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GGmmiinnnnee
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WWaakkaaccjjee  
zz  kkuullttuurràà  

JJaakk  sseeggrreeggoowwaaçç  
ooddppaaddyy??

1100 115544

W czwartek 1 sierpnia odby∏y si´ gminne uroczystoÊci upami´tniajàce 75. rocznic´
wybuchu Powstania Warszawskiego. Rozpocz´∏a je msza Êw. w intencji powstaƒców
i ludnoÊci cywilnej, poleg∏ych w sierpniu, wrzeÊniu i paêdzierniku 1944 r. 
Bia∏o-czerwone wiàzanki z∏o˝ono w kolejnych miejscach pami´ci, przy których
posterunki honorowe pe∏nili tradycyjnie ˝o∏nierze 32. Wieliszewskiego dywizjonu
rakietowego Obrony Powietrznej im. gen. dyw. Konstantego Orlicz-Dreszera.
Jak co roku, punktualnie o godz. 17 roz-
brzmia∏y stra˝ackie syreny i koÊcielne dzwo-
ny, a ruch na ulicach si´ zatrzyma∏. W ten
symboliczny sposób oddaliÊmy ho∏d po-
wstaƒcom i ludnoÊci cywilnej Warszawy, któ-
rzy od 1 sierpnia do 3 paêdziernika 1944 ro-

ku przez 63 dni walczyli z okupujàcym sto-
lic´ wojskiem niemieckim, ginàc m.in.
w przeprowadzanych przez hitlerowców ak-
cjach eksterminacji.

dokoƒczenie na str. 7

7755..  rroocczznniiccaa  wwyybbuucchhuu  PPoowwssttaanniiaa
WWaarrsszzaawwsskkiieeggoo

Ultrawydarzenie

PPoo rraazz  ppiiààttyy  nnaa tteerreenniiee  GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww  ooddbbyy∏∏  ssii´́  
UUllttrraammaarraattoonn  PPoowwssttaaƒƒccaa  –– bbiieegg  ssttwwoorrzzoonnyy  zz mmyyÊÊllàà  oo zz∏∏oo˝̋eenniiuu  
hhoo∏∏dduu  ttyymm,,  kkttóórrzzyy  pprrzzeelleewwaallii  sswwoojjàà  kkrreeww  ww PPoowwssttaanniiuu
WWaarrsszzaawwsskkiimm.. 6633  ddnnii  wwaallkkii  == 6633  ssyymmbboolliicczznnee  kkiilloommeettrryy  
cciiààggnnààccee  ssii´́  pprrzzeezz  nnaajjppii´́kknniieejjsszzee  zzaakkààttkkii  ggmmiinnyy..  dokoƒczenie na str. 8–9
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Wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia 
RRaaddnneemmuu  GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww  

PPAANNUU  EEDDWWIINNOOWWII  ZZEEZZOONNIIOOWWII  
z powodu Êmierci 

SSYYNNAA

s k ∏ a d a j à

Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki

Przewodniczàcy Rady Gminy Wieliszew Marcin Fabisiak i Radni Gminy Wieliszew

Z g∏´bokim ˝alem informujemy, 

˝e po d∏ugotrwa∏ej chorobie, odesz∏a w wieku 69 lat,

PPAANNII  ZZOOFFIIAA  ZZIIEELLII¡¡SSKKAA,,
eemmeerryyttoowwaannaa  nnaauucczzyycciieellkkaa  SSzzkkoo∏∏yy  PPooddssttaawwoowweejj  

iimm..  JJóózzeeffaa  WWyybbiicckkiieeggoo  ww  JJaannóówwkkuu  PPiieerrwwsszzyymm..

W y r a z y  w s p ó ∏ c z u c i a  

m ´ ˝ o w i ,  c ó r k o m  o r a z  r o d z i n i e  

s k ∏ a d a j à

Dyrektor, nauczyciele, pracownicy 

Szko∏y Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Janówku Pierwszym

FFRRAANNCCIISSZZKKOOWWII

ZZIIEELLII¡¡SSKKIIEEMMUU
w y r a z y  

w s p ó ∏ c z u c i a  

z  p o w o d u  

Ê m i e r c i

˝ony ZOFII

s k ∏ a d a j à

koledzy i kole˝anki 

z Rady Seniorów 

Gminy Wieliszew

Najszczersze kondolencje, 

wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia

i s∏owa otuchy

PPAANNUU

FFRRAANNCCIISSZZKKOOWWII

ZZIIEELLII¡¡SSKKIIEEMMUU
z powodu Êmierci

˚̊OONNYY

s k ∏ a d a j à

Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki

Przewodniczàcy Rady Gminy Wieliszew

Marcin Fabisiak 

Radni Gminy Wieliszew

kondolencje

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

• Wiceprzewodniczàcy Rady Gminy – JACEK KUCI¡SKI
III poniedziałek 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.

W Êrod´ 10 lipca 2019 r. w Sali Koncertowej im. Krzyszto-
fa Klenczona w Wieliszewie odby∏o si´ uroczyste podpi-
sanie umów na zadania zwiàzane z Mazowieckim Instru-
mentem Aktywizacji So∏ectw MAZOWSZE 2019 dla gmin
z terenu Powiatu Legionowskiego.
W gronie beneficjentów znalaz∏y si´: Wieliszew, Serock,
Niepor´t i Jab∏onna. Z Gminy Wieliszew wsparcie finan-
sowe otrzyma∏y so∏ectwa: Micha∏ów-Reginów, Sikory, Ka-
∏uszyn,Topolina oraz Krubin. Przy podpisaniu umów oprócz
przedstawicieli gmin, które otrzyma∏y wsparcie, obecni by-
li: z ramienia Urz´du Marsza∏kowskiego Województwa Ma-
zowieckiego wicemarsza∏ek województwa mazowieckiego

Wies∏aw Raboszuk, dyrektor Departamentu Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich Rados∏aw Rybicki, a tak-
˝e radni województwa mazowieckiego Bo˝ena ̊ elazowska
oraz Piotr Kandyba. nn

PPOODDPPIISSAANNIIEE  UUMMÓÓWW  NNAA  ZZAADDAANNIIAA  ZZWWIIÑÑZZAANNEE  ZZ  MMAAZZOOWWIIEECCKKIIMM  IINNSSTTRRUUMMEENNTTEEMM  
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PPrraaccoowwnniiaa  jj´́zzyykkoowwaa  ww  wwiieelliisszzeewwsskkiieejj  „„jjeeddyynnccee””
zzee  wwssppaarrcciieemm  WWoojjeewwóóddzzttwwaa  MMaazzoowwiieecckkiieeggoo  

„Mazowiecki Program Dofinansowania
Pracowni Informatycznych i J´zykowych”
stworzy∏ nowà mo˝liwoÊç wsparcia szkó∏.
Chodzi o modernizacj´ i tworzenie nowych
pracowni informatycznych i j´zykowych, w tym
zakup komputerów czy oprogramowania. 

Ideà programu jest podnoszenie jakoÊci i dost´pnoÊci
kszta∏cenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych techno-
logii w oÊwiacie oraz pomoc w rozwoju nowoczesnej infra-

struktury teleinformatycznej jednostek oÊwiatowych. Re-
alizacja tych celów polegaç b´dzie na poprawie warunków
oraz zwi´kszeniu dost´pnoÊci zarówno do nowych, jak rów-
nie˝ ju˝ istniejàcych pracowni informatycznych i j´zyko-
wych oraz zwi´kszeniu dost´pu do nowoczesnego oprogra-
mowania dla uczniów szkó∏ podstawowych i ponadpodsta-
wowych.

Dzi´ki zaanga˝owaniu pracowników Centrum Us∏ug
Wspólnych i Gmina Wieliszew z∏o˝y∏a wniosek na utwo-
rzenie nowoczesnej pracowni j´zykowej w Szkole Podsta-
wowej nr 1 im.T. KoÊciuszki w Wieliszewie.WÊród 115 ma-
zowieckich gmin, które otrzymajà wsparcie, znalaz∏a si´
i nasza gmina. Sejmik Województwa Mazowieckiego,
18 czerwca br. podjà∏ uchwa∏´ w sprawie udzielenia przez
Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na reali-
zacj´ zadaƒ w ramach programu. 12 sierpnia br. Zast´pca
Wójta Magdalena Radzikowska i Skarbnik Magdalena
Dobrowolska podpisa∏y umow´ na pracowni´ j´zykowà
w SP nr 1. Ruszy∏y ju˝ prace remontowe, kolejnym etapem
b´dzie zakup niezb´dnego sprz´tu zgodnie ze z∏o˝onym
wnioskiem, tak by do koƒca roku zakoƒczyç wszelkie pra-
ce zwiàzane z projektem. Ca∏kowita wartoÊç stworzenia no-
woczesnej pracowni to 31 630 z∏, a dofinansowanie woje-
wództwa wyniesie 22 130 z∏. nn
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2255  lliippccaa  WWóójjtt  GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww  PPaawwee∏∏
KKoowwnnaacckkii  wwrraazz  zzee  SSkkaarrbbnniikkiieemm  GGmmiinnyy
MMaaggddaalleennàà  DDoobbrroowwoollsskkàà  ppooddppiissaallii
uummoowwyy  nnaa zzaakkuupp  nnaarrzz´́ddzzii  oorraazz  uurrzzààddzzeeƒƒ
ddoo kkoonnttrroollii  ppaalleenniisskk  ddoommoowwyycchh  oorraazz
mmooddeerrnniizzaaccjj´́  bbooiisskk  ssppoorrttoowwyycchh
pprrzzyy oossiieeddlluu  TTBBSS  ww WWiieelliisszzeewwiiee..

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza to pi-
lota˝owy program Samorzàdu Województwa Mazowieckie-

go, którego celem jest polepszenie jakoÊci powietrza
na Mazowszu. W ramach podpisanej umowy Gmina Wie-
liszew otrzyma Êrodki w wysokoÊci 76 400 z∏, które zosta-
nà przeznaczone na zakup spektometru do badania popio-
∏u z palenisk.

Druga umowa zosta∏a podpisana w ramach Mazowiec-
kiego Instytutu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazow-
sza i zgodnie z jej przedmiotem Gmina Wieliszew otrzy-
ma∏a dofinansowanie w wysokoÊci 95 250 z∏ na pokrycie
cz´Êci kosztów przewidzianych na realizacj´ inwestycji, ja-
kà jest modernizacja boisk przy osiedlu TBS.

nn

Umowy podpisane

31.08. (sobota), godz. 18.00
przy Jeziorze Wieliszewskim
KK OO NN CC EE RR TT

7.09. (sobota) w Popowie KoÊcielnym
w gminie Somianka
FF EE SS TT II WW AA LL

AANNTTOONNIINNYY  KKRRZZYYSSZZTTOO¡¡
W cyklu Letnie Spotkania Plenerowe zapraszamy serdecznie 
na koncert poezji Êpiewanej w wykonaniu AAnnttoonniinnyy  KKrrzzyysszzttooƒƒ.

RRaaddaa  SSoo∏∏eecckkaa  oorraazz  mmiieesszzkkaaƒƒccyy  wwssii  KKaa∏∏uusszzyynn  sseerrddeecczznniiee
zzaapprraasszzaajjàà  wwsszzyyssttkkiicchh  mmiieesszzkkaaƒƒccóóww  GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww  ddoo
uuddzziiaa∏∏uu  ww  wwaa˝̋nnyymm  ddllaa  nnaass  ii  ssppoo∏∏eecczznnooÊÊccii,,  kkttóórràà
rreepprreezzeennttuujjeemmyy,,  wwyyddaarrzzeenniiuu..

Organizowany corocznie (po raz 10.) „Festiwal aktywnoÊci
spo∏ecznej i kulturalnej so∏ectw” stworzy mo˝liwoÊç, by po
raz drugi zaprezentowaç naszà wieÊ w niewàtpliwie
trudnej, choç wciàgajàcej rywalizacji w 3 kategoriach:
11..  PPrreezzeennttaaccjjaa  ssttooiisskkaa::  ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊçç  lluubb  zzaanniikkaajjààccyy  zzaawwóódd;;
22..  SSmmaakkii,,  kkuucchhnniiaa  rreeggiioonnaallnnaa;;
33..  WWyysstt´́pp  aarrttyyssttyycczznnyy::  ddoorroobbeekk  aarrttyyssttyycczznnyy,,  cciieekkaawwyy

cczz∏∏oowwiieekk  lluubb  oossiiààggnnii´́cciiaa..

Festiwal zostanie uroczyÊcie otwarty o godz. 13. Nasza
wieÊ zajmuje stanowisko szóste, w którym b´dzie mo˝na
nie tylko dobrze zjeÊç, ale równie˝ spróbowaç naszych
domowych napitków. Zapraszamy na ˝urek, bigos, w∏asnà
kie∏bas´ i kiszk´ ziemniaczanà z grilla, babk´ ziemniaczanà,
pieczone ziemniaki z gzikiem, pasty, Êledzika, w´dliny,
domowy smalczyk, wspania∏e s∏odkoÊci i wiele innych
potraw, do których zawsze ch´tnie wracamy, a które
stanowià dorobek kulinarny naszej kuchni. 
Prosimy o wsparcie, trzymanie kciuków i oczywiÊcie oddany
g∏os w konkursie o nagrod´ publicznoÊci!

