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Do˝ynki Gminne 2019 TTeeggoorroocczznnee
ddoo˝̋yynnkkii  ggmmiinnnnee
ooddbbyy∏∏yy  ssii´́
1144 wwrrzzeeÊÊnniiaa
ww mmaalloowwnniicczzeejj
sscceenneerriiii
kkrruubbiiƒƒsskkiicchh  ∏∏ààkk..
Na uroczystoÊç tego dnia zje-
chali si´ nie tylko mieszkaƒcy
Krubina, ale tak˝e goÊcie z in-
nych gminnych miejscowoÊci
oraz sàsiednich miast i powia-
tów.

Aby tradycji sta∏o si´ zadoÊç,
Proboszcz parafii Êw. Bart∏omie-
ja Aposto∏a w Janówku Pierw-
szym ks. Józef Ka∏´cki poÊwi´-
ci∏ kosze do˝ynkowe podczas
mszy Êwi´tej, która rozpocz´∏a
do˝ynki. Nast´pnie gospodarz
wydarzenia Wójt Gminy Wieli-
szew Pawe∏ Kownacki wraz
z Przewodniczàcym Rady Gmi-
ny Wieliszew Marcinem Fabisia-
kiem oraz Starostami do˝ynek
Jolantà i Andrzejem Liwskimi
uroczyÊcie pokroili chleb do˝yn-
kowy, który wÊród zebranych go-
Êci roznieÊli tancerze Zespo∏u
Taƒca Ludowego „Promyki”.

nn dokoƒczenie 
na stronach 8–9
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oossttaattnniieejj  ww ttyymm  rrookkuu  ii bb´́ddààcceejj
zzaarraazzeemm  uuwwiieeƒƒcczzeenniieemm
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nn dokoƒczenie na stronach 6–7



2 AKTUALNOÂCI gazetawwiieelliisszzeewwsskkaa nn 26 wrzeÊnia 2019

OOBBWWIIEESSZZCCZZEENNIIEE
WWóójjttaa  GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww  

zz  ddnniiaa  99  wwrrzzeeÊÊnniiaa  22001199  rrookkuu
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r
– Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz.684 i 1504) – po-
daje do publicznej wiadomoÊci informacj´ o numerach
i granicach obwodów g∏osowania oraz siedzibach obwodo-
wych komisji wyborczych, w tym lokalach przystosowanych

do potrzeb osób niepe∏nosprawnych oraz o mo˝liwoÊci g∏o-
sowania korespondencyjnego przez wyborców niepe∏no-
sprawnych i mo˝liwoÊci g∏osowania przez pe∏nomocnika
w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarzàdzonych
na dzieƒ 13 paêdziernika 2019 r.

Numer obwodu głosowania GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1 Góra, Janówek Pierwszy, Krubin Budynek Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
Janówek Pierwszy, ul. Dworcowa 9

2 Olszewnica Stara Szkoła Podstawowa im. Bronisława Sokoła 
Olszewnica Stara, ul. Warszawska 40
tel. 22 782 30 24

3 Olszewnica Nowa, Kałuszyn, Sikory, Skrzeszew, Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyƒskiego
Topolina, Podd´bie, Komornica Skrzeszew, ul. Szkolna 10 

tel. 22 782 30 95

4 Wieliszew – w skład obwodu wchodzà Szkoła Podstawowa im. T. KoÊciuszki 
ulica NiepodległoÊci oraz ulice do granic Wieliszew (Klasa A), ul. Modliƒska 60
wsi Komornica oraz rzeki Narew tel. 22 782 21 84

5 Wieliszew – granicà obwodu jest ulica Szkoła Podstawowa im. T. KoÊciuszki, 
NiepodległoÊci oraz ulice do granic wsi: Wieliszew (Klasa B), ul. Modliƒska 60
Komornica, Skrzeszew, Łajski, Michałów-Reginów tel. 22 782 21 84

6 Łajski Szkoła Podstawowa im. S. Moniuszki w Łajskach
ul. KoÊcielna 63, Łajski
tel. 22 782 22 83

7 Michałów-Reginów Dom Ogrodnika
Michałów-Reginów, ul. Nowodworska 31
tel. 22 772 85 51

8 Pensjonariusze szpitala Mazowiecki Szpital Onkologiczny
ul. KoÊcielna 61, 05-135 Wieliszew

Lokale przystosowane do potrzeb wyborców niepe∏no-
sprawnych i w∏aÊciwe do g∏osowania korespondencyjnego.

G∏osowaç korespondencyjnie mogà wyborcy posiadajàcy orzecze-
nie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci,
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji za-
wodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych,
w tym tak˝e wyborcy posiadajàcy orzeczenie organu rentowego
o:

a) ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy i niezdolnoÊci do samodziel-
nej egzystencji;

b) ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy;
c) niezdolnoÊci do samodzielnej egzystencji;
d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a tak˝e osoby o sta∏ej albo d∏ugotrwa∏ej niezdolnoÊci do pracy
w gospodarstwie rolnym, którym przys∏uguje zasi∏ek piel´gna-
cyjny.

Zamiar g∏osowania korespondencyjnego powinien zostaç zg∏oszo-
ny do Komisarza Wyborczego w Warszawie III do dnia 30 wrze-
Ênia 2019 r. w godzinach urz´dowania.

Zg∏oszenia przyjmowane sà w siedzibie Delegatury Krajowego Biu-
ra Wyborczego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
wejÊcie B, pokój 42 (parter). Zg∏oszenie zamiaru g∏osowania ko-
respondencyjnego mo˝e byç dokonane ustnie, telefonicznie
(22 695-60-57), pisemnie, telefaksem (22 695-61-36) lub w formie
elektronicznej na adres war-dyr@kbw.gov.pl
Do zg∏oszenia do∏àcza si´ kopi´ aktualnego orzeczenia w∏aÊciwe-
go organu orzekajàcego o ustaleniu stopnia niepe∏nosprawnoÊci.
W zg∏oszeniu wyborca mo˝e za˝àdaç przes∏ania mu wraz z pakie-
tem wyborczym nak∏adek na karty do g∏osowania sporzàdzonych
w alfabecie Braille’a.
Wyborcy niepe∏noprawni, o których mowa powy˝ej oraz wybor-
cy, którzy najpóêniej w dniu g∏osowania ukoƒczà 75 lat mogà g∏o-
sowaç przez pe∏nomocnika.
Termin sk∏adania w Urz´dzie Gminy Wieliszew wniosków o spo-
rzàdzenie aktu pe∏nomocnictwa up∏ywa w dniu 4 paêdzierni-
ka 2019 r.
Lokale wyborcze b´dà otwarte w dniu 13 paêdziernika 2019 r.
w godzinach od 7.00 do 21.00.

Wójt Gminy Wieliszew
/–/ Pawe∏ Andrzej Kownacki

WWNNIIOOSSEEKK  OO  DDOOFFIINNAANNSSOOWWAANNIIEE
WWYYPPOOSSAA˚̊EENNIIAA  WW  PPOOMMOOCCEE    DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNEE  
DDLLAA  SSZZKKOOŁŁYY  PPOODDSSTTAAWWOOWWEEJJ  SSKKRRZZEESSZZEEWWIIEE  
ZZAAAAKKCCEEPPTTOOWWAANNYY!!

Wójt Gminy Wieliszew z∏o˝y∏ wniosek do Ministerstwa Edukacji
Narodowej o Êrodki z 0,4% rezerwy subwencji oÊwiatowej z tytu-
∏u dofinansowania wyposa˝enia w pomoce dydaktyczne niezb´d-
ne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrod-
niczych dla Szko∏y Podstawowej im. K. Makuszyƒskiego w Skrze-
szewie.
W gminie Wieliszew kryteria ubiegania si´ o dofinansowanie spe∏-
niajà trzy szko∏y podstawowe – Janówek Pierwszy, Wieliszew (SP
nr 1) i Skrzeszew, poniewa˝ nie mia∏y one w swojej strukturze klas
dotychczasowego gimnazjum. W ka˝dym roku gmina mo˝e z∏o-
˝yç wniosek na 25% szkó∏ spe∏niajàcych to kryterium, co w przy-
padku naszej gminy oznacza, ˝e w danym roku dofinansowanie
mo˝e otrzymaç tylko jedna szko∏a. W roku 2018 dofinansowanie
pracowni otrzyma∏a szko∏a w Janówku, a w tym roku zgodnie z ko-
munikatem ministerstwa z dnia 19 lipca br. wniosek dla szko∏y
w Skrzeszewie zosta∏ pozytywnie zaopiniowany przez Stron´ Sa-
morzàdowà Zespo∏u ds. Edukacji, Kultury i Sportu. We wrzeÊniu
otrzymaliÊmy decyzj´ ministra finansów o zwi´kszeniu subwen-
cji oÊwiatowej w∏aÊnie na ten cel. Czekamy na Êrodki, by wpro-
wadziç je do bud˝etu i daç szkole mo˝liwoÊç zakupienia sprz´tu
niezb´dnego w nauczaniu fizyki, chemii, biologii i geografii.
Do wniosku zosta∏ do∏àczony wykaz pomocy dydaktycznych, któ-
re sà niezb´dne do prowadzenia zaj´ç z tych przedmiotów – m.in.
teleskop, lornetki, mapy, modele szkieletów, fantom dzieci´cy, pro-
bówki, zestaw do badania wody.

Mamy nadziej´, ˝e wkrótce baza dydaktyczna skrzeszewskiej
podstawówki wzbogaci si´ w nowoczesne pomoce. Centrum Us∏ug
Wspólnych natomiast ju˝ przygotowuje si´ do z∏o˝enia wniosku
na rok 2020 dla ostatniej placówki – Szko∏y Podstawowej nr 1
im. T. KoÊciuszki w Wieliszewie. nn CUW.JB

„Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycz-
nych i J´zykowych” stworzy∏ nowà mo˝liwoÊç wsparcia szkó∏.
Chodzi o modernizacj´ i tworzenie nowych pracowni informa-
tycznych i j´zykowych, w tym zakup komputerów czy oprogra-
mowania. Ideà programu jest podnoszenie jakoÊci i dost´pno-
Êci kszta∏cenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technolo-
gii w oÊwiacie oraz pomoc w rozwoju nowoczesnej infrastruktury
teleinformatycznej jednostek oÊwiatowych. Realizacja tych ce-
lów polegaç b´dzie na poprawie warunków oraz zwi´kszeniu do-
st´pnoÊci zarówno do nowych, jak równie˝ ju˝ istniejàcych pra-
cowni informatycznych i j´zykowych oraz zwi´kszeniu dost´pu
do nowoczesnego oprogramowania dla uczniów szkó∏ podstawo-
wych i ponadpodstawowych.

Dzi´ki zaanga˝owaniu pracowników Centrum Us∏ug wspólnych
gmina Wieliszew z∏o˝y∏a wniosek na utworzenie nowoczesnej pra-
cowni j´zykowej w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. KoÊciuszki
w Wieliszewie. WÊród 115 mazowieckich gmin, które otrzymajà
wsparcie, znalaz∏a si´ i nasza gmina. Sejmik Województwa Ma-
zowieckiego, 18 czerwca br., podjà∏ uchwa∏´ w sprawie udziele-
nia przez województwo mazowieckie pomocy finansowej na re-
alizacj´ zadaƒ w ramach programu. 12 sierpnia br. p. Wicewójt
Magdalena Radzikowska i p. 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 prace zwiàzane z projektem. Ca∏kowita war-
toÊç stworzenia nowoczesnej pracowni to 31 630 z∏, a dofinan-
sowanie województwa wyniesie 22 130 z∏. nn CUW.JB
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Wynika to m. in. z atrakcyjnego po∏o˝enia wzgl´dem War-
szawy, dobrych warunków komunikacyjnych, a tak˝e spo-
kojnej i urokliwej okolicy. Czynniki te powodujà du˝e za-
interesowanie tymi terenami firm developerskich. Wi´k-
sza liczba mieszkaƒców to wi´cej samochodów na drogach,
a co za tym idzie wi´cej sytuacji niebezpiecznych. Takim
przyk∏adem jest rejon ul. Modliƒskiej, Ksià˝´cej i Królew-
skiej, gdzie obecnie zlokalizowana jest najwi´ksza iloÊç wie-
lorodzinnych budynków mieszkalnych. Wyjazd z osiedli,
znajdujàcych si´ w tym obszarze w stron´ Warszawy, pro-
wadzi przez skrzy˝owanie na ul. Modliƒskiej przy osiedlu
TBS, na którym ju˝ niejednokrotnie dosz∏o do kolizji dro-
gowych. Planowanie zabezpieczenia takich problematycz-
nych punktów nie jest procesem typu akcja-reakcja. To
opracowywane i zaplanowane wiele lat wstecz dzia∏anie.
Tak te˝ by∏o w przypadku tego miejsca. Na etapie projek-
towania planu zagospodarowania przestrzennego, gminni
specjaliÊci jeszcze przed powstaniem osiedli, uwzgl´dnili
w tym miejscu budow´ sygnalizacji Êwietlnej.W 2018 r. Gmi-
na podj´∏a si´ realizacji dokumentacji projektowej, a ju˝
w listopadzie tego roku rozpocznà si´ prace i zapro-
jektowana sygnalizacja Êwietlna stanie si´ rzeczywistoÊcià.

