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wwyyddaarrzzeeƒƒ  

Blisko 131 milionów z∏otych Gmina Wieli-
szew przeznaczy na realizacj´ zadaƒ w 2022
roku. WÊród najbardziej kosztoch∏onnych
kategorii bud˝etu sà edukacja, rodzi-
na i opieka spo∏eczna oraz transport, drogi
i ochrona Êrodowiska.

Wielu mieszkaƒców pyta o budow´ kon-
kretnej drogi, oÊwietlenia, czy inwestycji.Wy-
sokoÊç zaanga˝owania finansów w rozwój
gminy zale˝y od wielu czynników. Jednym
z nich sà sta∏e wydatki, które gmina musi po-
nieÊç zgodnie z wytycznymi ustawowymi. Sà
to zadania edukacyjne, zadania z zakresu
opieki spo∏ecznej oraz wsparcia rodziny. Ma-

∏o kto zdaje sobie spraw´ z faktu, ˝e poch∏a-
niajà one ponad 55% gminnego bud˝etu.

CCoo  ggmmiinnaa  mmoo˝̋ee,,    ccoo  ggmmiinnaa  mmuussii??
Bud˝et gminy – jak potocznie si´ mówi – nie
jest kasà, w której gmina gromadzi pienià-
dze. Nie jest równie˝ kontem bankowym.
Jest planem dochodów i wydatków gminy,
uchwalonym przez rad´ gminy.To, jakà cz´Êç
bud˝etu gmina mo˝e przeznaczyç na dzia-
∏ania wskazywane przez mieszkaƒców zale-
˝y od poziomu kosztoch∏onnoÊci wydatków
obligatoryjnych, regulowanych ustawowo,

a sà nimi wczeÊniej wspomniane edukacja
i opieka spo∏eczna. W tej kategorii sà uj´-
te dzia∏ania statutowe placówek, dokszta∏-
canie, projekty edukacyjne czy wy˝ywienie.
Warto dodaç, ˝e subwencja z bud˝etu paƒ-
stwa pokrywa wydatki przeznaczone
na oÊwiat´ w 85%.W przypadku Êwiadczeƒ

spo∏ecznych udzia∏ paƒstwowej dotacji jest
jeszcze ni˝szy i wynosi 78%. Pozosta∏à
cz´Êç Êrodków gmina musi zapewniç z w∏a-
snego bud˝etu, czyli ograniczyç cz´Êç ocze-
kiwanych przez mieszkaƒców inwestycji.

nn Czytaj wi´cej o bud˝ecie Gminy  
na str. 4–5

Bud˝et Gminy na 2022 rok 
– plany i perspektywy
NNaa oossttaattnniieejj  ww 22002211  rrookkuu  sseessjjii 3300  ggrruuddnniiaa  RRaaddaa  GGmmiinnyy
WWiieelliisszzeeww  ppoozzyyttyywwnniiee  zzaaooppiinniioowwaa∏∏aa  bbuudd˝̋eett  ggmmiinnyy  nnaa 22002222
rrookk..  WW bbuudd˝̋eecciiee  zzaappllaannoowwaannyymm  nnaa nniieemmaall 113311  mmiilliioonnóóww
zz∏∏oottyycchh  bblliisskkoo 2255,,55  mmiilliioonnaa  zz∏∏oottyycchh  ggmmiinnaa  pprrzzeezznnaacczzyy
nnaa iinnwweessttyyccjjee..  JJeeddnnyymm  zz kklluucczzoowwyycchh  wwyyzzwwaaƒƒ  bb´́ddzziiee  bbuuddoowwaa
rroonnddaa  nnaa sskkrrzzyy˝̋oowwaanniiuu  uulliicc  AAlleeii  SSoolliiddaarrnnooÊÊccii,,  KKooÊÊcciieellnneejj
ii PPoollnneejj  ww WWiieelliisszzeewwiiee,,  bbuuddoowwaa  CCeennttrruumm  SSppoo∏∏eecczznnoo--
KKuullttuurraallnneeggoo  wwrraazz  zzee  ssttrraa˝̋nniiccàà  OOSSPP  ww WWiieelliisszzeewwiiee,,  aa ttaakk˝̋ee
rroozzbbuuddoowwaa  sszzkkoo∏∏yy  ppooddssttaawwoowweejj  ww OOllsszzeewwnniiccyy  SSttaarreejj..

JJuu˝̋  ppoo  rraazz  3300..  zzaaggrraa  ddllaa  nnaass  
WWiieellkkaa  OOrrkkiieessttrraa  ÂÂwwiiààtteecczznneejj  PPoommooccyy!!

PLA˚A WIELISZEW 
10.00 | bieg na wieliszewski Hel 
10.40 | morsowanie 

Sauna Goràca ReBeka oraz grochówka od CaterMark Catering 

OSP WIELISZEW 
od godz. 9.30 | kiermasz r´kodzielników, stoiska gastronomiczne:

Koło Seniora z Wieliszewa, 
Koło Gospodyƒ Wiejskich „Kałuszyƒskie Smaki”,
wozy stra˝ackie, 
zlot fiatów 126p, 125p – zapraszamy równie˝
właÊcicieli innych nietuzinkowych aut 

RADIO WIELISZEW 
Zapraszamy na koncert ˝yczeƒ z okazji WOÂP. Przesyłajcie swoje propo-
zycje piosenek wraz z dedykacjà audio (mo˝e byç nagrane na komórk´)
na adres radio@wieliszew.pl lub messengerem. Zagramy Wasze dedy-
kacje podczas finału WOÂP w godz. 15.00–18.00. 
Skarbonka naszej Redakcji jest dost´pna:
https://eskarbonka.wosp.org.pl/rxm5tm.
W opisie wpłaty umieszczajcie nast´pujàce dane: Radio Wieliszew,
tytuł piosenki oraz swoje imi´. Czekamy na Wasze propozycje i ˝ycze-
nia do piàtku 28.01. A tych, którzy b´dà na spacerze nieopodal Urz´du
Gminy Wieliszew zapraszamy w niedziel´ do siedziby radia – mały do-
mek obok Sàsiedzkiego Bazarku. 
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SSzzttaabb  WWOOÂÂPP  WWIIEELLIISSZZEEWW  zzaapprraasszzaa  ww  nniieeddzziieell´́  3300  ssttyycczznniiaa  22002222

Centrum Społeczno-Kulturalne w Wieliszewie to jedna z najwa˝niejszych inwestycji, zaplanowanych w bud˝ecie na 2022 rok 
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•••••• IINNFFOORRMMAATTOORR  MMIIEESSZZKKAA¡¡CCAA  
••••••      UURRZZÑÑDD  GGMMIINNYY  WWIIEELLIISSZZEEWW

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

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

••••••      SSEEKKRREETTAARRIIAATT
22 782 27 32

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

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

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

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

••••••      PPOODDAATTKKII
22 782 20 80 

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

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

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

••••••      SSPPOORRTT
22 782 21 44

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

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

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

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

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

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

Wójt Gminy Wieliszew zawiadamia o ponownym wyło˝eniu
do publicznego wglàdu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla cz´Êci wsi Góra
(obr´b PAN), gm. Wieliszew wraz z prognozà oddziaływania
na Êrodowisko w dniach od 26 stycznia 2022
do 25 lutego 2022, w siedzibie Urz´du Gminy Wieliszew
(Sala Koncertowa im. Krzysztofa Klenczona) od poniedziałku
do piàtku w godz. od 8.00 do 16.00 oraz na stronie
www.bip.wieliszew.pl.
Dyskusja publiczna nad przyj´tymi w ww. projekcie
rozwiàzaniami odb´dzie si´ w dniu 2 lutego 2022
w siedzibie Urz´du Gminy Wieliszew (Sala Koncertowa im.
Krzysztofa Klenczona) o godz. 14.00.
Uwagi do projektu planu nale˝y składaç
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2022.

Projekt planu miejscowego wraz z prognozà oddziaływania
na Êrodowisko (w trakcie wyło˝enia do publicznego wglàdu)
sà dost´pne równie˝ w wersji elektronicznej na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
– www.bip.wieliszew.pl w zakładce ogłoszenia Wójta.

Uwagi do projektu planu nale˝y składaç na piÊmie do Wójta
Gminy Wieliszew. Jako wniesione na piÊmie uznaje si´
równie˝ uwagi wniesione za pomocà elektronicznej skrzynki
podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem
osobistym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoÊci,
której uwaga dotyczy.

WWyyłłoo˝̋eenniiee  ddoo  ppuubblliicczznneeggoo  wwggllààdduu  pprroojjeekkttuu
mmiieejjssccoowweeggoo  ppllaannuu  zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa
pprrzzeessttrrzzeennnneeggoo  ddllaa  cczz´́ÊÊccii  wwssii  GGóórraa  ((oobbrr´́bb  PPAANN))

o g ł o s z e n i e

Na gminnym profilu
fejsbukowym
prowadzony by∏
Konkurs
na Najpi´kniejszà
Dekoracj´ Âwietlnà
zwiàzanà 
ze Âwi´tami Bo˝ego
Narodzenia.

Zasady by∏y proste – zrobiç
zdj´cie swojej dekoracji
Êwietlnej i umieÊciç je w wy-
darzeniu FB z hasztagiem
#swietlnagminawieliszew,
#ulica, #miejscowoÊç.

NNaaggrrooddyy  ww kkaatteeggoorriiii  iinnddyywwiidduuaallnneejj zzddoobbyyllii::
1. miejsce Renata Urszula Brzeziƒska (Olszewnica Stara

ul. D∏uga, 430 g∏osy, nagroda – bon SODEXO 400 z∏),
2. miejsce Anna Cichalewska (Wieliszew ul. Magno-

lii, 383 g∏osy, nagroda – bon SODEXO 200 z∏),
3. miejsce Anna Zalewska (Skrzeszew ul. Polna, 45 g∏osów,

nagroda – bon SODEXO 100 z∏).

NNaaggrrooddaa  ww kkaatteeggoorriiii  zzbbiioorroowweejj
Nagroda w kategorii zbiorowej, tj. dodatkowo 1000 z∏otych
do dyspozycji z Funduszu So∏eckiego zostanie przekaza-
na dla so∏ectwa Olszewnica Stara.
Gratulujemy!

nn

ÂÂwwiieett((ll))nnaa  GGmmiinnaa  WWiieelliisszzeeww

PPaannuu
WW¸̧AADDYYSS¸̧AAWWOOWWII

FFRRAANNIIKKOOWWII
najszczersze kondolencje ,  

wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia 
i  s ∏owa otuchy 

z  powodu Êmierci  
˚̊oonnyy

s k ∏ a d a j à
Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki

Przewodniczàcy Rady Gminy Marcin Fabisiak 
oraz Radni Gminy Wieliszew

Z g∏´bokim ˝alem 
˝egnamy

ÂÂpp..  JJAANNAA  GGÓÓRRSSKKIIEEGGOO

¸àczymy si´ w smutku z RRooddzziinnàà
i PPrrzzyyjjaacciióó∏∏mmii Zmar∏ego

Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki
i Pracownicy Urz´du Gminy Wieliszew

kondolencje



RRaaddiioo  WWiieelliisszzeeww  ppoowwssttaa∏∏oo  jjaakkoo  oowwoocc
pprroojjeekkttuu  „„NNoowwaa  ffoorrmmaa  iinnffoorrmmaaccjjii
–– mmeeddiiuumm  iinntteerrnneettoowwee””,,  pprroowwaaddzzoonneeggoo
pprrzzeezz  GGmmiinn´́  WWiieelliisszzeeww  ww 22002211  rrookkuu
ddzzii´́kkii  ddooffiinnaannssoowwaanniiuu  zzee  ÊÊrrooddkkóóww
PPrrooggrraammuu  RRoozzwwoojjuu  OObbsszzaarróóww  WWiieejjsskkiicchh..
UUcczzeessttnniicczzyy∏∏aa  ww nniimm  mm∏∏ooddzziiee˝̋  zz tteerreennuu
ggmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww,,  bbiioorrààcc  aakkttyywwnnyy  uuddzziiaa∏∏
ww wwaarrsszzttaattaacchh  ddzziieennnniikkaarrsskkiicchh..

Niejako podsumowaniem ich zaanga˝owania sta∏a si´ au-
dycja radiowa, przygotowana podczas wycieczki po okoli-
cach naszej gminy. Zwiedzali Pa∏ac w Jab∏onnie, skansen
w Kuligowie, ruiny w Wàwozie Szaniawskiego i zabytkowe
miejsca w Serocku – zbierajàc informacje i prowadzàc wy-
wiady. M∏odzi radiowcy przygotowali tak˝e informacje
o przedÊwiàtecznych wydarzeniach z obszaru gminy, zapo-

wiadali piosenki oraz zaprezentowali efekty swoich repor-
terskich poszukiwaƒ – informacje o ciekawych miejscach
w okolicy. Premierowa audycja Radia Wieliszew „przerwa-
∏a cisz´” 3 grudnia 2021.

Uczestnicy projektu nowego medium tworzà m∏odzie˝o-
wà redakcj´ Radia Wieliszew.Wspierajà jà pracownicy Urz´-
du Gminy Wieliszew oraz mieszkaƒcy, którzy zechcieli w∏à-
czyç si´ w funkcjonowanie radia. Ca∏y czas mo˝na do∏àczyç
do tej dru˝yny – dzielàc si´ na radiowej antenie swojà pa-
sjà, prezentujàc swoje zainteresowania, chcàc swoimi s∏o-
wami opowiadaç o otaczajàcej nas rzeczywistoÊci.

Czuwanie nad prawid∏owà technicznà realizacjà progra-
mu nale˝y do Macieja Krawczyka, znanego w sieci z kana-
∏u Footroll. I on ch´tnie dzieli si´ wiedzà i doÊwiadczeniem
w mediach, prowadzàc nam szkolenia z radiowych wyzwaƒ,
aby nasz przekaz by∏ jak najbardziej profesjonalny.

Jeszcze w ubieg∏ym roku uda∏o si´ tak˝e przeprowadziç
pierwszà transmisj´.W niedziel´ 19 grudnia wieliszewskie
radio przes∏a∏o na ca∏y Êwiat pi´kne dêwi´ki kol´d, przygo-

towanych przez Zespó∏ Taƒca Ludowego „Promyki”, chór
Belcanto oraz uczestników sekcji wokalnej OÊrodka Kultu-
ry w Wieliszewie.

W nowym roku systematycznie powi´ksza si´ ramówka
Radia Wieliszew. Na dobry – aktywny – poczàtek tygodnia
jest audycja na ˝ywo: „Poniedzia∏ek z Wójtem” o godz. 18.30.

Redakcja m∏odzie˝owa Radia Wieliszew zaproponowa∏a
ciekawe formaty. We wtorki o godz. 18.30 pojawia si´ pre-
mierowo „M∏odzie˝ komentuje”. Dawid, Daniel, Igor, Kuba,
Szymon i Weronika opatrujà swoim komentarzem bie˝àce
wydarzenia i sytuacje spo∏eczne.

MieliÊmy mo˝liwoÊç wys∏uchania audycji „Julia i Oliwia
o muzyce”, w której autorki prezentowa∏y, co w muzyce pisz-
czy, jakich koncertów mo˝emy si´ spodziewaç. M∏odzie˝ za-
dba∏a równie˝ o nagranie niezwyk∏ych ̋ yczeƒ z okazji Dnia
Babci i Dnia Dziadka.

M∏odzi radiowcy przygotowujà tak˝e „M∏odzie˝owy Prze-
glàd Sportowy”, emitowany po wiadomoÊciach lokalnych.

NajÊwie˝szych wiadomoÊci lokalnych nale˝y spodziewaç
si´ w Êrod´ o godz. 16.00. Pasmo informacyjne b´dzie po-
wtarzane w kolejne dni o godz. 8.00, 12.00, 16.00 i 20.00.

Âroda jest te˝ w Radio Wieliszew dniem prezentacji te-
matu tygodnia. O godz. 18.30 emitowany jest wywiad z go-
Êciem, specjalistà w danej problematyce, jak ten odnoÊnie
kwestii smogu z Paulinà Mroczkowskà z Legionowskiego
Alarmu Smogowego czy rozmowa o nowym bud˝ecie z Prze-
wodniczàcym Rady Gminy Marcinem Fabisiakiem.

Niezwyk∏à formu∏à jest wspó∏prowadzenie audycji przez
przedstawicieli dwóch pokoleƒ. I tak w piàtki o godz. 18.30
premier´ ma „Tata i córka”, czyli audycja Piotra i Bereni-
ki Maroƒskich. Ciekawy dialog o propozycjach ksià˝kowych
okrasza mocne a ciekawe brzmienie. Zainteresowanych Êwia-
tem wielkiego ekranu odsy∏amy do audycji „Przy muzyce
o filmie” w czwartek o godz. 18.30. Tworzà go tata z synem
– Pawe∏ i Igor Kownaccy. Czwartkowe wskazówki pomogà
na pewno wybraç interesujàcy repertuar kinowy na zbli˝a-
jàcy si´ weekend. nn A. Brzeziƒska-Braƒska

Sposób I
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 
– klikamy ˝̋.

