciowe i zawodowe plany 

oraz spełniaç najskrytsze marzenia. 

•••••••••••

Edwin Zezoƒ – Radny Gminy Wieliszew
Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia to niezwykły czas, przepełniony
radoÊcià i ciepłà atmosferà. ˚ycz´ Paƒstwu, aby były one

wyjàtkowe, a chwile sp´dzone razem z rodzinà były
magiczne i niezapomniane. Niech napełnià nas pozytywnà

energià i spokojem ducha. 

•••••••••••

Dorota Trzaskoma – Radna Gminy Wieliszew
„Kto wie, czy za rogiem nie stoi Anioł z Bogiem.
I warto mieç marzenia, doczekaç ich spełnienia.” 

˚ycz´ tych spełniajàcych si´ marzeƒ w nadchodzàcym roku
i wspaniałej rodzinnej atmosfery podczas 

Âwiàt Bo˝ego Narodzenia.

•••••••••••

Dorota Sarna – Radna Gminy Wieliszew
Nadchodzàce Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia niosà ze sobà

wiele radoÊci oraz refleksji dotyczàcych minionego
– trudnego okresu i planów na nadchodzàcy

2022 nowy rok. 
W tych wyjàtkowych dniach ˝ycz´ Paƒstwu wiele

zadowolenia i sukcesów z podj´tych wyzwaƒ.

Bartłomiej Trzaskoma – Radny Gminy Wieliszew
Na zbli˝ajàce si´ Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia ˝ycz´

wszystkim Mieszkaƒcom Gminy Wieliszew, aby radoÊç,
szcz´Êcie i dostatek zagoÊciły w Waszych domach. 
Niech ten pi´kny, rodzinny czas, w blasku Êwiec

i przy dêwi´kach staropolskich kol´d, po całym roku ci´˝kiej
pracy b´dzie dla Was czasem wytchnienia i dobrych

refleksji. Tradycyjnie ˝ycz´ Paƒstwu równie˝ du˝o zdrowia
i wszelkiej pomyÊlnoÊci w nadchodzàcym 2022 roku. 

Oby nowy rok spełnił pokładane w nim nadzieje i przyniósł
sukcesy w realizacji osobistych planów. 

Du˝o optymizmu i wiary w pogodne jutro, 
wszystkiego najlepszego!

•••••••••••

Rafał Donarski – Radny Gminy Wieliszew
Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Bo˝ego Narodzenia pragn´
˝yczyç Paƒstwu przede wszystkim du˝o zdrowia, radoÊci

i wewn´trznego spokoju. 
Niech w tym trudnym czasie pandemii chwile sp´dzone

przy Êwiàtecznym stole pozwolà nam zapomnieç
o codziennych troskach i pomogà z optymizmem wkroczyç

w nadchodzàcy 2022 rok. 

•••••••••••

Łukasz Mi´tek – Radny Gminy Wieliszew
W Êwiàtecznym nastroju ˝ycz´ Paƒstwu niepowtarzalnej

atmosfery przy wigilijnych spotkaniach z bliskimi, pełnych
ciepła oraz obfitoÊci wszelkich dóbr. 

Niech radoÊç i pokój Âwiàt Bo˝ego Narodzenia, 
spełnienie zawodowe i osobiste towarzyszà Paƒstwu 

przez cały 2022 nowy rok.

•••••••••••

Grzegorz Bieƒkowski – Radny Gminy Wieliszew
Drodzy Mieszkaƒcy Gminy Wieliszew, po raz kolejny

usiàdziemy przy wigilijnym stole. Po raz kolejny podzielimy
si´ opłatkiem i zło˝ymy sobie ˝yczenia. Wszystkim Paƒstwu
i ka˝demu z osobna składam najgor´tsze ˝yczenia – ciepła,
spokoju, zdrowia, miłoÊci, nadziei – tak potrzebnej w tych

czasach. Niech ten zbli˝ajàcy si´ nowy 2022 rok b´dzie
lepszy i pełen optymizmu.

•••••••••••

Gra˝yna Kwiatkowska – Radna Gminy Wieliszew
Zdrowych i radosnych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia, ciepła,

wiary i ˝yczliwoÊci oraz szcz´Êliwego nowego roku.

•••••••••••

Krystyna Wesołowska – Radna Gminy Wieliszew
Pi´knych, białych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia, w atmosferze
ciepła i serdecznoÊci, wielu radosnych chwil w rodzinnym

gronie, zasłu˝onego odpoczynku, a przede wszystkim
zdrowia, które jest naszym najwi´kszym dobrem.

•••••••••••

Jan Sołtys – Radny Gminy Wieliszew i Sołtys Łajski
Szcz´Êliwych, kojàcych, prze˝ytych w zgodzie ze Êwiatem 

i z sobà samym, pełnych ˝ycia i miłoÊci 
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia oraz niesamowitego,
niezapomnianego, niepowtarzalnego Sylwestra!

•••••••••••

Andrzej Kowalik – Sołtys Góry
˚ycz´ Paƒstwu, by te Êwi´ta, a tak˝e cały nadchodzàcy rok

upływał w harmonii i zadumie, 
by nigdy nie zabrakło ciepła drugiej osoby, 

a ka˝dy dzieƒ był pełen niezapomnianych chwil.

•••••••••••

Jacek D´bkowski – Sołtys Janówka Pierwszego 
Niech ka˝dy dzieƒ nowego roku 2022 

b´dzie dla Paƒstwa wyzwaniem, 
które przyniesie rozwój i zmotywuje do spełnienia wielu
marzeƒ. Niech przy Paƒstwa wigilijnym stole zagoszczà

radoÊç, spokój i wszelkie dobro, którym b´dzie mo˝na si´
dzieliç z innymi.

•••••••••••

Beata Stolarska – Sołtys Olszewnicy Nowej 
wraz z Radà Sołeckà

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru 
przyniesie Paƒstwu spokój i radoÊç. 

Niech ka˝da chwila Âwiàt Bo˝ego Narodzenia ˝yje 
własnym pi´knem, a nowy rok obdaruje Was pomyÊlnoÊcià

i szcz´Êciem. Na zbli˝ajàce si´ Êwiàteczne dni wielu
radosnych chwil w gronie rodzinnym, 
a w nowym roku wiary w lepsze jutro. 

˚yczymy najpi´kniejszych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
i szcz´Êcia w nowym roku.

•••••••••••

Anna Afek – Sołtys Olszewnicy Starej 
wraz z Radà Sołeckà

Gdy nadejdà Êwi´ta, niech nadzieja i radoÊç zastukajà
do Paƒstwa drzwi, a Nowy Rok przyniesie

pomyÊlnoÊç, szcz´Êcie i pi´kny uÊmiech ka˝dego dnia. 

•••••••••••

Leszek Kleiman – Sołtys Kałuszyna 
Z okazji zbli˝ajàcego si´ Bo˝ego Narodzenia 

˝ycz´ pełnych radoÊci i spokoju Êwiàt. 
Niech ten czas b´dzie pełen ciepła i rodzinnej atmosfery.

Du˝o radoÊci, pogody ducha, spełnienia marzeƒ 
i wszelkiej pomyÊlnoÊci, a tak˝e wielu sukcesów 

w nadchodzàcym roku.

•••••••••••

Sylwia Kuska – Sołtys Skrzeszewa 
W tym dniu radosnym, oczekiwanym, 

gdzie gasnà spory, gojà si´ rany, 
˝ycz´ Wam zdrowia, ˝ycz´ miłoÊci, 
niech mały Jezus w sercach zagoÊci, 

szczeroÊci duszy, zapachu ciasta, 
przyjaêni, która jak miłoÊç wzrasta, 

kochanej twarzy, co rano budzi 
i wokół pełno ˝yczliwych ludzi.

•••••••••••

Sławomir Baƒbura – Sołtys Topoliny
W ten wigilijny dzieƒ, który miejmy nadziej´ b´dzie

zaÊnie˝ony, kiedy w koÊciele uderzà dzwony, 
przyjmijcie goràce ˝yczenia radoÊci, a w nowym roku

szcz´Êcia, zdrowia i pomyÊlnoÊci. 

•••••••••••

Halina Ziółkowska – Sołtys Podd´bia 
Jest taki wyjàtkowy wieczór w roku, gdy wszyscy obecni

gromadzà si´ przy wspólnym stole.
Jest taki wieczór, gdy gasnà spory, znika nienawiÊç.
Wieczór, gdy łamiemy opłatek, składamy ˝yczenia.

To noc wyjàtkowa, jedyna, niepowtarzalna 
noc Bo˝ego Narodzenia.

˚ycz´ Paƒstwu, by przy Êwiàtecznym stole nie zabrakło
Êwiatła i ciepła rodzinnej atmosfery,

a nowy rok niósł ze sobà szcz´Êcie i pomyÊlnoÊç.

•••••••••••

Stanisław Serek – Sołtys Sikor, 
Rada Sołecka 

oraz Członkowie Stowarzyszenia „Dolina Narwi” 
˚yczymy ciepłych, rodzinnych 

i zdrowych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia. 
Niechaj ten szczególny czas upłynie pod znakiem wiary,

nadziei i miłoÊci oraz pami´ci o bliênich, a serca
Mieszkaƒców naszej Gminy niech b´dà pełne ˝yczliwoÊci.

•••••••••••

Regina Onyszko – Sołtys Komornicy
Niech te Êwi´ta b´dà czasem, który chcemy i mo˝emy

sp´dziç z bliskimi w cudownej atmosferze. 
Niech zarówno te dni, jak i kolejne nadchodzàcego

2022 nowego roku upływajà w zdrowiu, spokoju i miłoÊci. 

•••••••••••

Ludwik ˚ołek – Sołtys Wieliszewa
Potrzeba nam zdrowia i spokoju przede wszystkim i tego

Paƒstwu z całego serca ˝ycz´ – nie tylko od Êwi´ta. 
A w te Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia odpocznijmy i cieszmy

si´ ka˝dà chwilà sp´dzonà z bliskimi. Wejdêmy w nowy rok
z nadziejà i wiarà w lepsze jutro, by spełniło si´ to, czego

pragniemy w ˝yciu osobistym i zawodowym. 

•••••••••••

Janina Przybył – Sołtys Michałowa-Regionowa
W oczekiwaniu na zbli˝ajàce si´ Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia

i nowy 2022 rok pełni nadziei spoglàdamy w przyszłoÊç. 
I tej nadziei serdecznie Paƒstwu ˝ycz´. 

Zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeƒ 
i zawodowej satysfakcji.

•••••••••••

Leszek Wójcik – Sołtys Krubina 
Serdeczne ˝yczenia wielu radosnych chwil z okazji 

Âwiàt Bo˝ego Narodzenia. Wszystkiego, co najlepsze
w ka˝dym dniu nadchodzàcego nowego roku 2022.

•••••••••••

Izabela Kownacka
– Radna Powiatu Legionowskiego

Z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia ˝ycz´ Paƒstwu wielu
dobrych chwil, prze˝ywanych wspólnie z bliskimi w radoÊci,

spokoju i zdrowiu. Niech b´dzie to czas sp´dzony 
bez poÊpiechu, trosk i zmartwieƒ.

Zbli˝ajàce si´ Êwi´ta to okres wypełniony rodzinnym
ciepłem, wzajemnà ˝yczliwoÊcià, 

a tak˝e czas podsumowaƒ 
i układania planów na przyszłoÊç.

