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22 grudnia zesz∏ego roku,
podczas sesji Rady
Gminy, uchwalono
bud˝et Gminy Wieliszew
na 2023 rok.
Zaplanowane w Gminie
Wieliszew dochody
ogó∏em wyniosà
blisko 113 000 000 z∏,
natomiast
wydatki 130 000 000 z∏.
Warto zaznaczyç, ˝e
po∏ow´ gminnego
bud˝etu stanowià
wp∏ywy z podatków
lokalnych (tj. m.in.
podatku
od nieruchomoÊci oraz
PIT i CIT). Najbardziej
kosztoch∏onnymi, dla
dzia∏ania bud˝etu, sà
wydatki na oÊwiat´
i wychowanie oraz
zapewnienie obowiàzku
szkolnego (ponad 50%
wydatków w bud˝ecie).
Tak˝e transport 
publiczny to znaczne
obcià˝enie bud˝etu
Gminy i stanowi
ponad 11% wszystkich
wydatków. 
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•••••• IINNFFOORRMMAATTOORR  MMIIEESSZZKKAA¡¡CCAA  
••••••      UURRZZÑÑDD  GGMMIINNYY  WWIIEELLIISSZZEEWW

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

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

••••••      SSEEKKRREETTAARRIIAATT
22 782 27 32

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

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

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

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

••••••      PPOODDAATTKKII
22 782 20 80 

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

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

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

••••••      SSPPOORRTT
22 782 21 44

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

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

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

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

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

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

ZZwwrroott  ppooddaattkkuu  VVAATT  zzaa  ggaazz  
ddllaa  oossóóbb  ooggrrzzeewwaajjààccyycchh  
ttyymm  ssuurroowwcceemm  
W 2023 roku w ˝ycie wesz∏a ustawa o szczególnej
ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych,
w zwiàzku z sytuacjà na rynku gazu. Ustawa ta re-
guluje m.in. zasady i tryb refundacji kwoty, odpo-
wiadajàcej podatkowi VAT, wynikajàcej z op∏aco-
nej faktury, dokumentujàcej dostarczenie paliw ga-
zowych, od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31
grudnia 2023 r., do odbiorcy paliw gazowych.

O zwrot podatku VAT mog´ si´ ubiegaç osoby prowadzàce
gospodarstwa domowe, które u˝ywajà gazu w celach grzew-
czych. Kolejnym warunkiem jest kryterium dochodowe,
zwrot przys∏uguje tym gospodarstwom domowym, których

przeci´tne miesi´czne dochody nie przekraczajà 2 100 z∏
brutto w gospodarstwie jednoosobowym albo 1 500 z∏ brut-
to na osob´ w gospodarstwie wieloosobowym. Korzystanie
z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwier-
dziç wpis do Centralnej Ewidencji EmisyjnoÊci Budynków.
Do wniosku o refundacj´ podatku VAT, odbiorca paliw ga-
zowych w gospodarstwie domowym, za∏àcza faktur´, doku-
mentujàcà dostarczenie paliw gazowych przez przedsi´bior-
stwo energetyczne, obejmujàcà okres dotyczàcy wniosku
oraz dowód uiszczenia zap∏aty za t´ faktur´.

Wnioski powinny zostaç z∏o˝one do Urz´du Gminy nie
póêniej ni˝ do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30
dni od dnia otrzymania faktury dokumentujàcej dostar-
czenie paliw gazowych. nn

Gmina Wieliszew uruchamia System Komunikacji
SMS. Narz´dzie s∏u˝y do szybkiego i skutecznego
powiadamiania mieszkaƒców o wa˝nych spra-
wach, przede wszystkim o sytuacjach kryzyso-
wych. 
Aby zapisaç si´ do Gminnego Systemu SMS, nale˝y wy-
s∏aç smsa pod numer telefonu: 519 071 511.

W treÊci nale˝y wpisaç KOD przypisany konkretnej miej-
scowoÊci (wykaz kodów w tabeli poni˝ej).

Po prawid∏owym wys∏aniu SMS-a, otrzymacie Paƒstwo
wiadomoÊç zwrotnà: „Dzi´kujemy za zapis do grupy. UG
Wieliszew”.

nn

WWaa˝̋nnee  iinnffoorrmmaaccjjee  ww  TTwwoojjeejj  kkoommóórrccee!!

LP. GRUPA REJESTRACJA WYREJESTROWANIE

1. Góra gmina.wie1 gmina.wie1.usun

2. Janówek Pierwszy gmina.wie2 gmina.wie2.usun

3. Kałuszyn gmina.wie3 gmina.wie3.usun

4. Komornica gmina.wie4 gmina.wie4.usun

5. Krubin gmina.wie5 gmina.wie5.usun

6. Łajski gmina.wie6 gmina.wie6.usun

7. Michałów-Reginów gmina.wie7 gmina.wie7.usun

LP. GRUPA REJESTRACJA WYREJESTROWANIE

8. Olszewnica Nowa gmina.wie8 gmina.wie8.usun

9. Olszewnica Stara gmina.wie9 gmina.wie9.usun

10. Podd´bie gmina.wie10 gmina.wie10.usun

11. Sikory gmina.wie11 gmina.wie11.usun

12. Skrzeszew gmina.wie12 gmina.wie12.usun

13. Topolina gmina.wie13 gmina.wie13.usun

14. Wieliszew gmina.wie14 gmina.wie14.usun
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PPoo pprrzzeerrwwiiee,,  ssppoowwooddoowwaanneejj  ppaannddeemmiiàà,,  wwiieelliisszzeewwsskkii  sszzttaabb  WWiieellkkiieejj  OOrrkkiieessttrryy
ÂÂwwiiààtteecczznneejj  PPoommooccyy  wwrraaccaa  ddoo iimmpprreezzyy,,  kkttóórreejj  sseerrcceemm  jjeesstt  hhaallaa  ssppoorrttoowwaa  ww SSzzkkoollee
PPooddssttaawwoowweejj  nnrr 22  iimm..  JJaannaa  PPaaww∏∏aa IIII ww WWiieelliisszzeewwiiee..  OOrrggaanniizzaattoorreemm  sszzttaabbuu  jjeesstt
SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee  MM∏∏ooddzzii  ddllaa  RRoozzwwoojjuu  EEMMKKAA  oorraazz  GGmmiinnaa  WWiieelliisszzeeww..  PPooddoobbnniiee,,  jjaakk
ww zzeesszz∏∏yymm  rrookkuu,,  ddoo sszzttaabbuu  ggmmiinnnneeggoo  ddoo∏∏ààcczzàà  rróówwnniiee˝̋  sseerroocckkiiee  oorrggaanniizzaaccjjee..  

22 99   SS TT YY CC ZZ NN II AA   WW II EE LL II SS ZZ EE WW
PROGRAM – hala sportowa 
Szko∏a Podstawowa nr  2 w Wiel iszewie

12.00 Oficjalne otwarcie finału
12.15 Zespół muzyczny ze Szkoły Podstawowej w Janówku
12.30 „Batucada” wyst´p muzyczny uczniów ze Szkoły Podstawowej w Łajskach
12.45 Duet dziewczàt ze Szkoły Podstawowej w Łajskach
13.00 Zespół „Prowizorka” grupa wokalna OÊrodka Kultury w Wieliszewie
14.00 Wyst´p dzieci z Przedszkola Samorzàdowego w Skrzeszewie
14.10 Zespół Taƒca Ludowego „Promyki” wyst´p wokalny, taniec – grupa dzieci i młodzie˝owa, 

pary turniejowe
15.30 Gabriela G´bska wyst´p wokalny uczennicy ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliszewie
15.40 Antonina Dàbek wyst´p wokalny uczennicy ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliszewie
16.00 Lena ˚ołtek wyst´p wokalny uczennicy klasy 7 ze Szkoły Podstawowej w Jadwisinie
16.40 Koncert zespołu rokowego ROKKER z Warszawy
17.40 Wyst´p zespołu muzycznego GOTOWI NA WSZYSTKO plus DJ Szpak (Wójt Gminy Wieliszew)

poprowadzi potaƒcówk´

Na zakoƒczenie f ina∏u ÂWIATE¸KO DO NIEBA (pros imy o zabranie  ze  sobà latarek)

Zbiórka pod SP nr  2  w Wiel iszewie,  ul .  Kusociƒskiego
9.30 Darek Âwistek trening nordic walking

Pla˝a Wiel iszew (przy os iedlu TBS)
10.00 Morsowanie ze Stowarzyszeniem Geocaching Warszawa

Rozgrzewka ze Sławomirem Jagnyziakiem

Bie˝nia przy SP nr  2  w Wiel iszewie
12.30 Piotr Kasprzyk i grupa RC Warszawa (Tarchomin) pokaz jazdy modeli samochodów wyÊcigowych

Aula w SP nr  2  w Wiel iszewie
13.00 Monika Gàsiorek poprowadzi zaj´cia z jogi

Sauna mobi lna • terma z  PARTY-SPA ze Skrzeszewa • goràca kawa i  herbata SP ze  Skrzeszewa

Sztab nr 4506
w Szkole Podstawowej nr 2 

w Wieliszewie

MORSOWANIE, SAUNOWANIE 
1100..0000  PPLLAA˚̊AA  WW WWIIEELLIISSZZEEWWIIEE

Amatorów morsowania, tak jak gorà-
cych serc, jest wiele. Specjalnie dla nich
Stowarzyszenie Geocaching Warszawa
organizuje morsowanie. Na wejÊcie
do zimnej wody przygotuje Was S∏awo-
mir Jagnyziak, który poprowadzi roz-
grzewk´.A ˝e w Wieliszewie atrakcji ni-
gdy za wiele, to po kàpieli w zimnej wo-

dzie, b´dzie mo˝na si´ rozgrzaç w saunie lub termie, która stanie
na pla˝y dzi´ki firmie Party-SPA. Pami´tajcie o gotówce.

POKAZ JAZDY MODELI SAMOCHODÓW
1122..3300  BBIIEE˚̊NNIIAA  PPRRZZYY SSPP  NNRR 22  WW WWIIEELLIISSZZEEWWIIEE
W dniu fina∏u odb´dzie si´ pokaz jazdy modeli samochodów wy-
Êcigowych, przygotowany przez grup´ RC Warszawa (Tarchomin),
pod przewodnictwem Piotra Kasprzyka z Wieliszewa.

JOGA DLA WSZYSTKICH
1133..0000  AAUULLAA  SSPP  NNRR 22  WW WWIIEELLIISSZZEEWWIIEE

W ramach fina∏u Monika poprowadzi
zaj´cia dla tych, którzy ju˝ praktyku-
jà jog´, jak równie˝ dla tych, którzy
chcà rozpoczàç z nià swojà przygod´.
Monika Gàsiorek od ponad 16 lat jest
joginkà. Prowadzi prywatne i grupo-
we lekcje jogi w Chotomowie, Legio-
nowie i okolicy. Z pasjà i zaanga˝o-
waniem pokazuje jak zadbaç o swój

stan fizyczny, psychiczny i emocjonalny.

POTA¡CÓWKA Z WÓJTEM
1188..3300  HHAALLAA  SSPPOORROOTTWWAA  WW SSPP  NNRR 22
Karnawa∏ trwa, zatem musi
byç tanecznie i musi byç po-
taƒcówka. O opraw´ muzycz-
nà zadba DJ Szpak, czyli Wójt
Gminy Wieliszew Pawe∏ Kow-
nacki, który zagra dla Was
wszystko, o co poprosicie,
o ile wczeÊniej zasilicie pusz-
k´ WOÂP.

TRENING NORDIC WALKING
Z DARKIEM ÂWISTKIEM
99..3300  ZZBBIIÓÓRRKKAA  PPRRZZYY SSPP  NNRR 22
WW WWIIEELLIISSZZEEWWIIEE

Trening dla wszystkich, którzy chcà
nauczyç si´ pochodziç z kijkami, jak
i dla tych, którzy maja ju˝ doÊwiad-

czenie ale chcieliby poprawiç swoja technik´.

SPACER Z BEHAWIORYSTÑ I TRENEREM Z¸AP TROP
4400  MMIINNUUTTOOWWEE  KKOONNSSUULLTTAACCJJEE  ZZEE  SSPPEECCJJAALLIISSTTÑÑ
Spacer dla tych, którzy majà problem ze swoim psem albo
chcieliby dowiedzieç si´ czegoÊ wi´cej na temat komunika-
cji psów oraz ich potrzeb. Mo˝liwoÊç zrealizowania us∏ugi
w dniu fina∏u 29 stycznia po wp∏aceniu do puszki.
Szczegó∏y: Urszula Doliƒska-Kossak 503 322 311 

AUDIOBOOK NAGRANY PRZEZ WÓJTA
Audiobook/s∏uchowisko z efektami 
dêwi´kowymi i muzykà nagrany 
przez Wójta Gminy Wieliszew 
Paw∏a Kownackiego. Aukcja na allegro.

