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ZZaajj´́cciiaa  ww  GGCCKK
ttrrwwaajjàà  zzaappiissyy

33 77 1100

CCoo  ddaalleejj  zz  ttrraassàà
PPeennddoolliinnoo??

SSzzkkoollnnee  zzmmiiaannyy
ppoo  wwaakkaaccjjaacchh

Minà∏ niespe∏na rok od podpisania umowy na I etap prac
zwiàzanych z zagospodarowaniem terenu przy Jeziorku
Wieliszewskim. W tym czasie puste do niedawna miejsce
pomi´dzy akwenem a ulicà Âwi´tojaƒskà zmieni∏o si´ nie
do poznania. W ostatni piàtek sierpnia Êwi´towaliÊmy
uroczyste otwarcie Parku Âwi´tojaƒskiego.

Wi´cej na str. 8–9

Otwarcie Parku
Âwi´tojaƒskiego

Niepotrzebny tu mistrz komedii, by napi-
saç scenariusz, bo on pisze si´ sam, wyko-
rzystujàc luki prawne w przepisach. Spó∏-
ka, która kilka lat temu stara∏a si´ o bu-
dow´ budynków wielorodzinnych i nie
dosta∏a na nià pozwolenia, tym razem po-
wo∏uje si´ na ustaw´ z 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiàzaniach zwiàzanych
z zapobieganiem, przeciwdzia∏aniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób za-
kaênych oraz wywo∏anych nimi sytuacji
kryzysowych. Ustawa umo˝liwia natych-
miastowà realizacj´ inwestycji, niezb´dnej
dla ratowania ̋ ycia, zdrowia i zapewnienia
ciàg∏oÊci systemu opieki zdrowotnej.

W po∏owie wrzeÊnia do Starostwa Powia-
towego wp∏yn´∏o 5 zawiadomieƒ o rozpo-

cz´ciu budowy miejsc przeznaczonych
na pobyt ludzi poddanych izolacji w zwiàz-
ku z COVID-19. Poza wie˝owcem w Wieli-
szewie deweloper szykuje si´ do wbicia ∏o-
paty w Krubinie na przed∏u˝eniu ulicy ̧ a-
b´dziowej, gdzie chce postawiç 50 domów
i w Skrzeszewie w okolicy ulicy Familijnej,
gdzie zamierza postawiç dwu- i czterokon-
dygnacyjne budynki wielorodzinne.

Podobna sytuacja ma miejsce w Starych
Babicach, gdzie inwestor na terenach le-
Ênych, tu˝ obok rezerwatu chcia∏ postawiç
osiedle mieszkaniowe. Chcia∏, ale nie
móg∏, bo nikt takiego pozwolenia mu nie
wyda∏. Po wprowadzeniu ustawy z 2 mar-
ca, firma wykorzysta∏a zapisy, które pozwa-
lajà na szczególne rozwiàzania zwiàzane

z zapobieganiem, przeciwdzia∏aniem
i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób
zakaênych oraz wywo∏anych nimi sytuacji
kryzysowych.W ten sposób powsta∏a luka
i obowiàzujàce dotychczas regulacje praw-
ne, m.in. w zakresie prawa budowlanego,
czy planowania przestrzennego inwestora

nie obowiàzujà.
Tym oto sposobem deweloper zacznie

stawiaç fundamenty pod osiedle w teorii
przeznaczone dla osób pokrzywdzonych
przez koronawirusa.

nn AS
Dokoƒczenie na str. 3

„„……JJeezziioorroo  ddaammyy  ttuuttaajj,,  aa tteenn  nniieecchh  ssoobbiiee  ssttooii
ww zziieelleennii……””  –– ttee  ss∏∏oowwaa  ddyyrreekkttoorraa  zz ffiillmmuu  SSttaanniiss∏∏aawwaa
BBaarreeii  „„PPoosszzuukkiiwwaannyy--PPoosszzuukkiiwwaannaa””  oobbrraazzuujjàà
ssyyttuuaaccjj´́,,  kkttóórraa  ww∏∏aaÊÊnniiee  mmaa  mmiieejjssccee  ww WWiieelliisszzeewwiiee..
LLookkaallnnyy  ddeewweellooppeerr  zzaammiieerrzzaa  wwyybbuuddoowwaaçç  ttuu˝̋  oobbookk
kkooÊÊcciioo∏∏aa,,  sszzkkoo∏∏yy  ii hhaallii  ssppoorrttoowweejj  wwiiee˝̋oowwiieecc  ii ttoo  nniiee
bbyyllee  jjaakkii,,  bboo  aa˝̋ 88  kkoonnddyyggnnaaccyyjjnnyy  pprrzzeezznnaacczzoonnyy
nnaa ppoobbyytt  lluuddzzii  ppooddddaannyycchh  iizzoollaaccjjii  ww zzwwiiààzzkkuu
zz CCOOVVIIDD--1199..  

NIE dla wie˝owca
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Balladyna 
w Parku
Âwi´tojaƒskim

ZZaaggłłoossuujj  ii  ppoommóó˝̋  GGmmiinniiee  WWiieelliisszzeeww
wwyyggrraaçç  mmaasszztt!!

NNoowwyy  pprrzzyyssttaanneekk
nnaa  ttrraassiiee  lliinniiii  LL3344

„„NNaarrooddoowwee  CCzzyyttaanniiee””  ttoo
pprrzzeeddssii´́wwzzii´́cciiee  oorrggaanniizzoowwaannee  ww ccaa∏∏eejj
PPoollssccee  jjuu˝̋  ppoo rraazz  ddzziieewwiiààttyy..  JJaakk  ccoo
rrookkuu,,  ttaakk  ii ttyymm  rraazzeemm  mmiiaa∏∏oo  oonnoo
ww cciieekkaawwyy  ssppoossóóbb  zzaacchh´́cciiçç
cczzyytteellnniikkóóww  ddoo oobbccoowwaanniiaa  zz ddzziiee∏∏eemm
jjeeddnneeggoo  zz nnaajjwwii´́kksszzyycchh  ttwwóórrccóóww
ppoollsskkiieejj  lliitteerraattuurryy..  BBoohhaatteerrkkàà
tteeggoorroocczznneejj  eeddyyccjjii  zzoossttaa∏∏aa  „„BBaallllaaddyynnaa””
JJuulliiuusszzaa  SS∏∏oowwaacckkiieeggoo..

Równie˝ nasza gmina w∏àczy∏a si´ do tej czytelniczej ak-
cji. W sobot´ 5 wrzeÊnia pogoda, pomimo niekorzystnych
prognoz, by∏a wr´cz idealna do tego, by spotkaç si´ w no-
wo otwartym Parku Âwi´tojaƒskim i w atmosferze relak-
su, na le˝akach rozstawionych nieopodal Jeziora Wieliszew-
skiego zasmakowaç w treÊci tego „malinowego” dramatu.
Ka˝dy uczestnik móg∏ tego dnia przynieÊç swój egzemplarz
ksià˝ki i otrzymaç w nim okolicznoÊciowà pieczàtk´.W czy-

tanie w∏àczy∏ si´ Wójt Pawe∏ Kownacki oraz pracownicy
gminnych szkó∏ i przedszkoli. Organizacj´ wydarzenia
na poziomie lokalnym koordynowa∏ Dyrektor Centrum
Us∏ug Wspólnych wWieliszewie Jacek Banaszek, który mi´-
dzy innymi w ten sposób Êwi´towa∏ 25-lecie pracy w gmin-
nej oÊwiacie. Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Pa-
nem Jackiem na stronie 6.

nn SC

Uczcijmy razem pami´ç polskich bohaterów.

Projekt „Pod bia∏o-czerwonà” to akcja skierowana do gmin
w ca∏ej Polsce, organizowana przez Kancelari´ Prezesa Ra-
dy Ministrów oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Jej celem jest
godne upami´tnienie zwyci´stwa wojsk Rzeczypospolitej
nad armià bolszewickà w Bitwie Warszawskiej 1920 roku,
a tak˝e kszta∏towanie postaw patriotycznych i dumy z by-
cia Polakami. Ka˝da z gmin bioràcych udzia∏ w akcji mo-
˝e otrzymaç maszt oraz bia∏o-czerwonà flag´ do umiesz-
czenia w wybranym przez siebie miejscu.Wystarczy, ˝e jej
mieszkaƒcy oddadzà wystarczajàcà liczb´ g∏osów (w przy-
padku Gminy Wieliszew wymagane jest 100 klikni´ç) po-
przez stron´: https://bialoczerwona.www.gov.pl/

W promowanie projektu mogà w∏àczaç si´ równie˝ Lo-
kalni Liderzy (w naszej gminie takà rol´ pe∏ni Wójt Pa-
we∏ Kownacki). Najaktywniejsi z nich b´dà mogli wziàç
udzia∏ w spotkaniu z organizatorami oraz otrzymaç pamiàt-

kowe certyfikaty. Równie˝ dla trzech gmin, które osiàgnà
najlepsze procentowo wyniki w stosunku do liczby miesz-
kaƒców, przewidziana jest nagroda specjalna w postaci wi-
zyty Prezesa Rady Ministrów na uroczystoÊci oddania
do u˝ytku masztu z „Bia∏o-czerwonà”. Zach´camy wi´c
do g∏osowania, które potrwa do 11 listopada 2020 r.

nn SC

Od 7 wrzeÊnia mieszkaƒ-
cy Gminy Wieliszew nie
muszà si´ ju˝ zastanawiaç,
gdzie wyrzucaç plastikowe
nakr´tki. Tu˝ przed urz´-
dem pojawi∏o si´ metalo-
we serce, które przyjmie
ich wszelkà iloÊç. Gmina
zach´ca do proponowania celu charytatywnego, na który na-
kr´tki zostanà przeznaczone. Odzew jest bardzo du˝y, podob-
nie jak i zainteresowanie inicjatywà takiego wykorzystania
nakr´tek. nn AS

Od poniedzia∏ku 21 wrzeÊnia 2020 r.
w Olszewnicy Starej uruchomiony zosta∏
przystanek na ˝àdanie D¸UGA 01 – przy ulicy
Wiejskiej przed skrzy˝owaniem z ulicà D∏ugà,
pomi´dzy przystankami 1827 WIEJSKA 01
i 1841 OLSZEWNICA STARA 01. 

Rozk∏ad jazdy po zmianach mo˝na znaleêç na stronie Gmi-
ny Wieliszew www.wieliszew.pl oraz Warszawskiego
Transportu Publicznego (www.wtp.waw.pl).

nn SC

Dramatyczny wyÊcig z SMA
Beztroskà zwiàzanà
z rodzicielstwem cieszyliÊmy si´
w przypadku Michasia
zaledwie kilka miesi´cy.
Zacz´ło si´ od zapalenia płuc.
WłaÊnie wtedy pojawiły si´
pierwsze niepokojàce objawy.
Sprawy bardzo szybko
przybrały przera˝ajàcy bieg. Okazało si´ Michałek choruje
na SMA typu 1. Przyszło nam si´ zmierzyç z niezwykle trudnym
przeciwnikiem. Nagle całe ˝ycie zostało podporzàdkowane
leczeniu, rehabilitacji, ratowaniu tego, co tylko si´ da. Dla
Michasia ka˝da najmniejsza infekcja to teraz Êmiertelne
zagro˝enie. Naszà jedynà szansà jest terapia genowa, która daje
nadziej´ na zatrzymanie rozwoju choroby. Niestety koszt leczenia
jest niewyobra˝alnie wysoki. Dlatego prosimy o pomoc – ka˝de
nawet najmniejsze wsparcie daje nam nadziej´ na to, ˝e nasz
synek stanie kiedyÊ na nogi.

Rodzice Michasia Boguckiego

Zbiórk´ na leczenie Michasia mo˝na znaleêç na stronie:
https://www.siepomaga.pl/michal-kontra-sma, a wi´cej
na temat chłopca i jego najbli˝szych mo˝na przeczytaç
na facebookowym profilu „MICHAÂ WALCZY Z SMA”.
Równie˝ w tym miesiàcu Urzàd Gminy Wieliszew przekazał
na rzecz chłopca nakr´tki, wrzucane przez mieszkaƒców
do pojemnika-serca.

