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relacja z Wieliszewskiego 
Crossingu – edycja Zima

PPii´́çç  jjeeddnnoosstteekk  OOcchhoottnniicczzeejj  SSttrraa˝̋yy  PPoo˝̋aarrnneejj,,  kkiillkkuuddzziieessii´́cciiuu  ssttrraa˝̋aakkóóww,,  
bblliisskkoo 113300  zzddaarrzzeeƒƒ  ii ddwwiiee  ddoobbyy  wwaallkkii  zzee  sskkuuttkkaammii  wweeeekkeennddoowweejj  wwiicchhuurryy..  
TTaakk  wwyyggllààddaa∏∏  wweeeekkeenndd  ww GGmmiinniiee  WWiieelliisszzeeww..  DDzzii´́kkii  pprraaccyy  ssttrraa˝̋aakkóóww  
oorraazz  wwssppaarrcciiuu  mmiieesszzkkaaƒƒccóóww  uuddaa∏∏oo  ssii´́  ppoommóócc  wwiieelluu  ppoottrrzzeebbuujjààccyymm..
Ju˝ przed weekendem IMGW wyda∏ ostrze˝enia przed sil-
nym wiatrem dla ca∏ej Polski. Obowiàzywa∏y alerty trzecie-
go i drugiego stopnia.W sobot´ pr´dkoÊç wiatru mog∏a si´-
gaç w porywach nawet 105 km/h. S∏u˝by ratunkowe by∏y
w gotowoÊci, a z∏owieszcze prognozy niestety sprawdzi∏y si´.

Telefon 112 by∏ dos∏ownie obl´˝ony, dlatego problemy
zg∏aszano bezpoÊrednio na numer telefonu Wójta Paw∏a
Kownackiego, koordynujàcego akcj´ kryzysowà w Gminie
Wieliszew, jak i poprzez wiadomoÊci w mediach spo∏eczno-
Êciowych. Zast´py wszystkich pi´ciu jednostek Ochotniczych
Stra˝y Po˝arnych w naszej gminie od rana reagowa∏y na zg∏o-
szenia mieszkaƒców.

W sobotnie popo∏udnie otworzyliÊmy tak˝e hal´ sporto-
wà przy ul. Modliƒskiej 65 w Wieliszewie dla wszystkich,
którzy potrzebowali pobraç wod´, skorzystaç z toalet, prysz-
niców. Kontakt z technikami PGE dawa∏ nadziej´, ˝e wraz
ze stra˝akami uda si´ naprawiç linie i przywróciç zasilanie.
Jednak ogrom zniszczeƒ i trwajàce trudne warunki atmos-
feryczne mocno pi´trzy∏y przeszkody w przywracaniu ener-
gii elektrycznej na obszarze gminy.

Skal´ problemów, z którymi s∏u˝by ratownicze musia∏y zma-
gaç si´ w weekend 19–20 lutego, obrazujà relacje druhów stra-
˝aków m.in. zamieszczane w mediach spo∏ecznoÊciowych:
• OSP Wieliszew – „26 zdarzeƒ, w tym 19 w sobot´ (ok. 12

godz. s∏u˝by), 7 w niedziel´ (ok. 10 godz.), g∏ówne dzia∏a-

nia to wycinka powalonych drzew spowodowanych podmu-
chami silnego i porywistego wiatru, jak równie˝ zadyspo-
nowanie do oderwanego poszycia dachu w domu jedno-
rodzinnym”.

• OSP Skrzeszew zadeklarowa∏o, ˝e w akcji uczestniczy∏o 16
stra˝aków, podczas 30 interwencji usuwali powalone drze-
wa z zatarasowanych dróg, budynków i linii energetycz-
nych.

• OSP Krubin – „2 zast´py i 11 druhów z naszej jednostki
walczy∏o od ponad 10 godzin ze skutkami wichury, jaka
przesz∏a nad powiatem. JesteÊmy w ciàg∏ej gotowoÊci i ro-
bimy wszystko byÊcie mogli czuç si´ bezpieczni”.

• OSP Janówek-Góra relacjonowa∏o, ˝e w sobot´ 19 lutego
mia∏o si´ odbyç roczne zebranie sprawozdawcze. W obli-
czu dramatu spowodowanego silnym wiatrem zosta∏o ono
odwo∏ane, a dwa weekendowe dni okaza∏y si´ bardzo pra-
cowite. Stra˝acy usuwali powalone drzewa na terenie ca-
∏ego powiatu oraz pomagali energetykom w pracach
nad przywróceniem pràdu w Górze i Janówku Pierwszym
(przywrócono go w niedziel´ ok. godz. 17.00). „Dzi´kuje-
my wszystkim za s∏odkoÊci i ciep∏e s∏owa, które otrzymy-
waliÊmy w trakcie akcji”.

• OSP Ka∏uszyn meldowa∏o w sobot´, ˝e s∏u˝b´ przez po-
nad 16 godzin prowadzi∏y 4 zast´py, zaÊ w niedziel´ bli-
sko 9 godzin dzia∏a∏y 2 zast´py. W pomoc wobec 55 zda-

rzeƒ ∏àcznie zaanga˝owanych by∏o 27 ratowników. Stra˝a-
cy zapewnili dost´p do wody pitnej do pobrania w kranie
w stra˝nicy. „Mo˝ecie czuç si´ spokojni, ju˝ prawie przy-
wróciliÊmy pe∏nà gotowoÊç bojowà!”
Dramatyczne zdarzenia w miniony weekend sta∏y si´ tak-

˝e okazjà do doÊwiadczenia wielkiego serca miejscowej spo-
∏ecznoÊci. Spracowanym ratownikom posi∏ki dostarczy∏y
miejscowe lokale gastronomiczne: Pizzeria Topolino i Piz-
zeria Soprano.

Nie zabrak∏o tak˝e wzajemnego wsparcia mieszkaƒców.
Na wieliszewskim forum FB pojawia∏y si´ propozycje pomo-
cy, np.: „Sàsiedzi, jeÊli ktoÊ potrzebuje np. na∏adowaç telefon,
umyç si´, zrobiç ciep∏y posi∏ek, ogrzaç si´. Mamy pràd w do-
mu. Mo˝emy pomóc. Âmia∏o pisaç”.Takie postawy budzà nie
tylko szacunek, ale i nadziej´, ˝e nawet trudne sytuacje da-
je si´ przetrwaç we wspólnocie i poczuciu solidarnoÊci.

Ze Êwietnà inicjatywà wystàpi∏o tak˝e Ko∏o Gospodyƒ
Wiejskich „Ka∏uszyƒskie Smaki” w Ka∏uszynie, które uru-
chomi∏o zbiórk´ na portalu zrzutka.pl dla naszych gminnych
stra˝aków. Choç jako gmina staramy si´ zapewniç im wszyst-
ko czego potrzebujà, aby dbaç o bezpieczeƒstwo i nieÊç po-
moc mieszkaƒcom, to ka˝da z∏otówka pomo˝e jeszcze lepiej
wype∏niaç zadania ratownicze.

Dzi´kujemy wszystkim zaanga˝owanym w pomoc i niwe-
lowanie skutków dzia∏ania ˝ywio∏u! nn ABB

Weekendowa 
walka z orkanem
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NNoowwee  zzaassaaddyy  pprrooggrraammuu  CCzzyyssttee
PPoowwiieettrrzzee  wweesszzłłyy  ww  ˝̋yycciiee..
UUłłaattwwiieenniiaa  ddllaa  nnaajjuubboo˝̋sszzyycchh
OOdd 2255  ssttyycczznniiaa
22002222  rr..  iissttnniieejjààccyy
kkaattaalloogg
wwnniioosskkooddaawwccóóww
rroozzsszzeerrzzyy∏∏  ssii´́
oo ttrrzzeecciiàà  ggrruupp´́
uupprraawwnniioonnyycchh
ddoo oottrrzzyymmaanniiaa  ddoottaaccjjii  ww PPrrooggrraammiiee..  
SSàà  ttoo  oossoobbyy,,  kkttóórryycchh  mmiieessii´́cczznnyy,,
uuddookkuummeennttoowwaannyy,,  ddoocchhóódd  nnaa jjeeddnneeggoo
cczz∏∏oonnkkaa  ww ggoossppooddaarrssttwwiiee
wwiieelloooossoobboowwyymm  nniiee  pprrzzeekkrraacczzaa 990000 zz∏∏
oorraazz  ww pprrzzyyppaaddkkuu  ggoossppooddaarrssttww
jjeeddnnoooossoobboowwyycchh 11226600 zz∏∏..  SSppee∏∏nniiaajjààcc  ttee
wwaarruunnkkii  bb´́ddzziiee  mmoo˝̋nnaa  oottrrzzyymmaaçç  nnaawweett
ddoo 9900%%..  zzwwrroottuu  ppoonniieessiioonnyycchh  kkoosszzttóóww..
MMaakkssyymmaallnniiaa  kkwwoottaa  ddoottaaccjjii
pprrzzeewwiiddzziiaannaa  ddllaa  tteejj  ggrruuppyy
ddooffiinnaannssoowwaanniiaa  ttoo 6699  ttyyss..  zz∏∏..

Wprowadzenie trzeciej cz´Êci programu „Czyste Powie-
trze” dla wnioskodawców uprawnionych do najwy˝szego
poziomu dofinansowania b´dzie przebiega∏o dwuetapowo.

RRoozzwwiiààzzaanniiaa  ddllaa  oossóóbb  oo nnaajjnnii˝̋sszzyycchh  
ddoocchhooddaacchh  pprrzzeewwiiddzziiaannee  nnaa 22002222  rr..  
–– eettaapp  ppiieerrwwsszzyy  –– oobboowwiiààzzuujjààccyy

Nabór wniosków do trzeciej cz´Êci programu zawiera na-
st´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);

• do kryterium dochodowego zamiennie w zale˝noÊci od sy-
tuacji wnioskodawcy uwzgl´dnia si´ – ustalone prawo
do otrzymywania zasi∏ku sta∏ego, zasi∏ku okresowego, za-
si∏ku rodzinnego lub specjalnego zasi∏ku opiekuƒczego;

• intensywnoÊç dofinansowania wynosi – do 90% kosztów
kwalifikowanych;

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

• maksymalna liczba wniosków o p∏atnoÊç, jakie mo˝e
przedstawiç wnioskodawca – do pi´ciu (a nie jak w po-
przednich dwóch wariantach podstawowym i podwy˝szo-
nym do trzech).

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

• 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.

DDooddaattkkoowwee  wwssppaarrcciiee  ddllaa  wwnniioosskkooddaawwccóóww  
–– eettaapp  ddrruuggii  –– bb´́ddzziiee  wwddrraa˝̋aannyy  ww pprrzzyysszzłłooÊÊccii

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.

Szczegó∏owe informacje sà zamieszczone na stronie progra-
mu Czyste Powietrze.gov.pl. nn Łukasz Ziemak

Nale˝y tak˝e odnotowaç, ˝e po sugestiach mieszkaƒców
radni Rady Gminy Wieliszew b´dà podczas sesji 24 lutego
br. finalizowaç mo˝liwoÊç łàczenia dwóch êródeł
dofinansowania przy wymianie pieca na ekologiczny.
Uchwała pozwoli na składanie wniosków o dotacj´
zarówno z Gminnego Programu Wymiany èródeł Ciepła,
jak i z ogólnopolskiego programu Czyste Powietrze.

Odszed∏ na wiecznà wart´ Przyjaciel Gminy Wieliszew, 

bardzo oddany koordynator 

udanej wspó∏pracy gminy 

z 32. Wieliszewskiego dywizjonu rakietowego 

Obrony Powietrznej
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Spoczywaj  w pokoju!

Rodzinie i najbli˝szym 

sk∏adamy 

wyrazy najg∏´bszego ˝alu

Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki 

i pracownicy Urz´du Gminy Wieliszew

kondolencje

♥♥ Mam na imi´ FRANEK. Urodziłem si´ z wadà gene-
tycznà zwanà zespołem Downa. Gdy miałem 6 mie-
si´cy zdiagnozowano u mnie padaczk´ – zespół We-
sta. Pomimo tego jestem pogodnym i silnym chłop-
cem, ale ˝eby rozwijaç si´, jak moi rówieÊnicy,
potrzebuj´ stałej rehabilitacji i opieki ró˝nych specja-
listów. Twój 1% mo˝e przyczyniç si´ do poprawy mojego rozwoju. Dzi´-
kuj´! Zapraszam do odwiedzenia mnie na FB: Franka Âwiat – czyli nie ta-
ki diabeł straszny.
1% dla Franka, Fundacja Avalon, KRS 0000270809, 
cel szczegółowy 14060 Kołecki

•••
♥♥ ANTONINA urodziła si´ 20.07.2016 jako skrajny wcze-

Êniak 25 t.c. z wagà 850g. Od dnia narodzin walczy,
najpierw o pierwszy samodzielny oddech, a do dziÊ
o ten wymarzony pierwszy krok. Ma zdiagnozowane
dzieci´ce pora˝enie mózgowe czterokoƒczynowe. Jest
intensywnie rehabilitowana, jednak jeszcze du˝o pra-
cy przed nià, a koszty sà ogromne. JeÊli mo˝esz, pomó˝ Antosi biegaç z ró-
wieÊnikami i przeka˝ swój 1%. 
Fundacja Dzieciom „Zdà˝yç z Pomocà”, KRS 000000037904, cel
szczegółowy 33666 Kalita Antonina

•••
♥♥ ELA choruje na młodzieƒcze idiopatyczne zapalenie sta-

wów. Przeka˝ swój 1% na leczenie Eli.
Fundacja Dzieciom „Zdà˝yç z Pomocà”,
KRS 000000037904, 
cel szczegółowy 28299 Snopkiewicz El˝bieta

•••
♥♥ Nazywam si´ MICHA¸. Mam upoÊledzenie umysłowe,

wad´ wymowy, problemy z koncentracjà. Chc´ byç ta-
ki sam jak inni chłopcy. Mo˝ecie mi w tym pomóc,
przekazujàc 1% swojego podatku. 
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Słoneczko” KRS 0000186434, cel szczegółowy: Mi-
chał Drubkowski 60/D