CCOO  II  JJAAKK  ZZAAGGRRAAMMYY  cczzyyllii  WWOOÂÂPP  ppoo  rraazz  3311..
NNIIEE  PPRRZZEEGGAAPP!!
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Bud˝et Gminy na 2023 rok 
– plany i perspektywy
PPoonnaadd 113300 000000 000000  –– ttyyllee  wwyynnoossii  bbuudd˝̋eett
GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww  nnaa 22002233  rrookk..  WWÊÊrróódd
kklluucczzoowwyycchh  ddzziiaa∏∏aaƒƒ  jjeesstt  zzaakkooƒƒcczzeenniiee
bbuuddoowwyy  CCeennttrruumm
SSppoo∏∏eecczznnoo--KKuullttuurraallnneeggoo  ww WWiieelliisszzeewwiiee,,
rroozzbbuuddoowwaa  SSzzkkoo∏∏yy  PPooddssttaawwoowweejj
ww OOllsszzeewwnniiccyy  SSttaarreejj  oorraazz  rroozzbbuuddoowwaa
SSzzkkoo∏∏yy  PPooddssttaawwoowweejj  ww SSkkrrzzeesszzeewwiiee..
GGmmiinnaa  nniiee  zzwwaallnniiaa  jjeeddnnaakk  tteemmppaa
ii rroozzppoocczzyynnaa  kkoolleejjnnee  iinnwweessttyyccjjee::
pprroojjeekkttoowwaanniiee  ii bbuuddooww´́  pprrzzeeddsszzkkoollaa
ww MMiicchhaa∏∏oowwiiee--RReeggiinnoowwiiee  oorraazz
rroozzbbuuddooww´́  SSzzkkoo∏∏yy  PPooddssttaawwoowweejj  nnrr 11
ww WWiieelliisszzeewwiiee..

WysokoÊç nak∏adów inwestycyjnych jest zale˝na od docho-
dów jakie gmina osiàga.A te, w tym roku, sà ni˝sze. Zmia-
ny legislacyjne – obni˝enie stawki podatku w I progu po-
datkowym oraz zmiana algorytmu obliczania wysokoÊç wp∏y-
wu z PIT dla Samorzàdów, spowodowa∏y znacznie ni˝sze
dochody bud˝etu Gminy Wieliszew. W porównaniu do 2022
roku dochody Gminy zmala∏y o 15%. Dodatkowo, do zadaƒ
subwencjonowanych zwiàzanych z oÊwiatà i wychowaniem,
gmina musi dok∏adaç z w∏asnego bud˝etu ponad 5 000 000 z∏.
– Mimo wysokiej inflacji i ni˝szych wp∏ywów do bud˝etu w po-
równaniu z poprzednimi latami, moim priorytetem jest zrów-
nowa˝ony rozwój ka˝dej miejscowoÊci naszej gminy – mówi Pa-
we∏ Kownacki, Wójt Gminy Wieliszew. – Jest nas w Gminie
coraz wi´cej, dlatego te˝ zach´cam Paƒstwa do wskazania
w rocznym zeznaniu podatkowym miejsce zamieszkania
– Gmin´ Wieliszew, ta pozycja nadal stanowi bardzo wa˝-
ne 21% gminnych dochodów – dodaje.

WWyyddaattkkii  GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww  ww  22002233  rrookkuu  
113300  000000  000000  zz∏∏

PPIITT  ttoo  wwiieellee  kkoorrzzyyÊÊccii

Nasi mieszkaƒcy, którzy wskazujà w corocznym zeznaniu po-
datkowym PIT Gmin´ Wieliszew, mogà liczyç na udogodnie-
nia. Najwy˝sza mo˝liwa punktacja podczas rekrutacji
do gminnych przedszkoli, dop∏ata do opieki ˝∏obkowej czy
te˝ ni˝szy koszt zakupu biletu metropolitalnego.To tylko nie-
które korzyÊci p∏ynàce „z p∏acenia PIT-u” w Wieliszewie.

Mimo ni˝szych dochodów bud˝etu Gminy, w 2023 roku za-
planowane zosta∏y przedsi´wzi´cia, których celem jest po-
prawa bezpieczeƒstwa i komfortu ̋ ycia mieszkaƒców naszej
Gminy, m.in. projektowanie i budowa oÊwietlenia, budowa
nowych ulic czy poprawa nawierzchni ju˝ istniejàcych dróg.
Warto podkreÊliç, ˝e 8% ca∏oÊci dochodów to Êrodki ze-
wn´trzne, które Gmina Wieliszew skutecznie pozyskuje.

WWyyddaattkkii  oobblliiggaattoorryyjjnnee
Jak ka˝dy Samorzàd, równie˝ Gmina Wieliszew w planie bu-
d˝etu musi uwzgl´dniç wydatki obowiàzkowe.A te stanowià
po∏ow´ gminnego bud˝etu. W 2023 roku Gmina Wieliszew
przeznaczy blisko 65 000 000 z∏otych na opiek´ przedszkol-
nà i ˝∏obkowà oraz edukacj´.

W bud˝ecie Gminy Wieliszew sà jeszcze dwie, równie zna-
czàce kosztowo, pozycje. Jest to transport i ∏àcznoÊç – po-
nad 14 000 000 z∏otych, oraz gospodarka komunalna i ochro-
na Êrodowiska – prawie 14 000 000 z∏otych. ¸àcznie z oÊwia-
tà pozycje te stanowià ponad 70% wszystkich wydatków
w tegorocznym bud˝ecie.

nn  

KKoorrzzyyÊÊccii p∏ynàce z p∏acenia podatku 
w Gminie Wieliszew

• Najwy˝ej
punktowane
kryterium
w rekrutacji
do przedszkola

• Obni˝one czesne
w placówkach
opiekuƒczych,
dla dzieci do lat 3
z terenu Gminy
Wieliszew

• Ni˝szy koszt
zakupu biletu
metropolitalnego

• Dopłaty do opieki
˝łobkowej,
w placówkach spoza
terenu Gminy
Wieliszew, 
do 500 zł

EDUKACJA
50%

RODZINA I OPIEKA
SPOŁECZNA
6%

DROGI 
I KOMUNIKACJA
11%

REMONTY DRÓG,
OÂWIETLENIE,
GOSPODARKA
ODPADAMI
11%

ADMINISRTRACJA
PUBLICZNA
9%

KULTURA
I OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
5%

INNE
7%

WODOCIÑGI
I KANALIZACJA
1%
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DDoocchhooddyy  GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww  ww  22002233  rrookkuu
111133  000000  000000  zz∏∏

PODATKI 
LOKALNE
27%

PIT CIT
22%

SUBWENCJE
NA OÂWIAT¢
28%

DOTACJA 
NA RODZIN¢ 
I OPIEK¢ 
SPOŁECZNÑ
5%

WPŁYWY 
NA DZIAŁANIA 
EDUKACYJNE
6%

Inne
12%

Najwa˝niejsze
inwestycje 2023 roku

• Centrum Społeczno-Kulturalne w Wieliszew:
4 500 000 złotych w 2023 roku, 
całkowita kwota inwestycji 8 500 000 złotych

•••
• Rozbudowa Szkoły Podstawowej

w Olszewnicy Starej:
8 600 000 złotych w 2023 roku, 
całkowita kwota inwestycji 17 000 000 złotych

•••
• Rozbudowa Szkoły Podstawowej

w Skrzeszewie:
2 200 000 złotych w 2023 roku, 
całkowita kwota rozbudowy szkoły
3 300 000 złotych.

ooppiinniiee  oo  uucchhwwaalloonnyymm  bbuudd˝̋eecciiee

PAWE¸ KOWNACKI, 
Wójt Gminy Wieliszew

Przedstawiam Paƒstwu bud˝et naszej Gminy Wieliszew.Teo-
retycznie to tylko dokument, ale zawarte w nim liczby i s∏o-
wa to najwa˝niejsze kierunki wybrane dla naszej Gminy, nie
tylko na rok 2023, ale i lata nast´pne. Kontynuujemy rów-
nie˝ dzia∏ania, które rozpocz´liÊmy w latach poprzednich.

Na naszych oczach roÊnie rozbudowa szko∏y w Olszewni-
cy Starej, szko∏y której jednym z budowniczych by∏ Honoro-
wy Obywatel Gminy Wieliszew Pan Piotr Sierawski, które-
go po˝egnaliÊmy w ostatnià sobot´. Za moment ruszy rozbu-
dowa szko∏y w Skrzeszewie, a tak˝e przygotowujemy
przedszkole w Wieliszewie i projektujemy przedszkole w Mi-
cha∏owie Reginowie.

Na miejscu dawnej remizy, powstaje w Wieliszewie przy-
sz∏e miejsce aktywnoÊci wszystkich mieszkaƒców, stra˝aków,
seniorów, ludzi kultury oraz miejsce pami´ci narodowej. Suk-
cesywnie wymieniamy lampy, budujemy nowe oÊwietlenia,
chcemy trwale wyremontowaç kolejne drogi. Móg∏bym wy-
mieniç jak wiele zosta∏o zrobione, ale sam cz´Êciej s∏ysz´, ile
jeszcze zrobione byç musi. Taka to wyjàtkowa praca samo-
rzàdowca, ˝e ci´˝ko spoczàç na laurach. ˚ycie przynosi ko-
lejne wyzwania, ale zmierzyç si´ z nimi mog´ tylko wtedy,
gdy proza dnia codziennego, czyli nasze Êrodki w bud˝ecie spo-

tkajà si´ z Waszymi marzeniami. Nie jest to proste, dlatego
b´d´ nieustannie prosi∏ i oczekiwa∏ od wszystkich Paƒstwa
nowoczesnego patriotyzmu.Tak jak wspomniany na poczàt-
ku Pan Piotr Sierawski, ˝o∏nierz WrzeÊnia 1939 r. oraz Ar-
mii Krajowej, musia∏ swój patriotyzm okazywaç w walce
z okupantem, tak od Paƒstwa nikt nie oczekuje niczego po-
za uczciwym p∏aceniem podatków i Êrodków nale˝nych gmin-
nej wspólnocie. PodkreÊlam celowo s∏owo wspólnota, gdy˝ te
Êrodki pracujà na korzyÊç nas wszystkich, a nie anonimowej,
oddalonej od mieszkaƒców w∏adzy. Prosz´ meldujcie si´, i roz-
liczajcie PIT, wskazujàc adres w Gminie Wieliszew, p∏açcie
za wywóz Êmieci, a wtedy jest szansa, ˝e kolejne marzenia
o poprawie jakoÊci waszego ̋ ycia w Gminie Wieliszew si´ zma-
terializujà. Na koniec chc´ przypomnieç, ˝e przed nami wspól-
na walka ze z∏ymi pomys∏ami zbudowania kolei du˝ych pr´d-
koÊci przez Gmin´ Wieliszew. Musimy razem przeciwstawiaç
si´ temu w ka˝dym wariancie promowanym przez PKP PLK.

Jesienià wybory do parlamentu dlatego wszystkich polity-
ków, którzy przyjdà prosiç nas o g∏os w jesiennych wyborach,
musimy zapytaç jak chcà broniç naszà Gmin´ Wieliszew
przed tà katastrofà, ale tak˝e jak chcà pomóc samorzàdom
w epoce strasznego kryzysu. Dlatego pami´tajcie p∏acimy po-
datki, chodzimy na wybory, nie tracimy nadziei i na pewno
razem pokonamy wiele trudnoÊci, i te bud˝etowe, i te kole-
jowe! 

