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Inwestujemy. Zmieniamy. Ulepszamy
W paêdziernikowym wydaniu „Gazety
Wieliszewskiej” chcemy zaprezentowaç Paƒstwu
najwa˝niejsze inwestycje, które rozpoczynajà si´
w Gminie Wieliszew. W tym miesiàcu zosta∏y
podpisane umowy, które stanowià spektrum
potrzeb mieszkaƒców, poniewa˝ dotyczà wielu
aspektów ˝ycia.
Rozpocz´∏y si´ prace przy Jeziorze
Wieliszewskim, dzi´ki nim powstanie Park Âwi´tojaƒski. Podpisana
zosta∏a umowa na realizacj´ kolejnego odcinka Êcie˝ki rowerowej od ronda w Poniatowie do ulicy Przedpe∏skiego – to jeszcze wi´ksza zach´ta
do korzystania z rowerów i przemierzania nimi Gminy Wieliszew. W tej
chwili trwajà prace na ulicy Zacisze
w Janówku Pierwszym, a na przebudow´ ulicy KoÊcielnej w Skrzeszewie
zosta∏a podpisana umowa.
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W mijajàcym miesiàcu zosta∏ og∏oszony przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przetarg na opracowanie
dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach
projektu „Prace na linii kolejowej
nr 28 Wieliszew – Zegrze”, czyli modernizacj´ linii kolejowej do Zegrza
Po∏udniowego. Uruchomienie po∏àczenia zaplanowano na drugà po∏ow´ 2022 r. Decyzja ta przybli˝a nas
do otwarcia wyczekiwanej stacji
„Wieliszew Centrum”.
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Wyniki wyborów 2019
do Sejmu i Senatu RP
WYNIKI WYBORÓW 2019 DO SEJMU RP
Komitet

Na zorganizowanej przez mundurowych kolejnej debacie spo∏ecznej, o bezpieczeƒstwie pieszych, programie „Dzielnicowy bli˝ej nas” i Krajowej Mapie Zagro˝eƒ Bezpieczeƒstwa
rozmawiali z policjantami mieszkaƒcy Gminy Wieliszew.
W Êrod´ 23 paêdziernika, o godz. 17 w Urz´dzie Gminy Wieliszew policjanci zorganizowali debat´ spo∏ecznà pn.: „Porozmawiajmy o bezpieczeƒstwie – mo˝esz mieç na nie
wp∏yw”. Do udzia∏u w przedsi´wzi´ciu zaproszono samorzàdowców, przedstawicieli instytucji wspó∏pracujàcych na co
dzieƒ z Policjà oraz oczywiÊcie mieszkaƒców Gminy. W debacie Policj´ reprezentowali: Zast´pca Komendant Komisariatu Policji w Wieliszewie asp. szt. Jacek Woêniak oraz
dzielnicowi wieliszewskiego komisariatu: asp.szt Tomasz Âwirydoƒ i m∏. asp. Janusz Bieliƒski. Obecni byli tak˝e nadkom.
Robert Dàbrowski Naczelnik Wydzia∏u Ruchu Drogowego
KPP w Legionowie oraz podkom. Justyna Stopiƒska – oficer prasowy legionowskiej komendy. Obecny by∏ równie˝
Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki oraz Przewodniczàcy Rady Gminy Wieliszew Marcin Fabisiak.
Podczas debaty poruszono trzy g∏ówne kwestie: bezpieczeƒstwa pieszych w ruchu drogowym, Krajowej Mapy Zagro˝eƒ Bezpieczeƒstwa oraz programu „Dzielnicowy bli˝ej
nas”. Omówiona zosta∏a praca dzielnicowych oraz analiza
zdarzeƒ kryminalnych. Uczestnikom debaty przypomniano
o aplikacji „Moja Komenda”, za poÊrednictwem której w bardzo szybki i ∏atwy sposób mogà pozyskaç informacje potrzebne im do kontaktu z dzielnicowym, jako policjantem tzw.
„pierwszego kontaktu”.
Po zakoƒczeniu cz´Êci prowadzonej przez policjantów, pomi´dzy uczestnikami debaty wywiàza∏y si´ dyskusje i pojawi∏y si´ pytania do prowadzàcych. Rozmawiano m.in. o pracy dzielnicowych i miejscach, w których dochodzi do naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz porzàdkowych
– g∏ównie miejsc, w których mieszkaƒcy zauwa˝ajà naruszenia prawa zwiàzane z piciem alkoholu wbrew przepisom oraz
palenia w piecach niedozwolonym paliwem. Poruszony zosta∏ równie˝ temat dzia∏aƒ profilaktycznych w placówkach
oÊwiatowych na terenie gminy.
Merytoryczne wnioski i uwagi uczestników spotkania
na temat bezpieczeƒstwa w gminie Wieliszew zosta∏y zapisane. B´dà analizowane i wdra˝ane podczas codziennej policyjnej s∏u˝by, aby dzia∏ania podejmowane przez policjantów zwi´ksza∏y poziom i poczucie bezpieczeƒstwa mieszkaƒców w Êrodowisku lokalnym.
n podkom. Justyna Stopiƒska

Liczba g∏osów

Procent g∏osów

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå

3 347

40,94%

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

2 489

30,44%

KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

1 063

13,00%

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

652

7,97%

KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOÂå I NIEPODLEGŁOÂå

472

5,77%

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZÑDOWCY

153

1,87%

Lista kandydatów, którzy otrzymali mandaty w okr´gu wyborczym nr 20 siedziba Warszawa
Nazwisko i imiona

Komitet

BŁASZCZAK Mariusz

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå

CHOROSI¡SKA Dominika Małgorzata

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå

CZERWI¡SKA Anita

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå

GAJEWSKA Kinga Magdalena

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

GRABIEC Jan Stanisław

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

LASEK Maciej Grzegorz

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

OLSZEWSKI Dariusz

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå

ROZENEK Andrzej Tadeusz

KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

SIPIERA Zdzisław Tadeusz

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå

UÂCI¡SKI Piotr Michał

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå

ZALEWSKI Paweł Ksawery

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

˚ELAZOWSKA Bo˝ena Jadwiga

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

WYNIKI WYBORÓW 2019 DO SENATU RP
Nazwisko i imiona

Komitet

HIBNER Jolanta Emilia

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY
KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

Liczba g∏osów

Procent g∏osów

4 410

55,06%

kondolencje

Najszczersze wyrazy
wspó∏czucia
z powodu Êmierci

DARIUSZA WARDALA
sk∏adajà

RODZINIE
Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki
Przewodniczàcy Rady Gminy Wieliszew Marcin Fabisiak
Radni Gminny Wieliszew
Pracownicy Urz´du Gminy Wieliszew oraz jednostek podleg∏ych

FREKWENCJA W WYBORACH 2019 R. W GMINIE WIELISZEW
Frekwencja w Gminie Wieliszew 71,03% • Liczba kart wa˝nych 8 266 • Liczba uprawnionych 11 638
FREKWENCJA W KOMISJACH OBWODOWYCH
Obwodowa komisja nr 1. Janówek Pierwszy, Krubin, Góra
Obwodowa komisja nr 2. Olszewnica Stara
Obwodowa komisja nr 3. Skrzeszew, Kałuszyn, Komornica,
Sikory, Podd´bie, Topolina, Olszewnica Nowa
Obwodowa komisja nr 4. Wieliszew

66,59 %
76,96%

Obwodowa komisja nr 5. Wieliszew

71,82%

Obwodowa komisja nr 6. Łajski

72,29%

72,13%
68,31%

Obwodowa komisja nr 7. Michałów-Reginów

72,46%

Obwodowa komisja nr 8. Szpital

43,31%
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EVENIO
przypomni Ci
o terminie
odbioru
odpadów
Nie wiesz kiedy wystawiaç odpady? Urzàd Gminy
Wieliszew zach´ca do zainstalowania w telefonie
darmowej aplikacji EVENIO, która
w odpowiednim czasie przypomni o terminie
odbioru odpadów.

Stacja Wieliszew Centrum
Jeszcze wielu mieszkaƒców Gminy
Wieliszew pami´ta kiedy na poczàtku
lat 90. mo˝na by∏o dojechaç pociàgiem
do Zegrza. Niestety zami∏owanie
Polaków do autobusów (ktoÊ kojarzy
jeszcze lini´ DJ Cars?), a zw∏aszcza
samochodów sprawi∏y, ˝e na jazd´
pociàgiem decydowali si´ nieliczni.
Kiedy finalnie pad∏a decyzja
o zamkni´ciu linii do Zegrza nieliczni
te˝ za nià zap∏akali.
Z czasem przy lawinowo rosnàcej liczbie samochodów, a co
za tym idzie rosnàcych korkach odkrywano rzecz oczywistà, ˝e pojazdy szynowe w korkach nie stojà. Dzi´ki zaanga˝owaniu szefostwa ZTM, w∏adz powiatu i gmin w Powiecie Legionowskim zagoÊci∏a Szybka Kolej Miejska, która
skróci∏a podró˝ do Warszawy i by∏a zdecydowanie bardziej
ekonomiczna i ekologiczna. Z czasem pociàg doje˝d˝a∏ nie
tylko do Legionowa, ale i do naszych stacji Micha∏ów-Reginów i Wieliszew. Stacja PKP Wieliszew, choç s∏ynna przez
swój epizod w serialu Stanis∏awa Barei „Zmiennicy”, to
z racji swojego peryferyjnego po∏o˝enia nie spe∏nia funkcji stacji obs∏ugujàcej najwi´kszà miejscowoÊç naszej gminy. Dlatego z takà nadziejà patrzono na kolejne pomys∏y
reaktywacji linii kolejowej do Zegrza, która przybli˝y∏aby pociàg do samego Wieliszewa i spowodowa∏a zwi´kszenie cz´stotliwoÊci kursowania pociàgów na tej linii. Kolejne wybory i kolejne obietnice – tak mog∏o wydawaç si´
nam, mieszkaƒcom, nie zawsze zdajàcym sobie spraw´, ˝e
zanim dojdzie do materializacji potrzebnej inwestycji potrzeba wielu rozmów, gwarancji finansowych zacnych sponsorów – jak w tym wypadku Unii Europejskiej.
O potrzebie przywrócenia ruchu kolejowego dla potrzeb
Gminy Wieliszew sygnalizowa∏em od poczàtku swojego
urz´dowania – mówi wójt Pawe∏ Kownacki – Pojawi∏y si´
dwie koncepcje, z których jedna to przebieg trasy dawnà
bocznicà do Wodociàgu Pó∏nocnego w Wieliszewie, druga
zaÊ to po∏àczenie do Zegrza P∏d. Przyznaj´, ˝e bardziej kuszàcy i rozpalajàcy emocje by∏ pomys∏ po∏àczenia kolejà

centrum Wieliszewa, ale musieliÊmy mierzyç zamiary pod∏ug si∏ i ostatecznie zwyci´˝y∏a ta druga koncepcja.
Jak przyznaje wójt – przy tym rozwiàzaniu promowa∏
wÊród decydentów z PKP PLK ide´ nowej stacji, która powsta∏aby przy rondzie w Zegrzu, skàd do urz´du gminy by∏oby zaledwie oko∏o 1000 metrów – W trakcie kolejnych spotkaƒ nad studium i konsultacji z PKP, idea ta znalaz∏a
wsparcie równie˝ starosty legionowskiego Roberta Wróbla
i wójta Gminy Niepor´t Macieja Mazura – podkreÊla. Dzia∏ania te przynios∏y efekt, bo w paêdzierniku tego roku PKP
PLK og∏osi∏y przetarg na remont trasy Wieliszew – Zegrze
z uwzgl´dnieniem nowej stacji. – Dzi´ki inwestycji po latach na nieczynnà lini´ wrócà pociàgi pasa˝erskie
a w przedmiocie zamówienia znajduje si´ kluczowa dla nas
kwestia – realizacja przystanku, którego nazwa najpewniej
b´dzie brzmia∏a Wieliszew Centrum – podsumowuje z satysfakcjà Pawe∏ Kownacki. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014–2020.
– Miejsce, w którym znajdzie si´ stacja jest dobrze skomunikowane, poniewa˝ znajduje si´ na styku dwóch gmin,
obok przystanku autobusowego. Do nowej stacji od strony Wieliszewa b´dzie prowadzi∏ oÊwietlony chodnik.
Choç mo˝e troch´ nieskromnie przypisuj´ sobie ide´ tego przystanku to po czasie okaza∏o si´, ˝e moi starsi koledzy opowiadali, ˝e pociàgi jadàce w czasach PRL do Zegrza zwalnia∏y w tym miejscu i oni wtedy wyskakiwali z pociàgu by mieç bli˝ej do domu. Teraz pociàg zatrzymywaç
si´ b´dzie tam legalnie i mieszkaƒcy spokojnie b´dà mogli pieszo bàdê autobusem pojechaç do Wieliszewa i innych
miejscowoÊci – powiedzia∏ Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏
Kownacki – Przed nami informacja o rozstrzygni´ciu przetargu, i oczekiwanie na rozpocz´cie prac.
Prace na odcinku Wieliszew – Zegrze obejmà wymian´
torów, budow´ sieci trakcyjnej i rozjazdów na 3,5-kilometrowym odcinku. Zamontowany b´dzie nowoczesny system
sterowania ruchem kolejowym. Przebudowany b´dzie przejazd kolejowo-drogowy na ul. Modliƒskiej. Po remoncie pociàgi pasa˝erskie pojadà z pr´dkoÊcià do 80 km/h. Realizacja zadania planowana jest w systemie „projektuj i buduj” na lata 2020–2022.
n
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Aplikacja EVENIO przeznaczona jest dla systemów Android (systemu wi´kszoÊci smartfonów i tabletów) oraz iOS (system obs∏ugujàcy urzàdzenia Apple, w tym iPhone i iPad).
Mo˝na jà pobraç ze strony Google Play lub AppStore. Korzystanie z aplikacji jest ca∏kowicie bezp∏atne. Po zainstalowaniu aplikacja poprosi nas o okreÊlenie naszej lokalizacji: miejscowoÊci, ulicy i numeru domu oraz o informacj´, czy mieszkamy w bloku czy w domku jednorodzinnym, po czym
Êciàgnie harmonogram odbioru Êmieci w naszym rejonie.Wa˝nym udogodnieniem jest mo˝liwoÊç ustawienia powiadomieƒ:
mo˝emy okreÊliç, z jakim wyprzedzeniem aplikacja ma nas
zaalarmowaç, ˝e zbli˝a si´ termin odbioru danego rodzaju
odpadów. Aplikacja EVENIO s∏u˝y równie˝ do komunikacji
pomi´dzy Urz´dem Gminy a mieszkaƒcami. Dzi´ki niej mo˝liwe b´dzie zg∏aszanie do Urz´du Gminy np. uszkodzonej drogi czy niedzia∏ajàcej latarni, a Urzàd b´dzie móg∏ poinformowaç mieszkaƒców np. o zebraniach so∏eckich czy zamkni´tej drodze.
EVENIO to nie tylko harmonogram odbioru odpadów, to
równie˝ zapowiedzi imprez kulturalnych i sportowych, a tak˝e og∏oszeƒ Urz´du Gminy Wieliszew.
Nie wszystko Ci´ interesuje? Masz mo˝liwoÊç wyboru tylko tych kategorii wydarzeƒ, z jakich chcesz otrzymywaç wiadomoÊci.

Dodatkowe zalety aplikacji EVENIO to:
• wygodne przypominanie w formie prostego komunikatu;
• elastyczne ustalenie terminu i godziny otrzymywania przypomnieƒ;
• pobranie i korzystanie z aplikacji jest dla u˝ytkownika bezp∏atne;
• aplikacja nie zawiera reklam.