Ratunek dla Jagódki
Do 4 miesiàca cià˝y wszystko było
ksià˝kowo. CieszyliÊmy si´
wyczekiwanym dzieckiem, robiliÊmy
to, co robi ka˝dy przyszły rodzic.
WybieraliÊmy ubranka, spieraliÊmy
si´ o imi´ naszej córeczki,
szykowaliÊmy dla niej pokoik.
Wszystko załamało si´ na badaniach
połówkowych. UsłyszeliÊmy
od lekarzy, ˝e mamy si´ cieszyç chwilà i nie wybiegaç w przyszłoÊç,
bo nie wiadomo, jak długo b´dzie trwaç ˝ycie naszego dziecka.
Nasza córeczka Jagoda urodziła si´ z bardzo zło˝onà wadà serca. 
PostanowiliÊmy walczyç o ˝ycie naszej córki. Jagoda ma szans´
normalnie ˝yç, oddychaç, bawiç si´, biegaç. Wad´ mo˝na całkowicie
skorygowaç poprzez operacj´ metodà Double – Switch, którà
mo˝na wykonaç w Genewie. Niestety jej koszt jest dla nas
kolosalny. Dlatego prosimy o pomoc. Wierzymy, ˝e z Paƒstwa
pomocà uda si´ uratowaç ˝ycie i zdrowie Jagódki.

Rodzice Jagody Siemaszko

OOttwwaarrttee
sseerrccee

Zbiórk´ dla Jagódki mo˝na wesprzeç poprzez stron´
https://www.siepomaga.pl/jagoda-siemaszko. Wi´cej infor-
macji na ten temat znajduje si´ na facebookowym profilu
„JAGODOWE SERCE – zbieramy na pilnà operacj´ Jagódki”. 
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Przedstawiciele w∏adz gminy po raz kolejny
zebrali si´, by podejmowaç wa˝ne dla
mieszkaƒców decyzje.
W trakcie sesji 11 wrzeÊnia radni oraz cz∏onkowie zarzàdu
gminy zaj´li si´ w du˝ej mierze kwestiami finansowymi. Roz-
patrzono projekty uchwa∏ dotyczàcych zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej oraz Uchwale bud˝etowej na rok 2020,
a tak˝e zasad udzielania dotacji na dofinansowanie urzàdzeƒ
zbierajàcych deszczówk´. Podsumowano równie˝ dzia∏ania
inwestycyjne oraz bie˝àce przeprowadzone w miesiàcach wa-
kacyjnych. Ponadto uczestnicy spotkania rozpatrzyli projek-
ty uchwa∏ w sprawie przystàpienia do sporzàdzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie
Krubina i Micha∏owa-Reginowa. Pochylono si´ równie˝
nad trudnym w ostatnich miesiàcach tematem odbioru od-
padów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci.Tego dnia
wr´czono równie˝ akty mianowania nauczycielom, którzy ten
stopieƒ awansu zawodowego uzyskali w wakacje. Wi´cej
na ten temat mo˝na przeczytaç na str. 7.

Pe∏ne nagranie z transmisji obrad mo˝na obejrzeç i prze-
s∏uchaç poprzez serwis eSesjaTV. Wystarczy wejÊç na stro-
n´ www.wieliszew.pl, a nast´pnie kliknàç w baner z napi-
sem „Sesja on-line”. nn SC

Widmo podzia∏u Gminy
Wieliszew przez b´dàcà
w fazie projektu lini´ kolejowà
dla pociàgów dalekobie˝nych
niepokoi mieszkaƒców ju˝
od wielu miesi´cy. 
We wtorek 15 wrzeÊnia odby∏o si´ spotkanie konsultacyjne
dotyczàce studium wykonalnoÊci dla projektu rozbudowy in-
frastruktury kolejowej na terenie aglomeracji warszawskiej.
W rozmowach online zaprezentowane zosta∏y za∏o˝enia re-
alizacji nowych tras wylotowych ze stolicy, przecinajàcych
równie˝ naszà gmin´.Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownac-
ki wraz z przedstawicielem powiatu legionowskiego przed-
stawili zagro˝enia spo∏eczne, ekonomiczne i Êrodowiskowe,
jakie wià˝à si´ z rozwiàzaniami proponowanymi przez pro-
jektantów. Wójt Gminy mia∏ równie˝ mo˝liwoÊç spotkania
si´ i przedyskutowania tego tematu z prezesem PKP PLK
Ireneuszem Merchlem.

Spó∏ka Databout, której zlecono wykonanie inwestycji, ma
oko∏o 2 lata na opracowanie analiz, które uwzgl´dnià szcze-
gó∏owy zakres rozwiàzaƒ technicznych.W tym czasie rozpatrzo-
ne i skonsultowane zostanà ró˝ne warianty tras, na których
przeje˝d˝ajàce tamt´dy pociàgi mog∏yby rozwijaç pr´dkoÊç na-
wet do 250 km/h. W kolejnych etapach przygotowana b´dzie
dokumentacja projektowa oraz pozyskane zostanà wszelkie
decyzje administracyjne. JeÊli wszystko pójdzie zgodnie
z wst´pnymi za∏o˝eniami, pierwsze roboty budowlane ruszà
nie wczeÊniej ni˝ w 2026 roku. Mo˝na wi´c powiedzieç, ˝e je-
steÊmy Êwiadkami, jak w istotny sposób wa˝à si´ przysz∏e lo-
sy naszej gminy. Zarzàd PKP PLK S.A. podkreÊla, ˝e rozwój
kolei jest kluczowà kwestià dla aglomeracji warszawskiej i jej
mieszkaƒców. Obiecuje jednoczeÊnie, ˝e ka˝dy projekt b´dzie
rozpatrywany indywidualnie. Mamy wielkà nadziej´, ˝e nie b´-
dà to tylko puste s∏owa i o wszelkich znaczàcych zmianach b´-
dziemy mogli informowaç mieszkaƒców na bie˝àco. Z doku-
mentami opracowanymi do tej pory przez spó∏k´ PKP PLK
mo˝na zapoznaç si´ na stronie: www. plk-sa/rozwój. nn SC

OObbrraaddyy  XXXXIIII  sseessjjii  RRaaddyy
GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww

CCoo  ddaalleejj  zz  ttrraassàà  PPeennddoolliinnoo??

NIE dla wie˝owca
ddookkooƒƒcczzeenniiee  zzee  ssttrroonnyy 11

W∏adze gminy Wieliszew z∏o˝y∏y ju˝ zawiadomienie o po-
pe∏nieniu przest´pstwa do odpowiednich s∏u˝b, Prokura-
tury Rejonowej w Legionowie i wniosek o wstrzymanie ro-
bót budowlanych do Wydzia∏u Architektury Starostwa Po-
wiatowego w Legionowie oraz Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego.

Miejmy nadziej´, ˝e argumenty, które przedstawiono we
wnioskach, przekonajà osoby decyzyjne i inwestycja zo-
stanie wstrzymana.

Budowa wie˝owca w Êcis∏ym centrum Wieliszewa to za-
gro˝enie bezpieczeƒstwa i porzàdku na terenie gminy. Jest
ona niezgodna z prawem miejscowym, ustawà o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawà o ochronie

przyrody i bezpieczeƒstwem w ruchu làdowym. Spó∏ka chce
zrealizowaç inwestycj´ mieszkaniowà poprzez niezgodne
z prawem wykorzystanie przepisów ustawy z dnia 2 mar-
ca 2020 r. o szczególnych rozwiàzaniach zwiàzanych z za-
pobieganiem, przeciwdzia∏aniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaênych oraz wywo∏anych nimi sytuacji
kryzysowych celu uzyskania korzyÊci majàtkowych.

NieruchomoÊç, która mia∏aby powstaç w centralnym
miejscu wsi Wieliszew na wprost koÊcio∏a i najwi´kszej
w gminie szko∏y, do której ucz´szcza prawie 500 uczniów,
bezpoÊrednio przy skrzy˝owaniu drogi wojewódzkiej
nr 631 z drogà powiatowà – ulicà KoÊcielnà skomunikowa-
nà sygnalizacjà Êwietlnà to bezpoÊrednie zagro˝enie dla
zdrowia i ˝ycia – kierowców, pieszych, uczniów, jak i przy-
sz∏ych mieszkaƒców rzeczonej inwestycji. nn AS

CCOO  MMOO˚̊EEMMYY  ZZRROOBBIIåå??

WÓJT PAWEŁ KOWNACKI
Przygotowałem pisma do słu˝b, które powinny
sprawdziç, czy nie nastàpiła próba złego odczytania
tych zapisów, jak równie˝ wniosek do starosty
o zatrzymanie inwestycji, która nijak nie ma si´
do działaƒ antycovidowskich. Przypominam,
˝e od 2011 roku obowiàzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, który w tym
miejscu, tu˝ przy koÊciele, nie pozwala na budow´
wy˝szà ni˝ budynki dwukondygnacyjne
jednorodzinne. Mam nadziej´, ˝e nasz sprzeciw zostanie
wysłuchany. Chciałbym, byÊmy poznali odpowiedzi dewelopera:
jak zamierza zapewniç bezpieczeƒstwo mieszkaƒców?
Doło˝y dodatkowa drog´? Zw´zi chodnik? To jakiÊ absurd. 
Ani radni, ani ja nie mam mo˝liwoÊci bezpoÊrednio zatrzymaç tej
inwestycji, ale chc´ powiedzieç głoÊno NIE i licz´ na to NIE
równie˝ ze strony mieszkaƒców. Miejmy nadziej´, ˝e solidarnoÊç
i dobro wspólne naszej gminy, które przyÊwieca wszystkim
mieszkajàcym na jej terenie, nie dopuÊci do łamania
i interpretowania prawa po swojemu pod pretekstem pomocy
z korzyÊcià dla swoich interesów. Zawiadomimy media,
zaanga˝ujemy wszystkie instytucje oraz naszych czterech
parlamentarzystów, którzy tylko b´dà mogli nas wesprzeç.

KKoommeennttaarrzzee  mmiieesszzkkaaƒƒccóóww  zz mmeeddiióóww  
ssppoołłeecczznnooÊÊcciioowwyycchh

Nie zgadzam si´ 
na takie bloki...
zamieszkałam tu 13 lat
temu z powodu ciszy,
zieleni, bliskoÊci
natury... Uciekłam
z miasta na wieÊ... 
Nie chc´ tu
wie˝owców... 
Niech deweloper robi
sobie interesy gdzie
indziej... 
tam, gdzie chcà
wie˝owców.

Nie dla wie˝owców
w Wieliszewie!

Ale w jaki
sposób ten
budynek ma
słu˝yç walce
z COViD????

To jest niebywałe
bezprawie. Trzeba
zawiadomiç media,
nim b´dzie
za póêno.

Paranoja :( mówimy stanowcze nie!
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Po raz kolejny mieszkaƒcy Gminy Wieliszew
celebrowali Êwi´to plonów.

Poczàtek wrzeÊnia przywita∏ nas w tym roku s∏onecznà
i przyjaznà pogodà. W takiej w∏aÊnie atmosferze mieliÊmy
przyjemnoÊç celebrowaç Do˝ynki – Êwi´to wdzi´cznoÊci
za plony ziemi i nieocenionà prac´ rolników. Odrobin´ ina-
czej ni˝ zwykle, ale dostojnie i z radoÊcià.

Dzi´kczynna Msza Do˝ynkowa odby∏a si´ 13 wrzeÊnia
o godz. 12.00 w koÊciele Przemienienia Paƒskiego w Wie-
liszewie. Po raz pierwszy w roli gospodarza tego wydarze-
nia wystàpi∏ nowy proboszcz parafii – ksiàdz Jan Strzy˝.

W uroczystej sumie wzi´li udzia∏ równie˝ przedstawiciele
w∏adz Gminy Wieliszew, radni i so∏tysi. W darze do o∏tarza
zaniesione zosta∏y: do˝ynkowy wieniec, kosz owoców, warzyw
i kwiatów oraz symboliczny bochen chleba. Na zakoƒczenie
spotkania swoje s∏owo skierowali do zebranych mieszkaƒ-
ców i goÊci Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki oraz So∏-
tys Wsi Podd´bie Halina Zió∏kowska.

Pami´tajmy, ˝e choç gmina z roku na rok nabiera coraz
bardziej nowoczesnego i miejskiego charakteru, wa˝ne jest,
by nie zapominaç o majàcych w niej niezmiennie istotne
znaczenie rolnikach.

nn SC

We wtorek 1 wrzeÊnia 2020 r.
uroczystoÊciami odbywajàcymi si´
w KoÊciele Parafialnym w Wieliszewie oraz
na kwaterze wojennej tutejszego cmentarza
upami´tniliÊmy 81. rocznic´
wybuchu II wojny Êwiatowej i wrzeÊniowych
walk obronnych na przyczó∏ku
radzymiƒsko-wieliszewskim.

1 wrzeÊnia 1939 roku wojska niemieckie bez wypowiedze-
nia wojny wtargn´∏y na terytorium Rzeczypospolitej, roz-
poczynajàc II wojn´ Êwiatowà. Tradycyjnie w Gminie Wie-
liszew uroczystoÊci zwiàzane z tym dramatycznym wydarze-
niem po∏àczone sà z inauguracjà roku szkolnego.W KoÊciele
Parafialnym pw. Przemienia Paƒskiego w Wieliszewie od-
prawiono msz´ Êwi´tà w intencji ofiar II wojny Êwiatowej
oraz uczniów rozpoczynajàcych rok szkolny w placówkach
oÊwiatowych na terenie gminy, celebrowanà przez probosz-
cza parafii ksi´dza Jana Strzy˝a.

