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CCoo  ddaalleejj
zz wwiiee˝̋oowwcceemm??

KKoonnssuullttuujjeemmyy
ppllaann
mmiieejjssccoowwyy

ZZaappoowwiiaaddaannaa  ddrruuggaa  ffaallaa  eeppiiddeemmiiii  CCOOVVIIDD--1199
ssttaa∏∏aa  ssii´́  rrzzeecczzyywwiissttooÊÊcciiàà..  

OOdd  2244  ppaaêêddzziieerrnniikkaa  ccaa∏∏aa  PPoollsskkaa  zzoossttaa∏∏aa  oobbjj´́ttaa
ttzzww..  cczzeerrwwoonnàà  ssttrreeffàà..  
IInnffoorrmmaaccjjee  ddoottyycczzààccee  zzaassaadd  bbeezzppiieecczzeeƒƒssttwwaa
oorraazz  aakkttuuaallnnyycchh  ooggrraanniicczzeeƒƒ  mmoo˝̋nnaa  zznnaalleeêêçç  
nnaa  ssttrr..  66––77..

WWee  wwttoorreekk
1133 ppaaêêddzziieerrnniikkaa
ooddeesszz∏∏aa  oodd nnaass
PPaannii  EEwwaa
KKiieeppuurrsskkaa  –– ssoo∏∏ttyyss
nnaajjmmnniieejjsszzeejj,,  aallee
jjeeddnneejj  zz nnaajjddyynnaa--
mmiicczznniieejjsszzyycchh
mmiieejjssccoowwooÊÊccii
ww nnaasszzeejj  ggmmiinniiee
–– wwssii  SSiikkoorryy..
SSwwoojjàà  ffuunnkkccjj´́
PPaannii  EEwwaa  ppee∏∏nnii∏∏aa
oodd 22000077  rrookkuu..
ZZoossttaanniiee
zzaappaammii´́ttaannaa  jjaakkoo
wwssppaanniiaa∏∏aa
ssppoo∏∏eecczznniicczzkkaa,,
ddzzii´́kkii  kkttóórreejj
ssoo∏∏eeccttwwoo  SSiikkoorryy
zzmmiieenniiaa∏∏oo  sswwee
oobblliicczzee..  

Wi´cej na ten temat
na str. 4–5.

GGmmiinnaa  WWiieelliisszzeeww
ww cczzeerrwwoonneejj  ssttrreeffiiee  

Do zobaczenia, Pani Ewo



W paêdzierniku 
Radni Gminy
Wieliszew spotkali si´
dwukrotnie, by
przedyskutowaç
najistotniejsze dla
mieszkaƒców sprawy.

Pierwsza sesja odby∏a si´ w trybie nadzwyczajnym i mia-
∏a miejsce 1 paêdziernika, tj. nied∏ugo po tym, jak do w∏adz
gminy dotar∏a informacja o szczególnie niekorzystnych
i groênych dla mieszkaƒców planach deweloperskich. By-
∏a to kwestia, która wymaga∏a zdecydowanego przeciwdzia-
∏ania i szybkich decyzji. Wi´cej na temat aktualnego sta-
nu tej sprawy mo˝na przeczytaç w artykule powy˝ej.

Drugie obrady ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa odby∏y si´
zdalnie w Êrod´ 28 paêdziernika.Tego dnia zaj´to si´ m.in.

stawkami podatku od nieruchomoÊci oraz Êrodków trans-
portu, planami bud˝etowymi Urz´du Gminy, a tak˝e emi-
sjà obligacji komunalnych. Radni podj´li równie˝ tema-
ty zwiàzane z gminnymi placówkami oÊwiatowymi i jed-
nostkami kultury.

Pe∏ny porzàdek oraz nagrania z transmisji obu posiedzeƒ
mo˝na znaleêç w serwisie eSesjaTV, po klikni´ciu w sza-
ry baner z napisem „Sesja on-line” na stronie www.wieli-
szew.pl. nn  SC
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Budowa wie˝owca
wstrzymana…
PPoowwiiaattoowwyy  IInnssppeekkttoorr  NNaaddzzoorruu
BBuuddoowwllaanneeggoo  ww LLeeggiioonnoowwiiee  wwssttrrzzyymmaa∏∏
rroobboottyy  bbuuddoowwllaannee  zzwwiiààzzaannee  zz bbuuddoowwàà
bbllookkuu  mmiieesszzkkaallnneeggoo  pprrzzyy uulliiccyy
MMooddlliiƒƒsskkiieejj  ww WWiieelliisszzeewwiiee..

Trwajà spotkania, konsultacje, mieszkaƒcy sk∏adajà
do Wydzia∏u Architektury Starostwa Powiatowego w Le-
gionowie i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlane-
go wnioski o wstrzymanie robót budowlanych.

O „wie˝owcu w centrum wsi” g∏oÊno by∏o w mediach lo-
kalnych i ogólnopolskich. Wójt w ka˝dej swojej wypowie-
dzi stara∏ si´ t∏umaczyç, ˝e inwestycja w Êcis∏ym centrum
Wieliszewa to zagro˝enie bezpieczeƒstwa i porzàdku na te-
renie gminy. Jest ona niezgodna z prawem miejscowym,
ustawà o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustawà o ochronie przyrody, zagra˝a bezpieczeƒstwu
w ruchu làdowym.

1 paêdziernika na specjalnie zwo∏anej nadzwyczajnej se-

sji Rady Gminy radni jednog∏oÊnie sprzeciwili si´ planom
dewelopera i udzielili wsparcia wójtowi w jego staraniach
o utrzymanie zrównowa˝onego rozwoju ca∏ej gminy. Pod-
czas sesji ustalono treÊç uchwa∏y, która zosta∏a skierowa-
na równie˝ do wiadomoÊci Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Prezesa Rady Ministrów, Marsza∏ków Sejmu i Sena-
tu, pos∏ów, senatorów, wojewodów, marsza∏ków województw,
ministrów wszystkich resortów, samorzàdów gminnych, po-
wiatowych i organizacji zrzeszajàcych samorzàdy.

W tym samym dniu w∏adze RSJ House, które wczeÊniej
nie komentowa∏y sprawy, przedstawicielom prasy i telewi-
zji wyda∏y oÊwiadczenie a propos planowanej inwestycji.
Mo˝na by∏o w nim przeczytaç mi´dzy innymi o tym, ˝e de-
weloper bierze pod uwag´ opinie mieszkaƒców i budynek,
który chce postawiç, ma byç ni˝szy. W∏adze spó∏ki w swo-
im oÊwiadczeniu mocno zaatakowa∏y wójta i zarzuci∏y mu
granie na emocjach, straszenie ludzi i sk∏adanie wniosków
do ró˝nych instytucji. Inwestor postanowi∏ wystàpiç prze-
ciwko wójtowi na drog´ postepowania sàdowego, uzasad-
niajàc to naruszeniem dóbr osobistych. Walka trwa. nn AS

KKoonntteenneerr  nnaa  tteekkssttyylliiaa

BBeezzppłłaattnnaa  zzbbiióórrkkaa
ooddppaaddóóww
nniieebbeezzppiieecczznnyycchh

Buty, ubrania, poÊciel – te, które sà ju˝
niepotrzebne w Waszych gospodarstwach
domowych – mo˝ecie oddaç do specjalnie
oznakowanych pojemników w ramach
ogólnopolskiej zbiórki tekstyliów prowadzonej
przez Polski Czerwony Krzy˝. Dwa pojemniki
stojà ju˝ w Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych przy ulicy
Modliƒskiej 23A w Wieliszewie. 

Wszystkie pojem-
niki oznaczone lo-
go PCK sà w∏asno-
Êcià Polskiego
Czerwonego Krzy-
˝a, którego zamia-
rem jest zebranie
jak najwi´kszej
iloÊci tekstyliów,
by pozyskane z ich
sprzeda˝y Êrodki
przeznaczyç na ob-
s∏ug´ projektów
p o m o c o w y c h
i edukacyjnych.

PPSSZZOOKK  ––  ggooddzziinnyy  oottwwaarrcciiaa
• poniedzia∏ek w godz. 10.00–18.00
• wtorek – piàtek w godz. 7.30–15.30
• sobota w godz. 9.00–13.00 nn  AS

CCoo  mmoo˝̋nnaa  ooddddaaçç??  
Rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, lampy, ˝arówki, oleje, t∏usz-
cze, farby, tusze, Êrodki ochrony roÊlin, zu˝yte baterie itp.

KKiieeddyy  ii ggddzziiee??
7 listopada 2020 r.
• godz. 8.30 – 10.30 Ka∏uszyn, ul. Mickiewicza (parking

przy kapliczce)
• godz. 10.45 – 12.45 Krubin, ul. W. Witosa 30 (remiza OSP)
• godz. 13.00 – 15.00 Janówek Pierwszy, ul. Dworcowa 9 (re-

miza OSP) nn JJeessiieennnnee
sseessjjee  
RRaaddyy
GGmmiinnyy



NNoowwyy  ppllaann  zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa
pprrzzeessttrrzzeennnneeggoo  ddllaa  cczz´́ÊÊccii  wwssii
WWiieelliisszzeeww  ww rreejjoonniiee  uulliicc
MMooddlliiƒƒsskkiieejj  ii WWiiÊÊnniioowweejj..
Gmina Wieliszew przystàpi∏a do opracowania Miejscowe-
go Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla
cz´Êci wsi Wieliszew, w rejonie ulic Modliƒskiej i WiÊnio-
wej (Uchwa∏a Rady Gminy Wieliszew o przystàpieniu
do sporzàdzania MPZP nr X/87/2015 z dnia 30 czerwca 2015
roku). Doceniajàc wag´ udzia∏u mieszkaƒców w planowa-
niu przestrzennym, w∏adze gminy postanowi∏y rozszerzyç
konsultacje ponad to, co przewiduje ustawa o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Stàd decyzja o przy-
stàpieniu do realizacji projektu grantowego pt:,,Nowa ja-
koÊç konsultacji spo∏ecznych w planowaniu przestrzennym
– II edycja ‘” dofinansowanego z Programu Operacyjne-
go Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Planowanie przestrzenne jest z∏o˝onym procesem, któ-
rego efektami sà decyzje o rozwoju danej miejscowoÊci
czy gminy. Na ka˝dym etapie procesu nale˝y mieç
na uwadze zasad´ zrównowa˝onego rozwoju wspólnej prze-
strzeni. Plany miejscowe wskazujà, gdzie realizowane ma-
jà byç inwestycji publiczne, a gdzie prywatne. Decydujà,
gdzie powstanà szko∏y, us∏ugi, osiedla mieszkaniowe, dro-
gi, gdzie pozostawiç naturalne tereny zieleni i lasy. Okre-
Êlane sà w nich wskaêniki urbanistyczne jak wysokoÊç za-
budowy, wielkoÊç dzia∏ek, procent terenu przeznaczone-
go pod zabudow´, przebieg dróg. Bez dobrego planowania
przestrzennego ˝ylibyÊmy w chaosie, bez szkó∏ w rozwi-
jajàcych si´ terenach, bez dojazdów do dzia∏ek budowla-
nych.

Opracowanie planu rozpoczyna si´ od zebrania wniosków
mieszkaƒców, które sà wyrazem ich potrzeb. Nast´pnie pro-
jektanci opracowujà projekt dokumentu, który jest pod-
dawany uzgodnieniom z instytucjami zewn´trznymi.
Uzgodniony plan prezentuje si´ mieszkaƒcom w formie
tzw. wy∏o˝enia publicznego.To czas, kiedy ka˝dy mo˝e zg∏o-
siç uwagi do przedstawionego projektu planu. Proces koƒ-
czy przedstawienie przez Wójta Gminy dokumentu w ce-
lu uchwalenia prawa miejscowego przez Rad´ Gminy. Jak
widaç, ca∏y proces planowania jest roz∏o˝ony na dwa za-
sadnicze etapy:

• od z∏o˝enia wniosków przez mieszkaƒców do opraco-
wania projektu i przekazania do uzgodnieƒ;

• od wy∏o˝enia uzgodnionego planu do przedstawienia
radzie gminy.

Zapraszamy do aktywnego udzia∏u w procesie pog∏´bio-
nych konsultacjach spo∏ecznych tak w formie spotkaƒ
z ekspertami ds. planowania przestrzennego, jak i w for-
mie ankiety. Wi´cej informacji na temat procesu konsul-
tacji mo˝na uzyskaç u Kierownika Referatu Gospodarki
Przestrzennej, Geodezji i NieruchomoÊci, mailowo: mwlo-
darczyk@wieliszew.pl lub telefonicznie 22 782 21 22.

W drugim etapie konsultacji, który b´dzie si´ odbywa∏
w II kwartale 2021 roku, zostanie otwarty punkt konsul-
tacyjny. O terminach i miejscu zostanà Paƒstwo równie˝

poinformowani na poczàtku przysz∏ego roku. Do drugie-
go etapu zosta∏y przeniesione równie˝ warsztaty konsul-
tacyjne „World Cafe”, zaplanowane poczàtkowo na listo-
pad. nn Martyna Włodarczyk 
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Zaplanujmy wspólnie 
naszà przestrzeƒ!

SPOTKANIE OTWARTE

ANKIETA 
wersja on-line:
www.wieliszew.pl
Wersja papierowa dost´pna 
w UG Wieliszew oraz OÊrodku
Kultury w Wieliszewie

WARSZTATY
KONSULTACYJNE
(WORLD CAFE)

27.10.2020 r.

od
27.10.2020 r.
do
30.11.2020 r.

2021 rok

DRODZY MIESZKA¡CY,
WŁAÂCICIELE NIERUCHOMOÂCI

I ZAINTERESOWANI,
Zach´camy do aktywnego udziału

w procesie pogł´bionych konsultacji
społecznych w formie spotkania

otwartego z ekspertami 
ds. planowania przestrzennego
i konsultacji społecznych oraz

warsztatów World Cafe, 
gdzie zostanà poruszone kwestie
rozwiàzaƒ planistycznych uj´tych

w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego 

dla cz´Êci wsi Wieliszew 
w rejonie ulic Modliƒskiej 

i WiÊniowej. 