FFEESSTTIIWWAALL  AAKKTTYYWWNNOOÂÂCCII
SSPPOO¸̧EECCZZNNEEJJ  II KKUULLTTUURRAALLNNEEJJ
SSOO¸̧EECCTTWW

PPRRZZEEDD  NNAAMMII

Wójt Gminy Wieliszew
Pawe∏ Kownacki
z a p r a s z a

16.00 – Msza Êw.
17.00–18.00 – Gotowi na wszystko
18.00–22.00 – Formacja LenART 

wi´ce j  na s t ron ie  www.wiel iszew.pl

o b o k  r e m i z y  s t r a ˝ a c k i e j

14.09
DO˚YNKI 
GMINNE

W KRUBINIE
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áááááá ZZaakkooƒƒcczzoonnoo  bbuuddooww´́  bbooiisskk  nnaa  tteerreenniiee  oossiieeddllaa  TTBBSS

Prace zwiàzane z budowà boisk na terenie osiedla TBS dobieg∏y koƒ-
ca. Na miejscu starych powsta∏o nowoczesne boisko wielofunkcyjne
do pi∏ki no˝nej i r´cznej oraz boisko wielofunkcyjne do siatkówki i ko-
szykówki.
JednoczeÊnie zainstalowano pi∏kochwyty, a teren wokó∏ boisk zosta∏ oto-
czony zielenià.
31 sierpnia 2019 r. o godz. 14 odb´dzie si´ oficjalne otwarcie boisk. W ra-
mach tego wydarzenia zostanie rozegrany turniej pi∏karski oraz kon-
kurs rzutów do kosza. Na wszystkich uczestników czekaç b´dzie ogni-
sko z kie∏baskami.
Zg∏oszenia dru˝yn do turnieju prosimy przesy∏aç mailowo na adres:
sport@wieliszew.pl do 29.08.2019. Regulamin turnieju i konkursu do-
st´pne sà na stronie www.wieliszew.pl
Zapraszamy! nn

JACEK KUCI¡SKI
wiceprzewodniczàcy Rady Gminy
Po wielu latach staraƒ udało si´ pozyskaç
Êrodki i zrealizowaç inwestycj´ zwiàzanà
z modernizacjà boiska na osiedlu TBS. Chc´
podzi´kowaç radnym naszej gminy za udzie-
lenie poparcia tej inwestycji, dzi´kuj´ równie˝
panu wójtowi za wsparcie tego projektu i pracownikom gminy,
szczególnie Referatowi Inwestycji za nadzór nad pracami zwià-
zanymi z wykonaniem oraz Wojciechowi Piàtkowskiemu, preze-
sowi TBS.
Do koƒca sierpnia bie˝àcego roku zakoƒczymy wreszcie prace i no-
we boisko b´dzie mogło słu˝yç nam wszystkim. Dzieci b´dà mo-
gły si´ bezpiecznie bawiç, a doroÊli oderwaç od trosk ˝ycia co-
dziennego i zajàç sportem. Ruch na Êwie˝ym powietrzu i wysi-
łek fizyczny jest niezb´dny dla zdrowia i utrzymania dobrej
kondycji fizycznej. Ma te˝ niebagatelne znaczenie dla dobrego
nastroju i samopoczucia.
Chc´ Paƒstwa przeprosiç za to, ̋ e musieli Paƒstwo tak długo cze-
kaç na modernizacj´ boiska na osiedlu TBS. Prace nad tà moder-
nizacjà opóêniły si´ ze wzgl´du na odstàpienie od realizacji umo-
wy z wyłonionym w pierwszym post´powaniu przetargowym wy-
konawcà, który zamiast uzgodnionych w umowie materiałów
próbował zastosowaç inne, zast´pcze o gorszej jakoÊci. Racjo-
nalne i oszcz´dne gospodarowanie Êrodkami publicznymi (co jest
obowiàzkiem gminy) wymagało przeprowadzenia przetargu
od samego poczàtku i podpisania nowej umowy, z nowym wy-
konawcà, co zaj´ło tyle czasu.

ooppiinniiaa

áááááá RRoozzbbuuddoowwaa  CCmmeennttaarrzzaa  KKoommuunnaallnneeggoo  ww  WWiieelliisszzeewwiiee

Trwa rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Wieliszewie,
prace sà ju˝ bardzo zaawansowane. W nowej cz´Êci nekro-
polii gotowe sà ju˝ chodniki, alejki, ogrodzenie, posadzono
tak˝e cz´Êç roÊlin.

Na terenie, który jest obecnie zagospodarowywany,
powstanà 184 miejsca pochówkowe. Prace potrwajà do paê-
dziernika 2019 r. Inwestycja jest w ca∏oÊci finansowana ze
Êrodków w∏asnych gminy. nn

Pami´ç o ˝o∏nierzach poleg∏ych za wolnoÊç ojczyzny jest obo-
wiàzkiem ka˝dego Polaka.Wyrazem naszego ho∏du i wdzi´cz-
noÊci jest m.in. troska o Miejsca Pami´ci Narodowej.

Trwajà prace wykoƒczeniowe wojskowej cz´Êci cmenta-
rza parafialnego w Wieliszewie.

Prace remontowo-budowlane polega∏y na zerwaniu starej
sp´kanej nawierzchni betonowej chodników oraz usuni´ciu
obrze˝y wokó∏ kwater wojskowych. Na ich miejsce ustawio-
no nowe obrze˝a i u∏o˝ona zosta∏a kostka brukowa. Poma-
lowano krzy˝e na mogi∏ach, sp´kany tynk podstaw pomni-
ków zosta∏ skuty i zastàpiony marmolitem, a szczeliny po-
wsta∏e pomi´dzy p∏ytami pomników zosta∏y wype∏nione.
Przyleg∏y do kwater teren zielony zyska nowe nasadzenia,
a mogi∏y pokryje trawa.

Wszystkie prace zostanà sfinansowane ze Êrodków w∏a-
snych Gminy Wieliszew. nn

áááááá PPrraaccee  nnaa  kkwwaatteerrzzee  wwoojjeennnneejj  
ccmmeennttaarrzzaa  ppaarraaffiiaallnneeggoo  ww  WWiieelliisszzeewwiiee
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áááááá TTeerrmmoommooddeerrnniizzaaccjjaa  ww  JJaannóówwkkuu  PPiieerrwwsszzyymm

áááááá BB´́ddzziiee  jjaaÊÊnniieejj  

áááááá BBuuddoowwaa  kkaannaalliizzaaccjjii  

áááááá SSiiłłoowwnniiaa  KKoommoorrnniiccaa

KATARZYNA ZABIJAK
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym
Wakacje to czas, kiedy uczniowie odpoczywajà od szkoły. Dla Szkoły Podsta-
wowej w Janówku był to czas swoistej metamorfozy, kiedy przy wyt´˝onej pra-
cy i zaanga˝owania wielu osób przeszła termomodernizacj´. Zmiany nie omi-
n´ły równie˝ budynku, w którym znajduje si´ Êwietlica i biblioteka. W szkole
zostały wymienione okna, centralne ogrzewanie i grzejniki, z zewnàtrz zosta-
ła docieplona i pomalowana – nowe kolory pojawiły si´ te˝ w niektórych miej-

scach wewnàtrz. Tak odmłodzony budynek b´dzie cieszył nie tylko uczniów,
rodziców i nauczycieli, ale b´dzie dobrà wizytówkà dla mieszkaƒców i goÊci.
W tym miejscu chciałabym podzi´kowaç wszystkim osobom, które przyczyni-
ły si´ do poprawy warunków, w jakich b´dà odbywały si´ zaj´cia w nowym
roku szkolnym. Uczniowie b´dà mieli mało czasu na przyzwyczajenie si´
do zmian – wszyscy odliczamy czas do długo wyczekiwanego startu rozbudo-
wy szkoły. 

nn

ooppiinniiaa

W Janówku Pierwszym dobiegajà koƒca prace
zwiàzane z termomodernizacjà obiektów szkolnych.

W ramach wykonywanej inwestycji w budynku
szko∏y jak i Êwietlicy zrealizowane jest docieple-
nie stropodachu, izolacja i ocieplenie fundamen-
tów, ocieplenie Êcian zewn´trznych, modernizacja
systemów grzewczych, modernizacja instalacji cie-
p∏ej wody u˝ytkowej oraz systemu zarzàdzania
energià.

W budynku szko∏y dodatkowo ocieplony zosta∏
dach oraz nastàpi∏a wymiana zewn´trznej stolar-
ki okiennej i drzwiowej.

Zgodnie z za∏o˝eniem projektu gmina ma wy-
konaç takie prace remontowe, które finalnie przy-
czynià si´ do mniejszego zu˝ycia energii potrzeb-
nej do ich ogrzania i oÊwietlenia, a tym samym
do poprawy stanu Êrodowiska naturalnego. nn

GMINNE INWESTYCJE

Jak wiadomo, trening na Êwie-
˝ym powietrzu niesie ze sobà
wiele wymiernych korzyÊci. Po-
pularnoÊç tego typu aktywnoÊci
w Polsce gwa∏townie wzrasta,
a wraz z nià zapotrzebowanie
na miejsca, w których taki tre-
ning mo˝na odbyç. W odpowie-
dzi na te oczekiwania gmina re-
alizuje tego typu inwestycje
na swoim terenie. Od niedawna
z takiego miejsca mogà korzy-
staç mieszkaƒcy Komornicy,
gdzie przy Zespole Szkó∏ w Ko-
mornicy powsta∏a si∏ownia ple-
nerowa.

Inwestycja zosta∏a zrealizowa-
na ze Êrodków gminy. nn

Ju˝ we wrzeÊniu br. ruszy I etap inwestycji zwiàzanej z wyko-
naniem zasilajàcej linii kablowej wraz z fundamentami w miej-
scowoÊci ¸ajski przy ul. Moniuszki i Paderewskiego oraz
w miejscowoÊci Olszewnica Stara przy ul. LeÊnej, JaÊminowej,
Ja∏owcowej oraz Polnej.

W Topolinie I etap zrealizowany by∏ w 2018 r. przy ul. Staro-
polskiej, Szlacheckiej i Sarmackiej.W tym roku w II etapie zo-
stanà zamontowane kolejne punkty Êwietlne. nn

Budowa kanalizacji w miejscowoÊciach Góra i Janówek
Pierwszy post´puje zgodnie z za∏o˝onym planem. Kanaliza-
cja przy ul. Rzecznej jest obecnie w fazie odbiorów, nato-
miast roboty przy ul. Dworcowej dobiegajà koƒca – zapla-
nowane na 2019 r. Ca∏oÊç robót oddana b´dzie w 2020 r. nn

ÂÂmmiieerrddzzààccaa  sspprraawwaa
W przepompowniach Êcie-
ków i sieci kanalizacji coraz
cz´Êciej pojawiajàcym si´
problemem jest brak dro˝no-
Êci w tych ciàgach. Skutku-
je on wybijaniem nieczysto-
Êci, które skutecznie uprzy-
krzajà ˝ycie u˝ytkownikom
tych sieci oraz przechod-
niom. Niestety najcz´Êciej
powodem tych problemów
jest nieprawid∏owe korzystanie z kanalizacji poprzez sp∏u-
kiwanie w niej materia∏ów, które nie powinny si´ tam zna-
leêç – chusteczek dzieci´cych, r´czników papierowych, pie-
luch czy podpasek. Stosunkowo cz´sto làdujà one w naszej
kanalizacji, generujàc wspomniane wczeÊniej usterki.Awa-
rie pompowni Êcieków i sieci kanalizacji sanitarnej przy bu-
dynku Urz´du Gminy Wieliszew zdarzajà si´ NAWET kilka-
krotnie w ciàgu roku. Sieç ∏àczy bloki przy ul. Aleja Soli-
darnoÊci i Modliƒskiej, osiedle Royal, stacj´ paliw,
przedszkole. Do koƒca roku zosta∏o jeszcze cztery miesiàce,
a ju˝ koszt napraw wynosi 15000,00 z∏. Niestety proceder,
o którym mowa, trwa nadal i niebawem przepompownia znów
zostanie zapchana, a wraz z nià pojawià si´ kolejne koszty.
Pami´tajmy! Od nas zale˝y, co trafi do naszych rur. nn
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WW ssoobboott´́ 2277  lliippccaa  ww TTooppoolliinniiee  ooddbbyy∏∏aa
ssii´́  iimmpprreezzaa  iinntteeggrraaccyyjjnnaa  mmiieesszzkkaaƒƒccóóww
ii ww∏∏aaÊÊcciicciieellii  ddzziiaa∏∏eekk  rreekkrreeaaccyyjjnnyycchh
–– „„PPiikknniikk  ww TTooppoolliinniiee””..  UUcczzeessttnniicczzyy∏∏oo
ww nniieejj  ookk.. 330000  oossóóbb,,  ww ttyymm  ssppoorraa
ggrruuppaa  ddzziieeccii..
Dla uczestników pikniku, szczególnie tych najm∏odszych,
organizatorzy przygotowali wiele konkursów i zabaw z na-
grodami. Prezentowano sprz´t gaÊniczy OSP Skrzeszew,
której towarzyszy∏a Dzieci´ca Dru˝yna Po˝arnicza z Ka∏u-
szyna obs∏ugujàca „Wiosk´ Smerfów”. Szczególne zainte-
resowanie wzbudzi∏a grupa rekonstrukcyjna XXI Legionu
Rzymskiego RAPAX z I wieku n.e. prezentujàca odtworzo-
ne z najmniejszymi szczegó∏ami uzbrojenie legionistów

oraz sposoby prowadzenia dzia∏aƒ wojennych.
Uczestnicy pikniku bawili si´ przy dêwi´kach muzyki,

o którà zadba∏ ̧ ukasz Skrzypczak, przygotowujàc równie˝
nag∏oÊnienie. Wszyscy mogli posiliç si´ najró˝norodniej-
szymi potrawami: zupà gulaszowà, kanapkami, potrawami
wegetariaƒskimi, ciastami oraz tradycyjnà kie∏baskà
z grilla.

