
gazetawwiieelliisszzeewwsskkaa
nr 6 (141) •• czwartek 27.06.2019 •• nakład 3 000 •• bezpłatna gazeta Gminy Wieliszew •• www.facebook.com/GminaWieliszew 

GGmmiinnnnee
iinnwweessttyyccjjee

LLeettnniiee  zzmmaaggaanniiaa
ccrroossssoowwee

WW  wwaakkaaccjjee  cczzyyttaajjmmyy!!
propozycje ksià˝kowe 
na lato

1100 116644

BBaajjkkoowwee  ÊÊwwii´́ttoo
GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww

JeÊli ktokolwiek ma jeszcze wàtpliwoÊci, ˝e w Wieliszewie ˝yje si´ jak
w bajce, to na pewno nie odwiedzi∏ nas 8 czerwca. Tego dnia wszystko
by∏o bajkowe! Bajkowa by∏a pogoda, bajkowe by∏y wyst´py i ka˝dy
uczestnik Âwi´ta Gminy Wieliszew bajkowo i wspaniale bawi∏ si´ podczas
tego wydarzenia.

Na najm∏odszych goÊci czeka∏o dmuchane
miasteczko i moc atrakcji, którà przygoto-
wali dla nich profesjonalni animatorzy.
Swoje atrakcje prezentowali równie˝ na in-
dywidualnych stoiskach przedstawiciele so-
∏ectw, placówek szkolnych i stowarzyszeƒ
z terenu gminy. Mieszkaƒcy mogli podziwiaç

r´cznie wykonane wyroby, zakosztowaç
wspania∏ych potraw, a tak˝e wziàç udzia∏
w organizowanych konkursach. Bardzo du-
˝ym powodzeniem cieszy∏y si´ warsztaty kra-
wieckie, na których w∏asnor´cznie mo˝na by-
∏o uszyç eko-worki na zakupy.

nn Dokoƒczenie na stronach 8–9

Sesja Rady Gminy 
i absolutorium dla Wójta
PPooddcczzaass  sseessjjii ww  ddnniiuu  2255  cczzeerrwwccaa  bbrr..  rraaddnnii  uuddzziieelliillii  wwóójjttoowwii
aabbssoolluuttoorriiuumm..  ZZaa uuddzziieelleenniieemm  gg∏∏oossoowwaa∏∏oo 1133  rraaddnnyycchh,,  jjeeddnnaa
oossoobbaa  ssii´́  wwssttrrzzyymmaa∏∏aa  oorraazz  jjeeddnnaa  bbyy∏∏aa  nniieeoobbeeccnnaa..  
Zgodnie z wprowadzonà w 2018 roku nowelizacjà ustawy
o samorzàdzie gminnym, procedur´ udzielenia absoluto-
rium rozpocz´∏o przedstawienie przez wójta Raportu o sta-
nie gminy na 2018 rok. Dokument ten obejmuje podsumo-
wanie dzia∏alnoÊci wójta, a w szczególnoÊci realizacji poli-
tyki gospodarczej, spo∏ecznej, oÊwiatowej, kulturalnej
i sportowej gminy (treÊç raportu zamieszczona jest na stro-
nie https://bit.ly/2ZPTz67).
Warto nadmieniç, ˝e podobne informacje przekazywane sà
radnym gminy Wieliszew podczas sesji, przygotowywanych
przez kierowników dzia∏ów i dyrektorów jednostek organi-
zacyjnych. Zgodnie z procedurà, przedstawienie Raportu za-
koƒczy∏a debata na jego temat, w której ka˝dy radny móg∏
przedstawiç swoje stanowisko; w debacie móg∏ wziàç tak-
˝e udzia∏ ka˝dy mieszkaniec gminy Wieliszew. Nast´pnie
przeprowadzone zosta∏o g∏osowanie za udzieleniem wójto-
wi votum zaufania 15 g∏osami za.

SSpprraawwoozzddaanniiee  ffiinnaannssoowwee
Kolejnym punktem sesji by∏o rozpatrzenie sprawozdania fi-
nansowego gminy Wieliszew za 2018 rok wraz ze sprawoz-
daniem wójta z wykonania bud˝etu i informacjà o stanie
mienia gminy oraz odczytanie pozytywnej opinii Regional-
nej Izby Obrachunkowej o przedstawionym sprawozdaniu
finansowym. Po dyskusji radni przyj´li uchwa∏´ w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Uchwa∏a w sprawie udziele-
nia wójtowi absolutorium
z tytu∏u wykonania bud˝etu
za 2018 rok przyj´ta zosta∏a
13 g∏osami za, przy 1 wstrzy-
mujàcym si´ i jednej osobie
nieobecnej.Wójt Pawe∏ Kow-
nacki podzi´kowa∏ za pozy-
tywnà ocen´ i podzi´kowa∏
radnym, so∏tysom oraz pra-
cownikom urz´du za tak do-
brà wspó∏prac´.

W trakcie sesji rozpatrzo-
no projekty uchwa∏ doty-
czàce m. in. projektu uchwa-
∏y w sprawie stwierdzenia przekszta∏cenia dotychczasowe-
go czteroletniego Technikum w Zespole Szkó∏ w Wieliszewie
w pi´cioletnie Technikum w Zespole Szkó∏ w Wieliszewie,
projektu uchwa∏y w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wy-
p∏at´ dodatku energetycznego, a tak˝e w sprawie okreÊle-
nia wyboru metody ustalenia stawki op∏aty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki op∏a-
ty (szczegó∏owo temat opisujemy w artykule na stronie 3).
G∏osowanie zosta∏o poprzedzone prezentacjà przedstawio-
nà przez Wójta Gminy Wieliszew, która w przejrzysty i szcze-
gó∏owy sposób pokaza∏a funkcjonowanie systemu gospoda-
rowania odpadami i wszelkimi kosztami z tym zwiàzanymi.

Prezentacja równie˝ wyjaÊni∏a zaproponowane nowe staw-
ki i sposób naliczania op∏at za Êmieci. Przyk∏adowo dla za-
budowy wielorodzinnej op∏ata za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi ma stanowiç iloczyn iloÊci zu˝ytej wody
z danej nieruchomoÊci w wysokoÊci: selektywne: 9,70 z∏ za 1
m3, nieselektywne 19,40 z∏ za 1 m3. Natomiast w przypadku
nieruchomoÊci zabudowanych budynkami mieszkalnymi jed-
norodzinnymi, na których zamieszkujà mieszkaƒcy, miesi´cz-
na op∏ata za gospodarowanie odpadami komunalnymi sta-
nowiç b´dzie iloczyn liczby mieszkaƒców zamieszkujàcych
danà nieruchomoÊç i wynosiç b´dzie: zbiórka selektywna 29
z∏/os. oraz zbiórka nieselektywna 58 z∏/os. nn
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AABBCC  
bbeezzppiieecczzeeƒƒssttwwaa

BBeezzppiieecczznnyy  
wwyyppoocczzyynneekk  nnaadd wwooddàà

Zbli˝a si´ okres wakacyjny, wi´c policjanci apelujà o ostro˝-
noÊç i zachowanie podstawowych zasad bezpieczeƒstwa
nad wodà. Przypominamy, ˝e w ciàgu ostatnich pi´ciu dni
dosz∏o do trzech tragicznych zdarzeƒ na akwenach wodnych
w naszym powiecie.Wielu tragedii nad wodà mo˝naby unik-
nàç. Musimy pami´taç przede wszystkim o tym, ˝e bezpiecz-
na kàpiel to kàpiel w miejscu do tego przeznaczonym, któ-
re jest odpowiednio oznakowane i w którym jest ratownik.
„Dzikie kàpieliska” zawsze majà nieznane dno i g∏´bokoÊç.

DDoo wwyyppoocczzyywwaajjààccyycchh  nnaadd wwooddàà  aappeelluujjeemmyy::
• P∏ywaj tylko w miejscach strze˝onych, czyli tam, gdzie jest ra-

townik WOPR. Bardzo lekkomyÊlne jest p∏ywanie w miejscach,
gdzie kàpiel jest zakazana. Informujà o tym znaki i tablice. Nie
wolno te˝ p∏ywaç na odcinkach szlaków ̋ eglugowych oraz w po-
bli˝u urzàdzeƒ i budowli wodnych.W przypadku wejÊcia do nie-
strze˝onych zbiorników ka˝dorazowo nale˝y sprawdziç g∏´bo-
koÊç i struktur´ dna,

• Przestrzegaj regulaminu kàpieliska, na którym przebywasz. Sto-
suj si´ do uwag i zaleceƒ ratownika,

• Nie p∏ywaj w wodzie o temperaturze poni˝ej 14 stopni (opty-
malna temperatura 22-25 stopni),

• Nie p∏ywaj w czasie burzy, mg∏y (kiedy widocznoÊç jest poni-
˝ej 50 m), gdy wieje porywisty wiatr,

• Nie skacz rozgrzany do wody. Przed wejÊciem do wody ochlap
nià klatk´ piersiowà, szyj´, krocze i nogi – unikniesz wstrzàsu
termicznego, którego nasz organizm bardzo nie lubi,

• Nie p∏ywaj w miejscach, gdzie jest du˝o wodorostów lub wiesz,
˝e wyst´pujà zawirowania wody lub zimne pràdy. P∏ywaj w miej-
scach dobrze Ci znanych,

• Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Mo˝e si´ to skoƒ-
czyç Êmiercià lub kalectwem. Absolutnie zabronione sà w ta-
kich miejscach skoki „na g∏ówk´”,

• Nie baw si´ w podtapianie innych osób korzystajàcych z wody,
spychanie do wody z pomostów, z materacy. Zabawy w wodzie
powinny byç dostosowane do Twoich umiej´tnoÊci p∏ywackich,
wykluczajàce ryzyko i eskalacj´ niebezpiecznych zachowaƒ (bru-
talnoÊci, agresji, rywalizacji i wyg∏upów),

• Pami´taj, ˝e materac dmuchany nie s∏u˝y do wyp∏ywania na g∏´-
bokà wod´, podobnie jak i nadmuchiwane ko∏o,

• Nigdy nie p∏ywaj po spo˝yciu alkoholu,
• Kàpiàc si´ na kàpieliskach, zwracaj uwag´ na osoby obok nas.

Mo˝e si´ okazaç, ˝e ktoÊ b´dzie potrzebowa∏ Twojej pomocy. Je-
˝eli b´dziesz w stanie mu pomóc to uczyƒ to, ale w granicach
swoich mo˝liwoÊci. Je˝eli nie b´dziesz si´ czu∏ na si∏ach to za-
wiadom inne osoby,

• Nie przyst´puj do p∏ywania na czczo – wzmo˝ona przemiana ma-
terii os∏abia Twój organizm,

• Nie p∏ywaj równie˝ bezpoÊrednio po posi∏ku – zimna woda mo-
˝e doprowadziç do bolesnego skurczu ̋ o∏àdka, co mo˝e ponieÊç
za sobà bardzo powa˝ne konsekwencje,

• Nie przeceniaj swoich umiej´tnoÊci p∏ywackich. Je˝eli chcesz
wybraç si´ na d∏u˝szà tras´ p∏ywackà, p∏yƒ asekurowany przez
∏ódê lub przynajmniej w towarzystwie jeszcze jednej osoby.
Na g∏owie powinieneÊ mieç za∏o˝ony czepek, abyÊ by∏ widocz-
ny dla innych w wodzie. Mo˝esz do tego celu u˝yç bojki na szel-
kach,

• Po kàpieli nie jest wskazany du˝y wysi∏ek fizyczny. Lepiej udaç
si´ na spacer, a po godzinie mo˝na organizowaç sobie zaj´cia
bardziej intensywne. Nie przebywaj w wodzie zbyt d∏ugo, ani
te˝ nie wchodê do niej po zbyt krótkiej przerwie,

• Intensywny wysi∏ek wzmaga ∏aknienie i dlatego po ukoƒczeniu
p∏ywania nale˝y zjeÊç posi∏ek. Dzieci powinny coÊ zjeÊç obowiàz-
kowo,

• Nie wyp∏ywaj za daleko od brzegu po zapadni´ciu zmroku. P∏y-
wanie po zachodzie s∏oƒca jest niebezpieczne,

• JeÊli nie chcesz si´ przezi´biç, to po skoƒczonej kàpieli prze-
bierz si´ w suche ubranie. Nie przebywaj w mokrych rzeczach
na wietrze – mo˝esz doprowadziç do znacznego ozi´bienia or-
ganizmu. nn
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Walka z komarami
WW oossttaattnniicchh  ddnniiaacchh  kkoommaarryy  ddaajjàà  ssii´́  wwee
zznnaakkii  mmiieesszzkkaaƒƒccoomm  nnaasszzeejj  ggmmiinnyy..
IInntteennssyywwnnee  mmaajjoowwee  ooppaaddyy  ddeesszzcczzuu
ii wwyyssookkiiee  tteemmppeerraattuurryy  ssttwwaarrzzaajjàà
ddooggooddnnee  wwaarruunnkkii  ddoo nnaammnnaa˝̋aanniiaa  ssii´́
llaarrww  ttyycchh  oowwaaddóóww..  
Jednà z metod walki z komarami jest stosowanie Êrodków
chemicznych. Jest to metoda skuteczna tylko wtedy, gdy
jest stosowana na du˝ym obszarze, poniewa˝ komary w cià-
gu jednego dnia sà w stanie przemieÊciç si´ nawet 10 km.
Z drugiej strony opryski insektycydami i chemià nie dzia-
∏ajà niestety wybiórczo i sà bardzo szkodliwe dla Êrodo-
wiska. Najbardziej nara˝one sà zw∏aszcza organizmy
wodne, owady takie jak pszczo∏y i motyle oraz bezkr´gow-
ce làdowe. Warto mieç na uwadze, ˝e Êrodki zwalczajàce
komary nie pozostajà równie˝ oboj´tne dla zdrowia ludzi.
Mogà wywo∏ywaç mi´dzy innymi alergi´ i ataki astmy.
Szczególnie nara˝one sà kobiety w cià˝y i ma∏e dzieci. Sà
to Êrodki dzia∏ajàce krótkoterminowo, poniewa˝ po pierw-
szym deszczu zmywajà si´ i nie przynoszà ˝adnego skut-
ku.W województwie mazowieckim w 2017 r. do u˝ycia do-
puszczony zosta∏ przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Ârodowiska Êrodek Aqua K-Othrine zawierajàcy deltame-
tryn´, solwent nafty i wiele ci´˝kich zwiàzków aromatycz-
nych.