W ramach budowy zaprojektowanej sygnalizacji Êwietl-
nej zostanà wprowadzone zmiany w zakresie przebudowy
istniejàcej infrastruktury drogowej w celu dostosowania
do obowiàzujàcych przepisów w zakresie warunków tech-
nicznych dla dróg publicznych. Obejmà one:
– korekt´ geometrii nawierzchni jezdni na drodze woje-

wódzkiej oraz drodze gminnej ul. Modliƒskiej w celu po-
szerzenia i wyd∏u˝enia wydzielonych pasów ruchu
do skr´tów w prawo i w lewo,

– korekt´ istniejàcych chodników z uwagi na poszerzenie
drogi wojewódzkiej w granicach pasa drogowego,

– powstanie wyspy rozdzielajàcej w kierunku Wieliszewa
(na drodze g∏ównej po stronie wschodniej z kierunku
od drogi krajowej nr 61),

– po∏àczenie istniejàcych przejÊç dla pieszych po stronie
zachodniej i po∏udniowej skrzy˝owania z przejazdami dla
rowerzystów,

– zlikwidowanie istniejàcego przejÊcia dla pieszych przez
drog´ g∏ównà po stronie wschodniej skrzy˝owania w kie-
runku ul. MyÊliwskiej.
Na podstawie pomiarów nat´˝enia ruchu, ich analizy oraz

prognozy przewidujàcej wzrost ruchu o 30%, dokonano
sprawdzenia przepustowoÊci i zaprojektowano odpowied-
nie cykle sygnalizacyjne: podstawowy i rezerwowy. Na pa-
sach ruchu zaprojektowano detektory przejazdu, zlokali-
zowane oko∏o 50 m od linii warunkowego zatrzymania oraz
detektory obecnoÊci, które poprzez swojà zaj´toÊç majà
za zadania zg∏oszenie zapotrzebowania na realizacj´
przejazdu grupy ko∏owej. Natomiast na przejÊciach dla pie-
szych i przejazdach rowerowych zamontowane b´dà przy-
ciski sterownicze oraz detektory rowerowe, które po wzbu-

dzeniu przez pieszego lub rowerzyst´ b´dà deklarowa∏y za-
potrzebowanie na realizacj´ sygna∏u zielonego dla grup
pieszo-rowerowych.

Zadanie to realizowane b´dzie przez zarzàdc´ drogi wo-
jewódzkiej nr 631 tj. Mazowiecki Zarzàd Dróg Wojewódz-
kich w Warszawie, natomiast Wykonawcà robót b´dzie fir-
ma P.H.U. TOWEMO z Otwocka.

Z uwagi na zaprojektowany zakres przebudowy na-
wierzchni jezdni na skrzy˝owaniu roboty podzielono
na dwa etapy.

W trakcie prowadzenia robót budowlanych
na tym skrzy˝owaniu obowiàzywaç b´dzie
zmieniona czasowa organizacja ruchu ju˝
od 10.10.2019 r. za pomocà sterowania trójw-
lotowà sygnalizacjà Êwietlnà jako ruchu waha-
d∏owego dla g∏ównych kierunków na drodze
g∏ównej wraz z dojazdem w kierunku do Urz´-
du Gminy Wieliszew.

W drugim etapie robót nastàpi czasowe za-
mkni´cie wjazdu i wyjazdu z drogi gmin-
nej 2KDL ul. Modliƒskiej od strony Urz´du
Gminy Wieliszew. Wjazd i wyjazd od strony
Urz´du zaplanowano Alejà SolidarnoÊci w kie-
runku wschodnim do ronda na drodze krajo-
wej nr 61 oraz w kierunku zachodnim do dro-
gi powiatowej – ul. KoÊcielnej.

Przewidywany termin zakoƒczenia robót
i wprowadzenia sta∏ej organizacji ruchu wraz
z docelowà sygnalizacjà Êwietlnà to nie póêniej
ni˝ 31.12.2019 r. – jak zak∏ada zarzàdca tej dro-
gi wojewódzkiej.

Prosimy wszystkich uczestników ruchu
o cierpliwoÊç i wyrozumia∏oÊç, przeprowadzo-
ne prace sprawià, ˝e w przysz∏oÊci b´dzie lepiej
i zdecydowanie bezpieczniej.

nn
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Nowa sygnalizacja Êwietlna
ZBIGNIEW LECH
Referat Remontów i Inwestycji
Ju˝ w 2007 roku przy opracowaniu przez Gmin´ Wie-
liszew projektu przebudowy odcinka drogi wojewódz-
kiej nr 631 – ul. Modliƒskiej tzw. „przejÊcia przez Wie-
liszew”, oprócz projektu wprowadzenia pełnej ste-
rujàcej ruchem sygnalizacji Êwietlnej na skrzy˝owaniu
z drogà powiatowà – ul. KoÊcielnà, została przewidziana i nast´pnie
w 2008 roku rozbudowana geometria skrzy˝owania tej zbiorczej dro-
gi wojewódzkiej z drogami gminnymi – ulicami: Modliƒskà (do Urz´-
du Gminy) i MyÊliwskà. Przewidywany termin wykonania i wprowadze-
nia nowej stałej organizacji ruchu wraz z sygnalizacjà Êwietlnà
to IV kwartał 2019 roku.

ooppiinniiaa

PAWEŁ KOWNACKI
wójt Gminy Wieliszew
Wspólnie organizujemy wiele wydarzeƒ sportowych
i patriotycznych, ta kancelaria jest takim symbolem do-
brej współpracy. Liczymy, ˝e ten pionierski w swojej
konstrukcji obiekt b´dà mogli odwiedziç uczniowie, ̋ e-
by zobaczyç jak buduje si´ niewielkie, ekologiczne budynki u˝yteczno-
Êci publicznej.

ooppiinniiaa

NNoowwaa  lleeÊÊnniicczzóówwkkaa
ww  PPoonniiaattoowwiiee
13 wrzeÊnia br. na terenie Poniatowa oddano do u˝ytku no-
wy budynek kancelaryjny, który zosta∏ wybudowany przez
NadleÊnictwo Jab∏onna i b´dzie s∏u˝y∏ aministrowaniu i ob-
s∏udze personelu nadleÊnictwa. Budynek o ∏àcznej powierzch-
ni 53m2 zosta∏ wybudowany w nieca∏e 3 miesiàce, a jego kon-
strukcja wykonana w technologii prefabrykowanej opiera
si´ w wi´kszej cz´Êci na elementach drewnianych.

Podczas otwarcia obecni byli m in. Piotr M∏ynarczyk, na-
czelnik Wydzia∏u Infrastruktury Dyrekcji Generalnej Lasów
Paƒstwowych,Andrzej Kur z Regionalnej Dyrekcji Lasów Paƒ-
stwowych,Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki,Wójt Gmi-
ny Jab∏onna Jaros∏aw Chodorski, Hubert Macioch – przedsta-
wiciel starosty Roberta Wróbla. Gospodarzem uroczystoÊci by∏
nadleÊniczy Stefan Traczyk.

Podczas uroczystoÊci wr´czono tak˝e nagrody i awanse pra-
cownikom NadleÊnictwa Jab∏onna. nn

PPRRZZEEDD  NNAAMMII
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OtrzymaliÊmy dofinansowanie

GMINNE INWESTYCJE
áááááá BB´́ddzziiee  jjaaÊÊnniieejj  

Kolejne gminne ulice zostanà oÊwietlone.
Obecnie jest w realizacji budowa I etapu oÊwietlenia dro-
gowego nast´pujàcych dróg gminnych – ulic na terenie
miejscowoÊci Gminy Wieliszew:
• Olszewnica Stara – ulice: Polna, LeÊna, JaÊminowa i Ja-

∏owcowa,
• ¸ajski – ulice: Moniuszki i Paderewskiego.

Po wybudowaniu oÊwietlenia ww. ulic w Olszewnicy Sta-
rej zdemontowane b´dà 4 istniejàce lampy solarne oraz
ponownie zamontowane w nowych lokalizacjach na tere-

nie naszej gminy, tj.:
• Dwie lampy z ulic JaÊminowej i Ja∏owcowej na ulic´ Le-

Êny Jar w Olszewnicy Starej,
• Lampa z ulicy LeÊnej w Olszewnicy Starej na ulic´ Ja-

niny w Skrzeszewie,
• Lampa z ulicy Polnej w Olszewnicy Starej na ulic´ Na-

sielskà w Podd´biu.
Demonta˝, przewiezienie i ponowny monta˝ ww. lamp ty-
pu SOLAR w nowych lokalizacjach zostanie wykonany
w pierwszych dniach paêdziernika br. nn

Zakoƒczy∏ si´ pierwszy etap
rozbudowy cmentarza komu-
nalnego w Wieliszewie.

Obecnie nowa cz´Êç jest
w fazie odbiorów. Planowane
oddanie do u˝ytku ma nastà-
piç 15 paêdziernika.W cz´Êci
tej pobudowano 184 miejsca
pochówkowe, alejki, ogro-
dzenie, a tak˝e punkt czerpa-
nia wody. Ca∏a cz´Êç zosta∏a
obsadzona roÊlinami. Inwe-
stycja jest w ca∏oÊci finanso-
wana ze Êrodków w∏asnych
gminy.

Informacje na stronie
www.tbswieliszew.pl nn

áááááá CCmmeennttaarrzz  kkoommuunnaallnnyy  ww  WWiieelliisszzeewwiiee  

WW ppoonniieeddzziiaa∏∏eekk 2233  ppaaêêddzziieerrnniikkaa
pprrzzeeddssttaawwiicciieellee  PPoowwiiaattuu
LLeeggiioonnoowwsskkiieeggoo  oorraazz  ssaammoorrzzààddóóww::
sseerroocckkiieeggoo  ii wwiieelliisszzeewwsskkiieeggoo  oottrrzzyymmaallii
wwssppaarrcciiee  ffiinnaannssoowwee  zz FFuunndduusszzuu  DDrróógg
SSaammoorrzzààddoowwyycchh..  

Rozdanie symbolicznych promes odby∏o si´ w Starostwie
Legionowskim, podczas którego obecni byli m. in. woje-

woda mazowiecki Zdzis∏aw Sipiera oraz wiceminister in-
sfrastruktury Andrzej Bittel. Gmina Wieliszew otrzyma∏a
wsparcie w kwocie 376 843,00 z∏, która przeznaczona b´-
dzie na rozbudow´ odcinka ul. KoÊcielnej w Skrzeszewie.
W ramach dofinansowania przewidziano poszerzenie dro-
gi z 5 m do 5,5 m na odcinku 459,20 mb, po∏o˝enie na-
wierzchni i wybudowanie pobocza. Jest to 70 % ca∏kowi-
tej sumy, jaka b´dzie przeznaczona na t´ inwestycj´. Po-
zosta∏a kwota b´dzie pochodziç ze Êrodków w∏asnych
gminny. nn

XX  FFEESSTTIIWWAALL  AAKKTTYYWWNNOOÂÂCCII  SSPPOOŁŁEECCZZNNEEJJ  
II  KKUULLTTUURRAALLNNEEJJ  SSOOŁŁEECCTTWW
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7 wrzeÊnia 2019 r. w Popowie KoÊcielnym odby∏ si´ X Festi-
wal AktywnoÊci Spo∏ecznej i Kulturalnej So∏ectw. W wyda-
rzeniu wzi´∏o udzia∏ so∏ectwo Ka∏uszyn, reprezentujàce Gmi-
n´ Wieliszew. Stoisko wsi zaprezentowa∏o bardzo du˝y wy-
bór daƒ i napitków. By∏ bigos w dwóch ods∏onach, kiszka
i babka ziemniaczana, pierogi w trzech smakach, ˝urek,
ch∏odnik, pieczone mi´siwa, pasztety mi´sne i warzywne, w∏a-
snej roboty salceson, sa∏atki, pasty i smalczyki oraz prze-
twory z wykorzystaniem owoców i warzyw z ka∏uszyƒskich
ogródków. Stoisko cieszy∏o si´ wielkim uznaniem. Odwiedzi-
∏o je wielu goÊci nie tylko z Gminy Wieliszew, ale równie˝
z innych okolicznych miejscowoÊci.

Starania So∏ectwa zosta∏y docenione nie tylko przez od-
wiedzajàcych, ale równie˝ przez kapitu∏´ Festiwalu i final-
nie wieÊ zaj´∏a pierwsze miejsce w kategorii „Smaki kuch-
ni regionalnej”. Nale˝y nadmieniç, i˝ wygrana w tej kate-
gorii przypad∏a Ka∏uszynowi drugi raz z rz´du, co pokazuje
potencja∏ wsi w zakresie kulinarnym.

Mieszkaƒcy Ka∏uszyna wnieÊli olbrzymi wysi∏ek w orga-
nizacj´ stoiska na Festiwalu. Otrzymali te˝ pomoc ze stro-
ny Wójta Gminy Wieliszew oraz rad so∏eckich okolicznych
wsi – Skrzeszew, Sikory oraz Wieliszew, za co serdecznie dzi´-
kujà! nn  APG

podzi´kowania

Szanowni mieszkaƒcy, 
serdecznie dzi´kuj´ za wsparcie finansowe oraz
rzeczowe Paƒstwu: TERESIE PA¡CZYK, TERESIE
CHODUN, MARII JANKOWSKIEJ, IWONIE
i PIOTROWI BIAŁOWÑS oraz EDWARDOWI
GŁAZOWSKIEMU. PANI RADNEJ, RADZIE SOŁECKIEJ
i STOWARZYSZENIU „AKTYWNI RAZEM” za pomoc
w przygotowaniu oraz wszystkim mieszkaƒcom Olszewnicy
Starej, goÊciom z okolic za liczne przybycie na uroczystoÊci
gminne z okazji Âwi´ta Wojska Polskiego i wspólnà zabaw´
na pikniku rodzinnym.

Serdeczne podzi´kowania dla panów: Kamila Dudka i Marcina
Ziemaka za wykonanie prac polowych własnym sprz´tem
w parku w Olszewnicy Starej.

Z wyrazami szacunku,
Sołtys Anna Afek
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22001199//22002200  ZZAA NNAAMMII..
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22,,55 TTYYSS  UUCCZZNNIIÓÓWW!!