˚ycz´ Paƒstwu, aby nowy 2022 rok był szcz´Êliwy
i obfitował w sukcesy, by zdrowie zawsze Wam

dopisywało, a pogoda ducha nigdy nie opuszczała.

Radni  i  Soł tys i  ˝yczà Mieszkaƒcom
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AALLEEKKSSAANNDDRRAA  GGÓÓRRCCZZYY¡¡SSKKAA –– mmiieesszzkkaannkkaa  SSkkrrzzeesszzeewwaa
Drodzy Mieszkaƒcy Gminy Wieliszew, Âwi´ta
Bo˝ego Narodzenia sà tu˝ za rogiem i z tej okazji
chciałabym ˝yczyç Wam – Mieszkaƒcom – du˝o
nadziei, która nigdy nie zgaÊnie, miłoÊci, która jest
Êwiatłem ˝ycia, sp´dzonego cudownie czasu
z rodzinà przy wigilijnym stole oraz wymarzonych
prezentów. ˚eby ka˝da sp´dzona chwila z rodzinà
została w Waszych sercach na zawsze. Niech ta
Êwi´ta noc da Wam szcz´Êcia moc. Nie pomijajmy
te˝ nadchodzàcego nowego roku, w którym
równie˝ ˝ycz´ Wam samych sukcesów w pracy
oraz w nauce, szcz´Êcia i miłoÊci.

•••••••••••

AARRTTUURR  II AANNDD˚̊EELLIIKKAA  BBAARRTTKKOOWWSSCCYY ––  mmiieesszzkkaaƒƒccyy  ŁŁaajjsskk  
Drodzy Mieszkaƒcy Gminy Wieliszew, z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Bo˝ego
Narodzenia oraz Nowego Roku pragniemy zło˝yç Wam najserdeczniejsze
˝yczenia, aby ten magiczny czas upłynàł Wam w atmosferze radoÊci, spokoju,
wzajemnego zrozumienia i miłoÊci, byÊcie Êwi´ta sp´dzili wÊród najbli˝szych
i ˝yczliwych ludzi, dzielàc si´ nie tylko opłatkiem, ale równie˝ dobrym słowem
i wsparciem. ˚yczymy Wam, by zapach i blask choinki oraz smak Êwiàtecznych
potraw przywołały radoÊç i beztrosk´ dzieciƒstwa, a Âwi´ty Mikołaj niech
obdaruje wszystkich wymarzonymi podarkami. Sylwestrowa noc niech b´dzie
okazjà do wspaniałej zabawy z rodzinà i przyjaciółmi, taƒców do białego rana,
spotkaƒ i biesiadowania w najmilszym towarzystwie, byÊcie w nadchodzàcy
2022 rok wkroczyli szcz´Êliwi, pełni pozytywnej energii i siły do realizacji
postanowieƒ, marzeƒ oraz planów, zarówno tych zawodowych,
jak i prywatnych. ˚yczymy Wam du˝o zdrowia, odpoczynku i pozytywnego
ładowania ˝yciowych bateryjek. Niech si´ spełnià marzenia.

•••••••••••

PPAAWWEEŁŁ  WWIITTKKOOWWSSKKII ––  mmiieesszzkkaanniieecc  ŁŁaajjsskk  
Niech ten okres Êwiàteczny b´dzie okazjà
do dostrze˝enia zalet naszego otoczenia, kontaktu
z przyrodà, aktywnego odpoczynku, zrobienia
czegoÊ dla siebie, własnych rodzin i przyjaciół.
Skorzystajmy z mo˝liwoÊci i na łonie natury dajmy
sobie troch´ wytchnienia od gonitwy
i problemów. I tak zdrowych i wesołych Âwiàt
Bo˝ego Narodzenia ˝ycz´ wszystkim Mieszkaƒcom. 

•••••••••••

EELL˚̊BBIIEETTAA  MMUUSSIIAAŁŁ ––  mmiieesszzkkaannkkaa  ŁŁaajjsskk  
Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt, ale nie tylko, tak
po prostu i na ka˝dy dzieƒ ˝ycz´ nam wszystkim:
44 ˝ebyÊmy bardziej byli, ni˝ mieli,
44 ˝ebyÊmy wi´cej sobie ufali i lepiej si´ znali,

a mniej si´ bali,
44 ˝ebyÊmy wi´cej si´ wspierali, a mniej krytykowali,
44 ˝ebyÊmy wi´cej rozumieli, ni˝ wiedzieli,
44 ˝ebyÊmy wi´cej si´ Êmiali, ni˝ denerwowali,
44 ˝ebyÊmy wi´cej słyszeli i widzieli, ni˝ mówili i eksponowali,
44 ˝ebyÊmy si´ realizowali i innych inspirowali,
44 ˝ebyÊmy mniej ˝àdali, a wi´cej doceniali,
44 ˝ebyÊmy wi´cej dawali, ni˝ brali,
44 ˝ebyÊmy zabiegali o to, czego kupiç si´ nie da, a nie biegali na zakupy,
44 ˝ebyÊmy mieli dla siebie wi´cej czasu, uwagi, empatii, cierpliwoÊci, spokoju,

zainteresowania
44 ˝ebyÊmy zara˝ali si´ pozytywnymi emocjami, nadziejà, wiarà, energià i MIŁOÂCIÑ.

MMAARRTTAA  GGRREEGGOORRCCZZYYKK--ÂÂWWIISSTTEEKK  ZZ RROODDZZIINNÑÑ  ––  mmiieesszzkkaaƒƒccyy  WWiieelliisszzeewwaa
Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt 
Bo˝ego Narodzenia i nie tylko ˝ycz´
wszystkim Mieszkaƒcom Gminy
Wieliszew, aby doÊwiadczyli w swoim
˝yciu cudów, odnaleêli w sobie
radoÊç dziecka i cz´Êciej uÊmiechali
si´ do siebie i innych. 

•••••••••••

PPAATTRRYYCCJJAA  BBEERREEZZNNOOWWSSKKAA ––  mmiieesszzkkaannkkaa  WWiieelliisszzeewwaa  
˚ycz´ wszystkim Mieszkaƒcom
naszej Gminy sp´dzania Êwiàt
w gronie bliskich nam osób,
w atmosferze ˝yczliwoÊci,
akceptacji i wdzi´cznoÊci. 
Niech Nowy Rok b´dzie 
symbolem ˝ycia w równowadze
pomi´dzy pracà i ˝yciem
prywatnym, w którym znajdzie
si´ czas na aktywnoÊç
i realizowanie pasji.

•••••••••••

Mieszkaƒcy ˝yczà Mieszkaƒcom

OOÂÂRROODDEEKK  KKUULLTTUURRYY  WW  WWIIEELLIISSZZEEWWIIEE
Âwiàtecznych chwil z bliskimi,
ciekawych lektur w domowym
zaciszu, Sylwestra na ludowà
nut´ i nowego roku pełnego
kultury ˝yczà Dyrektor,
Bibliotekarze, Pracownicy
OÊrodka Kultury w Wieliszewie 
oraz Zespół Taƒca Ludowego
„Promyki”.

•••••••••••

� Drodzy Czytelnicy

Składamy Paƒstwu serdeczne
˝yczenia z okazji zbli˝ajàcych si´
Êwiàt Bo˝ego Narodzenia. 
Oby trafiały do Paƒstwa 
jak najcz´Êciej dobre informacje.

Redakcja Gazety Wieliszewskiej
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PODSUMOWANIE INWESTYCJI W 2021 ROKU
KKoolleejjnnyy  jjuu˝̋  rrookk  uupp∏∏yynnàà∏∏  ww cciieenniiuu  ppaannddeemmiiii..  ZZddàà˝̋yylliiÊÊmmyy  jjuu˝̋  ssii´́  zz nniiàà  ttrroosszzkk´́  oosswwooiiçç  ii ˝̋yyjjeemmyy  iinnaacczzeejj,,  aallee  cciiààggllee  nniiee  wwiieemmyy,,  cczzyy
ppllaannyy,,  kkttóórree  ppoowwzzii´́lliiÊÊmmyy,,  bb´́ddàà  rreeaalliizzoowwaannee,,  ttaakk  jjaakkbbyyÊÊmmyy  ssoobbiiee  tteeggoo  ˝̋yycczzyyllii..  NNaa sszzcczz´́ÊÊcciiee  mmiimmoo  ttrruuddnnooÊÊccii  zzeewwnn´́ttrrzznnyycchh
uuddaa∏∏oo  ssii´́  uukkooƒƒcczzyyçç  kkiillkkaa  wwaa˝̋nnyycchh  iinnwweessttyyccjjii  ww nnaasszzeejj  ggmmiinniiee  –– pprrzzeeddssttaawwiiaammyy  jjeeddnnee  zz nnaajjwwii´́kksszzyycchh..  

��� PPrrzzeeddsszzkkoollee  SSaammoorrzzààddoowwee  ww  JJaannóówwkkuu  PPiieerrwwsszzyymm

Przedszkole w Janówku Pierwszym, które powsta∏o w ra-
mach rozbudowy tamtejszej Szko∏y Podstawowej, uroczyÊcie
otwarto 1 wrzeÊnia. Placówka przedszkolna ma cztery od-
dzia∏y i ca∏y parter do swojej dyspozycji. Budynek zosta∏ wy-

posa˝ony w pe∏en w´ze∏ kuchenny, co pozwala przygotowaç
posi∏ki dla przedszkolaków i uczniów. Ca∏kowity koszt inwe-
stycji to 6,9 mln z∏.

WrzeÊniowe popo∏udnie przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wie-
liszewie wype∏ni∏o si´ zaproszonymi sportowcami, którzy ofi-
cjalnie mogli wypróbowaç nawierzchni´ stadionu lekkoatle-
tycznego i boiska wielofunkcyjnego. Wieliszew zyska∏ baz´
sportowà, na której uczniowie „dwójki” b´dà mogli trenowaç
setki, dwusetki, skipy, rzuty pi∏kà lekarskà, graç na powie-
trzu w koszykówk´ czy siatkówk´. Ka˝dy mieszkaniec ze spor-
towym zaci´ciem mo˝e wejÊç na stadion lekkoatletyczny, by
çwiczyç wydolnoÊç, sprawnoÊç, szybkoÊç i wytrzyma∏oÊç.

Koszt inwestycji 1 516 202,55 z∏. Gmina Wieliszew pozy-
ska∏a równie˝ dofinansowanie w wysokoÊci 100 tys. z∏ ze Êrod-
ków Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckie-
go Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MA-
ZOWSZE 2020” na budow´ boiska.

Wi´cej informacji o inwestycjach zrealizowanych w 2021
roku mo˝na znaleêç na stronie www.wieliszew.pl/page/in-
westycje nn AS

��� HHaallaa  ssppoorrttoowwaa  ww ŁŁaajjsskkaacchh
Równie˝ 1 wrzeÊnia Marek Tarwacki dyrektor Szko∏y Pod-
stawowej im. Stanis∏awa Moniuszki w ¸ajskach wraz z Wój-
tem Gminy Wieliszew Paw∏em Kownackim, Przewodniczà-
cym Rady Gminy Marcinem Fabisiakiem, so∏tysem Janem
So∏tysem oraz Pos∏ankà na Sejm RP Bo˝enà ˚elazowskà
i radnà Sejmiku Województwa Mazowieckiego Annà Brze-
ziƒskà wyg∏osili przemowy, by potem uroczyÊcie przeciàç
wst´g´ w nowo wybudowanej hali sportowej w ¸ajskach.
W ramach inwestycji powsta∏a: sala gimnastyczna o wymia-
rach areny 16 m x 32 m wraz z zapleczem, szatnia na potrze-
by szko∏y oraz pomieszczenie do logopedii.WartoÊç inwesty-
cji wynios∏a 7 239 845,90 z∏. Inwestycj´ zrealizowa∏a firma
Arcus Technologie sp. o.o. z Celestynowa.