Alternatywà dla Êrodków chemicznych sà preparaty bio-
logiczne. Sà one jednak stosunkowo nietrwa∏e, a zastoso-
wanie ich polega na wczeÊniejszym zlokalizowaniu miejsc
l´gowych komarów. Potrzeba do tego specjalistów, którzy
ocenià równie˝, który z 50 gatunków komarów wyst´pu-
jàcych w Polce, wyst´puje na danym obszarze. Nale˝y tu
zaznaczyç, ˝e preparaty te dzia∏ajà g∏ównie na larwy ko-
marów, wi´c w obecnej sytuacji, gdzie doros∏e samice zdà-
˝y∏y si´ wyl´gnàç, zastosowanie tych Êrodków jest bezce-
lowe.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e zarówno
pierwszy, jak i drugi sposób walki z plagà komarów to
ogromne koszty, które musia∏aby ponieÊç gmina. Op∏ata
za opryskanie powierzchni ∏àk tylko po prawej stronie Je-
ziora Wieliszewskiego wynosi oko∏o 40 tys. z∏. Jednak naj-
wi´kszy koszt musia∏oby ponieÊç Êrodowisko. Dwie trze-
cie terenu naszej gminy stanowi Warszawski Obszar Chro-
nionego Krajobrazu, na którym najbardziej cenne tereny
zyska∏y status obszarów szczególnej ochrony ekologicznej.
Sà to mi´dzy innymi: Narew w granicy wa∏ów przeciwpo-
wodziowych, Jezioro Klucz, stuletni las w Sikorach o cha-
rakterze ∏´gu wierzbowo-topolowego, zespó∏ torfowo-leÊny
w Ka∏uszynie i Podd´biu.W okolicy wa∏u przeciwpowodzio-
wego przy granicy z Zegrzem mieÊci si´ równie˝ Rezerwat
Przyrody Wieliszewskie ̧ ´gi zwany „storczykowym gajem”
ze wzgl´du na najbogatsze stanowisko storczyka w woje-
wództwie. Tereny te kryjà w sobie bogactwo chronionych
prawem gatunków roÊlin oraz zwierzàt.

Reasumujàc, najlepszym rozwiàzaniem sà naturalne spo-
soby wspomagania w tej kwestii procesów zachodzàcych
w przyrodzie. Nale˝y wi´c wspieraç bioró˝norodnoÊç.
W walce z komarami sà w stanie pomóc nam np. jerzyki
– jeden osobnik w ciàgu dnia jest w stanie zjeÊç nawet kil-
ka tysi´cy komarów. Niestety obecnie wiele stanowisk l´-
gowych tych ptaków jest niszczonych przy termomoderni-
zacji budynków, poniewa˝ gniazdujà one w g∏ównie
w otworach wentylacyjnych, które sà zakratowywane. Spo-
sobem na ich ratowanie jest wieszanie budek l´gowych
na budynkach, do czego zach´camy. Skuteczne w walce
z komarami sà równie˝ nietoperze, osy i szerszenie, gniaz-
dujàce cz´sto w dziuplastych drzewach, które równie˝ na-
le˝y chroniç. Aby pozostaç w zgodzie z przyrodà, nie szko-
dziç zarówno jej, jak i sobie, najlepiej stosowaç osobiste
Êrodki walki z komarami – dost´pne w sklepach preparaty,
którymi spryskujemy odzie˝. Zach´camy tak˝e do monto-
wania moskitier i gaszenia w godzinach wieczornych Êwia-
t∏a w mieszkaniach. nn

PPLLAA˚̊AA  GGOOTTOOWWAA  DDOO  SSEEZZOONNUU  
Posiadaç pla˝´ to jedno, ale odpowiednio przygotowaç jà
w taki sposób, aby swoim wyglàdem przyciàga∏a pla˝o-
wiczów to drugie. Gmina rok w rok stara si´, aby miej-
sce to by∏o jak najlepiej utrzymane. 12 czerwca 2019 ro-
ku wykonano mechaniczne czyszczenie piasku na pla˝y.
Na jej terenie postawiono tak˝e kabiny sanitarne, które
dwa razy w tygodniu maja zapewniony serwis, a tak˝e
umiejscowiono kontener na Êmieci. Specjalnie zatrudnio-
ny pracownik dba o to, aby regularnie oczyszczaç ten ob-
szar w sezonie wiosenno-letnim.

Ju˝ od 28 czerwca na terenie pla˝y b´dà stacjonowali
ratownicy. Na poczàtku tego tygodnia pracownicy sane-
pidu pobrali próbki do analizy, które poka˝à czy woda na-
daje si´ do kàpieli. O wynikach badaƒ poinformuje Sta-
rostwo Powiatowe, aktualne informacje b´dà te˝
udost´pniane na bie˝àco w gminnych mediach. nn

PPRRZZEEDD  NNAAMMII iimmpprreezzaa  pplleenneerroowwaa
30.06 (niedziela)  od godziny 11.00 do 14.00 
w Michałowie-Reginowie ul. Nowodworska 31 
(plac przed Domem Ogrodnika)

XXIIVV  MMIICCHHAA¸̧OOWWSSKKII  PPIIKKNNIIKK  MMOOTTOORROOWWYY
Stowarzyszenie „ETYKA I PRAWO” zaprasza wszystkich posiadaczy
pojazdów mechanicznych z „duszà” – dwu- i wi´cej ko∏owych oraz osoby
zainteresowane motoryzacjà na XIV Micha∏owski Piknik Motorowy.
Gwarantujemy, ˝e b´dzie co oglàdaç i czym si´ zachwycaç – to dla ducha,
a dla cia∏a – pocz´stunek. 
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CCOO  SSII¢¢  DDZZIIEEJJEE  ZZ  ÂÂMMIIEECCIIAAMMII  WW  NNAASSZZEEJJ  GGMMIINNIIEE??

W Gminie Wieliszew odbiór odpadów segregowanych odby-
wa si´ w systemie segregacji „u êródła”. System ten polega
na prowadzeniu segregacji w miejscu powstawania odpadów,
czyli w gospodarstwach domowych. Segregacja jest odbiera-
na w Gminie w systemie workowym. Mieszkaƒcy od firmy od-
bierajàcej odpady otrzymujà worki koloru: ˝ółtego, niebieskie-
go i zielonego. Do worka ˝ółtego powinny trafiç odpady: opa-
kowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe
oraz opakowania z metalu. Do worka niebieskiego: opakowa-
nia z papieru i tektury. Natomiast do worka zielonego powin-
ny byç wrzucane opakowania ze szła. Jest to tzw. segregacja
wst´pna, która pozwala przygotowaç odpady do dalszych pro-
cesów na liniach sortowniczych, polegajàcych na ich doczysz-

czaniu i bardziej szczegółowym podziale na frakcje. 
Wst´pnie posegregowane przez mieszkaƒców odpady sà od-
bierane przez specjalistyczne pojazdy. W przypadku odbioru
odpadów segregowanych z podziałem na trzy frakcje wyko-
rzystywane sà Êmieciarki dwukomorowe. Do jednej komory tra-
fiajà worki ̋ ółte (tworzywa sztuczne, metale, opakowania wie-
lomateriałowe) i niebieskie (papier, tektura), a do drugiej zie-
lone (szkło), co jest podyktowane faktem, i˝ Zakłady
Przetwarzajàce odpady wyposa˝one sà w dwie oddzielne li-
nie sortownicze – jedna słu˝y do segregacji tworzyw sztucz-
nych i papieru, druga do segregacji szkła. Ww. procesy pozwa-
lajà uzyskaç surowiec nadajàcy si´ do ponownego przetwo-
rzenia.

PPrroobblleemm  ddoottyycczzààccyy  llaawwiinnoowwoo  rroossnnààccyycchh
kkoosszzttóóww  zzaa ooddbbiióórr  ÊÊmmiieeccii  ttoo  nniiee  ttyyllkkoo
pprroobblleemm  ssaammeejj  ggmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww,,  aallee  wwiieelluu
iinnnnyycchh  ggmmiinn  ww PPoollssccee..  WWcciiàà˝̋  rroossnnààccee
ssttaawwkkii  wwyywwoozzuu  ii uuttyylliizzaaccjjii  wwyynniikkaajjàà
zz wwiieelluu  cczzyynnnniikkóóww,,  ccoo  jjeesstt  tteeggoo  pprrzzyycczzyynnàà??

Na t´ sytuacj´ na∏o˝y∏o si´ kilka czynników rynkowych i re-
gulacyjnych, które powodujà, ˝e dalszy wzrost kosztów funk-
cjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w Polsce jest tak drastyczny. Podwy˝k´ op∏at wymusza stro-
na wydatkowa systemu, a wi´c odbieranie i transport odpa-
dów oraz ich zagospodarowanie. Przyczynami znacznych pod-
wy˝ek w Polsce sà m.in. wzrost cen transportu, energii i tzw.
op∏aty marsza∏kowskiej, op∏aty ponoszonej z tytu∏u sk∏adowa-
nia odpadów.

Tak jak wiele gmin równie˝ i nasi samorzàdowcy stan´li
w obliczu zmierzenia si´ z trudnà sytuacjà rynkowà, która zmu-
si∏a ich do rozwa˝enia koniecznoÊci podniesienia obecnie obo-
wiàzujàcej stawki za odbiór Êmieci, szukajàc przy tym najbar-
dziej optymalnych rozwiàzaƒ.

SSZZUUKKAANNIIEE  RROOZZWWIIÑÑZZAA¡¡
W trakcie Komisji Rozwoju, która poprzedzi∏a sesj´, Radni d∏u-
go debatowali nad mo˝liwoÊciami i rozwiàzaniami, jakie mo˝-
na wprowadziç, aby kosztami nie obcià˝aç mieszkaƒców. Mi-
mo, ˝e – zgodnie z przepisami o gminnym systemie gospoda-
rowania odpadami – musi si´ on samofinansowaç, to
rozwa˝ana by∏a sytuacja o dop∏aceniu do systemu z bud˝etu
gminy. Jednak odby∏oby si´ to kosztem zrezygnowania z reali-
zacji wielu inwestycji w gminie, co radni jednog∏oÊnie uzna-
li za niedopuszczalne. Kolejnym rozwiàzaniem, nad którym dys-
kutowano by∏o ograniczenie dzia∏alnoÊci PSZOK (obecnie dzia-
∏a 6 dni w tygodniu) do kilku godzin w tygodniu, jednak to
równie˝ nie spotka∏o si´ z przychylnoÊcià wi´kszoÊci obradu-
jàcych. Innym rozwiàzaniem by∏o równie˝ powo∏anie gminnej
spó∏ki, która przej´∏aby na siebie obowiàzek odbioru odpadów,
jednak jest to koncepcja niemo˝liwa do wprowadzenia
na „ju˝” i nie rozwiàzuje ona aktualnego problemu.

Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki podczas sesji Rady
Gminy, w trakcie przygotowanej prezentacji, szczegó∏owo
przedstawi∏, z czego wynikajà koszty zwiàzane z gospodarkà
odpadami na jej terenie, a tak˝e jak kszta∏towa∏y si´ koszty
na przestrzeni ostatnich lat i z czego one wynika∏y. Wszyst-
kie te dane niestety pokaza∏y, ˝e jedynym, w∏aÊciwym rozwià-
zaniem jest podniesienie ceny odbioru odpadów, pomimo nie-
ch´ci samorzàdowców do takich radykalnych rozwiàzaƒ.

KKOOSSZZTTYY  SSYYSSTTEEMMUU
Aby przybli˝yç Paƒstwu powody, dla których zmiana stawek
op∏at jest nieunikniona, niezb´dne jest porównanie kosztów
zwiàzanych z odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gmi-
ny Wieliszew na przestrzeni ostatnich lat.W 2014 r. roczny koszt
wynosi∏ 1 399 701,05 z∏, w 2017 r. 1 558 798,20 z∏ natomiast
w 2018 r. ju˝ 2 567 999,16 z∏. Spowodowa∏o to znaczny wzrost
stawek op∏at za gospodarowanie odpadami komunalnymi ju˝
w lutym bie˝àcego roku, poniewa˝ wp∏ywy z op∏at od miesz-

kaƒców nieruchomoÊci zamieszkiwanych na sta∏e, nieruchomo-
Êci wykorzystywanych na cele rekreacyjno–wypoczynkowe
i firm w 2018 roku wynios∏y jedynie 2 122 002,27 z∏. Kalku-
lacja ta pokazuje, ˝e Gmina musia∏a cz´Êciowo pokrywaç kosz-
ty funkcjonowania systemu. Na koszty systemy sk∏ada si´:
• utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-

nych – 55 200 z∏,
• utrzymanie programu dedykowanego obs∏udze systemu go-

spodarowania odpadami – 9 741 z∏,
• koszty odbioru i zagospodarowania odpadów – 5 285 000 z∏,
• koszty zmienne* (zatrudnieni pracownicy, wysy∏ka listów, za-

kup materia∏ów biurowych, edukacja ekologiczna)
– 215 500 z∏.

*Po decyzji Wójta Gminy Wieliszew koszty zmienne pokrywane
sà z bud˝etu gminy i nie sà ujmowane ca∏oÊciowej kalkulacji.

Og∏oszony w lutym 2019 r. przetarg na odbiór odpadów komu-
nalnych z terenu Gminy Wieliszew, pokaza∏, ˝e sytuacja na ryn-
ku w dalszym ciàgu si´ pogarsza i ceny wzros∏y lawinowo. Jedy-
na firma, która z∏o˝y∏a ofert´ zaproponowa∏a kwot´ 529 200,00 z∏
miesi´cznie, co z obecnie obowiàzujàcà umowà daje nam kwo-
t´ 5 285 000, 00 z∏ za 2019 rok.W zwiàzku z tym Rada Gminy Wie-
liszew w dniu 25 czerwca 2019 r. uchwali∏a nowe stawki op∏at,
które od 1 wrzeÊnia 2019 r. b´dà wynosi∏y 29,00 z∏ od osoby
przy zbieraniu odpadów sposób selektywny, oraz 58,00 z∏ od oso-
by, je˝eli oddawane b´dà odpady zmieszane.

Od 1 wrzeÊnia 2019 r. zmienia si´ równie˝ sposób nalicza-
na op∏aty w zabudowie wielorodzinnej. Op∏ata b´dzie nalicza-
na od iloÊci zu˝ytej wody. Stawka op∏aty wyniesie 9,70 z∏/m3 zu-
˝ytej wody w przypadku oddawania odpadów w sposób selek-
tywny, oraz 19,40 z∏/m3, je˝eli odpady nie b´dà segregowane.
Zmianie ulegajà te˝ terminy uiszczania op∏at, które b´dzie na-
le˝a∏o wnosiç do 20. dnia ka˝dego miesiàca nast´pujàcego
po miesiàcu, którego op∏ata dotyczy. Po wejÊciu w ˝ycie nowej
uchwa∏y, zni˝ka obowiàzujàca w zwiàzku z posiadaniem Karty
Du˝ej Rodziny b´dzie przys∏ugiwa∏a wy∏àcznie osobom segre-
gujàcym odpady i b´dzie wynosiç 30% stawki podstawowej.