Za pomocà aplikacji EVENIO mo˝esz zgłosiç:
• reklamacj´ nieodebranych odpadów;
• dzikie wysypisko odpadów;
• uszkodzony plac zabaw;
• awari´ oÊwietlenia;
• uszkodzenie nawierzchni;
• uszkodzenie bàdê brak znaku drogowego/latarni;
• inne.
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gazetaw

4 AKTUALNOÂCI INWESTYCYJNE

3 1 paêdziernika 2 0 1 9

ááá NOWA SYGNALIZACJA ÂWIETLNA

fot. Powiat Legionowski Katarzyna Leszczyƒska

ááá RUSZYŁA BUDOWA SZPITALA W LEGIONOWIE

n

Wykonawcà robót, wy∏onionym w post´powaniu przetargowym, jest konsorcjum, któremu przewodzi firma STRABAG
sp. z o.o. z Pruszkowa. Zgodnie z zawartà umowà konsorcjum
zrealizuje inwestycj´ za cen´ ponad 83 mln z∏ w ciàgu 27 miesi´cy od dnia wejÊcia na plac budowy, zaÊ ju˝ wzniesiony
gmach szpitala obejmie pi´cioletnià gwarancjà. Firma
STRABAG sp. z o.o. ma doÊwiadczenie w budowie placówek
medycznych, m.in. jest partnerem konsorcjum budujàcego
Szpital Po∏udniowy w Warszawie, wykonawcà Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz szpitala jednodniowego na warszawskiej Bia∏o∏´ce.
Podpisanie umowy na budow´ szpitala w Legionowie, który b´dzie filià Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie, to kolejny etap w realizacji tej wa˝nej
i wyczekiwanej przez mieszkaƒców inwestycji. Zgodnie z harmonogramem szpital przyjmie pierwszych pacjentów w drugim kwartale 2022 r. èród∏em finansowania inwestycji sà Êrodki resortu obrony narodowej. Ca∏kowity koszt przedsi´wzi´cia to ponad 160 mln z∏.
Szpital powstanie na dzia∏ce sàsiadujàcej z Wojskowà Specjalistycznà Przychodnià Lekarskà SPZOZ w Legionowie. Budynek b´dzie mia∏ pi´ç kondygnacji naziemnych i podziemny parking. Zadecydowano o powstaniu w nowym szpitalu nast´pujàcych klinik WIM: kardiologii z pracownià
interwencyjnego leczenia ostrych zespo∏ów wieƒcowych, okulistyki, chirurgii, ginekologii, intensywnej opieki medycznej
oraz centralnego bloku operacyjnego. W strukturze szpitala
zosta∏a zaplanowana izba przyj´ç z oÊmio∏ó˝kowym interdyscyplinarnym oddzia∏em obserwacyjnym, przeznaczonym dla
pacjentów z nag∏ymi zachorowaniami, którzy po pomoc zg∏aszaç si´ b´dà mogli przez ca∏à dob´. Powstanà tak˝e pracownie diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, w tym dedykowane szeroko rozumianej profilaktyce najcz´Êciej wyst´pujàcych
populacyjnie chorób nowotworowych. Zgodnie z najnowszymi
trendami, dotyczàcymi sposobu i warunków prowadzenia nowoczesnej, profesjonalnej opieki szpitalnej, a˝ 30% ∏ó˝ek szpitalnych b´dzie mia∏o charakter stanowisk terapii intensywnej.
Szpital zostanie wyposa˝ony nie tylko w nowoczesny sprz´t
i rozwiàzania budowlano-u˝ytkowe, ale tak˝e w wyszkolony personel, stosujàcy sprawdzone procedury medyczne, organizacyjne i zarzàdcze. B´dzie przygotowany do hospitalizacji 90
pacjentów, a zatrudnienie w nim znajdzie ok. 250 osób. n

Jak informowaliÊmy Paƒstwa we wrzeÊniowym wydaniu
Gazety Wieliszewskiej, rozpocz´∏y si´ prace na skrzy˝owaniu ulicy Modliƒskiej przy osiedlu TBS.
W trakcie prowadzenia robót budowlanych na tym skrzy˝owaniu obowiàzywaç b´dzie zmieniona czasowa organizacja ruchu za pomocà sterowania trójwylotowà sygnalizacjà Êwietlnà, jako ruchu wahad∏owego dla g∏ównych kierunków na drodze g∏ównej wraz z dojazdem w kierunku
do Urz´du Gminy Wieliszew.
W drugim etapie robót nastàpi czasowe zamkni´cie wjazdu i wyjazdu z drogi gminnej 2KDL ul. Modliƒskiej od strony Urz´du Gminy Wieliszew.Wjazd i wyjazd od strony urz´du zaplanowano Alejà SolidarnoÊci w kierunku wschodnim do ronda na drodze krajowej nr 61 oraz w kierunku
zachodnim do drogi powiatowej – ul. KoÊcielnej. Przewidywany termin zakoƒczenia robót i wprowadzenia sta∏ej
organizacji ruchu wraz z docelowà sygnalizacjà Êwietlnà

GMINNE INWESTYCJE
ááá CZY PLAC ZABAW MO˚E MIEå COÂ WSPÓLNEGO Z RECYKLINGIEM?
O potrzebie segregacji Êmieci pisaliÊmy niejednokrotnie
i bardzo cz´sto zadajà nam Paƒstwo pytania, co dalej dzieje si´ z posegregowanymi odpadami, jak sà wykorzystane.
W Micha∏owie-Reginowie mamy w∏aÊnie przyk∏ad tego, jak
mo˝e wyglàdaç „drugie ˝ycie” plastikowych nakr´tek.
W ramach modernizacji placów zabaw na terenie Gminy Wieliszew, w Micha∏owie-Reginowie, do u˝ytku naszych
najm∏odszych mieszkaƒców zosta∏y oddane nowe, wyjàtkowe urzàdzenia. B´dà to mi´dzy innymi: gniazdo bocianie,
wie˝e, przejÊcia, zje˝d˝alnie oraz edukacyjne zabawki.
Ten nowy, kolorowy, bezpieczny plac zabaw wykonany
z nakr´tek od butelek b´dzie obowiàzkowym punktem spacerów ka˝dego ma∏ego i troszk´ starszego mieszkaƒca Micha∏owa-Reginowa. Na opiekunów b´dà natomiast czekaç
wyremontowane ∏awki.
Modernizacja placu zabaw w Micha∏owie-Reginowie
wspó∏finansowana jest przy pomocy Êrodków z bud˝etu Wo-

jewództwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji So∏ectw MAZOWSZE 2019”. n

ááá PRZEBUDOWA ULICY ZACISZE W JANÓWKU PIERWSZYM
Ulica Zacisze w Janówku Pierwszym, do tej pory utwardzona, zostanie przebudowana na odcinku 110 mb. Umowa zosta∏a podpisana z wykonawcà 11 paêdziernika. Ju˝ nied∏ugo mieszkaƒcy
b´dà mogli korzystaç z nowej wygodnej drogi wy∏o˝onej kostkà
brukowà.
W ramach inwestycji przeprowadzone zostanà roboty rozbiórkowe istniejàcej nawierzchni jezdni wraz z wywozem i utylizacjà.
Nowa droga zostanie zbudowana z betonowej kostki brukowej bezfazowej.

opinia
PAN JÓZEF mieszkaniec
Budowa ulicy Zacisze, to długo wyczekiwana inwestycja.
Co prawda w pierwszym etapie zostanie zrealizowanych
około 100 metrów drogi, ale to i tak bardzo poprawi
jakoÊç jazdy mieszkaƒców. Szczególnie dobrym pomysłem
jest realizacja tej drogi przed zimà, bo padajàcy deszcz i topniejàcy Ênieg,
zawsze pogarszał jej stan. Licz´ razem z mieszkaƒcami, ˝e w kolejnych
latach, budowa zostanie zakoƒczona.

ááá ZAPARKUJESZ I POJEDZIESZ

– w Gminie Wieliszew b´dà realizowane
dwa projekty parkingowe
Ponad 120 miejsc parkingowych powstanie w ramach dwóch projektów „Redukcja emisji zanieczyszczeƒ w Gminie Wieliszew” poprzez budow´
parkingów „Parkuj i jedê” dla miejscowoÊci Wieliszew oraz Micha∏ów-Reginów.
Projekt inwestycji zak∏ada, ˝e w PKP Wieliszew
na kierowców, którzy zdecydujà si´ doje˝d˝aç komunikacjà publicznà do pracy, b´dzie czeka∏o 60 miejsc postojowych, natomiast na PKP Micha∏ów-Reginów b´dzie ich 64.
Planowany koszt inwestycji na Micha∏owie-Reginowie wyniesie 1 595 244,01 z∏, gdzie kwota dofinansowania to 1 271 275,21 z∏
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata
2014–2020. Natomiast realizacj´ parkingu na stacji PKP Wieliszew szacuje si´ na 1 400 000,00 z∏, z czego kwota dofinansowania to 418 423,86 z∏. Obie inwestycje planuje si´ wybudowaç
n
do koƒca 2020 r.

to nie póêniej ni˝ 31.12.2019 r. – jak zak∏ada zarzàdca tej
drogi wojewódzkiej.
Prosimy wszystkich uczestników ruchu o cierpliwoÊç
i wyrozumia∏oÊç, przeprowadzone prace sprawià, ˝e
n
w przysz∏oÊci b´dzie zdecydowanie bezpieczniej.

ááá KOÂCIELNA W SKRZESZEWIE ZOSTANIE PRZEBUDOWANA
W Êrod´, 23 paêdziernika Wójt Gminy Wieliszew podpisa∏ umow´ na rozbudow´ ulicy KoÊcielnej w miejscowoÊci Skrzeszew.
Ârodki w wysokoÊci 376 843,00 z∏ na t´ inwestycj´
uzyskane zosta∏y ze wsparcia finansowego z Funduszu Dróg Samorzàdowych. Jest to 70% ca∏kowitej
kwoty. Pozosta∏a cz´Êç b´dzie pochodzi∏a ze Êrodków
w∏asnych Gminy. W ramach dofinansowania przewidziano poszerzenie drogi z 5 do 5,5 m, po∏o˝enie nawierzchni i wybudowanie pobocza. Prace zostanà wykonane od ul. Dojazdowej na odcinku 459,20 mb
w kierunku Topoliny.
n

n
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ááá PARK ÂWI¢TOJA¡SKI W WIELISZEWIE! UMOWA Z WYKONAWCÑ ZOSTAŁA PODPISANA

5

Kolejny wielki sukces
Patrycji Bereznowskiej!

oraz liczne urzàdzenia rekreacyjne dostosowane do wieku u˝ytkowników.
Powstanie równie˝ boisko do siatkówki pla˝owej, altana z miejscem na grilla, stolik z ∏awami przy urzàdzeniach
fitness oraz ∏awy na odcinku ciàgu spacerowego.
Inwestycja realizowana jest ze Êrodków Gminy Wieliszew.
n
Koszt inwestycji: 1.188.140,33 z∏

ááá PRZEPUSTOZASTAWKA NA JEZIORZE WIELISZEWSKIM
Gmina Wieliszew, reaktywujàc w 2012 r., po latach zapaÊci, Gminnà Spó∏k´ Wodnà
Wieliszew, wiàza∏a z nià nadziej´ na rozwiàzanie problemów z gospodarkà wodà, licznymi kana∏ami melioracyjnymi oraz jeziorami. Lata
ci´˝kiej pracy przynios∏y
owoce przewy˝szajàce najÊmielsze plany.
Na poczàtku roku przeprowadzono badania geologiczne
gruntu i rozwa˝ono mo˝liwoÊç zablokowania odp∏ywu
wody z jeziora. Badania wypad∏y pomyÊlnie, co umo˝liwi∏o zaprojektowanie przepustozastawki, której celem
b´dzie pi´trzenie wód zbiornika. Po jej wykonaniu na Jeziorze Wieliszewskim trwa proces stabilizacji wody. Obecnie wodowskaz przy mostku
na skrzy˝owaniu ulic ¸àkowej i Âwi´tojaƒskiej wskaza∏
podniesienie si´ poziomu o 25 cm.

fot. Patrz´ Kadrami // Aneta Mikulska

11 paêdziernika przy Jeziorze Wieliszewskim zosta∏a podpisana umowa na pierwszy etap prac zwiàzanych z wykonaniem Parku Âwi´tojaƒskiego.
Prace realizowane sà wzd∏u˝ brzegów Jeziora Wieliszewskiego, mi´dzy jeziorem a ulicà Âwi´tojaƒskà. Na mierzàcej 6 hektarów przestrzeni publicznej powstanie miejsce
przeznaczone do ró˝nego rodzaju rekreacji mieszkaƒców.
Dla najm∏odszych znajdà si´ place zabaw i piaskownice

fot. Patrz´ Kadrami // Aneta Mikulska

Patrycja Bereznowska, mieszkanka naszej Gminy, po raz
kolejny potwierdzi∏a, ˝e nale˝y do grona najlepszych biegaczek ultramaratoƒskich globu. We francuskim Albi wywalczy∏a bràzowy medal na Mistrzostwach Âwiata w Biegu 24-godzinnym! Fantastycznie wypad∏ równie˝ polski
zespó∏ (Patrycja Bereznowska, Aleksandra Niwiƒska
i Ma∏gorzata Pazda-Pozorska), który zajà∏ 2. miejsce w klan
syfikacji dru˝ynowej.

ááá NOWA ÂCIE˚KA ROWEROWA

Gmina Wieliszew przekaza∏a ponad 135 tys. z∏ na ten cel,
natomiast Powiat Legionowski wspar∏ dzia∏ania dotacjà
w kwocie 15 tys. z∏.

opinia
KATARZYNA GREÂKIEWICZ
hydrolog
Wykonana przepustozastawka daje mo˝liwoÊç pi´trzenia
do 30 cm. Proces jest na bie˝àco monitorowany przez
in˝ynierów meliorantów i hydrologa. Ustalenie
optymalnego funkcjonowania urzàdzenia b´dzie mo˝liwe

po około 2 tygodniach stałej obserwacji zbiornika na całej
jego długoÊci. Celem podj´tego działania jest ratowanie
malowniczego jeziora przed zarastaniem i wygini´ciem
na skutek długotrwałej suszy. W przypadku długotrwałego
opadu deszczu zastosowane rozwiàzanie technologiczne
umo˝liwia natychmiastowy zrzut nadmiaru wody.

