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Od og∏oszenia w Polsce stanu zagro˝enia epidemicznego mi-
n´∏y ju˝ ponad dwa miesiàce.Wprowadzane w zwiàzku z tym
obostrzenia bardzo znaczàco wp∏yn´∏y na wszystkie aspek-
ty ˝ycia spo∏ecznego. Wirus – ma∏y, niewidzialny przeciw-
nik – narobi∏ prawdziwego zamieszania. Dlatego wielu z nas
z ogromnà ulgà przyjmuje kolejne etapy ∏agodzenia restryk-
cji dotyczàcych funkcjonowania przedsi´biorstw i instytu-
cji oraz dopuszczalnych form rekreacji.

SSzzkkoołłyy  ii pprrzzeeddsszzkkoollaa  
Przedszkola Gminy wznowi∏y swojà dzia∏alnoÊç opiekuƒczà
na terenie gminy Wieliszew od 11 maja. Placówki udost´p-
niono z myÊlà o tych rodzicach, którzy nie majà mo˝liwoÊci
pogodzenia swojej pracy z opiekà nad dzieçmi w domu.

Do funkcjonowania stacjonarnego, jednak w bardzo ogra-
niczonym zakresie, wróci∏y równie˝ szko∏y. Od 25 maja br.
przywrócono zaj´cia opiekuƒczo-wychowawcze dla uczniów
klas I-III szkó∏ podstawowych oraz umo˝liwiono przeprowa-
dzanie stacjonarnych konsultacji dla maturzystów
i uczniów 8 klas. Wi´cej na temat nowych zasad dzia∏ania
lokalnych placówek oÊwiatowych i opiekuƒczych mo˝na
przeczytaç w artykule na stronie 15.

IInnssttyyttuuccjjee  kkuullttuurryy
Biblioteki publiczne w Gminie Wieliszew otworzy∏y si´ dla
czytelników w okrojonym zakresie. Mo˝liwe jest wypo˝ycza-
nie i zwrot ksià˝ek (z zachowaniem zasad higieny). Niedo-
st´pne jednak pozostajà czytelnie. Nie ma równie˝ mo˝li-
woÊci wolnego dost´pu u˝ytkowników do ksi´gozbioru i cza-
sopism. OÊrodek Kultury w Wieliszewie rozpoczyna
procedur´ przystosowywania budynku GCK w ¸ajskach
do funkcjonowania w nowych realiach i re˝imie sanitarnym.
O mo˝liwoÊci przeprowadzenia w budynku GCK zaj´ç
z udzia∏em uczestników b´dziemy informowaç w najbli˝szym
czasie.Wi´cej informacji na temat dzia∏alnoÊci kulturalnej
w gminie mo˝na znaleêç na stronach 10 i 11.

SSppoorrtt
Od 18 maja otwarto równie˝ boiska sportowe. Na ka˝dym
z nich, w zale˝noÊci od rozmiaru obiektu, mo˝e przebywaç
∏àcznie od 12 uczestników zaj´ç oraz trenerzy. Szczegó∏owe
informacje dotyczàce nowych zasad dzia∏ania obiektów spor-
towych w naszej okolicy znajdujà si´ na stronie 14.

KKoommuunniikkaaccjjaa
Równie˝ od 18 maja wzros∏a liczba osób mogàcych prze-
mieszczaç si´ transportem publicznym. WczeÊniej by∏a to
po∏owa miejsc siedzàcych, aktualnie jest to 30% miejsc sie-
dzàcych i stojàcych (przy czym po∏owa miejsc siedzàcych
powinna zostaç pusta). Dodatkowo Koleje Mazowieckie przy-
wróci∏y kursowanie cz´Êci pociàgów wstrzymanych na czas
pandemii. Aktualne rozk∏ady jazdy mo˝na znaleêç na stro-
nach: mazowieckie.com.pl oraz wtp.waw.pl.

LLookkaallee  uussłłuuggoowwee,,  ggaassttrroonnoommiicczznnee  ii kkooÊÊcciioołłyy
Mieszkaƒcy mogà te˝ od 18 maja korzystaç z us∏ug zak∏a-
dów fryzjerskim i kosmetycznych, a tak˝e ze stacjonarnej
dzia∏alnoÊci lokali gastronomicznych (zarówno w budynkach,
jak i ogródkach restauracyjnych).Wszystko oczywiÊcie z za-
chowaniem zasad re˝imu sanitarnego. Zmniejszone zosta-

∏y te˝ restrykcje dotyczàce miejsc kultu religijnego – od 17
maja na jednego uczestnika musi przypadaç 10m2 po-
wierzchni. Ca∏y czas zach´camy równie˝ do tego, by podczas
codziennych zakupów i korzystania z us∏ug pami´taç
o wspieraniu lokalnych przedsi´biorców. Ich lista dost´p-
na jest na stronie internetowej: http://www.wieli-
szew.pl/news/wspieramy-lokalnych-przedsiebiorcow.

Pe∏ny spis aktualnych zasad dotyczàcych post´powania pod-
czas pandemii mo˝na znaleêç na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/koronawirus nn SC 
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Ewa Farna i Grzegorz Hy˝y – to gwiazdy
tegorocznego Âwi´ta Gminy, które przez pandemi´
zosta∏o prze∏o˝one na 5 czerwca 2021 roku. 

Miejmy nadziej´, ˝e st´sknieni spotkamy si´ na ˝ywo za rok,
a teraz zapraszamy do internetu. Skoro koncerty, treningi,
rozmowy przenios∏y si´ do sieci, to dlaczego z tego nie sko-
rzystaç i nie zorganizowaç namiastki normalnoÊci poprzez
relacjonowanie w sieci, twierdzà organizatorzy. Nie b´dzie
Farny i Hy˝ego, ale na pewno mo˝emy liczyç na ciekawy re-
pertuar artystyczny.

Na prze∏omie maja i czerwca teren przy hali sportowej
zamienia∏ si´ w wielkà scen´ i miejsce, w którym mo˝na by-
∏o Êwi´towaç, integrowaç si´ i lepiej poznaç. Mieszkaƒcy bra-
li udzia∏ w organizacji imprezy, szykujàc specja∏y ze swoich
so∏ectw.W tym roku mia∏o byç kolorowo i mi´dzynarodowo.

„MieliÊmy wspólnie odbyç spacer po ró˝nych krajach
i skosztowaç odmiennych kuchni, zapoznaç si´ z innymi zwy-
czajami” – mówià organizatorzy imprezy.

Aby w jakiÊ sposób zrekompensowaç brak wspólne-
go Êwi´towania, Gmina Wieliszew wraz z OÊrodkiem
Kultury w Wieliszewie postanowi∏a przenieÊç zaba-
w´ do internetu i stworzyç Âwi´to Gminy Wieliszew
online, które odb´dzie si´ 29 maja o 17.00 na Face-
booku Gminy Wieliszew. 

Jak zapewniajà organizatorzy, to ma byç po∏àczenie wejÊç
na ˝ywo z ró˝nych cz´Êci gminy ze specjalnie na t´ okazje
przygotowanymi nagraniami z zagranicy. B´dà mi´dzy inny-
mi wyst´py artystów – laureatów z Festiwalu Piosenki on-
line, gotowanie na ekranie, konkurs wiedzy o Wieliszewie
i wiele innych atrakcji, które bez wychodzenia z domu b´-
dzie mo˝na obejrzeç w internecie. nn  AS

Âwi´to gminy Wieliszew w 2019 roku

ÂÂwwii´́ttoo  GGmmiinnyy
oonnlliinnee
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W walk´ z koronawirusem od poczàtku w∏àczy∏y si´ miesz-
kanki Krubina, Góry, Janówka Pierwszego, Olszewnicy No-
wej,Wieliszewa, ¸ajsk. Spontanicznie oddolnie podj´∏y si´
szycia maseczek dla szpitali, oÊrodków zdrowia i s∏u˝b ra-
tunkowych. Gdy pojawi∏ si´ nakaz noszenia maseczek przez
ka˝dego, wówczas panie postanowi∏y szyç maseczki tak˝e
dla swoich sàsiadów. Akcja na tyle si´ rozkr´ci∏a, i˝ w∏à-
czyli si´ w nià mieszkaƒcy okolicznych miejscowoÊci: Ja-
nówka Drugiego, Nowego Dworu Mazowieckiego, Jab∏on-
ny, Legionowa.Wspiera∏a jà firma 4F, która przekaza∏a ma-
teria∏ do szycia oraz gum´.

Do tej pory uszyto ponad 18 tys. maseczek, z czego bli-
sko 8 tys. trafi∏o do mieszkaƒców naszej gminy. Maseczki
trafi∏y równie˝ do szpitala w Nowym Dworze Mazowiec-
kim,Wieliszewie, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w War-
szawie, Szpitala Grochowskiego, miejscowych OSP, a tak-
˝e policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

W akcj´ w∏àczylo si´ równie˝ si´ blisko 50 osób, które
pomaga∏y kroiç materia∏ i ciàç gum´, a koordynowali dzia-
∏ania so∏tysi – Krubina, Janówka Pierwszego oraz Góry.
Miejscowe sklepy w Krubinie, Janówku Pierwszym i Dru-
gim, Górze oraz Wieliszewie pomaga∏y w dystrybucji ma-
seczek dla mieszkaƒców.

W akcj´ zaanga˝owali si´ tak˝e lokalni darczyƒcy, któ-
rzy wsparli akcj´ nie tylko finansowo, ale równie˝ poprzez
przekazywanie materia∏ów niezb´dnych do szycia.

Podzi´kowania za wsparcie płynà do nast´pujàcych osób: 
Halina K´pczyƒska, Beata Miecznik, Aleksandra Majewska,
Izabela Cur, Marta Wilczyƒska, Anna Pałac, Barbara
Wołonsewicz, Grzegorz Siedlecki, Marek Maleszewski, Beata
Zieliƒska, Joanna Dworak, Iwona Kwiatkowska, Alicja
Białogórska, Krzysztof Szymborski, Artur i Bo˝ena Płochoccy,
Urszula Lubomska, Danuta K´dzierska, Małgorzata Górzyƒska,
Renata Grzybowska, El˝bieta i Andrzej Kowalik, Jacek
D´bkowski, Alicja K´pczyƒska, Julia Blicharska, Marzena
Bieƒkowska, Piotr Grzybowski, Jadwiga Michalska, Ewa
Szczypkowska, Artur Sierawski, Iwona Liwska, Bogumiła, Leszek,
Dorota, Aleksandra i Patrycja Wójcik, Mirosława Skarbek, Ewa
Dàdalska, Danuta Liwska, Karolina Pursa, Judyta, Krzysztof
i Mariusz Maciejewscy, Maciej Raczkowski, Joanna i Magdalena
Gronek, Agnieszka Miedziƒska-Sieja z córkami Nadià i Angelikà,
Anita Barska, Beata Grodek, Natalia CieÊliƒska, Grzegorz Zbroch,
Krystyna Fatyga, Mirosław Kado, Dariusz ˚ukowski, Magdalena
i Jacek Sawiƒscy, Marzena Gocłowska, Regina Małys, Martyna,
Anna i Jolanta Obr´bskie, Halina Trzaskoma, Aneta i Karol
Braun, Ewa St´pniewska, Kinga Wielguszewska, Agata Kozar,
Tamara Mazur, Marta i Artur ˚uchowscy, Wiesława Ponder, Ewa
Paƒczyk, Krystyna Zieliƒska, Ewa Tatara, Monika Wolsztyniak
oraz Panie z Samorzàdowego Przedszkola nr 2 w Wieliszewie. 

Sztab skrzeszewski wraz z so∏ectwami z Ka∏uszyna i Olszew-
nicy Starej koordynowany przez Agat´ WiÊniewolskà
– Kwiatkowskà do tej pory uszy∏ wspólnie 18 tys. mase-
czek. Produkty przes∏ano do instytucji rozsianych po ca-
∏ym kraju. By∏y to mi´dzy innymi: Mazowiecki Szpital Bród-
nowski, Sekcja Zaopatrzenia, Szpital Matki Bo˝ej Nieusta-
jàcej Pomocy w Wo∏ominie, Sekcja Zamówieƒ Publicznych
i Zaopatrzenia, OÊrodek Hospicjum Domowe NZOZ Zgro-
madzenia Ksi´˝y Marianów, Fundacja Hospicjum Onko-
logiczne Êw. Krzysztofa, Domowe Hospicjum Dzieci´ce
„Promyczek”, Szpital Bielaƒski, Hospicjum Palium, Hospi-
cjum Domowe Empatia, Otwockie Towarzystwo Opieki Pa-
liatywnej, Stra˝acy wspólnie przeciwko bia∏aczce, Szpital
Specjalistyczny im. Âwi´tej Rodziny SP ZOZ, Hospicjum
OpatrznoÊci Bo˝ej Ksi´˝a OrioniÊci, Biebrzaƒski Park Na-
rodowy, Lubelskie Hospicjum dla dzieci im. Ma∏ego Ksi´-
cia, DPS im.Anselma Alojzego M∏odzika w Parsowie, DPS
w Przatówku, Naczelnik OSP Sztabin, DPS w Psarskim,
DPS w Sadowej, Powiatowy Dom Pomocy Spo∏ecznej
w Czarnowie, DPS „Syrena”, Serce Miasta, Stowarzysze-
nie „¸ódzkie Hospicjum dla Dzieci – ¸UPKOWA”, Dom Po-
mocy Spo∏ecznej w Mielnie, DPS „Na PrzedwioÊniu”, DPS
w Drzewicy, DPS w Sandomierzu, DPS w M∏odzieszynie,
DPS Klisino, DPS w Kole, DPS Jutrzenka, DPS w Skrzyn-
nie, DPS Ostro∏´ka, DPS w Bornem Sulinowie, Instytut
Matki i Dziecka, DPS w Biskupicach.

Poza wysy∏kà maseczki by∏y i sà nadal dostarczane do: 
Nowodworskiego Centrum Medycznego, bibliotek gmin-
nych w Gminie Wieliszew, OÊrodka Zdrowia w Skrzesze-
wie, NZOZ Centrum Med w Nowym Dworze Mazowieckim,
Domu opieki „Z∏ota Jesieƒ” w ¸ajskach, OSP Skrzeszew,
Szko∏y Podoficerskiej SONDA. Kilkaset sztuk zabezpieczo-
no równie˝ dla przyst´pujàcych w maju do egzaminów
– ósmoklasistów i maturzystów ze szkó∏ w naszej gminie.

Osoby zaanga˝owane w akcj´ szycia, wycinania
materiału, ci´cia gumek, którym pragniemy
podzi´kowaç to: Agata WiÊniewolska-Kwiatkowska, Zofia
Kwiatkowska, Zuzanna Bogusz, Paulina Stachnik, Maja
i Oliwia Stachnik, Teresa Twardo, Dorota Trzaskoma,
Sylwia i Michał Kuska, Natalia Kuska, Justyna Urgacz,
El˝bieta i Jacek Cendrowscy, Urszula Wardak, Zofia
Wardak, Aneta Âwiderska, Justyna Chlebowska, Renata
Mostowiec, Ewa Oktaba, Katarzyna K´dra, Barbara
Wrzesiƒska, Renata Krawczyk, Ewa Kuczyƒska, Agnieszka
Burza, Oleksandra Twardo-Hamar, Małgorzata Nowotko,
Ewa Dubska, Mariola Zawadzka, Anna Afek, Anna
Szmulkowska, Agnieszka Pietrzak, Katarzyna i Weronika
Bek, Marzena Sochocka, Agnieszka i Jarosław
Lewandowscy, Mirosława Głazowska, Małgorzata
OlbryÊ-Dudek, Joanna Stankowska, Teresa Choduƒ,
Katarzyna Górecka, Wiktoria Sochocka, Edyta Afek, Marta
Daniszewska, Maria Dudek, Donata Karwaƒska, Monika
S´torek, Krystyna S´torek, Leszek Kleiman, Halina
Kleiman, Gra˝yna Bo˝ym, Teresa Ciechowska, Renata
Ziemak, Barbara Michalak, Julia Blicharska, Jolanta
Wyderska, Dorota Mazur. 