Radny Edwin Zezoƒ zwróci∏ si´ do Wójta Gminy z proÊbà
o intensyfikacje dzia∏aƒ majàcych na celu utworzenie mi´-
dzygminnej spó∏ki zarzàdzajàcej odpadami, która b´dzie kon-
kurencjà dla firm zewn´trznych dzia∏ajàcych obecnie zdaniem
radnego w sposób monopolistyczny.

PPooddcczzaass  sseessjjii  RRaaddnnyy  EEddwwiinn  ZZeezzooƒƒ  ppoowwiieeddzziiaa∏∏::
„My jako gmina na Êmieciach nigdy nie zarabialiÊmy, nie
zarabiamy i zarabiaç pewnie nigdy nie b´dziemy, natomiast
nikt nam nie zabrania do nich dop∏acaç, tylko my jako rad-
ni mamy podjàç decyzj´ czy rezygnujemy z budowy przed-
szkola, szko∏y, wodociàgu czy mamy dok∏adaç do systemu?
(...). Na dzieƒ dzisiejszy musimy podnieÊç te koszty. Nie
jest to nasza fanaberia, ka˝dy z nas analizuje to na dzie-
si´ç sposobów, poniewa˝ nie jest to przyjemne, ale nieste-
ty konieczne”. nn

Przykładów podwy˝ek z ostatnich miesi´cy nie brakuje.
W sàsiedniej gminie Marki kwota za odpady segregowane
wynosi 32 zł/os., odpady niesegregowane 67,50 zł,
w Radzyminie kwoty te sà na poziomie 32 zł/os. i 64 zł/os.,
natomiast w Niepor´cie planowane jest zwi´kszenie stawek
do 29 zł/os. i 60 zł/os. 

O co chodzi z tymi Êmieciami ?



KRZYSZTOF,
mieszkaniec Nowego Dworu
Mazowieckiego
Jestem bardzo zadowolony z nowego
budynku przychodni. Dla mnie wa˝ne jest
to, ˝e budynek jest parterowy i nie trzeba
wchodziç po schodach, a dla mnie –osoby,
która ma chorob´ wieƒcowà – to du˝e
ułatwienie. Budynek jest wszechstronny,
pomieszczenia komfortowe i, co wa˝ne, jest klimatyzacja, która
zwa˝ywszy chocia˝by na upały, jakie obecnie panujà jest naprawd´
du˝ym udogodnieniem.
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Forum dla Zalewu
12 czerwca 2019 r. w Hotelu Windsor w Jachrance odby∏o
si´ Forum dla Zalewu, organizowane przez Powiat Legionow-
ski na rzecz rozwoju promocji turystycznej regionu Jeziora
Zegrzyƒskiego z dofinansowaniem ze Êrodków Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
dystrybuowanych przez Samorzàd Województwa Mazowiec-
kiego.
Na forum przedstawiciele w∏adz z rejonu powiatu legionow-
skiego prezentowali swoje dzia∏ania dotyczàce wsparcia in-
stytucjonalnego rozwoju turystyki w rejonie swoich miejsco-
woÊci. nn

Minà∏ miesiàc od oddania do u˝ytku nowego budynku pe∏-
niàcego fili´ ZOZ w Janówku Pierwszym.
Z informacji od personelu wynika, ˝e praca w nowym
obiekcie jest du˝o bardziej przyjemna, warunki jakie pa-
nujà przek∏adajà si´ na dobrà atmosfer´ pracy w placów-
ce, a co za tym idzie roÊnie zadowolenie tych, dla których
powsta∏ ten budynek – pacjentów. A co o nim sàdzà sa-
mi zainteresowani? nn

Boiska wybudowane w latach 70’ przy osiedlu TBS prze-
˝yjà drugà m∏odoÊç.
Dzi´ki projektowi z∏o˝onemu w kwietniu br. pn. „Moder-
nizacja boisk sportowych przy osiedlu TBS w Wieliszewie”,
Samorzàd Województwa Mazowieckiego w ramach „Ma-
zowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sporto-
wej MAZOWSZE 2019” (MIWIS MAZOWSZE 2019) przy-
zna∏ kwot´ pomocy finansowej w wysokoÊci 95 250,00 z∏.
Kwota ta pokryje cz´Êç kosztów przewidzianych na reali-
zacj´ inwestycji, która – zgodnie z umowà z Wykonawcà
– wyniesie 398 134,28 z∏.
Obecnie trwajà prace zwiàzane z budowà, a planowany ter-
min zakoƒczenia inwestycji to 31.08.2019 r. nn

Jeszcze w listopadzie bie˝àcego roku
komunalny cmentarz w Wieliszewie
zostanie powi´kszony o kolejne 153
miejsca pochówkowe.
W styczniu 2019 r. Gmina Wieliszew
uzyska∏a pozwolenie na budow´, któ-
re umo˝liwi rozbudow´ cmentarza
i utworzenie 3457 pól grzebalnych
na powierzchni 32 000 m2.

Zakres prac realizowanych obecnie
nie by∏by mo˝liwy bez szeregu dzia-
∏aƒ, które trwa∏y od prawie 10 lat.
Pierwsze rozmowy z w∏aÊcicielami nie-
ruchomoÊci, na których terenie  roz-
budowywany jest obecnie cmentarz,
prowadzone by∏y ju˝ w 2011 r.Wykup
gruntów od osób prywatnych koszto-
wa∏ ponad 2 mln z∏ i zosta∏ ca∏kowi-
cie sfinansowany ze Êrodków bud˝e-
tu gminy.

W 2013 r. przygotowano koncepcj´
utworzenia cmentarza komunalnego.
Kolejnym etapem by∏o opracowanie
Miejscowego Planu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego, a fina∏em prac uzyskanie pozwolenia
na budow´, najpierw w 2016 r. na I etap budowy,
a w styczniu 2019 r. na utworzenie kolejnych 3457 miejsc.

Pierwszy etap budowy cmentarza zosta∏ zrealizowany
w 2016 r. i powsta∏o 72 miejsc pochówkowych. Kontynu-
acja tego etapu to ponad 1 000 000 z∏ poniesionych z bu-
d˝etu gminy.

Obecnie na cmentarzu komunalnym pochówki mogà od-
bywaç w miejscach urnowych, ale ju˝ w listopadzie tego
roku, b´dzie mo˝liwy pochówek tradycyjny. Wykonawca
rozpocznie prace jeszcze w lipcu. Prace b´dà finansowa-
ne z bud˝etu gminy w kwocie oko∏o 500 tys. z∏.

nn

áááááá RRuusszzyyłłaa  rroozzbbuuddoowwaa  ccmmeennttaarrzzaa  kkoommuunnaallnneeggoo  ww  WWiieelliisszzeewwiiee

ooppiinniiaa

SABINA, mieszkanka gminy
Obsługa, lekarze i warunki, jakie tu
panujà sà na bardzo wysokim poziomie.
Bardzo długo czekaliÊmy na ten budynek
i w koƒcu mo˝emy z niego korzystaç.
Jest czyÊciutko, du˝o miejsca i bardzo
ciesz´ si´, ˝e nie musz´ w koƒcu
wchodziç po tych wysokich schodach,
a czas oczekiwania na swojà kolej mija
w miłej atmosferze.

ooppiinniiaa

GMINNE INWESTYCJE

podzi´kowanie

Podzi´kowanie dla 

MMIIEESSZZKKAA¡¡CCÓÓWW  OOLLSSZZEEWWNNIICCYY  SSTTAARREEJJ
Składam serdeczne podzi´kowania 

RADZIE SOŁECKIEJ, 
STOWARZYSZENIU AKTYWNI RAZEM 

i wszystkim OSOBOM, KTÓRE POMOGŁY
W ORGANIZACJI PIERWSZEGO PIKNIKU RODZINNEGO 

W OLSZEWNICY STAREJ. 
Dzi´kuj´ równie˝ wszystkim przybyłym goÊciom 

oraz mieszkaƒcom naszej miejscowoÊci, 
którzy skorzystali z przygotowanych przez nas atrakcji.

Ciesz´ si´, ˝e mogliÊmy si´ bli˝ej poznaç i w miłej,
sympatycznej atmosferze sp´dziç razem czas.

Sołtys miejscowoÊci Olszewnica Stara
Anna Afek

áááááá BBooiisskkoo  TTBBSS

áááááá FFiilliiaa  ZZOOZZ  ww  JJaannóówwkkuu  PPiieerrwwsszzyymm
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OOdd 11  lliippccaa 22001199  rr..
pprrooggrraamm
„„RRooddzziinnaa 550000++””  
oobbeejjmmiiee  wwsszzyyssttkkiiee
ddzziieeccii  ddoo 1188..  rrookkuu
˝̋yycciiaa  bbeezz  wwzzggll´́dduu
nnaa ddoocchhóódd  
rrooddzziinnyy..

WWnniioosskkii  oo pprrzzyyzznnaanniiee  ÊÊwwiiaaddcczzeenniiaa  nnaa nnoowwyycchh  
zzaassaaddaacchh  bb´́ddzziiee  mmoo˝̋nnaa  sskkłłaaddaaçç::

• od 1 lipca 2019 r. – online poprzez kana∏ bankowoÊci elek-
tronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS;

• od 1 sierpnia 2019 r. – tradycyjnie w siedzibie OÊrodka Po-
mocy Spo∏ecznej w Wieliszewie ul. Modliƒska 23A lub li-
stownie pocztà.

WWAA˚̊NNEE::
• Aby uzyskaç prawo do Êwiadczenia 500+ na nowych zasa-

dach tj. od 1 lipca 2019 r. – rodzic dziecka, na które obec-
nie nie pobiera tego Êwiadczenia, musi z∏o˝yç wniosek
w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 wrzeÊnia 2019 r. Ozna-
cza to, ˝e tylko z∏o˝enie wniosku do 30 wrzeÊnia 2019 r.
gwarantuje rodzicowi, ˝e Êwiadczenie wychowawcze na no-
wych zasadach zostanie wyp∏acone z wyrównaniem od lip-
ca.

• JeÊli rodzic dziecka z∏o˝y wniosek po 30 wrzeÊnia 2019 r.,
Êwiadczenie b´dzie przys∏ugiwaç od miesiàca z∏o˝enia
wniosku.

• Rodzice, którzy majà obecnie przyznane Êwiadczenie wy-
chowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 wrze-
Ênia 2019 r., sk∏adajà od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wnio-
sek o ustalenie prawa do Êwiadczenia na wszystkie dzie-
ci. W ten sposób otrzymajà od 1 lipca prawo
do Êwiadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie
pobierajà 500+), natomiast od 1 paêdziernika br. na po-
zosta∏e dzieci (na które Êwiadczenia sà ju˝ przyznane
do 30 wrzeÊnia 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszà pami´-
taç, aby z∏o˝yç wniosek do 30 wrzeÊnia br., jeÊli chcà otrzy-
maç Êwiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wy-
równaniem od lipca br.

• Od 1 lipca 2019 r. prawo do Êwiadczenia wychowawczego
nie b´dzie ju˝ uzale˝nione od ustalenia alimentów
na dziecko od drugiego rodzica, w przypadku wniosków
sk∏adanych przez rodziców samotnie wychowujàcych
dziecko.

SSzzcczzeeggóóllnnyy  tteerrmmiinn  ddoottyycczzààccyy  
nnoowwoonnaarrooddzzoonneeggoo  ddzziieecckkaa::

• Od 1 lipca 2019 roku wprowadzenie 3-miesi´cznego ter-
minu (liczonego od dnia urodzenia dziecka) na z∏o˝enie
wniosku o Êwiadczenie wychowawcze na nowonarodzone
dziecko. Zachowanie tego terminu daje prawo do Êwiad-
czenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia urodzenia
dziecka.

• OD 1 LIPCA 2019 ROKU B¢DZIE OBOWIÑZYWA¸ NO-
WY WZÓR WNIOSKÓW O ÂWIADCZENIE WYCHOWAW-
CZE: https://bit.ly/2XvmYoC

• SZCZEGÓ¸OWE INFORMACJE DOTYCZÑCE PROGRA-
MU RODZINA 500 + DOST¢PNE SÑ NA STRONIE MI-
NISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZ-
NEJ POD LINKIEM: https://bit.ly/2XHjps6

nn

„„RRooddzziinnaa  550000++””
zzmmiiaannyy

Rok szkolny 2018/2019 zakoƒczony.
Uczniowie rozpocz´li wakacje

UUrroocczzyyssttee  aappeellee,,  rroozzddaanniiee  ÊÊwwiiaaddeeccttww,,
nnaaggrrooddyy,,  ddyypplloommyy  ii wwrreesszzcciiee
uupprraaggnniioonnee  pprrzzeezz  ddzziieeccii  wwaakkaaccjjee..  

Dla 1691 uczniów oraz 667 wychowanków przedszkoli i od-
dzia∏ów przedszkolnych rozpocz´∏y si´ upragnione waka-
cje. W∏adze Gminy Wieliszew w miar´ swoich mo˝liwoÊci
– z uwagi na iloÊç placówek i czasem nak∏adajàce si´ ter-
miny – uczestniczy∏y w uroczystych zakoƒczeniach roku
szkolnego w szko∏ach podstawowych z terenu naszej gmi-
ny. W podsumowaniach roku szkolnego 2018/2019 w po-
szczególnych placówkach udzia∏ brali: Wójt Gminy Wieli-
szew Pawe∏ Kownacki, Sekretarz Gminy Agnieszka Mitjans
– Sza∏apska, Przewodniczàcy Rady Gminy Wieliszew
Marcin Fabisiak oraz dyrektor CUW Jacek Banaszek.

Wójt podzi´kowa∏ wszystkim nauczycielom za codzien-
ny trud w wychowaniu i nauczaniu dzieci oraz pogratulo-
wa∏ uczniom sukcesów, ˝yczàc bezpiecznych i udanych wa-
kacji. Uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami podsu-
mowali rok szkolny. By∏y podzi´kowania dla osób
zaanga˝owanych w ˝ycie szko∏y. Uczniowie otrzymali na-
grody za wyniki naukowe i sportowe oraz udzia∏ w konkur-
sach i projektach.Tradycyjne ju˝ najlepsi absolwenci otrzy-
mali równie˝ nagrody ksià˝kowe ufundowane przez Gmi-
n´ Wieliszew.