JUSTYNA CHOLEWA
Mieszkanka Wieliszewa
Jako rodowita mieszkanka Wieliszewa bardzo ciesz´ si´, ˝e
okolice jeziora tak si´ zmieniajà. Powstaje deptak

z prawdziwego zdarzenia! Z sentymentem natomiast
wspominam czasy, kiedy nad jeziorem pasły si´ stada
krów, koni, g´si. Prace nad jeziorem idà pełnà parà, co
cieszy oko. Miło b´dzie spacerowaç w tym miejscu.

n

11 paêdziernika, Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki podpisa∏ umow´ na Êcie˝k´ rowerowà od ronda w Poniatowie
do ulicy Przedpe∏skiego.
Ta inwestycja zostanie zrealizowana w ramach projektu „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych Êrodowisku form
transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych
na terenie gmin: Czosnów, Jab∏onna, Legionowo, ¸omianki,
Niepor´t, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew”.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejàcego
chodnika od ronda w Poniatowie do ulicy Przedpe∏skiego
w Wieliszewie na drog´ rowerowà z dopuszczeniem ruchu
pieszego wraz z przebudowà oÊwietlenia drogowego, która
obejmie demonta˝ istniejàcych punktów i zamontowanie
n
33 opraw oÊwietleniowych typu LED.

wieliszewska
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Nagrodzeni dyrektorzy

PS nr 1 Wieliszew

SP Skrzeszew

SP Janówek

n
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SP Olszewnica

PS nr 2 Wieliszew

PS Łajski

PS Janówek

SP Łajski

Dzieƒ Edukacji Narodowej
SP nr 1 Wieliszew

SP nr 2 Wieliszew

LO Komornica

Gminne obchody Dnia Edukacji
Narodowej odby∏y si´
w poniedzia∏ek, 14 paêdziernika
w Sali Koncertowej im. Krzysztofa
Klenczona w Wieliszewie.
W uroczystoÊci udzia∏ wzi´li
nauczyciele oraz dyrektorzy gminnych
i niepublicznych placówek, pracownicy
administracji i obs∏ugi, przedstawiciele
rady gminy i urz´du.
Podzi´kowania za trud w∏o˝ony w wychowanie i nauczanie m∏odego pokolenia oraz ˝yczenia i kwiaty stanowi∏y
nieod∏àczny element uroczystoÊci. Wójt Pawe∏ Kownacki
przyzna∏ nagrody jedenastu dyrektorom, wyró˝niajàc ich
za prac´ i zaanga˝owanie na rzecz dzieci i m∏odzie˝y. Nagrod´ Wójta Gminy Wieliszew z okazji Dnia Edukacji otrzymali:
• Anna Liberacka – Przedszkole Samorzàdowe nr 1 w Wieliszewie,
• Katarzyna Szymaƒska – Przedszkole Samorzàdowe nr 2
w Wieliszewie,
• Renata Grzybowska – Przedszkole Samorzàdowe w Janówku Pierwszym,
• Katarzyna Zbroch – Przedszkole Samorzàdowe w ¸ajskach,
• Marek Tarwacki – Szko∏a Podstawowa im. S. Moniuszki
w ¸ajskach,
• Magdalena Penkalska – Szko∏a Podstawowa nr 1 im. T.
KoÊciuszki w Wieliszewie,
• Miros∏aw Sieradzki – Szko∏a Podstawowa nr 2 im. Jana
Paw∏a II w Wieliszewie,
• Natalia Guzowska – Szko∏a Podstawowa im. K. Makuszyƒskiego w Skrzeszewie,

• Jolanta Wojdalska – Szko∏a Podstawowa im. B. Soko∏a
w Olszewnicy Starej,
• Katarzyna Zabijak – Szko∏a Podstawowa im. J. Wybickiego w Janówku Pierwszym,
• Krzysztof Roszak – Zespó∏ Szkó∏ w Wieliszewie.
Dyrektorzy uhonorowali swoich nauczycieli i pracowników. Ogó∏em w tym roku mieliÊmy nagrodzonych 164 pracowników placówek oÊwiatowych.
Po uroczystoÊciach wr´czania nagród wys∏uchaliÊmy recitalu w∏oskich przebojów w wykonaniu Wojciecha Bardowskiego i Magdaleny Tunkiewicz.
OÊwiatowa rzeczywistoÊç dla nauczycieli i pracowników
by∏a w tym roku niezwykle trudna. Kwietniowe strajki
sprawi∏y, ˝e kilkoro nauczycieli odesz∏o z zawodu, inni zmienili placówki. Mimo wszystko Gmina Wieliszew stara si´
wychodziç naprzeciw oczekiwaniom tej grupy zawodowej,
gdy˝ rosnàca liczba uczniów powoduje ogromne zapotrzebowanie na wykszta∏conà i Êwietnie wykwalifikowanà kadr´. Poprzez nagradzanie najlepszych pedagogów chcemy
zatrzymywaç ich w tym zawodzie. Dzi´ki nim wielu m∏odych ludzi poznaje siebie i swoje predyspozycje, odkrywa
talenty i pasje, znajduje motywacj´ do zmagania si´ ze s∏aboÊciami. Nauczyciele w tej nie∏atwej rzeczywistoÊci stajà si´ dla nich szansà na odnalezienie w∏aÊciwych wzorców, odkrywanie pi´knych stron Êwiata. MàdroÊç pracowników szkó∏ i przedszkoli stanowi wa˝ny punkt odniesienia
dla m∏odego pokolenia – sà oni przewodnikami po tajnikach wiedzy. Codziennie biorà odpowiedzialnoÊç za przysz∏oÊç swoich podopiecznych, a tym samym i za nas wszystkich.
Wszystkim nagrodzonym tego wieczoru serdecznie gratulujemy i ˝yczymy dalszych sukcesów w pi´knej i odpowiedzialnej pracy nad wychowaniem kolejnych pokoleƒ
dzieci i m∏odzie˝y w Gminie Wieliszew.
n

Jacek Banaszek, fot. Łukasz Krupiƒski
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fot. Mateusz Sierawski

Ocaliç od zapomnienia...
Spotkania z historià w tle

fot. Anita Siemiƒska

Razem
z seniorami
uczciliÊmy
ich Êwi´to!
W Êrod´, 9 paêdziernika br. w Sali
Koncertowej im. K. Klenczona odby∏
si´ wyjàtkowy koncert z okazji
Gminnego Dnia Seniora. Wydarzeniu
towarzyszy∏a równie˝ premiera ksià˝ki
Krzysztofa Klimaszewskiego „Ocaliç
od zapomnienia. Historia zatrzymana
w kadrze i na dokumencie”.
Dla wszystkich by∏ to niezapomniany wieczór. Rozpoczà∏ si´
powitaniem goÊci przez Wójta Gminy Wieliszew Paw∏a Kownackiego. Nast´pnie na scen´ zaproszony zosta∏ Krzysztof Klimaszewski, który opowiedzia∏, w jaki sposób powsta∏ album.
Autor z∏o˝y∏ serdeczne podzi´kowania mieszkaƒcom,
a w szczególnoÊci seniorom, bo to dzi´ki ich uprzejmoÊci mia∏
mo˝liwoÊç stworzyç t´ wyjàtkowà publikacj´. Przytoczy∏ dwie
wzruszajàce historie zwiàzane ze zdj´ciami znajdujàcymi si´
w ksià˝ce „Ocaliç od zapomnienia”. PodkreÊli∏ równie˝, ˝e
jej niezaprzeczalnà wartoÊcià jest to, ˝e zosta∏a oparta nie
na podaniach historycznych, ale na dokumentach oraz fotografiach mieszkaƒców naszej gminy.
Kolejnym punktem wieczoru by∏ wyst´p kwartetu
„Premiera”, który brawurowo wykona∏ takie przeboje, jak

„CzterdzieÊci lat min´∏o”, „Seksapil”, przeboje musicalowe, prze∏omu lat 20. i 30. oraz wiele innych.
Na zakoƒczenie przygotowano s∏odki pocz´stunek, mo˝na by∏o obejrzeç wystaw´ zdj´ç, a ka˝dy uczestnik Dnia
Seniora otrzyma∏ egzemplarz ksià˝ki wraz z podpisem autora.
n

W dniach 25–27 paêdziernika 2019 r. mieszkaƒcy Gminy
Wieliszew uczestniczyli w wycieczce do Golubia – Dobrzynia, Torunia i Ciechocinka.
Pod czujnym okiem pilotów oraz przewodników poznaliÊmy „kawa∏ek historii” osad krzy˝ackich, zamek w Golubiu – Dobrzyniu i Stare Miasto w Toruniu. Przewodnicy
przybli˝yli nam równie˝ sylwetk´ Miko∏aja Kopernika i jego wielkie odkrycia. Niewàtpliwym walorem edukacyjnym
wyjazdu by∏ seans w toruƒskim Planetarium oraz warsztaty z pieczenia piernika.
Teraz ju˝ wiemy, ile frajdy, ale i wyczucia smaku oraz
inwencji twórczej dostarcza produkcja toruƒskich s∏odkoÊci. Zabawny i ciekawy sposób przekazania informacji sprawi∏, ˝e pozostanà one na d∏ugo w naszej pami´ci. Wyjazd
by∏ wspania∏ym przyk∏adem tego, ˝e nic tak dobrze nie integruje naszej lokalnej spo∏ecznoÊci jak czynny wypoczynek i wspólne zdobywanie nowych, praktycznych umiej´tnoÊci w inspirujàcej atmosferze Êredniowiecznych zabytków owianych przyjaznym klimatem ciechociƒskich t´˝ni.
Wyjazd by∏ wspó∏finansowany ze Êrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020 oraz z bud˝etu Gminy Wieliszew.
Us∏uga zrealizowana w ramach poddzia∏ania 19.2.

fot. Tomasz Popiel

PODRÓ˚E KSZTAŁCÑ NASZYCH MIESZKA¡CÓW

„Wsparcie na wdra˝anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo∏ecznoÊç z wy∏àczeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania dzia∏alnoÊci gospodarczej” obj´tego PROW
na lata 2014–2020 na operacj´ pt. „Szerokie horyzonty”.
n Joanna Cegłowska, Ró˝a Zalewska
Unia Europejska

Po niezwykle udanym inauguracyjnym spotkaniu promujàcym
ksià˝k´ autorstwa Krzysztofa Klimaszewskiego pt. „Ocaliç
od zapomnienia – historia zatrzymana w kadrze i na dokumencie”, jakie odby∏o si´ podczas obchodów Dnia Seniora,
mia∏o miejsce kolejne. EntuzjaÊci i emisariusze lokalnej historii w licznej, ponad pi´çdziesi´cioosobowej grupie zgromadzili si´ w piàtek, 18 paêdziernika o godzinie 18.00 w goÊcinnych progach Wieliszewskiego OÊrodka Kultury z siedzibà w ¸ajskach. Tym razem wspólnie z autorem albumu
w sympatycznej atmosferze zg∏´biano kulisy powstania wyjàtkowej, historycznej mozaiki opisujàcej codziennoÊç naszych przodków w pierwszej po∏owie minionego wieku. Cz´Êç
muzycznà spotkania uÊwietni∏ swoim wyst´pem pan Wojciech Bardowski. Wyjàtkowo ciep∏y i rodzinny klimat tego
wieczoru, który z pewnoÊcià na d∏ugo pozostanie w pami´ci wszystkich jego uczestników, przeniós∏ si´ równie˝
na ostatnie spotkanie promujàce ksià˝k´ w wiejskim Domu
Kultury w Olszewnicy Starej.
W sobot´, 26 paêdziernika o godzinie 17.00 Danuta Wrzesiƒska, Radna Gminy Wieliszew, powita∏a serdecznie wszystkich zaproszonych goÊci, w tym autora publikacji Krzysztofa Klimaszewskiego, Wójta Gminy Wieliszew Paw∏a Kownackiego oraz ponad szeÊçdziesi´cioosobowà grup´ mieszkaƒców
i przyjació∏ goÊcinnej Olszewnicy Starej. Obecny by∏ równie˝ duet muzyczny: Magdalena Tunkiewicz – sopran i Wojciech Bardowski – baryton. Swoim talentem i wra˝liwoÊcià
zabrali uczestników spotkania w wyjàtkowà muzycznà podró˝ do s∏onecznej Italii, na urokliwe uliczki Pary˝a i do sàsiednich W´gier, by na koƒcu przypomnieç wszystkim nasze
polskie muzyczne korzenie, które w szczególny sposób podkreÊli∏y poszanowanie dla rodzimej tradycji i kultury tak bliskie nie tylko samym olszewniczanom, ale wszystkim
mieszkaƒcom Gminy Wieliszew. Sta∏ym elementem obu spotkaƒ by∏a wystawa kilkunastu fotografii b´dàcych cz´Êcià
powsta∏ej publikacji oraz pocz´stunek.
Projekt wspó∏finansowany z Êrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz
bud˝etu Gminy Wieliszew.
Us∏uga zrealizowana ramach poddzia∏ania 19.2 „Wsparcie
na wdra˝anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez spo∏ecznoÊç z wy∏àczeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania dzia∏alnoÊci
gospodarczej” obj´tego PROW na lata 2014-2020 na operacj´
pt. „Ocaliç od zapomnienia. Historia zatrzymana w kadrze
n Łukasz Ziemak
i na dokumencie”.

Unia Europejska
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SPEKTROMETR W GMINIE WIELISZEW
Gmina Wieliszew od kilku lat prowadzi dzia∏ania zmierzajàce do poprawy jakoÊci powietrza.
W latach 2016–2017 pozyska∏a z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Êrodki na wymian´ pieców dla gospodarstw domowych. Natomiast
od 2018 r. ze Êrodków w∏asnych udziela dotacji
na ich wymian´. Na terenie gminy zamontowane sà czujniki powietrza, a w przedszkolach
i szko∏ach filtry powietrza. Przeprowadzane sà
równie˝ kontrole majàce na celu sprawdzenie,
jakie materia∏y stosowane sà do ogrzewania budynków. Do przeprowadzania kontroli Wójt Gminy wyznaczy∏ pracowników urz´du. Kontrola palenisk prowadzona jest na podstawie obserwacji oraz informacji od mieszkaƒców, którzy
zg∏aszajà lokalizacj´ domów, z których wydobywa si´ ucià˝liwy dym.
W 2019 r. Gmina Wieliszew pozyska∏a Êrodki finansowe na realizacj´ zadania „Zakup narz´dzi oraz urzàdzeƒ do kontroli palenisk domowych w Gminie Wieliszew” ze Êrodków bud˝etu Województwa Mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” na zakup wilgotnoÊciomierza, sit nierdzewnych do przesiewania popio∏u oraz przenoÊnego spektrometru
fluorescencji rentgenowskiej wraz z dodatkowymi foliami analitycznymi oraz pojemniczkami
do próbek. Spektrometr b´dzie skonfigurowany pod kàtem analizy materia∏ów zawierajàcych
szkodliwe substancje, m.in. na obecnoÊç meta-

n
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li ci´˝kich w popiele. Urzàdzenie to stanowi skuteczne narz´dzie analizy chemicznej próbek popio∏u pobranych z palenisk domowych. W przypadku próbek popio∏u oznaczenie zawartoÊci
metali ci´˝kich pozwala na stwierdzenie, czy
w piecu spalano drewno malowane farbami
z pigmentami nieorganicznymi lub czy spalano
elementy artyku∏ów gospodarstwa domowego
(w tym cz´Êci elektroniczne i niektóre z tworzyw
sztucznych).
Urzàdzenie posiada równie˝ wilgotnoÊciomierz do drewna ze zintegrowanymi charakterystykami dla drewna. Dzi´ki niemu dla wi´kszoÊci europejskich gatunków drewna mo˝na
przeprowadziç pomiar wilgotnoÊci w %.
Pracownicy urz´du zostanà przeszkoleni
w obs∏udze i analizie uzyskanych w trakcie kontroli wyników.
n

Niezmiernie wa˝ny z punktu widzenia ochrony
powietrza jest jego sta∏y monitoring. Obecnie
na terenie Gminy Wieliszew zlokalizowanych
jest 11 sensorów jakoÊci powietrza. Pierwsze czujniki pojawi∏y si´ w grudniu 2017 r. na budynkach
Urz´du Gminy Wieliszew, Szkole Podstawowej
w Skrzeszewie oraz Szkole Podstawowej w ¸ajskach. Nast´pnie w lutym 2018 r. czujniki zosta∏y zainstalowane na budynkach szkó∏ w Janówku Pierwszym i Olszewnicy Starej. Urzàdzenia te
majà na celu bie˝àce monitorowanie zanieczyszczeƒ powietrza py∏ami PM2.5 i PM10 oraz sytuacji meteo.
W 2019 r. z inicjatywny Starostwa Powiatowego w Legionowie rozszerzono system monitorujàcy jakoÊç powietrza o dodatkowych 6 sensorów.
Zlokalizowane zosta∏y one w nast´pujàcych punktach: Stra˝nica OSP w Ka∏uszynie, Stra˝nica OSP
w Krubinie, Stra˝nica OSP w Skrzeszewie, Dom
Ogrodnika w Micha∏owie – Reginowie, OÊrodek

Kultury w ¸ajskach i Urzàd Gminy Wieliszew. Sensory te odczytujà takie parametry jak PM1, PM2.5,
PM10, temperatur´, ciÊnienie i wilgotnoÊç. Dane
z sensorów wysy∏ane sà na serwery, nast´pnie
po odpowiedniej agregacji danych i ich obliczeniu udost´pniane sà w ∏atwej w obs∏udze formie
pod adresem www.czystagmina.wieliszew.pl w zak∏adce czyste powietrze. Prezentowane dane pozwalajà na sprawdzenie aktualnej jakoÊci powietrza w konkretnej lokalizacji. Dzi´ki jasnej i czytelnej wizualizacji danych mieszkaƒcy mogà
w bezproblemowy sposób sprawdziç wszystkie interesujàce ich pomiary.
W przypadku podejrzenia, ˝e w jakimÊ gospodarstwie domowym spalane sà Êmieci nale˝y zawiadomiç Policj´ o podejrzeniu pope∏nienia wykroczenia polegajàcego na spalaniu odpadów.
Trzeba podaç miejsce i czas zdarzenia.
Na terenie gminy nie ma stra˝y gminnej
i do czynnoÊci kontrolnych upowa˝nieni sà
urz´dnicy zajmujàcy si´ ochronà Êrodowiska.
Urz´dnicy sà uprawnieni do wst´pu wraz z rzeczoznawcà i niezb´dnym sprz´tem na teren nieruchomoÊci. Mogà te˝ ˝àdaç pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywaç i przes∏uchiwaç osoby. Uniemo˝liwienie dzia∏ania urz´dnikom
uprawnionym do przeprowadzanie kontroli jest
przest´pstwem i na mocy art. 225 kodeksu karnego zagro˝one jest karà do trzech lat pozbawienia wolnoÊci. Trzeba jednak podkreÊliç, i˝ gmina nie wystawia mandatów karnych, poniewa˝
n
nie ma takich kompetencji.

