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UroczystoÊci rozpocz´∏y si´
mszà Êwi´tà w koÊciele pw.
Jana Marii Vianney’a
w Skrzeszewie, którà celebro-
wa∏ ks. proboszcz Krzysztof
Krupa. W g∏oszonej homilii,
ks. Krupa podkreÊli∏, jak
wa˝nà rol´ w spo∏eczeƒstwie
lokalnym ogrywajà stra˝acy
ochotnicy, którzy z wielkim
poÊwi´ceniem oddajà si´
swojej pasji, niekiedy ratujàc
czyjÊ dobytek ca∏ego ˝ycia.
Po zakoƒczonej mszy, prowa-
dzeni przez M∏odzie˝owà Or-
kiestr´ D´tà „Con Grazia”
z P∏oƒska, uczestnicy obcho-
dów uroczystym przemar-
szem udali si´ do Ka∏uszyna

nndokoƒczenie na stronie 7
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EEuurrooppeejjsskkiieeggoo
22001199

Tym razem pogoda by∏a jak
na zamówienie. Pi´kne,
poranne, majowe s∏oƒce
przywita∏o blisko 400
zawodników, którzy pojawili
si´ na starcie zlokalizowanym
przy serockiej pla˝y. 

Uczestników przywitali Pawe∏ Kow-
nacki Wójt Gminy Wieliszew oraz Jó-
zef Zajàc Wiceburmistrz Serocka.
Nast´pnie nastàpi∏o odliczanie
i po symbolicznym wystrzale rozpo-
czà∏ si´ start. 21 km, dystans z jakim
tego dnia zmierzyli si´ zawodnicy, pro-
wadzi∏ przez malownicze tereny Se-
rocka, Zegrza i Wieliszewa z finiszem
obok jak˝e przepi´knego o tej porze
roku Jeziora Wieliszewskiego. nn

dokoƒczenie na stronie 8
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Wyrazy wspó∏czucia z powodu Êmierci 
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sk∏adajà 

Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki

Przewodniczàcy Rady Gminy Marcin Fabisiak 

oraz Radni Gminy Wieliszew
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Jak najłatwiej skorzystaç 
z programu CZYSTE POWIETRZE?

••  MMOONNTTAA˚̊  NNOOWWYYCCHH  ii  WWYYMMIIAANN¢¢
SSTTAARRYYCCHH  UURRZZÑÑDDZZEE¡¡  GGRRZZEEWWCCZZYYCCHH
oorraazz  IINNSSTTAALLAACCJJII  CC..OO..  ii  CC..WW..UU..

••  TTEERRMMOOMMOODDEERRNNIIZZAACCJJ¢¢  BBUUDDYYNNKKÓÓWW
JJEEDDNNOORROODDZZIINNNNYYCCHH

••  IINNSSTTAALLAACCJJEE  OOZZEE**

cczzwwaarrtteekk  1133  cczzeerrwwccaa  22001199  rr..,,  gg..1199..0000  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  iimm..  KKrrzzyysszzttooffaa  KKlleenncczzoonnaa

Mo˝esz uzyskaç DOFINANSOWANIE
inwestycji oraz PREFERENCYJNY
KREDYT 2,5% rocznie na sfinansowanie
wkładu własnego /kredyt nie jest
obowiàzkowy/. 

Wi´kszoÊç inwestycji mo˝esz wykonaç bez
udziału Êrodków własnych!

* instalacje OZE (fotowoltaika, kolektory słoneczne)
– tylko kredyt i ulga podatkowa.

Dotacje do 90% na:

WWiieellee  oossóóbb  nniiee  zzddaajjee  ssoobbiiee
sspprraawwyy  zz tteeggoo,,  jjaakk  wwaa˝̋nnyy
jjeesstt  mmeelldduunneekk..  WWiieelluu
lluuddzzii,,  cczz´́ssttoo  ttrraakkttuujjààcc
ggoo  jjaakkoo  zz∏∏oo  kkoonniieecczznnee
ii pprrzzyykkrryy  oobboowwiiààzzeekk,,  mmeelldduujjee
ssii´́  ww mmiieejjssccuu  mmaajjààccyymm  nniieewwiieellee
wwssppóóllnneeggoo  zz rreeaallnnyymm  zzaammiieesszzkkaanniieemm..  

Cz´sto z wygody lub poÊpiechu. Chcàc osiedliç si´ w nowej
przestrzeni analizujemy jej walory komunikacyjne, eduka-
cyjne i wszystkie te, które pozwolà nam ˝yç w niej jak naj-
bardziej komfortowo. B´dàc ju˝ jej cz´Êcià oczekujemy, wy-
magamy od w∏adz usprawnieƒ, napraw, kolejnych inwesty-
cji… Niestety, to sà wszystko koszty. Jak wiadomo, miasta
i gminy swoje bud˝ety budujà przede wszystkim z podat-
ków pochodzàcych m. in. z rocznych rozliczeƒ podatkowych.

I tu robi si´ problem. Znaczna liczba osób zamieszkujà-
cych gmin´ nie rozlicza swoich podatków w miejscu swoje-
go realnego pobytu, tylko w miejscu, w którym od dawna
nie mieszka. Pieniàdze zasilajà konta miejscowoÊci, w któ-
rych podatnicy nie korzystajà ze szkó∏, przedszkoli czy ko-
munikacji. Problem jednak na tym si´ nie koƒczy. Oczeki-
wania w stosunku do gminy rosnà wraz z up∏ywajàcymi la-
tami, a pieni´dzy, które mog∏yby zostaç przeznaczone m. in.
na realizowanie tych oczekiwaƒ, brak. Pami´tajmy! To m.in.
dzi´ki nam – mieszkaƒcom budowane sà szko∏y, drogi
i wszystko to, co poprawia nam komfort ˝ycia. JeÊli chcemy
byç cz´Êcià spo∏ecznoÊci, która ma wp∏yw na to, co b´dzie
wybudowane czy naprawione meldujmy si´ w miejscu, w któ-
rym mieszkamy i rozliczajmy si´ we w∏aÊciwym Urz´dzie
Skarbowym, dla miejsca zamieszkania.

NNaa ddzziieeƒƒ  ddzziissiieejjsszzyy  lliicczzbbyy  pprreezzeennttuujjàà  ssii´́  nnaasstt´́ppuujjààccoo::
14 430 – liczba osób zameldowanych na sta∏e w Gminie Wie-

liszew
373 – liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy
434 – liczba osób dopisanych do spisu wyborców w na-

szej gminie 
434 – zak∏adajàc, ˝e wi´ksza cz´Êç tych osób rozlicza PIT

w gminie to nawet 1 milion w bud˝ecie! JeÊli jed-
nak tak nie jest… nie ma miliona

Pami´tajmy! Meldunek to nie tylko wa˝ny temat dla gmi-
ny, ale przede wszystkim dla nas. Jest niezb´dny, gdy chce-
my realizowaç obowiàzek szkolny naszych dzieci. Potrzebu-
jemy go w relacjach z wymiarem sprawiedliwoÊci, pracy,
ochronà zdrowia, podczas wyborów czy w kontaktach z pla-
cówkami tj. urzàd pracy czy wydzia∏ komunikacji. nn S.J

PAWEŁ KOWNACKI
Wójt Gminy Wieliszew
Chciałbym podzi´kowaç wszystkim, którzy zdecydowa-
li si´ zameldowaç w naszej gminie i w niej si´ rozliczy-
li, a tym samy wsparli bud˝et. Dzi´ki nim na pewno uda
si´ zrealizowaç wi´cej inwestycji, z których b´dziemy mo-
gli wspólnie korzystaç. JednoczeÊnie zach´cam wszystkich tych, którzy
jeszcze tego nie zrobili, aby zdecydowali si´ na ten krok, bo od ich de-
cyzji mi´dzy innymi b´dzie zale˝ał rozwój gminy. Wyrazy wspó∏czucia rodzinie  i  b l iskim

z powodu Êmierci  

AANNDDRRZZEEJJAA  
ZZAA¸̧UUSSKKIIEEGGOO
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Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki

Przewodniczàcy Rady Gminy Marcin Fabisiak 
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MMeelldduunneekk  –– jjaakkiiee
ttoo  mmaa  zznnaacczzeenniiee??
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Niepełnosprawni w rodzinie

OOrrggaanniizzaattoorrzzyy  kkoonnffeerreennccjj ii
Organizatorami Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta
Legionowo i Powiatu Legionowskiego 2019 byli:
Miejski OÊrodek Kultury w Legionowie • Fundacja „Promieƒ
Słoƒca” • Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych •
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II • Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie • Arena Legionowo •
Komunalny Zakład Bud˝etowy w Legionowie • Muzeum
Historyczne w Legionowie • DPS Kombatant w Legionowie •
Powiatowa Instytucja Kultury Legionowo • Szkoła Podstawowa

im. Stanisława Moniuszki w Łajskach • Koło Pomocy Dzieciom
Specjalnej Troski przy TPD w Legionowie.

Dni Osób Niepełnosprawnych sà obj´te patronatem:
Starosty Legionowskiego Roberta Wróbla • Prezydenta Miasta
Legionowo Romana Smogorzewskiego. 

Patronat medialny sprawujà:
Gazeta Powiatowa • Gazeta Miejscowa • Legionowska Telewizja
LTV • Radio dla Ciebie • TVP3.

JJuu˝̋  oodd kkiillkkuu  llaatt  ww rraammaacchh  DDnnii  OOssóóbb
NNiieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh  mmiiaassttaa  LLeeggiioonnoowwoo
ii ppoowwiiaattuu  lleeggiioonnoowwsskkiieeggoo  ooddbbyywwaajjàà
ssii´́  kkoonnffeerreennccjjee..  IIcchh  tteemmaattyykkaa  zzaawwsszzee
sskkuuppiiaa  ssii´́  nnaa pprroobblleemmaacchh  oossóóbb
nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh..  OOssttaattnniiee  ddwwiiee
ddoottyycczzyy∏∏yy  ssppeekkttrruumm  aauuttyyzzmmuu..  

7 maja w Szkole Podstawowej im. Stanis∏awa Moniuszki
w ¸ajskach odby∏a si´ konferencja „Niepe∏nosprawni w ro-
dzinie”. Rozpoczà∏ jà panel dyskusyjny o tej samej nazwie
co konferencja. Prowadzàcy: Justyna Niegierysz, Marta Ma-
Êlanka, Magdalena Szerszeƒ, Bartosz Grabarczyk wypowia-
dali si´ na temat swoich prze˝yç zwiàzanych z niepe∏no-
sprawnoÊcià ich dzieci. Cz´sto w dyskusji zabierali g∏os in-
ni rodzice. W wypowiedziach s∏ychaç by∏o ogromne burze
emocji, gdy wracali pami´cià do narodzin dziecka, przej-
Êcia przez diagnoz´ i szoku z nià zwiàzanego. Póêniejsze
uczenie si´ bycia rodzicem, nauczycielem i przewodnikiem
dziecka niepe∏nosprawnego, walka o przedszkole, miejsce
w szkole. Przestawienie ˝ycia rodziny na inne nieoczeki-
wane tory. Dyskutujàcy mówili równie˝ o swojej obecnej
sytuacji. W ich g∏osach nie by∏o ˝alu, skarg na doÊwiad-
czajàcy ich los, przewa˝a∏o raczej myÊlenie o przysz∏oÊci
dzieci. Koncentracja na nowych wyzwaniach, których nie-
ustanne podejmowanie wymaga hartu woli, si∏ duchowych.
Mówiono równie˝ o dzia∏aniach na rzecz osób niepe∏no-
sprawnych podejmowanych na terenie powiatu legionow-
skiego.

WWcczzeessnnaa  ddiiaaggnnoozzaa..  MMoo˝̋lliiwwiiee  sszzyybbkkoo,,  mmoo˝̋lliiwwiiee  
bblliisskkoo  ggwwaarraannccjjàà  ssuukkcceessuu  ww tteerraappiiii..

Wyk∏ad „Wczesna diagnoza” wyg∏osi∏a Marzena Czarnoc-
ka, dyrektor Poradni PPP nr 13 w Warszawie, ekspert MEN
w ramach tworzenia nowego modelu edukacyjnego. Wy-
k∏ad bezpoÊrednio nawiàzywa∏ do tych problemów, o któ-
rych mówili w poprzednim panelu dyskutanci. Prelegent-
ka przedstawi∏a poprzedni stan diagnozowania oraz podej-
Êcie do tego problemu, spojrzenie na osob´ diagnozowanà.
Wprowadzi∏a nas w temat nowego pojmowania poj´ç zdro-
wie, niepe∏nosprawnoÊç, wczesna diagnoza jako u˝ytecz-
ne narz´dzie w terapii dziecka. Wczesna diagnoza to rze-
telna i trafna ocena potrzeb dziecka, jego potencja∏u roz-
wojowego oraz zasobów i ograniczeƒ Êrodowiska. Jest

podstawà do zaplanowania skutecznej interwencji ukie-
runkowanej na popraw´ funkcjonowania i integracj´ spo-
∏ecznà. Jest warunkiem wczesnej interwencji, która ma na-
stàpiç mo˝liwie szybko i mo˝liwie blisko. Oparte na dowo-
dach naukowych interwencje psychospo∏eczne, terapie
behawioralne, w∏àczenie rodziców oraz zintegrowana po-
moc w tym: ochrona zdrowia, opieka, us∏ugi rehabilitacyj-
ne i wspó∏praca z sektorem edukacji, zatrudnienia i sek-
torów spo∏ecznych sà podstawà tego nowego systemu. Te-
raz to nie rodzice niepe∏nosprawnego dziecka b´dà
zabiegaç o diagnoz´ i terapie, ale nowy system ma nimi
i dzieckiem zajàç si´ w momencie stwierdzenia jakiejkol-
wiek niepe∏nosprawnoÊci. Drugim wa˝nym czynnikiem sku-
tecznoÊci nowego systemu ma byç skorelowanie dzia∏aƒ
osób i instytucji w omawianym obszarze. Przep∏yw infor-
macji mi´dzy nimi oraz rodzicami, opiekunami. Nast´p-
nie to podejÊcie ujmuje ̋ ycie osoby niepe∏nosprawnej ca-
∏oÊciowo od narodzin poprzez przedszkole, szko∏´, prac´,
samodzielne mieszkanie. Przenosi ci´˝ar opieki z rodziny
na instytucje.