Codzienne dostawy maseczek dla mieszkaƒców zapewnia-
∏a równie˝ so∏tys Micha∏owa Reginowa pani Janina Przy-
by∏, która wycina∏a i szy∏a materia∏.Wszystkim mieszkaƒ-
com zaanga˝owanym w szycie maseczek dzi´kujemy
za bezinteresownà pomoc i ch´ç dzia∏ania w tym ci´˝kim
dla wszystkich czasie.

nn

DZI¢KUJEMY!
Mieszkaƒcy Mieszkaƒcom
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O funkcjonowaniu gminy w okresie
pandemii, pracy, t´sknocie za normalnoÊcià
i powrocie do pasji z czasów kawalerskich
rroozzmmaawwiiaammyy  zz WWóójjtteemm  GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww  –– PPaaww∏∏eemm  KKoowwnnaacckkiimm..  

G.W.: Czego najbardziej Panu brakuje w cza-
sach pandemii?
Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki: Po-
czàtek pandemii zbieg∏ si´ z planowanymi
spotkaniami z so∏tysami, zebraniami ze stra-
˝akami i wr´czeniem medali dla ma∏˝eƒstw
obchodzàcych jubileusz 50 lat razem. Nagle
zosta∏em pozbawiony mo˝liwoÊci spotykania
si´ z tymi, którzy tworzà naszà gminnà
wspólnot´. Brakuje mi mo˝liwoÊci rozgrywa-
nia zawodów biegowych, do których si´ tak
ci´˝ko przygotowywa∏em. Nawet najtrud-
niejsze zebranie na ˝ywo, twarzà w twarz
z ludêmi, daje du˝o wi´cej ni˝ lektury forów.
Ci´˝ki bieg i bezpoÊrednia rywalizacja z in-
nymi biegaczami pomagajà w rozwoju bar-
dziej ni˝ dziesiàtki solowych wybiegaƒ. Mam
nadziej´, ˝e wszystko jednak nadrobimy.

Z jakimi problemami/ograniczeniami wià˝e
si´ praca w∏adz samorzàdowych Wieliszewa
w dobie pandemii?
Tak jak wczeÊniej napomknà∏em, utrudnio-
ne jest dzia∏anie naszego samorzàdu przez
brak mo˝liwoÊci spotkaƒ, ale ponadto
wstrzymane sà procedury administracyjne
i nawet jeÊli nasi pracownicy wysy∏ali wnio-
ski na bie˝àco, to spotykali si´ z brakiem
dzia∏aƒ urz´dów wy˝szej instancji. Dla wie-
lu osób czekajàcych na decyzj´ gminy,
na plany zagospodarowania, jest to sporym
utrudnieniem.

Jak wyglàda praca wójta w czasie pandemii?
Home office czy na miejscu?
G∏ównie praca w urz´dzie, ale na bie˝àco
wykorzystywane by∏y narz´dzia pracy i ko-
munikacji zdalnej.Telekonferencje z zarzà-
dem, kontakt z pracownikami b´dàcymi
w domu na pracy zdalnej, a tak˝e spotkania
online z moimi kolegami samorzàdowcami.

Szklanka do po∏owy pusta czy do po∏owy pe∏-
na? Czy w tym ci´˝kim czasie widzi Pan ja-
kieÊ plusy? CoÊ Pana zaskoczy∏o, coÊ prze-
razi∏o? 
Przerazi∏y mnie, na szcz´Êcie jednak epizo-
dyczne, sygna∏y o potrzebie totalnej izola-
cji pracowników s∏u˝by zdrowia. Nie by∏y to
niestety tylko sygna∏y z internetu, ale i z ˝y-
cia naszej gminy. Ale wi´cej jest sygna∏ów
budujàcych, takich jak niesamowita akcja
szycia maseczek dla mieszkaƒców przez
mieszkaƒców. Mieszkaƒcy wspierali swoich
sàsiadów pozostajàcych w domach, robiàc im
zakupy, pomagajàc w za∏atwieniu codzien-
nych spraw.
Postawà godnà zauwa˝enia jest wielkie za-
anga˝owanie nauczycieli, którzy nie czeka-
jàc na rzàdowe polecenia prowadzili naucza-
nie zdalne, wykorzystujàc do tego wiele no-
watorskich instrumentów.

Czy gmina straci∏a na koronawirusie?
JeÊli spojrzymy na to tylko od strony bud˝e-
towej, to musz´ powiedzieç, ˝e tak. Ale roz-
miaru strat jeszcze nie jestem w stanie po-

daç. Poj´cie straty to poj´cie bardzo szero-
kie i du˝o osób mówi∏o o utracie tygodni
w kontaktach z bliskimi, z sàsiadami.

Czy kryzys zwiàzany z pandemià wp∏ynie ja-
koÊ na inwestycje – zarówno te obecnie re-
alizowane, jak i te zaplanowane? 
Tak najpewniej b´dzie. Podczas wirtualnych
spotkaƒ z radnymi i so∏tysami ustaliliÊmy,
˝e zamro˝one b´dà wydatki z funduszu so-
∏eckiego i nie rozpoczniemy inwestycji
gminnych, które nie majà wsparcia finanso-
wego z zewnàtrz. Ponadto poleci∏em we
wszystkich referatach audyt wydatków
i wskazanie tych, które mogà poczekaç
na przysz∏e pewniejsze czasy.

Jakie by∏o Pana stanowisko ws. wyborów,
które by∏y, a si´ nie odby∏y? Czy Gmina prze-
kaza∏a dane osobowe mieszkaƒców Poczcie
Polskiej? 
Pomimo osobistych poglàdów na wiele
aspektów naszego ˝ycia staram si´ nie
udzielaç politycznie. Dlatego od lat poma-
gam wszystkim komitetom podczas wybo-
rów parlamentarnych czy prezydenckich.
Jednak nie mog∏em dopuÊciç do przekaza-
nia danych naszych mieszkaƒców podmio-
towi, który nie posiada∏ stosownego upraw-
nienia ustawowego. Mam nadziej´, ˝e final-
nie wybory odb´dà si´ w mo˝liwie krótkim
terminie i jako wójt gminy b´d´ stara∏ si´
zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami
wspieraç administracj´ centralnà w tech-
nicznej obs∏udze procesu wyborczego.

Spo∏ecznoÊç Wieliszewa jest bardzo przyja-
zna i z˝yta, co widaç na wszelkiego rodzaju
imprezach plenerowych.Wi´kszoÊç z nich zo-
sta∏a odwo∏ana, czy po pandemii b´dziemy
innym spo∏eczeƒstwem – bardziej nieufnym? 
Kolejna rzecz, której bardzo mi brakuje, to
uÊcisk d∏oni. Gestu pokojowego wyrazu sza-
cunku i przekazania dobrej energii. Mam
nadziej´, ˝e wkrótce to do nas wróci. Poja-
wi∏y si´ ju˝ analizy mówiàce, ˝e jako spo∏ecz-
noÊç mo˝emy sporo straciç na tych 2 miesià-
cach alienacji. Ale nie musi tak byç i mam
nadziej´, ˝e jak ju˝ b´dziemy mogli si´ spo-
tykaç, to nadrobimy zaleg∏oÊci w prawdzi-
wych rozmowach i wspólnej zabawie.

Gmina Wieliszew to cenne krajobrazowo
i przyrodniczo tereny, ch´tnie wykorzysty-
wane przez mieszkaƒców i naszych goÊci
do spacerów, wycieczek rowerowych, relak-
su na ∏onie natury.W rozmowach bezpoÊred-
nich i w serwisach spo∏ecznoÊciowych alar-
mujà oni o niszczeniu rezerwatów, miejsc
ostoi dzikich zwierzàt, ptactwa, przez tzw. of-
froadowców. Nie pomagajà kierowane bez-
poÊrednio pod ich adresem uwagi czy ape-
le. Czy planuje Pan albo podjà∏ ju˝ dzia∏a-
nia zapobiegajàce tym aktom wandalizmu?
Dyskusja na ten temat zawsze rozgrzewa
wiele osób i liczba postów potrafi si´gaç se-

tek, a to oznacza, ˝e problem jest powa˝ny.
Mam nadziej´, ˝e kolejne dzia∏ania w posta-
ci znaków zakazu, barier – tak szlabanów jak
i przeszkód naturalnych pozwolà ocaliç
wiele cennych przyrodniczo miejsc
przed dzia∏aniami mi∏oÊników tego tzw. spor-
tu.
Szkody jednak poczynione przez offroad sà
niepowetowane i nie mo˝e ich zniwelowaç
jedna czy dwie akcje sprzàtania Êmieci,
w których offroadowcy biorà udzia∏. Apelu-
j´ o wi´kszà aktywnoÊç w rozwiàzywaniu
z nami tego problemu. B´d´ równie˝ prosi∏
o pomoc s∏u˝by do tego przeznaczone.

W jaki sposób wykorzystywa∏ Pan czas przy-
musowej alienacji? Mia∏ Pan wi´cej czasu
czy wr´cz przeciwnie? Mo˝e odkry∏ Pan

w sobie jakieÊ ukryte talenty albo zaczà∏ ro-
biç coÊ, na co wczeÊniej nie by∏o czasu? 
Odkurzy∏em kupionà jeszcze w kawaler-
skich czasach gitar´, która by∏a moim ma-
∏ym wyrzutem sumienia. Taki pi´kny aku-
styk, a nie wydaje z siebie pi´knych dêwi´-
ków. Do ich pi´kna jeszcze daleko, ale mam
nadziej´, ˝e b´dzie coraz lepiej. Uda∏o mi
si´ prze∏amaç w prowadzeniu transmisji li-
ve na Facebooku – wierzcie albo nie, ale to
bardzo stresujàce… Dzi´ki temu jednak
uda∏o mi si´ dotrzeç z wieloma informacja-
mi do znacznie wi´kszego grona mieszkaƒ-
ców i sympatyków Gminy Wieliszew.

Dzi´kuj´ Panu bardzo za rozmow´.

nn Rozmawiała Anna Szlendak
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ttaamm,,  ggddzziiee  oobboowwiiààzzuujjàà  zzaakkaazzyy..  

W ciàgu ostatnich tygodni na terenach leÊnych, ∏àkach, po-
lach, bagnach, w miejscach chronionych, gdzie jest zakaz
wst´pu dla aut nieuprzywilejowanych, mimo wszystko po-
jawiajà si´ pojazdy terenowe i quady.Wielu mieszkaƒców
Topoliny, Janówka, Komornicy, Podd´bia, Góry i okolicz-
nych miejscowoÊci zwraca uwag´ na ten problem i konse-
kwencje, które za sobà niosà wycieczki samochodowe. Zwo-
lennicy i przeciwnicy przerzucajà si´ argumentami pod-
czas dyskusji w internecie.

Rozje˝d˝one tereny sà ostojà zwierzyny, która cierpi z po-
wodu kierowców ∏amiàcych zakazy i urzàdzajàcych sobie
wycieczki krajoznawcze. Niszczà ∏àki, za nic majàc równie˝
okolicznych mieszkaƒców, którzy cz´sto skar˝à si´ na znisz-
czone w∏asne pola uprawne.

Kierowcy z kolei t∏umaczà si´, ˝e pomagajà zwierzynie,
sprzàtajà las.

Dlaczego jednak wje˝d˝ajà w miejsca, w których sà ewi-
dentne zakazy i postawione szlabany? „Szkody poczynione
przez offroad sà niepowetowane i nie mo˝e ich zniwelowaç
jedna czy dwie akcje sprzàtania Êmieci, w których off-
roadowcy biorà udzia∏” – t∏umaczy wójt Pawe∏ Kownacki.

Po kwietniowym spotkaniu wójta z so∏tysami, stra˝aka-
mi, radnymi i przedstawicielami urz´du podj´to kroki, by
zlikwidowaç problem. Przy wjazdach na tereny, które
upodobali sobie kierowcy, postawiono szlabany, g∏azy, nie-
bawem stanà tablice informacyjne. Pojawiajà si´ te˝ ape-
le do odpowiednich s∏u˝b o wi´kszà aktywnoÊç na tych te-
renach.

W internecie na stronach policji jest specjalna aplika-
cja – krajowa mapa zagro˝eƒ bezpieczeƒstwa, gdzie mo˝-
na nanieÊç zagro˝enia, które w subiektywnym odczuciu
mieszkaƒców negatywnie wp∏ywajà na ich poczucie bez-
pieczeƒstwa.

http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpie-
cze/33880,dok.html

nn AS
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PPiieesskkiiee  ˝̋yycciiee  ww  cczzaassiiee  ppaannddeemmiiii

Koronawirus nie jest groêny dla naszych czworono˝nych przyjació∏, ale pandemia, którà wywo∏a∏,
wp∏ywa na ˝ycie psów w schroniskach. A tam sytuacja, jak informujà pracownicy chocia˝by
sàsiadujàcego z gminà schroniska w Nowym Dworze Mazowieckim prowadzonego przez Fundacj´
Braci Mniejszych, jest bardzo ci´˝ka. 

Mamy du˝e trudnoÊci z zapewnieniem naszym podopiecz-
nym codziennej porcji mi´sa. Sklepy, które do tej pory
przekazywa∏y nam niesprzedane mi´so, teraz ca∏kowicie
przesta∏y lub oddajà minimalne iloÊci. Musimy sami co-
dziennie zakupiç ok. 200 kg mi´sa i makaronu – sygnali-
zujà pracownicy schroniska.

Brakuje Êrodków na pokrycie op∏at zwiàzanych z funk-
cjonowaniem placówki, takich jak: wywóz Êmieci czy nie-
czystoÊci, op∏aty za energi´ elektrycznà czy zakup w´gla.

W zwiàzku z zagro˝eniem epidemiologicznym placówka
w Nowym Dworze Mazowieckim nie otrzymuje pomocy
w formie zbiórek ze szkó∏, instytucji lub firm. Brakuje ko-
ców, r´czników, które codziennie sà bardzo potrzebne.W tym
trudnym okresie instytucja liczy na pomoc osób, które ko-
chajà zwierz´ta. Zaraz po majówce wójt Gminy Wieliszew
wspólnie ze Stowarzyszeniem eMka i radnà powiatowà Iza-
belà Kownackà zorganizowali zbiórk´. Odzew mieszkaƒców
by∏ ogromny, a zebrane rzeczy kilkoma samochodami dostar-
czono do schroniska. Potrzeby jednak nadal sà ogromne. Po-
za kocami, r´cznikami potrzebna jest tak˝e karma sucha
i mokra. Pracownicy proszà równie˝ o wp∏acanie chocia˝by
minimalnych kwot na konto fundacji, co pozwoli na bie˝à-
co zapewniaç wy˝ywienie zwierz´tom.

Dobrà informacjà jest to, ˝e pandemia zwi´kszy∏a zain-
teresowanie adopcjami.

Ludzie majà w tej chwili du˝o wolnego czasu, pracujà
cz´sto z domu, a w zwiàzku z ograniczeniami na∏o˝onymi
na spo∏eczeƒstwo posiadanie psa pozwala∏o do niedawna
wyjÊç z domu. Oby tylko wraz z koƒcem koronawirusa nie
nastàpi∏ koniec zainteresowania psem, którego si´ zabra-
∏o i nie dosz∏o do porzucenia, bo oka˝e si´, ˝e nowe-stare
obowiàzki nie pozwalajà na opiek´.

