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Gminny wieczór wigilijny 
i jarmark Êwiàteczny
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nn Wi´cej na str. 3

„Pendolino” – walka trwa!
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Wystawa poplenerowa AQUA-plenery

Nabór wniosków o zakup
preferencyjny w´gla 

„Kałuszyƒskie smaki” wydajà ksià˝k´

Powiatowa Instytucja Kultury
w Legionowie zaprasza na wy-
staw´, prezentujàcà owoce pra-
cy uczestników tegorocznych
wiosenno-letnich plenerów ma-
larskich, z cyklu AQUA-plenery. 

Pejza˝e, tworzone w ró˝nych lokali-
zacjach powiatu legionowskiego, po-
wstawa∏y pod okiem artystki Kata-
rzyny Gawlik. Na wystawie zobaczy-
my prace, pokazujàce krajobrazy,
których motywem przewodnim sà
ró˝ne akweny od rzek i jezior po uro-
kliwe rozlewiska.

Odwo∏ano si´ w ten sposób
do twórczoÊci Apoloniusza K´dzier-
skiego – wybitnego akwarelisty, któ-
ry odkry∏ dla malarstwa walory nad-
narwiaƒskich pejza˝y. K´dzierski tematów do malowania
poszukiwa∏, penetrujàc m. in. okolice Serocka nad Narwià.
Natomiast uczestnicy AQUA-plenerów – twórcy amatorzy
i profesjonaliÊci – co sobot´ znajdowali natchnienie w in-
nym miejscu: w Zegrzu, Zegrzu Po∏udniowym, Jab∏onnie,
Niepor´cie, Serocku, Rajszewie,Wieliszewie, Radzyminie,

Arciechowie, Jachrance, Podd´biu
oraz Trzcianach.

Swoje prace zaprezentujà: Izabe-
la Artecka, Izabela Baraƒska, Ma∏-
gorzata Bartel, Tomasz Bartel,
Agnieszka Do∏owy, Ewa Elsner,
Miros∏aw Gawlik, Lena Kossak,
Agata Obidziƒska i Ma∏gorzata
˚muda.

Wernisa˝: 01.12.br., godz. 18.00,
Galeria Sztuki Ratusz (ul. Pi∏sud-
skiego 41, Legionowo).Wystawa po-
trwa od 1 do 15 grudnia 2022 r.

Wystawie b´dzie towarzyszy∏o
wydawnictwo albumowe, prezentu-
jàce obrazy powsta∏e podczas ple-
nerów, które przyczyni si´ do pro-
mocji obszarów Lokalnej Grupy
Dzia∏ania Zalew Zegrzyƒski i lokal-

nych artystów plastyków.
Wystawa jest elementem projektu „Co powie ryba?

– w dorzeczu trzech rzek”, realizowanego w ramach stra-
tegii rozwoju lokalnego, kierowanego przez spo∏ecznoÊç
wdra˝anej przez LGD Zalew Zegrzyƒski.

nn

Pierwsza cz´Êç projektu Ko∏a Gospodyƒ Wiejskich
„Ka∏uszyƒskie smaki” w Ka∏uszynie –„Ka∏uszyƒski
stó∏ pe∏en ciep∏a” dobiega koƒca. 

Uwieƒczeniem dzia∏aƒ b´dzie publikacja Ko∏a pt. „Wieli-
szew na talerzu-zbiór przepisów Ziemi Wieliszewskiej”. Jej
uroczysta promocja nastàpi w dniu 11 grudnia br.
o godz. 13.30 w remizie OSP Ka∏uszyn. Cz∏onkowie Ko∏a ser-
decznie zapraszajà mieszkaƒców gminy na spotkanie, pod-
czas którego b´dzie mo˝na spróbowaç potraw, przygotowa-
nych na podstawie zebranych przepisów.

Projekt realizowany jest dzi´ki dofinansowaniu Narodo-
wego Instytutu WolnoÊci-Centrum Rozwoju Spo∏eczeƒstwa
Obywatelskiego ze Êrodków Programu NOWEFIO. nn

Gmina Wieliszew przystàpi∏a do programu sprze-
da˝y w´gla, po preferencyjnej cenie, dla gospo-
darstw domowych, dzi´ki której mieszkaƒcy b´-
dà mieli u∏atwiony dost´p do taƒszego w´gla.
Koszt jednej tony w´gla dla mieszkaƒca wynie-
sie 2 000 z∏ brutto.

W zwiàzku z powy˝szym rusza nabór wniosków o zakup pre-
ferencyjny w´gla dla mieszkaƒców. Wniosek jest dost´p-
ny do pobrania na stronie internetowej www.wieliszew.pl
oraz w wersji papierowej w Urz´dzie Gminy Wieliszew.

PPrroocceess  pprreeffeerreennccyyjjnneeggoo  zzaakkuuppuu  ppaalliiwwaa  ssttaałłeeggoo::
1. wype∏niony wniosek nale˝y z∏o˝yç osobiÊcie w Biurze Ob-

s∏ugi Klienta lub za pomocà ePUAP Urz´du Gminy Wie-
liszew. W przypadku z∏o˝enia wniosku za pomocà Êrod-
ków komunikacji elektronicznej (ePUAP) wniosek
opatruje si´ kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Brak pod-
pisu spowoduje nierozpatrzenie wniosku,

2. weryfikacja wniosku przez pracownika Urz´du Gminy,
3. informacja dla Wnioskodawcy o wyniku rozpatrzenia

wniosku w formie telefonicznej bàdê sms – kontakt przez
Pracownika Urz´du Gminy Wieliszew,

4. dokonanie wp∏aty przez Wnioskodawc´: 
• przelewem na dedykowany numer konta

68 1020 1042 0000 8002 0521 8153 – PKO Bank Pol-

ski S.A. – w tytule wpisujàc: Preferencyjny zakup w´-
gla, imi´ i nazwisko, adres Wnioskodawcy,

• w kasie Urz´du Gminy Wieliszew w godzinach ponie-
dzia∏ek 8.00–17.30, od wtorku do piàtku w godzi-
nach 8.00–15.30,

5. po zaksi´gowaniu wp∏aty, b´dzie mo˝liwy odbiór za-
Êwiadczenia z Urz´du Gminy Wieliszew uprawniajàce-
go do odbioru w´gla.

UWAGA! Do preferencyjnego zakupu w´gla nie b´dzie
Êwiadczona us∏uga dowozu pod adres domowy, dlatego ko-
nieczny jest w∏asny transport lub skorzystanie z us∏ug spe-
cjalizujàcych si´ w tym zakresie firm na w∏asny koszt.W´-
giel nie b´dzie workowany.W´giel b´dzie do odbioru na te-
renie Miasta Serock. Zgodnie z Rozporzàdzeniem Ministra
Aktywów Paƒstwowych z dnia 2 listopada 2022 r. (Dz.U.
z 2022 r. poz. 2238) iloÊç paliwa sta∏ego dost´pna dla jed-
nego gospodarstwa domowego, w ramach zakupu preferen-
cyjnego, wynosi 1 500 kg (1,5 tony) do 31 grudnia 2022 r.
oraz 1 500 kg (1,5 tony) od 1 stycznia 2023 r.

Decyzja na temat dok∏adnego terminu dostarczenia w´-
gla do miejsca dystrybucji przeznaczonego dla Gminy Wie-
liszew uzale˝niona jest od spó∏ki Skarbu Paƒstwa – Pol-
skiej Grupy Górniczej. Nadal czekamy na szczegó∏owe in-
formacje. Gmina realizujàc zadanie jest jedynie
poÊrednikiem w dystrybucji w´gla i nie ponosi odpowie-
dzialnoÊci za deklarowanà jakoÊç dostarczanego w´gla oraz
jego dost´pnoÊç. nn
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GMINNY WIECZÓR WIGILIJNY 
I JARMARK ÂWIÑTECZNY

JARMARK
ÂWIÑTECZNY 

Ozdoby Êwiàteczne, przetwory, dobre pieczywo,
bi˝uteria i wiele innych rzeczy od lokalnych
r´kodzielników b´dzie mo˝na kupiç podczas
jarmarku Êwiàtecznego zorganizowanego przez
Urzàd Gminy Wieliszew. Tym razem wystawcy
czekaç b´dà na Was 18 grudnia w hali sportowej
w Wieliszewie przy ul. Modliƒskiej 65.
Od godziny 9.00 do póênego wieczora warto
przyjÊç i znaleêç coÊ dla siebie lub najbli˝szych. 

MSZA 
ÂWI¢TA

Wzorem lat ubieg∏ych, w koÊciele pw.
Przemienienia Paƒskiego w Wieliszewie o 17.00,
odb´dzie si´ msza Êwi´ta. 

WIECZÓR
WIGILIJNY

Po niej warto wybraç si´ do hali sportowej
w Wieliszewie, gdzie po trzech pandemicznych
latach, b´dzie mo˝na w koƒcu wspólnie
Êwi´towaç i poczuç magi´ zbli˝ajàcych si´ Âwiàt
Bo˝ego Narodzenia. 
Na goÊci czeka wyst´p artystyczny, przygotowany
przez uczniów ze Szko∏y Podstawowej numer 2
im. Jana Paw∏a II w Wieliszewie, wspólne
Êpiewanie kol´d, ˝yczenia, pierogi, barszcz oraz
kultowe ju˝ kalendarze gminne na 2023 rok oraz
Êwiàteczna atmosfera. 
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Porozmawiajmy 
o ekologii i oszcz´dzaniu

GGmmiinnaa  WWiieelliisszzeeww
ÊÊwwiieeccii  pprrzzyykkłłaaddeemm

TTwwóójj  ppiieecc  
nnaasszzee  ppoowwiieettrrzzee  22

Kryzys energetyczny na ca∏ym Êwiecie
spowodowa∏ negatywne skutki, zwiàzane
z dost´pnoÊcià surowców niezb´dnych
do ogrzania gospodarstw domowych.
Dodatkowo, ceny zarówno energii
elektrycznej, gazu i w´gla znacznie
wzros∏y. Co mo˝emy zrobiç jeszcze tej
zimy, by zaoszcz´dziç i jednoczeÊnie nie
zanieczyszczaç naszego otoczenia?
Rozmawiamy z Agnieszkà Szajnà,
ekoedukatorkà, ekspertkà z zakresu
nowych êróde∏ energii.