��� BBooiisskkoo  wwiieellooffuunnkkccyyjjnnee  ii ssttaaddiioonn  lleekkkkooaattlleettyycczznnyy  ww WWiieelliisszzeewwiiee  
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IINNWWEESSTTYYCCJJEE  PPRRZZEEDD  NNAAMMII......

Umow´ na budow´ Centrum dla mieszkaƒców podpisa∏
Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki oraz Marcin Ko-
walski – Prezes Zarzàdu EKO-INVEST – spó∏ki, która zre-
alizuje inwestycj´.

Centrum powstanie w miejscu obecnej remizy Ochot-
niczej Stra˝y Po˝arnej w Wieliszewie. Nowo powsta∏a re-
miza pomieÊci równie˝ siedzib´ Centrum Spo∏eczno-Kul-
turalnego wraz z lokalem us∏ugowym: – Jestem bardzo
szcz´Êliwy, ˝e za dwa lata spotkamy si´ w miejscu, któ-
re jest tworzone z myÊlà o mieszkaƒcach i dla mieszkaƒ-
ców Gminy Wieliszew. Jestem przekonany, ˝e Centrum
Spo∏eczno-Kulturalne stanie si´ t´tniàcym ˝yciem cen-
trum spotkaƒ kulturalnych, spo∏ecznych oraz strefà no-
wych pomys∏ów na rozwój i integracj´ naszej spo∏eczno-
Êci.Tym bardziej ˝e jest to inwestycja oczekiwana przez
wiele pokoleƒ – mówi Pawe∏ Kownacki,Wójt Gminy Wie-
liszew. – Dzi´ki tej inwestycji nasi stra˝acy b´dà mogli
jeszcze skuteczniej realizowaç swoje dzia∏ania i misj´
– podkreÊla.

Pi´tro Centrum w ca∏oÊci b´dzie przeznaczone na rzecz
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej. Na parterze znajdzie si´ ga-
ra˝ z czterema stanowiskami dla wozów bojowych. Sala
o wielkoÊci ok. 170 m2 zostanie przeznaczona na cele in-
tegracji mieszkaƒców naszej gminy. W centralnej cz´Êci
obiektu znajdzie si´ wydzielona cz´Êç przeznaczona na lo-
kal gastronomiczny.

Inwestycja obejmuje równie˝ budow´ zjazdu na ul. Mo-
dliƒskà, przebudow´ dwóch zjazdów na ul. Niepodleg∏o-
Êci, budow´ parkingu naziemnego, budow´ wie˝y sygna-
∏owej i masztów flagowych oraz budow´ instalacji zewn´trz-
nych. Inwestycj´ realizowaç b´dzie firma EKO-INVEST Sp.
z o.o. z Kielc. ¸àczna wartoÊç budowy Centrum Spo∏ecz-
no-Kulturalnego to 8 228 700,00 z∏. 3 500 000 z∏ gmina otrzy-
ma∏a ze Êrodków Rzàdowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych – Êrodki z funduszy przeciwdzia∏ania COVID-19 dla
Jednostek Samorzàdu Terytorialnego. Pozosta∏à kwot´,
tj. 4 728 700 z∏ gmina finansuje z w∏asnego bud˝etu.

nn

Firma Strabag zrealizuje inwestycj´ zwiàzanà z rozbudo-
wà ulicy Polnej w Wieliszewie. Jednym z kluczowych ele-
mentów jest stworzenie ronda na skrzy˝owaniu Polnej i Ko-
Êcielnej w Wieliszewie.

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowanie drogi gmin-
nej – ulicy Polnej na odcinku o d∏ugoÊci oko∏o 460 m
od skrzy˝owania z ul. KoÊcielnà do skrzy˝owania z ul. Mi-
∏à oraz rozbudow´ istniejàcego skrzy˝owania czterowloto-
wego ul. KoÊcielnej z ul. Polnà i Al. SolidarnoÊci – na ron-
do z przejezdnà wyspà Êrodkowà.

Chodniki oraz miejsca przejÊç dla pieszych b´dà przy-
stosowane do poruszania si´ przez osoby niepe∏nospraw-
ne. W rejonie przejÊç dla pieszych kraw´˝niki b´dà obni-
˝one do poziomu jezdni oraz u∏o˝one dwa rz´dy p∏yt z wy-
pustkami koloru ̋ ó∏tego dla niewidomych i s∏abowidzàcych.

W ramach inwestycji przebudowane zostanà sieci
uzbrojenia terenu: wodociàgi, linie telekomunikacyjne,
energetyczne, s∏upy napowietrznych linii energetycz-
nych, linie oÊwietleniowe, linie gazowe, kanalizacja sani-
tarna i wodociàgowa.

Koszt inwestycji to 5 205 107,80 z∏.
W tym dzia∏aniu znaczàcà wielkoÊç ma dotacja z progra-

mu rzàdowego w wysokoÊci 3,33 mln z∏otych oraz dotacja
z Powiatu Legionowskiego w wysokoÊci 1 mln z∏otych. nn

áááááá CCeennttrruumm  SSppoołłeecczznnoo--KKuullttuurraallnnee

áááááá RRoozzbbuuddoowwaa  uulliiccyy  PPoollnneejj  ii  nnoowwee  rroonnddoo  ww  WWiieelliisszzeewwiiee

WWyyłłoo˝̋eenniiee  ddoo  ppuubblliicczznneeggoo  wwggllààdduu
pprroojjeekkttuu  mmiieejjssccoowweeggoo  ppllaannuu
zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa  pprrzzeessttrrzzeennnneeggoo
ddllaa  cczz´́ÊÊccii  wwssii  WWiieelliisszzeeww  ((oobbrr´́bb
WWiieelliisszzeeww  PPGGRR,,  rreejjoonn  uull..  KKooÊÊcciieellnneejj))
Wójt Gminy Wieliszew obwieszcza o wyło˝eniu w dniach
od 27 grudnia 2021 r. do 21 stycznia 2022 r.
do publicznego wglàdu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla cz´Êci wsi Wieliszew
(obr´b Wieliszew PGR) – tereny tzw. „szklarni”
przy ul. KoÊcielnej, w obowiàzujàcym planie przyj´tym
uchwałà nr XXXIII/342/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia
27 czerwca 2013 r. – tereny przeznaczone pod zabudow´
mieszkaniowà wielorodzinnà. Projekt planu b´dzie dost´pny
do wglàdu w siedzibie Urz´du Gminy Wieliszew (Sala
Koncertowa im. Krzysztofa Klenczona) oraz na stronie
www.bip.wieliszew.pl.
DYSKUSJA PUBLICZNA nad przyj´tymi w ww. projekcie
rozwiàzaniami planistycznymi odb´dzie si´ w dniu
14 stycznia 2022 r. o godz. 17.00 w siedzibie Urz´du
Gminy Wieliszew (Sala Koncertowa im. K. Klenczona). 

Zima – przysz∏a do nas cichuteƒko, zamglonymi poran-
kami i wczesnymi wieczorami. Sm´tne postaci otulo-
ne szalami i w ciep∏ych r´kawiczkach z rzadka zaglà-
dajà do Sikor – zostali tutaj tylko stali mieszkaƒcy. 
Ale w sobot´ 11 grudnia, w samo po∏udnie Sikory rozb∏ys∏y ra-
dosnymi uÊmiechami mieszkaƒców i dzia∏kowiczów. Przyczyna?
Któ˝ by si´ spodziewa∏, kto nie traci∏ nadziei – ten doczeka∏.

W Sikorach jest asfaltowa nawierzchnia na ulicy G∏ównej.To
odcinek zaledwie oko∏o kilometra, ale wyczekiwany od ponad
dwudziestu lat. Kolejni wójtowie Gminy Wieliszew obiecywa-
li, ˝e pojawi si´ utwardzona nawierzchnia we wsi, ale przez la-
ta si´ nie udawa∏o.

Wójt Pawe∏ Kownacki, razem ze swoimi wspó∏pracownikami
z Urz´du Gminy, dotrzyma∏ obietnicy, jakà da∏ Êp. Ewie Kiepur-
skiej – So∏tysce Sikor i mamy dzisiaj we wsi drog´ o nawierzch-
ni asfaltowej.

RadoÊç mieszkaƒców i dzia∏kowiczów jest ogromna. Z tego
wzgl´du Rada So∏ecka i Stowarzyszenie „Dolina Narwi” przy-
gotowali uroczyste otwarcie drogi. Na uroczystoÊç zosta∏y zapro-
szone osoby, które przyczyni∏y si´ do budowy drogi, ale z ró˝-
nych przyczyn nie wszyscy mogli wziàç w niej udzia∏. Niezawod-
ny jak zawsze okaza∏ si´ Wójt Pawe∏ Kownacki. Przecinajàc wraz
z przedstawicielami So∏ectwa Sikory bia∏o-czerwonà szarf´,
stwierdzi∏, ˝e takich uroczystoÊci otwarcia drogi w gminie si´
nie urzàdza, ale zrobi∏ wyjàtek dla Sikorzan, bo tak wytrwale
zabiegali o t´ drog´.

Stanis∏aw Serek – So∏tys Sikor podzi´kowa∏ licznym uczestni-
kom uroczystoÊci i zaprosi∏ na wcale nie skromny pocz´stunek.
G∏os zabra∏ tak˝e chyba najstarszy mi∏oÊnik Sikor – pan Witold
Krawczyk, który wspomnia∏ histori´ zabiegów o dobry dojazd
do wsi i w s∏owach pe∏nych wzruszenia podzi´kowa∏ i w∏adzom
Gminy Wieliszew, i sikorskim dzia∏aczom za to, ˝e po kilkudzie-
si´ciu latach je˝d˝enia do Sikor doczeka∏ takiej pi´knej drogi.

My w Sikorach mamy swojà, wyczekiwanà drog´ – radoÊç, któ-
rà wywo∏a∏a, ∏àczy mieszkaƒców. Na placu zebraƒ stoi ustrojo-
na choinka – symbol tradycyjnych ˝yczeƒ wszelkiej pomyÊlno-
Êci i nadziei, którà chcemy si´ podzieliç z Czytelnikami i Re-
dakcjà Gazety Wieliszewskiej w zwiàzku z nadchodzàcymi
Âwi´tami Bo˝ego Narodzenia. nn Rymszyna

AAssffaalltt  ww  SSiikkoorraacchh

Ju˝ za dwa lata mieszkaƒcy Gminy Wieliszew zyskajà nowe miejsce integracji, Centrum Spo∏eczno-
-Kulturalne. W po∏owie grudnia zosta∏a podpisana umowa na realizacj´ inwestycji.