JeÊli ktoÊ jest na powa˝nie zainteresowany adopcjà zwie-
rzaka, to mo˝e to zrobiç w ka˝dej chwili – adopcje nie zo-
sta∏y wstrzymane. Proces adopcyjny rozpoczyna si´ od wy-
boru pieska. Ch´tni muszà wype∏niç ankiet´ dost´pnà

na stronie schroniska, które dzi´ki temu mo˝e zapoznaç
si´ z warunkami, w jakich mia∏by przebywaç zwierzak.
Po wst´pnej akceptacji zainteresowani zapraszani sà
na konkretnà godzin´ na zapoznanie si´ na ˝ywo z psia-
kiem i ewentualnà adopcj´. W trosce o bezpieczeƒstwo
schronisko stara si´ ograniczaç iloÊç przebywajàcych osób
na swoim terenie. W kàciku adopcyjnym znajdà Paƒstwo
pieski, które szukajà domu i rodziny. Mo˝e któryÊ z nich
zaw∏adnie czyimÊ sercem i w tych ci´˝kich czasach zyska
przyjaciela na ˝ycie. nn AS

PPrrzzyyggaarrnniijj  pprrzzyyjjaacciieellaa
KKààcciikk  aaddooppccyyjjnnyy

ZZaacchh´́ccaammyy  ddoo aaddooppccjjii  ppiieesskkóóww  zz tteerreennuu  nnaasszzeejj
GGmmiinnyy,,  kkttóórree  pprrzzeezz  nniieeooddppoowwiieeddzziiaallnnyycchh  lluuddzzii
ttrraaffii∏∏yy  ddoo sscchhrroonniisskkaa..
Imi´: ERBAS
rasa: owczarek Êrodkowoazjatycki
ur. 2016, płeç: samiec
wielkoÊç: du˝y, waga: ok. 65 kg
Erbas wraz z up∏ywem czasu
bardzo si´ zmieni∏. Gdy zna
ju˝ swoich opiekunów, jest
w stosunku do nich weso∏y,
otwarty i przyjacielski. Lubi
nadstawiç szyjk´ na ma∏e dra-
panko, a bliskoÊç cz∏owieka
sprawia mu du˝o radoÊci.
Na smyczy radzi sobie coraz
lepiej, ale bardzo mocno cià-
gnie. Da∏ si´ poznaç jako ogromny ∏akomczuszek, który
za ulubione przysmaki zrobi wiele. Niestety do innych psów
nie jest przyjaênie nastawiony. Szukamy kochajàcej rodzi-
ny, dla której Erbas b´dzie najlepszym przyjacielem, a nie
tylko stró˝em pilnujàcym domu.

Erbas to owczarek Êrodkowoazjatycki znaleziony na te-
renie Gminy Wieliszew. Pies jest zestresowany sytuacjà, w ja-
kiej si´ znalaz∏, nie czuje si´ pewnie w nieznanym otocze-
niu. Musimy daç mu jeszcze troch´ czasu na aklimatyzacj´,
potem gdy poznamy go lepiej, uzupe∏nimy opis. Erbas nie
wykazuje agresji w stosunku do cz∏owieka, jednak na ra-
zie zapewniamy mu spokój i nie narzucamy zanadto naszej
obecnoÊci. Pies ma k∏opoty z chodzeniem na smyczy.

Imi´: KAMYK
rasa: mix, ur. 2009, płeç: samiec
wielkoÊç: Êredni, waga: 22 kg
Kamyk to Êredni, spokojny
psiaczek.Trafi∏ do schroniska
z ulicy. Nie znamy jego prze-
sz∏oÊci, wiemy, ˝e mia∏ na so-
bie doÊç ∏adnà, nowà obro˝´.
Kamyk jest psem przyjaznym,
nieagresywnym, nawet troch´
nieÊmia∏ym przy pierwszym
spotkaniu. Lubi zabawy z pi∏-
kà i jest bardzo szcz´Êliwy
w towarzystwie cz∏owieka. Ka-
myk umie ∏adnie chodziç na smyczy, jest grzeczny i pos∏usz-
ny. Zgadza si´ te˝ z innymi pieskami. Prosimy o dom dla te-
go fajnego psiaczka, który ju˝ tak d∏ugo czeka na swojà szan-
s´. Pies do adopcji b´dzie zaszczepiony, zaczipowany
i wykastrowany.

Imi´: WILLIAM
rasa: mix amstaffa, ur. 02.2018
płeç: samiec, wielkoÊç: Êredni
waga: 25 kg
William to m∏ody pies w typie
amstaffa znaleziony na tere-
nie gminy Niepor´t. Psiak
jest pe∏en pozytywnej energii,
ciekawy Êwiata i weso∏y. Przy-
jacielsko nastawiony do ludzi
i to ju˝ od pierwszego spotka-
nia. Lubi byç g∏askany, zabie-
ga o uwag´ cz∏owieka.William
dobrze sobie radzi na smyczy.
Niestety nie jest przyjaênie nastawiony do innych zwierzàt,
wi´c w nowym domu powinien byç jedynakiem.William bar-
dzo t´skni za ludêmi i czeka na swojego pana.

Warunkiem adopcji jest wype∏nienie ankiety dost´pnej
na stronie Schroniska w Nowym Dworze Mazowieckim, zgo-
da na wizyt´ przed/poadopcyjnà, podpisanie umowy adop-
cyjnej. Pies do adopcji b´dzie odrobaczony, zaszczepiony, za-
czipowany, wykastrowany. Dane kontaktowe do opieku-
nów: 795 845 242.

nn

Sposób na offroad

SYLWIA CISZY¡SKA 
Referat Informacji i Promocji Gminy Wieliszew
Od ponad 2 lat jestem właÊcicielkà dwóch kundelków (Bajki i Paxa)
adoptowanych ze Stowarzyszenia „Pomiechowskie Bezdomniaki”
w sàsiadujàcym z naszà gminà Pomiechówku. Przygarniajàc zwierz´-
ta ze schroniska, warto zdawaç sobie spraw´ z tego, ˝e mogà mieç
one bolesnà przeszłoÊç. Niektóre z nich szybko dochodzà do siebie, a in-
ne noszà w sobie l´ki jeszcze bardzo długo, wi´c tym bardziej nale˝y
odnosiç si´ do nich z empatià. Pewne jest jednak to, ˝e adoptujàc ta-
kiego czworonoga, dajemy mu dom, a dostajemy coÊ bezcennego
– wiernà, merdajàcà ogonkiem miłoÊç.

ooppiinniiaa

Bajka i Pax
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GMINNE INWESTYCJE

áááááá „„PPaarrkkuujj  ii  JJeeddêê””  ww  MMiicchhaałłoowwiiee--RReeggiinnoowwiiee  

áááááá SSzzkkoołłyy  ww  KKoommoorrnniiccyy  ii  WWiieelliisszzeewwiiee

áááááá PPaarrkk  ÂÂwwii´́ttoojjaaƒƒsskkii

Prace zwiàzane z budowà
parkingu dla samochodów
i jednoÊladów przy stacji
kolejowej Micha∏ów-Regi-
nów sà ju˝ na ostatniej pro-
stej.

U˝ytkownicy b´dà mogli
skorzystaç z ponad 60 miejsc
parkingowych i wiaty na ro-
wery.

Inwestycj´ wspó∏finanso-
wanà ze Êrodków Unii Euro-
pejskiej wykonuje dla gmi-
ny firma APPIUS In˝ynieria
Sp z o.o. z Woli Aleksandra,
a ca∏kowity koszt prac to 1,08
mln z∏. Zakoƒczenie prac
planowane jest na koniec
maja.

nn  

Trwa pierwszy etap prac zwiàzanych z zagospodarowaniem
terenu mi´dzy Jeziorem Wieliszewskim a ulicà Âwi´tojaƒ-
skà. Inwestycja obejmuje m.in. wykonanie placu zabaw, ∏a-
wek i stolików piknikowych, altany z miejscem na grilla, bo-
iska, si∏owni plenerowej oraz alejek. Zakoƒczenie tej cz´-
Êci prac planowane jest na koniec czerwca br. nn  

Termomodernizacje Szko∏y Podstawowej nr 1 w Wielisze-
wie oraz Zespo∏u Szkó∏ w Komornicy sà na coraz bardziej
zaawansowanym etapie. Prace obejmujà m.in. wymian´
okien i grzejników, ocieplanie Êcian (w Komornicy) oraz
termomodernizacj´ stropów. Inwestycje dofinansowane
sà ze Êrodków Unii Europejskiej. nn  

Szkoła w Komornicy

Szkoła w Komornicy
internat

Szkoła
w Wieliszewie

G∏´bokie  wyrazy wspó∏czucia dla

pppp∏∏kkaa GGRRZZEEGGOORRZZAA  KKOONNKKEELLAA

z powodu Êmierci

˚̊OONNYY

s k ∏ a d a j à

Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki, 

Przewodniczàcy Rady Gminy Marcin Fabisiak, 

Radni Gminy Wieliszew i pracownicy Urz´du Gminy.

Szczere wyrazy ˝alu i wspó∏czucia 

dla Zast´pcy Wójta Gminy Wieliszew 

MMAAGGDDAALLEENNYY  RRAADDZZIIKKOOWWSSKKIIEEJJ  

z powodu Êmierci 

TTEEÂÂCCIIOOWWEEJJ

s k ∏ a d a j à

Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki, 

Przewodniczàcy Rady Gminy Marcin Fabisiak, 

Radni Gminy Wieliszew 

i pracownicy Urz´du Gminy.

kondolencje

OOSSTTAATTNNII  MMOOMMEENNTT,,  BBYY  ZZGGŁŁOOSSIIåå  
NNIIEELLEEGGAALLNNEE  PPRRZZYYŁŁÑÑCCZZEE  DDOO MMPPWWIIKK

Urzàd Gminy Wieliszew informuje, ˝e zostało kilka
tygodni, by zgłosiç nielegalne przyłàcze wodne lub
kanalizacyjne prowadzone przez MPWiK S.A.
w Warszawie, wybudowane przed 2017 rokiem,
i skorzystaç z uproszczonej procedury legalizacji.
Mieszkaƒcy, którzy nielegalnie, bez opłat
odprowadzajà Êcieki do sieci kanalizacyjnej
eksploatowanej przez MPWiK do 30.06.2020 roku
powinni – z dokumentem potwierdzajàcym, ˝e
przyłàcze kanalizacyjne zostało naniesione na map´
zasadniczà – zgłosiç si´ do Referatu Remontów
i Inwestycji Urz´du Gminy Wieliszew, pokój 106,
tel. 22 782-25-96 wew. 149.

JednoczeÊnie urzàd informuje, ˝e zgodnie z art. 28
ust. 4 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´
i odprowadzaniu Êcieków z 7 czerwca 2001 roku
podlegajà karze osoby, które bez zawarcia umowy
wprowadzajà Êcieki do urzàdzeƒ kanalizacyjnych. 

Autor rzeêby 
Wojciech Aleksiejuk
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Dzieƒ Stra˝aka 
w Gminie Wieliszew
ZZ ppoowwoodduu  eeppiiddeemmiiii  DDzziieeƒƒ  SSttrraa˝̋aakkaa
cceelleebbrroowwaannoo    zz mmnniieejjsszzyymm  nnii˝̋
ww ppoopprrzzeeddnniicchh  llaattaacchh  rroozzmmaacchheemm,,  aallee
ww rróówwnniiee  ppooddnniiooss∏∏eejj  aattmmoossffeerrzzee..  

Przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Legionowie
i Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych w naszej gminie spotka-
li si´ 4 maja na poÊwi´conej im uroczystej mszy Êwi´tej
w koÊciele p.w. Âw. Jana Marii Vianney’a w Skrzeszewie.
S∏owa szczególnego uznania wyrazi∏ wobec nich proboszcz
parafii ks. Krzysztof Krupa. Goràce podzi´kowania za s∏u˝-

b´ w wyjàtkowo trudnym czasie epidemii koronawirusa
przekaza∏ stra˝akom równie˝ wójt Pawe∏ Kownacki.

Mo˝liwoÊç bezpoÊredniego uczestniczenia w wydarzeniu
by∏a ograniczona, jednak dla wszystkich zainteresowanych
dost´pna by∏a transmisja online.

W tym roku ze wzgl´du na obostrzenia dotyczàce zgro-
madzeƒ nie uda∏o si´ zorganizowaç uroczystego przemar-
szu ani dodatkowych atrakcji dla mieszkaƒców. Mamy jed-
nak nadziej´, ˝e ju˝ za rok obchody Dnia Stra˝aka odby-
waç si´ b´dà równie hucznie i kolorowo jak w latach
ubieg∏ych.

nn SC

Drzewa ju˝ si´ zazieleniły, kwitnà kwiaty. 
Poranki sà czasami mgliste, a wschody i zachody słoƒca
zachwycajàce. Gmina Wieliszew ma mnóstwo miejsc,
które sà wspaniałymi kadrami. 
JeÊli potrafisz je uchwyciç i pasjonuje Ci´ fotografia, 
weê udział w konkursie organizowanym przez Wójta
Gminy Wieliszew:

„Zdj´cia do kalendarza 
Gminy Wieliszew 

na 2021 rok”
Mo˝e to Twoje zdj´cie b´dzie opublikowane w kalendarzu? 
Aby wziàç udział w konkursie, trzeba przesłaç swojà prac´ do 30
wrzeÊnia i byç pełnoletnim. 

Regulamin konkursu dost´pny na stronach Urz´du Gminy. 
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DDoołłààcczz  ddoo  ggrruuppyy
wwaarrsszzttaattóóww  ffiillmmoowwyycchh

Zapraszamy do zapisów na bezp∏atne spotkania dla m∏odzie-
˝y i doros∏ych.
W Êrod´ 20 maja o 17.30 w Sali Koncertowej im. Krzyszto-
fa Klenczona odby∏y si´ pierwsze warsztaty filmowe orga-
nizowane w ramach projektu „Spotkanie z kulturà”, dofi-
nansowanego ze Êrodków Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zaj´cia poprowadzi∏ Rados∏aw Przyby∏ek, który podczas
cyklu dziewi´ciu dwugodzinnych spotkaƒ odkryje
przed uczestnikami m.in. tajniki pracy z kamerà, podstaw
monta˝u i tworzenia scenariusza.

Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc dla osób w wieku 15-
100+.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu mailowego: 
sciszynska@wieliszew.pl lub telefonicznego: 575 045 236.

nn SC
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Po krótkiej przerwie, za to w zupe∏nie nowej ods∏onie wra-
ca do nas na Facebooku sympatyczna postaç misia Wielu-
sia.W ka˝dy wtorek ten kud∏aty podró˝nik zabieraç nas b´-
dzie na krótki, wirtualny spacer po najciekawszych zakàt-
kach Wieliszewa i okolic. Zarówno m∏odsi, jak i ca∏kiem
dojrzali mieszkaƒcy gminy, a tak˝e wszyscy ci, którzy lubià
jà odwiedzaç, b´dà mogli odkryç na nowo jej uroki.

Natomiast w czwartki pojawiaç si´ b´dà posty z cyklu „Ar-
chiwum WIELOpozytywne”, w którym znajdà si´ interesu-
jàce wycinki z archiwalnych wydaƒ „Gazety Wieliszewskiej”.

Zapraszamy serdecznie do obserwowania profilu „WieluÊ
Wieliszewski” na Facebooku. nn SC
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WWttoorrkkii  zz WWiieelluussiieemm
ii AArrcchhiiwwuumm  WWIIEELLOOppoozzyyttyywwnnee

SSkk∏∏aaddnniikkii
nnaa cciiaassttoo::
2 szkl. màki
3/4 szkl. cukru
1 szkl. mleka
3/4 szkl. oleju
rzepakowego
2 jajka
1 ły˝eczka proszku
do pieczenia
1/2 ły˝eczki sody
rabarbar

SSkk∏∏aaddnniikkii
nnaa kkrruusszzoonnkk´́::
3/4 szkl. màki
3 ły˝ki  cukru
trzcinowego
50g masła

WWyykkoonnaanniiee
1. Suche składniki wsypujemy do miski, wbijamy 2 jajka,

dodajemy olej i mleko. 
2. Mieszamy energicznie widelcem, tylko do połàczenia

wszystkich składników. 
3. Wlewamy ciasto do szklanej formy lub blaszki,

wczeÊniej wysmarowanej masłem. Dodajemy umyty
i pokrojony rabarbar. 

4. Z màki, masła i cukru trzcinowego robimy kruszonk´
i posypujemy nià ciasto.

3. Pieczemy ok. 40 minut w piekarniku nagrzanym 
do 200 stopni C.

Ciasto mo˝na piec z ró˝nymi owocami sezonowymi lub
mro˝onymi.
Masa na ciasto Êwietnie nadaje si´ równie˝ do wypieku
babeczek w kokilkach, nale˝y tylko skróciç czas pieczenia
do ok.22min. 
˚ycz´ smacznego.

nn Marta Bałunda, Stowarzyszenie Nasz Krubin

Ciasto piknikowe
Rozpoczà∏ si´ czas
ciep∏ych i s∏onecznych
weekendów. Choç
pandemia nie sprzyja
spotkaniom towarzyskim,
licznym spotkaniom
grillowym, to jednak
w zaciszu domowego
ogrodu lub na leÊnej
polanie, ∏àce mo˝emy
w gronie najbli˝szych
mi∏o sp´dzaç czas.
Piknik, grill…bez ciasta
si´ nie obejdzie… 
Polecam wszystkim
szybki i bardzo ∏atwy
przepis na pyszne ciasto
z rabarbarem.