Sposób II
Wpisujemy w przeglàdark´:
www.radio.wieliszew.pl
i klikamy ˝̋

Sposób III
Poprzez aplikacj´ Replaio
– obecnie na Android
i telefony Huawei
https://repla.io/pl/radio/
radio-wieliszew-
138050.html
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RRaaddiioo  WWiieelliisszzeeww  ssii´́  rroozzkkrr´́ccaa

PPIIOOTTRR  MMAARROO¡¡SSKKII,,  
pprroowwaaddzzààccyy  aauuddyyccjj´́  
„„TTaattaa  ii  ccóórrkkaa””
„Tata i córka – córka i tata” to
audycja, o której myÊlałem ju˝
od dawna. Moje zamiłowanie
do radia trwa ju˝ ponad 30.lat.
Jako dziecko lubiłem słuchaç

audycji radiowych i rozmyÊlałem, ˝e kiedyÊ sam b´d´ prowadził
własny program. 
Jesienià ubiegłego roku dowiedziałem si´, ˝e ma powstaç Radio
Wieliszew. Ta ciekawa inicjatywa zach´ciła mnie do działania.
Rozmawiałem w domu z ˝onà i dzieçmi i wymyÊliłem, ˝e
spróbujemy. Zaproponowałem najmłodszej córce Berenice wspólne
prowadzenie audycji o ksià˝kach przy muzyce. Pomysł jej si´

spodobał i nagraliÊmy w domu próbny materiał.
Koncepcja była taka, ˝e wybierzemy po trzy ksià˝ki i kilka utworów
muzycznych, które chcielibyÊmy zaprezentowaç. Udało si´ wybraç
wspólnie muzyk´ i kilka pozycji ksià˝kowych. Berenika adekwatnie
do wieku postanowiła omówiç ksià˝ki dla dzieci. Ja – dlatego, ˝e
interesuj´ si´ historià – postanowiłem wybieraç ksià˝ki historyczne.
JeÊli chodzi o muzyk´ Berenika wybierała utwory dla dzieci, a ja to,
co najbardziej lubi´: alternatywny rock i metal. Do tej pory były ju˝
trzy audycje i sàdzimy, ˝e si´ udały. Podczas programu staramy si´
w miar´ prosty sposób omawiaç ksià˝ki, które przynieÊliÊmy
do studia, i przeplataç je ciekawymi utworami muzycznymi.
Pod koniec ka˝dego programu ogłaszamy te˝ konkurs, jak do tej
pory, z pytaniami dotyczàcymi naszej gminy. Głównym zało˝eniem
audycji jest jednak promocja czytelnictwa przy towarzyszeniu
niekomercyjnej muzyki.

OO  jjeeddnneejj  zz  aauuddyyccjjii

PPllaann  aauuddyyccjjii  RRAADDIIAA  WWIIEELLIISSZZEEWW RRAADDIIOO  WWIIEELLIISSZZEEWW PPRRZZEERRWWIIJJ  CCIISSZZ¢¢ � wwwwww..rraaddiioo..wwiieelliisszzeeww..ppll
oodd  PPOONNIIEEDDZZIIAA¸̧KKUU ddoo  NNIIEEDDZZIIEELLII

godz. 8.00, godz. 12.00, godz. 16.00, godz. 20.00
� WIADOMOÂCI I SPORT (premiera w Êrod´)

PONIEDZIA¸EK

godz. 10.00
� TATA I CÓRKA 

(powtórka)

godz. 18.30
� PONIEDZIAŁEK Z WÓJTEM

(premiera)

godz. 22.00
� PRZY MUZYCE O FILMIE

(powtórka)

WWTTOORREEKK

godz. 10.00
� PONIEDZIAŁEK Z WÓJTEM

(powtórka)

godz. 18.30
� MŁODZIE˚ KOMENTUJE

(premiera)

godz. 22.00
� TATA I CÓRKA 

(powtórka)

ÂÂRROODDAA

godz. 10.00
� MŁODZIE˚ KOMENTUJE

(powtórka)

godz. 18.30
� ROZMOWA TYGODNIA

(premiera)

godz. 22.00
� PONIEDZIAŁEK Z WÓJTEM

(powtórka)

CCZZWWAARRTTEEKK

godz. 10.00
� ROZMOWA TYGODNIA

(powtórka)

godz. 18.30
� PRZY MUZYCE O FILMIE

(premiera)

godz. 22.00
� MŁODZIE˚ KOMENTUJE

(powtórka)

PPIIÑÑTTEEKK

godz. 10.00
� PRZY MUZYCE O FILMIE

(powtórka)

godz. 18.30
� TATA I CÓRKA 

(premiera)

godz. 22.00
� ROZMOWA TYGODNIA

(powtórka)

SSOOBBOOTTAA

godz. 14.00 
� PONIEDZIAŁEK Z WÓJTEM

(powtórka)

godz. 18.00
� MŁODZIE˚ KOMENTUJE

(powtórka)

godz. 21.00
� TATA I CÓRKA 

(powtórka)

NNIIEEDDZZIIEELLAA

godz. 14.00 
� ROZMOWA TYGODNIA

(powtórka)

godz. 18.00
� PRZY MUZYCE O FILMIE

(powtórka)

NADAWANE AUDYCJE 
� PONIEDZIAŁEK Z WÓJTEM | � TATA I CÓRKA |  � PRZY MUZYCE O FILMIE |

� MŁODZIE˚ KOMENTUJE | � ROZMOWA TYGODNIA| � WIADOMOÂCI I SPORT
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Bud˝et Gminy na 2022 rok 
– plany i perspektywy
WWii´́kksszzaa  lliicczzbbaa  kkuurrssóóww  SSKKMM--eekk??  TToo  kkoosszzttuujjee!!

Znaczàcà pozycjà w bud˝ecie naszej gminy jest transport
i ∏àcznoÊç. Z 17 milionów z∏otych tej kategorii bud˝etu a˝ 11
milionów zostanie wydanych na budow´ dróg gminnych
i ich utrzymanie (tabela na str. 5: Budowa dróg), a kolej-
ne prawie 5 milionów z∏otych Gmina Wieliszew wyda
na utrzymanie autobusów „L” oraz po∏àczenia Szybkiej Ko-
lei Miejskiej.

Niemal 13,5 miliona z∏otych zostanie przeznaczone na go-
spodark´ komunalnà, w tym blisko 8 milionów z∏otych gmi-
na poÊwi´ci na utrzymanie gospodarki odpadami. Pozosta-
∏e koszty zwiàzane sà z ochronà powietrza i klimatu, utrzy-
maniem zieleni, schroniskami dla zwierzàt czy oÊwietleniem
w gminie.

Niespe∏na 7 milionów z∏otych to koszty zwiàzane z kultu-
rà i ochronà dziedzictwa narodowego, w tym z organizacjà
wydarzeƒ kulturalnych, przedstawieƒ teatralnych, koncer-
tów, obchodów Êwiàt narodowych i innych gminnych wyda-
rzeƒ.

MMaasszz  wwppłłyyww  nnaa bbuudd˝̋eett  ggmmiinnyy  
Prawie po∏ow´ wp∏ywów do bud˝etu gminy (blisko 54 mi-
liony z∏otych) stanowià podatki od nieruchomoÊci oraz po-
datki dochodowe. Im wi´ksze wp∏ywy z podatku PIT
od osób fizycznych oraz podatku CIT od przedsi´biorców, tym
wi´cej funduszy zostanie przeznaczonych na oczekiwane
przez mieszkaƒców inwestycje i dzia∏ania. Drugà co do wiel-
koÊci pozycjà we wp∏ywach bud˝etu jest subwencja na oÊwia-
t´, która wynosi 21,08% ca∏ego bud˝etu. Trzecia i ostatnia
dwucyfrowa pozycja w bud˝ecie to dotacja na rodzin´ i opie-
k´ spo∏ecznà, która stanowi 13,5% wp∏ywu. nn MJ

ddookkooƒƒcczzeenniiee  zzee  ssttrr..  11

WWyyddaattkkii  GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww  ww  22002222  rrookkuu
113300  995577  110066,,8899  zzłł

DDoocchhooddyy  GGmmiinnyy  
WWiieelliisszzeeww  
ww  22002222  rrookkuu
110099  225577  118888,,0000  zzłł

PPooddaatteekk  
oodd  nniieerruucchhoommooÊÊccii

PPooddaatteekk  PPIITT  

Edukacja
54 mln zł
41,37%

IInnnnee
5 mln zł
3,85%

Wodociàgi 
i kanalizacja
3,5 mln zł
2,60%

Administracja 
publiczna
12,5 mln zł
9,57%

Remonty dróg,
oÊwietlenie,
gospodarka
odpadami
13,5 mln zł
10,27%

Drogi 
i komunikacja
17 mln zł
13,10%

Rodzina 
i opieka społeczna

18,5 mln zł
13,98%

Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego
7 mln zł
5,26%

Podatki
54 mln zł
49,78%

Subwencje na oÊwiat´
23 mln zł 
21,08%

Dotacja na rodzin´ 
i opiek´ społecznà
15 mln zł 
13,47%

Wpływy na działania 
edukacyjne

5 mln zł
4,85%

Gospodarka komunalna 
i ochrona Êrodowiska

6,5 mln zł
5,87%

Inne
5,5 mln zł

4,94%

SSuubbwweennccjjaa  nnaa ooÊÊwwiiaatt´́,,  którà gmina otrzymuje z bud˝etu
Paƒstwa pokrywa niecałe 85% całego bud˝etu.

15% gmina pokrywa z własnych Êrodków. Subwencja oÊwiatowa
nie obejmuje wydatków na przedszkola i ˝łobki.

Przeci´tnie, Rodzina z Wieliszewa
p∏aci rocznie podatek
od nieruchomoÊci w kwocie
480 z∏otych 

(dom 140 m2, 
powierzchnia 
dzia∏ki 800m2)

BBUUDDOOWWAA  DDRRÓÓGG
––  wwyybbrraannee  iinnwweessttyyccjjee
ww  22002222  rrookkuu
• Budowa ulicy w Komornicy 

od ul. ¸àkowej 80 000 z∏

• Budowa chodnika przy ul. D∏uga 
i ul. Wiejska w Olszewnicy Starej
– poprawa bezpieczeƒstwa

542 000 z∏

• Budowa uk∏adu drogowego
w centrum Wieliszewa 50 000 z∏

• Rozbudowa ulicy Polnej – droga
gminna w Wieliszewie na odcinku
od ul. KoÊcielnej – droga
powiatowa 1818W 
do ul. Mi∏ej 5 555 780 z∏

• Projekt chodnika wraz z oÊwietleniem
przy ul. Szkolnej w Skrzeszewie
– rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej
w Ka∏uszynie 13 201 z∏

• Budowa ul. Polnej w Wieliszewie
na odcinku od ulicy
Modliƒskiej/Popie∏uszki do ulicy Mi∏ej

Budowa chodnika wraz
z oÊwietleniem wzd∏u˝ ul. Szkolnej
w Ka∏uszynie 

Budowa drogi do boiska przy
ul. Modliƒskiej 110 w Wieliszewie

2 110 000 z∏

••  PPrrzzeeccii´́ttnniiee,,  jjeeddnnaa  oossoobbaa
pprraaccuujjààccaa pprrzzeezznnaacczzaa  ddoo
bbuudd˝̋eettuu  ggmmiinnyy  rroocczznniiee  22770000
zz∏∏oottyycchh

••  GGoossppooddaarrssttwwoo  ddoommoowwee
zzoossttaawwiiaa  ww  ggmmiinniiee  ÊÊrreeddnniioo  
55  440000  zz∏∏oottyycchh  rroocczznniiee

••  WWppłłyywwyy  ddoo  GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww  
zz  ttyyttuułłuu  ppooddaattkkuu  PPIITT  
ww  22002200  rrookkuu  wwyynnoossii∏∏yy  
2211  665577  667722,,0000  zz∏∏

ooppiinniiee  oo  uucchhwwaalloonnyymm  bbuudd˝̋eecciiee

PAWE¸ KOWNACKI, 
Wójt Gminy 
Wieliszew

Tegoroczny bud˝et okreÊli∏bym mia-
nem bud˝etu wielu wyzwaƒ. Po-
nad 25 milionów z∏otych przezna-
czonych na inwestycje stanowi
znaczàcy element gminnych fundu-
szy. Z drugiej strony nadal wp∏ywy
do bud˝etu nie bilansujà si´ z wy-
datkami.Wynika to z kilku faktów.
Jednym z najwa˝niejszych – sà nie-
proporcjonalne wp∏ywy z podatku
dochodowego (PIT) w stosunku
do liczby mieszkaƒców, którzy
w naszej gminie ˝yjà.
Uto˝samianie si´ z miejscem za-
mieszkania poprzez wskazanie
w deklaracji podatkowej Gminy
Wieliszew w znacznym stopniu
pomo˝e poprawiç ten bilans i jed-
noczeÊnie zaspokoiç rosnàce po-
trzeby mieszkaƒców. Zach´cam
Paƒstwa do wskazania w rocznym
zeznaniu podatkowym naszej gmi-
ny, dzi´ki temu ponad 38% roczne-
go podatku dochodowego trafia
do bud˝etu Gminy Wieliszew. To
z tych pieni´dzy finansujemy m.in.
inwestycje, budow´ i utrzymanie

szkó∏, przedszkoli, czy komunikacj´
gminnà.
Mimo wielu nowych wyzwaƒ,
przed jakimi stan´∏y samorzàdy
w 2022 roku, nie rezygnujemy
z ambitnych dzia∏aƒ. Jednym z nich
jest budowa Centrum Spo∏eczno-
-Kulturalnego w centrum Wielisze-
wa oraz budowa szko∏y w Olszew-
nicy Starej. A tych z Paƒstwa, któ-
rzy w tegorocznym bud˝ecie nie
dostrzegajà dzia∏aƒ, na które liczy-
li, prosz´ o cierpliwoÊç. Staramy si´
o finansowanie wielu zadaƒ ze êró-
de∏ zewn´trznych.
Zach´cam równie˝ wszystkich
mieszkaƒców Gminy Wieliszew
do wspó∏tworzenia naszej spo∏eczno-
Êci – poprzez uczestnictwo w two-
rzeniu Strategii Rozwoju Gminy,
kluczowego dokumentu w perspek-
tywie kilkudziesi´ciu lat.To on okre-
Êli kierunki rozwoju oraz strategicz-
ne dzia∏ania dla naszej spo∏eczno-
Êci.
W nowym roku ˝ycz´ Paƒstwu
przede wszystkim zdrowia. Jestem
przekonany, ˝e mimo trwajàcej
pandemii b´d´ mia∏ dla Paƒstwa
du˝o dobrych wiadomoÊci.

nn

MARCIN FABISIAK, 
Przewodniczàcy 
Rady Gminy
Bud˝et Gminy Wieliszew
na rok 2022 pokazuje, ˝e zarów-

no Wójt, jak i Radni sukcesywnie realizujà zo-
bowiàzania podj´te na poczàtku obecnej ka-
dencji.
Opieka spo∏eczna i edukacja to po∏owa tego bu-
d˝etu, ale tak zainwestowane pieniàdze zawsze
sà dobrze wydanymi Êrodkami. Do tego popra-
wa bezpieczeƒstwa, poprzez budow´ oÊwietle-
nia na wielu drogach gminnych, czy popra-
wa samej jakoÊci dróg, to jasny sygna∏, ˝e na-
si mieszkaƒcy i ich bezpieczeƒstwo, sà dla nas
najwa˝niejsi.
I wreszcie wydatki inwestycyjne to przede
wszystkim zakoƒczenie rozbudowy Szko∏y
Podstawowej w Janówku Pierwszym i rozpo-
cz´cie rozbudowy Szko∏y Podstawowej w Ol-
szewnicy Starej oraz budowa Centrum Spo-
∏eczno-Kulturalnego w Wieliszewie. Inwesty-
cje wyczekiwane od wielu lat, a jednoczeÊnie
dowód na to, ˝e kapita∏ ludzki, kapita∏ naszych
mieszkaƒców, jest dla nas tym, o czym pami´-
tamy zawsze.

nn

PPLLAANNOOWWAANNEE  GGMMIINNNNEE  IINNWWEESSTTYYCCJJEE  WW  22002222  RROOKKUU
Ubieg∏y rok, naznaczony pi´tnem pandemii by∏ trudny. Mimo to wi´kszoÊç prac zwiàzanych
z inwestycjami w naszej gminie przebieg∏a zgodnie z zamierzonym harmonogramem. A co czeka nas
w najbli˝szych miesiàcach? Poni˝ej przedstawiamy list´ niektórych przedsi´wzi´ç (startujàcych lub
kontynuowanych) zaplanowanych na rok 2022.