♥♥ KUBUÂ, obecnie uczeƒ SP2 w Wieliszewie, dostał bar-
dzo słodki prezent na swoje drugie urodziny, a miano-
wicie cukrzyc´ typ I. Je˝eli macie ochot´ przekazaç 1%
podatku właÊnie na pomoc i ochron´ zdrowia Kubusia,
to serdecznie dzi´kuj´.
Fundacja Dzieciom „Zdà˝yç z Pomocà”,
KRS 000000037904, cel szczegółowy 27868 Lange Jakub

•••
♥♥ Nazywam si´ DOMINIK PROÂNIAK. Mieszkam w na-

szej gminie nieprzerwanie od 2005 roku, w Olszewni-
cy Starej. Od urodzenia choruj´ na mózgowe pora˝e-
nie dzieci´ce. Mam stałe orzeczenie o znacznym stop-
niu niepełnosprawnoÊci w zakresie ruchowym oraz
neurologicznym. Na co dzieƒ poruszam si´ na wózku
inwalidzkim, który niedawno zmodernizowałem m.in. właÊnie dzi´ki wspar-
ciu z 1% podatku. ˚ycie z chorobà to tak˝e wiele innych wydatków. Re-
gularny dojazd do Warszawy na rehabilitacj´, która stanowi właÊciwie je-
dynà szans´ na popraw´ mojej sprawnoÊci i jakoÊci codziennego funkcjo-
nowania. Zakup leków, opłacenie samej rehabilitacji generuje ciàgłe koszty.
Dzi´kuj´ za wsparcie! 
Fundacja Avalon, KRS 0000270809, 
cel szczegółowy 5719 ProÊniak

♥♥ LEA chciałaby spełniç marzenie o samodzielnoÊci, o sa-
modzielnym chodzeniu i o tym, ˝e kiedyÊ zacznie mó-
wiç. Przy niepełnosprawnoÊci sprz´˝onej, jakà ma Lea,
z racji przebytych dwóch udarów niedokrwiennych
w obu półkulach mózgu, potrzebna jest wielopłaszczy-
znowa terapia i współpraca z wieloma specjalistami.
Obecnie całe leczenie, wszystkie terapie i turnusy rehabilitacyjne odbywa-
jà si´ w gabinetach prywatnych, tylko tam dost´pna jest terapia dostoso-
wana do potrzeb Lei. Dzi´kuj´!
Fundacja Dzieciom „Zdà˝yç z Pomocà”, KRS 000000037904, 
cel szczegółowy 30473 Łuszcz Lea

♥♥ Twój 1% podatku mo˝e pomóc GABRYSI pokonaç
SMA1– rdzeniowy zanik mi´Êni typu 1! Ratunkiem jest
tylko kosztowna terapia genowa, dzi´kujemy za wspar-
cie!
Fundacja Siepomaga, KRS 0000396361, cel szczegó-
łowy 0158014 Gabrysia Dorocka

•••
♥♥ Nasza córka ma na imi´ GABRYSIA. 

Prosimy o 1 % podatku dla Gabrysi.
Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespo-
łem Downa „Bardziej kochani”: KRS 0000032355 cel
szczegółowy: Gabriela Kownacka 198/2013 

•••
♥♥ Ochotnicze Stra˝e Po˝arne z Gminy Wieliszew zwracajà si´ do miesz-

kaƒców Gminy i sympatyków o przekazanie 1% podatku na rzecz naszych
jednostek. 
Zwiàzek Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych Rzeczypospolitej Polskiej,
KRS 0000116212, cel szczegółowy – nazwa i adres wybranej jednostki

Mo˝na sobie wyobraziç, ˝e przeci´tna rodzina zamiesz-
kujàca w Gminie Wieliszew przekazuje do gminnego
bud˝etu z podatku PIT ok. 5 400 z∏otych.To w∏aÊnie ta
kwota pozwala na realizacj´ coraz wi´kszej liczby za-
daƒ. Z podatków finansujemy m.in.: opiek´ dla dzie-
ci, dzia∏ania edukacyjne, komunikacj´ gminnà, opie-
k´ spo∏ecznà oraz tak po˝àdane przez mieszkaƒców in-
westycje.

Gmina Wieliszew rozwija si´ niezwykle dynamicznie,
z roku na rok jest nas coraz wi´cej. Ârednio co roku przy-
bywa w naszej gminie ponad 1000 mieszkaƒców.
Wzrost liczby mieszkaƒców oznacza tak˝e coraz wi´k-

sze oczekiwania inwestycyjne, rosnà wyzwania, przed ja-
kimi staje Gmina Wieliszew. Trzeba sobie zdaç spraw´
z tego, ˝e nie uda si´ tych potrzeb zaspokoiç ani podej-
mowaç wymagajàcych przedsi´wzi´ç bez realnego
udzia∏u mieszkaƒców. Ârodki z PIT-ów zostanà w Gmi-
nie Wieliszew, jeÊli w rocznym rozliczeniu w polu „miej-
sce zamieszkania” wybiorà Paƒstwo pozycj´ „Gmina
Wieliszew”. Meldunek w gminie nie jest konieczny.Wy-
starczy deklaracja, ˝e jest si´ jej mieszkaƒcem.

Wska˝ Gmin´ Wieliszew jako miejsce zamieszkania
w rocznej deklaracji PIT!
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JJaakk  oobbsszzeerrnniiee  ooppiissyywwaalliiÊÊmmyy  ww ppoopprrzzeeddnniimm  nnuummeerrzzee  GGaazzeettyy
WWiieelliisszzeewwsskkiieejj  bblliisskkoo  ppoo∏∏ooww´́  wwpp∏∏yywwóóww  ddoo bbuudd˝̋eettuu  ggmmiinnyy  ((5544  mmllnn  zz∏∏))
ssttaannoowwiiàà  ppooddaattkkii  oodd nniieerruucchhoommooÊÊccii  oorraazz  ppooddaattkkii  ddoocchhooddoowwee..
OOzznnaacczzaa  ttoo,,  ˝̋ee  iimm  wwii´́kksszzee  bb´́ddàà  wwpp∏∏yywwyy  zz ppooddaattkkuu  PPIITT  oodd oossóóbb
ffiizzyycczznnyycchh  oorraazz  ppooddaattkkuu  CCIITT  oodd pprrzzeeddssii´́bbiioorrccóóww,,  ttyymm  wwii´́cceejj
ppiieennii´́ddzzyy  mmoo˝̋ee  zzoossttaaçç  pprrzzeezznnaacczzoonnyycchh  nnaa oocczzeekkiiwwaannee  pprrzzeezz
mmiieesszzkkaaƒƒccóóww  iinnwweessttyyccjjee  ii ddzziiaa∏∏aanniiaa..  

gazetawwiieelliisszzeewwsskkaa
WWyyddaawwccaa  ––  UUrrzzààdd  GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww,,  

uull..  KK..KK..  BBaacczzyyƒƒsskkiieeggoo  11,,  0055--113355  WWiieelliisszzeeww,,  tteell..  ((2222))  778822  2266  3322  
••  RReeddaakkttoorr  nnaacczzeellnnaa  AAggnniieesszzkkaa  BBrrzzeezziiƒƒsskkaa--BBrraaƒƒsskkaa
••  Redakcja: Ma∏gorzata Jendryczka, Piotr Klejment, 

Ernest Mozol, Anna Szlendak • Korekta: Anna Jagie∏∏o • Druk – Agora S.A.
ISSN 1898–3251 

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania

•••••• 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

Z gł´bokim ˝alem 
zawiadamiamy, 

˝e dnia 6 lutego 2022 roku 
zmarła nasza kole˝anka 

Monika 
Michrowska

Wyrazy ˝alu i współczucia 
RRooddzziinniiee  ii  BBlliisskkiimm  

składajà
Dyrektor oraz wszyscy pracownicy 

Przedszkola Samorzàdowego 
w Skrzeszewie

„...nie umiera ten, 
kto trwa
w pami´ci
˝ywych...”

Mieszkasz na terenie
Gminy Wieliszew?
Opłacaj tu podatki

PPrrzzeekkaa˝̋  nnaamm  sswwóójj  11%%  ppooddaattkkuu
Pami´taj aby w formularzu PIT wyraziç zgod´ na przekazanie swoich danych OPP

Zainteresowanych zamieszczeniem ogłoszenia w kolejnym wydaniu
Gazety Wieliszewskiej z proÊbà o przekazanie 1% podatku
zapraszamy do kontaktu z redakcjà pod adresem 
e-mailowym: promocja@wieliszew.pl



W Êrod´ 2 lutego 2022 w sali im. Klenczona w kilkunasto-
osobowym gronie odby∏a si´ dyskusja nad ponownie wy-
∏o˝onym do publicznego wglàdu projektem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla cz´Êci wsi Gó-
ra (obr´b PAN) w rejonie ul. Rzecznej.

Podczas dyskusji zaprezentowano zaktualizowany projekt
planu oraz omówiono uwagi zg∏oszone przez mieszkaƒców
po pierwszym wy∏o˝eniu, które zosta∏y przyj´te w ca∏oÊci
przez Wójta Gminy Wieliszew. Mieszkaƒcy skorzystali z mo˝-
liwoÊci zapoznania si´ z rozwiàzaniami planistycznymi ∏àczà-
cymi ich potrzeby oraz dawne uwarunkowania tego terenu.

Przypominamy, ˝e projekt miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wy∏o˝ony jest do publicznego
wglàdu do 25 lutego 2022 w siedzibie Urz´du Gminy Wie-
liszew oraz na stronie www.bip.wieliszew.pl w zak∏adce
„Obwieszczenia Wójta”.

Osoby zainteresowane mogà wnosiç uwagi dotyczàce pro-
jektu tego planu w nieprzekraczalnym terminie do 15 mar-
ca 2022.

nn Monika Smoliƒska
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Wspólne planowanie
przestrzeni

Porozumienie o współpracy
na rzecz efektywnej
gospodarki odpadami

OOssttaattnniimmii  cczzaassyy  mmoo˝̋nnaa  ooddnniieeÊÊçç
wwrraa˝̋eenniiee,,  ˝̋ee  mmeeddiiaa  ssppoo∏∏eecczznnooÊÊcciioowwee
ssttaa∏∏yy  ssii´́  nnaajjwwaa˝̋nniieejjsszzàà  pprrzzeessttrrzzeenniiàà
wwpp∏∏yywwuu  nnaa  llookkaallnnàà  rrzzeecczzyywwiissttooÊÊçç..
WWaarrttoo  jjeeddnnaakk  uuÊÊwwiiaaddoommiiçç  ssoobbiiee,,  ˝̋ee
ppoollsskkiiee  pprraawwoo  ww zzaakkrreessiiee  ppllaannoowwaanniiaa
pprrzzeessttrrzzeennnneeggoo  pprrzzeewwiidduujjee  wwaa˝̋nnyy
wwkk∏∏aadd  gg∏∏oossuu  mmiieesszzkkaaƒƒccóóww
ww pprroocceedduurrzzee  uussttaallaanniiaa  ∏∏aadduu
pprrzzeessttrrzzeennnneeggoo..  NNiiee  bbeezz  pprrzzyycczzyynnyy
oorrggaanniizzoowwaannee  ssàà  ssppoottkkaanniiaa  ww ffoorrmmiiee
ddyysskkuussjjii  ppuubblliicczznnyycchh,,  oo kkttóórryycchh  WWóójjtt
GGmmiinnyy  iinnffoorrmmuujjee  ww oogg∏∏oosszzeenniiaacchh,,  aabbyy
kkaa˝̋ddyy  zzaaiinntteerreessoowwaannyy  mmóógg∏∏  zzgg∏∏oossiiçç
sswwoojjee  uuwwaaggii  ddoo pprroojjeekkttuu  ppllaannuu
zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa  ddllaa  ddaanneeggoo  oobbsszzaarruu..  

UUssppoołłeecczznniieenniiee  pprroocceedduurryy  ppllaanniissttyycczznneejj
W∏àczenie obywateli w proces podejmowania decyzji, a w szcze-
gólnoÊci zaanga˝owanie mieszkaƒców przy przygotowywaniu
SUiKZP (Studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego) i MPZP (Miejscowego Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego), jest szczególnie po˝àdane.

Damurski (2011) okreÊla komunikacj´ spo∏ecznà w gospo-
darce przestrzennej jako proces porozumiewania si´ ze wszyst-

kimi osobami, grupami, instytucjami i organizacjami biorà-
cymi udzia∏ w przedsi´wzi´ciach przestrzennych lub zainte-
resowanych ich skutkami. Potrzeba dialogu wynika z inte-
gracji ró˝nych praw jednostek oraz koniecznoÊci s∏u˝enia in-
teresowi ogó∏u. Partycypacja spo∏eczna oznacza proces,
w którym zarówno w∏adza samorzàdowa, jak i mieszkaƒcy
wspó∏dzia∏ajà w przygotowywaniu planów, realizowaniu okre-
Êlonej polityki, a tak˝e podejmowaniu decyzji. K∏opotliwy
do osiàgni´cia by∏ wysoki stopieƒ zgodnoÊci celów ∏àcznie z za-
anga˝owaniem uczestników. Niski stopieƒ zgodnoÊci celów pro-
wadzi∏ do konfliktów przestrzennych, lokalnych protestów
i równoznaczny by∏ z brakiem partycypacji.

Proces partycypacji jest wa˝ny w przypadku nast´pujàcych
dzia∏aƒ planistycznych: kontrowersyjnych inwestycji, propo-
nowania rozwiàzaƒ wp∏ywajàcych na dotychczasowy tryb ̋ y-
cia spo∏eczeƒstwa, realizacji przedsi´wzi´ç wymagajàcych ak-
tywnego wsparcia mieszkaƒców, inwestycji ingerujàcej w te-
ren stanowiàcy w∏asnoÊç prywatnà.