GAZETA WIELISZEWSKA: Wyglàda na to, ˝e b´dzie to
najdro˝sza zima ostatnich lat. Czy op∏aca si´ wymieniaç êró-
d∏o energii?
AGNIESZKA SZAJNA: Jak wynika z badaƒ, przeprowadzo-
nych przez Polski Alarm Smogowy, który zbada∏ ceny w´gla,
pelletu i drewna we wszystkich województwach, ogrzewanie
domu w´glowym „kopciuchem” jest nawet pi´ciokrotnie dro˝-
sze ni˝ pompà ciep∏a oraz dwa i pó∏ razy dro˝sze ni˝ ogrze-
wanie gazem. W ciàgu pó∏tora roku, w´giel podro˝a∏ Êrednio
o 229% a pellet o 166%. Sprawdzono równie˝ czym najta-
niej ogrzewaç dom przy obecnych cenach. Najwi´cej zap∏aci-
my za w´giel spalany w „kopciuchu” – roczny koszt to
a˝ 12 460 z∏, najtaƒsze jest ogrzewanie pompà ciep∏a – 2 350 z∏.

Czy w tym momencie jest jeszcze sens, aby wymieniç êró-
d∏o energii? Uda nam si´ jeszcze zaoszcz´dziç?
Patrzàc na ceny w´gla, pelletu czy drewna oraz ograniczonà
ich dost´pnoÊç, ogrzewanie domu w´glowym „kopciuchem”
jest du˝o dro˝sze ni˝ kot∏em gazowym czy pompà ciep∏a. Po-
za tym, zgodnie z obowiàzujàcà Uchwa∏à Antysmogowà, „kop-
ciuchy” b´dà mog∏y legalnie funkcjonowaç tylko do koƒca te-
go roku. Dodatkowo, od 01 stycznia 2028 r., zacznie obowià-
zywaç zakaz spalania w´gla w gospodarstwach domowych.
Wyjàtek stanowià kot∏y posiadajàce 5 klas´, zainstalowane
do 11 listopada 2017 r. i kot∏y/kominki spe∏niajàce wymogi
ekoprojektu, zainstalowane do 11 czerwca 2022 r. w istnie-
jàcych budynkach – mo˝na w nich paliç w´glem do koƒca
ich ̋ ywotnoÊci. Nale˝y pami´taç, ˝e przestrzeganie przepisów
wprowadzonych niniejszà uchwa∏à, b´dzie kontrolowane za-
równo w kwestii posiadanych urzàdzeƒ grzewczych, jak i sto-
sowanych rodzajów paliw. U˝ytkownicy instalacji, narusza-
jàcy przepisy uchwa∏y, mogà byç ukarani grzywnà do 5000 z∏
lub mandatem do 500 z∏. Nale˝y pami´taç, ˝e zgodnie
z art. 225 kodeksu karnego, udaremnianie lub utrudnianie
przeprowadzenia kontroli jest przest´pstwem zagro˝onym ka-
rà aresztu. Dlatego zach´cam do skorzystania z programów
gminnych oraz dotacji z WFOÂiGW na wymian´ starego êró-
d∏a ciep∏a.

Jaki procent maksymalnej dotacji mo˝emy uzyskaç lub od-
zyskaç, uwzgl´dniajàc zarówno dotacje z programu ogól-
nopolskiego, programów gminnych, czy te˝ zwrotu podat-
ku?
Dotacja z WFOÂiGW, na wymian´ êróde∏ ciep∏a i termomo-
dernizacj´ domu, mo˝e wynosiç do 30 000 z∏ dla podstawo-
wego poziomu dofinansowania oraz do 37 000 z∏ i do 47 000 z∏
(dotacja z prefinansowaniem) dla podwy˝szonego poziomu do-
finansowania, a tak˝e 69 000 z∏ i 79 000 z∏ (dotacja z prefi-
nansowaniem) dla najwy˝szego poziomu dofinansowania. Ulg´
termomodernizacyjnà mo˝na równie˝ odliczyç od podatku.

Co z najbiedniejszymi?
Takie osoby mogà skorzystaç z najwy˝szego dofinansowania
oraz prefinansowania. Prefinansowanie to wyp∏ata cz´Êci lub
ca∏oÊci dotacji, przyznawanej beneficjentowi przez WFO-
ÂiGW, na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach
zgodnych z Programem. Jest te˝ mo˝liwoÊç skorzystania ze
Êcie˝ki bankowej w programie „Czyste Powietrze”, czyli do-
tacji na cz´Êciowà sp∏at´ kapita∏u kredytu bankowego. Pami´-
tajmy, ˝e dotacja z ogólnopolskiego programu ∏àczy si´ z pro-
gramem dotacyjnym Gminy Wieliszew, czyli te dwie dota-
cje mo˝na ∏àczyç.

Które ze êróde∏ energii cieszy si´ w tej chwili najwi´kszà
popularnoÊcià, jeÊli chodzi o wymian´ i dlaczego?
Jest to doÊç zaskakujàce, ale w ostatnim roku, najwy˝szym
zainteresowaniem cieszy∏a si´ pompa ciep∏a. To alternatywa
dla tradycyjnych systemów ogrzewania kot∏owego i elektrycz-
nego. Zaletà jest mo˝liwoÊç zredukowania kosztów ogrzewa-
nia (np. pràd, paliwo itp.). Poza ekologicznymi korzyÊciami,
wa˝nà sprawà jest to, ˝e montujàc pomp´ ciep∏a, nie potrze-
bujemy miejsca zwanego potocznie kot∏ownià. Nie ma potrze-
by sk∏adowaç równie˝ opa∏u. Majàc na uwadze d∏ugà ̋ ywot-
noÊç, wysokà efektywnoÊç i niskà awaryjnoÊç urzàdzeƒ sza-
cuje si´, i˝ inwestycja ta zwróci si´ mniej wi´cej po 5 latach
u˝ytkowania. Daje ona mo˝liwoÊç pozyskiwania 100%
energii, pochodzàcej ze êróde∏ odnawialnych i praktycznie ca∏-
kowità redukcj´ emisji dwutlenku w´gla. n

W zwiàzku z oszcz´d-
noÊciami, do których
gmina zmuszona jest
w wyniku sytuacji
ekonomicznej, w tym
roku nie b´dzie ilumi-
nacji Êwiàtecznych. 
W zamian, przy KoÊciele
Przemienienia Paƒskiego
w Wieliszewie, zostanie posadzona choinka, którà przyozdo-
bi si´ lampkami. B´dzie skromniej, oszcz´dniej ale Êwiàtecz-
na symbolika i tradycja zostanie zachowana. nn

W tym roku celem projektu jest maksymalne zwi´k-
szenie liczby gospodarstw domowych w gminach
nale˝àcych do Zwiàzku Gmin Zalewu Zegrzyƒskie-
go, które do koƒca 2022 roku wymienià piece tzw.
„kopciuchy” na rozwiàzania ekologiczne. Projekt
obejmuje 7 gmin, tj. Dàbrówka, Jab∏onna, Legio-
nowo, Niepor´t, Radzymin, Serock i Wieliszew.

Gminy ∏àczà si∏y, by wspólnie zadbaç o zdrowie i jakoÊç ˝y-
cia swoich mieszkaƒców. Zale˝y im, aby w unikalnej okoli-
cy Zalewu Zegrzyƒskiego zarówno mieszkaƒcy, jak i goÊcie
oddychali pe∏nà piersià i czystym powietrzem. W myÊl za-
sady, ˝e smog nie zna granic, dzia∏ania te realizowane sà
na terenie dwóch powiatów: legionowskiego i wo∏omiƒskie-
go. Gminy nale˝àce do Zwiàzku Gmin Zalewu Zegrzyƒskie-
go ∏àczà si∏y, by razem zawalczyç o lepsze jutro dla naszych
bliskich i Êrodowiska.

Misjà jest dotarcie do jak najwi´kszej liczby mieszkaƒ-
ców gmin i zach´cenie do wymiany pieca na êród∏a ekolo-
giczne. Co wa˝niejsze, projekt ma wspieraç mieszkaƒców i in-
formowaç ich, jak si´gnàç po dotacj´ na wymian´ pieca, by
wspólnie zadbaç o nasze Êrodowisko, o nasze ˝ycie i naszà
przysz∏oÊç. nn



24 listopada 2022 ||  wwwwww..wwiieelliisszzeeww..ppll  ||  GGmmiinnaa  WWiieelliisszzeeww##SSoolliiddaarrnnaazzUUkkrraaiinnaa ||  gazetawwiieelliisszzeewwsskkaa INFORMATOR 5

Dla portfela i klimatu
patenty na oszcz´dzanie

MMiieessiiààcc  tteemmuu  rroozzppoocczz´́lliiÊÊmmyy  ccyykkll  ppaatteennttóóww  nnaa oosszzcczz´́ddzzaanniiee,,  ddzzii´́kkii  kkttóórryymm  zzaarróówwnnoo  kklliimmaatt,,  jjaakk  ii ttwwóójj  bbuudd˝̋eett
ppoocczzuujjàà  uullgg´́..  WW ttyymm  mmiieessiiààccuu  pprreezzeennttuujjeemmyy  ssppoossoobbyy  nnaa ttoo,,  jjaakk  oosszzcczz´́ddzziiçç  pprrààdd  ww ddoommuu  ii ppiieenniiààddzzee  ww ppoorrttffeelluu..  

M Ñ D R E  G O S P O D A R O W A N I E  P R Ñ D E M
jest zarówno ekologiczne i oszcz´dne. Warto wypracowaç pewne nawyki, by po pewnym czasie zyskaç
par´ groszy w portfelu. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

WWyykkoorrzzyyssttuujj  ÊÊwwiiaatt∏∏oo  ddzziieennnnee..
Zorganizuj przestrzeƒ w swoim domu tak, by jak
najlepiej wykorzystaç dost´pne w dzieƒ promienie
s∏oneczne.

WWyy∏∏ààcczzaajj  ÊÊwwiiaatt∏∏oo  ww ppoommiieesszzcczzeenniiaacchh,,  ww kkttóórryycchh  nniiee
pprrzzeebbyywwaasszz  ww ddoommuu..  
Najprostszy nawyk, który mo˝na wdro˝yç w ˝ycie. 