Impreza zosta∏a sfinansowana z funduszu so∏eckiego To-
poliny oraz sk∏adek sponsorów.

Nagrody w konkursach ufundowali: Starosta Legionowa,
Wójt Gminy Wieliszew, Dyrektor OÊrodka Kultury w Wie-
liszewie oraz Patryk Mierzejewski, w∏aÊciciel legionowskie-
go salonu Orange.

Wszystkim sponsorom, darczyƒcom i wolontariuszom ser-
deczne podzi´kowanie w imieniu mieszkaƒców Topoliny
sk∏ada So∏tys S∏awomir Baƒbura. nn

Piknik w Topolinie

Wieliszewska ods∏ona wakacyjnej akcji promujàcej czytel-
nictwo pod tytu∏em „W´drujàce czytanie” odby∏a si´ w nie-
dziel´ 25 sierpnia nad Jeziorem Wieliszewskim.
W spotkaniu literackim wzi´li udzia∏ mieszkaƒcy Gminy
Wieliszew, w szczególnoÊci dzieci i m∏odzie˝, a w specjal-
nym czerwonym fotelu zasiad∏a pani Agnieszka Mielech
– autorka popularnej serii ksià˝ek o przygodach „Emi i taj-
nego klubu superdziewczyn” (oraz jednego superch∏opa-
ka!).

Po odczytaniu i wys∏uchaniu kilku fragmentów prezen-
towanych ksià˝ek pani Agnieszka odpowiedzia∏a na sze-
reg pytaƒ zwiàzanych z bohaterami poszczególnych opo-
wieÊci oraz opisa∏a sam proces pisania i tworzenia takiej
publikacji.

To nie by∏a jedyna atrakcja tego s∏onecznego popo∏u-
dnia! Uczestnicy spotkania mieli mo˝liwoÊç wzi´cia
udzia∏u w grze terenowej inspirowanej przygodami Emi.

Mieszkaƒcy przy∏àczyli si´ równie˝ do wakacyjnej ak-
cji uwalniania i wymiany ksià˝ek, a nasze Gminne Biblio-
teki Publiczne przygotowa∏y wystaw´ ksi´gozbioru biblio-
tecznego pod nazwà „KSIÑ˚KI NA WAKACJE”. Nie za-
brak∏o równie˝ niespodzianek… wata cukrowa i animacje
dla najm∏odszych ucieszy∏y ka˝dego, kto przyw´drowa∏ te-
go popo∏udnia nad Jezioro Wieliszewskie.

„W´drujàce czytanie” jest przedsi´wzi´ciem realizowa-
nym przez Powiatowà Instytucj´ Kultury w Legionowie
przy udziale oÊrodków kultury i bibliotek publicznych.

Niedzielny wieczór zakoƒczy∏ seans filmowy „Cudowny
ch∏opak”, b´dàcy ekranizacjà bestsellerowej ksià˝ki
pod tym samym tytu∏em autorstwa R.J. Palacia. Kolejny
seans filmowy odby∏ si´ w ramach akcji „Letnie Spotka-
nia Plenerowe” organizowane przez Urzàd Gminy Wieli-
szew.

nn

WW¢¢DDRRUUJJÑÑCCEE  CCZZYYTTAANNIIEE

Âredniowiecze to niezwykle barwna epoka, wokó∏ której krà-
˝y niezliczona iloÊç mitów i stereotypów. Z jednej strony nazy-
wane jest czasem ciemnym lub mrocznym, pe∏nym przesàdów,
przemocy, epidemii i nieracjonalnych zachowaƒ. Z drugiej stro-
ny to epoka pe∏na legend o szlachetnych rycerzach, ksi´˝nicz-
kach w pi´knych zamkach i czyniàcych cuda Êwi´tych. A jak
by∏o naprawd´? Jak ˝y∏o si´ zwyk∏ym, przeci´tnym ludziom?
Zaintrygowanym tà tematykà polecam ksià˝k´ „Jak przetrwaç
w Êredniowiecznym Krakowie”Agnieszki Bukowczan-Rzeszut.
Autorka jest absolwentkà Uniwersytetu Jagielloƒskiego, pisar-
kà, dziennikarkà, redaktorkà i t∏umaczkà. A do tego, jak sama
o sobie mówi, zajad∏ym molem ksià˝kowym, pasjonatkà s∏owa
pisanego, niestrudzonà badaczkà i popularyzatorkà tematów
kontrowersyjnych, mrocznych tajemnic historii i kulturowych
zagadek. W swojej ksià˝ce skoncentrowa∏a si´ na codziennym
˝yciu mieszkaƒców jednego z najwa˝niejszych polskich miast
– Krakowa. Pisarka tak okreÊla swojà motywacj´: „Czasem mam
wra˝enie, ˝e martwe kamienie, ruiny i zabytki proszà ̋ yjàcych
o wys∏uchanie i zrozumienie. Chcà opowiedzieç histori´ ludzi,
którzy niegdyÊ tu ˝yli, pracowali, kochali, rodzili si´ i umiera-
li. Trzeba jedynie umieç s∏uchaç. Czy naprawd´ a˝ tak ró˝ni-
my si´ od naszych przodków, którzy rodzili si´, umierali, kocha-
li, pracowali, chorowali, Êwi´towali, k∏ócili si´ z sàsiadami, je-
dli, pili, bawili si´?”.

Âredniowieczni m´drcy twierdzili, ˝e wzorowe spo∏eczeƒstwo
podzielone jest na trzy stany – tych, którzy si´ modlà (kler),
tych, którzy wojujà (rycerstwo), i tych, którzy pracujà (ch∏o-
pi). Ka˝dej z tych grup przypada∏y w udziale odr´bne ziemskie
zadania, a wszyscy powinni zgodnie wspó∏pracowaç, by przy-
czyniaç si´ do ∏adu i harmonii, utrzymania Bo˝ego porzàdku
na ziemi.Tymczasem w póênym Êredniowieczu dosz∏o do zabu-
rzenia tego idealnego uk∏adu w zwiàzku z dynamicznym roz-
wojem handlu, rzemios∏a i miast.Tym samym pojawi∏ si´ czwar-
ty stan w spo∏eczeƒstwie – mieszczaƒstwo. Nale˝eli do niego
ludzie cz´sto niezwykle dynamiczni, pr´˝ni i zamo˝ni. Miasta
sta∏y si´ oÊrodkami fermentu intelektualnego, miejscami wy-
miany myÊli i idei oraz spotkaƒ ludzi ró˝nych narodowoÊci i kul-
tur.

Jednà z najistotniejszych polskich metropolii owego czasu
by∏ Kraków. By∏o to miasto ksià˝´ce i królewskie, któremu do-
brobyt zapewnili kupcy i rzemieÊlnicy, a artyÊci i naukowcy przy-
czynili si´ do rozwoju kultury i nauki. Âredniowieczny Kraków
zamieszkiwali ludzie ró˝nego pochodzenia, wyznania i profe-
sji. Byli wÊród nich mo˝ni, duchowni, artyÊci i przedsi´biorcy.
„Trudno wymieniç typowe cechy, którymi mo˝na by scharak-
teryzowaç ogó∏ mieszczan krakowskich epoki Êredniowiecza.
Na pewno nale˝a∏y do nich otwartoÊç i ciekawoÊç Êwiata, wy-
nikajàce z szerokich kontaktów z innymi miastami i krajami,
skàd dociera∏y nowinki, mody i obyczaje. Tu ˝ycie toczy∏o si´
szybciej, od XIV wieku wyznaczane tykaniem zegarów, tutaj
spopularyzowa∏o si´ pismo, a dzi´ki niemu pojawi∏a si´ mo˝-
liwoÊç bli˝szego obcowania z bardziej elitarnà kulturà”.
Z mo˝liwoÊci, jakie dawa∏o ̋ ycie w Êredniowiecznym Krakowie,
najwi´cej korzysta∏a najbogatsza i najbardziej uprzywilejowa-
na warstwa mieszczan, czyli patrycjat. Znacznie gorzej ̋ y∏o si´
miejskiemu plebsowi.

Agnieszka Bukowczan-Rzeszut ze swadà i humorem prowa-
dzi czytelnika przez meandry ̋ ycia w Êredniowiecznym Krako-
wie. Podpowiada, co zjeÊç i jak si´ ubraç, jak zostaç mistrzem
rzemios∏a, gdzie si´ dobrze zabawiç i jak uniknàç epidemii. Jak
sama pisze: „Zapraszam ci´, drogi Czytelniku, w fascynujàcà
podró˝ do Êredniowiecznego Krakowa, w którym krewni pusz-
czà ci´ z torbami, karczmarz wyroluje, aptekarz upije, ksiàdz
porwie w tany, a lekarz wyprawi na tamten Êwiat. Poznaj fa-
scynujàce ˝ycie Krakowian sprzed wieków: pracowitych i ro-
dzinnych, rozrywkowych i niepokornych na tyle, ˝e nawet ko-
ronowane g∏owy sz∏y im na ust´pstwa. Zasiàdê z nimi do sto∏u
i przekonaj si´, czy znajdziecie wspólne tematy do rozmowy,
zajrzyj do miejskich kramów i warsztatów, a jeÊli masz doÊç od-
wagi – tak˝e do karczmy i ∏aêni.Wybierz si´ na krakowskie we-
sele i pogrzeb, poszukaj w mieÊcie pracy, pobaw si´ na miej-
skiej imprezie. Przekonaj si´, czy uda∏oby ci si´ przetrwaç w Êre-
dniowiecznym Krakowie choç jeden dzieƒ”. Czy znajdà si´ jacyÊ
Êmia∏kowie?

nn  Piotr K.
Agnieszka Bukowczan-Rzeszut, „Jak przetrwaç w Êredniowiecznym Krakowie”,Wyd.
Astra, Kraków 2018
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7755..  rroocczznniiccaa  wwyybbuucchhuu
PPoowwssttaanniiaa  WWaarrsszzaawwsskkiieeggoo
ddookkooƒƒcczzeenniiee  zzee  ssttrroonnyy 11
Oficjalne uroczystoÊci zwiàzane z upami´tnieniem tych wy-
darzeƒ odbywajà si´ w naszej gminie tradycyjnie w trzech
miejscach. O godz. 16 rozpocz´∏a je msza Êw. w koÊciele p.w.
Przemienienia Paƒskiego w Wieliszewie, z udzia∏em przed-
stawicieli w∏adz samorzàdowych gminy i powiatu, Wojska
Polskiego, stra˝y po˝arnych, oÊwiaty, so∏ectw i stowarzyszeƒ
z terenu gminy oraz mieszkaƒców. Pe∏ne humanistycznej
wra˝liwoÊci, dojrza∏oÊci poglàdów i spo∏ecznej troski 1-sierp-
niowe homilie ks. Grzegorza Kucharskiego to za ka˝dym ra-
zem wielka przyjemnoÊç dla uczestników obchodów i oka-
zja do nowej, cennej refleksji. W tym roku proboszcz wie-
liszewskiej parafii zwróci∏ uwag´ na rol´ zbiorowej pami´ci
narodu i umiej´tnoÊç oswajania narodowych traum, tak by
sta∏y si´ one pozytywnym paliwem do naszych wspó∏cze-
snych dzia∏aƒ tak w ˝yciu prywatnym jak i spo∏ecznym i bu-
dowania narodowej wspólnoty w dialogu, wspó∏pracy i wza-
jemnym szacunku, a przede wszystkim w poczuciu odpowie-

dzialnoÊci za przysz∏e pokolenia. W∏aÊciwie piel´gnowana
pami´ç zaprz´gni´ta w s∏u˝bie dobra da wspania∏e owoce
i pos∏u˝y wszystkim wokó∏. Jej brak, zapomnienie czy ne-
gowanie z jednej strony, z drugiej zaÊ instrumentalne wy-
korzystywanie czy skupianie si´ jedynie na piel´gnowaniu
krzywd uniemo˝liwi nauk´, wyciàgni´cie wniosków, a co
za tym idzie – zdrowe funkcjonowanie wspólnoty, jakà sta-
nowi naród. Tak wielka ofiara zas∏uguje na to, byÊmy pa-
mi´tajàc o niej, realizowali marzenie ówczesnych pokoleƒ
o pokoju i wolnej ojczyênie najlepiej, jak potrafimy.