KKoorrtt  tteenniissoowwyy  ww  ŁŁaajjsskkaacchh
ddoosstt´́ppnnyy  ddllaa  uu˝̋yyttkkoowwnniikkóóww
Amatorzy tenisa ziemnego mogà wracaç do
treningów. Zach´camy do zapisów telefonicznych.

Od 5 maja w ramach rozluêniania obostrzeƒ epidemicznych
otwarty zosta∏ dost´p do kortu tenisowego znajdujàcego si´
na terenie Gminnego Centrum Kultury w ¸ajskach.
Z obiektu mo˝na korzystaç od poniedzia∏ku do piàtku
w godz. 9.00–15.30 po wczeÊniejszym kontakcie telefonicz-
nym (tel. 22 782 20 02, 539 304 536). Na terenie oÊrodka obo-
wiàzuje zasada dystansu spo∏ecznego, zas∏anianie twarzy (po-
za boiskiem) oraz Êcis∏e przestrzeganie regu∏ higieny. Szat-
nie i pomieszczenia sanitarne sà niedost´pne. Zalecane jest
natomiast korzystanie z w∏asnego sprz´tu treningowego.

nn SC
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SSàà  ttaakkiiee  mmiieejjssccaa,,  ww kkttóórryycchh  cchhcc´́  ssii´́  bbyyçç
SSàà  ttaakkiiee  mmoommeennttyy,,  kkttóórree  wwaarrttoo
zzaacchhoowwyywwaaçç  
SSàà  ttaakkiiee  wwyyddaarrzzeenniiaa,,  kkttóórree  ttrrzzeebbaa
uuppaammii´́ttnniiaaçç  
JJeesstt  ttaakkii  bbiieegg,,  kkttóórryy  nnaa dd∏∏uuggoo  zzoossttaajjee
ww ppaammii´́ccii..  OOrrggaanniizzaattoorrzzyy  UUllttrraammaarraattoonnuu
PPoowwssttaaƒƒccaa 11994444  mmaajjàà  nnaaddzziieejj´́,,  ˝̋ee  ww ttyymm
rrookkuu  bbiieeggaacczzee  bb´́ddàà  ˝̋yyllii  wwyyddaarrzzeenniieemm,,
aa nniiee  ppaammii´́cciiàà  ppoopprrzzeeddnniicchh  eeddyyccjjii..

Do biegu zosta∏y jeszcze nieca∏e 3 miesiàce i na t´ chwil´ przy-
gotowania i zapisy trwajà. „Liczymy na to, ˝e bieg si´ odb´-
dzie w mniejszej lub wi´kszej formie.” – zapewniajà organi-
zatorzy, którzy jednoczeÊnie zdajà sobie spraw´, ˝e wszystko

zale˝y od sytuacji zwiàzanej z koronawirusem. Patrzà opty-
mistycznie w przysz∏oÊç i szukajà rozwiàzaƒ, aby spotkaç si´
2 sierpnia z biegaczami w celu upami´tnienia tych, którzy wal-
czyli w Powstaniu Warszawskim.

Ultramaraton Powstaƒca 1944, to wielkie wydarzenie
w Gminie Wieliszew, anga˝ujàce prawie ca∏à spo∏ecznoÊç.
„…staramy si´ piel´gnowaç tradycj´ i uczyç m∏ode pokolenia
historii Polski, ale równie˝ tej naszej lokalnej. Organizujemy
spotkania z kombatantami, odwiedzamy zabytkowe miejsca,
powstaje równie˝ wiele inicjatyw lokalnych. Drugim niezmier-
nie wa˝nym atutem naszej Gminy jest wielkie zaanga˝owa-
nie mieszkaƒców w aktywne uprawianie sportu. StworzyliÊmy
wiele wydarzeƒ, które powoli stajà si´ naszà wizytówkà.
A Ultramaraton Powstaƒca jest w∏aÊnie po∏àczeniem tego
wszystkiego, co jest niezmiernie wa˝ne w ˝yciu mieszkaƒców
Gminy Wieliszew. Pot´˝na dawka wiedzy historycznej, du˝e-
go wspólnego wysi∏ku i integracji. Chcemy si´ dzieliç tym, co

najlepsze w naszej gminie, dlatego cieszy nas, ˝e tak wiele
osób bierze goÊcinnie udzia∏ w naszych imprezach, przez co
mamy mo˝liwoÊç promowania naszej Gminy w wyjàtkowy spo-
sób.” – twierdzà organizatorzy.

Poczàtek biegu jest bardzo uroczysty i sk∏aniajàcy do za-
dumy. Zawsze przed startem Êpiewany jest Hymn Polski, pod-
czas którego na maszt wciàgana jest flaga paƒstwowa. Minu-
tà ciszy upami´tniamy walk´ Powstaƒców. Po starcie pierw-
sze dwa kilometry nie sà rywalizacjà, a honorowym biegiem
z flagami w asyÊcie rowerzystów z lokalnej dru˝yny sporto-
wej Wieliszew Heron Team.

Zawodnicy solo lub w sztafetach majà do pokonania 63 ki-
lometry po ∏àkach, polach, lasach, usytuowanych na szlaku „ku-
riera powstaƒczego” i zaliczajà kolejne punkty kontrolne
i punkty zmian, zwiàzane z historycznym szlakiem Polski Wal-
czàcej. Na ka˝dym z nich uczestnicy zbierajà pieczàtki.

Punkty kontrolne i zmian obs∏ugiwane sà przez ˝o∏nierzy

z 32.Wieliszewskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Po-
wietrznej im. gen. dyw. Gustawa Konstantego Orlicz-Dresze-
ra z Olszewnicy Starej.

Bieg organizowany ju˝ po raz szósty jest coraz popularniej-
szy na terenie ca∏ej Polski, o czym Êwiadczà uczestnicy, któ-
rzy przyje˝d˝ajà z ró˝nych cz´Êci kraju, a nawet z zagranicy.
Chwalà sobie organizacj´, punkty ˝ywieniowe, gdzie w menu
samo dobro dla biegaczy: banany, arbuzy, domowe szarlotki,
serniczki i s∏ynne marchewkowe z Krubina. Do tego cukierecz-
ki, babeczki, zimna cola i domowe izotoniki, które mieszkaƒ-
cy sami z siebie wystawiajà w niedzielny poranek.

–To jest bardzo motywujàce i niezmiernie cieszy, kiedy wy-
m´czony upa∏em i wysi∏kiem cz∏owiek biegnie, a ktoÊ nagle
krzyczy „dawaj, dawaj, jesteÊ bohaterem” i podaje ci wod´
z cytrynà pod sam nos. – wspomina Robert, uczestnik zesz∏o-
rocznej edycji.

Wiele osób bierze udzia∏ w Ultramaratonie, bo to ju˝ si´ sta-
∏o tradycjà i obowiàzkowym punktem w kalendarzu biegowym.
– Niewa˝ne czy jestem przygotowana czy te˝ nie, zawsze si´
zapisuj´, potem cierpi´, mówi´, ˝e w nast´pnym roku jedy-
nie sztafeta, a i tak wiem, ˝e to tylko zm´czone gadanie, bo
znowu zapisz´ si´ na ca∏oÊç. – mówi Ania.

Wielu biegaczy stawia sobie za cel przebiegni´cie ca∏ej tra-
sy solo.

Wielu z nich najpierw bada teren, bioràc udzia∏ sztafecie,
która mo˝e liczyç od 2 do 7 osób. Dru˝yna dzieli mi´dzy sie-

bie odcinki na ca∏ej trasie, a potem wspólnie wszyscy Êwi´-
tujà na mecie. Zazwyczaj mijajàc tych, którzy biegnàc solo,
stawiajà sobie za cel przebiegni´cie ca∏ej trasy równie˝ w ta-
kiej formie. I wracajà, stajà na starcie, by po 63 km dobiec
ze ∏zami w oczach do mety.

Ultramaraton Powstaƒca 1944 to wielkie Êwi´to. „Atmos-
fera jest cudowna, najbardziej podobajà mi si´ punkty zra-
szania zawodników. Basen z wodà ustawiony przez stra˝aków,
miski z przygotowanymi gàbkami do ch∏odzenia cia∏a, czy te˝
mieszkaƒcy stojàcy na trasie z ogródkowymi szlaufami. No i te
baseny z zimnà wodà na mecie. „Regeneracja i och∏odzenie
wersja delux” – wspomina jeden z uczestników. I zazwyczaj
tak si´ staje.

W tym roku ambasadorkà Ultramaratonu Powstaƒca zosta-
∏a Patrycja Bereznowska, która jest najbardziej utytu∏owanà
polskà biegaczkà ultra. W zesz∏ym roku pokona∏a morderczy
ultramaraton Badwater, gdzie zaj´∏a pierwsze miejsce wÊród
kobiet i drugie miejsce OPEN, pokonujàc wszystkich m´˝czyzn
na trasie poza Japoƒczykiem Yoshihiko Ishikawà.

Mieszkanka Wieliszewa ma na koncie równie˝ m.in. mistrzo-
stwo Êwiata (Belfast 2017) i mistrzostwo Europy (Timiso-
ara 2018) w biegu 24-godzinnym.Wygra∏a tak˝e w 2017 r. Spar-
tathlon (246 km ze Sparty do Aten, bijàc rekord trasy, nale-
˝y do niej równie˝ rekord Êwiata w biegu 48-godzinnym
(401 km). W Ultramaratonie Powstaƒca równie˝ wygrywa.

nn  AS

PATRYCJA BEREZNOWSKA
Start w Wieliszewie zawsze wzbudza u mnie niesamowite emocje. Historycz-
ny wàtek Ultramaratonu i 63 km nawiàzujàce do 63 dni Powstania Warszaw-
skiego, zmusza mnie do przemyÊleƒ o martyrologii i poÊwi´ceniu ̋ ycia za wol-
noÊç narodu, cz´sto bardzo młodych ludzi. To wywołuje wzruszenie pod-
czas ka˝dego z pokonywanych kilometrów. Kolejny aspekt to niesamowite
zaanga˝owanie organizatorów, wolontariuszy i lokalnej ludnoÊci. Dzi´ki te-
mu atmosfera biegu jest wyjàtkowa i ka˝dy biegacz mo˝e poczuç si´ wy-
jàtkowo zaopiekowany. Trasa wiedzie pi´knymi terenami naszej gminy,
a uczestnictwo pozwala w ekspresowym tempie poznaç cudowne miejsca.
Warto uczestniczyç w tym wyjàtkowym biegu ultra. 63 km to dystans mo˝-
liwy do pokonania niemal przez ka˝dego, daje szans´ poznaç uroki startów
ultra w komfortowych warunkach! Polecam!

ooppiinniiaa  AAmmbbaassaaddoorrkkii  BBiieegguu

Jest taki bieg…



WWyyddaarrzzeenniiaa  ii aakkttyywwnnooÊÊccii  ww rraammaacchh
tteeggoorroocczznneejj  eeddyyccjjii  TTyyggooddnniiaa  BBiibblliiootteekk
((88––1155  mmaajjaa))  pprrzzeebbiieeggaa∏∏yy  ww ccaa∏∏yymm  kkrraajjuu
ppoodd hhaass∏∏eemm  „„ZZaassmmaakkuujj  ww bbiibblliiootteeccee””
gg∏∏óówwnniiee  ww ffoorrmmuullee  oonn--lliinnee..  TTeenn  ssppoossóóbb
pprroommooccjjii  cczzyytteellnniiccttwwaa  ii zzaacchh´́ccaanniiaa
ddoo kkoorrzzyyssttaanniiaa  zz ooffeerrttyy  bbiibblliiootteekk
rreeaalliizzoowwaannyy  bbyy∏∏  ttaakk˝̋ee  pprrzzeezz  OOÊÊrrooddeekk
KKuullttuurryy  ww WWiieelliisszzeewwiiee  ii ddzziiaa∏∏aajjààccee  ww jjeeggoo
rraammaacchh  ppllaaccóówwkkii  bbiibblliiootteecczznnee  –– pprrzzeezz
ccaa∏∏yy  ttyyddzziieeƒƒ  ssmmaakkoowwaalliiÊÊmmyy  kkssiiàà˝̋kkii
nnaa kkuullttuurraallnnyymm  ffuunnppaaggee’’uu OOÊÊrrooddkkaa  oorraazz
bbiibblliiootteekk  ppuubblliicczznnyycchh  ww SSkkrrzzeesszzeewwiiee
ii WWiieelliisszzeewwiiee  nnaa ppoorrttaalluu  FFaacceebbooookk..

W ramach akcji zaprosiliÊmy
równie˝ do podzielenia si´ naj-
starszymi ksià˝kowymi okazami
w posiadaniu mieszkaƒców
Gminy Wieliszew – najstarszym
tytu∏em okaza∏a si´ byç „Bibli-
ja Âwi´ta to jest Wszystko Pi-
smo Âwi´te Starego i Nowego
Testamentu” w j´zyku polskim
wydana w roku 1889 r. w Lipsku
drukiem Pöschela i Treptego.
– Ksià˝ka jest od 4 pokoleƒ
w mojej rodzinie. Pierwszà w∏a-
Êcicielkà by∏a moja babcia Zo-
fia Lorentz ur. 1886 (jej podpis widaç na karcie, dosta∏a jà
od swoich rodziców na Konfirmacj´ – odpowiednik I Komu-
nii Âwi´tej w koÊcio∏ach ewangelickich). Ksià˝ka w´drowa-
∏a z nià z SupraÊla, przez ̧ ódê, Zgierz do Warszawy. Nast´p-
nym w∏aÊcicielem by∏ mój Tata, potem ja, a teraz moi sy-
nowie. I tak ksià˝ka zamieszka∏a w Sikorach, w Gminie
Wieliszew” – przywo∏a∏a histori´ obecnoÊci w swojej rodzi-
nie wyjàtkowego egzemplarza pani Anna Zarycka.

Zwieƒczeniem akcji by∏a wyjàtkowa edycja VI Gminne-
go Konkursu Wiedzy o Ksià˝ce, przeprowadzona w formie
quizu on-line (relacja w numerze).

W ramach poleceƒ ksià˝kowych u∏o˝yliÊmy dla Paƒstwa
ksià˝kowe menu na ka˝dy dzieƒ Tygodnia Bibliotek, pole-

cajàc ksià˝ki na Êniadanie, obiad i kolacj´, a tak˝e dodat-
ki w postaci podwieczorków, deserów, dok∏adek, a nawet noc-
nego podjadania. Nie zabrak∏o menu dzieci´cego i wegeta-
riaƒskiego. Zach´caliÊmy równie˝ do si´gania po audiobo-
oki, konfrontujàc s∏uchowiska z popularnymi ekranizacjami
telewizyjnymi i filmowymi. Najm∏odsi mogli skorzystaç z po-

lecanych audiodobranocek. Wiele z tych smako∏yków czy-
telnicy znajdà na pó∏kach bibliotek w Janówku Pierwszym,
Micha∏owie-Reginowie, Skrzeszewie i Wieliszewie. Poleca-
my! nn OKW

Oto najsmaczniejsze z nich:
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Rozsmakowany Tydzieƒ Bibliotek 2020

KSIÑ˚KA NA WIDELCU, NIE TYLKO DO KOTLETA:

11..  TTrryyllooggiiaa  ww´́ggiieerrsskkaa  
KKrrzzyysszzttooffaa  VVaarrggii::  
„„GGuullaasszz  zz ttuurruullaa””
WWyydd.. CCzzaarrnnee 22000088,,  
„„CCzzaarrddaasszz  zz MMaannggaalliiàà””  
WWyydd..  CCzzaarrnnee 22001144,,  
„„LLaannggoosszz  ww jjuurrcciiee””
WWyydd.. CCzzaarrnnee 22001166..
Pozycje obowiàzkowe dla
wszystkich Polaków kochajàcych
W´grów, choç w∏aÊciwie nie
bardzo wiedzàcych dlaczego. Nie
próbujemy nawet wskazaç, która
z potraw smakuje najlepiej
– wszystkie trzy znajdujà odbicie
w duszach naszych bratanków
z po∏udnia. 