29 listopada w Sali im. Krzysztofa Klenczona w Wieliszewie Wójt Gminy
Wieliszew Paweł Kownacki w obecnoÊci Wicewójt Magdaleny
Radzikowskiej podpisał umow´ z przedstawicielem firmy STRABAG.
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Mimo mroênego popo∏udnia 6 grudnia przed koÊcio∏em Prze-
mienienia Paƒskiego w Wieliszewie zebrali si´ Ci m∏odsi
i starsi, by wspólnie z wicewójt gminy Magdalenà Radzikow-
skà, sekretarz gminy Agnieszkà Mitjans-Sza∏apskà i probosz-
czem parafii ks. Jaros∏awem Mazurkiem oglàdaç zapalenie
iluminacji Êwiàtecznych. Na najm∏odszych z okazji miko∏a-
jek czeka∏y upominki od gminy, które do ràk w∏asnych prze-
kazywa∏ Âwi´ty Miko∏aj. Ka˝dy ch´tny móg∏ zrobiç sobie
zdj´cie zarówno z Miko∏ajem, jak i na tle dekoracji Êwietl-
nych. nn Anna Szlendak

KKaałłuusszzyyƒƒsskkiiee  MMiikkoołłaajjkkii  

WWłłààcczzeenniiee  ÊÊwwiiààtteecczznneejj
iilluummiinnaaccjjii  ii  ssppoottkkaanniiee
zzee  ÂÂwwii´́ttyymm  MMiikkoołłaajjeemm

WWiiggiilliiaa  22002211  ww  SSiikkoorraacchh

W tym roku Ko∏o Gospodyƒ Wiejskich „Ka∏uszyƒskie
smaki” w Ka∏uszynie we wspó∏pracy z OSP Ka∏uszyn
zadba∏o o najm∏odszych mieszkaƒców okolicz-
nych wsi i zorganizowa∏o przy remizie Miko∏ajki. 

By∏ prawdziwy Miko∏aj, któ-
rego przejazd wozem cià-
gni´tym przez pi´knego ko-
nia o imieniu Czekolada
wzbudzi∏ wielkà radoÊç nie
tylko dzieci, ale równie˝ ich
rodziców. Ka∏uszyƒski zacny
goÊç rozdawa∏ dzieciom pacz-
ki ze s∏odkoÊciami. Gospody-
nie z Ko∏a przygotowa∏y po-
cz´stunek – 40 litrów praw-
dziwej grochówki i s∏odkie gofry. Stra˝acy rozpalili ognisko,
przy którym mo˝na by∏o upiec kie∏baski. Mali goÊcie cieszy-
li si´ równie˝ z popcornu i waty cukrowej. By∏o radoÊnie, pysz-
nie i aktywnie. Impreza przyciàgn´∏a prawie 250 osób,
w tym 120 dzieci.Tradycyjnie zosta∏a te˝ powieszona skrzyn-
ka na listy do Âw. Miko∏aja, którà dzieci od razu zape∏ni∏y
kolorowymi listami i rysunkami.

Miko∏ajki zosta∏y zorganizowane ze Êrodków w∏asnych Ko-
∏a oraz we wspó∏pracy z: sklepem „Sàsiedzki Bazarek” w Wie-
liszewie, sklepem „Aga” w Ka∏uszynie, Stajnià Galiwa
w Skrzeszewie.

Cz∏onkowie Ko∏a dzi´kujà wszystkim i zapraszajà w przy-
sz∏ym roku. nn Angelika Pasek-Gilarska

Pierwszà tegorocznà Wigili´ w Sikorach mamy ju˝
za sobà. 18 grudnia na placu zebraƒ goÊciliÊmy wa˝-
ne postaci dla naszego So∏ectwa: wójta Paw∏a Kow-
nackiego, ks. Piotra J´drzejewskiego – proboszcza
ze Skrzeszewa i naszà radnà Dorot´ Trzaskom´.

W przystrojonym odÊwi´tnie namiocie ustawiono sto∏y na-
kryte bia∏ymi obrusami i bogato zastawiono wieloma potra-
wami przygotowanymi w domach mieszkaƒców wsi. Królo-
wa∏y jednak smako∏yki, których autorem by∏ Robert Witek.

UroczystoÊç rozpoczà∏ wójt, a s∏owa o znaczeniu tradycji
wigilijnej przekaza∏ proboszcz.

My, zgodnie z powstajàcà nowà tradycjà, wynikajàcà
z ograniczeƒ pandemicznych, nie ∏amaliÊmy si´ op∏atkiem.
Ka˝dy z licznych uczestników Wigilii otrzyma∏ na talerzu frag-
ment op∏atka i trzymajàc go w d∏oniach, wzià∏ udzia∏ we
wspólnym sk∏adaniu sobie ˝yczeƒ. nn Rymszyna

CChhooçç  nnaarraassttaajjààccaa  cczzwwaarrttaa  ffaallaa  ppaannddeemmiiii
ssttaawwiiaa∏∏aa  ppoodd zznnaakkiieemm  zzaappyyttaanniiaa  nnaasszzee
ÊÊwwiiààtteecczznnee  ppllaannyy,,  uuddaa∏∏oo  ssii´́  zzoorrggaanniizzoowwaaçç
JJaarrmmaarrkk  ÂÂwwiiààtteecczznnyy  ii WWiieecczzóórr  WWiiggiilliijjnnyy
GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww..  WWssppóóllnnee  ÊÊwwii´́ttoowwaanniiee
mmiiaa∏∏oo  mmiieejjssccee  ww oossttaattnniiàà  nniieeddzziieell´́
pprrzzeedd ÂÂwwii´́ttaammii  BBoo˝̋eeggoo  NNaarrooddzzeenniiaa
–– 1199 ggrruuddnniiaa..

Ju˝ od rana w specjalnie przygotowanych namiotach ustawiali si´
wystawcy z naszej gminy i okolic. Zaprezentowali r´kodzie∏o do-
skona∏e na prezenty: Êwiece z pszczelego wosku, ba∏wanki z drze-
wa brzozowego, tekstylne i szyde∏kowe lalki, breloczki, akcesoria
do w∏osów, bi˝uteri´ i ozdoby w technice sutaszu, beadingu i upcy-
klingu, dekoracje z makramy, stroiki i bombki. Nie brakowa∏o tak-
˝e rozmaitoÊci kulinarnych. Pojawi∏y si´ pyszne pierogi, herbacia-
ne zestawy Êwiàteczne, przeró˝ne miody i syropy owocowe, chleb
z dawnych màk w wielu rodzajach, przepi´knie udekorowane pier-
niczki, a tak˝e pasty, ciasta, przekàski i inne kuchenne dobra, któ-
rymi mo˝na si´ w Êwi´ta delektowaç lub podarowaç je bliskim.

Mszà o godz. 17.00 rozpoczà∏ si´ Wieczór Wigilijny Gminy Wie-
liszew.Tu˝ po niej odby∏ si´ koncert kol´d.W pierwszej cz´Êci kró-
lowa∏y Promyki – zarówno te m∏odsze, jak i doÊwiadczeni cz∏on-
kowie zespo∏u. Pastora∏ki „Chojka”, „Poçmy syçka Podholanie”,
czy „Pójdymy bracia” odes∏a∏y s∏uchaczy w zaÊnie˝one tereny Pod-
hala, gdzie Êwi´ta majà niezwyk∏y klimat i charakter.

Nast´pnà cz´Êcià by∏y solowe wyst´py dziewczàt kszta∏càcych
g∏os na zaj´ciach OÊrodka Kultury w Wieliszewie: Alicji Majew-
skiej, Natalii Grzymkowskiej,Aleksandry B∏a˝ewicz i Mileny ̊ o∏-
nierzak. Trzecia cz´Êç koncertu to pi´kne kol´dy, tak˝e te mniej
znane, w wykonaniu chóru Belcanto.

Za te urocze chwile, przenoszàce nas ju˝ w atmosfer´ ciep∏e-
go domowego ogniska podczas Âwiàt Bo˝ego Narodzenia wyko-
nawcom podzi´kowa∏ zarówno ks. Jaros∏aw Mazurek, proboszcz
parafii Przemienienia Paƒskiego w Wieliszewie, jak i Wójt Gmi-

ny Pawe∏ Kownacki.Wyrazem uznania sta∏y si´ tak˝e kwiaty wr´-
czone trojgu „dyrygentów” koncertu: Katarzynie Ignaciuk, Sta-
nis∏awowi Kmieciakowi i Miko∏ajowi Zwoliƒskiemu. Ks. Proboszcz
˝artem podpytywa∏, czy wykonawcy nie sà z Teatru Roma – tak
profesjonalnie ten koncert zabrzmia∏. A Wójt Gminy podkreÊli∏,
˝e to znakomite wykonanie zosta∏o przes∏ane na ca∏y Êwiat dzi´-
ki bezpoÊredniej transmisji w Radiu Wieliszew.

Wspólny Êpiew kol´dy „Do szopy, hej pasterze!”, do którego za-
ch´cona zosta∏a ca∏a publicznoÊç i wszyscy wyst´pujàcy, zakoƒ-
czy∏ koncert. Nasta∏ czas na skorzystanie z ciep∏ego pocz´stunku
– wigilijnych pierogów i goràcego barszczu, serwowanych na gmin-
nym stoisku na placu przed koÊcio∏em. Nie zabrak∏o tak˝e pre-
zentów – ka˝dy ch´tny móg∏ otrzymaç gminny kalendarz na 2022
rok.

Dzi´kujemy wszystkim obecnym za to spotkanie. Mamy nadzie-
j´, ˝e ta serdeczna atmosfera nie tylko pozwoli lepiej Êwi´towaç
nadchodzàcy czas Bo˝ego Narodzenia, ale i ˝yczliwie, z sercem dla
drugiego cz∏owieka, prze˝ywaç ka˝dy dzieƒ nowego roku.

nn Agnieszka Brzezinska-Braƒska

Wspólne Êwi´towanie w Wieliszewie
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W roku 1903, blisko 120 lat temu, wynalazcom
– braciom Orville’owi i Wilburowi Wrigh-
tom– uda∏o si´ skonstruowaç maszyn´ nap´dza-
nà silnikiem zdolnà do wzbicia si´ w powietrze.
Ten epokowy lot pierwszym samolotem sta∏ si´
poczàtkiem nowej ery, a poczàtkowe deka-
dy XX wieku by∏y okresem heroicznego rozwo-
ju lotnictwa. Piloci i konstruktorzy starali si´ la-
taç coraz szybciej, wy˝ej i dalej, bijàc kolejne re-
kordy, dokonujàc niewyobra˝alnych wyczynów i czyniàc Êwiat coraz
mniejszym. Jednym z takich pionierów przestworzy by∏ Antoine de
Saint-Exupéry, powszechnie znany jako autor ponadczasowej opo-
wieÊci filozoficznej „Ma∏y Ksià˝´”. Ca∏a jego twórczoÊç zwiàzana jest
– w mniejszym lub wi´kszym stopniu – z tematykà lotniczà. Prze-
cie˝ nawet „Ma∏y Ksià˝´” rozpoczyna si´ od awaryjnego làdowania
autora na piaskach Sahary…

Lotnicze osiàgni´cia pisarza sà imponujàce. Antoine de Saint-
-Exupéry by∏ jednym ze wspó∏twórców lotnictwa cywilnego w Ame-
ryce Po∏udniowej.W ramach Argentyƒskiego Towarzystwa Lotnicze-
go (pionierskiej linii lotniczej za∏o˝onej pod koniec lat 20. XX wie-
ku, która obs∏ugiwa∏a trasy na terenie Argentyny i sàsiednich paƒstw)
otrzyma∏ zadanie otwierania nowych po∏àczeƒ. Pionierzy musieli ba-
daç trasy i miejsca w poszukiwaniu wszystkiego, od potencjalnych
pasów awaryjnych po sk∏ady benzyny. DoÊwiadczenia pisarza
z Ameryki Po∏udniowej zainspirowa∏y go do napisania powieÊci psy-
chologicznej „Nocny lot” (w oryginale „Vol de nuit”).