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY èRÓDEŁ CIEPŁA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W GMINIE WIELISZEW
Przypominamy, ˝e zgodnie z uchwa∏à Gminy Rady Gminy Wieliszew nr XLVIII/457/2018
z 3 sierpnia 2018 Urzàd Gminy udziela dotacji celowej na wymian´ êród∏a ciep∏a.
Dotacja mo˝e byç przeznaczona na modernizacj´ systemu ogrzewania w budynkach
lub lokalach mieszkalnych i obejmuje:
1) wymian´ kot∏a zasilanego paliwem innym ni˝ gazowe na nowy kocio∏ zasilany
gazem lub biomasà;
2) wymian´ kot∏a zasilanego paliwem gazowym, który by∏ u˝ytkowany w tym budynku przed dniem 1 stycznia 2018 r.,

przez co najmniej 10 lat, na nowy kocio∏
na paliwo gazowe.
•••
• O dotacj´ mo˝na ubiegaç si´ tylko jeden
raz dla danej nieruchomoÊci.
• Dotacji nie podlegajà koszty zakupu
i monta˝u systemów grzewczych w nowo
wybudowanych obiektach.
• Dotacja nie obejmuje kosztów opracowa-

CZYSTE POWIETRZE – program rzàdowy
Resort Ârodowiska zach´ca mieszkaƒców Polski do dzia∏aƒ ograniczajàcych emisj´ szkodliwych dla zdrowia i Êrodowiska zanieczyszczeƒ powietrza. W ramach rzàdowego
programu Czyste Powietrze zosta∏ przygotowany program
priorytetowy Czyste Powietrze, dzi´ki któremu w∏aÊciciele domów jednorodzinnych mogà ubiegaç si´ o dofinansowanie na termomodernizacj´ budynków.
Program koncentruje si´ na termomodernizacji oraz efektywnym zarzàdzaniu energià w gospodarstwach domowych,
co pozwoli zmniejszyç iloÊç zu˝ywanej energii cieplnej i rzeczywiste oszcz´dnoÊci finansowe. Zyska na tym równie˝ stan
Êrodowiska naturalnego, dzi´ki ograniczeniu emisji py∏ów,
gazów cieplarnianych i innych substancji.

Czym jest program Czyste Powietrze?
Program Czyste Powietrze to kompleksowy plan dzia∏aƒ zaprojektowany w celu:
1. Poprawy efektywnoÊci energetycznej oraz zmniejszenia
emisji py∏ów i innych zanieczyszczeƒ do atmosfery z istniejàcych jednorodzinnych budynków mieszkalnych,

nia projektu instalacji i wykonania instalacji.
Dotacja przyznawana jest w formie zwrotu poniesionych i udokumentowanych wydatków, po zakoƒczeniu przedsi´wzi´cia.
Zasady dofinansowania okreÊlone w uchwale obowiàzujà do 31 grudnia 2020 r.
Wi´cej informacji pod numerem
tel.: 22 782-19-10

2. Unikni´cia emisji zanieczyszczeƒ powietrza, pochodzàcych z nowo budowanych jednorodzinnych budynków
mieszkalnych.
Program obejmuje dwa podstawowe sposoby realizacji tego celu:
1. Wymiana starych pieców i kot∏ów domowych na paliwo
sta∏e.
2. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych.

Dla kogo?
Program adresowany jest do:
1. osób fizycznych b´dàcych w∏aÊcicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodr´bnionà ksi´gà wieczystà,
2. osób posiadajàcych pozwolenie na rozpocz´cie budowy
budynku jednorodzinnego.

Dofinansowanie
Beneficjenci programu Czyste Powietrze mogà staraç si´
o dofinansowanie w nast´pujàcych formach:
1. Dotacji
2. Po˝yczki
3. Dotacji i po˝yczki.

Co obejmuje dofinansowanie?
W ramach programu Czyste Powietrze mo˝na uzyskaç dofinansowanie na szeÊç rodzajów inwestycji:

• zakup i monta˝ nowych êróde∏ ciep∏a spe∏niajàcych wymagania programu CZP;
• docieplenie przegród budynku;
• wymian´ stolarki okiennej i drzwiowej;
• wymian´ instalacji centralnego ogrzewania i ciep∏ej wody u˝ytkowej;
• instalacj´ odnawialnych êróde∏ energii (kolektorów s∏onecznych i instalacji fotowoltaicznej) – wy∏àcznie w formie po˝yczki (nie dotacji);
• monta˝ wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciep∏a.
Wymiana lub monta˝ indywidualnego êród∏a ciep∏a sà
mo˝liwe, gdy pod∏àczenie do sieci ciep∏owniczej na danym
obszarze nie jest mo˝liwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie.
Warunkiem monta˝u kot∏a na paliwo sta∏e, jest brak mo˝liwoÊci pod∏àczenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego pod∏àczenia do sieci dystrybucji gazu.

Gdzie mog´ znaleêç wniosek o dofinansowanie?
Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej znajduje si´ na internetowym Portalu Beneficjenta, nale˝àcym
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w∏aÊciwego dla lokalizacji budynku. Jest on
dost´pny po za∏o˝eniu profilu i zalogowaniu si´. Formularz
wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej mo˝na te˝
uzyskaç w siedzibie odpowiedniego WFOÂiGW.
n Wi´cej

informacji na: http://powietrze.mos.gov.pl
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SMOG – sami mo˝emy obroniç gmin´

Czyste powietrze powoli staj´ si´
dobrem luksusowym i o ile w sezonie
letnim nie zwracamy na nie uwagi, to
kiedy rozpoczyna si´ sezon grzewczy,
spacery stajà si´ nie przyjemnoÊcià, ale
sprawdzianem dla naszych p∏uc. Czy
zatem skazani jesteÊmy na utrat´
przywileju oddychania czystym
powietrzem, czy te˝ mo˝emy coÊ z tym
zrobiç? I czy walka na poziomie
w∏asnego domu niczym „efekt motyla”
b´dzie mia∏a wp∏yw nie tylko na nas,
ale na ca∏y Êwiat?
Wydaje si´ niemo˝liwe, ˝e dzia∏anie jednej osoby mo˝e coÊ
zmieniç. JeÊli jednak w ka˝dym gospodarstwie na terenie
gminy, w ka˝dym domu znajdzie si´ jedna osoba, która postanowi zadbaç o czyste powietrze, to czy w niemal 15 tys.
spo∏ecznoÊci mamy szans´ na powodzenie?
OczywiÊcie!

Co zatem musimy zrobiç? Jak przeciwdziałaç?
˚eby odpowiedzieç na te pytania, trzeba wiedzieç, czym jest
i skàd si´ bierze SMOG.
Smog to mieszanina pyłów, w tym pyłów zawieszonych
PM2,5 i PM10. Oznaczenia te mówià nam o wielkoÊci czàstek
w mikrometrach. 10 mikrometrów to wielkoÊç, której nie
dostrzega ludzkie oko, to mniej wi´cej jedna szósta gruboÊci
ludzkiego włosa. Choç pojedynczych „paprochów” tej
wielkoÊci nie jesteÊmy w stanie dostrzec, ich chmur´
zdecydowanie zauwa˝ymy. WłaÊnie te drobinki powodujà, ˝e
miasta i miasteczka osnute sà w okreÊlonych warunkach
meteorologicznych g´stà, nisko zawieszonà szarà mgłà.
Zresztà brak przejrzystoÊci powietrza nie jest najgorszà
konsekwencjà powstawania zjawiska smogu.

Wed∏ug badaƒ najwi´kszy problem stanowià instalacje
grzewcze, ogrzewajàce domy jednorodzinne i wielorodzinne kamienice. Spora cz´Êç z nich to tzw. kopciuchy, czyli kot∏y niskiej klasy. Ponadto cz´stà praktykà w polskich domach
jest nie tylko korzystanie z kiepskiej jakoÊci paliwa, ale równie˝ spalanie odpadów komunalnych w prywatnych piecach.

Jaki ma to wpływ na nasz organizm?
Smog poza fizycznym odczuciem braku mo˝liwoÊci oddychania, widocznà nisko zawieszonà chmurà, jest bardzo podst´pny. Poniewa˝ obiera nam zdrowie na raty, atakujàc mózg,
p∏uca, serce, skór´ oraz oczy. Uszkadza równie˝ nasz system
obronny uszkadzajàc uk∏ad odpornoÊciowy i w konsekwencji stajemy si´ bezbronni wobec wirusów oraz bakterii.

Co nie bez znaczenia, wpływa te˝ na nasze
samopoczucie, psychik´ oraz kondycj´.
Bo czy miło jest spacerowaç, duszàc si´?
No właÊnie…
Konsekwencje ponosimy ju˝ teraz. Szacuje si´, ˝e w tej chwili 2 mln osób cierpi na choroby przewlek∏e p∏uc, nie wiedzàc
o tym. SMOG jest szczególnie niebezpieczny dla osób chorujàcych na astm´ i przewlek∏à obturacyjnà chorob´ p∏uc
(POChP). Pogorszenie oddychania powodowane smogiem jest
zazwyczaj tak powa˝ne, ˝e potrzebna jest hospitalizacja.

Nie palisz? Smog „pali za Ciebie”
Prof. Ewa Czarnobilska, kierownik Centrum Alergologii Klinicznej i Ârodowiskowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, zwraca uwag´, ˝e d∏ugotrwa∏a ekspozycja na zanieczyszczenia w powietrzu zwi´ksza ryzyko zachorowania na raka.
Najcz´stszym nowotworem ∏àczonym ze smogiem jest rak p∏uc.
Wielokrotnie budzi zdziwienie fakt, ˝e osoby niepalàce papierosów zapadajà na t´ w∏aÊnie chorob´. To efekt wdychania drobinek zanieczyszczeƒ znajdujàcych si´ w powietrzu.*

Czy dziecko w łonie matki jest bezpieczne?
I tutaj równie˝ nie mamy dobrej informacji...
Smog przenika przez naczynia wprost do p∏odów. We krwi p´powinowej wykrywane sà wielopierÊcieniowe w´glowodory aromatyczne (WWA), które ∏àczà si´ z materia∏em genetycznym.
Wed∏ug badaƒ prowadzonych od 2000 r. przez Zak∏ad Epidemiologii z Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej
UJ CM z Krakowa i Uniwersytet w Nowym Jorku (Columbia
University New York), których celem by∏o okreÊlenie wp∏ywu
zanieczyszczeƒ powietrza na zdrowie noworodków i dzieci, smog
szkodzi, jeszcze zanim pojawimy si´ na Êwiecie. Z analiz wynika, ˝e smog odpowiada za ni˝szà mas´ urodzeniowà, mniejszy obwód g∏ówki, mniejszà d∏ugoÊç cia∏a. U dzieci pi´cioletnich obj´tych badaniami od czasu p∏odowego obserwowano
mniejszà obj´toÊç p∏uc. U tych samych dzieci naukowcy zaobserwowali te˝ gorsze wyniki zdolnoÊci poznawczych.*
Zatem skoro smog zabija na raty, to czy mamy szans´ si´
przed nim obroniç, czy skazywaç si´ na powolnà Êmierç?
Otó˝, nie.

Mamy narz´dzia oraz mo˝liwoÊci, dzi´ki którym
mo˝emy podjàç walk´ o nas i przyszłe
pokolenia.
Z ratunkiem dla naszego zdrowia przychodzi… przyroda!
Jednym z najprostszych i jednoczeÊnie naturalnym sposobem jest zainwestowanie w domowe roÊliny doniczkowe.
Niektóre z nich sà niemal stworzone do filtrowania powietrza i Êwietnie znoszà warunki mieszkaniowe. Sà to np.:
• w´˝ownica – oczyszcza powietrze w domu, co potwierdzi-

∏y badania, które zanotowa∏y zmniejszenie podra˝nienia
oczu u domowników, ∏agodniejsze objawy chorób dróg oddechowych, a tak˝e wi´kszà energi´ do dzia∏ania;
• paprotki – kiedyÊ sugerowano, ˝eby stawiaç je obok monitorów kineskopowych, by poch∏ania∏y ich promieniowanie. Obecnie okazujà si´ tak˝e walczyç ze smogiem, poniewa˝ emitujà du˝e iloÊci wilgoci i tlenu, poch∏aniajàc
toksyny z powietrza;
• palma bambusowa – to ma∏e, fantastycznie dzia∏ajàce laboratorium domowe! Zmniejszy w naszym pokoju iloÊç
tlenku w´gla, formaldehydu, benzenu, chlorofromu i innych toksycznych substancji znajdujàcych si´ w zanieczyszczonym powietrzu;
• bluszcz pospolity – eliminuje szkodliwe substancje z powietrza, tj.:
– Trichloroetylen (tusze do drukarek, farby, lakiery)
– Aldehyd mrówkowy/formaldehyd (torby papierowe, papier woskowany, r´czniki papierowe, panele Êcienne, cz´sto jest sk∏adnikiem kosmetyków, takich jak dezodoranty, lakiery do paznokci i do w∏osów)
– ksyleny (wyroby skórzane, dym tytoniowy, spaliny)
– benzen (plastiki, detergenty, pestycydy, dym tytoniowy,
kleje, woski).*

A co jeszcze mo˝emy zrobiç?
JeÊli nie b´dziemy spalaç w niekontrolowany sposób niskiej jakoÊci paliw oraz jeÊli nie do∏o˝ymy do tego poràbanych mebloÊcianek, p∏yt pilÊniowych, impregnowanych palet i futryn pomalowanych farbami olejnymi lub lakierami,
to ju˝ ul˝ymy sobie i sàsiadom.
Kolejnà alternatywà w walce ze smogiem sà pompy ciep∏a i panele s∏oneczne, które nie wytwarzajà ˝adnych szkodliwych zwiàzków do atmosfery. Ponadto mo˝na liczyç
na znaczne oszcz´dnoÊci i niezale˝noÊç energetycznà.
Mo˝na równie˝ przyczyniç si´ do redukcji emisji spalin do atmosfery i jednoczeÊnie zaoszcz´dziç pieniàdze na paliwie, jeÊli zdecydujemy si´ na komunikacj´ miejskà, a podczas sprzyjajàcej pogody przesiàdziemy si´ po prostu na rower!
Pami´tajmy te˝, ˝e zarówno gmina, jak i policja majà narz´dzia, dzi´ki którym mogà formalnie prowadziç kontrole
w terenie dotyczàce rodzaju opa∏u u˝ywanego do ogrzewania budynków. Pracownicy w trakcie czynnoÊci kontrolnych
zobowiàzani sà do okazania legitymacji s∏u˝bowej ze zdj´ciem oraz wa˝nego upowa˝nienia Wójta Gminy Wieliszew.
Przypominamy, ˝e od 1 lipca 2018 r. w piecach nie wolno
spalaç mu∏ów, flotokoncentratów w´glowych oraz ich mieszanek, w´gla brunatnego, w´gla kamiennego w postaci sypkiej oraz biomasy. Niedopuszczalne jest spalanie Êmieci.
W przypadku nieprzestrzegania przepisów uchwa∏y antysmogowej grozi kara grzywny do 5000 z∏ lub mandat
do 500 z∏ nak∏adany przez uprawnione organy.
Najwa˝niejsze jest to, ˝eby byç Êwiadomym zagro˝enia
i reagowaç na nie. Mamy wi´c szans´. Wystarczy tylko zaczàç. Od siebie.
n MP
* http://powietrze.mos.gov.pl
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WOLNE MIEJSCA W SEKCJACH OÂRODKA
KULTURY
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NiepodległoÊç na ludowo
– taƒce i pieÊni, r´kodzieło, tradycyjna
kuchnia i wspólna potaƒcówka!