22..  „„CCaaffee  MMuusseeuumm””  
RRoobbeerrttaa
MMaakk∏∏oowwiicczzaa  
((wwyydd..
CCzzaarrnnee 22001100))
Ksià˝kowa uczta
w towarzystwie wyjàtkowego
smakosza i erudyty. Smakowitego
i wysmakowanego „Café
Museum” Roberta Mak∏owicza
mo˝emy równie˝ wys∏uchaç we
fragmentach na kanale
prowadzonym przez autora
w serwisie youtube.

33..  ¸̧uukkaasszz  MMooddeellsskkii  
„„DDrrooggaa  pprrzzeezz
mmààkk´́””  
((wwyydd..  ZZnnaakk 22001199))
Co jada szatan
u Bu∏hakowa? Jak
gotuje Julian Barnes? Czy
przy politycznych dysputach lepiej
sprawdza si´ piwo smichovskie
Jaroslava Hasvka, a mo˝e
czerwone wino Rolanda
Barthes’a? Upodobania kulinarne
tajnych agentów, zarówno u Iana
Fleminga, jak i Umberto Eco,
mogà zadziwiç. Za to postacie
Hrabala ho∏dujà raczej
tradycyjnym przysmakom. Ernest
Hemingway i Francis Scott
Fitzgerald dzielà si´ pulardà
z truflami, Charles Dickens je
ostrygi od ulicznego sprzedawcy,
a Miguel de Cervantes i Jan
Potocki podziwiajà kastylijskie
duszone mi´so z warzywami.
Po 7 latach prowadzenia kultowej
„Drogi przez màk´” ¸ukasz

Modelski wybra∏ 50 najbardziej
literackich spoÊród
przeprowadzonych rozmów,
nadajàc nowy sens poj´ciu
„literatura dla kucharek”.
Na koƒcu ka˝dej z nich znaleêç
mo˝na przepis na najwa˝niejsze
z omawianych daƒ

44..  WWiittoolldd  SSzzaabb∏∏oowwsskkii  
„„JJaakk  nnaakkaarrmmiiçç
ddyykkttaattoorraa””  
((wwyydd..  WW..AA..BB.. 22001199))
Przez cztery lata
Witold Szab∏owski
przejecha∏ 4 kontynenty,
odwiedzi∏ 6 paƒstw i rozmawia∏
z kucharzami gotujàcymi
dla 5 dyktatorów: od zapomnianej
przez wszystkich wioski
na kenijskiej sawannie, przez ruiny
staro˝ytnego Babilonu w Iraku,
po d˝ungl´ w Kambod˝y, gdzie
skryli si´ ostatni z Czerwonych
Khmerów. Niektórzy z bohaterów
ksià˝ki wcià˝ nie otrzàsn´li si´
z traumy, jakà by∏a praca dla
kogoÊ, kto w ka˝dej chwili móg∏
ich zabiç. Inni wiernie s∏u˝yli
re˝imom i do dziÊ nie chcà
zdradzaç wielu ich tajemnic.

33..  KKaarreenn  BBlliixxeenn  
„„UUcczzttaa  BBaabbeettttee
ii iinnnnee  ooppoowwiieeÊÊccii
oo pprrzzeezznnaacczzeenniiuu””  
((WWyydd..  RReebbiiss 22000022))
Zbiór pi´ciu
przepe∏nionych mistycyzmem
opowiadaƒ by∏ ostatnià ksià˝kà
Karen Blixen wydanà za jej ˝ycia.
Zdaniem krytyków autorka
„Po˝egnania z Afrykà” osiàgn´∏a
w nich szczyt literackiego
wyrafinowania i wra˝liwoÊci.
Najbardziej znana z tego zbioru
jest Uczta Babette przemawiajàcy
do zmys∏ów traktat o kulinarnej
sztuce, której nieod∏àcznà cz´Êcià
jest arts de la table – umiej´tnoÊç
nakrywania i podawania do sto∏u.
Na jej podstawie Gabriel Axel
nakr´ci∏ film, który w 1988 roku
zdoby∏ Oscara dla najlepszego
filmu zagranicznego. 

44..  LLaauurraa  EEssqquuiivveell  
„„PPrrzzeeppiióórrkkii
ww pp∏∏aattkkaacchh  rróó˝̋yy””
((WWyydd.. ZZnnaakk 22001133))
W porze
obiadowej mo˝na
si´ tak˝e rozsmakowaç
w literaturze zwanej
kobiecà. Doskona∏ym przyk∏adem

jest powieÊç meksykaƒskiej
autorki Laury Esquivel z 1989
roku „Przepiórki w p∏atkach
ró˝y”, zekranizowana
w roku 1992 przez Alfonsa Arau.
„I do ∏o˝a, i do sto∏a jeden tylko
raz si´ wo∏a” – tymi s∏owami
zaczyna si´ pe∏na erotyzmu
historia trudnej mi∏oÊci g∏ównej
bohaterki Tity i jej ukochanego
– Pedra. Mi∏oÊci, która w wyniku
konserwatywnych praktyk rodziny
Tity musia∏a czekaç na spe∏nienie
ponad dwadzieÊcia lat.
W umiejscowionej
w poczàtkach XX w. powieÊci
autorka przeplata zr´cznie
rzeczywistoÊç z magià,
urozmaicajàc je wierzeniami
indiaƒskimi. Ca∏oÊç u∏o˝ona jest
w 12 rozdzia∏ach, a ka˝dy z nich
to kolejny miesiàc w roku
i odpowiadajàcy mu przepis.

55..  JJoohhaannnneess  MMaarriioo
SSiimmmmeell  
„„NNiiee  zzaawwsszzee  mmuussii
bbyyçç  kkaawwiioorr””  
((WWyydd..  KKAAWW 11999911))
Napisana
z polotem i pe∏na
napi´cia znakomita powieÊç
rozrywkowa, o której Bertrand
Russel powiedzia∏: „Tego nie
móg∏ napisaç Niemiec.
Za dowcipne.” Najbardziej znana
powieÊç autora i Êwiatowy
bestseller z 1960 r. (ponad 20
mln sprzedanych egzemplarzy)
opisujàcy histori´ agenta mimo
woli, Thomasa Lievena,
cenionego bankiera londyƒskiego.
Los rzuca go w wir walki
mi´dzynarodowych siatek
wywiadowczych, które
z w∏aÊciwym sobie urokiem,
zuchwa∏oÊcià i sprytem wodzi
za nos. 
Bohater jest tak˝e smakoszem
i znakomitym kucharzem, stàd
powieÊç zawiera swoistà
wykwintnà ksià˝k´ kucharskà.
PS. Niektórzy trzymajà t´ pozycj´
w biblioteczce kuchennej!

66..  TToomm  HHiilllleennbbrraanndd  
„„DDiiaabbeellsskkii  oowwoocc””  
ii „„CCzzeerrwwoonnee  zz∏∏oottoo””  
((WWyydd.. SSmmaakk  SS∏∏oowwaa 22001166,, 22001177))

Xavier Kieffer, niegdyÊ mistrz
kuchni pracujàcy w wyÊmienitych
restauracjach, wyrzek∏ si´ haute
cuisine i prowadzi
w Luksemburgu, w Dolnym
MieÊcie, malutkà restauracj´,
gdzie serwuje swoim goÊciom
potrawk´ z zajàca, zup´
luksemburskà i paszteciki
podlewane rieslingiem. Jednak
pewnego dnia w jego lokalu
umiera znany paryski krytyk
kulinarny – i nagle na Kieffera
pada podejrzenie o pope∏nienie
morderstwa. 

77..  SSeerriiaa  „„DDoollccee  VViittaa””  
WWyyddaawwnniiccttwwaa  CCzzaarrnnee
Dla zwolenników idei Slow Food
i Slow Life, dla piewców
prowincji, tradycji i autentyzmu
nie tylko w Êwiecie gastronomii,
dla mi∏oÊników tego co lokalne
i dla obywateli Êwiata, wreszcie
dla mi∏oÊników l˝ejszej literatury,
ale przez to nie mniej
wartoÊciowej:
•• GGeeoorrggeeaannnnee

BBrreennnnaann  „„ÂÂwwiinniiaa
ww PPrroowwaannssjjii..  DDoobbrree
jjeeddzzeenniiee  ii pprroossttee
pprrzzyyjjeemmnnooÊÊccii
ww ppoo∏∏uuddnniioowweejj  FFrraannccjjii””  ((22001100))

•• HHaaddrriieenn  RRaabboouuiinn
„„DDzziieennnniikk  HHaaddrriieennaa
ii RRuummiiaannkkii..
11330000 kkmm  pprrzzeezz
FFrraannccjj´́””  ((22001100))

•• KKrriissttiinn  KKiimmbbaallll
„„BBrruuddnnaa  rroobboottaa..
ZZaappiisskkii  oo ˝̋yycciiuu
nnaa wwssii,,  jjeeddzzeenniiuu
ii mmii∏∏ooÊÊccii””  ((22001122))

•• DDiiaannaa  AAbbuu--JJaabbeerr
„„JJ´́zzyykk  bbaakkllaawwyy..
WWssppoommnniieenniiaa””
((22001122))

•• TTrraacceeyy  LLaawwssoonn
„„WW mmiiaasstteecczzkkuu
dd∏∏uuggoowwiieecczznnooÊÊccii..
RRookk  pprrzzyy ww∏∏oosskkiimm
ssttoollee””  ((22001122))

•• MMaaddhhuurr  JJaaffffrreeyy
„„WWÊÊrróódd  mmaannggoowwyycchh
ddrrzzeeww..
WWssppoommnniieenniiaa
zz ddzziieecciiƒƒssttwwaa
ww IInnddiiaacchh””  ((22001133))

•• SSiimmoonneettttaa  AAggnneelllloo
HHoorrnnbbyy  „„KKrrooppllaa
oolliiwwyy..  MMoojjee
ssyyccyylliijjsskkiiee  wwaakkaaccjjee””
((22001144))

RRooaalldd  DDaahhll  „„CChhaarrlliiee
ii ffaabbrryykkaa  cczzeekkoollaaddyy””
((WWyydd.. ZZnnaakk 22001177  // 22002200))
Najbardziej smakowita
(a na pewno najs∏odsza)
ksià˝ka na Êwiecie, dwie
pami´tne ekranizacje,
abstrakcyjny humor
i nieskoƒczone pok∏ady
fantazji. To wszystko móg∏
wymyÊliç tylko nie lada
ekscentryk, jakim w istocie by∏
Roald Dahl. Autor uwielbiany tak
przez dzieci jak i doros∏ych,
wypracowa∏ niepodrabialnà
estetyk´, b∏yskotliwie ∏àczàc
wàtki fantasy z odrobinà grozy,

nierzadko makabry
i czarnego humoru. By∏
pisarzem, poetà,
publicystà, scenarzystà
(m.in. serialu „Alfred
Hitchcock przedstawia”
oraz 5 zekranizowanej
cz´Êci przygód Jamesa
Bonda – „˚yje si´ tylko

dwa razy”), a w czasie II wojny
Êwiatowej pilotem myÊliwca
i pierwszym, który przeniós∏
na karty ksià˝ki inspirowane
lotniczà legendà „Gremliny”.
Ksià˝ki Dahla sprzeda∏y si´
w ponad 250 milionach
egzemplarzy na ca∏ym Êwiecie!

KSIÑ˚KA NA DESER:

FFaannnniiee  FFllaagggg  
„„SSmmaa˝̋oonnee  zziieelloonnee  ppoommiiddoorryy””

((WWyydd..  OOttwwaarrttee 22001155))

JJooaannnnee  HHaarrrriiss  
„„CCzzeekkoollaaddaa””  

((WWyydd..  PPrróósszzyyƒƒsskkii  ii SS--kkaa 22002200))
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„W ciemnych ruinach g∏os si´ odzywa… smutny, przeciàg∏y, j´-
kom podobny. Âpiewem tej nuty nikt nie nazywa – to p∏acz ˝a-
∏obny. Ptak co tak rzewne wydaje tony, co takim smutkiem ser-
ce przenika, co przez natur´ zosta∏ skrzywdzony – to los pusz-
czyka. Skrzywdzony kszta∏tem i barwà pierza puszczyk ma serce
pe∏ne czu∏oÊci. J´kiem wspó∏czucia ból swój uÊmierza – to ptak
litoÊci”.Ten jak˝e malowniczy opis sowy – puszczyka – wyszed∏
spod pióra XIX-wiecznego pisarza i poety Adolfa Mostowskie-
go. Niestety, w owych czasach taka opinia na temat sów stano-
wi∏a wyjàtek, a nie regu∏´. Tajemnicze i niezrozumiane ptaki
przez wieki by∏y bezlitoÊnie t´pione przez cz∏owieka.

Sowy to ptaki sprzecznoÊci. Otacza je szczególna aura, a do te-
go posiadajà nadzwyczajne zmys∏y i umiej´tnoÊci.W∏adajà mro-
kiem, którego my, ludzie, do dziÊ si´ l´kamy. Boimy si´ ich, ale
te˝ podziwiamy ich dyskretnà elegancj´. Sowa bywa∏a trakto-
wana jako symbol màdroÊci (przecie˝ ju˝ staro˝ytni uczynili jà
towarzyszkà Ateny, bogini wiedzy), ale równie˝ jako wys∏annik
si∏ mroku. Pohukiwania i hipnotyzujàcy wzrok sów niejednego
przyprawiajà o dreszcze… Ale z drugiej strony, sowy zaskaku-
jà urodà i arystokratycznym dostojeƒstwem. Od ogromnego pu-
chacza (o rozpi´toÊci skrzyde∏ si´gajàcej 2 metrów!), po maleƒ-
kà sóweczk´, niewiele wi´kszà od wróbla – sowy mienià si´ be-
˝ami, bràzami i szaroÊcià w tysiàcach odmian i odcieni.
Rysowane czernià i bielami. Oprószone plamkami, paskami, kre-
skami. Pi´kne i fascynujàce.

Sowy to ptaki drapie˝ne, przystosowane do polowania nocà
i o zmroku (z pewnymi wyjàtkami, albowiem istniejà tak˝e sowy
dzienne).Taka strategia jest podwójnie korzystna – w nocy Êpi naj-
wi´ksza konkurencja, czyli dzienne ptaki drapie˝ne, jak równie˝
w nocy najaktywniejsze sà gryzonie, czyli g∏ówny pokarm sów.Aby
móc polowaç w ciemnoÊci, sowy wyspecjalizowa∏y swój s∏uch
i wzrok. Na pierwszy rzut oka widaç u sowy du˝à „twarz”, tzw. szla-
r´, która wzmacnia dzia∏anie uszu. Dzi´ki temu sowa potrafi pre-
cyzyjnie zlokalizowaç ofiar´ w mroku, nawet pod grubà warstwà
Êniegu! Sowie upierzenie jest g´ste i mi´kkie, a cz´Êç piór pokry-
ta jest aksamitnym puszkiem. Dzi´ki temu sowa leci absolutnie
bezszelestnie. Spotkamy je praktycznie na ca∏ym Êwiecie, z wy-
jàtkiem Antarktydy. Preferujà lasy, ale mieszkajà tak˝e w arktycz-
nej tundrze (puchacz Ênie˝ny), tajdze (sowa jarz´bata), na sawan-
nie (sóweczka sawannowa), pustyni (sóweczka kaktusowa), w la-
sach tropikalnych, na mokrad∏ach... Niektóre, jak pójdêka,
p∏omykówka, syczek, ch´tnie zamieszkujà blisko ludzi.

Koniecznie trzeba podkreÊliç, jak bardzo sowy pomagajà nam,
ludziom. Ich pokarm to przede wszystkim gryzonie, w tym szczu-
ry oraz du˝e owady. Para p∏omykówek w ciàgu roku potrafi upo-
lowaç nawet 700 ró˝nego rodzaju myszy. I chocia˝ sowy sà tak
popularne w tzw. popkulturze (zw∏aszcza w formie ró˝nych ga-
d˝etów), to w rzeczywistoÊci sà to obecnie ptaki bardzo rzad-
kie, cz´sto na skraju wygini´cia. Po prostu nie ma dla nich miej-
sca w Êwiecie przetworzonym przez ludzi. Polska to prawdopo-
dobnie pierwszy kraj, w którym urzàdzono sowie Êwi´to
– „Noc Sów”. Stowarzyszenie Ptaki Polskie i Stowarzyszenie
Ochrony Sów od 2013 roku organizujà wyk∏ady, prezentacje, po-
kazy filmów i, przede wszystkim, wycieczki do lasu. W 2019 ro-
ku w wydarzeniu wzi´∏o udzia∏ 8 tysi´cy osób w ca∏ym kraju.
Jednym z organizatorów sowiego Êwi´ta jest Jacek Karczewski,
który niedawno opublikowa∏ wspania∏à ksià˝k´ pod tym samym
tytu∏em – „Noc Sów”. Jest to ksià˝ka absolutnie wyjàtkowa.
Kompletna kolekcja polskich sów, fascynujàcych faktów oraz
sowich legend z ca∏ego Êwiata. Wyró˝nia jà pasja autora i czu-
∏oÊç, z którà opowiada nam o ptakach i Êwiecie przyrody.