ZAPLANUJMY WSPÓLNIE
NASZÑ PRZESTRZE¡!

We wtorek 27 paêdziernika 2020 roku o godz. 17:00 w sali
Koncertowej Krzysztofa Klenczona w Wieliszewie odbyło si´ pierwsze
konsultacyjne spotkanie, dost´pne równie˝ w trybie online. 
Podczas spotkania eksperci miedzy innymi z Politechniki Krakowskiej
przybli˝yli zagadnienia dotyczàce procesów konsultacyjnych
i planistycznych. Przedstawione zostały te˝ uwarunkowania prawne
obowiàzujàce dla planowanego terenu. Spotkanie było okazjà
do zadania pytaƒ i wyjaÊnienia wàtpliwoÊci.

• wypełniania ankiety (od 27 paêdziernika
do 30 listopada br.) dost´pnej online na stronie
www.wieliszew.pl oraz w wersji papierowej w Referacie
Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i NieruchomoÊci
(pokój 109).

• odbioru broszur „O co chodzi w planowaniu
przestrzennym w Gminie Wieliszew?”

ZZAACCHH¢¢CCAAMMYY  DDOO

JJaakkiiee  oossiieeddllee  nnaa  tteerreenniiee  aassffaallttoowwnnii??
Ruszy∏y konsultacje spo∏eczne dotyczàce zagospodarowania okolic ul. Suwalnej w ¸ajskach.
Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji spo∏ecznych
wystàpili mieszkaƒcy ¸ajsk oraz Komisja OÊwiaty, Kultu-
ry i Sportu Rady Gminy Wieliszew. Konsultacje zostanà
prowadzone w okresie od 26 paêdziernika do 11 listopa-
da 2020 r.

Na nieruchomoÊci, dla której brak jest miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego, prywatny inwestor
planuje zrealizowaç inwestycj´ polegajàcà na budowie
osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego. Obecnie znaj-
duje si´ tam wytwórnia zajmujàca si´ produkcjà i sprze-
da˝à m.in. mieszanek bitumicznych. Wg planów inwesto-

ra wytwórnia mia∏aby zostaç rozebrana.
Zach´camy serdecznie do wype∏niania ankiety konsul-

tacyjnej, którà mo˝na pobraç ze strony www.wieliszew.pl
i przes∏aç na adres mailowy: konsultacje@wieliszew.pl lub
listownie na adres: Urzàd Gminy Wieliszew, ul. Modliƒ-
ska 1, 05-135 Wieliszew (z dopiskiem „konsultacje spo∏ecz-
ne”) lub wrzucaç je do skrzynki ustawionej w holu Urz´-
du Gminy Wieliszew lub w budynku OÊrodka Kultury
w ¸ajskach przy ul. S. Moniuszki 2 (róg Nowodworskiej).

Czekamy na Paƒstwa opinie na temat zmiany zagospo-
darowania tego terenu. nn SC
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Wyrazy szczerego ˝alu

i wspó∏czucia dla

BBaarrbbaarryy
KKoocchhoowwsskkiieejj

z powodu Êmierci 

MM¢¢˚̊AA

sk∏adajà 

Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki,

Przewodniczàcy Rady Gminy Marcin

Fabisiak, Radni Gminy Wieliszew 

oraz wspó∏pracownicy 

z Urz´du Gminy. 

Z ogromnym ˝alem i smutkiem

przyj´liÊmy wiadomoÊç o odejÊciu 

EEWWYY
KKIIEEPPUURRSSKKIIEEJJ  
SSoo∏∏ttyyss  wwssii  SSiikkoorryy..  

Niech spoczywa w pokoju.

DDrrooggàà  PPaanniiàà  EEww´́  ˝̋eeggnnaajjàà  

Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki, 

Przewodniczàcy Rady Gminy Marcin

Fabisiak, Radni Gminy Wieliszew 

oraz pracownicy Urz´du Gminy

i jednostek organizacyjnych.

Szczere wyrazy ˝alu

i wspó∏czucia

ddllaa  RRooddzziinnyy  

z powodu Êmierci 

EEWWYY  KKIIEEPPUURRSSKKIIEEJJ  

sk∏adajà 

So∏tysi Gminy Wieliszew.

G∏´bokie wyrazy 

wspó∏czucia dla 

AANNEETTYY

OOLLEENNDDRRZZYY¡¡SSKKIIEEJJ  

z powodu Êmierci 

MMaammyy  

sk∏adajà

Wójt Gminy Wieliszew 

Pawe∏ Kownacki, 

Przewodniczàcy Rady Gminy 

Marcin Fabisiak, 

Radni Gminy Wieliszew 

oraz wspó∏pracownicy 

z Urz´du Gminy.

Serdeczne wyrazy

wspó∏czucia 

ddllaa  RRooddzziinnyy  

z powodu Êmierci 

EEMMIILLIIII  WWII¢¢CCHH

wraz ze s∏owami 

po˝egnania

dla Drogiej Przyjació∏ki

sk∏ada

Izabela Kownacka.

Z ogromnym ˝alem i smutkiem

przyj´liÊmy wiadomoÊç o Êmierci

EEmmiilliiii  WWii´́cchh
O wiele za wczeÊnie 

i z nieskrywanym bólem ˝egnamy
Nauczycielk´ 

ze Szko∏y Podstawowej 
im. Stanis∏awa Moniuszki w ¸ajskach.

Wspania∏´go Cz∏owieka, Przyjaciela
i Pedagoga.

RRooddzziinniiee  ii nnaajjbbllii˝̋sszzyymm  sskk∏∏aaddaammyy  wwyyrraazzyy
gg∏∏´́bbookkiieeggoo  wwssppóó∏∏cczzuucciiaa..

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,
kole˝anki i koledzy z pracy.

kondolencje

KKoocchhaannaa  PPaannii  EEwwoo,,  NNoocc  jjuu˝̋  zzaappaaddaa......    ––  ppoo˝̋eeggnnaanniiee  ÊÊpp..  EEwwyy  KKiieeppuurrsskkiieejj
W cieniu chmur i w blasku gwiazd
Przez zamglony jesienny brzask
Odejd´ tam, gdzie mam swój dom.
SzliÊmy d∏ugo lecz
Teraz nadszed∏ dzieƒ
By po˝egnaç si´.
PrzeszliÊmy razem ju˝ wiele dróg
WeszliÊmy razem w nie jeden próg
Lecz nie zapomn´ tej, która
By∏a zawsze blisko mnie.

W´drówkà ˝ycie jest cz∏owieka, poczàtek
drogi, jej trwanie, etapy i kres mogà pos∏u-
˝yç wielu za przyk∏ad na wspania∏à opo-
wieÊç. Zapisanà czasem wersami poezji, cza-
sem dynamicznych dialogów rodem z poli-
tycznego thrillera, a czasem d∏ugimi opisami
pi´kna otaczajàcego Êwiata. Czasem czyta-
jàc ksià˝k´, myÊlimy o niej bardzo d∏ugo,
chcemy do niej wracaç, niektóre rozdzia∏y
czytamy kilkukrotnie, odkrywajàc aspekty,
detale, na które wczeÊniej mogliÊmy nie
zwróciç uwagi. A czasem autor przygotuje
ciàg dalszy… 

Ale zawsze takie dzie∏a zostajà w naszej
pami´ci, ˝yjà razem z naszà pami´cià, a po-
nadto dzi´ki dzieleniu si´ nimi z kolejnymi
pokoleniami pami´ç o wyjàtkowych przygo-
dach wyjàtkowych bohaterów ˝yje kolejne
pokolenia.

Pi´knà w´drówk´ przesz∏a nasza Pani
Ewa, w´drówk´ na mapie Êwiata i naszej
Gminy, ale te˝ poprzez nasze ̋ ycie. DziÊ gdy
nast´puje jej kres, stajemy tutaj, by prze-
˝yç to razem. W gronie bli˝szych i dalszych
znajomych, przyjació∏, sàsiadów i jej Rodzi-
ny.

Odesz∏a jedna z nas… ˝egnamy zwyk∏à
– niezwyk∏à postaç, która kocha∏a i by∏a ko-
chana za mi∏oÊç i ciep∏o, jakie dawa∏a.

By∏a nie tylko wspania∏à kobietà w swo-
jej czysto ludzkiej ˝yczliwoÊci, ale te˝ wy-
jàtkowà spo∏eczniczkà. Niezwyk∏a by∏a
z niej bohaterka, wr´cz jak bohaterka
wspomnianych thrillerów politycznych, gdy
jako so∏tys i mieszkanka Sikor dokonywa∏a
ze swoim ukochanym Staszkiem rzeczy
wr´cz niemo˝liwych.Walczyli o zaniechanie
i zaprzestanie trudnej inwestycji gminnej,
czyli wysypiska gminnego wzd∏u˝ drogi
do Sikor na wrotach na bezkresne ∏àki. Wy-
walczyli coÊ, co obecnie wydawaç si´ mo˝e
oczywistoÊcià, czyli wymogli na w∏adzach do-

puszczenie meldunków, by wieÊ skazywana
na wymarcie zyskiwa∏a nowych mieszkaƒ-
ców. Obronili so∏ectwo majàce ulec likwida-
cji i doprowadzili stopniowo, ˝e sta∏o si´ jed-
nym z dynamiczniej rozwijajàcych si´
miejsc w naszej gminie.

Zaufa∏a te˝ mnie – nowemu wójtowi
i wspiera∏a w mojej nie∏atwej pracy, bra∏a

wiele skarg mieszkaƒców na swoje barki, fil-
trowa∏a wiele cierpkich s∏ów, by jak naj-
mniej dociera∏o do mnie. Zachowywa∏a si´
jak cz∏onek najbli˝szej rodziny, a wr´cz przy-
brana matka, babcia, chcàca oszcz´dziç
cz∏onkowi rodziny kolejnych zmartwieƒ.Ale
potrafi∏a prosiç te˝ o rzeczy wa˝ne dla swo-
ich mieszkaƒców, pilnowa∏a, by w Sikorach

i K´pie Kikolskiej pojawi∏o si´ oÊwietlenie,
wymaga∏a, by droga by∏a regularnie napra-
wiana. Âwiadoma ograniczeƒ bud˝etowych
gminy potrafi∏a wskazaç do wykonania naj-
wa˝niejszà dla tej wspólnoty inwestycj´
– kosztownà, ale bardzo potrzebnà budow´
wodociàgu.

Nie doczeka∏a jednak realizacji innego
jak˝e wa˝nego zadania, formalnego zakupu
wymarzonego miejsca dla lokalnej wspólno-
ty, której energi´ poznawaliÊmy na Âwi´cie
Gminy, Do˝ynkach, Ultramaratonie Po-
wstaƒca. Wspólnoty, która wed∏ug Pani
Ewy zas∏ugiwa∏a na swój kawa∏ek miejsca
na ziemi. Jej walk´ z tym problemem chc´
z Panem Stanis∏awem i z pomocà radnych
doprowadziç do szcz´Êliwego koƒca ju˝
wkrótce. Pani Ewo – jeszcze chwila, jest bli-
sko, coraz bli˝ej.

Prosz´ was wszystkich, spróbujcie spra-
wiç, by jak najwi´cej Êladów ˝yczliwoÊci
i mi∏oÊci Pani Ewy prze˝y∏o w ˝yciu naszych
wspólnot: gminnej, so∏eckiej i naszych ro-
dzin. Spróbujcie zakopaç pewne spory, szu-
kajcie porozumienia. Wspominajcie jà
w swoich modlitwach, dzi´kujàc za dar, ja-
kim by∏o dla nas Jej ˝ycie.

Droga pogrà˝ona w ˝alu Rodzino, drogi Pa-
nie Stanis∏awie – dla Was utrata naszej ko-
chanej Ewuni, mamy, babci, siostry jest jesz-
cze trudniejsza. Prosz´ przyjmijcie moje,
radnych, so∏tysów i wdzi´cznych mieszkaƒ-
ców wyrazy wspó∏czucia i deklaracje wspar-
cia i pomocy.

Pani Ewo, b´dzie nam Ciebie bardzo bra-
kowa∏o! Ale najwyraêniej jesteÊ te˝ potrzeb-
na w innym miejscu. Dzi´kujemy, ˝e by∏aÊ
z nami i prosimy – pozostaƒ z nami w na-
szych wspomnieniach, naszych czynach
i owocach Twojej pracy.

Kochana Pani Ewo Noc ju˝ zapada
Koƒczy si´ dzieƒ
Nowa droga Ci´ wo∏a
I musisz zbudziç si´
Gdzie góry szczyt, korzenie drzew
Przez kraje, które zakry∏ cieƒ
Przez rzek´, przez Narew 
co p∏ynie w morza szum
Kolejnej w´drówki ju˝ czas…

nn Paweł Kownacki 
(17.10.2020 r.)