Po nabo˝eƒstwie poszczególne delegacje z∏o˝y∏y wiàzan-
ki pod tablicà upami´tniajàcà ̋ o∏nierzy Armii Krajowej Re-
jonu I Obwodu VII „Obro˝a”. Kolejne wiàzanki sk∏adano
w pozosta∏ych miejscach pami´ci zwiàzanych z wydarzenia-
mi sierpnia 1944 r. – na mogile Jana Làcy na wieliszewskim
cmentarzu (gdzie minutà ciszy w „godz. W” zebrani uczci-
li pami´ç powstaƒców i ludnoÊci cywilnej Warszawy) oraz
pod pomnikiem w miejscu straceƒ na Nowopolu. nn OKW

17 sierpnia 2019 roku przed Pomnikiem Odzyskania Nie-
podleg∏oÊci, na Skwerze 11 Listopada w Olszewnicy Starej
odby∏y si´ uroczystoÊci patriotyczno-religijne upami´tnia-
jàce zwyci´skà bitw´ wojny polsko-bolszewickiej. Bitwa ta
rozegra∏a si´ w dniach 13–15 sierpnia 1920 r. na przedpo-
lach Warszawy.
Po mszy Êw. polowej, która rozpocz´∏a uroczystoÊci, cele-
browanej przez proboszcza Parafii Wniebowzi´cia NajÊwi´t-
szej Marii Panny w Chotomowie, ksi´dza Miros∏awa Gaw-
rysia oraz wspólnym odÊpiewaniu Hymnu Rzeczypospoli-
tej Polskiej g∏os zabra∏a Magdalena Radzikowska, Zast´pca
Wójta Gminy Wieliszew. W swoim przemówieniu podkre-
Êli∏a rang´ tego Êwi´ta dla ojczyzny, w szczególnoÊci dla
naszego regionu: „Dzieje naszej ojczyzny to rzadko dni
szcz´Êcia i spokoju. Cz´sto ˝yciu naszych rodaków towa-
rzyszy∏ l´k przed wrogim sàsiadem i niewola. Mimo ̋ e Pol-
sk´ wymazano z mapy Êwiata na 123 lata, nie wymazano
jej z serc Polaków (…). DziÊ, obchodzàc po raz kolejny Âwi´-
to Wojska Polskiego, wspominamy ˝o∏nierzy, którzy wal-
czyli o suwerennà Polsk´, oddajemy czeÊç i szacunek ˝y-
jàcym kombatantom i weteranom walk. To dzi´ki tym lu-
dziom i ich ca∏kowitemu oddaniu dla kraju ˝yjemy
w wolnej Polsce”.

Sk∏adajàc ho∏d bohaterom tamtych wydarzeƒ, odczytano
Apel Pami´ci, a kompania honorowa 32.Wieliszewskiego dy-
wizjonu rakietowego Obrony Powietrznej odda∏a trzykrotnà
salw´ honorowà, otaczajàc w ten sposób szczególnym szacun-
kiem poleg∏ych podczas dzia∏aƒ wojny polsko-bolszewickiej.

Na zakoƒczenie uroczystego wydarzenia liczne delegacje

z∏o˝y∏y wiàzanki kwiatów przed Pomnikiem Odzyskania Nie-
podleg∏oÊci.

W sobotnich uroczystoÊciach wzi´li udzia∏ mieszkaƒcy Gmi-
ny Wieliszew, w szczególnoÊci Olszewnicy Starej, kombatan-
ci z terenu gminy, w tym najstarszy z nich porucznik Piotr
Sierawski, Radni Gminy Wieliszew, So∏tysi miejscowoÊci Gmi-
ny Wieliszew, Radni Powiatu Legionowskiego, przedstawi-
ciele duchowieƒstwa i wszystkich s∏u˝b mundurowych.

Opraw´ wojskowà zapewni∏ 32.Wieliszewski dywizjon ra-
kietowy Obrony Powietrznej im. gen. dyw. Gustawa Konstan-
tego Orlicz-Dreszera, którego dowódcy sk∏adamy najserdecz-
niejsze podzi´kowania.

Wiàzanki kwiatów przed Pomnikiem Odzyskania Niepod-
leg∏oÊci w Olszewnicy Starej z∏o˝y∏y nast´pujàce delegacje:
w∏adz samorzàdowych Gminy Wieliszew w sk∏adzie: Zast´p-
ca Wójta Gminy Wieliszew Magdalena Radzikowska,Wice-
przewodniczàcy Rady Gminy Wieliszew Jacek Kuciƒski oraz
Radny Gminy Wieliszew Rafa∏ Donarski; w imieniu mini-
stra obrony narodowej dowódca 32. Wieliszewskiego dywi-
zjonu rakietowego Obrony Powietrznej pp∏k Grzegorz Kon-
kol; So∏ectwa Wieliszewa; So∏ectwa Skrzeszewa; So∏ectwa
Sikor; So∏ectwa Olszewnicy Starej; So∏ectwa Olszewnicy No-
wej; So∏ectwa ¸ajsk; So∏ectwa Krubina; So∏ectwa Ka∏uszy-
na; Towarzystwa Przyjació∏ Micha∏owa-Reginowa; Stowarzy-
szenia „Doliny Narwi” z Sikor; Rady Seniorów Gminy Wie-
liszew; Szko∏y Podstawowej im. Bronis∏awa Soko∏a
w Olszewnicy Starej; placówek oÊwiatowych z terenu Gmi-
ny Wieliszew; Zwiàzku Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych RP
Gminy Wieliszew. nn

9999..  rroocczznniiccaa  BBiittwwyy  WWaarrsszzaawwsskkiieejj

Z ka˝dym kolejnym rokiem coraz mniej jest wÊród nas ˝yjàcych
uczestników i Êwiadków wydarzeƒ 1944 r. W ostatnich latach
odeszli na wiecznà wart´ czynni uczestnicy walk powstaƒczych
oraz działajàcy w konspiracji m.in. Honorowi Obywatele Gminy
Wieliszew Ryszard Gubała, 
Józef Lemaƒski i Jerzy CieÊliƒski, a tak˝e Zdzisław CieÊliƒski
i Honorowa Obywatelka Miasta Legionowa Bronisława
Romanowska-Mazur. Z wielkim smutkiem odnotowujemy, i˝
wÊród uczestników tegorocznych 1-sierpniowych uroczystoÊci
w Gminie Wieliszew po raz pierwszy zabrakło kombatantów…
Czy zastàpià ich młodzi mieszkaƒcy naszej gminy – dzieci
i młodzie˝? Kameralna oprawa 1-sierpniowych obchodów
wydaje si´ idealnie współgraç z charakterem tej daty
i specyfikà miejsc oraz faktem, i˝ działania powstaƒcze
zaledwie lizn´ły terenów na północ od Legionowa. Nie znaczy
to jednak, ˝e równie symboliczna ma byç frekwencja
towarzyszàca obchodom w naszej gminie. Nadszedł czas, by
misj´ odpowiedzialnego piel´gnowania pami´ci, o której w tak
màdrych słowach mówił ks. proboszcz, przej´ły młodsze
pokolenia. To odpowiedni moment, by tak popularny
w ostatnich latach etos powstaƒczy, obecny w przestrzeni
publicznej i popkulturze, przeniósł si´ na konkretne działania
i postawy ˝yciowe, znaczàc coÊ wi´cej ni˝ dumne symbole
i hasła eksponowane na koszulkach, tatua˝ach czy muralach.
Znacznie bardziej od nich przekonujàca i potrzebna jest nasza
godna obecnoÊç w tych kilku miejscach w 1-sierpniowe
popołudnie. W ten sposób budujemy wspólnot´ pami´ci.

nn OKW

ZZmmiiaannaa  wwaarrttyy
Porucznik Ryszard Gubała

pseudonim „Skóra”
podczas obchodów 

w 2012 roku
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681 uczestników, spoÊród których 353 zdecydowa∏o si´ na pokona-
nie ca∏oÊci dystansu, a pozosta∏a cz´Êç pobieg∏a w sztafetach. Z ro-
ku na rok wcià˝ rosnàca liczba uczestników Êwiadczy o coraz wi´k-
szej popularnoÊci tego wydarzenia, a co za tym idzie – jakoÊci, ja-
kà organizatorzy wnoszà w jego przygotowanie. Tego dnia
na starcie pojawili si´ nie tylko zawodnicy z terenu Powiatu Le-
gionowskiego, ale tak˝e z najdalszych zakàtków Polski, tj. Dolne-
go Âlàska, Zachodniopomorskiego czy Ma∏opolski. Podczas tej edy-
cji biegu pogoda by∏a wyjàtkowo ∏askawa i zamiast piekàcego s∏oƒ-
ca podarowa∏a uczestnikom lekki wiatr, odrobin´ chmur, a tak˝e
par´ kropel ch∏odzàcego deszczu. Przed startem po krótkiej roz-
grzewce wszystkich zarówno startujàcych, jak i kibiców przywita∏
Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki, który przypomnia∏ ide´
biegu. Po przemówieniu nastàpi∏o podniesienie flagi na maszt przez
˝o∏nierzy 32. Wieliszewskiego dywizjonu rakietowego Obrony Po-
wietrznej, podczas którego zosta∏ odÊpiewany hymn Polski.

O godzinie 6.40 nastàpi∏ uroczysty start. Symbolicznà opraw´
na pierwszych metrach biegu wykonali m.in. z grupy Wieliszew
Heron Team, a pozostali cz∏onkowie tej dru˝yny, którzy nie bra-
li udzia∏u w imprezie, rozwozili wod´ w trakcie biegu. Na trasie
na zawodników czeka∏o 13 punktów kontrolnych, z czego 7 histo-
rycznych, gdzie zawodnicy zobowiàzani byli oznaczyç swojà obec-
noÊç na specjalnej karcie, którà dostali na poczàtku biegu. Na ca-
∏ym dystansie dopingowali ich mieszkaƒcy gminy, którzy równie˝
przygotowali specjalne napoje, pocz´stunek jak równie˝ miski
z wodà dla och∏ody i zraszacze. Wszyscy ch´tnie korzystali z mo˝-
liwoÊci och∏odzenia si´ na punkcie w ¸ajskach oraz skwerze w Ol-
szewnicy Starej, gdzie mieszkaƒcy i so∏ectwo przygotowa∏o zim-
nà wod´ do picia i wod´ do polewania. W historycznym punkcie
zlokalizowanym na terenie Fortu w Janówku Pierwszym miesz-
kaƒcy i cz∏onkowie Stowarzyszenia Mi∏oÊników Fortu XVIIB Ja-
nówek przygotowali dla biegaczy miski z wodà dla och∏ody, na-
poje, batony energetyczne i wyjàtkowy doping. Równie˝ w miej-

scowoÊci Góra ka˝dy móg∏ si´ napiç ch∏odnej wody. Nast´pnym
punktem, gdzie zawodnicy mogli si´ och∏odziç, by∏ Krubin – miesz-
kaƒcy zorganizowali kurtyn´ wodnà oraz bufet z pysznymi cia-
stami. Od tego momentu a˝ do punktu zmian w Sikorach trasa
dawa∏a ju˝ mocno w koÊç. Jedynym orzeêwieniem w tym miej-
scu by∏ basen z wodà, który rozstawili stra˝acy, oraz punkt z zim-
nà wodà obs∏ugiwany przez m∏odzie˝owà dru˝yn´ po˝arniczà.
Mieszkaƒcy Sikor, kibicujàc, polewali biegaczom w∏asnej robo-
ty przygotowanà lemoniad´ oraz wystawili miski z wodà. Rów-
nie˝ w Topolinie dopingujàcy nie zawiedli. Przypomnieli, za po-
mocà specjalnie przygotowanych fotografii, ˝e jest to 38. kilometr,
a tym samym 38. dzieƒ Powstania Warszawskiego. Poza historycz-
nym akcentem dla uczestników biegu przygotowany by∏ bufet re-
generacyjny. W Podd´biu na uczestników biegu czeka∏ namiot
z napojami orzeêwiajàcymi, a najwi´kszym uznaniem cieszy∏o si´
ciasto – s∏ynny murzynek. W Skrzeszewie najm∏odsi druhowie
z OSP wraz z panià so∏tys, panià radnà i mieszkaƒcami przygo-
towali punkty z wodà i owocami. W Komornicy na wszystkich
uczestników czeka∏o miejsce, gdzie mogli odpoczàç i ugasiç pra-
gnienie oraz posiliç si´ pysznoÊciami przygotowanymi przez miesz-
kaƒców. Nie zawiedli te˝ mieszkaƒcy osiedla TBS Wieliszew, któ-
rzy w okolicy pla˝y zorganizowali punkt z wodà i colà, oraz miesz-
kaƒcy Wieliszewa dopingujàcy biegaczy i wspomagajàcy ich
ch∏odnymi napojami. Nawodnienie i wsparcie w tym miejscu by-
∏o niezwykle cenne, gdy˝ kolejny odcinek trasy by∏ bardzo wy-
czerpujàcy. Biegacze mieli do pokonania fragment po malowni-
czych, ale równie˝ upalnych ∏àkach wieliszewskich. Lecz i tu nie
zabrak∏o wsparcia OPS Wieliszew, która przy Bia∏ym Krzy˝u po-
dawa∏a wod´ i col´. Stàd ju˝ by∏o widaç wie˝´ koÊcio∏a, na któ-
rej tradycyjnie zorganizowany zosta∏ ostatni punkt historyczny.
Po pokonaniu tej trudnej walki z blisko 100 schodami w gór´
i w dó∏ zawodnicy byli ju˝ prawie na mecie. Tam równie˝ na za-
wodników czeka∏a zimna Warszawska Kranówka, o którà zadba-
∏o Miejskie Przedsi´biorstwo Wodociàgów i Kanalizacji. Po bie-
gu zawodnicy mogli skorzystaç ze strefy regeneracyjnej, w któ-

rej postawione by∏y specjalne baseny, a us∏ugi masa˝u Êwiadczy-
li masa˝yÊci i fizjoterapeuci.