Spo∏ecznoÊç lokalna jest informowana od poczàtku o pro-
cesie uchwalania dokumentów planistycznych, mo˝e aktyw-
nie uczestniczyç w zespo∏ach opracowujàcych je i na ka˝dym
etapie prac zg∏aszaç uwagi, które sà rozpatrywane przez sa-
morzàd gminny. Ewentualne odrzucenie propozycji jest rze-
czowo argumentowane. Udzia∏ spo∏eczeƒstwa s∏u˝y jego ak-
tywizacji i wzmocnieniu poczucia odpowiedzialnoÊci za po-
dejmowane decyzje.* 
* S∏awomira Hajduk, Partycypacja spo∏eczna w zarzàdzaniu przestrzen-

nym w kontekÊcie planistycznym, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Bia∏ostockiej, Bia∏ystok 2021, s. 61

PPii´́kknnyy  wwiieekk

TTrrzzyy  ssaammoorrzzààddyy  –– NNaassiieellsskk,,  WWiieelliisszzeeww
ii SSeerroocckk  ppooddppiissaa∏∏yy  ppoorroozzuummiieenniiee
oo wwssppóó∏∏pprraaccyy  nnaa rrzzeecczz  bbuuddoowwyy
iinnssttaallaaccjjii  ddoo pprrzzeettwwaarrzzaanniiaa
bbiiooooddppaaddóóww..  GGmmiinnyy  bb´́ddàà
ppooddeejjmmoowwaa∏∏yy  ddzziiaa∏∏aanniiaa,,  aabbyy  wwssppóóllnniiee
ppoozzyysskkiiwwaaçç  ffuunndduusszzee  nniieezzbb´́ddnnee
ddoo zzrreeaalliizzoowwaanniiaa  iinnwweessttyyccjjii..

1 lutego 2022 zosta∏a sformalizowana wspó∏praca Gminy
Nasielsk z Gminà Wieliszew oraz Gminà Serock w zakre-
sie wypracowania optymalnego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi. Podpisanie porozumienia mi´dzy
wymienionymi Gminami jest zwieƒczeniem prac zespo∏u

oraz przygotowanej z udzia∏em Nasielskiego Budownictwa
Mieszkaniowego Sp. z o.o. koncepcji dotyczàcej mo˝liwo-
Êci zagospodarowania terenu Mi´dzygminnego Sk∏adowi-
ska Odpadów w Jaskó∏owie na cele budowy instalacji
do przetwarzania bioodpadów.

Na bazie zawartego porozumienia samorzàdy b´dà
wspó∏pracowa∏y w zakresie m.in. wspólnych dzia∏aƒ
zwiàzanych z przygotowaniem i obs∏ugà planowanych
do realizacji przedsi´wzi´ç. Celem dzia∏aƒ jest zbudowa-
nie efektywnego systemu gospodarki odpadami, poszu-
kiwania êróde∏ finansowania przysz∏ych inwestycji, a tak-
˝e przekazywania sobie dotacji celowych lub pomocy fi-
nansowej, przeznaczonej na realizacj´ opracowaƒ,
materia∏ów i robót niezb´dnych w prowadzonym proce-
sie decyzyjnym.

nn MJ

RRóówwnnaanniiee  nnaawwiieerrzzcchhnnii
Jak co roku planujemy dzia∏ania zwiàzane z naprawà nawierzchni gruntowych i asfaltowych. Spo-
Êród 71 km dróg gruntowych i 91 km dróg asfaltowych, które znajdujà si´ na terenie Gminy Wieli-
szew, w pierwszej kolejnoÊci zostanà naprawione drogi w g∏ównych ciàgach komunikacyjnych.

Ju˝ teraz mieszkaƒcy zg∏aszajà ubytki w nawierzchni i pro-
szà o mo˝liwoÊç naprawy. Te zg∏oszenia oraz cotygodnio-
we objazdy gminy umo˝liwiajà ustalenie harmonogramu
remontów dróg. Ci´˝ki sprz´t firmy Tombud, wykonawcy
napraw, zacznie prace, gdy tylko pozwolà na to warunki
atmosferyczne.

KKiieeddyy  nnaajjlleeppiieejj  pprroowwaaddzziiçç  rreemmoonnttyy??
Ciàg∏e opady deszczu, Êniegu i zalegajàca woda uniemo˝-
liwiajà wykonanie jakichkolwiek prac na grzàskim tere-

nie. Rozpoczynanie dzia∏aƒ w takich warunkach mog∏oby
prowadziç do dalszej degradacji nawierzchni. Jednym s∏o-
wem, to, co teraz by∏oby wyrównane za kilka dni po opa-
dach deszczu lub Êniegu mog∏oby byç jeszcze bardziej
uszkodzone. Kiedy poprawià si´ warunki atmosferyczne
w pierwszej kolejnoÊci prowadzone b´dà prace w g∏ównych
ciàgach komunikacyjnych, a potem na drogach wewn´trz-
nych.W zwiàzku ze zmieniajàcà si´ aurà, a co za tym idzie
zmieniajàcym si´ stanem poszczególnych dróg, harmono-
gram prac zmienia si´ z tygodnia na tydzieƒ. O rozpocz´-
ciu prac na danych odcinkach b´dziemy Paƒstwa informo-
waç na bie˝àco.

DDllaacczzeeggoo  ww ddrrooggaacchh  rroobbiiàà  ssii´́  ddzziiuurryy??
Przyczyn jest kilka. Pierwszà z nich jest po prostu zu˝y-
cie materia∏u. Ci´˝kie pojazdy niszczà asfalt, a ka˝da – na-
wet najmniejsza – zmiana w jezdni pog∏´bia jej korozj´.
Innà przyczyna jest pogoda – szczególnie ta, która towa-
rzyszy nam obecnie w kraju. Lekka zima, temperatury oscy-
lujàce lekko na plusie, potem lekko na minusie doprowa-
dzajà do niszczenia nawierzchni. Zalegajàca woda wsià-
ka w jezdni´, powodujàc jej mikrop´kni´cia. ¸atwo sobie
wyobraziç, co si´ dzieje, kiedy taki stan trwa kilka mie-
si´cy.

nn AS

Dwie mieszkanki naszej gminy Êwi´towa∏y z nami
uroczyÊcie swoje urodziny: Pani Zofia z Olszewni-
cy Starej – 100 lat oraz Pani Mieczys∏awa z Micha-
∏owa-Reginowa – 93 lata. Z tej okazji Jubilatki od-
wiedzi∏ Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki, któ-
ry wr´czy∏ Paniom listy gratulacyjne, kwiaty oraz
drobne upominki. 
Serdecznie gratulujemy tak pi´knego jubileuszu i jeszcze
raz ̋ yczymy Paniom pogody ducha i wytrwa∏oÊci na nast´p-
ne lata, a zarazem bardzo dzi´kujemy rodzinie za tak mi-
∏e przyj´cie oraz za trosk´ i opiek´, jakà otoczone sà jubi-
latki. nn WD

PPllaann  mmiieejjssccoowwyy  ddllaa  cczz´́ÊÊccii  wwssii  GGóórraa  ((oobbrr´́bb  PPAANN))

UUWWAAGGAA!!  ZZMMIIAANNYY  WW  OORRGGAANNIIZZAACCJJII  RRUUCCHHUU  DDRROOGGOOWWEEGGOO  NNAA  UULLIICCYY  PPOOLLNNEEJJ  WW  WWIIEELLIISSZZEEWWIIEE

Od wtorku
22 lutego 2022
wprowadzono czasowà
organizacj´ ruchu
na ul. Polnej
w Wieliszewie w zwiàzku
z rozbudowà drogi 
– zakaz wjazdu
w ul. Polnà za wyjàtkiem
pojazdów budowy
i dojazdów do posesji.
Za utrudnienia
przepraszamy.

Tylko ze „Stowarzyszeniem Sàsiedzkiem” 
z Janówka Pierwszego prze˝yjesz niezapomnianà

przygod´ na imprezie turystycznej

BEZ NOCNYCH PRZEJAZDÓW • WY˚YWIENIE HB 
• WSZYSTKO W CENIE • TERMIN 20.06–25.06.2022 

• CENA 2330 PLN • LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA
Płatne przelewem lub gotówkà: 1. rata wpłaty do 20 marca br. – kwota

530 PLN; 2. rata wpłaty do 20 kwietnia br. – kwota 900 PLN; 
3. rata wpłaty do 20 maja br. – kwota 900 PLN

WIEDE¡ –
– MORAWY 

w 6 DNI

ORGANIZATOR: Api Travel Sp. z o.o. Biuro Podró˝y
ul. Szaserów 50 lok. 2, 04-306 Warszawa, Tel. 22 621 27 24, 505 052 272,
www.apitravel.pl  e-mail:  biuro@apitravel.pl

ORGANIZATOR GRUPY: MAREK BABECKI tel. 606 30 70 63

szczegółowy plan wycieczki 
oraz dodatkowe informacje 
na stronie:
www.janowekpierwszy.blogspot.com 

Wiedeƒ

Mamy zim´, wi´c na szeroki front robót nale˝y po-
czekaç wraz z nadejÊciem lepszej pogody. Prace w za-
kresie inwestycji dziejà si´ jednak nieprzerwanie. 

Trwa nadal budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze oto-
czenia Urz´du Gminy Wieliszew przy ul. K.K. Baczyƒskie-
go i Al. SolidarnoÊci. Planowany termin zakoƒczenia robót
to koniec kwietnia br.

W toku sà prace zwiàzane z budowà chodnika na ul. D∏u-
giej i ul.Wiejskiej w Olszewnicy Starej oraz po∏o˝eniem kost-
ki w dalszej cz´Êci ul. Ogrodowej w Micha∏owie Reginowie.

W zwiàzku z budowà ul. Polnej w Wieliszewie na odcin-
ku od ulicy KoÊcielnej do ul. Mi∏ej wprowadzono czasowà
organizacj´ ruchu – zakaz wjazdu w ulic´ Polnà za wyjàt-
kiem pojazdów budowy i dojazdów do posesji (mapka u do∏u
z prawej strony).

CCoo  ww  iinnwweessttyyccjjaacchh??

Budowa kanalizacji sanitarnej

Odbiór oÊwietlenia na ulicach Łajsk

Poło˝enie kostki
ul. Ogrodowa w Michałowie Reginowie

28 stycznia 2022 odby∏ si´ odbiór koƒcowy zadania inwe-
stycyjnego oÊwietlenia drogowego. S∏upy oÊwietleniowe po-
jawi∏y si´ w ¸ajskach na ul. Sadowej, ul.Wierzbowej, ul. Kon-
waliowej, ul. Paderewskiego. Na ul. Brzozowej zamontowa-
no wolnostojàcà lamp´ typu SOLAR. Prace wykona∏a firma
Zak∏ad Instalacji Elektrycznych „LUMEN” z Legionowa.

W styczniu równie˝ rozpocz´∏y si´ prace wykoƒczeniowe
na pierwszym pi´trze nowego skrzyd∏a szko∏y podstawowej
w Janówku Pierwszym. Umowna wartoÊç prac wynosi 750
tys. z∏ brutto i ich zakoƒczenie planowane jest na poczàtek
kwietnia br. nn RIN

Prace wykoƒczeniowe w szkołe podstawowej w Janówku Pierwszym

Dokument podpisali: Wójt Gminy Wieliszew Paweł Kownacki, Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski.
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DDzziieeƒƒ  BBeezzppiieecczznneeggoo
IInntteerrnneettuu  
16 lutego z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu
uczniowie klas siódmych Szko∏y Podstawowej im.
Kornela Makuszyƒskiego w Skrzeszewie oraz Szko-
∏y Podstawowej nr 1 im. Tadeusza KoÊciuszki w Wie-
liszewie wzi´li udzia∏ w spotkaniu zdalnym zorga-
nizowanym przez nadkom. Rafa∏a Lewandowskie-
go z Zak∏adu S∏u˝by Kryminalnej Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie. 

Zaproszeni prelegenci: m∏. asp. Agata Halicka z Komendy
Powiatowej Policji w Legionowie, nadkom. Rafa∏ Lewandow-
ski z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz przed-
stawiciele portali internetowych: Mariusz Tokarski z Alle-
gro S.A., Wojciech Kiszka z OLX, Przemys∏aw Por´ba z IN-
POST, Jakub Saba∏a z BLIK omawiali zagro˝enia wynikajàce
z korzystania z Internetu oraz ogólne zasady bezpieczeƒstwa
w sieci.

Uczniowie poznali zasady, jakimi nale˝y kierowaç si´, ko-
rzystajàc z Internetu. Zrozumieli, ˝e nale˝y byç ostro˝nym,
zawierajàc znajomoÊci w sieci. Dowiedzieli si´, ˝e publiczne
obra˝anie innych ludzi to przest´pstwo, a wszystko to, co jest
wrzucone do Internetu – pozostaje w nim na zawsze. UÊwia-
domili sobie, ˝e anonimowoÊç w sieci nie istnieje. Prelegen-
ci wielokrotnie podkreÊlali, by nie klikaç w podejrzane lin-
ki, nie wrzucaç skanów dokumentów, nie podawaç ˝adnych
danych, u˝ywaç bezpiecznych hase∏ i regularnie aktualizo-
waç system operacyjny oraz program antywirusowy. Zapozna-
li uczniów z zasadami bezpiecznych zakupów w sieci.