Na zakoƒczenie chcia∏bym przytoczyç s∏owa Krzysztofa Jurcza-
ka ze Stowarzyszenia Ptaki Polskie: „Sowy to ptaki pi´kne, cie-
kawe i rzadkie. W ciàgu wieków wyrzàdziliÊmy im wiele krzyw-
dy i myÊl´, ˝e nadszed∏ czas, aby to im zrekompensowaç. A poma-
gaç mo˝emy na wiele sposobów, poczàwszy od ochrony ich siedlisk
– starych lasów i tradycyjnego krajobrazu rolniczego poprzez wie-
szanie budek l´gowych. Sowy to temat niewyczerpany, wdzi´cz-
ny i bardzo ciekawy. Sà bardzo ujmujàce i w naszym spo∏eczeƒ-
stwie jest coraz wi´cej „sowoholików”, osób zakochanych w so-
wach. Chodzà oni nocami po lesie, poznajà i chronià sowy.
Aktywnie i mi∏o sp´dzajà czas. Wycieczka nocà do lasu wyzwala
mnóstwo pozytywnych emocji.Ale uwaga – mo˝e uzale˝niç!”.A za-
tem, kto odwa˝y si´ wybraç do lasu us∏yszeç sow´? nn  Piotr K.
Jacek Karczewski, „Noc sów. OpowieÊci z lasu”, Wyd. Poznaƒskie, Poznaƒ 2020

EExxLLiibbrriiss

GGddyy  ssoowwaa  wwoołłaa,,  
nnoocc  ssłłuucchhaa

NA PRZEJEDZENIE:

MMaarrttaa  SSaappaa∏∏aa  
„„NNaa mmaarrnnee””,,  

WWyydd..  CCzzaarrnnee 22001199

SStteeffaannoo  LLiibbeerrttii  
„„WW∏∏aaddccyy  jjeeddzzeenniiaa..  JJaakk
pprrzzeemmyyss∏∏  ssppoo˝̋yywwcczzyy
nniisszzcczzyy
ppllaanneett´́””,,  
WWyydd..
AAggoorraa
22001199

SSzzyymmoonn  HHoo∏∏oowwnniiaa  
„„BBoosskkiiee  zzwwiieerrzz´́ttaa””,,  

WWyydd..  ZZnnaakk 22001188

MMaarrttiinn  CCaappaarrooss  
„„GG∏∏óódd””,,  WWyydd..

LLiitteerraacckkiiee 22001166

EErriicc  SScchhlloosssseerr  
„„KKrraaiinnaa  FFaasstt  FFooooddóóww””,,

WWyydd..  MMuuzzaa 22000055

PPoojjaawwii∏∏aa  ssii´́  mmoo˝̋lliiwwooÊÊçç  pprrzzyywwrróócceenniiaa
cczz´́ÊÊccii  ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊccii  kkuullttuurraallnneejj
pprroowwaaddzzoonneejj  ww bbuuddyynnkkuu  GGmmiinnnneeggoo
CCeennttrruumm  KKuullttuurryy  ww ¸̧aajjsskkaacchh,,  jjeeddnnaakk
jjeeggoo  ppoonnoowwnnee  ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiee
ii oottwwaarrcciiee  ddllaa  uu˝̋yyttkkoowwnniikkóóww  oobboossttrrzzoonnee
jjeesstt  ssppee∏∏nniieenniieemm  rryyggoorryyssttyycczznnyycchh
wwyymmooggóóww  ssaanniittaarrnnyycchh..  ZZggooddnniiee
zz zzaalleecceenniiaammii  MMKKiiDDNN  kkoonncceennttrruujjeemmyy
aakkttyywwnnooÊÊçç  kkuullttuurraallnnàà  nnaa ddzziiaa∏∏aanniiaacchh
oonn--lliinnee,,  rroozzppoocczzyynnaajjààcc  jjeeddnnoocczzeeÊÊnniiee
pprroocceedduurr´́  pprrzzyyssttoossoowwyywwaanniiaa  bbuuddyynnkkuu
ddoo uu˝̋yyttkkoowwaanniiaa  ww nnoowwyycchh  rreeaalliiaacchh..
PPrroossiimmyy  oo ÊÊlleeddzzeenniiee  ssttrroonnyy
wwwwww..ookk..wwiieelliisszzeeww..ppll
ii ffaannppaaggee--uu nnaa ppoorrttaalluu  FFaacceebbooookk!!

„„PPrroommyykkii””  wwcciiàà˝̋  cczzeekkaajjàà
JednoczeÊnie z przykroÊcià informujemy wszystkich cz∏on-
ków Zespo∏u Taƒca Ludowego „Promyki”, ˝e pomimo do-
puszczenia mo˝liwoÊci prowadzenia zaj´ç ruchowych
przez grupy artystyczne wznowienie prób tanecznych ze-
spo∏u stoi w sprzecznoÊci z obowiàzujàcymi wymogami
(obowiàzek zachowania odleg∏oÊci 2 m pomi´dzy uczest-
nikami zaj´ç), wyklucza bowiem prac´ w parach i reali-
zowanie uk∏adów tanecznych. Z niecierpliwoÊcià czekamy
na modyfikacj´ przepisów lub zniesienie obostrzeƒ!

IInnwweessttyyccjjaa  ww GGCCKK  ww ŁŁaajjsskkaacchh
Przypominamy tak˝e o przygotowaniach do inwestycji
przebudowy pomieszczeƒ Gminnego Centrum Kultury
w ¸ajskach wraz z zakupem niezb´dnego wyposa˝enia

opiewajàcej na kwot´ 164 tys. z∏, na którà uda∏o si´ pozy-
skaç 120 tys. z∏ dofinansowania z programu „Infrastruk-
tura Domów Kultury” Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. Umowa na realizacj´ zadania pomi´dzy Dyrek-
torem OÊrodka Kultury w Wieliszewie Dariuszem
Skrzydlewskim a Dyrektorem Narodowego Centrum Kul-
tury dr. hab. Rafa∏em WiÊniewskim zosta∏a zawarta 15 ma-
ja. Prace budowlane, obejmujàce adaptacj´ obecnie nie-
wykorzystywanej kawiarenki na cele biurowe, ruszà jesz-
cze w czerwcu. Miejsce dotychczasowego biura zajmie
pracownia muzyczna, w której znajdà miejsce sekcje pia-
nina/fortepianu, perkusji, gitary, zaj´cia wokalne, chór, ze-
spó∏ muzyczny. Dotacja Ministerstwa obejmuje zakup wy-
posa˝enia – zarówno sprz´tu biurowego, jak i elementów
nag∏oÊnienia, instrumentów muzycznych i akcesoriów. Roz-
pocz´cie prac remontowych skutkowaç b´dzie czasowym
zamkni´ciem budynku GCK. nn OKW

Jedzenie to nie tylko przyjemnoÊç, ale i wielowymiarowy problem ludzkoÊci. Po tygodniu ob˝arstwa polecamy coÊ na odtrutk´. Literatura nie
tylko dla wegetarian, nie tylko dla wierzàcych i nie tylko dla tych na ideologicznej diecie. Ku refleksji, bo ksià˝ki to nie tylko przyjemnoÊç
czytania, ale równie˝ zg∏´bianie wiedzy o Êwiecie i nas samych.

Dofinansowano ze Êrodków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzàcych z Funduszu
Promocji Kultury

Kultura w przygotowaniu

W przeprowadzonym w formule on-line „VI Gminnym Konkursie
Wiedzy o Ksià˝ce”, do którego zaprosiliÊmy w piàtek 15 maja
na zakoƒczenie Tygodnia Bibliotek, wzi´∏o udzia∏ blisko
dwudziestu internautów podzielonych na trzy kategorie wiekowe. 
Przypomnijmy, ˝e uczestnicy tegorocznej edycji zmierzy-
li si´ z pytaniami jedno i wielokrotnego wyboru oraz py-
taniami otwartymi obejmujàcymi wiedz´ z takich pozycji
ksià˝kowych jak „Pami´tnik Czarnego Noska” (Janina Po-
raziƒska), „Tajemniczy opiekun” (Jean Webster) i „Zabiç
drozda” (Harper Lee).

LLaauurreeaattaammii  zzoossttaallii::
• w kat. I zdobywajàc maksymalnà liczb´ 21 punktów: 

Borys Osman, ¸ucja Mikulska, Krystyna Jusiƒska

• w kat. II Cezary Ja-
godziƒski (29 punk-
tów)
• w kat. III nie wy∏oniono laureatów
Wszystkim uczestnikom dzi´kujemy
za udzia∏ w tej wyjàtkowej edycji
– na wasze adresy e-mail wyÊlemy dy-
plomy, laureaci otrzymajà nagrody
rzeczowe.

nn OKW

VVII  GGmmiinnnnyy  KKoonnkkuurrss  WWiieeddzzyy  oo  KKssiiàà˝̋ccee  
––  qquuiizz  oonn--lliinnee
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Akcja #WynieÊ Êmiecia
LLaassyy  ddaajjàà  nnaamm  ggrrzzyybbyy,,  jjaaggooddyy,,  cczzyyssttee
ppoowwiieettrrzzee,,  aa ccoo  nniieekkttóórrzzyy  zz nnaass  ddaajjàà
llaassoomm  lluubb  nnaattuurrzzee??  SSuurróówwccee  wwttóórrnnee..
PPoommyyÊÊllmmyy  oo ttyymm  nnaasstt´́ppnnyymm  rraazzeemm,,
cchhccààcc  wwyyrrzzuucciiçç  ccooÊÊ,,  ccoo  wwcczzeeÊÊnniieejj
mmiieelliiÊÊmmyy  ww sswwooiimm  pplleeccaakkuu  –– ttoo  aappeell
jjeeddnneeggoo  zz mmiieesszzkkaaƒƒccóóww,,  kkttóórryy  ww∏∏ààcczzyy∏∏
ssii´́  ww aakkccjj´́  ##WWyynniieeÊÊ  ÊÊmmiieecciiaa,,
zzoorrggaanniizzoowwaannàà  pprrzzeezz  GGmmiinn´́  WWiieelliisszzeeww..  

Butelki – te szklane i plastikowe, opakowania po jedzeniu,
r´kawiczki, maseczki, papierki to tylko cz´Êç asortymen-
tu, który ludzie zostawiajà po wszelkich plenerowych eska-
padach.

Cz´Êç osób zadaje sobie pytanie: skoro wnios∏eÊ t´ bu-
telk´ do lasu, opró˝ni∏eÊ jà podczas spaceru, to dlaczego
nie zabierzesz jej ze sobà, skoro jest l˝ejsza? Dlaczego nie
wyrzucisz jej tam, gdzie jej miejsce, czyli do kosza na Êmie-
ci? 

Na terenie gminy mieszka wiele osób, które majà coraz
wi´kszà eko-ÊwiadomoÊç i na rodzinne spacery po lesie czy

∏àkach zabierajà worki na Êmieci, by sprzàtaç po innych.
Wracajà potem ob∏adowani odpadami, które ktoÊ pozo-

stawi∏ nie tam, gdzie powinien.
Gmina Wieliszew postanowi∏a doceniç te oddolne inicja-

tywy i podczas majowego weekendu zorganizowa∏a akcj´
#WynieÊ Êmiecia. Mi´dzy 1 a 3 maja mieszkaƒcy mogli sko-
rzystaç z worków, które by∏y dost´pne u so∏tysów i wybie-
rajàc si´ na spacer zebraç przy okazji, to co ktoÊ inny po-
rzuci∏.

Akcja spotka∏a si´ z du˝ym zainteresowaniem mieszkaƒ-
ców, którzy mimo ponownego zamkni´cia lasów ruszyli
na wa∏y, place, drogi gminne, by wziàç udzia∏ w akcji i pro-
mowaç proekologiczne postawy. Gmina zorganizowa∏a kil-
ka punktów odbioru worków, do których mo˝na by∏o je
przynieÊç. SpoÊród osób bioràcych udzia∏ w zabawie wy-
brano trzy, które otrzyma∏y pnàce ró˝e ufundowane przez
lokalnà firm´ Ars Garden-Centrum Dekoracji Wn´trz
z Wieliszewa. Oby wi´cej takiej postawy wÊród mieszkaƒ-
ców! Mo˝e ci co wyrzucajà, nauczà si´, ˝e tereny zielone
nie sà odpowiednim miejscem na sk∏adowanie Êmieci, bo
w koƒcu nam wszystkim lepiej si´ b´dzie funkcjonowa∏o
w czystej gminie.

nn AS

KKoossiiçç  cczzyy  nniiee  kkoossiiçç  
––  oottoo  jjeesstt  ppyyttaanniiee??

Wystarczy ustawiç pojemniki pod rynny, kiedy pada deszcz,
a te nape∏nià si´ wodà, którà mo˝na ponownie wykorzy-
staç choçby do podlewania ogródków.

Niektóre gminy na terenie kraju uruchomi∏y ju˝ seri´
programów, które dajà swoim mieszkaƒcom dotacj´
na budow´ przy swoich gospodarstwach specjalnych urzà-
dzeƒ gromadzàcych deszczówk´.

Gmina Wieliszew równie˝ b´dzie si´ stara∏a pomóc
mieszkaƒcom oszcz´dzaç wod´ i na kolejnej sesji Rady
Gminy miejscowi radni zajmà si´ tematem ma∏ej reten-
cji.

nn  AS

Prawie ka˝dy z nas przyzwyczai∏ si´ do widoku
wykoszonego od linijki trawnika, który zachwyca
swojà g∏adkoÊcià niczym boisko na Wembley lub
pole golfowe. Przyzwyczajenia ci´˝ko zmieniç
w przeciwieƒstwie do klimatu, który z roku
na rok staje si´ coraz cieplejszy. 

Jako spo∏eczeƒstwo powinniÊmy reagowaç i zmieniaç swo-
je nawyki, by zapobiegaç katastrofalnym skutkom suszy, któ-
ra w tym roku równie˝ da nam si´ we znaki.

PPoo ccoo  kkoossii  ssii´́  ttrraaww´́??  
G∏ównie ze wzgl´dów estetycznych, gdy˝ soczyÊcie zielony,
jednorodny kawa∏ek zieleni wzbudza spokój, bo na pewno
nie gnieêdzi si´ tam ̋ adne robactwo.W wi´kszych czy mniej-
szych miejscowoÊciach traw´ kosi si´ ze wzgl´dów bezpie-
czeƒstwa.Wysoka trawa w okolicy skrzy˝owania czy przejÊç
dla pieszych mocno ogranicza widocznoÊç.Tam gdzie jest to
konieczne, jak najbardziej jest to wskazane. Czy jednak
w obecnej sytuacji klimatycznej musimy byç a˝ tak estetycz-
ni, by szczyciç si´ g∏adkim trawnikiem? 

Wiele miast w Polsce zamiast kosiç traw´, pozwala jej ro-
snàç, oczywiÊcie w miejscach, które nie zagra˝ajà bezpieczeƒ-
stwu. Zachowanie d∏u˝szej trawy pomaga zachowaç wi´cej
wilgoci i opóênia procesy erozji, a skoszony krótko trawnik
to ods∏oni´cie gleby, która szybciej wysycha.

Wysokie trawy to doskona∏e schronienie dla wielu gatun-
ków owadów. Coraz popularniejszym trendem proekologicz-
nym w miastach, w parkach czy wzd∏u˝ ulic i chodników jest
koszenie letnie. Przez ca∏à wiosn´ trawy maja szans´ zakwit-
nàç, a wÊród nich mo˝na ujrzeç kolorowe kwiaty polne, któ-
re cieszà oko mieszkaƒców.