Dzi´kuj´.
nn

MARCIN FABISIAK, 
Przewodniczàcy Rady Gminy

Bud˝et Gminy Wieliszew na 2023 rok, odpowiada trudnym cza-
som w jakich ˝yjemy. Galopujàca inflacja i dro˝yzna nie po-
zwala na „szaleƒstwa” w sektorze inwestycji, mimo to w te-
gorocznym bud˝ecie znalaz∏o si´ miejsce na realizacj´ najbar-
dziej wyczekiwanych projektów. Ogromnie cieszà mnie
inwestycje oÊwiatowe i kulturalne, mam tu na myÊli rozbu-
dow´ Szko∏y Podstawowej w Olszewnicy Starej i Skrzeszewie

oraz budow´ Centrum Spo∏eczno-Kulturalnego w Wieliszewie.
Wa˝nym punktem tegorocznego bud˝etu sà wydatki zwiàza-
ne z budowà, bàdê przebudowà dróg oraz ich oÊwietleniem. To
wyraêny akcent na to, jak wa˝ne dla nas jest bezpieczeƒstwo
naszych mieszkaƒców.Warto równie˝ zaznaczyç, ˝e bud˝et na-
szej Gminy, nie jest formà zamkni´tà i jestem przekonany, ˝e
w ciàgu roku, dzi´ki Êrodkom zewn´trznym, które pozyskuje-
my, zmieni swój pierwotny wyglàd i pojawi si´ w nim cz´Êç
zadaƒ, które teraz w nim si´ nie znalaz∏y, a sà wa˝ne dla na-
szych mieszkaƒców.

nn

Z Twoich p ieni´dzy f inansujemy
m. in. :
•  Szkoły  i  przedszkola
• Drogi
• OÊwiet len ie

Nie musisz si´ meldowaç,
wska˝ w rocznym zeznaniu podatkowym
miejsce zamieszkania – Gmin´ Wieliszew
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áááááá PPllaacc  zzaabbaaww  nnaa  oossiieeddlluu  660000--lleecciiaa  ww  WWiieelliisszzeewwiiee

GMINNE INWESTYCJE

áááááá RRoozzbbuuddoowwaa  SSzzkkoołłyy  PPooddssttaawwoowweejj  ww  OOllsszzeewwnniiccyy  SSttaarreejj

áááááá CCeennttrruumm  SSppoołłeecczznnoo--KKuullttuurraallnnee  ww  WWiieelliisszzeewwiiee

JeÊli tylko pogoda nie przeszkodzi, to na wiosn´ dzieci z osie-
dla 600-lecia w Wieliszewie, b´dà mog∏y aktywnie sp´dzaç
czas na placu zabaw. Miejsce zyska nowà nawierzchni´, dzi´-
ki której polepszy si´ jego bezpieczeƒstwo i komfort. Obec-
nie firma ZUK Ogrody wykonuje podbudow´ pod docelo-
wà nawierzchni´ poliuretanowà. nn

Budynek nowej szko∏y w Olszewnicy Starej wyglàda coraz
okazalej. Firma Arcus Technologie z Celestynowa pracu-
je nad budowlà w stanie surowym, aktualnie wykonywa-
ne sà stropy nad druga kondygnacjà. Rozpocz´∏y si´ rów-
nie˝ prace instalacyjne. Przypomnijmy, ˝e dwukondygna-
cyjny budynek zostanie po∏àczony z odremontowanà,
istniejàcà cz´Êcià szko∏y. WartoÊç inwestycji wynie-
sie 16 500 000 z∏ i w ca∏oÊci zostanie sfinansowana ze Êrod-

ków bud˝etu Gminy Wieliszew. Budowa pierwszego etapu
obejmie rozbudow´ szko∏y o skrzyd∏o po∏udniowe. Na par-
terze znajdzie si´ 6 oddzia∏ów przedszkolnych oraz sto∏ów-
ka. Pi´tro przeznaczone b´dzie dla dzieci ze szko∏y pod-
stawowej, w której b´dzie zlokalizowanych 7 sal lekcyjnych
oraz zaplecze socjalne. Przewidywany termin realizacji in-
westycji to wiosna 2024 r.

nn

Na dzia∏ce przy ulicy Niepodleg∏oÊci
ECO INVEST realizuje prace wykoƒcze-
niowe na zewnàtrz budynku. W Êrodku
natomiast, budowniczy pracujà nad insta-
lacjà wewn´trznà – sanitarnà i elektrycz-
nà. Przypomnijmy, ˝e ∏àczna wartoÊç bu-
dowy Centrum Spo∏eczno-Kulturalnego
to 8 228 700 z∏. 3 500 000 z∏ Gmina otrzy-
ma∏a ze Êrodków Rzàdowego Funduszu In-
westycji Lokalnych – Êrodki z funduszy
przeciwdzia∏ania COVID-19 dla Jednostek
Samorzàdu Terytorialnego. Pozosta∏à kwo-
t´, tj. 4 728 700 z∏ Gmina finansuje z w∏a-
snego bud˝etu. Przewidywany termin za-
koƒczenia prze∏om roku 2023/2024.

nn
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CO PLANUJÑ SOŁECTWA, 
czyli fundusz sołecki w 2023 roku
FFuunndduusszz  ssoo∏∏eecckkii  ttoo  ÊÊrrooddkkii  ffiinnaannssoowwee
wwyyooddrr´́bbnniioonnee  ww  bbuudd˝̋eecciiee  ggmmiinnyy,,  kkttóórree  ssàà
zzaaggwwaarraannttoowwaannee  ddllaa  ssoo∏∏eeccttww  nnaa  wwyykkoonnaanniiee
pprrzzeeddssii´́wwzzii´́çç,,  ss∏∏uu˝̋ààccyycchh  ppoopprraawwiiee  wwaarruunnkkóóww
iicchh  ˝̋yycciiaa..  TToo  zzeebbrraanniiee  wwiieejjsskkiiee  ––  cczzyyllii
mmiieesszzkkaaƒƒccyy  ddaanneeggoo  ssoo∏∏eeccttwwaa,,  ppooddeejjmmuujjàà
ddeeccyyzzjjee,,  nnaa  ccoo  mmaajjàà  zzoossttaaçç  wwyykkoorrzzyyssttaannee
ÊÊrrooddkkii  ffiinnaannssoowwee..  FFuunndduusszz  ssoo∏∏eecckkii  jjeesstt  wwii´́cc
ffoorrmmàà  bbuudd˝̋eettuu  ppaarrttyyccyyppaaccyyjjnneeggoo..

W roku 2023 ponad 722 000 z∏ trafi do mieszkaƒców so∏ectw
w Gminie Wieliszew.To, ile Êrodków b´dà mia∏y poszczegól-
ne miejscowoÊci na swoje zadania, zale˝y od iloÊci miesz-
kaƒców. Bud˝ety szacujà si´ od 21 000 z∏ do ponad 71 000 z∏
na so∏ectwo. Cz´Êç Êrodków zostanie przeznaczona na dzia-
∏ania integrujàce spo∏ecznoÊci lokalne, takie jak warsztaty,
spotkania okolicznoÊciowe czy wspó∏uczestnictwo w wyda-
rzeniach gminnych. Jednak wi´kszà czeÊç bud˝etów so∏ec-
twa przeznaczajà na wspó∏finansowanie zadaƒ inwestycyj-
nych. I tak:

GGóórraa
Przeprowadzi modernizacj´ nawierzchni ulicy Rzecznej, Le-
Ênej i Pa∏acowej, zakupi wyposa˝enie i sprz´t po˝arniczy dla
OSP Janówek – Góra, zagospodaruje teren wokó∏ szko∏y
w Janówku Pierwszym, zrealizuje zaj´cia dydaktyczno-edu-
kacyjne w Szkole Podstawowej i doposa˝y Przedszkole Sa-
morzàdowe w Janówku Pierwszym.

JJaannóówweekk  PPiieerrwwsszzyy
Wspólnie z so∏ectwem Góra zakupi wyposa˝enie i sprz´t po-
˝arniczy dla OSP Janówek – Góra i doposa˝y Przedszkole
Samorzàdowe w Janówku. Poza tym wymieni lampy oÊwie-
tleniowe na odcinku od ulicy Nowodworskiej do ulicy Kwia-
towej, doposa˝y sale spotkaƒ, naprawi chodnik na odcinku
od ulicy Nowodworskiej do Kwiatowej, zagospodaruje rów-
nie˝ wspólnie z so∏ectwem Góra teren wokó∏ Szko∏y Podsta-
wowej w Janówku.

KKaałłuusszzyynn  
Zakupi sprz´t i umundurowanie dla OSP Ka∏uszyn oraz wy-
posa˝enie dla Szko∏y Podstawowej i Przedszkola Samorzà-
dowego w Skrzeszewie, doposa˝y równie˝ sal´ spotkaƒ. Pie-
niàdze pos∏u˝à równie˝ do utrzymania terenów zielonych.
W celu poprawy bezpieczeƒstwa mieszkaƒców wykonany zo-
stanie projekt oÊwietlenia ulicy Wrzosowej i Lipowej, wy-
mienione b´dà równie˝ lampy uliczne na terenie so∏ectwa.

KKoommoorrnniiccaa
Zagospodaruje plac zabaw i buduje oÊwietlenie ulicy ¸à-
kowej.

KKrruubbiinn  
Zamierza wykonaç projekt przy∏àcza gazu do budynku Cen-
trum Sportowo-Kulturalnego, zakupiç do niego sprz´t
sportowy i zagospodarowaç przestrzeƒ wokó∏ niego. Zaku-
pi umundurowanie i sprz´t po˝arniczy dla OSP Krubin, do-
posa˝y Przedszkole Samorzàdowe w Janówku Pierwszym
i zagospodaruje teren wokó∏ szko∏y w Janówku.

ŁŁaajjsskkii  
Planujà doposa˝enie Przedszkola Samorzàdowego w ¸aj-
skach i wyposa˝enie Gminnego OÊrodka Kultury, zmoder-
nizowane zostanie oÊwietlenie na ulicy KoÊcielnej oraz za-
projektowane oÊwietlenie ulicy Fabrycznej w ¸ajskach. Roz-
budowany równie˝ zostanie plac zabaw.

MMiicchhaałłóóww  RReeggiinnóóww  
Wykona projekt budowy chodnika wzd∏u˝ ulicy G∏ównej, do-
posa˝y Szko∏´ Podstawowà w ¸ajskach i zakupi dla niej sprz´t
sportowy, zaplanowano równie˝ wymian´ lamp oÊwietlenio-
wych na terenie so∏ectwa oraz remont Domu Ogrodnika.

OOllsszzeewwnniiccaa  NNoowwaa  
Zamontuje klimatyzacj´ w Êwietlicy wiejskiej, zajmie si´
zagospodarowaniem przestrzeni publicznej i utrzymaniem
gminnych obiektów komunalnych.

OOllsszzeewwnniiccaa  SSttaarraa  
Przeznaczy∏a Êrodki na zagospodarowanie placu zabaw
przy Szkole Podstawowej w Olszewnicy Starej, utrzymanie
terenów zielonych, zagospodarowanie przestrzeni publicz-
nej, obs∏ug´ Domu Wiejskiego oraz monta˝ oÊwietlenia ze-
wn´trznego w tym obiekcie.

PPoodddd´́bbiiee  
Dzi´ki Êrodkom z funduszu so∏eckiego wykona projekt bu-
dowy nak∏adki asfaltowej na ulicy Braci Mniejszych oraz
zajmie si´ modernizacjà oÊwietlenia na ulicy Sosnowej.

SSiikkoorryy  
Zakupià sprz´t i wyposa˝enie po˝arnicze dla OSP Ka∏uszyn
i OSP Skrzeszew, doposa˝à równie˝ szko∏y podstawowe

w Skrzeszewie i w Olszewnicy Starej, Êrodki przeznaczà rów-
nie˝ na modernizacje oÊwietlenia na ulicy G∏ównej.

SSkkrrzzeesszzeeww  
Pieniàdze z funduszu so∏eckiego pos∏u˝à do utwardzenia uli-
cy Spokojnej w stron´ ulicy Rozwojowej, popraw´ bezpie-
czeƒstwa poprzez zakup lustra drogowego, zostanie wyko-
nany remont stra˝nicy OSP w Skrzeszewie, projekt oÊwie-
tlenia ulicy Polnej, ¸àcznej, Nowodworskiej, modernizacja
oÊwietlenia ulicy KoÊcielnej, pieniàdze zostanà równie˝ prze-
znaczone na utrzymanie gminnych obiektów komunalnych
i doposa˝enie szko∏y podstawowej i przedszkola w Skrze-
szewie.

TTooppoolliinnaa
Zamierza wykonaç oÊwietlenie Jeziora ̧ aweczno, zaprojek-
towaç oÊwietlenie ulicy D´bowy Tor, wybudowaç przy∏àcze
energetyczne do placu zabaw oraz zagospodarowaç miejsca
spotkaƒ mieszkaƒców.

WWiieelliisszzeeww  
Wykona projekt ulicy Podgórnej, doposa˝y Szko∏´ Podsta-
wowà nr 1, dokona modernizacji oÊwietlenia ulicy Modliƒ-
skiej oraz zajmie si´ budowà oÊwietlenia na ulicy Chmiel-
nej, poza tym zagospodaruje przestrzeƒ publicznà poprzez
zamontowanie altany grillowej i wyposa˝y Centrum Spo∏ecz-
no-Kulturalne w Wieliszewie.

nn
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Dzien Dziecka w Skrzeszewie

Stoisko Podd´bia
podczas Âwi´ta Gminy

Remont Domu Ogrodnika w Michałowie Reginowie – planowany w 2023 roku
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CO – GDZIE – KIEDY? czyli kalendarz wydarzeƒ
kulturalnych i sportowych w 2023 roku 

PPoocczzààtteekk  rrookkuu  zzaawwsszzee  wwiiàà˝̋ee  ssii´́  zz  ppoossttaannoowwiieenniiaammii,,  ddeekkllaarraaccjjaammii  ii  ppllaannaammii  nnaa  kkoolleejjnnee  336655  ddnnii..  WW  ttyymm  rrookkuu  GGmmiinnaa  WWiieelliisszzeeww  zzaappllaannoowwaa∏∏aa  kkiillkkaa  sszzttaannddaarroowwyycchh  iimmpprreezz,,  jjeeddnnee  zzmmiieennii∏∏yy  ffoorrmm´́,,  iinnnnee  nnaazzww´́..  PPeewwnnee  jjeesstt  ttoo,,  ˝̋ee  uucciieesszzàà  mmiieesszzkkaaƒƒccóóww..  