Swój symboliczny bieg mieli tak˝e najm∏odsi uczestnicy niedziel-
nej imprezy, którzy zostali uhonorowani pamiàtkowym medalem,
a oczekiwanie na biegnàcych rodziców umilali sobie na specjal-
nie dla nich przygotowanej dmuchanej zje˝d˝alni. Ze startujàcych
indywidualnie bieg ukoƒczy∏o 309 zawodników. W kategorii szta-
fety wystartowa∏o 85 sztafet.

Najlepszym zawodnikiem zosta∏ Pawe∏ Witkowski z klubu Wie-
liszew Heron Team, który dobieg∏ w 04:54:47.WÊród kobiet pierw-
sze miejsce zaj´∏a Joanna Hass-Kalita z Koby∏ki z czasem 05:58:40.
WÊród sztafet najszybsza okaza∏a si´ WPRUNNING. W kategorii
mundurowych bezapelacyjnie wygra∏a sztafeta „Weterani RP szta-
feta s∏u˝b mundurowych”, natomiast w gronie samorzàdowców
po raz kolejny niezwyci´˝eni okazali si´ Urz´dnicy UG Wieliszew.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom 5. Ultramaratonu Powstaƒ-
ca 1944–2019. Dzi´kujemy wszystkim za wytrwa∏oÊç, ˝o∏nierzom
z 32.Wieliszewskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej
w Olszewnicy Starej za wsparcie na punktach, koordynatorom
na punktach za czujnoÊç i porzàdek, stra˝akom i obs∏udze medycz-
nej za czujnoÊç, ale przede wszystkim mieszkaƒcom gminy za do-
ping, a so∏ectwom za serdeczne przyj´cie. nn

Indywidualne OPEN M¢˚CZYZN 
1. PAWEŁ WITKOWSKI 

Wieliszew Heron Team
2. JAROSŁAW BÑK 

Zabiegany Wołomin
3. PIOTR GŁOGOWSKI 

Naprzód Młociny

Indywidualne OPEN KOBIET
1. JOANNA KALITA-HASS
2. KATARZYNA FOSZNER 

Fit-Line Fitness Legionowo
3. ROKSANA JAMSKA 

Biegam na Tarchominie

Sztafeta normalna 
1. WPRUNNING
2. LIGA STARSZYCH

D˚ENTELMENÓW
3. BESTIE OCR LEGIONOWO

Sztafeta mundurowa
1. WETERANI RP SZTAFETA 

SŁU˚B MUNDUROWYCH
2-osobowa

2. WETERANI RP
3. JW 2189

Sztafeta samorzàdowa
1. URZ¢DNICY UG WIELISZEW
2. SZTAFETA SAMORZÑDOWCY

POWIATU LEGIONOWSKIEGO
3. ŁOMIANKOWSKA SZTAFETA

SAMORZÑDOWA

WWyynniikkii

ORGANIZATOROWI
GMINA WIELISZEW

WSPÓŁORGANIZATOROWI
POWIAT LEGIONOWSKI

IMPREZA OBJ¢TA PATRONATEM
MUZEUM POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO

DDzzii ´́kkuujjeemmyy

wydarzenie

PARTNEROM
32. Wieliszewski dywizjon
rakietowy OP w Olszewnicy Starej
POLONUS
NadleÊnictwo Jab∏onna 
PRO-REH Rehabilitacja
i Fizjoterapia 
Warszawska Kranówka
Arteta Sp. z o.o.
Wspólnota Pismo Samorzàdu
Terytorialnego
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PPRROOMMYYKKII  NNAA XXXXVVIIIIII  OOGGÓÓLLNNOOPPOOLLSSKKIIMM  
KKOONNKKUURRSSIIEE  TTAA¡¡CCÓÓWW  PPOOLLSSKKIICCHH  
„„WWAARRMMIIAA 22001199””

W dniach 16–20 lipca br., w Olsztynie, w tym niezwykle uro-
kliwym mieÊcie odby∏y si´ Mi´dzynarodowe Olsztyƒskie Dni
Folkloru Warmia, które corocznie goszczà artystów z nasze-
go kontynentu i odleg∏ych zakàtków Êwiata. W tym roku
w Olsztynie pojawili si´ reprezentanci Bu∏garii, Indii, Pana-
my, Rumunii, Serbii, Ukrainy i Grecji.

W ramach tego magicznego Êwi´ta taƒca, muzyki i Êpie-
wu Stowarzyszenie Kulturalne Zespo∏u PieÊni iTaƒca „War-
mia”, Êwi´tujàce w tym roku jubileusz 65-lecia istnienia, zor-
ganizowa∏o równolegle XXVIII Ogólnopolski Konkurs Taƒ-
ców Polskich „Warmia 2019”, w którym to kolejny rok
z rz´du nasze „promykowe pary” godnie reprezentowa∏y
Gmin´ Wieliszew.
Oto nasi laureaci w XXVIII Ogólnopolskim Konkursie Taƒ-
ców Polskich „Warmia 2019”: Zuzia i Marcin (kat III B)
– I miejsce (to ju˝ kolejna wygrana!), Jagoda i Maciek
(kat III B) –V miejsce, Paulina i Kamil (kat III B) –VII miej-
sce, Jula i Bartek (kat IV A) – IV miejsce, Agnieszka i Wi-
tek (kat IV A) – V miejsce.
Serdecznie gratulujemy naszym reprezentantom i ˝yczymy
im kolejnych sukcesów! nn

DDAALLEEKKOOWWSSCCHHOODDNNIIAA  PPOODDRRÓÓ˚̊  
PPRROOMMYYKKÓÓWW

Wakacje powoli si´ koƒczà i nasze Promyki rozpoczynajà se-
zon taneczny 2019/2020 z przytupem… I to w dalekiej Azji!

W dniach 5–14 wrzeÊnia 40-osobowa grupa m∏odzie˝owa
i seniorska weêmie udzia∏ w mi´dzynarodowym festiwalu
China Luoyang Heluo Culture Tourism Festival organizowa-
nym w Luoyang – jednym z najstarszych miast chiƒskich
i dawnej dynastycznej stolicy, a obecnie metropolii wielko-
Êci Warszawy po∏o˝onej w centralnej cz´Êci kraju nad rze-
kà ˚ó∏tà.

Prócz reprezentowania Gminy Wieliszew, Powiatu Legio-
nowskiego oraz Mazowsza na festiwalu w towarzystwie ze-
spo∏ów z ca∏ego Êwiata Promyki zetknà si´ z chiƒskà kultu-
rà i tradycjà, odwiedzà stolic´ Chin, czyli Pekin, ze s∏ynnym
zakazanym miastem, zobaczà Wielki Mur Chiƒski, Szanghaj,
Klasztor Szaolin – miejsce legendarne dla chiƒskich sztuk
walki, oraz grot´ Dziesi´ciu Tysi´cy Buddów w miejscowo-
Êci Luoyang.

Z okazji 70. rocznicy nawiàzania stosunków dyplomatycz-
nych mi´dzy Polskà a CHRL wyst´py naszych reprezentan-
tów na scenach Paƒstwa Ârodka zosta∏y obj´te honorowym
patronatem Ambasady RP w Pekinie. nn

Promyki nad Morzem Czarnym
WW ddnniiaacchh 44––1144  lliippccaa  ZZeessppóó∏∏  TTaaƒƒccaa
LLuuddoowweeggoo  PPrroommyykkii  ppoo rraazz  ttrrzzeeccii
ww sswwoojjeejj  hhiissttoorriiii  ooddwwiieeddzzii∏∏  ffeessttiiwwaall
ffoollkklloorryyssttyycczznnyy  BBaallkkaann  FFoollkk  FFeesstt,,
oorrggaanniizzoowwaannyy  ww kkuurroorrcciiee  ZZ∏∏oottee  PPiiaasskkii
ppoo∏∏oo˝̋oonnyymm  nnaa bbuu∏∏ggaarrsskkiimm  wwyybbrrzzee˝̋uu
MMoorrzzaa  CCzzaarrnneeggoo,,  ddoosskkoonnaallee  zznnaannyymm
ssttaarrsszzyymm  ii mm∏∏ooddsszzyymm  PPoollaakkoomm,,  oorraazz
ww nniieeddaalleekkiieejj  WWaarrnniiee..  

Podczas pobytu nasi reprezentanci dwukrotnie koncerto-
wali w okaza∏ej sali widowiskowej w Warnie, wyst´pujàc
przed dwutysi´cznà publicznoÊcià obok zespo∏ów z Polski,
Bu∏garii, Ukrainy, Serbii i Czarnogóry. Promyki zaprezen-
towa∏y taƒce i zabawy Êlàskie, taƒce Beskidu Âlàskiego oraz
wiàzank´ taƒców i zabaw lubelskich. – Prawdziwà furor´
zrobi∏a ludowa piosenka bu∏garska „Katerino mome” w wy-
konaniu naszych dzieciaków, którà przygotowywaliÊmy ju˝
po raz trzeci i która jest Bu∏garom szczególnie bliska – re-
lacjonuje kierownik Zespo∏u Dariusz Skrzydlewski.
– W wolnym czasie dzieci pla˝owa∏y, korzysta∏y z kàpieli
w morzu i hotelowym basenie, zwiedzaliÊmy Warn´ i Ne-
sebyr, odwiedziliÊmy delfinarium i wodny park.

Koszt pobytu w Bu∏garii pokryli uczestnicy wyjazdu,
koszty podró˝y dofinansowa∏ Powiat Legionowski oraz Gmi-
na Wieliszew (Urzàd Gminy Wieliszew, OÊrodek Kultury
w Wieliszewie, Centrum Us∏ug Wspólnych). Serdecznie
dzi´kujemy! nn Promyki / OKW
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WW ttyymm  rrookkuu  uucczznniioowwiiee  wwyyjjààttkkoowwoo
wwcczzeeÊÊnniiee  uuss∏∏yysszzeellii  oossttaattnnii  sszzkkoollnnyy
ddzzwwoonneekk  ii wweessoo∏∏oo  ppoommaasszzeerroowwaallii
nnaa wwaakkaaccjjee..  DDllaatteeggoo  nnaa tteeggoorroocczznnàà
ooddss∏∏oonn´́  „„WWaakkaaccjjii  zz kkuullttuurràà””
zzaapprroossiilliiÊÊmmyy  jjeesszzcczzee  ww cczzeerrwwccuu
((2244––2288)),,  oorrggaanniizzuujjààcc  ccyykkll  wwyyjjaazzddóóww
ii wwaarrsszzttaattóóww  ssttaaccjjoonnaarrnnyycchh  ddllaa 4455
mm∏∏ooddyycchh  mmiieesszzkkaaƒƒccóóww  GGmmiinnyy
WWiieelliisszzeeww  ww wwiieekkuu  oodd 66  ddoo 1122  llaatt..
WWÊÊrróódd  zznnaannyycchh  zz ppoopprrzzeeddnniicchh  eeddyyccjjii
ssttaa∏∏yycchh  ppuunnkkttóóww  pprrooggrraammuu  ppoojjaawwii∏∏oo
ssii´́  wwiieellee  nnoowwyycchh  aattrraakkccjjii  ppoo∏∏oo˝̋oonnyycchh
nniieekkoonniieecczznniiee ww ppoobbllii˝̋uu  WWiieelliisszzeewwaa..