OO ÊÊwwiiaaddcczzeenniiaacchh  ii oo aassyysstteenncciiee  ddzziieecckkaa
Zebrani mogli si´ równie˝ dowiedzieç wiele na temat
wsparcia, które zapewnia im system Êwiadczeƒ rodzinnych.
O przepisach prawa i rodzajach Êwiadczeƒ, kto mo˝e je
otrzymaç mówi∏a Anna Brzeziƒska, dyrektor OÊrodka Po-
mocy Spo∏ecznej w Legionowie. O roli asystenta dziecka
w nowym systemie mówi∏ gospodarz spotkania Marek Tar-
wacki, dyrektor SP im. Stanis∏awa Moniuszki w ¸ajskach.
Ponadto odby∏y si´ dla zgromadzonych warsztaty. Czas ze-
branym umili∏y wyst´py orkiestr ze szko∏y. IloÊç osób, któ-
ra zawita∏a na konferencj´ Êwiadczy o wielkiej potrzebie
rozmów i dyskusji na temat niepe∏nosprawnoÊci. Rozmów
w gronie ekspertów o systemie, jego funkcjonowaniu, lu-
kach i potrzebach zmian. To spotkanie pokaza∏o jak wie-
le instytucji, osób jest aktywnie zaanga˝owanych w pra-
ce na rzecz Êrodowiska osób niepe∏nosprawnych. Pokaza-
∏o jednoÊç w dzia∏aniu samego Êrodowiska zrzeszajàcego
rodziców, opiekunów i osoby niepe∏nosprawne.To napawa
nadziejà, ˝e problemy osób niepe∏nosprawnych b´dà mà-
drze z ich pe∏nym udzia∏em rozwiàzywane.

A jeszcze w maju w ramach VIII Dni Osób Niepe∏no-
sprawnych paraolimpiada, plener malarski „Chodê poma-
luj mój Êwiat” oraz sympozjum „Mieszkania treningowe,
wspomagane dla osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektual-
nà znacznà i umiarkowanà. Mo˝liwoÊci i potrzeby w powie-
cie legionowskim.” nn Jerzy Jastrz´bski

Mieszkaƒcy ul. Brygady PoÊcigowej borykajà si´ z proble-
mem skracania przez kierowców ich ulicà oficjalnego objaz-
du, a co za tym idzie niszczeniem drogi, ciàg∏ym ha∏asem
i nadmiernymi pr´dkoÊciami. Gmina podj´∏a dzia∏ania ma-
jàce na celu zminimalizowanie tych problemów. Ustawione
zosta∏y szykany drogowe, które majà za zadanie wymusza-
nie na kierowcach znacznego zmniejszenia pr´dkoÊci. Zain-
stalowano monitoring, który nagrywa kierowców ∏amiàcych
prawo, a policja na podstawie nagraƒ analizuje wykrocze-
nia i wszczyna post´powania.

Warto wspomnieç, ˝e inwestycja ta obejmuje budow´
mostka od podstaw, a nie tylko jego konserwacj´, wi´c za-
kres prac z tym zwiàzanych jest mocno z∏o˝ony.W planie ro-
bót budowlanych jest ca∏kowita rozbiórka istniejàcego obiek-
tu oraz budowa nowego, jednoprz´s∏owego mostu o ˝elbe-
towej konstrukcji.Wraz z budowà mostu wykonane zostanà
bezpoÊrednie dojazdy do mostu oraz nowy chodnik. Z infor-
macji od wykonawcy wynika, i˝ jest szansa na to, ˝e budo-
wa skoƒczy si´ wczeÊniej, a tym samym zniknà wszystkie
utrudnienia, z jakimi spotykajà si´ teraz mieszkaƒcy korzy-
stajàcy na co dzieƒ z tego ciàgu komunikacyjnego. nn

BBuuddoowwaa  mmoossttuu  
ww  PPoonniiaattoowwiiee
Wcià˝ trwa budowa mostu w Poniatowie.
Niestety, generuje ona utrudnienia zwiàzane
z komunikacjà w tym rejonie. Problemy
wyst´pujà nie tylko w samym miejscu budowy,
ale tak˝e na objazdach. 

HHAARRMMOONNOOGGRRAAMM  DDYY˚̊UURRÓÓWW  RRAADDNNYYCCHH
• Przewodniczàcy Rady Gminy – MARCIN FABISIAK

Êrody, w godz. 10.00 – 12.00 (Urzàd Gminy Wieliszew, pokój nr 110)
• Wiceprzewodniczàcy Rady Gminy – ARTUR MI¢TEK

I poniedziałki miesiàca, w godz. 16.00 – 17.00 
(Urzàd Gminy Wieliszew, pokój nr 110)
II poniedziałki miesiàca, w godz. 17.00 – 18.00 
(Gminne Centrum Kultury w Łajskach, ul. S. Moniuszki 1)

• Wiceprzewodniczàcy Rady Gminy – JACEK KUCI¡SKI
III poniedziałki miesiàca, w godz. 16.00 – 17.00 
(Urzàd Gminy Wieliszew, pokój nr 110)

• Radna Powiatu Legionowskiego – IZABELA KOWNACKA
ostatni poniedziałek miesiàca w godz. 16.30–17.30 
(Urzàd Gminy Wieliszew, pokój nr 110)

• Radny Powiatu Legionowskiego – GRZEGORZ ZBROCH
pierwszy poniedziałek miesiàca, w godz. 15.00–16.00
(Urzàd Gminy Wieliszew, pokój nr 110)

• Dy˝ury Prezydium Rady Powiatu Legionowskiego w składzie: 
LESZEK SMUNIEWSKI – Przewodniczàcy Rady, 
MIROSŁAW KADO – Wiceprzewodniczàcy Rady, 
PRZEMYSŁAW CICHOCKI –  Wiceprzewodniczàcy Rady
ka˝dy poniedziałek w godz. 16.30–17.30, 
budynek Starostwa Powiatowego pok 424, IV p.
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Wtorek wieczór 14 maja 2019 roku zapisze si´ w historii
naszej gminy jako data oficjalnego oddania do u˝ytku cià-
gu pieszo-rowerowego prowadzàcego od Wieliszewa do Ko-
mornicy.
Pomimo niesprzyjajàcej pogody mieszkaƒcy pojawili si´
na uroczystoÊci w du˝ym gronie. Na sportowo, bo taka by-
∏a formu∏a otwarcia, m∏odzi i starsi rowerzyÊci oraz rolka-
rze spotkali si´ przy osiedlu 600-lecia w Wieliszewie.
Na uroczyste przeci´cie wst´gi i otwarcie nowej Êcie˝ki
w okolicach skrzy˝owania ul. Przedpe∏skiego i Wspólnej
grup´ rowerzystów poprowadzi∏a mistrzyni Êwiata w bie-
gach d∏ugodystansowych Patrycja Bereznowska (która wy-
jàtkowo pojawi∏a si´ na dwóch kó∏kach), biegaczy zaÊ dum-
nie reprezentowali Wójt Gminy Pawe∏ Kownacki i Wice-
przewodniczàcy Rady Gminy Jacek Kuciƒski.

Na miejscu zgromadzonych przywita∏ Wójt Gminy Wie-
liszew Pawe∏ Kownacki oraz Starosta Legionowski Robert
Wróbel, którzy w paru s∏owach opisali nowà inwestycj´
i podzi´kowali tym, którzy czynnie w∏àczyli si´ w jej re-
alizacj´. Po krótkim wst´pie nastàpi∏o przeci´cie wst´gi,
poÊwi´cenie nowej Êcie˝ki oraz odjazd w stron´ Komorni-
cy. Do grupy sportowców do∏àczy∏ równie˝ na rowerze Sta-
rosta Legionowski Robert Wróbel.

Po cz´Êci oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaprosze-
ni na ognisko, na którym posilili si´ kie∏baskami oraz ode-
brali pamiàtkowe medale. ¸àczny koszt inwestycji wyniós∏
1 mln 253 tys. z∏, z czego 225 tys. zosta∏o sfinansowane ze
Êrodków Gminy Wieliszew, a pozosta∏à kwot´ przekaza∏o
Starostwo Powiatowe w Legionowie. nn

W piàtek 17 maja 2019 r. w Janówku Pierwszym odby∏o si´
otwarcie nowego oÊrodka zdrowia.
Budynek o charakterze modu∏owym zosta∏ postawiony
na miejscu stojàcego tu wczeÊniej budynku gospodarczego.
Nowa przychodnia wyglàda okazale, a wn´trze jest komfor-
towe i przestrzenne. Zadbano tak˝e o podjazd dla wózków
inwalidzkich. Wraz z otwarciem nowej placówki zniknà∏
na zawsze problem wàskich, wysokich schodów, które by∏y
utrapieniem poprzedniej lokalizacji.

Uroczystego przeci´cia wst´gi dokonali Wójt Gminy Wie-
liszew Pawe∏ Kownacki, wiceprzewodniczàcy Rady Gminy
Marcin Fabisiak, Zast´pca Wójta Gminy Magdalena Radzi-
kowska, so∏tys wsi Janówek Pierwszy Jacek D´bkowski oraz
dyrektor ZOZ Wieliszew Jacek Palejko. Budynek poÊwi´ci∏
Proboszcz parafii pw. Êw. Bart∏omieja w Janówku Pierwszym
ks. Józef Ka∏´cki.

W otwarciu brali udzia∏ równie˝ przedstawiciele Rady Gmi-
ny Wieliszew, so∏tysi wsi których mieszkaƒcy korzystajà
z us∏ug przychodni, a tak˝e przedstawiciele Rady Spo∏ecz-
nej oraz wykonawcy.

Ca∏kowity koszt inwestycji wyniós∏ 950 tys. z∏. nn

áááááá OOttwwaarrcciiee  ÊÊcciiee˝̋kkii  ww  KKoommoorrnniiccyy

áááááá OOttwwaarrcciiee  nnoowweeggoo  ooÊÊrrooddkkaa  zzddrroowwiiaa

áááááá BBuuddoowwaa  kkaannaalliizzaaccjjii  ssaanniittaarrnneejj  
ww  JJaannóówwkkuu  PPiieerrwwsszzyymm  oorraazz  GGóórrzzee GMINNE INWESTYCJE

Trwajà prace zwiàzane z budowà kanalizacji sanitarnej w re-
jonie ulic Poprzecznej, Dworcowej, Warszawskiej oraz
przy ulicy Rzecznej i Pa∏acowej w miejscowoÊciach Janówek
Pierwszy i Góra. Planowany termin zakoƒczenia robót listo-
pad 2020 i sierpieƒ 2019 r. Prosimy o wyrozumia∏oÊç miesz-
kaƒców w zwiàzku z utrudnieniami jakie wystàpià przy pra-
cach budowlanych oraz zachowanie szczególnej ostro˝noÊci
w pobli˝u realizowanych robót. nn

IZABELA KOWNACKA
Radna powiatu legionowskiego
Bardzo si´ ciesz´, ˝e tak szybko i sprawnie udało
si´ doprowadziç do zakoƒczenia tej inwestycji.
O tym, jak bardzo ona była potrzebna, wiem z wła-
snego doÊwiadczenia. Niejednokrotnie korzystałam
z tego odcinka jadàc samochodem czy poruszajàc
si´ na rowerze, dlatego tak mocno zale˝ało mi na jej realizacji. Zarów-
no dla mnie, gminy Wieliszew, jak i całego powiatu, bezpieczeƒstwo
mieszkaƒców jest tematem priorytetowym, dlatego wspólnie b´dzie-
my staraç si´ o to, aby to bezpieczeƒstwo zapewniç w mo˝liwie jak
najwy˝szym stopniu. 

ooppiinniiaa

Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska 
PO PSL SLD .N Zieloni 

Komitet Wyborczy 
Prawo i SprawiedliwoÊç

Komitet Wyborczy 
Wiosna Roberta Biedronia 

Komitet Wyborczy Wyborców 
Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy  

Komitet Wyborczy 
Wyborców Kukiz 15 

Komitet Wyborczy Wyborców 
Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski 

Koalicyjny Komitet Wyborczy 
Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS  

38,66% • 2225 głosów

40,49% • 2330 głosów

8,69% • 500 głosów

4,26% • 245 głosów

4,41% • 254 głosy

1,98% • 114 głosów 

1,51% • 87 głosów

WWyynniikkii  wwyybboorróóww  ddoo  PPaarrllaammeennttuu
EEuurrooppeejjsskkiieeggoo  22001199  ww  ggmmiinniiee  WWiieelliisszzeeww
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Dni Eksperymentu i Przyrody
WW ddnniiaacchh 2277  ii 2288  mmaajjaa  ww SSzzkkoollee
PPooddssttaawwoowweejj  nnrr 11  iimm..  TTaaddeeuusszzaa
KKooÊÊcciiuusszzkkii  ww WWiieelliisszzeewwiiee
ww rraammaacchh  GGmmiinnnneeggoo  PPrroojjeekkttuu
WWiieelliisszzeewwsskkiiee  LLaabboorraattoorriiuumm
KKlluucczzoowwyycchh  KKoommppeetteennccjjii
ooddbbyy∏∏yy  ssii´́  nniieeccooddzziieennnnee  zzaajj´́cciiaa
ppooÊÊwwii´́ccoonnee  eekkssppeerryymmeennttoomm,,
ww kkttóórryycchh  uucczzeessttnniicczzyyllii
uucczznniioowwiiee  zzee  SSzzkkoo∏∏yy
PPooddssttaawwoowweejj  ww JJaannóówwkkuu,,
SSkkrrzzeesszzeewwiiee  ii WWiieelliisszzeewwiiee..