IINNWWEESSTTYYCCJJEE  OOÂÂWWIIAATTOOWWEE
• Rozbudowa Szko∏y Podstawowej w Olszewnicy Starej

– planowana ∏àczna kwota inwestycji na lata 2022–2023
to 11 mln z∏.

• Prace wykoƒczeniowe w rozbudowanym budynku Szko∏y
Podstawowej w Janówku Pierwszym. Zakres prac obejmie
pierwsze pi´tro i monta˝ dêwigu na potrzeby kuchni. Koszt
inwestycji to 750 tys. z∏.

• Rozbudowa Szko∏y Podstawowej w Skrzeszewie. Zak∏ada-
ny bud˝et na lata 2022–2023 na prace projektowe i reali-
zacj´ w formule zaprojektuj i wybuduj zaplanowano
w ∏àcznej kwocie 2,2 mln z∏otych.

• Przygotowanie postepowania na zaprojektowanie przed-
szkola w Micha∏owie-Reginowie. Zak∏adany bud˝et na pra-
ce projektowe to 130 tys. z∏.

IINNWWEESSTTYYCCJJEE  KKUULLTTUURRAALLNNOO--SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
Budowa Centrum Spo∏eczno-Kulturalnego wraz ze stra˝ni-
cà, które w ciàgu dwóch lat powstanie w miejscu obecnej
remizy OSP. Umowa na inwestycj´ zosta∏a podpisana pod ko-
niec 2021 roku. Realizowaç jà b´dzie firma EKO-INVEST Sp.
z o.o. z Kielc. ¸àczna wartoÊç budowy Centrum Spo∏eczno-
-Kulturalnego to ponad 8 mln z∏otych. Cz´Êç z tych Êrodków
– 3,5 mln Gmina Wieliszew otrzyma∏a ze Êrodków Rzàdowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozosta∏à kwot´ Gmi-
na finansuje z w∏asnego bud˝etu.

OOÂÂWWIIEETTLLEENNIIEE
Przygotowywane sà post´powania na zaprojektowanie
i budow´ oÊwietlenia na ulicach: ul. Czerwienna w Krubi-
nie, ul. Modliƒska, ul. Willowa i ul. KoÊcielna w Wielisze-
wie, ul. Paderewskiego i ul. Moniuszki w ¸ajskach, ul. Ja-
niny, ul. Partyzantów w Skrzeszewie, ul. ¸àkowa w Komor-
nicy, ul.Weso∏a w Podd´biu, ul. Urocza w Micha∏owie. Koszt
inwestycji to 530 tys. z∏.

WARTO WIEDZIEå 

Szkoła w Janówku Pierwszym
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Czyste powietrze 
– nowe zasady programu
OOdd 11  ssttyycczznniiaa 22002222  rr..  nniiee  mmoo˝̋nnaa  jjuu˝̋
uuzzyysskkaaçç  ddoopp∏∏aattyy  ddoo kkuuppnnaa  ppiieeccaa
ww´́gglloowweeggoo  ww rraammaacchh  pprrooggrraammuu
„„CCzzyyssttee  ppoowwiieettrrzzee””..  NNaarrooddoowwyy  FFuunndduusszz
OOcchhrroonnyy  ÂÂrrooddoowwiisskkaa  ii GGoossppooddaarrkkii
WWooddnneejj  pprrzzeezznnaacczzyy  nnaattoommiiaasstt 660000  mmllnn
zz∏∏  nnaa ddoopp∏∏aattyy  ddoo zzaakkuuppuu  ppoommpp  cciieepp∏∏aa..  

Od 1 stycznia 2022 r. NFOÂiGW dofinansuje kupno tzw.
kot∏ów dwupaliwowych, w których mo˝na paliç pelletem
drzewnym oraz zgazowywaç drewno.

Do zesz∏ego roku program „Czyste Powietrze” rozró˝nia∏
przysz∏ych beneficjentów, a tak˝e wysokoÊç dotacji
– na dwie kategorie.W pierwszej cz´Êci by∏y to osoby, któ-
rych dochód roczny nie przekracza 100 tys. z∏ netto i dla
nich przewidziano dotacj´ podstawowà do 30 tys. z∏. Dru-
ga cz´Êç by∏a skierowana dla wnioskodawców o przeci´t-
nym miesi´cznym dochodzie na osob´ do 1564 z∏ netto
w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 z∏ netto
w gospodarstwie jednoosobowym. Dla tej grupy benefi-
cjentów przewidziano wy˝szà dotacj´ – do 37 tys. z∏.

Warto zauwa˝yç, ˝e w 2022 r. do istniejàcego katalogu
wnioskodawców do∏àczy trzecia grupa uprawnionych
do otrzymania dotacji w Programie. Osoby, których mie-
si´czny dochód na jednego cz∏onka w gospodarstwie wie-
loosobowym nie przekracza 900 z∏ oraz 1260 z∏ w przypad-
ku gospodarstw jednoosobowych b´dà mog∏y otrzymaç na-
wet do 90 proc. wsparcia w ramach kosztów
kwalifikowanych. Maksymalnie kwota dotacji wyniesie
do 69 tys. z∏. Zapowiadana trzecia cz´Êç programu „Czy-
ste powietrze” skierowana do osób najmniej zamo˝nych.
Szczegó∏y o terminach i zasadach obowiàzywania nowych
zasad Programu b´dà znane do koƒca stycznia 2022.

Wprowadzenie nowej cz´Êci programu „Czyste Powie-
trze” dla wnioskodawców uprawnionych do najwy˝szego
poziomu dofinansowania podzielono na dwa etapy.

RRoozzwwiiààzzaanniiaa  ddllaa  oossóóbb  oo nnaajjnnii˝̋sszzyycchh  
ddoocchhooddaacchh  pprrzzeewwiiddzziiaannee  nnaa 22002222  rr..

W pierwszej kolejnoÊci og∏oszony b´dzie nabór wniosków
do trzeciej cz´Êci programu uwzgl´dniajàcy nast´pujàce
zasady: 
• Przeci´tny dochód na jednego cz∏onka gospodarstwa do-

mowego uprawniajàcego do najwy˝szego poziomu wspar-
cia – do 900 z∏ (gospodarstwa wieloosobowe) lub
do 1260 z∏ (gospodarstwa jednoosobowe);

• Zamiennie do dochodowego kryterium kwalifikowalno-
Êci – ustalone prawo do otrzymywania zasi∏ku sta∏ego, za-
si∏ku okresowego, zasi∏ku rodzinnego lub specjalnego za-
si∏ku opiekuƒczego;

• IntensywnoÊç dofinansowania – do 90% kosztów kwali-
fikowanych;

• Maksymalna kwota dotacji dla ca∏ego przedsi´wzi´cia
– do 69 tys. z∏;

• Liczba transz rozliczeƒ – do pi´ciu; (a nie jak w poprzed-
nich dwóch wariantach podstawowym i podwy˝szonym
do trzech).

• Okres realizacji przedsi´wzi´cia wyd∏u˝ony – do 36 mie-
si´cy (a nie jak w poprzednich dwóch wariantach pod-
stawowym i podwy˝szonym do 30 miesi´cy od dnia z∏o-
˝enia wniosku o przyznanie dotacji).

Przy naborze dla trzeciej cz´Êci programu obowiàzywaç
b´dzie nowy za∏àcznik nr 2b „Koszty kwalifikowane oraz
maksymalny poziom dofinansowania dla Cz´Êci 3 Progra-
mu dla Beneficjentów uprawnionych do najwy˝szego po-
ziomu dofinansowania”.

DDooddaattkkoowwee  wwssppaarrcciiee  ddllaa  wwnniioosskkooddaawwccóóww
Równolegle w 2022 r. b´dà trwa∏y prace nad drugà fazà
wdra˝ania trzeciej cz´Êci programu „Czyste Powietrze”,
obejmujàcà m.in. prefinansowanie wydatków czyli cz´Êcio-
wà refundacj´ poniesionych kosztów, a tak˝e pomoc wnio-
skodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwe-
stycji.

PPrroossttee  zzaassaaddyy  ddllaa  wwsszzyyssttkkiicchh
Najwa˝niejsze ze zmian, które niebawem b´dà obowiàzy-
waç to: 
• uwzgl´dnienie mo˝liwoÊci finansowania z „Czystego Po-

wietrza”, gdy dofinansowanie ∏àczy si´ z gminnymi pro-
gramami wymiany êróde∏ ciep∏a, w których wnioskodaw-
ca nie staje si´ w∏aÊcicielem kot∏a do zakoƒczenia okre-
su trwa∏oÊci gminnego programu dotacyjnego;

• umo˝liwianie d∏u˝szej realizacji projektu, gdy opóênie-
nie rozliczenia wynika z przesuni´cia terminu przy∏àcze-
nia gazu przez operatora;

• dopuszczenie kot∏ów dwupaliwowych na drewno kawa∏-
kowe i pellet, jako zgodnych z celami programu;

• doprecyzowanie wymagaƒ dla przewodów kominowych
w przypadku kot∏ów na paliwo sta∏e, ze wzgl´dów bez-
pieczeƒstwa.

SSzzcczzeeggóółłyy  jjuu˝̋  ww ssttyycczznniiuu
Zmiany do programu „Czyste Powietrze” zosta∏y ju˝ zaopi-
niowane przez Ministerstwo Klimatu i Ârodowiska oraz
przyj´te 17.12.2021 r. przez Rad´ Nadzorczà Narodowego
Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej. Obec-
nie trwajà prace nad dokumentacjà programowà, która jest
konieczna do uruchomienia naboru na nowych warunkach.
Data wejÊcia w ˝ycie zmienionego programu wraz z u∏a-
twieniami oraz rozpocz´cia naboru zostanie podana
w styczniu 2022 r.

Szczegó∏owe informacje dost´pne sà na stronie Czyste-
Powietrze.gov.pl nn

TTyyllkkoo  ppóółł  rrookkuu  nnaa
zzłłoo˝̋eenniiee  ddeekkllaarraaccjjii
Ju˝ tylko 6 miesi´cy zosta∏o na z∏o-
˝enie deklaracji w Centralnej Ewiden-
cji EmisyjnoÊci Budynków, prowa-
dzonej przez G∏ównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego. Z∏o˝enie de-
klaracji jest obowiàzkowe.

Ka˝dy w∏aÊciciel lub zarzàdca budynku jest zobowiàzany
do z∏o˝enia w Centralnej Ewidencji EmisyjnoÊci Budynków
(CEEB) deklaracji dotyczàcej êróde∏ ciep∏a i spalania pa-
liw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

TTeerrmmiinn  nnaa zzłłoo˝̋eenniiee  ddeekkllaarraaccjjii::
• do 1 lipca 2022 roku – w∏aÊciciele lub zarzàdcy budynków

ju˝ istniejàcych,
• 14 dni na z∏o˝enie deklaracji majà w∏aÊciciele lub zarzàd-

cy obiektów nowo powsta∏ych i jest to termin 14 dni od uru-
chomienia nowego êród∏a ciep∏a lub spalania paliw.
Deklaracj´ b´dzie mo˝na z∏o˝yç drogà elektronicznà

na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/ lub w wersji papierowej
w Urz´dzie Gminy Wieliszew.

Deklaracja dost´pna pod adresem: https://zo-
ne.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

JJaakkiiee  iinnffoorrmmaaccjjee  zzaawwiieerraa  ddeekkllaarraaccjjaa??
Zgodnie z ustawà o termomodernizacji deklaracja zawiera
informacje takie jak:
• imi´ i nazwisko albo nazw´ w∏aÊciciela lub zarzàdcy bu-

dynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub sie-
dziby;

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

• informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obr´bie
nieruchomoÊci êróde∏ ciep∏a lub êróde∏ spalania paliw oraz
o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;

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

JJaakkii  jjeesstt  cceell  zzbbiieerraanniiaa  iinnffoorrmmaaccjjii  oo  bbuuddyynnkkaacchh??
Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie
kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina b´dzie
mog∏a kreowaç polityk´ walki ze smogiem. Celem stworze-
nia Centralnej Ewidencji EmisyjnoÊci Budynków jest popra-
wa jakoÊci powietrza – likwidacja g∏ównej przyczyny zanie-
czyszczeƒ – emisji substancji powodujàcych smog. Dla oby-
wateli zostanà uruchomione us∏ugi, które przyczynià si´
do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bez-
pieczeƒstwa, np. zamówienie przeglàdu kominiarskiego czy
inwentaryzacji budynku.W bazie znajdà si´ docelowo wszyst-
kie budynki, które posiadajà êród∏o ciep∏a o mocy nieprze-
kraczajàcej 1 MW 

Zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o central-
nej ewidencji emisyjnoÊci budynków wprowadza si´ sank-
cje karne, które mogà byç nak∏adane w przypadku niez∏o-
˝enia w ustawowym terminie deklaracji.

Za brak z∏o˝enia deklaracji b´dzie groziç grzywna, która
jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeƒ.

Wi´cej informacji na stronie G∏ównego Urz´du Nadzoru Bu-
dowlanego: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewiden-
cja-emisyjnosci-budynkow nn èródło CEEB

MMoo˝̋eesszz  uuzzyysskkaaçç  ppoommoocc  ww  wwyymmiiaanniiee
êêrróóddłłaa  cciieeppłłaa  ––  nnaa  mmiieejjssccuu  ww  UUGG  WWiieelliisszzeeww
Przypominamy, ˝e w Urz´dzie Gminy Wieliszew działa punkt kon-
sultacyjny dotyczàcy realizacji ogólnopolskiego programu „Czyste
powietrze”. 

Dzi´ki kompleksowej pomocy w Urz´dzie Gminy mieszkaƒcy nie muszà
udawaç si´ do Warszawy. Zło˝enie wniosku o dofinansowanie oraz
wszystkie formalnoÊci zwiàzane z aplikowaniem o Êrodki mogà załatwiç
na miejscu.

W ramach działalnoÊci punktu mo˝na uzyskaç pomoc w zakresie przy-
gotowania i zło˝enia wniosku o dofinansowanie, zarówno w wersji pa-
pierowej, jak i elektronicznej.

Zapraszamy w ka˝dy poniedziałek w godzinach od 11.00 do 18.00 oraz
we wtorki i piàtki w godzinach od 8.00 do 15.00. Osobiste konsultacje
sà mo˝liwe po wczeÊniejszym umówieniu si´ na wizyt´: 
telefonicznie – 533 461 007 lub 22 782 19 10 wew. 168
oraz e-mailowo – lziemak@wieliszew.pl 

Uwaga! Koszty inwestycji nie mogà zostaç poniesione przed zło˝eniem
wniosku o dofinansowanie.

W tym samym punkcie mo˝na uzyskaç te˝ wyczerpujàce informa-
cje odnoÊnie Gminnego Programu Dofinansowania Wymiany èró-
deł Ciepła.
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FFuunndduusszz  ssoo∏∏eecckkii  ttoo  ÊÊrrooddkkii
ffiinnaannssoowwee  wwyyooddrr´́bbnniioonnee
ww bbuudd˝̋eecciiee  ggmmiinnyy,,  kkttóórree
ssàà  zzaaggwwaarraannttoowwaannee  ddllaa
ssoo∏∏eeccttww  nnaa wwyykkoonnaanniiee
pprrzzeeddssii´́wwzzii´́çç  ss∏∏uu˝̋ààccyycchh
ppoopprraawwiiee  wwaarruunnkkóóww  iicchh
˝̋yycciiaa..  TToo  zzeebbrraanniiee  wwiieejjsskkiiee
–– cczzyyllii  mmiieesszzkkaaƒƒccyy  ddaanneeggoo  ssoo∏∏eeccttwwaa
ppooddeejjmmuujjàà  ddeeccyyzzjjee,,  nnaa ccoo  mmaajjàà  zzoossttaaçç
wwyykkoorrzzyyssttaannee  ttee  ÊÊrrooddkkii  ffiinnaannssoowwee..
FFuunndduusszz  ssoo∏∏eecckkii  jjeesstt  wwii´́cc  ffoorrmmàà
bbuudd˝̋eettuu  ppaarrttyyccyyppaaccyyjjnneeggoo..