To by∏ ostatni rok funkcjonowania oddzia∏ów gimnazjal-
nych w szko∏ach. Placówki te, zgodnie z reformà wprowa-
dzonà 1 wrzeÊnia 2017 r., znikajà z mapy oÊwiatowej na-
szego kraju z dniem 31 sierpnia br. Od wrzeÊnia w naszym
systemie oÊwiaty b´dà funkcjonowa∏y szko∏y podstawowe,
a w zakresie kszta∏cenia ponadpodstawowego – 3- i 4-let-
nie licea, 4- i 5-letnie technika (krótsze dla absolwentów
oddzia∏ów gimnazjalnych, d∏u˝sze dla absolwentów pod-
stawówek) oraz szko∏y bran˝owe I i II stopnia.

Absolwentom ˝yczymy dostania si´ do wymarzonych
szkó∏, jeszcze raz gratulujemy najlepszym, a wszystkim
uczniom i nauczycielom – udanego, s∏onecznego wypoczyn-
ku. nn CUW.JB

LLiissttaa  aabbssoollwweennttóóww  kkooƒƒcczzààccyycchh  sszzkkoo∏∏yy  zz wwyyrróó˝̋nniieenniieemm
((ÊÊrreeddnniiaa  mmiinniimmuumm 44,,7755  ii wwzzoorroowwee  lluubb  bbaarrddzzoo  ddoobbrree
zzaacchhoowwaanniiee..  PPrrzzeeddssttaawwiiaammyy  uucczznniiaa,,  kkllaass´́  ii  ÊÊrreeddnniiàà))::

WWyyrróó˝̋nniieennii   uucczznniioowwiiee

Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Jana Pawła II
w Wieliszewie
Jakub Strzelczak, 8a 5,83 
Wiktoria Donarska, 3a 5,72 
Wiktoria Gàsiorek, 8a 5,58 
Karolina ŁucjaPodgórska, 3a 5,53 
Mikołaj Piotrowski, 8b 5,53 
Marcelina Pietras, 3a 5,50 
Dominika Szawarska, 3a 5,28 
Zuzanna Bartkowska, 8a 5,28 
Julia UrszulaNowakowska, 8b 5,28 
Maja Ostrowska, 8a 5,24 
Amelia LiwiaRó˝aƒska, 3a 5,17 
Karol Siuda, 8a 5,17 
Barbara Marianna Mi´tek, 3a 5,11 
Patryk Ryszard Pytlewski, 3a 5,11 
Gabriela Kowalik, 8d 5,11 
Klaudia Jarzàbkowska, 8c 5,00 
Amelia Piesak, 8d 5,00 
Zofia Sowa, 8c 4,94 
Jakub Wojciechowski , 8c 4,94 
Natalia Słapiƒska, 3b 4,94 
Albert St´pniewski, 8b 4,89 
Mateusz Obliƒski, 8c 4,83 
Julia Emilia Trzaskoma, 8c 4,83 
Wojciech Brodzik, 8a 4,78 
Oliwia Joanna Pieszewicz, 8b 4,78 
Natalia Wiàczek, 8b 4,78 
Julia Sarna, 8c 4,78 
Martyna Górecka, 3a 4,75 

SSzzkkoołłaa  PPooddssttaawwoowwaa  
iimm..  SSttaanniissłłaawwaa  MMoonniiuusszzkkii  
ww ŁŁaajjsskkaacchh
Weronika Rakowska 3a gimn. 5,61
Kacper Dworzaƒski 3a gimn. 5,39

Wiktoria Sroczyƒska 3a gimn. 5,22
Dominika Teodorowicz 3a gimn. 5,22 
Jakub Banasiewicz 3a gimn. 5,11 
Karina Laskowska 3a gimn. 5,11 
Łukasz Murza 3a gimn. 5,06 
Wiktoria Bałdowska 3a gimn. 4,78 
Bartłomiej Przybyłkowski 3a gimn. 4,78 
Olgierd Jeziorski 3b gimn. 5,56 
Jan Nale˝yty 3b gimn. 5,56 
Alicja Niesłuchowska 3b gimn. 5,17 
Kacper ˚muda 3b gimn. 4,94 
Aleksander Obradoviç 3b gimn. 5,00 
Jakub Nowakowski 3b gimn. 4,89
Michalina Niemyjska 8a SP 5,78 
Martyna Wrzesiƒska 8a SP 5,67 
Karolina Chabros 8a SP 5,44 
Blanka Jóêków 8a SP 5,12
Jan Kamiƒski 8a SP 4,77
Weronika Teodorowicz 8b SP 5,50 
Dominika Ignaciuk 8b SP 5,31 
Dominika Kiełbasiƒska 8b SP 5,17 
Zuzanna Kleiman 8b SP 4,83 
Wiktoria Kwiatkowska 8b SP 4,89 
Barbara Mikulska 8b SP 4,89 
Nina Wojkowska 8b SP 4,78 
Marta Hochmut 8b SP 4,94

SSzzkkoołłaa  PPooddssttaawwoowwaa  
iimm..  JJóózzeeffaa  WWyybbiicckkiieeggoo  
ww JJaannóówwkkuu
Julia Lubomska 5,63 
Filip ŁabuÊ 5,37 
Karolina Kowalczyk 5,00 
Karolina Liskowacka 4,79 

Zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy Prawo oÊwiatowe, je˝eli
liczba dzieci, którym gmina ma obowiàzek zapewniç mo˝-
liwoÊç korzystania z wychowania przedszkolnego, zamiesz-
ka∏ych na obszarze danej gminy, zg∏oszonych podczas re-
krutacji do przedszkola, przewy˝szy liczb´ miejsc w przed-
szkolu, dyrektor przedszkola informuje wójta o nieprzyj´ciu
dziecka do przedszkola, oddzia∏u przedszkolnego w publicz-
nej szkole podstawowej lub innej formy wychowania przed-
szkolnego. W tym przypadku wójt gminy jest obowiàzany
pisemnie wskazaç rodzicom inne przedszkole (lub placów-
k´ wychowania przedszkolnego), które mo˝e przyjàç
dziecko.

Z uwagi na brak miejsc w placówkach samorzàdowych
zosta∏ og∏oszony konkurs dla placówek niepublicznych
na terenie gminy Wieliszew (sk∏adanie ofert do 28 czerw-
ca br.). Po jego rozstrzygni´ciu Rodzice dzieci nieprzyj´-
tych otrzymajà informacj´ o wskazaniu miejsca w przed-
szkolu dla dziecka. W sytuacji, gdy placówki niepublicz-

ne nie b´dà zainteresowane udzia∏em w konkursie, podej-
miemy dalsze kroki majàce na celu zapewnienie miejsca
w placówce przedszkolnej (oddzia∏y w przedszkolu lub
w szko∏ach) ka˝demu dziecku, które bra∏o udzia∏ w tego-
rocznej rekrutacji. Prosimy o cierpliwoÊç i wyrozumia∏oÊç.

Pisemna informacja mo˝e dotrzeç do Paƒstwa o wska-
zanym miejscu nawet w po∏owie sierpnia br.

nn Centrum Usług Wspólnych

IINNFFOORRMMAACCJJAA  DDLLAA  RROODDZZIICCÓÓWW  DDZZIIEECCII  NNIIEEPPRRZZYYJJ¢¢TTYYCCHH  DDOO  PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLII  
NNAA  RROOKK  SSZZKKOOLLNNYY  22001199//22002200
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W sobot´ (1 czerwca) druhowie 
z OSP w Krubinie zorganizowali z okazji Dnia
Dziecka 22. wyÊcig rowerowy ulicami Krubina. 

W rywalizacji uczestniczy∏o 164 dzieci podzielonych
na pi´ç kategorii wiekowych. Po ostrej rywalizacji w du-
chu fair play przyszed∏ czas na relaks.Ten zapewni∏y atrak-
cje, jakie zorganizowali druhowie na ty∏ach stra˝nicy. Roz-
palono ognisko, na którym ka˝dy z uczestników wyÊcigu
wraz z rodzinà móg∏ upiec kie∏bask´. Wszyscy, którzy te-
go dnia odwiedzili stra˝nic´ w Krubinie mieli mo˝liwoÊç
przejechania si´ zabytkowym samochodem po˝arniczym
marki Mercedes z 1980 roku. Du˝à popularnoÊcià wÊród
dzieci cieszy∏y si´ przeja˝d˝ki Floriankiem – autkiem wy-

po˝yczonym z PSP w Legionowie, oraz quadem kierowa-
nym przez druha OSP Krubin. Druhowie wraz z Paniami
ze Stowarzyszenia Nasz Krubin przygotowali równie˝ licz-
ne konkursy i atrakcje takie jak malowanie twarzy, nauka
decoupage czy tworzenie zwierzàt z nadmuchanych balo-
ników. By∏a równie˝ mo˝liwoÊç spróbowania smakowitych
gofrów przyrzàdzonych w domowy sposób. Ch´tni mogli
spróbowaç swoich si∏ w skakaniu w worku. Nie zabrak∏o
tak˝e tradycyjnego przeciàgania liny. Na koniec wydarze-
nia ka˝de dziecko otrzyma∏o paczk´ ze s∏odyczami, a zwy-
ci´zcy stan´li na podium i zostali nagrodzeni medalami.
Dla krubiƒskich stra˝aków ka˝de dziecko tego dnia by∏o
zwyci´skie.

nn

22. wyÊcig rowerowy ulicami Krubina

WWiieelliisszzeewwsskkiiee  WWiiaannkkii  –– jjaakk˝̋ee
cchhaarraakktteerryyssttyycczznnee  ii zzwwiiààzzaannee
oodd llaatt  zz WWiieelliisszzeewweemm
wwyyddaarrzzeenniiee  ooddbbyy∏∏oo  ssii´́
2222  cczzeerrwwccaa 22001199  rrookkuu
pprrzzyy JJeezziioorrzzee  WWiieelliisszzeewwsskkiimm..    

Uczestników imprezy, jak przysta∏o
na czerwiec, przywita∏o pi´kne s∏oƒce
oraz Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kow-
nacki, którego wystàpienie oficjalnie
otworzy∏o uroczystoÊç. Od godziny 16:00
na najm∏odszych czeka∏a ca∏a moc atrak-
cji. Wielka dmuchana zje˝d˝alnia, wata
cukrowa, popcorn, a tak˝e gry i zabawy
prowadzone przez animatorki. G∏ównym
punktem wydarzenia by∏y warsztaty ro-
bienia wianków. Dzieci oraz doroÊli wyko-
nali wiele pi´knych kompozycji z prawdzi-
wych kwiatów i krepiny, które na zakoƒ-
czenie oceni∏a komisja. Najpi´kniejsze
z nich zosta∏y uhonorowane statuetkami
i nagrodami ufundowanymi przez Wspól-
not´ Gruntowà Wsi Wieliszew.

Uwieƒczeniem wydarzenia by∏o, zgod-
nie z tradycjà, puszczenie wianków na je-
zioro.W trakcie ca∏ej imprezy dla wszyst-
kich uczestników zagra∏ zespó∏ The Young
Fire Band.

Dzi´ki stra˝akom z OSP Wieliszew
i OSP Janówek Pierwszy mo˝na by∏o po-
p∏ywaç na ∏ódkach oraz kajakach po Je-
ziorze Wieliszewskim.

Nie zabrak∏o tak˝e pysznej grochówki,
którà móg∏ si´ posiliç ka˝dy, kto tylko
mia∏ ochot´, a tak˝e aromatycznych go-
frów wypiekanych przez przedstawicieli
Rady So∏eckiej.

W rytmach muzyki, przy ognisku bie-
siadnicy ucztowali do póênej nocy.

nn

Wieliszewskie Wianki
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JJuu˝̋  ppoo rraazz 66..  ooddbbyy∏∏  ssii´́  DDzziieeƒƒ  DDzziieecckkaa
ww SSkkrrzzeesszzeewwiiee..  IImmpprreezzaa zzoossttaa∏∏aa
zzoorrggaanniizzoowwaannaa wwssppóóllnniiee  pprrzzeezz
ssoo∏∏eeccttwwaa  SSkkrrzzeesszzeeww  ii KKaa∏∏uusszzyynn  oorraazz
jjeeddnnoossttkkii  OOSSPP  zz ttyycchh  mmiieejjssccoowwooÊÊccii..  JJeesstt
oonnaa  ddoowwooddeemm  nnaa ttoo,,  ˝̋ee  wwssppóó∏∏pprraaccaa
ddaajjee  wwii´́kksszzee  mmoo˝̋lliiwwooÊÊccii,,  aa ccoo  zzaa ttyymm
iiddzziiee  –– wwssppaanniiaa∏∏ee  rreezzuullttaattyy..  

Wydarzenie zosta∏o zorganizowane, dzi´ki po∏àczeniu fun-
duszy so∏eckich na ww. dzia∏anie. Du˝ego wsparcia udzie-
lili te˝ lokalni przedsi´biorcy oraz Wójt Gminy Wieliszew.
Mo˝na powiedzieç, ˝e wszystko uda∏o si´ jak trzeba. Po-
goda dopisa∏a, chocia˝ czasem upa∏ dawa∏ si´ we znaki.
Przygotowana przez organizatorów moc atrakcji przycià-

gn´∏a rekordowà liczb´ uczestników nie tylko ze Skrzesze-
wa i Ka∏uszyna, ale równie˝ z oÊciennych wsi gminy. Dzie-
ci mog∏y braç udzia∏ w wielu zawodach zr´cznoÊciowych
i warsztatach, w których zawsze byli sami wygrani, nagra-
dzani drobnymi upominkami takimi jak np. kupony na za-
kup lodów lub s∏odyczy, ksià˝ki czy te˝ gry. Na skrzeszew-
skich b∏oniach OSP rozstawiony zosta∏ olbrzymi dmucha-
niec, miasteczko ruchu drogowego, fotobudka i namioty
warsztatowe m.in. ogrodniczy ARS GARDEN z Wielisze-
wa. Mo˝na by∏o te˝ skorzystaç z przeja˝d˝ek specjalnymi
pojazdami. Najm∏odsi i ich opiekunowie mogli do woli za-
jadaç si´ serwowanymi ∏akociami, popcornem, watà cukro-
wà, kie∏baskami z grilla oraz pizzà z Afera Pizza w Skrze-
szewie. UÊmiechy goÊci∏y na twarzach najm∏odszych
przez wiele godzin, a sama impreza by∏a tak udana, ˝e jesz-
cze d∏ugo po niej dzieciaki z radoÊcià tapla∏y si´ w powsta-
∏ych ze stra˝ackiego polewania wielkich ka∏u˝ach. nn

Dzieƒ Dziecka w Skrzeszewie

8 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej w ¸ajskach, po raz
trzeci odby∏ si´ szkolny, plastyczno-j´zykowy konkurs mi-
niatur organizowany przez panià El˝biet´ Kot oraz panià
Agnieszk´ KuÊmirek. Tegoroczna edycja konkursu nosi∏a
nazw´ „Bonjour Paris” i prezentowa∏a zabytki Pary˝a i oko-
lic.