Przez ostatni miesiàc ˝yliÊmy w wielkim napi´ciu, czekajàc
na szcz´Êliwà wiadomoÊç, ˝e Pani Ewa Kiepurska wróci do nas
i dalej b´dzie si´ troszczyç o pomyÊlnoÊç sołectwa. 
Pani Ewunia, jak wielu o Niej i do Niej mówiło, kochała Sikory
i zabiegała przez wiele lat o to miejsce, aby jednoczyç społecznoÊç
sołectwa. WłaÊnie tu, przy ognisku i muzyce, odbywały si´,
spotkania integracyjne mieszkaƒców i działkowiczów, na których
dzieliliÊmy si´ uÊmiechem i miłà atmosferà.
Tych spotkaƒ zazdroÊcili nam mieszkaƒcy sàsiednich sołectw. 
Ale przede wszystkim mieliÊmy okazj´ si´ poznawaç i zacieÊniaç
wi´zi, zgłaszaç nasze oczekiwania oraz uczestniczyç w działaniach
organizowanych przez naszà Panià Sołtys. Pani Sołtys organizowała
tak˝e spotkania, w których działkowicze uczestniczyli rzadko, bo
odbywały si´ poza sezonem letnim, ale dla mieszkaƒców były
bardzo wa˝ne – mam na myÊli spotkania wigilijne.
Te nasze wigilie Bo˝ego Narodzenia, w których uczestniczył tak˝e
proboszcz ze Skrzeszewa, były spotkaniami potwierdzajàcymi, ˝e
jesteÊmy wspólnotà – sikorowskà rodzinà, którà swoimi działaniami
spajała nasza Pani Sołtys. 
Pani Sołtys planowała kolejne działania, m.in. pozyskanie działki
na potrzeby sołectwa. Tej działki, na której dzisiaj utworzyliÊmy
Sanktuarium Sikorowskie, by móc godnie po˝egnaç tego
szlachetnego Człowieka, który działał bezinteresownie – bo praca
sołtysa jest działalnoÊcià społecznà, wynagradzanà jedynie dobrym
słowem mieszkaƒców i osobistà satysfakcjà, ˝e we wsi ˝yje si´
w coraz lepszych warunkach, ˝e ludzie sà zaopiekowani. 
Pewnie ka˝dy z nas miał okazj´ zgłosiç si´ do Pani Sołtys z jakimÊ
problemem lub zwróciç uwag´ na jakieÊ zagro˝enia. Zawsze
spotykaliÊmy si´ z natychmiastowà reakcjà i ch´cià niesienia
pomocy – w czym niezastàpiony był duet – Pani Sołtys 
i Pan Staszek. 
Pani Ewo, Panie Staszku – Wielkie podzi´kowania za Wasze
prawie 30 lat poÊwi´cone Sikorom. Wyrazy współczucia dla
najbli˝szych Pani Ewy, choç wielu z nas czuje si´ tak˝e jej bliskimi. 
JesteÊmy pogrà˝eni w smutku i z niedowierzaniem przyjmujemy
do wiadomoÊci, ˝e ju˝ si´ z Panià Sołtys nie spotkamy. 
˚egnaj Ewo, b´dziemy dbaç o Sikory, które tak kochałaÊ.

nn Rada Sołecka i mieszkaƒcy Sikor

PPooddzzii´́kkoowwaanniiee  ddllaa  UUcczzeessttnniikkóóww  uurroocczzyyssttooÊÊccii  ppooggrrzzeebboowweejj  
Rada So∏ecka oraz spo∏ecznoÊç Sikor wyra˝ajà ogromnà
wdzi´cznoÊç za tak licznà obecnoÊç podczas uroczystoÊci po-
˝egnania Êp. Ewy Kiepurskiej – So∏tys So∏ectwa Sikory.

UroczystoÊç odby∏a si´ w dniu 17 paêdziernika 2020 r.
na placu spotkaƒ integracyjnych, które Pani So∏tys organi-
zowa∏a w Sikorach.

Pi´knà opraw´ i wznios∏y charakter uroczystoÊci zawdzi´cz-
my nie tylko spo∏ecznoÊci so∏ectwa, ale w du˝ej mierze zaan-
ga˝owaniu i pomocy ze strony Urz´du Gminy Wieliszew i oso-
bistej trosce Wójta Paw∏a Kownackiego.

Jako spo∏ecznoÊç Sikor jesteÊmy jak osieroceni po stra-
cie Naszej Pani So∏tys, ale przepe∏nia nas wdzi´cznoÊç dla
Tych wszystkich przedstawicieli naszej Gminy, którzy sk∏a-
dajàc ho∏d po˝egnalny Êp. Ewie Kiepurskiej, okazali tak˝e
nam wsparcie i wiemy, ˝e mo˝emy liczyç na ich ˝yczliwoÊç
i zrozumienie.

Ze swej strony pragniemy kontynuowaç dzie∏o Êp. Ewy Kie-
purskiej, rozwijaç So∏ectwo Sikor i wspieraç budowanie do-
bra w Gminie Wieliszew.

nn w imieniu społecznoÊci Sołectwa Sikory Rada Sołecka.

Do˝ynki – Krubin (2019)

Prezydium zebrania wiejskiego
– Sikory (2019)

30-lecie SamorzàdnoÊci (2020) Wigilia Bo˝ego Narodzenia (2019)

Âwi´to Wojska Polskiego
– Olszewnica (2019)

¸àczàc s i´  w ˝a∏obie ,  

wyrazy wspó∏czucia

d la  RRooddzziinnyy
z powodu Êmierci  

ÂÂpp..  EEmmiilliiii  WWii´́cchh

s k ∏ a d a j à

Wójt Gminy Wieliszew 

Pawe∏ Kownacki, 

Dyrektor Centrum Us∏ug Wspólnych

Jacek Banaszek

oraz pracownicy Urz´du Gminy

i jednostek organizacyjnych

˚̊eellaazznnaa  DDaammaa  zz  SSiikkoorr

Kochana Pani Ewa, Ewunia, jak wielu o niej mówiło,
sołtysem Sikor została w 2007 roku. Przez 4 kadencje
dbała o interesy swojego sołectwa i o to, by jednoczyç
jego społecznoÊç. Robiła to, organizujàc spotkania
integracyjne, podczas których działkowcy wraz
z mieszkaƒcami utworzyli zgranà wspólnot´. Ogniska
z muzykà, zebrania wiejskie, do˝ynki, lokalne wigilie – to
tylko niektóre z aktywnoÊci, które organizowała Pani
sołtys. Zale˝ało jej na tym, by anga˝owaç swoich
mieszkaƒców, zapraszała przedstawicieli urz´du gminy,
stra˝ po˝arnà, policj´, radnych. Nie tylko po to, by
poznali uroki Sikor, ale przede wszystkim po to, by
poznali problemy i oczekiwania mieszkaƒców. Gdy Pani
Ewa coÊ zaproponowała, coÊ wymyÊliła, to nie było
przebacz, ka˝dy z ch´cià włàczał si´ do akcji. Sprzàtanie
Êwiata, wzruszajàce zabawy taneczne w wieczór
Kupały, puszczanie wianków na Narwi, czy te˝ udział

sołectwa w do˝ynkach. Ka˝dy włàczał si´ w organizacj´
i pomagał. Okolicznym biegaczom Sikory kojarzyły si´
zawsze ze wspaniale zorganizowanym punktem
˝ywieniowym podczas Ultramaratonu Powstaƒca. To
przez Sikory mniej wi´cej przebiega połowa trasy
i biegaczom ci´˝ko opuszczało si´ to miejsce. Pani Sołtys
uwielbiała ludzi, zawsze uÊmiechni´ta i zaanga˝owana
była w gotowoÊci, by pomagaç. Ka˝dy kto pojawił si´
u niej z problemem, mógł liczyç na natychmiastowà
reakcj´. 

Z wielka pasjà i oddaniem przez lata starała si´
o popraw´ warunków ˝ycia swoich mieszkaƒców.
Doprowadzenie wodociàgu do wsi Sikory, boisko dla
młodzie˝y, wprowadzenie numeracji porzàdkowej
domów, przyłàczenie K´py Kikolskiej do Sikor, poło˝enie
destruktu na ulicy Głównej, czy zainstalowanie
oÊwietlenia w Sikorach i K´pie Kikolskiej – to tylko niek-

tóre sprawy, o które zabiegała Pani sołtys. Wraz z Pa-
nem Stanisławem i wspierajàcymi ich mieszkaƒcami
zbuntowali si´ przeciwko wysypisku gminnemu, które
miało powstaç wzdłu˝ drogi do Sikor, postarali si´, by
władze gminne dopuÊciły mo˝liwoÊç meldunków,
broniàc w ten sposób wieÊ przed likwidacjà
i wymarciem. 

Wraz z Pozarzàdowym Stowarzyszeniem WłaÊcicieli
i U˝ytkowników NieruchomoÊci „Dolina Narwi”,
od wielu lat anga˝owała si´ w ochron´ Êrodowiska
naturalnego. 

Pani Ewa z wykształcenia była ekonomistkà. Kochała
zwierz´ta, uwielbiała czytaç ksià˝ki, sp´dzaç czas ze
znajomymi i swojà rodzinà. Ot takie zwyczajne
upodobania niezwyczajnej kobiety. W listopadzie
skoƒczyłaby 76 lat…

Do zobaczenia, Pani Ewo. nn  AS
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Nowe szanse 
na rozwój
GGmmiinnaa  WWiieelliisszzeeww  zz∏∏oo˝̋yy∏∏aa 33  wwnniioosskkii
oo uuzzyysskkaanniiee  ÊÊrrooddkkóóww  zz FFuunndduusszzuu
PPrrzzeecciiwwddzziiaa∏∏aanniiaa  CCOOVVIIDD--1199  ddllaa  jjeeddnnoosstteekk
ssaammoorrzzààdduu  tteerryyttoorriiaallnneeggoo..  TToo  dduu˝̋aa
sszzaannssaa  nnaa ddaallsszzyy  ii zzrróówwnnoowwaa˝̋oonnyy  rroozzwwóójj
ddllaa  ccoorraazz  wwii´́kksszzeejj  lliicczzbbyy  mmiieesszzkkaaƒƒccóóww,,
kkttóórrzzyy  ppoossttaannoowwiillii  ttuu  ssppookkoojjnniiee  ˝̋yyçç..  

Trzymajmy kciuki, bo jeÊli uzyskamy dofinansowanie, to
na terenie gminy powstanie:

SSiieeçç  wwooddoocciiààggoowwaa  ii kkaannaalliizzaaccyyjjnnaa::
• w Wieliszewie przy ulicy Magnolii, Sasankowej, BaÊnio-

wej, Ró˝anej, Lawendowej, Konwaliowej, Spokojnej, Mo-
dliƒskiej, Polnej, Mi∏ej, Daliowej, Z∏otej, Deszczowej,

• w Skrzeszewie przy ulicy Szkolnej, Polnej, KoÊcielnej
i S∏owackiego,

• w Ka∏uszynie przy ulicy Rodzinnej, Wiosennej i Jesien-
nej,

• w Krubinie przy Czerwiennej i Polnej.
¸àcznie w ramach inwestycji powstanie 20 km sieci wo-

dociàgowej oraz 10 km sieci kanalizacyjnej (grawitacyj-
nej, t∏ocznej) wraz z pompowniami i przy∏àczami.

Kwota wnioskowanego dofinansowania to 25 000 000 z∏.

WWiieelliisszzeewwsskkiiee  CCeennttrruumm  IInntteeggrraaccjjii  SSppoołłeecczznneejj  
ww WWiieelliisszzeewwiiee

W ramach tej inwestycji powstanie: 10 oddzia∏owe przed-
szkole publiczne oraz 5 oddzia∏owy ̋ ∏obek. Na parterze bu-
dynku powstanie wielofunkcyjna sala z widownià na 120
miejsc, która b´dzie s∏u˝y∏a oÊwiacie, a po godzinach pra-
cy placówek b´dzie mo˝na jà wykorzystaç na potrzeby ini-
cjatyw podejmowanych przez spo∏ecznoÊç lokalnà. Placów-
ka zostanie w pe∏ni dostosowana do potrzeb dzieci z dys-
funkcjami oraz doposa˝ona zgodnie z wymogami, by
pracujàcy tam nauczyciele mogli realizowaç podstaw´ pro-
gramowà. Obiekt b´dzie przeznaczony a˝ dla 250 przed-
szkolaków, a dla 80 dzieci znajdzie si´ miejsce w ˝∏obku.
W placówce zatrudnienie znajdzie 55 pracowników,
w tym 35 pracowników kadry pedagogicznej.

Kwota wnioskowanego dofinansowania – 13 400 000 z∏.

CCeennttrruumm  SSppoołłeecczznnoo--KKuullttuurraallnnee  ww WWiieelliisszzeewwiiee,,  
które b´dzie miejscem spotkaƒ mieszkaƒców. Centrum po-
wstanie na terenie stra˝nicy OSP i b´dzie s∏u˝y∏o Ochot-
niczej Stra˝y Po˝arnej oraz Êrodowisku seniorów. Dom Se-
niora z wielofunkcyjnym pomieszczeniem, zapleczem i po-
mieszczeniami biurowymi, stra˝nica OSP, gara˝ dla wozów
bojowych, sale zaj´ciowe i parkingi – to wszystko zosta-
nie zrealizowane w ramach tej inwestycji.

Kwota wnioskowanego dofinansowania – 3 500 000 z∏.
Ka˝da z wy˝ej wymienionych inwestycji, o której

wsparcie stara si´ gmina, poprawi jakoÊç i komfort ˝ycia
mieszkaƒców oraz b´dzie zrealizowana z uwzgl´dnieniem
oraz poszanowaniem Êrodowiska naturalnego. Przyczynia
si´ równie˝ do poprawy jakoÊci „kapita∏u ludzkiego” po-
przez stworzenie dobrych warunków dla wykorzystania po-
tencja∏u spo∏eczeƒstwa w wieku senioralnym, co ma ogrom-
ne znaczenie dla funkcjonowania i zdrowia ludzi, którzy
weszli w wiek emerytalny. nn AS

WNIOSKI O UZYSKANIE ÂRODKÓW Z FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 DLA JEDNOSTEK SAMORZÑDU

TERYTORIALNEGO ZŁO˚ONE PRZEZ

Budowa Wieliszewskiego
Centrum Integracji Społecznej 

Budowa sieci wodociàgowej
i kanalizacyjnej

Budowa Centrum Społeczno-
-Kulturalnego w Wieliszewie

DDzziieeƒƒ  zzaa ddnniieemm  bbiijjeemmyy  rreekkoorrddyy  zzaakkaa˝̋eeƒƒ..
DDllaatteeggoo  ttee˝̋  rrzzààdd  wwpprroowwaaddzzii∏∏  kkoolleejjnnee
oobboossttrrzzeenniiaa..  