W roku 2022 ponad 640 tys. z∏ trafi do mieszkaƒców so-
∏ectw w Gminie Wieliszew.To, ile Êrodków b´dà mia∏y po-
szczególne miejscowoÊci na swoje zadania zale˝y od ilo-
Êci mieszkaƒców. Bud˝ety szacujà si´ od 17 tys. z∏ do po-
nad 63 tys. z∏ na so∏ectwo. Cz´Êç Êrodków zostanie
przeznaczona na dzia∏ania integrujàce spo∏ecznoÊci lokal-
ne, takie jak warsztaty, spotkania okolicznoÊciowe czy
wspó∏uczestnictwo w wydarzeniach gminnych. Jednak
wi´kszà czeÊç bud˝etów so∏ectwa przeznaczajà na wspó∏-
finansowanie zadaƒ inwestycyjnych. I tak:

GGóórraa
dokona wymiany oÊwietlenia w lampach ulicznych na le-
dowe przy ulicy Nowodworskiej, zakupi sprz´t i wyposa-
˝enia po˝arniczego dla OSP Janówek Góra.Wykonany zo-
stanie remont figurki przydro˝nej, a bezpieczeƒstwo pu-
bliczne poprawi si´ dzi´ki zakupionej przenoÊnej kamerze-
fotopu∏apce. Poszerzona zostanie równie˝ oferta edukacyj-
na dla Przedszkola Samorzàdowego i Szko∏y Podstawowej
w Janówku Pierwszym.

JJaannóówweekk  PPiieerrwwsszzyy
planuje zakup wyposa˝enia i sprz´tu po˝arniczego dla OSP
Janówek Pierwszy, zakup wyposa˝enia dla Szko∏y Podsta-
wowej i Przedszkola Samorzàdowego w Janówku Pierw-
szym. Zaprojektowane i wykonane zostanie oÊwietlenie
na Osiedlu Zacisze, na Osiedlu Kwiatowe powstanie plac
zabaw. Zakupiona zostanie kamera-fotopu∏apka. Zaplano-
wano te˝ doposa˝enie sali spotkaƒ.

KKaałłuusszzyynn
zakupi sprz´t dla OSP Ka∏uszyn, namiot na potrzeby so-
∏ectwa oraz wyposa˝enie dla Szko∏y Podstawowej i Przed-
szkola Samorzàdowego w Skrzeszewie, doposa˝y równie˝
sal´ spotkaƒ. Zagospodarowany zostanie plac zabaw
w Ka∏uszynie.W celu poprawy bezpieczeƒstwa mieszkaƒ-
ców wykonany zostanie monitoring wizyjny na terenie so-
∏ectwa, wymiana lamp ulicznych oraz oÊwietlenie ulicy Pod-
leÊnej.

KKoommoorrnniiccaa
zaplanowa∏a w bie˝àcym roku remont altany, doposa˝enie
placu zabaw oraz budow´ oÊwietlenia przy ulicy ̧ àkowej.
Cz´Êç funduszu przeznaczono na doposa˝enie Szko∏y Pod-
stawowej nr 1 w Wieliszewie, Szko∏y Podstawowej nr 2
w Wieliszewie, Szko∏y Podstawowej w Skrzeszewie oraz LO
w Komornicy.

KKrruubbiinn  
zamierza wykonaç projekt modernizacji mostku na rowie
R1 oraz renowacj´ krzy˝a przy ulicy Wincentego Witosa.
Doposa˝ona zostanie Szko∏a Podstawowa i Przedszkole Sa-

morzàdowe w Janówku Pierwszym. Nowy sprz´t i wypo-
sa˝enie trafi równie˝ do OSP Krubin oraz Centrum Spor-
towo-Kulturalnego. Na swoje potrzeby so∏ectwo zakupi na-
miot rozk∏adany.

ŁŁaajjsskkii  
planujà doposa˝enie oraz zakup sprz´tu ratowniczego dla
OSP Wieliszew, wyposa˝enie GCK oraz Przedszkola Samo-
rzàdowego w ¸ajskach. Przebudowane zostanie oÊwietle-
nie ulicy Nowodworskiej, S∏onecznej i Brzozowej oraz roz-
budowany plac zabaw.

MMiicchhaałłóóww  RReeggiinnóóww  
planuje wymian´ lamp na ulicy Nowodworskiej, utwardze-
nie ulicy Kolejowej, zaprojektowanie budowy chodnika
wzd∏u˝ ulic G∏ównej, Kwiatowej i Pi´knej, odnowienie za-
bawek na placu zabaw przy Przedszkolu Samorzàdowym
w ¸ajskach oraz zakup namiotu na potrzeby so∏ectwa.

OOllsszzeewwnniiccaa  NNoowwaa
zakupi sprz´t i umundurowanie dla OSP Ka∏uszyn oraz za-
gospodaruje teren wokó∏ Êwietlicy i placu zabaw.

OOllsszzeewwnniiccaa  SSttaarraa
przeznaczy∏a Êrodki na wykonanie nak∏adki asfaltowej
na ul. Ogrodowej, chodnika na ul.Wiejskiej, zakup wypo-
sa˝enia dla OSP Ka∏uszyn oraz doposa˝enie Szko∏y Pod-
stawowej i Przedszkola Samorzàdowego w Olszewnicy Sta-
rej. W planach jest równie˝ budowa oÊwietlenia ulicy Le-
Êny Jar i Lawendowej, a tak˝e zagospodarowanie terenów
zielonych.

PPoodddd´́bbiiee  
dzi´ki Êrodkom z funduszu so∏eckiego wykona projekt
oÊwietlenia ulicy Dobrej oraz budow´ oÊwietlenia ulicy We-
so∏ej.

SSiikkoorryy  
doposa˝à w sprz´t i wyposa˝enie po˝arniczego OSP Ka-
∏uszyn i OSP Skrzeszew. Zakupione zostanie równie˝ wy-
posa˝enie dla Szko∏y Podstawowej w Skrzeszewie i Szko-
∏y Podstawowej w Olszewnicy Starej. Cz´Êç Êrodków zosta-
nie przeznaczona na monta˝ latarni na K´pie Kikolskiej
i zagospodarowanie przestrzeni publicznej.

SSkkrrzzeesszzeeww  
planuje doposa˝yç Szko∏´ Podstawowà i Przedszkole Sa-
morzàdowe w Skrzeszewie.Wykonane zostanà równie˝ pro-
jekty oÊwietlenia ulicy Polnej i ulicy ¸àcznej. Doposa˝o-
ny zostanie plac zabaw na terenie OSP Skrzeszew, a so-
∏ectwo na swoje potrzeby zakupi rozk∏adany namiot.

TTooppoolliinnaa  
zamierza wykonaç oÊwietlenie Jeziora ¸aweczno oraz za-
gospodarowaç miejsca spotkaƒ mieszkaƒców.

WWiieelliisszzeeww  
przeznaczy Êrodki z funduszu soleckiego na doposa˝enie
oraz zakup sprz´tu ratowniczego dla OSP Wieliszew. Pla-
nuje si´ równie˝ zagospodarowanie placów zabaw
przy Szkole Podstawowej nr 2 i Przedszkolu Samorzàdo-
wym nr 2 w Wieliszewie oraz placu zabaw na Osiedlu Mo-
dliƒska. Sukcesywnie planuje si´ równie˝ zagospodarowa-
nie przestrzeni publicznej.

nn Monika Piłkowska-Koƒska

Co planujà sołectwa?
czyli fundusz sołecki w 2022 roku

PPllaannyy  ddllaa  wwssii  WWiieelliisszzeeww
ppooddddaannee  ddyysskkuussjjii
W piàtek 14 stycznia 2022 w Sali im. Krzysztofa Klen-
czona odby∏y si´ dwie dyskusje publiczne nad roz-
wiàzaniami planistycznymi przyj´tymi w projektach
miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego w naszej gminie. 

Pierwsza z nich dotyczy∏a cz´Êci wsi Wieliszew (obr´b Wie-
liszew PGR) w rejonie Al. SolidarnoÊci. Druga omawia∏a plan
dla cz´Êci wsi Wieliszew (obr´b Wieliszew PGR) – tereny tzw.
„szklarni” przy ul. KoÊcielnej.

Na obu terenach obowiàzuje miejscowy plan przyj´ty
uchwa∏à Rady Gminy Wieliszew z 27 czerwca 2013. Tereny
przy Al. SolidarnoÊci obj´te opracowaniem planu przezna-
czone sà w cz´Êci pod zabudow´ mieszkaniowà wielorodzin-
nà, jednorodzinnà i us∏ugowà. Natomiast tereny przy ul. Ko-
Êcielnej przydzielono w g∏ównej mierze pod zabudow´ miesz-
kaniowà wielorodzinnà. Warto dodaç, ˝e tworzeniu planów
towarzyszy zamiar zmniejszenia intensywnoÊci zabudowy.

JednoczeÊnie przypominamy, ̋ e projekt miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla cz´Êci wsi Wieliszew (ob-
r´b Wieliszew PGR) w rejonie ul. KoÊcielnej wyło˝ony był do pu-
blicznego wglàdu w dniach od 27 grudnia 2021 do 21 stycz-
nia 2022, a projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla cz´Êci wsi Wieliszew (obr´b Wieliszew PGR)
w rejonie Al. SolidarnoÊci w dniach od 29 grudnia 2021 do 26
stycznia 2022.
Projekty planów sà dost´pne do wglàdu w siedzibie Urz´du Gmi-
ny Wieliszew (Sala Koncertowa im. Krzysztofa Klenczona) oraz
na stronie www.bip.wieliszew.pl w zakładce „Obwieszczenia Wój-
ta”.
Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposia-
dajàce osobowoÊci prawnej mogà wnosiç uwagi dotyczàce pro-
jektów planów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lu-
tego 2022 (projekt w rejonie ul. KoÊcielnej) i do 10 lutego 2022
(projekt w rejonie Al. SolidarnoÊci).
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CO – GDZIE – KIEDY? czyli kalendarz wydarzeƒ
kulturalnych i sportowych w 2022 roku 

CCZZTTEERRYY  PPOORRYY  RROOKKUU,,  CCZZYYLLII  WWIIEELLIISSZZEEWWSSKKII  CCRROOSSSSIINNGG
1133  lluutteeggoo  –– ZZIIMMAA,, 1100  kkwwiieettnniiaa  –– WWIIOOSSNNAA,, 2266  cczzeerrwwccaa  –– LLAATTOO,, 1188  wwrrzzeeÊÊnniiaa  –– JJEESSIIEE¡¡

Z poczàtkiem roku
powracamy z kultowà
i bardzo lubianà przez
zawodników imprezà
o nazwie Wieliszewski
Crossing – Zima, Wiosna,
Lato, Jesieƒ. Zapisy na edycj´
zimowà – przez stron´
www.chronotex.pl
ruszyły 18 stycznia. 
Wieliszewski
Crossing to cykl czterech
imprez biegowych,
rozgrywajàcych podczas
czterech pór roku,
w czterech ró˝nych,
malowniczych miejscach
Gminy Wieliszew.
W zawodach mo˝na wziàç
udział biegnàc lub jadàc
na rowerze. Tych, którzy
kochajà obie aktywnoÊci
zach´camy do zapisów
na duathlon. Na ka˝dego
uczestnika czekajà
pamiàtkowe medale, a dla
najlepszych cenne nagrody.
Osoby bioràce udział
w całym cyklu uło˝à swoje medale w pi´knà całoÊç. 
Pierwszy wyÊcig biegaczy i rowerzystów w zimowej odsłonie odb´dzie si´ ju˝ 13 lutego. Na rowerzystów
i biegaczy czeka urokliwa trasa w komornickich lasach, ognisko z kiełbaskami i niespodzianka z okazji
okołowalentynkowej daty. 
Wiosn´ sportowcy powitajà 10 kwietnia na krubiƒskich łàkach. Czy b´dziemy podziwiaç rozkwitajàcà
przyrod´ wÊród zieleniàcych si´ łàk? Czy te˝ zima nie odpuÊci i zafunduje nam lekko zimowà aur´ wiosnà?
Jedno jest pewne – atmosfera b´dzie goràca. 
Goràco mo˝e byç podczas letniej edycji (26 czerwca), która w 2022 roku odb´dzie si´ wyjàtkowo
na Wieliszewskiej Trasie Crossowej. Du˝o podbiegów, podjazdów, zbiegów, zjazdów, zakr´tów, piachu,
wystajàcych korzeni – te fragmenty trasy na pewno nie dadzà si´ nudziç zawodnikom. 
Podsumowaniem cyklu Wieliszewskiego Crossingu b´dzie jego jesienna edycja (18 wrzeÊnia),
która rozegra si´ w Wieliszewie. 
W sercu gminy poznamy triumfatorów całego cyklu wieliszewskiego crossingu.

SSppeekkttaakkllee  tteeaattrraallnnee,,  kkoonncceerrttyy  ii ssppoottkkaanniiaa  aauuttoorrsskkiiee
Âledêcie nasze strony www.ok.wieliszew.pl i www.wieliszew.pl oraz profile
facebook.com/okwieliszew i facebook.com/GminaWieliszew.
Za sprawà pandemicznych perturbacji, intensywnoÊç kulturalnych spotkaƒ pod dachem Sali Koncertowej
im. Krzysztofa Klenczona zmalała w czasie ostatnich dwóch sezonów. StaraliÊmy si´ jà zrekompensowaç
okazjami w plenerze – bezpieczniejszymi i w zgodzie z obowiàzujàcymi obostrzeniami. Jednak pogoda
i frekwencja nie zawsze dopisywały. Jak b´dzie w tym roku? Mamy nadziej´ na powrót regularnych
spotkaƒ do Sali Klenczona – koncerty, spotkania autorskie oraz spektakle teatralne dla dorosłych i dzieci.
Pierwsza okazja ju˝ 4 lutego o godz. 14 – zapraszamy najmłodszych na kolejne spotkanie z Teatrem
Bajaderka w spektaklu „Ale frajda! Zimowisko”. Bilety do nabycia online na stronie ok.wieliszew.pl!
Z niecierpliwoÊcià czekamy tak˝e na kolejnà musicalowà premier´ Teatru Muzycznego „Pod Pretekstem”!

3300  ssttyycczznniiaa  ––  WWiieellkkaa  OOrrkkiieessttrraa  ÂÂwwiiààtteecczznneejj  PPoommooccyy
Tradycyjnie Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomycy zagra tak˝e w Wieliszewie.

3311  ssttyycczznniiaa––44  lluutteeggoo  –– FFeerriiee  zz KKuullttuurràà
Coroczna oferta sp´dzenia
zimowych ferii aktywnie
i kulturalnie, obejmie tym razem
30 dzieci w wieku 7–9 lat
oraz 10–12 lat. W programie
atrakcje wyjazdowe i stacjonarne,
m.in.: Park of Poland „Suntago”;
spotkanie z lokalnà legendà;
warsztaty ceramiczne, plastyczne,
perkusyjne; warsztaty tworzenia
karmników; koncert afrykaƒski;
stajnia „Na K´pie”; kino; park
trampolin; spektakl teatralny. Zapisy ju˝ za nami, relacja w kolejnym numerze Gazety Wieliszewskiej.

mmaarrzzeecc  –– 4455..  kkoonnkkuurrss  rreeccyyttaattoorrsskkii  „„WWaarrsszzaawwsskkaa  SSyyrreennkkaa””
Najwi´kszy w województwie
konkurs recytatorski od 45 lat
promuje kultur´ j´zyka polskiego
i sztuk´ recytowania. W zale˝noÊci
od obowiàzujàcych obostrzeƒ,
zaplanowane w marcu eliminacje
gminne, których organizatorem
jest OÊrodek Kultury w Wieliszewie,
odb´dà si´ w formule online lub
na ˝ywo. Nadesłane prezentacje
oceni jury, w którym zasiàdà znani
z poprzednich edycji mistrzowie
słowa – aktorzy teatralni i filmowi,
pedagodzy, a laureaci otrzymajà
nagrody i szans´ prezentacji na szczeblu wy˝ej – w eliminacjach powiatowych.

mmaajj  –– VVIIIIII GGmmiinnnnyy  KKoonnkkuurrss  WWiieeddzzyy  oo KKssiiàà˝̋ccee
mmaajj  –– VVIIIIII OOggóóllnnooppoollsskkii  KKoonnkkuurrss  PPiiaanniissttyycczznnyy  „„ZZaacczzaarroowwaannyy  FFoorrtteeppiiaann””

O tym, w jakiej formule uda si´ przeprowadziç tradycyjne majowe konkursy OÊrodka Kultury w Wieliszewie
dowiemy si´ wkrótce.

1144  mmaajjaa  –– MMaalloowwnniicczzee 2211  kkiilloommeettrróóww  „„zz hhaacczzyykkiieemm””,,  
cczzyyllii  PPóółłmmaarraattoonn  ZZeeggrrzzyyƒƒsskkii

Po raz piàty biegacze
zmierzà si´ z malowniczà
trasà nad Zalewem
Zegrzyƒskim od pla˝y
w Serocku, wzdłu˝ Narwi,
do jeziora w Wieliszewie.
Półmaraton Zegrzyƒski
organizowany przez
Zwiàzek Gmin Zalewu
Zegrzyƒskiego, którego
członkiem jest Gmina
Wieliszew cieszy si´ du˝ym
uznaniem wÊród biegaczy
– zarówno tych szybszych,
ju˝ bardziej
doÊwiadczonych, jak i tych
dopiero stawiajàcych
pierwsze kroki z dłu˝szymi
dystansami. 