Rozpoczà∏ si´ kolejny rok szkolny. 2 wrzeÊnia br. 2 528 wy-
chowanków i uczniów rozpocz´∏o edukacj´ w gminnych pla-
cówkach oÊwiatowych, to wzrost o 182 dzieci w stosunku
do roku ubieg∏ego! ZapewniliÊmy miejsce w przedszkolach
lub w oddzia∏ach przedszkolnych w szko∏ach wszystkim bio-
ràcym udzia∏ w rekrutacji, chocia˝ cz´Êç Rodziców zrezygno-
wa∏a ze wskazanego dla ich dziecka miejsca.

Edukacjà przedszkolnà obj´to 728 dzieci w ramach 33 od-
dzia∏ów, w tym:
• 330 dzieci w przedszkolach (15 oddzia∏ów),
• 398 dzieci w oddzia∏ach przedszkolnych zorganizowanych

w szko∏ach podstawowych (18 oddzia∏ów).
W szko∏ach podstawowych obowiàzek szkolny realizowaç

b´dzie 1 519 uczniów w 78 oddzia∏ach, w tym: 216 pierw-
szoklasistów, którzy po raz pierwszy przekroczyli próg szkol-
ny.

Do szko∏y ponadgimnazjalnej prowadzonej przez gmin´
Wieliszew ucz´szczaç b´dzie 281 uczniów w ramach 11 od-
dzia∏ów.

Nastàpi∏a jedna zmiana na stanowisku dyrektora.W Przed-
szkolu Samorzàdowym nr 2 w Wieliszewie nowà dyrektor,
w porozumieniu z Mazowieckim Kuratorem OÊwiaty, zosta-
∏a Katarzyna Szymaƒska.

Najwi´kszà bolàczkà rozpocz´tego roku szkolnego mo˝e
byç brak kadry, przede wszystkim nauczycieli przedmiotów
Êcis∏ych, ale równie˝ nauczycieli j´zyków obcych, wychowa-
nia przedszkolnego i nauczycieli wspó∏organizujàcych
kszta∏cenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Póki co wszystkie zaj´cia dydaktyczne w szko∏ach odbywa-
jà si´ bez zak∏óceƒ dzi´ki wspó∏pracy dyrektorów i „po˝y-
czaniu” sobie nauczycieli. Problemem jest j´zyk angielski
w przedszkolach.

Lawinowo wzrastajàca liczba uczniów generuje dodatko-
we koszty.Wi´ksza liczebnoÊç szkó∏ to wi´cej oddzia∏ów, wi´-
cej godzin Êwietlicy, zaj´ç z zakresu pomocy psychologicz-
no – pedagogicznej. Gmina Wieliszew nie otrzyma∏a póki co
równie˝ informacji (wg stanu na dzieƒ 18 wrzeÊnia) o ewen-
tualnym zwi´kszeniu subwencji oÊwiatowej w celu pokry-
cia wyp∏at wy˝szych wynagrodzeƒ nauczycieli od 1 wrzeÊnia.
Wierzymy jednak, ˝e stopniowo uda si´ pokonywaç pojawia-
jàce si´ tu i ówdzie problemy, a rozpocz´ty w∏aÊnie rok szkol-
ny 2019/2020 bedzie dla wszystkich udany i pe∏en sukcesów!

nn CUW.JB

WrzeÊniowe obchody
na wyremontowanej kwaterze
wojennej w Wieliszewie
22  wwrrzzeeÊÊnniiaa 22001199  rr..  oo ggooddzz.. 99..0000
rroozzppoocczz´́∏∏yy  ssii´́  ww WWiieelliisszzeewwiiee
uurroocczzyyssttooÊÊccii  uuppaammii´́ttnniiaajjààccee 8800..
rroocczznniicc´́  wwyybbuucchhuu IIII wwoojjnnyy  ÊÊwwiiaattoowweejj
ii wwrrzzeeÊÊnniioowwee  wwaallkkii  nnaa pprrzzyycczzóó∏∏kkuu
rraaddzzyymmiiƒƒsskkoo--wwiieelliisszzeewwsskkiimm..  

Okràg∏a rocznica sta∏a si´ okazjà do przeprowadzonego
przez Gmin´ Wieliszew w sierpniu br. remontu wieliszew-
skiej kwatery ̋ o∏nierzy WrzeÊnia’39. Zebranych na uroczy-
stym Apelu Pami´ci powita∏y wy∏o˝one kostkà brukowà
przestronne alejki, lÊniàce bielà krzy˝e na przebudowa-
nych kwaterach i nowe nasadzenia zieleni.

1 wrzeÊnia 1939 roku wojska niemieckie bez wypowie-
dzenia wojny przekroczy∏y granice Rzeczypospolitej, roz-
poczynajàc II wojn´ Êwiatowà.Tradycyjnie w Gminie Wie-
liszew uroczystoÊci zwiàzane z tym wydarzeniem po∏àczo-
ne sà z inauguracjà roku szkolnego.

W koÊciele parafialnym pw. Przemienia Paƒskiego
w Wieliszewie, zosta∏a odprawiona msza Êwi´ta w inten-
cji ofiar II wojny Êwiatowej oraz uczniów rozpoczynajàcych
rok szkolny w placówkach oÊwiatowych z terenu naszej gmi-
ny, celebrowana przez proboszcza parafii – ksi´dza Grze-
gorza Kucharskiego.

Po nabo˝eƒstwie zaproszeni goÊcie, poczty sztandarowe
wojska, stra˝y po˝arnych i szkó∏ oraz przedstawiciele m∏o-
dzie˝y szkolnej przemaszerowali ulicà Modliƒskà na teren
kwatery wojennej cmentarza parafialnego.Wojskowà cz´Êç
uroczystoÊci rozpocz´to od wprowadzenia kompanii hono-
rowej i Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Nast´pnie g∏os
zabra∏ Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki. Swoje s∏o-
wa skierowa∏ g∏ównie do zebranej m∏odzie˝y szkolnej pod-
kreÊlajàc, ˝e ich obowiàzkiem wobec spoczywajàcych
tu 300 ̋ o∏nierzy i wszystkich naszych przodków walczàcych
o niepodleg∏oÊç ojczyzny, jest nie tylko podtrzymywanie

pami´ci o ich ofierze, ale równie˝ wykorzystanie wywal-
czonej przez nich szansy.

T´ szansà jest ̋ ycie w wolnej Polsce i mo˝liwoÊç niemal
nieograniczonej realizacji naszych celów i marzeƒ – przez
nauk´, rozwój zainteresowaƒ, poznawanie Êwiata tak, by
potem zaowocowa∏y one rozwojem naszego kraju. Wska-
za∏ równie˝ na fakt, i˝ wÊród poleg∏ych na wieliszewskim
cmentarzu spoczywajà ˝o∏nierze z ró˝nych zakàtków ów-
czesnej Polski, o ró˝nym pochodzeniu i wyznaniu, cz´sto
o obcobrzmiàcych nazwiskach, co by∏o charakterystyczne
dla przedwojennej Polski.Wszyscy oni budowali naród, któ-
ry potrafi∏ przeciwstawiç si´ najeêdêcy i oddaç ̋ ycie w obro-
nie ojczyzny.

Po wystàpieniu Wójta, porucznik Maciej Ka∏aska odczy-
ta∏ Apel Pami´ci, po którym kompania honorowa 32.Wie-
liszewskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej
odda∏a trzykrotnà salw´. UroczystoÊç zakoƒczy∏o z∏o˝enie
przez delegacje wieƒców i wiàzanek kwiatów przed pomni-
kiem ˝o∏nierzy poleg∏ych we wrzeÊniowych walkach
na przyczó∏ku radzymiƒsko-wieliszewskim.

Opraw´ wojskowà uroczystoÊci zapewni∏ 32. Wieliszew-
ski dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej im. gen. dyw.
Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera.

Wieƒce i wiàzanki kwiatów z∏o˝y∏y nast´pujàce delega-
cje: 32. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej im.
gen. dyw. Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera; Zwiàzku
Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych RP Gminy Wieliszew; Sej-
miku Mazowieckiego; Powiatu Legionowskiego; Placówek
OÊwiatowych z terenu Gminy Wieliszew; Uczniów szkó∏ z te-
renu Gminy Wieliszew; Rady Seniorów Gminy Wieliszew;
So∏ectwa ̧ ajski; So∏ectwa Micha∏ów-Reginów; So∏ectwa Si-
kory; So∏ectwa Skrzeszew; So∏ectwa Wieliszew; Gminy Wie-
liszew w sk∏adzie: Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownac-
ki,Wiceprzewodniczàcy Rady Gminy Wieliszew Jacek Ku-
ciƒski, ks. proboszcz Grzegorz Kucharski.

nn
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Jesienna edycja
Wieliszewskiego
Crossingu
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O tym, ˝e organizatorzy majà rozleg∏e kontakty Êwiadczy
fakt, ˝e ponownie zamówili na ten dzieƒ wspania∏à, s∏onecz-
na pogod´ i takà te˝ otrzymali. We wrzeÊniowych promie-
niach s∏oƒca na starcie pojawi∏y si´ zarówno dzieci, które
startowa∏y w pi´ciu kategoriach wiekowych w rywalizacji
rowerowej i biegowej, a tak˝e doroÊli, którzy podejmowali
walk´ starujàc w formule MTB, bieg oraz duathlon. Rowe-
rzyÊci mieli do pokonania dystans 19 km, natomiast biega-
cze zmierzyli si´ z 10-kilometrowà trasà. W tym roku statu-
etki wszystkich edycji imprezy by∏y r´cznie wykonywane
przez pracowników Referatu Sportu oraz Referatu Informa-
cji i Promocji. Nada∏y one niepowtarzalnego charakteru uro-
czystoÊci wr´czania nagród, a tak˝e doda∏y „klimatu” ca-
∏ej imprezie.

Nie tylko statuetki, ale tak˝e wspania∏e prowadzenie im-
prezy przez niezawodny duet paƒstwa Ros∏oniów po∏àczo-

ne z atmosferà tworzonà przez samych zawodników sprawia,
˝e Wieliszewski Crossing zas∏u˝y∏ na miano imprezy „rodzin-
nej”, która integruje Êrodowiska i grupy sportowe nie tyl-
ko z powiatu, ale tak˝e z innych miejsc Polski.

Tradycyjnie, jak przysta∏o na t´ lokalizacj´, nie zabrak∏o
pysznej, ciep∏ej grochówki,a tak˝e ciasta dro˝d˝owego, któ-
rego ju˝ jeden k´s jest w stanie postawiç na nogi najbar-
dziej strudzonego zawodnika

Dla rodziców niezastàpionym wsparciem podczas impre-
zy by∏a animatorka, która podczas startu doros∏ych wspa-
niale zaopiekowa∏a si´ ich pociechami.

Tym wspania∏ym fina∏em zosta∏ zakoƒczony crossingowy
rok, a kolejny zacznie si´ ju˝ za niespe∏na 5 miesi´cy. Wiel-
kie gratulacje dla wszystkich, którzy tego dnia podj´li wy-
zwanie i wzi´li udzia∏ w imprezie.

Obok przedstawiamy poszczególne wyniki. Szczegó∏owe
informacje i pozosta∏e wyniki dost´pne sà na stronie
www.czasomierzyk.pl nn

Bieg OPEN M
1. Korzeniowski Tomasz 

YULO RUN TEAM SIEDLCE
2. Kulik Jarek 

BESTIE OCR LEGIONOWO
3. Gronowski Hubert 

WIELISZEW HERON TEAM

Bieg OPEN K
1. Bogusz ˚aneta 

BESTIE OCR LEGIONOWO
2. Pucek-Mioduszewska Ola 

KINGRUNNER
3. Bereznowska Patrycja 

WIELISZEW HERON TEAM

MTB OPEN M
1. Sienkiewicz Artur 

WIELISZEW HERON TEAM
2. Maƒk Józef 

WARMI¡SKO-MAZURSKI
KLUB

3. Witeska Jacek 
WIELISZEW HERON TEAM

MTB OPEN K
1. Tomaszewska Julita 

TIMBUD TEAM
2. Pawlak Lidia 

TIMBUD TEAM
3. Dobrowolska Magdalena 

WIELISZEW HERON TEAM

DUATHLON OPEN M
1. Kàkol Sławomir 

TIMBUD TEAM
2. KoÊcielski Mateusz 

BRAVEHEARTS LEGIONOWO
3. Wieczorek Maciej

BIKE FUN LEGIONOWO

DUATHLON OPEN K
1. Tomaszewska Julita 

TIMBUD TEAM
2. Pawlak Lidia 

TIMBUD TEAM
3. Bogusz ˚aneta 

BESTIE OCR LEGIONOWO

KLASYFIKACJA
GENERALNA 2019 BIEGI
DRU˚YNOWO
1. WIELISZEW HERON TEAM
2. KB TKKF PROMYK

CIECHANÓW
3. BESTIE OCR LEGIONOWO

KLASYFIKACJA
GENERALNA 2019 MTB
DRU˚YNOWO
1. WIELISZEW HERON TEAM
2. TIMBUD TEAM

3. NEW AGE FITNESS
– SKLEPRO

KLASYFIKACJA
GENERALNA 2019 BIEGI K
1. Pucek-Mioduszewska

Aleksandra KINGRUNNER
2. Foszner Katarzyna

FIT-LINE FITNESS
LEGIONOWO 

3. St´pniak Agnieszka

KLASYFIKACJA
GENERALNA 2019 
BIEGI M
1. Szymborski Rafał

BKS WATAHA WARSZAWA
2. Witkowski Paweł

WIELISZEW HERON TEAM
3. Gronowski Hubert

WIELISZEW HERON TEAM

KLASYFIKACJA
GENERALNA 2019 MTB K
1. Tomaszewska Julita 

TIMBUD TEAM
2. Dobrowolska Magdalena

WIELISZEW HERON 
TEAM

3. Pawlak Lidia 
TIMBUD TEAM

KLASYFIKACJA
GENERALNA 2019 MTB M
1. Sienkiewicz Artur 

WIELISZEW HERON TEAM
2. Kàkol Sławomir

TIMBUD TEAM
3. Witeska Jacek 

WIELISZEW HERON 
TEAM

KLASYFIKACJA
GENERALNA 2019
DUATHLON K
1. Tomaszewska Julita 

TIMBUD TEAM
2. Pawlak Lidia 

TIMBUD TEAM
3. Deja Magdalena

KLASYFIKACJA
GENERALNA 2019
DUATHLON M
1. Kàkol Sławomir 

TIMBUD TEAM
2. Wieczorek Maciej 

BIKE FUN LEGIONOWO
3. KoÊcielski Mateusz 

BRAVEHEARTS 
LEGIONOWO

WWyynniikkii   WWiieell iisszzeewwsskkii   CCrroossssiinngg--JJeessiieeƒƒ
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Do˝ynki Gminne 2
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Nast´pnie Wójt Gminy Wieliszew przywita∏ wszystkich ze-
branych goÊci. Swój czas na przywitanie mieszkaƒców oraz
wyg∏oszenie krótkich przemówieƒ mieli Anita Czerwiƒska
rzecznik partii Prawo i SprawiedliwoÊç, która odczyta∏a list
od Premiera Mateusza Morawieckiego, a tak˝e Jan Szysz-
ko pose∏ na Sejm RP, Jan Grabiec pose∏ na Sejm RP, Jolan-
ta Hibner pose∏ na Sejm RP, Micha∏ Prószyƒski Radny Ra-
dy Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Przewodniczàcy
Rady Gminy Wieliszew Marcin Fabisiak oraz So∏tys Krubi-
na Leszek Wójcik.