30 wrzeÊnia wznowi∏y dzia∏alnoÊç sekcje prowadzone przez
OÊrodek Kultury w Wieliszewie – wÊród nich nowe zaj´cia
teatralne, taneczne, rytmika, nauka gry na perkusji i wiele
innych. Ka˝dy znajdzie coÊ dla siebie, wybierajàc z ponad 20
sekcji zainteresowaƒ skierowanych do dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych oraz dzia∏ajàcych zespo∏ów i grup artystycznych.
CzeÊç z nich odbywa swoje spotkania równie˝ w hali sportowej w Wieliszewie oraz w Sali Koncertowej im. Krzysztofa Klenczona.
Od wrzeÊnia br. obowiàzuje nowy regulamin zaj´ç i godziny pracy kasy (op∏aty i informacje dot. zaj´ç, sprzeda˝ biletów) w GCK w ¸ajskach: poniedzia∏ek 14-18, wtorek 1015, Êroda 18-21, czwartek 10-15 oraz jedna sobota w miesiàcu 9-15. Zapisy po uprzednim spotkaniu z instruktorem
i wype∏nieniu kwestionariusza osobowego. Wszelkie szczegó∏y znajdà Paƒstwo na stronie: www.ok.wieliszew.pl
Prezentujemy list´ sekcji, które dysponujà wolnymi miejscami.

GMINNE CENTRUM KULTURY W ŁAJSKACH
• Teatr grupa doros∏a (instruktor Walentyna Janiszewska,
zaj´cia grupowe doroÊli – piàtki 19.00–21.00)
• Perkusja (instruktor Piotr Ciemniewski, zaj´cia indywidualne – Êrody 15–19, czwartki 15.30–20.30)
• Rytmika (instruktor Bo˝ena Grunwald, zaj´cia grupowe
dzieci 3–5 lat i 5–7 lat – poniedzia∏ki i piàtki 16.30–17
oraz 17–18)
• Robotyka i elektronika (instruktor Bogus∏aw ˚muda, zaj´cia grupowe, dzieci i m∏odzie˝ od lat 8 – soboty 10.30–12
i 12–13.30)
• Zabawy z programowaniem i drukarkà 3D (instruktor Bogus∏aw ˚muda, zaj´cia grupowe, dzieci i m∏odzie˝ od 8 lat
– soboty 13.45–14.45)
• Fitness (instruktor Arleta CieÊlik / do koƒca roku zast´pstwo, zaj´cia grupowe doroÊli – wtorki, czwartki i piàtki
19.00–20.00, szczegó∏y i zapisy u instruktora
tel. 602 276 776)
• Zaj´cia prozdrowotne (instruktor Emilia Zieliƒska, zaj´cia grupowe doroÊli, poniedzia∏ki i Êrody 19–20, szczegó∏y
i zapisy u instruktora tel. 784 831 277)
• Happy Dance (instruktor Beata Dyrda, zaj´cia grupowe
doroÊli – wtorki i czwartki 20–21, szczegó∏y i zapisy u instruktora tel. 508 261 571)
• Techniki taƒca (instruktor Karina Warnel, zaj´cia grupowe, doroÊli – Êrody 18–19, szczegó∏y i zapisy u instruktora
tel. 512 257 201)
• J´zyk angielski Szko∏a ART PROJECT (grupy dzieci´ce
– szczegó∏y i zapisy tel. 22 774 45 82, 501 826 323)

SALA KONCERTOWA im. KRZYSZTOFA
KLENCZONA W WIELISZEWIE:
• Techniki taƒca (instruktor Karina Warnel, grupa poczàtkujàca, dzieci pow. 7 lat – wtorki i czwartki 17–18). Szczegó∏y i zapisy u instruktora tel. 512 257 201

HALA SPORTOWA W WIELISZEWIE:
• Balet (instruktor Ma∏gorzata Harmaciƒska, szczegó∏y
i zapisy tel. 510 757 126 – zaj´cia grupowe, dzieci 5–6 lat
wtorki 16.30–17.15, 4–5 lat czwartki 16.45–17.30, 6–9 lat
czwartki 17.30–18.15),
• Taniec klasyczny (instruktor Ma∏gorzata Harmaciƒska,
szczegó∏y i zapisy tel. 510 757 126, zaj´cia grupowe doroÊli – wtorki 17.30–18.30 i czwartki 20.15–21.15)
n OKW
Zapraszamy!

Po raz 19. w wigili´ Narodowego
Âwi´ta Niepodleg∏oÊci przypomnimy
o naszej kulturowej spuÊciênie,
prezentujàc taƒce i pieÊni ludowe
z poszczególnych regionów kraju.
Tegoroczna edycja Festiwalu PieÊni i Taƒców Polskich zapowiada si´ wyjàtkowo z uwagi na obchody 200. rocznicy
urodzin festiwalowego patrona – Stanis∏awa Moniuszki.
W niedziel´, 10 listopada o godz. 16.30 na parkiecie hali
sportowej w Wieliszewie zobaczymy przedstawicieli Polonii czeskiej – Zespó∏ PieÊni i Taƒca „Olza” z Czeskiego Cieszyna oraz gospodarzy – Zespó∏ Taƒca Ludowego „Promyki” z Wieliszewa. Wydarzenie wzbogacà stoiska z kuchnià
tradycyjnà i prezentacjà ludowego rzemios∏a, po∏àczone
z warsztatami r´kodzie∏a. Wieczór zakoƒczy I Niepodleg∏oÊciowa Potaƒcówka „Weselmy si´!”, do której zaprosi publik´ Kapela Niwiƒskich.
Tegoroczna edycja zbiega si´ z 200. rocznicà urodzin patrona Festiwalu i zosta∏a wpisana przez koordynatora obchodów Teatr Wielki – Oper´ Narodowà do oficjalnego programu wydarzeƒ Roku Stanis∏awa Moniuszki. Patronat honorowy nad wydarzeniem obj´∏a Fundacja im. Stanis∏awa
Moniuszki, za∏o˝ona przez potomków wielkiego kompozytora. Festiwal otworzy mazur z opery „Straszny Dwór”
w wykonaniu Zespo∏u Taƒca Ludowego „Promyki”, w choreografii Dariusza Skrzydlewskiego. Prowadzàcy konferansjerzy przypominaç b´dà najwa˝niejsze wàtki z ˝ycia kompozytora, a na ekranie wyÊwietlane b´dà m.in. fragmenty skomponowanych przez Moniuszk´ oper oraz motywy
charakterystyczne dla prezentowanych w poszczególnych
taƒcach regionów etnograficznych.
Reprezentacyjny Zespó∏ PieÊni i Taƒca „Olza” dzia∏a
przy Zarzàdzie G∏ównym Polskiego Zwiàzku Kulturalno-OÊwiatowego w Republice Czeskiej. Nazw´ przyjà∏
od rzeki granicznej Olzy i w∏aÊnie ze wzgl´du na miejsce
swojej dzia∏alnoÊci poza folklorem rodzimym prezentuje
równie˝ folklor czeski, morawski i s∏owacki, który przedstawi w ramach Festiwalu. Obecnie w szeregach „Olzy” taƒczy ponad 30 m∏odych mieszkaƒców Czeskiego Cieszyna
i okolic. Jak podkreÊla kierownik artystyczny zespo∏u Roman Kulhanek: – Folklor polski jest bardzo wa˝ny dla Polonii ˝yjàcej nie tylko na Kresach, ale równie˝ na Zaolziu,
bo piel´gnujàc tradycje naszych przodków, integrujemy

Promyki w Mazurze
ze Strasznego Dworu

Êrodowisko polonijne.
To kolejna polonijna grupa folklorystyczna goszczàca
w Wieliszewie. Obchody niepodleg∏oÊciowe wydajà si´ byç
idealnà okazjà do prezentacji tych elementów narodowej
to˝samoÊci, z których jesteÊmy niepodwa˝alnie i niepodzielnie dumni. JednoczeÊnie – z uwagi na historycznà wielokulturowoÊç polskich ziem, której echa przetrwa∏y w ludowych obyczajach, taƒcu, Êpiewie i mowie – rozwijajàcych
naszà wra˝liwoÊç i tolerancj´.
Stoiskom i warsztatom odbywajàcym si´ równolegle z potaƒcówkà (godz. 18.30–20.00) towarzyszyç b´dà drobne
punkty gastronomiczne serwujàce tradycyjne ludowe potrawy. WÊród twórców ludowych, którzy poprowadzà bezp∏atne warsztaty, goÊciç b´dziemy: Joann´ Szymaƒskà-Wajer z Wieliszewa (naczynia ceramiczne z motywami ludowymi), Ma∏gorzat´ Pep∏owskà z W´growa (tkactwo
dwuosnowowe, wycinanka z op∏atka), Wies∏aw´ Bogdaƒskà z Kadzid∏a (wycinanka kurpiowska, ozdoby Êwiàteczne). Wspó∏organizatorami tegorocznej edycji Festiwalu sà
Gmina Wieliszew, Samorzàd Województwa Mazowieckiego, Powiat Legionowski, a zadanie dofinansowano ze Êrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzàcych z Funduszu Promocji Kultury.
Wst´p wolny, zapraszamy!
n OKW

„PROMYKI” WE WRONKACH
W weekend 18–20 paêdziernika nasi taneczni reprezentanci brali udzia∏ w VI Ogólnopolskim Turnieju Taƒców Polskich „O Wielkopolski Bat”. W licznie obsadzonym konkursie (blisko 200 tancerzy z ca∏ej Polski) uda∏o im si´ osiàgnàç doskona∏e wyniki, w tym zajàç 1. i 2. miejsce w swoich
kategoriach.
W profesjonalnie przygotowanej do konkursu hali sportowej Szko∏y Podstawowej nr 3 we Wronkach nasze pary
rywalizowa∏y z reprezentantami niemal wszystkich krajowych oÊrodków tanecznych. Po raz kolejny wroniecki turniej okaza∏ si´ Êwietnie zorganizowany i jednoczeÊnie szcz´Êliwy sportowo dla podopiecznych Dariusza Skrzydlewskiego i Kamila Rzàcy – oto ich rezultaty:
– I miejsce w kat. IIIB Marcina Kaƒkowskiego i Zuzanny
Szmyt (para ta w swoim pierwszym roku rywalizacji
w kat. III awansowa∏a do jej najwy˝szej klasy A!)
– II miejsce w kat. VA Jakuba Rembelskiego i Julii Kowalik (przypomnijmy, ˝e kat. ta uchodzi za reprezentujàcà najwy˝szy poziom sportowy)
– IV miejsce Bartosza Bisialskiego i Julii Szmyt w kat. IVA
– V miejsce Wiktora Jakóbczaka i Agnieszki Kowalik w kat.
IVA
– VII miejsce Macieja Tobiasza i Jagody Rydelek w kat.
IIIB

– VIII miejsce Kamila Szymaƒskiego i Pauliny Barabasz
n OKW / Promyki
w kat. IVA.
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PRZED NAMI W KLENCZONIE

11

Sala Koncertowa im. K. Klenczona w Wieliszewie

piàtek 15 listopada, godz. 19, wst´p wolny

KINO OTWARTE I SPOTKANIE Z TWÓRCAMI

„CÓRKA TRENERA”
Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie i OÊrodek Kultury w Wieliszewie serdecznie zapraszajà na kolejnà ods∏on´ KINA OTWARTEGO w Wieliszewie! Obejrzymy razem uhonorowany licznymi nagrodami, m.in. Nagrodà PublicznoÊci podczas Forum Kina Europejskiego „Cinergia” w ¸odzi, film „Córka trenera” z Jackiem Braciakiem i Karolinà Bruchnickà w rolach

g∏ównych. Historia bliskiej relacji ojciec-córka i zmian, jakie nieuchronnie
nast´pujà, kiedy ukochane dziecko zaczyna dorastaç. Naszym goÊciem
po seansie b´dzie re˝yser i scenarzysta filmu ¸ukasz Grzegorzek, znany
widzom jako twórca intrygujàcego obrazu „Kamper”. Wst´p wolny!

piàtek 22 listopada, godz. 19, wst´p wolny

MNIEJ WI¢CEJ KINO • SEANSE FILMÓW NIEOCZYWISTYCH

„PRZEDSZKOLANKA”
Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki zaprasza na film „ Przedszkolanka” w re˝yserii: Sara Colangelo.
#kulturalnywieliszew

Refleksje
Czesława Mozila
Ponadgodzinny wyst´p Czes∏awa Mozila
zgromadzi∏ we wtorkowy wieczór
15 paêdziernika w Sali Koncertowej im.
Krzysztofa Klenczona oko∏o
100-osobowà publik´. W programie
„Muzyczny stand-up Czes∏awa Mozila”
artysta zaproponowa∏ nam mieszank´
trzech modnych scenicznych form:
stand-upu, monodramu i koncertu,
rozbawiajàc, wzruszajàc i sk∏aniajàc
do myÊlenia.
To by∏a doÊç przewrotna, s∏odko-gorzka, odwa˝na, ale jednoczeÊnie realistyczna opowieÊç o patriotyzmie, emigracji
i ojczyênie, a tak˝e o codziennym ˝yciu popularnego artysty. Zebrane przez twórc´ ˝yjàcego mi´dzy Danià a Polskà
doÊwiadczenia dajà Mozilowi du˝e mo˝liwoÊci porównawcze
i mandat do zabierania g∏osu nie tylko w wymiarze artystycznym, ale i publicystycznym. Jego obserwacje dotyczàce ˝ycia na emigracji, a nast´pnie powrotu do ojczyzny, zarówno
uderzajàcych ró˝nic, jak i podobieƒstw, przypomnia∏y nieco te zawarte w prozie i relacjach Janusza G∏owackiego. By∏
to wi´c wieczór wielowàtkowy, wielowymiarowy, wielokulturowy, a chwilowo abstrakcyjny – co dla twórczoÊci Czes∏an OKW
wa charakterystyczne.

czwartek 5 grudnia, godz. 19, czas trwania ok. 90 minut.
Bilety w cenie 45 z∏ dost´pne w GCK w ¸ajskach oraz serwisie internetowym ewejsciowki.pl

TEATR MAZOWIECKI, PREMIERA

„NIEBEZPIECZNA GRA”
Czy istniejà zbrodnia doskona∏a i zbrodniarz doskona∏y, dzia∏ajàcy z mistrzowskà precyzjà i bez b∏´du? Nie – odpowiada Richard Stockwell, autor „Niebezpiecznej gry”, nie – gdy˝ jesteÊmy tylko, a mo˝e a˝, ludêmi.
A ci ulegajà emocjom, dzia∏ajà pod wp∏ywem impulsu, miewajà gorsze
i lepsze dni, kochajà, nienawidzà, cierpià. Tak jak Rick i Jane, bohaterowie sztuki Stockwella, w których wciela si´ doskona∏y aktorski duet – Miros∏aw Zbrojewicz i Maria Seweryn.
Spektakl w re˝. Giovannego Castellanosa, przy wszystkich cechach do-

brego krymina∏u z morderstwem i zdradà w tle, oferuje jednak coÊ wi´cej ni˝ sprawnà, trzymajàcà w napi´ciu intryg´. To tak˝e historia o rolach, jakie w ˝yciu odgrywamy i o tym, jak ∏atwo mogà si´ one zmieniç,
a my z oprawcy nagle stajemy si´ ofiarà lub odwrotnie. To wreszcie sztuka o przypadku w ˝yciu, jego nieprzewidywalnoÊci i o pechu, który mo˝e zniweczyç nawet najbardziej idealny i misterny plan. Tak jak w historii Ricka i Jane, której zakoƒczenie z pewnoÊcià nas zaskoczy. Spektakl
powsta∏ we wspó∏pracy z Teatrem Muzycznym w Toruniu.