W czasie zaj´ç uczestnicy zapoznali si´ z na-
zewnictwem zebranych narz´dzi. Dowie-
dzieli si´ jak wyglàdajà i do czego s∏u˝à miar-
ki, lejki, miary, mikroskop, probówki, lupa.
Uczniowie ze szkó∏ wykonywali doÊwiadcze-
nia. By∏y one niezwykle pouczajàcà przygo-
dà, która nigdy si´ nie koƒczy. By∏o to po∏à-
czenie Êwietnej zabawy i sporej dawki wie-
dzy, zdobywanej podczas odkrywania
zagadek otaczajàcego Êwiata. Uczniowie po-
znawali ró˝norodny materia∏ dydaktyczny,
który zawiera∏ eksperymenty fizyczne oraz
chemiczne.Te warsztaty pozwoli∏y uczestni-
kom dostrzec pod opiekà wykszta∏conych In-
struktorów magi´ nauki. M∏odzi naukowcy
rozwijali swoje kompetencje oraz zaintere-
sowania. Dzi´ki prezentowanym doÊwiadcze-

niom uczniowie mogli sami dostrzec, jak cie-
kawa mo˝e byç nauka, a eksperymenty w we-
so∏y i ciekawy sposób wyjaÊnia∏y im prawa
fizyki oraz chemiczne reakcje. Ka˝dy prze-
prowadzony podczas pokazu eksperyment
by∏ w bardzo zrozumia∏y sposób wyjaÊniany
wszystkim uczniom. By∏y takie ekspery-
menty jak „Ryczàcy niedêwiedê – spalanie
˝elka w soli chlorowanej. Efekty b∏yskowe
i dêwi´kowe”, „Proces musujàcej wit. C – wy-
buchajàce próbówki”, „Duch w butelce
– spalanie opar alkoholu”, „Kolorowe ogni-
ste tornado w koszu na Êmieci”, „Wylewanie
k∏´biastych chmur na g∏ow´”, „Niewidzial-
na szklanka w s∏oju alkoholu”, „Kameleon
– redukcja fioletowego nadmanganianu po-
tasu”, „Sztuczna krew-wyprodukowanie fil-
mowej sztucznej krwi z roztworów soli nie-
organicznych”, „Wybuchowe w∏aÊciwoÊci
utleniajàce nadmanganian potasu”, „B∏yska-
wica w s∏oju-utlenianie alkoholu etylowego,
„Pojawienie si´ rozb∏ysków i ma∏ych wybu-
chów”.Wiemy o tym, ˝e najlepiej uczymy si´,
gdy odkrywamy, doÊwiadczamy i dzia∏amy,
dlatego to spotkanie by∏o niezwykle warto-
Êciowe dla wszystkich uczniów. Ten chemicz-
ny i fizyczny zawrót g∏owy na d∏ugo zapad-
nie w pami´ci i kto wie mo˝e rozbudzona cie-
kawoÊç wy∏oni niejednego naukowca?

nn  Magdalena Penkalska 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 

im. Tadeusza KoÊciuszki 
w Wieliszewie

PPRRZZEEKKAAZZAANNIIEE  ÂÂRROODDKKÓÓWW  ZZEE  ZZBBIIÓÓRRKKII  CCHHAARRYYTTAATTYYWWNNEEJJ  „„PPOOMMÓÓ˚̊MMYY  AAGGAACCIIEE””
13 maja w Gminnym Centrum Kultury w ¸ajskach na r´ce
Agaty Wojno oraz jej mamy komitet spo∏eczny „Pomó˝my
Agacie” przekaza∏ Êrodki zebrane w trakcie koncertu cha-
rytatywnego zorganizowanego 31 marca w hali sportowej
w Wieliszewie. Na poczàtku maja Ministerstwo Spraw We-
wn´trznych i Administracji zaakceptowa∏o ostatecznie
przes∏ane przez organizatorów dokumenty zwiàzane z prze-
prowadzeniem zbiórki charytatywnej. Przypomnijmy, i˝ pod-
czas koncertu uda∏o si´ nam zebraç 8100 z∏! W imieniu Aga-
ty jeszcze raz serdecznie dzi´kujemy za Paƒstwa ofiarnoÊç
i wielkie Serca, a naszej kole˝ance ̋ yczymy powrotu do pe∏-
ni zdrowia, szko∏y i przyjació∏!

nn Promyki

SSeessjjee  RRaaddyy  GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww
mmoo˝̋nnaa  ooggllààddaaçç  oonnlliinnee  
nnaa  ssttrroonniiee hhttttppss::////eesseessjjaa..ttvv//
//GGmmiinnaa  WWiieelliisszzeeww//..
WWeejjÊÊcciiee  mmoo˝̋lliiwwee  jjeesstt  ttaakk˝̋ee
zz ppoozziioommuu  ssttrroonnyy
wwwwww..wwiieelliisszzeeww..ppll

ww
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Warsztaty dla nauczycieli
66  mmaajjaa  ww GGmmiinnnnyymm  CCeennttrruumm  KKuullttuurryy
ww ¸̧aajjsskkaacchh  ooddbbyy∏∏yy  ssii´́  bbeezzpp∏∏aattnnee
wwaarrsszzttaattyy  mmeettooddyycczznnee  ddllaa  nnaauucczzyycciieellii
„„OORRIIGGAAMMII  ddllaa  nnaajjmm∏∏ooddsszzyycchh””..
WW wwaarrsszzttaattaacchh  uuddzziiaa∏∏
wwzzii´́∏∏oo 2299 nnaauucczzyycciieellii  pprraaccuujjààccyycchh
ww ppllaaccóówwkkaacchh  ooÊÊwwiiaattoowwyycchh  GGmmiinnyy
WWiieelliisszzeeww..

Warsztaty w j´zyku angielskim poprowadzi∏a Shoko Aoy-
agi – instruktorka i cz∏onkini Nippon (Japonia) Stowarzy-
szenie Origami.

Podczas warsztatów nauczyciele poznali proste modele
origami oraz historie, które pozwalajà lepiej zapami´taç
poszczególne etapy sk∏adania. Wyzwaniem by∏o z∏o˝enie
bry∏ki, z której sk∏ada∏ si´ ba∏wanek. Najpierw troch´ ru-
chu i zabawy przy sk∏adania modu∏ów, nast´pnie ogrom
koncentracji i kombinacji przy komponowania modu∏ów

w bry∏k´, a na koƒcu znowu troch´ ruchu i zabawy przy „to-
pieniu” ba∏wanka.

Shoko zaprezentowa∏a tradycyjne modele origami oraz
modele swojego autorstwa.Wi´cej informacji o Shoko zna-
leêç mo˝na na jej stronie internetowej www.shoko-origa-
mi.com.

Organizacja warsztatów by∏a mo˝liwa dzi´ki wsparciu
finansowemu Wójta Gminy Wieliszew – Pana Paw∏a Kow-
nackiego oraz wspó∏pracy cz∏onków Galicyjskiej Grupy Ori-
gami i Dyrektora OÊrodka Kultury w Wieliszewie Pana Da-
riusza Skrzydlewskiego.

nn  Natalia Guzowska 
dyrektor Szkoły Podstawowej 

im. Kornela Makuszyƒskiego w Skrzeszewie

IWONA ROSŁO¡SKA 
nauczycielka z PS Janówek
6 maja 2019r. zostałam zaproszona do OÊrodka
Kultury w Wieliszewie, aby wziàç udział w warsz-
tatach metodycznych: „Origami dla najmłod-
szych”, które poprowadziła Shoko Aoyagi. Wszy-
scy uczestniczy z wielkim zapałem i entuzjazmem
przystàpili do wspólnego składania, rozmawiajàc
o rodzajach papieru oraz historiach, które pozwa-
lajà lepiej zapami´taç poszczególne etapy składania. Du˝ym wyzwaniem
była dla mnie próba zło˝enia bryły, z której składał si´ bałwanek. Uwa-
˝am, ˝e origami to ciekawa metoda wspierajàca rozwój dziecka. Stoso-
wanie na zaj´ciach sztuki origami, pomaga stworzyç atmosfer´ aktyw-
noÊci twórczej, dokładnoÊci i precyzji manualnej.

ooppiinniiaa

TTBBSS  wwcczzoorraajj  ii  ddzziiÊÊ
Gminnà Spó∏k´ „Towarzystwo Budownictwa Spo-
∏ecznego „Wieliszew” Sp. z o.o” zna wi´kszoÊç
mieszkaƒców naszej Gminy. Dla wielu jest to
podmiot, który przysy∏a faktury za sprzeda˝ wo-
dy czy odbiór Êcieków. Wielu z nas wie, ˝e to
ten podmiot, powszechnie znany jako TBS, za-
rzàdza Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych.
Oprócz prowadzonej dzia∏alnoÊç w zakresie zaopatrzenia
w wod´ mieszkaƒców ca∏ej Gminy Wieliszew jak równie˝ od-
bioru Êcieków,TBS wspiera Gmin´ w realizacji wielu zadaƒ.

Wspólnie z TBS Wieliszew uda∏o si´ wybudowaç plac za-
baw z pupmtruckiem przy ulicy Modliƒskiej, wyremontowaç
uj´cie wody w Wieliszewie. Równie˝ przy wspó∏pracy z TBS
Wieliszew rozpocz´∏a si´ budowa Parku Niepodleg∏oÊci, przez
co Nasza Wspólnota ma wk∏ad w obchody uczczenia 100 Le-
cia odzyskania niepodleg∏oÊci, a Êlad po tym wydarzeniu b´-
dzie widoczny dla kolejnych pokoleƒ wieliszewiaków.

Partnerstwo przy realizacji wspólnych z gminà inwesty-
cji jak równie˝ podejmowane samodzielne dzia∏ania nie by-
∏yby mo˝liwe bez stabilnej sytuacji Spó∏ki.

Wyniki finansowe spó∏ki na przestrzeni lat 2008–2017 po-
kazujà, ˝e dopiero od 2012 roku spó∏ka wypracowuje zyski.
W latach 2008–2010 straty spó∏ki, choç mia∏y tendencj´ spad-
kowà, ale by∏y na poziomie ok. 100 000 rocznie.W tej spra-
wie obecne w∏adze Spó∏ki, które zosta∏y wybrane
w kwietniu 2012 roku, podj´∏y dzia∏ania wyjaÊniajàce i z∏o-
˝y∏y doniesienie do Prokuratury o mo˝liwoÊci dokonania za-
niechaƒ przez ówczesnych zarzàdzajàcych Spó∏kà.

Wykonany na t´ okolicznoÊç przez bieg∏ego sàdowego au-
dyt Spó∏ki wykaza∏, ˝e w okresie do czasu zarzàdzania przez
ówczesne w∏adze, Spó∏ka ponios∏a szkod´ w wysokoÊci co naj-
mniej 1 130 701 z∏, co by∏o wynikiem b∏´dnego rozliczania
kosztów.

W 2012 r. wypracowany zosta∏ pierwszy zysk na poziomie
248 117,57 z∏ a w 2017 roku zysk przekroczy∏ ju˝ kwot´
1 000 000 z∏.

Wypracowana przez Wójta Gminy Wieliszew wspólnie z Ra-
dà Nadzorczà w 2011 r. d∏ugofalowa strategia dzia∏alnoÊci
Spó∏ki, przynosi pozytywne efekty z ka˝dym rokiem, co jest
mierzalne mi´dzy innymi poprzez wyniki finansowe spó∏ki,
o których mowa powy˝ej.

Obecnie realizowana jest budowa dwóch budynków
mieszkalnych wielorodzinnych, które zostanà oddane
do u˝ytkowania jeszcze w tym roku.

Przed Spó∏kà kolejnej wyzwania – dokoƒczenie budowy
Parku Niepodleg∏oÊci, modernizacja stacji uzdania wody
w Wieliszewie, rozpocz´ty remont boisk sportowych na osie-
dlu TBS, jak równie˝ prace przygotowawcze do budowy bu-
dynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami
na wynajem.

nn  

ogłoszenie drobne

Certyfikowany MMAASSAA˚̊  LLEECCZZNNIICCZZYY
Przemysław Kmiec iak

Gabinet wyposa˝ony w profesjonalne łó˝ko
– Wieliszew, ul. KoÊcielna 9

pon., wt. i czw. w godz. 9–20, Êr. i sob. w godz. 9–16, pt. w godz. 9–17
(równie˝ indywidualne terminy)

tteell..  669988  666688  662233  //  2222  778822  2211  1188  //  550099  774455  118844
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90 lat min´ło jak jeden dzieƒ
ddookkooƒƒcczzeenniiee  zzee  ssttrroonnyy 11
Po mszy Êwi´tej uczestnicy obchodów udali si´ do Ka∏uszy-
na, gdzie mia∏a miejsce dalsza cz´Êç oficjalnych obchodów,
w trakcie której zosta∏y wr´czone medale oraz odznaczenia.

Na poczàtku tej cz´Êci uroczystoÊci g∏os zabra∏ Wójt Gmi-
ny Wieliszew Pawe∏ Kownacki, który zwróci∏ uwag´, ˝e na co
dzieƒ ka˝dy z nas ma do czynienia z prawdziwymi bohate-
rami, którzy nie zwa˝ajàc na okolicznoÊci ratujà ludzkie ̋ y-
cie, przez co cieszà si´ nies∏abnàcym zaufaniem naszego spo-
∏eczeƒstwa.

Tak okràg∏a rocznica, jakà jest 90-lecie powstania OSP
Ka∏uszyn, by∏a doskona∏à okazjà do przyznania licznych od-
znaczeƒ i medali. Jednym z wa˝niejszych punktów by∏o przy-
znanie Medalu „Pro Mazovia” Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
w Ka∏uszynie.W imieniu Marsza∏ka Województwa Mazowiec-
kiego Adama Struzika, medal wr´czy∏ Artur Pozorek Wice-
dyrektor Wojewódzkiego Urz´du Pracy w Warszawie

Nast´pnie medale i odznaczenia zosta∏y wr´czone stra˝a-
kom. Z∏otym Medalem Za Zas∏ugi Dla Po˝arnictwa zostali
odznaczeni dh Jacek Sk∏adanek oraz dh Marek PoÊmiecho-
wicz. Srebrnym Medalem dh Micha∏ Zdunek oraz Robert
Sk∏adanek. Bràzowym medalem zostali odznaczeni dh Ja-
kub Krysiak, dh Adam Gierczyƒski, dh ¸ukasz Bo˝ym, dh
Zbigniew Trzaskoma, dh Bart∏omiej Trzaskoma. Ponadto wr´-
czone zosta∏y: odznaka „Stra˝ak wzorowy”, odznaczenia
„Za wys∏ug´ lat”. Z kolei m∏odzie˝ i dzieci z M∏odzie˝owej
i Dzieci´cej Dru˝yny Po˝arniczej zosta∏y odznaczone odpo-
wiednio z∏otà, srebrnà i bràzowa Odznakà M∏odzie˝owych
Dru˝yn Po˝arniczych.