Gdy tylko zosta∏a zakoƒczona cz´Êç oficjalna, rozpocz´-
∏y si´ konkursy dla najm∏odszych, a podczas nich do swoje-
go wyst´pu przygotowywa∏ si´ zespó∏ Gotowi na Wszystko,
który nast´pnie przez ponad godzin´ zabawia∏ publicznoÊç
najbardziej znanymi utworami z repertuaru polskiej muzy-

ki rozrywkowej. Po nich na scenie pojawi∏ si´ zespó∏ For-
macja Len.Art, który swojà muzykà porwa∏ do taƒca wielu
goÊci do˝ynkowych i wspaniale zabawi∏ ich, a˝ do zakoƒcze-
nia imprezy. Do˝ynki to nie tylko cz´Êç muzyczna, ale tak-
˝e gastronomiczna.W trakcie imprezy uczestnicy mogli po-
siliç si´ grillowanymi daniami i skosztowaç sezonowego cia-
sta. Jak to zwykle bywa podczas tego typu wydarzeƒ nie
zabrak∏o stoisk r´kodzielniczych oraz stoisk z zabawkami dla
najm∏odszych. W∏aÊnie dla nich organizatorzy przygotowa-
li tak˝e wielkie dmuchaƒce. Pierwszà grup´ reprezentowa-
∏o Stowarzyszenie Nasz Krubin oraz Ko∏o Gospodyƒ Wiej-
skich z Serocka. Swój kàcik historyczny zaprezentowa∏ gmin-
ny historyk Krzysztof Klimaszewski, z którym mo˝na by∏o
wymieniç si´ ciekawostkami dotyczàcych lokalnej historii
oraz obejrzeç publikacje w postaci ksià˝ek i dokumentów.

Tego dnia, pomimo wiatru, pogoda obdarzy∏a uczestników
obfità iloÊcià s∏oƒca, a w rytmie tanecznych hitów goÊcie ba-
wili si´ do póênego wieczora. nn

e 2019
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Stawiamy na teatr
nnoowwee  zzaajj´́cciiaa  kkuullttuurraallnnee  ww  ŁŁaajjsskkaacchh
Na fali popularnoÊci teatru, któ-
rej dowody obserwujemy rów-
nie˝ w Sali Klenczona, wype∏nia-
jàcej si´ po brzegi od kilku lat
za sprawà kolejnych spektakli
goszczàcych w naszej gminie, roz-
wijamy ofert´ zaj´ç teatralnych
dla dzieci, m∏odzie˝y i doro-
s∏ych! Nowe teatralne grupy
dzia∏ajàce w Gminnym Centrum
Kultury w ¸ajskach poprowadzà uznane instruktorki teatral-
ne – Betina Dubiel i Walentyna Janiszewska.
W wyniku naszego zach∏yÊni´cia si´ telewizjà, kinem, inter-
netem, kojarzony, zw∏aszcza przez m∏odszego odbiorc´, ze
sztywnoÊcià formy i akademickà nudà i zmagajàcy si´ do nie-
dawna z kryzysem popularnoÊci, teatr wyciàgnà∏ wnioski
i od dobrych kilku lat prze˝ywa renesans. Przyciàga na spek-
takle zarówno widza ambitnego, oczekujàcego doznaƒ inte-
lektualnych i artystycznych oraz podà˝ajàcego za nowymi
trendami w sztuce, jak i publik´ spragnionà lekkich form,
czytelnych wzruszeƒ i czystej rozrywki. Zawsze jednak na po-
ziomie i przy bezpoÊrednim kontakcie z aktorem, którego ni-
gdy nie zapewni ani kino ani telewizja. Na uboczu teatru za-
wodowego funkcjonuje ten amatorski, kojarzony z domami
kultury i nieformalnymi grupami, odporny na zewn´trzne
trendy i stale obecny w kulturalnej przestrzeni miast, a rza-
dziej równie˝ mniejszych oÊrodków, zawsze jednak gdzieÊ…
poza nami. Pora, by zmieniç takie myÊlenie, bo – jak prze-
konuje Betina Dubiel – teatr to miejsce, w którym odkrywa-
my siebie.Walentyna Janiszewska podkreÊla z kolei, ˝e na za-
baw´ w teatr, a nierzadko coÊ wi´cej, nigdy nie jest za póê-
no, zaÊ aktorem mo˝e zostaç ka˝dy. Te dewizy b´dà
przyÊwiecaç nowym sekcjom teatralnym OÊrodka Kultury
w Wieliszewie, które od paêdziernika rozpoczynajà spotka-
nia w Gminnym Centrum Kultury w ¸ajskach.

GGRRUUPPAA  DDOORROOSSŁŁAA
piàtki godz. 18.30-20.30, odp∏atnoÊç 80 z∏/miesi´cznie
Krystyna Feldman, Agata Kulesza, Gra˝yna Wolszczak, Da-
nuta Stenka, Robert Wi´ckiewicz, Andrzej Grabowski, Ma-
rian Dzi´dziel, Betty White, Morgan Freeman, Samuel L. Jack-
son, Alan Rickman, a nawet Louis de Funès – to tylko cz´Êç
z aktorskich gwiazd, które na s∏aw´ czeka∏y bardzo d∏ugo. In-
ni, jak Danny Trejo czy Harvey Keitel, swojà przygod´ z ak-
torstwem zacz´li ju˝ w dojrza∏ym wieku – ten pierwszy zresz-
tà zupe∏nie przypadkowo majàc za sobà w sumie 11 lat sp´-
dzonych w wi´zieniu.WÊród znanych aktorskich nazwisk jest
te˝ wielu naturszczyków, jak choçby niezapomniany Jan Hi-
milsbach.

– JeÊli wi´c od dziecka interesowa∏eÊ si´ aktorstwem, ale
nigdy nie odwa˝y∏eÊ wyjÊç na scen´, albo wr´cz przeciwnie
– pod wp∏ywem teatru, kabaretu, kina czy telewizji zapa∏a-
∏eÊ mi∏oÊcià do aktorstwa ju˝ w dojrza∏ym wieku, zaprasza-

my Ci´ do naszej powstajàcej grupy aktorek i aktorów ama-
torów, w której b´dziemy bawiç si´ w teatr i bawiç si´ teatrem
oraz jego ró˝nymi wcieleniami – zach´ca Walentyna Janiszew-
ska. Nietuzinkowa, charyzmatyczna, lubiana, doÊwiadczona in-
struktorka znana jest z wieloletniej pracy m.in. z grupami dzia-
∏ajàcymi przy MOK w Legionowie („Teatr Form NiewymyÊl-
nych”, „Teatr Etiuda”, Klub Seniora „Zapominajka”),
OÊrodku Kultury w Wieliszewie (grupy dzieci´ce „Ogrodnicz-
ki” i „Za parawanem”) oraz prowadzenia licznych spotkaƒ po-
etyckich, wernisa˝y czy jurorowania w konkursach recytator-
skich i przeglàdach teatralnych. Jak zaznacza – w grupie znaj-
dzie si´ równie˝ miejsce dla zainteresowanych pracà ze
scenariuszem, scenografià i wszystkim, co towarzyszy wysta-
wieniu na scenie spektaklu, do czego w swojej dzia∏alnoÊci
zmierza ka˝dy teatr – równie˝ nowa teatralna grupa powsta-
jàca w ¸ajskach.

GGRRUUPPAA  MMŁŁOODDZZIIEE˚̊OOWWAA  //  RROODDZZIINNNNAA  „„  TTeeaattrr  zz  WWaammii””
wtorki godz. 17-18, odp∏atnoÊç zale˝na od liczebnoÊci grupy
– Tworzymy nowe Êwiaty, do których zapraszamy widzów – to
has∏o b´dzie myÊlà przewodnià zaj´ç teatralnych skierowa-
nych do m∏odzie˝y w wieku 12-15 lat, deklaruje re˝yser te-
atralny, animator i instruktor Betina Dubiel. – Ten projekt
mo˝e udaç si´ tylko z Wami! Ka˝de z naszych spotkaƒ b´dzie
swoistym artystycznym procesem twórczym. Stawiamy na ze-
spo∏owoÊç, wymian´ myÊli, dialog i otwartoÊç na innych. Chce-
my tworzyç autorskie projekty artystyczne, które b´dà po-
ruszaç problematyk´ dotyczàcà m∏odego cz∏owieka. Czeka nas
du˝o zabawy, pozytywnej energii, ruchu, pracy z tekstem, cia-
∏em, g∏osem i rekwizytem – zach´ca instruktorka nowej gru-
py teatralnej. Potwierdzeniem tych deklaracji by∏o ju˝ pierw-
sze, organizacyjne spotkanie, w trakcie którego pojawi∏ si´
wspólny pomys∏ teatru rodzinnego tworzonego przez m∏odzie˝
i ich rodziców. Betina Dubiel, dla której teatr to wielka pa-
sja i spe∏nienie, szukajàc inspiracji w ludziach i otaczajàcym
nas Êwiecie, tworzy autorskie projekty (w Warszawie i Seroc-
ku), ∏àczàce tematyk´ historycznà z tà bezpoÊrednio dotyka-
jàcà problemów uczestników zaj´ç. Cz´sto sà to dzia∏ania wie-
lopokoleniowe. Prowadzi „Teatr Impresja” (od r. 2000) i „Te-
atr po 40-stce” (od 2010 r.). Jest absolwentkà Kulturoznawstwa
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz
Studium Re˝yserii Teatralnej w Warszawie. Zapraszamy!

nn OKW

Walentyna JaniszewskaBetina 
Dubiel

13 wrzeÊnia w galerii przechodniej Gminnego Centrum Kul-
tury w ¸ajskach otworzyliÊmy dwie interesujàce wystawy, pre-
zentujàce dorobek mieszkaƒców Gminy Wieliszew – Micha∏a
Che∏stowskiego (malarstwo olejne) oraz Karoliny Pietrzykow-
skiej i Marty Koz∏owskiej (odnowione artystycznie meble, któ-
rym autorki podarowa∏y drugie ˝ycie).

Piàtkowy wernisa˝ zgromadzi∏ niema∏e grono zainteresowa-
nych, którzy w towarzyskiej atmosferze i przy sutym pocz´-
stunku mogli porozmawiaç z autorami, a tak˝e nabyç prezen-
towane dzie∏a.

To druga wystawa Micha∏a Che∏stowskiego goszczàca
w ¸ajskach – poprzednià, prezentujàcà prace powsta∏e
przy u˝yciu akwareli, mogliÊmy oglàdaç w 2015 r. Jeszcze wcze-
Êniej by∏y pastele, od których zaczyna∏ swojà przygod´ z ma-
larstwem. Mimo braku akademickich szlifów, odbiorc´ swoje-
go hobby – jak przyznaje – znajduje ju˝ nie tylko wÊród zna-
jomych.