Po nabo˝eƒstwie gospodarze i zaproszeni goÊcie, liczne
poczty sztandarowe (wojska, stra˝y po˝arnych i szkó∏) oraz
przedstawiciele m∏odzie˝y szkolnej przemaszerowali ulicà

Modliƒskà na teren kwatery wojennej cmentarza parafial-
nego. Po wspólnym odÊpiewaniu hymnu paƒstwowego g∏os
zabra∏ Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki, dzi´kujàc
za liczny udzia∏ reprezentantom szkó∏ rozpoczynajàcym no-
wy rok szkolny w trudnych okolicznoÊciach. Nawiàzujàc
do treÊci kazania wyg∏oszonego podczas nabo˝eƒstwa
przez ks. proboszcza Jana Strzy˝a, podkreÊli∏ wartoÊç wspól-
noty jakà tworzy naród – wspólnoty, której cz∏onkowie nie-
zale˝nie od pochodzenia, od wi´zów rodzinnych przelewa-
jà krew i poÊwi´cajà ˝ycie we wspólnej sprawie. Przypo-
mnia∏, ˝e w wieliszewskiej ziemi spoczywajà prochy
˝o∏nierzy z ca∏ej Polski, którzy bronili ojczyzny przed na-
jeêdêcà, zaÊ prochy mieszkaƒców Wieliszewa i okolic rozrzu-
cone sà cz´sto po innych regionach kraju. Zwróci∏ uwag´,
˝e dziÊ nie musimy ponosiç ofiary ̋ ycia, przelewaç krwi, ma-
my jednak wobec wspólnoty narodowej, równie˝ tej lokal-
nej, inne zobowiàzania i powinnoÊci, i mamy jednoczeÊnie
szans´ ich realizacji w czasach pokoju. Zaznaczy∏, ˝e obec-
nie takim zobowiàzaniem wzgl´dem cz∏onków naszej
wspólnoty jest odpowiedzialnoÊç i umiej´tnoÊç stosowania
si´ do zasad zwi´kszajàcych nasze bezpieczeƒstwo.

Po wystàpieniu wójta gminy wiàzanki kwiatów pod po-
mnikiem ˝o∏nierzy poleg∏ych we wrzeÊniowych walkach
na przyczó∏ku radzymiƒsko-wieliszewskim z∏o˝y∏o 11 dele-

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

Wiàzanki pod pomnikiem z∏o˝yli:
– delegacja 32. Wieliszewskiego Dywizjonu Rakietowego

Obrony Powietrznej im. gen dyw. Gustawa Konstantego
Orlicz-Dreszera w sk∏adzie: dowódca pp∏k Grzegorz Kon-
kel, st. chor. sztab. Henryk Morawski, kpt. ¸ukasz Tybur-
ski,

– delegacja OSP Gminy Wieliszew,
– w imieniu Starosty Legionowskiego radna powiatu Izabe-

la Kownacka i wiceprzewodniczàcy rady powiatu Miros∏aw
Kado,

– radny powiatu Grzegorz Zbroch w imieniu klubu Prawa
i SprawiedliwoÊci w Radzie Powiatu Legionowskiego,

– delegacja placówek oÊwiatowych z dyrektorem Centrum
Us∏ug Wspólnych Jackiem Banaszkiem,

– delegacje so∏ectw: ¸ajski, Micha∏ów-Reginów, Podd´bie,
Sikory (wraz ze Stowarzyszeniem „Dolina Narwi”), Wie-
liszew,

– w∏adz samorzàdowych Gminy Wieliszew i Parafii Przemie-
nienia Paƒskiego w Wieliszewie w sk∏adzie: Wójt Gminy
Pawe∏ Kownacki, wiceprzewodniczàcy Rady Gminy Jacek
Kuciƒski, ksiàdz proboszcz Jan Strzy˝. nn OKW

OObbcchhooddyy  WWrrzzeeÊÊnniiaa’’3399  ww  GGmmiinniiee  WWiieelliisszzeeww

ÂÂwwii´́ttoo  pplloonnóóww  ––  DDoo˝̋yynnkkii  22002200



gazetawwiieelliisszzeewwsskkaa nn 24 wrzeÊnia 2020 INWESTYCJE 5

GMINNE INWESTYCJE

áááááá OOttwwaarrcciiee  pprrzzeeddsszzkkoollaa  ww  SSkkrrzzeesszzeewwiiee

áááááá SSzzkkoołłaa  PPooddssttaawwoowwaa  ww  JJaannóówwkkuu  PPiieerrwwsszzyymm  
––  sspprroossttoowwaanniiee

áááááá PPllaacc  zzaabbaaww  ww  OOllsszzeewwnniiccyy  SSttaarreejj

áááááá PPllaacc  zzaabbaaww  ww  SSkkrrzzeesszzeewwiiee

Przedszkolaki i ich rodzice mogà ju˝ korzystaç z nowo wybudo-
wanego obiektu.
Kolorowe okna to tylko miły przedsmak tego, co czeka na najmłod-
szych wewnàtrz nowej placówki. W budynku znalazło si´ miejsce dla
siedmiu 25-osobowych oddziałów przedszkolnych. Przestronne po-
mieszczenia pełne sà przyjaznych dzieciom zabawek oraz mebli i in-
nych urzàdzeƒ dostosowanych do potrzeb małego człowieka. Koszt
inwestycji wyniósł 6 mln zł.
Podczas uroczystego otwarcia przedszkola, w którym 31 sierpnia wzi´-
li udział m.in. przedstawiciele władz gminy, padło wiele słów wdzi´cz-
noÊci wobec wszystkich osób zaanga˝owanych w zainicjowanie i prze-

prowadzenie tej niełatwej, ale jak˝e potrzebnej inwestycji. Dodatkowà
atrakcjà dla rodziców najmłodszych grup oraz ich pociech była mo˝li-
woÊç zwiedzenia miejsca, które b´dzie odtàd pełniç w ich ˝yciu bardzo
wa˝nà rol´. Wydarzenie odbyło si´ zgodnie z zaleceniami sanitarnymi.
– Mam nadziej´, ˝e przedszkole b´dzie dobrze słu˝yło całej społecz-
noÊci. Postaram si´ zrobiç wszystko, co w mojej mocy, by kierowaç
nim w zgodzie z Paƒstwa oczekiwaniami – obiecała nowa Dyrektor
Przedszkola Ewa Wiechowicz. 
Wszystkim dzieciom, rodzicom, a tak˝e pracownikom nowego przed-
szkola ˝yczymy radoÊci z poÊwi´conej im inwestycji oraz wielu przy-
jemnych i satysfakcjonujàcych chwil sp´dzonych w tym miejscu. 

Prace zwiàzane z pokryciem dachu nowo budowanego obiektu
sportowego przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki
w Łajskach post´pujà zgodnie z harmonogramem. 

Trwajà prace nad nowà
cz´Êcià budynku. Pragniemy
sprostowaç, ˝e jeÊli wszystko
pójdzie zgodnie z planem,
b´dzie ona oddana do u˝ytku
we wrzeÊniu przyszłego roku,
a nie w styczniu, tak jak to
zostało omyłkowo
przedstawione w ostatnich
numerach gazety.

Tu˝ obok Domu Wiejskiego w Olszewnicy Starej stanàł nowy sprz´t dla
dzieci. Zapraszamy serdecznie do zabawy!

Zrewitalizowany placu zabaw w Skrzeszewie jest ju˝ dost´pny dla dzieci.
nn materiał inwestycyjny oprac. SC

áááááá SSaallaa  ggiimmnnaassttyycczznnaa  ww  ŁŁaajjsskkaacchh  



6 WYWIAD gazetawwiieelliisszzeewwsskkaa  nn 24 wrzeÊnia 2020

GAZETA WIELISZEWSKA Pami´ta Pan swój pierwszy
dzieƒ w pracy? 
JACEK BANASZEK Pewnie, ˝e pami´tam, tym bardziej
˝e poprzedzi∏ go rok praktyk dyplomowych. Najlepsze by-
∏o to, ˝e przed zatrudnieniem umawia∏em si´ z ówczesnà
Panià dyrektor na zupe∏nie inny przydzia∏ obowiàzków. Do-
piero w dniu rady pedagogicznej dowiedzia∏em si´ o zmia-
nach. Ale bardzo mi one pasowa∏y – dosta∏em wychowaw-
stwo cudownej klasy, cudownych rodziców do wspó∏pracy
(lata 1995–1999). Praca zupe∏nie mnie nie stresowa∏a, zna-
∏em szko∏´, zna∏em cz´Êç kadry (to byli moi dawni nauczy-
ciele), zna∏em uczniów.

GW Zosta∏ Pan w Wieliszewie na ca∏e 25 lat. Co sk∏ania
cz∏owieka, by zaanga˝owaç si´ w swojà prac´ na tak d∏u-
go? Nie kusi∏o Pana czasem, by „rzuciç to wszystko i je-
chaç w Bieszczady”?
JB Nawet nie 25, a ju˝ ponad 49. Ja od urodzenia mieszkam
w Wieliszewie. Czasem przychodzi∏y chwile zwàtpienia, ale
mo˝e to kwestia charakteru, ˝e szybko zwàtpienie mija∏o?
Jestem raczej spokojnym cz∏owiekiem, wyprowadziç mnie
z równowagi to wielka sztuka… W dodatku problemy tylko
mobilizujà mnie do pracy.W 2003 r. uciek∏em na chwil´, ob-
jà∏em stanowisko wizytatora w warszawskim kuratorium. Ju˝
po 3 miesiàcach wiedzia∏em, ˝e chc´ wracaç do szko∏y…An-
ga˝owa∏em si´ nie tylko w oÊwiacie. By∏em i prezesem ZNP,
i radnym przez 12 lat. W 2010 r. zdecydowa∏em, ˝e chc´ od-
poczàç od dzia∏alnoÊci na rzecz innych, nie wystartowa∏em
w wyborach. Odpoczynek trwa∏ niewiele ponad rok.W grud-
niu 2011 r. z dnia na dzieƒ przeszed∏em ze szko∏y do SAPO.
Ba∏em si´ tego niemi∏osiernie, gdy˝ wiele zadaƒ wykracza-
∏o poza dotychczasowe obowiàzki i wiedz´ nauczyciela. Jed-
nak wczeÊniejsze doÊwiadczenia zawodowe i spo∏eczne po-
zwoli∏y mi chyba sprostaç zadaniu, w którym chwil zwàtpie-
nia by∏o du˝o wi´cej ni˝ w szkole. Na szcz´Êcie mia∏em zawsze
wsparcie szefa, Wójta Paw∏a Kownackiego. Potrafi∏em zna-
leêç zawsze wspólny j´zyk ze skarbnikami – p. Beatà Dobro-
wolskà, p. Magdà Sobczak (obecnie Dobrowolskà), a w niu-
ansach finansowych zawsze mog∏em liczyç na p. El´ Tabor
(g∏ównà ksi´gowà w SAPO/CUW). Równie˝ wspó∏praca z za-
st´pcami wójta i kierownikami poszczególnych referatów
uk∏ada∏a si´ dobrze. DziÊ jednak przyszed∏ moment, ˝e wi-
dz´ si´ tylko w roli belfra. Moja decyzja jednak znalaz∏a zro-
zumienie w oczach w∏adz. Licz´, ˝e uda szybko znaleêç si´
nast´pc´, który podo∏a ogromowi zadaƒ.

GW Dzia∏alnoÊç na rzecz edukacji to niewàtpliwie bycie
z ludêmi i dla ludzi, stawianie czo∏a ich problemom, czu-
wanie nad rozwojem, przyjmowanie roli przewodnika. Czy
móg∏by Pan okreÊliç, patrzàc przez pryzmat swoich do-
Êwiadczeƒ, co w edukacji jest najwa˝niejsze? Na czym war-
to si´ skupiç, b´dàc rodzicem czy nauczycielem m∏odego
cz∏owieka?
JBTo doÊç trudne pytanie i odpowiedê musia∏aby byç bar-
dzo d∏uga. Ale najwa˝niejsze to dostrze˝enie w tym ma-
∏ym czy dorastajàcym cz∏owieku przede wszystkim cz∏owie-
ka – z ca∏ym baga˝em jego doÊwiadczeƒ ˝yciowych, cza-
sami nie∏atwych. Wa˝ne jest uÊwiadomienie sobie, ˝e
dziecko ma prawo do b∏´du, do poszukiwaƒ, do stawiania
pytaƒ, nawet nie zawsze dla nas wygodnych. Ja te˝ nie
od razu to wiedzia∏em. Uczy∏em dzieci, ale uczy∏em si´

i od dzieci. Te 25 lat doÊwiadczeƒ pozwoli∏y mi na zdoby-
cie wiedzy, którà mam dzisiaj. Na pewno moja praca czy
wspó∏praca z m∏odymi ludêmi ewoluowa∏a na przestrzeni
tego çwierçwiecza. I to jest pi´kne w tej pracy – nie na-
uczysz si´ wszystkiego na jutro, ka˝dy dzieƒ przynosi coÊ
nowego, co ka˝e inaczej patrzeç na siebie i innych.