Ostatnim punktem uroczystoÊci by∏o przekazanie kluczy-
ków i dokumentów do dwóch samochodów, które zosta∏y za-
kupione na potrzeby ka∏uszyƒskich stra˝aków.

Cz´Êç oficjalnà obchodów zakoƒczy∏ wyst´p ma˝oretek
oraz M∏odzie˝owej Orkiestry D´tej z P∏oƒska, otwierajàc tym
samym cz´Êç rozrywkowà, która mia∏a miejsce na placu
przy remizie, gdzie mieszkaƒcy oraz goÊcie mogli wspólnie
sp´dziç czas, bawiàc si´ przy muzyce zespo∏u Gotowi
na wszystko. nn
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Rekordowa frekwencja 
na 3. Półmaratonie Zegrzyƒskim 

ddookkooƒƒcczzeenniiee  zzee  ssttrroonnyy 11

Na mecie na wszystkich zawodników czeka∏ pamiàtkowy me-
dal oraz ciep∏y, energetyczny posi∏ek. Pó∏maraton Zegrzyƒ-
ski niewàtpliwie nale˝y do jednych z atrakcyjniejszych bie-
gów odbywajàcych si´ na terenie województwa mazowiec-
kiego nie tylko ze wzgl´du na walory krajobrazowe, ale te˝
Êwietnà organizacj´. Zawodnicy bioràcy udzia∏ w biegu mo-
gli w∏àczyç si´ równie˝ w pomoc dla Oliwiera Winkler
– ch∏opca chorego na autyzm. Jest to ju˝ drugi raz kiedy
uczestnicy naszego biegu okazujà swoje wsparcie, za co
ogromnie dzi´kujemy.

AA ttaakk  pprreezzeennttuujjàà  ssii´́  wwyynniikkii::
Kategoria OPEN m´˝czyzn
1 miejsce Micha∏ Orze∏ Adidas Runners Warsaw 1:18:25
2 miejsce Daniel Urmanowski Dream Run 1:19:03
3 miejsce Kamil Werner Biegam na Tarchominie 1:26:09
Kategoria OPEN kobiet
1 miejsce Patrycja Bereznowska Wieliszew Heron Team

1:34:25
2 miejsce Hanna Nejfeld Decathlone 1:39:24
3 miejsce Ola Pucek-Mioduszewska Kingrunner 1:40:21
Szczegó∏owe wyniki w poszczególnych kategoriach dost´p-
ne na www.czasomierzyk.pl 
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy wyników,
dzi´kujemy za uczestnictwo i ju˝ zapraszamy Was za rok.
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PianiÊci czarowali w Łajskach
po raz szósty
WW ppiiààtteekk 2244  mmaajjaa  GGmmiinnnnee  CCeennttrruumm
KKuullttuurryy  ww ¸̧aajjsskkaacchh  ggooÊÊccii∏∏oo
2277 uuttaalleennttoowwaannyycchh  mm∏∏ooddyycchh  ppiiaanniissttóóww
zz MMaazzoowwsszzaa  oorraazz  ppooddwwrroocc∏∏aawwsskkiieejj
SSoobbóóttkkii  ((!!)),,  bbiioorrààccyycchh  uuddzziiaa∏∏  ww sszzóósstteejj
eeddyyccjjii  OOggóóllnnooppoollsskkiieeggoo  KKoonnkkuurrssuu
PPiiaanniissttyycczznneeggoo  „„ZZaacczzaarroowwaannyy  FFoorrtteeppiiaann””..  
Po raz drugi w historii muzycznych zmagaƒ jury zdecydo-
wa∏o o przyznaniu nagrody GRAND PRIX, którà otrzyma-
∏a Lena Wolszczak z Akademii Sztuk Scenicznych i Estra-
dowych w Warszawie. Historyczny sukces odnieÊli równie˝
reprezentanci gospodarzy – podopieczni Katarzyny Igna-
ciuk dwukrotnie zajmowali pierwsze miejsca!

Komisja konkursowa w sk∏adzie: Aleksandra Kowalik-
-Burdzy, Anna Liszewska, Anna Lewicka-Capiga, przyzna-
∏a nagrody w trzech kategoriach (w kat. IV ostatecznie nie
wystartowa∏ ̋ aden uczestnik). PodkreÊlono rosnàcy z ka˝-
dà kolejnà edycjà poziom prezentowany przez uczestników,
co cieszy tym bardziej w kontekÊcie udzia∏u pianistów
z Gminy Wieliszew startujàcych w konkursie od lat: Ma-
rii Grodzkiej (1. miejsce w kat. II), Julii Laube (1. miej-
sce w kat. III) oraz Zofii Witkowskiej (wyró˝nienie w kat.
II) i Jakuba Pontka. Jurorzy wskazywali równie˝ na reper-
tuar – z ka˝dym rokiem lepiej dopasowany do wieku i mo˝-
liwoÊci m∏odych pianistów.

KKaatteeggoorriiaa II
1. Ilija Piotrowski (Centrum Kultury i Czytelnictwa w Se-

rocku, nauczyciel Marzena Pietkiewicz)
2. Michalina Woêniak (Centrum Kultury i Czytelnictwa

w Serocku, nauczyciel Micha∏ Jung)
3. Nel Latawska (start indywidualny, nauczyciel Marzena

Pietkiewicz)
Wyró˝nienia dla:
• Jan Bardadyn (W´growski OÊrodek Kultury, nauczyciel

Maja Rumocka)
• Dorota Âwiniarska (Centrum Kultury i Czytelnictwa w Se-

rocku, nauczyciel Marzena Pietkiewicz)

KKaatteeggoorriiaa IIII
GRAND PRIX Konkursu – Lena Wolszczak (Akademia

Sztuk Scenicznych i Estradowych w Warszawie, nauczy-
ciel Natalia Niemiec)

1. Maria Grodzka (OÊrodek Kultury w Wieliszewie, nauczy-
ciel Katarzyna Ignaciuk)

2. Zuzanna Adamowicz (Akademia Sztuk Scenicznych i Es-
tradowych, nauczyciel Ludwika Szymaƒska)

3. Hanna Bielecka (Spo∏eczne Ognisko Artystyczne w So-
bótce przy Stowarzyszeniu DolnoÊlàskie Towarzystwo
Muzyczne we Wroc∏awiu, nauczyciel Pawe∏ Melka)

3. Anna Piotrowska (W´growski OÊrodek Kultury, nauczy-
ciel Maja Rumocka)

Wyró˝nienia dla: 
• Zofii Witkowskiej (start indywidualny, nauczyciel Marze-

na Pietkiewicz)
• Mai Szymaƒskiej (start indywidualny, nauczyciel Ma-

rzena Pietkiewicz)

KKaatteeggoorriiaa IIIIII
1. Julia Laube (OÊrodek Kultury w Wieliszewie, nauczy-

ciel Katarzyna Ignaciuk))
2. nie przyznano
3. Micha∏ Wiertelak (Spo∏eczne Ognisko Artystyczne

w Sobótce przy Stowarzyszeniu DolnoÊlàskie Towarzy-
stwo Muzyczne we Wroc∏awiu, nauczyciel Pawe∏ Melka)

Wyró˝nienie 
• dla Martyny Myszkowskiej (start indywidualny, nauczy-

ciel Maja Rumocka) 
Gratulujemy!

nn OKW

Lena Wolszczak
z Warszawy

Marysia
Grodzka

z Wieliszewa

Julia Laube
z Komornicy

TTłłuummyy  nnaa  wweerrnniissaa˝̋uu
ww  ŁŁaajjsskkaacchh

Za nami kolejna wystawa prac m∏odych artystów
z sekcji rysunku i malarstwa OÊrodka Kultury
w Wieliszewie. Wernisa˝ „Sztuka oczami m∏odych
– od tradycji do nowoczesnoÊci”
zorganizowany 26 kwietnia w Gminnym Centrum
Kultury zgromadzi∏ ponad 180 osób – g∏ównie
rodziny m∏odych autorów, których dzie∏a
(ponad 60 p∏ócien) wcià˝ mo˝emy podziwiaç
w galerii przechodniej.

To druga wystawa prezentujàca malarski dorobek podopiecz-
nych Anny Rakowskiej-Sitek.Tym razem, jak podkreÊla in-
struktor sekcji w ¸ajskach, inspiracjà by∏a twórczoÊç Clau-
de’a Moneta – jednego z twórców i czo∏owego przedstawi-
ciela impresjonizmu. Podobnie jak na obrazach francuskiego
mistrza, w pracach m∏odych artystów pojawi∏y si´ motywy
natury, wiejskie pejza˝e, brzegi morza… – Impresjonizm to
prze∏om w malarstwie, dlatego uzna∏am, ˝e moi podopiecz-
ni powinni go poznaç i spróbowaç zmierzyç si´ z g∏ównym
przes∏aniem jakie zawiera – uchwyceniem ulotnej chwili,
wra˝enia, odbicia – podkreÊla pani Anna. – Praca z moimi
podopiecznymi by∏a ogromnà przyjemnoÊcià, ze zdumieniem
patrzy∏am na nich, jak z determinacjà próbujà w swoich pra-
cach oddaç charakter stylu Moneta. Wszyscy autorzy w∏o-
˝yli w powstanie swoich dzie∏ ogromnà prac´ i trud, co w cza-
sie wernisa˝u docenili rodzice, nierzadko zaskoczeni rozma-
chem i poziomem prezentowanych obrazów.

Celem zaj´ç adresowanych do dzieci i m∏odzie˝y jest po-
znanie i nauka ró˝nych technik malarskich (olej, akryl, akwa-
rela), podstaw rysunku (pióro, pastele). Uczestnicy biorà
udzia∏ w kolejnych plastycznych zadaniach: portret, pejza˝,
martwa natura, abstrakcja, etc. poznajàc jednoczeÊnie ta-
jemnice wielkich artystów poszczególnych epok.Autorzy naj-
lepszych prac otrzymajà szans´ udzia∏u w jednym z ogólno-
polskich konkursów m∏odych talentów – zach´ca do udzia-
∏u w zaj´ciach Anna Rakowska-Sitek, wyjaÊniajàc jak wa˝nà
role w rozwoju cz∏owieka pe∏ni sztuka – Nie mo˝na w swo-
im ˝yciu polegaç jedynie na dos∏ownoÊci, bo nie tylko ona
daje nam radoÊç i nie tylko ona uczy nas odpowiednich re-
akcji w ró˝nych ̋ yciowych sytuacjach. Sztuka tymczasem po-
zwala na prze˝ywanie czegoÊ najpierw w naszych g∏owach,
co jest cz´sto idealnym treningiem przed zderzeniem z rze-
czywistoÊcià. Rozwija i daje umys∏owi bodziec do pracy, co
zawsze wychodzi nam na dobre.

Sekcja planuje kolejne wystawy a przed jej uczestnika-
mi podsumowanie tej obecnej – w czerwcu og∏oszenie wy-
ników konkursu zwiàzanego z trwajàcà wystawà.

nn OKW
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„„MMAAGGIICCZZNNYY  DDZZIIEE¡¡  DDZZIIEECCKKAA””

PPRRZZEEDD  NNAAMMII WW KKLLEENNCCZZOONNIIEE

czwartek 27 czerwca, godz. 19
PP RR OO JJ EE KK CC JJ AA   FF II LL MM UU   II   SS PP OO TT KK AA NN II EE   
ZZ   TT WW ÓÓ RR CC AA MM II

niedziela 30 czerwca, godz. 18
MM UU SS II CC AA LL   TT EE AA TT RR UU   MM UU ZZ YY CC ZZ NN EE GG OO
„„ PP OO DD   PP RR EE TT EE KK SS TT EE MM ””

piàtek 21 czerwca, godz. 18
SS PP EE KK TT AA KK LL   OO CC HH -- TT EE AA TT RR

sobota 1 czerwca, godz. 17
II LL UU ZZ JJ OO NN II SS TT AA   
DD AA MM II AA NN   SS PP ¢¢ TT AA NN YY   
––   PP ÓÓ ¸̧ FF II NN AA LL II SS TT AA   MM AA MM   TT AA LL EE NN TT KKIINNOO  OOTTWWAARRTTEE::  „„ZZIIMMNNAA  WWOOJJNNAA””

„„NNIIEE  WWYYWWOO¸̧UUJJ  LLIISSYY  ZZ  LLAASSUU””

„„CCHHAAMMLLEETT  
–– MMoonnoolloogg  PPaarrooddyyssttyy””  

Czy ktokolwiek zaprzeczy, ˝e Dzieƒ Dziecka powinien byç magicz-
ny? Zapraszamy na niesamowità przygod´ dla dzieci i doros∏ych, któ-
ra przeniesie Was w Êwiat magii – wyjàtkowy wieczór z iluzjonistà
Damianem Sp´tanym, pó∏finalistà Mam Talent! BBiilleettyy  ww cceenniiee 2200 zz∏∏
ddoosstt´́ppnnee  ww GGmmiinnnnyymm  CCeennttrruumm  KKuullttuurryy  ww ¸̧aajjsskkaacchh  oorraazz  nnaa ppoorrttaalluu
eewweejjsscciioowwkkii..ppll..  ZZaapprraasszzaammyy  ddzziieeccii  ii ddoorrooss∏∏yycchh!!

– Zaczà∏em swojà przygod´ z iluzjà dawno temu jako ma∏y ch∏opiec,
gdy oglàda∏em telewizyjne show Davida Copperfielda – wspomina
Damian Sp´tany, popularny iluzjonista znany z telewizyjnych ekra-
nów, na których jego magiczne sztuczki mogliÊmy podziwiaç w pó∏-
finale programu rozrywkowego „Mam talent”. Obserwujàc pokaz ilu-
zjonisty oraz bioràc w nim czynny udzia∏ dzieciaki rozwijajà swojà
wyobraêni´ i spostrzegawczoÊç, a dziesiàtki kolorowych rekwizytów
przyciàgajà uwag´ m∏odego, wymagajàcego widza. Efekty magicz-
ne oczywiÊcie nie uda∏yby si´, gdyby nie pomoc m∏odych widzów,
którzy razem z czarodziejem wykonujà magiczne gesty i wypowia-
dajà magiczne zakl´cia. Gwarantowana Êwietna zabawa i masa uÊmie-
chu, równie˝ na twarzach du˝ych dzieci! 