44  cczzeerrwwccaa  –– II ttoo  zzaappiieerraa  ddeecchh,,  ˝̋ee  jjeesstt  ccooÊÊ,,  aa nniiee  nniicc,,
cczzyyllii  ÂÂwwii´́ttoo  GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww

W 33. rocznic´ pierwszych po II wojnie
Êwiatowej cz´Êciowo wolnych wyborów
parlamentarnych mieszkaƒcy spotkajà
si´, by wspólnie celebrowaç Âwi´to
Gminy Wieliszew. Jak co roku nie
zabraknie stoisk z sołeckimi
pysznoÊciami, konkursów, wyst´pów
lokalnych twórców i wielu
niespodzianek, które zostanà
przyszykowane specjalnie na 4 czerwca.
Wisienkà na torcie b´dzie wyst´p
odkrycia ostatnich lat – zespołu Kwiat
Jabłoni i charyzmatycznej gwiazdy
wieczoru – Agnieszki Chyliƒskiej. 

2255––2266  cczzeerrwwccaa  –– XXXXII MMiissttrrzzoossttwwaa  PPoollsskkii  ww TTaaƒƒccaacchh  PPoollsskkiicchh  
MMAAZZUURR  WWiieelliisszzeeww 22002222

Dla przyzwyczajonych do kwietniowych
terminów Mazura, nowa data b´dzie
niespodziankà. Pozwoli jednak
przeprowadziç jedno z najwi´kszych
przedsi´wzi´ç kulturalnych w powiecie
legionowskim w warunkach mniej
zale˝nych od kaprysów pandemii.
Najlepsze polskie taneczne pary,
rywalizujàce o miano Mistrzów Polski
w polce, krakowiaku, oberku, mazurze
i kujawiaku, zobaczymy w Wieliszewie
po raz 15.! WÊród nich na parkiecie
reprezentanci Gminy Wieliszew
z Zespołu Taƒca Ludowego „Promyki”!

lliippiieecc  –– WWaakkaaccjjee  zz KKuullttuurràà
Cykl wyjazdów i atrakcji dla dzieci w dwa tygodnie wakacji

3311  lliippccaa  –– 6633  kkiilloommeettrryy  nnaa 6633  ddnnii  PPoowwssttaanniiaa,,  
cczzyyllii 88..  UUllttrraammaarraattoonn  PPoowwssttaaƒƒccaa 11994444

Nie trzeba byç
meteorologiem, by
stwierdziç, ˝e 31 lipca 2022
w Wieliszewie b´dzie
upalnym dniem. Tego dnia
na terenie gminy odb´dzie
si´ kultowy ju˝ Ultramaraton
Powstaƒca 1944, podczas
którego słoƒce zawsze
mocno grzeje. Po raz ósmy
biegacze zmierzà si´
z trasà 63 kilometrów, gdzie
ka˝dy kilometr upami´tnia
dzieƒ Powstania
Warszawskiego. Urokliwe
zakàtki Gminy Wieliszew
mo˝na pokonaç solo lub
w sztafetach dwu- lub
siedmioosobowych. 

ssiieerrppiieeƒƒ––wwrrzzeessiieeƒƒ  –– LLeettnniiee  uurroocczzyyssttooÊÊccii  ppaattrriioottyycczznnee
Letnie uroczystoÊci patriotyczne
w Gminie Wieliszew majà długà
tradycj´ i łàczà si´ z wydarzeniami
sportowymi, rozrywkowymi oraz
inauguracjà roku szkolnego. Ich
wojskowà opraw´ zapewnia 32.
Wieliszewski dywizjon rakietowy
Obrony Powietrznej im. gen. dyw.
Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera
stacjonujàcy w Olszewnicy Starej.
W roku 2022 obchodziç b´dziemy: 
– 78. rocznic´ wybuchu Powstania
Warszawskiego (uroczystoÊci
religijno-patriotyczne w Wieliszewie
i Michałowie-Reginowie – miejscu straceƒ na Nowopolu)
– Âwi´to Wojska Polskiego w 102. Rocznic´ Bitwy Warszawskiej (uroczystoÊci religijno-patriotyczne
przed Pomnikiem Odzyskania NiepodległoÊci i piknik rodzinny w Olszewnicy Starej)
– 83. rocznica wybuchu II wojny Êwiatowej (uroczystoÊci religijno-patriotyczne w koÊciele parafialnym
i na kwaterze wojennej ˝ołnierzy WrzeÊnia’39 w Wieliszewie) 

11  ppaaêêddzziieerrnniikkaa  ––  WWiieelliisszzeewwsskkii  DDzziieeƒƒ  SSeenniioorraa
Z pompà obchodziliÊmy w 2021 Wieliszewskie Dni Seniora, uÊwietnione ceremonià wr´czenia medali za
długoletnie po˝ycie mał˝eƒskie oraz spektaklem „Baba Chanel, czyli JUBILEUSZ”, w brawurowym
wykonaniu grupy teatralnej seniorów. W tym roku b´dzie równie ciekawie – szczegóły jesienià.

1100  lliissttooppaaddaa  –– 2222..  NNiieeppooddlleeggłłooÊÊcciioowwyy  FFeessttiiwwaall  KKuullttuurryy  LLuuddoowweejj  
iimm..  SSttaanniissłłaawwaa  MMoonniiuusszzkkii

22. edycja Festiwalu b´dzie pierwszà
organizowanà pod nowà nazwà.
Spotykamy si´ w wigili´ Narodowego
Âwi´ta NiepodległoÊci od 2001 r., by
przypomnieç jak wa˝nym
w kształtowaniu si´ naszej
narodowej ÊwiadomoÊci była kultura
ludowa. Festiwal z biegiem lat
zmienił swój zasi´g, na parkiecie hali
sportowej podziwiamy ju˝ nie tylko
folklor polski, ale ogólnosłowiaƒski.
Tym razem, obok wyst´pujàcych
w roli gospodarzy „Promyków”,
zaprezentujà si´ goÊcie z Puław
– Zespół PieÊni i Taƒca „PowiÊle” im.
Kazimiery Walczak. Wyst´pom towarzyszyç b´dà warsztaty r´kodzieła twórców ludowych (z pogranicza
Mazowsza i Małopolski) i stoiska z produktami lokalnymi. Mamy nadziej´, ˝e uda si´ równie˝ powróciç
do tradycji NiepodległoÊciowej Potaƒcówki, by wspólnie z publicznoÊcià udowodniç, ˝e folklor wcià˝ ˝yje!

1111  lliissttooppaaddaa  –– OObbcchhooddyy  NNaarrooddoowweeggoo  ÂÂwwii´́ttaa  NNiieeppooddlleeggłłooÊÊccii  
ww GGmmiinniiee  WWiieelliisszzeeww

Odzyskanie niepodległoÊci przez Polsk´ Êwi´tujemy w naszej gminie wyjàtkowo. Po raz kolejny zaprosimy
na oficjalne uroczystoÊci religijno-patriotyczne do Janówka Pierwszego i na 104. Urodziny Polski
pod Pomnikiem Ojców NiepodległoÊci w Wieliszewie.

ggrruuddzziieeƒƒ  –– WWiiggiilliiaa  GGmmiinnnnaa
Gminne spotkanie wigilijne rozpocznie si´ Mszà Êwi´tà w koÊciele pw. Przemienienia Paƒskiego
w Wieliszewie. Póêniej zapraszamy na wspólne kol´dowanie, Êwiàteczny pocz´stunek i prezenty w postaci
gminnych kalendarzy.

PPoocczzààtteekk  rrookkuu  zzaawwsszzee  wwiiàà˝̋ee  ssii´́  zz  ppoossttaannoowwiieenniiaammii,,  ddeekkllaarraaccjjaammii  ii  ppllaannaammii  nnaa  kkoolleejjnnee  336655  ddnnii..  WW  ttyymm  rrookkuu  zzaappllaannoowwaalliiÊÊmmyy  kkiillkkaa  sszzttaannddaarroowwyycchh  iimmpprreezz  ggmmiinnnnyycchh,,  kkttóórree,,  mmiieejjmmyy  nnaaddzziieejj´́,,  nniiee  zzoossttaannàà  ppoowwssttrrzzyymmaannee  pprrzzeezz  ppaannddeemmii´́  ii  ooddbb´́ddàà  ssii´́  ww  ppee∏∏nneejj  kkrraassiiee..  
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EExxLLiibbrriiss

AA  llaassyy  wwiieecczznniiee  ÊÊppiieewwaajjàà
Norweska przyroda jest zachwycajàca. Jej surowe
pi´kno uderza dostojeƒstwem, szlachetnoÊcià i po-
wagà. Wyjàtkowe jest zw∏aszcza unikalne po∏àcze-
nie morza i gór. Bajeczne fiordy otoczone sà tu przez
szczyty si´gajàce setek metrów ponad powierzch-
ni´ wody. Norwegia to tak˝e surowe zimy, oÊnie˝o-
ne szczyty, lodowce i ska∏y, ale te˝ lasy i g∏´boka
zieleƒ podczas krótkiego lata.W tej zimnej krainie
od wieków ˝yli ludzie o twardych i dumnych sercach. Ich nie∏atwe
˝ycie regulowane by∏o przez rytm przyrody i wielowiekowà trady-
cj´. W tak trudnych warunkach, podczas nieustannej walki z natu-
rà, kszta∏towa∏y si´ surowe charaktery.

Dawno temu, gdzieÊ w Norwegii, poÊród lasów w okolicach Oslo,
mieszka∏ stary ch∏opski ród Björndal. S∏ynà∏ on z m´stwa i uporu,
budzàc strach i respekt pozosta∏ych mieszkaƒców równiny. „Wyso-
ko ponad wsià w dolinie, niby osadzony na tronie, sta∏ dwór wÊród
obszernych zabudowaƒ, ciemnych jak sam las, oÊwietlanych jedy-
nie chwilami odblaskiem s∏oƒca w szybach okien. To stàd pocho-
dzili wysokiego wzrostu m´˝czyêni, przewy˝szajàcy wszystkich in-
nych. Oni to jeêdzili dzikimi, czarnymi koƒmi, które przeÊciga∏y
wszystko na drodze. CoÊ wspania∏ego by∏o w tych ludziach, coÊ, co
mieszkaƒcy równiny uznawali jedynie u najwybitniejszych w swo-
im w∏asnym Êrodowisku...”.

Ród Björndal przez pokolenia zdoby∏ bogactwo i w∏adz´ nad oko-
licà, a wed∏ug powtarzanych pó∏g∏osem legend, w jego ˝y∏ach p∏y-
n´∏a królewska krew. Jednak na wskutek nieszcz´Êliwych wydarzeƒ,
z prastarej rodziny pozostaje tylko jedna osoba – Dag Björndal. Czy
da rad´ zakoƒczyç porachunki z przesz∏oÊcià i zwróci si´ ku przy-
sz∏oÊci? Czy odbuduje pozycj´ rodu i wype∏ni odwieczne pragnie-
nie o pogaƒskiej zemÊcie, czy te˝ odkryje w sobie mi∏osierdzie?

Historia rodu Björndal zosta∏a napisana przez Trygve Gulbrans-
sena. Sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci – „A lasy wiecznie Êpiewajà” (pierw-
sze wydanie w 1933 roku) oraz „Dziedzictwo na Björndal”. Saga za-
pewni∏a pisarzowi popularnoÊç, a sama powieÊç wesz∏a na sta∏e
do klasyki literatury. Zosta∏a przet∏umaczona na trzydzieÊci j´zy-
ków i sprzedana w ponad dwunastu milionach egzemplarzy. Docze-
ka∏a si´ ekranizacji i licznych wznowieƒ. W listopadzie 2021 poja-
wi∏o si´ jej najnowsze wydanie.

Czemu powieÊç norweskiego pisarza cieszy si´ wcià˝ takim uzna-
niem? „Mo˝e dlatego, ˝e nie by∏o i nie ma ciekawszego, bardziej
wzruszajàcego tematu ni˝ ludzkie ̋ ycie.” Saga o rodzie na Björndal
to przede wszystkim opowieÊç o losie, ˝yciu i ludziach, opowiedzia-
na z perspektywy up∏ywajàcych dziesi´cioleci i mijajàcych poko-
leƒ; o walce z samym sobà, zmianie pozycji spo∏ecznej, sytuacji ro-
dzinnej, poglàdów i o wielkiej historii w tle...

Trygve Gulbranssen podczas pisania czerpa∏ z w∏asnych bogatych
i nierzadko trudnych doÊwiadczeƒ. Urodzi∏ si´ w 1894 roku, zmar∏
w 1962. Aby pomóc rodzicom w utrzymaniu rodziny, ju˝ w wieku
dziewi´ciu lat zosta∏ kurierem i za∏atwia∏ sprawunki dla przedsi´-
biorstw w rodzinnym Oslo. Bardzo dobrze radzi∏ sobie w szkole, uwiel-
bia∏ czytaç. Nauka, w porównaniu z trudem codziennoÊci, by∏a dla
niego odskocznià i prawdziwà przyjemnoÊcià. Jednak ju˝ w wieku
czternastu lat musia∏ przerwaç edukacj´ i rozpoczà∏ prac´ w fabry-
ce kleju. To by∏a kolejna lekcja ˝ycia. Zaobserwowane trudy i n´-
dza ˝ycia zwyk∏ych pracowników znalaz∏y potem odzwierciedlenie
w póêniejszej twórczoÊci pisarza.

Inspiracjà do pisania sta∏y si´ dla Trygve Gulbranssena opowia-
dania matki o dawnych czasach, które starannie spisywa∏. Na ba-
zie notatek powsta∏a potem Saga o rodzie na Björndal. Pisarz pra-
cowa∏ tak˝e jako dziennikarz sportowy podczas igrzysk olimpijskich
w latach 1920-1936. By∏ równie˝ przedsi´biorcà. Pomaga∏, jak móg∏,
osobom represjonowanym – ju˝ w 1939 roku by∏ jednym z pierw-
szych, którzy pomogli pisarzowi i humaniscie Maxowi Tau po jego
ucieczce z nazistowskich Niemiec do Norwegii.

Pod koniec sagi, Dag Björndal wypowiada s∏owa, które sà pod-
sumowaniem ca∏ej powieÊci i zapewne tak˝e g∏ównym przes∏aniem
od samego autora do Czytelników: „Uwa˝am, ˝e serce i uczucie jest
wszystkim i jest warte wi´cej ni˝ rozum i wszelka màdroÊç, serce
w∏aÊnie powinno prowadziç nas przez ̋ ycie. Bo z uczucia i serca po-
wstajà serdeczne odruchy i odwaga, i wszystko inne, co nas pobu-
dza do czynów o wiele cenniejszych ni˝ te, które nakazuje zimny
rozum i nieufnoÊç do ludzi. Niestety, jesteÊmy tak stworzeni, ˝e ser-
ce nie∏atwo przychodzi do g∏osu, wszystko, co w nas wielkie i szla-
chetne, drzemie g∏´boko w duszy, a to, co codzienne, egoistyczne,
wype∏nia nasze ˝ycie...”

nn  Piotr K.
Trygve Gulbranssen, „A lasy wiecznie Êpiewajà”, Wyd. Zysk i S-ka, Po-
znaƒ 2021

CCzzaass  ttuu˝̋  ppoo ÂÂwwii´́ttaacchh  BBoo˝̋eeggoo
NNaarrooddzzeenniiaa  kkoojjaarrzzyy  ssii´́  ww ppoollsskkiieejj
ttrraaddyyccjjii  zz kkooll´́ddoowwaanniieemm..  

Jednà z form by∏o odwiedzanie sàsiadów „z Gwiazdà”.We-
dle tradycji rozpoczyna∏o si´ w dzieƒ Êw. Szczepana.Tego
dnia po wsiach i miastach zaczynali krà˝yç kol´dnicy, czy-
li grupy m∏odzie˝y poprzebieranej za ró˝ne postacie.Wcho-
dzàc do domu sk∏adali gospodarzom ̋ yczenia, a nast´pnie
odgrywali scenki odwo∏ujàce si´ do narodzenia Chrystu-
sa. Kol´dników wsz´dzie przyjmowano dobrze, wierzàc, ˝e
przynoszà oni szcz´Êcie domownikom. Za wyst´p byli na-
gradzani s∏odyczami i drobnymi pieni´dzmi.

Jest i inna zakorzeniona w polskiej kulturze tradycja
– kol´da, czyli wizyta duszpasterska.