WWyymmiieeƒƒ  ˝̋aarróówwkkii  nnaa eenneerrggoooosszzcczz´́ddnnee..
˚arówki energooszcz´dne sà nieco dro˝sze
od zwyk∏ych, ale op∏acajà si´ du˝o bardziej,
poniewa˝ dzi´ki nim docelowo zu˝yjesz mniej pràdu. 

GGoottuujj  ppoottrraawwyy  ppoodd pprrzzyykkrryycciieemm..
JeÊli masz kuchenk´ na pràd – u˝ywaj pokrywek
do gotowania, dzi´ki temu skrócisz jego czas
i zaoszcz´dzisz na rachunkach. 

WWyy∏∏ààcczzaajj  nniieeuu˝̋yywwaannyy  sspprrzz´́tt  zz kkoonnttaakkttuu..
Nieu˝ywany sprz´t w stanie czuwania nadal pobiera
pràd. Dekodery, laptopy, konsole, telewizor – jeÊli nie
korzystasz wy∏àczaj z kontaktu. 

NNiiee  pprrzzeeggrrzzeewwaajj  mmiieesszzkkaanniiaa..
JeÊli ogrzewasz mieszkanie grzejnikami
elektrycznymi albo masz ogrzewanie pod∏ogowe
lub korzystasz z pompy ciep∏a, zmniejsz
temperatur´ w domu i go nie przegrzewaj. 

UUrruucchhaammiiaajj  ttyyllkkoo  ppee∏∏nnàà  pprraallkk´́  ii zzmmyywwaarrkk´́..
Staraj si´ optymalnie korzystaç ze sprz´tu
domowego. Pami´taj, by w∏àczaç pralk´, czy
zmywark´ gdy sà pe∏ne, u˝ywaj ich w trybie
energooszcz´dnym.

NNiiee  oottwwiieerraajj  ppiieekkaarrnniikkaa  ppooddcczzaass  ppiieecczzeenniiaa..
Gdy podczas pieczenia otwierasz piekarnik
wypuszczasz goràce powietrze, przez co
temperatura w Êrodku si´ obni˝a i twój piekarnik
musi pobraç dodatkowà porcje pràdu. 
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áááááá MMooddeerrnniizzaaccjjaa  ddrróógg  ww  rraammaacchh  pprrooggrraammuu  
PPoollsskkii  ŁŁaadd

áááááá SSzzkkoołłaa  ww  OOllsszzeewwnniiccyy  SSttaarreejj

áááááá CCeennttrruumm  SSppoołłeecczznnoo--KKuullttuurraallnnee  ww  WWiieelliisszzeewwiiee áááááá WWii´́cceejj  ddrrzzeeww
––  wwii´́cceejj  zziieelleennii

W czerwcu tego roku podpisano umow´ na budow´ drugie-
go etapu ulicy Polnej w Wieliszewie (od ulicy Mi∏ej do uli-
cy Ks. Popie∏uszki), rozbudow´ ulicy Szkolnej, chodnika wraz
z oÊwietleniem ulicznym w Ka∏uszynie i Skrzeszewie, roz-
budow´ drogi gminnej przy osiedlu Modliƒska 110–144
w Wieliszewie.Wszystkie powy˝sze inwestycje zosta∏y dofi-
nansowane ze Êrodków programu Polski ¸ad – Fundusz In-
westycji Strategicznych oraz ze Êrodków Rzàdowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg.
• Przy ulicy Szkolnej w Ka∏uszynie do koƒca zmierzajà pra-

ce brukarskie. Wykonawca obecnie czeka na dostaw´
oÊwietlenia ulicznego, które mo˝e si´ pojawiç na poczàt-
ku grudnia.

• Przy ulicy Polnej, na odcinku od ulicy Mi∏ej do ulicy Mo-
dliƒskiej, dobiegajà koƒca prace brukarskie i budowa ka-
nalizacji deszczowej.
W najbli˝szym czasie zostanie u∏o˝ona warstwa Êcieralna
jezdni. WczeÊniej wykonano ju˝ fundamenty pod linie
oÊwietlenia ulicznego.Wykonawca niebawem powinien zre-
alizowaç wszystkie pozosta∏e prace.

• Dojazd do budynków ulica Modliƒska 110–134 w Wielisze-
wie. Na tym odcinku równie˝ trwajà prace brukarskie.
W najbli˝szym czasie zostanie u∏o˝ona ostatnia warstwa as-
faltowa oraz wprowadzona docelowa organizacja ruchu.nn

Nie ustajà prace na placu budowy nowej szko∏y w Olszew-
nicy Starej. Pod koniec paêdziernika wbijano pierwszà ∏o-
pat´, a ju˝ stojà fundamenty i mury pnà si´ do góry. Dwu-
kondygnacyjny budynek zostanie po∏àczony z odremonto-
wanà istniejàcà cz´Êcià szko∏y. Inwestycj´ zrealizuje
firma Arcus Technologie z Celestynowa, a jej wartoÊç wy-
niesie blisko 16 500 000 z∏otych i w ca∏oÊci zostanie sfinan-

sowana ze Êrodków bud˝etu Gminy Wieliszew. Budowa
pierwszego etapu obejmie rozbudow´ szko∏y o skrzyd∏o po-
∏udniowe. Na parterze znajdzie si´ 6 oddzia∏ów przedszkol-
nych oraz sto∏ówka. Pi´tro przeznaczone b´dzie dla dzie-
ci ze szko∏y podstawowej, w której b´dzie zlokalizowa-
nych 7 sal lekcyjnych oraz zaplecze socjalne.

nn

Na dzia∏ce przy ulicy Niepodleg∏oÊci wykonawca w ostatnich tygodniach pro-
wadzi∏ prace termoizolacyjne.Teraz budynek Centrum Spo∏eczno-Kultural-
nego w Wieliszewie czeka na monta˝ stolarki okiennej i prace instalacyj-
ne. Inwestycj´ realizuje firma EKO-INVEST Sp. z o.o. z Kielc. ¸àczna war-
toÊç budowy Centrum Spo∏eczno-Kulturalnego to 8 228 700,00 z∏. 3 500 000 z∏
gmina otrzyma∏a ze Êrodków Rzàdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
– Êrodki z funduszy przeciwdzia∏ania COVID-19 dla Jednostek Samorzàdu
Terytorialnego. Pozosta∏à kwot´, tj. 4 728 700 z∏ gmina finansuje z w∏asne-
go bud˝etu.

nn

GMINNE INWESTYCJE

ul. Szkolna w Kałuszynie 

Wjazd do budynków
ul. Modliƒska 110–134

Dzi´ki Êrodkom pozyskanym od Sejmi-
ku Województwa Mazowieckieg, gmina
zakupi∏a drzewa, które posadzono mi´-
dzy innymi na ulicy Polnej, w Parku
Âwi´tojaƒskim i w Parku Niepodleg∏o-
Êci w Wieliszewie. nn
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OOdd ppoonnaadd  ddwwóócchh  llaatt  ttrrwwaa  wwaallkkaa
zz kkoolleejjàà,,  kkttóórraa  cchhccee  ppooddzziieelliiçç
ggmmiinn´́  ttoorraammii,,  ppoo kkttóórryycchh  mmaajjàà
jjeeêêddzziiçç  kkoolleejjee  sszzyybbkkiicchh  pprr´́ddkkooÊÊccii..  

Spó∏ka PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., w po∏owie listo-
pada tego roku, wybra∏a dwa z siedmiu wariantów przebie-
gu korytarza nowoprojektowanej linii kolejowej, w ramach
zadania pt. Zwi´kszenie przepustowoÊci na odcinku Warsza-
wa Wschodnia – Nasielsk (Kàtne/Âwiercze).

Niestety, nie znalaz∏ si´ wÊród nich wariant numer 7, któ-
ry by∏by najkorzystniejszy dla naszej gminy. Firma projek-
towa wskaza∏a korytarz numer 4 i 6. – „W ramach analizy
wielokryterialnej i uwzgl´dniajàc opinie zebrane z konsul-
tacji z 2020 oraz 2021 roku wybrano dwa z siedmiu koryta-
rzy, dla których przygotowane zostanà szczegó∏owe analizy
techniczne” – poinformowa∏ na spotkaniu Karol Jakubow-
ski z zespo∏u prasowego PKP PLK S.A. Zapowiedzia∏ rów-
nie˝ kolejne spotkania konsultacyjne z mieszkaƒcami, któ-
re mia∏yby si´ odbyç w pierwszym kwartale 2023 r.

„Dalej musimy walczyç, by nie wybrano tych korytarzy
i nie rozjechano kolejami du˝ych pr´dkoÊci ̧ ajsk, Ka∏uszy-
na, Krubina, Sikor. Na jednym ze zdj´ç (korytarz 6 wa-
riant 4), pokazano zbudowanie 4 torów do Modlina, i gdy-
by zaniechano skr´tu w stron´ Krubina i unikalnego kom-
pleksu ∏àk, mo˝na by ten wariant uznaç za godny dalszych
rozmów.Takie stanowisko, prezentujà równie˝ burmistrz Na-
sielska i burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego”
– na Êwie˝o skomentowa∏ na swoim profilu obecny na spo-
tkaniu Wójt Gminy Wieliszew.

Poni˝ej przedstawiamy najwa˝niejsze momenty walki lo-
kalnych w∏adz i mieszkaƒców przeciwko kolei, która dzieli.

LLuuttyy 22002200  ––  KKoonnssuullttaaccjjee  ssppoołłeecczzeennee
W hali sportowej w Wieliszewie, odby∏y si´ konsultacje spo-
∏eczne, w sprawie Strategicznego Studium Lokalizacyjne-
go Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jak wa˝-
ny jest to temat dla lokalnej spo∏ecznoÊci pokaza∏a frekwen-
cja. Na spotkanie przysz∏o ok. 1 000 osób.

MMaarrzzeecc 22002200  ––  ˚̊yywwyy  łłaaƒƒccuucchh
Setki mieszkaƒców Gminy Wieliszew 8 marca utworzy∏o ̋ y-
wy ∏aƒcuch, który by∏ wyrazem sprzeciwu przeciwko podzia-
∏owi gminy torami. Do akcji przy∏àczyli si´ równie˝ miesz-
kaƒcy Gminy Niepor´t i Nasielska.