W konkursie wzi´∏y udzia∏ 34 osoby, tworzàc ∏àcznie 18
zespo∏ów. Zadaniem uczestników by∏o odwzorowanie
w formie przestrzennej, a nast´pnie opisanie w j´zyku pol-
skim i j´zyku angielskim zabytków, budowli bàdê symbo-
li Francji. Punkty przyznawa∏o 4-osobowe jury, w którym
znajdowali si´: dyrektor szko∏y pan Marek Tarwacki, wi-
cedyrektor pani Ewa Grzyma∏a, nauczycielka j´zyka an-
gielskiego pani El˝bieta Kot i pani Agnieszka KuÊmirek.

Ze zg∏oszonych prac powsta∏a wystawa, którà odwiedza-
∏y kolejno wszystkie klasy. Zwiedzajàcy choç na chwil´ mo-
gli przenieÊç si´ na uliczki magicznego Pary˝a, s∏uchajàc
wspania∏ej, francuskiej piosenki pod tytu∏em „Jour 1” wy-
konanej przez Blank´ Jóêków oraz oglàdajàc prezentacje
na temat zabytków Francji, przygotowanà w j´zyku angiel-
skim przez Marcina Woêniaka i Kub´ Ojdana z klasy 7.

Pierwsze miejsce zdoby∏a Statua WolnoÊci wykonana
przez Jana Grzybowskiego, Aleksego So∏tysa oraz Macie-
ja Wewióra. Drugie miejsce zaj´∏y ex aequo dwie prace:
Moulin Rouge wykonana przez Milen´ Duczman oraz Wie-
˝a Eiffla wykonana przez Ameli´ Osiƒskà i Juli´ Z∏obec-
kà. Na 3. miejscu znalaz∏y si´ trzy prace: Myszka Miki w wy-
konaniu Zuzanny Kozar i Olgi Malanowskiej, Luwr wyko-

nany przez Ann´ W∏udarskà, Wiktori´ Wrzosek oraz Pira-
mida przy Luwrze w wykonaniu Wiktorii OleÊ.

Laureaci zostali nagrodzeni upominkami w postaci bo-
nów do Empiku oraz pi´knymi albumami z zabytkami Êwia-
ta. Wystawa cieszy∏a si´ ogromnym zainteresowaniem
uczniów i nauczycieli.

nn SP Łajski

„„BBOONNJJOOUURR  PPAARRIISS””
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Bajkowe Êwi´t
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DDookkooƒƒcczzeenniiee  zzee  ssttrroonnyy  11
Zanim jednak mieszkaƒcy skorzystali z dobrodziejstw, ja-
kie zosta∏y przygotowane na ten dzieƒ, musieli poczekaç
na kolorowà parad´ talentów, która punkt 15:00 wyruszy∏a
spod OSP Wieliszew. Minionki, ksi´˝niczki, piraci, smerfy
i inne bajkowe postacie przesz∏y gwarnie przez wieliszew-
skie ulice, aby ostatecznie dotrzeç pod scen´ i wspólnie
z Wójtem Gminy Paw∏em Kownackim oraz zaproszonymi
na ten dzieƒ goÊçmi oficjalnie otworzyç imprez´. Byli wÊród
nich: radni i so∏tysi gminy Wieliszew, Sekretarz Gminy
Agnieszka Mitjans-Sza∏apska, pose∏ Jan Grabiec, Radni Po-
wiatu legionowskiego Miros∏aw Kado i Grzegorz Zbroch, Dy-
rektor Projektu PKP S∏awomira Wierzchowska, a tak˝e
przedstawiciele gmin partnerskich z Mielna, Graffignano
z W∏och, Salaspils z ¸otwy, Amt Trittau z Niemiec oraz Da-
li z Cypru. Po korowodzie przyszed∏ czas na przywitanie zgro-
madzonych przez Wójta Gminy Paw∏a Kownackiego i prze-
wodniczàcego Rady Gminy Wieliszew Marcina Fabisiaka oraz
przekazanie klucza do Âwi´ta gospodarzom tegorocznej im-

prezy: Katarzynie Szpindzie oraz Adrianie Haraburdzie – ak-
torkom z Teatru „Pod Pretekstem”.

Po cz´Êci oficjalnej swoje umiej´tnoÊci artystyczne zapre-
zentowali przedstawiciele szkó∏, przedszkoli, so∏ectw, a tak-
˝e klubów oraz warsztatów organizowanych na terenie gmi-
ny Wieliszew.

Swój czas artystyczny mia∏y tak˝e wieliszewskie Promy-
ki, które jak zwykle we wspania∏ym stylu zaprezentowa∏y nie-
wielkà cz´Êç swojego bogatego repertuaru tanecznego.

Punktem kulminacyjnym niewàtpliwie by∏y gwiazdy wie-
czoru: Krzysztof Zalewski znany m. in. z utworu „Poczàtek”
(wykonanego wspólnie z Kortezem i Dawidem Podsiad∏o)
oraz ikona polskiej muzyki pop KAYAH.

Dwa wspania∏e koncerty niewàtpliwie potwierdzi∏y wyso-
ki poziom artystyczny naszych gwiazd i na d∏ugo zostanà
w pami´ci uczestników. Na zakoƒczenie tradycyjnie odby∏
si´ pokaz sztucznych ogni, który by∏ jednoczeÊnie uwieƒcze-
niem tegorocznego Bajkowego Âwi´ta Gminy.

nn

i´to Gminy Wieliszew
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Letnie zmagania crossowe
NNiiee  bbyy∏∏  ttoo  BBaaddwwaatteerr,,  kkttóórreeggoo  ttrraassaa
pprrzzeebbiieeggaa∏∏aa  ww kkaalliiffoorrnniijjsskkiieejj  DDoolliinniiee
ÂÂmmiieerrccii,,  aannii  bbrraazzyylliijjsskkii  JJuunnggllee  MMaarraatthhoonn,,
aallee  WWiieelliisszzeewwsskkii  CCrroossssiinngg  LLaattoo,,  kkttóórryy
ppoossiiaadd∏∏  jjeeddnnàà  cczz´́ÊÊçç  wwssppóóllnnàà  zz ttyymmii
eekkssttrreemmaallnnyymmii  iimmpprreezzaammii……  mmooccnnee,,
ppaallààccee  ss∏∏ooƒƒccee,,  kkttóórree  nniieewwààttpplliiwwiiee  tteeggoo
ddnniiaa  nniiee  ppoommaaggaa∏∏oo  zzaawwooddnniikkoomm
ii kkààssaa∏∏oo  sswwooiimmii  pprroommiieenniiaammii  sskkuutteecczznniiee
uuttrruuddnniiaajjààcc  pprrzzeepprraaww´́  pprrzzeezz  nniiee∏∏aattwwàà
ttrraass´́  pprroowwaaddzzààccàà  pprrzzeezz  tteerreennyy  JJaannóówwkkaa
PPiieerrwwsszzeeggoo  ii ookkoolliicc..  CCóó˝̋,,  llaattoo  ww nnaazzwwiiee
zzoobboowwiiààzzuujjee..

584 osoby, bo taka by∏a ∏àczna iloÊç zarówno dzieci, jak i do-
ros∏ych, która tego dnia pojawi∏a si´ na starcie Wieliszew-
skiego Crossingu wystartowa∏y w rywalizacji MTB oraz bie-
gowej.

Tradycyjnie zawody zacz´∏y si´ od startu najm∏odszych za-
wodników, którzy rywalizowali w pi´ciu kategoriach wieko-
wych. Pozornie krótki dystans okaza∏ si´ tak samo jadowi-
ty jak s∏oƒce i da∏ si´ mocno we znaki m∏odym sportowcom.
˚wir, mi´kki piach, ostre zakr´ty i przew´˝enia sprawi∏y, ˝e
trzeba by∏o si´gnàç do wszystkich rezerw si∏y, ˝eby uporaç
si´ z trasà, jakà przygotowali organizatorzy.

Po starcie najm∏odszych zawodników przyszed∏ czas
na doros∏ych rowerzystów. Starty rozpocz´∏y si´ od liderów
klasyfikacji generalnej, po nich wystartowali duathlonow-
cy, a nast´pnie pozostali zawodnicy.Trasa teoretycznie szyb-
ka okaza∏a si´ ci´˝ka i wymagajàca, o czym Êwiadczy∏y zm´-

czone, ale uÊmiechni´te twarze zawodników, którzy przekro-
czyli lini´ mety. Najszybszym m´˝czyznà w zawodach MTB
zosta∏ Artur Sienkiewicz z teamu Wieliszew Heron Team
z czasem 39:12, a kobietà Julita Tomaszewska z Timbud Te-
am z czasem 45:25. O godz. 12:45 przyszed∏ czas biegaczy.
Po przywitaniu uczestników przez Wójta Gminy Paw∏a Kow-
nackiego nastàpi∏o odliczanie i na ponad dziesi´ciokilome-
trowà tras´ wybieg∏o ∏àcznie 231 biegaczy.

Pomimo ˝aru, jaki la∏ si´ z nieba, wszystkim uda∏o si´
ukoƒczyç bieg. Najszybszym m´˝czyznà, który pokona∏ tra-
s´ w 39 min. 46 sek. by∏ Krzysztof Szymborski z BKS Wata-
ha Warszawa, natomiast najszybszà kobietà okaza∏a si´ Alek-
sandra Pucek-Mioduszewska z dru˝yny Kingrunner, której
pokonanie dystansu zaj´∏o 50 min. 10 sek.

Tradycyjnie dla wszystkich zawodników przygotowany by∏
ciep∏y posi∏ek, Êwie˝e owoce, ciasto i kawa.

Ci którzy startowali, a na zawody przybyli ze swoimi po-
ciechami nie musieli si´ o nie martwiç, poniewa˝ na miej-
scu by∏a animatorka, która opiekowa∏a si´ dzieçmi pod nie-
obecnoÊç ich opiekunów.

O najm∏odszych zadba∏a tak˝e firma Reckitt Benckiser,
która zorganizowa∏a dla nich du˝ego dmuchaƒca.

Wieliszewski Crossing to zawody familijne, podczas któ-
rych zarówno najm∏odsi, jak i najstarsi zawodnicy zostajà
docenieni, a organizatorzy dbajà o to, aby ka˝dy z nich czu∏
si´ jak najlepiej i jak najbezpieczniej. Przed nami edycja
jesienna, która odb´dzie si´ 22 wrzeÊnia na terenie Liceum
Ogólnokszta∏càcego w Komornicy, na którà ju˝ dziÊ serdecz-
nie zapraszamy! Zach´camy do Êledzenia fanpage’u biegu,
na którym znajdà Paƒstwo wiele cennych informacji FB Wie-
liszewski Crossing.
Pe∏ne wyniki z zawodów dost´pne na stronie
www.czasomierzyk.pl nn
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Czy ktokolwiek zaprzeczy, ˝e Dzieƒ Dziecka powinien byç
magiczny? Kierujàc si´ tà dewizà zaprosiliÊmy dzieci i to-
warzyszàcych im doros∏ych do zaczarowanego Êwiata magii,
w który sobotniego popo∏udnia 1 czerwca zamieni∏a si´ Sa-
la Koncertowa im. Krzysztofa Klenczona w Wieliszewie.
W podró˝y po tej krainie przewodnikiem i mistrzem, któ-
ry uwiód∏ 150-osobowà publicznoÊç, by∏ pó∏finalista progra-
mu „Mam Talent!” Damian Sp´tany.
Âwiat czarów to jeden z najbardziej interesujàcych dzieci
obszarów. W Êwiecie tym lewitacja, przenikanie przez szy-
by, przemieszczanie si´ ró˝nych przedmiotów to sprawy jak
najbardziej oczywiste. ZaÊwiadczyç o tym mogà wszyscy na-
si najm∏odsi, którzy na zakoƒczenie spektaklu nagrodzili
mistrza rz´sistymi oklaskami, a na pamiàtk´ pobytu w za-
czarowanym Êwiecie pozowali do wspólnych fotografii. Ma-
giczne sztuczki oczywiÊcie nie powiod∏yby si´ bez udzia∏u
asystentki i pomocy m∏odych widzów, którzy goÊcili na sce-

nie oraz powtarzali magiczne zakl´cia z widowni.
Damian Sp´tany to popularny iluzjonista znany z tele-

wizyjnych ekranów, na których jego magiczne sztuczki mo-
gliÊmy podziwiaç w pó∏finale programu rozrywkowego
„Mam Talent!”. Jak przyznaje, swojà przygod´ z iluzjà za-
czà∏ dawno temu jako ma∏y ch∏opiec, gdy oglàda∏ telewi-
zyjne show Davida Copperfielda. Kto z ma∏ych widzów
pójdzie w Êlady mistrza Damiana? nn OKW
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„Promyki” na scenach
i parkietach kraju i zagranicy
OOkkrreess  pprrzzeeddwwaakkaaccyyjjnnyy  ttoo  pprraawwddzziiwwyy
mmaarraattoonn  ww wwyykkoonnaanniiuu  nnaasszzyycchh
ttaanneecczznnyycchh  rreepprreezzeennttaannttóóww  –– ZZeessppoo∏∏uu
TTaaƒƒccaa  LLuuddoowweeggoo  „„PPrroommyykkii””,,  kkttóórryy
iinntteennssyywwnniiee  rryywwaalliizzuujjee  ii kkoonncceerrttuujjee
nnaa ppaarrkkiieettaacchh  ii sscceennaacchh  PPoollsskkii  oorraazz……
BBiiaa∏∏oorruussii..  ZZeessppóó∏∏  pprrzzyyggoottoowwuujjee  ssii´́
ppoonnaaddttoo  ddoo uuddzziiaa∏∏uu  ww lleettnniicchh
mmii´́ddzzyynnaarrooddoowwyycchh  ffeessttiiwwaallaacchh
ffoollkklloorryyssttyycczznnyycchh,,  kkttóórree  ooddbb´́ddàà  ssii´́
ww BBuu∏∏ggaarriiii  oorraazz  ww CChhiinnaacchh!!