Na jeden z najg∏oÊniejszych i nagradzanych pol-
skich filmów ostatnich lat zaprosimy w ramach
popularnego cyklu KINO OTWARTE, znanego do-
tychczas ze spotkaƒ w sali legionowskiego ratu-
sza. Kto z popularnych twórców zwiàzanych z fil-
mem odwiedzi Sal´ Klenczona w Wieliszewie
przy tej okazji? Dowiemy si´ w czwartek 27
czerwca o godz. 19 – wwsstt´́pp  wwoollnnyy!!

Przypomnijmy, ˝e projekt KINO OTWARTE realizowany od wrzeÊnia 2014
r. przez legionowskà Powiatowà Instytucj´ Kultury to cieszàce si´ du˝à po-
pularnoÊcià (równie˝ wÊród mieszkaƒców Gminy Wieliszew) projekcje fil-
mowe po∏àczone ze spotkaniami z ich twórcami – popularnymi aktora-
mi, re˝yserami i scenarzystami, autorami zdj´ç, producentami itd. W je-
go ramach pokazywane sà g∏ównie wartoÊciowe filmy polskie, dokumenty
i krótki metra˝. „Zimna wojna” to polski film dramatyczny z 2018 roku
w re˝yserii Paw∏a Pawlikowskiego (twórcy oskarowej „Idy”). Premiera fil-
mu odby∏a si´ podczas festiwalu filmowego w Cannes w maju 2018, gdzie
film trafi∏ do konkursu g∏ównego i otrzyma∏ Z∏otà Palmà za re˝yseri´. Ob-
raz otrzyma∏ ponadto Z∏ote Lwy na 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabu-
larnych w Gdyni, Europejskà Nagrod´ Filmowà w kategorii najlepszego
filmu fabularnego, by∏ równie˝ trzykrotnie nominowany do Oscara 2019.
Akcja filmu toczy si´ w latach 40., 50. i 60. XX wieku na terenie Polski,
Jugos∏awii, Berlina i Pary˝a. Jest to historia wielkiej i trudnej mi∏oÊci dwoj-
ga ludzi – m∏odej tancerki Zuli oraz pianisty Wiktora. Oboje z jednej stro-
ny nie zawsze potrafià si´ ze sobà porozumieç, z drugiej zaÊ – nie mogà
bez siebie ˝yç. W rolach g∏ównych Joanna Kulig i Tomasz Kot, a sekun-
dujà im m.in. Borys Szyc, Agata Kulesza i Adam Ferency.

Seria okrutnych zbrodni na terenie
popularnego kabaretu Moulin à Verre
staje si´ widmem sp´dzajàcym sen z
powiek jego kierownictwu, artystom i
publicznoÊci oraz paryskim stró˝om
prawa. Czy uda si´ zapobiec kolejnemu
morderstwu? Jak potoczà si´ losy
bohaterów? Tym razem w du˝ej mierze
zale˝eç b´dzie to tak˝e od Was! BBiilleettyy  ww
cceenniiee  2255  zz∏∏  nnaa  nnaajjnnoowwsszzàà  pprroodduukkccjjee
TTeeaattrruu  MMuuzzyycczznneeggoo  „„PPoodd  PPrreetteekksstteemm””  ddoosstt´́ppnnee  ww  GGmmiinnnnyymm  CCeennttrruumm
KKuullttuurryy  ww  ¸̧aajjsskkaacchh  oorraazz  sseerrwwiissiiee  iinntteerrnneettoowwyymm  eewweejjsscciioowwkkii..ppll!!

W roli g∏ównej: Micha∏ Zieliƒski 
„CHAMLET – MONOLOG PARODYSTY” to przezabawny, niezwykle aktu-
alny komentarz do wspó∏czesnej rzeczywistoÊci. Niepoprawnie Êmieszny,
pe∏en celnych ̋ artów i b∏yskotliwych puent. BBeezzpp∏∏aattnnee  wweejjÊÊcciióówwkkii dost´p-
ne w Urz´dzie Gminy Wieliszew pok. nr 6 od 11 czerwca 2019 r.

Spektakl wspó∏finansowany ze Êrodków Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz bud˝etu Gminy Wieliszew 

Sala Koncertowa im. Krzysztofa Klenczona w Wieliszewie

Nie wywołuj Lisy z lasu

Bilety na dwa premierowe pokazy (25 i 26 maja)
najnowszej produkcji Teatru Pod Pretekstem
rozesz∏y si´ tradycyjnie b∏yskawicznie
(na pierwszy z nich w ciàgu doby!)
wype∏niajàc Sal´ Koncertowà im. Krzysztofa
Klenczona w Wieliszewie do ostatniego
miejsca. Tych z Paƒstwa, dla których zabrak∏o
miejsca, zapraszamy na trzecià ods∏on´
– w niedziel´ 30 czerwca o godz. 18.
Bilety w cenie 25 z∏ dost´pne w Gminnym
Centrum Kultury w ¸ajskach oraz serwisie
internetowym ewejsciowki.pl! 

Musical „Nie wywo∏uj Lisy z lasu” to osadzona w latach
dwudziestych XX w. i pe∏na zaskakujàcych zwrotów akcji
historia rodzeƒstwa, za sprawà którego spokojne ̋ ycie pa-
ry˝an zostaje wywrócone do góry nogami. Najnowsze dziec-
ko m∏odych, zdolnych artystów Teatru Muzycznego
„Pod Pretekstem”, cieszy si´ du˝ym zainteresowaniem po-
dobnie jak poprzednie realizacje („Dziewczyny lubià
BOND” w roku 2017 oraz „Nie wszystko Roma co si´ Êwie-
ci” w 2018 r.), które wielokrotnie zape∏nia∏y sale widowi-
skowe w Wieliszewie i Legionowie. Jako m∏odzi ludzie z kil-
kuletnim doÊwiadczeniem scenicznym, przy wsparciu miej-
scowego oÊrodka kultury i urz´du gminy (próby odbywajà
si´ na zmian´ w GCK w ¸ajskach oraz w Sali Koncerto-
wej im. Krzysztofa Klenczona w Wieliszewie), tworzà spek-
takle muzyczne, eksperymentujàc z formà i wzbogacajàc
je o teatr taƒca, kabaret czy improwizacj´.

WÊród komentarzy publicznoÊci, która sobotni spektakl
nagrodzi∏a owacjà na stojàco, przewa˝ajà te chwalàce nad-
zwyczaj dojrza∏e aktorstwo, wielowàtkowy scenariusz oraz
mnogoÊç uk∏adów tanecznych na poziomie rzadko spotka-
nym w produkcjach amatorskich. Zwraca równie˝ uwag´
rozmach scenograficzny i sprawne (wr´cz b∏yskawiczne) po-
ruszanie si´ m∏odych aktorów w rozbudowanej przestrze-
ni scenicznej. Dopracowanie najmniejszych szczegó∏ów,
w tym profesjonalna oprawa graficzna materia∏ów promo-
cyjnych sta∏a si´ znakiem firmowym towarzyszàcym teatro-
wi od jego pierwszych spektakli. Najnowsza produkcja
„Pod pretekstem” jest z pewnoÊcià najbardziej dojrza∏à,
ambitnà (180 minut, 15 aktorów!) i okaza∏à z dotychczaso-
wych propozycji grupy kierowanej przez Karin´ Warnel.
Wyraênie przesuwajàc akcent z dotychczas typowo musi-
calowego na bardziej teatralny, wymaga od widza wi´ksze-
go skupienia, doskonale obrazujàc rozwój i kierunek za-
interesowaƒ, którym podà˝a grupa i ka˝dy z m∏odych ak-
torów z osobna. – Jest to poziom, którego nie powstydzi∏aby
si´ niejedna ze sto∏ecznych profesjonalnych scen – przez
niemal 180 minut ani przez chwil´ nie poczu∏em si´ znu-
˝ony, co jest oznakà umiej´tnego prowadzenia fabu∏y.
Ogrom pracy w∏o˝onej w takà produkcj´ jest imponujàcy,
szczególnie gdy mówimy o m∏odych ludziach dzielàcych czas
mi´dzy szko∏´ i cz´sto prac´ – nie szcz´dzi∏ pochwa∏ po nie-
dzielnej premierze dyrektor wieliszewskiego oÊrodka kul-
tury Dariusz Skrzydlewski. Na scenie gratulacje i tradycyj-
ny bukiet kwiatów przekaza∏ aktorom jeden z goÊci sobot-
niej premiery – wójt gminy Pawe∏ Kownacki.

nn OKW
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Stra˝acy w przedszkolu

DDZZIIEE¡¡  ZZIIEEMMII  WW  PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLUU    
SSAAMMOORRZZÑÑDDOOWWYYMM  WW  JJAANNÓÓWWKKUU  
PPIIEERRWWSSZZMM

Âwiatowy Dzieƒ Ziemi jest to najwi´ksze ekologiczne Êwi´-
to – nasze przedszkole równie˝  w∏àczy∏o si´ w obchody. Dzie-
ci uczestniczy∏y w zabawie z Ekoludkiem wokó∏ przedszko-
la, który przypomnia∏ im zasady segregacji Êmieci -kolory po-
jemników oraz co mo˝na, a czego nie mo˝na do nich wrzucaç.
Przedszkolaki w praktyczny sposób mog∏y wykorzystaç zdo-
bytà wiedz´ przyklejajàc zebrane Êmieci do odpowiednich
pojemników.

Dzieci dowiedzia∏y si´ jak oszcz´dzaç wod´, energi´ oraz
co to jest recykling. Dzia∏ania te zosta∏y zakoƒczone udzia-
∏em w akcji Segregujemy, która odby∏a która odby∏a si´ 25.04
o godzinie 10.00.

W tym dniu królowa∏y w przedszkolu kolory Ziemi – dzie-
ci ubrane by∏y na zielono. Odwiedzi∏ nas równie˝ Ekoludek,
który poprosi∏ o pomoc w zach´ceniu wszystkich ludzi
do dbania o Êrodowisko.

Przedszkolaki ze wszystkich grup Êwietnie bawi∏y si´ w za-
bawach przygotowanych przez naszego goÊcia, rozwiàzywa-
∏y zadania i zagadki dotyczàce ekologii i ochrony Êrodowi-
ska, Êpiewa∏y piosenki ekologiczne i bawi∏y si´ chustà ani-
macyjnà.

Przyjaciel przyrody by∏ dumny z wiadomoÊci, jakie posia-
dajà dzieci z zakresu ekologii, ka˝da grupa otrzyma∏a dyplom
ekologiczny za udzia∏ w zaj´ciach. nn Renata Szumacher

W Przedszkolu Samorzàdowym nr 1 w Wieliszewie 23 i 24 ma-
ja odby∏a si´ uroczystoÊç z okazji Dnia Mamy i Taty, podczas
której wszystkie grupy zaprezentowa∏y swój program tanecz-
no-wokalno-recytatorski. Po wyst´pie by∏y ˝yczenia, ca∏usy,
prezenty oraz wiele uÊmiechów i radoÊci. Za swoje popisy
przedszkolaki zosta∏y nagrodzone burzà braw.

Takie uroczystoÊci w gronie rodzinnym pozwalajà umac-
niaç wi´zi, uczà mi∏oÊci, szacunku, przywiàzania, a dzieciom
pozwalajà zaprezentowaç zdobyte wczeÊniej umiej´tnoÊci.

Rodzicom ˝yczymy Wszystkiego Najlepszego z okazji ich
Âwi´ta! nn Natalia Kuciƒska-Otoska

Po raz kolejny Przedszkole Samorzàdowe nr 1 w Wielisze-
wie bra∏o udzia∏ w zorganizowanym FESTIWALU RÓ˚-
NYCH KULTUR w Legionowie.
20 maja br. licznie zgromadzona na widowni Ratusza Miej-
skiego publicznoÊç mia∏a okazj´ obejrzeç uk∏ady tanecz-

ne w wykonaniu dzieci z ró˝nych przedszkoli z powiatu le-
gionowskiego. Nasza grupa przedszkolna – najm∏odsze dzie-
ciaki z „Pszczó∏ek” – bardzo pi´knie si´ zaprezentowa∏y.
Serdecznie Gratulujemy.

nn Natalia Kuciƒska-Otoska

22 maja w Przedszkolu Samorzàdowym nr 2 w Wieliszewie
mia∏a miejsce próbna ewakuacja przeciwpo˝arowa.
Celem akcji by∏o nabywanie przez dzieci umiej´tnoÊci w∏a-
Êciwych zachowaƒ w sytuacji zagro˝enia i zapoznanie z za-
sadami bezpiecznej ewakuacji. Nad przebiegiem akcji czu-
wa∏ stra˝ak Pan Hubert Burza oraz jednostka Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej z Wieliszewa, która przyjecha∏a do nasze-
go przedszkola wozem stra˝ackim na sygnale. W budyn-
ku pojawi∏o si´ sztuczne zadymienie. Na sygna∏, dzieci wraz

z personelem, wyznaczonymi wyjÊciami ewakuacyjnymi
wysz∏y poza teren przedszkola. Ca∏a akcja przebiega∏a
sprawnie i bez zak∏óceƒ.

Dzieci z bezpiecznego miejsca obserwowa∏y pokaz
techniki gaszenia ognia i prezentacj´ sprz´tu po˝arnicze-
go. By∏o to bardzo ciekawe spotkanie. Na zakoƒczenie zro-
biliÊmy sobie pamiàtkowe zdj´cia.

Stra˝akom bardzo dzi´kujemy za poÊwi´cony nam czas!
nn

WWiizzyyttaa  ssttrraa˝̋aakkóóww  ww PPrrzzeeddsszzkkoolluu
SSaammoorrzzààddoowwyymm  nnrr 11  ww WWiieelliisszzeewwiiee
ooddbbyy∏∏aa  ssii´́ 99  mmaajjaa  bbrr..  ii wwzzbbuuddzzii∏∏aa
ooggrroommnnee  zzaaiinntteerreessoowwaanniiee  ddzziieeccii..  