Znany polski himalaista Andrzej Zawada podczas wizyty
w latach 80-tych w naszym seminarium w Warszawie na py-
tanie: „Dlaczego Pan chodzi po górach?”, odpowiedzia∏: „Dla-
tego bo sà.” Pozornie banalna odpowiedê, bo przecie˝ zawiera-
jàca konkretnà treÊç. Analogicznie odpowiadajàc na pytanie
o powód kol´dowania do domów naszych parafian nie mo˝na
zapomnieç o wielowiekowej tradycji.W∏aÊnie szlachetna prze-
sz∏oÊç tej duszpasterskiej praktyki nie pozwala na oboj´tnoÊç.

W II Ksi´dze „Lud Bo˝y” w kanonie 529 Kodeksu Prawa
Kanonicznego czytamy m. in.: „(…) proboszcz powinien sta-
raç si´ poznaç wiernych powierzonych jego pieczy.Winien za-
tem nawiedzaç rodziny, uczestniczàc w troskach wiernych,
zw∏aszcza w niepokojach i smutku, oraz umacniajàc ich w Pa-
nu, jak równie˝ – jeÊli w czymÊ nie domagajà – roztropnie
ich korygujàc.”

Jedno z najstarszych Êwiadectw o takim rozumieniu dusz-
pasterskich odwiedzin-kol´dy pochodzi z XVII wieku.

A jaka jest obecna rzeczywistoÊç? Z jednej strony argumen-
ty ograniczajàce: oczywiÊcie pandemia, tak zwany „kryzys
KoÊcio∏a”, brak gwarancji faktycznej potrzeby ze strony wier-
nych i zwiàzana z tym nieprzewidywalnoÊç nastawieƒ i re-
akcji, dysproporcja nak∏adów czasu i si∏ do duchowych owo-
ców, ludzkie zm´czenie w´drujàcych ksi´˝y i z pewnoÊcià jesz-
cze wiele innych powodów.

Po drugiej stronie istnieje Bo˝a OpatrznoÊç, której wyra-
zem jest g∏os wiernych zapraszajàcych, oczekujàcych i przyj-
mujàcych kap∏ana, a tak˝e duszpasterska powinnoÊç serca ko-
l´dujàcego ksi´dza.

Tajemnicà Bo˝ej ∏aski jest dyspozycja naprawd´ wielu ro-
dzin, ˝eby staraç si´ o obecnoÊç, o czysty obrus, o∏tarzyk, dar
kol´dowy, ale i udzia∏ w modlitwie, pragnienie b∏ogos∏awieƒ-
stwa i gotowoÊç do uszanowania goÊcia. A ile jest niewidocz-
nych owoców, na które przecie˝ „pozwólmy” Panu Bogu.

Kap∏aƒskim owocem b´dzie mo˝liwoÊç uwielbienia Boga
w domowym koÊciele, rozmowa z tymi, których twarze po-
znajemy z koÊcio∏a, ale i z tymi, których inaczej byÊmy nie
spotkali, ws∏uchanie si´ w oczekiwania, otwarcie si´ na pro-
pozycje pomocy. Wymiernym dobrem b´dzie rozeznanie dro-
gi do serc parafian z przekazem Dobrej Nowiny Pana Jezusa.
Takie spotkanie pozwala przypomnieç, ˝e prawdziwe umoc-
nienie dla zostajàcych w domu chorych przynosi Chrystus Eu-
charystyczny.

Byç mo˝e takie „widzenie” kol´dy jest troch´ idealistycz-
ne; byç mo˝e trzeba dodaç, ˝e sà jeszcze inne jej formy, któ-
re wymusza pandemia, ale wszelakimi wspólnymi si∏ami nie
pozwólmy, aby zanik∏a.

nn ks. Piotr

KKooll´́ddoowwaanniiee  ppoo  ppoollsskkuu

Kol´dnicy „Borynowe Skowronki” z Chaty Wymysły pod Lasem
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WWsszzyyssttkkiimm  BBaabbcciioomm
ii DDzziiaaddkkoomm
˝̋yycczzyymmyy  wwsszzyyssttkkiieeggoo,,  
ccoo  nnaajjlleeppsszzee  ii nnaajjppii´́kknniieejjsszzee,,  
nniiee  ttyyllkkoo  ww WWaasszzee  ÊÊwwii´́ttoo,,  
aallee  ii kkaa˝̋ddeeggoo  ddnniiaa  ––  ddoobbrreeggoo
zzddrroowwiiaa,,  nniieeuussttaajjààcceejj  mmii∏∏ooÊÊccii,,
rraaddooÊÊccii  oorraazz  ssppee∏∏nniieenniiaa
mmaarrzzeeƒƒ..

Na zdj´ciu: Przedszkolaki z Przedszkola Samorzàdowego
w Skrzeszewie
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Kol´dowaliÊmy na Trzech Króli
ÂÂwwii´́ttoo  TTrrzzeecchh  KKrróóllii  ttoo  ww nnaasszzeejj  ggmmiinniiee
ttrraaddyyccyyjjnniiee  ddoosskkoonnaa∏∏aa  ookkaazzjjaa
ddoo kkooll´́ddoowwaanniiaa..  ZZ rraaddooÊÊcciiàà,,  ˝̋ee  ppoo rrookkuu
ppaannddeemmiicczznneejj  pprrzzeerrwwyy  mmoo˝̋eemmyy  zznnóóww
rraazzeemm  ssppoottkkaaçç  ssii´́  ww ÊÊwwiiààtteecczznnyymm
nnaassttrroojjuu,,  WWóójjtt  PPaawwee∏∏  KKoowwnnaacckkii  zzaapprroossii∏∏
nnaa ssppeeccjjaallnnyy  kkoonncceerrtt  kkooll´́dd  ddoo kkooÊÊcciioo∏∏aa
ppaarraaffiiaallnneeggoo  ppww..  ÂÂww..  JJaannaa  MMaarriiii
VViiaannnneeyyaa  ww SSkkrrzzeesszzeewwiiee  66  ssttyycczznniiaa 22002222..

Wykonawców zapowiedzia∏ dyrektor OÊrodka Kultury
w Wieliszewie Dariusz Skrzydlewski. Jako pierwszy wystà-
pi∏ Zespó∏ Taƒca Ludowego „Promyki”, przygotowany przez
Katarzyn´ Ignaciuk. Zaprezentowa∏ niezwyk∏e, energetycz-
ne wykonania pastora∏ek: „Chojka”, „Poçmy syçka”, „Pój-
dymy Bracia”, „PaÊli pasterze” oraz „Narodzi∏ si´ Jezus”.

Nast´pnà cz´Êcià koncertu by∏y prezentacje Êwiàteczne-
go repertuaru w wykonaniu uczestników sekcji wokalnej
OÊrodka Kultury w Wieliszewie pod kierunkiem Miko∏a-
ja Zwoliƒskiego. Wystàpi∏y: Alicja Malinowska z piosen-
kà „Nowy Rok Hop!”, Natalia Grzymkowska „Piosenka
z dzwonkami”, Aleksandra B∏a˝ewicz „Magiczny kulig”
oraz Milena ˚o∏nierzak „Z ca∏ego serca”.

Trzecia cz´Êç koncertu nale˝a∏a do chóru Belcanto

pod batutà Stanis∏awa Kmieciaka, który przygotowa∏ wie-
log∏osowe wykonania tradycyjnych kol´d.

Wszystkim wykonawcom podzi´kowa∏ Wójt Gminy Wie-
liszew Pawe∏ Kownacki, wyra˝ajàc nadziej´, ˝e ten koncert
jest oznakà nowego roku, oby jak najbardziej normalne-
go, pozwalajàcego na bycie razem.Wyrazy podzi´kowania
za takà wielopokoleniowà obecnoÊç skierowa∏ tak˝e gospo-
darz parafii – ks. Piotr J´drzejewski.

Wójt wr´czy∏ kwiaty przygotowujàcym koncert, nazwa-
nym ̋ artobliwie „dwoma królami i królowà”. Na zakoƒcze-
nie publicznoÊç zosta∏a zaproszona do wspólnego z wszyst-
kimi wokalistami Êpiewu kol´dy „Do szopy, hej, pasterze”.

Niech kol´dy niosà nas w samo dobro tego nowego ro-
ku. Oby nam si´! Do siego roku! nn A. Brzeziƒska-Braƒska

PPRRZZEEDD  NNAAMMII  
4.02.2022, godz. 14
Sala koncertowa im. Krzysztofa Klenczona
w Wieliszewie
TTEEAATTRR  BBAAJJAADDEERRKKAA  ––   SSPPEEKKTTAAKKLL  DDLLAA  DDZZIIEECCII   

„ALE FRAJDA! ZIMOWISKO”
Przed nami ferie zimowe. Z tej
okazji zapraszamy na kolejne
spotkanie z raciborskim teatrem
Bajaderka, który nastroi naszych
milusiƒskich (i ich rodziców)
do zimowej aktywnoÊci.
Poznacie ró˝ne oblicza Pani
Ânie˝anny – te mroêne, pokryte
szronem i białym puchem i te
szare, bez słoƒca i bieli, a cz´sto z deszczem i błotem, z którymi
radzimy sobie najgorzej. Jak zadbaç o zestaw zabaw na chłodne
i krótkie dni, gwarantujàc sobie uÊmiech na twarzy niezale˝nie
od panujàcych warunków pogodowych? Skàd ponure, bezÊnie˝ne
zimy, które coraz cz´Êciej psujà nam zimowe plany? Opowiedzà
bałwanki Puch i Buch. Podczas spektaklu zapewniona b´dzie
wykwalifikowana opieka dla dzieci.
Czas trwania: ok. 120 minut
Bilety (15 zł dzieci do lat 16, 30 zł pow.) do nabycia online
ok.wieliszew.pl (zakładka KUP BILET)

12.02.2022 godz.19 
Sala Koncertowa im. Krzysztofa Klenczona
w Wieliszewie 
KKOONNCCEERRTT

„BASIA MA¸ECKA I CH¸OPAKI”

Basia Małecka i Chłopaki zabiorà słuchaczy w Êwiat
współczesnego jazzu, bez zad´cia, nudy i patosu. Zagrajà
rytmiczne utwory wiodàcych autorów i autorek młodego
pokolenia brytyjskiej sceny jazzowej m.in. Lianne la Havas
i Jordana Rakei. Pojawi si´ tak˝e kilka piosenek z przełomu 
lat 70. i 80, w tym Michaela Jacksona i Steviego Wondera.
Basi towarzyszyç b´dzie zespół w składzie: Andrzej Kochaƒski
(piano), Paweł Małecki (gitara), Grzegorz Kowalski (bas), 
Piotr Ciemniewski (perkusja). Wst´p wolny

19.02.2022 godz.18 
Sala Koncertowa im. Krzysztofa Klenczona
w Wieliszewie 
WWIIEECCZZÓÓRR  AAUUTTOORRSSKKII

„SZUKAJÑC S¸OWA”
„Szukajàc słowa” – wieczór autorski z Arkadiuszem
Goł´biowskim, autorem tomiku wierszy pod tym samym tytułem,
gwiazdà serialu „W leÊniczówce”. Wst´p wolny
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UUwwaaggaa!!  WWÊÊcciieekklliizznnaa  nnaa  MMaazzoowwsszzuu

W zwiàzku z nowymi przypadkami wÊcieklizny, odbiorcy
w powiatach: otwockim, miƒskim, garwoliƒskim, kozienic-
kim, radomskim, zwoleƒskim, wo∏omiƒskim, w mieÊcie Ra-
dom i mieÊcie Sto∏ecznym Warszawa otrzymali ALERT Rzà-
dowego Centrum Bezpieczeƒstwa.

Przypominamy, ˝e w Polsce szczepienie psów przeciwko
wÊciekliênie jest obowiàzkowe, a kotów zalecane. Natomiast
na obszarze zagro˝onym jest ono u kotów obowiàzkowe.

Szczepieƒ psów i kotów przeciwko wÊciekliênie dokonu-
jà lekarze weterynarii Êwiadczàcy us∏ugi weterynaryjne w ra-
mach zak∏adu leczniczego dla zwierzàt. Koszty szczepienia
zwierz´cia pokrywa jego w∏aÊciciel.

Zagro˝enia nie wolno ignorowaç – wÊcieklizna to jedna
z najgroêniejszych chorób znanych cz∏owiekowi. Jest to cho-
roba uk∏adu nerwowego, w przebiegu której dochodzi do za-
palenia mózgu, rdzenia kr´gowego i uszkodzenia oÊrodków
niezb´dnych do ˝ycia.

Ludzie najcz´Êciej zaka˝ajà si´ wÊciekliznà od psów. Stàd
szczepienie tych zwierzàt jest najbardziej op∏acalnà strate-
già zapobiegania wÊciekliênie u ludzi.

Zaognienie problemu rozprzestrzeniania si´ wÊcieklizny
sk∏ania do podejmowania przez wojewod´ i sanepid szero-
kich akcji edukacyjnych wÊród dzieci i m∏odzie˝y. Placów-
ki oÊwiatowe otrzyma∏y materia∏y dotyczàce zagro˝eƒ dla
zdrowia i ˝ycia cz∏owieka, wynikajàce z rozprzestrzeniania
si´ wirusa wÊcieklizny wÊród zwierzàt. Warto tak˝e na te-
mat porozmawiaç w domu ze swoimi pociechami.

nn Agnieszka Brzeziƒska-Braƒska

Wojewoda Mazowiecki informuje o narastajàcym problemie wÊcieklizny na terenie województwa mazowieckiego. Wg raportu do po∏owy stycznia 2022
na terenie województwa wykryto ju˝ 110 przypadków tej choroby nie tylko wÊród zwierzàt dziko ˝yjàcych – m.in. lisów, saren, nietoperzy, ale tak˝e u zwie-
rzàt domowych, np. kotów.

Wieliszewska Społeczna Szafa
i Jadłodzielnia działajà ju˝ rok

Spo∏eczna Szafa to miejsce, w którym mo˝na podzieliç si´
z potrzebujàcymi ubraniem, którego ju˝ nie nosimy, mo˝-
na je przynieÊç i powiesiç w szafie. Wa˝ne, by odzie˝ była
czysta i niezniszczona. Przypominamy, ̋ e nie mo˝na przy-
nosiç do punktu bielizny osobistej, tak˝e skarpet i rajstop.
Wa˝ne te˝ – a cz´sto si´ to niestety zdarzało – ˝eby nie
zostawiaç rzeczy w workach. Przygotowane sà wieszaki,
na które mo˝emy rozwiesiç odzie˝, mo˝na te˝ zostawiç
na przygotowanych do tego punktach.

Spo∏eczna Jad∏odzielnia to miejsce, do którego mo˝na
przynosiç nadwy˝ki ̋ ywnoÊci, której nie jesteÊmy w stanie

zagospodarowaç, a z której ch´tnie skorzystajà inne oso-
by. Jad∏odzielnia jest dla wszystkich. Ka˝dy ch´tny mo˝e
z niej wziàç to, na co ma ochot´. Dzi´ki temu zamiast wy-
rzucaç nadmiar jedzenia dzielimy si´ nim z ka˝dym, kto
tego potrzebuje. Zapobiegamy w ten sposób palàcemu pro-
blemowi marnowania ̋ ywnoÊci. Szacunkowo w polskich do-
mach w ka˝dej sekundzie przez ca∏y rok w koszu làduje
a˝ 92 kg ˝ywnoÊci. To nawet 5 mln ton zmarnowanego je-
dzenia rocznie.

Zach´camy nadal do dzielenia si´ ̋ ywnoÊcià.Trzeba jed-
nak pami´taç, ˝eby przynosiç produkty, które nadajà si´

do spo˝ycia. Produkty muszà mieÊciç si´ w terminie przy-
datnoÊci do spo˝ycia, opisanym na opakowaniu ja-
ko,,najlepiej spo˝yç do”. Pakujemy wszystko szczelnie,
w czyste opakowania. Do domowych wyrobów koniecz-
ne jest dołàczenie informacji, co si´ znajduje w opakowa-
niu i kiedy zostało to przygotowane.

Wieliszewskà Jad∏odzielni´ zape∏niajà nie tylko mieszkaƒ-
cy. Uda∏o si´ nawiàzaç wspó∏prac´ z firmà Develey Pol-
ska Sp. z o.o która przekazuje majonezy, sosy, musztardy oraz
Delikatesami IKA, które przekazujà artyku∏y spo˝ywcze
z d∏uga datà do spo˝ycia.