Mamy nadziej´, ˝e dzi´ki spotkaniu i innym dzia∏aniom
podejmowanym przez nasze szko∏y uczniowie b´dà odpowie-
dzialnie korzystaç z Internetu.

nn Lidia Lewandowska

Od 1 wrzeÊnia 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 2
im. Jana Paw∏a II w Wieliszewie planowane jest
utworzenie IV klasy sportowej, w której odbywaç
si´ b´dzie szkolenie sportowe z zakresu pi∏ki
no˝nej.
Zapraszamy zatem wszystkie ch´tne dzieci do wstàpienia
w nasze szeregi, gdzie zapewnimy im mo˝liwoÊç rozwoju swo-
ich zainteresowaƒ sportowych. Pe∏nà informacj´ znajdà Paƒ-
stwo na stronie internetowej Szko∏y Podstawowej nr 2 im.
Jana Paw∏a II w Wieliszewie. Zapisy trwajà do 22 marca,
a ju˝ 24 marca 2022 roku od godz. 16.00 przeprowadzona zo-
stanie próba sprawnoÊciowa dla kandydatów.

nn Patryk Buczny

NNaabbóórr  ddoo  kkllaass  ssppoorrttoowwyycchh
ww  SSPP  nnrr 22  ww WWiieelliisszzeewwiiee

ZZaassaaddyy  rreekkrruuttaaccjjii  ddoo  ggmmiinnnnyycchh
ppllaaccóówweekk  ooÊÊwwiiaattoowwyycchh  nnaa  rrookk
sszzkkoollnnyy  22002222//22002233
WW ÊÊrroodd´́ 99  mmaarrccaa 22002222  rruusszzaa  rreekkrruuttaaccjjaa  ddoo pprrzzeeddsszzkkoollii  ii ooddddzziiaa∏∏óóww  pprrzzeeddsszzkkoollnnyycchh
ww sszzkkoo∏∏aacchh  ppooddssttaawwoowwyycchh  pprroowwaaddzzoonnyycchh  pprrzzeezz  GGmmiinn´́  WWiieelliisszzeeww  nnaa rrookk
sszzkkoollnnyy 22002222//22002233..  TTeerrmmiinnyy,,  ww kkttóórryycchh  bb´́ddzziiee  pprrzzeepprroowwaaddzzoonnee  ppoosstt´́ppoowwaanniiee
rreekkrruuttaaccyyjjnnee  ookkrreeÊÊllaa  hhaarrmmoonnooggrraamm  ssttaannoowwiiààccyy  zzaa∏∏ààcczznniikk  ddoo zzaarrzzààddzzeenniiaa  nnrr 1100//22002222
WWóójjttaa  GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww  zz ddnniiaa 2277  ssttyycczznniiaa 22002222  rr..  IInntteerrnneettoowwyy  ssyysstteemm  rreekkrruuttaaccjjii
ddoosstt´́ppnnyy  bb´́ddzziiee  ppoodd aaddrreesseemm  hhttttppss::////wwiieelliisszzeeww..rreekkrruuttaaccjjee..eedduu..ppll//
Informacja o wolnych miejscach w przedszkolach prowa-
dzonych przez Gmin´ Wieliszew zostanie udost´pniona
8 marca 2022 do godz. 12.00 na stronie: www.edukacja.wie-
liszew.pl 
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od poczàtku
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziec-
ko koƒczy 3 lata, do koƒca roku szkolnego w roku kalen-
darzowym, w którym dziecko koƒczy 7 lat. Wychowanie
przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddzia-
∏ach przedszkolnych w szko∏ach podstawowych oraz innych
formach wychowania przedszkolnego. Dzieci szeÊcioletnie
(urodzone w 2016 roku) obowiàzane sà odbyç roczne przy-
gotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przed-
szkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub in-
nej formie wychowania przedszkolnego. Obowiàzek ten
rozpoczyna si´ z poczàtkiem roku szkolnego w roku ka-
lendarzowym, w którym dziecko koƒczy 6 lat. Dziecko sze-
Êcioletnie, na wniosek rodziców, mo˝e rozpoczàç nauk´
w klasie I szko∏y podstawowej. Dzieci z odroczonym obo-
wiàzkiem szkolnym kontynuujà przygotowanie przedszkol-
ne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole pod-
stawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
Dzieci pi´cioletnie (urodzone w 2017), dzieci czteroletnie
(urodzone w 2018) oraz dzieci trzyletnie (urodzone
w 2019) majà ustawowe prawo do korzystania z wychowa-
nia przedszkolnego.W sytuacji nieprzyj´cia dziecka w po-
st´powaniu rekrutacyjnym do ˝adnego z przedszkoli/od-
dzia∏ów przedszkolnych wskazanych we wniosku, Wójt
Gminy wska˝e rodzicom inne przedszkole lub oddzia∏
przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie
dziecko.

ZZAASSAADDYY  PPRROOWWAADDZZEENNIIAA  PPOOSSTT¢¢PPOOWWAANNIIAA  
RREEKKRRUUTTAACCYYJJNNEEGGOO

Zasady prowadzenia post´powania rekrutacyjnego do sa-
morzàdowych przedszkoli i oddzia∏ów przedszkolnych
w szko∏ach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 zosta-
∏y przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grud-
nia 2016 r. Prawo oÊwiatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082
z póên. zm.).
1.  Wniosek o przyj´cie do przedszkola lub oddzia∏u przed-

szkolnego w szkole podstawowej mo˝na z∏o˝yç wy∏àcz-
nie w terminie wynikajàcym z harmonogramu. Data
i godzina z∏o˝enia wniosku w przedszkolu/szkole nie
majà wp∏ywu na kolejnoÊç przyj´ç dzieci.

2.  Zgodnie z uchwa∏à nr XXXIII/288/2017 Rady Gminy
Wieliszew z dnia 24 marca 2017 r. wniosek o przyj´-
cie mo˝na sk∏adaç do wybranych przedszkoli/szkó∏, któ-
re prowadzà post´powanie rekrutacyjne dla dzieci
w okreÊlonym wieku.

33..  IInnffoorrmmaaccjjee  ooggóóllnnee
• W post´powaniu rekrutacyjnym biorà udzia∏ dzieci za-

mieszka∏e na terenie gminy Wieliszew:
– dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2016–2019)
oraz
– dzieci, którym odroczono obowiàzek szkolny.

• Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszka∏ych poza
Gminà Wieliszew mogà ubiegaç si´ o przyj´cie dziecka
w post´powaniu uzupe∏niajàcym, je˝eli przedszko-
le/szko∏a b´dà dysponowa∏y wolnymi miejscami.

• Dzieci urodzone w 2020 nie borà udzia∏u w rekrutacji.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w 2020
mogà ubiegaç si´ o przyj´cie do przedszkola dopiero
po ukoƒczeniu przez dziecko 2,5 lat – w szczególnie uza-
sadnionych przypadkach i pod warunkiem dysponowa-
nia przez przedszkole wolnymi miejscami.

• Post´powanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyj-
na powo∏ana przez dyrektora przedszkola/szko∏y podsta-
wowej.

• Post´powanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach
okreÊlonych w harmonogramie.

• Przydzia∏ dzieci do w∏aÊciwych oddzia∏ów nastàpi po za-
koƒczeniu post´powania rekrutacyjnego. Organizacja od-
dzia∏ów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mie-
szanych) uzale˝niona jest od liczby i wieku dzieci kon-
tynuujàcych edukacj´ przedszkolnà i przyj´tych
w rekrutacji. Organizacj´ oddzia∏ów przedszkolnych usta-
la dyrektor przedszkola/szko∏y.

44..  KKoonnttyynnuuaaccjjaa  wwyycchhoowwaanniiaa  pprrzzeeddsszzkkoollnneeggoo  
pprrzzeezz  ddzziieeccii  uucczz´́sszzcczzaajjààccee  ddoo pprrzzeeddsszzkkoollii  
ii ooddddzziiaałłóóww  pprrzzeeddsszzkkoollnnyycchh  ww sszzkkoołłaacchh  
ppooddssttaawwoowwyycchh  ww bbiiee˝̋ààccyymm  rrookkuu  sszzkkoollnnyymm

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie ucz´sz-
czajà do przedszkoli/oddzia∏ów przedszkolnych w szko∏ach
podstawowych sk∏adajà deklaracj´ o kontynuowaniu wy-
chowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023
w przedszkolu/szkole, do której ucz´szcza dziecko.

Deklaracje o kontynuacji przyjmowane sà w terminie
od 21 lutego do 28 lutego 2022 do godz. 16.00. Wzór de-
klaracji mo˝na pobraç w poszczególnych placówkach oraz
ze strony www.edukacja.wieliszew.pl.

Z∏o˝enie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkol-
nej w roku szkolnym 2022/2023 w danej placówce unie-
mo˝liwia udzia∏ w post´powaniu rekrutacyjnym do inne-
go przedszkola lub oddzia∏u przedszkolnego w szkole pod-
stawowej.

55..  PPrroowwaaddzzeenniiee  ppoosstt´́ppoowwaanniiaa  rreekkrruuttaaccyyjjnneeggoo  
• Post´powanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi

si´ na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
• We wniosku o przyj´cie rodzice/prawni opiekunowie

wskazujà wybrane przedszkola/szko∏y (nie wi´cej ni˝
trzy) wed∏ug swoich preferencji w porzàdku od najbar-
dziej do najmniej preferowanych. Przedszkole/szko∏a
wskazane/-a na pierwszej pozycji we wniosku o przyj´-
cie nazywane/-a jest przedszkolem/szko∏à pierwszego wy-
boru.

• Rodzice/prawni opiekunowie korzystajàcy z komputera
i internetu wype∏niajà i podpisujà wniosek o przyj´cie
w systemie informatycznym (profilem zaufanym lub pod-
pisem elektronicznym) – na stronie https://wieliszew.re-
krutacje.edu.pl/

• Rodzice/prawni opiekunowie niekorzystajàcy z kompu-
tera i internetu pobierajà wniosek w przedszkolu/szko-
le. Po wype∏nieniu i podpisaniu sk∏adajà w placówce
pierwszego wyboru. Informacje zawarte we wniosku
wprowadza do systemu informatycznego dyrektor lub
upowa˝niony pracownik szko∏y/przedszkola.

• Rodzice nieposiadajàcy mo˝liwoÊci podpisania wniosku
elektronicznie, po wype∏nieniu go w systemie, drukujà
go i po podpisaniu sk∏adajà w przedszkolu/szkole pierw-
szego wyboru.

• Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka
sà potwierdzeniem zgodnoÊci informacji zawartych we
wniosku ze stanem faktycznym.

• Do wniosku sk∏adanego w placówce pierwszego wybo-
ru nale˝y do∏àczyç zeskanowane lub sfotografowane do-
kumenty/oÊwiadczenia potwierdzajàce spe∏nianie kryte-
riów.

• Dokumenty potwierdzajàce spe∏nianie kryteriów okre-
Êlonych w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oÊwiatowe mogà
byç sk∏adane tak˝e w postaci kopii poÊwiadczonej
za zgodnoÊç z orygina∏em przez rodzica kandydata.

• OÊwiadczenia sk∏ada si´ pod rygorem odpowiedzialno-
Êci karnej za sk∏adanie fa∏szywych oÊwiadczeƒ. Sk∏ada-
jàcy oÊwiadczenie jest obowiàzany do zawarcia w nim
klauzuli nast´pujàcej treÊci: „Jestem Êwiadomy odpowie-
dzialnoÊci karnej za z∏o˝enie fa∏szywego oÊwiadczenia”
(art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oÊwiatowe).

• Brak za∏àczników wskazanych we wniosku skutkuje od-
rzuceniem spe∏niania danego kryterium przez kandy-
data.

• Wniosek o przyj´cie dziecka rozpatruje komisja rekruta-
cyjna w ka˝dym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.

• Przewodniczàcy komisji rekrutacyjnej mo˝e:
– ˝àdaç od rodziców/prawnych opiekunów przedstawie-

nia dokumentów potwierdzajàcych okolicznoÊci zawar-
te w oÊwiadczeniach (przewodniczàcy wyznacza termin
przedstawienia dokumentów),

– zwróciç si´ do Wójta Gminy o potwierdzenie okolicz-
noÊci zawartych w oÊwiadczeniach.

W tym celu Wójt:
– korzysta z informacji, do których ma dost´p z urz´du,
– mo˝e wystàpiç do instytucji publicznych o udzielenie

informacji,
– mo˝e zleciç przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfiko-

waç oÊwiadczenie o samotnym wychowywaniu dziec-
ka (do wywiadu stosuje si´ przepisy dotyczàce rodzin-
nego wywiadu Êrodowiskowego przeprowadzanego
w celu ustalenia prawa do Êwiadczenia wychowawcze-
go, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r.
o pomocy paƒstwa w wychowaniu dzieci – Dz. U. z 2019 r.
poz. 2407 z póên. zm.)

O wynikach weryfikacji oÊwiadczeƒ Wójt informuje prze-
wodniczàcego komisji rekrutacyjnej.
• Na podstawie spe∏nianych przez kandydata kryteriów

kwalifikacyjnych komisja ustala kolejnoÊç przyj´ç:
– w przypadku liczby kandydatów wi´kszej ni˝ liczba wol-

nych miejsc na pierwszym etapie post´powania rekru-
tacyjnego brane sà pod uwag´ ∏àcznie kryteria okre-
Êlone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oÊwiatowe, tzw.
kryteria ustawowe,

– w przypadku równorz´dnych wyników uzyskanych
na pierwszym etapie post´powania rekrutacyjnego lub
je˝eli po jego zakoƒczeniu przedszkole/szko∏a nadal
dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie bra-
ne sà pod uwag´ kryteria okreÊlone w uchwale Rady
Gminy Wieliszew nr XXXIII/288/2017, tzw. kryteria lo-
kalne.

• Wyniki post´powania rekrutacyjnego komisja rekruta-
cyjna podaje do publicznej wiadomoÊci w formie listy
dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przy-
j´cia.

• Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych
do przyj´cia sk∏adajà pisemne potwierdzenie woli zapi-
su w przedszkolu/szkole, do którego/-ej dziecko zosta∏o
zakwalifikowane.

• Dziecko zostaje przyj´te do przedszkola/szko∏y, je˝eli zo-
sta∏o zakwalifikowane do przyj´cia i rodzice potwierdzi-
li wol´ zapisu.

• Lista kandydatów przyj´tych i nieprzyj´tych do przed-
szkola/szko∏y zostaje podana do publicznej wiadomoÊci.

• Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zosta∏y
przyj´te, mogà:
– wnioskowaç do komisji rekrutacyjnej o sporzàdzenie

uzasadnienia odmowy przyj´cia dziecka do przedszko-
la/szko∏y w terminie 7 dni od dnia podania do publicz-
nej wiadomoÊci listy dzieci przyj´tych i nieprzyj´tych,

– wnieÊç do dyrektora przedszkola/szko∏y odwo∏anie
od rozstrzygni´cia komisji rekrutacyjnej w terminie 7
dni od dnia otrzymania uzasadnienia nieprzyj´cia.
Na rozstrzygni´cie dyrektora przedszkola/szko∏y s∏u˝y
skarga do sàdu administracyjnego.

66..  RReekkrruuttaaccjjaa  ddzziieeccii  zz oorrzzeecczzeenniieemm  oo ppoottrrzzeebbiiee  
kksszzttaałłcceenniiaa  ssppeeccjjaallnneeggoo  wwyyddaannyymm  
zzee  wwzzggll´́dduu  nnaa nniieeppeełłnnoosspprraawwnnooÊÊçç

• Kopi´ orzeczenia o potrzebie kszta∏cenia specjalnego wy-
danego ze wzgl´du na niepe∏nosprawnoÊç, poÊwiadczo-
nà za zgodnoÊç z orygina∏em przez rodzica kandydata,
nale˝y z∏o˝yç w placówce pierwszego wyboru wskazanej
na liÊcie preferencji.