Przed spotkaniem nauczyciel Natalia Kuciƒska-Otoska za-
znajomi∏a przedszkolaki z ciekawostkami zwiàzanymi
z pracà stra˝aka, przestrzeganiem zakazów, zachowaniem
bezpieczeƒstwa w czasie: po˝aru, burzy oraz wypadku. Dzie-
ci dowiedzia∏y si´ tak˝e w jakich okolicznoÊciach mo˝na
wzywaç stra˝ po˝arnà oraz ˝e stra˝acy gaszà nie tylko po-
˝ary, ale równie˝ sà wzywani do wypadków samochodowych.
Póêniej w ogrodzie przedszkolnym goÊciliÊmy Stra˝aków
z Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Wieliszewie. Jak zawsze
najwi´ksze zainteresowanie wzbudzi∏ wóz stra˝acki – dzie-

ci z bliska mia∏y mo˝liwoÊç podziwiaç znajdujàcy si´ w nim
sprz´t, który s∏u˝y stra˝akom w ich ci´˝kiej i odpowiedzial-
nej pracy. Przedszkolaki wykaza∏y ogromne zainteresowa-
nie spotkaniem, podczas którego naby∏y cennà wiedz´. Du-
˝a cz´Êç z nich, szczególnie ch∏opcy, postanowi∏a w przysz∏o-
Êci zostaç stra˝akiem. Dzi´ki takim spotkaniom dzieci:
pozna∏y charakterystyk´ zawodu stra˝aka; dowiedzia∏y si´,
jak dbaç o bezpieczeƒstwo w∏asne i innych; nabra∏y sza-
cunku do trudnej pracy. Zaj´cia tego typu kszta∏tujà rów-
nie˝ u najm∏odszych odpowiednie zachowania w trudnych
sytuacjach oraz zaznajamiajà ich z sytuacjami, w których
powinni korzystaç z numerów alarmowych. Na zakoƒcze-
nie dzieci wcieli∏y si´ w stra˝aka ,,gaszàcego po˝ar” – pod-
lewajàc ogród na terenie przedszkola. Dzieci podzi´kowa-
∏y stra˝akom i ˝yczy∏y wytrwa∏oÊci w codziennych zmaga-
niach. nn Natalia Kuciƒska-Otoska

DDZZIIEE¡¡  MMAAMMYY  II  TTAATTYY

FFEESSTTIIWWAALLUU  RRÓÓ˚̊NNYYCCHH  KKUULLTTUURR  

PPRRÓÓBBNNAA  EEWWAAKKUUAACCJJAA  PPRRZZEECCIIWWPPOO˚̊AARROOWWAA
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PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLAAKKII  ZZEE  SSKKRRZZEESSZZEEWWAA  
ZZ  WWIIZZYYTTÑÑ  WW  NNAADDLLEEÂÂNNIICCTTWWIIEE  JJAABBŁŁOONNNNAA

1 kwietnia dzieci z grup ,,Kangurki” i ,,Sówki” wspólnie z wy-
chowawcami wybra∏y si´ na zaj´cia dydaktyczne, prowadzo-
ne przez doÊwiadczonych leÊników z nadleÊnictwa Jab∏on-
na w ramach projektu edukacyjnego ,,Przedszkolaki uwiel-
biajà zwierzaki”.
Podczas tego niecodziennego spaceru po Êcie˝ce edukacyj-
no-przyrodniczej dzieci wszystkimi zmys∏ami zg∏´bia∏y taj-
niki otaczajàcej je przyrody. Zdoby∏y ogromnà wiedz´ na te-
mat ˝ycia zwierzàt i roÊlin leÊnych, a ich ÊwiadomoÊç przy-
rodnicza wzbogaci∏a si´ tak˝e o wiadomoÊci z zakresu
gospodarki leÊnej i ochrony przyrody oraz tego, jak màdrze,
rozsàdnie, a przede wszystkim bezpiecznie obcowaç z natu-
rà i korzystaç z dobrodziejstw lasu. Dodatkowà atrakcjà
po zakoƒczonej w´drówce by∏o ognisko z pieczeniem kie∏-
basek. Dzieci zm´czone, ale szcz´Êliwe wróci∏y do swoich
przedszkolnych sal. nn Małgorzata Goliatowska

JJeeddnnyymm  zz eelleemmeennttóóww  rreeaalliizzaaccjjii
ppooddssttaawwyy  pprrooggrraammoowweejj  zz zzaakkrreessuu
ddoorraaddzzttwwaa  zzaawwooddoowweeggoo  oorraazz  eedduukkaaccjjii
oo bbeezzppiieecczzeeƒƒssttwwiiee  ssàà  ssppoottkkaanniiaa
zz cciieekkaawwyymmii  lluuddêêmmii,,  wwyykkoonnuujjààccyymmii
iinntteerreessuujjààccee,,  cczzaasseemm  nniieebbeezzppiieecczznnee
zzaawwooddyy..  
22 maja dzieci z Oddzia∏ów Przedszkolnych przy Szkole
Podstawowej im. Kornela Makuszyƒskiego w Skrzeszewie
goÊci∏y Panià podkomisarz Justyn´ Stopiƒskà z Komendy
Powiatowej Policji w Legionowie oraz Pana sier˝anta szta-
bowego Janusza Bieliƒskiego z komisariatu w Wieliszewie.
Zaproszeni policjanci przeprowadzili z dzieçmi krótkà pre-
lekcj´ na temat bezpieczeƒstwa w ruchu drogowym. Dzie-
ci przypomnia∏y sobie, jak nale˝y korzystaç z przejÊcia dla
pieszych w miejscu, w którym znajduje si´ sygnalizator
Êwietlny oraz tam, gdzie go nie ma. Dowiedzia∏y si´ rów-
nie˝, jak bezpiecznie podró˝owaç pojazdami mechanicz-
nymi i jak zachowaç si´, gdy jest si´ Êwiadkiem zdarzenia
drogowego. Policjanci wyjaÊnili tak˝e dlaczego nale˝y no-
siç odblaski oraz jak post´powaç w kontakcie z osobami
obcymi. Nasi goÊcie opowiedzieli równie˝ o s∏u˝bie w Po-

licji i o tym co zrobiç, aby zostaç policjantem. Przedszko-
laki zobowiàza∏y si´ do przestrzegania wszystkich zasad
i obieca∏y, ˝e b´dà o nich przypominaç swoim rodzicom.
Na koniec wszyscy wykonali pamiàtkowe zdj´cie, a dzie-
ci otrzyma∏y drobne upominki. Pani Justyna i Pan Janusz
otrzymali od dzieci pi´kna kart´ w podzi´kowaniu za cie-
kawà i pouczajàcà lekcj´. nn Małgorzata Goliatowska

W piàtek 10 maja w Bibliotece Publicznej w Wieliszewie
uczniowie klas pierwszych Szko∏y Podstawowej nr 1 im. Ta-
deusza KoÊciuszki i Szko∏y Podstawowej nr 2 im. Jana Paw-
∏a II zostali uroczyÊcie przyj´ci w poczet czytelników bi-
blioteki szkolnej. UroczystoÊç ta na sta∏e wpisa∏a si´ w ka-
lendarz imprez szkolnych i zazwyczaj odbywa si´
w II semestrze, kiedy uczniowie znajà ju˝ alfabet. Do gro-
na czytelników biblioteki zosta∏o przyj´tych 66 uczniów.
W pierwszej cz´Êci uroczystoÊci mi∏oÊnicy ksià˝ki z klu-
bu czytelnika powitali zebranych piosenkami. Póêniej,
w mi∏ej atmosferze odby∏o si´ spotkanie z poetkà Han-
nà Niewiadomskà, która czyta∏a dzieciom swoje wiersze.
Po cz´Êci poetyckiej wszyscy nasi czytelnicy zostali zapo-

znani z regulaminem biblioteki. Jednak najwa˝niejszà
i najbardziej uroczystà cz´Êcià naszego spotkania by∏o pa-
sowanie na czytelnika, które by∏o dokonane przez biblio-
tekarza szkolnego i goÊcia, czyli panià Hann´ Niewiadom-
skà. Spotkanie zakoƒczy∏o si´ wspólnym zaÊpiewaniem
piosenki pt. „Biblioteka wszystkich wita!”. Dzieci dosta-
∏y na pamiàtk´ s∏odycze i zak∏adki do ksià˝ki, a kto chcia∏,
móg∏ zakupiç ksià˝k´ z dedykacjà pani Hanny Niewiadom-
skiej. Dzi´kujemy za mi∏à atmosfer´, którà nam stworzy-
∏a pani Ewa Skonieczna – Kierownik Biblioteki Publicz-
nej.

nn Irena Jacenko – bibliotekarz Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Tadeusza KoÊciuszki.

PPAASSOOWWAANNIIEE  NNAA  CCZZYYTTEELLNNIIKKAA

W poniedzia∏ek 6 maja „Skrzaty” i „Tygryski” ze Szko∏y
w Olszewnicy Starej wybra∏y si´ na wycieczk´ do KIDDOS
w Jachrance. Dwie godziny zabawy w sali, w której znajdo-
wa∏y si´ ró˝norodne przeszkody i miejsca do aktywnoÊci, mi-
n´∏y dzieciom bardzo szybko. Przedszkolaki podczas poby-
tu mia∏y okazj´ wcieliç si´ w rol´ kucharzy – w trakcie warsz-
tatów kulinarnych samodzielnie przygotowa∏y pizz´. Dzieci
by∏y zachwycone nowo poznanym miejscem, a uÊmiech z ich
twarzy nie zniknà∏ do koƒca dnia.

nn Beata Trzaskoma

WWYYCCIIEECCZZKKAA  DDOO  KKIIDDDDOOSS  WW  JJAACCHHRRAANNCCEE

Niecodzienni goÊcie
w Skrzeszewie
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Staro˝ytni Chiƒczycy, gdy chcieli wyraziç swojà nieprzychyl-
noÊç w stosunku do kogoÊ, ˝yczyli: „ObyÊ ̋ y∏ w ciekawych cza-
sach”.Ta niejednoznaczna i pozornie przychylna sentencja kry-
je za sobà niezbyt przyjemne myÊli. Ciekawe czasy, o których
dobrze si´ czyta ksià˝ki lub oglàda filmy, oznacza∏y na ogó∏
problemy, chaos i cierpienie dla wówczas ˝yjàcych. Czy nam
si´ to podoba, czy nie, wszystko wskazuje na to, ˝e nam tak-
˝e przysz∏o ˝yç w ciekawych czasach.

Âwiat si´ zmienia, rozpada si´ stary uk∏ad si∏. Jedne mocar-
stwa s∏abnà, w ich miejsce wzrastajà nowe. Zmiany powodu-
jà nieuchronne tarcia i konflikty. Nast´puje ogólny wzrost nie-
pokoju zwiàzany z tym, ˝e nikt nie wie, jak b´dzie wyglàda∏
nowy porzàdek, kiedy si´ narodzi, ani jak b´dzie wyglàda∏
okres przejÊciowy. Na czynniki natury politycznej nak∏adajà
si´ dwa dodatkowe problemy – zmiany klimatyczne oraz tech-
nologiczne. Wszystko to razem sprawia, ˝e ludzkoÊç stoi w ob-
liczu wielu prze∏omów. Pytanie brzmi: czy mo˝emy coÊ zrobiç?

Ciekawe i rozsàdne diagnozy proponuje Yuval Noah Hara-
ri, izraelski historyk i profesor na Wydziale Historii Uniwer-
sytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Jak sam si´ przedstawi∏:
Jestem historykiem i nie potrafi´ pomagaç innym, dostarcza-
jàc jedzenie lub ubrania – mog´ jednak spróbowaç rozjaÊniç
im nieco horyzont, przyczyniajàc si´ w ten sposób do wyrów-
nywania szans w skali globalnej.W trakcie swojej kariery na-
ukowej bada∏ histori´ Êredniowiecza oraz histori´ wojskowà.
Obecnie zajmuje si´ przede wszystkim historià Êwiata oraz pro-
cesami makroekonomicznymi. Jest autorem wielu ksià˝ek i ar-
tyku∏ów. Szczególnie popularne okaza∏y si´ byç bestsellery ta-
kie jak poÊwi´cone przesz∏oÊci „Sapiens: od zwierzàt do bo-
gów”, przysz∏oÊci „Homo deus: krótka historia jutra” oraz
teraêniejszoÊci „21 lekcji na XXI wiek”. Zdaniem izraelskie-
go myÊliciela, technika i biotechnologia wkrótce zmienià Êwiat
w stopniu nie majàcym swojego odpowiednika w przesz∏oÊci.
Zglobalizowany Êwiat wywiera nies∏ychanà presj´ na nasze za-
chowania i moralnoÊç. Ka˝dy z nas jest omotany rozlicznymi
wszechogarniajàcymi paj´czynami (…). Nasze codzienne
zwyk∏e dzia∏ania wp∏ywajà na ˝ycie ludzi i zwierzàt po dru-
giej stronie globu.

Wed∏ug pisarza nie powinniÊmy pozostawiç decyzji o przy-
sz∏oÊci ludzkiej cywilizacji korporacjom, przypadkowi i ano-
nimowym si∏om.Teoretycznie ka˝dy mo˝e w∏àczyç si´ do dys-
kusji, której tematem jest przysz∏oÊç ludzkoÊci. Cz´sto [jed-
nak] nie zauwa˝amy nawet, ˝e toczy si´ jakakolwiek
dyskusja. Miliardów z nas nie staç na luksus, by si´ w ogó-
le nad tym zastanawiaç, poniewa˝ mamy pilniejsze sprawy.
Niestety, nie mamy co liczyç, ˝e historia potraktuje nas ulgo-
wo. Mo˝e si´ zdarzyç, ˝e przysz∏oÊç ludzkoÊci ukszta∏tuje ktoÊ
inny, bez naszego udzia∏u (…) To bardzo niesprawiedliwe;
kto jednak powiedzia∏, ˝e historia jest sprawiedliwa?
Zmian, ku którym zmierzamy, nie da si´ uniknàç, warto
– o czym przekonuje historyk – zastanowiç si´, jak mo˝na
stawiç im czo∏o.