Punkt Społeczna Szafa i Społeczna Jadłodzielnia mieÊci
si´ przy OÊrodku Pomocy Społecznej w Wieliszewie
przy ulicy Baczyƒskiego 4. Czynne jest od poniedziałku
do piàtku w godz. 8-16, soboty w godz. 9–13.

nn Agnieszka Brzeziƒska-Braƒska

SSppoo∏∏eecczznnaa  SSzzaaffaa  ii SSppoo∏∏eecczznnaa  JJaadd∏∏ooddzziieellnniiaa  zzoossttaa∏∏yy  ooffiiccjjaallnniiee  oottwwaarrttee  
rrookkuu  tteemmuu  –– ww ssttyycczznniiuu 22002211..  WW zzaa∏∏oo˝̋eenniiuu  mmiiaa∏∏  bbyyçç  ttoo  ppuunnkktt  wwssppaarrcciiaa  
ddllaa  wwsszzyyssttkkiicchh  oossóóbb  ppoottrrzzeebbuujjààccyycchh  ppoommooccyy,,  pprroowwaaddzzoonnyy  pprrzzyy OOÊÊrrooddkkuu
PPoommooccyy  SSppoo∏∏eecczznneejj  ww WWiieelliisszzeewwiiee..  
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Dobra wiadomoÊç dla rodzin
wypoczywajàcych w Polsce – Polski
Bon Turystyczny jest wa˝ny
dodatkowe pó∏ roku. Mo˝na z niego
skorzystaç do 30 wrzeÊnia. 
Z informacji ZUS wynika, ˝e to rodziny z województwa ma-
zowieckiego w najwi´kszym stopniu w porównaniu do tych
z innych województw wykorzysta∏y mo˝liwoÊç p∏atnoÊci bo-
nem. ZUS wygenerowa∏ tutaj niemal 660 tys. bonów, co ozna-
cza to, ˝e prawie 3/4 uprawnionych skorzysta∏o ju˝ z dop∏a-
ty do us∏ug turystycznych lub ma zamiar nied∏ugo z tako-
wych skorzystaç.

Bon pierwotnie by∏ wa˝ny do 31 marca, ale przed∏u˝ono
termin o pó∏ roku – a˝ do 30 wrzeÊnia. Co istotne, bon nie
podlega wymianie na gotówk´ ani inne Êrodki p∏atnicze.

Polski Bon Turystyczny wynosi jednorazowo 500 z∏ na ka˝-
de dziecko do 18. roku ˝ycia oraz jedno dodatkowe Êwiad-
czenie w formie uzupe∏nienia bonu w wysokoÊci 500 z∏ dla
dzieci z orzeczeniem o niepe∏nosprawnoÊci. Za pomocà bo-
nu mo˝na zap∏aciç za us∏ugi hotelarskie lub imprezy tury-
styczne realizowane przez przedsi´biorc´ turystycznego lub
organizacj´ po˝ytku publicznego na terenie kraju. Jest z cze-
go wybieraç, bo do tej pory udzia∏ w programie zg∏osi∏o po-
nad 28 tys. takich podmiotów.

Wszystkie czynnoÊci zwiàzane z wykorzystaniem bonu na-
le˝y wykonaç na Platformie Us∏ug Elektronicznych ZUS. Po za-
logowaniu na PUE na stronie www.zus.pl nale˝y wejÊç w za-
k∏adk´ „Ogólny”. Nast´pnie w menu bocznym trzeba otworzyç
zak∏adk´ „Polski Bon Turystyczny”, a dalej „Mój bon”. Tam
nale˝y go aktywowaç. Otrzymamy w zamian kod obs∏ugi p∏at-
noÊci, którym zap∏acimy póêniej za us∏ug´ turystycznà.

Informacje o bonie sà ca∏y czas dost´pne na profilu PUE
ZUS. Mo˝na tam np. sprawdziç jaka kwota pozosta∏a jesz-
cze do wykorzystania. Za pomocà bonu mo˝na bowiem p∏a-
ciç wielokrotnie a˝ wyczerpie si´ pe∏nà przyznanà kwot´.

Informacje na temat Polskiego Bonu Turystycznego mo˝-
na uzyskaç na specjalnej infolinii pod numerem telefo-
nu 22 11 22 111. Dzwoniç mogà zarówno osoby prywatne,
które chcà skorzystaç z Polskiego Bonu Turystycznego, jak
i podmioty turystyczne zainteresowane przystàpieniem
do programu. Pytania mo˝na te˝ przesy∏aç mailem na ad-
res bon@zus.pl. nn red. na podst. Informacji ZUS

11  ssttyycczznniiaa  22002222  rr..  zzmmiieennii∏∏yy  ssii´́  zzaassaaddyy
nnaabboorruu  wwnniioosskkóóww  ddoo  rrzzààddoowweeggoo
pprrooggrraammuu  „„RRooddzziinnaa  550000++””..  OObbss∏∏uugg´́
pprrzzyyjjmmoowwaanniiaa  ii  rroozzppaattrryywwaanniiaa
wwnniioosskkóóww  oorraazz  pprrzzyyzznnaawwaanniiaa
ÊÊwwiiaaddcczzeenniiaa  wwyycchhoowwaawwcczzeeggoo  pprrzzeejjàà∏∏
ZZaakk∏∏aadd  UUbbeezzppiieecczzeeƒƒ  SSppoo∏∏eecczznnyycchh..
Od 1 stycznia 2022 r. ZUS b´dzie przyjmowa∏ nowe wnio-
ski i wyp∏aca∏ na bie˝àco przyznane przez siebie Êwiadcze-
nie wychowawcze (np. na nowonarodzone dzieci) oraz od 1
lutego 2022 r. b´dzie przyjmowa∏ wnioski na kolejny okres
Êwiadczeniowy, tj. okres który rozpocznie si´ od 1 czerw-
ca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r.

Pracownicy ZUS b´dà pe∏niç dy˝ury w zakresie przyj-
mowania wniosków na nowych zasadach w siedzibie OPS
przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyƒskiego 4 w dniach 10 i 24
lutego 2022.

Sprawy dotyczàce prawa do Êwiadczenia wychowawcze-
go za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. z wniosków z∏o˝o-
nych do 31 grudnia 2021 r., do ich zakoƒczenia nadal b´-
dà realizowa∏y dotychczasowe organy (tj. w sprawach Êwiad-
czenia wychowawczego – gminy, w sprawach dodatków
wychowawczych przys∏ugujàcych na dzieci w pieczy zast´p-
czej – powiaty, natomiast w sprawach wymagajàcych roz-

strzygni´ç zwiàzanych z koordynacjà systemów zabezpie-
czenia spo∏ecznego – wojewodowie).

Gminy b´dà równie˝ kontynuowały do 31 maja
2022 r. wypłacanie Êwiadczeƒ wychowawczych
przyznanych na obecny okres Êwiadczeniowy
z wniosków zło˝onych do 31 grudnia 2021 r. 
JeÊli wi´c w 2021 r. osoba zło˝yła ju˝ w gminie
wniosek na trwajàcy od 1 czerwca 2021 r.
do 31 maja 2022 r. okres Êwiadczenio-
wy 2021/2022, nie powinna składaç ponownie
w ZUS wniosku o Êwiadczenie na ten okres.

Wnioski o Êwiadczenie wychowawcze, na nowych zasa-
dach, b´dzie mo˝na sk∏adaç do ZUS tylko drogà elektro-
nicznà za poÊrednictwem jednego z trzech kana∏ów wnio-
skowania: przez Platform´ PUE ZUS, portal informacyj-
no-us∏ugowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl lub
bankowoÊç elektronicznà.

Warto dodaç, ˝e wyp∏ata przyznanego Êwiadczenia wy-
chowawczego b´dzie odbywaç si´ wy∏àcznie w formie bez-
gotówkowej – na wskazane przez wnioskodawc´ konto ban-
kowe. nn Agnieszka Brzeziƒska-Braƒska

Nowe zasady naboru
wniosków 
do programu 

BBoonn  ttuurryyssttyycczznnyy
pprrzzeeddłłuu˝̋oonnyy

DDooddaatteekk  oossłłoonnoowwyy
Od stycznia 2022 roku mo˝na sk∏adaç wnioski o nowe Êwiadczenie – dodatek os∏onowy w zwiàzku z wej-
Êciem w ˝ycie w dniu 4 stycznia 2022r. ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie dodatku os∏onowego.

JJaakk  zzłłoo˝̋yyçç  wwnniioosseekk  oo ddooddaatteekk  oossłłoonnoowwyy??
ÂÂ elektronicznie – od stycznia 2022 r. do 31 paêdzierni-

ka 2022 r. poprzez platform´ ePUAP
ÂÂ tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 paê-

dziernika 2022 r. w OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej w Wie-
liszewie ul. Krzysztofa Kamila Baczyƒskiego 4
Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu do-

datku os∏onowego b´dzie wysy∏ana na podany we wnio-
sku adres poczty elektronicznej.

Dodatek os∏onowy zosta∏ wprowadzony w ramach tarczy
antyinflacyjnej. Âwiadczenie ma byç odpowiedzià na szcze-
gólne problemy niektórych gospodarstw domowych zwià-
zane ze znaczàcym wzrostem cen towarów i us∏ug, zw∏asz-
cza cen energii elektrycznej i paliw. Dodatek os∏onowy za-
stàpi dotychczasowy dodatek energetyczny.

KKoommuu  pprrzzyyssłłuugguujjee  ddooddaatteekk  oossłłoonnoowwyy??
Przyznanie dodatku os∏onowego b´dzie uzale˝nione
od spe∏nienia okreÊlonego kryterium dochodowego wyno-
szàcego:
ÂÂ w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 

2 100 zł miesi´cznie;
ÂÂ w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie

1 500 zł miesi´cznie na osob´.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, do-
datek os∏onowy przys∏uguje w wysokoÊci ró˝nicy pomi´-
dzy kwotà dodatku, a kwotà przekroczenia – tzw. zasada
„z∏otówka za z∏otówk´”. Je˝eli wysokoÊç dodatku, ustalo-
na wed∏ug tej zasady b´dzie ni˝sza ni˝ 20 z∏, dodatek ten
nie przys∏uguje.

Zasada „z∏otówka za z∏otówk´” polega na tym, najpro-
Êciej mówiàc, ˝e za ka˝de przekroczenie progu o 1 z∏, ∏àcz-
na kwota Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych rodzinie b´dzie po-

mniejszana o 1 z∏. Regu∏a ta wychodzi naprzeciw osobom,
których dochód przekroczy∏ wymagane ustawà o Êwiadcze-
niach kryterium. Dzi´ki niej osoby te nie tracà prawa
do Êwiadczeƒ i mogà nadal je otrzymywaç.

Gospodarstwu wieloosobowemu przys∏uguje tylko jeden
dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobo-
wym wniosek o dodatek os∏onowy z∏o˝y wi´cej ni˝ jedna
osoba, Êwiadczenie otrzyma ta, która pierwsza z∏o˝y wnio-
sek. Dodatkowo nale˝y pami´taç, ˝e jedna osoba mo˝e
wchodziç w sk∏ad tylko jednego gospodarstwa domowego.

WW jjaakkiieejj  kkwwoocciiee  wwyyppłłaaccaannyy  jjeesstt  ddooddaatteekk  oossłłoonnoowwyy??
WysokoÊç dodatku os∏onowego uzale˝niona jest od liczby
osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nie-
ruchomoÊci êród∏a ogrzewania.

DDooddaatteekk  oossłłoonnoowwyy  wwyynniieessiiee  rroocczznniiee::
ÂÂ gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 z∏*
ÂÂ gospodarstwo 2–3 osobowe – 600/750 z∏*
ÂÂ gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 z∏*
ÂÂ gospodarstwo 6 i wi´cej osobowe – 1 150/1 437,50 z∏*
* Wy˝sza kwota dotyczy gospodarstw stosujàcych nast´pujàce

êród∏a ogrzewania: kocio∏ na paliwo sta∏e, koza, ogrzewacz po-
wietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia w´glowa, piec
kaflowy na paliwo sta∏e, zasilane w´glem lub paliwami w´-
glopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjno-
Êci budynków.

SSzzcczzeeggóółłoowwee  iinnffoorrmmaaccjjee  mmoo˝̋nnaa  uuzzyysskkaaçç::
ÂÂ w OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej w Wieliszewie pod nu-

merem telefonu: 22 782 25 22
ÂÂ na stronie Ministerstwa Klimatu i Ârodowiska:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy nn
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PPrrzzeeddsszzkkoollaakkii  uucczzàà  ssii´́  ddbbaanniiaa  oo  zz´́bbyy……
ii  jj´́zzyykk
Dzieci z Przedszkola Samorzàdowego nr 2 w Wieliszewie
wzi´∏y udzia∏ w warsztatach stomatologicznych. Pozna∏y
zawód stomatologa, nauczy∏y si´, co jest zdrowe dla na-
szych z´bów i jak o nie dbaç. Ka˝de dziecko pracowa∏o
na modelu z wykorzystaniem prawdziwych narz´dzi i ma-
teria∏ów stomatologicznych. Po zaj´ciach uczestnicy
otrzymali dyplom oraz „zestaw ma∏ego dentysty”, a tak-
˝e mask´, czepek.

Warto przypomnieç tak˝e, ˝e wszystkie przedszkolaki
zosta∏y w∏àczone do Mi´dzynarodowego Programu Po-
wszechnej Dwuj´zycznoÊci „Dwuj´zyczne Dzieci/Bilingu-
al Future”, realizowanego przez Gmin´ Wieliszew. Dzie-
ci otrzyma∏y materia∏y do pracy zarówno w przedszkolu,
jak i w domu. Dzi´ki codziennym dzia∏aniom rozwijajà
umiej´tnoÊç pos∏ugiwania si´ j´zykiem angielskim.

nn Anna Chudziak

DDzzii´́kkii  uuddzziiaa∏∏oowwii  ww pprroojjeekkcciiee  EErraassmmuuss++
ggrruuppaa  mm∏∏ooddzziiee˝̋yy  zzee  SSzzkkoo∏∏yy  PPooddssttaawwoo--
wweejj  nnrr 22  iimm..  JJaannaa  PPaaww∏∏aa IIII sspp´́ddzzii∏∏aa  ggrruu--
ddnniioowwyy  ttyyddzziieeƒƒ  ww PPoorrttuuggaalliiii..

Grupa sk∏adajàca si´ z trzech dziewczàt i trzech ch∏opców
wraz z dyrektorem Miros∏awem Sieradzkim i nauczyciel-
kà Katarzynà Nowak rozpocz´∏a podró˝ 12 grudnia 2021.
Towarzyszy∏y im ogromne emocje, gdy˝ do ostatniej chwi-
li nie mieli pewnoÊci, czy wyjazd si´ odb´dzie z powodu
obostrzeƒ dotyczàcych COVID-19. Lot z lotniska Modlin
do Porto by∏ zaplanowany z przesiadkà w Londynie.
Na miejscu spotkali uczestników programu Erasmus+
z W∏och, Czech, Cypru oraz gospodarzy z Portugalii.

Program rozpoczà∏ si´ od wizyty w portugalskiej szko-
le. Mi´dzynarodowe zespo∏y uczniów wykonywa∏y ró˝ne-
go rodzaju zadania integracyjne, a tak˝e uczy∏y si´ j´zy-
ka portugalskiego. Nie zabrak∏o w´drówek po okolicy mia-
steczka gospodarzy – Vila Nova de Cerveira, malowniczo
po∏o˝onego nad rzekà i otoczonego górami. Szczególnà uwa-
g´ zwrócili na liczne prace plastyczne znajdujàce si´ w par-
kach, w centrum miasta, a nawet nad rzekà. Zauwa˝yli, ˝e
rzeêby i malarstwo sà szeroko propagowane w mieÊcie przez
jego w∏odarzy, entuzjastów sztuki, dzi´ki czemu panuje tam
wyjàtkowa, artystyczna atmosfera.

Kolejnego dnia uczniowie zaprezentowali filmy o swo-
ich szko∏ach oraz przedstawili przygotowane przez siebie
prezentacje na temat zbiorników wodnych w swojej naj-
bli˝szej okolicy.Wieliszewska grupa opowiedzia∏a o akwe-
nach najistotniejszych dla gminy Wieliszew oraz zaprezen-
towa∏a film o szkole przygotowany przez uczniów. Wszyst-
kie filmy i prezentacje by∏y interesujàce, jako ̋ e pozwoli∏y
choç w cz´Êci przybli˝yç ˝ycie naszych rówieÊników w in-
nych krajach.

W programie znalaz∏a si´ tak˝e wycieczka do pobliskie-
go miasta Caminha nad Atlantykiem – ekscytujàca tym
bardziej, ˝e wielu z uczestników mia∏o zobaczyç ocean

po raz pierwszy. Ocean mieni∏ si´ w s∏oƒcu i szumem za-
ch´ca∏ do kàpieli. Nawet woda nie by∏a tak zimna, jak si´
tego spodziewano. Czesi zdecydowali si´ nawet na krótkie
p∏ywanie. Na pla˝y portugalskiego nauczyciel geografii
oÊwiadzy∏, ˝e Portugalczycy bardzo lubià Polaków i szanu-
jà nas za naszà histori´.