Uczestnicy mieli okazj´ odwiedziç interesujàce miasto, ja-
kim jest ¸ódê, i zobaczyç jej najbardziej obecnie znane
miejsca – kompleks handlowo-rozrywkowy Manufaktura
i ul. Piotrkowskà. Entuzjastycznie przyj´li wizyt´ w nowo-
czesnym centrum kulturalno-artystycznym i edukacyjnym
EC1, znajdujàcym si´ w zabytkowej elektrowni w´glowej.
Kolejnego dnia wakacyjnej grupie uda∏o si´ przenieÊç kil-
ka milionów lat wstecz – w Ba∏towie m∏odzi odkrywcy
z Gminy Wieliszew wkroczyli w Êwiat dinozaurów i przez

chwil´ poczuli si´ jak bohaterowie „Parku Jurajskiego”.
Wszystko za sprawà realistycznie wykonanych modeli pre-
historycznych gadów i ciekawej prelekcji. Zasób wiedzy
na temat dawnych czasów mo˝na by∏o równie˝ poszerzyç
dzi´ki wizycie w legionowskim Muzeum Historycznym. Nie
zabrak∏o rozrywki – na kinowym ekranie zobaczyliÊmy film
„Aladyn”, bawiliÊmy si´ w Centrum Kreatywnej Zabawy
KIDDOS i Aquaparku „Warszawianka” w Jachrance oraz
w wieliszewskim Dyniolandzie, w którym pobyt móg∏by
trwaç bez koƒca – skakanie na sianie, strzelanie z ∏uku,
karmienie zwierzàt, warsztaty z zielarstwa i ogrodnictwa
to tylko niewielka cz´Êç atrakcji, które odnajdziemy
w Êwiecie tysiàca dyƒ.W rozwijaniu zdolnoÊci manualnych
pomog∏a instruktor Anna Rakowska-Sitek, która w Gmin-
nym Centrum Kultury w ¸ajskach przeprowadzi∏a warsz-
taty rysunku i karykatury – dzieci mia∏y okazj´ stworze-
nia karykatur opiekunów tegorocznej edycji „Wakacji
z Kulturà”.
Udzia∏ w 5-dniowym cyklu wyniós∏ 230 z∏ – kwota ta po-
krywa∏a koszt zamówionych przez OÊrodek Kultury atrak-
cji (op∏acanych bezpoÊrednio z wp∏at uczestników). Dzie-
ci mia∏y zapewnione ubezpieczenie, fachowà opiek´ i bez-
p∏atny transport, którego koszty pokry∏a Gmina Wieliszew.
Dzi´kujemy za opiek´ i pomoc wolontariuszom: Karolinie
Musialik i Miko∏ajowi Prokopowiczowi oraz pracownikom
OKW – Dominice Bisialskiej i Mateuszowi Sierawskiemu.

nn OKW

Wakacje 
z kulturà 2019

Po 3 latach od wieliszewskiej
premiery „Grace i Glorii” w Sa-
li Koncertowej im. Krzysztofa
Klenczona cieszàcy si´ nie-
słabnàcà popularnoÊcià spek-
takl z popisowymi kreacjami
Stanisławy Celiƒskiej i Lucyny
Malec ponownie zobaczymy
w Wieliszewie! Bilety w cenie
45 zł dost´pne sà w Gminnym Centrum Kultury w Łajskach oraz
serwisie internetowym ewejsciowki.pl!
Wykształcona i finansowo „ustawiona” 45-letnia bizneswoman Gloria,
majàca za sobà nieudane mał˝eƒstwo i Êmierç syna, chcàc oswoiç si´
z problemem Êmierci, zostaje wolontariuszkà doglàdajàcà pacjentów
kierowanych do hospicjów. Jednà z nich jest Grace – choç ci´˝ko do-
Êwiadczona ̋ yciowo i nieuleczalnie chora, nietracàca optymizmu, wia-
ry w siebie i psychicznej siły 90-latka.
Premiera spektaklu odbyła si´ przy okazji jubileuszu działalnoÊci aktor-
skiej Stanisławy Celiƒskiej. To wzruszajàce, przepełnione poczuciem hu-
moru i ˝yciowej màdroÊci, zaskakujàce zwrotami akcji studium psycho-
logiczne dwóch kobiet o kraƒcowo ró˝nych temperamentach, charak-
terach i odmiennych doÊwiadczeniach ̋ yciowych. OpowieÊç dotykajàca
trudnych tematów przemijania, jednoczeÊnie niosàca nadziej´ i opty-
mizm. Brawurowa gra Stanisławy Celiƒskiej i Lucyny Malec tworzy wi-
dowisko pełne wdzi´ku i refleksji. Spektakl zdobył trzy pierwsze na-
grody na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Prywatnych w Siedlcach
w 2013 roku: Pierwszà Nagrod´ Jury i PublicznoÊci w kategorii Najlep-
szy Spektakl, Pierwszà Nagrod´ PublicznoÊci w kategorii Najlepsza Sce-
nografia.
autor: Tom Ziegler, przekład: Jacek Kadczuk, re˝yseria: Bogdan Au-
gustyniak, scenografia: Jerzy Rudzki, muzyka: Jerzy Satanowski, ob-
sada: Stanisława Celiƒska, Lucyna Malec, czas trwania: 120 minut
(w tym 15-minutowa przerwa)

Przewrotna, słodko-gorzka
i zabawna opowieÊç o patrio-
tyzmie, emigracji i ojczyênie,
a tak˝e o codziennym ˝yciu
– połàczenie monodramu,
stand-upu i koncertu jednego
z najpopularniejszych współ-
czesnych artystów Czesława
Mozila. Bilety w cenie 50 zł do-
st´pne sà w Gminnym Cen-
trum Kultury w Łajskach oraz
serwisie internetowym ewej-
sciowki.pl!
Co to znaczy odnieÊç sukces
w Polsce? Jak siedzieç na ławce
rezerwowych, a i tak strzelaç go-
le? Czy bycie alternatywnym ar-
tystà daje popularnoÊç wÊród
dresiarzy? Polska widziana z perspektywy podwójnego emigranta, ˝y-
jàcego mi´dzy Danià a Polskà, kochajàcego absurdy obu tych krajów
i patrzàcego na wszystko z humorem. Zapraszamy na wieczór z histo-
riami z ˝ycia opowiedzianymi za pomocà najwi´kszych hitów Czesła-
wa!
Czesław Stefan Mozil – polski piosenkarz, kompozytor, akordeonista,
a tak˝e osobowoÊç telewizyjna. Lider polsko-duƒskiego zespołu Cze-
sław Âpiewa, współzało˝yciel i były członek formacji Tesco Value. 
Tworzy trudnà do sklasyfikowania oryginalnà muzyk´, noszàcà Êlady
kabaretu, rocka, z elementami punk rocka. Sam Mozil okreÊla swojà
muzyk´ mianem „popu” lub „alternatywnego popu” z „podtekstem
punkowym”.

PPRRZZEEDD  NNAAMMII WW KKLLEENNCCZZOONNIIEE
niedziela 22 WRZEÂNIA, g. 18, BILETY 45 z∏
TT EE AA TT RR
„„GGRRAACCEE  II GGLLOORRIIAA””  PPOONNOOWWNNIIEE
WW KKLLEENNCCZZOONNIIEE!!

wtorek 15 PAèDZIERNIKA, g. 19, BILETY 50 z∏
KK OO NN CC EE RR TT
MMUUZZYYCCZZNNYY  SSTTAANNDD--UUPP  
CCZZEESS¸̧AAWWAA  MMOOZZIILLAA  
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TTAANNIIEECC  JJAAZZZZOOWWYY  ii WWSSPPÓÓŁŁCCZZEESSNNYY
nnaabboorryy  ddoo  ggrruupp  ppoocczzààttkkuujjààcceejj  oorraazz  ddoorrooss∏∏eejj!!  ••  KKOONNTTAAKKTT  TTEELL..  551122  225577  220011

PPrrzzeessłłuucchhaanniiaa  ddoo  TTEEAATTRRUU
MMUUZZYYCCZZNNEEGGOO  PPOODD
PPRREETTEEKKSSTTEEMM

• Grupa poczàtkujàca (wtorki i czwartki godz. 17–18, Sala
Klenczona w Wieliszewie). Zaj´cia skierowane do dzieci
w wieku powy˝ej 10 lat zainteresowanych taƒcem wspó∏-
czesnym, scenà, treningiem ogólnorozwojowym, improwi-
zacjà i teatrem. Obejmujà nauk´ taƒca jazzowego, tech-
niki taƒca klasycznego, ruchu scenicznego, improwizacji.
– Skupiamy si´ na rozwoju umiej´tnoÊci tanecznych i ko-
ordynacyjnych, rozwijamy wra˝liwoÊç scenicznà, pracuje-
my nad wyrazem artystycznym i ÊwiadomoÊcià naszego cia-
∏a – a wi´c wszystkim, co przygotuje dzieciaki do póêniej-
szych dzia∏aƒ np. w teatrach taƒca – opisuje Karina Warnel,
instruktor. – W obyciu ze scenà i publicznoÊcià z pewno-
Êcià pomaga przestrzeƒ, w której pracujemy, a wi´c Sala
Koncertowa im. Krzysztofa Klenczona w Wieliszewie. Rok

zaj´ç zakoƒczymy realizacjà projektu artystycznego, któ-
ry wystawimy na deskach naszej sali. Szybkie post´py
umo˝liwià do∏àczenie do grupy Êrednio zaawansowanej.

• Grupa Êrednio zaawansowana (wtorki i czwartki
godz. 18–19.30, Sala Klenczona w Wieliszewie)

• Grupa doros∏a (raz w tygodniu – termin do uzgodnienia,
Gminne Centrum Kultury w ¸ajskach). Trwa nabór do no-
wej, doros∏ej sekcji obejmujàcej nauk´ taƒca jazzowego
i wspó∏czesnego. W ich ramach popracujemy nad ogólno-
rozwojowym warsztatem, treningiem kondycyjnym i si∏o-
wym, wzbogaconym o stretching. Zaj´cia b´dà si´ odby-
waç raz w tygodniu w Gminnym Centrum Kultury w ¸aj-
skach.

• Zaj´cia prowadzi Karina Warnel – utalentowana tancer-
ka jazzowa, wspó∏za∏o˝yciel i choreograf wTeatrze Muzycz-
nym Pod Pretekstem, tancerka Teatru Taƒca Jazzgot, ab-
solwentka ̧ ódzkiej Akademii Muzycznej na kierunku Mu-
sical – specjalnoÊç Choreografia i techniki taƒca. Od 2017
roku prowadzi w Wieliszewie sekcj´ taƒca jazzowego dla
dzieci. Kontakt i wszelkie szczegó∏y dotyczàce zaj´ç:
tel. 512 257 201.

JeÊli chcesz zaczàç przygod´ z Promy-
kami, przyjdê na wrzeÊniowe spotka-
nia informacyjne po∏àczone z przes∏u-
chaniami organizowane w hali sporto-
wej w Wieliszewie (ul. Modliƒska 65)
kolejno 17 i 19 wrzeÊnia o godz. 17.
Zapraszamy dzieci w wieku od 5 lat
(w szczególnoÊci poszukiwani sà ch∏op-
cy), a tak˝e doros∏ych po 18. roku ˝y-
cia do zasilenia najstarszej grupy!
Poza tym wszystkich zainteresowa-
nych aktywnoÊcià fizycznà i kultural-
nà, taƒcem i polskim folklorem, pozna-
waniem Êwiata i innych kultur, rozwo-
jem osobistym i wspó∏tworzeniem kulturalnej wizytówki Gminy Wieliszew
– Zespo∏u Taƒca Ludowego Promyki!
Wa˝ne sà Wasze ch´ci i poczucie rytmu, dzi´ki którym wywiniesz ho∏ubca na sce-
nach Polski, Europy, a byç mo˝e i na innym kontynencie oraz poznasz ludzi,
których nie zapomnisz do koƒca ˝ycia!

Nie mo˝esz przestaç nuciç
pod prysznicem, a gdy s∏yszysz mu-
zyk´, Twoje nogi same rwà si´
do taƒca? Czy mo˝e od zawsze fa-
scynowa∏ Ci´ teatr oraz chcia-
∏eÊ/chcia∏aÊ zg∏´biç tajniki gry ak-
torskiej? Poczuç, jak to jest, kiedy
oczy setek osób wpatrzone sà tyl-
ko w Ciebie... Teatr Muzyczny
Pod Pretekstem chce Ci´ zaprosiç
na przes∏uchanie, które odb´dzie
si´ w poniedzia∏ek 2 wrzeÊnia 2019 r. o godz. 19 w Gminnym Centrum
Kultury w ¸ajskach.
JeÊli szukasz miejsca, w którym z uÊmiechem na ustach b´dziesz móg∏/mo-
g∏a realizowaç swojà pasj´ oraz poznaç nowych, ciekawych ludzi o po-
dobnych zainteresowaniach, to dobrze trafi∏eÊ/trafi∏aÊ! Je˝eli wszystko,
co do tej pory przeczyta∏eÊ/przeczyta∏aÊ, jest prawdà, sprawdê si´! Byç
mo˝e to w∏aÊnie Ciebie szukamy! Przes∏uchanie b´dzie opieraç si´ na roz-
mowie kwalifikacyjnej. Prosimy o uprzednie nades∏anie e-maila zg∏osze-
niowego zawierajàcego nast´pujàce informacje: imi´ i nazwisko, wiek,
doÊwiadczenie artystyczne. Zg∏oszenia prosimy dosy∏aç na adres: te-
atr.podpretekstem@gmail.com

WWrrzzeeÊÊnniioowwyy  nnaabbóórr
ddoo PPRROOMMYYKKÓÓWW!!