Ekolodzy przypominajà, ˝e idea g∏adkich zielonych po∏a-
ci zosta∏a zapoczàtkowana w ch∏odnej i wilgotnej Anglii, wi´c
nie ma co mocno wiàzaç si´ z nià, bo u nas jest inny klimat
i nawyki równie˝ powinny byç inne.

Cz´ste koszenie trawników generuje wysoki poziom ha-
∏asu i produkuje spaliny, które krà˝à w powietrzu.Warto mieç
to na uwadze, wychodzàc co tydzieƒ na spacer z kosiarkà.

nn AS

IZABELA STASIORCZYK
Kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej
W zwiàzku z małà iloÊcià opadów zasadnym jest
w celu zatrzymania wody pozostawienie natural-
nych łàk w miejscach, gdzie jest wi´ksza wilgotnoÊç.
Majàc na uwadze stan terenów zielonych oraz za-
powiadane przez synoptyków susze, na terenach
i wzdłu˝ dróg gminnych wstrzymano koszenie traw.
Ich obecny stan i wysokoÊç nie ogranicza widocz-
noÊci na drogach. Sytuacj´ b´dziemy na bie˝àco monitorowaç.

ooppiinniiaa

ZZ  nniieebbaa  CCii  ssppaaddnniiee

Zbieranie deszczówki sta∏o si´ nowym trendem wÊród proekologicznych zachowaƒ. Brak opadów
deszczu, ciep∏e zimy i idàca za nimi susza sprawiajà, ˝e z roku na rok pog∏´biajà si´ niedobory wód
gruntowych. Sposobem na to jest w∏aÊnie ponowne wykorzystywanie wody, która spada z nieba. 



gazetawwiieelliisszzeewwsskkaa nn 28 maja 2020 KULTURA /  EDUKACJA 13

„„PPiioosseennkkaa  jjeesstt  ddoobbrraa  nnaa wwsszzyyssttkkoo””
FFeessttiiwwaall  PPiioosseennkkii  oonn--lliinnee

110000..  rroocczznniiccaa  uurrooddzziinn  ÊÊww.. JJaannaa  PPaawwłłaa  IIII
„PoÊród niesnasek Pan Bóg uderza 
W ogromny dzwon, 
Dla s∏owiaƒskiego oto papie˝a 
Otworzy∏ tron.” Juliusz S∏owacki

DziÊ jesteÊmy przepe∏nieni radoÊcià wielkiego Êwi´ta
wszystkich Polaków – 100. rocznicà urodzin Êw. Jana Paw-
∏a II. Wspominamy jego osob´, nauczanie i ˝ycie pe∏ne wia-
ry, nadziei i mi∏oÊci.To w∏aÊnie on powiedzia∏: „Cz∏owiek jest
wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie
przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli si´ z innymi”.

Dla uczniów Szko∏y Podstawowej nr 2 im. Jana Paw-
∏a II w Wieliszewie Patron to wielki autorytet. Jego osoba
s∏u˝y nam za wzór, który wcià˝ pozostaje niedoÊcig∏ym ide-
a∏em. Chcemy dzisiaj uczciç jego pami´ç i przypomnieç, ˝e
Karol Wojty∏a nie tylko by∏ wielkim Papie˝em, ale te˝ naj-
lepszym wychowawcà, przyjacielem m∏odzie˝y, a przede
wszystkim Cz∏owiekiem.

Ojciec Âwi´ty by∏ wielkà osobowoÊcià. Kszta∏towa∏ nasze
charaktery. Wp∏ywa∏ na losy tego Êwiata, b´dàc jednocze-
Ênie tak blisko drugiego cz∏owieka. By∏ bezpoÊredni! Mia∏
ogromne poczucie humoru. Pokazywa∏ swoje ludzkie s∏abo-
Êci. By∏ przyjacielem potrzebujàcych i ubogich, zawsze bli-
sko ludzkich problemów!

Uczniowie naszej szko∏y wykonali prezentacje, portrety
i laurki dla Patrona. W tym trudnym dla wszystkich czasie
pami´tali! Zach´camy do chwili refleksji i zapoznania si´
z pracami dzieci i m∏odzie˝y.Tak o nich mówi∏ Ojciec Âwi´-
ty: „Dzieci sà nadziejà, która rozkwita wcià˝ na nowo. Pro-
jektem, który nieustannie si´ urzeczywistnia. Przysz∏oÊcià,
która pozostaje zawsze otwarta.” nn Małgorzata Ostrowska

PPRRZZEEDD  NNAAMMII  WW  SSIIEECCII
29.05.2020 r., godz. 17–19

ÂÂWWII¢¢TTOO  GGMMIINNYY  WWIIEELLIISSZZEEWW 22002200  OONN--LLIINNEE
WW WW WW .. FF AA CC EE BB OO OO KK .. CC OO MM // GG MM II NN AA
WW II EE LL II SS ZZ EE WW //

w ka˝dy piàtek
KK UU LL TT UU RR AA LL NN EE   PP II ÑÑ TT KK II
NN AA FF AA CC EE BB OO OO KK .. CC OO MM // OO KK WW II EE LL II SS ZZ EE WW

29.05.2020 r.

„„GGMMIINNAA  WWIIEELLIISSZZEEWW  BBEEZZ  TTAAJJEEMMNNIICC””
–– QQUUIIZZ  OONN--LLIINNEE

01.06.2020 r.
WW WW WW .. FF AA CC EE BB OO OO KK .. CC OO MM // PP OO WW II AA TT
OO WW AA .. II NN SS TT YY TT UU CC JJ AA .. KK UU LL TT UU RR YY

PPOOWWIIAATTOOWWYY  DDZZIIEE¡¡  DDZZIIEECCKKAA  OONN--LLIINNEE  
(wydarzenia organizowane wspólnie z Powiatowà Instytucjà
Kultury w Legionowie)

05.06.2020 r.
VV II II OO GG ÓÓ LL NN OO PP OO LL SS KK II   KK OO NN KK UU RR SS
PP II AA NN II SS TT YY CC ZZ NN YY   

„„ZZAACCZZAARROOWWAANNYY  FFOORRTTEEPPIIAANN 22002200””
po raz pierwszy w formule ON-LINE!
Zgłoszenia do 4 czerwca, szczegółowe informacje znajdziecie
w regulaminie dost´pnym na stronie www.ok.wieliszew.pl
(zakładka Konkursy).
Organizujàc tegorocznà edycj´ w formule on-line, wychodzimy
naprzeciw potrzebie rywalizacji konkursowej młodych pianistów
w warunkach trwajàcej epidemii. 
Konkurs zostanie przeprowadzony w 4 kat. wiekowych:
• I kat. do 9 roku ˝ycia • II kat. 10-13 lat • III kat. 14-17 lat
• IV kat. osoby powy˝ej 18. roku ˝ycia

05.06.2020 r.
KK OO NN KK UU RR SS   PP LL AA SS TT YY CC ZZ NN YY

„„WWIIEELLIISSZZEEWWSSKKII  LLAANNDDSSZZAAFFTT””
Nie dane nam było nacieszyç si´ w pełni tegorocznà wiosnà, wielu
z nas z ut´sknieniem spoglàdało w kierunku lasów i terenów
zielonych, których na terenie Gminy Wieliszew nie brakuje. Z tym
wi´kszym zapałem ruszyliÊmy na łono przyrody, kiedy tylko
pojawiła si´ taka mo˝liwoÊç. Proponujemy przenieÊç Wasze
estetyczne odczucia zwiàzane z tà chwilà na papier, płótno, inny
noÊnik i wziàç udział w Konkursie Plastycznym pt. „Wieliszewski
landszaft”. Na prace, do których dołàczamy równie˝ fotografi´
przeniesionego „na płótno” widoku (nie musi byç Waszego
autorstwa i nie podlega ocenie), czekamy do 5 czerwca! 
Szczegóły w regulaminie!

Co drugi dzieƒ

KKRREEAATTYYWWNNIIEE  WW  DDOOMMUU  ZZ  OOKKWW
Co drugi dzieƒ na facebook.com/okwieliszew i kanale
„OK Wieliszew” na youtube.pl
• Plastyczne inspiracje z Joannà Szymaƒskà-Wajer)
• Taƒcowanie na ekranie – daj si´ roztaƒczyç z Karinà Warnel 
• Taniec ludowy z Kamilem Rzàcà – instruktorem ZTL „Promyki”

IINNDDYYWWIIDDUUAALLNNEE  ZZAAJJ¢¢CCIIAA  OONN--LLIINNEE::
• gitara i wokal z Mikołajem Zwoliƒskim,
• pianino/fortepian z Katarzynà Ignaciuk,
• perkusja i perkusjonalia z Piotrem Ciemieniewskim
(zainteresowanych zaj´ciami on-line prosimy o kontakt 
pod nr tel. 22 782 20 02, kom. 539 304 536)

Og∏oszony w kwietniu konkurs cieszy∏ si´ du˝ym
zainteresowaniem wokalistów z ca∏ego kraju
– do 20 maja wp∏yn´∏o 35 zg∏oszeƒ (!) z wielu
zakàtków kraju: Bieliny (woj. Êwi´tokrzyskie),
Bielska-Bia∏ej, Bisztynka (woj. warmiƒsko-
-mazurskie), Bi∏goraja, Czernikowa
(woj. kujawsko-pomorskie), Kozienic, ¸ap, Nowej
Woli pod Piasecznem, Poznania, Radzymina,
Rybnika, Sanoka, Sosnowca, Szczecina,
Tarnobrzega, Warszawy, Wiàzowny, a tak˝e
miejscowoÊci powiatów nowodworskiego
i legionowskiego, w tym i z Gminy Wieliszew.

Przes∏uchanie materia∏u by∏o nie lada wyzwaniem dla ju-
ry pod przewodnictwem instruktora Miko∏aja Zwoliƒskie-
go. W zwiàzku z mnogoÊcià i zró˝nicowaniem materia∏u,
a tak˝e du˝à rozpi´toÊcià warsztatowà uczestników, zde-
cydowaliÊmy o przyznaniu nagród i wyró˝nieƒ dodatko-
wych. Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

OOttoo  llaauurreeaaccii::
kat. I
1. Barbara Strzàda∏a (9 lat), Bielsko-Bia∏a – „Pluszowe

niedêwiadki” J. Prawdzic-Szczawiƒska
2. Hanna Ma∏olepsza (8 lat), Bisztynek – „Ma∏e” Roman

Romaƒczuk
3. Kacper Drewnik (9 lat), Jab∏onna – „Rytm i melodia”

Jacek Cygan
Nagroda Specjalna: Józef Kierzkiewicz (7 lat), Wieliszew

– „Kwarantanna w Wieliszewie” kompozycja w∏asna.

kat. II
1. Aleksandra Juchniewicz (12 lat), Szczecin – „Spacer

w deszczu” Ewa Krysian
2. Lena Sikora (12 lat), Szczecin – „Marzyciele na etacie”

Ewa Krysian
3. Patrycja Lelewska (13 lat), Nowa Wola – „When the par-

ty’s over” Billie Eilish

3. Ma∏gorzata Odrzywolska (11 lat), Nowy Dwór Maz.
– „Melodia” s∏. Nicole Kulesza, muz. Robert Wiórkiewicz

Wyró˝nienie: Marcelina Obara (10 lat),Tarnobrzeg – „Ha-
lo, halo, halo” Andrzej Tylczyƒski

kat. III
1. Milena ̊ o∏nierzak (14 lat), Janówek Pierwszy – „D∏oƒ”

Marek Dutkiewicz
2. Amelia Kaczmarczyk (13 lat), Wiàzowna – „Je˝eli mi-

∏oÊç jest…” Agnieszka Osiecka
3. Oliwia Rusin (14 lat), Jab∏onna – „O mnie si´ nie martw”

Katarzyna Sobczyk

kat. IV
1. Anna Konopka (16 lat),Warszawa – „Ma∏e t´sknoty” Kry-

styna Proƒko
1. Zuzanna Lenkiewicz (21 lat), Radzymin – „Dotyku Mo-

tyl” Beata Przybytek
2. Karolina Kram-Chojnacka (21 lat), Poznaƒ – „Jak na lot-

ni” Andrzej Sobczak, Waldemar Âwiergiel
3. Jakub Nizio (18 lat), Bi∏goraj – „Niech ˝yje bal” Sewe-

ryn Krajewski
Nagroda Specjalna: Iwona i Kamil Kopczyƒscy (36 lat), Le-

gionowo – „WolnoÊç w Tobie jest” kompozycja w∏asna 
Nagrania laureatów zostanà zaprezentowane w ramach

Âwi´ta Gminy Wieliszew ON-LINE w dniu 29.06.2020 r.
nn OKW

Autorskiej piosence „Kwarantanna w Wieliszewie” (Êpiewa 7-letni Józef
Kierzkiewicz z Wieliszewa z udziałem rodziny i przyjaciół) oraz towarzyszàcemu
jej teledyskowi wró˝ymy karier´ w sieci, zwłaszcza wÊród mieszkaƒców naszej
gminy! (klip opublikujemy na funpage-u OKW)
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ååwwiicczz  rraazzeemm  zz  nnaammii!!
WYCISKANIE NA TRICEPS PÓ¸LE˚ÑC
1. Rozpocznij w pozycji siedzàcej z ugi´tymi kolanami i pi´tami mocno
przyciÊni´tymi do podło˝a. 
2. Trzymajàc dłonie płasko na podło˝u z palcami, skierowanymi

w stron´ ciała, wypchnij si´ ramionami, by unieÊç ciało z podło˝a.
Przytrzymaj pozycj´ i wróç do pozycji wyjÊciowej.

DESKA Z OPARCIEM NA JEDNEJ NODZE 
1. Połó˝ si´ na boku i podeprzyj łokciem. 
2. UnieÊ biodra tak, aby nie dotykały one podło˝a oraz aby ciało

tworzyło lini´ prostà.
3. Zachowujàc stabilnoÊç tułowia, podnieÊ nog´ znajdujàcà si´

na górze bez zginania kolana. Utrzymaj t´ pozycj´ kilka sekund
i powróç do pozycji wyjÊciowej.

WYKROK Z KRZY˚OWANIEM NÓG
1. Staƒ prosto. To b´dzie twoja pozycja wyjÊciowa.
2. Zrób lewà nogà krok do przodu w prawà stron´, 

uginajàc kolano pod kàtem 90 stopni. 
3. Wróç do pozycji wyjÊciowej. 
Powtórz na drugà nog´.

Wiosna ju˝ w pełni i za chwil´ po niej zacznie si´ upragnione lato. Dla wielu ten
okres to czas wzmo˝onej aktywnoÊci fizycznej. Panowie próbujà jak najszybciej
zgubiç „brzuszek”, panie natomiast uj´drniç poÊladki i pozbyç si´ zb´dnych
kilogramów. Nie zapominajmy jednak, ˝e aby osiàgnàç swój cel, musimy byç
systematyczni. O nasze ciało powinniÊmy dbaç cały rok, a nie tylko tu˝
przed sezonem. Wystarczy poÊwi´ciç codziennie 15–20 minut na kilka çwiczeƒ,
które regularnie prezentujemy na naszych łamach i przy zachowaniu systematyki
na pewno zobaczycie efekty Waszej pracy. Do dzieła!

Sport na start
MMoo˝̋nnaa  wwrreesszzcciiee  kkoorrzzyyssttaaçç
zz iinnffrraassttrruukkttuurryy  ssppoorrttoowweejj!!  
OOdd 1188  mmaajjaa  oobboowwiiààzzuujjàà  zzwwii´́kksszzoonnee
lliimmiittyy  oossóóbb..  ZZeewwnn´́ttrrzznnee  bbooiisskkaa
oottwwaarrttoo  ddllaa  uu˝̋yyttkkoowwnniikkóóww 44  mmaajjaa..
DDzzii´́kkii  tteemmuu  ppiieerrwwsszzee  ttrreenniinnggii  mmooggllii
ooddbbyyçç  mm..iinn..  ssppoorrttoowwccyy  zz WWiieelliisszzeewwaa,,
¸̧aajjsskk,,  KKrruubbiinnaa  cczzyy  SSkkrrzzeesszzeewwaa..
PPoocczzààttkkoowwoo  oobboowwiiààzzyywwaa∏∏yy  bbaarrddzzoo
rreessttrryykkccyyjjnnee  lliimmiittyy  oossóóbb  
((66  zzaawwooddnniikkóóww  ii 11  ttrreenneerr)),,  
aallee  ii ttaakk  ssaammaa  mmoo˝̋lliiwwooÊÊçç  iicchh
wwzznnoowwiieenniiaa  ddaa∏∏aa  wwsszzyyssttkkiimm  dduu˝̋oo
rraaddooÊÊccii..