DDoobbcczzyyccee
15-16 czerwca Zespó∏ konkurowa∏ z krajowà tanecznà czo-
∏ówkà w silnie obsadzonym Ogólnopolskim Konkursie
Taƒców Polskich „O dobczyckà koz´” rozgrywanym w pod-
krakowskich Dobczycach.W turnieju dwukrotnie trium-
fowali Marcin Kaƒkowski i Zuzanna Szmyt – najpierw
w kat. IIIB a nast´pnie w rywalizacji OPEN w tym samym
przedziale wiekowym, ale z udzia∏em par z obu klas
(A i B). Nasza para pobi∏a w ten sposób rekord konkur-
sowych prezentacji pojawiajàc si´ na parkiecie w su-
mie 18 razy! Bardzo dobre miejsca zaj´∏y równie˝ nasze
pozosta∏e pary taneczne – w kat. III OPEN 6. miejsce osià-
gn´li Maciej Tobiasz i Jagoda Rydelek, w kat. IVA Bar-
tosz Bisialski i Julia Szmyt wywalczyli miejsce 2. a tu˝
za nimi na miejscu 3. uplasowali si´ Wiktor Jakubczak
i Agnieszka Kowalik, zaÊ w kat. VA miejsce 3. zaj´li Ja-
kub Rembelski i Julia Kowalik rywalizujàc z dwoma pa-
rami najwy˝szej klasy (odznaki S). Jakub i Julia wzi´li
równie˝ udzia∏ w wyjàtkowej rywalizacji improwizowa-
nej polegajàcej na losowym kojarzeniu partnerów oraz
taƒców – bez czasu na przygotowanie, w której zaj´li od-
powiednio 2. miejsce (Jakub Rembelski w parze z Kata-
rzyna Serwiƒskà z KTP „Maki i Powoje” z Krakowa) i 3.
miejsce (Julia Kowalik w parze z Modestasem Taskina-
sem z ZPiT „Jantar” UG Gdaƒsk).

ZZaakkooƒƒcczzeenniiee  rrookkuu
We wtorek 18 czerwca grupy poczàtkujàca, przygotowaw-
cza i dzieci´ca (w sumie ponad 100 osób) Êwi´towa∏y za-
koƒczenie roku w Gminnym Centrum Kultury w ¸ajskach
przy grillu i specja∏ach przygotowanych przez rodziny cz∏on-
ków Zespo∏u.W piàtek 21 czerwca grupy m∏odzie˝owa i se-
niorska w sile oko∏o 40 tancerzy i tancerek wybra∏y si´
na organizowany po raz piàty sp∏yw kajakowy – podobnie
jak przed rokiem wybór pad∏ na malowniczà i przyst´p-
nà Wkr´ (odcinek Borkowo – Âniadówko). Pi´kna, s∏onecz-
na pogoda pozwoli∏a w pe∏ni cieszyç si´ zorganizowanym
na mecie sp∏ywu ogniskiem i grillem.

KKóórrnniikk  ii JJóózzeeffóóww
W sobot´ 22 czerwca grupa m∏odzie˝owa Zespo∏u wzi´∏a
udzia∏ w 3. edycji festynu „Kórnickie Wianki”, w którym
wystàpi∏a na zaproszenie zaprzyjaênionego Zespo∏u Pie-
Êni iTaƒca Ziemi Kórnickiej „W∏adysie”. Dzieƒ póêniej Ze-
spó∏ wystàpi∏ na I Festiwalu Tradycji Polskiej organizowa-
nym w Józefowie ko∏o Otwocka, na którym grupa dzieci´-
ca zaprezentowa∏a taƒce z regionu Górnego Âlàska oraz
taƒce lubelskie, zaÊ grupa m∏odzie˝owa taƒce opoczyƒskie,
taƒce górali ˝ywieckich oraz taƒce górali spiskich.

WWaakkaaccjjee  ii wwyysstt´́ppyy  zzaaggrraanniicczznnee
Zespó∏ przygotowuje si´ do udzia∏u w letnich festiwalach
mi´dzynarodowych – podobnie jak w latach ubieg∏ych
„Promyki” odwiedzà dwa paƒstwa (b´dzie to kolejno 28.
i 29. zagraniczny wyjazd Zespo∏u). Obok odwiedzanej do-
tàd dwukrotnie Bu∏garii (organizowany w kurorcie Z∏ote
Piaski festiwal Balkan Folk Fest), do której w dniach 4-16
lipca uda si´ liczàca 45 osób grupa dzieci´ca, „Promyki”
po raz piàty w historii odwiedzà Azj´ – po Indiach (trzy-
krotnie) i Korei P∏d. przyszed∏ czas na Chiny (a dok∏ad-
nie Chiƒskà Republik´ Ludowà). W dniach 5-14 wrze-
Ênia 40-osobowa grupa m∏odzie˝owa i seniorska weêmie
udzia∏ w mi´dzynarodowym festiwalu organizowanym
w Luoyang – jednym z najstarszych miast chiƒskich i daw-
nej dynastycznej stolicy, a obecnie metropolii wielkoÊci
Warszawy po∏o˝onej w centralnej cz´Êci kraju nad Rzekà
˚ó∏tà. Z okazji 70. rocznicy nawiàzania stosunków dyplo-
matycznych mi´dzy Polskà a CHRL, wyst´py naszych re-
prezentantów na scenach Paƒstwa Ârodka zosta∏y obj´te
honorowym patronatem ambasady RP w Pekinie. Po-
za udzia∏em w festiwalu tancerze odwiedzà m.in.: pobli-
ski Klasztor Szaolin – miejsce legendarne dla chiƒskich
sztuk walki, a tak˝e Wielki Mur Chiƒski i metropolie Pe-
kin oraz Szanghaj. nn OKW / Promyki

W dniach 30 maja – 6 czerwca Zespó∏ Taƒca
Ludowego „Promyki” goÊci∏
na Mi´dzynarodowym Festiwalu Kultury
Tradycyjnej „Bras∏awskie ˚arnice”, który by∏
jednym z punktów oficjalnej wizyty Starosty
Legionowskiego Roberta Wróbla w ramach
partnerskiej wspó∏pracy zagranicznej. Wizyta
polskiej delegacji by∏a okazjà do spotkaƒ z licznà
na tym obszarze bia∏oruskà Polonià.

Powiat Legionowski od lat wspó∏pracuje z miastem partner-
skim Bras∏aw na Bia∏orusi, po∏o˝onym u zbiegu granic z Li-
twà i ¸otwà, a wi´c na obszarze zamieszkiwanym przez licz-
nà mniejszoÊç polskà (Bras∏awszczyzna by∏a najdalej wysu-
ni´tà na pó∏nocny wschód cz´Êcià II Rzeczpospolitej).
W ramach wspó∏pracy zespo∏y ludowe z Powiatu Legionow-
skiego biorà udzia∏ w Mi´dzynarodowym Festiwalu Kultu-
ry Tradycyjnej „Bras∏awskie ̊ arnice”, którego g∏ównym or-
ganizatorami sà Regionalny Komitet Wykonawczy w Bras∏a-
wiu oraz Ministerstwo Kultury Republiki Bia∏orusi. Impreza
ma ponad 50-letnià tradycj´, a od 2009 roku status festiwa-
lu mi´dzynarodowego, któremu towarzyszà inne cykliczne
wydarzenia. Poza naszymi reprezentantami w tegorocznej
edycji udzia∏ wzi´∏o 8 zespo∏ów z Rosji, ¸otwy, Litwy, Esto-
nii oraz goÊcinnie z Ekwadoru. „Promyki” wystàpi∏y
na dwóch ciep∏o przyj´tych przez publicznoÊç koncertach
prezentujàc „Taƒce górali ˝ywieckich”, „Taƒce spiskie”
(dwukrotnie) i „Taƒce opoczyƒskie”. Pierwszy z wyst´pów
mia∏ miejsce przed publicznoÊcià polonijnà w miejscowym
domu kultury, drugi przed publikà bia∏oruskà i mi´dzyna-
rodowà na po∏o˝onej poÊród bras∏awskich lasów scenie fe-
stiwalowej. Pobyt naszych reprezentantów mia∏ równie˝ wa-
lor historyczno-patriotyczny wraz z prezesem Krajowego Sto-
warzyszenie Bras∏awian W∏adys∏awem Krawczukiem
odwiedziliÊmy oddalonà o 90 km od Bras∏awia miejscowoÊç
G∏´bokie, gdzie z∏o˝yliÊmy wiàzanki na cmentarzu z groba-
mi polskich ̋ o∏nierzy – bohaterskich obroƒców granicy pol-
skiej z 17 wrzeÊnia 1939 r., odwiedziliÊmy tak˝e cmentarz
wojskowy z czasów wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Uczest-
niczyliÊmy równie˝ we mszy polskiej w miejscowym koÊcie-
le. Po liturgii zaÊpiewaliÊmy „Bark´” i „Czarnà Madonn´”
oraz kompozycj´ „Âwieci miesiàc Êwieci” pochodzàcà
z ostatniej p∏yty Zespo∏u –„Jak w Kalejdoskopie” – relacjo-
nuje Dariusz Skrzydlewski. By∏ to 27 zagraniczny wyjazd
„Promyków”, w czasie którego reprezentowa∏y Gmin´ Wie-
liszew, Powiat Legionowski i nasz kraj. Nasi tancerze odwie-
dzili Bia∏oruÊ po raz drugi – przypomnijmy, ˝e w roku 2006
równie˝ koncertowali dla bia∏oruskiej Polonii m.in. w po∏o-
˝onej na Grodzieƒszczyênie Wo∏pie. nn OKW/Promyki

PPrroommyykkii  nnaa  BBiiaałłoorruussii

„Promyki” w Dobczycach
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„Piàtka z zakàtka” Krystyny Drzewieckiej, „Ma∏a Ksi´˝nicz-
ka” Frances Hodgson Burnett oraz „Panna z mokrà g∏owà”
Kornela Makuszyƒskiego – czytelniczà wiedzà na temat tych
lektur popisywali si´ uczestnicy 5. edycji Gminnego Kon-
kursu Wiedzy o Ksià˝ce, który odby∏ si´ w piàtek 14 czerw-
ca w Gminnym Centrum Kultury w ¸ajskach.

W jury konkursu zasiad∏y: Alicja Jusiƒska-Herbinger (BP
w Skrzeszewie), Jolanta Obidziƒska (BP w Micha∏owie-Re-
ginowie), Hanna PoÊmiechowicz (BP w Janówku) i Ewa Sko-
nieczna (BP w Wieliszewie). Zmagania dru˝yn szkolnych z te-
renu Gminy Wieliszew poprowadzi∏ Mateusz Sierawski – oto
ich wyniki.
kat. klas I-III:
1. SP nr 2 im. Jana Paw∏a II w Wieliszewie w sk∏adzie: Kry-

styna Jusiƒska, Dawid Paurowicz, Jan Kolasiƒski
2. (ex aequo) 

– SP im. Józefa Wybickiego w Janówku: Stanis∏aw ̊ ebrow-
ski, Wiktoria B∏e˝ejewska, Hanna Giemza

– SP im. Bronis∏awa Soko∏a w Olszewnicy Starej: Barbara
Grodek, Sofia Kozhevnikova, Julia y̧szkowska

– SP im. Kornela Makuszyƒskiego w Skrzeszewie: Natalia
Bajer, Jan Macuk, Julia Twardo-Hamar

3. SP nr 1 im. Tadeusza KoÊciuszki w Wieliszewie: Nadia
Twardo, Julia Koniecka

kat. klas IV-VI:
1. SP im. Kornela Makuszyƒskiego w Skrzeszewie: Cezary

Jagodziƒski, Maja Puchala, Filip Puchala
2. SP nr 1 im.Tadeusza KoÊciuszki w Wieliszewie: Wiktoria

Dàbrowska, Amelia Wójcik, Aleksandra Kojtek
kat. kl. VII-VIII i gimnazjum
Do tej kat. wiekowej zg∏oszono tylko jednà placówk´, stàd
organizatorzy zaproponowali zmian´ formu∏y rywalizacji
na indywidualnà wÊród uczniów SP nr 2 im. Jana Paw-
∏a II w Wieliszewie:
1. Zofia Piotrkowska
2. Stanis∏aw Szubzda
3. Miko∏aj Piotrowski

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiàtkowe dyplomy i drob-
ne nagrody rzeczowe – m.in. ksià˝ki. Gratulujemy! nn OKW

CCZZYYTTEELLNNIICCZZEE  ZZMMAAGGAANNIIAA  PPOO  RRAAZZ  PPIIÑÑTTYY

KKiinnoo  oottwwaarrttee:: „„ZZIIMMNNAA  WWOOJJNNAA””

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

PPRRZZEEDD  NNAAMMII WW KKLLEENNCCZZOONNIIEE

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

„„NNIIEE  WWYYWWOO¸̧UUJJ  LLIISSYY  ZZ  LLAASSUU””
Jeden z najg∏oÊniej-
szych i najcz´Êciej
nagradzanych pol-
skich filmów ostat-
nich lat obejrzymy
w Sali Klenczona
w Wieliszewie w ra-
mach popularnego
cyklu KINO OTWAR-
TE, znanego dotych-
czas ze spotkaƒ
w sali legionowskiego ratusza organizowanych przez Powiatowà In-
stytucj´ Kultury. Wst´p wolny!
Akcja najnowszej produkcji Paw∏a Pawlikowskiego (twórcy oskaro-
wej „Idy”) toczy si´ w latach 40., 50. i 60. XX wieku na terenie Pol-
ski, Jugos∏awii, Berlina i Pary˝a. Jest to historia wielkiej i trudnej mi-
∏oÊci dwojga ludzi – m∏odej tancerki Zuli oraz pianisty Wiktora. 
WW rrooll´́  cczz∏∏oonnkkóóww  ffiillmmoowweeggoo  zzeessppoo∏∏uu  „„MMaazzuurreekk””  ooddbbyywwaajjààcceeggoo  ttoo--
uurrnnééee ppoo EEuurrooppiiee  wwcciieelliillii  ssii´́  aauutteennttyycczznnii  ttaanncceerrzzee  lleeggeennddaarrnneeggoo  ZZee--
ssppoo∏∏uu  PPiieeÊÊnnii  ii TTaaƒƒccaa  „„MMaazzoowwsszzee””  –– mm..iinn..  MMaarrttyynnaa  MMaaƒƒkkoowwsskkaa  ii MMaa--
tteeuusszz  SSkk∏∏aaddaannoowwsskkii,,  kkttóórrzzyy  bb´́ddàà  ggooÊÊççmmii  pprroojjeekkccjjii  ii ssppoottkkaanniiaa  ww WWiiee--
lliisszzeewwiiee..