Nabory do grup
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Stypendysta Gminy
Wieliszew wicemistrzem
Europy
KKoonnrraadd  BBuurraawwsskkii,,  mm∏∏ooddyy  ssppoorrttoowwiieecc  zzee
SSkkrrzzeesszzeewwaa,,  ww ddnniiaacchh 99––1144  lliippccaa 22001199
rrookkuu  bbrraa∏∏  uuddzziiaa∏∏  ww MMiissttrrzzoossttwwaacchh
EEuurrooppyy  ww GGEENNTT  ww BBeellggiiii,,  nnaa kkttóórryycchh
wwrraazz  zzee  sswwoojjàà  ddrruu˝̋yynnàà  wwyywwaallcczzyy∏∏
wwiicceemmiissttrrzzoossttwwoo  EEuurrooppyy  ww sspprriinncciiee
oolliimmppiijjsskkiimm  ww kkoollaarrssttwwiiee  ttoorroowwyymm..
BByy∏∏aa  ttoo  jjeeggoo  ppiieerrwwsszzaa  iimmpprreezzaa  rraannggii
mmiissttrrzzoowwsskkiieejj  ww bbaarrwwaacchh  nnaarrooddoowwyycchh..  

Kariera Konrada rozwija si´ dynamicznie i mamy nadzie-
j´, ˝e jeszcze niejednokrotnie zaskoczy nas on wspania∏y-
mi startami. Trzymamy kciuki! nn

KKoonnrraadd  BBuurraawwsskkii  
ww  ÊÊrrooddkkuu

SSUUKKCCEESSYY  UULLTTRRAAMMAARRAATTOONNKKII  
PPAATTRRYYCCJJII  BBEERREEZZNNOOWWSSKKIIEEJJ

RRAAFFAAŁŁ  SSZZYYMMBBOORRSSKKII  NNAA  PPOODDIIUUMM

Niesamowity wyczyn mieszkanki Wieliszewa, znanej i cenio-
nej na ca∏ym Êwiecie ultramaratonki Patrycji Bereznowskiej.
W uchodzàcym za najci´˝szy bieg na Êwiecie Badwater od-
bywajàcym si´ w amerykaƒskim stanie Kalifornia na dystan-
sie 135 mil (217 km) wywalczy∏a 2. miejsce w kat. OPEN,
majàc przed sobà tylko Êwietnego Japoƒczyka Yoshikiko Ishi-
kaw´.

Badwater Ultramarathon to zawody odbywajàce si´
od 1987 roku. „Najtrudniejszy bieg na Êwiecie.WyÊcig o nie-
mal mitycznym statusie dla ultramaratoƒczyków” – tak opi-
sujà go organizatorzy.

Zawodnicy startujà z wyschni´tego jeziora Badwater, 86 m
poni˝ej poziomu morza (najni˝szy punkt Ameryki Pó∏noc-
nej), a nast´pnie pokonujà tras´ wiodàcà przez Dolin´ Âmier-
ci. Meta to Whitney Portal (2548 m n.p.m.) – miejsce u pod-
nó˝a najwy˝szego szczytu USA Mount Whitney. Suma prze-
wy˝szeƒ wynosi 4000 m, ale najwi´kszym utrudnieniem jest
temperatura, która w lipcu w Dolinie Âmierci przekracza 40
stopni Celsjusza! 

Patrycja przebieg∏a ten dystans w 24 godziny 13 minut
i 24 sekundy i tym samym ustanowi∏a nowy rekord po swo-
jej poprzedniczce – Amerykance Alyson Venti, która w 2016
roku pokona∏a t´ tras´ w 25 godzin, 53 minuty i 1 sekund´.

Nie trzeba by∏o d∏ugo czekaç na kolejny sukces ˝elaznej
damy. Ju˝ 17 sierpnia 2019 roku zwyci´˝y∏a w jednym z naj-
ci´˝szych biegów o charakterze militarnym w Polsce – Bie-
gu Tygrysa, którego trasa przebiega∏a przez poligon w Orzy-
szu i liczy∏a 30 km. Na trasie biegu na uczestników czeka-
∏o 100 przeszkód oraz palàce s∏oƒce, a sam bieg zawodnicy
pokonywali w ubraniu wojskowym. nn

Mieszkaniec Gminy Wieliszew zdoby∏ 3. miejsce w kat. OPEN
w presti˝owym 29. Biegu Powstania Warszawskiego.To jed-
no z wielu osiàgni´ç tego sportowca, które ma on w swo-
im CV. Niejednokrotnie stawa∏ na podium wielu imprez
w Polsce. Jest tak˝e uczestnikiem lekkoatletycznych mi-
strzostw Polski. Zdoby∏ tytu∏ sportowca roku 2019 w plebi-
scycie organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Legio-
nowie. nn

KONRAD BURAWSKI
Brałem udział w dwóch startach (sprint dru˝ynowy i sprint klasyczny).
Naszym głównym celem było zdobycie tytułu Mistrza Europy w sprin-
cie dru˝ynowym (olimpiku). Niestety w biegu finałowym z reprezenta-
cjà Niemiec zabrakło nam siły i przegraliÊmy o 0.3 sekundy. Mimo to
byliÊmy zadowoleni z rezultatu.
W sprincie klasycznym zajàłem 16. lokat´, w mojej jak i trenera ocenie
była to dobra pozycja, bioràc pod uwag´ fakt, i˝ jestem najmłodszy w tej
kategorii wiekowej. Pokazało nam to perspektywy na przyszły rok.
Po powrocie do Polski mieliÊmy miesiàc na zebranie sił i przygotowa-
nie si´ do mistrzostw Êwiata we Frankfurcie, które odbyły si´
w dniach 14–19 sierpnia. Niestety dwa dni przed wyjazdem zaszły zmia-
ny w składzie sprintu dru˝ynowego, które nie dały pozytywnego skut-
ku, ale były konieczne. Mimo to wystartowaliÊmy i zaj´liÊmy 11. miej-
sce.
Nie usatysfakcjonował nas ten rezultat, ale nic nie mogliÊmy ju˝ z tym
zrobiç. W nast´pnych dniach miałem dwa starty (sprint klasyczny i 1 km).
W eliminacjach do sprintu klasycznego zajàłem 24. pozycj´ z cza-
sem 10.565 (˝yciowy czas) i zakwalifikowałem si´ tym samym do 1/16
finału.
Bieg wygrałem, aczkolwiek dostałem relegacje za popełnienie bł´du tech-
nicznego, co zakoƒczyło moje dalsze zmagania w sprincie klasycznym. 
Ostatniego dnia mistrzostw miałem mo˝liwoÊç wystartowania w dystan-
sie na 1 km. Był to mój pierwszy start w tej konkurencji. Zajàłem 35.
miejsce z czasem 1.06.607 ze stratà 5 sekund do pierwszego zawodni-
ka.
Jestem zadowolony z rezultatów i mam nadziej´, ˝e w przyszłym sezo-
nie zawalcz´ o tytuł mistrzowski w konkurencji indywidualnej.

nn

kkoommeennttaarrzz
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OOGGÓÓLLNNOOPPOOLLSSKKII  SSUUKKCCEESS  UUCCZZNNIIÓÓWW  
ZZ  LLIICCEEUUMM  OOGGÓÓLLNNOOKKSSZZTTAAŁŁCCÑÑCCEEGGOO  
WW  KKOOMMOORRNNIICCYY

3 czerwca 2019 roku uczniowie z Liceum Ogólnokszta∏càce-
go w Komornicy wzi´li udzia∏ w finale IX edycji konkursu
„O tym nie mo˝na zapomnieç... – spotkania z osobami, któ-
re przesz∏y piek∏o obozów i ∏agrów”.
Projekt „O tym nie mo˝na zapomnieç...” organizowany jest
przez Instytut Pami´ci Narodowej ju˝ od kilku lat i uczest-
niczà w nim uczniowie z ca∏ej Polski. Dzia∏ania sk∏adajàce
si´ na jego formu∏´ trwajà niemal przez ca∏y rok szkolny.
M∏odzie˝ uczestniczy w warsztatach filmowych i psycholo-
gicznych, zdobywajàc praktycznà wiedz´, w jaki sposób na-
grywaç wywiady oraz jak tworzyç ciekawe filmy, a nast´p-
nie spotyka si´ z tymi, którzy opowiadajà o swoich wspomnie-
niach zwiàzanych z II wojnà Êwiatowà. Takie rozmowy sà
wspania∏à lekcjà historii, która na d∏ugo zostaje w pami´-
ci uczniów.

W tym roku nasza szko∏a bra∏a udzia∏ w projekcie ju˝
po raz ósmy. Trzy grupy reprezentujàce liceum w Komorni-
cy przygotowa∏y pod opiekà nauczyciela Marcina Gàgolew-
skiego swoje notacje historyczne. Zespó∏ w sk∏adzie: Ewa
Skr´towska,Wiktoria Walczak, Kuba Misztal,Tomek Dolny,
Jakub Twardo, zdoby∏ 2. miejsce w ocenie komisji i 1. miej-
sce w kategorii nagroda publicznoÊci. Grupa przygotowa∏a
wywiad z panià Taddeà Bieƒkowskà – prezesem zarzàdu
Zwiàzku Sybiraków, ko∏o Warszawa ÂródmieÊcie. Kolejnà wy-
ró˝nionà grupà by∏ zespó∏ w sk∏adzie: Micha∏ Dziuk, Mag-
dalena Urbaƒska, Patrycja Nagrodzka, Miko∏aj Tkaczenko,
Mateusz Romaƒczuk, którzy przygotowali wywiad z sekre-
tarzem zarzàdu Zwiàzku Sybiraków, ko∏o Warszawa Âródmie-
Êcie, panià Irenà KaliÊciak. Praca otrzyma∏a 2. miejsce w ka-
tegorii nagroda publicznoÊci. Trzecià prac´ – wywiad z Sy-
birakiem panem Leonem Rusakiem przygotowa∏ zespó∏
w sk∏adzie: Maciej Rostkowski,Agata Milewska, ˚aneta Wal-
czak, Natalia Mazek, Aneta Majewska.

W swoich wystàpieniach fina∏owych m∏odzi ludzie podkre-
Êlali, ˝e dzi´ki udzia∏owi w projekcie pog∏´bili swojà wie-
dz´ na temat wydarzeƒ poprzedzajàcych II wojn´ Êwiatowà
i losów tysi´cy Polaków dotkni´tych wojennà traumà oraz
trudnych czasów powojennych. Z szacunkiem postrzegajà
osoby, których wczesna m∏odoÊç przypad∏a na tragiczne dla
Polski lata. Rozmowy z nimi rozwijajà ich empati´ i budzà
szacunek dla starszego pokolenia, pozwalajà im zrozumieç
wartoÊci, jakie dla tych ludzi sà najbardziej istotne. Ucznio-
wie stwierdzili, i˝ rozmowy z osobami w podesz∏ym wieku
da∏y im wi´kszà ÊwiadomoÊç sensu ˝ycia. W obliczu drama-
tycznych prze˝yç Êwiadków historii m∏odzi nauczyli si´, aby
nie narzekaç na swój los i nie poddawaç si´ zbyt ∏atwo, od-
nosiç si´ do innych z ˝yczliwoÊcià i nie piel´gnowaç w so-
bie nienawiÊci. nn

Lato w Gminie Wieliszew 
KKoolleejjnnyy  rrookk  GGmmiinnaa  WWiieelliisszzeeww
zzoorrggaanniizzoowwaa∏∏aa  ppóó∏∏kkoolloonniiee  ddllaa
nnaajjmm∏∏ooddsszzyycchh  mmiieesszzkkaaƒƒccóóww..  
WW aakkccjjii  „„LLaattoo  ww ggmmiinniiee””,,
wwssppóó∏∏ffiinnaannssoowwaanneejj  pprrzzeezz  UUrrzzààdd  GGmmiinnyy,,
uuddzziiaa∏∏  wwzzii´́∏∏oo  ppoonnaadd 118800  uucczznniióóww  
zzee  sszzkkóó∏∏  zz tteerreennuu  nnaasszzeejj  ggmmiinnyy..
ZZ iinnffoorrmmaaccjjii  ddoocciieerraajjààccyycchh  ddoo uurrzz´́dduu
wwiieemmyy,,  ˝̋ee  ddzziieeccii  sspp´́ddzzii∏∏yy  tteenn  cczzaass
ttwwóórrcczzoo  ii rraaddooÊÊnniiee,,  uucczzeessttnniicczzààcc
ww zzaajj´́cciiaacchh  eedduukkaaccyyjjnnyycchh,,  nnaauukkoowwyycchh,,
ssppoorrttoowwyycchh  oorraazz  pprrooffiillaakkttyycczznnyycchh..