GW Jaki jest Jacek Banaszek „po szkole”? Czy ma Pan ja-
kieÊ niecodzienne hobby? Co pomaga Panu odpoczàç, zre-
setowaç myÊli?
JB Odpowiem podobnie jak w 2011 r., kiedy udziela∏em
wywiadu jako poczàtkujàcy dyrektor gminnej oÊwiaty. Do-
ba jest za krótka, by zaistnia∏ Jacek Banaszek „po szko-
le”, „po urz´dzie”. Ale próbuj´ – staram si´ znaleêç czas
na czytanie (przede wszystkim rano, po przebudzeniu
i z kubkiem goràcej kawy), czasami na rower… Uwielbiam
podró˝e, mam jednak nadziej´, ˝e te najfajniejsze (jak ja
goni∏em dzieci za u˝ywanie przymiotnika „fajny”!) przede
mnà. Licz´, ˝e wieczorne siedzenie w dokumentach i ser-
wisach prawnych uda si´ lada moment zamieniç na coÊ po-
˝ytecznego dla siebie. Do tej pory jedynie tak planowa-
∏em prac´, by zawsze znaleêç czas na taniec ludowy w wie-
liszewskich „Promykach”. Wspania∏e chwile, cudowni
ludzie, niezapomniane doÊwiadczenia – jak chocia˝by wy-
jazdy do Korei Pd. i Chin.

GW åwierçwiecze pracy zawodowej to z pewnoÊcià dobry
moment na podsumowania, mo˝e nawet pewne znaczàce
zmiany. Czy móg∏by Pan uchyliç naszym Czytelnikom ràb-
ka tajemnicy odnoÊnie swoich planów na przysz∏oÊç?
JB To nie jest ˝adna tajemnica. Szko∏a, szko∏a, szko∏a… B´-
dàc ju˝ dyrektorem gminnej oÊwiaty ukoƒczy∏em studia po-
dyplomowe – najpierw z filozofii i etyki, a nast´pnie mate-
matyki. I tak oto dotychczasowy polonista wróci∏ do m∏o-
dzieƒczych zainteresowaƒ z ulubionà matematykà. Chc´ si´
coraz lepiej realizowaç w tym kierunku – doskonaliç pra-
c´, zdobywaç kolejne umiej´tnoÊci, poszukiwaç nowych mo˝-
liwoÊci, bo wierz´, ˝e ka˝dego mo˝na nauczyç matematyki.
Trzeba tylko znaleêç klucze do odczytywania ma∏ego cz∏o-
wieka. Dla jednego b´dà to jakieÊ sketchnotki (rysunki, no-
tatki wizualne), dla drugiego dzia∏ania praktyczne, a jesz-
cze inny z∏apie bakcyla dzi´ki nowoczesnym technologiom.
Wi´c szukajàc tych kluczy, sam jeszcze wiele musz´ poznaç
i doÊwiadczyç, czyli wcielaç w ˝ycie to, co zawsze powtarza-
∏em moim uczniom, ˝e uczymy si´ ca∏e ˝ycie. Bo jak powie-
dzia∏ Harv Eker: „Ludzie sukcesu ciàgle si´ uczà i rozwija-
jà, ludzie przeci´tni uwa˝ajà, ˝e ju˝ wszystko wiedzà.”Wie-
rz´, ˝e by∏em, jestem i b´d´ w tej pierwszej grupie. I temu
b´d´ podporzàdkowywa∏ dalsze dzia∏ania. A dziÊ przycho-
dzi moment, by wszystkim, których spotka∏em przez 25 lat
pracy zawodowej, powiedzieç dzi´kuj´. Z racji zakoƒczenia
pracy w CUW-ie szczególne podzi´kowania kieruj´ do tych,
którzy stawali na mojej drodze w ostatnich 9 latach. My-
Êl´, ˝e zmiana pracy nie koƒczy naszych kontaktów i naszej
wspó∏pracy.Ale poniewa˝ nie samà pracà ̋ yje cz∏owiek, chc´
wreszcie znaleêç czas, du˝o czasu dla najbli˝szych – ˝ony,
córki… 

GW Serdecznie dzi´kuj´ Panu za rozmow´.
JB Dzi´kuj´.

nn Rozmawiała Sylwia Ciszyƒska

Rozmowa z Jackiem Banaszkiem dyrektorem Centrum Us∏ug Wspólnych w Wieliszewie, który Êwi´tuje w tym roku çwierçwiecze
pracy w oÊwiacie.

Âwi´to Gminy Wieliszew 2019. Tytuł otrzymany od uczniów SP nr 1 w Wieliszewie.

Z „Promykami” 
w Chinach, 2019 r.

Mazovia Cup 2019 – mistrzostwa Mazowsza w piłce no˝nej samorzàdowców,
dru˝yna nauczycieli i urz´dników.

Urlop...

Otwieraç Êmiało nowe rozdziały ˝ycia...
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Awans zawodowy nauczycieli

Szkoły i przedszkola pracujà stacjonarnie

WWaakkaaccjjee  ddllaa  wwiieelluu  ttoo  cczzaass  wwyymmaarrzzoonneejj
llaabbyy  ii ooddppoocczzyynnkkuu..  CCoo  rrookkuu  jjeeddnnaakk  ddllaa
ggrruuppyy  nnaauucczzyycciieellii  ttoo  ookkrreess  wwyytt´́˝̋oonneeggoo
wwyyssii∏∏kkuu  ii ddooÊÊçç  ppoowwaa˝̋nneeggoo  eeggzzaammiinnuu
pprrzzeedd KKoommiissjjàà  EEggzzaammiinnaaccyyjjnnàà..  

Aby uzyskaç stopieƒ nauczyciela mianowanego, nauczyciel
musi odbyç sta˝ trwajàcy 2 lata i 9 miesi´cy, w trakcie któ-
rych realizuje plan rozwoju zawodowego. Nast´pnie ten nie-
spe∏na trzyletni okres podlega ocenie dyrektora szko∏y lub
przedszkola i jeÊli ocena jest pozytywna, mo˝na sk∏adaç
wniosek o wszcz´cie post´powania egzaminacyjnego. Komi-
sj´ powo∏uje Wójt Gminy, a w jej sk∏ad oprócz dyrektora
placówki zatrudniajàcej nauczyciela wchodzà eksperci z li-
sty Ministra Edukacji Narodowej, przedstawiciel Kurato-

rium OÊwiaty, przedstawiciel gminy (przewodniczy obradom)
oraz, na wniosek nauczyciela, przedstawiciel zwiàzków za-
wodowych. Podczas trwajàcego oko∏o godziny egzaminu na-
uczyciel prezentuje dorobek zawodowy za okres sta˝u oraz
odpowiada na pytania cz∏onków komisji. Na zdj´ciu widzi-
my od lewej: Marka Tarwackiego – dyrektora szko∏y w ¸aj-
skach, a nast´pnie 8 nowych nauczycieli mianowanych: Ro-
bert Baranowski – psycholog, Przedszkole ̧ ajski; Daniel Jan-
czarek – wychowanie fizyczne, SP Janówek; Agata
Suszczyƒska – edukacja wczesnoszkolna, przyroda, biologia,
geografia, chemia, SP nr 1 Wieliszew; Aneta Dworakowska
– edukacja wczesnoszkolnaÊwietlica, SP Skrzeszew; Ewa
W∏odarczyk – wychowanie przedszkolne, SP Janówek; Piotr
Wiatrzyk – informatyka, SP ̧ ajski; Magdalena Kozak – psy-
cholog, SP ̧ ajski; Katarzyna Sobczyk – edukacja wczesnosz-
kolna, SP ¸ajski. Do pamiàtkowej fotografii do∏àczyli: Ja-

cek Kuciƒski -wiceprzewodniczàcy Rady Gminy, Marcin Fa-
bisiak – przewodniczàcy Rady Gminy, Jacek Banaszek – dy-
rektor CUW, Pawe∏ Kownacki – Wójt Gminy Wieliszew oraz
Artur Miet´k – wiceprzewodniczàcy Rady Gminy. Z powo-
dów zdrowotnych lub wynikajàcych ze zmiany miejsca pra-
cy nieobecni byli nauczyciele: Ma∏gorzata Goliatowska – wy-
chowanie przedszkolne, fizyka, chemia, SP Skrzeszew;
Agnieszka Krawczyk – neurologopeda, SP ̧ ajski; Nina Przy-
∏uska – religia, SP ¸ajski; Dorota Radzinowska – j´zyk pol-
ski, SP ¸ajski; Adam Bednarz – przedmioty wojskowe, hi-
storia, wiedza o spo∏eczeƒstwie, LO Komornica.

Nowo mianowanym nauczycielom serdecznie gratuluje-
my i ˝yczymy dalszych sukcesów w zdobywaniu kolejnych
stopni awansu.

nn CUW

WWiieelluu  zz nnaass,,  aa sszzcczzeeggóóllnniiee
rrooddzziiccee  pprrzzeeddsszzkkoollaakkóóww
ii uucczznniióóww,,  ÊÊlleeddzzii∏∏oo
ppoodd kkoonniieecc  ssiieerrppnniiaa
kkoommuunniikkaattyy  ddoottyycczzààccee
ssyyttuuaaccjjii  eeppiiddeemmiicczznneejj
ww nnaasszzyymm  kkrraajjuu..  DDeeccyyzzjjee
zzaappaadd∏∏yy  ii  11  wwrrzzeeÊÊnniiaa,,  cchhoocciiaa˝̋
zzddeeccyyddoowwaanniiee  iinnaacczzeejj  nnii˝̋
ww llaattaacchh  uubbiieegg∏∏yycchh,,  ppllaaccóówwkkii
ooÊÊwwiiaattoowwee  rroozzppoocczz´́∏∏yy  pprraacc´́..  

Przygotowanie szkó∏ i przedszkoli do nowe-
go roku szkolnego by∏o niezwykle trudnym
zadaniem, które zrzucono na barki dyrekto-
rów i organów prowadzàcych. Sytuacji nie
sprzyja∏o wydanie jedynie zaleceƒ dla pla-
cówek, zamiast zapisanie ich w ustawie bàdê
rozporzàdzeniu. Przygotowanie placówek
do rozpocz´cia roku wiàza∏o si´ z ogromem
pracy umys∏owej i fizycznej, w tym tak˝e
planowaniem nieznanego – to bezpreceden-
sowa sytuacja w szko∏ach i przedszkolach.
Zapewnienie w obecnym czasie bezpieczeƒ-
stwa uczniom i wychowankom wymaga∏o
przeorganizowania dotychczasowej pracy.
Tworzenie nowych procedur i regulaminów
to nie wymys∏ dyrektora, a koniecznoÊç wy-
muszona przepisami. Wszystkie dzia∏ania

mia∏y sprawiç, by dzieci czu∏y si´ w szkole
bezpiecznie. Uczniowie wrócili do szkó∏, ale
lekcje nie wyglàdajà jednak tak jak wcze-
Êniej. Z powodu panujàcej ca∏y czas pande-
mii koronawirusa jest bardzo du˝o ob-
ostrzeƒ, ale pomimo tego dzieci wydajà si´
byç zadowolone. Doskwieraç mo˝e zmiano-
woÊç szkó∏ wprowadzona, by zapobiec prze-
bywaniu w tym samym czasie w szkole du-