WWyyddaarrzzeenniiaa  kkuullttuurraallnnee  pprrzzeezz  ccaałłyy  rrookk  

Spektakle teatralne, koncerty i spotkania autorskie oraz wydarzenia cykliczne: konkurs
recytatorki „Warszawska Syrenka” (marzec), Gminny Konkurs Wiedzy o Ksià˝ce (maj),
Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny „Zaczarowany Fortepian” (maj/czerwiec),
Ferie i Wakacje z Kulturà.

Âledêcie nasze strony www.ok.wieliszew.pl i www.wieliszew.pl oraz profile
facebook.com/okwieliszew i facebook.com/GminaWieliszew.

2299  ssttyycczznniiaa  –– FFiinnaałł  WWiieellkkiieejj  OOrrkkiieessttrryy  ÂÂwwiiààtteecczznneejj  PPoommooccyy  

Wieliszewski szósty finał Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy. Impreza organizowana
przez Stowarzyszenie EMKA, Gmin´ Wieliszew i serockie organizacje, po pandemii
wraca do hali sportowej szkolnej dwójki w Wieliszewie. B´dzie si´ działo. 

55  mmaarrccaa,,  WWiieelliisszzeeww  –– OOggóóllnnooppoollsskkiiee  HHaalloowwee  ZZaawwooddyy  
MMłłooddzziiee˝̋oowwyycchh  DDrruu˝̋yynn  PPoo˝̋aarrnniicczzyycchh

Na dwóch halach sportowych (hala sportowa przy ulicy Modliƒskiej i hala sportowa
w Szkole Podstawowej nr 2) ponad 25 młodzie˝owych dru˝yn stra˝ackich, z całej
Polski, weêmie udział w zawodach, podczas których b´dà rywalizowaç w trzech
kategoriach. 

22  kkwwiieettnniiaa  –– WWiieelliisszzeewwsskkii  CCrroossssiinngg  

W tym roku został ograniczony do jednej imprezy, która odb´dzie si´ 2 kwietnia.
Przypomnijmy, ˝e w zawodach dla dzieci i dorosłych mo˝na wziàç udział biegnàc
lub jadàc na rowerze. Tych, którzy kochajà obie aktywnoÊci zach´camy do zapisów
na duathlon. Na ka˝dego uczestnika czekajà pamiàtkowe medale, a dla najlepszych
jeszcze cenniejsze nagrody.

2211––2222  kkwwiieettnniiaa  –– XXXXIIII  MMiissttrrzzoossttwwaa  PPoollsskkii  ww TTaaƒƒccaacchh  
PPoollsskkiicchh  MMAAZZUURR  WWiieelliisszzeeww 22002233

Najlepsze polskie taneczne pary, rywalizujàce o miano Mistrzów Polski w polce,
krakowiaku, oberku, mazurze i kujawiaku, zobaczymy w Wieliszewie po raz 16!
WÊród nich na parkiecie reprezentanci Gminy Wieliszew z Zespołu Taƒca Ludowego
„Promyki”!

2200  mmaajjaa  –– MMaalloowwnniicczzee 2211  kkiilloommeettrróóww  „„zz hhaacczzyykkiieemm””,,  
cczzyyllii  PPóółłmmaarraattoonn  ZZeeggrrzzyyƒƒsskkii

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

22  ii 33  cczzeerrwwccaa  –– GGoo  GGrreeeenn  FFeessttiiwwaall  

2 i 3 czerwca Wieliszew rozkwitnie na zielono, a to za sprawà Go Green Festiwalu,
który przerodził si´ ze Âwi´ta Gminy Wieliszew. Czeka nas du˝o kultury, muzyki
i ÊwiadomoÊci ekologicznej. B´dà foodtrucki, warsztaty ekologiczne, wyst´py
lokalnych i zagranicznych artystów, stoiska sołeckie oraz koncerty. Dwudniowy
festiwal odb´dzie si´ nad Jeziorem Wieliszewskim, a zagrajà na nim miedzy innymi
Ars Latrans, Sorry Boys i Grubson. 

2244  cczzeerrwwccaa  –– 6600--lleecciiee  ZZeessppoołłuu  SSzzkkóółł  ww KKoommoorrnniiccyy
Placówka w tym roku Êwi´tuje swoje 60-lecie. Podczas obchodów szkoła zyska
nowego patrona oraz otrzyma nowy sztandar ufundowany przez Towarzystwo
Przyjaciół Szkoły przy Zaporze. 

3300  lliippccaa  –– 6633  kkiilloommeettrryy  nnaa 6633  ddnnii  PPoowwssttaanniiaa  
cczzyyllii 99..  UUllttrraammaarraattoonn  PPoowwssttaaƒƒccaa 11994444  

30 lipca 2023 na terenie Gminy odb´dzie si´ kultowy ju˝ Ultramaraton
Powstaƒca 1944, podczas którego słoƒce przewa˝nie zawsze mocno grzeje. Po raz
dziewiàty biegacze zmierzà si´ z trasà 63 kilometrów, gdzie ka˝dy kilometr
upami´tnia dzieƒ Powstania Warszawskiego. Urokliwe zakàtki Gminy Wieliszew
mo˝na pokonaç solo lub w sztafetach dwu- lub siedmioosobowych. 

2233  wwrrzzeeÊÊnniiaa––  SSzzyybbkkoo,,  mmooccnnoo,,  ppoo cciieemmkkuu  ii zz aatteesstteemm
cczzyyllii NNooccnnaa  ppiiààttkkaa

JeÊli jakiÊ biegacz jako jedno z postanowieƒ noworocznych napisał na kartce
notatnika „zrobi´ ˝yciówk´ na piàtk´”, to b´dzie mógł zrealizowaç ten plan
ju˝ 23 wrzeÊnia 2023 w Wieliszewie. To tu odb´dzie si´ Nocna piàtka – bieg na 5
kilometrów z atestem Polskiego Zwiàzku Lekkiej Atletyki. 

1100  lliissttooppaaddaa  –– 2233..  NNiieeppooddlleeggłłooÊÊcciioowwyy  FFeessttiiwwaall  KKuullttuurryy  
LLuuddoowweejj  iimm..  SSttaanniissłłaawwaa  MMoonniiuusszzkkii

Po raz 23. spotykamy si´ w wigili´ Narodowego Âwi´ta NiepodległoÊci, by
przypomnieç jak wa˝nym w kształtowaniu si´ naszej narodowej ÊwiadomoÊci była
kultura ludowa. Tegoroczna edycja poÊwi´cona zostanie jubileuszowi 25-lecia
Zespołu Taƒca Ludowego „Promyki”, który w trakcie koncertu galowego, odb´dzie
z nami w´drówk´ niemal od wybrze˝y Bałtyku po karpackie hale, prezentujàc
kilkanaÊcie układów tanecznych w strojach z kilku regionów Polski. Specjalnie na t´
okazj´ Zespół przygotowuje widowisko oparte na folklorze miejskim (i podmiejskim)
przedwojennej Warszawy z elementami lokalnymi. Po raz pierwszy zobaczymy
i usłyszymy w Wieliszewie folklor stàd, a wi´c historycznego Mazowsza LeÊnego,
w odtworzonych strojach, które u schyłku XIX wieku nosili mieszkaƒcy
mazowieckich wsi le˝àcych po prawej stronie Wisły!

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

UURROOCCZZYYSSTTOOÂÂCCII   PPAATTRRIIOOTTYYCCZZNNEE
ssiieerrppiieeƒƒ//wwrrzzeessiieeƒƒ//lliissttooppaadd

UroczystoÊci patriotyczne w Gminie Wieliszew majà długà tradycj´ i łàczà si´
z wydarzeniami sportowymi, rozrywkowymi oraz inauguracjà roku szkolnego. Ich
wojskowà opraw´ zapewnia 32. Wieliszewski dywizjon rakietowy Obrony
Powietrznej im. gen. dyw. Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera, stacjonujàcy
w Olszewnicy Starej. W roku 2023 obchodziç b´dziemy: 

• 1 sierpnia 79. rocznic´ wybuchu Powstania Warszawskiego (uroczystoÊci
religijno-patriotyczne w Wieliszewie i Michałowie-Reginowie w miejscu straceƒ
na Nowopolu).

• 12 sierpnia Âwi´to Wojska Polskiego w 103. Rocznic´ Bitwy Warszawskiej
(uroczystoÊci religijno-patriotyczne przed Pomnikiem Odzyskania NiepodległoÊci
i piknik rodzinny w Olszewnicy Starej).

• 1 wrzeÊnia 84. rocznic´ wybuchu II wojny Êwiatowej (uroczystoÊci religijno-
patriotyczne w koÊciele parafialnym i na kwaterze wojennej ˝ołnierzy
WrzeÊnia’39 w Wieliszewie).

• 11 listopada Obchody Narodowego Âwi´ta NiepodległoÊci w Gminie Wieliszew
w 105. rocznic´ odzyskania niepodległoÊci przez Polsk´ (uroczystoÊci religijno-
patriotyczne w Janówku Pierwszym oraz przed Pomnikiem Ojców NiepodległoÊci
w Wieliszewie).

GGRRUUPPYY  AARRTTYYSSTTYYCCZZNNEE
„„PPOODD PPRREETTEEKKSSTTEEMM””

Z niecierpliwoÊcià czekamy na kolejnà musicalowà premier´ Teatru Muzycznego
„Pod Pretekstem”. Tym razem grupa pracuje nad spektaklem z wàtkiem
kryminalnym, oczywiÊcie ze sporà dawkà humoru. Jak zdradza Karina Warnel
– wa˝nym elementem widowiska b´dzie kolor, który mo˝e oddawaç nasze emocje,
ale równie˝ je kształtowaç, wpływajàc na odbiór rzeczywistoÊci i drugiego
człowieka… Premiera w okolicach kwietnia-maja!

ZZEESSPPÓÓŁŁ  TTAA¡¡CCAA  LLUUDDOOWWEEGGOO  „„PPRROOMMYYKKII””

To szczególnie wa˝ny rok dla naszej kulturalnej wizytówki, która obchodzi
jubileusz 25-lecia! – Chcemy go uczciç koncertem galowym 10 listopada, podczas
którego zaprezentujà si´ wszystkie grupy – od najmłodszej do tej dorosłej.
Na parkiecie nie zabraknie równie˝ „byłych” członków naszego zespołu, tzw.
oldboyów. Pracujemy nad nowym repertuarem, w ramach którego zaprezentujemy
publicznoÊci odÊwie˝one i nowe układy – „Taƒce Górali Beskidu Âlàskiego” grupy
młodzie˝owej oraz „Impresj´ Lubelskà” grupy reprezentacyjnej – zdradza
jubileuszowe plany szef zespołu Dariusz Skrzydlewski. Zespół przygotowuje równie˝
widowisko, b´dàce rozwini´ciem programu „Na warszawskim rynku”, które
zaprezentował publicznoÊci przed rokiem. Jego uwieƒczeniem b´dzie wydanie płyty
muzycznej, stanowiàcej sentymentalnà podró˝ w Êwiat przedwojennej Warszawy,
w której spotykajà si´ folklor wiejski i miejski, rozbrzmiewajà szlagiery wykonywane
przez najwi´ksze nazwiska ówczesnej stołecznej estrady. – To du˝e, wielowàtkowe
przedsi´wzi´cie, wymagajàce od nas ogromu pracy. Od wypracowania pomysłu,
skomponowania i nagrania muzyki, stworzenie scenariusza i choreografii, przez
treningi taneczne i wokalne, zakup nowych strojów i działania zwiàzane
z wydaniem płyty, po pozyskanie na te cele dodatkowych Êrodków zewn´trznych
– podsumowuje przygotowania Dariusz Skrzydlewski, zach´cajàc do kontaktu
byłych członków „Promyków” zainteresowanych udziałem w koncercie
jubileuszowym. nn

fo
t.

Ka
ro

lin
a 

Gm
ur

cz
yk



10 KULTURA gazetawwiieelliisszzeewwsskkaa  ||  wwwwww..wwiieelliisszzeeww..ppll ||  GGmmiinnaa  WWiieelliisszzeeww##SSoolliiddaarrnnaazzUUkkrraaiinnaa || 26 stycznia 2023

Pewien wielki instytut badawczy w roku 1979 ob-
wieÊci∏ Êwiatu, ˝e biblioteki nie majà przysz∏oÊci.
Z przedstawionych bardzo powa˝nych prognoz i wy-
kresów wynika∏o, ˝e biblioteki b´dà stopniowo za-
nikaç, a ostatnia taka instytucja na Êwiecie zosta-
nie zamkni´ta w 2019 roku. Na szcz´Êcie wszystkie
te przewidywania okaza∏y si´ byç jednà wielkà po-
ra˝kà, a biblioteki – mimo licznych wyzwaƒ i zagro-
˝eƒ – trzymajà si´ dzielnie. Za przyk∏ad niech po-
s∏u˝à niedawne statystyki polskiej Biblioteki Narodowej, która w 2021
roku odnotowa∏a wzrost wypo˝yczeƒ o Êrednio 15% rok do roku we
wszystkich bibliotekach publicznych w kraju.