Karolina Pietrzykowska i Marta Koz∏owska sà studentkami
Wydzia∏u Architektury Wn´trz na Uniwersytecie Miko∏aja Ko-
pernika w Toruniu. Dla obydwu m∏odych mieszkanek naszej
gminy wybór tego kierunku studiów by∏ strza∏em w dziesiàt-
k´, czego dowodem sà prezentowane w ¸ajskach przedmioty.
Idea „Eco Designe – stare czyli nowe”, jak zatytu∏owana jest
wystawa, wyp∏ywa równie mocno z niezwykle aktualnej w tych
czasach potrzeby przetwarzania / recyklingu, co z pobudek czy-
sto artystycznych.

nn OKW

MMAALLAARRSSTTWWOO  OOLLEEJJNNEE  II  DDRRUUGGIIEE  ˚̊YYCCIIEE  MMEEBBLLII
––  WWYYSSTTAAWWYY  CCZZAASSOOWWEE  WW  GGCCKK  WW  ŁŁAAJJSSKKAACCHH

PPRRZZEEDD  NNAAMMII WW KKLLEENNCCZZOONNIIEE
wtorek 15 PAèDZIERNIKA, g. 19, BILETY 50 z∏
KK OO NN CC EE RR TT

MMUUZZYYCCZZNNYY  SSTTAANNDD--UUPP  
CCZZEESS¸̧AAWWAA  MMOOZZIILLAA  
Przewrotna, słodko-gorzka i za-
bawna opowieÊç o patrioty-
zmie, emigracji i ojczyênie, a tak-
˝e o codziennym ˝yciu – połà-
czenie monodramu, stand-upu
i koncertu jednego z najpopular-
niejszych współczesnych arty-
stów Czesława Mozila. Bilety
w cenie 50 zł dost´pne sà
w Gminnym Centrum Kultury
w Łajskach oraz serwisie inter-
netowym ewejsciowki.pl!
Co to znaczy odnieÊç sukces
w Polsce? Jak siedzieç na ławce re-
zerwowych, a i tak strzelaç gole?
Czy bycie alternatywnym artystà
daje popularnoÊç wÊród dresia-
rzy? Polska widziana z perspekty-
wy podwójnego emigranta, ˝yjà-
cego mi´dzy Danià a Polskà, kochajàcego absurdy obu tych krajów i pa-
trzàcego na wszystko z humorem. Zapraszamy na wieczór z historiami
z ˝ycia opowiedzianymi za pomocà najwi´kszych hitów Czesława!
Czesław Stefan Mozil – polski piosenkarz, kompozytor, akordeonista,
a tak˝e osobowoÊç telewizyjna. Lider polsko-duƒskiego zespołu Czesław
Âpiewa, współzało˝yciel i były członek formacji Tesco Value. 
Tworzy trudnà do sklasyfikowania oryginalnà muzyk´, noszàcà Êlady ka-
baretu, rocka, z elementami punk rocka. Sam Mozil okreÊla swojà muzy-
k´ mianem „popu” lub „alternatywnego popu” z „podtekstem punko-
wym”.
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Orientalny ekspres „Promyków”
PPoonnaadd  mmiilliiaarrdd  mmiieesszzkkaaƒƒccóóww,,  mmiilliioonnyy
kkiilloommeettrróóww  kkwwaaddrraattoowwyycchh  ppoowwiieerrzzcchhnnii,,
ddrruuggaa  ggoossppooddaarrkkaa  ÊÊwwiiaattaa  –– mmoowwaa
oocczzyywwiiÊÊcciiee  oo CChhiiƒƒsskkiieejj  RReeppuubblliiccee
LLuuddoowweejj,,  ddoo kkttóórreejj  ZZeessppóó∏∏  TTaaƒƒccaa
LLuuddoowweeggoo  „„PPrroommyykkii””  uuddaa∏∏  ssii´́  nnaa kkoolleejjnnee
zzaaggrraanniicczznnee  ttoouurrnnééee,,  ww ttrraakkcciiee  kkttóórreeggoo
rreepprreezzeennttoowwaa∏∏  GGmmiinn´́  WWiieelliisszzeeww,,  PPoowwiiaatt
LLeeggiioonnoowwsskkii  ii PPoollsskk´́..  

W dniach 5–14 wrzeÊnia 40-osobowa grupa m∏odzie˝owa i se-
niorska wzi´∏a udzia∏ w mi´dzynarodowym festiwalu China
Luoyang Heluo Cultural Tourism w Luoyang – jednym z naj-
starszych miast chiƒskich i dawnej dynastycznej stolicy,
a obecnie metropolii wielkoÊci Warszawy, po∏o˝onej w cen-
tralnej cz´Êci kraju nad Rzekà ˚ó∏tà. Z okazji 70. rocznicy
nawiàzania stosunków dyplomatycznych mi´dzy Polskà
a CHRL, patronat nad wizytà naszych tancerzy obj´∏a Am-
basada Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie. Jak wi´c
od Êrodka wyglàda Paƒstwo Ârodka? Opowiedzà „Promyki”.

– Po 9 godzinach lotu z przesiadkà na moskiewskim lotni-
sku Szeremietiewo, wylàdowaliÊmy wczesnym rankiem w Pe-
kinie, na jednym najwi´kszych lotnisk Êwiata. Pierwsze co
rzuci∏o si´ nam w oczy to ogrom – ogrom wszystkiego! 22 mi-
liony mieszkaƒców chiƒskiej stolicy odczuwa si´ na ka˝dym
kroku – relacjonuje Mateusz Sierawski. – Rzesza ludzi prze-
mieszcza si´ po mieÊcie wszelkimi mo˝liwymi Êrodkami trans-
portu, jednak najbardziej popularne sà wszechobecne rowe-
ry, miliony rowerów. Jest to cz´sto najszybszy Êrodek trans-
portu w zakorkowanym mieÊcie – t∏umaczy jeden
z najbardziej doÊwiadczonych tancerzy Zespo∏u, dla które-
go jest to kolejna daleka wyprawa z „Promykami”. Podczas
wizyty w polskiej ambasadzie „Promyki” zosta∏y przyj´te
przez panià ambasadorowà, która opowiada∏a o ˝yciu na ob-
czyênie i o zadaniach polskiej placówki dyplomatycznej. Jak
przyzna∏a – do podró˝y po stolicy zazwyczaj równie˝ wybie-
ra rower. – Wielkie wra˝enie na wszystkich wywar∏ Plac Nie-
biaƒskiego Spokoju –Tian’anmen.Tysiàce turystów podziwia-
jàcych jedno z najs∏ynniejszych miejsc w Chinach z siedzi-
bà by∏ego cesarza – Zakazanym Miastem w tle – kontynuuje
relacj´ Mateusz. – Punktem kulminacyjnym pobytu w stoli-
cy by∏o zwiedzanie po∏o˝onego na pó∏noc od miasta Wielkie-
go Muru Chiƒskiego, jednego z siedmiu cudów Êwiata nowo-

˝ytnego. ¸àczna d∏ugoÊç wszystkich fortyfikacji wynosi pra-
wie 9000 km rozpinajàcych si´ malowniczo na rubie˝ach pó∏-
nocnych Chin. Niektórzy z nas pokonali setki schodów tego
przepi´knego zabytkowego obiektu, by móc podziwiaç wspa-
nia∏à panoram´ gór rozciàgajàcych si´ po horyzont – opisu-
je Mateusz.

Wizyt´ w Pekinie „Promyki” zakoƒczy∏y zwiedzaniem wio-
ski olimpijskiej i obiektów, na których rozgrywano Letnie
Igrzyska Olimpijskie w 2008 roku. Dalej skierowali si´
na dworzec kolejowy by odbyç oÊmiogodzinnà podró˝ noc-
nym pociàgiem do Zhengzhou, a nast´pnie do miasta doce-
lowego – Luoyang, w którym odbywa∏ si´ mi´dzynarodowy
festiwal folklorystyczny. – Koncertujàc ponad tydzieƒ
na azjatyckiej ziemi i prezentujàc pi´kno polskiego folklo-
ru, wyst´powaliÊmy obok zespo∏ów z Bu∏garii, Litwy, Nowej
Zelandii, Portugalii, Rosji oraz grup chiƒskich. Prócz wspól-
nych koncertów by∏ te˝ czas na poznanie si´ z nimi bli˝ej i na-
wiàzanie nowych znajomoÊci – t∏umaczy tancerka Julia Lesz-
czyƒska, podkreÊlajàc, ˝e dzi´ki udzia∏owi w zagranicznych
festiwalach nasi tancerze majà niepowtarzalnà okazj´ pozna-
nia nie tylko kultury i samych mieszkaƒców goszczàcych ich
krajów, ale równie˝ tancerzy – cz´sto rówieÊników – z pozo-
sta∏ych koncertujàcych grup z ca∏ego Êwiata, z którymi ma-
jà przyjemnoÊç dzieliç festiwalowy czas.

Pobyt naszych tancerzy w dawnej stolicy dynastii Wei
a obecnie w g∏ównym mieÊcie prowincji Henan – dwumilio-
nowym Luoyang, by∏ niezwykle intensywny. – Prócz codzien-
nych koncertów, które za ka˝dym razem by∏y odbierane bar-
dzo entuzjastycznie, ka˝dego dnia mieliÊmy przyjemnoÊç
zwiedzania niezliczonych atrakcji i zabytków. Ka˝dego wie-
czora na ulicach starego miasta swoje stoiska i kramiki roz-
k∏ada∏o dziesiàtki handlarzy, by sprzedawaç dos∏ownie
wszystko – od figurek buddy przez podr´czne wiatraczki
a na ulicznych przysmakach – panierowanych skorpionach,
Êwierszczach czy karaluchach koƒczàc – dzieli si´ wra˝enia-
mi kolejna doÊwiadczona tancerka Karolina Musialik. – Wra-
˝enie na wszystkich wywar∏a wizyta w staro˝ytnym Klaszto-
rze Szaolin, w którym mogliÊmy oglàdaç pokaz sztuk walki
w wykonaniu grupy m∏odych mnichów. Wspomnieç nale˝y
równie˝ Grot´ Dziesi´ciu Tysi´cy Buddów, w której jego pierw-
sze skalne wizerunki zacz´to rzeêbiç ju˝ oko∏o 1500 lat te-
mu – od malutkich, wielkoÊci paznokcia do najwi´kszej rzeê-
by, mierzàcej ponad 17 metrów – wymienia Karolina.

Obok koncertów i zwiedzania najs∏ynniejszych atrakcji,
reprezentanci Gminy Wieliszew poznawali równie˝ miejsco-

wà kultur´, tak˝e t´ kuchennà, odmiennà dla wi´kszoÊci re-
gionów Paƒstwa Ârodka. – Wyobra˝enie Polaków o kuchni
chiƒskiej, opierajàcych swoje doÊwiadczenia jedynie na me-
nu popularnych u nas barów z tzw. chiƒszczyznà, jest bar-
dzo mylne. Kuchnia chiƒska nie jest monolitem, a mieszan-
kà wielkiej masy smaków i przypraw ró˝niàcych si´ zale˝-
nie od regionu, w którym aktualnie przebywamy – t∏umaczy
kierownik Zespo∏u Dariusz Skrzydlewski. – Na przyk∏ad w Pe-
kinie rzadkoÊcià sà dania z ry˝em, jest to region typowo
„màczny”, w którym królujà wszelkiego rodzaju makarony
czy pszenne bu∏eczki gotowane na parze. Popularne sà po-
za tym warzywa gotowane w woku, owoce morza, ryby czy
mi´so przygotowywane na dziesiàtki sposobów.Wszystko po-
dawane przez zawsze weso∏e twarze Chiƒczyków, z zacieka-
wieniem obserwujàcych reakcje cudzoziemców – opisuje pan
Darek.

Ostatni etap chiƒskiego tournee „Promyków” rozpoczà∏ si´
od kolejnej d∏ugiej – tym razem 12-godzinnej – podró˝y po-
ciàgiem, który zmierza∏ do najludniejszego miasta Chin, li-
czàcego 24,5 mln mieszkaƒców Szanghaju. – Metropolia od-
biega standardami od innych chiƒskich miast, które widzie-
liÊmy w trakcie pobytu. Na ulicach mo˝na by∏o poczuç si´
naprawd´ Êwiatowo – wra˝enie robi∏y na nas t∏umy ludzi z ró˝-
nych zakàtków Êwiata i zadbane, eleganckie dzielnice, przede
wszystkim biznesowa Pudong z drugim co do wysokoÊci wie-
˝owcem Êwiata Shanghai Tower – dzieli si´ wra˝eniami Do-
minika Bisialska, tancerka i instruktor Zespo∏u. – Odwiedzi-
liÊmy m.in. prawdziwà fabryk´ jedwabiu, w której pokazano
nam ca∏y proces powstawania tej luksusowej tkaniny z ko-
konów jedwabników.Wizyta na starym mieÊcie odby∏a si´ po-
dobnie do wi´kszoÊci naszych spotkaƒ z popularnymi punk-
tami turystycznymi – w wielkim Êcisku i t∏umie, taki ju˝ urok
Chin – podsumowuje.

Chiƒska przygoda – kolejna z dalekich i egzotycznych w do-
robku naszych tancerzy – z pewnoÊcià na d∏ugo zapadnie w ich
pami´ci. 29 zagraniczny wyjazd „Promyków” nie móg∏by od-
byç si´ bez wsparcia finansowego ze strony Gminy Wieliszew,
która dofinansowa∏a zakup biletów lotniczych przez uczest-
ników wyjazdu. Serdecznie dzi´kujemy! Mieszkaƒcy naszej
gminy i rodziny tancerzy mogà byç dumni, ˝e za sprawà na-
szej kulturalnej wizytówki o Gminie Wieliszew i polskim folk-
lorze po raz kolejny us∏ysza∏ Êwiat.W g∏owach naszych repre-
zentantów ju˝ pojawia si´ pytanie o kierunek kolejnej – ju-
bileuszowej bo 30. podró˝y Zespo∏u.

nn PROMYKI / OKW
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Dzieƒ Ziemniaka

PPIIKKNNIIKK  RROODDZZIINNNNYY  NNAA  ZZAAKKOO¡¡CCZZEENNIIEE    WWAAKKAACCJJII

TTeeggoorroocczznnee  ÂÂwwii´́ttoo  SSzzkkoo∏∏yy  iimm..  JJóózzeeffaa
WWyybbiicckkiieeggoo  ww JJaannóówwkkuu  PPiieerrwwsszzyymm
ooddbbyy∏∏oo  ssii´́  2211 wwrrzzeeÊÊnniiaa  ppoodd hhaass∏∏eemm
„„DDzziieeƒƒ  ZZiieemmnniiaakkaa””..  OO ggooddzz.. 1144..0000
ddyyrreekkttoorr  KKaattaarrzzyynnaa  ZZaabbiijjaakk  pprrzzyywwiittaa∏∏aa
lliicczznniiee  zzggrroommaaddzzoonnyycchh  ggooÊÊccii  oorraazz
ppooddzzii´́kkoowwaa∏∏aa  zzaa ppoommoocc  ww rrookkuu
sszzkkoollnnyymm 22001188//22001199..  

Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali wyst´py. By-
∏y piosenki jesienne, wiersze, taƒce, a tak˝e przedstawie-
nie teatralne w wykonaniu uczniów klasyVIII. Rodzice zor-
ganizowali ogródki gastronomiczne, w których mogliÊmy
spróbowaç pysznych potraw z ziemniaka, zupy dyniowej

oraz ró˝nego rodzaju s∏odkoÊci. Nauczyciele malowali dzie-
ciom buzie oraz zaplatali kolorowe warkoczyki.