• Post´powanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrze-
bie kszta∏cenia specjalnego do oddzia∏ów ogólnodost´p-
nych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola/szko∏y
wg zasad opisanych powy˝ej.

EETTAAPPYY  PPOOSSTT¢¢PPOOWWAANNIIAA  RREEKKRRUUTTAACCYYJJNNEEGGOO
PPiieerrwwsszzyy  eettaapp  ppoosstt´́ppoowwaanniiaa  rreekkrruuttaaccyyjjnneeggoo

Do publicznego przedszkola, oddzia∏u przedszkolnego w pu-
blicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy
wychowania przedszkolnego przyjmuje si´ kandydatów za-
mieszka∏ych na obszarze danej gminy.W przypadku wi´k-
szej liczby kandydatów ni˝ liczba wolnych miejsc na pierw-
szym etapie post´powania rekrutacyjnego sà brane
pod uwag´ ∏àcznie nast´pujàce kryteria (tzw. ustawowe):

1. wielodzietnoÊç rodziny kandydata;
2. niepe∏nosprawnoÊç kandydata;
3. niepe∏nosprawnoÊç jednego z rodziców kandydata;
4. niepe∏nosprawnoÊç obojga rodziców kandydata;
5. niepe∏nosprawnoÊç rodzeƒstwa kandydata;
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7. obj´cie kandydata pieczà zast´pczà.

DDrruuggii  eettaapp  ppoosstt´́ppoowwaanniiaa  rreekkrruuttaaccyyjjnneeggoo
Na drugim etapie post´powania rekrutacyjnego brane sà
pod uwag´ kryteria lokalne:
1. dziecko obj´te obowiàzkowym rocznym przygotowaniem

przedszkolnym, ubiegajàce si´ o przyj´cie do przedszko-
la lub oddzia∏u przedszkolnego w szkole podstawowej,
które ma siedzib´ w obwodzie szko∏y podstawowej w∏a-
Êciwej dla miejsca zamieszkania dziecka;

2. dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni sà
zatrudnieni w oparciu o umow´ o prac´, wykonujà pra-
c´ na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczà si´ w try-
bie dziennym, prowadzà gospodarstwo rolne lub dzia-
∏alnoÊç gospodarczà – kryterium stosuje si´ równie˝
do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowujàce-
go dziecko;

3. dziecko 5-letnie ubiegajàce si´ o przyj´cie do przedszko-
la lub oddzia∏u przedszkolnego w szkole podstawowej,
które ma siedzib´ w obwodzie szko∏y podstawowej, w∏a-
Êciwej dla miejsca zamieszkania dziecka;

4. dziecko, którego rodzic/opiekun prawny rozliczajàc po-
datek dochodowy, wskazuje adres zamieszkania na te-
renie Gminy Wieliszew;

5. dziecko, którego rodzeƒstwo w kolejnym roku szkolnym
b´dzie kontynuowa∏o edukacj´ przedszkolnà w przed-
szkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawo-
wej, do którego o przyj´cie ubiega si´ kandydat;

6. kryterium dochodowe.
nn CUW

Kompleksowa 
i BEZPŁATNA rehabilitacja

poszpitalna dla mieszkaƒców
powiatu legionowskiego

Dzienny Dom Opieki Medycznej 
w Michałowie-Reginowie, ul. Akacjowa 2

www.sanitas-legionowo.pl/ddom/ 
e-mail: sanitas2004@wp.pl

tel. 22 772 82 15

W ramach pobytu zapewniamy:
� opiek´ lekarskà i piel´gniarskà    

� rehabilitacj´ � zabiegi fizjoterapeutyczne    
� terapi´ zaj´ciowà 

� opiek´ psychologicznà    
� całodniowe wy˝ywienie. 

Gwaratujemy rodzinnà atmosfer´. 

WWssppaarrcciiee  ddzziiaałłaallnnooÊÊccii
wwiieelliisszzeewwsskkiicchh  OOSSPP  
hhttttppss::////zzrrzzuuttkkaa..ppll//nn44yyuuhhzz
Bez nich by∏oby trudno. Zawsze sà tam, gdzie potrzeb-
na jest pomoc. W nocy i za dnia. Kataklizm, który na-
wiedzi∏ gmin´ Wieliszew i ca∏y powiat legionowski po-
kaza∏, jak bardzo sà potrzebni! Mimo bardzo du˝ego
wsparcia ze strony Gminy Wieliszew, Urz´du Marsza∏-
kowskiego, pomimo licznych projektów – potrzeb jest
bardzo du˝o. Dlatego Ko∏o Gospodyƒ Wiejskich „Ka∏u-
szyƒskie smaki” uruchomi∏o zbiórk´ Êrodków, które zo-
stanà przekazane dla OSP Ka∏uszyn, Skrzeszew, Krubin,
Janówek-Góra i Wieliszew. Bardzo prosimy o wsparcie!

AAnnggeelliikkaa  PPaasseekk--GGiillaarrsskkaa::
Nasi stra˝acy to skromni, oddani nam ludzie. Robià, co muszà i co
kochajà. Najlepsi z najlepszych. Dlatego my, jako gospodynie, uru-
chamiamy specjalnà zbiórk´ wspierajàcà działalnoÊç statutowà wie-
liszewskich OSP. Ka˝da wpłata to cegiełka do prawdziwych cu-
dów.
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Rekordowe pomaganie – po raz trzydziesty!
PPooddcczzaass  3300..  FFiinnaa∏∏uu  WWiieellkkiieejj  OOrrkkiieessttrryy  ÂÂwwiiààtteecczznneejj  PPoommooccyy  WWiieelliisszzeewwsskkii  SSzzttaabb  ddzzii´́kkii  hhoojjnnooÊÊccii  mmiieesszzkkaaƒƒccóóww  zzeebbrraa∏∏  ppoonnaadd  6633  550000  zz∏∏..
Bioràc pod uwag´ niezbyt sprzyjajàcà pogod´
i a˝ 14 nieobecnych wolontariuszy – wynik napa-
wa optymizmem. Pieniàdze zbierano do puszek
na kilku spontanicznie zorganizowanych imprezach
na terenie Gminy Wieliszew, na aukcjach interne-
towych oraz do e-Skarbonek.

TTuurrnniieejj  ppiiłłkkii  hhaalloowweejj  oo PPuucchhaarr  WWóójjttaa  
GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww

Tydzieƒ przed wielkim fina∏em, w niedziel´ 23
stycznia 2022 w hali sportowej w Wieliszewie od-
by∏ si´ WOÂPowy Turniej Pi∏ki Halowej o Puchar
Wójta Gminy Wieliszew. Pierwsze miejsce zaj´∏a
ekipa pod nazwà Wielkie Nieporozumienie, tu˝
za nià uplasowa∏a si´ dru˝yna Madziar Niepor´t,
a trzecie miejsce nale˝a∏o do dru˝yny D´bowi Moc-
ni.Wpisowe dru˝yn w ∏àcznej wysokoÊci 1 200 z∏o-
tych zosta∏o przekazane do puszki sztabu WOÂP
w Wieliszewie.

SSeerroocckk  ddllaa  WWiieelliisszzeewwaa
Dzi´ki inicjatywie pracowników i trenerów Seroc-
kich Inwestycji Samorzàdowych oraz wsparciu Wo-
lontariatu Szkolnego Szko∏y Podstawowej im. Mi-
ko∏aja Kopernika w Serocku, Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Serocku, Urz´du Miasta i Gminy
w Serocku zosta∏a przeprowadzona akcja zbiórki
dla Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy.Wolon-
tariusze odwiedzili serockà szko∏´, a w niej kier-
masz domowych wypieków i s∏odkoÊci, okazjonal-
ny turniej sekcji tenisa sto∏owego KS „Sokó∏” dla
dzieci i m∏odzie˝y, zaj´cia dla dzieci i seniorów
w Centrum Kultury oraz Urzàd Miasta w Serocku.
Podczas tej akcji uzbierano ponad 1400 z∏, które
równie˝ zosta∏y przekazane na rzecz sztabu WOÂP
w Wieliszewie.

AAkkttyywwnniiee  nnaa ppllaa˝̋yy

Na pla˝y w Wieliszewie odby∏ si´ trening biegowy,
po∏àczony z morsowaniem. Na zmarzni´tych uczest-
ników zimowych wra˝eƒ czeka∏a goràca grochów-
ka i herbata z Catermark oraz Goràca Sauna Re-
beka. Stra˝acy z OSP w Ka∏uszynie przygotowali
pokaz skafandrów termoizolacyjnych.

KKiieerrmmaasszz  ww OOSSPP  WWiieelliisszzeeww

Natomiast w remizie stra˝ackiej Ochotniczej Stra-
˝y Po˝arnej w Wieliszewie odby∏ si´ kiermasz ró˝-
noÊci. Mo˝na by∏o kupiç gry, prace r´kodzielników,
zabawki, ksià˝ki. Zadbano tak˝e o ciep∏e posi∏ki
– na odwiedzajàcych czeka∏y goràce kie∏baski z gril-
la, s∏ynny bigos Ko∏a Gospodyƒ Wiejskich „Ka∏u-
szyƒskie Smaki” oraz przepyszne pierogi Ko∏a Se-

niorów z Wieliszewa. Mi∏oÊnicy przekàsek mogli
rozsmakowaç si´ w ciastach oraz pochrupaç po-
pcorn. Du˝à atrakcjà by∏y wystawione na podjeê-
dzie wozy stra˝ackie oraz kilkanaÊcie Weso∏ych Ma-
luchów czyli fiatów 126p.

RRaaddiioo  WWiieelliisszzeeww  zzaaggrraałłoo  ddllaa  OOrrkkiieessttrryy
Sztab WOÂP Wieliszew na bie˝àco wspiera∏o i re-
lacjonowa∏o przebieg fina∏u lokalne internetowe
Radio Wieliszew. Wp∏acajàc do e-Skarbonki lub
przychodzàc bezpoÊrednio do siedziby rozg∏oÊni
mo˝na by∏o zamówiç piosenk´ ze specjalnà dedy-
kacjà. Akcja cieszy∏a si´ wielkim powodzeniem.

Warto tak˝e dodaç, ˝e do pe∏nej mobilizacji po-
przez anten´ Radia Wieliszew zach´ca∏ sam „dy-
rygent” Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy
– Jurek Owsiak.

WWoolloonnttaarriiuusszz  zz WWiieelliisszzeewwaa
Nasz mieszkaniec Pawe∏ Mrozek, który zbiera∏ pie-
niàdze jako wolontariusz legionowskiego sztabu ze-
bra∏ ponad 154 tysiàce z∏otych. Pawe∏ nie by∏ wo-
lontariuszem sztabu WOÂP Wieliszew, ale cieszy-

my si´, ˝e do jego e-Skarbonki mnóstwo pieni´dzy
wp∏acali równie˝ mieszkaƒcy Wieliszewa i okolic.
Koniec koƒców i tak wszyscy graliÊmy dla jednej
orkiestry. Wielkie gratulacje, Pawle!

O dobre samopoczucie i si∏y wolontariuszy zadba-
∏y dwie wspania∏e restauracje: Pizzeria Topolino
i Restauracja Soprano.

W imieniu wieliszewskiego sztabu Wielkiej Or-
kiestry Âwiàtecznej Pomocy wszystkim bardzo dzi´-
kujemy!

nn Anna Szlendak / fot. Piotr Mostowiec

WWIIEELLIISSZZEEWWSSKKII   SSZZTTAABB  WWIIEELLKKIIEEJJ   OORRKKIIEESSTTRRYY  ÂÂWWIIÑÑTTEECCZZNNEEJJ
PPOOMMOOCCYY  ZZOOSSTTAA¸̧   WWSSPPAARRTTYY  PPRRZZEEZZ::
™™ Wójta Gminy Wieliszew

Pawła Kownackiego oraz
pracowników Gminy
Wieliszew

™™ Jednostki OSP Skrzeszew,
OSP Kałuszyn, OSP
Wieliszew 

™™ Młodzie˝owà Dru˝yn´
Po˝arniczà z Wieliszewa

™™ Radnych Gminy Wieliszew:
Rafała Donarskiego,
Bartłomieja Trzaskom´,
Łukasza Mi´tka

™™ Koło Seniorów z Wieliszewa

™™ Koło Gospodyƒ Wiejskich
„Kałuszyƒskie smaki”

™™ Szkoł´ Podstawowà nr 2
im. Jana Pawła II
w Wieliszewie 

™™ Izabel´ Donarskà
™™ Edyt´ Weremczuk

™™ Piotra Maroƒskiego
™™ Edyt´ Kownackà
™™ Beat´ Jankowskà
™™ Dari´ Machnowskà
™™ Ol´ Miecznik
™™ Ew´ St´pniewska
™™ Agnieszk´ Królak

AAUUKKCCJJEE  IINNTTEERRNNEETTOOWWEE  II   KKIIEERRMMAASSZZEE  WWSSPPAARRLLII ::
™™ Zatoka Przygód Niepubliczne

Przedszkole i ˚łobek Łajski 
™™ Sushi GO
™™ Kebabownia
™™ Asami Sushi Wieliszew 
™™ Basia i Gabrysia Kownackie
™™ Szkoła ˚eglarstwa Magellan 
™™ Ula Włodarczyk-Skroƒska
™™ Psie Cudne
™™ Marek Kownacki
™™ Tomasz Brukwicz
™™ Tomasz Misztal
™™ Tortolina Karolina Kornacka

– torty artystyczne

™™ Beata i Andrzej Krzemiƒski
™™ Salon piel´gnacji psów

„Kołtunek”
™™ Ikona Barbershop Wieliszew 
™™ Garden&Wood 
™™ Joanna M. Vorbrodt
™™ Joanna Wójcik
™™ Krzysztof Maciejewski

– Drewniane Cuda
™™ Monika Michalska
™™ Andrzej Zalewski 
™™ Justyna Cholewa
™™ Zespół Taƒca Ludowego

„Promyki”

™™ TuptuÊ Wieliszew 
™™ Patrycja Dudziƒska
™™ Anna Zadro˝na 
™™ Joanna Wajer
™™ Rodzinny Eko-Zakàtek
™™ Akademia Piłkarska DÑB

Wieliszew 
™™ Angelika Pasek-Gilarska 
™™ JustEwalia Pracownia-

Warsztaciarnia 
™™ Ars Garden – Centrum

Dekoracji Ogrodów i Wn´trz
– Wieliszew

™™ Patrycja Bereznowska

™™ Maciej Kowalec
™™ MC Kwadrat w Skrzeszewie

– Hurtownia Taniej Ksià˝ki
™™ Maciek „DissBlaster”

Krawczyk 
™™ Akademia Piłkarska Gigant

SMILE 
™™ Martyna Goszczyƒska
™™ Tlen Na Zdrowie – studio

tlenoterapii hiperbarycznej
w Legionowie

™™ Logolandia Centrum
Szkoleniowo-Terapeutyczne 

™™ Pepperoni Pizza
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JJaazzzzoowwyy  ppoowwrróótt  

WWiieecczzóórr  aauuttoorrsskkii
„„SSzzuukkaajjààcc ssłłoowwaa””

„Basia Ma∏ecka i Ch∏opaki” to pierwsza muzycz-
na propozycja na scenie Sali Koncertowej im. Krzysz-
tofa Klenczona w Wieliszewie w 2022 roku. Na jaz-
zowo wyraziliÊmy mi∏oÊç do muzyki – tu˝ przed Wa-
lentynkami – w sobot´ 12 lutego. 