Z drugiej strony cz´sto okazuje si´, ˝e to w∏aÊnie nowe technologie
bywajà najbardziej ulotne.Wielu sàdzi∏o, ˝e nowinki takie jak p∏yty CD,
czy te˝ czytniki e-booków stanà si´ koƒcem epoki papierowych ksià-
˝ek. Tymczasem obecnie to p∏yty CD sà ju˝ niemal antycznymi arte-
faktami, a i czytniki okaza∏y si´ byç tylko niszowym i ma∏o perspekty-
wicznym urzàdzeniem.

Fenomen ksià˝ek i bibliotek – ich trwa∏oÊç i ponadczasowoÊç – to
wszystko zaintrygowa∏o dwóch szkockich historyków.Andrew Pettegree
i Arthur der Weduwen stworzyli monumentalne dzie∏o „Biblioteki. Kru-
cha historia”, w którym prowadzà Czytelnika przez meandry rozwoju
ksi´gozbiorów na przestrzeni wieków. Jak podkreÊli∏o w swojej recen-
zji Amerykaƒskie Stowarzyszenie Bibliotek: „To znakomite, niemal do-
skona∏e dzie∏o, opisujàce ewolucj´ instytucji biblioteki od glinianych
tabliczek w Imperium asyryjskim po dzisiejsze biblioteki cyfrowe”.

Historia bibliotek nieod∏àcznie zwiàzana jest z ksià˝kami. Zaczyna
si´ ona ju˝ w Staro˝ytnoÊci, ponad dwa tysiàce lat temu. Kultura wie-
dzy znajdowa∏a si´ wówczas na niezwykle wysokim poziomie, tak jak
ówczesne biblioteki (sk∏adajàce si´ ze zwojów papirusu). Przyk∏adem
mo˝e byç legendarna Biblioteka Aleksandryjska. Natomiast Ârednio-
wiecze to okres wielkiego upadku, kiedy ma∏o kto potrafi∏ w ogóle czy-
taç i pisaç. Kluczowà rol´ w tych mrocznych czasach odegra∏ KoÊció∏
(a zw∏aszcza sieç klasztorów). Mnisi podtrzymywali tradycj´ s∏owa pi-
sanego i przechowywali dzie∏a staro˝ytnych. Ka˝da (r´cznie pisana)
ksià˝ka by∏a jak skarb, cz´sto przepi´knie zdobiona z∏otem i szlachet-
nymi kamieniami.

Odrodzenie rozpocz´∏o si´ wraz z powstawaniem pierwszych uniwer-
sytetów, a w 1440 roku Jan Gutenberg wynalaz∏ pras´ drukarskà. Nad-
szed∏ Renesans, a wraz z nim powrót do zainteresowania Êwiatem i wie-
dzà. Gromadzenie ksià˝ek sta∏o si´ modne, na aukcjach osiàga∏y one
zawrotne ceny. Królowie, mo˝now∏adcy, wszyscy ludzie zamo˝ni i wy-
kszta∏ceni – kto móg∏, ten chwali∏ si´ pi´knem swojej biblioteki i wiel-
koÊcià ksi´gozbioru.

Warto przy tym podkreÊliç, ˝e instytucja biblioteki publicznej – do-
st´pnej bezp∏atnie dla wszystkich – narodzi∏a si´ dopiero w XIX wie-
ku. Przez wi´kszoÊç dziejów ksià˝ki by∏y dost´pne tylko i wy∏àcznie
dla niewielkiej elity. Niedawno odkryto tak˝e, ˝e to Czytelnicy mogà
decydowaç, co chcà czytaç. Wprowadzenie na pó∏ki bibliotek czegoÊ
obecnie tak oczywistego jak powieÊç, trwa∏o ca∏e dekady. Kto obecnie
chcia∏by czytaç tylko i wy∏àcznie traktaty filozoficzne i teologiczne na-
pisane po ∏acinie? Tymczasem przez wieki tak w∏aÊnie wyglàda∏ ksi´-
gozbiór bibliotek...

„Biblioteki. Krucha historia” to „przepi´knie napisana i oparta
na wnikliwych badaniach ksià˝ka, która jest lekturà obowiàzkowà dla
mi∏oÊników ksià˝ek, kolekcjonerów i wszystkich tych, którzy choç raz
z rozkoszà zagubili si´ pomi´dzy rega∏ami”. Historia bibliotek to zawi-
∏a Êcie˝ka pe∏na ciàg∏ych zmian, wzlotów i upadków, ale Andrew Pet-
tegree i Arthur der Weduwen sprawnie po niej prowadzà Czytelnika.
Pokazujà tak˝e, ˝e idea biblioteki jest nadzwyczaj trwa∏a i odporna
na podmuchy wichru dziejów, a ka˝de nowy pokolenie wnosi coÊ no-
wego do rozwoju tej instytucji.

Wspó∏czesne biblioteki tak˝e si´ zmieniajà. Uroczysta cisza, dawniej
tak charakterystyczna dla tego miejsca, nale˝y do przesz∏oÊci. Obec-
nie to cz´sto t´tniàce ˝yciem przestrzenie publiczne, miejsce spotkaƒ
i wydarzeƒ kulturalnych. Ale nie zmieni∏o si´ jedno – pi´kne i ˝ywe
biblioteki to symbol nie tylko wiedzy i màdroÊci, lecz tak˝e presti˝ i du-
ma dla lokalnych spo∏ecznoÊci, ca∏ych paƒstw i narodów. Dlaczego bi-
blioteki sà tak wa˝ne? „Sà miejscami sprzyjajàcymi nieÊpiesznej re-
fleksji, z dala od codziennego zgie∏ku”.

Niech ostatecznà zach´tà do lektury ksià˝ki „Biblioteki. Krucha hi-
storia” b´dà s∏owa Justusa Lipsiusa, wybitnego flamandzkiego filozo-
fa i historyka, zapisane w 1602 roku,: „Masz przed sobà krótkie dzie-
∏o traktujàce o bibliotekach, czyli o ksià˝kach. Jaki temat móg∏by byç
bardziej zajmujàcy dla tych spoÊród nas, którzy nieustannie z nich ko-
rzystajà?”. nn  Piotr K.
Andrew Pettegree, Arthur der Weduwen, „Biblioteki. Krucha historia”, Wydawnictwo Smak
S∏owa, Sopot 2022

EExxLLiibbrriiss

BBiibblliiootteekkii  ––  kkrruucchhaa  hhiissttoorriiaa

Z kol´dà na trzy głosy

NNiieemmaall 9900  aarrttyyssttóóww  ww 2244  uuttwwoorraacchh
ookkllaasskkiiwwaalliiÊÊmmyy  ww ttrraakkcciiee  tteeggoorroocczznneeggoo
KKoonncceerrttuu  nnaa TTrrzzeecchh  KKrróóllii.. 66
ssttyycczznniiaa 22002233  rr..,,  ww kkooÊÊcciieellee
ppaarraaffiiaallnnyymm  ww WWiieelliisszzeewwiiee,,  kkooll´́ddyy,,
ppaassttoorraa∏∏kkii  ii uuttwwoorryy  oo tteemmaattyyccee
bboo˝̋oonnaarrooddzzeenniioowweejj  zzaapprreezzeennttoowwaa∏∏yy
ggrruuppyy  aarrttyyssttyycczznnee,,  ddzziiaa∏∏aajjààccee
pprrzzyy ooÊÊrrooddkkuu  kkuullttuurryy::  wwookkaalliissttkkii  zz GGCCKK
ww ¸̧aajjsskkaacchh,,  cchhóórrzzyyÊÊccii  zz „„BBeellccaannttoo””
ii ÊÊppiieewwaajjààccee  „„PPrroommyykkii””..  CCiieesszzààccaa  ssii´́
nniieess∏∏aabbnnààccàà  ppooppuullaarrnnooÊÊcciiàà  kkoonncceerrttoowwaa
ttrraaddyyccjjaa,,  lliicczzyy  ww GGmmiinniiee  WWiieelliisszzeeww  jjuu˝̋
kkiillkkaannaaÊÊcciiee  llaatt,,  ssii´́ggaajjààcc  kkoorrzzeenniiaammii
sscchhyy∏∏kkuu  llaatt 9900..  PPrrzzeezz  tteenn  cczzaass
ooddwwiieeddzzaalliiÊÊmmyy  zz kkooll´́ddàà  kkooÊÊcciioo∏∏yy
ww WWiieelliisszzeewwiiee,,  SSkkrrzzeesszzeewwiiee,,  JJaannóówwkkuu,,
aa ttaakk˝̋ee  SSaall´́  KKlleenncczzoonnaa..  

Po rocznej przerwie powróciliÊmy z dobrà nowinà
do wieliszewskiej Êwiàtyni. Po nabo˝eƒstwie celebrowa-
nym z okazji Âwi´ta Objawienia Paƒskiego, kilkusetoso-
bowa publicznoÊç wys∏ucha∏a Êwiàtecznego programu, któ-
ry rozpocz´∏y podopieczne instruktora Miko∏aja Zwoliƒ-
skiego z sekcji wokalnej, dzia∏ajàcej w Gminnym
Centrum Kultury w ¸ajskach. Bo˝onarodzeniowe standar-
dy muzyki rozrywkowej wykona∏y Alicja Malinowska
(„Santa Baby” Earthy Kitt), trio Zofia Malinowska, Zu-
zanna Âcibor, Oliwia Klepacka („A tu ju˝ Âwi´ta”), Ju-
lia ̧ y˝kowska („Dzieƒ jeden w roku” Czerwonych Gitar),
duet Ró˝a Jab∏onowska i Ariana Fia∏kowska („Âwi´ta
w nas” Blue Cafe),Aleksandra B∏a˝ewicz („I’ll Be Home”
Meghan Trainor). Dla kilku m∏odych wokalistek, by∏ to

estradowy debiut. Burz´ braw otrzyma∏a Milena ˚o∏nie-
rzak z akompaniujàcym na gitarze Miko∏ajem Zwoliƒ-
skim, za ujmujàce wykonanie refleksyjnego „Od nieba
do nieba” z repertuaru Anny Wyszkoni. Tradycyjne ko-
l´dy i pastora∏ki us∏yszeliÊmy w dostojnym wykonaniu
chóru „Belcanto” pod batutà Stanis∏awa Kmieciaka. Sym-
bolicznie (6 stycznia wielu z wiernych ukraiƒskich ob-
chodzi wigili´ Âwiàt Bo˝ego Narodzenia) wybrzmia∏
zw∏aszcza „Szczedryk” – znana na ca∏ym Êwiecie pod na-
zwà „Carol of the Bells”, kompozycja ukraiƒskiego kom-
pozytora Myko∏y ̧ eontowycza, inspirowana szczedriwka-
mi – ukraiƒskimi pieÊniami ludowymi, zwiàzanymi z ob-
rz´dami noworocznymi. Rodzynkiem wÊród klasycznych
kompozycji by∏a, wykonana przez chórzystów, kol´da
„Uciekali, uciekali” Janusza Stok∏osy z kultowego mu-
sicalu „Metro”. Na ludowà nut´, ale bynajmniej niesta-
roÊwiecko, zabrzmia∏y kol´dy i pastora∏ki w wykonaniu
Êpiewajàcych „Promyków”, pod muzycznym kierownic-
twem Katarzyny Ignaciuk. Goràco oklaskiwano zw∏asz-
cza kol´d´ „Pójdymy bracia” w przebojowym wykonaniu
solistów Adama ˚órawskiego, Micha∏a Molskiego i Da-
miana Trzaskomy z aktorskim popisem Mateusza Sieraw-
skiego. Wspania∏e partie solowe Karoliny Musialik i Do-
miniki Bisialskiej towarzyszy∏y z kolei pastora∏ce „PaÊli
pasterze wo∏y”. Obok utworów z ostatniej kol´dowej p∏y-
ty zespo∏u „A na tym niebie” (wyd. 2020), „Promyki” przy-
pomnia∏y równie˝ kompozycje z albumu „Kol´dy. Co by
si´ Wom dazy∏o” z roku 2007: „Jezusa Narodzonego”,
„Dudka” oraz oryginalne – tytu∏owe „góralskie” ˝ycze-
nia. Koncert w ciep∏ych s∏owach podsumowali Wójt Gmi-
ny Pawe∏ Kownacki i proboszcz wieliszewskiej parafii ks.
Jaros∏aw Mazurek, którzy wspólnie z dyrektorem oÊrod-
ka kultury Dariuszem Skrzydlewskim wr´czyli kwiaty in-
struktorom wyst´pujàcych grup – dwóm królom i królo-
wej wieczoru.Wieczór zakoƒczyliÊmy kol´dà wspólnie od-
Êpiewanà przez wszystkich artystów i publicznoÊç
– „Przybie˝eli do Betlejem”.

nn OKW
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PPRRZZEEDD NNAAMMII
PPRRZZEEDD  NNAAMMII   WW GGCCKK  WW ¸̧AAJJSSKKAACCHH

28 stycznia (sobota), godz. 12.00 – zaj´cia pokazowe
NNOOWWEE  ZZAAJJ¢¢CCIIAA  WW ¸̧AAJJSSKKAACCHH