Gminne Centrum Kultury
ul. Moniuszki 2, ¸ajski
sobota 9 listopada, godz. 11–13, odp∏atnoÊç 20 z∏ osoba (zapisy osobiÊcie w biurze GCK w ¸ajskach)

PRZED NAMI W GCK W ŁAJSKACH

RODZINNE WARSZTATY TEATRALNE

HALLOWEEN
Zapraszamy dzieci od 5. roku ˝ycia i opiekunów do udzia∏u w rodzinnych warsztatach teatralnych organizowanych
w GCK w ¸ajskach, których motywem

przewodnim b´dzie Halloween.
Przed nami 2 godziny dobrej zabawy
i edukacji. Warsztaty poprowadzi instruktor teatralny Betina Dubiel. Zapisów

i op∏at nale˝y dokonywaç osobiÊcie
w GCK (ul. Moniuszki 2, ¸ajski) w godz.
otwarcia kasy. Liczba miejsc ograniczona do 20 osób!

sobota 16 listopada, przes∏uchania otwarte dla publicznoÊci (szczegó∏owy program wkrótce)

PRZES¸UCHANIA ELIMINACYJNE W GCK W ¸AJSKACH

V MI¢DZYNARODOWY KONKURS PIANISTYCZNY WROCLAVILE DLA PIANISTÓW AMATORÓW
Z dumà informujemy o przes∏uchaniach eliminacyjnych V Mi´dzynarodowego Konkursu Pianistycznego WroClavile dla Pianistów Amatorów,
które odb´dà si´ 16 listopada w Gminnym Centrum Kultury w ¸ajskach
(kolejne zaÊ we Erkelenz w Niemczech, Wroc∏awiu oraz w szwedzkiej sto-

licy Sztokholmie). Organizatorem Konkursu jest stowarzyszenie DolnoÊlàskie Towarzystwo Muzyczne – wroc∏awska organizacja po˝ytku publicznego, partnerem wieliszewskich przes∏uchaƒ jest OÊrodek Kultury
w Wieliszewie.

wieliszewska
gazetaw

12 E D U K A C J A

MAŁY MIÂ W ÂWIECIE WIELKIEJ
LITERATURY

n
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Skrzeszew

Skrzeszew

8 paêdziernika grupa Zuchów z Przedszkola Samorzàdowego nr 2 rozpocz´∏a projekt „Ma∏y MiÊ w Êwiecie wielkiej literatury”. Jego autorkà jest Aneta Konefa∏. G∏ównym celem
tego przedsi´wzi´cia jest rozwijanie czytelnictwa. Pierwszy
z modu∏ów, który realizujemy, to „Czytajàce przedszkole”.
Bohaterem naszego projektu jest miÊ, któremu wspólnie
nadaliÊmy imi´ Tupcio. Dzieci b´dà go zabiera∏y równie˝
do domu, by tam czytaç mu w∏asne bajki. Rekomendujemy
czytanie tekstów polskich poetów i pisarzy. MiÊ zostanie wyposa˝ony w dzienniczek, w którym rodzice wpiszà tytu∏ przeczytanego utworu, a dzieci wykonajà pamiàtkowy rysunek
lub odrysujà swojà ràczk´. Projekt zainaugurowa∏ Dyrektor
CUW, pan Jacek Banaszek, który odwiedzi∏ nasze przedszkole i przeczyta∏ dzieciom bajk´ o bocianie, który nie umia∏
jeÊç ˝ab. Pan Dyrektor nie tylko czyta∏. Na chwil´ sta∏ si´
jednym z nas w zabawie „Stary niedêwiedê mocno Êpi”. Dzi´kujemy bardzo za poÊwi´cony czas!
Zapraszamy rodziców Zuchów do odwiedzenia naszego
przedszkola i przeczytania dzieciom bajki.
n M.W.
Do zobaczenia!

MAGICZNA PODRÓ˚ – PI¢KNA NASZA
POLSKA CAŁA

3 paêdziernika 2019 r. przedszkolaki z grupy „Tygryski” oraz
„0” ze szko∏y w Olszewnicy Starej pojecha∏y na KONCERT
EDUKACYJNY pt. „Magiczna Podró˝ – Pi´kna Nasza Polska Ca∏a”. Prze˝y∏y pe∏nà niespodzianek i zaskakujàcych
przygód w´drówk´. Pozna∏y niezwyk∏e rzemios∏o ludowe, charakterystyczne taƒce, stroje, instrumenty, zwyczaje i tradycje. Odwiedzi∏y osiem barwnych i fascynujàcych miejsc: Mazowsze (Wilanów), Kurpie, Kaszuby, Wielkopolsk´ (Szamotu∏y), Âlàsk (Wilamowice i Rozbark), Spisz (Jurgów) oraz
Lubelszczyzn´ (Krzczonów). Ten Êwiat fascynowa∏ i jednoczeÊnie uczy∏ szacunku dla polskiej tradycji i kultury ludowej. Ka˝dy z odwiedzanych regionów dzieci poznawa∏y poprzez efektowne taƒce regionalne, a prezentowane przez
tancerzy kostiumy by∏y prawdziwymi arcydzie∏ami sztuki ludowej. Poszczególne sceny spektaklu ∏àczone by∏y animacjà
komputerowà, na której mo˝na by∏o zobaczyç charakterystyczne stroje regionalne wraz z ich haftami i zdobieniami.
Animacjom towarzyszy∏y te˝, w roli przewodnika, tematy muzyczne zaczerpni´te z twórczoÊci ludowej odwiedzanych regionów. Wykonawcami tej niecodziennej formy teatralnej
jest Balet i Orkiestra Paƒstwowego Zespo∏u Ludowego PieÊni i Taƒca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyƒskiego oraz
n Beata Trzaskoma
aktorzy.

Olszewnica Stara
Przedszkole
Samorzàdowe nr 2

Tadycyjnie w paêdzierniku odby∏y
si´ pasowania na uczniów
w placówkach edukacyjnych
w gminie Wieliszew.

Pasowanie na ucznia
Szkoła Podstawowa w Olszewnicy Starej

14 paêdziernika 2019 r. w Szkole Podstawowej w Olszewnicy Starej odby∏o si´ uroczyste pasowanie na ucznia szko∏y
podstawowej. Âwiadkami Êlubowania byli zaproszeni goÊcie:
Wójt Gminy Wieliszew pan Pawe∏ Kownacki, Dyrektor Centrum Us∏ug Wspólnych pan Jacek Banaszek, Radna Gminy
Wieliszew pani Danuta Wrzesiƒska, Dowódca 32. Wieliszewskiego Dywizjonu Rakietowego OP im. gen. dyw. Konstantego Orlicz-Dreszera pp∏k Grzegorz Konkel, So∏tys wsi Olszewnica Stara pani Anna Afek, Dyrektor szko∏y pani Jolanta Wojdalska, nauczyciele, uczniowie klas 1–3 oraz ich
rodzice. UroczystoÊç pasowania rozpocz´∏a si´ wystàpieniem
pani dyrektor, która powita∏a wszystkich zebranych goÊci
i podkreÊli∏a, ˝e pierwszoklasiÊci po akcie Êlubowania zostanà ju˝ oficjalnie przyj´ci do spo∏ecznoÊci Szko∏y Podstawowej im. Bronis∏awa Soko∏a w Olszewnicy Starej. Uczniowie
klas 1 z du˝ym zaanga˝owaniem prezentowali dotychczas zdobytà wiedz´, recytujàc wiersze oraz Êpiewajàc piosenki.
Po cz´Êci artystycznej z∏o˝yli Êlubowanie. Nast´pnie otrzymali legitymacje, dyplomy oraz upominki od Pana Wójta i rodziców. Na zakoƒczenie uroczystoÊci pow´drowali do swojej
sali, gdzie czeka∏ na nich s∏odki pocz´stunek przygotowany
przez rodziców. Pierwszakom ˝yczymy, by czuli si´ w szkole
dobrze i uczyli si´ pilnie ku radoÊci nauczycieli i rodziców.
n Iwona Wrzesiƒska

Przedszkole Samorzàdowe nr 2
16 paêdziernika w Przedszkolu Samorzàdowym nr 2 odby∏o
sie uroczyste pasowanie na przedszkolaka. Bohaterami spotkania, podczas którego do spo∏ecznoÊci przedszkolnej zosta∏o w∏àczonych 16 dzieci, byli najm∏odsi wychowankowie. UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ wyst´pem. Dzieci zaprezentowa∏y wiersze, piosenki i taƒce, których od poczàtku roku uczy∏y si´

pod kierunkiem paƒ. Maluchy wykaza∏y si´ nie tylko swoimi
umiej´tnoÊciami, ale tak˝e wielkà odwagà. Punktem kulminacyjnym by∏o pasowanie. Pani Dyrektor Katarzyna Szymaƒska czarodziejskà kredkà uroczyÊcie pasowa∏a ka˝de dziecko. Po zakoƒczeniu cz´Êci oficjalnej dzieci uda∏y si´ na s∏odki pocz´stunek, który przygotowali rodzice. Serdecznie
n M. W.
witamy Zuchy w naszym gronie!

Przedszkole w Skrzeszewie
W dniu 25 paêdziernika najm∏odsze dzieci obchodzi∏y swojà pierwszà wa˝nà uroczystoÊç „Ju˝ jestem przedszkolakiem”
– czyli przyj´cie Maluszków do grona prawdziwych przedszkolaków. Aby u∏atwiç najm∏odszym to zadanie starsze grupy wraz ze swoimi paniami, przygotowa∏y krótki wyst´p artystyczny.Tuptusie i Poszukiwacze (nasi najm∏odsi podopieczni) nie szcz´dzili braw starszym kolegom i kole˝ankom.
Na koniec Maluszki równie˝ zaprezentowa∏y swoje umiej´tnoÊci i zaÊpiewa∏y weso∏e piosenki. Po cz´Êci artystycznej
nasz honorowy goÊç – pani dyrektor Natalia Guzowska, pochwali∏a wszystkie dzieci za trud w∏o˝ony w przygotowanie
wspania∏ego wyst´pu i wr´czy∏a dyplomy naszym Nowym
Prawdziwym Przedszkolakom. Po tak wspania∏ych wyst´pach
przyszed∏ czas na ma∏y pocz´stunek przygotowany przez mamy z naszych grup – serdecznie dzi´kujemy! Babeczki by∏y
pyszne.
I choç ca∏a impreza odbywa∏a sie bez udzia∏u rodziców, to
i tak nie brakowa∏o emocji i pozytywnej energii. Po wszystkim ka˝da grupa radoÊnie powróci∏a do swoich obowiàzków,
a nasi podopieczni do zabawy nowymi klockami – prezentami od Rady Rodziców.
Kochane Maluszki! ˚yczymy Wam aby droga edukacyjna,
na którà w∏aÊnie wkroczyliÊcie by∏a udanà przygodà, zapewniajàcà màdre poznanie Êwiata i rozwijanie waszych licznych
n Paulina Wołonsewicz,, Iwona Goł´biowska
talentów.

zaproszenie
Dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyƒskiego w Skrzeszewie
zaprasza na

111. ROCZNIC¢ ISTNIENIA SZKO¸Y PODSTAWOWEJ
im. Kornela Makuszyƒskiego w Skrzeszewie,
które odb´dzie si´ 8 listopada 2019
Plan uroczystoÊci:

godz. 8.00 – Msza Âwi´ta w KoÊciele pw. Êw. Jana Marii Vianneya w Skrzeszewie,
godz. 11.11 – uroczysty apel w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyƒskiego,
podczas którego zostanie umieszczona pamiàtkowa tabliczka oraz zakopana kapsu∏a
czasu, przy zasadzonym z tej okazji d´bie Kornelu.

wieliszewska
gazetaw

n

MIESZKA¡CY

3 1 paêdziernika 2 0 1 9
praca Beaty Gołaszewskiej
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Praca Uli Zaborowskiej

Praca Beaty
Borysławskiej

Praca Uli Zaborowskiej

Praca
Ewy Waliszkiewicz

Czaro-dziejki z Krubina
Jest piàtek, chwil´ po godzinie
dziewi´tnastej, kiedy zjawiam si´
w Êwietlicy w budynku Centrum
Kulturalno-Sportowego w Krubinie. Bo
mam mieç tam spotkanie z kobietami.
Kobietami ze Stowarzyszenia Nasz
Krubin. Czy doda∏am, ˝e
z wyjàtkowymi? Bo dok∏adnie takie sà!

Jadàc na to spotkanie, nie wiedzia∏am czego si´ spodziewaç.
Wiedzia∏am tylko tyle, ˝e spotykajà si´ co piàtek i tworzà.
Przyznam, ˝e nie mia∏am poj´cia co, ani dla kogo. Ile zjawia si´ na spotkanie oraz co najwa˝niejsze – jak przyjmà
mojà obecnoÊç. Bo przecie˝ si´ nie znamy…
Wita mnie Ula Zaborowska, po chwili orientuj´ si´, ˝e to
ich liderka. Dzisiaj zadanie jest proste. Trzeba pomalowaç
bombki ze styropianu zabezpieczajàcà farbà. Siadam wi´c
i obserwuje. W kilka chwil zjawia si´ osiem kobiet. W ró˝nym wieku, z ró˝nym temperamentem. I jak w dobrze naoliwionej maszynie, ka˝da zaczyna braç si´ do pracy. Sà niezwykle sprawne, szybkie. Mam wra˝enie, ˝e praca wykonuje si´ sama, to jakby tylko dodatek do tych spotkaƒ.
Jest gwarno i niezwykle weso∏o. Czuj´, ˝e moja obecnoÊç
kompletnie im nie przeszkadza. Tak ˝yczliwe mnie przyj´∏y, ˝e w zasadzie czuj´ si´ jak swoja. W zwiàzku z tym zaczynamy rozmow´.