Mimo ch∏odu na buziach wszystkich dzieci goÊci∏y uÊmie-
chy i radoÊç. Jak co roku rozegra∏ si´ mecz pi∏ki no˝nej
– rywalizacja odby∏a si´ mi´dzy samorzàdowcami a tatu-
siami- drugi rok z rz´du wygra∏a dru˝yna samorzàdowców.
Wieczorem lato po˝egnaliÊmy wspólnym Êpiewem i dysko-
tekà, która trwa∏a do póênych godzin.

Bardzo chcemy podzi´kowaç wszystkim osobom, które
pomog∏y nam w zorganizowaniu naszego Êwi´ta: radzie ro-
dziców, rodzicom, wójtowi gminy Wieliszew Panu Paw∏o-
wi Kownackiemu, radnym gminy: Panu Marcinowi Fabi-
siakowi, Grzegorzowi Bieƒkowskiemu, so∏ectwom wsi Ja-
nówek Pierwszy, Góra i Krubin. Stra˝y Po˝arnej Janówek-
Góra, Panu Czes∏awowi Dudar, Panu Arturowi P∏ochockie-
mu oraz Wspólnocie Gruntowej Wsi Góra. nn

21 wrzeÊnia w Ka∏uszynie odby∏ si´ „Piknik Rodzinny
na Zakoƒczenie Wakacji”. Organizatorem wydarzenia by-
∏a Rada So∏ecka oraz Pan Bart∏omiej Trzaskoma, radny
Gminy Wieliszew.W tym roku miejscem imprezy by∏a dzia∏-
ka na ul. Jesiennej w Ka∏uszynie. Zosta∏a ona wybrana nie-
przypadkowo.Ta po∏o˝ona w lesie cz´Êç wsi to g∏ównie no-
we osiedla domów jednorodzinnych. Radzie So∏eckiej za-
le˝a∏o, aby w imprezie wzi´li udzia∏ równie˝ nowi
mieszkaƒcy so∏ectwa. Dlatego w tym roku podj´∏a decy-
zj´ o zmianie tradycyjnego miejsca tego wydarzenia.

Wybór okaza∏ si´ Êwietnym pomys∏em, a sama impreza-
-sukcesem. Weso∏a atmosfera, oprawa muzyczna, Êwietny,
tradycyjny ju˝ ka∏uszyƒski pocz´stunek przyciàgne∏y

bardzo du˝o ludzi. Dla dzieci zosta∏y postawione dwa wspa-
nia∏e dmuchaƒce. Du˝o popularnoÊcià cieszy∏a si´ wata cu-
krowa i popcorn wytwarzane na miejscu przez ka∏uszyƒ-
skich stra˝aków. By∏ równie˝ pokaz karate w wykonaniu
jednego z mieszkaƒców wsi.

W przysz∏ym roku Rada so∏ecka zaplanowa∏a kolejne wy-
darzenia, których celem jest integracja szybko poszerza-
jàcego si´ grona mieszkaƒców Ka∏uszyna. Udany udzia∏ wsi
w Festiwalu So∏ectw oraz piknik pokazujà, i˝ jest to do-
bra droga do wzajemnego poznania si´, integracji i wspól-
nego dbania zarówno o wieÊ, jak i Gmin´ Wieliszew, któ-
rej jest ona cz´Êcià.

nn  APG
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WWYYŁŁOO˚̊EENNIIEE  DDOO PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO  WWGGLLÑÑDDUU
PPRROOJJEEKKTTUU  MMIIEEJJSSCCOOWWEEGGOO  PPLLAANNUU  
ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIAA  
PPRRZZEESSTTRRZZEENNNNEEGGOO  DDLLAA  CCZZ¢¢ÂÂCCII  WWSSII  
WWIIEELLIISSZZEEWW  ((OOBBRR¢¢BB  KKWWIIEETTNNIIÓÓWWKKAA  
II OOBBRR¢¢BB  PPGGRR)),,  GGMM.. WWIIEELLIISSZZEEWW
Wójt Gminy Wieliszew informuje, ˝e od 17 wrzeÊnia 2019 r. do 7 paêdzier-
nika 2019 r. w siedzibie Urz´du Gminy Wieliszew (pokój nr 109) w po-
niedziałki w godzinach od 8.00 do 18.00 a we wtorki, Êrody, czwartki
i piàtki w godzinach od 8.00 do 16.00 jest wyło˝ony do publicznego wglà-
du projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
cz´Êci wsi Wieliszew (obr´b Kwietniówka i obr´b PGR), gm. Wieliszew.

Dyskusja publiczna nad przyj´tymi w ww. projekcie rozwiàzaniami odb´dzie
si´ w 30 wrzeÊnia 2019 r. w siedzibie Urz´du Gminy Wieliszew, ul. Mo-
dliƒska 1, 05-135 Wieliszew o godz. 12.00.

Uwagi do projektu planu nale˝y składaç na piÊmie do Wójta Gminy Wieli-
szew, ul. Modliƒska 1, 05-135 Wieliszew (jako wniesione na piÊmie uznaje
si´ równie˝ uwagi przesłane za pomocà elektronicznej skrzynki podawczej,
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
albo podpisem osobistym), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoÊci, której uwaga do-
tyczy w nieprzekraczalnym terminie do 21 paêdziernika 2019 r.

Projekt planu miejscowego wraz z prognozà oddziaływania na Êrodowisko
(w trakcie wyło˝enia do publicznego wglàdu) jest dost´pny równie˝ w wer-
sji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
www.bip.wieliszew.pl w zakładce ogłoszenia Wójta.

NNOOWWYY  SSYYSSTTEEMM  NNAALLIICCZZAANNIIAA  OOPPŁŁAATTYY  
ZZAA  GGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIEE  OODDPPAADDAAMMII  
KKOOMMUUNNAALLNNYYMM
Od 1 wrzeÊnia 2019 r. w Gminie Wie-
liszew obowiàzuje nowy system na-
liczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w zabu-
dowie wielorodzinnej. Zgodnie
z uchwałà Nr VIII/103/2019 Rady
Gminy Wieliszew z dnia 25 czerw-
ca 2019 r. zmienionej uchwałà Nr
IX/113/2019 Rady Gminy Wieliszew
z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty w przy-
padku nieruchomoÊci wielorodzinnych opłata za gospodarowanie od-
padami komunalnymi stanowi iloczyn iloÊci zu˝ytej wody z danej nie-
ruchomoÊci oraz stawki opłaty ustalonej przez Rad´ Gminy. Stawka
opłaty, o której mowa powy˝ej, wynosi 9,70 zł za 1 m3 zu˝ytej wo-
dy – je˝eli odpady zbierane sà w sposób selektywny. W przypad-
ku odpadów zbieranych w sposób nieselektywny stawka ta wyno-
si 19,40 zł za 1 m3 zu˝ytej wody. Obowiàzujàce na czas podejmowa-
nia ww. uchwały przepisy prawne nie pozwalały na wyłàczenie z opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi iloÊci wody nie zu˝ywa-
nej bezpoÊrednio przez mieszkaƒców, tj. wody na cele technologicz-
ne, do piel´gnacji terenów zielonych lub zu˝ytej w przypadku awarii.
Obecnie od 6 wrzeÊnia 2019 r. obowiàzujà nowe przepisy prawne, któ-
re uprawniajà Rad´ Gminy do okreÊlenia zasad ustalania iloÊci zu˝ytej
wody na potrzeby obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. W zwiàzku z powy˝szym podj´to stosowne kroki, które mia-
ły na celu doprecyzowanie zapisów ww. uchwały. Po przeprowadzo-
nej analizie prawnej i po konsultacji z Regionalnà Izbà Obrachunko-
wà, na najbli˝szej sesji Rady Gminy tj. w dniu 26 wrzeÊnia 2019 r.
zostanie przedstawiony projekt uchwały regulujàcy kwestie wyłàcze-
nia z opłaty za gospodarowanie odpadami iloÊci wody bezpowrotnie
zu˝ytej. W praktyce, oznacza to, i˝ mieszkaƒcy w zabudowie wieloro-
dzinnej b´dà ponosili koszty gospodarowania odpadami wyłàcznie
na podstawie faktycznego zu˝ycia wody, nie b´dàc obcià˝eni dodat-
kowymi kosztami. Uchwała Rady Gminy jasno okreÊla, i˝ opłata za od-
pady naliczana jest od miesi´cznej iloÊci zu˝ytej wody i płatna jest z do-
łu do 20. ka˝dego miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, którego opła-
ta dotyczy. Nale˝y zaznaczyç, i˝ w przypadku, gdy Wspólnoty
rozliczajà si´ z mieszkaƒcami na podstawie ryczałtu uwzgl´dniajàce-
go zaliczki na poczet zu˝ycia wody, sà to ich wewn´trzne ustalenia,
które nie mogà byç przedmiotem odgórnych regulacji Rady Gminy. 
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W dniach 22–30 sierpnia pi∏karze z klasy sportowej Szko∏y
Podstawowej im. Jana Paw∏a II w Wieliszewie wzi´li udzia∏
w obozie pi∏karskim.Tym razem nasze zgrupowania odby∏o
si´ w Lidzbarku. Pi´kny oÊrodek sportowy z trzema
naturalnymi boiskami, po∏o˝ony w malowniczej okolicy
wÊród lasów, okaza∏ si´ Êwietnym miejscem do zrealizowania
naszych sportowych i wychowawczych celów.

Obozowicze wstawali bardzo wczeÊnie, bo ju˝ o 7.00
rozpoczyna∏ si´ codzienny rozruch. StaraliÊmy si´, aby ka˝dy
dzieƒ obozu by∏ dobrze zagospodarowany. Oprócz rozruchu
ch∏opcy mieli jeszcze dwa treningi w ciàgu dnia. Jeden z nich
by∏ przeznaczony na rozwój umiej´tnoÊci indywidualnych,
a trening popo∏udniowy by∏ bardziej nastawiony na gr´
zespo∏owà. „Chcemy, aby zawodnicy wracali z obozów
zm´czeni. Nie przem´czeni, ale zm´czeni.Treningi majà byç
miejscem zmagania, gdzie momentami jest trudno, ale
dajemy rad´! W ten sposób, z uÊmiechem na twarzy uczymy
si´ m´stwa i pracowitoÊci” – powiedzia∏ trener grup Patryk
Buczny. Oprócz treningów ch∏opcy mieli czas na prac´ w∏a-
snà, basen, gry i zabawy rekreacyjne oraz pogadanki. Sta-
∏ym elementem obozów sà równie˝ mecze towarzyskie – ro-
zegraliÊmy sparingi z zespo∏ami Jaguar Gdaƒsk, Partyzant
Leszno oraz Wel Lidzbark.Wszystkie zakoƒczy∏y si´ naszym
zwyci´stwem. Podczas obozu pi∏karskiego realizujemy
program pi∏karski oraz wychowawczy.

Zgrupowania stanowià tak˝e wa˝ny element
przygotowania do rozgrywek ligowych, które zwyczajowo
rozpoczynajà si´ z koƒcem sierpnia. Do zobaczenia na
kolejnym obozie, który odb´dzie si´ w dniach 17–23 lutego
w Wieliczce! nn

UUCCZZNNIIOOWWIIEE  PPRRAACCUUJJÑÑ,,  UUCCZZNNIIOOWWIIEE  
WWYYDDAAJJÑÑ,,  UUCCZZNNIIOOWWIIEE  KKUUPPUUJJÑÑ,,
CCZZYYLLII  OO  SSZZKKOOLLNNYYMM  SSKKLLEEPPIIKKUU  WW  SSPP22  

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Paw∏a w Wieliszewie
funkcjonuje efektywnie od kilku lat Szkolny Sklepik
Uczniowski.W bie˝àcym roku szkolnym dy˝ury pe∏nià uczen-
nice klasVIII i uczniowie klasyVII. CzynnoÊci ich polegajà
na zaplanowaniu i przyj´ciu towaru, sprzeda˝y produktów
w ramach zdrowego ̋ ywienia (zgodnych z zarzàdzeniem Mi-
nistra Zdrowia) oraz utrzymywaniu porzàdku. Uczniowie
traktujà dy˝ury w sklepiku bardzo odpowiedzialnie, wyró˝-
niajà si´ bardzo dobrym podejÊciem do klienta. Wspó∏pra-
cujà zgodnie w zespole, wymieniajà si´ dy˝urami, gdy jest
taka potrzeba. Prowadzenie sklepiku to nauka na przysz∏oÊç,
zdobywanie kompetencji matematycznych, spo∏ecznych, pod-
noszenie ÊwiadomoÊci przedsi´biorczych. Sprzedawany
asortyment cieszy si´ du˝ym zainteresowaniem uczniów i pra-
cowników szko∏y. Z pieni´dzy wypracowanych w sklepiku za-
kupiliÊmy kanapy, wyposa˝enie sali lekcyjnej znajdujàcej
si´ w zaciszu drzew oraz ∏awki i donice z roÊlinami na szkol-
nym dziedziƒcu. W bie˝àcym roku infrastruktura szkolna
wzbogaci∏a si´ o dwa sto∏y betonowe do tenisa sto∏owego.

nn Opiekun Sklepiku Szkolnego, Jolanta Nowakowska

2244..0099..22001199  rr..  ww WWiieelliisszzeewwiiee  ooddbbyy∏∏yy  ssii´́
ggmmiinnnnee  bbiieeggii  pprrzzee∏∏aajjoowwee..  WW zzaawwooddaacchh
wwzzii´́llii  uuddzziiaa∏∏  uucczznniioowwiiee  zzee  SSzzkkóó∏∏
PPooddssttaawwoowwyycchh  ww::  SSkkrrzzeesszzeewwiiee,,  ¸̧aajjsskkaacchh,,
JJaannóówwkkuu  PPiieerrwwsszzyymm  oorraazz  SSzzkkoo∏∏aa
PPooddssttaawwoowwaa  nnrr 11  ii nnrr 22  ww WWiieelliisszzeewwiiee..