By zatrzymaç rosnàcy ∏aƒcuch transmisji, szko∏y ponadpod-
stawowe pracujà w trybie zdalnym od 19 paêdziernika,
a od ostatniego poniedzia∏ku do nauki zdalnej do∏àczy∏y dzie-
ci z klas 4–8 w szko∏ach podstawowych. M∏odsze dzieci (kla-
sy 1–3) majà kontynuowaç edukacj´ stacjonarnà. Równie˝
przedszkola funkcjonujà bez zmian. Nowe zasady funkcjo-
nowania szkó∏ i placówek b´dà obowiàzywa∏y do niedzieli,
8 listopada br. Dla uczniów, którzy ze wzgl´du na niepe∏no-
sprawnoÊç lub np. warunki domowe nie b´dà mogli uczyç
si´ zdalnie w domu, dyrektorzy sà zobowiàzani zorganizo-
waç nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzy-
staniem komputerów w szkole).

Nauka na odleg∏oÊç rodzi jednak wiele problemów.
Od uczniów wymaga wi´kszej samodzielnoÊci, bo pomimo wir-
tualnego kontaktu z nauczycielem nie da si´ wszystkiego wy-
t∏umaczyç jak w klasie, pochyliç si´ nad indywidualnymi pro-
blemami. Poprzedni rok szkolny pokaza∏, ˝e uczniowie nie
do koƒca potrafili w∏aÊciwie wykorzystaç ten czas. Obserwa-
cje nauczycieli pokazujà, ˝e przesy∏ane prace w wielu wypad-
kach nie by∏y samodzielne, spora grupa dzieciaków swà ak-
tywnoÊç edukacyjnà ograniczy∏a do fizycznego wejÊcia
na lekcj´. Tym bardziej chwa∏a tym, którzy sumiennie prze-
pracowali okres wiosenno-letni. Jednak wyniki egzaminów ze-
wn´trznych pokaza∏y pogorszenie jakoÊci nauczania. Nauczy-
ciele okazali si´ niezastàpieni, a uczniowie – oczywiÊcie nie
wszyscy – ma∏o zorganizowani.

Warto, by rzàdzàcy szybko pochylili si´ nad podstawà pro-
gramowà i wymaganiami egzaminacyjnymi dostosowanymi
do sytuacji epidemiologicznej. Mo˝e trzeba by ograniczenia
podstawy programowej tak, aby nauczyciele mogli skoncen-
trowaç si´ na tematach naprawd´ najwa˝niejszych i niezb´d-
nych w przygotowaniu uczniów do egzaminów zewn´trznych.

Niejasna te˝ jest wyk∏adnia prawa: nie wiadomo czy na-
uczyciel, który idzie na kwarantann´, mo˝e pracowaç zdal-
nie czy ju˝ nie, a jeÊli pracuje, to zarabia normalnie czy ma 80
proc. pensji.

Z kolei zapisy mówiàce o tym, ˝e dziecko poni˝ej 16 roku
˝ycia nie mo˝e samo przemieszczaç si´ w godzinach 8–16 mo-
gà sk∏aniaç ku tezie, ˝e rodzice powinni przyprowadzaç
do szkó∏ i odbieraç z nich dzieci z klas 1–3, co wydaje si´ ma-
∏o realne w kontekÊcie aktywnoÊci zawodowej doros∏ych.

Licz´, ˝e niebawem kolejne decyzje rzàdzàcych pozwolà
rozwiaç szereg wàtpliwoÊci towarzyszàcych mi dzisiaj, tu˝
przed zdalnà edukacjà starszych klas podstawówek (artyku∏
powsta∏ przed 26 paêdziernika br.) nn CUW.JB

SSzzkkoołłaa  
ww cczzeerrwwoonneejj
ssttrreeffiiee



Dnia 21 paêdziernika 2020 r. w przedszkolu Samorzàdo-
wym w Janówku Pierwszym odby∏o si´ pasowanie na przed-
szkolaka.
Celem uroczystoÊci by∏o oficjalne przyj´cie do grona przed-
szkolaków dzieci, które swà przygod´ z placówkà rozpocz´-
∏y 1 wrzeÊnia.

Ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo uroczystoÊç odby∏a si´
bez udzia∏u rodziców. Pomimo to do∏o˝yliÊmy wszelkich sta-
raƒ, aby rodzice w tak wa˝nym dniu mogli oglàdaç swoje
pociechy na ˝ywo przez internet.

By∏ to szczególny dzieƒ dla dzieci z grupy ,,˚abek”, które
po raz pierwszy próg przedszkola przekroczy∏y we wrzeÊniu.
Jeszcze niedawno – zwyk∏e dziewczyny i ch∏opaki, dzisiaj
Êwietne przedszkolaki, które w pi´knych galowych strojach
z uÊmiechem na twarzyczkach i ogromnym zaanga˝owaniem
recytowa∏y wiersze oraz Êpiewa∏y piosenki.

Kolejnym etapem dope∏niajàcym ten wyjàtkowy dzieƒ
by∏o uroczyste pasowanie zaczarowanym o∏ówkiem wszyst-

kich dzieci przez dyrektor Renat´ Grzybowskà – z ust któ-
rej ka˝dy maluch us∏ysza∏: „Pasuj´ Ci´ na weso∏ego i grzecz-
nego przedszkolaka”. Na pamiàtk´ dzieci otrzyma∏y prze-
pi´kne dyplomy i ksià˝eczki, które b´dà im przypominaç,
˝e sà ju˝ oficjalnie przedszkolakami! nn Paulina Kolon
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KKuucchhcciikkoowwoo  ––  zzddrroowwoo
jjeemmyy,,  zzddrroowwoo  ˝̋yyjjeemmyy

Prawid∏owy sposób od˝ywiania dzieci w wieku przedszkol-
nym ma du˝y wp∏yw na ich w∏aÊciwy rozwój, sprawnoÊç fi-
zycznà, intelektualnà i emocjonalnà oraz ogólne zdrowie. Nie-
prawid∏owe ˝ywienie powoduje zaburzenia procesów wzra-
stania i biologicznych procesów ˝yciowych. Skutki
niew∏aÊciwego sposobu ˝ywienia dzieci rzutujà na zdrowie
w okresie doros∏ym. Przez w∏aÊciwe od˝ywianie dzieci przed-
szkolnych nale˝y rozumieç przede wszystkim odpowiednie
do zapotrzebowania spo˝ywanie sk∏adników od˝ywczych i po-
krycie potrzeb energetycznych.

Wychodzàc naprzeciw tym potrzebom, w naszym przed-
szkolu grupa 4-latków realizuje innowacj´ pedagogicznà, któ-
rej celem jest podejmowanie dzia∏aƒ na rzecz korygowania
przyzwyczajeƒ i kszta∏towania w∏aÊciwych nawyków ˝ywie-
niowych przedszkolaków. W ramach innowacji zaplanowa-
no szereg dzia∏aƒ stwarzajàcych warunki do promowania
zdrowego od˝ywiania. np. warsztaty kulinarne, stworzenie
ksià˝ki kucharskiej, opracowywanie jad∏ospisu, udzia∏
w akcjach prozdrowotnych oraz teatrzyki zach´cajàce
do jedzenia warzyw i owoców.

W paêdzierniku dzieci przygotowa∏y sa∏atk´ owocowà, zaÊ
nauczycielki zorganizowa∏y przedstawienie pt. „Na straga-
nie”, czym sprawi∏y przedszkolakom wiele radoÊci.

„Kuchcikowo – zdrowo jemy, zdrowo ˝yjemy” to dla dzie-
ci dobra zabawa i wielka kulinarna przygoda, której efek-
tem b´dà w∏aÊciwe nawyki ˝ywieniowe. nn PS Janówek

W Êrod´, 14 paêdziernika 2020 roku, dla uczniów klasy pierw-
szej odby∏a si´ bardzo wa˝na uroczystoÊç – pasowanie
na ucznia.
Dzieci przygotowywa∏y si´ do tej uroczystoÊci od kilku ty-
godni – uczy∏y si´ wierszy, piosenek i wytrwale çwiczy∏y pod-
czas prób. W ostatnim tygodniu samodzielnie wykona∏y za-
proszenia, które wr´czy∏y rodzicom.

W Êrod´ uczniowie przedstawili program artystyczny.Wzo-
rowo zaprezentowali swoje umiej´tnoÊci recytatorskie i wo-
kalne. Bardzo wa˝nym momentem by∏o z∏o˝enie przez dzie-
ci uroczystego Êlubowania na sztandar szko∏y oraz pasowa-
nie na uczniów, którego dokona∏a dyrektor szko∏y Jolanta
Wojdalska.W ten sposób pierwszoklasiÊci zostali oficjalnie
w∏àczeni do grona uczniów naszej placówki.

Na zakoƒczenie uroczystoÊci dzieci otrzyma∏y pamiàtko-
we dyplomy, legitymacje szkolne oraz upominki w postaci
ksià˝ki. nn PS Olszewnica

13 paêdziernika odby∏o si´ w naszej
szkole Êlubowanie najm∏odszych
uczniów z klas pierwszych. Podczas uro-
czystoÊci po raz pierwszy zabrak∏o zapro-
szonych goÊci, rodziców i ca∏ej spo∏ecz-
noÊci uczniowskiej, która zawsze towa-
rzyszy∏a pierwszakom w tym wa˝nym
dniu. Nie by∏o to jednak przeszkodà dla
uczestnictwa w wydarzeniu, by∏o ono
transmitowane on-line i wszyscy ch´tni
rodzice i opiekunowie byli Êwiadkami
uroczystoÊci. PierwszoklasiÊci z dumà
Êlubowali dbaç o dobre imi´ Szko∏y Pod-
stawowej nr 2 im. Jana Paw∏a II w Wie-
liszewie. ˚yczymy najm∏odszym uczniom
powodzenia w szkole! nn B.P.

II  nnaauukkaa  mmoo˝̋ee  bbyyçç  cciieekkaawwaa……

Âlubowania w gminnych
placówkach oÊwiatowych

Dnia 22 wrzeÊnia b.r. uczniowie klas 1–3 ze Szko∏y Podsta-
wowej im. Józefa Wybickiego w Janówku Pierwszym wzi´-
li udzia∏ w mobilnych warsztatach zorganizowanych przez
Centrum Innowacyjnej Edukacji. Podczas zaj´ç dzieci mo-
g∏y dowiedzieç si´, czym jest suchy lód, jakie ma w∏aÊciwo-
Êci i zastosowanie w ˝yciu codziennym. Uczniowie z zapar-
tym tchem i z zaanga˝owaniem Êledzili eksperymenty z su-
chym lodem (np. wybuchowe fryzury, zamra˝anie ró˝y,
dymiàcy eliksir, szalona piana, magiczny balon), a nawet mie-
li okazj´ skosztowaç dymiàcego napoju. Na zakoƒczenie za-
j´ç wszyscy wykonali w∏asne prace- slime w wybranym ko-
lorze, z dodatkiem brokatu i innych ozdób. Warsztaty spo-
tka∏y si´ z pozytywnym odbiorem ze strony uczniów- ka˝de
dziecko oceni∏o zaj´cia jako bardzo interesujàce doÊwiad-
czenie.

nn Milena Wielechowska

PPAASSOOWWAANNIIEE  NNAA  PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLAAKKAA  WW  JJAANNÓÓWWKKUU  PPIIEERRWWSSZZYYMM

OOLLSSZZEEWWNNIICCCCYY  PPIIEERRWWSSZZOOKKLLAASSIIÂÂCCII  OOFFIICCJJAALLNNIIEE  UUCCZZNNIIAAMMII!!  

......WW  SSZZKKOOLLEE  PPOODDSSTTAAWWOOWWEEJJ  NNRR  22  WW  WWIIEELLIISSZZEEWWIIEE

W dniach 12–16 paêdziernika odby∏ si´ Code Week, czyli Eu-
ropejski Tydzieƒ Kodowania. Jest to oddolna inicjatywa, w ra-
mach której rozwija si´ kreatywnoÊç, rozwiàzywanie proble-
mów i wspó∏prac´ poprzez programowanie i inne dzia∏ania
zwiàzane z technologià. Przez 5 dni klasy 0–III podejmowa-
∏y dzia∏ania z zakresu programowania i kodowania. Ka˝de-
go dnia uczniowie mieli do wykonania nowe zadanie. Dzie-
ci z wielkà ch´cià wykonywa∏y wszelkie dzia∏ania, przy oka-
zji Êwietnie si´ bawiàc, co potwierdzajà za∏àczone zdj´cia.
Uczestnictwo w Code Week zaowocowa∏o uzyskaniem przez
szko∏´ Certyfikatu European Code Week Ambassadors.

nn PS Olszewnica

CCooddee  WWeeeekk,,  cczzyyllii  EEuurrooppeejjsskkii  TTyyddzziieeƒƒ  KKooddoowwaanniiaa
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WWyyssttaarrcczzyy  zzaaiinnssttaalloowwaaçç
aapplliikkaaccjj´́,,  bbyy  oottrrzzyymmyywwaaçç
ggmmiinnnnee  aakkttuuaallnnooÊÊccii
bbeezzppooÊÊrreeddnniioo  nnaa sswwóójj  ssmmaarrttffoonn
lluubb  ttaabblleett..  

EVENIO to aplikacja przeznaczona do szybkiej i prostej ko-
munikacji mieszkaƒców z Urz´dem Gminy Wieliszew, do-
st´pna dla systemów Android i iOS. Mo˝na pobraç jà bez-
p∏atnie ze sklepu Google Play lub AppStore.

EEKKSSPPRREESSOOWWEE  ZZGGŁŁAASSZZAANNIIEE  
PPRROOBBLLEEMMUU

Za pomocà aplikacji EVENIO mo˝na zg∏osiç pracownikom
urz´du m.in. awari´ oÊwietlenia, usterk´ na placu zabaw,
dzikie wysypisko Êmieci, nieodebranie odpadów itp. Wy-
starczy kliknàç w ikonk´ „Zg∏oszenia”, a nast´pnie podaç
opis i lokalizacj´ zdarzenia, a tak˝e za∏àczyç zdj´cia.