„St´skniliÊmy si´ za pi∏karzami. Oni te˝ bardzo to prze-
˝yli.Trening w domu jest fajny, ale jednak to nie to sa-
mo co z dru˝ynà.” – opowiada Damian Piekut, trener KS
„Dàb” Wieliszew.

Od 18 maja otwarto równie˝ obiekty w budynkach tj.
sale i hale sportowe. Liczb´ u˝ytkowników obecnych pod-
czas treningu uzale˝niono od powierzchni boiska (od 12
do nawet 32 uczestników oraz od 1 do maksymalnie 6 tre-
nerów w zale˝noÊci od parametrów obiektu). Szczegó∏owy

wykaz limitów osób w obiektach sportowych mo˝na zna-
leêç na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktu-
alne-zasady-i-ograniczenia

Wszystkie treningi odbywajà si´ z zachowaniem zasad
re˝imu sanitarnego. W obiektach zamkni´tych nie mo˝na
korzystaç z szatni ani pomieszczeƒ sanitarnych (poza WC).
Po ka˝dych zaj´ciach nale˝y przeprowadziç dezynfekcj´
urzàdzeƒ. „Dzieci przychodzà punktualnie w maseczkach
i razem z trenerem udajà si´ na dezynfekcj´ ràk, a póê-
niej – ju˝ bez maseczek – wchodzà na boisko.Treningi opie-
rajà si´ na grach bezdotykowych, zgodnie z zaleceniami”
– t∏umaczy Patryk Buczny, trener AKS „Mewa” Krubin.

Swoje spotkania ju˝ niebawem rozpocznà równie˝
cz∏onkowie grupy trenujàcej Aikido. Od czerwca zostanie
im udost´pniona sala do korektywy w Hali Sportowej
w Wieliszewie. Trwajà równie˝ ustalenia zwiàzanie z roz-
pocz´ciem zaj´ç grupy baletowej.

„Mamy nadziej´, ˝e wszystko szybko wróci do normy.
– dodaje Damian Piekut z KS „Dàb” Wieliszew – Ju˝ pla-
nujemy nabór do nowej grupy treningowej roczni-
ka 2014/15. B´dziemy prowadziç te˝ nabory uzupe∏niajà-
ce do grup 2010, 2011/12, 2013/14.”

Cieszymy si´, ˝e sportowcy z Gminy Wieliszew sà tak zde-
terminowani, by trenowaç i ˝yczymy im Êwietnej formy po-
mimo tych przejÊciowych trudnoÊci.

nn SC 

AKS „Mewa” Krubin KS „Dàb” Wieliszew
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WWzznnoowwiieenniiee  ddzziiaałłaallnnooÊÊccii
sszzkkóółł  ii  pprrzzeeddsszzkkoollii
Od 11 maja przedszkola i oddzia∏y przedszkolne
w szko∏ach na terenie Gminy Wieliszew zosta∏y
ponownie uruchomione, zapewniajàc zaj´cia
opiekuƒcze dzieciom.

Mimo wczeÊniejszych deklaracji ze strony rodziców i opie-
kunów o potrzebie organizacji zaj´ç opiekuƒczych dla ok. 50
dzieci, ostatecznie do wszystkich placówek oÊwiatowych zg∏o-
si∏o si´ w pierwszym dniu 21 przedszkolaków.To nieca∏e 3 %
z maksymalnej puli miejsc wychowania przedszkolnego
w placówkach prowadzonych przez nasz samorzàd.

Liczba dzieci w grupach zosta∏a ograniczona do niezb´d-
nego minimum, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdro-
wia i GIS oraz z uwzgl´dnieniem zasobów kadrowych danej
placówki. Przyprowadzane dzieci muszà byç zdrowe, a wÊród
ich najbli˝szych nikt nie przebywa na kwarantannie lub
w izolacji.

Przypominamy, ˝e je˝eli pomimo otwarcia placówki, ro-
dzice nie zdecydujà si´ na pos∏anie do niej dziecka z powo-
du stanu epidemii, dodatkowy zasi∏ek opiekuƒczy b´dzie im
nadal przys∏ugiwa∏.

Z uwagi na trudnoÊci organizacyjne, jakie ponosi w tej
chwili samorzàd Gminy Wieliszew w celu zapewnienia bez-
piecznych zaj´ç opiekuƒczych, uprzejmie prosimy rodziców,
aby wszelkie zmiany decyzji co do odwo∏ania obecnoÊci dziec-
ka w przedszkolu by∏y niezw∏oczne zg∏aszane do dyrekcji da-
nej placówki oÊwiatowej. nn JB

OÊwiata bogatsza
MMiimmoo  ookkrreessuu  ppaannddeemmiiii  CCeennttrruumm  UUss∏∏uugg
WWssppóóllnnyycchh  ssttaarraa  ssii´́  nnaa bbiiee˝̋ààccoo  ÊÊlleeddzziiçç
pprrooggrraammyy  eeuurrooppeejjsskkiiee  ii rrzzààddoowwee,,  bbyy
sszzuukkaaçç  zzeewwnn´́ttrrzznnyycchh  êêrróóddee∏∏
ffiinnaannssoowwaanniiaa  zzaaddaaƒƒ  zzwwiiààzzaannyycchh
zz ffuunnkkccjjoonnoowwaanniieemm  ooÊÊwwiiaattyy..

SSzzkkoollnnee  bbiibblliiootteekkii  uuzzuuppeełłnniiàà  kkssii´́ggoozzbbiioorryy
Pod koniec kwietnia br. zespó∏ powo∏any przez Mazowiec-
kiego Kuratora OÊwiaty do oceny wniosków o udzielenie
wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 pro-
gramu wieloletniego „Narodowego Program Rozwoju Czy-
telnictwa” dokona∏ oceny wniosków organów prowadzàcych
o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu.
WÊród 81 organów prowadzàcych, które otrzymajà wspar-
cie w 2020 r. znalaz∏a si´ Gmina Wieliszew. Programem zo-
stanà obj´te 3 szko∏y: Szko∏a Podstawowa im. S. Moniusz-
ki w ¸ajskach, Szko∏a Podstawowa im. B. Soko∏a w Olszew-
nicy Starej oraz Szko∏a Podstawowa nr 2 im. Jana
Paw∏a II w Wieliszewie. Kwota dotacji to 26 480 z∏. „Na-
rodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym
przez Rad´ Ministrów programem wieloletnim, na la-
ta 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce
poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych
i pedagogicznych jako lokalnych oÊrodków ˝ycia spo∏ecz-
nego, stanowiàcych centrum dost´pu do kultury i wiedzy.
Cel ten jest realizowany przez finansowe wsparcie moder-
nizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych
w mniejszych miejscowoÊciach oraz bie˝àce uzupe∏nianie
zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowoÊci wy-
dawnicze. Gmina Wieliszew uzyska∏a dofinansowanie w ra-
mach Priorytetu 3 – Rozwijanie zainteresowaƒ uczniów po-
przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wÊród
dzieci i m∏odzie˝y, w tym zakup nowoÊci wydawniczych.
Pozyskane Êrodki zostanà przeznaczone na zakup nowo-
Êci wydawniczych, w tym lektur do bibliotek szkolnych.

Pozosta∏e 4 gminne szko∏y uzyska∏y w ramach tego progra-
mu wsparcie kwotà 40 000 z∏ w 2019 r.

PPrraaccoowwnniiaa  kkoommppuutteerroowwaa  ww SSPP  nnrr 11  ww WWiieelliisszzeewwiiee
W marcu br. z∏o˝yliÊmy wniosek do Urz´du Marsza∏kow-
skiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowa-
nia Szkolnych Pracowni Przedmiotowych” na stworzenie
ekopracowni (pracowni matematyczno – przyrodniczej)
w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. KoÊciuszki w Wielisze-
wie. 7 kwietnia 2020 r. Zarzàd Województwa Mazowieckie-
go podjà∏ decyzj´ o odstàpieniu od programu i realizacji
rozszerzonego zadania w formule projektu pozakonkurso-
wego pod nazwà „Mazowiecki projekt przygotowania szkó∏,
nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. Celem no-
wego projektu jest przygotowanie szkó∏, nauczycieli oraz
uczniów do nauki zdalnej poprzez zakup niezb´dnego
sprz´tu, oprogramowania i przeprowadzenie szkoleƒ.
W zakresie projektu realizowane b´dà zakupy i dzia∏ania
powiàzane z przygotowaniem szkó∏, nauczycieli oraz
uczniów do nauczania zdalnego. Laptopy i tablety mogà
byç wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli do zaj´ç
lekcyjnych w formie zdalnej (on-line). Sprz´t zakupiony
w ramach wyposa˝enia pracowni b´dzie wyposa˝ony w pa-
kiet oprogramowania do wspomagania nauki danego
przedmiotu pozwalajàcego na wykorzystanie Technologii
Informacyjno – Komunikacyjnej na zaj´ciach lekcyjnych
równie˝ prowadzonych w formie zdalnej. Gmina Wieliszew
znalaz∏a si´ na liÊcie beneficjentów programu. Nie znamy
szczegó∏ów dotyczàcych uzyskanego wsparcia. Nasz wcze-
Êniejszy wniosek na ekopracowni´ opiewa∏ na kwo-
t´ 52 500 z∏. Czy zostanie zachowana kwota wsparcia, do-
wiemy si´ niebawem, gdy˝ czekamy na podpisanie umo-
wy. Co wa˝ne, samorzàd gminny nie musi mieç ˝adnego
wk∏adu w∏asnego. Wszystkie koszty to fundusze europej-
skie i wojewódzkie.

nn JB

ZZmmiieenniioonnee  zzaassaaddyy  ddyy˝̋uurruu  wwaakkaaccyyjjnneeggoo
Szanowni Paƒstwo, z uwagi
na sytuacj´ epidemiologicznà w tym
roku rezygnujemy z tzw. dy˝urów
wakacyjnych dla wszystkich dzieci
w przedszkolach i oddzia∏ach
przedszkolnych w szko∏ach
podstawowych prowadzonych przez
Gmin´ Wieliszew.

Poszczególne przedszkola i szko∏y prowadzà-
ce oddzia∏y wychowania przedszkolnego b´-
dà pracowa∏y przez jeden miesiàc wakacji
i nie b´dà zapisywa∏y dzieci z innych przed-
szkoli, by maksymalnie ograniczyç mo˝li-
woÊç przenoszenia wirusa i zapewniç wycho-
wankom oraz pracownikom bezpieczne wa-
runki pobytu.

Zgodnie z rozporzàdzeniem ministra edu-
kacji okres przerwy w funkcjonowaniu pla-
cówki dyrektorzy uzgodnià z radami rodzi-
ców. Przerwa jest niezb´dna, by nauczycie-
le oraz pracownicy administracji i obs∏ugi
mogli skorzystaç z urlopów wypoczynko-
wych, a gmina mog∏a wykonaç niezb´dne re-
monty.

JeÊli sytuacja epidemiologiczna w kraju
ulegnie zmianie, mo˝liwa jest modyfikacja
dy˝urów. Zapisów dokonujà Paƒstwo w pla-
cówce dziecka, zgodnie z procedurami przy-
j´tymi przez szko∏´/przedszkole w zwiàzku
z ich funkcjonowaniem w dobie pandemii
i ograniczeniami wynikajàcymi z wytycz-
nych GIS, MZ i MEN. Liczymy na zrozumie-
nie sytuacji, w jakiej wszyscy si´ znajduje-
my. nn CUW

Lp Termin Nazwa przedszkola Adres Telefon
dy˝uru

1 lipiec Przedszkole Wieliszew, 22 782 38 18
Samorzàdowe Nr 2 ul. 600 lecia 32

w Wieliszewie

2 lipiec Szkoła Podstawowa Skrzeszew, 22 782 30 95
im. K. Makuszyƒskiego ul. Szkolna 10

w Skrzeszewie

3 sierpieƒ Przedszkole Wieliszew, 22 782 24 36
Samorzàdowe Nr 1 ul. Modliƒska 1

w Wieliszewie

4 sierpieƒ Przedszkole Łajski, 22 782 22 76
Samorzàdowe ul. KoÊcielna 63

w Łajskach

5 sierpieƒ Przedszkole Janówek, 22 775 52 28
Samorzàdowe ul. Dworcowa 1

w Janówku

6 lipiec Szkoła Podstawowa nr 1 Wieliszew, 22 782 21 84
im. T. KoÊciuszki ul. Modliƒska 60

7 lipiec Szkoła Podstawowa nr 2 Wieliszew, 22 765 33 88
im. Jana Pawła II ul. KoÊcielna 27

8 sierpieƒ Szkoła Podstawowa Łajski, 22 782 22 83
im. S. Moniuszki ul. KoÊcielna 63

9 lipiec Szkoła Podstawowa Janówek, 22 775 52 23
im. J. Wybickiego ul. Dworcowa 5

10 lipiec Szkoła Podstawowa Olszewnica 22 782 24 40
im. B. Sokoła Stara,

ul. Warszawska 40
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Nie wiesz, kiedy wystawiaç odpady?
Urzàd Gminy Wieliszew zach´ca
do zainstalowania w telefonie darmowej
aplikacji EVENIO, która w odpowiednim
czasie przypomni o terminie odbioru
odpadów.
Aplikacja EVENIO przeznaczona jest dla systemów Andro-
id (systemu wi´kszoÊci smartfonów i tabletów) oraz iOS (sys-
tem obs∏ugujàcy urzàdzenia Apple, w tym iPhone i iPad).
Mo˝na jà pobraç ze strony Google Play lub AppStore. Ko-
rzystanie z aplikacji jest ca∏kowicie bezp∏atne. Po zainsta-
lowaniu aplikacja poprosi nas o okreÊlenie naszej lokaliza-
cji: miejscowoÊci, ulicy i numeru domu oraz o informacj´,
czy mieszkamy w bloku czy w domku jednorodzinnym,
po czym Êciàgnie harmonogram odbioru Êmieci w naszym
rejonie.Wa˝nym udogodnieniem jest mo˝liwoÊç ustawienia
powiadomieƒ: mo˝emy okreÊliç, z jakim wyprzedzeniem apli-
kacja ma nas zaalarmowaç, ˝e zbli˝a si´ termin odbioru da-
nego rodzaju odpadów. Aplikacja EVENIO s∏u˝y równie˝
do komunikacji pomi´dzy Urz´dem Gminy a mieszkaƒca-
mi. Dzi´ki niej mo˝liwe b´dzie zg∏aszanie do Urz´du Gmi-
ny np. uszkodzonej drogi czy niedzia∏ajàcej latarni, a Urzàd
b´dzie móg∏ poinformowaç mieszkaƒców np. o zebraniach
so∏eckich czy zamkni´tej drodze.

EVENIO to nie tylko harmonogram odbioru odpadów, to
równie˝ zapowiedzi imprez kulturalnych i sportowych,
a tak˝e og∏oszeƒ Urz´du Gminy Wieliszew. 
Nie wszystko Ci´ interesuje? Masz mo˝liwoÊç wyboru z
których tych kategorii wydarzeƒ, z jakich chcesz otrzymy-
waç wiadomoÊci.

DDooddaattkkoowwee  zzaalleettyy  aapplliikkaaccjjii  EEVVEENNIIOO  ttoo::
• wygodne przypominanie w formie prostego komunikatu;
• elastyczne ustalenie terminu i godziny otrzymywania przy-

pomnieƒ;
• pobranie i korzystanie z aplikacji jest dla u˝ytkownika bez-

p∏atne;
• aplikacja nie zawiera reklam.

ZZaa ppoommooccàà  aapplliikkaaccjjii  EEVVEENNIIOO  mmoo˝̋eesszz  zzggłłoossiiçç::
• reklamacj´ nieodebranych odpadów;
• dzikie wysypisko odpadów;
• uszkodzony plac zabaw;
• awari´ oÊwietlenia;
• uszkodzenie nawierzchni;
• uszkodzenie bàdê brak znaku drogowego/latarni;
• inne.

EEVVEENNIIOO  pprrzzyyppoommnnii  CCii
oo tteerrmmiinniiee  ooddbbiioorruu

ooddppaaddóóww