Pogoda dopisywa∏a zawodnikom od poczàtku do koƒca za-
wodów. Gminne prze∏aje otworzy∏ Kierownik Referatu Spor-
tu Tadeusz Szczygielski.

Zawody odby∏y si´ przy podziale na dwie klasyfikacje: klasy
V–VI iVII–VIII. Klasyfikacj´ generalnà w kategorii klasV–VI wy-
gra∏a Szko∏a Podstawowa w Skrzeszewie uzyskujàc 153 pkt., za-
raz za nimi uplasowa∏ si´ Szko∏a Podstawowa nr 1 w Wielisze-
wie z 150 pkt. Na najni˝szym stopniu podium rywalizacj´ zakoƒ-
czy∏a Szko∏a Podstawowa nr 2 w Wieliszewie z 137 pkt.

Klasyfikacj´ w klasach VII – VIII wygra∏a Szko∏a Podstawo-
wa nr 2 w Wieliszewie z 415 pkt. Drugie miejsce zaj´∏a Szko-
∏a Podstawowa z Janówka Pierwszego z 135 pkt. Na trzecim
miejscu zawody zakoƒczy∏a Szko∏a Podstawowa z ¸ajsk z 73 pkt.

Po zakoƒczeniu biegów uczestnicy zawodów otrzymali po-
cz´stunek w postaci soczków i rogalików.Wr´czenie nagród
przez Wójta Gminy Wieliszew Paw∏a Kownackiego dla uczest-
ników indywidualnych i dla szkó∏ odby∏o si´ o godzinie 13.00.

nn

DZIEWCZ¢TA KLASA V:
1. Âlusarska Maja, SP1 Wieliszew
2. Górecka Liliana, SP Skrzeszew
3. Gawek Zuzanna, SP Janówek

Pierwszy

CHŁOPCY KLASA V:
1. Kwiatkowski Ksawery, 

SP Skrzeszew
2. Nowosiƒski Igor, SP Janówek

Pierwszy
3. Kwiatkowski Konstanty, 

SP Skrzeszew

DZIEWCZ¢TA KLASA VI:
1. Kojtek Aleksandra, 

SP 1 Wieliszew
2. Mi´tek Amelia, SP Łajski
3. Ładno Natalia, SP Łajski

CHŁOPCY KLASA VI:
1. Zabijak Mateusz, SP 2 Wieliszew
2. Grzegrzółka Jan, SP 2 Wieliszew
3. Nowakowski Julian, SP 2

Wieliszew

DZIEWCZ¢TA KLASA VII:
1. Bartszewska Patrycja, 

SP 2 Wieliszew
2. Sroczyƒska Natalia, SP Łajski
3. Matysiak Małgorzata, 

SP 2 Wieliszew

CHŁOPCY KLASA VII:
1. Dudek Sebastian, 

SP 2 Wieliszew
2. Sierakowski Kamil, 

SP 2 Wieliszew
3. Wi´ch Mateusz, SP2 Wieliszew

DZIEWCZ¢TA KLASA VIII:
1. Piotrowska Zofia, 

SP 2 Wieliszew
2. Fabisiak Zuzanna, 

SP Janówek Pierwszy
3. Szumigaj Aleksandra, 

SP 2 Wieliszew

CHŁOPCY KLASA VIII:
1. Błoƒski Jakub, SP 2 Wieliszew
2. Kunisz Jan, SP Janówek

Pierwszy
3. Osuch Oliwier, SP 2 Wieliszew

ZZwwyyccii´́zzccyy  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  kkaatteeggoorriiii  

Biegi przełajowe

OOBBÓÓZZ  PPIIŁŁKKAARRSSKKII
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Dobra tradycja
w Łajskach
1122  wwrrzzeeÊÊnniiaa 22001199  rr..  jjuu˝̋  ppoo rraazz 1111..  RRaaddaa
SSoo∏∏eecckkaa  ¸̧aajjsskkii  ii KKlluubb  SSeenniioorraa,,
pprrzzyyggoottoowwaallii  ssppoottkkaanniiee  zz nnaajjssttaarrsszzyymmii
mmiieesszzkkaaƒƒccaammii  mmiieejjssccoowwooÊÊccii  ttzzww  „„8800++””..

Zaproszenia trafi∏y do kilkudziesi´ciu osób i choç stan nie-
których nie pozwoli∏ na przybycie, to na uroczystoÊci w su-
mie pojawi∏o si´ ponad 100 osób!

Nie zabrak∏o gospodarza gminy Wójta Paw∏a Kownackie-
go, który w kilku s∏owach przywita∏ uczestników oraz z∏o˝y∏
seniorom ˝yczenia: zdrowia, spokoju i ludzkiej ˝yczliwoÊci.
PodkreÊli∏ równie˝, jak wa˝na i cenna jest inicjatywa uho-
norowania starszego pokolenia, od którego mo˝na czerpaç
nauk´, jak ˝yç i kochaç nasza ma∏à ojczyzn´ – ¸ajski i gmi-
n´ Wieliszew. Podarunek od Wójta – s∏odycze, znajdujàce si´
w ogromnym koszu – zosta∏y rozdane goÊciom i os∏odzi∏y im
kolejne, wspólnie sp´dzone godziny. Wszystkich obecnych
przywita∏ równie˝ so∏tys wsi ¸ajski pan Jan So∏tys.

Dla uÊwietnienia tego wieczoru Rada So∏ecka – tak jak
w poprzednich edycjach imprezy – zaprosi∏a artystów z Te-
atru Wielkiego i Opery Narodowej.

ArtyÊci – pani Barbara Malve Zawodnik i Andrzej Zagdaƒ-
ski (baryton) wykonali arie z opery „Carmen” oraz wiàzan-
k´ walców z operetki „Ksi´˝niczka Czardasza”.

Pan Andrzej zabra∏ uczestników na muzycznà wycieczk´
do Wiednia-miasta marzeƒ. Artysta wspaniale zach´ci∏ go-
Êci do wspólnego Êpiewania i wraz z nimi odÊpiewa∏ piosen-
ki ̋ o∏nierskie m. in. „DziÊ do Ciebie przyjÊç nie mog´”, „˚o∏-
nierz drogà maszerowa∏” czy nie mniej znane takie jak „Te-
raz jest wojna”. OdÊpiewanie tych piosenek by∏o nie tylko
wspomnieniem ci´˝kich lat w okupacji, ale tak˝e wyrazem
poszanowania historii naszego narodu. Na zakoƒczenie wy-
st´pu pan so∏tys wraz z przewodniczàcà, w imieniu zebranych
podzi´kowa∏ artystom i wr´czy∏ im kwiaty.

Po wspania∏ym wyst´pie, „100 lat!” zaÊpiewa∏ chór Klu-
bu, a po tym goÊcie bawili si´ przy muzyce Wojtka WiÊniew-
skiego i Rysia Maciàtka.

Jak pokazujà minione lata, tego typu spotkania cieszà si´
wielkim powodzeniem i przypominajà o tym, ˝e trzeba ko-
chaç ludzi i obdarzaç ich szacunkiem i empatià, poniewa˝
˝ycie jest krótkie, a ka˝dy z nas chce w nim byç kochany i czuç
si´ potrzebny.

Oby takich inicjatyw jak ta by∏o wi´cej…
nn Irena Osiecka

W 2019 r. Rada Seniorów, dzia∏ajàca przy Wójcie Gminy Wie-
liszew, zorganizowa∏a dwie wycieczki krajoznawczo-turystycz-
ne. W czerwcu 2-dniowà do ¸aƒcuta i Le˝ajska, ˝eby poznaç
wa˝ne zabytki Podkarpacia i histori´ tego regionu. Wyjazdy
by∏y w trzech terminach: 12–13, 14–15 i 26–28.06.2019r.

Udzia∏ wzi´∏o 143 mieszkaƒców z ró˝nych miejscowoÊci na-
szej gminy.

W Le˝ajsku zwiedziliÊmy Bazylik´ i klasztor Bernardynów
(architektura renesansu i baroku). Wn´trza wr´cz osza∏amia-
jàce. ZobaczyliÊmy s∏awny, XVI-wieczny obraz Matki Bo˝ej Le-
˝ajskiej (Pocieszenia). Fundatorem koÊcio∏a i klasztoru by∏
Marsza∏ek Wielki Koronny ̧ ukasz Opaliƒski. Matce Bo˝ej k∏a-
niali si´ W∏adys∏aw IV i Hetman Czarniecki. Wys∏uchaliÊmy
koncertu organowego, nast´pnie w Muzeum Ziemi Le˝ajskiej
obejrzeliÊmy wystaw´ browarnictwa i spróbowaliÊmy s∏awne-
go le˝ajskiego piwa. Potem by∏ spacer z przewodnikiem po mie-
Êcie i poznanie najwa˝niejszych obiektów miasta.

W ¸aƒcucie oczarowa∏ nas pa∏ac. Jego budow´ w 1626 r. roz-
poczà∏ Stanis∏aw Lubomirski, a od XIX wieku do 1944 r. pa-
∏ac ten pozostawa∏ w r´kach rodziny Potockich. Dobudowano
zameczek romantyczny, oran˝eri´ i za∏o˝ono park. Roman Po-
tocki w przebudowie w latach 1988–1912 przekszta∏ci∏ elewa-
cj´ w stylu francuskiego baroku. Zbudowa∏ linie wodociàgo-
we, ∏azienki, centralne ogrzewanie. ZwiedziliÊmy stajnie, zo-
baczyliÊmy wspania∏e powozy. PospacerowaliÊmy w ogrodach
i zajrzeliÊmy do Storczykarni. Pa∏ac jest odnowiony, aktual-
nie trwajà prace w powozowni i przy murach obronnych. Pod-
karpacie nas oczarowa∏o, uczestnicy wycieczek byli bardzo za-
dowoleni z wyjazdu i oczarowani zabytkami historii naszej oj-
czyzny.

Na drugà wycieczk´ – tym razem do Baranowa Sandomier-
skiego i Opatowa – wyjechaliÊmy dwoma autokarami 28 sierp-
nia. Tym razem postanowiliÊmy zapoznaç si´ z historià regio-
nu Êwi´tokrzyskiego.

W wycieczce wzi´∏o udzia∏ 98 mieszkaƒców z ró˝nych miej-
scowoÊci naszej gminy.

Baranów to najpi´kniejsza dawna rezydencja magnacka. Na-
le˝a∏a do rodziny Leszczyƒskich.Ten imponujàcy obiekt archi-
tektury renesansowej jest jednym z najlepiej zachowanych
w Europie. ZwiedziliÊmy dziedziniec zamkowy, kaplic´, gale-
ri´ tylmanowskà, salony m. in. muzyczny, klubowy oraz basz-
t´ Falconiego. PrzypomnieliÊmy sobie jak w serialu „Czarne
chmury”, El˝bieta Starostecka zbiega schodami na dziedziniec,
bo tu w∏aÊnie kr´cono zdj´cia do tego serialu. Dzi´ki dziedziƒ-
cowi zamek zwà „Ma∏ym Wawelem”. Po spacerze w parku uda-
liÊmy si´ w dalsza podró˝ do Opatowa.

Tam zachwyciliÊmy si´ zwiedzajàc kolegiat´ Âw. Marcina.
Niezapomniane wra˝enia wynieÊliÊmy z podziemi opatowskich,
przeszliÊmy s∏ynnà Bram´ Warszawskà. Imponujàca historia
tych miejsc si´ga XIII wieku. Podziemia pod rynkiem to hi-
storyczne lodówki. Przechowywano w nich wino i inne towa-
ry. Przew´drowaliÊmy po 200 schodach w temperaturze ok. 10
st.C, poznajàc „kawa∏” historii naszego kraju. Nasze wyjazdy
by∏y dofinansowane z funduszu Gminy. Serdecznie dzi´kuje-
my w∏adzom Gminy za wsparcie naszych inicjatyw. Dzi´ki Wam
wyjazdy sà na „kieszeƒ” seniora. Tych, którzy polubili nasze
wyjazdy i dalej chcà poznawaç histori´ naszej ojczyzny i za-
bytki kultury narodowej, zapraszamy w 2020 r.Tych, którzy jesz-
cze nie uczestniczyli w naszych wyjazdach, zapraszamy
do wzi´cia w nich udzia∏u. Mo˝e i Wam dostarczà one nieza-
pomnianych wra˝eƒ i okazji do spotkaƒ z innymi mieszkaƒ-
cami gminy i aktywnego sp´dzania czasu.

nn Irena Osiecka
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Jak działa
recykling ?

WWii´́kksszzooÊÊçç  ttoowwaarróóww,,  kkttóórree  kkuuppuujjeemmyy
ww sskklleeppaacchh,,  jjeesstt  wwyykkoonnaannaa  zz ppllaassttiikkuu,,
sszzkk∏∏aa,,  ppaappiieerruu  oorraazz  aalluummiinniiuumm  ii iinnnnyycchh
mmeettaallii,,  cczzyyllii  ttwwoorrzzyyww,,  kkttóórree  mmoo˝̋eemmyy
ppoonnoowwnniiee  wwyykkoorrzzyyssttaaçç..
PPoosseeggrreeggoowwaannee  pprrzzeessttaajjee  bbyyçç
ÊÊmmiieecciieemm  –– ssttaajjee  ssii´́  wwaarrttooÊÊcciioowwyymm
ssuurroowwcceemm..  ZZaasskkoocczzoonnyy??  SSpprraawwddêê,,  jjaakk
ttoo  ddzziiaa∏∏aa..  

Za ka˝dym razem, kiedy otwieramy szafk´ pod zlewem, sta-
jemy przed istotnà decyzjà: odzyskaç czy zmarnowaç cen-
ne surowce. Je˝eli oddzielimy odpady surowcowe od resz-
tek jedzenia, to majà one szans´ staç si´ nowà ∏awkà w par-
ku, gazetà, watà szklanà czy rowerem.