G∏ównym bohaterem „Nocnego lotu” jest Riviere, dyrektor Ar-
gentyƒskiego Towarzystwa Lotniczego. Chce on za wszelkà cen´ udo-
wodniç, ˝e samolot to najlepszy i najszybszy Êrodek transportu.W tym
celu decyduje si´ na wprowadzenie ekstremalnie niebezpiecznych
lotów w nocy, szczególnie trudnych dla stosunkowo ma∏o zaawanso-
wanych technicznie samolotów owych czasów. Jednak dla Rivie-
re'a jest oboj´tne, czy to bezpieczne czy nie. Dla niego Êwi´toÊcià
jest punktualnoÊç dostaw. Nieustannie pobudza ambicje pracowni-
ków, by st∏umiç w nich naturalne poczucie obaw, wàtpliwoÊci i l´ku.
„Obchodzi go jedynie cel ostateczny” i tworzy bezwzgl´dny system,
w którym nie ma miejsca na przyjaêƒ. MyÊli: „Mo˝na kochaç tych,
którym si´ rozkazuje, ale nie trzeba im o tym mówiç.” Jednak ca∏e
te podejÊcie doprowadzi∏o do katastrofy, gdy jedna z za∏óg – nauczo-
na ignorowaç niebezpieczeƒstwo – zlekcewa˝y∏a oznaki zbli˝ajàcej
si´ burzy i wlecia∏a w mroki nocy, w których czai∏ si´ nadciàgajàcy
znad oceanu orkan...

Antoine de Saint-Exupéry od dzieciƒstwa marzy∏ o lataniu.W szko-
le by∏ tak roztargniony, ˝e mówiono, i˝ buja w ob∏okach – wi´c w do-
ros∏ym ˝yciu zosta∏ pilotem. Mia∏ 12 lat, kiedy pierwszy raz lecia∏ sa-
molotem i od razu doceni∏ wolnoÊç, którà wtedy poczu∏. Dziewi´ç lat
póêniej zdoby∏ dyplom pilota cywilnego, a póêniej tak˝e wojskowe-
go. W mi´dzyczasie wybra∏ si´ na studia do Pary˝a do Szko∏y Mary-
narki Wojennej, ale dwukrotnie obla∏ egzaminy wst´pne. Kurs archi-
tektury w Szkole Sztuk Pi´knych równie˝ nie przypad∏ mu do gustu.

RadoÊç 26-letniemu Antoine’owi przywróci∏a praca pilota na tra-
sie Tuluza (Francja) – Casablanca (Maroko) – Dakar (Senegal).W tym
samym czasie (rok 1926) debiutowa∏ opowiadaniem „Lotnik”.Wkrót-
ce zosta∏ kierownikiem lotniska po∏o˝onego na Saharze. Napisa∏ wów-
czas swojà pierwszà powieÊç „Poczta na Po∏udnie” (rok 1928). Na-
st´pnie wyjecha∏ do Ameryki Po∏udniowej, gdzie zajmowa∏ si´ or-
ganizacjà wspomnianych ju˝ nowych po∏àczeƒ lotniczych.
W grudniu 1935 podjà∏ prób´ rekordowego przelotu na trasie Pary˝
– Sajgon samolotem Caudron Simoun, ale rozbi∏ maszyn´ na Pusty-
ni Libijskiej. Podczas wojny domowej w Hiszpanii by∏ koresponden-
tem prasy francuskiej.W styczniu 1938 podjà∏ prób´ przelotu na tra-
sie Nowy Jork – Ziemia Ognista, lecz w Gwatemali uleg∏ wypadko-
wi. Podczas wielomiesi´cznej rekonwalescencji w Nowym Jorku
napisa∏ „Ziemi´, planet´ ludzi” (rok 1939). W czasie II wojny Êwia-
towej bra∏ udzia∏ w walkach jako pilot. Publikowa∏ tak˝e kolejne
utwory: „Pilot wojenny” (rok 1942), „List do zak∏adnika” (rok 1943)
i „Ma∏y Ksià˝´” (rok 1943). Zaginà∏ w 1944 roku, powracajàc z lot-
niczego rekonesansu nad Francjà okupowanà przez Niemców.

Rozleg∏oÊç zainteresowaƒ pisarza by∏a nieprawdopodobna.W wol-
nych chwilach zajmowa∏ si´ matematykà, zg∏´bia∏ fizyk´, astrono-
mi´, socjologi´, malarstwo i muzyk´. Pracowa∏ nad wynalazkami tech-
nicznymi z zakresu pilota˝u, otrzymywa∏ patenty. Antoine de Saint-
-Exupéry wÊród innych doros∏ych wyró˝nia∏ si´ swojà ciekawoÊcià.
Byç mo˝e dlatego wola∏ „samotnoÊç pilota wÊród niebosk∏onu, gdzie
nic mu nie przeszkadza∏o rozmyÊlaç o ludzkiej kondycji i naturze
Êwiata…” nn  Piotr K.
Antoine de Saint-Exupéry, „Nocny lot”, Wyd. MUZA, Warszawa 2006

EExxLLiibbrriiss

VVooll  ddee  nnuuiitt

WW ÊÊwwiiààtteecczznnyy  cczzaass  nniiee  zzaappoommiinnaammyy
oo rroozzssiiaanneejj  ppoo ÊÊwwiieecciiee  PPoolloonniiii..
WWyyjjààttkkoowwàà  nnaa tteejj  mmaappiiee  jjeesstt  PPoolloonniiaa
lliitteewwsskkaa,,  ˝̋yyjjààccaa  nniieemmaall  zzaa mmiieeddzzàà
ddzziieellààccàà  nnaasszzee  kkrraajjee,,  aallee  wwcciiàà˝̋
„„uu ssiieebbiiee””  ii ttaamm,,  gg∏∏óówwnniiee
nnaa WWiilleeƒƒsszzcczzyyêênniiee,,  kkuullttyywwuujjààccaa  ppoollsskkiiee
ttrraaddyyccjjee  ii nnaarrooddoowwee  ddzziieeddzziiccttwwoo..
KKiieeddyy 1199  ggrruuddnniiaa  ww WWiieelliisszzeewwiiee
ssppoottyykkaalliiÊÊmmyy  ssii´́,,  bbyy  wwssppóóllnniiee  sspp´́ddzziiçç
pprrzzeeddÊÊwwiiààtteecczznnyy  cczzaass,,  zz∏∏oo˝̋yyçç  ssoobbiiee
˝̋yycczzeenniiaa  ii wwyyss∏∏uucchhaaçç  ppoollsskkiicchh  kkooll´́dd
ii ppaassttoorraa∏∏eekk,,  ww WWiillnniiee  ooddbbyywwaa∏∏  ssii´́
77.. jjuu˝̋  TTuurrnniieejj  TTaaƒƒccaa  PPoollsskkiieeggoo  
„„OO PPaallmm´́  WWiilleeƒƒsszzcczzyyzznnyy””..  
Ponad 200 tysi´cy Polaków z litewskim paszportem za-
mieszkuje dziÊ Litw´, przede wszystkim Wileƒszczyzn´,
tworzàc spo∏ecznoÊç powiàzanà nie tylko wi´zami krwi, ale
przede wszystkim polskim j´zykiem i kulturà. Co najmniej
drugie tyle obywateli Litwy ma mieszane polsko-litewskie
pochodzenie. Skupieni wokó∏ polonijnych domów kultu-
ry i szkó∏ (Litwa jest jedynym poza Polskà krajem, w któ-
rym istnieje pe∏ny system oÊwiaty w j´zyku polskim), pie-
l´gnujà miejscowe wileƒskie i polskie tradycje, mówià,
uczà si´ i tworzà w j´zyku polskim. Kultywujà równie˝ pol-
skie dziedzictwo narodowe w postaci ludowej kultury. Naj-
lepsze polonijne pary z Litwy biorà udzia∏ w organizowa-
nych w Polsce turniejach taƒców polskich, tak˝e w dosko-
nale nam znanym wieliszewskim „Mazurze”.

Jednym z wiodàcych polonijnych oÊrodków jest Wielo-
funkcyjny OÊrodek Kultury w Niemenczynie, le˝àcy 25 km
na pó∏nocny-wschód od Wilna. W liczàcym ponad 5 tys.

mieszkaƒców miasteczku ponad po∏ow´ populacji stanowià
Polacy. Dyrektorem placówki, a tak˝e instruktorem i cho-
reografem jednego z najwi´kszych polonijnych zespo∏ów
folklorystycznych na Litwie – Zespo∏u Taƒca Ludowego „Per-
∏a” – jest German Komarowski, który od 7 lat organizuje
najwi´kszy turniej taƒców polskich na Litwie.Tylko w tym
roku, 19 grudnia w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, wzi´-
∏o w nim udzia∏ ponad 120 par z 10 zespo∏ów polonijnych
z czterech regionów Litwy: miasta Wilna, rejonu wileƒskie-
go, rejonu solecznickiego oraz Êwi´ciaƒskiego, a dla uczest-
ników i miejscowych Polaków turniej by∏ równie˝ okazjà
do Êwiàtecznego spotkania. Wydarzenie to odby∏o si´
przy wsparciu Senatu RP, Kancelarii Rady Ministrów RP
w ramach wsparcia Polaków i Polonii za granicà.

WÊród s´dziów, którzy na wileƒski turniej przybyli z Pol-
ski, po raz szósty znalaz∏ si´ Dariusz Skrzydlewski – dyrek-
tor OÊrodka Kultury w Wieliszewie, s´dzia konsultant, ko-
misarz regionu centralnego i cz∏onek Prezydium Komisji
ds.Taƒców Polskich PS CIOFF®. – Wspó∏praca z panem Ger-
manem Komarowskim i wspania∏ym zespo∏em, jakim jest
„Per∏a”, trwa ju˝ od kilku lat. Pami´tamy doskonale, kie-
dy w roku 2018 podczas Festiwalu PieÊni iTaƒców Polskich
w Wieliszewie, tancerze z Niemenczyna podbili serca na-
szej wieliszewskiej publicznoÊci, prezentujàc taƒce polskie
i kresowe – wileƒskie i ukraiƒskie, z niezapomnianym fi-
na∏owym „Hej, soko∏y” – przypomina Dariusz Skrzydlew-
ski. –Tym razem rozmawialiÊmy o mo˝liwoÊci rewizyty i or-
ganizacji wspólnych warsztatów zespo∏ów „Per∏a” i „Pro-
myki”, zakoƒczonych koncertem na deskach Sali
Widowiskowej Polskiego Domu Kultury w Wilnie – zdra-
dza Dariusz Skrzydlewski. Trzymajàc kciuki, by plany te
uda∏o si´ zrealizowaç, na proÊb´ Germana Komarowskie-
go i ZTL „Perła” z Niemenczyna, przekazujemy mieszkaƒ-
com Gminy Wieliszew i ZTL „Promyki” ̋ yczenia zdrowych,
pełnych miłoÊci, piel´gnujàcych polskie tradycje Âwiàt
Bo˝ego Narodzenia! nn Promyki/Perła/OKW
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ÂÂwwiiààtteecczznnyy  lliisstt  
W sobotni wieczór 11 grudnia Sala Koncertowa
im. Krzysztofa Klenczona w Wieliszewie zmieni∏a
si´ w rozÊwietlonà kolorowymi lampkami Êwià-
tecznà krain´, do której zabra∏ niemal setk´ naj-
m∏odszych i ich rodziców raciborski Teatr „Baja-
derka”. 
Wraz z rozmarzonà Ludmi∏kà i niesfornym elfem widzo-
wie wybrali si´ w pe∏nà przygód Êwiàtecznà wypraw´
na Biegun Pó∏nocny, by dostarczyç pewien wa˝ny list...
Na swojej drodze spotkali ba∏wana Oskara, Màdrà Sow´
oraz Starego Wilka. Udanà, pouczajàcà, wspólnà misj´ bo-
haterów i dzieci´cej publiki zwieƒczy∏o spotkanie z adre-
satem listu – Âwi´tym Miko∏ajem. W ramach miko∏ajko-
wego upominku wst´p na to wydarzenie by∏ dla ma∏ych
mieszkaƒców Gminy Wieliszew bezp∏atny. nn OKW