Basia Ma∏ecka pojawi∏a si´ na wieliszewskiej scenie nie
po raz pierwszy. Dojrza∏e kroki muzyczne stawia∏a tu jako
laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Âpiewanej „Po-
wrót do Krainy ¸agodnoÊci”, organizowanego przed laty
przez OÊrodek Kultury w Wieliszewie. Wtedy i teraz towa-
rzyszy∏a jej wyst´pom doskona∏a instruktorka wokalna Ali-
cja Kabaciƒska, która tak skomentowa∏a tegorocznà prezen-
tacj´ zespo∏u: „By∏o magicznie! Basia i Ch∏opaki wyczaro-
wali wspania∏y nastrój!”.

Istotnie nastrój by∏ niezwyk∏y. Nie brakowa∏o balladowych
refleksji, jak i energetycznych kawa∏ków, jak choçby fanta-
styczna aran˝acja utworu „Crazy” Barleya, który Êpiewali-
Êmy wspólnie z muzykami.

Basia Ma∏ecka z towarzyszeniem Ch∏opaków, czyli Andrze-
ja Kochaƒskiego (p), Paw∏a Ma∏eckiego (g), Grzegorza Ko-
walskiego (b) i Kamila Kukli (dr) zabra∏a nas w fascynujà-
cà podró˝ po Êwiecie wspó∏czesnego jazzu.To by∏ bardzo do-
bry poczàtek tego muzycznego roku! 

nn ABB

Gdy w sobot´ 19 lutego za oknami hula∏ wiatr, a zaraz po-
tem rozp´ta∏a si´ ulewa, w Sali Koncertowej im. Krzyszto-
fa Klenczona mia∏ si´ rozpoczàç Walentynkowy wieczór au-
torski wokó∏ tomu poezji „Szukajàc s∏owa” Arkadiusza Go-
∏´biowskiego. I tak w atmosferze niemal armagedonu toczy∏
si´ monodram aktora o podró˝ach, zabawnych sytuacjach,
niespodziewanych spotkaniach i przelotnych spojrzeniach.
PublicznoÊç zerka∏a na przebieg wydarzenia przez transmi-
sj´ na FB, przys∏uchiwa∏a si´ rozmowie prowadzonej przez
Mariank´ Krystev. Pan Arkadiusz z ch´cià odpowiada∏ na py-
tania o motywacj´ do wydania napisanych w latach 2010-
2018 wierszy, o inspiracje w ilustracjach, o ulubione s∏owo
czy kulisy pracy aktorskiej. Po spotkaniu mo˝na by∏o nabyç
ksià˝k´ „Szukajàc s∏owa” z osobistà dedykacjà gwiazdy „Le-
Êniczówki”. nn ABB



24 lutego 2022 ||  wwwwww..wwiieelliisszzeeww..ppll  ||  gazetawwiieelliisszzeewwsskkaa KULTURA 1110 KULTURA gazetawwiieelliisszzeewwsskkaa  ||  wwwwww..wwiieelliisszzeeww..ppll  || 24 lutego 2022

Ferie z Kulturà 2022

„Ale frajda” – teatralne
zimowisko w Sali Klenczona

ZZaapprraasszzaammyy  nnaa  nnoowwee  zzaajj´́cciiaa  
ww  GGCCKK  ww  ŁŁaajjsskkaacchh!!

Pary˝ kojarzy si´ z wyrafinowaniem, historià,
dobrym jedzeniem i romantycznymi prze-
chadzkami nad brzegiem Sekwany. Stolica
Francji pe∏na jest zabytków z ró˝nych epok,
dzie∏ sztuki, muzeów, uczelni oraz instytucji
o znaczeniu mi´dzynarodowym. Dzi´ki swojej
niepowtarzalnej atmosferze przyciàga milio-
ny turystów ze wszystkich kontynentów i jest
jednym z najcz´Êciej odwiedzanych miast
na Êwiecie. Do najdalszych zakàtków Êwiata

dotar∏a s∏awa takich miejsc, jak Wie˝a Eiffla, Muzeum w Luwrze,
Katedra Notre-Dame, ¸uk Triumfalny, Bazylika Sacré-Coeur, Pante-
on, Sorbona, Musée d’Orsay, Centre Georges Pompidou, Muzeum Au-
guste’a Rodina, czy Ogród Luksemburski... A to tylko nieliczne spo-
Êród niezliczonych atrakcji Pary˝a.

Stolic´ Francji powszechnie nazywa si´ Miastem Âwiate∏. Nie wy-
nika to jednak z jej znaczenia kulturalnego i artystycznego, ale po-
niewa˝... jako jedno z pierwszych miast wprowadzi∏a system oÊwie-
tlenia ulic. Pary˝ nie zawsze by∏ tak przestronny i pe∏en przestrze-
ni. Obecny kszta∏t stolicy Francji nada∏a gigantyczna przebudowa
z lat 1853–1870, którà kierowa∏ baron Georges Haussmann. Wybu-
rzono wówczas wi´kszoÊç ze starej i ciasnej zabudowy (niejednokrot-
nie Êredniowiecznej) w centrum miasta. Stworzono wtedy w obec-
nym kszta∏cie s∏ynnà Alej´ Pól Elizejskich (les Champs Élysées),
przy której mieszczà si´ liczne teatry, restauracje, kina i ekskluzyw-
ne sklepy. Pary˝, mimo ˝e jest miastem kultury i sztuki, to w swoim
herbie ma ∏ódê, a jego ∏aciƒska dewiza to „Fluctuat nec mergitur”
(„Rzuca nim fala, lecz nie tonie”). Jest to odwo∏anie do kupieckiej
przesz∏oÊci, gdy stolica Francji by∏a wa˝nym portem rzecznym.

Historia to jedno z pierwszych s∏ów, które przychodzà na myÊl
w kontekÊcie Pary˝a – historia kryje si´ w ka˝dym zakàtku miasta.
Francja to bez wàtpienia jedno z najwa˝niejszych paƒstw w ca∏ej
nowo˝ytnej historii, a wi´kszoÊç francuskich prze∏omowych i burz-
liwych wydarzeƒ zaczyna∏a si´ w∏aÊnie w stolicy. Poczàtki Pary˝a si´-
gajà g∏´boko w mroki dziejów i zaczynajà si´ przynajmniej ponad
dwa tysiàce lat temu. Pierwotnie by∏a to osada celtycka zamieszki-
wana przez plemi´ Paryzjów (∏aciƒskie „Parisii”), od których pocho-
dzi dzisiejsza nazwa miasta. Szybki rozwój Pary˝a rozpoczà∏ si´ w póê-
nym Êredniowieczu. Powsta∏a wówczas katedra Notre Dame, a tak-
˝e jeden z pierwszych Êredniowiecznych uniwersytetów, nazywany
Sorbonà. Kolejni królowie i przywódcy francuscy wspierali sztuk´
i kultur´ i dbali o to, ˝eby miasto by∏o miejscem przyjaznym ludziom
twórczym i uzdolnionym. ˚yli w nim i tworzyli wielcy poeci, mala-
rze, pisarze i artyÊci wszelkich narodowoÊci. Dzi´ki tej wszechstron-
nej i dalekowzrocznej polityce Pary˝ sta∏ si´ artystycznà stolicà Êwia-
ta, którà pozostaje po dziÊ dzieƒ.

SpoÊród licznych ksià˝ek o Pary˝u chcia∏bym poleciç dwie. Pierw-
sza to „Pary˝ na widelcu”, którà napisa∏ Stephen Clarke – Brytyjczyk
od kilkunastu lat mieszkajàcy i pracujàcy we Francji. Jest to pozy-
cja nieco ̋ artobliwa, która pokazuje codzienne aspekty ̋ ycia w Mie-
Êcie Âwiate∏. Jak sam autor pisze: „Ta ksià˝ka odkrywa najg∏´bsze
tajemnice miasta. Nie chodzi jednak o to, by kogokolwiek uraziç. Prze-
ciwnie, mam nadziej´ przedstawiç prawdziwy Pary˝, a nie tylko gwiaz-
dorskà wersj´, jakà nam chcà wcisnàç jego fani i wspó∏pracownicy...”.

Druga ksià˝ka to „Mój Pary˝”, którà opracowa∏a Alessandra Mat-
tanza, w∏oska pisarka, scenarzystka i fotograficzka. Miasto przedsta-
wione jest w formie rozmów z jego mieszkaƒcami, a ksià˝k´ ozda-
biajà przepi´kne zdj´cia. Jeden z rozmówców, Philippe Conticini,
cukiernik, mówi: „W Pary˝u najbardziej lubi´ jego histori´. Widz´
jà na ka˝dym kroku, w parkach i ogrodach, w domu.Wyczuwam w ru-
inach zapomnianych paryskich bastionów, na Île de la Cité, podczas
przechadzek nabrze˝ami Sekwany, obecna jest w brzasku nad Luw-
rem...Adoruj´ Pary˝ nocà, ten z b∏yszczàcà wie˝à Eiffla”. Natomiast
Jean-Jacques Annaud, re˝yser, dodaje: „Pary˝ jest jednym z najro-
mantyczniejszych miejsc na Êwiecie. Ilekroç wracam z dalekiej po-
dró˝y albo d∏ugiego pobytu na planie, rozczulam si´, przemierzajàc
brukowane uliczki mojej dzielnicy.A w g∏´bi duszy mówi´ sobie – co
za szcz´Êcie i przywilej móc tu mieszkaç...”

Na zakoƒczenie chcia∏bym wspomnieç o Syndromie Paryskim, któ-
ry dotyka niektórych turystów odwiedzajàcych miasto. Kontrast mi´-
dzy Pary˝em, jaki znajà z romantycznych filmów i pocztówek, a re-
aliami stolicy Francji – cz´sto zakorkowanej, zat∏oczonej i ˝yjàcej
w poÊpiechu – powoduje pewne rozczarowanie. Ducha Pary˝a mogà
odkryç tylko wtajemniczeni... nn  Piotr K.
Alessandra Mattanza, „Mój Pary˝. S∏ynni pary˝anie opowiadajà o swoim mieÊcie”, Wyd. Bur-
da NG Polska, Warszawa 2016
Stephen Clarke, „Pary˝ na widelcu. Sekretne ˝ycie miasta”, Wyd. W.A.B., Warszawa 2012

EExxLLiibbrriiss

MMiiaassttoo  ÂÂwwiiaatteełł

Cieszàce si´ niezmiennà popularnoÊcià Ferie
z Kulturà w Gminie Wieliszew obj´∏y w tym roku
pierwszy tydzieƒ przerwy zimowej (31 stycz-
nia–4 lutego), w trakcie której OÊrodek Kultury
w Wieliszewie przygotowa∏ aktywny wypoczynek
dla 30 m∏odych mieszkaƒców Gminy Wieliszew
w wieku 7–9 i 10–12 lat. Wyjazdowe i stacjonar-
ne atrakcje animowa∏y uczestników muzycznie, te-
atralnie, plastycznie, naukowo i rozrywkowo,
wzmacnia∏y kondycj´ fizycznà i zg∏´bia∏y wiedz´
o otaczajàcym Êwiecie.

Uczestnicy Ferii z Kulturà 2022 odwiedzili najwi´kszy za-
daszony wodny park rozrywki w Europie – „Suntago”
pod Mszczonowem, park trampolin „New Age Jump”
na warszawskiej Bia∏o∏´ce oraz Stajni´ na K´pie w Skier-
dach, gdzie poza zaj´ciami na uje˝d˝alni wzi´li udzia∏ w ani-
macjach plastycznych i ognisku. Nie zabrak∏o wyjazdu do ki-
na („Sing 2”) oraz do teatru, którym na czas spektaklu Te-
atru Bajaderka pt. „Ale frajda! Zimowisko”, zosta∏a
wieliszewska Sala Koncertowa im. Krzysztofa Klenczona.
Stacjonarnie – co nie znaczy mniej aktywnie i atrakcyjnie
– sp´dzaliÊmy czas w Gminnym Centrum Kultury, bioràc
udzia∏ w warsztatach prowadzonych przez instruktorów:
Ann´ Rakowskà-Sitek (warsztaty plastyczne – portrety i ma-
ski afrykaƒskie), Joann´ Wajer (stworki z w∏óczki) i Pio-
tra Ciemniewskiego, z którym dzieci stworzy∏y „˝ywà per-
kusj´”.Taniec ludowy i sceniczne ludowe stroje przybli˝y-
∏a uczestnikom Dominika Bisialska – instruktorka taƒca
ludowego i tancerka ZTL „Promyki”. Ka˝dego dnia anima-
cje z dzieçmi prowadzi∏a Anna Balcer (Hopsasanki Cioci
Anki). Do ¸ajsk zajrzeli tak˝e goÊcinnie animatorzy – po-
dró˝nicy z Muzyko Graj (Piotr Brymas i Agnieszka
Zdziech), dzi´ki którym przenieÊliÊmy si´ do goràcej, t´t-
niàcej j´zykami i muzykà Arfyki. Dzieci pozna∏y egzotycz-
ne instrumenty (kora, djembe, kalimba, balafon, kij desz-
czowy i inne), na których mog∏y samodzielnie graç. Wys∏u-
chaliÊmy te˝ wspania∏ych opowieÊci o afrykaƒskich
przygodach. Niespodziankà (w zast´pstwie) by∏a wizyta mo-
bilnego planetarium, które ledwo zmieÊci∏o si´ w najwi´k-

szej z sal GCK. Za sprawà wyÊwietlanych wewnàtrz sferycz-
nych projekcji oraz fachowego komentarza animatora-astro-
noma, dzieci przenios∏y si´ w Êwiat gwiazd.