Najwi´kszà atrakcjà by∏a jednak kolacja z portugalski-
mi rodzinami.Wszyscy byli zestresowani, poniewa˝ nie wie-
dzieli, czego si´ spodziewaç. Na szcz´Êcie obawy okaza∏y
si´ bezpodstawne. Spotkanie z mieszkaƒcami Portugalii
by∏o dla ka˝dego ciekawym doÊwiadczeniem i przebieg∏o
w mi∏ej, przyjaznej atmosferze. Dla niektórych kolacja sta-
∏a si´ punktem prze∏omowym, poniewa˝ pomog∏a im si´
otworzyç i odwa˝yç mówiç po angielsku, dla innych by∏a
okazjà spróbowania nowych daƒ, poznania obcej kultury
oraz sympatycznych, otwartych ludzi.

Nast´pne dni przynios∏y wycieczk´ do Aquamuseum,
gdzie oglàdali typowe dla Portugalii ryby, badali glony
z dna oceanu, a tak˝e podziwiali oswojonà wydr´. Byli tak-
˝e w galerii sztuki, podziwiali zachód s∏oƒca nad oceanem,
spacerowali po urokliwych uliczkach w poszukiwaniu pa-
miàtek.

Uda∏o si´ tak˝e odwiedziç punkt widokowy, na którym
znajdowa∏a si´ wykonana z bia∏ego kamienia bazylika San-
ta Luzia.Widok wynagrodzi∏ trud wejÊcia na szczyt po bar-
dzo wysokich schodach i na d∏ugo zostanie w pami´ci. Pi´k-
nie oÊwietlone miasto nocà wyglàda∏o cudownie!

Pobyt zakoƒczy∏y sportowe zmagania – lekcje pilatesu,
a tak˝e oficjalne po˝egnanie, pe∏ne podzi´kowaƒ, przemó-
wieƒ…i ∏ez wzruszenia.

Przed samym odlotem polska grupa zdà˝y∏a zwiedziç
jeszcze Porto. Miasto powita∏o goÊci cudownymi widoka-
mi, ulicznà muzykà i pe∏nym s∏oƒcem. Niestety mi∏e chwi-
le koƒczà si´ szybko.

– Na duchu podnosi nas myÊl – deklarujà uczniowie SP2,
uczestnicy wyjazdu – ˝e za dwa miesiàce prze˝yjemy to
jeszcze raz, tym razem tutaj, w Polsce.

nn Katarzyna Nowak

UUcczznniioowwiiee  SSPP11
nnaa mmii´́ddzzyynnaarrooddoowwyycchh
wwaarrsszzttaattaacchh  wwee  WWłłoosszzeecchh

WW  ssłłoonneecczznneejj  PPoorrttuuggaalliiii  zz  EErraassmmuusseemm

Opcji jest kilka.

JJeeÊÊllii  mmiieesszzkkaasszz  ww  bbllookkuu::
• ci´te choinki mo˝na wystawiç wraz z zielonymi odpadami.

Wa˝ne, by wczeÊniej jà przyciàç do 1m długoÊci i zwiàzaç. 
JeÊli ktoÊ cieszył si´ drzewkiem w doniczce i nie ma ogrodu, 
mo˝e je oddaç do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
przy ul. Baczyƒskiego 4 w Wieliszewie. Tam przeczekajà zim´, by póêniej
zapuÊciç korzenie na skwerkach i terenach zielonych na terenie gminy.

JJeeÊÊllii  mmiieesszzkkaasszz  ww  ddoommuu  zz  ooggrrooddeemm::
• Êci´tà choink´ mo˝na rozdrobniç – odciàç ga∏àzki, a pieƒ

pociàç na mniejsze cz´Êci. 

JeÊli b´dà to bardzo małe kawałki, to wykorzystaj je jako nawóz dla
roÊlin w ogrodzie. Choink´ w doniczce polecamy wystawiç przed dom,
a na wiosn´ posadziç w ogrodzie. B´dzie nam słu˝yła jeszcze wiele lat.

nn

Szko∏a Podstawowa nr 1 im. T. KoÊciuszki w Wieli-
szewie uczestniczy w programie Erasmus+. W ra-
mach projektu „STOP BULLYING – Stop Przemocy”
w dniach 28.11-5.12.2021 grupa uczniów wzi´∏a
udzia∏ w wyjeêdzie do W∏och. 

W programie biorà udzia∏ równie˝ szko∏y z W∏och, Cypru
i Czech. M∏odzie˝ uczestniczy∏a w mi´dzynarodowych warsz-
tatach dotyczàcych sposobów zapobiegania i radzenia sobie
z przemocà.Wspólne dzia∏anie pomog∏o zacieÊniç Êwie˝o za-
warte przyjaênie. Gospodarze przygotowali dla goÊci piz-
za party.

Jeden z dni przeznaczono na wycieczk´ do Wiecznego Mia-
sta. M∏odzie˝ zwiedza∏a Bazylik´ Êw. Piotra, robi∏a sobie pa-
miàtkowe zdj´cia na s∏ynnych Schodach Hiszpaƒskich, de-
lektowa∏a si´ pysznymi lodami przy fontannie di Trevi. Na ko-
niec uczestnicy obejrzeli tak˝e ruiny starego miasta
i Koloseum.

Wyjazd by∏ te˝ okazjà do poznania okolic gospodarzy – spa-
cer po malowniczych dolinach, spotkanie z rodzinami w∏o-
skich przyjació∏, wspólny obiad i zwiedzanie zabytkowej cz´-
Êci miasteczka Orte.

Na zakoƒczenie przewidziano mnóstwo zabaw integracyj-
nych oraz czas na prezentacje zwiàzane z tematem projek-
tu „STOP BULLYING – Stop Przemocy”. Potem nastàpi∏o
podsumowanie tego etapu programu i bardzo wzruszajàce
po˝egnanie.

„Czego nauczyliÊmy si´ dzi´ki wycieczce? Z pewnoÊcià po-
mog∏a nam uwolniç pewnoÊç siebie, nauczy∏a nas zaradno-
Êci, pozwoli∏a poznaç nowych przyjació∏ i oczywiÊcie da∏a nam
mo˝liwoÊç praktycznego treningu pos∏ugiwania si´ j´zykiem
angielskim” – mówià zadowoleni uczniowie.

Zachwyceni efektami pierwszego wyjazdu z niecierpliwo-
Êcià czekamy na kolejne.

nn Renata Wodecka-Fojt

CCoo  zzrroobbiiçç  zz  cchhooiinnkkàà??

ERASMUS +
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WWOOÂÂPPoowwyy  TTuurrnniieejj  PPiiłłkkii
HHaalloowweejj  oo PPuucchhaarr  WWóójjttaa
GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww

DDoosskkoonnaallee  ww wwaallccee  oo aawwaannss  ddoo eekkssttrraa--
kkllaassyy  uunniihhookkeejjaa  ssppiissuujjee  ssii´́  SSZZSS  WWiieelliisszzeeww..
DDrruu˝̋yynnaa  AAlleekkssaannddrraa  MMii´́ttkkaa,,  rroozzggrryywwaajjàà--
ccaa 11--lliiggoowwee  ssppoottkkaanniiaa  ww hhaallii  ssppoorrttoowweejj
pprrzzyy MMooddlliiƒƒsskkiieejj 6655,,  wwyyggrraa∏∏aa  cczztteerryy
oossttaattnniiee  mmeecczzee  ii zzaajjmmuujjee 33..  mmiieejjssccee
ww ttaabbeellii,,  ttrraaccààcc  lleeddwwiiee  ppuunnkktt  ddoo wwiicceellii--
ddeerraa.. 1133  lluutteeggoo  WWiieelliisszzeewwiiaanniiee  ppooddeejjmmàà
lliiddeerraa  rroozzggrryywweekk  TTLLUU  KKaallaa--IIzzoollaaccjjee  TToorruuƒƒ..
ZZaappoowwiiaaddaa  ssii´́  wwii´́cc  ssppeekkttaakkuullaarrnnee  wwiiddoo--
wwiisskkoo,,  kkttóórreeggoo  ssttaawwkkàà  ddllaa  TToorruunniiaann  bb´́--
ddzziiee  pprrzzyyppiieecczz´́ttoowwaanniiee  aawwaannssuu  ddoo eekkss--
ttrraalliiggii,,  zzaaÊÊ  ddllaa  ggoossppooddaarrzzyy  –– ppoozzoossttaanniiee
ww rryywwaalliizzaaccjjii  oo 22..  mmiieejjssccee  ww ttaabbeellii  ii bbaa--
rraa˝̋ee  oo eekkssttrraalliigg´́..  ZZaapprraasszzaammyy  kkiibbiiccóóww!!

15 stycznia SZS Wieliszew na w∏asnym parkiecie podej-
mowa∏ ówczesnego lidera 1. ligi UKS Absolwent Siedlec.
Atmosfera przed meczem by∏a napi´ta, bo jedynie zwy-
ci´stwo dawa∏o nadziej´ gospodarzom na walk´ o awans
do ekstraligi.W hali przy Modliƒskiej 65 zgromadzi∏o si´
oko∏o 100 kibiców, którzy od pierwszej do ostatniej mi-
nuty dopingowali gospodarzy. Poczàtek spotkania nale˝a∏
do SZS – ju˝ w 4” efektownym strza∏em popisa∏ si´ ¸u-
kasz Wojciechowski. Mimo presji Wieliszewian, kolejne
bramki w 10” i 12” zdobywali goÊcie z Siedlca.W 14” Ma-
teusz Czerw doprowadzi∏ do remisu 2:2 i takim wynikiem
zakoƒczy∏a si´ pierwsza tercja. Drugà lepiej rozpocz´li
przyjezdni, wychodzàc na prowadzenie w 27”. Ich radoÊç
nie trawa d∏ugo – w 28” za sprawà fenomenalnego ude-
rzenia Macieja Zanoberga, na tablicy znowu widnia∏ re-
mis (3:3). Màdra taktycznie gra gospodarzy, zaowocowa-
∏a bramkà na 4:3 zdobytà przez Mateusza Czerwa

po pi´knym strzale ze Êrodka pola karnego. Mimo korzyst-
nego wyniku SZS nie odda∏ inicjatywy, a wysoki pressing
poskutkowa∏ podwy˝szeniem prowadzenia w 38”, kiedy
udanym strza∏em z dystansu popisa∏ si´ Konrad Fac. Ostat-
nia tercja przynios∏a wysokà i agresywnà gr´ UKS Absol-
went Siedlec. W 49” bramkarz gospodarzy Marcin Czar-
kowski obroni∏ bardzo wa˝nego karnego. Na 30 sekund
przed koƒcem spotkania, goÊciom uda∏o si´ zdobyç bram-
k´ na 4:5 i takim wynikiem zakoƒczy∏o si´ starcie w Wie-
liszewie. Najlepszy zawodnik meczu, bramkarz SZS Wie-
liszew Marcin Czarnkowski, obroni∏ a˝ 43 strza∏y! Dzi´ki
zwyci´stwu SZS zrówna∏ si´ w tabeli z UKS B∏yskawica
Niechanowo – obie dru˝yny mia∏y po 18 punktów, tracàc 6
do lidera 1. ligi.

Kolejny mecz SZS Wieliszew rozegra∏ 23 stycznia tym
razem na wyjeêdzie, mierzàc si´ w Opalenicy z tamtejszà
dru˝ynà Spartan. Wygrana z dotychczasowym liderem li-
gi, da∏a Wieliszewianom du˝à pewnoÊç siebie, co znalaz∏o
potwierdzenie w 9”, kiedy wynik spotkania otworzy∏ Ma-
teusz Czerw. W 12” dzi´ki Êwietnemu zagraniu ¸ukasza
Wojciechowskiego po raz drugi na list´ strzelców wpisa∏
si´ Mateusz Czerw. Wynik pierwszej tercji na 3:0 ustano-
wi∏ technicznym strza∏em Daniel Dzwonkowski.W 29” dru-
giej tercji precyzyjnym strza∏em z dystansu popisa∏ si´ Ma-
riusz Chempiƒski, a jej dalsza cz´Êç nale˝a∏a do Macieja
Zanoberga, który strzelajàc kolejno w 29, 30 i 33 minucie
podwy˝szy∏ wynik na 7:0. Festiwal strzelecki kontynuowa-
li w trzeciej tercji Mateusza Czerw (40” i 54”), Maciej Mi-
recki (41”) i ¸ukasz Wojciechowski (51”). Gospodarze zdo-
∏ali odpowiedzieç tylko raz i mecz zakoƒczy∏ si´ wyni-
kiem 11:1 dla SZS. Najlepszym zawodnikiem spotkania
zosta∏ wybrany ¸ukasz Chojnacki. Maciej Zanoberg oraz
Mateusz Czerw awansowali na kolejno 4. i 5. miejsce
w punktacji kanadyjskiej, walczàc o tytu∏ najlepszego za-
wodnika 1 ligi.

nn Aleksander Mi´tek

W niedziel´ 23 stycznia 2022 w wieliszewskiej ha-
li sportowej rozegrany zosta∏ charytatywny Turniej
Pi∏ki Halowej o Puchar Wójta Gminy Wieliszew.
Do turnieju przystàpi∏o 8 dru˝yn. 
Mecze rozegrano z podzia∏em na dwie grupy. W grupie A za-
gra∏y dru˝yny Madziar Niepor´t,Auto-Wimar, FC Royal Wie-
liszew i Dinozaury. Z kolei w grupie B walczy∏y zespo∏y: Wiel-
kie Nieporozumienie, D´bowi Mocni, Ch∏opaki z Baraków i In-
cognito.W pó∏finale zmierzy∏y si´ dru˝yny Madziar Niepor´t
vs D´bowi Mocni 1:0 oraz Wielkie Nieporozumienie vs Au-
to-Wimar 2:1. Ostatecznie zatriumfowa∏ zespó∏ Wielkie Nie-
porozumienie, zwyci´˝ajàc w meczu z Madziarem Niepo-
r´t 4:2. Trzecie miejsce wywalczy∏a dru˝yna D´bowi Mocni.

Królem strzelców turnieju zosta∏ Mateusz Maƒk z dru˝yny
Madziar Niepor´t strzelajàc 6 bramek. Najlepszym bramka-
rzem okaza∏ si´ Patryk ˚emajtis z dru˝yny D´bowi Mocni.

Wpisowe na turniej od ka˝dej dru˝yny zosta∏o przekaza-
ne na rzecz Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy, dzi´ki
czemu do puszki WOÂP trafi∏o 1200 z∏. nn Patryk Buczny

ZZiimmoowwyy  ccrroossssiinngg  jjuu˝̋  1133  lluutteeggoo!!
JeÊli si´ zakochaç w sportowym stylu ̋ ycia, to tylko w naszej gminie. Ju˝
w przedwalentynkowà niedziel´ czeka nas mnóstwo pozytywnych
sportowych emocji. 13 lutego w Komornicy odb´dzie si´ pierwszy event
z cyklu Wieliszewski Crossing – Zima.
Zapraszamy tych starszych, jak i m∏odszych
do zapisywania si´ na wyÊcig biegowy tudzie˝
rowerowy. Dla najbardziej wprawionych jest
mo˝liwoÊç wystartowania w dwóch dyscypli-
nach. Na ka˝dego Êmia∏ka czekajà oczywiÊcie
medale, a dla tych najszybciej pokonujàcych
trasy (oko∏o 10 km biegiem, oko∏o 20 km ro-
werem) czekajà statuetki i nagrody.

Zapisy ju˝ ruszy∏y na stronie chronotex.pl,
warto si´ pospieszyç, bo liczba miejsc jest
ograniczona. Zapisy najm∏odszych ruszà kil-
ka dni przed imprezà, o czym organizatorzy
b´dà informowaç na profilach spo∏ecznoÊcio-
wych.

Wieliszewski Crossing to cykl imprez spor-
towych, które rozgrywajà si´ w kilku malow-
niczych miejscach Gminy Wieliszew podczas
wszystkich pór roku. Kolejna edycja – Wiosna
(10 kwietnia) poka˝e uczestnikom, jak pi´k-
nie przyroda budzi si´ do ˝ycia na krubiƒskich
∏àkach. 26 czerwca na Wieliszewskiej Trasie
Crossowej b´dzie mo˝na schroniç si´ w cie-
niu przed letnim upa∏em.A podczas edycji je-
siennej na terenie Wieliszewa dowiemy si´,
kto zdoby∏ najwi´cej punktów w ca∏ym cyklu
i kto b´dzie móg∏ si´ pochwaliç medalowymi
puzzlami z wszystkich imprez Wieliszewskie-
go Crossingu. nn Anna Szlendak

SZS Wieliszew 
u progu ekstraligi
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Zwyci´skie dru˝yny Wielkie Nieporozumienie (u góry) i Madziar Niepor´t (u dołu)
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