Âwiàteczne przesłanie
od Polaków na Litwie

Konkursy taƒców
polskich na Litwie
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Modelarze z ¸ajsk nie zwykli wracaç z Mistrzostw Pol-
ski z pustymi r´koma. Trudno zliczyç dotychczasowe ty-
tu∏y podopiecznych Waldemara Paku∏y osiàgni´te w ry-
walizacji modeli halowych F1N. Tym razem do swoje-
go dorobku dorzucili indywidualny bràz m∏odzików oraz
dwa srebra w dru˝ynie, zdobyte przez m∏odzików
(w klasie standard) oraz juniorów (w barwach Aeroklu-
bu Warszawskiego) 4 grudnia w KroÊnie-Jedliczach.
60 modelarzy z liczà-
cych si´ oÊrodków
modelarskich z Ma-
zowsza (Warszawa,
Wieliszew), Wielko-
polski (Poznaƒ), Âlà-
ska (Chrzanów, Bie-
ruƒ, Brzeg, Gliwice),
Podkarpacia oraz Su-
wa∏k i Hrubieszowa,
rywalizowa∏o o tytu∏
Mistrzów Polski
AD 2021 modeli halo-
wych F1N. WÊród
nich dzia∏ajàca
przy OÊrodku Kultury
w Wieliszewie 5-oso-
bowa reprezentacja
Sekcji Modelarstwa
Lotniczego „Wa˝ka”.

Po wielu staraniach i sugestiach Êrodowiska modelarskie-
go, przy osobistym zaanga˝owaniu instruktora Waldemara
Paku∏y, po raz pierwszy rywalizacj´ na poziomie m∏odzików
podzielono na odr´bne klasy. Klas´ standard, z modelami
„wrona” – popularnymi i szeroko dost´pnymi, królujàcymi
w wi´kszoÊci modelarni na poziomie amatorskim, oraz kla-
s´ mi´dzynarodowà – a wi´c z zaawansowanymi, wymaga-
jàcymi zaplecza technicznego i nak∏adów finansowych tzw.
„klapówkami”. –Ten ruch powinien sprawiç, ˝e rywalizacja
wÊród najm∏odszych adeptów modelarstwa b´dzie uczciwa,
dajàc równe szanse, a wi´c zachowujàc ducha zdrowej, spor-
towej rywalizacji na poziomie amatorskim – podsumowuje
instruktor „Wa˝ek”.

W hali GOSiR-u w podkroÊnieƒskich Jedliczach Êwietnie za-
prezentowa∏ si´ Patryk Zalewski, zdobywajàc indywidualny
bràz w rywalizacji m∏odzików w klasie standard, a tym samym
tytu∏ II wicemistrza Polski trzeci rok z rz´du! Dzielnie sekun-
dowali mu Adam Ràczkowski i Szymon Dutkalski, co pozwo-
li∏o „Wa˝kom” si´gnàç po dru˝ynowe wicemistrzostwo Polski! 

Nasi starsi zawodnicy to trzon juniorskiej reprezentacji
Aeroklubu Warszawskiego – Mistrzów Polski w dru˝ynie
od wielu sezonów.Tym razem w sk∏adzie: Miko∏aj Zawistow-
ski, Bartosz Grabarczyk (obaj „Wa˝ka”Wieliszew) i Piotr Sta-
siulewicz (LPPL Warszawa), po zaciek∏ej walce musieli za-
dowoliç si´ tytu∏em wicemistrzowskim. Na podkreÊlenie za-
s∏uguje fakt, ˝e zdobyli go, startujàc modelami
standardowymi, przegrywajàc rywalizacj´ w∏aÊnie z „klapów-
kami”.

nn OKW

„„WWaa˝̋kkii””  ttrrzzyykkrroottnniiee
nnaa  ppooddiiuumm
MMiissttrrzzoossttww  PPoollsskkii

„Imago” w Bełchatowie
NNaajjnnoowwsszzaa  eettiiuuddaa  ddzziiaa∏∏aajjààcceeggoo
pprrzzyy OOÊÊrrooddkkuu  KKuullttuurryy  ww WWiieelliisszzeewwiiee
TTeeaattrruu  TTaaƒƒccaa  „„IImmaaggoo””  zzaakkwwaalliiffiikkoowwaa∏∏aa
ssii´́  ddoo OOggóóllnnooppoollsskkiicchh  SSppoottkkaaƒƒ
TTaanneecczznnyycchh  „„RReeaakkccjjee””,,  oorrggaanniizzoowwaannyycchh
2277 lliissttooppaaddaa 22002211  rr..  ww BBee∏∏cchhaattoowwiiee..
DDeebbiiuutt  ppooddooppiieecczznnyycchh  KKaarriinnyy
WWaarrnneell--˚̊aakkoowwsskkiieejj  ppoozzaa  ggrraanniiccaammii  
nnaasszzeejj  ggmmiinnyy  bbyy∏∏  ddllaa  mm∏∏ooddyycchh  
ttaanncceerreekk  nniieezzaappoommnniiaannyymm  pprrzzee˝̋yycciieemm
ii ssppoottkkaanniieemm  zz ttwwóórrcczzooÊÊcciiàà  ggrruupp  
zz ccaa∏∏eejj  PPoollsskkii..

Zaproszenie do Be∏chatowa by∏o dla m∏odych reprezentan-
tek Gminy Wieliszew skokiem na g∏´bokà wod´. Jak pod-
kreÊla instruktor Teatru Taƒca „Imago”, konkurs by∏ pi´k-
nym artystycznym prze˝yciem, ale i solidnà porcjà zebra-
nych doÊwiadczeƒ dla rozpoczynajàcych przygod´ ze scenà
m∏odych tancerek. – Dziewczyny po raz pierwszy doÊwiad-
czy∏y magii festiwali teatrów taƒca, co by∏o równie˝ prze-
˝yciem moim, jako choreografa i opiekuna, przywo∏ujàcym
wspomnienia z dzieciƒstwa. Ciesz´ si´, ˝e mog∏yÊmy po-
dzieliç si´ swojà pracà z innymi tancerzami i jestem dum-

na z zespo∏u, który w pe∏ni zrealizowa∏ przes∏anie etiudy
„Cztery pory roku”.Tancerki zaprezentowa∏y si´ pi´knie,
dojrzale, emocjonalnie. Wierz´, ˝e nasza przygoda ze sce-
nà dopiero si´ zaczyna – relacjonuje instruktor Karina War-
nel-˚akowska, gratulujàc: Alicji Baran, Agacie D∏ugo∏´c-
kiej, Lenie Kossak,Weronice Kozak, Zuzannie Mostowiec,
Nikoli Orzo∏,Wiktorii Rakowskiej, Jagodzie Rydelek, Na-
talii Sroczyƒskiej, Karolinie Troszczyƒskiej, Natalii Wal-
kiewicz i Wiktorii Woêniak.

„Cztery Pory Roku” to premierowy (czerwiec 2021) spek-
takl Teatru Taƒca „Imago” w re˝yserii i choreografii Ka-
riny Warnel-˚akowskiej, prezentujàcy bogactwo emocji to-
warzyszàcych nam w ˝yciu, uj´tych symbolicznie w cztery
pory roku: wiosn´ symbolizujàcà nadziej´, rozkwit, dojrze-
wanie, spokój; lato – pe∏ne radoÊci, szaleƒstwa, optymizmu;
jesieƒ z jej smutkiem, stagnacjà, monotonià; i zim´ sym-
bolizujàcà z∏oÊç, gniew. Wiosna, lato, jesieƒ, zima to tak-
˝e metafora etapów naszego ˝ycia.

„Imago” to dzia∏ajàcy w OÊrodku Kultury w Wielisze-
wie m∏ody, ale pr´˝nie rozwijajàcy si´ zespó∏.Tancerki szli-
fujà swoje umiej´tnoÊci w takich stylach taƒca jak jazz,
modern jazz, taniec wspó∏czesny. Wzbogacajà swój warsz-
tat o improwizacje i kontakt improwizacje. Tworzà spek-
takle taneczne, których najwa˝niejszym j´zykiem wypo-
wiedzi jest taniec.

nn OKW / KW˚

Młodzicy na podium

Patryk Zalewski

Zapraszamy na tradycyjne styczniowe spotkanie z kol´dami,
pastorałkami i utworami o tematyce bo˝onarodzeniowej
w wykonaniu grup artystycznych działajàcych w Gminie
Wieliszew: chóru Belcanto z Wieliszewa, Zespołu Taƒca
Ludowego „Promyki” oraz uczestników sekcji wokalnej OÊrodka
Kultury w Wieliszewie.

Tradycja kol´dowania „na Trzech Króli” w Gminie Wieliszew liczy
ju˝ niemal dwie dekady. Rok temu, z uwagi na pandemiczne
obostrzenia, koncert odbył si´ w formule on-line. Tym razem
zapraszamy do koÊcioła parafialnego pw. Êw. Jana Marii 
Vianney'a w Skrzeszewie, by na ˝ywo wysłuchaç 
przygotowanego programu. Z a p r a s z a m y !

PPRRZZEEDD  NNAAMMII  

6 stycznia, koÊció∏ parafialny w Skrzeszewie, godz. 12.00
KKOONNCCEERRTT

KONCERT KOL¢D NA TRZECH KRÓLI
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Dla ciasta, 
dla trasy i dla
zdj´ç, czyli start
w Wieliszewskim
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SSzzeerreegg  ppoozzyyttyywwnnyycchh  kkoommeennttaarrzzyy  ttuu˝̋
ppoo iimmpprreezziiee  –– cczzyy  ttoo  ww ffoorrmmiiee
sszzeeppttaanneejj,,  cczzyy  ttee˝̋  pprrzzeekkaazzyywwaanneejj
wwiiaaddoommooÊÊcciiaammii  ii rreeaakkccjjaammii
ww iinntteerrnneecciiee  nniieezzmmiieerrnniiee  cciieesszzyy
oorrggaanniizzaattoorróóww  WWiieelliisszzeewwsskkiieeggoo
CCrroossssiinngguu  MMiikkoo∏∏aajjkkoowweeggoo..  PPoo pprraawwiiee
ddwwuulleettnniieejj  pprrzzeerrwwiiee  ppoo rraazz  kkoolleejjnnyy
nnaa ttrraass´́  wwyyrruusszzyyllii  rroowweerrzzyyÊÊccii,,
aa ppoo nniicchh  bbiieeggaacczzee..  NNaa rroowweerrzzee
ddoo ppookkoonnaanniiaa  bbyy∏∏yy  ddwwaa  ookkrràà˝̋eenniiaa
ppoo 1122,,55 kkmm,,  aa ttrraassaa  bbiieeggoowwaa
zzaammkknn´́∏∏aa  ssii´́  ww jjeeddnnyymm  kkóó∏∏kkuu..  
Z samego rana 12 grudnia w niedzielny, mroêny i mglisty po-
ranek w biurze zawodów w hali sportowej w Wieliszewie po-
woli czuç by∏o sportowe emocje. Jedni odbierali pakiety, szy-
kowali swoje rowery, inni rozmawiali o warunkach, które mo-
gà ich spotkaç na zimowej, leÊnej i pagórkowatej trasie.
W tym czasie do rozgrzewki przygotowywali si´ najm∏odsi,
którzy równie˝ musieli pokonaç tras´ biegiem lub rowerem.