HHAARRMMOONNOOGGRRAAMM  OODDBBIIOORRUU  
OODDPPAADDÓÓWW

Aplikacja przypomina o terminie odbioru Êmieci.Wystar-
czy, ˝e okreÊlimy lokalizacj´ swojej nieruchomoÊci i po-
damy informacj´, czy mieszkamy w bloku czy w domu jed-
norodzinnym, a EVENIO automatycznie pobierze harmo-
nogram odbioru odpadów w naszym rejonie. Dodatkowym
udogodnieniem jest równie˝ mo˝liwoÊç ustawienia powia-
domieƒ, by ju˝ nigdy nie zapomnieç o wyniesieniu wor-
ków na czas.

KKOOMMUUNNIIKKAATTYY  GGMMIINNNNEE  
EVENIO to tak˝e wygodne narz´dzie do odbierania najnow-
szych wiadomoÊci z ˝ycia gminy. Po klikni´ciu w ikonk´ „Ka-
tegorie” mo˝na zaznaczyç interesujàce nas tematy. Dzi´ki
temu, gdy tylko pojawi si´ informacja, która mo˝e byç dla
nas wa˝na, dotrze ona na nasz telefon/tablet w formie tzw.
wiadomoÊci push (komunikat znika po przeczytaniu).

DDOO WWYYBBOORRUU  MMAAMMYY  44  KKAATTEEGGOORRIIEE  GGŁŁÓÓWWNNEE::  

Ochotnicza Stra˝ Po-
˝arna Janówek-Góra
ju˝ nied∏ugo wzbo-
gaci si´ o Êredni sa-
mochód ratowniczo-
-gaÊniczy. Dzi´ki te-
mu stra˝acy b´dà
mogli jeszcze lepiej
i sprawniej czuwaç
nad zdrowiem i ˝y-
ciem mieszkaƒców. Koszt inwestycji to ok. 680 tys. z∏otych.
Zamówienie wykona firma MOTO-TRUCKS Sp. z o.o. z Kielc.

INWESTYCJE

áááááá NNoowwyy  wwóózz  ddllaa  OOSSPP  

áááááá SSaallaa  ggiimmnnaassttyycczznnaa  ww  ŁŁaajjsskkaacchh

áááááá KKaannaalliizzaaccjjaa  ww  JJaannóówwkkuu  PPiieerrwwsszzyymm

áááááá IInnwweessttyyccjjee  pprroojjeekkttuu  „„MMIIAASS  MMAAZZOOWWSSZZEE  22002200””

Pod koniec wrzeÊnia wznowiono prace budowy II etapu ka-
nalizacji w ul. Poprzecznej. Koszt inwestycji wynosi 2 mln
z∏otych. Prace wykonuje firma MULTI-KOM Andrzej Nakiel-
ski z Ostro∏´ki, a zakoƒczenie planowane jest na 30 listopa-
da br.

W ramach realizacji tego-
rocznego „Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji So-
∏ectw” zakupiono:
• wyposa˝enie kuchenne sa-

li spotkaƒ mieszkaƒców
przy OSP w Skrzeszewie,

• wyposa˝enie altany w Ja-
nówku Pierwszym (meble
ogrodowe i kosze betonowe),

• oÊwietlenie ul. Sosnowej
w Podd´biu,

• oÊwietlenie ul. ¸àkowej
w Komornicy. nn SC

Z miesiàca na miesiàc widaç ogromne post´py w pracach
budowlanych zwiàzanych z nowym obiektem sportowym
w ¸ajskach. W budynku ma znaleêç si´ sala gimnastyczna
o wymiarach 16 m x 32 m, a tak˝e m.in. magazyn sprz´tu,
szatnie, ∏azienki i pomieszczenia dla trenerów. Nowa sala
sportowa ma byç po∏àczona bezpoÊrednim ∏àcznikiem z bu-
dynkiem szko∏y. Koszt ca∏ej inwestycji planowany jest na
7,2 mln z∏otych, a jej wykonaniem zajmuje si´ firma Arcus
Technologie Sp. z o.o. z Celestynowa.

Prace zwiàzane z budowà kanalizacji
w Janówku Pierwszym

Bàdê na bie˝àco
z EVENIO Fo

t.
Ja

ro
s∏a

w 
Br

ac
h

ZZaacchh´́ccaammyy  sseerrddeecczznniiee  ddoo ppoobbiieerraanniiaa  EEVVEENNIIOO

• Bezpieczeƒstwo • Drogi i komunikacja

• Odbiór odpadów • Gmina Wieliszew
(z 12 szczegółowymi w tym podkategorie: Informacje 

podkategoriami) gminne, Kultura i Sport)

nn SC

Model wozu dla OSP
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OOddsszzeeddłł  AAkkttoorr
W poniedzia∏ek 19 paêdziernika 2020 r. odszed∏
Wojciech Pszoniak. Uznawany za jednego
z najwi´kszych polskich aktorów dramatycznych
po 1965 roku, i jednoczeÊnie jeden z najbardziej
rozpoznawalnych poza granicami kraju,
zw∏aszcza we Francji, w której mieszka∏ i gra∏
od lat 80.

– Mieszkajàc na Zachodzie, nigdy nie traci∏em kontaktu z Pol-
skà. Tu ciàgle mam mieszkanie, w∏asny NIP i PIT. Tu mam
przyjació∏. Rodzice wychowywali mnie w przekonaniu, ˝e Pol-
ska jest najlepszym i najpi´kniejszym krajem. Dzi´ki po-
dró˝om po Êwiecie zrozumia∏em, ˝e to nie do koƒca praw-
da, ˝e sà kraje pi´kniejsze i zasobniejsze. Ale mi∏oÊç do oj-
czyzny jest jak mi∏oÊç do matki. Kochaç jà trzeba i szanowaç
za to, ˝e jest. Im bardziej biedna i um´czona, tym wi´kszej
wymaga mi∏oÊci – mówi∏ o swojej relacji z ojczyznà Wojciech
Pszoniak.

Dane nam by∏o goÊciç wielkiego Artyst´, aktora najwi´k-
szych francuskich i polskich scen teatralnych równie˝ na na-
szej ma∏ej wieliszewskiej scenie – w Sali Koncertowej im.
Krzysztofa Klenczona w Wieliszewie, na której Wojciech
Pszoniak dwukrotnie wystàpi∏ w popisowym monodramie
„Belfer”.Aktor goÊci∏ równie˝ w Szkole Podstawowej im. Sta-
nis∏awa Moniuszki w ¸ajskach. Dzi´kujemy za t´ sposobnoÊç,
Mistrzu.

nn okw

Wojciech Pszoniak w monodramie „Belfer”
w Sali Koncertowej im. Krzysztofa Klenczona
w Wieliszewie 2017 r. 

SSttaanndd--uupp  „„TThhee  BBeesstt  ooff  MMaarrcciinn  ZZbbiiggnniieeww  WWoojjcciieecchh””
OODDWWOOŁŁAANNYY!!  JJaakk  ddookkoonnaaçç  zzwwrroottuu  bbiilleettuu??
W zwiàzku z obecnà sytuacjà epidemicznà na terenie po-
wiatu legionowskiego oraz ca∏ego kraju informujemy, ˝e
zaplanowany na 18 paêdziernika wyst´p Marcina Zbignie-
wa Wojciecha zosta∏ odwo∏any. Nowy termin wyst´pu to
druga po∏owa kwietnia 2021 r. Wówczas Marcin Zbigniew
Wojciech zaprezentuje
nowy program!

W celu zwrotu Êrod-
ków finansowych za ku-
pione bilety prosimy
o kontakt z serwisem Bi-
letyna.pl – pod numerami
telefonów 22 666-98-
08, 669-895-798 bàdê dro-
gà mailowà: rezerwa-
cje@biletyna.pl. Osoby,
które dokona∏y zakupu
biletu w kasie GCK, pro-
szone sà o kontakt drogà

mailowà: kultura@wieliszew.pl, podajàc imi´ i nazwisko,
liczb´ zakupionych biletów oraz numer transakcji, np.TNA
Prosimy równie˝ o podanie numeru konta bankowego,
na który zostanie dokonany zwrot Êrodków.

nn okw

Wychodzàc naprzeciw oczekiwa-
niom naszych czytelników, od paê-
dziernika 2020 r. biblioteki pu-
bliczne w Gminie Wieliszew sà
czynne równie˝ w soboty! Terminy
otwartych sobót w listopadzie 2020
r.: Janówek – 14 listopada
godz. 7–11, Micha∏ów-Reginów
– 14 listopada godz. 9–13, Skrze-
szew – 7 listopada godz. 9–13,Wie-
liszew – 7 listopada godz. 9–13. Za-
praszamy wszystkich spragnio-
nych nowoÊci czytelniczych!

Przypominamy najwa˝niejsze za-
sady bezpieczeƒstwa w naszych bi-
bliotekach:
• W bibliotekach obowiàzuje na-

kaz zas∏aniania ust i nosa.
• Zachowujemy dystans przynaj-
mniej dwóch metrów.

• Przed wejÊciem do budynku de-
zynfekujemy r´ce.
• W dalszym ciàgu zamkni´ty jest
wolny dost´p do ksià˝ek.
• W wypo˝yczalni mo˝e przebywaç

tylko jedna osoba.
Rekomendujemy te˝, aby na wi-

zyty w bibliotece umawiaç si´ te-
lefonicznie celem ograniczenia
iloÊci kontaktów z innymi u˝ytkow-
nikami. Kontakt:
• Biblioteka Publiczna w Wielisze-

wie: tel. 22 782 24 44
• Filia BP w Micha∏owie-Regino-

wie: tel. 22 772 83 50
• Filia BP w Skrzeszewie:

tel. 516 289 793
• Filia BP w Janówku Pierwszym:

tel. 22 775 22 09

nn

MMiimmoo  oobbjj´́cciiaa  ssttrreeffàà  cczzeerrwwoonnàà  ppoowwiiaattuu
lleeggiioonnoowwsskkiieeggoo,,  aa nnaasstt´́ppnniiee  ccaa∏∏eeggoo
kkrraajjuu,,  OOÊÊrrooddeekk  KKuullttuurryy  ww WWiieelliisszzeewwiiee
kkoonnttyynnuuuujjee  ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊçç  kkuullttuurraallnnàà,,
oorrggaanniizzuujjààcc  zzaajj´́cciiaa
kkuullttuurraallnnoo--aarrttyyssttyycczznnee  ww ÊÊcciiss∏∏yymm
rree˝̋iimmiiee  ssaanniittaarrnnyymm..  

Zastosowane procedury, pozytywnie zaopiniowane przez
PSSE w Legionowie, zosta∏y przygotowane na sytuacj´,
w jakiej obecnie si´ znajdujemy. W zwiàzku z dynamicz-
nym rozwojem sytuacji epidemicznej prosimy jednak o Êle-

dzenie na bie˝àco komunikatów zamieszczanych na stro-
nie www.ok.wieliszew.pl oraz profilu facebook: www.face-
book.com/okwieliszew.W przypadku zawieszenia zaj´ç ich
uczestnicy zarejestrowani w serwisie www.strefazajec.pl
zostanà poinformowani równie˝ SMS-em.

Ponawiamy apel o rygorystyczne przestrzeganie zasad
sanitarnych podczas przebywania w budynku Gminnego
Centrum Kultury w ¸ajskach: zas∏anianie ust i nosa
(w obecnej sytuacji rekomendujemy je równie˝ w trakcie
zaj´ç), dezynfekcj´ ràk, bezwzgl´dne utrzymanie dystan-
su 1,5 m i pozostanie rodziców i opiekunów uczestników
zaj´ç poza budynkiem GCK.Wszystkie sprawy prosimy kie-
rowaç do biura telefonicznie 22 782 20 02, 539 304 536 lub
mailowo: kultura@wieliszew.pl nn okw

GCK działa w re˝imie sanitarnym

WWyyppoo˝̋yycczz  kkssiiàà˝̋kk´́……  ww  ssoobboott´́!!
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Âwi´tujemy ON-LINE:
niepodległoÊciowy koncert
ZTL „Promyki” i spotkanie z twórcami
ludowymi z Kołbielszczyzny 
OOdd 2200  llaatt  ww WWiieelliisszzeewwiiee  ÊÊwwii´́ttuujjeemmyy
nniieeppooddlleegg∏∏ooÊÊçç  nnaa lluuddoowwoo,,  pprrzzeekkoonnuujjààcc,,
˝̋ee  kkuullttuurraa  lluuddoowwaa  ttoo  wwaa˝̋nnaa  cczz´́ÊÊçç
nnaasszzeejj  nnaarrooddoowweejj  ttoo˝̋ssaammooÊÊccii
ii jjeeddnnoocczzeeÊÊnniiee  pprrzzyykk∏∏aadd  tteeggoo,,  jjaakk
ppii´́kknniiee  mmoo˝̋eemmyy  ssii´́  rróó˝̋nniiçç..  

Dwudziesta, jubileuszowa, edycja mia∏a byç wyjàtkowà, rów-
nie˝ za sprawà pojawienia si´ cz´Êci wystawienniczo-kuli-
narnej. I takà b´dzie! W niesprzyjajàcych warunkach reali-
zujemy jà dla wszystkich mi∏oÊników folkloru i ludowych
patriotów w formule ON-LINE i zapraszamy na relacj´ tra-
dycyjnie w wigili´ Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci – 10
listopada 2020 r. o godz. 19 za poÊrednictwem portalu youtu-
be i na portalu facebook!

Zobaczymy Zespó∏ Taƒca Ludowego „Promyki” w siedmiu

kompozycjach: taƒcach kaszubskich (grupa przygotowaw-
cza), Êlàskich i kurpiowskich (grupa dzieci´ca), taƒcach gó-
rali spiskich, górali ̋ ywieckich i taƒcach opoczyƒskich (gru-
pa m∏odzie˝owa) oraz taƒcach Starej Warszawy (grupa se-
niorska).

Koncert pieÊni i taƒców wzbogacà reporta˝e prezentujà-
ce niepowtarzalny i wcià˝ ̋ ywy folklor Ko∏bielszczyzny – re-
gionu le˝àcego niemal u wrót stolicy. Porozmawiamy z je-
go ambasadorami, twórcami ludowymi z Woli Sufczyƒskiej
(Marianna Pi´tka i wycinanka ko∏bielska z papieru glan-
sowanego), Rzakty (Kazimiera Szcz´sna, z którà upieczemy
tradycyjnà sójk´ glinieckà) i Celestynowa (Andrzej Powa∏-
ka i Kapela Ko∏bielska). Zapraszamy!