GGrruuddzziieeƒƒ 22002200  ––  SSppoonnttaanniicczznnyy  pprrootteesstt  
mmiieesszzkkaaƒƒccóóww

Ulicami Gminy Wieliszew i powiatu legionowskiego, prze-
jecha∏ konwój samochodów i rowerzystów oznakowanych
balonikami i plakatami z has∏em „STOP kolei, która dzie-
li!”. Mieszkaƒcy chcieli w ten sposób zwróciç uwag´ na pla-
ny kolejowe, które jeÊli dojdà do skutku, pociàgnà za so-
bà nieodwracalne, druzgoczàce skutki spo∏eczne, ekonomicz-
ne i przyrodnicze.

W imieniu mieszkaƒców Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kow-
nacki, 18 grudnia z∏o˝y∏ w siedzibie firmy Databout ponad 1000
ankiet, które mieszkaƒcy wype∏niali, sygnalizujàc w ten spo-
sób, g∏oÊne „nie” przeciwko trzem wariantom kolei, zapropo-
nowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, przechodzà-
cej przez Powiat Legionowski i Gmin´ Wieliszew. nn

NIE dla kolei, która dzieli
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WolnoÊç po polsku
nniieeppooddlleeggłłooÊÊcciioowwyy  ffeessttiiwwaall  ww  WWiieelliisszzeewwiiee  ppoo  rraazz  2222..

PPoo rraazz 2222..,,  ww wwiiggiillii´́  NNaarrooddoowweeggoo  ÂÂwwii´́ttaa
NNiieeppooddlleegg∏∏ooÊÊccii,,  pprrzzyyppoommiinnaalliiÊÊmmyy  oo rroollii,,  jjaakkàà
ww kksszzttaa∏∏ttoowwaanniiuu  ssii´́  ppoollsskkiieejj  ÊÊwwiiaaddoommooÊÊccii
nnaarrooddoowweejj,,  ooddeeggrraa∏∏aa  kkuullttuurraa  lluuddoowwaa..  PPoo rraazz
ppiieerrwwsszzyy  ppoodd nnaazzwwàà  FFeessttiiwwaalluu  KKuullttuurryy
LLuuddoowweejj  iimm..  SSttaanniiss∏∏aawwaa  MMoonniiuusszzkkii,,
ooddddaajjààcceejj  wwiieelloowwààttkkoowwooÊÊçç  wwyyddaarrzzeenniiaa
oorrggaanniizzoowwaanneeggoo  ww WWiieelliisszzeewwiiee
oodd rrookkuu 22000011..  TTeeggoorroocczznnàà  eeddyyccjj´́
ookkllaasskkiiwwaa∏∏oo  ppoonnaadd  ppóó∏∏  ttyyssiiààccaa  wwiiddzzóóww
ww hhaallii  ssppoorrttoowweejj  ii iinntteerrnnaauuccii  ww rraammaacchh
ttrraannssmmiissjjii  nnaa ˝̋yywwoo  nnaa kkaannaallee  yyoouuttuubbee
((bblliisskkoo  ppóó∏∏ttoorraa  ttyyssiiààccaa  wwyyÊÊwwiieettlleeƒƒ!!))..

Wieczór otworzyliÊmy wyjàtkowym kujawiakiem pt. „Powstaƒ Pol-
sko”, w choreografii Dominiki Bisialskiej i w wykonaniu solistów
ZTL „Promyki”, powsta∏ym do muzyki Ignacego Jana Paderew-
skiego. PoprzedziliÊmy go materia∏em filmowym, poÊwi´conym
Êwiatowej s∏awy kompozytorowi i pianiÊcie, wybitnemu dyploma-
cie i jednemu z ojców polskiej niepodleg∏oÊci, któremu zadedy-
kowaliÊmy tegorocznà edycj´. Festiwal tradycyjnie otworzy∏ Wójt
Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki, wraz z nim publicznoÊç i tan-
cerzy przywitali przedstawiciele wspó∏organizatorów – Radna Sej-
miku Województwa Mazowieckiego Anna Brzeziƒska oraz Prze-
wodniczàcy Rady Gminy Wieliszew Marcin Fabisiak.Trzeciego ze
wspó∏organizatorów – Powiat Legionowski – reprezentowa∏ wice-
przewodniczàcy rady powiatu a jednoczeÊnie tancerz ZTL „Pro-
myki” Miros∏aw Kado.

Przez kolejne 160 minut publicznoÊç podziwia∏a barwne wyst´-
py Zespo∏u PieÊni iTaƒca „PowiÊle” im. Kazimiery Walczak „Mam-
ci” oraz Zespo∏u Taƒca Ludowego „Promyki” z Wieliszewa, pre-
zentujàcych na parkiecie ró˝norodnoÊç polskiej kultury ludowej
i jej regionów etnograficznych. Nasi goÊcie byli pierwszym w hi-
storii Festiwalu reprezentantem Lubelszczyzny, dzi´ki czemu mo-
gliÊmy obcowaç z oryginalnym folklorem PowiÊla Lubelskiego.
Równie˝ jego muzykà, która za sprawà kapeli ZPiT „PowiÊle” to-
warzyszy∏a nam w koƒczàcej wieczór III Niepodleg∏oÊciowej Po-
taƒcówce „Weselmy si´!”.W jej trakcie, unikalne taƒce powiÊlaƒ-
skie, zataƒczy∏ kilkusetosobowy korowód z∏o˝ony z tancerzy obu
zespo∏ów i zaproszonej na parkiet publicznoÊci. Obok folkloru Lu-

belszczyzny, „PowiÊle” zaprezentowa∏o taƒce wielkopolskie i cie-
szyƒskie. Reprezentujàcy Mazowsze gospodarze, z Zespo∏u Taƒ-
ca Ludowego „Promyki”, równie˝ nie ograniczyli si´ jedynie
do folkloru swojego regionu, ale zaprosili publicznoÊç w podró˝
od góralskiego Spisza, przez Kraków, podkarpacki Rzeszów, Lu-
belszczyzn´, przedwojennà Warszaw´ z unikalnym folklorem miej-
skim, Podlasie, zaglàdajàc tak˝e do salonów z czasów Ksi´stwa
Warszawskiego. W wykonaniu „Promyków” us∏yszeliÊmy te˝ pio-
senki ludowe oraz wykonane przez solistów przedwojenne szla-
giery. Wyst´py, zakoƒczone wspólnym dla obu grup fina∏em (po-
nad 200 tancerzy na parkiecie!), podsumowano podzi´kowania-
mi. Z ràk Wójta Gminy Paw∏a Kownackiego i dyrektora oÊrodka
kultury Dariusza Skrzydlewskiego oraz reprezentantów „Promy-
ków”, kosz s∏odkoÊci dla zespo∏u i pamiàtki z Wieliszewa otrzy-
mali instruktorzy „PowiÊla” oraz Dyrektor Pu∏awskiego OÊrodka
Kultury „Dom Chemika” Zbigniew Âliwiƒski.

Po raz kolejny cz´Êci artystycznej towarzyszy∏y prezentacje twór-
ców ludowych – tym razem swoim artystycznym dorobkiem, rów-
nie˝ w ramach warsztatów z udzia∏em publicznoÊci, podzielili si´
twórcy z Radomszczyzny (zachwycajàce ozdoby obrz´dowe Wan-
dy Gotkiewicz i kunsztowna rzeêba w drewnie Adama Sobienia)
oraz Ziemi P∏ockiej (efektowne plecionkarstwo z wikliny Stani-
s∏awa Go∏´biowskiego). Idàc z duchem czasów, jednoczeÊnie re-
alizujàc idee patriotyzmu kulinarnego, po raz drugi zaprosiliÊmy
producentów lokalnej ˝ywnoÊci. ˚ywnoÊci naturalnej, ekologicz-
nej, najwy˝szej jakoÊci i o wspania∏ych walorach smakowych – co
potwierdzi∏a publicznoÊç, t∏umnie oblegajàc stoiska stowarzysze-
nia „Nasze Pszczo∏y” (miody i wyroby pszczelarskie z pasiek po-
wiatu legionowskiego) i wieliszewskiego Dyniolandu (przetwory,
wypieki z dynià i aromatyczna kawa z syropem dyniowym). CoÊ
dla duszy, coÊ dla cia∏a.

Ostatnim akcentem tegorocznego Festiwalu, by∏o otwarcie wy-
stawy plenerowej „Ojcowie Niepodleg∏oÊci”, ods∏oni´tej 11 listo-
pada obok Pomnika Ojców Niepodleg∏oÊci w Wieliszewie – wi´-
cej o niej na str. 11.

Wspó∏organizatorami Festiwalu by∏y Gmina Wieliszew, Lokal-
na Grupa Dzia∏ania Zalew Zegrzyƒski, Powiat Legionowski i Sa-
morzàd Województwa Mazowieckiego.

Realizacj´ zadania pn. XXII Festiwal Kultury Ludowej im. Sta-
nis∏awa Moniuszki dofinansowano ze Êrodków Instytutu Dziedzic-
twa MyÊli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana
Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – edycja 2022
WolnoÊç po polsku. nn OKW

Jagoda Rydelek
i Mateusz Pontek

w kujawiaku
„Powstaƒ Polsko”

do muzyki
I.J. Paderewskiego

„Taƒce PowiÊlaƒskie” ZPiT PowiÊle Potaƒcówka z kapelà „PowiÊle”
z udziałem tancerzy i publicznoÊci

Grupa młodzie˝owa Promyków
w taƒcach lubelskich

Widowisko „Na warszawskim
rynku” grupy reprezentacyjnej
Promyków

Taƒce podlaskie grupy
młodzie˝owej Promyków
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Poleczka „Dzieci´ce
umizgi” grupy dzieci´cej

Promyków

Poleczka „Dzieci´ce umizgi”
grupy dzieci´cej Promyków

Podzi´kowania Taƒce Górali Spiskich grupy
reprezentacyjnej Promyków

Festiwal otworzył Wójt Paweł Kownacki 
wraz z Radnà Sejmiku Wojewódzkiego Annà Brzeziƒskà 

„Nasz lajkonik” Promyczków„Nasz lajkonik”
Promyczków

Grupa seniorska
Promyków
w taƒcach

rzeszowskich
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OOffiiccjjaallnnee  oobbcchhooddyy  NNaarrooddoowweeggoo  ÂÂwwii´́ttaa
NNiieeppooddlleegg∏∏ooÊÊccii  ww GGmmiinniiee  WWiieelliisszzeeww,,
rroozzppoocczz´́∏∏yy  ssii´́  ww kkooÊÊcciieellee  ppww..  ÊÊww
BBaarrtt∏∏oommiieejjaa  ww JJaannóówwkkuu  PPiieerrwwsszzyymm  mmsszzàà
ÊÊwwii´́ttàà,,  ooddpprraawwiioonnàà  ww iinntteennccjjii  OOjjcczzyyzznnyy..  