˝ej liczby uczniów. Ale za to wprowadzenie
w niektórych szko∏ach przerw Êniadanio-
wych sp´dzanych pod okiem nauczyciela
wielu uwa˝a za plus. Dla przedszkolaków bo-
lesna mo˝e byç koniecznoÊç rozstania si´
z rodzicem tu˝ za drzwiami placówki.
Po pierwszych tygodniach mo˝na stwierdziç,
˝e przyzwyczailiÊmy si´ ̋ yç w tej nieco zmie-
nionej rzeczywistoÊci. Uczniowie i nauczy-

ciele w maseczkach na przerwie, dozowni-
ki z p∏ynami dezynfekcyjnymi w wielu miej-
scach na szkolnych i przedszkolnych kory-
tarzach. Póki co w naszych placówkach nie
wprowadzono zasad przyjmowania uczniów
do Êwietlic szkolnych, przyj´to wszystkie
ch´tne dzieci i zatrudniono dodatkowych pe-
dagogów, by sprostaç przepisom w tym za-
kresie (1 nauczyciel na maksymalnie 25 wy-
chowanków). Nie wprowadzono obiadów tyl-
ko dla dzieci m∏odszych, a korzystaç z nich
mogà wszyscy ch´tni.To spowodowa∏o wpro-
wadzenie dodatkowych przerw obiadowych
lub takiej organizacji pracy sto∏ówki, by ka˝-
de ch´tne dziecko mog∏o zjeÊç ciep∏y posi-
∏ek. Na dzieƒ wydania niniejszego numeru
nie mamy ̋ adnego nauczyciela czy pracow-
nika oÊwiaty na kwarantannie. Placówki i or-
gan prowadzàcy nie majà równie˝ informa-
cji, by izolacjà obj´ty by∏ uczeƒ bàdê jego
rodzina. Oby ta sytuacja trwa∏a jak najd∏u-
˝ej, bo nic nie jest w stanie zastàpiç kontak-
tu m∏odego cz∏owieka z nauczycielem. Na-
wet najlepsza zdalna lekcja to nie to samo
co rozmowa z ulubionym belfrem, a pogadu-
chy z kolegà podczas przerwy sà o niebo lep-
sze od tych na messengerze, skypie czy in-
nym komunikatorze. W realnym Êwiecie
wszystko jest fajne, nawet szko∏a!

nn CUW



8 WYDARZENIA gazetawwiieelliisszzeewwsskkaa  nn 24 wrzeÊnia 2020 gazetawwiieelliisszzeewwsskkaa nn 24 wrzeÊnia 2020 WYDARZENIA 9

WW oossttaattnnii  ppiiààtteekk  ssiieerrppnniiaa  uurroocczzyyÊÊcciiee
oottwwaarrttoo  PPaarrkk  ÂÂwwii´́ttoojjaaƒƒsskkii  –– mmiieejjssccee
ddoo wwyyppoocczzyynnkkuu  ii rreekkrreeaaccjjii,,  zz kkttóórreeggoo  mmooggàà
kkoorrzzyyssttaaçç  mmiieesszzkkaaƒƒccyy  ggmmiinnyy,,  jjaakk
ii ookkoolliicczznnyycchh  mmiieejjssccoowwooÊÊccii..

Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki przywita∏ zaproszonych
radnych, so∏tysów i mieszkaƒców. Przypomnia∏ genez´ powsta-
nia parku i podzi´kowa∏ wszystkim, którzy byli zaanga˝owani
w projekt.

Po symbolicznym przeci´ciu wst´gi mo˝na by∏o skorzystaç
z atrakcji, które przygotowano specjalnie na ten dzieƒ. Teren
przy Jeziorze Wieliszewskim zamieni∏ si´ w iÊcie filmowà sce-
neri´. ¸ukasz Janicki wraz z legionowskà grupà street workout
zaprezentowa∏ pokaz swoich umiej´tnoÊci kalenistycznych.
Po Êcie˝kach parku jeêdzi∏y retro rowery, mieszkaƒcy ch´tnie fo-
tografowali si´ z antycznymi bicyklami, trycyklami czy czope-
rami. Przep∏yni´cie kajakiem lub canou po jeziorze, czy prze-

ja˝d˝ka drewnianym pojazdem inspirowanym bajkà o Flintsto-
nach podtrzymywa∏y klimat zbli˝ajàcych si´ ku koƒcowi waka-
cji. Najm∏odsi mogli wziàç udzia∏ w zabawach sportowych przy-
gotowanych przez Referat Sportu Gminy Wieliszew, obejrzeç wóz
stra˝acki, zrobiç zdj´cie w motorówce. Dla mi∏oÊników ekologii
i nie tylko czeka∏y ekowarsztaty, podczas których mo˝na by∏o
zrobiç kolorowe magnesy i ∏apacze s∏oƒca.

Park Âwi´tojaƒski to inwestycja, która ruszy∏a tu˝ po podpi-
saniu przez wójta w paêdzierniku zesz∏ego roku umowy
na I etap prac. Teren zosta∏ u˝yczony przez Wspólnot´ Grunto-
wà Wsi Wieliszew. Na niezagospodarowanej do niedawna ∏àce
mi´dzy jeziorem a ulicà Âwi´tojaƒskà od ulicy Spacerowej a˝
do ¸àkowej powsta∏o miejsce do odpoczynku, spotkaƒ ze zna-
jomymi i aktywnego sp´dzania czasu. Na prawie dwóch hekta-
rach mieszkaƒcy ka˝dego dnia mogà korzystaç z placów zabaw,
altanek, boiska, si∏owni, ∏awek, a przede wszystkim z cudownych
wschodów i zachodów s∏oƒca.

Koszt inwestycji w wysokoÊci 1 188 140,33 z∏ zosta∏ pokryty
z bud˝etu Gminy Wieliszew. nn AS

Otwarcie Parku
Âwi´tojaƒskiego
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Koniec prac w GCK
w Łajskach
2288  wwrrzzeeÊÊnniiaa  OOÊÊrrooddeekk  KKuullttuurryy
ww WWiieelliisszzeewwiiee  wwzznnaawwiiaa  zzaajj´́cciiaa
kkuullttuurraallnnee  oorrggaanniizzoowwaannee  ww GGmmiinnnnyymm
CCeennttrruumm  KKuullttuurryy  ww ¸̧aajjsskkaacchh..  BBuuddyynneekk
zzoossttaa∏∏  ddoossttoossoowwaannyy  ttaakk,,  bbyy  zzaajj´́cciiaa
iinnddyywwiidduuaallnnee  ii ggrruuppoowwee  mmoogg∏∏yy
ooddbbyywwaaçç  ssii´́  ww bbeezzppiieecczznnyycchh  ddllaa
uucczzeessttnniikkóóww  ii iinnssttrruukkttoorróóww  wwaarruunnkkaacchh
–– zzggooddnniiee  zz wwyyttyycczznnyymmii  MMiinniisstteerrssttwwaa
KKuullttuurryy  ii DDzziieeddzziiccttwwaa  NNaarrooddoowweeggoo
oorraazz  rreegguullaammiinneemm  zzaaooppiinniioowwaannyymm
ppoozzyyttyywwnniiee  pprrzzeezz  PPoowwiiaattoowweeggoo
PPaaƒƒssttwwoowweeggoo  IInnssppeekkttoorraa  SSaanniittaarrnneeggoo
ww LLeeggiioonnoowwiiee..

Przygotowanie budynku do wznowienia zaj´ç by∏o ÊciÊle
po∏àczone z zadaniem „Przebudowa pomieszczeƒ Gminne-
go Centrum Kultury w ¸ajskach wraz z zakupem niezb´d-
nego wyposa˝enia”, realizowanym przez OÊrodek Kultury
w Wieliszewie w ramach programu MKiDN „Infrastruktu-
ra Domów Kultury” w 2020 roku. W ciàgu ostatnich mie-
si´cy w siedzibie oÊrodka przeprowadzono prace adapta-
cyjne, których efektem sà nowe pomieszczenie biurowo-ad-
ministracyjne wraz zapleczem oraz pracownia muzyczna.

Prace obejmowa∏y ustawienie Êcian dzia∏owych wyzna-
czajàcych podzia∏ nowego biura, modernizacj´ instalacji
niskopràdowej i sieci teleinformatycznej oraz monta˝ prze-
gród ze szk∏a hartowanego, które oddzieli∏y stref´ biuro-
wo-administracyjnà od punktu obs∏ugi u˝ytkowników GCK.
Zwieƒczeniem prac by∏a adaptacja dotychczasowych po-
mieszczeƒ biurowych na pracowni´ muzycznà, w której
znajdà miejsce obecne i nowe sekcje muzyczne. Âciany sa-
li zosta∏y wy∏o˝one panelami akustycznymi.

WczeÊniej w ramach programu zosta∏y zakupione nowe
instrumenty muzyczne wraz z akcesoriami, nag∏oÊnienie
sceniczne, mikrofony estradowe, pojemnoÊciowe oraz
wzmacniacze gitarowe. Biuro GCK zosta∏o wyposa˝one
w nowe komputery, oprogramowanie i urzàdzenie wielo-
funkcyjne.W archiwizowaniu dzia∏aƒ kulturalnych pomo-
gà nowe aparaty fotograficzne i kamera cyfrowa.Ta inwe-
stycja przys∏u˝y si´ ca∏ej Gminie Wieliszew.

W okresie wakacji wyremontowano tak˝e kominy (wy-
miana elewacji), w budynku toczy∏y si´ równie˝ prace po-
rzàdkowe i inne przystosowujàce pracownie do prowadze-
nia zaj´ç w warunkach epidemii.Wprowadzono system se-
gregowania odpadów.

Opisane dzia∏ania pozwolà podnieÊç zarówno standard
pracy, jak i Êwiadczonych na rzecz mieszkaƒców us∏ug oraz

ich realizacj´ w bezpiecznych warunkach i w zgodzie z obo-
wiàzujàcymi zaleceniami.

nn OKW

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

Pracownia muzyczna
wyło˝ona panelami akustycznymi

PPRRZZEEDD  NNAAMMII  WW  SSAALLII  KKOONNCCEERRTTOOWWEEJJ  
IIMM..  KK..  KKLLEENNCCZZOONNAA  WW  WWIIEELLIISSZZEEWWIIEE  

OORRAAZZ  OONN--LLIINNEE

PPRRZZEEDD  NNAAMMII  WW  GGCCKK  WW  ¸̧AAJJSSKKAACCHH

wwaarrttoo  oobbeejjrrzzeeçç

do koƒca paêdziernika 
WW YY SS TT AA WW AA

„SZTUKA CZTERECH ÂCIAN” 
MARTY KOZ¸OWSKIEJ

Po kilkumiesi´cznej przerwie
spowodowanej zamkni´ciem
instytucji kultury oraz
zaprzestaniem organizacji
wydarzeƒ Sala Koncertowa
im. Krzysztofa Klenczona
w Wieliszewie ponownie
otwiera swoje progi dla
spragnionych kultury
i rozrywki.
W niedziel´ 18 paêdziernika
o godz. 20 goÊciç b´dziemy
znanego stand-upera
Marcina Zbigniewa Wojciecha z programem „The best of”.
Wydarzenie mo˝emy równie˝ obejrzeç on-line!
Rybnicki artysta ma na swoim koncie kilkanaÊcie nagród
ogólnopolskich festiwali. Wyst´pował w telewizjach Polsat i TVP2
oraz Comedy Central, pracował w RMF FM. W ciàgu 14 lat
na scenie dał ponad 1000 wyst´pów. ˚ywioł sceniczny i znana
w całej Polsce dusza towarzystwa. Komik, kabareciarz, stand-uper.
Wyst´puje równie˝ w grupie „Night” z Tomkiem Jachimkiem,
Robertem Korólczykiem oraz Ewà Błachnio.
W zwiàzku z wymogami dotyczàcymi organizacji imprez
w aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej, liczba widzów
w Sali Klenczona mo˝e wynieÊç maksymalnie 100 osób – tyle
biletów kierujemy do sprzeda˝y. Wychodzàc naprzeciw
oczekiwaniom wielu uczestników ˝ycia kulturalnego, a przede
wszystkim internautów, po raz pierwszy w historii Gminy
Wieliszew oferujemy obejrzenie transmisji z tego typu wydarzenia
w Internecie – na stronie www.live.ok.wieliszew.pl. Podobnie jak
w przypadku imprez biletowanych, by obejrzeç widowisko
w Internecie, nale˝y kupiç bilet.
Bilety nab´dziemy przez stron´ internetowà OKW:
www.ok.wieliszew.pl – zakładka KUP BILET:
– cena biletu normalnego 35 zł (Sala Koncertowa im. Krzysztofa
Klenczona w Wieliszewie, ograniczona liczba miejsc: 100 osób)
– cena biletu ON-LINE 25 zł (dotyczy transmisji na ˝ywo)

Zapraszamy na pierwszà po półrocznej przerwie wystaw´ w Galerii
Przechodniej GCK w Łajskach. „Sztuka Czterech Âcian” Marty
Kozłowskiej, mieszkanki Łajsk, studentki architektury wn´trz
na Wydziale Sztuk Pi´knych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, to przeglàd projektów wn´trz i dokumentacja procesu
twórczego projektanta, wzbogacony o elementy wystroju.
Celem wystawy jest pokazanie, jak oddziałuje na nas wn´trze, co je
tworzy i jaki ma na nas wpływ. Jaka mówi o sobie autorka:
– W projektowaniu wn´trz najbardziej lubi´ fakt, ˝e to zaj´cie
wymaga wielowymiarowego myÊlenia. KreatywnoÊci, wra˝liwoÊci
na sztuk´, twórczoÊci i jednoczeÊnie zdolnoÊci technicznych
i informatycznych. Mo˝liwoÊç rozwijania wszystkich tych „stron”
jednoczeÊnie jest niezwykle pasjonujàca. Połàczenie matematyki
i zdolnoÊci plastycznych kiedyÊ wydawało mi si´ abstrakcyjne, teraz
stało si´ oczywiste. Prace b´dzie mo˝na oglàdaç do koƒca
paêdziernika 2020 r.
(Uwaga! W holu GCK mo˝e jednorazowo przebywaç do 5 osób,
obowiàzuje zasłanianie ust i nosa oraz wpis na list´ goÊci.)