Wydarzenie dofinansowano ze Êrodków Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego pochodzàcych z Funduszu Pro-
mocji Kultury.
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ZTL Promyki Opoczno

Andrzej Powałka
z Celestynowa

Kazimiera Szcz´sna z Rzakty

Marianna Pi´tka 
z Woli Sufczyƒskiej

XXXX  FFeessttiiwwaall  PPiieeÊÊnnii  ii  TTaaƒƒccóóww  PPoollsskkiicchh  iimm..  SSttaanniissłłaawwaa  MMoonniiuusszzkkii  OONN--LLIINNEE  ••  1100  lliissttooppaaddaa  22002200  rr..,,  ggooddzz..  1199..0000,,  
LLIIVVEE::  wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm  ((kkaannaałł  OOKK  WWiieelliisszzeeww))  ++  wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//ookkwwiieelliisszzeeww  //  ii  wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//GGmmiinnaaWWiieelliisszzeeww//
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Pasja, która karmi umysł...
NNiieezznnaannee  ddoottààdd  ddzziieejjee  oorrggaanniizzaaccjjii  ppeeoowwiiaacckkiicchh  ww JJaabb∏∏oonnnniiee,,  WWiieelliisszzeewwiiee  ii NNoowwyymm
DDwwoorrzzee  MMaazzoowwiieecckkiimm,,  rrzzeecczzyywwiissttee  ookkoolliicczznnooÊÊccii  ÊÊmmiieerrccii  AAnnttoonniieeggoo
GGaawwrryysszzeewwsskkiieeggoo  ttoo  ttyyllkkoo  nniieekkttóórree  tteemmaattyy,,  kkttóórree  ppoorruusszzaa  ii ooddkkrryywwaa  nnaa nnoowwoo
JJaacceekk  EEmmiill  SSzzcczzeeppaaƒƒsskkii  ww kkssiiàà˝̋ccee  pptt..  PPeeoowwiiaaccyy  ii iicchh  lloossyy  ((JJaabb∏∏oonnnnaa,,  CChhoottoommóóww,,
KKrruubbiinn,,  WWiieelliisszzeeww))..  AAuuttoorr  pprrzzeeddssttaawwii∏∏  ww nniieejj  wwyynniikkii  wwiieelloolleettnniicchh  bbaaddaaƒƒ
nnaadd ddzziieejjaammii  PPoollsskkiieejj  OOrrggaanniizzaaccjjii  WWoojjsskkoowweejj  nnaa tteerreenniiee  ddzziissiieejjsszzeeggoo  ppoowwiiaattuu
lleeggiioonnoowwsskkiieeggoo  –– wwyynniikkii,,  kkttóórree  zzaasskkaakkuujjàà  cczzyytteellnniikkaa..  OO pprraaccyy  nnaadd kkssiiàà˝̋kkàà,,
oo ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊccii  ppeeoowwiiaakkóóww  ii iicchh  lloossaacchh  nnaa tteerreenniiee  ppoowwiiaattuu  lleeggiioonnoowwsskkiieeggoo
rroozzmmaawwiiaammyy  zz JJaacckkiieemm  EEmmiilleemm  SSzzcczzeeppaaƒƒsskkiimm  –– aauuttoorreemm  kkssiiàà˝̋kkii  ii ddyyrreekkttoorreemm
MMuuzzeeuumm  HHiissttoorryycczznneeggoo  ww LLeeggiioonnoowwiiee..  

Gazeta Wieliszewska: Od ponad 25 lat bada Pan histori´ i lo-
sy powiatu legionowskiego… 
JACEK EMIL SZCZEPA¡SKI W∏aÊciwie historià Legionowa i oko-
lic interesuj´ si´ d∏u˝ej, od m∏odzieƒczych lat, a Wieliszew jest
dobrym tego przyk∏adem.To w∏aÊnie tu, w sierpniu 1988 r. po-
maga∏em przez miesiàc w wykopaliskach archeologicznych.
By∏y one prowadzone tu˝ za wielkà wiatà stojàcà za zabudo-
waniami PGR (dziÊ to okolice ul. MyÊliwskiej). Archeolodzy
badali tu cmentarzysko kultury grobów kloszowych sprzed 2
tysi´cy lat, a my licealiÊci im pomagaliÊmy.Wspólnie z waszym
dyrektorem oÊwiaty, Jackiem Banaszkiem odkopywaliÊmy
wówczas urny ze spalonymi szczàtkami, które by∏y nakryte
wielkimi glinianymi kloszami. Bardzo mnie to wtedy fascy-
nowa∏o. Nieco wczeÊniej w po∏owie lat 80. zwiedzi∏em carski
cmentarz wojskowy po∏o˝ony przy linii kolejowej do Zegrza.
To przejmujàce miejsce mnie urzek∏o. Bardzo mi zale˝a∏o, aby
wyjaÊniç jego histori´, a˝ wreszcie uda∏o si´. Poczàtki cmen-
tarza przybli˝y∏em w ksià˝ce „Obóz Hurki. Dzieje garnizonu
w Legionowie do 1918 r.”, która ukaza∏a si´ w 1997 r.

G.W. Tym razem wzià∏ Pan „na warsztat” losy Polskiej Orga-
nizacji Wojskowej z tych terenów. Dlaczego akurat dzia∏ania
i losy Peowiaków wzbudzi∏y w Panu takie zainteresowanie, by
podjàç si´ tego tematu?
J.S. To jest temat, który nosi∏em w sobie od dawna, co naj-
mniej od 1998 r., kiedy przygotowywaliÊmy teksty do ksià˝-
ki „Chotomów, Jab∏onna od wieków razem”. Jej redaktor Po-
la Cudna-Kowalska opublikowa∏a w niej wspomnienia Poli-
karpa Wróblewskiego, dowódcy POW z Chotomowa.
Wspomnienia te wyznaczy∏y sposób mówienia i pisania o POW
na ponad 20 lat. Ostatnio jednak setna rocznica odzyskania
niepodleg∏oÊci sk∏oni∏a mnie do podj´cia szerszych badaƒ
nad tà organizacjà. Po przeanalizowaniu dokumentów z Cen-
tralnego Archiwum Wojskowego w Rembertowie okaza∏o si´,
˝e POW dzia∏a∏a tak˝e w latach 1917–1918 w Wieliszewie.To
by∏o nowe odkrycie, o tym fakcie dotàd nie wiedzieliÊmy.

G.W. Kim byli Peowiacy? Czym si´ wyró˝niali? 
J.S. WÊród peowiaków najliczniejszà grup´ stanowili m∏odzi
ludzie, osiemnasto- i dwudziestokilkuletni. Mo˝na ich zaliczyç
do zwolenników idei niepodleg∏oÊciowej Józefa Pi∏sudskiego.
Przewa˝nie byli to synowie miejscowych gospodarzy. Wi´k-
szoÊç z nich koƒczy∏a szko∏y poczàtkowe, a nast´pnie poma-
ga∏a rodzicom na roli. NajwczeÊniej dzia∏alnoÊç niepodleg∏o-
Êciowà podj´li dwaj peowiacy, tj. Jan Trzaskoma z Olszewni-
cy Nowej i Aleksander D∏utek z Wieliszewa. Jeszcze inni
walczyli w szeregach armii carskiej na frontach I wojny Êwia-
towej. Nast´pnie przeszli z armii rosyjskiej do I Korpusu Pol-
skiego w Rosji gen. J. Dowbora-MuÊnickiego. Po rozbrojeniu
tej formacji powrócili w po∏owie 1918 r. do rodzinnych wsi,
m.in.Antoni Kwiatkowski do Wieliszewa, a Jan Dubski do Ka-
∏uszyna. Byli oni doÊwiadczonymi ̋ o∏nierzami. Po wstàpieniu
do POW uczyli peowiackà m∏odzie˝ pos∏ugiwania si´ bronià
i uczestniczyli w akcji opanowania koszar w Jab∏onnie i Ze-
grzu.

G.W. ˚ycie peowiaków mog∏oby staç si´ Êwietnym materia-
∏em na scenariusz filmowy. Wed∏ug Pana, jaki to móg∏by byç
film? I który z poznanych przez Pana bli˝ej peowiaków móg∏-
by staç si´ superbohaterem?
J.S. Dla mnie postacià ciekawà i nieco zapomnianà, ale o fil-
mowym ˝yciorysie by∏ Aleksander D∏utek, pseudonim „Wie-
liszewski”. Urodzi∏ si´ w Wieliszewie w 1897 r.W 1913 r. wstà-
pi∏ do Polskich Dru˝yn Strzeleckich w Warszawie. Na poczàt-

ku I wojny nale˝a∏ ju˝ do POW. Jako sanitariusz zbiera∏ broƒ
na pobojowiskach wokó∏ Warszawy i przewozi∏ jà potajemnie
mi´dzy rannymi ˝o∏nierzami rosyjskimi do magazynów
POW. 11 listopada 1918 r. dowodzi∏ wieliszewskim oddzia∏em,
który rozbroi∏ niemieckie koszary w Zegrzu Po∏udniowym.
W latach 30. zosta∏ wójtem gminy Niepor´t, do której nale-
˝a∏ wówczas Wieliszew.W czasie okupacji przez cztery lata by∏
wi´ziony przez hitlerowców, w tym na Pawiaku. Po wyjÊciu
z wi´zienia wa˝y∏ zaledwie 44 kg. Po wojnie mieszka∏ w Wie-
liszewie. Zmar∏ w 1981 r. i zosta∏ pochowany na miejscowym
cmentarzu.

G.W. Krubin, Olszewnica Stara, Wieliszew, Góra to miejsca,
które cz´sto pojawiajà si´ w Pana opracowaniu. Gdzie obec-
nie mo˝emy szukaç Êladów dzia∏alnoÊci Peowiaków? Gdzie si´
spotykali, gdzie dzia∏ali? 
J.S. Tych Êladów nie zachowa∏o si´ zbyt du˝o. Nie istnieje ju˝
gorzelnia w Wieliszewie, w piwnicach której szkolili si´ pe-
owiacy. Zachowa∏y si´ natomiast dawne koszary w Zegrzu Po-
∏udniowym i Legionowie, które zaj´li oni 11 listopada 1918
r. Peowiacy nocami çwiczyli na ∏àkach krubiƒskich. Penetro-
wali w poszukiwaniu broni forty w Janówku. DziÊ ich symbo-
liczne Êlady mo˝na odnaleêç w przestrzeni publicznej, np. pe-
owiaka ks. Jana Trzaskom´ z Olszewnicy Nowej upami´tnia
nazwa placu obok koÊcio∏a w Janówku Pierwszym. Warto te˝
odwiedziç groby peowiaków na cmentarzach w Wieliszewie,
Nowym Dworze Mazowieckim, Chotomowie i na warszawskim
Bródnie.

G.W. Jak wyglàda∏a praca nad ksià˝kà, nad zbieraniem ma-
teria∏ów do niej. Dobra znajomoÊç miejscowych realiów po-
mog∏a czy wr´cz odwrotnie?
J.S. Podstaw´ opracowania stanowi∏y dokumenty archiwalne ze
wspomnianego Centralnego Archiwum Wojskowego, ale tak˝e
z innych archiwów. Do najcenniejszych nale˝à zespo∏y: Polska
Organizacja Wojskowa, Komisja Kwalifikacyjna POW i akta per-
sonalne. Ich bezpoÊrednia analiza zaj´∏a mi ponad dwa lata. Na-
tomiast miejscowe realia zmieni∏y si´ bardzo od czasów funk-
cjonowania POW. Dobrze ukazuje to ksià˝ka Krzysztofa Klima-
szewskiego „Ocaliç od zapomnienia…”. Dzia∏ania wojenne
okrutnie obesz∏y si´ z Wieliszewem i jego mieszkaƒcami.