Po nabo˝eƒstwie, celebrowanym przez ks. proboszcza Józe-
fa Ka∏´ckiego, z udzia∏em kompanii honorowej i pocztu
sztandarowego 32. dywizjonu rakietowego Obrony Po-
wietrznej im. Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera oraz
pocztów sztandarowych szkó∏ i jednostek stra˝y po˝arnych
Gminy Wieliszew, zgromadzeni przeszli na Skwer Ks. Jana
Trzaskomy. Cz´Êç patriotycznà rozpocz´∏o wprowadzenie
kompani honorowej, wspólne odÊpiewanie Mazurka Dàbrow-
skiego i podniesienie flagi paƒstwowej. Uczestników przy-
wita∏ Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki, g∏os zabrali
kolejno Pos∏anka na Sejm RP Kinga Gajewska, Radna Sej-
miku Województwa Mazowieckiego Anna Brzeziƒska, Prze-
wodniczàcy Rady Gminy Wieliszew Marcin Fabisiak oraz
Longin Jankowski, który odczyta∏ list od Ministra Obrony
Narodowej Mariusza B∏aszczaka.Apel Pami´ci, podczas któ-
rego przywo∏ano m.in. ˝o∏nierzy i ochotników z Góry i Ja-
nówka, Krubina, Olszewnicy Nowej i Starej oraz honorowych
obywateli Gminy Wieliszew: gen. Stanis∏awa Mandykowskie-
go, por. Ryszarda Guba∏´, kpt. Józefa Lemaƒskiego i por. Je-
rzego CieÊliƒskiego, którzy odeszli na wiecznà wart´, zakoƒ-
czono salwà honorowà. Po niej bia∏o-czerwone wiàzanki
przed pomnikiem z∏o˝y∏o 19 delegacji.

„„PPoolloonneezzaa cczzaass  zzaacczzààçç……
Gdy oficjalne obchody w Janówku Pierwszym dobiega∏y koƒ-
ca, pod Pomnikiem Ojców Niepodleg∏oÊci w Wieliszewie za-
czynali powoli zbieraç si´ mieszkaƒcy, by z rodzinami uczciç
urodziny 104 urodziny Niepodleg∏ej,

Na poczàtek, przy dêwi´kach utworu Êwiàtynia dumania
Wojciecha Kilara, Wójt Pawe∏ Kownacki przeczyta∏ frag-
ment XII ksi´gi Pana Tadeusza.

„Poloneza czas zaczàç. Podkomorzy rusza
„Poloneza czas zaczàç. Podkomorzy rusza
I z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza,
I wàsa podkr´cajàc, poda∏ r´k´ Zosi
I sk∏oniwszy si´ grzecznie, w pierwszà par´ prosi.
Za Podkomorzym szereg w pary si´ gromadzi,
Dano has∏o, zacz´to taniec – on prowadzi.”

Po tych s∏owach wszystkie ch´tne pary ruszy∏y do Polone-
za. Nad poprawnoÊcià kroków, figur i liczenia taktów czu-
wa∏ Dyrektor OÊrodka Kultury Dariusz Skrzydlewski wraz
z parami z ZTL Promyki. To oni prowadzili Poloneza i po-
kazywali kolejne figury.

Nast´pnie zosta∏ odÊpiewany Hymn Polski a przyby∏e
pod pomnik delegacje z∏o˝y∏y wiàzanki kwiatów. Kolejnym
punktem uroczystoÊci by∏o otwarcie plenerowej wystawy
„Ojcowie Niepodleg∏oÊci”, która mieszkaƒcy mogà ca∏y czas
oglàdaç. Na zakoƒczenie uroczystoÊci wszyscy zostali zapro-
szenie do wspólnego Êpiewania patriotycznych pieÊni
i skosztowania Êwi´tomarciƒskich rogali. nn

UroczyÊcie, patriotycznie,
muzycznie i słodko
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Wystawa Ojcowie NiepodległoÊci

„„PPrroommyykkii””  nnaa wwaarrsszzttaattaacchh  
zz  ZZPPiiTT  „„ÂÂllààsskk””

KKiinnooSSzzkkoołłaa  ww  KKlleenncczzoonniiee
1111  lliissttooppaaddaa,,  ww rraammaacchh  oobbcchhooddóóww
nniieeppooddlleegg∏∏ooÊÊcciioowwyycchh  ww GGmmiinniiee
WWiieelliisszzeeww,,  oobbookk  ppoommnniikkaa  OOjjccóóww
NNiieeppooddlleegg∏∏ooÊÊccii  ww WWiieelliisszzeewwiiee,,  ooddss∏∏oonnii´́ttoo
wwyyssttaaww´́  pplleenneerroowwàà..  WWyyssttaawwaa,,
nnaa sszzeessnnaassttuu  ttaabblliiccaacchh  zzaaiinnssttaalloowwaannyycchh
nnaa cczztteerreecchh  eekkssppoozzyyttoorraacchh,,  pprrzzyybbllii˝̋aa
ookkoolliicczznnooÊÊccii  ooddzzyysskkaanniiaa  nniieeppooddlleegg∏∏ooÊÊccii
ww 11991188  rr..  oorraazz  ssyyllwweettkkii  jjeejj  oojjccóóww::  JJóózzeeffaa
PPii∏∏ssuuddsskkiieeggoo,,  RRoommaannaa  DDmmoowwsskkiieeggoo,,
IIggnnaacceeggoo  JJaannaa  PPaaddeerreewwsskkiieeggoo,,
WWiinncceenntteeggoo  WWiittoossaa,,  WWoojjcciieecchhaa
KKoorrffaanntteeggoo  oorraazz  IIggnnaacceeggoo  DDaasszzyyƒƒsskkiieeggoo..

„WÊród bohaterów wystawy jest artysta, sà dyplomaci, ˝o∏-
nierze i politycy, a tak˝e dzia∏acze spo∏eczni. Reprezento-
wali ró˝ne poglàdy polityczne, ró˝nili si´ przynale˝noÊcià
spo∏ecznà i religià, urodzili si´ pod ró˝nymi zaborami. Mi-
mo to potrafili zjednoczyç si´ wokó∏ jednego, nadrz´dne-
go celu: NIEPODLEG¸OÂCI.

Nie oznacza∏o to, ˝e we wszystkim byli zgodni i we wszyst-
kim wzorowo wspó∏dzia∏ali. Pozostali wierni w∏asnym po-
glàdom, ale wykorzystujàc sprzyjajàce warunki zewn´trz-
ne, poprowadzili Polaków ku WOLNOÂCI” – czytamy w opi-
sie wystawy.

ObecnoÊç wystawy w Wieliszewie zawdzi´czamy Oddzia-
∏owemu Biurze Edukacji Narodowej Instytutu Pami´ci Na-

rodowej w Szczecinie oraz Instytutowi Dziedzictwa MyÊli
Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Pa-
derewskiego, który sfinansowa∏ reprodukcj´ wystawy w ra-
mach zadania pn. XXII Festiwal Kultury Ludowej im. Sta-
nis∏awa Moniuszki, dofinansowanego ze Êrodków Fundu-
szu Patriotycznego – edycja 2022 WolnoÊç po polsku.
Realizatorem tego zadania by∏ OÊrodek Kultury w Wieli-
szewie. Autorami wystawy sà dr Zofia Fenrych i Mateusz
Lipko, a udzia∏ przy jej powstaniu mieli równie˝: Grzegorz
Czapski, Maciej Frycz, Pawe∏ Miedziƒski, Magdalena Ru-
czyƒska, dr Pawe∏ Skubisz, prof. W∏odzimierz Suleja.

JesteÊmy przekonani, ˝e wystawa zwi´kszy ÊwiadomoÊç
historycznà mieszkaƒców Gminy Wieliszew i goÊci, przed-
stawiajàc im sylwetki Ojców Niepodleg∏oÊci widniejàcych
na miejscowym pomniku.Wystawa w zamyÊle zmieniaç b´-
dzie lokalizacj´ – ka˝dego roku pojawi si´ w innym miej-
scu pami´ci na terenie Gminy Wieliszew. nn OKW

W s∏oneczny weekend 28–30 paêdziernika, trzydzieÊcioro tan-
cerzy z grupy reprezentacyjnej i seniorskiej Zespo∏u Taƒca Lu-
dowego „Promyki”, ponownie odwiedzi∏o podkatowickà sie-
dzib´ Zespo∏u PieÊni i Taƒca „Âlàsk” im. Stanis∏awa Hadyny.
Poprzedni pobyt „Promyków” w Pa∏acu w Kosz´cinie, na za-
proszenie uznawanej za jednà z dwóch najlepszych w kraju
grup pieÊni taƒca, mia∏ miejsce trzy lata temu. Na miejscu na-
si tancerze uczestniczyli w warsztatach wokalnych, tanecznych
i scenicznych prowadzonych przez najlepszych instruktorów
i by∏ych tancerzy Êlàskiego zespo∏u. Prócz intensywnych za-
j´ç, nie zabrak∏o czasu na poznanie historii klasycystycznego
zespo∏u pa∏acowego, kolejnych rodzin szlacheckich, b´dàcych
przez wieki w∏aÊcicielami miejscowoÊci i oczywiÊcie zespo∏u
„Âlàsk” – drugiego (po „Mazowszu”) powsta∏ego w Polsce ze-
spo∏u pieÊni i taƒca, za∏o˝onego w roku 1953 przez Stanis∏a-
wa Hadyn´ oraz Elwir´ Kamiƒskà. Po pa∏acowych komnatach,
naszych tanecznych reprezentantów, oprowadza∏ by∏y solista
„Âlàska” Piotr Hankus. Pobyt w Kosz´cinie oraz wszystkie za-
j´cia zosta∏y sfinansowane przez ZPiT „Âlàsk”, w ramach na-
grody, przyznanej mistrzowskiej parze w kategorii III, pod-
czas XX Mistrzostw Polski w Taƒcach Polskich „Mazur” 2021.