18.10. (niedziela), godz. 20.00
SS TT AA NN DD -- UU PP

„THE BEST OF” 
MARCINA ZBIGNIEWA WOJCIECHA
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2288  wwrrzzeeÊÊnniiaa,,  ppoo bblliisskkoo  ppóó∏∏rroocczznneejj
pprrzzeerrwwiiee,,  rruusszzaajjàà  zzaajj´́cciiaa  ww GGmmiinnnnyymm
CCeennttrruumm  KKuullttuurryy  ww ¸̧aajjsskkaacchh..  SSàà  jjeesszzcczzee
wwoollnnee  mmiieejjssccaa  ww kkiillkkuunnaassttuu  
zz ppoonnaadd 2200  sseekkccjjii  zzaaiinntteerreessoowwaaƒƒ!!

ÊÊ  Nauka gry na flecie poprzecznym – zaj´cia indywidu-
alne oraz metodà Suzuki dla dzieci od 5 lat (i rodziców)
w GCK w ¸ajskach, wtorki 9.00-21.00 (ustalane indywi-
dualnie z instruktorem). Koszt: 45 min x 1 w tyg. – 400 z∏
/ mies. Prowadzenie Przemys∏aw Marcyniak (flecista, dy-
rygent, aran˝er, akredytowany nauczyciel fletu po-
przecznego Beznutowà Metodà J´zyka Ojczystego dr Shi-
nichi Suzuki ESA, European Suzuki Association). Spo-
tkanie organizacyjne 26 wrzeÊnia, g. 14 – obowiàzujà
zapisy on-line!

ÊÊ  Robotyka i elektronika, Zabawy z programowaniem
– zaj´cia grupowe, dzieci i m∏odzie˝ od lat 8, soboty
w GCK w ¸ajskach, ka˝dy uczestnik ma swoje stanowi-
sko pracy. Podczas zaj´ç b´dziemy sk∏adaç uk∏ady elek-
troniczne, które po uruchomieniu zabierzecie do domu.
Nauczymy si´ czytania schematów elektronicznych.
Zbudujemy i zaprogramujemy roboty z klocków LEGO
i nie tylko. Zaoferujemy specjalne stanowisko do nauki
latania statkami bezza∏ogowymi i Êcie˝ki treningowe
dla 31 ró˝nych modeli tzw. DRONÓW. B´dziemy praco-
waç z ramieniem robota. Kontakt i zapisy: Bogus∏aw ̊ mu-
da, kom. 602 155 026, e-mail: mlodyelektronikwaw@gmail.com.
Koszt 49 z∏/ka˝de spotkanie, w cenie wszystkie materia-
∏y, których potrzebujà uczestnicy i które zabierajà do do-
mów.

ÊÊ  Warsztaty kreatywne – grupowe zaj´cia cyrkowe, nauko-
we i manualne, soboty w GCK w ¸ajskach: I grupa cyr-
kowa g. 10-11 (koszt 120 z∏/mies.), II grupa naukowa
godz. 11.15-12.15 (koszt 100 z∏/mies.), III grupa Zrób To
Sam (DIY) 12.30-13.30 (koszt 120 z∏/mies.). Prowadzenie:
El˝bieta Sikorska. Zaj´cia pokazowe 26 wrzeÊnia – obo-
wiàzujà zapisy on-line!

ÊÊ  Ceramika artystyczna – zaj´cia grupowe, poniedzia∏ki
i wtorki g. 17 w GCK w ¸ajskach. Koszt: 90 min x 1 w tyg.
– 80 z∏/mies. Prowadzenie: Joanna Szymaƒska-Wajer

ÊÊ  R´kodzieło artystyczne – zaj´cia dla dzieci w wieku 4-8
lat w GCK w ¸ajskach, soboty: grupa I 9.15-10.15; gru-
pa II 10.30-11.30; grupa III 11.45-12.45. Koszt: 60 min x 1
w tyg. – 80 z∏/mies. Prowadzenie: Anna Rakowska-Sitek

ÊÊ  Rysunek i malarstwo – zaj´cia w grupach wiekowych (5-
20 lat) w GCK w ¸ajskach. Koszt: 60 min x 1 w tyg. – 70
z∏/mies. Prowadzenie: Anna Rakowska-Sitek

ÊÊ  Modelarstwo lotnicze – zaj´cia w grupach wiekowych
w GCK w ¸ajskach/hali sportowej w Wieliszewie, ponie-
dzia∏ki i czwartki: grupa I 16-17, grupa II 17.15-18.45; gru-
pa III 19.00-20.30. Koszt: 60 min x 1 w tyg. – 80 z∏/mies., 90
min x 1 w tyg. – 120 z∏/mies. Prowadzenie: Waldemar Pa-
ku∏a

ÊÊ  Nauka gry na perkusji – zaj´cia indywidualne w GCK
w ¸ajskach, poniedzia∏ki 15-19, czwartki 15.30-20.30,
Koszt: 30 min x 1 w tyg. – 160 z∏/mies., 30 min x 2 w tyg.
– 320 z∏/mies., 60 min x 1 w tyg. – 320 z∏/mies., 60 min x 2
w tyg. – 640 z∏/mies. Prowadzenie: Piotr Ciemieniewski

ÊÊ  Warsztaty wokalne – zaj´cia indywidualne i grupowe
w poniedzia∏ki 19-21 i Êrody 9.30-21 w GCK w ¸ajskach.
Koszt: 60 min x 1 w tyg. – 80 z∏/mies. Prowadzenie: Miko-
∏aj Zwoliƒski

ÊÊ  IMAGO TEAM – zaj´cia grupowe w ramach zespo∏u tanecz-
nego (jazz, modern jazz, taniec wspó∏czesny), prowadze-
nie: Karina Warnel

ÊÊ  Teatr dla dorosłych – zaj´cia grupowe w g. 19-21 w GCK
w ¸ajskach. Koszt: 120 min x 1 w tyg. – 80 z∏/mies. Pro-
wadzenie: Walentyna Sobikowska-Janiszewska

ÊÊ  J´zyk angielski dla dzieci (szko∏a j´zykowa Art-Project)
– zaj´cia grupowe w GCK w ¸ajskach. Zapisy i p∏atnoÊç
pod tel. 22 774 45 82, kom. 501 826 323. Wi´cej informa-
cji www.art-project.pl

Szczegó∏y oferty: www.ok.wieliszew.pl (zak∏adka SEKCJE
GCK). Zapraszamy!

nn OKW

Jak bezpiecznie zachowywaç si´ w budynku GCK w Łajskach w czasie pandemii COVID-19? Zapoznaj si´ z nasza instrukcjà!
W czasie trwania zaj´ç w budynku mogà prze-
bywaç tylko ich uczestnicy, dlatego prosimy ro-
dziców i opiekunów o niewchodzenie do holu
(mo˝liwe jest to w wyjàtkowych sytuacjach oraz
po wczeÊniejszym telefonicznym umówieniu
z pracownikiem). Na terenie budynku obowiàzu-
je nakaz zasłaniania ust i nosa – prosimy u˝ywaç
maseczek ochronnych lub przyłbic. Przed wej-
Êciem do budynku obowiàzuje dezynfekcja ràk

– płyn posiada stosowny atest. W holu mo˝e prze-
bywaç jednoczeÊnie maksymalnie 5 osób, a bu-
dynek został podzielony na dwie strefy – ogól-
nodost´pnà (hol i biuro) i tylko dla uczestników
(korytarze, toalety, pracownie). WejÊcie do naj-
wi´kszej z sal (nr 1) dost´pnej z holu, odbywa si´
na zasadach ruchu jednokierunkowego. Przy ka˝-
dej sali umieszczono płyn do dezynfekcji ràk,
na drzwiach podano maks. liczb´ osób mogàcych

przebywaç w pracowni – wi´kszoÊç zaj´ç odby-
waç si´ b´dzie w 2 sàsiednich salach jednocze-
Ênie. W pracowniach zmieniono układ stolików,
by ka˝dy z uczestników mógł zachowaç bezpiecz-
nà odległoÊç. W czasie zaj´ç mo˝na zdjàç swoje
maseczki lub przyłbice, jednak przemieszczajàc si´
po budynku, nie zapomnijmy zało˝yç ich z po-
wrotem. W nowym biurze GCK, dla ochrony in-
teresantów oraz pracowników, wybudowano

przeszklenia – przy okienku mo˝e przebywaç tyl-
ko jedna osoba w danym momencie. Pami´taj-
my jednak, ˝e wi´kszoÊç rzeczy, w tym zapisów
i opłat, mo˝emy dokonaç zdalnie – przez stron´
www.strefazajec.pl Wszystkie informacje dotyczà-
ce wznowienia zaj´ç w re˝imie sanitarnym do-
st´pne sà na stronie www.ok.wieliszew.pl Prosi-
my o Paƒstwa wyrozumiałoÊç i zapraszamy!

IInnssttrruukkaaccjjaa  kkoorrzzyyssttaanniiaa  zz   GGCCKK

Nauka gry na flecie poprzecznym
Przemysław Marcyniak

Nauka gry na perkusji
Piotr Ciemieniewski

Warsztaty kreatywne

Wolne miejsca w GCK!
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Wczesna interwencja
logopedyczna
Logopeda zajmuje si´ nie tylko wadami
wymowy, ale równie˝ wczesnà diagnozà,
profilaktykà oraz stymulacjà rozwoju mowy.
Coraz cz´Êciej do logopedy trafiajà niemowl´ta
i noworodki. Mimo ˝e tak ma∏e dziecko nie
mówi, logopeda ju˝ na wczesnym etapie
rozwoju mo˝e zauwa˝yç nieprawid∏owoÊci,
które mogà mieç wp∏yw na póêniejszy rozwój

funkcji j´zykowych. We wczesnej interwencji
logopedycznej specjalista diagnozuje odruchy
oralne: ssania, po∏ykania, szukania, funkcje
pobierania pokarmu. Podczas terapii dba o
stymulowanie prawid∏owego rozwoju funkcji
oddechowych, pokarmowych i s∏uchowych,
które stanowià fundament do rozwoju
prawid∏owej komunikacji.

RRoozzmmaawwiiaammyy  zz  AAnneettàà  SSookkoo∏∏oowwsskkàà,,  llooggooppeeddàà  
Gazeta Wieliszewska: Kiedy nale˝y zg∏osiç si´ do logope-
dy? 
ANETA SOKO¸OWSKA Zapewne wi´kszoÊç odpowie, ˝e
wtedy, kiedy dziecko „êle mówi”, „w przedszkolu” itp.Tym-
czasem rozwój mowy zaczyna si´ w ˝yciu p∏odowym. Ju˝ wte-
dy dziecko odbiera bodêce s∏uchowe, uczy si´ rozpoznawaç
g∏os matki, identyfikowaç tempo oraz intonacj´ g∏osu.

G. W. Z czego wynika tak wczesna potrzeba interwencji
logopedycznej?
A.S. Z ró˝nych powodów cz´Êç dzieci wymaga interwen-
cji logopedycznej ju˝ od momentu narodzin. Potrzeba ta-
ka mo˝e byç konsekwencjà chorób genetycznych, wad ana-
tomicznych, ale tak˝e nieprawid∏owoÊci wynikajàcych
z przebiegu cià˝y, porodu oraz pojawiajàcych si´ w pierw-
szych tygodniach i miesiàcach ˝ycia. Wczesna terapia lo-
gopedyczna jest indywidualnie dostosowana do zaburzeƒ
wyst´pujàcych u dziecka i jego wieku.

G.W. Kto powinien szukaç pomocy u logopedy?
A.S. OczywiÊcie dzieci z ró˝nymi wadami genetycznymi,
niedojrza∏oÊcià oÊrodkowego uk∏adu nerwowego, wadami
wrodzonymi, rozszczepami, ale ponadto noworodki i nie-
mowl´ta, u których zaobserwowano: zaburzenia czy niedo-
kszta∏cenia odruchowych reakcji oralnych (ssania, szuka-
nia, kàsania, lizania, po∏ykania, zwracania), zaburzenia
czynnoÊci pokarmowych, w tym ssania i po∏ykania, a po-
tem gryzienia i ˝ucia, trudnoÊci z zamykaniem ust, sta∏e

otwarcie ust i wysuni´cie j´zyka, ograniczonà lub niepra-
wid∏owà koordynacj´ ruchu warg i j´zyka, ograniczenia ru-
chomoÊci j´zyka, zaburzenia oddychania, wzmo˝one lub ob-
ni˝one napi´cie mi´Êniowe, nadwra˝liwoÊç lub obni˝onà
wra˝liwoÊç na dotyk, brak g∏u˝enia, a potem gaworzenia.