G.W. Zbierajàc materia∏y, chcia∏ Pan przedstawiç jak najwi´-
cej faktów z ˝ycia Peowiaków z terenu powiatu legionowskie-
go. W tym celu zostawia∏ Pan karteczki przy grobach. Czy ro-
dziny ch´tnie si´ odzywa∏y? Czy mia∏y ÊwiadomoÊç, ˝e ich
przodkowie przyczynili si´ do odzyskania niepodleg∏oÊci?
J.S. Stara∏em si´ nawiàzaç kontakt z rodzinami peowiaków,
poniewa˝ sàdzi∏em, ˝e dysponujà one zdj´ciami i wspomnie-
niami. I w tym celu zostawia∏em stosowne proÊby na odpo-

wiednich grobach. Szeroki odzew i bogactwo materia∏ów nie-
co mnie zaskoczy∏y. W ten sposób uda∏o mi si´ skontaktowaç
m.in. z panem Tadeuszem Szprotem, wnukiem peowiaka z Wie-
liszewa Stefana Kuczyƒskiego ps. „Rozmys∏aw”, który zmar∏
w 1977 r. Wa˝ne informacje przekaza∏ mi tak˝e prawnuk pe-
owiaka Franciszka Liwskiego z Krubina, pan Kamil Stachnik,
który podobnie, jak jego zas∏u˝ony przodek, jest naczelnikiem
OSP w Krubinie. Ma∏o kto wie, ˝e wnukiem peowiaka Wac∏a-
wa Sokólskiego jest znany olsztyƒski pisarz Kazimierz Bar-
koniecki, który postaç dziadka z Olszewnicy Nowej upami´t-
ni∏ m.in. w ksià˝kach: „Muza domowa” i „Zak∏ad biograficz-
ny Olsztyn”. Ciekawà postacià by∏ Hipolit Ka∏´cki ps. „Fala”
peowiak z Krubina, pochowany w 1984 r. na cmentarzu w No-
wym Dworze Mazowieckim.Tu˝ po zakoƒczeniu II wojny Êwia-
towej pe∏ni∏ urzàd wójta gminy Góra.
G.W. Po odzyskaniu niepodleg∏oÊci peowiacy anga˝owali si´
w ˝ycie spo∏eczeƒstwa, zostawali radnymi, wójtami, tworzyli
OSP, budowali remizy. Po II wojnie Êwiatowej peowiacy, jak
równie˝ tradycja legionowsko-peowicka, by∏a zwalczana, a jej
dzia∏acze represjonowani. Czy z perspektywy historyka boha-
terem si´ jest ca∏e ˝ycie, czy bohaterem si´ bywa?
J.S. W okresie mi´dzywojennym ró˝nie uk∏ada∏y si´ drogi ˝y-
ciowe peowiaków zWieliszewa. Jedni, np. Jan Gruczek ps. „S∏o-
wik” wyjechali w poszukiwaniu pracy do Warszawy. Inni, jak
wspomniany Stefan Kuczyƒski, mieszkali tu na sta∏e. Oko-
∏o 1935 r. do Wieliszewa powróci∏ by∏y dowódca oddzia∏u POW
Aleksander D∏utek. Jeszcze inny peowiak Antoni Kwiatkow-
ski zwiàza∏ si´ z ruchem lewicowym. Jako ówczesny radny gmi-
ny Niepor´t by∏ wiceprezesem Zwiàzku M∏odzie˝y Ludowej
w Wieliszewie. Kontestowa∏ ówczesnà w∏adz´. Niezale˝nie
od tego wszyscy oni w latach 1937-1938 zostali odznaczeni
przez prezydenta RP zaszczytnym Medalem Niepodleg∏oÊci.
Byli uznawani za bohaterów czynu niepodleg∏oÊciowego, któ-
rzy w 1918 r. z bronià wyparli niemieckiego okupanta. Sàdz´
jednak, ˝e podczas przyznawania odznaczenia uwzgl´dniano
ca∏okszta∏t ich dzia∏alnoÊci, m.in. zaanga˝owanie w wojnie pol-
sko-rosyjskiej 1920 r., jak równie˝ prac´ spo∏ecznà. Po woj-
nie z powodów, o których Pani wspomnia∏a, ulegli oni zapo-
mnieniu. I po to w∏aÊnie powsta∏a ksià˝ka „Peowiacy i ich lo-
sy” aby wydobyç ich zas∏ugi z mroków niepami´ci.

G.W. Nad czym pracuje Pan obecnie?
J.S. Na gruncie historii regionalnej chcia∏bym zakoƒczyç pra-
ce nad XIII tomem „Rocznika Legionowskiego”. MyÊl´ tak-
˝e o wydaniu ca∏oÊciowego albumu „Powiat legionowski
na dawnej pocztówce 1899–1945”. Pocztówki z terenu nasze-
go powiatu zbieram od wielu lat. Sà niezwykle ciekawe i war-
to pokazaç je mieszkaƒcom.
G.W. Dzi´kuj´ za rozmow´.

nn Rozmawiała Ania Szlendak

PEOWIACY I ICH LOSY (JABŁONNA, CHOTOMÓW, KRUBIN, WIELISZEW) 
Ksià˝k´ opublikowało Muzeum NiepodległoÊci w Warszawie we współpracy
z Muzeum Historycznym w Legionowie. Gmina Wieliszew i Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Wieliszew wraz z Gminà Jabłonna i Miastem
Legionowo wsparli finansowo wydanie ksià˝ki. Jej recenzentami naukowymi
sà profesorowie: Adam Czesław Dobroƒski, Aleksander Łuczak i Janusz
Szczepaƒski. Wydawnictwo mo˝na nabyç w legionowskich ksi´garniach

oraz w kiosku muzealnym przy ul. A. Mickiewicza 23. Pozycja b´dzie równie˝ do wygrania
w konkursie z okazji Dnia NiepodległoÊci, który zostanie ogłoszony na fanpage’u Gmina
Wieliszew, a spotkanie z autorem odb´dzie si´ w bezpieczniejszych czasach. 

JACEK EMIL
SZCZEPA¡SKI – historyk
– doktor habilitowany,
muzealnik – kustosz
dyplomowany, twórca
i dyrektor Muzeum
Historycznego
w Legionowie, prezes Towarzystwa
Przyjaciół Legionowa w latach 2003–2009
i ponownie od 2019 r, autor wielu ksià˝ek.

oo  aauuttoorrzzee
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Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych to
zawsze wydarzenie o skali mi´dzynarodowej, a ich wy-
niki z wielkim zainteresowaniem obserwowane sà
w ka˝dym zakàtku globu. Tegoroczne wybory odb´-
dà si´ ju˝ 3 listopada i b´dà wyjàtkowe, albowiem
obecne czasy sà bardzo trudne i pe∏ne wyzwaƒ.
W oczekiwaniu na wynik politycznej rozgrywki pomi´-
dzy kandydatem Demokratów i Republikanów chcia∏-
bym poleciç wciàgajàcà ksià˝k´ „Becoming. Moja historia” o drodze
do Bia∏ego Domu poprzedniej Pierwszej Damy Stanów Zjednoczonych
– Michelle Obamy.

Wybory w USA z 2008 roku by∏y prze∏omowe, gdy˝ nowy prezydent
Barack Obama oraz jego ma∏˝onka Michelle Obama mieli afroamery-
kaƒskie korzenie. Tym samym wnieÊli nowà perspektyw´ i nadziej´
do amerykaƒskiej i Êwiatowej polityki. O ile jednak dzia∏alnoÊç prezy-
denta Obamy zawsze by∏a bardzo widoczna i szeroko komentowana, o ty-
le ˝ycie pierwszej damy (i ogólnie ˝ycie w Bia∏ym Domu) zawsze pozo-
staje bardziej tajemnicze. W pilnie strze˝onym przez Secret Service
obiekcie zapadajà nie tylko wa˝ne decyzje dotyczàce ca∏ego Êwiata, ale
toczy si´ tak˝e zwyk∏e rodzinne ˝ycie, pe∏ne smutków i radoÊci, a mi´-
dzy prezydenckà rodzinà i personelem niejednokrotnie zawiàzujà si´
prawdziwe przyjaênie. Dlatego gdy 13 listopada 2018 roku w Stanach
Zjednoczonych ukaza∏a si´ d∏ugo wyczekiwana i zapowiadana autobio-
grafia Michelle Obamy pod oryginalnym tytu∏em „Becoming”, to z miej-
sca sta∏a si´ bestsellerem. Do 2019 roku ksià˝k´ wydano w kilkudzie-
si´ciu krajach, w 25. wersjach j´zykowych. W j´zyku polskim zosta∏a
opublikowana w 2019 roku przez Wydawnictwo Agora w t∏umaczeniu
Dariusza ˚ukowskiego.

W przedmowie do swojej ksià˝ki Michelle Obama podkreÊla: „Nie
wiem wszystkiego o Ameryce, o ˝yciu, o tym, co przyniesie przysz∏oÊç.
Znam jednak siebie. Mój ojciec Fraser nauczy∏ mnie ci´˝ko pracowaç,
cz´sto si´ Êmiaç i dotrzymywaç s∏owa. Moja matka Marian pokaza∏a mi,
jak samodzielnie myÊleç i korzystaç z w∏asnego g∏osu. W naszym zat∏o-
czonym mieszkanku na South Side w Chicago pokazali mi, ˝e nale˝y do-
ceniaç wartoÊç historii: naszej rodziny, mojej w∏asnej, kraju. Nawet je-
Êli bywa brzydka lub niedoskona∏a. Nawet jeÊli odcisn´∏a g∏´bsze pi´t-
no, ni˝byÊmy chcieli. Twojej historii nikt ci nie odbierze. Nale˝y
do ciebie.”

Michelle Obama urodzi∏a si´ w 1964 roku w Chicago w rodzinie skrom-
nej, ale o bogatych tradycjach. Wychowywa∏a si´ razem z bratem, Cra-
igiem. Ich ojciec, Fraser Robinson, by∏ pracownikiem miejskich wodo-
ciàgów (nigdy nie opuÊci∏ ani jednej zmiany w pracy), natomiast mat-
ka, Marian Robinson, opiekowa∏a si´ domem. Dzi´ki wysi∏kom rodziców
obydwoje rodzeƒstwa otrzyma∏o staranne wykszta∏cenie. Michelle ukoƒ-
czy∏a studia socjologiczne na Uniwersytecie w Princeton, a nast´pnie
studia prawnicze na Uniwersytecie Harvarda. Craig udanie po∏àczy∏ ka-
rier´ w finansach z karierà w sporcie – by∏ wyró˝niajàcym si´ koszyka-
rzem, a potem tak˝e trenerem.Trudno uwierzyç, ˝e jeszcze ich pradzia-
dek by∏ niewolnikiem na plantacji w Georgetown.

Po studiach Michelle pi´∏a si´ po Êcie˝kach kariery, pracowa∏a m.in.
w urz´dzie burmistrza Chicago oraz by∏a za∏o˝ycielkà chicagowskiego
oddzia∏u Public Allies – organizacji przygotowujàcej m∏odych ludzi
do podj´cia pracy w s∏u˝bie publicznej. Podczas pracy w kancelarii praw-
niczej Sidley Austin pozna∏a swojego przysz∏ego m´˝a, Baracka Obam´.
Po przeprowadzce do Bia∏ego Domu bardzo zaanga˝owa∏a si´ w dzia∏al-
noÊç spo∏ecznà. Propagowa∏a powszechny dost´p do opieki zdrowotnej
oraz zajmowa∏a si´ walkà z oty∏oÊcià, zw∏aszcza wÊród dzieci i m∏odzie-
˝y. Ksià˝ka „Becoming. Moja historia” to opowieÊç o drodze z niezbyt
zamo˝nej afroamerykaƒskiej dzielnicy do prezydenckiej siedziby
w Waszyngtonie. Michelle Obama nie ukrywa, ˝e sukces rodzi si´ nie
tylko z ci´˝kiej pracy, ale wymaga tak˝e odrobiny szcz´Êcia oraz – przede
wszystkim – màdrych ludzi wokó∏.

„Jestem zwyk∏à kobietà, która wyruszy∏a w niezwyk∏à podró˝. Dzie-
làc si´ mojà historià, mam nadziej´ stworzyç przestrzeƒ, w której b´-
dà mog∏y wybrzmieç inne historie i g∏osy; poszerzyç grono ludzi, któ-
rzy mogà czuç si´ tutaj na swoim miejscu. Ilekroç otwierano przede mnà
drzwi, ja w zamian stara∏am si´ przed innymi otworzyç w∏asne. I wresz-
cie na koniec mam ostatnià proÊb´: otwórzmy przed sobà nawzajem
drzwi. Mo˝e dzi´ki temu b´dzie mniej l´ku, mniej fa∏szywych za∏o˝eƒ,
mniej uprzedzeƒ i stereotypów, które nas niepotrzebnie dzielà. Mo˝e
b´dziemy mogli wyraêniej dostrzegaç to, co nas ∏àczy. Nie chodzi o to,
by byç doskona∏ym. Pozwólcie, by was poznano i us∏yszano, nie wstydê-
cie si´ w∏asnej historii, przemawiajcie swoim autentycznym g∏osem.

JeÊli czegoÊ si´ w ˝yciu nauczy∏am, to tego, ˝e g∏os ma si∏´. Stara∏am
si´ jak najcz´Êciej g∏osiç prawd´ i przedstawiaç historie tych, których
cz´sto si´ ignoruje.” nn  Piotr K.
Michelle Obama, „Becoming. Moja historia”, Wyd. Agora, Warszawa 2019

EExxLLiibbrriiss

MMoojjaa  HHiissttoorriiaa

„„SSzzllaacchheettnnee  zzddrroowwiiee,,  nniikktt  ssii´́  nniiee  ddoowwiiee,,
jjaakkoo  ssmmaakkuujjeesszz……””

Sk∏adniki:
• 6 pomaraƒczy
• kilkanaÊcie ziaren

kawy i goêdzików
• 2 laski cynamonu
• 4 ły˝ki miodu 
• 0,5 l spirytusu 
• 0,3 l wody

Przygotowanie:
1. Pomaraƒcze zalaç

wrzàtkiem, chwil´
pomoczyç, nast´pnie
wyszorowaç.

2. Osuszone owoce
ponacinaç.

3. W naci´cia wcisnàç
ziarna kawy,
goêdziki
i pokruszony
cynamon.

4. KilkanaÊcie ziaren
kawy i goêdzików
wrzuciç luzem
do słoja, dodaç
pomaraƒcze.

5. Spirytus wymieszaç
z wodà i miodem,
tak przygotowanym roztworem zalaç owoce.

6. Odstawiç nalewk´ na co najmniej tydzieƒ (im dłu˝ej postoi,
tym b´dzie lepsza).

7. Zlaç do butelek, przecedzajàc przez gaz´.

Gwiazdy ˝yjà wÊród nas
WW ppoopprrzzeeddnniimm  nnuummeerrzzee
iinnffoorrmmoowwaalliiÊÊmmyy  oo pprraaccaacchh
nnaadd pprroodduukkccjjàà  „„CChh∏∏ooppii””,,  kkttóórraa  bbyy∏∏aa
rreeaalliizzoowwaannaa  nnaa tteerreenniiee  TTooppoolliinnyy,,
aa tteerraazz  mmaammyy  pprrzzyyjjeemmnnooÊÊçç  ppoocchhwwaalliiçç
ssii´́  kkoolleejjnnyymm  nneewwsseemm  ffiillmmoowwyymm
zzwwiiààzzaannyymm  zz nnaasszzàà  ggmmiinnàà..  