Na ka˝dego uczestnika czeka∏ medal i miko∏ajowa czap-
ka, a o uzupe∏nienie energii zadba∏ ciep∏y posi∏ek, kawa, her-
bata, ciasto, banany i kie∏baska, którà mo˝na by∏o sobie sa-
memu upiec na ognisku.

Tyle pozytywnej energii, która krà˝y∏a w niedziel´ w Wie-
liszewie, mog∏oby zasiliç ca∏à gmin´, a i na okoliczne miej-
scowoÊci na pewno by jeszcze starczy∏o tego dobra.

nn Anna Szlendak

KOLARSTWO KOBIETY
1. Rzàsowska Anna Retro Stork Team 
2. Tomaszewska Julita Timbud Team 
3. Sobczak Magdalena 

Wieliszew Heron Team 

KOLARSTWO M¢˚CZYèNI
1. Kuszmider Kamil KK Catena

Wyszków 
2. Sienkiewicz Artur 

Wieliszew Heron Team 
3. Ugniewski Mariusz Timbud Team

BIEG GŁÓWNY KOBIETY
1. Malanowska El˝bieta 
2. Bereznowska Patrycja Wieliszew

Heron Team
3. Szczubełek-Rykowska Ewelina Czarnowiec Dark Side

BIEG GŁÓWNY M¢˚CZYèNI
1. Korzeniowski Tomasz Yulo Run Team Siedlce 
2. 74 Hildebrand Marcin Biegajàcy Tata 
3. Pyrzak Paweł 

DUATHLON KOBIETY
1. Magdalena Sobczak Wieliszew Heron Team
2. Strumnik Katarzyna Timbud Team
3. Marta Wilczek Reckitt Runners

DUATHLON ME˚CZYèNI
1. Kuszmider Kamil KK Catena Wyszków
2. Górnicki Marcin Warszawa Runo 
3.Chowaniec Sebastian Timbud Team

ZZwwyyccii´́zzccyy  zzaawwooddóóww

Wszystkie wyniki
dost´pne na stronie
www.chronotex.pl
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Prezent
dla stra˝aków

EEllffyy  ww  pprrzzeeddsszzkkoolluu  ww  JJaannóówwkkuu  PPiieerrwwsszzyymm

PPAARRTTIICCIIPPAA  ww  pprrzzeeddsszzkkoolluu  ww  WWiieelliisszzeewwiiee

Pi´kny miko∏ajkowy prezent zyskali stra˝acy
z Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Wieliszewie. 3 grud-
nia 2021 roku na placu przy remizie Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej w Wieliszewie mia∏o miejsce histo-
ryczne wydarzenie – przekazanie i poÊwi´cenie fa-
brycznie nowego lekkiego samochodu gaÊniczego
marki ISUZU D-Max. 

Na jego wyposa˝eniu znajduje si´ agregat wysokociÊnie-
niowy wodno-pianowy. Nowy pojazd zastàpi wys∏u˝onego
Tarpana – Honkera. Koszt zakupu wyniós∏ blisko 200 tys.
z∏otych. Gospodarzem uroczystoÊci by∏ Wójt Gminy Pawe∏
Kownacki, a zarazem Prezes Zarzàdu Gminnego ZOSP RP
w Wieliszewie, który przywita∏ delegacje Ochotniczych
Stra˝y Po˝arnych z terenu Gminy Wieliszew oraz zebranych
i zaproszonych goÊci oraz poprowadzi∏ ca∏e wydarzenie. Po-
Êwi´cenia samochodu dokona∏ ks. Jaros∏aw Mazurek, pro-
boszcz Parafii pw. Przemienienia Paƒskiego w Wieliszewie.
Od tej pory Isuzu D-Max pozostaje w∏àczone do podzia∏u
si∏y bojowej OSP Wieliszew jako pojazd o numerach ope-

racyjnych 479M74. Oby s∏u˝y∏o jak najlepiej! Chcieliby-
Êmy serdecznie podzi´kowaç za pomoc w pozyskaniu Êrod-
ków na zakup samochodu: Marsza∏kowi Województwa Ma-
zowieckiego Adamowi Struzikowi,Annie Katarzynie Brze-
ziƒskiej – Radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
Micha∏owi Pruszyƒskiemu – Szefowi Gabinetu Polityczne-
go Ministra Ministerstwo Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji, Paw∏owi Kownackiemu – Wójtowi Gminy Wieliszew
oraz Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dzi´ki Waszemu zaan-
ga˝owaniu i dofinansowaniu uda∏o nam si´ dokonaç tego
zakupu. nn  Paweł Kuna

WWiieelliisszzeewwsskkiiee
LLaabboorraattoorriiaa  PPrrzzyysszzłłooÊÊccii
Gmina Wieliszew przy-
stàpi∏a do programu
„Laboratoria Przysz∏o-
Êci”, prowadzonego
przez przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we
wspó∏pracy z Centrum GovTech w Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów. Wieliszewskie placówki
oÊwiatowe otrzyma∏y wsparcie finansowe, dzi´ki
któremu uczniowie b´dà mogli uczyç si´ poprzez
eksperymentowanie i zdobywaç w ten sposób prak-
tyczne umiej´tnoÊci. 

Ideà programu „Laboratoria Przysz∏oÊci” jest stworzenie no-
woczesnej szko∏y, w której zaj´cia b´dà prowadzone w spo-
sób ciekawy, anga˝ujàcy uczniów, sprzyjajàc rozwijaniu ta-
lentów i zainteresowaƒ. Zak∏ada on wsparcie dla wszystkich
szkó∏ podstawowych w budowaniu wÊród uczniów kompeten-
cji przysz∏oÊci z tzw. kierunków STEAM (nauka, technolo-
gia, in˝ynieria, sztuka oraz matematyka).

Zgodnie z zasadami programu wysokoÊç dofinansowania
dla ka˝dej ze szkó∏ jest zale˝na od liczby uczniów: 
• SP 1 w Wieliszewie – 339 dzieci – 101 700 z∏
• SP 2 w Wieliszewie – 319 dzieci – 95 400 z∏
• SP w Skrzeszewie – 384 dzieci – 115 200 z∏
• SP w Janówku – 166 dzieci – 60 000 z∏
• SP w Olszewnicy Starej – 64 dzieci – 30 000 z∏
• SP w ¸ajskach – 458 dzieci – 137 400 z∏

¸àcznie dla wszystkich szkó∏ podstawowych Gmina Wie-
liszew pozyska∏a 539 700 z∏.

Ârodki zostanà przeznaczone na zakup wyposa˝enia tj. dru-
karek 3D z akcesoriami, mikrokontrolerów z sensorami, sta-
cji lutowniczych, sprz´tu do nagrywania prezentacji – ka-
mer, mikrofonów, oÊwietlenia. Dodatkowo zaplanowano tak-
˝e zakup zestawów robotyki, ∏azików specjalnych, teleskopu,
maszyny elektrostatycznej, jak równie˝ pomocy naukowych
do pracowni fizycznej i biologicznej. Takie wyposa˝enie
z pewnoÊcià unowoczeÊni i uatrakcyjni szkolne zaj´cia.

nn Marta Tymrakiewicz

UUrroocczzyyssttee  9988..  uurrooddzziinnyy
PPiioottrraa  SSiieerraawwsskkiieeggoo

W piàtek 26 listopada Honorowy Obywatel Gminy
Wieliszew Piotr Sierawski obchodzi∏ swoje 98. uro-
dziny. 
Z tej okazji w imieniu wójta Paw∏a Kownackiego w Olszew-
nicy Starej z ˝yczeniami, kwiatami i prezentem pojawi∏a si´
delegacja z Urz´du Gminy, by z∏o˝yç moc ˝yczeƒ zacnemu
Jubilatowi.

Piotr Sierawski to cz∏owiek wielce zas∏u˝ony dla Polski
i Êrodowiska lokalnego, bardzo szanowany i ceniony w spo-
∏ecznoÊci kombatanckiej. Wielki patriota, or´downik kulty-
wowania uroczystoÊci patriotycznych, dbajàcy o miejsca pa-
mi´ci narodowej. Bardzo wa˝ne by∏y dla niego i sà do dzisiaj
Narodowe Âwi´to Niepodleg∏oÊci, obchodzone 11 listopada,
czy Êwi´to Wojska Polskiego, które przypada 15 sierpnia. nn

Goràce podzi´kowania dla osób, które wyszły z inicjatywà uporzàdkowania placu przy szkole w Olszewnicy Starej i zrobiły to w czynie
społecznym. Plac ten b´dzie wykorzystany szczególnie w okresie letnim jako powi´kszenie terenu dla dzieci.

• Kamil Dudek i Małgorzata OlbryÊ-Dudek • Łukasz i Małgorzata Dzikoƒ • Daniel i Joanna Stankowscy
• Mateusz i Dorota Piaseccy • Anna Zarycka-Szarubska • Marcin Mika
• Krzysztof Obidziƒski • Robert Zarzycki • Dariusz Białkowski
• Marcin Paklikowski • Marianna Dudek

oraz Beacie Trzaskoma, Katarzynie Niziołek, dyrektor Jolancie Wojdalskiej
za zorganizowanie opieki nad dzieçmi podczas wykonywanych prac. 

Sołtys Anna Afek oraz Radna Danuta Wrzesiƒska 

Na kilka dni przed Miko∏ajkami, bo ju˝ w piàtek 3 grud-
nia, Przedszkole Samorzàdowe w Janówku Pierwszym
otrzyma∏o szczególnà dostaw´. Elfy z Gminy Wieliszew
dostarczy∏y gór´ prezentów dla naszych przedszkolaków.
Nasza przedszkolna ciocia dyrektor wcieli∏a si´ w rol´ Âwi´-
tego Miko∏aja i przekaza∏a dzieciaczkom wszystkie podarun-
ki. OczywiÊcie nie oby∏o si´ bez Êpiewania Êwiàtecznych pio-
senek i przekazania ˝yczeƒ od Âwi´tego Miko∏aja.

Dzieci z ogromnymi uÊmiechami odbiera∏y swoje paczki
i od razu przyst´powa∏y do rozpakowywania prezentów.
Na szcz´Êcie ciociom w salach uda∏o si´ zapanowaç nad sy-
tuacjà i szcz´Êliwe dzieci zabra∏y prezenty do domów, opo-
wiadajàc przy tym rodzicom, ˝e Miko∏aj przyszed∏ do nich
wczeÊniej w tym roku. nn Joanna Kaczyƒska

Wszelkie wydarzenia organizowane w PS1 sà zgod-
ne z za∏o˝eniami projektu PARTICIPA, w którym w∏a-
Ênie PS1 w Wieliszewie bierze udzia∏ jako jedno
z dziesi´ciu przedszkoli w Polsce.