W tym kontekÊcie szczególnie chcia∏bym poleciç ksià˝k´
„21 lekcji na XXI wiek”, jako skondensowanà analiz´ obecnych
problemów naszego globu. Zaczynam t´ ksià˝k´ od oglàdu obec-
nej, trudnej sytuacji pod kàtem politycznym i technicznym.
Pod koniec XX wieku wydawa∏o si´, ˝e wielkie ideologiczne
bitwy mi´dzy faszyzmem, komunizmem i liberalizmem zakoƒ-
czy∏y si´ druzgocàcym zwyci´stwem tego ostatniego. Mo˝na by-
∏o sàdziç, ˝e ustrój demokratyczny, prawa cz∏owieka i kapita-
lizm wolnorynkowy muszà podbiç ca∏y Êwiat. Jak zwykle jed-
nak historia skr´ci∏a w nieoczekiwanym kierunku. Dokàd
zatem zmierzamy?

Âwiat jest bardzo ma∏y, w mgnieniu oka mo˝emy si´ kon-
taktowaç z ludêmi w prawie ka˝dym zakàtku globu. Ale czy
to potrafimy? Czy potrafimy szanowaç i rozumieç racje swo-
je, ale te˝ innych? Niejednokrotnie w historii wielcy przywód-
cy pos∏ugiwali si´ analogià do rozrzuconych ga∏´zi drzewa. Z ∏a-
twoÊcià mo˝na prze∏amaç wszystkie ga∏´zie bioràc jednà
po drugiej. Ale je˝eli ga∏´zie b´dà po∏àczone ze sobà i spró-
bujemy prze∏amaç wszystkie naraz – to nie damy rady. Tak
samo historia uczy nas, ˝e gdy ludzie ze sobà wspó∏pracujà
i chcà si´ ze sobà porozumieç, to z ∏atwoÊcià pokonujà wszyst-
kie przeszkody. Miejmy nadziej´, ˝e tym razem te˝ tak w∏a-
Ênie b´dzie.

nn  Piotr K.
Yuval Noah Harari, „21 lekcji na XXI wiek”,Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018 

EExxLLiibbrriiss

ÂÂwwiiaatt  jjuuttrraa

˚abki w Stajni Klucz
KKoolleejjnnaa  wwyypprraawwaa  zzaa nnaammii......  
TTyymm  rraazzeemm  „„˚̊aabbkkii””  zz  SSPP  ww  OOllsszzeewwnniiccyy
SSttaarreejj  wwyybbrraa∏∏yy  ssii´́  ddoo SSttaajjnnii  KKlluucczz  
ww SSkkrrzzeesszzeewwiiee..  

W Êwiat koni wprowadzi∏a nas w∏aÊcicielka obiektu. Opo-
wiedzia∏a nam o ˝yciu tych pi´knych zwierzàt i pokaza∏a
m.in. co lubià jeÊç. Po zwiedzeniu stajni kolejnà atrakcjà

przygotowanà dla dzieci by∏a przeja˝d˝ka koniem Tlen-
kiem oraz bryczkà. Dla wielu przedszkolaków by∏o to pierw-
sze spotkanie z tak niezwyk∏ymi zwierz´tami. Nast´pnie
udaliÊmy si´ na pi´knà, zielonà polan´, gdzie mia∏a miej-
sce Êwietna zabawa. Ca∏oÊç zakoƒczy∏a si´ wspólnym po-
si∏kiem. Serwowane przez szefa kuchni kie∏baski z grilla
okaza∏y si´ strza∏em w dziesiàtk´, znika∏y ze sto∏ów
w mgnieniu oka. Szcz´Êliwi, pe∏ni pozytywnych wra˝eƒ i za-
dowoleni wróciliÊmy do przedszkola. nn Natalia Kowalik

22 maja 2019 r. w Nowym Dworze Mazowieckim odby∏
si´ III Powiatowy Konkurs Pi´knego Czytania.
W konkursie wzi´∏o udzia∏ 40 czytelników z ca∏ego powiatu,
wÊród których byli uczniowie ze SP nr 1 w Wieliszewie. Rywa-
lizacja by∏a emocjonujàca, gdy˝ wszystkie dzieci by∏y bardzo
dobrze przygotowane. Jury bra∏o pod uwag´ p∏ynnoÊç i swo-
bod´ czytania, dykcj´ oraz interpretacj´ czytanego utworu.

Komisja konkursowa doceni∏a uczniów ze Szko∏y Pod-
stawowej nr 1 im.Tadeusza KoÊciuszki: Alicja Barszczew-
ska z klasy IVA oraz Jakub Donarski z klasy VD zaj´li ex
aequo II miejsce, a Antonina Górska uczennica klasy IVA
zosta∏a wyró˝niona.

Uczniowie zostali nagrodzeni rz´sistymi brawami oraz
pamiàtkowymi ksià˝kami ufundowanymi przez prezyden-
ta miasta. Gratulujemy zwyci´zcom i dzi´kujemy za god-

ne reprezentowanie naszej szko∏y.
nn Irena Jacenko – bibliotekarz SP nr 1 w Wieliszewie

IIIIII  PPOOWWIIAATTOOWWYY  KKOONNKKUURRSS  PPII¢¢KKNNEEGGOO  CCZZYYTTAANNIIAA  RROOZZSSTTRRZZYYGGNNII¢¢TTYY

SSUUKKCCEESS  WW  OOGGÓÓLLNNOOPPOOLLSSKKIIMM  TTUURRNNIIEEJJUU  WWIIEEDDZZYY  PPOO˚̊AARRNNIICCZZEEJJ  „„MMŁŁOODDZZIIEE˚̊  
ZZAAPPOOBBIIEEGGAA  PPOO˚̊AARROOMM””

WWYYNNIIKKII  GGMMIINNNNEEGGOO  KKOONNKKUURRSSUU  PPRRZZYYRROODDNNIICCZZEEGGOO  
OORRAAZZ  KKOONNKKUURRSSUU  PPLLAASSTTYYCCZZNNEEGGOO

Konkurs ma na celu popularyzowanie przepisów i kszta∏-
towanie umiej´tnoÊci w zakresie ochrony ludnoÊci, ekolo-
gii, ratownictwa i ochrony przeciwpo˝arowej. W szczegól-
noÊci s∏u˝y popularyzowaniu wÊród dzieci i m∏odzie˝y zna-
jomoÊci przepisów przeciwpo˝arowych, zasad post´powania
na wypadek po˝aru, praktycznych umiej´tnoÊci pos∏ugi-
wania si´ podr´cznym sprz´tem gaÊniczym, wiedzy na te-
mat techniki po˝arniczej, organizacji ochrony przeciwpo-
˝arowej oraz historii i tradycji ruchu stra˝ackiego.

5 kwietnia 7 uczniów reprezentujàcych szko∏´ oraz jed-
nostki stra˝ackie uczestniczy∏o w eliminacjach powiato-

wych. Do konkursu przygotowywali si´ uczestniczàc w za-
j´ciach w ramach dru˝yny po˝arniczej pod kierunkiem 
p. Tomasza Piwowarskiego oraz samodzielnie.

W I etapie rozwiàzywali test odpowiadajàc na wymaga-
jàce fachowej wiedzy pytania np. na temat pirometru, ilo-
Êci butli z gazem w mieszkaniu, spienienia piany itp. Do eta-
pu ustnego, najlepszej piàtki zakwalifikowa∏y si´ 2 uczest-
niczki. Ostatecznie Kalina Koczkodon zaj´∏a II miejsce
natomiast Martyna Piwowarska 4/5.Wszyscy otrzymali dy-
plomy, laureatka zaÊ sprz´t elektroniczny ufundowany przez
Gmin´ Wieliszew. nn

Gminny Konkurs Przyrodniczy
5 kwietnia w Szkole w Skrzeszewie odby∏ si´ fina∏ IX ju˝
Gminnego Konkursu Przyrodniczego klas drugich i trze-
cich oraz rozstrzygni´to Gminny konkurs plastyczny
uczniów klas pierwszych.Tematyka, wokó∏ której porusza-
li si´ uczniowie w tym roku dotyczy∏a sadu i ogrodu.
A oto wyniki konkursu:
• I miejsce zdoby∏a Szko∏a Podstawowa im. Tadeusza Ko-

Êciuszki w Wieliszewie w sk∏adzie: Kacper Strzelczyk, Do-
minika Kalisz, Marcel Duszyc, Artur Bezpalko

• II miejsce Szko∏a Podstawowa im. Kornela Makuszyƒskie-
go w Skrzeszewie w sk∏adzie: Kaja Przycka, Krystian Ku-
ska, Maja Demianiuk, Agata Ko∏odziejczak

• III miejsce Szko∏a Podstawowa im. Józefa Wybickiego
w Janówku w sk∏adzie: Wiktoria B∏a˝ejewska, Wiktoria

Laskowska, Karol Buszyƒski, Mateusz Waliszkiewicz
• IV miejsce Szko∏a Podstawowa im. Bronis∏awa Soko∏a

w Olszewnicy Starej w sk∏adzie: Michalina Krawczykow-
ska, Laura Ziemak, Kalina Jóêwiak, Jaros∏aw Szurgot

Konkurs plastyczny
W konkursie plastycznym uczniowie zdobyli nast´pujàce
miejsca:
• I miejsce Anna Kunisz SP Janówek
• II miejsce Magdalena Kowalik SP Skrzeszew
• III miejsce Stanis∏aw ˚ubrowski SP Janówek
Wyró˝nienia otrzymali: Zuzanna Staniaszczyk SP Janówek
Ewa Grodek SP Skrzeszew
Gratulujemy!

nn  
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Obóz klasy „wojskowej” w Wesołej
WW ddnniiaacchh 2211––2233  mmaajjaa  kkoolleejjnnyy  rraazz
uucczznniioowwiiee  kkllaassyy  „„wwoojjsskkoowweejj””
uucczzeessttnniicczzyyllii  ww oobboozziiee  sszzkkoolleenniioowwyymm
nnaa tteerreenniiee 11  WWaarrsszzaawwsskkiieejj  BBrryyggaaddyy
PPaanncceerrnneejj  iimm..  TTaaddeeuusszzaa  KKooÊÊcciiuusszzkkii..  

Ka˝dego roku, uczniowie klasy drugiej, „wojskowej” Li-
ceum Ogólnokszta∏càcego w Komornicy, sprawdzajà swo-
je praktyczne umiej´tnoÊci, a przede wszystkim poznajà
specyfik´ s∏u˝by w wojskach pancernych i doÊwiadczajà
na w∏asnej skórze, co oznacza byç ˝o∏nierzem. Zdajà eg-
zamin wytrwa∏oÊci, dyscypliny, wspó∏pracy w grupie, ko-
le˝eƒstwa i odwagi.

Jest to chwila zastanowienia si´ czy aby napewno s∏usz-
nie wybra∏em swojà drog´? Czy jestem w stanie wytwaç
w swoim postanowieniu i czy napewno chc´ zostaç ̋ o∏nie-
rzem zawodowym? Nasi opiekunowie, podoficerowie i sze-
regowi zawodowi, z du˝ym zaanga˝owaniem i profesjona-
lizmem przez 3 dni pokazywali nam wszystko to, co czeka
naszych uczniów po zakoƒczeniu nauki i podj´ciu s∏u˝by
wojskowej.

Gdy tylko dotarliÊmy do jednostki po zakwaterowaniu
si´ na terenie poligonu, natychmiast przej´li nas ˝o∏nie-
rze batalionu czo∏gów sprawdzajàc i doskonalàc umiej´t-
noÊci musztry wojskowej. Z dumà obserwowaliÊmy ka˝dy
przemarsz naszych uczniów, którzy starali sie dorównac ̋ o∏-
nierzom zawodowym i pokazaç, ˝e zas∏u˝yli na mundur
i z podniesionà g∏owà mogà nosiç berety z or∏em wojsko-
wym. Krótkie szkolenie z terenoznawstwa, obs∏ugi buso-
li, wyznaczania azymutu zakoƒczy∏o ten etap szkolenia.

Chwilà wytchnienia i odpoczynku by∏a wizyta w „Klu-
bie KoÊciuszkowca”, gdzie uczniowie poznali tradycje
i wspó∏czesnoÊç 1 Brygady Pancernej. Kierownik klubu pre-
zentowa∏ historie i osiagni´cia brygady, z dumà opowia-
dajàc o wspó∏czesnych bohaterach, którzy zgineli w misjach
zagranicznych.

Popo∏udniowy czas to szkolenie przeciwpo˝arowe. Nie
wszyscy wiedzà, ˝e w wojsku pe∏nià s∏u˝b´ wojskowi stra-
˝acy. ˚o∏nierze zawodowi, którzy ca∏a dob´ czuwajà
nad bezpieczeƒstwem po˝arowym w jednostce wojskowej,
zabezpieczajà strzelania poligonowe i ka˝de çwiczenia ̋ o∏-
nierzy na terenie brygady. Tym razem swojà wiedz´ prze-
kazywali naszym uczniom.

Nauka gaszenia po˝arów w zarodku, umiej´tnoÊci pos∏u-
giwania sie gaÊnicà mogà przydac sie przecie˝ w ˝yciu „cy-
wilnym”. Ka˝dy uczeƒ, móg∏ w∏asnor´cznie ugasiç „po˝ar”.
Najsprawniejsi uczniowie postanowili zmierzyç si´ na in-
dywidualnym torze po˝arowym. Uczniowie pokazali ducha
walki, starajàc si´ dorównaç naszym instruktorom. Mo˝e
brakowa∏o umiej´tnoÊci, ale woli walki nie zabrak∏o.Wie-

czorem czas na odpoczynek.To by∏ dzieƒ pe∏en wra˝eƒ, za-
powiadajàcy jeszcze trudniejszy kolejny dzieƒ szkolenia.