Jeden z najpowszechniejszych mitów na temat segrega-
cji Êmieci to przekonanie, ˝e posegregowane odpady tra-
fiajà do jednej Êmieciarki, która wszystko miesza, wi´c na-
sza praca w domu idzie na marne – tymczasem pojazdy od-
bierajàce posegregowane odpady majà podzia∏ na ró˝ne
przegrody, do których trafiajà poszczególne odpady.

Segregowanie odpadów przynosi korzyÊci finansowe – se-
gregujàc, p∏acimy mniej za odbiór Êmieci. JeÊli b´dziemy
pozbywaç si´ odpadów jedynie w formie zmieszanej, ra-
chunek za odbiór Êmieci b´dzie wy˝szy. Rezygnujàc z se-
gregowania, ka˝dorazowo, razem z workiem wype∏nionym
odpadami zmieszanymi, wyrzucamy do Êmieci równowar-
toÊç 2 z∏.

Recykling pozwala na oszcz´dnoÊç energii, surowców
i Êrodowiska naturalnego. Ka˝da wykorzystana ponownie
szklana butelka to oszcz´dnoÊç energii potrzebnej
do oÊwietlenia pokoju ˝arówkà przez 4 godziny. Przetwo-
rzenie tony aluminium to oszcz´dnoÊç 4 ton boksytu i 700
kilogramów ropy naftowej. Poddane recyklingowi odpady
to tak˝e mniej wysypisk.

O recyklingu warto pomyÊleç ju˝ na etapie zakupów. Ku-
puj tylko tyle, ile naprawd´ potrzebujesz. Weê na zakupy
torb´ wielorazowego u˝ytku. Unikaj produktów jednora-
zowych i zb´dnych opakowaƒ. Wybieraj produkty w opa-
kowaniach, które nadajà si´ do recyklingu, albo sà wyko-
nane z materia∏ów biodegradowalnych. Zanim kupisz ko-
lejny produkt, zwróç uwag´, czy materia∏, z którego zosta∏
wykonany, nadaje si´ do recyklingu.

CCoo  ppoowwssttaajjee  zz rreeccyykklliinngguu??
Szk∏o i aluminium podlegajà recyklingowi w 100%, mo˝-
na je te˝ przetwarzaç nieskoƒczonà iloÊç razy.W przypad-

ku aluminium jest to o tyle wa˝ne, ˝e produkcja alumi-
nium z rud jest relatywnie droga, a z∏o˝a boksytu nie od-
nawiajà si´. Dzi´ki recyklingowi szk∏a mo˝emy ograniczyç
zu˝ycie piasku, dolomitu i sody. Wprowadzajàc tylko jed-
nà szklanà butelk´ do wtórnego obiegu, ograniczamy zu-
˝ycie energii równe 4 godzinom pracy 100 watowej ̋ arów-
ki! Tymczasem statystyczny mieszkaniec Polski wyrzuca
do pojemników na odpady zmieszane a˝ 56 szklanych opa-
kowaƒ rocznie. Warto zmieniç przyzwyczajenia i Êmieciç
mniej.

Tworzywa sztuczne powstajà z pochodnych ropy nafto-
wej. Zamiast zu˝ywaç rop´, której zasoby sà ograniczone
i której wydobycie jest bardzo kosztowne, tworzywa sztucz-
ne mo˝na ponownie wykorzystaç – jako wysokokalorycz-
ne êród∏o energii lub jako surowiec wtórny. Np. z 35 po-
pularnych butelek PET mo˝na wyprodukowaç bluz´ z po-
laru. Plastik mo˝e byç te˝ przetwarzany na innego
rodzaju ubrania specjalistyczne lub sportowe, powstajà
z niego tak˝e namioty, plecaki czy buty. Aby uratowaç je-
no drzewo, wystarczy 59 kg makulatury.

Recykling to oszcz´dnoÊç ograniczonych zasobów natu-
ralnych, a tak˝e zmniejszenie szkodliwego wp∏ywu na Êro-
dowisko. Dla przyk∏adu, recykling aluminium pozwala ogra-
niczyç zanieczyszczenie wody o 97% w porównaniu z cy-
klem produkcji z rudy. RównoczeÊnie oznacza obni˝enie
o 95% emisji trujàcych gazów do atmosfery. Co wi´cej,
przynosi oszcz´dnoÊç ropy naftowej i zu˝ycia energii na-
wet do 95%. Dzi´ki recyklingowi jest te˝ mniej wysypisk.
Choç bezpoÊredni koszt wywozu Êmieci na sk∏adowisko jest
taƒszy ni˝ ich przetwarzanie, to jednak faktyczne wydat-
ki zwiàzane z utrzymywaniem sk∏adowisk, ograniczaniem
ich wp∏ywu na Êrodowisko i rekultywacj´ przyleg∏ych
do nich obszarów sà znacznie wy˝sze.

W ostatnim czasie coraz wi´cej ludzi poszukuje mo˝li-
woÊci maksymalnego przed∏u˝enia ˝ycia raz wyproduko-
wanych rzeczy. Motywacje sà ró˝ne – mo˝e to byç forma
zabawy, czasami jest to koniecznoÊç. Cz´Êç osób manife-
stuje w ten sposób, ˝e troszczy si´ o Êrodowisko natural-
ne.Tak naprawd´, jedynie od naszych pomys∏ów i wyobraê-
ni zale˝y, w jaki sposób wykorzystamy stare przedmioty.
Meble, ubrania, butelki czy puszki mogà dowolnie prze-
istaczaç si´ w nowe twory.

Innym rozwiàzaniem jest wymiana zb´dnych rzeczy. Nie
potrzebujesz swojej starej kanapy? Oddaj jà w dobre r´-
ce. To samo tyczy si´ sprz´tu RTV/AGD. Nie ka˝dy mo˝e
sobie pozwoliç na kupno nowej lodówki lub pralki. Dzi´-
ki wymianie,Ty pozb´dziesz si´ k∏opotu, a ktoÊ inny ucie-
szy si´ z prezentu.Wymieniajàc, naprawiajàc i po˝yczajàc
przedmioty dajesz im szans´ na ich drugie ˝ycie.

nn èródło: Ministerstwo Ârodowiska

Pewna oddana swemu dziecku matka dotar∏a do granic wytrzy-
ma∏oÊci. Znajdowa∏a si´ w stanie wojny ze swoim ukochanym
trzylatkiem, który na wszelkie mo˝liwe sposoby wyra˝a∏ wobec
niej gniew i brak szacunku. Stara∏a si´ jakoÊ z nim dojÊç do ∏a-
du, pytajàc, czego od niej chce, przekupujàc go i mówiàc s∏od-
kie s∏ówka nim nie traci∏a cierpliwoÊci i nie zaczyna∏a na nie-
go krzyczeç. Potem mia∏a z tego powodu wyrzuty sumienia i pró-
bowa∏a go u∏agodziç, ubolewajàc, wyjaÊniajàc, przytulajàc
i dajàc inne szczególne dowody jej mi∏oÊci, na co jej drogocen-
na kruszyna reagowa∏a, stawiajàc coraz to nowe, niezdrowe ̋ à-
dania.

Wielu rodziców, bojàc si´ zaniedbania potrzeb rozwojowych
maluchów, wykazuje si´ przesadnà nadgorliwoÊcià. Zdarza si´,
˝e dzieci rodzicami wr´cz kierujà i podporzàdkowujà swoim
zachciankom.Tymczasem maluch chce uczyç si´ tego, czym zaj-
mujà si´ jego bliscy, potrzebuje skupiç swojà uwag´ na doro-
s∏ym, który zajmuje si´ codziennymi sprawami. Doros∏y, który
porzuca swoje zadania i obowiàzki tylko po to, by podporzàd-
kowaç si´ dziecku, uniemo˝liwia mu zaspokojenie jego auten-
tycznych potrzeb. W rezultacie dziecko zauwa˝a, ˝e rodzic nie
wie, jak si´ zachowaç, ˝e brakuje mu pewnoÊci siebie, i wr´cz
oczekuje wskazówek od dwu- lub trzylatka. Tymczasem to ów
dwu- lub trzylatek potrzebuje widzieç oznaki spokoju, kompe-
tencji i pewnoÊci siebie. Reakcjà malucha na rodzicielskà nie-
pewnoÊç jest jeszcze wi´ksze wytràcanie rodzica z równowa-
gi. Musi to robiç, póki rodzic nie przejmie przywództwa i dziec-
ko nie poczuje, ˝e zosta∏ przywrócony porzàdek.

Przedstawionych powy˝ej obserwacji dokona∏a Jean Liedloff,
amerykaƒska pisarka, jedna z prekursorek tzw. „rodzicielstwa
bliskoÊci”. W wieku dwudziestu lat do∏àczy∏a do wyprawy
do Wenezueli w poszukiwaniu diamentów. Zafascynowa∏a si´
tam ˝yciem tubylców i wielokrotnie wraca∏a do amazoƒskiej
d˝ungli, aby ˝yç wÊród Indian z plemienia Yequana. Bazujàc
na swoich spostrze˝eniach w 1975 roku wyda∏a ksià˝k´
„W g∏´bi kontinuum”, a przedstawione w niej teorie po dziÊ
dzieƒ stanowià przedmiot goràcych dyskusji w gronie nie tyl-
ko naukowców i antropologów, ale tak˝e psychologów oraz ro-
dziców. Jak zauwa˝a pisarka Sylwia Chutnik: Jean Liedloff
w swojej przet∏umaczonej na kilkanaÊcie j´zyków, bestselle-
rowej ksià˝ce inspiruje do poszukiwania „straconego szcz´Êcia”.
Liedloff znalaz∏a je wÊród Indian z plemienia Yequana, z któ-
rymi ˝y∏a przez wiele miesi´cy. Obserwujàc ich niesamowity
spokój, pogodne usposobienie i umiej´tnoÊç czerpania rado-
Êci z codziennych wydarzeƒ, odkry∏a, ˝e korzenie tego stanu
ducha le˝à w sposobie wychowywania przez nich dzieci. (…)
Przecie˝ jak zauwa˝a Liedloff „w toku ewolucji nie móg∏ po-
wstaç gatunek, w którym dzieci doprowadza∏yby swoich rodzi-
ców do sza∏u – to by∏oby wbrew logice”.

Yequaƒczycy nie skupiajà si´ na dzieciach. Czasami przytu-
lajà je czule, bawià si´ z nimi, Êpiewajà im, lecz przez wi´k-
szoÊç czasu opiekun jest zaj´ty czymÊ innym, nie dzieckiem.
Ca∏odniowe zabawianie niemowl´cia i przyt∏aczanie go swojà
uwagà pozbawia je mo˝liwoÊci obserwowania ̋ ycia w bezpiecz-
nej bliskoÊci rodzica. Nie mogàc powiedzieç o swoich potrze-
bach, niemowl´ b´dzie odreagowywa∏o swoje niezadowolenie,
które cz´sto opacznie jest interpretowane jako próba zwróce-
nia uwagi. Stworzona przez Jean Liedloff koncepcja kontinu-
um zak∏ada, ˝e cz∏owiek, aby osiàgnàç optymalny stan rozwo-
ju, powinien doÊwiadczyç specyficznych prze˝yç, do których ga-
tunek ludzki zaadaptowa∏ si´ w d∏ugim procesie ewolucji.
Takimi doÊwiadczeniami sà: kontakt cielesny z matkà niezw∏ocz-
nie po narodzinach, noszenie dziecka od chwili narodzin, na-
tychmiastowe odpowiadanie na sygna∏y wysy∏ane przez dziec-
ko, ale jednoczeÊnie w sposób nieprzesadny i adekwatny do sy-
tuacji. Dziecko ma silny instynkt przetrwania i od poczàtku jest
istotà spo∏ecznà. Spo∏ecznoÊç powinna wspieraç te cechy i wy-
sy∏aç dziecku komunikat, ˝e jest ono chcianym i mile widzia-
nym cz∏onkiem tej spo∏ecznoÊci. Jean Liedloff sugeruje, ˝e nie-
spe∏nianie tych ukszta∏towanych przez ewolucj´ potrzeb, mo-
˝e prowadziç do zaburzeƒ w doros∏ym ˝yciu.

Czytelnikom, których zainteresowa∏y teorie Jean Liedloff, po-
lecam ksià˝k´ „W g∏´bi kontinuum”. Natomiast zaintrygowa-
nych barwnym ˝yciem Jean Liedloff odsy∏am do jej pasjonu-
jàcej biografii autorstwa Geralyn Gendreau „Jean z d˝ungli”.

nn  Piotr K.
Geralyn Gendreau, Jean z d˝ungli, Wyd. Mamania, Kraków 2019
Jean Liedloff, W g∏´bi kontinuum, Wyd. Mamania, Kraków 2018
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PPUUNNKKTTYY  OODDBBIIOORRUU  PPRRZZEETTEERRMMIINNOOWWAANNYYCCHH  LLEEKKÓÓWW

ZZUU˚̊YYTTEE  BBAATTEERRIIEE  

1. Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wieliszewie ul. Modliƒska 1

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

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

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

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

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

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

Zu˝yte baterie wrzucamy do specjalnych
pojemników rozstawionych na terenie gminy:
1. Urzàd Gminy hol główny
2. Wybrane sklepy spo˝ywczo-przemysłowe
3. Gminne Punkty Elektroodpadów: 

• przy Urz´dzie Gminy w Wieliszewie, 
• przy szkole w Łajskach ul. KoÊcielna, 
• przy szkole w Skrzeszewie ul. Szkolna

W Gminnych Punktach Elektroodpadów oddaç mo˝na równie˝ zu˝yte
˝arówki i Êwietlówki, telefony komórkowe i ładowarki, tonery i płyty cd. 