Zofia Stafiej z Sikor, absolwentka Szko∏y Podstawowej
w ¸ajskach, która obecnie studiuje na trzecim roku Szko-

∏y Filmowej w ¸odzi, zagra∏a g∏ównà rol´ w najnowszym
filmie Piotra Domalewskiego pt. „Jak najdalej stàd”. Film
opowiada histori´ poplàtanych relacji rodzinnych, w któ-
rych Ola – bohaterka grana przez Zosi´ – musi zmierzyç
si´ z emocjami i sytuacjami, na jakie teoretycznie nie jest
jeszcze gotowa. Obok naszej mieszkanki na ekranie zoba-
czymy Arkadiusza Jakubika i King´ Preis. Film mo˝na oglà-
daç w kinach w ca∏ej Polsce.

nn AS

PPaarraaffrraazzuujjààcc  mmiissttrrzzaa  JJaannaa,,  mmaammyy
sswwóójj  ssppoossóóbb  nnaa ddbbaanniiee  oo zzddrroowwiiee..
WWrraazz  zz nnaassttaanniieemm  jjeessiieennii  ccoorraazz
cczz´́ÊÊcciieejj  ssii´́ggaammyy  ppoo wwiittaammiinnyy,,
ssyyrrooppyy  cczzyy  cchhoocciiaa˝̋bbyy  nnaalleewwkkii,,
wwssppoommaaggaajjààccee  nnaasszzee  zzddrroowwiiee..  

Co to jest nalewka? Nalewka to nic innego jak alko-
holowy wyciàg z owoców, zió∏, kwiatów. Sporzàdzony
w procesie maceracji poprzez zalanie sk∏adników al-
koholem, który wydobywa i utrwala smak i aromat.
Nalewk´ mo˝na przygotowaç praktycznie z ka˝dego ro-
dzaju owoców. Doskonale sprawdzà si´ truskawki, Êliw-
ki, gruszki, czy najcz´Êciej wykorzystywane maliny
i wiÊnie. Ile w Polsce rodzin, tyle przepisów, jednak
je˝eli zdecydujemy si´ na przyrzàdzenie domowej na-
lewki, nale˝y u˝yç dobrej jakoÊci owoców, przypraw
oraz uzbroiç si´ w cierpliwoÊç. Z regu∏y owoce powin-
ny przechodziç maceracj´ ok. 3 tygodni, a po zlaniu
i przefiltrowaniu do butelek czas oczekiwania to tyl-
ko ok 3 miesi´cy, jednak w zale˝noÊci od rodzaju owo-
ców okres ten mo˝e si´ wyd∏u˝yç.
A co, jeÊli jesteÊmy niecierpliwi? Poni˝ej przepis
na szybkà nalewk´ z pomaraƒczy, idealnà na d∏ugie
jesienne i zimowe wieczory. nn AZ
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NACIÑGANIE GUMY W SIADZIE 
1. W siadzie zahacz gum´ o stopy. 
2. Skrzy˝uj nad nimi taÊm´ i chwyç jej koƒce. 
3. UnieÊ nogi ugi´te w kolanach i odchyl tułów, by złapaç

równowag´. 
4. Wyprostuj nogi

i rozłó˝ r´ce
na boki, napinajàc
taÊm´ i brzuch. 

5. Wróç do pozycji
wyjÊciowej
i powtórz tak
kilkukrotnie.

SKR¢TY W SIADZIE
1. Usiàdê z lekko zgi´tymi nogami. 
2. Przełó˝ taÊm´ pod podeszwami. Złap koƒce gumy w złàczonych

przed klatkà piersiowà dłoniach. 
3. PrzenieÊ r´ce na prawà stron´, napinajàc jednoczenie gum´, skr´ç

górnà cz´Êç tułowia. 
4. Wróç i obróç si´ w drugà stron´. Powtarzaj.

SKR¢TY TU¸OWIA W PODPORZE
1. TaÊm´ trzymaj w dłoniach na takiej długoÊci, by móc rozło˝yç

r´ce maksymalnie na boki. 
2. Przejdê do podporu (r´ce i nogi na oparte o powierzchni´). Całe

ciało musi tworzyç prostà lini´. 
3. Napinajàc gum´, przenieÊ jednà r´k´ do pionu, obracajàc si´ jak

do deski bokiem. 
4. Wróç

i podnieÊ
drugà r´k´.
Powtarzaj
po kilka
razy
na stron´.

ååwwiicczz  rraazzeemm  zzee  SSłłaawwkkiieemm!!
Prezentujemy kolejnà seri´ çwiczeƒ, które mo˝na wykonaç samodzielnie w domu, wzmacniajàc w ten sposób
mi´Ênie i poprawiajàc ogólnà kondycj´ ciała.

PPaattrryyccjjaa  BBeerreezznnoowwsskkaa
oobbiieeggłłaa  BBaallaattoonn

Nie doÊç, ˝e obieg∏a, to jeszcze przebieg∏a 223 km i dobie-
g∏a jako druga kobieta w ramach Ultrabalatonu, który od-
by∏ si´ na W´grzech na poczàtku paêdziernika.
„Kiedy obok w kawiarenkach tli∏y si´ pochodnie i mieszkaƒ-
cy popijali bia∏e lub ró˝owe wino, zajadajàc si´ lokalnymi
pysznoÊciami, my walczyliÊmy o przetrwanie” – relacjonu-
je na swoim fanpage’u wieliszewianka.W tej w´gierskiej po-
dró˝y towarzyszyli jej panowie – na rowerze supportowa∏ jà
manager Rafa∏ Baithke, a niezapomniane chwile przed bie-
giem, w jego trakcie i po nim uwiecznia∏ Darek Âlusarski.
Patrycji serdecznie gratulujemy i ˝yczymy powodzenia w jej
kolejnym wyzwaniu.Tym razem na poczàtku listopada zmie-
rzy si´ z biciem rekordu w biegu czterdziestooÊmiogodzin-
nym (!) na bie˝ni. Trzymamy kciuki! nn AS
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UUllttrraammaarraattoonn  PPoowwssttaaƒƒccaa  nnaa SSuuwwaallsszzcczzyyêênniiee
Bieg∏em, super bieg. A kiedy to? – na pew-
no si´ zapisz´. – takie zdania pada∏y z ust
biegaczy, którzy przebiegali przez punkt ̋ y-
wieniowy zorganizowany przez przedstawi-
cieli wieliszewskiego Ultramaratonu Po-
wstaƒca i babskà biegowà ekip´ „Wybiegaj
Siebie” podczas Ultra Haƒczy – biegu orga-
nizowanego przez partnera ultramaratonu
Fundacj´ Kierunek Ultra.

Panie z Referatu Informacji i Promocji
oraz Gospodarki Komunalnej karmi∏y, za-
grzewa∏y do walki i zach´ca∏y do udzia∏u
w wieliszewskim biegu, który odb´dzie si´ 1
sierpnia 2021 roku. Punkt zlokalizowany by∏
na terenie Starej Haƒczy i z niego do mety
uczestnicy 100 i 60 kilometrowej trasy mie-
li ju˝ zaledwie 10 kilometrów. Panie kibico-
wa∏y równie˝ ambasadorce Ultramaratonu
Powstaƒca, mieszkance Wieliszewa i ultra-
maratonce Patrycji Bereznowskiej, która
bieg∏a dystans 67 km i oczywiÊcie go wygra-
∏a. nn AS

Ania Szlendak wzi´∏a udzia∏ w Biegu 7
Dolin w ramach Tauron Festiwalu Bie-
gowego, który odby∏ si´ w pierwszy
weekend paêdziernika. Pobieg∏a
w pi´knym stylu, zdobywajàc pierwsze
miejsce w kategorii wiekowej i 3 miej-
sce w kategorii Masters w ramach Mi-
strzostw Polski w Ultramaratonie Gór-

skim na dystansie 100 km. Gratuluje-
my! Ania biega od 13 lat i ma za sobà
tysiàce wydeptanych kilometrów. Pro-
wadzi równie˝ treningi biegowe dla ko-
biet – wi´cej na ten temat mo˝na zna-
leêç na facebookowym profilu „Mam
wybiegane”.

nn SC
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NNaa ccoo  ddzziieeƒƒ  sskkrroommnnaa  uurrzz´́ddnniicczzkkaa  zz RReeffeerraattuu
IInnffoorrmmaaccjjii  ii PPrroommooccjjii  GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww,,  aa ppoo
ggooddzziinnaacchh  –– pprraawwddzziiwwyy  ssppoorrttoowwyy  zzwwiieerrzzaakk……  

Bieganie 
ma we krwi



gazetawwiieelliisszzeewwsskkaa nn 29 paêdziernika 2020 SPORT 15

fo
t.

fa
ce

bo
ok

 K
on

ra
d 

Bu
ra

ws
ki

SSkkrrzzeesszzeewwiiaanniinn
wwyykkrr´́cciiłł  ddwwaa  ssrreebbrraa
W po∏owie paêdziernika mieszkaniec Skrzeszewa Konrad Bu-
rawski reprezentujàcy dru˝yn´ Piast Szczecin zdoby∏ dwa
srebrne medale na Mistrzostwach Europy w kolarstwie to-
rowym m∏odzie˝owców i juniorów. Podczas imprezy, którà ro-
zegrano we w∏oskiej Fiorenzuoli, kolarz zdoby∏ drugie miej-
sce w dru˝ynie sprintu olimpijskiego juniorów oraz zosta∏
wicemistrzem Europy juniorów w sprincie indywidualnym.
Konradowi, beneficjentowi gminnego Programu Stypendial-
nego, gratulujemy sukcesów i trzymamy kciuki za kolejne.

nn AS

RRuusszzyyłłyy  zzaappiissyy
nnaa WWiieelliisszzeewwsskkii
CCrroossssiinngg
NNiieeppooddlleeggłłooÊÊccii,,
który odb´dzie si´ 

8 listopada 2020 roku w Wieliszewie. 
Mimo ˝e Gmina Wieliszew od 17 paêdziernika znalazła si´
w czerwonej strefie i wynika z tego wiele ograniczeƒ, to jest
jednak mo˝liwoÊç rozgrywania zawodów sportowych.
Organizatorzy zmniejszyli limit biegaczy i rowerzystów,
a podczas imprezy zachowane b´d´ wszystkie wytyczne
sanepidu i Êrodki bezpieczeƒstwa. 
Bieg uczci 102 rocznic´ odzyskania przez Polsk´
niepodległoÊci. 
Z a p i s y :  c z a s o m i e r z y k . p l

MMoorrzzaa  sszzuumm,,  ppttaakkóóww  ÊÊppiieeww,,  ppuussttaa
ppllaa˝̋aa……ttaakkaa  bbyy  bbyy∏∏aa,,  ggddyybbyy  nniiee  ffaakktt,,
˝̋ee ppoo sseezzoonniiee  nnaa ppllaa˝̋oowwaanniiee
rroozzppoocczzyynnaa  ssii´́  sseezzoonn  nnaa mmoorrssoowwaanniiee..  
Mi∏oÊnicy zimnych kàpieli nie chowajà strojów g∏´boko
do szafy, tylko trzymajà je pod r´kà, bo okazji do morso-
wania równie˝ w naszej okolicy jest sporo.

CCoo  ddaajjee  mmoorrssoowwaanniiee??
Sezon jesienny, szczególnie teraz w dobie koronawirusa, to
moment, w którym powinniÊmy zadbaç o odpornoÊç. Jed-
nym z naturalnych sposobów jest w∏aÊnie morsowanie. Re-
gularne wchodzenie do zimnej wody sprawia, ˝e hartujemy
nasze cia∏o.A to prowadzi do pozytywnych zmian zachodzà-
cych w organizmie, które wià˝à si´ z polepszeniem samo-
poczucia, adaptacjà organizmu do znacznych wahaƒ pogo-
dowych, uodpornieniem na choroby, polepszeniem funkcjo-
nowania poszczególnych uk∏adów fizjologicznych i narzàdów,
poprawà j´drnoÊci skóry.

JJaakk  rroozzppoocczzààçç  pprrzzyyggoodd´́  zz mmoorrssoowwaanniieemm??
Na poczàtku nale˝y prze∏amaç swój strach przed zimnem,
które jak si´ potem okazuje, jest tylko stanem umys∏u. Szu-
kamy grupy, która ju˝ morsuje, pakujemy w plecak buty
piankowe lub takie do chodzenia po kamieniach, szlafroczek,
r´cznik, herbat´ w termosie. Na siebie zak∏adamy czapk´,
r´kawiczki, kostium kàpielowy lub kàpielówki.

Tu˝ przed wejÊciem do wody trzeba si´ porzàdnie rozgrzaç.
Wa˝ne, ˝eby nasze pierwsze morsowanie rozpoczàç z do-
Êwiadczonymi osobami w tym temacie. One na pewno od-
powiednio pokierujà i poprowadzà nas przez kolejne eta-
py przed wejÊciem do wody.

Na poczàtku wchodzimy na minut´ lub dwie, po czym wy-
chodzimy z wody, robimy przebie˝ki, przysiady, pajacyki i po-
nownie wchodzimy do wody. Taki rytua∏ mo˝emy powtó-
rzyç 3–4 razy.W miar´ zdobycia doÊwiadczenia wyd∏u˝amy
sesje w wodzie.

Przeciwskazaniem do morsowania sà choroby serca
i uk∏adu krà˝enia, epilepsja. Przed rozpocz´ciem przygody
z za˝ywaniem zimnych kàpieli najlepiej skonsultowaç si´
ze swoim lekarzem.

GGddzziiee  mmoorrssoowwaaçç  ww ookkoolliiccyy??
W dobie koronawirusa wi´kszoÊç morsujàcych grup spoty-
ka si´ w mniejszym gronie, z zachowaniem dystansu spo-
∏ecznego i obowiàzujàcych obostrzeƒ. Grafik mo˝na spraw-
dziç na fanpage’u grup morsowych. Na wieliszewskiej pla-
˝y morsujà Morsy Legionowo (soboty o 10:00, niedziele
o 15:00, sekcje nocne o 21.30, warto Êledziç profil grupy
na facebooku @morsy legionowo), grupa Wybiegaj Siebie
(od 1 listopada w niedziele o 17.00, morsowanie z ogniskiem
dla ogrzania si´) 

W Niepor´cie przy molo w ka˝dà niedziele o 11:00 mo-
˝emy morsowaç z radzymiƒska grupà IceBear.

nn AS

Sezon na morsowanie
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