Poranek s∏oneczny, ale daleki od tego jaki na codzieƒ
majà uczniowie w domu. Mama nie zrobi∏a Êniadania a ∏ó˝-
ka te˝ nie poÊcieli∏a. Szybka toaleta, Êniadanie i kolejni
podoficerowie, którzy dalecy byli od milutkich nauczycie-
li w szkole. ˚o∏nierz ˝eby prze˝yc musi sobie przygotowaç
dobre stanowisko strzeleckie. Na szcz´Êcie to piasek, a nie
twarda ziemia, zaÊ pogoda jest ∏askawa dla naszych
uczniów. Nasi instruktorzy te˝ ∏askawie nakazali si´ oko-
pywaç do pozycji le˝àcej, a nie stojàcej. Niektórzy przy-
gotowali sobie stanowiska, w których wygodnie zalegli,
a nawet ozdobili ga∏àzkami igliwia. Inna grupa w tym cza-
sie stawia∏a zapory minowe uczàc si´ maskowania, a na-
st´pnie rozbrajania min przeciwpancernych. Niektórzy
uczniowie postanowili „oczyÊciç” teren z metalowych cz´-
Êci, a nast´pnie podk∏adajàc w∏asne „miny niespodzian-
ki”. Wykrywacze by∏y tu niezb´dne.

Czas jednak szybko mija i ju˝ czekali na nas podofice-
rowie na strzelnicy. Mimo, ˝e by∏o mokro, to nie przeszka-
dza∏o naszym szkoleniowcom prowadziç szkolenie w pozy-
cji le˝àcej. Pokonywanie tereniu czo∏ganiem si´ „przez pe∏-
zanie” potrafi∏o wym´czyç najwi´kszych twardzieli.
Przyjmowanie prawid∏owej pozycji strzeleckiej to po∏owa
sukcesu podczas strzelania bojowego. Podoficerowie
szczególnie zwrócili uwag´ na nasze uczennice, które nie
ust´powa∏y ch∏opcom, a w czo∏ganiu na czas wielu ich po-
zosta∏o w tyle za dziewcz´tami.

Szkolenie chemiczne, które prowadzili kolejni ̋ o∏nierze
to ju˝ by∏ wypoczynek. Maski i indywidualna odzie˝ ochron-
na, sposoby zak∏adania i mo˝liwoÊci ochrony brzed bronià
masowego ra˝enia to tematyka profesjonalnie prowadzo-
nego szkolenia pod nadzorem Pani kapitan – dowódcy kom-
panii czo∏gów.

Po tak intensywnym szkoleniu obiad smakowa∏ jak kró-
lewska uczta. Na wieczór zaplanowaliÊmy sobie ognisko,
które trzeba by∏o przygotowaç. OczywiÊcie z pomocà po-
Êpieszyli nasi przyjaciele z Wojskowej Stra˝y Po˝arnej, bo
kto potrafi tak roznieciç ogieƒ jak stra˝ak? Przy ognisku,
pieczeniu kie∏basek i Êpiewaniu piosenek biesiadnych mi-
∏o sp´dziliÊmy wieczór.

Ostatni dzieƒ to szkolenie w parku czo∏gowym. Zobaczyç
i dotknàç „Leoparda” to ju˝ bardzo du˝o, a wejÊç do nie-
go i porozmawiaç z za∏ogà to bezcenne. Przy okazji dowie-
dzieliÊmy si´ ˝e, „lufa” jest na stole, a czo∏g ma armat´.

Niestety czas naszego szkolenia szybko si´ zakoƒczy∏.
Trzeba by∏o si´ po˝egnaç. Zakoƒczenie odby∏o si´ w „Klu-
bie KoÊciuszkowca” rozdaniem certyfikatów, na które na-
si uczniowie zas∏u˝yli w pe∏ni.

nn Adam Bednarz

OOBBÓÓZZ  PPOOLLIICCYYJJNNYY  WW  PPIILLEE

OO  TTYYMM  NNIIEE  MMOO˚̊NNAA  ZZAAPPOOMMNNIIEEåå……

W dniach 21–23 maja uczniowie klasy 2a o profilu policyj-
nym z LO w Komornicy uczestniczyli, wraz z p. Markiem Bo-
guszem – nauczycielem przedmiotów policyjnych i wycho-
wawcà klasy p. Marcinem Gàgolewskim, w 3-dniowym obo-
zie szkoleniowym w Szkole Policji w Pile.
Podczas wizyty uczniowie z LO w Komornicy zapoznali si´
z organizacjà Szko∏y, bazà szkoleniowà oraz sprz´tem. Zaj´-
cia praktyczne z kolei mia∏y przybli˝yç prac´ Policji, a tak-
˝e zach´ciç uczniów do wst´powania w jej szeregi w bardziej
Êwiadomy sposób. Podczas wizyty, m∏odzie˝ nie tylko zwie-
dzi∏a Szko∏´ i pozna∏a jej zaplecze dydaktyczne (sale tema-
tyczne, obiekty sportowe, szkolnà galeri´ sztuki, strzelnic´,
czy sale symulacyjne), ale przede wszystkim uczestniczy∏a
w specjalnie przygotowanych na t´ okazj´ zaj´ciach. By∏y to:
teoria kryminalistyki, ruch drogowy, strzelanie, ogl´dziny,
pierwsza pomoc, taktyka i techniki interwencji, daktylosko-
powanie zw∏ok, daktyloskopia, entomologia sàdowo-lekarska.
Zaj´cia dydaktyczne po∏àczone ze zwiedzaniem bazy szko-
leniowej by∏y bardzo interesujàce dla uczniów klasy policyj-
nej. Obóz mia∏ nie tylko walory edukacyjne, ale by∏ te˝ oka-
zjà do integracji w grupie. Sprzyja∏y temu takie punkty pro-
gramu jak: wyjazd do miejscowoÊci UjÊcie i wycieczka
katamaranem po rzece Noteç, a tak˝e wspólne ognisko.

M∏odzie˝ jednog∏oÊnie stwierdzi∏a, ˝e zaj´cia na obozie
sprawi∏y im du˝o przyjemnoÊci i dostarczy∏y ogromnych, nie-
zapomnianych wra˝eƒ, i ˝e ch´tnie powtórzyliby ten wyjazd.

nn

Od kilku lat LO w Komornicy bierze udzia∏ w ogólnopolskim
projekcie Instytutu Pami´ci Narodowej „O tym nie mo˝na
zapomnieç… – spotkania z osobami, które przesz∏y piek∏o
obozów i deportacji podczas II Wojny Âwiatowej” realizo-
wanym przez IPN Przystanek Historia. Od poczàtku nasi
uczniowie pod opiekà nauczyciela historii Marcina Gàgolew-
skiego zdobywajà czo∏owe lokaty w Polsce zapewniajàc so-
bie tym samym g∏ównà nagrod´, którà jest wyjazd do obo-
zu koncentracyjnego KL Ravensbrück w Niemczech. Pod-
czas trwania projektu uczniowie uczestniczyli w warsztatach
przygotowujàcych do spotkania ze Êwiadkiem historii, a tak-
˝e spotkaniach z by∏ymi wi´êniarkami, które mia∏y pomóc
im przygotowaç notacj´ historycznà dotyczàcà jednej
z wi´êniarek obozu

W dniach 12–15 kwietnia uczniowie LO w Komornicy wraz
z nauczycielem historii Panem Marcinem Gàgolewskim mie-
li zaszczyt uczestniczyç w Niemczech w 74. rocznicy wyzwo-
lenia obozu koncentracyjnego w Ravensbrück – najwi´ksze-
go kobiecego obozu w Europie. By∏ to 8 wyjazd uczniów
na uroczystoÊç upami´tniajàcà to wydarzenie. Udzia∏ w wy-
darzeniu to nagroda za zaj´cie drugiego i trzeciego miejsca
w ogólnopolskim finale wspomnianego projektu. W czasie
wyjazdu m∏odzie˝ mia∏a mo˝liwoÊç spotkania z prawdziwy-
mi bohaterami II wojny Êwiatowej i us∏yszeç o wydarzeniach
minionego stulecia od ich naocznych Êwiadków. Grupa bra-
∏a udzia∏‚ w mi´dzynarodowych uroczystoÊciach, polskiej
mszy celebrowanej przez arcybiskupa szczeciƒsko – kamieƒ-
skiego Andrzeja Dzi´g´, a tak˝e przed mi´dzynarodowà pu-
blicznoÊcià zaprezentowa∏a swoje filmy. Z∏o˝yli równie˝ kwia-
ty i zapalili znicze, czym uczcili pami´ç ofiar. Mieli równie˝
okazj´ zwiedziç by∏y niemiecki nazistowski obóz koncentra-
cyjny w towarzystwie wi´êniarek, co okaza∏o si´ niezwyk∏à
lekcjà historii. Wyjazd by∏ dla wszystkich niezwyk∏ym do-
Êwiadczeniem – trudnym, bo pokazywa∏ okrucieƒstwo II woj-
ny Êwiatowej, ale i niezwyk∏ym, bo pozwoli∏ poznaç praw-
dziwych bohaterów tamtych czasów. nn
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Eko Skrzeszew
czyli Âwiatowy Dzieƒ Roweru i inne „Eko
akcje” – dzia∏ania podj´te w ramach projektu
„Klimat to temat” w Szkole Podstawowej
im. Kornela Makuszyƒskiego w Skrzeszewie

KKlliimmaatt  ttoo  tteemmaatt!!

Celem programu „Klimat to temat!”, do którego przystàpi∏a
grupa Uczniów klasy 4 a Szko∏y Podstawowej im. Kornela Ma-
kuszyƒskiego w Skrzeszewie jest uÊwiadomienie, ˝e ka˝dy z nas
mo˝e dokonywaç wyborów wp∏ywajàcych na ograniczenie kon-
sekwencji zmiany klimatu, wprowadzajàc zmiany do naszej
codziennoÊci, np. ograniczajàc spo˝ycie mi´sa czy kupujàc
mniej zb´dnych produktów! Dzia∏ania w programie „Klimat
to temat” powiàzane sà z realizacjà Celi Zrównowa˝onego Roz-
woju. Sprawiedliwy, zrównowa˝ony i pokojowy Êwiat dla ka˝-
dego jest nie tylko idealnà wizjà przysz∏oÊci, ale tak˝e zobo-
wiàzaniem podj´tym przez Organizacj´ Narodów Zjednoczo-
nych w 2015 roku i doprecyzowanym poprzez 17 celów zwanych
Celami Zrównowa˝onego Rozwoju. Ochrona klimatu jest jed-
nym z nich – Celem 13: Dzia∏ania w dziedzinie klimatu.

Uczniowie klasy 4 a mieli kilka lekcji poÊwi´conych pro-
blemom zmian klimatu i ekologii oraz byli uczestnikami warsz-
tatów o podobnej tematyce, które przeprowadzi∏ pracownik
Centrum Edukacji Obywatelskiej wWarszawie. Zdobywali i po-
szerzali wi´c swojà wiedz´ na temat zagro˝eƒ, których przy-
czynà jest cywilizacja i nagminna ekspansja cz∏owieka. Pod-
czas zaj´ç Dzieci zastanawia∏y si´, w jaki sposób same mogà
ograniczyç swój negatywny wp∏yw na Êrodowisko naturalne,
a jednoczeÊnie zach´ciç do dzia∏ania swoich kolegów i kole-
˝anki, rodziców, rodzin´ i wszystkich, którzy chcà coÊ zrobiç
dla dobra naszej Matki Ziemi. Inspiracjà sta∏y si´ mi´dzyna-
rodowe projekty o charakterze ekologicznym: Mi´dzynarodo-
wy Dzieƒ Roweru oraz Wege poniedzia∏ki.Akcje te, majà na ce-
lu zmniejszenie emisji CO2, g∏ównego winowajcy ocieplania
si´ klimatu. Dodatkowo, Uczniowie postanowili pomóc owa-
dom zapylajàcym i majà w planach za∏o˝enie ogródka z roÊli-
nami miododajnymi na szkolnym klombie. Wokó∏ placówki
od wielu lat roÊnie lawenda, kilka gatunków ˚urawek, wi´c
kolejne roÊliny oraz domki dla owadów, b´dà dodatkowym
wsparciem dla ginàcych pszczó∏, biedronek czy motyli.

Ka˝dy mo˝e stworzyç miejsce przyjazne owadom na swoim
balkonie czy w ogrodzie. Wystarczy nie wypalaç trawy, sadziç
rodzime gatunki roÊlin, u˝ywaç naturalnych nawozów czy po-
zostawiç miejsca pó∏dzikie w swoim otoczeniu.

MMii´́ddzzyynnaarrooddoowwyy  DDzziieeƒƒ  RRoowweerruu
Serdecznie zach´camy wszystkich Paƒstwa do Êwi´towania
Mi´dzynarodowego Dnia Roweru 3 czerwca i zamienienia au-
ta na jednoÊlad nap´dzany si∏ami mi´Êni. Najlepiej nie tylko
tego dnia! Zamieƒmy samochód na rower. Jest zdecydowanie
taƒszy, zdrowszy i zamiast emisji 271 g CO2 na ka˝dy przeje-
chany kilometr, ograniczymy jà do 21 g! 3 czerwca Uczniowie
naszej szko∏y w miar´ mo˝liwoÊci przyjadà do szko∏y rowera-
mi!

BBeezzmmii´́ssnnee  ppoonniieeddzziiaałłkkii  
Zach´camy tak˝e do Bezmi´snych poniedzia∏ków, które ma-
jà nie tylko walor zdrowotny, ale równie˝ edukacyjny. Ogra-
niczenie spo˝ycia mi´sa poprawi Paƒstwa kondycj´ i zmniej-
szy emisj´ gazów cieplarnianych. Przemys∏owa hodowla zwie-
rzàt bowiem, odpowiada za 14,5 % emisji gazów
cieplarnianych, co jest porównywalne z zanieczyszczeniami
produkowanymi przez transport. Potrawy w naszej sto∏ówce
szkolnej sà nie tylko smaczne, ale i bardzo zdrowe i w du˝ej
mierze „wege”.

Dzi´kujemy serdecznie Pani Dyrektor Natalii Guzowskiej
i Pani Dyrektor Beacie Narel za pomoc i zaanga˝owanie w Pro-
jekt „Klimat to temat”. Dzi´kujemy Rodzicom, Uczniom Na-
uczycielom i Pracownikom Szko∏y Podstawowej im. Kornela Ma-
kuszyƒskiego w Skrzeszewie oraz instytucjom, które pomog∏y
w realizacji wszystkich ww. zadaƒ i przyczyni∏y si´ tym samym
do poszerzenia wiedzy na temat ochrony Êrodowiska oraz ma-
my nadziej´ zmian w myÊleniu i post´powaniu wzgl´dem na-
tury.

nn Koordynatorzy: Justyna Kownacka, Małgorzata Szadura
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