Najwi´cej przyjemnoÊci sprawi∏y uczestnikom tej formy
wypoczynku wycieczki do kina, na basen, zaj´cia na sa-
lach zabaw, zaj´cia sportowe i rekreacyjne, zabawy w par-
ku linowym, a tak˝e zaj´cia z policjà i stra˝à po˝arnà. Po-
nadto nawiàzaliÊmy wspó∏prac´ z Fundacjà „Dajemy Dzie-
ciom Si∏´” i podczas wszystkich turnusów, których w tym

roku by∏o a˝ 4, dzieciaki uczestniczy∏y w zaj´ciach doty-
czàcych bezpieczeƒstwa w internecie. Na wypoczynek let-
ni naszych m∏odych mieszkaƒców organizowany przez CUW
gmina przeznaczy∏a ponad 50 tys. z∏.

– Ciesz´ si´ ogromnie, ˝e akcja „Lato w gminie” z roku
na rok jest coraz bardziej popularna, spe∏nia oczekiwania
rodziców, ale przede wszystkim daje mo˝liwoÊç sp´dzenia
dzieciom cz´Êci wakacji w sposób bezpieczny, atrakcyjny
i aktywny – mówi Pawe∏ Kownacki,Wójt Gminy. – Dzi´ku-
j´ za wszystkie dowody zadowolenia i efekty pracy twór-
czej dzieci. Podzi´kowania kieruj´ równie˝ do Centrum
Us∏ug Wspólnych w Wieliszewie oraz do wychowawców,
opiekunów, pracowników szkolnych sto∏ówek za zaanga˝o-
wanie i dobrze wykonanà prac´. Bez Waszego wk∏adu ak-
cja nie by∏aby mo˝liwa – dodaje Wójt.

Ta forma wypoczynku zdaje si´ potwierdzaç s∏usznoÊç
obranej przez Gmin´ Wieliszew jednej z form wspierania
wychowawczej roli rodziny i zapewnienia opieki najm∏od-
szym na czas d∏ugich dwumiesi´cznych wakacji. Mamy na-
dziej´, ˝e przygotowywane za chwil´ pó∏kolonie zimowe
spe∏nià oczekiwania zarówno uczestników, jak i ich rodzi-
ców. nn CUW.JB

POSZUKUJEMY GOSPODARZA O DOBRYM SERCU, 
który przygarnàłby do swojego gospodarstwa CZARNEGO BARANA,

PRZEUROCZÑ KOZ¢ I JEDNOROGIEGO, WYKASTROWANEGO KOZŁA.
Zwierz´ta niestety straciły swego właÊciciela. Obecnie opiekuje si´ nimi
starsza osoba, która nie jest w stanie podołaç obowiàzkom zwiàzanym

z codziennymi pracami przy zwierz´tach. 

Prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 782 22 32
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Na czym polega segregacja?
Segregacja Êmieci wcià˝ budzi wiele kontrowersji i dla wie-
lu z nas nie jest czymÊ oczywistym. Cz´sto pojawia si´ py-
tanie, czy w jej ramach zapewniony jest równie˝ odbiór
odpadów zmieszanych.Tak, to ze strumienia odpadów wy-
segregowujemy te, które nadajà si´ do powtórnego prze-
tworzenia, czyli tworzywa sztuczne i metale (worek / po-
jemnik ˝ó∏ty), papier (worek / pojemnik niebieski), opa-
kowania szklane (worek / pojemnik zielony) oraz odpady
biodegradowalne (worek / pojemnik bràzowy). Odpady

zmieszane to wszystko, czego nie mo˝emy wrzuciç do ˝ad-
nego z worków bàdê pojemników lub oddaç do Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Od-
biór odpadów odbywa si´ zgodnie z harmonogramem
sprzed posesji. Odpady zmieszane odbierane sà co 14 dni,
odpady segregowane co 28 dni, raz w miesiàcu odpady bio-
degradowalne oraz dwa razy w roku odpady wielkogaba-
rytowe.

nn

JAK SEGREGOWAå ODPADY?
RODZAJE WORKÓW, POJEMNIKÓW

PLASTIK + DROBNE METALE +
OPAKOWANIA 

WIELOMATERIAŁOWE
WOREK ˚ÓŁTY

zgniecione i puste butelki typu PET, butelki
i pojemniki po Êrodkach higienicznych, pioràcych

i czyszczàcych, folie opakowaniowe, torebki
foliowe, reklamówki, artykuły gospodarstwa

domowego z tworzyw sztucznych, drobny złom,
odpady metalowe – zgniecione puszki, folia

aluminiowa, opakowania po ˝ywnoÊci (jogurtach,
serkach, kefirach), opakowania wielomateriałowe

(kartony po mleku, sokach) itp.

PAMI¢TAJ:
Zanim wyrzucisz do worka, opró˝nij wyrzucane

przedmioty (mycie nie jest obowiàzkowe),
zdejmij zakr´tki, kapsle, korki. 

Zgnieç puszki i butelki plastikowe. 

tworzyw piankowych, silikonów, gumy,
styropianu, tworzyw sztucznych pochodzenia

medycznego, pieluch, pampersów, podpasek, folii
i innych odpadów budowlanych, puszek po

farbach i aerozolach, opakowaƒ po Êrodkach
owadobójczych i chwastobójczych, opakowaƒ po

olejach i smarach.  

TE ODPADY WRZUCAMY DO POJEMNIKA 
NA ÂMIECI ZMIESZANE

SZKŁO
WOREK ZIELONY

butelki po napojach ró˝nego typu, słoiki
po d˝emach i przetworach, szklane opakowania

po kosmetykach.

PAMI¢TAJ:
– Zdejmij zakr´tk´

– Nie tłucz szkła przed jego wyrzuceniem!

naczyƒ ˝aroodpornych, fajansu, ceramiki,
kryształów, płytek ceramicznych, doniczek,
luster, kineskopów, ˝arówek, Êwietlówek,

reflektorów, okularów, szyb samochodowych
i okiennych, termometrów, szklanych odpadów

medycznych, zniczy z zawartoÊcià wosku.

TE ODPADY WRZUCAMY DO POJEMNIKA 
NA ÂMIECI ZMIESZANE

PAPIER I TEKTURA
WOREK NIEBIESKI

gazety, magazyny kolorowe, katalogi, ulotki,
papier listowy, papier do ksero, zeszyty ksià˝ki,

tektur´, kartony po ˝ywnoÊci, proszkach
do prania, torebki i torby papierowe.

PAMI¢TAJ:
Zanim wrzucisz do worka kartony i torebki
papierowe, złó˝ je na płasko lub wypełnij
papierem, du˝e opakowania kartonowe

powià˝ i ułó˝ obok worka.

opakowaƒ po Êrodkach ochrony roÊlin,
kalki, pergaminu, kartonów po sokach,

napojach, mleku, papieru zabrudzonego
tłuszczem, ˝ywnoÊcià, chemikaliami, tapet,

pieluch, pampersów, podpasek.

TE ODPADY WRZUCAMY DO POJEMNIKA 
NA ÂMIECI ZMIESZANE

NALE˚Y WRZUCAå: NIE NALE˚Y WRZUCAå: 

WOREK BRÑZOWY

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

odpadki warzywne i owocowe, drobne
gał´zie drzew i krzewów, skoszonà traw´,

liÊcie kwiaty, trociny i kor´ drzew,
niezaimpregnowane drewno, resztki

jedzenia.

PAMI¢TAJ:
Wi´ksze konary i gał´zie drzew nale˝y pociàç
na długoÊç około 1 m i powiàzaç w niewielkie

snopki. 

koÊci zwierzàt, oleju jadalnego,
odchodów zwierzàt, popiołu z w´gla

kamiennego, leków, drewna
impregnowanego, płyt wiórowych
i pilÊniowych, ziemi i kamieni, karp

drzew.

wszelkiego rodzaju meble, dywany, wózki
dzieci´ce, materace, rowery, zabawki, szyby, lustra,

stolarka okienna, deski, tekstylia, w tym odzie˝
i opakowania z tekstyliów, materiały ceramiczne,
tj. umywalki, wanny, brodziki, muszle klozetowe
(maksymalnie 2 sztuki ka˝dego elementu), opony

samochodowe (4 sztuki jednorazowo), zu˝yty
sprz´t elektryczny i elektroniczny, AGD.

odpadów budowlanych, remontowych, cz´Êci
samochodowych, odpadów ogrodowych, opon

od samochodów ci´˝arowych.
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IILLEE  ZZAAPPŁŁAACCÑÑ  PPAA¡¡SSTTWWOO  ZZAA  OODDBBIIÓÓRR
OODDPPAADDÓÓWW  KKOOMMUUNNAALLNNYYCCHH  
OODD  11  WWRRZZEEÂÂNNIIAA  22001199  RR..  
W zwiàzku z podj´ciem 25 czerwca 2019 nr. Uchwały VIII/103/2019 Rady Gminy Wieliszew
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki opłaty. 

nn MMIIEESSZZKKAA¡¡CCYY  DDOOMMÓÓWW  JJEEDDNNOORROODDZZIINNNNYYCCHH::

– jeÊli segregujesz – 29 z∏ miesi´cznie za osob´ zamieszkałà 

– jeÊli nie segregujesz – 58 z∏ miesi´cznie za osob´ zamieszkałà 

nn MMIIEESSZZKKAA¡¡CCYY  ZZAABBUUDDOOWWYY  WWIIEELLOORROODDZZIINNNNEEJJ::  

– jeÊli segregujesz – 9,70 z∏ za 1 m3 zu˝ytej wody z danej nieruchomoÊci

– jeÊli nie segregujesz – 19,40 z∏ za 1 m3 zu˝ytej wody z danej
nieruchomoÊci

– zni˝ka dla rodzin wielodzietnych posiadajàcych Kart´ Du˝ej Rodziny
wynosi 30% stawki podstawowej i przysługuje tylko w przypadku
segregacji odpadów. 

nn MMIIEESSZZKKAA¡¡CCYY  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOÂÂCCII,,  
NNAA  KKTTÓÓRRYYCCHH  ZZNNAAJJDDUUJJÑÑ  SSII¢¢  DDOOMMKKII  LLEETTNNIISSKKOOWWEE,,  

OORRAAZZ  WWŁŁAAÂÂCCIICCIIEELLEE  IINNNNYYCCHH  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOÂÂCCII  
WWYYKKOORRZZYYSSTTYYWWAANNYYCCHH  WW CCEELLAACCHH  

RREEKKRREEAACCYYJJNNOO--WWYYPPOOCCZZYYNNKKOOWWYYCCHH::

– jeÊli segregujesz – 192 z∏ rocznie

– jeÊli nie segregujesz – 360 z∏ rocznie

nn NNIIEERRUUCCHHOOMMOOÂÂCCII  NNIIEEZZAAMMIIEESSZZKKAAŁŁEE,,  
NNAA  KKTTÓÓRRYYCCHH  PPOOWWSSTTAAJJÑÑ  OODDPPAADDYY  KKOOMMUUNNAALLNNEE,,  

TTJJ..  SSZZKKOOŁŁYY,,  SSKKLLEEPPYY,,  FFIIRRMMYY::

– jeÊli segregujesz – 32 z∏ za pojemnik

– jeÊli nie segregujesz – 60 z∏ za pojemnik

– jeÊli segregujesz – 100 z∏ za pojemnik

– jeÊli nie segregujesz – 150 z∏ za pojemnik

– jeÊli segregujesz – 420 z∏ za pojemnik

– jeÊli nie segregujesz – 520 z∏ za pojemnik

– jeÊli segregujesz – 520 z∏ za pojemnik

– jeÊli nie segregujesz – 620 z∏ za pojemnik

TERMINY P¸ATNOÂCI:

nn    MMIIEESSZZKKAA¡¡CCYY  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOÂÂCCII  JJEEDDNNOORROODDZZIINNNNYYCCHH,,  
WWIIEELLOORROODDZZIINNNNYYCCHH II NNIIEERRUUCCHHOOMMOOÂÂCCII,,  NNAA  KKTTÓÓRRYYCCHH  

NNIIEE  ZZAAMMIIEESSZZKKUUJJÑÑ  MMIIEESSZZKKAA¡¡CCYY::
z dołu w terminie do 20. dnia ka˝dego miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, 

którego opłata dotyczy

nn    WWŁŁAAÂÂCCIICCIIEELLEE  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOÂÂCCII,,  NNAA  KKTTÓÓRRYYCCHH  
ZZNNAAJJDDUUJJÑÑ  SSII¢¢  DDOOMMKKII  LLEETTNNIISSKKOOWWEE  OORRAAZZ  

WWŁŁAAÂÂCCIICCIIEELLEE  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOÂÂCCII  WWYYKKOORRZZYYSSTTYYWWAANNYYCCHH
WW CCEELLAACCHH  RREEKKRREEAACCYYJJNNOO--WWYYPPOOCCZZYYNNKKOOWWYYCCHH::

bez wezwania za cały rok z góry w terminie do 31 marca danego roku