Od kiedy si´ spotykacie? Kto wymyÊlił takà
form´ spotkaƒ?
Ula: Ja mam wra˝enie, ˝e to samo si´ wymyÊli∏o. Tak w sumie to ja si´ chcia∏am nauczyç robiç gobeliny. I tak si´ sta∏o, ˝e spotykamy si´ od tego czasu, a to ju˝ b´dzie ponad
trzy lata. Zasada naszych spotkaƒ opiera si´ na tym, ˝e ka˝da uczy pozosta∏e. Ja np. jestem florystykà i g∏ównie ze swojej strony tego uczy∏am kole˝anki, kiedyÊ by∏am wicemistrzy-

nià Polski w uk∏adaniu kwiatów, teraz mamy tutaj same mistrzynie! Ela robi Êwietne gobeliny. Beata S. to super-krawcowa, Ewa robi patchworki i hafty, Marta jest królowà wypieków, Karolina wyspecjalizowa∏a si´ w filcowaniu. Beta
G. jest mistrzem decoupage. Dzi´ki niej odnowi∏yÊmy doniczki, s∏oiki, robimy obrazki i ozdoby Êwiàteczne, a ja dodatkowo nauczy∏am tej techniki dzieci ze Êwietlicy. Ale tak
naprawd´ to wi´kszoÊç z nas ju˝ potrafi wszystko to, co kole˝anki! Lepiej lub gorzej, to niewa˝ne. I tak spotykamy si´
od ponad trzech lat, oczywiÊcie z przerwà na wakacje, bo
wtedy, krótko mówiàc – siedzimy w ogródkach.
Dalej dowiaduje si´, ˝e zasada spotkaƒ jest taka, ˝e Panie ze Stowarzyszenia Nasz Krubin znajdujà temat, og∏aszajà go mi´dzy sobà, i osoby zainteresowanie rozszerzaniem
swoich umiej´tnoÊci przychodzà na piàtkowe spotkanie.

Co dzieje si´ na takich spotkaniach, i jakie
umiej´tnoÊci zdobyły mieszkanki Krubina?
Lista warsztatów jest naprawd´ d∏uga i imponujàca. Wspomniany wczeÊniej decoupage, zaj´cia z florystyki, szycie, renowacja mebli. Panie wykonujà bi˝uteri´, patchworki, szyde∏kujà, haftujà, tkajà gobeliny oraz filcujà. Na Êwi´ta wykonujà bombki, pisanki, stroiki, palmy wielkanocne oraz
wieƒce. Ukoƒczy∏y równie˝ kurs szycia lalek. Dodatkowo
na s∏ynny ju˝ Obiad Patriotyczny w Krubinie, przygotowujà wyszukane potrawy, choç jak podkreÊlajà, zdecydowanie
bardziej interesuje je r´kodzie∏o ni˝ stanie przy kuchni.
Z pomocà przy warsztatach przychodzi technologia, poniewa˝ wiedz´ czerpià te˝ z filmów zamieszczanych na kanale
YT. To w∏aÊnie dzi´ki temu zrobi∏y coÊ najdziwniejszego,
a mianowicie dywaniki z podkoszulek. Zapraszajà równie˝
na swoje spotkania ciekawe osoby, które uczà je nowych umiej´tnoÊci. Warto te˝ podkreÊliç, ˝e do Êwietlicy mo˝e przyjÊç
ka˝dy – nie ma zapisów, ani innych ograniczeƒ, a wiedza mi´dzy paniami jest przekazywana ca∏kowicie za darmo.
Te spotkania majà równie˝ innà wartoÊç.To wsparcie, przyjaêƒ. To siatka wzajemnej pomocy. To cierpliwoÊç. To ucze-

nie si´ wspó∏pracy. To po prostu mile sp´dzony czas i odskocznia od codziennych trosk.

A co na to Wasze rodziny, ˝e co piàtek
znikacie z domów?
– Absolutnie nas wspierajà. Wi´kszoÊç z nas ma ju˝ dzieci
odchowane. Czasem zabieramy wnuki, przychodzà m´˝owie.
Jest te˝ pomys∏ na spotkania przy bilardzie dla Panów w sali obok. W tamtym roku robiliÊmy bombki, w zasadzie rodzinnie – mówi Beata.
– Te nasze spotkania, to sama przyjemnoÊç przebywania
ze sobà, poÊmiejemy si´, pogadamy- mówi Ela
– A czasem to przychodzimy i nic nie robimy, pijemy herbat´ zielonà, rozmawiamy o problemach no i o… dietach,
to jest nasz temat dy˝urny (Êmiech) – Ewa
Nawet nie wiem, kiedy min´∏y te dwie godziny.W tym czasie zosta∏o zabezpieczonych i przygotowanych 200 styropianowych bombek, du˝a cz´Êç z nich b´dzie rozdana mieszkaƒcom, aby sami je udekorowali na wspólnà, wiejskà choink´. B´dà równie˝ ozdabiane przez Panie ze Stowarzyszenia
Nasz Krubin, i stanà si´ pi´knymi upominkami na Êwi´ta.
Dodatkowo w czasie pracy zosta∏ ustalony harmonogram robienia wiàzanek na Wszystkich Âwi´tych, pad∏a idea o kolejnym „Uwolnieniu Szaf” oraz wst´pnie ustalono, co trzeba przygotowaç na Obiad Patriotyczny 11 listopada.
To wspania∏y pomys∏, ta integracja, ta ch´ç bycia razem.
To w czasach zamkni´cia w domu, „kole˝eƒstwa” na poziomie komunikatorów na mediach spo∏ecznoÊciowych, Êwie˝y powiew. MyÊl´, ˝e wzorem Paƒ z Krubina w ca∏ej Naszej
Gminie powinny si´ odbywaç takie spotkania.
˚eby byç razem.
˚eby wspó∏istnieç.
˚eby zadbaç o swoje zdrowie, bo jeÊli „Êmiech to zdrowie” to w ten w∏aÊnie piàtek wszelkie dolegliwoÊci mi przesz∏y.
PS. Ja tam jeszcze wróc´;)
n Magdalena Pietrzak
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ExLibris

Literacki paêdziernik
Paêdziernik przyniós∏ ze sobà prawdziwe bogactwo literackich nagród i wyró˝nieƒ. Tradycyjnie, na poczàtku miesiàca, przyznano Nagrod´ Literackà Nike – wyró˝nienie otrzyma∏ Mariusz Szczygie∏. Po dwuletniej przerwie powróci∏a tak˝e Literacka Nagroda Nobla. Werdykt Komisji Noblowskiej
okaza∏ si´ byç wielkà niespodziankà – nagrod´ za rok 2018
otrzyma∏a polska pisarka Olga Tokarczuk. Za rok 2019 uhonorowano austriackiego pisarza Petera Handke. Przyznano
tak˝e GórnoÊlàskà Nagrod´ Literackà „Juliusz” za najlepszà biografi´. Trafi∏a ona do pisarza Aleksandra Kaczorowskiego.
6 paêdziernika przyznano Nagrod´ Literackà Nike za najlepszà ksià˝k´ ubieg∏ego roku. W tym roku uhonorowany zosta∏ Mariusz Szczygie∏ za ksià˝k´ „Nie ma”, a przewodniczàcy jury Marek Zalewski, podczas uroczystej gali wr´czenia
nagrody w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, okreÊli∏
dzie∏o pisarza jako „reporta˝ egzystencjonalny”. „Nie ma” jest
zbiorem opowieÊci reporterskich o ludziach, którzy musieli
uporaç si´ z ró˝nego rodzaju pustkà w ˝yciu. Bohaterami historii sà m.in. albaƒski malarz, polskie siostry bliêniaczki, ukraiƒski ˝o∏nierz, czeska poetka i izraelska pisarka. To kolejne
wyró˝nienie dla autora, który w 2009 roku otrzyma∏ Europejskà Nagrod´ Literackà. Mariusz Szczygie∏ urodzi∏ si´ w 1966
roku, jest pisarzem, dziennikarzem, reporta˝ystà, absolwentem Wydzia∏u Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Majàc 16 lat zosta∏ wspó∏pracownikiem
harcerskiego czasopisma „Na Prze∏aj”. Jednym z jego ulubionych tematów jest historia i kultura Czech. Jego ksià˝ka „Gottland” zosta∏a w Czechach bestsellerem, a „Wiener Zeitung”
okreÊli∏ jà jako „wielkà literatur´ pod p∏aszczem reporta˝u”,
natomiast recenzent „Le Figaro” stwierdzi∏: „To nie jest ksià˝ka, to klejnot”. Uniwersytet w Lille we Francji uhonorowa∏
w 2009 roku „Gottland” nagrodà dla najlepszej ksià˝ki przet∏umaczonej na j´zyk francuski.
10 paêdziernika polska pisarka Olga Tokarczuk zosta∏a laureatkà literackiego Nobla za rok 2018. Jest to piàty literacki
Nobel dla Polski, a tak˝e pierwszy literacki Nobel dla Polski
od 23 lat, gdy w 1996 roku nagrod´ otrzyma∏a Wis∏awa Szymborska. Jak poda∏a Szwedzka Akademia, Olga Tokarczuk otrzyma∏a nagrod´ za „wyobraêni´ narracyjnà, która z encyklopedycznà pasjà prezentuje przekraczanie granic jako form´ ˝ycia”. Laureatka urodzi∏a si´ w 1962 roku, jest pisarkà, eseistkà,
poetkà i autorkà scenariuszy, a tak˝e absolwentkà Wydzia∏u
Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Debiutowa∏a w 1979
roku na ∏amach pisma „Na prze∏aj”, gdzie pod pseudonimem
opublikowa∏a pierwsze opowiadania. W swojej kolekcji nagród posiada Nagrod´ Bookera za powieÊç „Bieguni” oraz dwie
statuetki Nagrody Literackiej „Nike” (rok 2008 i 2015) za powieÊci „Bieguni” oraz „Ksi´gi Jakubowe”. Jest jednà z najbardziej poczytnych wspó∏czesnych polskich pisarek, a jej
twórczoÊç by∏a t∏umaczona na ponad 20 j´zyków.
W dniu 10 paêdziernika Laureatem Literackiej Nagrody Nobla (za rok 2019) zosta∏ tak˝e austriacki pisarz i dramaturg
Peter Handke za „prac´, która z lingwistycznym geniuszem
eksploruje peryferie i specyfik´ ludzkiego doÊwiadczenia”.
Peter Handke urodzi∏ si´ w 1942 roku w Austrii. Z wykszta∏cenia prawnik, jest dramaturgiem, powieÊciopisarzem, teoretykiem literatury i publicystà. Handke nale˝a∏ do najpopularniejszych przedstawicieli powojennej austriackiej awangardy. Jako m∏ody, zbuntowany literat debiutowa∏
pod patronatem poety, Alfreda Kolleritscha, twórcy eksperymentalnej sceny w mieÊcie Graz i wydawcy czasopisma „manuscript”.
Trzecie z paêdziernikowych wyró˝nieƒ – GórnoÊlàska Nagroda Literacka „Juliusz” za biografi´ roku – zosta∏o przyznane 20 paêdziernika. Patronem nagrody jest zwiàzany z Rybnikiem lekarz, przyrodnik i dzia∏acz spo∏eczny Juliusz Roger.
W tym roku uhonorowany zosta∏ Aleksander Kaczorowski
za ksià˝k´ „Ota Pavel. Pod powierzchnià”. Pokona∏ autorów 40
innych biografii. Aleksander Kaczorowski urodzi∏ si´ w 1969
roku, jest bohemistà, t∏umaczem, eseistà i dziennikarzem. Studiowa∏ socjologi´ oraz slawistyk´ na Uniwersytecie Warszawskim.
Nie pozostaje mi nic innego, jak poleciç wszystkim Czytelnikom, aby podà˝yli za myÊlà, którà us∏ysza∏ kiedyÊ Êw. Augustyn – „Tolle, lege!”, „Weê i czytaj!”.
n Piotr K.
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VII Paraolimpiada pod D´bami
25 wrzeÊnia 2019 r. dziesi´cioosobowa
reprezentacja uczniów Szko∏y Podstawowej
im. Stanis∏awa Moniuszki w ¸ajskach
wzi´∏a udzia∏ w VII Paraolimpiadzie
pod D´bami. Organizatorem zawodów by∏
Zespó∏ Szkó∏ Specjalnych im. Marii
Grzegorzewskiej w Ostrówku. Patronat
nad imprezà obj´li: Starosta Wo∏omiƒski
oraz Wójt Gminy Klembów.
Jak co roku zawodnicy brali udzia∏ w licznych konkurencjach sportowych, takich jak rzuty woreczkiem do hula-hoop, rzuty do kosza czy te˝ prowadzenie pi∏ki do unihokeja. Po zakoƒczeniu cz´Êci sportowej uczestnicy udali si´
na pocz´stunek i zabawy integracyjne.
Pomimo zaci´tej rywalizacji sportowej i ducha walki zwyci´zcami byli wszyscy. Do szko∏y wróciliÊmy z szerokimi
uÊmiechami, dumni z wygranych nagród oraz dru˝ynowe-

go pucharu. Wszyscy przywieêliÊmy medale i dyplomy.
W tym roku uroczystoÊci towarzyszy∏a pi´kna, s∏oneczna
pogoda, przyjazna atmosfera oraz wspania∏a zabawa. Sern
decznie dzi´kujemy za zaproszenie.

XVI RAJD ROWEROWY W RAMACH ÂWIATOWEGO TYGODNIA SPORTU

Wspólne sp´dzanie czasu na Êwie˝ym powietrzu ma
w w Szkole Podstawowej w Wieliszewie bogatà tradycj´.
Ju˝ od 16 lat spotykamy si´ jesienià, by razem pojeêdziç
na rowerach. Spotkania te mia∏y ró˝nà form´ – by∏y wyÊcigi, by∏ rajd „ku Niepodleg∏ej”, a w tym roku rajd w ramach Âwiatowego Tygodnia Sportu.
W ostatnià sobot´ wrzeÊnia znów nad jeziorem za budynkiem szkolnym zaroi∏o si´ od kolorowych kasków i ró˝nej wielkoÊci rowerów. Na starcie stan´∏o 230 uczestników!
Uczniowie klas 0–3 pod opiekà rodziców, wychowawców,
a tak˝e pani Wicedyrektor Ewy Misztal wyruszyli krótszà
trasà, starsi natomiast mogli spróbowaç swoich si∏ na od-

cinku 7 km. Towarzyszyli im, oprócz rodziców i nauczycieli, tak˝e pani Dyrektor Magdalena Penkalska oraz Wójt
Gminy Wieliszew, pan Pawe∏ Kownacki, który jak co roku
wspiera∏ nas swojà obecnoÊcià i zagrzewa∏ do wzmo˝onego wysi∏ku. Na mecie, czyli w Dyniolandzie na uczestników czeka∏a pyszna zupa dyniowa, aromatyczny kapuÊniak
i wzmacniajàce kie∏baski pieczone nad ogniskiem. Ponadto odwa˝ni mogli spróbowaç swoich si∏ w kukurydzianym
labiryncie, wielbiciele zwierzàt zaprzyjaêniç si´ z mieszkaƒcami mini zoo, wszyscy zaÊ podziwiali dynie hodowane w Dyniolandzie. A przede wszystkim by∏a to doskona∏a okazja, by beztrosko pobawiç si´ z rówieÊnikami. Poniewa˝ pogoda okaza∏a si´ nad wyraz ∏askawa, nic nie psu∏o
Êwietnych humorów.
Jednak takie przedsi´wzi´cie nie by∏oby mo˝liwe bez
wsparcia naszych Przyjació∏. Goràce podzi´kowania kierujemy zatem do pana Paw∏a Kownackiego, Wójta naszej
Gminy, do Centrum Integracji Spo∏ecznej i Starosty Powiatu Legionowskiego, pana Roberta Wróbla. Rajd nie
móg∏by si´ odbyç tak˝e bez wspania∏ej Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza KoÊciuszki nr 1
w Wieliszewie. Jak zawsze nad bezpieczeƒstwem czuwali
niezastàpieni stra˝acy z OSP Wieliszew z panem ¸ukaszem
Mi´tkiem. Dzi´kujemy! Ju˝ dziÊ zapraszamy za rok
n SP1 Wieliszew
– na nasz XVII Rajd.