nn Promyki / OKW

W paêdzierniku ok. 70 uczniów klas. I-III ze Szko∏y Podsta-
wowej im. Józefa Wybickiego w Janówku, wzi´∏o udzia∏
w prelekcji pt. „Uwierz w siebie – o odwadze i motywacji”
i zobaczy∏o film „Yakari i wielka podró˝”. Spotkanie w Sa-
li Klenczona by∏o pierwszà w Gminie Wieliszew ods∏onà cy-
klu spotkaƒ filmowych w ramach „KinoSzko∏y”, realizowa-
nego przy udziale naszych szkó∏ i przedszkoli a koordyno-
wanych przez OÊrodek Kultury w Wieliszewie.
Kino mo˝e doskonale kszta∏towaç kompetencje medialne
i spo∏eczne, majàc w tym wzgl´dzie niewàtpliwà przewag´
nad innymi formami edukacji – jest atrakcyjne i noÊne,
a do tego jego formu∏a doskonale znana dzieciom i m∏odzie-
˝y. Warunkiem jest jednak umiej´tna selekcja tytu∏ów oraz
odpowiednie przygotowanie m∏odych widzów. Potrzeb´ t´
i szans´ dostrzegli pedagodzy z Gminy Wieliszew, proponu-
jàc zaproszenie do naszej gminy interdyscyplinarnego progra-
mu edukacji medialnej i spo∏ecznej, realizowanego przez Fun-
dacj´ Rozwoju Kompetencji Medialnych i Spo∏ecznych „Ki-
noSzko∏a”. Program spotkaƒ, zak∏adajàcy wyÊwietlenie
wybranego tytu∏u poprzedzone dyskusjà, porusza wa˝ne dla
m∏odego cz∏owieka obszary zainteresowaƒ, nie zapominajàc
przy tym, o walorach artystycznych prezentowanych filmów.
Dzi´ki prelekcjom prowadzonym przez uwa˝nych edukatorów,
m∏odzi widzowie – uczniowie, mogà poruszaç tematy dla nich
wa˝ne, choç niejednokrotnie trudne, starajàc si´ zrozumieç
problemy swoje, swoich rówieÊników i problemy wspó∏czesne-
go Êwiata. Wsparcie w pracy i uzupe∏nienie realizowanych
w szko∏ach programów edukacji, otrzymujà tak˝e nasi nauczy-
ciele. Kolejne spotkania w listopadzie („Nawet myszy idà
do nieba”, „Comedy queen”) i grudniu („Przygody Finna”,
„Mamy talent!”, „Za du˝y na bajki” i inne). nn OKW
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DDzziieeƒƒ  PPoossttaaccii  zz  BBaajjeekk
ww  SSkkrrzzeesszzeewwiiee

WWiizzyyttaa  ˝̋oołłnniieerrzzaa
ww JJaannóówwkkuu  PPiieerrwwsszzyymm

PPooddwwiieecczzoorreekk  PPaattrriioottyycczznnyy  zz  hhiissttoorriiàà  ww  ttllee

Âwi´to NiepodległoÊci
w gminnych placówkach
oÊwiatowych

Bajki towarzyszà nam od najm∏odszych lat, rozwe-
selajà, bawià, ale te˝ przekazujà wa˝ne prawdy ̋ y-
ciowe. Czytajàc dzieciom bajki rozwijamy ich wy-
obraêni´, fantazj´, pami´ç i wzbogacamy s∏ownic-
two, a bajkowi bohaterowie sprawiajà, ˝e Êwiat
dziecka staje si´ radosny i kolorowy.

Dnia 4 listopada br. w Przedszkolu Samorzàdowym w Skrze-
szewie zapanowa∏a bajkowa atmosfera, a to za sprawà nie-
zwyk∏ego Êwi´ta – Mi´dzynarodowego Dnia Postaci z Bajek.
W tym dniu, ka˝da grupa zorganizowa∏a zabawy, wymaga-
jàce wykazania si´ znajomoÊcià treÊci bajek – dzieci rozwià-
zywa∏y zagadki, rozpoznawa∏y bajk´ po rekwizycie lub
po przeczytaniu fragmentu ksià˝ki. By∏y muzyczne i rucho-
we zabawy oraz prezentacja dzieci´cych bajkowych przebraƒ.

By∏ to cudowny i magiczny dzieƒ dla wszystkich przedszko-
laków z Przedszkola w Skrzeszewie. nn

9 listopada 2022 r., Samorzàdowe Przedszkole nr 6
w Janówku Pierwszym, odwiedzi∏ niezwyk∏y goÊç.
Dzieci spotka∏y si´ z Edgarem Balcerzakiem – tatà
Marceliny Balcerzak z grupy Kotki, który opowie-
dzia∏ nam kilka ciekawostek na temat swojego za-
wodu, jakim jest ˝o∏nierz.
W bardzo ciekawy sposób przedstawi∏ naszym podopiecznym,
na czym polega jego praca, czym zajmujà si´ ˝o∏nierze oraz
jak trudna i wa˝na jest ich s∏u˝ba dla Ojczyzny. Przedszko-
laki dowiedzia∏y si´ równie˝, ˝e ˝o∏nierze nie tylko bronià
kraju, ale te˝ pomagajà w sytuacjach kryzysowych oraz bio-
rà udzia∏ w misjach pokojowych poza granicami kraju. Pan
Edgar zaprezentowa∏ ró˝ne elementy umundurowania oraz
zawartoÊç plecaka ˝o∏nierskiego. Przedszkolaki mia∏y oka-
zj´ przymierzenia he∏mu, s∏uchawek, paska wojskowego oraz
maski przeciwgazowej. Rozmawia∏y tak˝e o samolotach i po-
jazdach niezb´dnych na poligonie i w innych sytuacjach.
Dzieci z ogromnym zaciekawieniem s∏ucha∏y opowieÊci na-
szego goÊcia i zadawa∏y wiele pytaƒ.

Wizyta Pana ˝o∏nierza by∏a bardzo ekscytujàca. Na pew-
no na d∏ugi czas pozostanie w pami´ci naszych przedszko-
laków tym bardziej, ˝e przed nami 11 Listopada – Âwi´to
Niepodleg∏oÊci.

Dzi´kujemy raz jeszcze tacie Marcelki za przybycie do pla-
cówki i czas poÊwi´cony naszym dzieciom.

nn Aleksandra Tobolczyk

PPrrzzeeddsszzkkoollee  SSaammoorrzzààddoowwee  ww SSkkrrzzeesszzeewwiiee

10 listopada 2022 r., wszystkie dzieci oraz pracownicy Przed-
szkola Samorzàdowego w Skrzeszewie zebrali si´, aby uro-
czyÊcie Êwi´towaç Narodowe Âwi´to Niepodleg∏oÊci –
szcz´Êliwy i wyjàtkowy czas dla ka˝dej Polki i Polaka.

O godzinie 11.11 w ca∏ym przedszkolu wybrzmia∏
Hymn Polski „Mazurek Dàbrowskiego”, a w d∏oniach dzie-
ci dumnie powiewa∏y w∏asnor´cznie wykonane bia∏o-czer-
wone, papierowe flagi. Dzieƒ wczeÊniej przedszkolaki obej-
rza∏y przedstawienie pt. „Niepodleg∏a”, przygotowane
przez swoich starszych kolegów z gr. Liski”. 6-latki dziel-
nie recytowa∏y wierszyki oraz Êpiewa∏y piosenki o Polsce.

Wszyscy z powagà i w du˝ym skupieniu obejrzeli przygo-
towany program artystyczny.

UroczystoÊç z okazji Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏o-
Êci mia∏a na celu rozwijanie poczucia przynale˝noÊci na-
rodowej wÊród dzieci, piel´gnowanie polskiej kultury i tra-
dycji, a tak˝e by∏a pouczajàcà lekcjà historii i patriotyzmu.

nn PS w Skrzeszewie

104. rocznic´ odzyskania niepodleg∏oÊci, uczniowie i pra-
cownicy Szko∏y Podstawowej nr 2 im. Jana Paw∏a II w Wie-
liszewie, obchodzili 10.11.2022 roku. Uroczysta akademia,
przygotowana przez Szkolne Ko∏o Teatralne pod okiem Ka-
tarzyny Bry∏y oraz cz´Êç artystyczno-wokalna uÊwietnio-
na akompaniamentem Ireny Jacenko, pozwoli∏a zaprezen-
towaç swój program wszystkim klasom ze szko∏y. O godzi-
nie 11.11, w scenerii wype∏nionej bielà i czerwienià,
wspólnie odÊpiewano nasz hymn paƒstwowy.

Po zakoƒczeniu cz´Êci artystycznej przyszed∏ czas
na uczt´ staropolskà. Dzi´ki zaanga˝owaniu rodziców,
uczniowie mogli cieszyç si´ znakomitym pocz´stunkiem.
Na suto zastawionym stole, poza potrawami staropolski-
mi, nie brakowa∏o te˝ przysmaków w bia∏o-czerwonych bar-
wach. Wspólne Êwi´towanie rocznicy odzyskania niepod-
leg∏oÊci, uczestnicy b´dà mile wspominaç, a˝ do kolejnej
rocznicy – ju˝ 105.

nn B.P.
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SSzzkkoollee  PPooddssttaawwoowweejj  nnrr 22  ww WWiieelliisszzeewwiiee

Âwi´to Nipoedleg∏oÊci
w Krubinie ochodzono
na s∏odko. 11 listopada So-
∏ectwo Krubin wraz ze
Stowarzyszeniem Nasz
Krubin, zaprosili miesz-
kaƒców na podwieczorek,
z lokalnà historià w tle.
Rozmawiano o historii,
znanej i nieznanej, tego
obszaru naszej gminy. Fre-
kwencja dopisa∏a, bia∏o-
-czerwony tort smakowa∏
wybornie.