G.W. Czy ka˝dy rodzic powinien profilaktycznie udaç si´
do logopedy, nawet jeÊli nie zauwa˝a niepokojàcych obja-
wów?
A.S. Prowadzenie interwencji logopedycznej u noworodków
i niemowlàt staje si´ coraz bardziej powszechne. Logopeda
jest terapeutà, który zaczyna prac´ z noworodkiem ju˝ na od-
dziale szpitalnym. Dotyczy to g∏ównie dzieci przedwczeÊnie
urodzonych, majàcych problemy z karmieniem doustnym.
Równie˝ dzieci zdrowe z prawid∏owo przebiegajàcych cià˝
i porodów sà konsultowane przez logoped´. Zw∏aszcza wte-
dy, kiedy wyst´pujà trudnoÊci ze ssaniem, z reakcjà
na dêwi´k, z rozszerzaniem diety. Zawsze wtedy warto za-
si´gnàç porady specjalisty.
Sprawdzi on, czy nie wyst´pujà nieprawid∏owoÊci budowy
warg, podniebienia czy w´dzide∏ka podj´zykowego, które
mog∏yby wp∏ywaç na oddychanie i pobieranie pokarmów,
a w konsekwencji na rozwój mowy. Oceni podstawowe
funkcje okolicy ust i jamy ustnej, obecnoÊç odruchów oral-
nych i terminowoÊç ich integrowania si´.
Przyjrzy si´ równie˝, jak oddycha maluch – zarówno pod-
czas karmienia, jak te˝ w stanie spoczynku, jak reaguje
na bodêce s∏uchowe i wzrokowe oraz na dotyk.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e terapia logopedyczna powinna byç
prowadzona systematycznie, pod opiekà specjalisty, a cz´-
sto nawet we wspó∏pracy nie tylko z logopedà, ale równie˝
fizjoterapeutà.

G.W. Dzi´kuj´ za rozmow´.
nn Rozmawiała Anna Szlendak

ANETA SOKOŁOWSKA logopeda (BOBO
– GADA – klinika logopedyczna) Konsultuje
niemowl´ta w gabinecie logopedycznym
Logolandia Monika Witasik mieszczàcym si´
przy ul. KoÊcielnej 74 w Wieliszewie. 

„„CChhłłooppii””  ww  WWiieelliisszzeewwiiee
Walory naszej gminy po raz kolejny przyciàgn´∏y
filmowców. Tym razem na terenie ∏àk w Topoli-
nie kr´cone sà sceny do nowej wersji „Ch∏opów”. 
Film na podstawie noblowskiej powieÊci W∏adys∏awa Sta-
nis∏awa Reymonta re˝yseruje Dorota Kobiela, która
wczeÊniej stworzy∏a cudownà animacj´ pt. „Twój Vincent”.

„Ch∏opi” zostanà zrealizowani, podobnie jak poprzed-
ni film re˝yserki, w technice animacji malarskiej, która
podbi∏a serca widzów na ca∏ym Êwiecie.

– Sceny poczàtkowo nakr´cimy z aktorami, zdj´cia po-
trwajà 36 dni. Nast´pnie ka˝dà klatk´ r´cznie namaluje-
my jako obraz olejny, ∏àcznie powstanie ok. 72 tys. klatek.
By tego dokonaç, w projekcie weêmie udzia∏ ponad 50 ma-
larzy pracujàcych w trzech studiach: g∏ównym w Sopocie,
w Serbii oraz na Ukrainie – wyjaÊnia Tomasz Wochniak,
producent liniowy studia BreakThru Films.

Monumentalne dzie∏o W∏adys∏awa Reymonta przepe∏nio-
ne jest kwiecistymi opisami przyrody. Film zostanie zre-
alizowany na podstawie malarstwa okresu M∏odej Polski,
które idealnie oddaje nastrój powieÊci. Na du˝ym ekranie
pojawià si´ interpretacje dzie∏ takich artystów jak Józef
Che∏moƒski, Ferdynand Ruszczyc czy Leon Wyczó∏kowski.

Muzyk´ do filmu stworzy wielokrotnie nagradzany pro-
ducent ¸ukasz L.U.C. Rostkowski. Kompozytor w ramach
mi´dzynarodowej Rebel Babel Film Orchestra tworzy spe-
cjalny s∏owiaƒski kolektyw muzyków folkowych, którzy
za pomocà tradycyjnych Êrodków (instrumenty ludowe
i Êpiewy) skomponujà magiczny i analogowy pejza˝ dope∏-
niajàcy pi´kno malowanych obrazów.

Premiera „Ch∏opów” planowana jest na 2022 rok. Dys-
trybutorem filmu w Polsce b´dzie Next Film. nn AS

Ma∏o jest miast takich jak Stambu∏, nasyco-
nych burzliwà i bogatà historià, o korzeniach
si´gajàcych w g∏àb staro˝ytnoÊci, ale wcià˝
m∏odych i ˝ywotnych.W trakcie swojego wie-
lowiekowego istnienia Stambu∏ by∏ wielokrot-
nie zdobywany i naje˝d˝any, nale˝a∏ do nie-
zliczonych paƒstw i imperiów, nosi∏ ró˝ne na-
zwy (Bizancjum, Konstantynopol, Carogród),
a dzi´ki swojemu unikalnemu po∏o˝eniu
geograficznemu zawsze stanowi∏ istny tygiel
kultur, narodowoÊci i religii. Wszystkim mi∏oÊnikom historii ko-
jarzy si´ zapewne z rokiem 1453 – umownym koƒcem Êredniowie-
cza – gdy miasto to zdobyli Osmanowie, k∏adàc kres istnieniu Ce-
sarstwa Bizantyƒskiego. Jak napisa∏ w XVI wieku Ogier Ghiselin
de Busbecq, flamandzki dyplomata i podró˝nik „Gdy idzie o po-
∏o˝enie samego miasta, to zdawaç by si´ mog∏o, ˝e natura prze-
znaczy∏a je na stolic´ Êwiata”.

Obecnie Stambu∏ to najwi´ksze miasto w Turcji i jedno z naj-
wi´kszych miast Êwiata (z ponad 15 milionami mieszkaƒców), cen-
trum kulturalne, handlowe i finansowe. Jest to jedyna metropo-
lia znajdujàcà si´ na dwóch kontynentach – w Europie i Azji. Cie-
Ênina Bosfor oddziela cz´Êç azjatyckà od europejskiej. Serce miasta
zlokalizowane jest na siedmiu wzgórzach, na których znajdujà si´
najokazalsze budynki. Na pó∏noc od centrum wcià˝ zachowa∏y si´
ruiny staro˝ytnych fortyfikacji, a wzd∏u˝ brzegu Bosforu wznie-
siono zamki i pa∏ace. Stambu∏ usytuowany jest na bardzo niepew-
nym gruncie, w pobli˝u miejsca, gdzie stykajà si´ dwie p∏yty tek-
toniczne: afrykaƒska i eurazjatycka. Z tego powodu ziemia w mie-
Êcie regularnie dr˝y, a co mniej wi´cej kilkadziesiàt lat zdarzajà
si´ katastrofalne wstrzàsy. W 1509 roku trz´sienie ziemi spowo-
dowa∏o tsunami, które przedar∏o si´ za mury miejskie, niszczàc
ponad 100 meczetów i zabijajàc 10 000 ludzi. Nie przeszkadza to
jednak miastu dynamicznie si´ rozwijaç i przyciàgaç nowych miesz-
kaƒców, a tak˝e rzesze turystów.

Trudnego zadania napisania ksià˝ki o Stambule podjà∏ si´ Char-
les King, amerykaƒski historyk, profesor w Szkole S∏u˝b Zagra-
nicznych Georgetown University, specjalizujàcy si´ w historii Eu-
ropy Wschodniej i Rosji. Efektem jego staraƒ jest porywajàce dzie-
∏o „O pó∏nocy w Pera Palace. Narodziny wspó∏czesnego Stambu∏u”,
w którym skupi∏ si´ na najnowszej historii miasta. Charles King
snuje swojà opowieÊç przez pryzmat historii niezwyk∏ego hotelu
Pera Palace, za∏o˝onego w 1892 roku na potrzeby egzotycznej tra-
sy kolejowej Orient Express ∏àczàcej Pary˝ ze Stambu∏em. By∏ to
burzliwy czas, gdy imperium osmaƒskie (przed którym przez wie-
ki dr˝a∏a ca∏a Europa) wydawa∏o ostatnie tchnienie, a z gruzów
wieloetnicznego giganta stopniowo wy∏ania∏a si´ wspó∏czesna Re-
publika Turcji. „Po Pera Palace kr´ci∏o si´ tylu agentów obcych
wywiadów, ˝e obs∏uga hotelu musia∏a ich prosiç o odst´powanie
stolików goÊciom. Przybyli z Rosji imigranci sprzedawali na uli-
cach rodzinne pamiàtki, a turecka królowa pi´knoÊci zdoby∏a ty-
tu∏ Miss Universe. Pierwszy prezydent Kemal Ataturk, muzu∏maƒ-
ska feminstka Halide Edip, przebywajàcy na wygnaniu Lew Troc-
ki i przysz∏y papie˝ Jan XXIII walczyli o nowe wizje wolnoÊci
cz∏owieka. W czasie II wojny Êwiatowej przybywali tu niemieccy
intelektualiÊci uciekajàcy przed nazistami, a ˝ydowscy dzia∏acze
starali si´ pomóc swoim rodakom opuÊciç Europ´.”

Najlepszà rekomendacj´ ksià˝ce wyda∏ artysta, Kuba Wanda-
chowicz: „Jestem w∏aÊnie w trakcie pasjonujàcej lektury – „O Pó∏-
nocy w Pera Palace. Narodziny wspó∏czesnego Stambu∏u” Char-
lesa Kinga. Ksià˝k´ wyda∏o Wydawnictwo Czarne, co samo w so-
bie jest Êwietnà rekomendacjà, jednak w tym wypadku mamy
do czynienia z dzie∏em wyjàtkowym, wciàgajàcym od pierwszych
stron niczym najlepszy krymina∏. Niby to ksià˝ka historyczna, ma-
jàca przybli˝yç czytelnikowi histori´ powstania wspó∏czesnej Re-
publiki Turcji, jednak daleko jej do nudnej faktografii, bo histo-
ria opowiadana jest z perspektywy wyjàtkowego miejsca – Pera
Palace, czyli hotelu, którego klientel´ stanowili na poczàt-
ku XX wieku g∏ównie agenci obcych wywiadów. Poprzez ich hi-
storie poznajemy miasto pe∏ne kontrastów, kosmopolitycznej ró˝-
norodnoÊci.”