JOGA ÂMIECHU I TRENING MENTALNY

Jak odkryç swój potencjał i pasj´? Jak opanowaç stres i zwi´kszyç
koncentracj´? Jak skutecznie wyznaczaç i realizowaç cele? Jak
podnieÊç poczucie własnej wartoÊci i pewnoÊç siebie? Jak osiàgnàç
sukces w sporcie, nauce, sztuce, biznesie i rodzinie? Przyjdê
na dzieƒ otwarty z Jogà Âmiechu i Treningiem Mentalnym i dołàcz
do nowej sekcji Gminnego Centrum Kultury w Łajskach. 
Ka˝dy od najmłodszych lat marzy o tym, kim chce zostaç w ˝yciu.
Sportowcy wiedzà doskonale, ˝e trening mentalny – prac´
z umysłem, myÊlami, emocjami, stresem, koncentracjà, motywacjà,
relaksacjà, determinacjà i nawykiem zwyci´˝ania, stosujà na co
dzieƒ. Małe i wielkie – wszystkie marzenia sà do spełnienia.
Spotkanie adresowane do dzieci, młodzie˝y, dorosłych i seniorów
poprowadzi trener mentalny Agnieszka Podbielska
kontakt 516 170 267, e-mail: pozytywnastronazycia@gmail.com

PPRRZZEEDD  NNAAMMII   WW KKLLEENNCCZZOONNIIEE

5 marca (niedziela), godz. 17.00
Bilety w cenie 15 zł dost´pne na www.ok.wieliszew.pl 
(zakładka KUP BILET) oraz w GCK w Łajskach (godz. pracy kasy)

SSPPEEKKTTAAKKLL  NNAA  DDZZIIEE¡¡  KKOOBBIIEETT

8 KOBIET – KOMEDIA KRYMINALNA 
W JEDNYM AKCIE

Osiem kobiet zamkni´tych w jednym domu i ka˝da z nich
podejrzana o morderstwo. Ka˝da ma motyw i wszystkie kłamià. Kto
zabił? Czy to klasyczny kryminał, czy opowieÊç o kobiecoÊci w jej
ró˝nych odsłonach, wymiarach, temperamentach i tajemnicach?
Spektakl „8 Kobiet” Roberta Thomasa to komedia kryminalna
w jednym akcie, oklaskiwana na lokalnych scenach (Nowy Dwór
Maz., Legionowo, Jabłonna, Pomiechówek, Serock, Pułtusk),
produkcja grupy teatralnej HURRAGRAM, działajàcej
w Nowodworskim OÊrodku Kultury od paêdziernika 2011 roku.
Spektakl nagrodzono m.in. 2. miejscem w ramach VIII edycji
festiwalu teatrów amatorskich w Pułtusku. Fani francuskiego kina,
z pewnoÊcià kojarzà t´ histori´, z doskonałego filmu Françoisa
Ozona pod tym samym tytułem, w gwiazdorskiej obsadzie (m.in.
z Catherine Deneuve). Zapraszamy!

Re˝yseria: Marcin Turek. Obsada: Agnieszka Bielecka, Marzena
Wandachowicz, Agnieszka Magier, Alicja Przytulska, Agnieszka
Chowaniec, Katarzyna Kowalczyk, Gra˝yna Rostkowska, Katarzyna
Wojciechowska.

Pierwszy udokumentowany wspólny, Êwiàteczny wyst´p grup artystycz-
nych działajàcych w Gminie Wieliszew przypadł na grudzieƒ 2007 r.
– w dawnej sali weselnej „Malwa” (obecnie sklep Dino) w Wieliszewie.
Koncertowali: działajàcy wówczas z sukcesami gminny chór „Marze-
nie” oraz Zespół Taƒca Ludowego „Promyki” z materiałem ze Êwie˝o
wydanej płyty z kol´dami i pastorałkami pt. „Kol´dy. Co By si´ Wom
dazyło”. Tradycja Êwiàtecznych koncertów si´ga jednak koƒca lat.90…
W roku 1997 kaset´ magnetofonowà, noÊnik wówczas wcià˝ powszech-
ny, wydało „Marzenie”, a w wyst´pach utytułowanych chórzystów
wspomagała młodzie˝ szkolna z działajàcego przy podstawówce w Łaj-
skach szkolnego chóru „Affonia”. W takim składzie chórzyÊci uÊwiet-
niali jasełka organizowane w roku 1997 w sali widowiskowej
przy urz´dzie gminy (obecna Sala Klenczona) a rok póêniej w Szkole
Podstawowej w Łajskach, oraz wiele innych Êwiàtecznych spotkaƒ i wy-
st´pów artystycznych w kolejnych latach. 6 stycznia 2008 r. podczas
pierwszego udokumentowanego koncertu kol´d z okazji Âwi´ta Trzech
Króli, obok „Marzenia” i „Promyków” przed publicznoÊcià w wieliszew-
skim koÊciele zadebiutował chór „Belcanto”. Od roku 2014 do chóral-
no-ludowego tandemu dołàczyły piosenkarki z sekcji wokalnej OÊrod-
ka Kultury oraz (jednokrotnie) zespół Kantado Koro. W ramach cyklu

koncertów, m.in. pod nazwami „Âwiàteczno-noworocznego kol´do-
wanie” oraz „Âwi´tujmy Razem”, artyÊci kol´dowali w koÊciołach w Ja-
nówku Pierwszym, Skrzeszewie, Wieliszewie oraz w Sali Koncertowej
im. Krzysztofa Klenczona. Wyjàtkowym był pandemiczny rok 2021, kie-
dy Koncert na Trzech Króli odbył si´ w formule on-line – zarejestrowa-
ny w Sali Klenczona bez udziału publicznoÊci i wyemitowany 6 stycz-
nia na portalu youtube.com. Koncerty kol´d naszych grup artystycz-
nych uÊwietniały tak˝e spotkania wigilijne – sołeckie i gminne. nn

TTrroocchh´́   kkooll ´́ddoowweejj   hhiissttoorr ii ii

TTrrzzeecchh  mm∏∏ooddyycchh  ppeerrkkuussiissttóóww,,
zzwwiiààzzaannyycchh  zz sseekkccjjàà  ddzziiaa∏∏aajjààccàà
ww GGmmiinnnnyymm  CCeennttrruumm  KKuullttuurryy
ww ¸̧aajjsskkaacchh  oorraazz  ooddbbyywwaajjààccyymm  ttuu
pprróóbbyy  zzeessppoo∏∏eemm  PPrroovviizzoorrkkaa,,  wwzzii´́∏∏oo
uuddzziiaa∏∏  ww ffiinnaallee  kkoonnkkuurrssuu  ppnn..
MMaazzoowwiieecckkii  DDrruumm  MMaasstteerr
CChhaalllleennggee 22002222  „„¸̧oommiiaannkkoowwsskkii
GGrroooovvee””,,  zzoorrggaanniizzoowwaannyymm 1111 ggrruuddnniiaa
ww ssaallii  wwiiddoowwiisskkoowweejj  CCeennttrruumm  KKuullttuurryy
ww ¸̧oommiiaannkkaacchh..  ZZ ssuukkcceessaammii!!

Konkursy dla adeptów gry na instrumentach sà popular-
nà formà sprawdzania nabytych umiej´tnoÊci zw∏aszcza
wÊród pianistów i gitarzystów. Rzadziej szans´ wymiany
doÊwiadczeƒ otrzymujà perkusiÊci. Jak podkreÊla instruk-
tor sekcji perkusji OÊrodka Kultury w Wieliszewie, Piotr
Ciemniewski – niewiele jest konkursów perkusyjnych,
zw∏aszcza adresowanych do uczniów spoza szkó∏ muzycznych.
Tym bardziej nale˝y pochwaliç inicjatyw´ Centrum Kultu-
ry w ¸omiankach, które zorganizowa∏o pierwszà edycj´ „Ma-
zowieckiego Drum Master Challenge 2022” adresowanà w∏a-
Ênie do m∏odych muzyków amatorów.

Konkurs by∏ dwuetapowy – by wystàpiç na ˝ywo w fi-
nale, trzeba by∏o przejÊç przez eliminacje. Nades∏ane na-
grania uczestników oceni∏o jury, w sk∏adzie którego zasie-
dli doÊwiadczeni muzycy perkusiÊci: Bartek Szopix Czer-
niachowski, Hubert Gasiul oraz Magdalena Michaeli.
– Obok wartej pochwa∏y organizacji, du˝ym plusem kon-
kursu w ¸omiankach by∏o jury – profesjonalne w ocenach,
ale równie˝ otwarte, pomocne, dbajàcà o komfort wszyst-
kich wyst´pujàcych finalistów – chwali wybór jurorów in-
struktor sekcji z ¸ajsk.

Wy∏oniono laureatów w trzech kategoriach wiekowych,
a wÊród nich znaleêli si´ podopieczni Piotra Ciemniewskie-
go: trzeci w kat. II (13–17 lat) Julian Sawiƒski z utworami
„Holiday” zespo∏u Green Day oraz „Hysteria” grupy Muse
oraz wyró˝niony w taj samej kat. Mateusz Kwiatkowski (po-
nownie „Hysteria” grupy Muse i „Feel Good Inc.” Gorillaz).
Uczestniczàcy w konkursie indywidualnie Jakub Kot, zajà∏
trzecie miejsce w kat. „doros∏ej” (pow. 18 roku). Gratulacje! 

Zwieƒczeniem konkursu by∏y poprowadzone przez juro-
rów warsztaty, dzi´ki którym uczestnicy mogli wys∏uchaç
cennych porad i poznaç perkusyjne triki.

Dla wi´kszoÊci uczestników, w tym reprezentantów sek-
cji z ¸ajsk – Juliana Sawiƒskiego i Mateusza Kwiatkow-
skiego, „¸omiankowski Groove” by∏ pierwszà okazjà do za-
prezentowania swoich instrumentalnych umiej´tnoÊci
przed szerszym gronem odbiorców. Z kolei dla Kuby Ko-
ta z Provizorki, kontakt z publicznoÊcià nie jest pierwszy-
znà – koncertowa∏ z grupà na wielu lokalnych scenach,
m.in. w ramach wieliszewskiego sztabu WOÂP, gdzie zoba-
czymy go równie˝ w tym roku. Zapraszamy 29 stycznia
do sali Szko∏y Podstawowej nr 2 w Wieliszewie! nn OKW

PerkusiÊci z sukcesami
Julian Sawiƒski

Mateusz Kwiatkowski

Kuba Kota (w Êrodku) wraz jury



BBeezz  wwzzggll´́dduu  nnaa ttoo  iillee  mmaasszz  zzaajj´́çç,,
nnaajjwwaa˝̋nniieejjsszzàà  rrzzeecczzàà,,  jjaakkàà  mmoo˝̋eesszz
zzrroobbiiçç  ddllaa  pprrzzyysszz∏∏ooÊÊccii  sswweeggoo  ddzziieecckkaa,,
oopprróócczz  ookkaazzyywwaanniiaa  mmuu  mmii∏∏ooÊÊccii  pprrzzeezz
pprrzzyyttuullaanniiee,,  jjeesstt  ccooddzziieennnnee  gg∏∏ooÊÊnnee
cczzyyttaanniiee……
Dzieci od najm∏odszych lat przejawiajà zaciekawienie
ksià˝kà. Ma ono ró˝ny charakter, zale˝ny od wieku i roz-
woju psychicznego. Proces kszta∏towania postaw rozpoczy-
na si´ ju˝ od najm∏odszych lat, dlatego jak najwczeÊniej
nale˝y kszta∏ciç u dzieci nawyk si´gania po ksià˝k´. Lite-
ratura dostarcza dziecku ciekawych prze˝yç, rozwija wy-
obraêni´, pozwala rozwijaç i wzbogacaç j´zyk, wiedz´
i wzorce zachowaƒ, wzmacnia samoocen´. Czytanie ma∏e-
mu dziecku stymuluje umys∏ i buduje skojarzenie czyta-
nia z przyjemnoÊcià, pozwala zrozumieç nie tylko Êwiat,
ale równie˝ samego siebie. G∏oÊne czytanie uczy myÊlenia
i poprawia umiej´tnoÊç koncentracji, skupiania uwagi,
kszta∏tuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na ca∏e ̋ y-
cie. Istotnà jednak kwestià w dzisiejszym Êwiecie jest fakt,
i˝ dzi´ki czytaniu zapobiegamy uzale˝nieniu dzieci od te-
lewizji i komputera, b´dàc êród∏em atrakcyjnego sposo-
bu na sp´dzanie wolnego czasu.

Czytanie to tak˝e doskona∏a forma kontaktu z dzieckiem.
Buduje wi´ê rodzica z dzieckiem, pozwala wspólnie prze-
˝ywaç przygody, mi∏o sp´dzaç czas, jak równie˝ prowadziç
rozmowy. Dziecko zadajàc pytania i analizujàc treÊci czy-
tanych utworów, wchodzi w Êwiat emocji i wartoÊci. Nie ma
wi´c wàtpliwoÊci, ˝e g∏oÊne czytanie dziecku przynosi wie-
le korzyÊci i jest wspania∏à inwestycjà w rozwój m∏odego
cz∏owieka, która b´dzie procentowaç przez jego ca∏e ̋ ycie.