Koszt udzia∏u w 5-dniowym cyklu wyniós∏ 400 z∏, kwo-
ta ta pokrywa∏a koszt zamówionych przez OÊrodek Kultu-
ry atrakcji oraz wy˝ywienia (1 posi∏ek dziennie).

nn OKW 

PPRRZZEEDD  NNAAMMII WW KKLLEENNCCZZOONNIIEE
6.03. godz. 19 
wst´p wolny

MMUUZZYYCCZZNNYY  DDZZIIEE¡¡  KKOOBBIIEETT
–– KKOONNCCEERRTT

„POD NIEBEM 
PARY˚A”
szczegóły str. 16

18.03. godz. 19
bilety 60 zł dost´pne od 1 marca na www.ok.wieliszew.pl 
oraz w GCK w Łajskach (w godz. otwarcia kasy)

Czas trwania: 120 min cudownej terapii mał˝eƒskiej + wzrost
poziomu endorfin o 100%

SSPPEEKKTTAAKKLL  KKOOMMEEDDIIOOWWYY

CUDOWNA TERAPIA 
Przed nami nie lada gratka dla
miłoÊników teatru, zwłaszcza
w l˝ejszej, ale nie banalnej
formule. W piàtek 18 marca
na deskach Sali Klenczona
w Wieliszewie zobaczymy
Dominik´ Ostałowskà, Dariusza
Kordka i Artura Pontka
w spektaklu w re˝. Dariusza
Taraszkiewicza, na podstawie
błyskotliwego scenariusza austriackiego pisarza Daniela Glattauera
(w przekładzie Marka Szalszy). „Cudowna terapia” to komedia
mał˝eƒska, którà powinni zobaczyç wszyscy planujàcy,
praktykujàcy lub wspominajàcy „istnienie we dwoje”.

Paƒstwo Dorek sà mał˝eƒstwem doÊwiadczonym, które – jak to
w ˝yciu – ma za sobà dobre i złe chwile. Znudzeni sobà,
groteskowi w mał˝eƒskich kłótniach o drobiazgi, majà doÊç
funkcjonowania w wypalonym zwiàzku. Przed podj´ciem decyzji
ostatecznej wybierajà si´ do wybitnego psychoterapeuty, by daç
sobie ostatnià szans´ na uratowanie mał˝eƒstwa lub te˝
przypiecz´towaç jego koniec. Czy z pomocà çwiczeƒ
terapeutycznych uda si´ pojednaç mał˝onków? Kto b´dzie
potrzebował pomocy po ich zakoƒczeniu? Przekonamy si´ dzi´ki
znakomitym dialogom i trzem wspaniałym kreacjom aktorskim.

01.04. godz. 19
bilety 25 zł dost´pne od 1 marca
na www.ok.wieliszew.pl oraz w GCK
w Łajskach (w godz. otwarcia kasy)

KKOONNCCEERRTT  ZZ PPRRZZEEBBOOJJAAMMII
MMUUZZYYKKII   FFIILLMMOOWWEEJJ

MUZYCZNE OSCARY 
28 marca odb´dzie si´ najwi´ksze
wydarzenie w kalendarzu Êwiatowej
kinematografii – 94. ceremonia
wr´czenia Oscarów. W jej trakcie wr´czone zostanà równie˝
nagrody Amerykaƒskiej Akademii Filmowej za najlepszà muzyk´
i najlepszà filmowà piosenk´ – obie przyznawane od 1934 r.
Muzyka filmowa znajduje wielu zwolenników. Filmowe piosenki
szturmujà listy przebojów, popularnoÊcià cieszà si´ stacje radiowe
grajàce muzyk´ filmowà. Nie brakuje wielkich koncertów,
w trakcie których słynne tematy filmowe wykonujà uznane
orkiestry symfoniczne.
PostanowiliÊmy na taki koncert – w kameralnej wersji na kwartet
– zaprosiç mieszkaƒców Gminy Wieliszew i wszystkich miłoÊników
muzyki filmowej. W jego trakcie usłyszymy piosenki oraz tematy
muzyczne znane z filmowych przebojów, jak i mniej popularnych
obrazów wspaniale zilustrowanych muzycznie. 
Wystàpià: Marcin Snokowski – akordeon, Małgorzata Pniak
– skrzypce, Adam Przybylski – kontrabas, Łukasz Nowak
– prowadzenie. Zapraszamy!

44  lluutteeggoo  zzaapprroossiilliiÊÊmmyy  nnaajjmm∏∏ooddsszzyycchh
mmii∏∏ooÊÊnniikkóóww  tteeaattrruu  nnaa kkoolleejjnnee
ssppoottkkaanniiee  zz TTeeaattrreemm  BBaajjaaddeerrkkaa  ww  ssaallii
iimm..  KKlleenncczzoonnaa  ww WWiieelliisszzeewwiiee..  TTyymm
rraazzeemm  ggooÊÊcciiee  zz RRaacciibboorrzzaa  nnaa sscceenniicczznnyy
wwaarrsszzttaatt  wwzzii´́llii  zziimmoowwee  ffeerriiee,,
nnaassttrraajjaajjààcc  nnaasszzyycchh  mmiilluussiiƒƒsskkiicchh  ((ii iicchh
rrooddzziiccóóww))  ddoo zziimmoowweejj  aakkttyywwnnooÊÊccii
–– nnaawweett  ggddyy  ÊÊnniieegguu  zzaa ookknneemm  bbrraakk..

Niemal setka widzów (w tym 30 uczestników akcji Ferie
z Kulturà) wzi´∏a udzia∏ w spektaklu „Ale frajda! Zimo-
wisko” – udzia∏ aktywny, bo spektakle Teatru Bajaderka
nie pozostawiajà odbiorcy biernie na widowni, ale zapra-

szajà niemal na scen´. Dwugodzinny program, ∏àczàcy ele-
menty zabawy i edukacji (zw∏aszcza kwestie ochrony kli-
matu), wype∏ni∏y taniec, Êpiew, muzyka, a wszystko
przy dopracowanej scenografii oraz pe∏nej humoru, pro-
fesjonalnej grze aktorów. Widzowie poznali ró˝ne oblicza
Pani Ânie˝anny – te mroêne, pokryte szronem i bia∏ym pu-
chem, oraz te szare, bez s∏oƒca i bieli, a cz´sto z deszczem
i b∏otem, z którymi radzimy sobie najgorzej. Dowiedzieli-
Êmy si´, jak zadbaç o zestaw zabaw na ch∏odne i krótkie
dni, gwarantujàc sobie uÊmiech na twarzy niezale˝nie
od panujàcych warunków pogodowych. PoznaliÊmy sekret
ponurych, bezÊnie˝nych zim, które coraz cz´Êciej psujà nam
zimowe plany.

Wszystkich zainteresowanych kolejnymi spektaklami dla
najm∏odszych, zapraszamy do Êledzenia: ok.wieliszew.pl
oraz facebook.com/okwieliszew. nn OKW 

Bezpłatny dzieƒ otwarty połàczony 
z konsultacjami dla rodziców – 10 marca,
godz. 17, sala nr 12 w GCK w Łajskach.

TTUUSS  –– TTrreenniinngg  uummiieejj´́ttnnooÊÊccii  ssppoołłeecczznnyycchh  
• (zaj´cia grupowe):
• grupy 5-osobowe 7–9 lat i 10–12 lat
• zaj´cia 50–60 min. raz w tygodniu w czwartki
w godz. 15.30–16.30 i 16.30–17.30

EElleemmeennttyy  tteerraappiiii  ppeeddaaggooggiicczznneejj  
ii ooppiieekkii  ddyyddaakkttyycczznnoo--wwyyrróówwnnaawwcczzeejj  

• (zaj´cia indywidualne):
• indywidualna praca z dzieckiem do 12 roku ˝ycia
• zaj´cia 30-40 minut, terminy ustalane indywidualnie

Prowadzenie: Katarzyna Barabasz (nauczyciel, terapeu-
ta, oligofrenopedagog), Ania Zubert (pedagog, nauczy-
ciel, terapeuta). Koszt zaj´ç i pozosta∏e informacje po-
znamy podczas spotkania 10 marca. nn
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MMOODDEELLAARRSSTTWWOO  LLOOTTNNIICCZZEE:: zzłłoottyy,,  ssrreebbrrnnyy  ii  bbrrààzzoowwyy
Trzy trofea przywióz∏ z Hrubieszowa Patryk Zalew-
ski – m∏odzik sekcji modelarstwa lotniczego
„Wa˝ka” dzia∏ajàcej w OÊrodku Kultury w Wieli-
szewie wywalczy∏ je w zawodach z cyklu Pucha-
ru Polski modeli halowych F1N rozgrywanych 12
i 13 marca.

Modelarze z ¸ajsk w Pucharze Polski wyst´pujà rzadziej
– regularne starty w organizowanym na terenie ca∏ego kra-
ju cyklu wymagajà zaanga˝owania czasu i nak∏adów finan-
sowych.Tym wi´kszy wydaje si´ sukces najlepszego z m∏o-
dzików wÊród podopiecznych instruktora Waldemara Pa-
ku∏y. Patryk Zalewski ma na koncie m.in. tytu∏y
indywidualnego wicemistrza Polski m∏odzików i z∏oto
w dru˝ynie. 13 marca w Hrubieszowie by∏ 1. w klasie stan-
dard (16 modelarzy) oraz 3. w klasie mi´dzynarodowej (19
konkurentów), w której wyprzedzili go jedynie zawodni-
cy startujàcy zaawansowanymi „klapówkami”. Do tych
osiàgni´ç Patryk dorzuci∏ tak˝e 2. miejsce w rozgrywanych

12 marca zawodach o Puchar Rzeczypospolitej.W nast´p-
nym numerze relacje z kolejnych zawodów PP, organizo-
wanych w Krakowie i Gliwicach – trzymamy kciuki! 

nn OKW
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WW oossttaattnnii  wweeeekkeenndd  zziimmoowwyycchh  ffeerriiii  ww kkooƒƒccuu  ii ddoo nnaass  ddoottaarr∏∏aa  ggoorrààccaa  ppllaazzmmaa
uuttrrzzyymmyywwaannaa  pprrzzeezz  ggrraawwiittaaccjj´́,,  aa kksszzttaa∏∏ttoowwaannaa  pprrzzeezz  ppoollee  mmaaggnneettyycczznnee..
JJeejj pprroommiieenniiee  ÊÊwwiieeccii∏∏yy  nnaa nniieebbiiee  jjuu˝̋  oodd wwcczzeessnnyycchh  ggooddzziinn  ppoorraannnnyycchh,,  bbyy
ppootteemm  pprrzzeezz  ccaa∏∏yy  ddzziieeƒƒ  ttoowwaarrzzyysszzyyçç  zzaawwooddnniikkoomm  WWiieelliisszzeewwsskkiieeggoo
CCrroossssiinngguu  –– eeddyyccjjaa  ZZiimmaa..  
Zawody sportowe po prawie dwóch latach wróci∏y do Komor-
nicy i pokaza∏y, jakimi pi´knymi terenami leÊnymi mo˝e si´
pochwaliç ta miejscowoÊç Gminy Wieliszew. Organizatorzy
do∏o˝yli wiele staraƒ, by prawie 10-kilometrowa trasa przy-
gotowana dla biegaczy i prawie 20-kilometrowa dla kolarzy
nie da∏a powodów do nudy. Zbiegi, podbiegi, labirynty w le-
sie sprawi∏y, ˝e na mecie poza ci´˝kim oddechem da∏o si´
us∏yszeç rzucane w przestrzeƒ s∏owa – „koszmar”, „rewela-
cja”, „kto robi∏ t´ tras´?” – mega kreatywnoÊç!

Gdy biuro zawodów odwiedzali ostatni biegacze, a kola-
rze sk∏adali swoje rowery, wczeÊniej wyj´te z aut, na boisku
rozpocz´∏y si´ zawody najm∏odszych. Cieszy∏y si´ one ogrom-
nym zainteresowaniem. Na starcie w ró˝nych kategoriach
wiekowych i w dwóch dyscyplinach stan´∏a prawie setka
dzieci. Na ka˝dego m∏odego sportowca czeka∏y medale,
a na najlepszych ksià˝ki i statuetki. Rozgrzewk´ dla m∏o-
dych sportowców poprowadzi∏ olimpijczyk i Mistrz Polski
w chodzie Adrian B∏ocki, a Micha∏ Witkowski prowadzi∏ dzie-
ciaki przez ca∏a tras´ i nadawa∏ tempo.

Promienie s∏oneczne pada∏y coraz Êmielej i grza∏y coraz
mocniej, a na starcie stan´li – a raczej na niego wjechali
– kolarze. Lekko mroêny wiatr przeszkadza∏ tylko na poczàt-
ku na odkrytej przestrzeni, by po chwili nie dra˝niç ama-
torów dwóch kó∏ek Êcigajàcych si´ na leÊnych Êcie˝kach. Ja-
ko pierwszy z czasem 48 minut i 30 kilku sekund – 19-kilo-
metrowà tras´ pokona∏ rowerem Kamil Kuszmider z KK
Za∏uski Team. Pó∏torej minuty po nim lini´ mety przekro-
czy∏ Artur Sienkiewicz z Wieliszew Heron Team, a zaraz
za nim miejsce na pudle wywalczy∏ Mariusz Ugniewski
zTimbud Team.WÊród paƒ najszybsza okaza∏a si´ Julita To-
maszewska z Timbud Team, zaraz za nià wjecha∏a Magda-
lena Sobczak z Wieliszew Heron Team i Anna Magoƒ z Bi-
ke Fun Legionowo.