nn
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Uczniowie z Wieliszewa
we Włoszech
DDzzii´́kkii  uucczzeessttnniiccttwwuu  ww pprroojjeekkcciiee
EErraassmmuuss  ++,,  uucczznniioowwiiee  zz SSzzkkoo∏∏yy
PPooddssttaawwoowweejj nnrr  22  ww WWiieelliisszzeewwiiee
ppoodd ooppiieekkàà  ddyyrreekkttoorraa  MMiirrooss∏∏aawwaa
SSiieerraaddzzkkiieeggoo  ii nnaauucczzyycciieellkkii  jj..
aannggiieellsskkiieeggoo  KKaattaarrzzyynnyy  NNoowwaakk,,  mmiieellii
mmoo˝̋lliiwwooÊÊçç  uucczzyyçç  ssii´́  jj´́zzyykkaa
aannggiieellsskkiieeggoo  ww pprraakkttyyccee,,  ppoozznnaawwaaçç
cciieekkaawwee  mmiieejjssccaa,,  ppoosszzeerrzzaaçç  sswwoojjàà
wwiieeddzz´́  ii nnaawwiiààzzyywwaaçç  nnoowwee  pprrzzyyjjaaêênniiee..
TTyymm  rraazzeemm  ppoozznnaallii  WW∏∏oocchhyy..
W∏oska przygoda rozpocz´∏a si´ dwugodzinnà podró˝à sa-
molotem. Po dotarciu na miejsce i krótkim odpoczynku,
uczniowie z Wieliszewa udali si´ na spacer po starym mie-
Êcie Orte. Wykute w skale budynki zrobi∏y na wszystkich
ogromne wra˝enie. Kolejny dzieƒ sp´dzili integrujàc si´
z uczestnikami Erasmusa. W∏oscy koledzy oprowadzili go-
Êci z innych krajów po szkole i okolicy, nast´pnie wszyscy
uczestnicy wykonywali çwiczenia w laboratorium – badali
wod´ zTybru. Po po∏udniu delegacje przedstawi∏y swoje pre-
zentacje, a wieczorem uda∏y si´ na kolacj´ z cz∏onkami pro-
jektu. Nast´pnego dnia, wraz z delegacjami z Portugalii,
Cypru, Czech i W∏och, pojechali do Rzymu. Zwiedzili tam
mi´dzy innymi Panteon, Fontann´ di Trevi, schody hiszpaƒ-
skie. Zobaczyli równie˝ Watykan i podziwiali jego pi´knà
architektur´ ze s∏ynnà Bazylikà Âwi´tego Piotra.

Ârod´, kolejny bardzo s∏oneczny dzieƒ, rozpocz´li zwie-
dzaniem Villa Lante – pi´knego ogrodu, którego g∏ównà
atrakcjà sà liczne fontanny o niezwyk∏ych kszta∏tach. Na-
st´pnie w pobliskim mieÊcie Viterbo zwiedzali malowni-
czà starówk´. Kolejnym punktem programu by∏a wizyta
w „Therma dei Papi” – basen z leczniczymi, goràcymi êró-
d∏ami, pomóg∏ poczuç i przywo∏aç letnie klimaty.

G∏ównà atrakcjà kolejnego dnia by∏a wycieczka do „Ca-
scate delle Marmore”, gdzie podziwiali pi´kne wodospa-
dy, stanowiàce jednà z wi´kszych atrakcji w∏oskiego rejo-
nu Umbria.

Piàtek, ostatni dzieƒ projektu Erasmus, rozpoczà∏ si´ za-
j´ciami sportowymi prowadzonymi przez w∏oskich nauczy-
cieli. Nast´pnie odby∏a si´ cz´Êç oficjalna – czas podsu-
mowaƒ, wniosków i nowych pomys∏ów. Ka˝dy z uczestni-
ków otrzyma∏ certyfikat uczestnictwa, uczniowie po˝egnali
si´ z przyjació∏mi z Czech, Cypru, Portugalii i W∏och. Nie-
stety to ju˝ ostatni wyjazd w ramach projektu.

Zdobyte doÊwiadczenia i nowe przyjaênie na zawsze po-
zostanà w pami´ci wszystkich zaanga˝owanych w projekt.
Uczniowie zgodnie podkreÊlajà, ˝e by∏ to dla nich wyjàt-
kowy czas, ˝e wiele si´ nauczyli, a mo˝liwoÊç kontaktu z ró-
wieÊnikami z innych krajów pozwoli im z wi´kszà swobo-
dà komunikowaç si´ w j. angielskim w przysz∏oÊci. Wiele
barier j´zykowych zosta∏o prze∏amanych. Ponadto temat
projektu: „Wp∏yw dzia∏alnoÊci cz∏owieka na Êrodowisko
wodne” uwra˝liwi∏ m∏odzie˝ na problem ochrony natural-
nych zasobów wody.

nn

WOÂP PO RAZ 31. ˚YJ ZDROWO W ZDROWYM ÂWIECIE
Zakup sprz´tu do szybkiej identyfikacji
bakterii, którymi zaka˝enie mo˝e
doprowadziç do sepsy – oto cel
zbli˝ajàcego si´ 31. Finału WOÂP. 
Po raz pierwszy, w historii Orkiestry,
zakupione urzàdzenia posłu˝à nie
okreÊlonej grupie wiekowej pacjentów,
ale wszystkim, którzy tego sprz´tu b´dà
potrzebowaç. Co czeka nas podczas
finału w Wieliszewie, o tym b´dziemy
informowaç niebawem. 

PPRRZZEEDD NNAAMMII
PPRRZZEEDD  NNAAMMII   WW SSAALLII   KKLLEENNCCZZOONNAA

8 grudnia, godz. 18.00
BILETY 20 zł dost´pne na www.ok.wieliszew.pl (zakładka KUP BILET) oraz w GCK
w Łajskach (godz. pracy kasy)

SSPPEEKKTTAAKKLL  KKAABBAARREETTOOWWYY  DDLLAA  DDZZIIEECCII

TEATR TAK, „GRAJKA MIKO¸AJKA”
Elf Tràbel ma przygotowaç Êwiat do nadchodzàcej zimy,
Âwiàt i wizyty Mikołaja. Musi zamówiç odpowiednià iloÊç bielutkiego Êniegu,
naoliwiç zimowe sprz´ty, ubraç wszystkie choinki Êwiata, sprawdziç bł´dy w listach
dzieci. Czas leci, tymczasem rozlega si´ pukanie do drzwi. Kto to taki? Dowiemy
si´ w czwartek 8 grudnia o godz. 18.00 w Sali Klenczona w Wieliszewie.

9 grudnia, godz. 19.00
BILETY 55 zł dost´pne na www.ok.wieliszew.pl (zakładka KUP BILET) oraz w GCK
w Łajskach (godz. pracy kasy)

EEWWAA  WWEENNCCEELL  ZZAAPPRRAASSZZAA

PROMIENIOWANIE. SCENY Z ˚YCIA
MARII SK¸ODOWSKIEJ-CURIE
Zapraszamy na spektakl twórców serialu „Czasu
honoru” – Jarosława Sokoła i Ewy Wencel, która wciela si´ w postaç słynnej
polsko-francuskiej uczonej Marii Skłodowskiej-Curie. Chcàc przybli˝yç
widzom postaç tej dwukrotnej noblistki, zdrapiemy warstw´ mitu, którym
obrosła i przyjrzymy si´ kobiecie – jej pasji, miłoÊci, zwyci´stwom i pora˝kom.
Monodram „Promieniowanie. Sceny z ˝ycia Marii Skłodowskiej-Curie” to
równie˝ opowieÊç o rzeczywistoÊci przełomu XIX i XX wieku, o Êwiecie, który
był Êwiatem m´˝czyzn i o tym, jak zachwiała nim kobieta. 
Czas trwania – 90 minut (z przerwà).

13 grudnia, godz. 19.00, WST¢P BEZPŁATNY
JJOOAANNNNAA  SSZZCCZZEEPPKKOOWWSSKKAA  ZZAAPPRRAASSZZAA

DZIKIE BALLADY ADAMA M.
Nieco przewrotnie ale symbolicznie, w rocznic´
wprowadzenia stanu wojennego 1981 r., spotkamy si´
z Joannà Szczepkowskà – twarzà i głosem oznajmiajàcym na antenie telewizji
koniec komunizmu w Polsce. Okazjà b´dzie koƒczàcy si´ Rok Romantyzmu
Polskiego. W 200. rocznic´ wydania „Ballad i Romansów” Adama
Mickiewicza, usłyszymy je w znakomitym wykonaniu wspaniałej aktorki,
pisarki i felietonistki. Joanna Szczepkowska ka˝e nam zapomnieç o klimacie
szkolnych opracowaƒ i przywraca „Balladom…” ich romantyczny, dziki
rodowód, czerpiàcy ze Êwiata pogaƒskich wierzeƒ, zagubionych leÊnych
jezior, pełnych duchów i zjaw ost´pów, w których wiele zdarzyç si´ mo˝e. 

PRZED NAMI W GCK W ŁAJSKACH

Wernisa˝ w sobot´, 26 listopada, godz. 18.00
WWYYSSTTAAWWAA  MMAALLAARRSSTTWWAA  
SSYYLLWWII II   RREEGGUULLSSKKIIEEJJ

PROCES. KRONIKA OSOBISTA 
Nie lada gratka dla miłoÊników dobrego malarstwa
oraz tych, którzy sami mierzà si´ lub mierzyli
z p´dzlem i płótnem. Zapraszamy na wyjàtkowà wystaw´ prezentujàcà nie
tylko obrazy – wykonane w ró˝norodnych technikach, ujmujàce detalem,
barwà, Êwiatłem – ale równie˝ dokumentacj´ procesu ich powstawania.
Tajniki swojego warsztatu zdradzi nam uzdolniona studentka warszawskiej
ASP Sylwia Regulska.

29 listopada, 6 i 13 grudnia, godz. 17.00
BEZPŁATNE (zapisy tel. 22 782 20 02)

WWAARRSSZZTTAATTYY  TTWWÓÓRRCCZZEE  
DDLLAA  SSEENNIIOORRÓÓWW  ((++6600))

ÂWIÑTECZNE KARTKI I OZDOBY
Zbli˝a si´ Bo˝e Narodzenie – w szaleƒstwie przygotowaƒ nie zapominajmy o „chwili
dla siebie” oraz oddechu od wszechobecnej komercji. Stwórzmy Êwiàteczne ozdoby
i kartki z ˝yczeniami własnor´cznie i wyÊlijmy je lub wr´czmy naszym bliskim.
W trakcie kolejnych warsztatów z Katarzynà Kasjanowicz, przygotujemy wyjàtkowe
Êwiàteczne karty na ˝yczenia (29 listopada) oraz oryginalne ozdoby choinkowe i nie
tylko (6 i 13 grudnia). Zapewniamy podstawowe materiały, uczestnicy mogà
przynieÊç swoje ozdoby, które wykorzystajà w tworzeniu prac.