Seria okrutnych zbrodni
na terenie popularnego
kabaretu Moulin a Ver-
re staje si´ widmem
sp´dzajàcym sen z po-
wiek jego kierownic-
twu, artystom i publicz-
noÊci oraz paryskim
stró˝om prawa. Czy uda si´ zapobiec kolejnemu morderstwu? Jak
potoczà si´ losy bohaterów? Tym razem w du˝ej mierze zale˝eç
b´dzie to tak˝e od Was! 
Bilety w cenie 25 zł na trzecià odsłon´ najnowszej produkcji
Teatru Muzycznego „Pod Pretekstem” dost´pne w Gminnym
Centrum Kultury w Łajskach oraz serwisie internetowym ewej-
sciowki.pl!
Re˝yseria i choreografia: Karina Warnel, scenariusz: Natalia Bazela, 
korekty scenariuszowe: Andrzej Sieg 
Wyst´pujà: Katarzyna Szpinda, Bartosz Kamiƒski, Jakub Winnicki, An-
drzej Sieg, Agnieszka Kruczek, Karina Warnel, Karolina Walkiewicz, Do-
minika Bisialska, Micha∏ ̧ obejko, Adrian Haraburda, Oliwia Warnel, Krzysz-
tof Suchecki, Oliwia Maciejewska, Aleksander Gniadek, Adrianna Pepel 
Czas trwania: 180 minut (w tym 15-minutowa przerwa)

Sala Koncertowa im. Krzysztofa Klenczona w Wieliszewie

Piknik
kulturalny
17 czerwca zaprosiliÊmy cz∏onków i instruktorów sekcji
dzia∏ajàcych w Gminnym Centrum Kultury w ¸ajskach oraz
ich rodziny do udzia∏u w organizowanym po raz pierwszy
„Pikniku Kulturalnym”. Z oferty wspólnego podsumowa-
nia kolejnego roku dzia∏alnoÊci placówki (dziesiàtego!)
w rodzinnej atmosferze – przy grillu na patio budynku,
w towarzystwie dmuchaƒców i animacji – skorzysta∏o oko-
∏o 150 osób.
Takà form´ podsumowania (w miejsce dotychczasowej od-
bywajàcej si´ w formule „ka˝da z sekcji osobno”) zapro-
ponowaliÊmy Paƒstwu, by wyjÊç poza ramy sekcji, poznaç
si´ i wspólnie sp´dziç czas ju˝ w wakacyjnym nastroju. Nie
wszystkie nasze pomys∏y na to wspólne popo∏udnie wypa-
li∏y, nie wszystkie sekcje pojawi∏y si´ pod roz∏o˝onymi
na patio namiotami, niemniej z satysfakcjà przyj´liÊmy do-
brà frekwencj´ i staraliÊmy si´ Paƒstwu umiliç ten czas.
D∏ugie kolejki ustawia∏y si´ do serwowanych przez nas po-
traw z grilla, a najm∏odsi si´gali najch´tniej po watà cu-

krowà. Dla tych ostatnich nie zabrak∏o licznych zabaw
(dmuchaƒce, kort udost´pniony do zabaw ruchowych) oraz
animacji anga˝ujàcych ca∏e rodziny – warsztaty w∏óczko-
we prowadzone przez instruktorki Joann´ Szymaƒskà-Wa-
jer i Katarzyn´ Witkowskà i turniej szachowy prowadzo-
ny przez instruktora ¸ukasza Mi´tka. Wszystkie atrakcje
cieszy∏y si´ du˝ym zainteresowaniem. O muzycznà opra-
w´ zadba∏ zespó∏ muzyczny i wokalny dzia∏ajàcy pod okiem
instruktora Miko∏aja Zwoliƒskiego, którego próba przero-
dzi∏a si´ w spontaniczny koncert.
Dzi´kujemy za pomoc w organizacji spotkania Urz´dowi
Gminy Wieliszew i so∏ectwom (szczególne podzi´kowania
dla Wieliszewa), które wypo˝yczy∏y nam namioty, ∏awy
i sprz´t grillowy. Dzi´kujemy równie˝ wszystkim u˝ytkow-
nikom GCK za liczne przybycie, rodzinnà atmosfer´, przy-
niesione kanapki i s∏odkoÊci i czekamy na Paƒstwa pro-
pozycje dot. kolejnych spotkaƒ!

nn OKW
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77  ii 99  cczzeerrwwccaa 22001199  rrookkuu  ssppee∏∏nnii∏∏oo  ssii´́
mmaarrzzeenniiee  wwsszzyyssttkkiicchh  uunniihhookkeeiissttóóww
zzee sszzkkoo∏∏yy  ww ¸̧aajjsskkaacchh..  PPoo rraazz  ppiieerrwwsszzyy
ww hhiissttoorriiii  uuddaa∏∏oo  nnaamm  ssii´́  aawwaannssoowwaaçç
ddoo zzaawwooddóóww  rraannggii  mmiissttrrzzoossttww  PPoollsskkii..  

Jest to tym cenniejsze, poniewa˝ od wielu lat na szczeblu
gminnym i powiatowym odnosimy olbrzymie sukcesy
w dziedzinie unihokeja ch∏opców, ale niestety nigdy do tej
pory nie uda∏o nam si´ wygraç zawodów mi´dzypowiato-
wych w Zielonce. MiejscowoÊç ta dysponuje profesjonal-
nym klubem unihokeja, gdzie zaj´cia majà wszystkie gru-
py wiekowe od dzieci po dru˝yn´ seniorskà, która gra
w Ekstraklasie. Czy to sà seniorzy, juniorzy m∏odsi, m∏o-
dzie˝ czy dzieci – klub z Zielonki jest wiodàcym klubem
w Polsce; w rywalizacji klubowej Zielonka jest tegorocz-
ny Mistrzem Polski. Nasz sukces jest tym wi´kszy, ˝e
po 6 latach udzia∏u w rozgrywkach mi´dzypowiatowych
szkole podstawowej w ¸ajskach. uda∏o si´ pokonaç tak uty-
tu∏owanego przeciwnika. Po sukcesie, jakim by∏o wywal-
czenie awansu na Mistrzostwa Mazowsza, jechaliÊmy
do Zielonki oczywiÊcie pe∏ni nadziei, ale te˝ obaw o to, jak
potoczà si´ nasze rozgrywki, gdy˝ nigdy wczeÊniej nie ry-
walizowaliÊmy ze szko∏ami na takim poziomie. Ku nasze-
mu zaskoczeniu (mi∏emu zaskoczeniu!) szko∏a podstawo-
wa z ¸ajsk przesz∏a jak burza przez te mistrzostwa odno-
szàc 5 wygranych. ZostaliÊmy mistrzami Mazowsza!!!

Po sukcesie przyszed∏ czas na wyjazd do Elblàga. Uda-
∏o si´ pokonaç wszystkie problemy natury organizacyjno
– formalno – finansowej i mogliÊmy si´ cieszyç z udzia∏u
w Mistrzostwach Polski. TrafiliÊmy do grupy D rozgrywa-
jàc mecze z Zielonà Górà, Ludêmierzem i Lasocicami.
Po raz pierwszy graliÊmy na takim szczeblu rozgrywek, wi´c
ka˝da z tych dru˝yn by∏a dla nas nowoÊcià: Nie wiedzie-
liÊmy, jak gra przeciwnik, czego si´ po nim spodziewaç. Ku
naszemu zaskoczeniu odnieÊliÊmy zwyci´stwo w grupie D,
co da∏o nam pierwsze miejsce i awans do grupy F. Po ro-
zegraniu meczy w grupie F, trafiamy na bardzo mocne dru-
˝yny: SP4 Sanok oraz Niechanowo. Jak si´ póêniej okaza-
∏o by∏y to druga i trzecia dru˝yna mistrzostw Polski. My
po doÊç dobrych meczach grupowych, niestety nie awan-

sowaliÊmy do strefy medalowej. Na pocieszenie i na uspra-
wiedliwienie mo˝emy powiedzieç, ˝e byliÊmy jednà z bo-
daj˝e dwóch szkó∏, która nie ma zaplecza klubowego (czy-
li zawodników wyst´pujàcych w Mistrzostwach Polski, gra-
jàcych na co dzieƒ w klubach unihokejowych). Âmiem
twierdziç, ˝e gdyby by∏y to Mistrzostwa Polski szkó∏ dla za-
wodników nie grajàcych w klubie, bylibyÊmy niekwestio-
nowanym Mistrzami Polski. Tym bardziej si´ ciesz´ z po-
stawy ch∏opców, gdy˝ na tle dru˝yn grajàcych regularnie
w rozgrywkach ligowych Polskiego Zwiàzku Unihokeja (jak
widaç po wynikach) nie odstawaliÊmy od nich grà. Oczy-
wiÊcie nasz styl troch´ si´ ró˝ni∏ od stylu dru˝yny z Sano-
ka czy Niechanowa, ale si∏à rzeczy musia∏ si´ ró˝niç. Po-
kazaliÊmy tam swoje walory. Z ca∏ych mistrzostw jestem
niezmiernie zadowolony, gdy˝ ch∏opcy, którzy byli w repre-
zentacji koƒczà przygod´ edukacyjno-sportowà w szkole
w ¸ajskach, majàc na koncie awans do Mistrzostw Polski,
zdobywajàc jeszcze tytu∏ Mistrza Mazowsza. Jest to
pierwszy medal w historii naszej szko∏y, w historii naszej
gminy w sportach zespo∏owych i pierwszy raz w historii po-
wiatu jest to medal z∏oty w dyscyplinie unihokej, wi´c
na sta∏e ta dru˝yna wpisuje si´ w karty historii sportu po-
wiatowego. Jestem bardzo dumny z tych ch∏opaków
i chcia∏bym ̋ yczyç innym naszym uczniom, aby brali przy-
k∏ad z tej reprezentacji. Mo˝e za kilka lat uda si´ powtó-
rzyç podobny sukces. Choç patrzàc jak w tym tempie roz-
wija si´ polski sport i jak si´ profesjonalizujà szko∏y nie-
b´dàce klubami – do osiàgni´cia takiego wyniku b´dà
mieli bardzo trudne zadanie. nn  Aleksander Mi´tek

UnihokeiÊci z Łajsk
Mistrzami Mazowsza

SSwwoobbooddnniiee  ii zz mmeeddaallaammii
–– „„WWaa˝̋kkii””  kkooƒƒcczzàà  sseezzoonn
Po zakoƒczeniu sezonu halowego (modele F1N
puszczane pod dachem), sekcja modelarstwa
lotniczego „Wa˝ka” dzia∏ajàca przy OÊrodku
Kultury w Wieliszewie przystàpi∏a do rywalizacji
na powietrzu, a wi´c modelami swobodnie
latajàcymi (F1G, F1H i A1/2 puszczanymi z r´ki
lub holu). Z koronnych dla tych zmagaƒ
zawodów, rozgrywanych 2 czerwca na lotnisku
w Chrcynnie Mistrzostw Aeroklubu
Warszawskiego juniorów m∏odszych „M∏odzi
Modelarze – Lotnicy na Start”, reprezentanci
Gminy Wieliszew wrócili z 3 medalami
– po jednym w ka˝dym z kolorów.

Mistrzostwa w Chrcynnie to impreza podsumowujàca ca∏o-
roczne szkolenie podstawowe, realizowane w klubach mo-
delarskich na terenie ca∏ego kraju, a przede wszystkim War-
szawy i okolic. W tym roku mija 50 lat od zorganizowania
pierwszej edycji zawodów. „Wa˝ki” broni∏y worka medali
sprzed roku, kiedy to uda∏o si´ im wywalczyç 5 krà˝ków
w tym 2 z∏ote. Podopieczni instruktora Waldemara Paku∏y
byli blisko powtórzenia tego wyniku – zabrak∏o niewiele, bo
losy z∏ota w rywalizacji modeli F1H musia∏a rozstrzygnàç do-
piero dogrywka, w której m∏ody reprezentant „Wa˝ek” Hu-
bert Gutowski (3 x max + 65 sek. w dogrywce) musia∏ uznaç
wy˝szoÊc rywala z warszawskiej modelarni LIRA Kuby Bo-
rowieckiego (3 x max + 79 sek.). Bràz przypad∏ kolejnemu
modelarzowi z ¸ajsk – Kajetanowi Twardowskiemu, 4. miej-
sce zajà∏ Bartosz Grabarczyk, 7. zaÊ w stawce 14 zawodni-
ków by∏ Miko∏aj Zawistowski. W rywalizacji modeli F1A/2
kolejne pechowe miejsce tu˝ za podium zajà∏ najlepszy swo-
bodny lotnik „Wa˝ek” tego sezonu Hubert Gutowski,
a w gronie 21 zawodników punktowali równie˝ inni nasi mo-
delarze: 6. Tomasz Bukowiecki, 12. Szymon ˚muda i 14 Ka-
jetan Twardowski.W kat. F1G (modele z nap´dem gumowym
startowane z r´ki) od wielu sezonów nie ma sobie równych
w tej cz´Êci kraju kolejny z modelarzy prowadzonych przez
Waldemara Paku∏´ – Miko∏aj Zawistowski triumfowa∏
po raz czwarty (!) wyprzedzajàc konkurentów z modelarni
w Zielonce i z warszawskich W∏och. Gratulujemy!

Idàc za ciosem i korzystajàc z przychylnoÊci gospodarza
lotniska w Chrcynnie, modelarze z ¸ajsk postanowili se-
zon 2018/19 zakoƒczyç jak na lotników przysta∏o – na pasie
startowym. Dzi´ki du˝ej pomocy i zaanga˝owaniu rodziców
modelarzy, 25 czerwca „Wa˝ki” zorganizowa∏y wewn´trzne
Mistrzostwa Sekcji modeli swobodnie latajàcych zakoƒczo-
ne rodzinnym grillem.WczeÊniej – 17 czerwca w ramach za-
koƒczenia roku zaj´ç w GCK w ¸ajskach, w obecnoÊci ro-
dziców modelarze odebrali pamiàtkowe dyplomy a nast´p-
nie bawili si´ na wspólnym pikniku. Podzi´kowano
zaanga˝owanym w ˝ycie sekcji rodzicom, a tak˝e najlepsze-
mu w rywalizacji modeli halowych zawodnikowi sekcji ostat-
nich lat – Micha∏owi Kotwasowi: – W zwiàzku z planami edu-
kacyjnymi by∏ to ostatni sezon Micha∏a sp´dzony z „Wa˝ka-
mi”. Mamy nadziej´ na jego powrót w przysz∏oÊci,
a tymczasem dzi´kujemy za pi´kne chwile sp´dzone wspól-
nie w sekcji i wybitne osiàgniecia sportowe – podsumowu-
je instruktor Waldemar Paku∏a. nn OKW
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Historia – zbiór wydarzeƒ,
które nie musiały zajÊç

1188  mmaajjaa  bbrr..  ww rraammaacchh  wwppiieerraanniiaa
iinniiccjjaattyyww  sseenniioorraallnnyycchh,,  ddzzii´́kkii
wwssppóó∏∏pprraaccyy  pprreezzeessaa  SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa
MM∏∏ooddzzii  ddllaa  RRoozzwwoojjuu  ––  eeMMkkaa  IIzzaabbeellii
KKoowwnnaacckkiieejj  zz pprreezzeesseemm  ssttoowwaarrzzyysszzeenniiaa
AAkkttyywwnnii  ddllaa  ¸̧aajjsskk  AArrttuurreemm  MMii´́ttkkiieemm,,
uuddaa∏∏oo  ssii´́  oottrrzzyymmaaçç  zzee  SSttaarroossttwwaa
PPoowwiiaattoowweeggoo  ddooffiinnaannssoowwaanniiee
ddoo wwyyjjaazzdduu  ddoo mmuuzzeeuumm  AAuusscchhwwiittzz--
BBiirrkkeennaauu..  BBrraa∏∏oo  ww nniimm  uuddzziiaa∏∏
5500 mmiieesszzkkaaƒƒccóóww  ggmmiinnyy..  