Rozwijamy i zmieniamy si´ dla Was. Kluczowym znaczeniem
projektu jest to, ˝e dzieci majà prawo do uczestniczenia we
wszystkich sprawach, które ich dotyczà, swobodnego wyra-
˝ania swoich poglàdów oraz szanowania ich i uwzgl´dniania.
Uczestnictwo ma∏ych dzieci jest kluczem do rozwoju kultu-
ry praw cz∏owieka, demokracji i rzàdów prawa. Dlatego ak-
tywne uczestnictwo m∏odych ludzi i podejmowanie decyzji
w spo∏eczeƒstwie muszà byç chronione i wspierane od naj-
m∏odszych lat. Chocia˝ prawo dzieci do uczestnictwa ma klu-
czowe znaczenie dla jakoÊci edukacji, jego wdro˝enie we
wczesnej edukacji (ECE) pozostaje wyzwaniem. Aby wspie-
raç wysokiej jakoÊci ECE poprzez realizacj´ prawa dzieci
do uczestnictwa, proponujemy wielopoziomowe podejÊcie
do rozwoju zawodowego. Do podstawowych osiàgni´ç zalicza-

my wzmocnienie nauczycieli, asystentów i koordynatorów
ECE poprzez: poszerzanie wiedzy na temat prawa dzieci
do uczestnictwa, pozytywne postawy dotyczàce projektowa-
nia, wdra˝ania i monitorowania praktyk promujàcych uczest-
nictwo dzieci, umiej´tnoÊç identyfikowania, projektowania,
wdra˝ania i monitorowania praktyk, które zwi´kszajà prawo
dzieci do uczestnictwa oraz umiej´tnoÊç wspó∏pracy, na wie-
lu poziomach centrum ECE, w celu identyfikacji, wykorzy-
stania i utrzymania zasobów indywidualnych i organizacyj-
nych potrzebnych do zwi´kszenia uczestnictwa dzieci.

nn PS 1 Wieliszew
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Radio Wieliszew – przerwaliÊmy cisz´ 

ooppiinniiee  oo  pprroojjeekkcciiee

Tego dnia zadebiutowa∏a audycja zrealizowana przez redak-
cj´ stworzonà przez m∏odzie˝ bioràcà udzia∏ w warsztatach
radiowych i dziennikarskich w ramach projektu „Nowa for-
ma informacji – medium internetowe”. M∏odzi radiowcy
przygotowali informacje o przedÊwiàtecznych wydarzeniach
z terenu gminy, zapowiadali piosenki oraz prezentowali efek-
ty swojej pracy, czyli wywiady i audycje opowiadajàce o na-
szym regionie, które powsta∏y w ramach warsztatów. Prowa-
dzi∏a je dziennikarka radiowej Czwórki, Katarzyna Dydo-
-Ros∏oƒ i to pod jej okiem m∏odzie˝ uczy∏a si´ mi´dzy innymi
zbierania informacji, pracy z mikrofonem czy te˝ sztuki wy-
wiadu.

19 grudnia zapisze si´ w historii wieliszewskiego radia
jako data pierwszej transmisji. Specjalnie dla tych, którzy
nie mogli pojawiç si´ na koncercie kol´d w wykonaniu Ze-
spo∏u Taƒca Ludowego „Promyki”, chóru Belcanto oraz

uczestników sekcji wokal-
nej OÊrodka Kultury w Wie-
liszewie nowe medium przy-
gotowa∏o relacj´ z wydarze-
nia na ˝ywo.

Przez ca∏y grudzieƒ ka˝dy,
kto tylko zdecyduje si´ w∏à-
czyç Radio Wieliszew, b´dzie wprowadzony w zimowy na-
strój, s∏uchajàc Êwiàtecznych utworów, a w Bo˝e Narodze-
nie z g∏oÊników pop∏ynà tradycyjne polskie kol´dy.

S∏uchacze mogà ju˝ s∏uchaç, a redakcja zaanga˝owana
w radio ju˝ myÊli i pracuje nad tym, by po Nowym Roku
daç mieszkaƒcom êród∏o informacji, inspiracji i pozytywnych
wibracji nakr´canych zarówno dobrà muzykà, jak i ciep∏ym,
wartoÊciowym s∏owem.

nn AS

WWyywwiiaaddyy  zz cciieekkaawwyymmii  lluuddêêmmii,,  pprroobblleemmyy  ii tteemmaattyy,,
kkttóórryymmii  ˝̋yyjjàà  mmiieesszzkkaaƒƒccyy..  ZZaarróówwnnoo  ttee  gglloobbaallnnee
oo zzmmiieenniiaajjààccyymm  ssii´́  kklliimmaacciiee,,  oocchhrroonniiee  ÊÊrrooddoowwiisskkaa,,
zzddrroowwiiuu,,  jjaakk  ii ttee  llookkaallnnee  ppookkaazzuujjààccee  cciieekkaawwyycchh  lluuddzzii
–– iicchh  ppaassjjee,,  ˝̋yycciiee..  TToo  oorraazz  iinnffoorrmmaaccjjee  zz ˝̋yycciiaa  ggmmiinnyy  ii jjeejj
ssppoo∏∏eecczznnooÊÊccii  zznnaajjddàà  ssii´́  ww rraammóówwccee  RRaaddiiaa  WWiieelliisszzeeww,,
kkttóórree  sswwoojjàà  pprreemmiieerr´́  mmiiaa∏∏oo 33  ggrruuddnniiaa..  
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PAWEŁ KOWNACKI 
Wójt Gminy Wieliszew
Radio internetowe to ju˝ nie tylko ciekawostka, jak to było 12 lat temu, gdy pro-
wadziliÊmy Radio eMka, ale powa˝ne medium, które mo˝e zagoÊciç na kompu-
terach, tabletach, a przede wszystkim smartfonach. Licz´, ˝e skrót uruchamia-
jàcy Radio Wieliszew b´dzie stałà ikonkà na wyÊwietlaczach Paƒstwa telefonów, a głos naszych
redaktorów i ró˝norodna muzyka zagoszczà w Paƒstwa domach, biurach i samochodach. Chciał-
bym, by radio było kolejnym êródłem informacji dla mieszkaƒców i przyjaciół Gminy Wieliszew.
Chciałbym, aby dzi´ki nowym technologiom wielu młodszych i starszych spróbowało swoich sił
w tworzeniu i przekazywaniu obiektywnych, niezabarwionych politycznie informacji. Licz´ rów-
nie˝, ˝e w prace radia anga˝owaç si´ b´dzie wielu z Paƒstwa. JesteÊmy otwarci na wszystkich,
którzy w ramach ekipy Radio Wieliszew dadzà słuchaczom sporo dobrej energii, dobrej muzyki
i lokalnych informacji.
•••
JACEK BANASZEK
nauczyciel SP nr 1 w Wieliszewie
Radio w Wieliszewie to pi´kna sprawa. Do dziÊ pami´tam, jak w 2009 r. uru-
chamialiÊmy w gminie Radio eMka. Wokół wieliszewskiego projektu skupiła si´
wówczas grupa osób aktywnych, które chciały pracowaç na rzecz gminy i roz-
wijaç swoje talenty. Dzi´ki ich audycjom słuchacze poznawali ciekawych ludzi mogàcych pochwa-
liç si´ interesujàcym hobby, osiàgni´ciami lub nieprzeci´tnymi zdolnoÊciami. Teraz po 12 latach
powracajà do nas te idee, tym razem pod postacià Radia Wieliszew. Trzymam kciuki za młodych
w redakcji, tym bardziej ˝e znam ich – uczyłem lub ucz´ i wiem, jak wiele majà do zaoferowania
od siebie. Wierz´ w powodzenie projektu, a wszystkich mieszkaƒców zach´cam do słuchania! 
Radio Wieliszew – dobre w ka˝dej chwili!

IZABELA KOWNACKA 
koordynator projektu
radiowego
Koordynowanie projektem radiowym
było dla mnie ciekawym doÊwiadcze-
niem. Mimo ˝e od wielu lat realizuj´ z młodzie˝à ró˝ne
projekty, to za ka˝dym razem jest to dla mnie wspania-
ła przygoda i zawsze jestem po takich projektach pod-
budowana. Zaj´cia radiowe utwierdziły mnie, ˝e w na-
szej gminie mamy wspaniałych młodych ludzi, którzy sà
otwarci na nowoÊci, chłonà wiedz´ i chcà jà dalej wyko-
rzystywaç na rzecz naszej społecznoÊci lokalnej. Pierwsza
audycja w Radiu Wieliszew wypadła rewelacyjnie.
A od stycznia ju˝ regularnie na antenie Radia Wieliszew
usłyszymy naszych młodych redaktorów. 
•••
SZYMON DŁUTEK
Na warsztatach panowała cały czas
doÊç luêna atmosfera, panowała wol-
noÊç słowa. Poznałem wielu ciekawych
ludzi. Nauczyłem si´ cennych porad dla
radiowca... Z pewnoÊcià było to pozytywne doÊwiadcze-
nie. Dzi´ki tym warsztatom doÊwiadczyłem, jak trudna
i jednoczeÊnie przyjemna jest praca radiowca. Mam na-
dziej´, ˝e nasz projekt b´dzie kontynuowany.

DANIEL RAPACKI 
Warsztaty radiowe to rzecz, która na-
uczyła mnie bardzo du˝o. Wiele rzeczy
takich jak: doskonały sprz´t, dobrze
zorganizowana grupa, z którà miałem
przyjemnoÊç pracowaç, czy te˝ doskonałe rady dotyczà-
ce radia, to wszystko wpłyn´ło na to, ˝e zaj´cia spodo-
bały mi si´ to takiego stopnia, ̋ e zostałem do koƒca i na-
grałem audycj´, przy której Êwietnie si´ bawiłem. Wra-
cajàc do tego, czego si´ nauczyłem, to przede wszystkim
– pracy w grupie, poznałem te˝ prac´ radiowca od Êrod-
ka i zapami´tałem wiele porad, które na pewno mi si´
w przyszłoÊci przydadzà.
•••
IGOR KOWNACKI
Bardzo miło wspominam zaj´cia w ra-
mach projektu „Nowa forma informa-
cji – medium internetowe”. Zawsze in-
teresowałem si´ dziennikarstwem,
a teraz mogłem sprawdziç si´ w praktyce. Na warszta-
tach nauczyłem si´ praktyki radiowej oraz pracy zespo-
łowej ze wspaniałymi ludêmi, którzy mogli realizowaç
ten projekt razem ze mnà.

JJAAKK  SSŁŁUUCCHHAAåå  RRAADDIIAA  WWIIEELLIISSZZEEWW??
1. Wpisujemy w przeglàdark´: www.radio.wieliszew.pl
2. Gdy pojawi si´ pytanie: czy chcesz zainstalowaç aplikacj´

radio Wieliszew na swoim telefonie, wciskamy OK.
3. Instalujemy.
4. Na ekranie telefonu wyÊwietli si´ ikonka Radio Wieliszew. 
5. Gdy tylko mamy ochot´, włàczamy aplikacj´ i mo˝emy

słuchaç lokalnej rozgłoÊni. 