JESIE¡ W TATRACH
W dniach 18–20 paêdziernika zorganizowaliÊmy mi´dzypokoleniowy wyjazd do Zakopanego. Celem by∏o propagowanie turystyki górskiej. Najm∏odszy z uczestników mia∏ 11,
najstarszy zaÊ 61 lat. Jednak ró˝nica wieku nie stanowi∏a
przeszkody dla wspólnej wspinaczki. Pierwszego dnia dla
rozruchu wszyscy udali si´ nad Morskie Oko, bardziej wprawieni piechurzy zdà˝yli tak˝e okrà˝yç jezioro. W sobot´ podzieliliÊmy si´ na cztery grupy pod wzgl´dem mo˝liwoÊci
kondycyjnych uczestników: Dolina KoÊcieliska z jaskinià
Mroênà, Dolina Pi´ciu Stawów Polskich, Dolina Ma∏ej ¸àki z wejÊciem na Giewont i ostatnia – spacer ulicami Zakopanego i wjazd na Guba∏ówk´. Wieczorem wszyscy wybrali si´ do Term w Chocho∏owie. Niedziela by∏a dniem idealnym na zrobienie pamiàtkowych zakupów, podziwianie
zakopiaƒskich zabytków kultury, degustacj´ oscypków.

Za rok wi´kszà grupà planujemy wziàç udzia∏ w akcji Czyste Tatry 2020. Wyjazd zrealizowany zosta∏ przy wsparciu
n Izabela Kownacka
Gminy Wieliszew.

SPRZÑTANIE CMENTARZA NA KWIETNIÓWCE
To ju˝ piàty raz, jak wspólnie z Urz´dem Gminy Wieliszew zorganizowaliÊmy akcj´ sprzàtania starego cmentarza, tzw. Kwietniówki. W tym roku liczba wolontariuszy
mile nas zaskoczy∏a – by∏o ich oko∏o 30. WÊród przyby∏ych osób mieliÊmy kilku seniorów, przedstawicieli stowarzyszenia Nasz Krubin oraz uczniów ze szkó∏: SP
w Skrzeszewie (ko∏o PCK), SP nr 1 i SP nr 2 z Wieliszewa. Tradycyjnie ju˝ mogliÊmy liczyç na pomoc radnego
Rafa∏a Donarskiego, który zawsze z rodzinà wspiera naszà inicjatyw´. „Przesz∏oÊç – jest to dziÊ, tylko cokolwiek
n I.K.
dalej” C.K. Norwid.
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Powiatowe
biegi
przełajowe
w Komornicy
W dniach 1–3 paêdziernika 2019 r.
na terenie ZSW LO Komornica odby∏y
si´ powiatowe zawody w biegach
prze∏ajowych w kategoriach szkó∏
podstawowych oraz szkó∏ licealnych.
Jako organizatorzy byliÊmy odpowiedzialni za wyznaczenie i obstaw´ tras biegowych, zabezpieczenie startu i mety, organizacj´ biura zawodów, nag∏oÊnienia, sklepiku, herbaty oraz napojów dla uczestników i ich opiekunów.
W sumie przez trzy dni zawodów przez teren szko∏y przewin´∏o si´ ok. 2 tysi´cy uczestników.
We wszystkich tych czynnoÊciach pomagali nam nasi
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uczniowie, którzy pomimo niesprzyjajàcych warunków pogodowych wytrwali na swoich stanowiskach, zabezpieczajàc przy tym newralgiczne miejsca na trasie biegu.
Nale˝y dodaç, ˝e organizacja tego typu wydarzenia jest
jednym z najtrudniejszych wyzwaƒ w szkolnym kalendarzu sportowym. Si∏y i Êrodki potrzebne do przeprowadzenia zawodów w biegach prze∏ajowych znalaz∏y si´ dzi´ki
zaanga˝owaniu ca∏ej spo∏ecznoÊci szkolnej ZSW LO Komornica. Dzi´kujemy równie˝ za pomoc Wójtowi Gminy Wieliszew Paw∏owi Kownackiemu oraz Tadeuszowi Szczygielskiemu – Kierownikowi Referatu Sportu Gminy Wieliszew.
G∏ównymi organizatorami zawodów byli nauczyciele wychowania fizycznego: Marcin Kazimierczak, Andrzej Pawn PK
lak, Pawe∏ Kuna.

ZAWODY PIŁKI NO˚NEJ W KAT. „MŁODZIE˚” DZIEWCZÑT I CHŁOPCÓW
11 paêdziernika 2019 r. na boisku przy Hali Sportowej w Wieliszewie odby∏y si´ Gminne Zawody Pi∏ki No˝nej w kat.
„M∏odzie˝” dziewczàt i ch∏opców. Swoich reprezentantów
mia∏y: Szko∏a Podstawowa im. Stanis∏awa Moniuszki z ¸ajsk,
Szko∏a Podstawowa nr 2 im. Jana Paw∏a II z Wieliszewa oraz
Szko∏a Podstawowa im. Józefa Wybickiego z Janówka Pierwszego. W rywalizacji dziewczàt zwyci´˝y∏a dru˝yna z ¸ajsk,
pokonujàc zespó∏ z Wieliszewa 10:0. W pojedynku ch∏opców
pierwsze miejsce wywalczy∏a dru˝yna z Wieliszewa. Na drugim i trzecim miejscu uplasowa∏y si´ w kolejnoÊci zespo∏y
z Janówka Pierwszego i ¸ajsk. Wszystkie dru˝yny otrzyman
∏y pamiàtkowe puchary i dyplomy.

W grupie „Odkrywcy” w Przedszkolu w Skrzeszewie realizowaliÊmy bardzo wa˝ny blok tematyczny pt. „Bezpieczna droga”. Celem naszych zaj´ç by∏o m.in.: zapoznanie dzieci z zasadami panujàcymi w ruchu drogowym, wdra˝anie do przestrzegania poznanych zasad bezpieczeƒstwa, zapoznanie
z wyglàdem sygnalizatora Êwietlnego, rozpoznawanie kolorów
i ich znaczenia, zaznajomienie ze znakami drogowymi (zakazu, nakazu, ostrzegawczymi), zaznajomienie dzieci ze specyfikà pracy policji, stra˝y po˝arnej oraz pogotowia ratunkowego, zapoznanie i utrwalenie numerów alarmowych w sytuacji
zagro˝enia.
W czasie realizacji tego bloku tematycznego dzieci s∏ucha∏y utworów literackich zwiàzanych z bezpieczeƒstwem, np.
„PrzejÊcie dla pieszych”, „Gdy zamierzam przejÊç ulic´”, „Kolory sygnalizatora”.Wykonywa∏y te˝ du˝o dzia∏aƒ praktycznych
(przechodzenie przez ulic´, rozró˝nianie prawej i lewej strony, poszukiwanie cech wspólnych i ró˝nic w prezentowanych
sekwencjach znaków drogowych itp.).
Nie zabrak∏o tak˝e zabaw ruchowych, s∏uchowych (odgadywanie i rozró˝nianie dêwi´ków ulicy) i dzia∏alnoÊci plastyczn oprac. Agnieszka Grochowska
nej.

ÂWI¢TO JEDNOSTKI

PIERWSZA POMOC – åWICZYMY, PROMUJEMY, UCZYMY SI¢ I BIJEMY REKORD

16 paêdziernika z inicjatywy Fundacji WOÂP po raz kolejny uczestniczyliÊmy w biciu rekordu polegajàcym na jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krà˝eniowo-oddechowej przez jak najwi´kszà liczb´ osób.
16 paêdziernika to nieprzypadkowa data – tego dnia obchodzimy Europejski Dzieƒ Przywracania CzynnoÊci Serca. Dzieƒ ten obchodzony jest od 2013 r. z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji. Jego celem jest populary-

zacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy u osoby, u której wystàpi∏o nag∏e zatrzymanie krà˝enia.
Fundacja WOÂP uczestniczy w nim od samego poczàtku.
Próba bicia rekordu jest zatem Êwietnà okazjà do wspólnej nauki resuscytacji i podstawowych czynnoÊci ratujàcych ˝ycie przez najm∏odszych i najstarszych. W 2018 r.
w akcji wzi´∏o udzia∏ 116 342 uczestników.
W naszej szkole przygotowaniem do bicia rekordu zaj´li si´ uczniowie z ko∏a PCK. Mieli do dyspozycji trzy fantomy i prowadzili szkolenie dla wszystkich zainteresowanych, promujàc pierwszà pomoc.
Nast´pnie z pomocà stra˝aków OSP Ka∏uszyn i Skrzeszew przez pó∏ godziny mi´dzy 12 a 12.30 ok. 150 uczniów
z wielkim zaanga˝owaniem bez przerwy wykonywa∏o 30
uciÊni´ç i 2 wdechy. Wielu z nas uczy si´ pierwszej pomocy w szko∏ach i na kursach, ale ju˝ po ich zakoƒczeniu rzadko mamy okazj´ do powtarzania çwiczeƒ, a dzi´ki tej akcji uczniowie çwiczyli i poradzili sobie bardzo dobrze.
n Koordynator Małgorzata Szadura

BICIE REKORDU W PIERWSZEJ POMOCY 2019
16 paêdziernika 2019 r. na Hali Sportowej w Wieliszewie
druhowie Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Wieliszewie wraz
z uczniami SP 1 Wieliszew, SP ¸ajski oraz LO Komornica
przeprowadzili bicie rekordu w udzielaniu pierwszej pomo-

cy. W wydarzeniu wzi´∏o udzia∏ 186 osób. Przez 30 minut
nieustannie prowadzono resuscytacj´ krà˝eniowo-oddechowà na specjalnie przygotowanych stanowiskach z oÊmioma
n Paweł Kuna
fantomami.

11 paêdziernika 2019 r. uczniowie klas „wojskowych” z Dyrektorem szko∏y, panem Krzysztofem Roszakiem, wzi´li
udzia∏ w Êwi´cie 9. Brygady Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Si∏ Zbrojnych w Bia∏obrzegach. Tym razem dodatkowo nasza szko∏a wystawi∏a dru˝yn´ wraz ze
sztandarem, która wzi´∏a czynny udzia∏ w uroczystoÊci, reprezentujàc Liceum Ogólnokszta∏càce w Komornicy.
Po zakoƒczeniu apelu rozpocz´∏a si´ defilada wojskowa. Pododdzia∏ szko∏y na równi z ˝o∏nierzami prezentowa∏ sztandar, defilujàc w rytm „Warszawianki” przed zacnymi goÊçmi stojàcymi na trybunie honorowej. Dowódcà dru˝yny by∏ Robert Wysocki, a w poczcie sztandarowym wystàpili – dowódca pocztu
Oliwia Komornicka, sztandarowy Jakub Kozicki i asystujàca Angelika Pierzcha∏a. Godne zauwa˝enia jest to, ˝e w poczcie sztandarowym wystàpi∏y po raz pierwszy uczennice klasy pierwszej,
które odwa˝nie wzi´∏y udzia∏ w tak podnios∏ej uroczystoÊci.
Po zejÊciu z placu apelowego pododdzia∏ów reprezentacyjnych
pos∏uchaliÊmy szlagierów w wykonaniu orkiestry wojskowej, natomiast kompania reprezentacyjna Dowództwa Wojsk Làdowych
wykona∏a pokaz musztry paradnej.
Po uroczystym apelu nasi uczniowie oglàdali wystawiony
sprz´t wojskowy. Tradycyjnie najwi´ksze zainteresowanie
wzbudza∏ czo∏g „Leopard”. Nie mniej przyciàgajàca by∏a ˝o∏nierska grochówka. Uczniowie zwiedzali stanowiska promocyjne.
Cieszy nas, ˝e podczas takich uroczystoÊci coraz cz´Êciej
spotykamy absolwentów, którzy pe∏nià ju˝ zawodowà s∏u˝b´ wojskowà. Nie inaczej by∏o i tym razem – sprz´t saperski prezentowa∏ nasz by∏y uczeƒ. Tym samym mamy dowód
na to, ˝e jesteÊmy szko∏à, która staje si´ kuênià przysz∏ych
obroƒców naszej Ojczyzny. Rozpiera nas duma i cieszymy
si´, ˝e swojà wojskowà karier´ rozpoczynali w Liceum Ogóln Adam Bednarz
nokszta∏càcym w Komornicy.
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Dru˝yna „Wieliszew Biega”
pobiegła dla WWF Polska

29 wrzeÊnia przedstawicie Gminy Wieliszew Izabela Kownacka – radna Powiatu Legionowskiego, nauczyciel, Magdalena Penkalska – dyrektor Szko∏y Podstawowej nr 1 im. Tadeusza KoÊciuszki w Wieliszewie oraz Tomasz Penkalski – ˝o∏nierz 32. Wieliszewskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej im. gen.
dyw. Konstantego Orlicz-Deresza pobiegli w 5. Bridgestone Sztafecie Maratoƒskiej. Bieg odby∏ si´ szczytnym celu, podczas PZU Maratonu Warszawskiego.

Dla kogo pobiegli w 41. Maratonie Warszawskim?
Win-win! MorÊWIN!

Dlaczego morÊwin?
500 – tylko tyle morÊwinów p∏ywa dziÊ w naszym morzu. Tymczasem dawniej
Ba∏tyk pe∏en by∏ tych niezwyk∏ych ssaków morskich. W XX wieku ba∏tycka populacja morÊwinów zosta∏a do tego stopnia przetrzebiona, ˝e dziÊ morÊwiny sà
zagro˝one wygini´ciem w stopniu krytycznym.
Transport morski, rozwój agresywnej turystyki motorowodnej oraz toksyczne substancje – wszystkie te czynniki utrudniajà morÊwinom rozwój populacji. Najwi´kszym zagro˝eniem jest przy∏ów, czyli przypadkowe zaplàtywanie si´
w sieci, a w konsekwencji Êmierç w wyniku uduszenia. JeÊli nie zaczniemy dzia∏aç, dostrze˝enie morÊwina na wolnoÊci stanie si´ wkrótce ca∏kowicie niemo˝liwe. MorÊWIN! to bieg, dzi´ki któremu zwi´kszysz szanse morÊwinów na przetrwanie w Ba∏tyku.

Ile zebrała dru˝yna?
Dru˝yna „Wieliszew Biega” zebra∏a 775 z∏.

PUNKTY ODBIORU PRZETERMINOWANYCH LEKÓW
1. Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wieliszewie ul. Modliƒska 1

5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„SANITAS” w Michałowie-Reginowie
ul. Akacjowa 2

2. Zakład Opieki Zdrowotnej
w Skrzeszewie ul. Nowodworska 57A

6. Apteka „POGODNA” w Wieliszewie
ul. Modliƒska 61

3. Zakład Opieki Zdrowotnej w Janówku
Pierwszym ul. Dworcowa 8

7. Apteka PHARMACY Sp. z o.o.
w Wieliszewie ul. KoÊcielna 61
(przy szpitalu onkologicznym)

4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„BER-MED” w Wieliszewie
ul. NiepodległoÊci 85

ZU˚YTE BATERIE
Zu˝yte baterie wrzucamy do specjalnych
pojemników rozstawionych na terenie gminy:
1. Urzàd Gminy hol główny
2. Wybrane sklepy spo˝ywczo-przemysłowe
3. Gminne Punkty Elektroodpadów:
• przy Urz´dzie Gminy w Wieliszewie,
• przy szkole w Łajskach ul. KoÊcielna,
• przy szkole w Skrzeszewie ul. Szkolna
W Gminnych Punktach Elektroodpadów oddaç mo˝na równie˝ zu˝yte
˝arówki i Êwietlówki, telefony komórkowe i ładowarki, tonery i płyty cd.
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