Majàc na uwadze, ˝e kontakt z ksià˝kà rozwija ciekawoÊç
i wra˝liwoÊç dziecka oraz pobudza wyobraêni´, w naszym
przedszkolu zorganizowany zosta∏ Przedszkolny Kàcik Wy-
miany Ksià˝ek. Rozpoczynajàc akcj´ nauczycielki wszyst-
kich grup przedszkolnych przeprowadzi∏y pogadank´
z dzieçmi na temat szanowania ksià˝ek i zasad korzystania
z kàcika. Kàcik usytuowany zosta∏ w holu g∏ównym, dost´p-
nym dla wszystkich rodziców i dzieci naszej placówki.

Celem powstania Przedszkolnego Kàcika Wymiany
Ksià˝ki jest zach´cenie rodziców do codziennego czyta-
nia swoim dzieciom, rozwijanie zainteresowaƒ czytelni-
czych oraz kszta∏towanie gotowoÊci do nauki czytania i pi-
sania. nn Przedszkole Samorzàdowe w Janówku
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Przedszkolny kàcik
wymiany ksià˝ek

ZZddoobbyyllii  IIII  mmiieejjssccee  ww kkoosszzyykkóówwccee
Reprezentacja ch∏opców
z LO w Komornicy zaj´-
∏a II miejsce na zawodach po-
wiatowych w koszykówce.
Do fina∏u dotarli pokonujàc
LO Konopnicka i LO Stani-
s∏awów Pierwszy. W finale
zmierzyli si´ z II LO – zesz∏o-
rocznym finalistà. Mimo gry
na wysokim poziomie i po-
czàtkowego prowadzenia
ostatecznie dru˝yna z Ko-
mornicy przegra∏a.Warto za-
uwa˝yç, ˝e rok temu zaj´li 7
miejsce, czy˝by drugie w tym
roku by∏o zapowiedzià zwy-
ci´stwa w przysz∏ym roku?
Trzymamy kciuki.

nn

Âwiat doros∏ych jest czasami zbyt powa˝ny
i skomplikowany, dlatego w ten zimowy czas
poprosiliÊmy przedszkolaki, by powiedzieli nam
jak widzà niektóre zagadnienia. Z dystansem
i przymru˝eniem oka zapytaliÊmy 5-latki
z Przedszkola Samorzàdowego nr 1 w Wieliszewie
o coÊ, co sp´dza wielu osobom teraz sen z powiek. 

OO  WWIIEELLKKIIEE  SSPPRRAAWWYY  DDZZIIEECCII  PPYYTTAAMMYY......

Kryzys

Oglàdanie ptaków˚e jedna rzecz
kosztuje dro˝ej

Za mało 
pieni´dzy jest

Zmienia si´ cena
Jest kryzys

Jest za du˝o 
pieni´dzy

Nie umie si´ pływaçZa mało 
ubraƒ jest

Pieniàdze nas
atakujà 

Jest za mało 
pienià˝ków

Inflacja



AAkkttoorrzzyy  ––  sseenniioorrzzyy  ww  DDzziieeƒƒ
BBaabbccii  zzaaggrraallii  ppoonnoowwnniiee  ddllaa
wwiieelliisszzeewwsskkiieejj  ppuubblliicczznnooÊÊccii
sszzttuukk´́  ww  rree˝̋yysseerriiii
BBoogguuss∏∏aawwyy  OOkksszzaa--KKlloossssii..
WWeejjÊÊcciióówwkkii  nnaa  ttoo  wwyyddaarrzzeenniiee
rroozzeesszz∏∏yy  ssii´́,,  jjaakk
pprrzzyyss∏∏oowwiioowwee  cciieepp∏∏ee
bbuu∏∏eecczzkkii..  AA  kkoolleejjnnaa  ookkaazzjjaa,,
bbyy  zzoobbaacczzyyçç  sseenniioorrsskkaa  ggrruupp´́
tteeaattrraallnnàà  jjuu˝̋  1111  lluutteeggoo..
WWeejjÊÊcciióówwkkii  ddoo  ooddbbiioorruu  ww
UUrrzz´́ddzziiee  GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww..  
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Dom pod grabem po raz trzeci

17 stycznia 2023 roku uczniowie Szko∏y Podsta-
wowej nr 2 im. Jana Paw∏a II w Wieliszewie od-
wiedzili Zak∏ad dla chronicznie chorych kobiet
w Warszawie, który prowadzà siostry Felicjanki.
Zaprezentowali Jase∏ka, które przygotowali z po-
mocà Ma∏gorzaty Ostrowskiej i Ireny Jacenko.

Czas Êwiàtecznych przygotowaƒ wprowadza ludzi w niezwy-
k∏y nastrój, który przypomina o tym co wydarzy si´ za chwi-

l´. Czekajà na pierwszà gwiazdk´, wieczerz´ w gronie naj-
bli˝szych i cud Bo˝ego Narodzenia.

Jest to czas,w którym ludzie dzielà si´ mi∏oÊcià i dobrym
s∏owem. Pami´tajà o tych, którym nale˝y pomagaç i wspie-
raç w tym wyjàtkowym okresie.

Spotkanie z m∏odymi artystami wywo∏a∏o wiele wzruszeƒ
wÊród pacjentów. Dla uczniów kontakt z ludêmi starszy-
mi, dotkni´tymi chorobà by∏ wielkim prze˝yciem i niezwy-
kle cennym doÊwiadczeniem ˝yciowym. nn M. Ostrowska

PPRRZZEEDD NNAAMMII FFEERRIIEE
20–24 lutego, zapisy od 25 stycznia (tylko on-line)
RREEKKRREEAACCJJAA  DDLLAA  DDZZIIEECCII   WW  WWIIEEKKUU  77––1122  LLAATT

FERIE Z KULTURÑ 2023 

OÊrodek Kultury w Wieliszewie przygotował program Ferii
z Kulturà, który od wielu sezonów uatrakcyjnia młodym
(wiek 7–12 lat) mieszkaƒcom Gminy Wieliszew czas zimowej
przerwy od nauki. Zapisy od Êrody 25 stycznia (godz. 18.00),
tylko przez portal strefazajec.pl! 

Zapraszamy do sp´dzenia pi´ciu niezapomnianych dni
(20–24 lutego), w trakcie których skorzystacie z wyjazdowych
i stacjonarnych atrakcji, organizowanych pod fachowà opiekà.
W programie m.in.: wizyty w parku wodnym, centrach nauki
i rozrywki, salach zabaw, seans kinowy, spektakl teatralny
i warsztaty ogrodnicze. 
Wiek uczestników 7–12 lat, liczba miejsc 45, koszt 700 zł. 
Ka˝dego dnia zapewniamy jeden posiłek ciepły. Szczegóły
i program na www.ok.wieliszew.pl.

PPRRZZEEDD  NNAAMMII   WW KKLLEENNCCZZOONNIIEE  WW  FFEERRIIEE

24 lutego, godz. 14.00
Bilety w cenie 20 zł od lutego na www.ok.wieliszew.pl 
(zakładka KUP BILET) oraz w GCK w Łajskach (godz. pracy kasy)

SSPPEEKKTTAAKKLL  DDLLAA  DDZZIIEECCII   WW SSAALLII   KKLLEENNCCZZOONNAA

BURZA MOZGÓW

Z nimi w ferie nie ma nudy! Doskonale znany najmłodszej
publice, lubiany tak˝e przez ich rodziców, raciborski Teatr
Bajaderka ponownie w Sali Klenczona w Wieliszewie! Tym
razem zaprosi wszystkich ciekawskich do tajemniczego,
podziemnego laboratorium Doktorka Wàtróbki, gdzie
wspólnymi siłami uruchomimy Maszyn´ Parowà…

Z pomocà głosu Robota Andronetki, przeprowadzimy niesamowite
doÊwiadczenia i eksperymenty oraz zbadamy wpływ ró˝nych
substancji na nasze zdrowie i ˝ycie. Poznamy ludzkie słaboÊci,
dowiemy si´ z jakiego powodu jesteÊmy podatni na ró˝ne
substancje i wreszcie otrzymamy wskazówki dotyczàce zdrowego
stylu ˝ycia. Przezabawne pacynki – Szalone Mózgi, pomogà nam
wspólnie rozwiàzaç zagadki i łamigłówki oraz poka˝à, jak mieç
wokół siebie wielu przyjaciół. Przed nami Burza Mózgów!
Dopracowana, efektowna scenografia, walory edukacyjne
i rozrywkowe, rasowe aktorstwo i Êwietny kontakt z młodà
publicznoÊcià – gwarantowane!

JJaasseełłkkaa  uucczznniióóww  zz WWiieelliisszzeewwaa



NNaarróódd,,  kkttóórryy  nniiee  mmoo˝̋ee  nnaawwiiààzzaaçç
ddoo ddzziieejjóóww,,  kkttóórryy  nniiee  mmoo˝̋ee
wwyyppoowwiieeddzziieeçç  ssii´́  zzggooddnniiee  zzee  sswwoojjàà
ww∏∏aassnnàà  dduucchhoowwooÊÊcciiàà  –– jjeesstt  nnaarrooddeemm
nniieewwoollnniicczzyymm..  NNaarróódd,,  kkttóórryy  ooddcciinnaa  ssii´́
oodd hhiissttoorriiii,,  kkttóórryy  ssii´́  jjeejj  wwssttyyddzzii,,  kkttóórryy
wwyycchhoowwuujjee  mm∏∏ooddee  ppookkoolleenniiee  bbeezz
ppoowwiiààzzaaƒƒ  hhiissttoorryycczznnyycchh  –– ttoo  nnaarróódd
rreenneeggaattóóww!!  TTaakkii  nnaarróódd  sskkaazzuujjee  ssii´́
nnaa ÊÊmmiieerrçç,,  ppooddcciinnaa  kkoorrzzeenniiee  ww∏∏aassnneeggoo
iissttnniieenniiaa!!  TTyymmii  ss∏∏oowwaammii,,  kkaarrddyynnaa∏∏aa
SStteeffaannaa  WWyysszzyyƒƒsskkiieeggoo,,  ppoozzwwooll´́  ssoobbiiee
zzaacczzààçç  kkrróóttkkiiee  wwssppoommnniieenniiee  oo nnaasszzyymm
bboohhaatteerrzzee..

˚egnamy Cz∏owieka wyjàtkowego, Honorowego Obywatela
Gminy Wieliszew Piotra Sierawskiego, który swoim ˝yciem
pokaza∏ jak byç osobà nieodcinajàca si´ od historii, walczà-
cà by nasz naród móg∏ wypowiadaç si´ z w∏asnà duchowo-
Êcià i osobà wychowujàcà m∏ode pokolenia w nawiàzaniu
do historii.

Od pierwszych dni II wojny Êwiatowej Pan Piotr w∏àcza∏
si´ czynnie do walki z niemieckim okupantem. Jako kilku-
nastoletni harcerz zg∏osi∏ si´ na ochotnika do komendy Obro-
na Modlina, gdzie pozosta∏ a˝ do kapitulacji Twierdzy.

Od 1940 roku nale˝a∏ do Zwiàzku Walki Zbrojnej, póêniej
do Zwiàzku Syndykalistów Polskich, gdzie po przeszkoleniu
zosta∏ skierowany do Zespo∏u Wykonawczego tak zwanej „Bo-
jówki”.

Bra∏ udzia∏ w akcjach zbrojnych mi´dzy innymi na Arbe-
itsamt w Buchniku, na przystanek Policji w Dàbrówce.
Od 1943 roku nale˝a∏ do Armii Krajowej. Po przeszkoleniu
bojowym otrzyma∏ stopieƒ kaprala i s∏u˝y∏ pod pseudonimem
„Trzeciak”.

Do koƒca wojny walczy∏ z bronià w r´ku bioràc udzia∏
w wielu ró˝nych akcjach – rozbrajanie posterunków policji
niemieckiej, zdobywanie broni, drukowanie „kenkart”, prze-
chowywanie radiostacji, czy ataki na kolumny wojsk niemiec-
kich.W czasie powstania dostarcza∏ broƒ powstaƒcom i prze-
nosi∏ rozkazy.
Za swoje zasługi wojenne Pan Piotr Sierawski otrzymał:
• rozkazem Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego z dnia 22

lipca 1945 roku – Odznak´ Grunwaldzkà,

• rozkazem z dnia 9 maja 1946 roku od Ministra Obrony Na-
rodowej – Medal za Zwyci´stwo i WolnoÊç,

• rozkazem z dnia 25 sierpnia 1946 roku od Ministra Obro-
ny Narodowej – Medal za Warszaw´,

• ustanowiony 1 sierpnia 1966 roku, przez Dowódc´ Armii
Krajowej Genera∏a Tadeusza Bora-Komorowskiego, podpi-
sany 22 stycznia 1969 roku w Londynie – Krzy˝ Armii Kra-
jowej,

• Zarzàd Naczelny Stowarzyszenia By∏ych Wi´êniów Politycz-
nych dnia 16 paêdziernika 1998 roku nada∏ Mu – Krzy˝
Niez∏omnych.