Cz´Êç kolarzy mog∏a ju˝ raczyç si´ bezalkoholowym grzaƒ-
cem lub/i kie∏baskami z ogniska, a ci startujàcy w duath-
lonie wraz z biegaczami ruszyli na prawie 10-kilometrowà
tras´.

Najszybszym zawodnikiem w biegu okaza∏ si´ Rafa∏ Szym-
borski z BKS Wataha Warszawa, któremu na pokonanie trud-
nej i trailowej trasy wystarczy∏o blisko 41 minut. Nieca∏à
minut´ za nim na met´ wbieg∏ Tomasz Korzeniowski zYulo
Run Team Siedlce, a trzeci ¸ukasz Zembrzuski, reprezen-
tujàcy MKS BS P∏oƒsk. Z kobiet na mecie pierwsza poka-
za∏a si´ faworytka – Patrycja Bereznowska z Wieliszewa, kil-
ka minut za nià dobieg∏a Marta Bartykowska z Jab∏onny,
a trzecie miejsce wywalczy∏a Ma∏gorzata Kwieciƒska z Le-
gionowa.

W duathlonie z najlepszym czasem pokonania trasy bie-
gowej i rowerowej uplasowa∏ si´ Kamil Kuszmider, drugi by∏
Kamil Boniewski, a trzeci S∏awomir Kàkol. WÊród je˝d˝à-
cych i biegajàcych paƒ najszybsza okaza∏a si´ Magdalena
Sobczak. Drugie miejsce zaj´∏a Katarzyna Strumnik,
a na trzecim znalaz∏a si´ Anna Magoƒ.

Po ukoƒczonej w szybszym lub wolniejszym tempie tra-
sie na sportowców poza ogniskiem i bezalkoholowym grzaƒ-
cem czeka∏a goràca sauna i basen z zimnà wodà. A organi-
zatorzy ju˝ nie mogà doczekaç si´ nast´pnej edycji – tym
razem wiosennej, która odb´dzie si´ w Krubinie 10 kwiet-
nia.

Organizatorzy dzi´kujà wszystkim zaanga˝owanym w za-
wody. Stra˝acy z lokalnych OSP – jak zawsze zabezpieczali
tras´, pomogli zorganizowaç drzewo na ognisko, dzi´ki nim
równie˝ stanà∏ basen do kàpieli wodnych. M∏odzie˝owa Dru-
˝yna Po˝arnicza czeka∏a na mecie i z dumà wiesza∏a meda-
le na szyjach zawodników.

nn Anna Szlendak / fot. Dariusz Âlusarski

Wykr´cili emocje,   zakochali si´ w bieganiu

Beniaminek znowu
deklasuje lidera.
Twierdza Wieliszew
dalej niepokonana!
W niedziel´ 13 lutego 2022 dru˝yna gospodarzy po-
dejmowa∏a TLU Kala-Izolacje Toruƒ, czyli lidera I ligi
unihokeja w Hali Sportowej w Wieliszewie. 

Wygrana z SZS Wieliszew przypiecz´towa∏aby awans dru˝y-
ny z Torunia do Ekstraligi, dlatego te˝ przyjechali oni wraz
z pokaênà grupà kibiców. Dru˝yna gospodarzy, ˝eby zostaç
w walce o awans do Ekstraligi musia∏aby wygraç z niepoko-
nanym od szeÊciu spotkaƒ Toruniem.

Hala przy ulicy Modliƒskiej 65 opiewa s∏awà w ca∏ej Pol-
sce jako niezdobyta Twierdza Wieliszew, która stawia wyso-
kie wymagania przed dru˝ynami goÊci. SZS Wieliszew po-
kona∏ lidera I ligi 9:3, deklasujàc przeciwnika i hamujàc ma-
rzenia o awansie.

Najlepszym zawodnikiem meczu zosta∏ Maciej Zanoberg,
strzelec 2 bramek. Zwyci´stwo naszej dru˝yny sprawi∏o, ˝e
jesteÊmy w walce o awans i tracimy do lidera 3 punkty,
a do drugiego miejsca tylko 1 punkt.

Kolejny mecz odb´dzie si´ 5 marca równie˝ w Wielisze-
wie, gdzie dru˝yna gospodarzy podejmie UKS B∏yskawica
Niechanowo. Zapraszamy wszystkich kibiców do hali
przy ul. Modliƒskiej 65 i wspierania naszej dru˝yny.

nn TAZZ / fot. Paulina Szych, Monika Mudel
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W nawiàzaniu do zbli˝ajàcego si´ 1 marca Narodowego Dnia
Pami´ci ̊ o∏nierzy Wykl´tych zaprosiliÊmy do rozmowy w Ra-
dio Wieliszew dr. Piotra Oleƒczaka, Pe∏nomocnika Wojewo-
dy ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, historyka,
znawc´ dziejów lokalnych, autora przewodnika historyczne-
go „Twierdza Modlin”, wielu artyku∏ów i publikacji, m.in.
„Twierdza Modlin 1830–1864.Wielkie nadzieje i lata niedo-
li”, „Napoleoƒskie dziedzictwo na Mazowszu”, „Osiem wie-
ków w dolinie Wkry”.

„„˚̊oołłnniieerrzzee  WWyykkll´́ccii  –– rryycceerrzzee  pprrzzeeggrraanneejj  sspprraawwyy
W zamian za ofiarnà wal-
k´ w obronie wartoÊci,
jakà była NiepodległoÊç
Ojczyzny, wielu z Nich
poległo z bronià w r´ku,
innych zam´czono
w wi´zieniach ciàgłymi
przesłuchaniami i tortu-
rami, a jeszcze inni
po okrutnych Êledztwach
przechodzili pokazowe
procesy, które były kpinà
z wymiaru sprawiedliwo-
Êci, a których wyrok był
oczywisty – natychmia-
stowo wykonywano kary
Êmierci. Jedynie nielicz-
nym udało si´ przetrwaç
stalinowski re˝im, aby
˝yç dalej przez długie
dekady Polski Ludowej
z pi´tnem „reakcyjnego
bandyty”.*

Po zakoƒczeniu działaƒ wojennych władz´ w kraju przej´li komuni-
Êci. W lasach na terenie Polski nadal znajdowało si´ kilkadziesiàt tysi´-
cy partyzantów wiernych Rzàdowi Londyƒskiemu. Byli oni zrzeszeni
w oddziałach trzech najwi´kszych organizacji niepodległoÊciowych: WIN
(WolnoÊç i NiezawisłoÊç), NSZ (Narodowe Siły Zbrojne) i NZW (Naro-
dowe Zjednoczenie Wojskowe). „˚ołnierze wykl´ci” walczyli z oddzia-
łami KBW, UB, MO, Ludowego Wojska Polskiego i sowieckiego NKWD.
Siły były nierówne. Po stronie komunistów był cały aparat władzy, cià-
gły dopływ Êwie˝ego rekruta, ogromne iloÊci broni, amunicji i ˝ywno-
Êci. No i przede wszystkim ogromna przewaga liczebna. Partyzanci wal-
czyli o przegranà spraw´. Z ka˝dym miesiàcem było ich mniej, komu-
nistyczny terror tak˝e zrobił swoje. LudnoÊç cechowało zniech´cenie
i brak wiary w odmian´ losu. W latach 1945–1947 w walkach po obu
stronach zgin´ło 10,5 tys. ludzi (w tym 500 ˝ołnierzy Armii Czerwo-
nej). W nocy „rzàdzili” partyzanci, za dnia władze komunistyczne. Po kil-
ku latach, w lesie zostali tylko najwytrwalsi. Jednym z ostatnich „leÊnych”
był ̋ ołnierz NZW starszy sier˝ant Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. „Rój”.
DziałalnoÊç zbrojnà „Rój” rozpoczàł w 1946 r. Uczestniczył w wielu ak-
cjach przeciwko funkcjonariuszom UB, komunistycznej agenturze oraz
na posterunki MO.

Starszy sier˝ant NZW Mieczysław Dziemieszkiewicz „Rój” był bezsprzecz-
nie jednym z najwybitniejszych „˚ołnierzy Wykl´tych”. Działał w skraj-
nie trudnych warunkach konspiracji i nieustannej walki przez szeÊç lat.
Do koƒca swojej niepodległoÊciowej działalnoÊci nie zdjàł przedwojen-
nego munduru ˝ołnierza Wojska Polskiego. Jego oddział zachował dys-
cyplin´ i przestrzegał ceremoniału wojskowego. St. sier˝. Mieczysław Dzie-
mieszkiewicz „Rój” ˝ył tylko 26 lat.”**

* ** Fragmenty pochodzà ze stron: 3 i 17 publikacji Piotra Oleƒ-
czaka, „Âlady ̊ o∏nierzy Wykl´tych w Pomiechówku. Starszy
sier˝ant Mieczys∏aw Dziemieszkiewicz „Rój”, Pomiechó-
wek 2018 nn ABB
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grupa „Roja” zlikwidowa∏a
Wincentego C. – wójta
gminy Niepor´t, cz∏onka
PZPR (przed wojnà cz∏onka
KPP)”

(https://podziemiezbrojne.ipn.gov.pl/
zol/biogramy/87735,St-sierz-
Mieczyslaw-Dziemieszkiewicz-
Roj.html)
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St. sier˝. Mieczysław Dziemieszekiewicz „Rój”

Przedszkolne SPA
w Janówku Pierwszym
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Zaj´cia mia∏y zapoznaç dzieci z zawodami osób, które na co
dzieƒ dbajà o nasz wyglàd i dobre samopoczucie: kosme-
tyczka, fryzjer, stylistka paznokci, masa˝ystka, makija˝yst-
ka. Dzieci dowiedzia∏y si´ czym zajmujà si´ te osoby, od-
powiada∏y na pytania zadane przez nauczycieli, wykazu-
jàc si´ przy tym bardzo du˝à wiedzà. Na potrzeby zaj´ç
zosta∏y zorganizowane kàciki tematyczne, które przedsta-
wia∏y stanowiska pracy. Na ka˝dym z nich dzieci mog∏y zna-
leêç odpowiednie akcesoria i narz´dzia pracy, charaktery-
styczne dla danego zawodu. Przy ka˝dym z kàcików na dzie-
ci czeka∏o zadanie do wykonania – zrobienie maseczki
z naturalnych produktów, pomalowanie paznokci na sza-
blonie z papieru, zrobienie masa˝yku w parach, posegre-
gowanie pieni´dzy nomina∏ami. Po omówieniu cz´Êci dy-
daktycznej przyszed∏ czas na zabaw´ w zorganizowanej
przestrzeni. Dzieci z radoÊcià wchodzi∏y w role, Êwietnie
si´ przy tym bawiàc. Dziewczynki ch´tnie malowa∏y pa-
znokcie, a ch∏opcy wymyÊlali fryzury. Zaj´cia odby∏y si´
równie˝ przy pomocy rodziców, którzy dostarczyli potrzeb-
ne gad˝ety, za co bardzo dzi´kujemy.

nn Natalia Dàbrowska

Wniosek o Êwiadczenia z programów
Rodzina 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuƒczy
mo˝esz zło˝yç tylko elektronicznie:
nn na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)

ZUS: www.zus.pl
nn przez bankowoÊç elektronicznà
nn na portalu emp@tia

JeÊli nie masz profilu PUE, przyjdê na spotkanie
z ekspertem ZUS, który zało˝y go dla Ciebie

Zapraszamy 10 marca 2022 r. godz. 9.00-11.00
OÊrodek Pomocy Społecznej ul. Krzysztofa Kamila
Baczyƒskiego 4, Wieliszew

Zabierz na spotkanie dowód osobisty, a jeÊli chcesz zło˝yç wniosek, to
tak˝e numer rachunku bankowego

Profil PUE ZUS mo˝esz zało˝yç równie˝
samodzielnie

Jak to zrobiç, sprawdê www.zus.pl albo
zadzwoƒ:
22 290 55 00 (pn.–pt. 8.00–15.00) 
lub 22 560 16 00 (pn.–pt. 7.00–18.00)
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Choç czas bo˝onarodzeniowych dekoracji ju˝ minà∏,
z przyjemnoÊcià zawiadamiamy o wspania∏ym
sukcesie „Biedroneczki” – przedszkolaka z Olszew-
nicy Starej w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
pt. „Moja magiczna bombka”.
Konkurs zosta∏ zorganizowany
przez Przedszkole nr 70 we
Wroc∏awiu. Zadaniem dzieci
by∏o wykonanie bombki w do-
wolnej technice plastycznej.
Praca Anastazji Kniaê, ucz´sz-
czajàcej do grupy przedszkol-
nej „Biedronki” ze Szko∏y
Podstawowej im. Bronis∏awa
Soko∏a w Olszewnicy Starej,
zaj´∏a pierwsze miejsce. Zo-
sta∏a wybrana spoÊród wielu
pomys∏owych i bardzo ró˝no-
rodnych prac, nades∏anych
przez dzieci z ca∏ej Polski. Gra-
tulacje!     

nn SP Olszewnica Stara

W Przedszkolu Samorzàdowym nr 1 w Wielisze-
wie we wtorek 15 lutego odby∏ si´ bal karnawa-
∏owy. 
Dzieci od samego rana by∏y bardzo podekscytowane, cie-
kawe stroju swoich kolegów i kole˝anek. Przedszkolaki
by∏y przebrane za ksi´˝niczki, rycerzy, policjantów, stra-
˝aków, superbohaterów, koty, lwy, pszczó∏ki, biedronki,
smoki. Przy tak kolorowej dekoracji sal – przedszkole wy-
glàda∏o jak z bajki. Nie zabrak∏o równie˝ pocz´stunku.
Zabawy oraz taƒce organizowane przez animatora umi-
la∏y czas, dzi´ki czemu dzieci w ma∏ych grupach mog∏y
wspaniale si´ bawiç. Ten wyjàtkowy dzieƒ z pewnoÊcià
na d∏ugo pozostanie w ich pami´ci, równie˝ dzi´ki spe-
cjalnie zorganizowanej sesji zdj´ciowej. nn Marta Wróbel
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