„O pó∏nocy w Pera Palace” to ksià˝ka historyczna, spo∏eczna, geo-
polityczna, pe∏na nowych wàtków i zaskakujàcych opowieÊci.To tak-
˝e pe∏en ̋ ycia, barw, zapachów i dêwi´ków portret najbardziej eu-
ropejskiego z muzu∏maƒskich miast. Lektura obowiàzkowa!

nn  Piotr K.
Charles King, „O pó∏nocy w Pera Palace. Narodziny wspó∏czesnego Stambu∏u”, Wyd.
Czarne, Wo∏owiec 2016
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Przedszkole Samorzàdowe nr 1
w nowej odsłonie

RRoozzppoocczz´́cciiee  nnoowweeggoo
rrookkuu  sszzkkoollnneeggoo

SSppoottkkaanniiee  oonnlliinnee
zz aauuttoorreemm  ddzziieeccii´́ccyycchh
bbeessttsseelllleerróóww

Uczniowie z 20 oddzia∏ów szkolno-przedszkolnych w Szkole
Podstawowej nr 2 im. Jana Paw∏a II w Wieliszewie wrócili
do placówki po pó∏rocznej przerwie. Rozpocz´cie nauki
po wakacjach wyglàda∏o zupe∏nie inaczej ni˝ wszystkie in-
auguracje roku szkolnego, jakie pami´tamy. Z zachowaniem
szczególnej ostro˝noÊci, w podzielonych grupach kolejne kla-
sy spotyka∏y si´ w sali gimnastycznej z dyrektorem Miros∏a-
wem Sieradzkim, wicedyrektor Edytà Weremczuk oraz ze
swoimi wychowawcami.Ta wyjàtkowa sytuacja nie zmienia
faktu, ˝e uczniowie st´sknieni za kolegami, nauczycielami
i ˝yciem szkolnym z podwójnà radoÊcià wstàpili w szkolne
mury.Wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pracownikom
szko∏y ̋ yczymy udanego nowego roku szkolnego 2020/2021,
który mamy nadziej´ zakoƒczy si´ samymi sukcesami.

nn Beata Prokopowicz

Od 1 wrzeÊnia Przedszkole Samorzàdowe nr 1 w Wielisze-
wie posiada dwa nowe oddzia∏y przy Al. SolidarnoÊci 68,
mogàce pomieÊciç 50 dzieci. Przestrzeƒ zosta∏a zaaran˝o-
wana w sposób uwzgl´dniajàcy potrzeby dzieci oraz bez-
pieczeƒstwo i higien´. 26 i 27 sierpnia w nowych oddzia-
∏ach oraz w budynku przy ul. Modliƒskiej 1 zorganizowa-
no zaj´cia adaptacyjne. Przebiega∏y one z zachowaniem
wszelkich zasad bezpieczeƒstwa i higieny zgodnie z wytycz-
nymi dla przedszkoli przygotowanymi przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej wspólnie z G∏ównym Inspektorem Sa-
nitarnym i Ministrem Zdrowia. Do przestronnych, jasnych
sal zosta∏y zaproszone dzieci oraz ich rodzice. Dzieci po-
przez ró˝norodne zabawy edukacyjne: plastyczne, muzycz-
ne, ruchowe dostosowane do ich mo˝liwoÊci psychofizycz-
nych, w sposób ciekawy i mi∏y sp´dzi∏y czas wspólnie z ro-
dzicami i wychowawcami. Przeprowadzone zaj´cia
adaptacyjne umo˝liwi∏y integracj´ grupy, a tak˝e pozna-
nie placówki oraz nauczycieli. Nasze przedszkolaki dzi´-
ki tym dzia∏aniom 1 wrzeÊnia mog∏y rozpoczàç nowy rok
szkolny w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu.

Od pierwszych dni wrzeÊnia przygoda z przedszkolem
nabra∏a tempa. Przedszkolaki ch´tnie bawià si´ w czasie
zaj´ç przygotowanych przez ich nauczycielki. 15 wrzeÊnia
wszyscy wychowankowie naszego przedszkola wzi´li
udzia∏ w Mi´dzynarodowym Dniu Kropki. Celem tego nie-
typowego Êwi´ta jest wzbudzenie u dzieci kreatywnoÊci,
pomys∏owoÊci i zach´cenie ich do dzia∏ania.Tego dnia na-
sze ubrania (dzieci oraz pracowników przedszkola) wype∏-
nione by∏y kolorowymi kropkami. Na zaj´ciach poznawa-
liÊmy genez´ tego Êwi´ta.Wychowankowie uwa˝nie wys∏u-
chali opowiadania, jak to zwyczajna kropka zmieni∏a Êwiat
ma∏ej dziewczynki o imieniu Vashti. Historia ta uÊwiado-
mi∏a przedszkolakom, ˝e ka˝dy z nas ma jakieÊ ukryte zdol-
noÊci – talent. Tego dnia równie˝ dostrzegaliÊmy kropki
tam, gdzie wczeÊniej nikt nie zwraca∏ na nie uwagi. Oka-
za∏o si´, ˝e kropki towarzyszà nam w naszym codziennym
˝yciu: sà w kropkach biedronki, sà w koronie króla, a na-
wet zdobià kapelusz muchomora. Przedszkolaki wykona-
∏y prace plastyczne z kropkà w roli g∏ównej.

nn Marta Wróbel, Anna Liberacka

W dniu 15 wrzeÊnia odby∏o si´ spotkanie autorskie z Grze-
gorzem Kasdepke, pisarzem i laureatem wielu nagród, m.in.
Orderu UÊmiechu.
W czasie spotkania autor opowiada∏ o swoich ksià˝kach
i o ich bohaterach. Pan Grzegorz zabra∏ nas w podró˝ nie tyl-
ko po swojej twórczoÊci, ale i po swoim ̋ yciu osobistym. Zdra-
dzi∏ sekret, jak zostaç pisarzem oraz opowiedzia∏ o tym, jak
stworzy∏ swojà pierwszà ksià˝k´ pt. „Miasteczko misiów”

Autor wyjaÊni∏ dla kogo napisa∏ ksià˝k´ pt. „Kacperiada.
Opowiadania dla ∏obuzów i nie tylko” cz. 1. Pozycja zosta-
∏a Ksià˝kà Roku 2001, zdoby∏a wyró˝nienie w konkursie Dzie-
ci´cy Bestseller Roku 2001 oraz Nagrod´ Literackà im. Kor-
nela Makuszyƒskiego.

Grzegorz Kasdepke przyzna∏, ˝e pisanie dla dzieci spra-
wia mu du˝à przyjemnoÊç. W czasie spotkania autor zach´-
ca∏ te˝ do udzia∏u w akcji, w której to dzieci czytajà doro-
s∏ym i przypomina∏ o tym, jak wielkà wartoÊç ma czytanie
ksià˝ek. Opowiedzia∏ te˝, dlaczego nie ma telewizora i jak
inaczej mo˝na oglàdaç ciekawe i wartoÊciowe kino. Na ko-
niec spotkania odpowiada∏ na pytania najm∏odszych.

nn SP w Olszewnicy Starej
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POMPKA
1. Rozpocznij na r´kach

i kolanach. 
2. Usztywnij mi´Ênie tułowia

i zachowaj lekko zgi´te
plecy. 

3. PodnieÊ kolana około
3-5 centymetrów ponad
podło˝e, tak aby masa
spoczywała na r´kach
i stopach. Staraj si´
utrzymac kàt zgi´cia nóg 90 stopni. 

4. Nast´pnie przenieÊ Êrodek ci´˝koÊci ciała na r´c´, wykonaj ich
ugi´cie po czym wróç do pozycji wyjÊciowej.

PAJACYKI
1. Rozpocznij na r´kach i kolanach. 
2. Usztywnij mi´Ênie tułowia i zachowaj lekko zgi´te plecy. 
3. PodnieÊ kolana około

3-5 centymetrów
ponad podło˝e, tak aby
masa spoczywała
na r´kach i stopach.
Staraj si´ utrzymaç kàt
zgi´cia nóg 90 stopni.

4. Dynamiczne rozchyl
nogi na zewnàtrz,
po czym wróç
do pozycji wyjÊciowej. 

WSPINACZKA POZIOMA NA PODWY˚SZENIU
1. Przyjmij pozycj´ do pompki, r´ce rozstawiajàc troch´ szerzej ni˝

na szerokoÊç barków. 
2. Upewnij si´, ˝e Twoje ciało od kostek po głow´ tworzy lini´

prostà. 
3. Napnij mi´Ênie korpusu i poÊladki. 
4. Oprzyj nogi na podwy˝szeniu. 
5. Jak najszybciej przyciàgnij prawe kolano do klatki i wróç

do podporu. Ruch wykonujemy naprzemiennie na lewà i prawà
nog´.

ååwwiicczz  rraazzeemm  zzee  SSłłaawwkkiieemm!!

UUcczznniioowwiiee  zzee  SSzzkkoo∏∏yy  PPooddssttaawwoowweejj  nnrr  11  ww  WWiieelliisszzeewwiiee
ssppoottkkaallii  ssii´́  zz  mmiissttrrzzyynniiàà..
Patrycja Bereznowska, ultramaratonka i zwyci´˝czyni najtrudniejszego na Êwiecie biegu
Badwater, a na co dzieƒ równie˝ mieszkanka Wieliszewa odwiedzi∏a m∏odzie˝ z klas VIc
i VIIa w Êrod´ 16 wrzeÊnia. Podczas tej szczególnej lekcji wf-u opowiada∏a o swoich
biegowych marzenia z dzieciƒstwa i drodze, jakà przesz∏a, by je zrealizowaç ju˝ jako
doros∏a kobieta. Uczniowie mogli pos∏uchaç o wra˝eniach z najbardziej wymagajàcych
zawodów, zadawaç pytania, a tak˝e otrzymaç od mistrzyni pamiàtkowe upominki oraz
autografy. Jednak najcenniejsze, co dostali tego dnia, to ogromna porcja inspiracji oraz
motywacji do ˝ycia z odwagà i spe∏niania w∏asnych marzeƒ, nie tylko tych sportowych.

nn Izabela Kownacka

Od marzeƒ do mety

W tym wydaniu zajmiemy si´ çwiczeniami, które wpłynà na brzuch, biodra, mi´sieƒ czworogłowy, poÊladki,
plecy i barki. Dwa z prezentowanych çwiczeƒ (pompka i pajacyki) wykonujemy z pozycji tzw. „niedêwiedzia”



WWiieelliisszzeewwsskkii  CCrroossssiinngg  ttoo  ccyykkll  iimmpprreezz
ssppoorrttoowwyycchh,,  kkttóórryy  cciieesszzyy  ssii´́
ppooppuullaarrnnooÊÊcciiàà  ii zz kkaa˝̋ddàà  eeddyyccjjàà  zzyysskkuujjee
ccoorraazz  wwii´́kksszzee  uuzznnaanniiee  wwÊÊrróódd  bbiieeggaacczzyy
ii rroowweerrzzyyssttóóww  –– rróówwnniiee˝̋  ttyycchh  ssppoozzaa
ookkoolliiccyy..  

Niestety w tym roku ˝aden uczestnik nie b´dzie móg∏ po-
chwaliç si´ zebraniem czterech medali z ca∏ego cyklu. Pan-
demia pokrzy˝owa∏a plany wszystkim, a crossing w normal-
nej formule odby∏ si´ tylko zimà. Pozosta∏e zawody zosta∏y
odwo∏ane.

Organizatorzy majàc doÊwiadczenie przy sierpniowym Ul-
tramaratonie Powstaƒca, postanowili, ˝e jesienny crossing
si´ odb´dzie. 8 listopada przy wieliszewskiej hali sportowej
wystartuje ograniczona liczba biegaczy i rowerzystów. Za-
wody odb´dà si´ pod specjalnym nadzorem sanitarnym, a da-
ta listopadowa b´dzie te˝ okazjà dla uczczenia Âwi´ta Nie-
podleg∏oÊci.

Zapisy na Wieliszewski Crossing Niepodleg∏oÊci ju˝
wkrótce. nn AS
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Wieliszewski Crossing
NiepodległoÊci

Regaty 
na Jeziorze

Zegrzyƒskim

UUcczzeessttnniiccyy  wwaakkaaccyyjjnnyycchh  kkuurrssóóww
˝̋eeggllaarrsskkiicchh  wwzzii´́llii  uuddzziiaa∏∏  ww sswwooiimm
ppiieerrwwsszzyymm  jjaacchhttoowwyymm  wwyyÊÊcciigguu..

W sobot´ 19 wrzeÊnia ponad 20 osób wzi´∏o udzia∏ w rega-
tach przygotowanych przez instruktorów ze Szko∏y ˚eglar-
stwa „Magellan” i sfinansowanych ze Êrodków Zwiàzku
Gmin Zalewu Zegrzyƒskiego. Wydarzenie skierowane by-
∏o do Êwie˝o upieczonych ˝eglarzy, którzy w lipcu i sierp-
niu ukoƒczyli kursy zorganizowane przez ZGZZ oraz Sto-
warzyszenie „M∏odzi dla Rozwoju eMka”. Uczestnicy, po-
dzieleni na 5 osobowe zespo∏y, Êcigali si´ ze sobà na jachtach
kabinowych. Nowicjuszom na wodzie towarzyszy∏a goÊcin-
nie za∏oga honorowa Urz´du Gminy Jab∏onna pod przewod-
nictwem Wójta Jaros∏awa Chodorskiego. nn SC
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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.
Wi´cej informacji na temat zalet aplikacji EVENIO mo˝na
b´dzie znaleêç w kolejnym wydaniu Gazety Wieliszewskiej.

EEVVEENNIIOO  pprrzzyyppoommnnii  CCii
oo tteerrmmiinniiee  ooddbbiioorruu  ooddppaaddóóww

KKoonnkkuurrss
ffoottooggrraaffiicczznnyy

To ju˝ ostatnia chwila, by zgłosiç si´ do konkursu. Jeszcze do koƒca
wrzeÊnia ka˝dy, kto ma czujne oko i umysł otwarty na pi´kno, mo˝e
wysłaç swoje zdj´cia na adres promocja@wieliszew.pl, dołàczajàc
wypełnionà kart´ zgłoszeniowà dost´pnà na stronie
http://www.wieliszew.pl/news/konkurs-fotograficzny. 
Najlepsze prace znajdà si´ w KALENDARZU GMINNYM NA ROK 2021. 