PPRRZZEEDD NNAAMMII  WW  GGMMIINNIIEE
29 stycznia2023, Gmina Wieliszew 
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WW ppiiààttkkoowwyy,,  ppaaêêddzziieerrnniikkoowwyy
wwiieecczzóórr  ww SSaallii  KKoonncceerrttoowweejj
iimm.. KKrrzzyysszzttooffaa  KKlleenncczzoonnaa,,  zzeebbrraallii
ssii´́  ssttaarrssii  wwiieekkiieemm  –– aacczz  mm∏∏ooddzzii
dduucchheemm  mmiieesszzkkaaƒƒccyy  ggmmiinnyy,,  bbyy
wwssppóóllnniiee  ÊÊwwii´́ttoowwaaçç  DDzziieeƒƒ
SSeenniioorraa..  UUrroocczzyyssttooÊÊçç  uuÊÊwwiieettnnii∏∏
jjuubbiilleeuusszz  ppaarr,,  kkttóórree  ww ttyymm  rrookkuu
ÊÊwwii´́ttoowwaa∏∏yy  sswwoojjee  zz∏∏oottee  ggooddyy
zz mmaa∏∏yymm  pplluusseemm..

Wieczór rozpoczà∏ si´ cz´Êcià oficjalnà, podczas której Wójt
Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki, wraz z Przewodniczàcym
Rady Gminy Wieliszew Marcinem Fabisiakiem i probosz-
czem Parafii Przemienia Paƒskiego w Wieliszewie ksi´dzem
Jaros∏awem Mazurkiem, wr´czyli medale za ponad 50-let-
nie po˝ycie ma∏˝eƒskie, przyznane przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Andrzeja Dud´.

˚yczenia dla dostojnych jubilatów z∏o˝y∏a równie˝ nowa
przewodniczàca Rady Seniorów Alicja Turska oraz proboszcz

Parafii Âw. Jana Marii Vianneya w Skrzeszewie ksiàdz Piotr
J´drzejewski.

Po cz´Êci oficjalnej na zgromadzonych goÊci czeka∏ wy-
st´p artystyczny zespo∏u Tango Mio, dzi´ki któremu mo˝na
si´ by∏o przenieÊç w szalone lata 20-te, 30-te XX wieku.Ta-
niec i muzyka we wspania∏y sposób wpasowa∏a si´ w uro-
czystoÊç, przypominajàc znane szlagiery z tamtych lat, opo-
wiadajàce o mi∏oÊci. Po koncercie na szanownych Seniorów
czeka∏ tort.

nn xx

Młodzi duchem czyli
gminne obchody
Dnia Seniora
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Ostatnie tygodnie przynios∏y wa˝ne
wydarzenia dla literatury francuskiej.
Przyznano wyró˝nienia, które dwóch
francuskim pisarkom przynios∏y ogól-
noÊwiatowà s∏aw´. Pierwsza z tych
nagród, bez wàtpienia najwa˝niejsza
ze wszystkich, to literacka Nagroda No-
bla dla Annie Ernaux. Natomiast dru-
gie wyró˝nienie, równie˝ szacowne
i presti˝owe, to Nagroda Goncourtów
dla Brigitte Giraud.
Akademia Szwedzka og∏osi∏a 6 paêdziernika,
˝e Literacka Nagroda Nobla w 2022 roku przy-
znana zosta∏a Annie Ernaux, we Francji jed-
nej z najwa˝niejszych autorek literatury
wspó∏czesnej. Jak co roku, Komitet Noblow-
ski zdecydowa∏ o zwyci´zcy nie publikujàc
wczeÊniej nazwisk nominowanych.W uzasad-
nieniu werdyktu dowiedzieliÊmy si´, ˝e fran-
cuska pisarka otrzyma∏a najbardziej presti˝o-
wà literackà nagrod´ na Êwiecie za „odwag´
i chirurgicznà precyzj´, z jakà odkrywa korze-
nie, zagubienie wyobcowanie i zbiorowe ogra-
niczenia osobistej pami´ci”.

W Polsce Annie Ernaux jest znana z auto-
biograficznej ksià˝ki „Lata”, w której opro-
wadza Czytelnika przez kolejne dekady swo-
jego ̋ ycia, oferujàc jednoczeÊnie obraz zmie-
niajàcych si´ pokoleƒ i Êwiata. Pisarka
urodzi∏a si´ w 1940 roku i wychowa∏a w robot-
niczej dzielnicy, co mia∏o wyraêny wp∏yw
na jej ca∏à twórczoÊç. Ukoƒczy∏a studia
w dziedzinie literatury wspó∏czesnej, przez la-
ta pracowa∏a w szko∏ach jako nauczycielka j´-
zyka francuskiego i wyk∏ada∏a na uczel-
niach. Jest autorkà krótkich, pisanych oszcz´d-
nym stylem powieÊci, w których analizuje
ludzkie emocje. Zadebiutowa∏a w 1974 roku.
By∏a wielokrotnie nagradzana, ale dopiero Na-
groda Nobla przynios∏a jej Êwiatowy rozg∏os
i zainteresowanie. W swoich autobiograficz-
nych, nieco nostalgicznych powieÊciach, An-
nie Ernaux cz´sto odwo∏uje si´ do motywu
zmian pokoleniowych. Wydawnictwo Czarne
poinformowa∏o, ˝e wkrótce uka˝e si´ t∏uma-
czenie jej zbioru „Bliscy”, na który sk∏adajà
si´ trzy mikropowieÊci.

Dziennikarz Kamil Dachnij w jednej ze
swoich recenzji tak opisa∏ styl pisarki: „Trze-
ba odnotowaç, ˝e Annie Ernaux jest doÊç zdy-
stansowana w swoich wspomnieniach. Nawet
gdy wyra˝a pewnà radoÊç, to po chwili ponow-
nie wpada w bardziej gorzkie i melancholij-
ne tony. Mimo wszystko nie jest to depresyj-
na proza – ma niezwykle wciàgajàcà i ˝ywà
narracj´. Co wi´cej, broni si´ ju˝ na samym
poziomie zdaƒ, pe∏nych plastycznego, a cza-
sem i zaskakujàco bezpoÊredniego j´zyka...”.
Annie Ernaux jest tak˝e autorkà powieÊci,

na motywach której nakr´cono
g∏oÊny film „Zdarzy∏o si´”, doce-
niony m.in. na festiwalu w Wene-
cji.

Warto dodaç, ˝e Annie Ernaux
to siedemnasta kobieta w szacow-
nym gronie nagrodzonych dotàd
blisko 120 pisarzy (wÊród których
znajduje si´ tak˝e pi´cioro pol-
skich laureatów). Obecnie Nagro-

da wynosi 10 mln koron, czyli równowartoÊç
blisko 1 miliona euro.

Na poczàtku listopada wr´czono drugie
istotne literackie wyró˝nienie. Nagroda Gon-
courtów, czyli najstarsza i najbardziej presti-
˝owa nagroda literacka we Francji, zosta∏a
przyznana 3 listopada dla Brigitte Giraud. Ce-
remonia tradycyjnie odby∏a si´ w znanej pa-
ryskiej restauracji Drouant istniejàcej
od 1880 roku i od 1914 roku regularnie gosz-
czàcej s´dziów Akademii Goncourtów. Ufun-
dowana przez pisarza Edmonda de Goncour-
ta nagroda przyznawana jest od 1903 roku dla
najlepszej w danym roku powieÊci.W Polsce,
od 1988 roku, dzi´ki staraniom Instytutu Fran-
cuskiego, wr´czana jest tak˝e Polska Nagro-
da Goncourtów, przyznawana przez studentów
romanistyki.

Brigitte Giraud zosta∏a uhonorowana za po-
wieÊç „˚yç szybko” („Vivre vite”). Ksià˝ka
osnuta jest na wàtkach biograficznych i napi-
sana w ho∏dzie dla m´˝a pisarki, który zginà∏
w wypadku ponad dwadzieÊcia lat temu. Pi-
sarka do tej pory nie by∏a szerzej znana, ani
we Francji, ani na Êwiecie. Studiowa∏a angli-
styk´ i germanistyk´. Wykonywa∏a ró˝ne za-
wody, ale zawsze zwiàzane z ksià˝kami i pi-
saniem: by∏a dziennikarkà, pracowa∏a w ksi´-
garni, organizowa∏a tak˝e festiwale literackie
w Lyonie.

Brigitte Giraud to trzynasta kobieta, która
zosta∏a nagrodzona Nagrodà Goncourtów
od momentu powstania tego wyró˝nienia.
Konkurencja w tym roku by∏a wyjàtkowo za-
ci´ta. Dziesi´cioro cz∏onków Akademii Gon-
courtów a˝ czternaÊcie razy próbowa∏o wy∏o-
niç laureata. O zwyci´stwie Brigitte Giraud
zdecydowa∏ przewodniczàcy Akademii Gonco-
urtów, który skorzysta∏ z przys∏ugujàcego mu
prawa do podj´cia ostatecznej decyzji w przy-
padku remisu.

Zdobywca Nagrody Goncourtów za wygra-
nà otrzymuje symbolicznà kwot´… 10 euro.
Jednak prawdziwa wartoÊç tego wyró˝nienia
znajduje si´ gdzie indziej – ksià˝ki nagrodzo-
nego twórcy Êwietnie si´ sprzedajà oraz sta-
jà si´ rozpoznawalne we Francji i na Êwiecie.

nn  Piotr K
Annie Ernaux, „Lata”, Wyd. Czarne, Wo∏owiec 2022

EExxLLiibbrriiss

˚̊yyçç  sszzyybbkkoo

MMDDPP
WWiieelliisszzeeww
ppoo zzaawwooddaacchh    
Reprezentacja dziewczàt
i ch∏opców z MDP Wieli-
szew, wzi´∏a udzia∏ w III
Ogólnopolskich Halowych
Zawodach M∏odzie˝owych
Dru˝yn Po˝arniczych, które
odby∏y si´ 13 listopada
w Dobrzyniu nadWis∏à. Sek-
cja dziewczàt zdoby∏a 3,
a ch∏opców 4 miejsce.

nn
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Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki zaprasza