Pan Piotr Sierawski by∏ wielkim przyjacielem m∏odzie˝y i ca-
∏ej Gminy Wieliszew. Swoim skromnym ˝yciem w pe∏en spo-
sób anga˝owa∏ si´ w obron´ pami´ci narodowej. Spotyka∏ si´
z nami opowiadajàc o czasach swojej dzia∏alnoÊci konspira-
cyjnej, kultywowa∏ pami´ç, o wyjàtkowym miejscu w sercach
i na mapie Olszewnicy Starej i Gminy Wieliszew, czyli po-
mniku przy skwerze 11 listopada.

By∏ dzielnym ̋ o∏nierzem, ale i pracowitym budowniczym,
w∏àczajàc si´ w odbudow´ zniszczonej Warszawy.W latach 60.
czynnie uczestniczy∏ w budowie dawnej, drewnianej szko∏y
podstawowej i obecnej szko∏y. By∏ jednym z pomys∏odawców
nadania szkole podstawowej, w Olszewnicy Starej, imienia
Bronis∏awa Soko∏a – dawnego kierownika tej placówki, wiel-
ce zas∏u˝onego dla wsi.

Podczas spotkaƒ szczególnie z dzieçmi, w miejscowej szko-
le, mówi∏ o mi∏oÊci i szacunku dla Polski i jej symboli, pod-
kreÊlajàc ̋ e jest to Êwi´ty obowiàzek ka˝dego Polaka. Pan Piotr
Sierawski cz∏owiek wielkiego ducha, ale i wielkiej radoÊci ̋ y-
cia, uÊwietnia∏ swojà obecnoÊcià obchody Êwiàt narodowych,
religijnych, wojskowych i naszych Êwiàt lokalnych. Postaraj-
my si´ byç jego godnymi nast´pcami w sztafecie pokoleƒ. Mó-
wiàc o pokoleniach, chcia∏bym nisko sk∏oniç si´ nie tylko Pa-
nu Piotrowi Sierawskiemu, za jego oddanà s∏u˝b´ naszej Oj-
czyênie, ale te˝ za wychowanie nast´pnych wspania∏ych
pokoleƒ swojej rodziny.

Panie Piotrze wspiera∏ Pan mnie i nas samorzàdowców do-
brym s∏owem i zach´tà, w kultywowaniu pami´ci Twoich Bra-
ci Broni z pokolenia wielkich poÊwi´ceƒ. Twoja obecnoÊç do-
dawa∏a naszym Êwi´tom dobrego ducha i niesamowitej ener-
gii. Na polu mojej dzia∏alnoÊci potrafi∏ Pan, wspominajàc
przedwojenne czasy, dodawaç mi si∏ do dalszego ulepszania
˝ycia, na terenie naszej gminy. Mam nadziej´, ˝e godnie koƒ-
czymy zacz´te przez Pana dzie∏o budowy szko∏y w Twojej uko-
chanej Olszewnicy.

Drogi Panie Piotrze,
zapami´tamy Pana jako cz∏owieka uÊmiechni´tego, pogodne-
go i wra˝liwego, pe∏nego energii i niespo˝ytej si∏y i woli wal-
ki, ch´tnego do udzielenia pomocy jej potrzebujàcym.

CzeÊç Twojej Pami´ci!
nn Wójt Paweł Kownacki

Z wielkim smutkiem przyj´∏yÊmy wiadomoÊç o Êmierci Pio-
tra Sierawskiego – Honorowego Obywatela Gminy Wieliszew,
obroƒcy Modlina w 1939 roku, ˝o∏nierza 1 Rejonu VII Obwo-
du AK „Obro˝a” ps. „Trzeciak”, uhonorowanego za bohater-
skà walk´ wieloma odznaczeniami, w tym Krzy˝em Armii Kra-
jowej przyznanym przez dowódc´ AK gen.Tadeusza Bor-Komo-
rowskiego w Londynie 22.01.1969 r., za prace zawodowà
i spo∏ecznà na rzecz odbudowy kraju odznaczonego „Srebrnym
Krzy˝em Zas∏ugi”.

˚egnamy Cz∏owieka, któremu zawdzi´czamy odbudow´ Po-
mnika Odzyskania Niepodleg∏oÊci w Olszewnicy Starej.

Rodzinie sk∏adamy najszczersze wyrazy wspó∏czucia.

nn Radna Olszewnicy Starej Danuta Wrzesiƒska 
Sołtys Olszewnicy Starej Anna Afek
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Wyrazy g∏´bokiego ˝alu i  smutku

RROODDZZIINNIIEE zmar∏ego

PPiioottrraa  SSiieerraawwsskkiieeggoo

s k ∏ a d a j à

Przewodniczàcy Rady Gminy Wieliszew Marcin Fabisiak 

i Radni Gminy Wieliszew

kondolencje

Najszczersze kondolencje ,  

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

RROODDZZIINNIIEE zmar∏ego

PPiioottrraa  SSiieerraawwsskkiieeggoo

s k ∏ a d a

Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki

17 stycznia 2023 r. zmar∏ Honorowy Obywatel Gminy Wieliszew Pan Piotr Sierawski. 26 listopada obchodzi∏ swoje 99 urodziny. By∏ cz∏owiekiem wielce zas∏u˝onym
zarówno dla Polski jak i Êrodowiska lokalnego, bardzo szanowanym i cenionym w spo∏ecznoÊci kombatanckiej. Wielki patriota, or´downik kultywowania
uroczystoÊci patriotycznych, dbajàcy o miejsca pami´ci narodowej. Bardzo wa˝ne by∏y dla niego: Narodowe Âwi´to Niepodleg∏oÊci obchodzone 11 listopada,
czy Êwi´to Wojska Polskiego które przypada 15 sierpnia.

Naród bez przeszłoÊci 
jest godny współczucia



ZZeessppóó∏∏  SSzzkkóó∏∏  ww KKoommoorrnniiccyy
oobbcchhooddzziiçç  bb´́ddzziiee  ww ttyymm
rrookkuu 6600--lleecciiee  iissttnniieenniiaa..
PPrrzzeezz llaattaa  ppllaaccóówwkkaa
wwyykksszzttaa∏∏ccii∏∏aa  wwiieelluu  hhyyddrroollooggóóww,,
mmeetteeoorroollooggóóww,,  iinn˝̋yynniieerróóww
bbuuddoowwnniiccttwwaa  wwooddnneeggoo..
OObbeeccnniiee  kksszzttaa∏∏ccii,,  mmiieeddzzyy
iinnnnyymmii,,  pprrzzyysszz∏∏yycchh
mmuunndduurroowwyycchh..  
24 czerwca 2023 szko∏a zyska nowy sztandar ufundowany
przez Towarzystwo Przyjació∏ Szko∏y przy Zaporze w D´bem.
Podczas uroczystoÊci zostanie równie˝ nadane imi´. Obec-
ny Zespó∏ Szkó∏ w Komornicy przez 60 lat funkcjonowania
mia∏ wiele nazw i specjalizacji.

TTrroocchh´́  hhiissttoorriiii  sszzkkoołłyy
Jej poczàtki si´gajà 13 marca 1963 roku, kiedy to powo∏a-
no do dzia∏ania Technikum Hydrologiczno-Meteorologicz-
ne w D´bem. Placówka by∏a wówczas jedynà szko∏à w Pol-
sce o takim profilu, a jej dyrektorem zosta∏ wówczas mgr
in˝. Tadeusz Kaczmarczyk.

We wrzeÊniu 1964 roku wmurowano kamieƒ w´gielny
pod budow´ obiektu szkolnego, który trafi∏ na list´ pomni-
ków Tysiàclecia Paƒstwa Polskiego.

W 1967 roku placówka zmieni∏a nazw´ naTechnikum Go-
spodarki Wodnej w D´bem a jej patronem zosta∏ Józef
Pruchnik – in˝ynier hydrotechnik, autor projektu budowy
dróg wodnych w Polsce. Z kolei stanowisko dyrektora ob-
jà∏ mgr Zdzis∏aw Ryczkowski.

Do historii i tradycji Technikum Gospodarki Wodnej na-
wiàzuje sztandar szko∏y i zachowany do dziÊ napis „TGW
D´be” na budynku szkolnym.

W póêniejszym okresie do oferty technikum do∏àczy∏a spe-
cjalizacja – budownictwo wodne, a w 1983 roku powo∏ano

Zasadniczà Szko∏´ Zawodowà, która zacz´∏a kszta∏ciç przy-
sz∏ych marynarzy ̋ eglugi Êródlàdowej. Zawodówka funkcjo-
nowa∏a 10 lat.

Kolejnym dyrektorem zosta∏ w 1985 roku mgr in˝.Andrzej
Siwiec, który pe∏ni∏ t´ funkcj´ nieprzerwanie przez ponad 27
lat – do 2012 roku.To dzi´ki jego staraniom szko∏a zawdzi´-
cza swój dalszy rozwój. Za jego kadencji w 1991 roku po-
wo∏ano Liceum Ogólnokszta∏càce o profilu ekologicznym,
jednoczeÊnie dzia∏a∏y specjalizacje – hydrologia, meteoro-
logia, budownictwo wodne.

Rok 1994 to wa˝na data dla placówki ze wzgl´du na po-
∏àczenie TGW im. J. Pruchnika, Liceum Ogólnokszta∏càce
i Zasadniczej Szko∏y Zawodowej w Zespó∏ Szkó∏ w D´bem.

W 2002 roku, w zwiàzku z reformà systemu oÊwiaty szko-
le nadano nazw´ Powiatowy Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjal-
nych w D´bem, a w jego obr´bie obok trzech istniejàcych
ju˝ szkó∏ rozpocz´∏o dzia∏alnoÊç Liceum Profilowane o spe-
cjalnoÊciach: zarzàdzanie informacjà i ochrona Êrodowiska.

Z poczàtkiem wrzeÊnia 2009 roku zadanie prowadzenia
szko∏y w D´bem Powiat Legionowski przekaza∏ Gminie Wie-

liszew.Wówczas zmieniono równie˝ nazw´ szko∏y na Zespó∏
Szkó∏ Ponadgimnazjalnych w Komornicy (dawne TGW D´-
be). Oferta szko∏y zosta∏a rozszerzona o klasy mundurowe:
policyjne, wojskowe i s∏u˝b specjalnych, cieszàce si´
ogromnym zainteresowaniem wÊród uczniów.

W 2012 roku po∏àczono szko∏y znajdujàce si´ pod patro-
natem Gminy Wieliszew i powsta∏ Zespó∏ Szkó∏ w Komor-
nicy, w sk∏ad którego wchodzi Liceum Ogólnokszta∏càce
w Komornicy. Stanowisko dyrektora pe∏ni∏ wówczas mgr Mi-
ros∏aw Sieradzki.

Od 1 wrzeÊnia 2017 roku do chwili obecnej placówkà za-
rzàdza mgr Krzysztof Roszak.

SSzzkkoołłaa  wwssppóółłcczzeeÊÊnniiee
Szko∏a kontynuuje tradycje mundurowe. Oferta edukacyj-
na zosta∏a poszerzona o klasy stra˝ackie oraz prawnicze.
A poczàwszy od roku szkolnego 2020/2021 funkcjonujà
w niej oddzia∏y przygotowania wojskowego, realizujàce pro-
gram Ministerstwa Obrony Narodowej. Szkolenia praktycz-
ne dla uczniów ww. oddzia∏ów prowadzi wykwalifikowana
kadra 2. Mazowieckiego Pu∏ku Saperów na terenie w∏asnej
jednostki wojskowej. nn

26 stycznia 2023 ||  wwwwww..wwiieelliisszzeeww..ppll  ||  GGmmiinnaa  WWiieelliisszzeeww##SSoolliiddaarrnnaazzUUkkrraaiinnaa ||  gazetawwiieelliisszzeewwsskkaa HISTORIA 15

Szkoła przy Zaporze
– szkoła z historià i tradycjami 

KRZYSZTOF ROSZAK
dyrektor szkoły
Szkoła w Komornicy jest szkołà z bardzo
bogatà historià. Jest przyjaznà dla
uczniów, rodziców, a tak˝e dla
absolwentów szkoły. Warto si´ w niej
uczyç i pracowaç, poniewa˝ panuje tu
bardzo dobra atmosfera. Uczniowie mogà
rozwijaç swoje pasj´ pod okiem
wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Najwa˝niejsze wyzwania jakie
stojà przede mnà w najbli˝szym czasie to: organizacja uroczystoÊci 60
lecia szkoły, rekrutacja uczniów w kolejnych latach, w których
zapowiadany jest ni˝ demograficzny w szkołach ponadpodstawowych,
ciàgłe budowanie presti˝u i dobrego imienia szkoły – moim celem jest
dorównanie do czasów TGW.

oo  sszzkkoollee......
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