Podczas wielogodzinnego zwiedzania niemieckiego nazi-
stowskiego obozu zag∏ady, przedstawiciele starszego i naj-
m∏odszego pokolenia symbolicznie zapalili znicz pod Âcia-
nà Âmierci, oddali si´ zadumie i refleksji.

„Nie by∏a to zwyk∏a wycieczka i z pewnoÊcià u wielu
uczestników pozostawi∏a g∏´boki Êlad. Ka˝dy prze˝y∏ jà

na swój sposób, bo ka˝dy z Polaków ma ÊwiadomoÊç ist-
nienia tak strasznego miejsca czy to z lekcji historii, pro-
gramów TV, literatury faktu lub beletrystyki. Niektórzy zaÊ
poznali to miejsce z opowieÊci osób, które prze˝y∏y to pie-
k∏o. Zobaczenie na w∏asne oczy tak przera˝ajàcej fabry-
ki Êmierci by∏o doznaniem na du˝à skal´.

Dla jednej z uczestniczek by∏o to bardzo bolesne, oso-
biste prze˝ycie, na które zdecydowa∏a si´ dopiero majàc
powy˝ej 60 lat – jej Mama by∏a wi´êniarkà w Auschwitz-
-Birkenau. Z kolei inna uczestniczka osobiÊcie zna∏a wi´ê-
niark´ (ówczeÊnie dziecko) i podczas zabiegów rehabilita-
cyjnych s∏ucha∏a jej opowieÊci o tym strasznym miejscu,
jakby to si´ zdarzy∏o w ostatnich dniach.

Jest to wielkie cmentarzysko, przera˝ajàce ogromem
zbrodni i ukazujàce okrucieƒstwo oprawców – Niemców,
decydujàcych o ˝yciu, a przede wszystkim o Êmierci milio-
nów wi´êniów. Chyba najwi´ksza na Êwiecie nekropolia
Êwiadczàca o eksterminacji i m´czeƒstwie Polaków, w tym
pochodzenia ˝ydowskiego oraz ludzi z ca∏ej Europy.

Pozdrawiamy – uczestniczki: K.S.B.”.
nn
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6 czerwca 2019 r. do Szko∏y Podstawowej im. Kornela Ma-
kuszyƒskiego w Skrzeszewie przyby∏y na konkurs dzieci ze
wszystkich placówek oÊwiatowych w Gminie Wieliszew, któ-
re uczestniczà w zaj´ciach logopedycznych. Uczestnicy ry-
walizowali w trzech kategoriach wiekowych: 3-4 latki, 5-6 lat-
ki oraz uczniowie klas I-III. Zgodnie z zasadami konkursu,
dzieci musia∏y posiadaç wad´ wymowy potwierdzonà przez
logoped´ z danej placówki.

Wszyscy reprezentanci szkó∏ i przedszkoli wykazali si´
wspania∏à znajomoÊcià tekstu i przede wszystkim determi-
nacjà w prawid∏owym wyartyku∏owaniu bardzo trudnych tek-
stów wierszy. Na scenie zaprezentowa∏o si´ 30 uczestników.
Poziom konkursu by∏ bardzo wysoki. Jury w sk∏adzie: p. Be-
ata Narel – Wice Dyrektor SP w Skrzeszewie, p. Monika Wa-
lendziak – logopeda, p. Marzena Czerniewicz – polonistka
i p.Tomasz Hecman – psycholog, wy∏oni∏o nast´pujàcych lau-
reatów.
LAUREACI:
• Kategoria 3-4 latki
I miejsce – Szymczak Alicja (Przedszkole w Olszewnicy Starej)
II miejsce – Giemza Filip (Samorzàdowe w Janówku)
III miejsce – Baleƒski Filip (Przedszkole nr 2 w Wieliszewie) 
Wyró˝nienie – Sus Iga (Przedszkole w Skrzeszewie) 
Wyró˝nienie – Smoliƒska Zofia (Przedszkole nr 1 w Wieliszewie) 
Wyró˝nienie – Górecka Lena (Przedszkole w Skrzeszewie) 
Wyró˝nienie – Bieniek Piotr (Przedszkole w Janówku) 
• Kategoria 5-6 latki
I miejsce – Waliszkiewicz Malwina (Szko∏a Podstawowa w Janówku) 
II miejsce- Sadecka Alicja (Szko∏a Podstawowa w ¸ajskach)
III miejsce – Tomczyk Szymon (Przedszkole w Olszewnicy Starej)
III miejsce – Suchenek Marta (Szko∏a Podstawowa w ¸ajskach) 
Wyró˝nienie – Wierzbicki Olivier (Przedszkole w Skrzeszewie)
Wyró˝nienie – ¸ukaszewicz Tymoteusz („Kraina Malucha”
w Krubinie)
Wyró˝nienie – Ernest Magdalena (Przedszkole nr 1 w Wieliszewie)
• Kategoria klasy I-III
I miejsce – Malczyk Adam (Szko∏a Podstawowa w ¸ajskach)
II miejsce – Lorenc Amelia (Szko∏a Podstawowa w Skrzeszewie)
III miejsce – Krawczykowska Izabela (Szko∏a Podstawowa w Ol-
szewnicy Starej)
Wyró˝nienie – Malanowski Piotr (Szko∏a Podstawowa w ¸ajskach)

Serdecznie gratulujemy zarówno laureatom, jak i wszyst-
kim uczestnikom.

nn Eliza Tomaszewska

GGMMIINNNNYY  KKOONNKKUURRSS  LLOOGGOOPPEEDDYYCCZZNNYY  
„„FFIIKKUU  MMIIKKUU  NNAA  JJ¢¢ZZYYKKUU””  

PPRROOJJEEKKTT  KKLL..  11BB  II  11CC  „„  DDOOTTKKNNÑÑåå    RRÓÓWWNNIIKKAA””
24 maja do szko∏y w ¸ajskach przyjecha∏ specjalny goÊç
– Pan Jaros∏aw Deska – koordynator, wolontariusz i za∏o˝y-
ciel fundacji „Dotknàç Równika”, który opowiada∏ naszym
uczniom o ˝yciu i codziennych zmaganiach afrykaƒskich dzie-
ci. Pan Jaros∏aw wielokrotnie przebywa∏ w Kenii, realizujàc
g∏ówny cel fundacji – wspomaganie tamtejszych dzieci w zdo-
bywaniu wiedzy i wykszta∏cenia. Jest to bardzo trudne z uwa-
gi na wiele trudnoÊci ˝ycia codziennego. Wielu z tych dzie-
ci nie staç na to, aby ucz´szczaç do szko∏y, bardzo du˝a cz´Êç
z nich to sieroty. Na zaj´ciach nasi uczniowie dowiedzieli si´,
jak wyglàda ˝ycie codzienne ich kenijskich rówieÊników
– w tym jak wyglàdajà ich ubrania, jedzenie, domy, sprz´-
ty domowe i zabawki. Uczniowie zaciekawili si´ równie˝ bar-
dzo interesujàcym i zabawnym opowiadaniem pana Jarka
o ˝yciu tamtejszych egzotycznych zwierzàt. Sprawi∏o to dzie-
ciom du˝à frajd´. Mo˝e w przysz∏oÊci ktoÊ z nich b´dzie rów-
nie˝ pomaga∏ dzieciom z Afryki i zostanie wolontariuszem.
Na koniec zaj´ç dzieci wr´czy∏y Panu album z rysunkami
afrykaƒskich zwierzàt. Panu Jarkowi ˝yczymy wytrwa∏oÊci
w realizacji swoich celów! nn Katarzyna Krzy˝ek
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Gdy ̋ ar leje si´ z nieba, najlepszà och∏od´ daje lód.
A co dopiero ca∏a kraina pokryta Êniegiem i lodem oraz skuta mrozem?
Wszystkim potrzebujàcym szybkiego orzeêwienia polecam wypraw´
do Êwiata lodowców. Przewodnikiem b´dzie Bjørn Roar Vassnes, jeden
z czo∏owych norweskich dziennikarzy naukowych, autor ksià˝ek o tema-
tyce popularnonaukowej. W swojej ksià˝ce „Nieznane ˝ycie lodowców”
zawar∏ tyle ch∏odu i zimna, ˝e powinno wystarczyç na ca∏e upalne lato.

Dlaczego bez lodowców nie by∏oby kalifornijskich winogron i prowan-
salskich serów? Co ko∏a podbiegunowe majà wspólnego z ma∏pami i jak
przyczyni∏y si´ do rozwoju ludzkoÊci? 10% powierzchni ziemi pokrywa-
jà Ênieg i lód. Dla badaczy to olbrzymie laboratorium, dla globtroterów
tereny wiecznej zimy to cel egzotycznych podró˝y, a dla laików to po pro-
stu bardzo odleg∏a kraina, w której jest zimno. Lód tworzàcy Arktyk´ i An-
tarktyd´ jest jednak nierozerwalnie zwiàzany z ˝yciem ka˝dego z nas bar-
dziej, ni˝ mo˝e si´ wydawaç. Oto ekscytujàca i intrygujàca podró˝
z Bjørnem Vassnesem przez histori´ lodu, z którego wed∏ug autora po-
chodzi wszelkie ˝ycie. Podczas tej wyprawy badacz odpowiada na pyta-
nia o to, jak ̋ yjà ludzie, których to˝samoÊcià jest mróz, a tak˝e jakie zna-
czenie ma topnienie Êniegu i lodu na ko∏ach podbiegunowych.

Lodowce to ogromne masy lodu powsta∏ego z d∏ugo zalegajàcego Ênie-
gu.Tworzà si´ wsz´dzie tam, gdzie ukszta∏towanie terenu sprzyja groma-
dzeniu si´ du˝ej iloÊci Êniegu, a jednoczeÊnie jest zbyt ch∏odno, aby ca-
∏y zgromadzony Ênieg stopi∏ si´ w ciàgu lata.Warunki takie panujà przede
wszystkim w okolicach biegunów – Arktyce i Antarktyce oraz wysokich
górach. Lodowce osiàgajà imponujàce rozmiary, potrafià si´ przemiesz-
czaç, a nawet szar˝owaç, wydajà dêwi´ki i mogà sprawiaç wra˝enie mon-
strualnych istot ̋ yjàcych w∏asnym ̋ yciem. Norweski pastor Matthias Foss,
w 1750 roku barwnie opisa∏ lodowiec Jostedalsbreen pustoszàcy jego pa-
rafi´: Z bliska lodowiec przypomina pot´˝nà gór´ lodowà (…). Jest twar-
dy jak najtwardszy na Êwiecie kamieƒ, ma niebiaƒskà barw´, wielkie p´k-
ni´cia, g∏´bokie jaskinie i szczeliny si´gajàce tak daleko, ˝e nie da si´
ich zmierzyç. Kiedy przesuwa si´, wydaje dêwi´k g∏oÊny niczym gra na or-
ganach. Po drodze zabiera ze sobà fragmenty otch∏ani – ziemi´, ˝wir i ka-
mienie, o wiele wi´ksze ni˝ domy, które rozgniata na kawa∏eczki tak ma-
∏e jak ziarna piasku.

Badaniem lodowców zajmuje si´ nauka zwana glacjologià. Lodowce
sà najwi´kszym rezerwuarem wody s∏odkiej na Ziemi i drugim po oce-
anach zbiornikiem wody na Êwiecie. Topnienie lodowców to bardzo czu-
∏y wskaênik zmian temperatury, a co za tym idzie – zmian klimatu. Obec-
nie praktycznie wsz´dzie na Êwiecie lodowce topniejà w oczach. Proces
ten przyspieszy∏ zw∏aszcza w ciàgu ostatnich 40 lat. Patrzàc z zewnàtrz,
ka˝dy dobry obserwator zauwa˝y, ˝e Ziemia uczestniczy w regularnym
taƒcu od wielu milionów lat – na biegunach pó∏nocnym i po∏udniowym
bia∏e czapy naprzemiennie kurczà si´ i rosnà. Gdy rozszerzajà swój za-
si´g, nastajà epoki lodowcowe. Zmiany te dyktuje sta∏y wzorzec, który
od zawsze towarzyszy∏ zarówno nam, wspó∏czeÊnie ˝yjàcym ludziom, jak
i naszym najdalszym przodkom. Nie tylko na biegunach i wokó∏ nich roz-
poÊcierajà si´ pola bieli – lodowe królestwo ma swoje przyczó∏ki tak˝e
w innych miejscach na Êwiecie, szczególnie tam, gdzie le˝à wysokie gó-
ry. Jednak ostatnimi czasy sta∏y wzorzec przemian przesta∏ si´ sprawdzaç.
Taniec wokó∏ biegunów powinien przywracaç biel i prowadziç do rozpo-
cz´cia nowej epoki lodowcowej. Zamiast tego bia∏e p∏aszcze znikajà jesz-
cze szybciej ni˝ do tej pory.

Tymczasem lód z lodowców, zw∏aszcza tych z odleg∏ej Arktyki i Antark-
tydy, ma ogromny wp∏yw na warunki ˝ycia ka˝dego z nas, gdziekolwiek
mieszkamy. Bjørn Roar Vassnes w swojej ksià˝ce w barwny i intrygujà-
cy sposób ukazuje te powiàzania. Podczas ekscytujàcej podró˝y zabiera
Czytelnika w tras´ od s∏onecznej Kalifornii, przez upalnà Afryk´, a˝ do Eu-
ropy. Pisarz snuje opowieÊç o historii kontaktów cz∏owieka z lodem (a lód
niejednokrotnie wp∏ywa∏ na losy nie tylko jednostek, ale te˝ ca∏ych na-
rodów), a tak˝e o pierwszych wyprawach wielkich i niez∏omnych odkryw-
ców na tereny ÊmiercionoÊnej bieli. Przedstawia rol´, jakà w globalnym
ekosystemie pe∏ni lód. Mo˝e dla kogoÊ ta ksià˝ka b´dzie zach´tà, ˝eby
osobiÊcie doÊwiadczyç „polarnej goràczki”? Albowiem jak powiedzia∏ Hal-
ldór Kiljan Laxness, islandzki pisarz: Je˝eli obserwuje si´ lodowiec do-
statecznie d∏ugo, wówczas s∏owa przestajà znaczyç cokolwiek. nn  Piotr K.
Bjørn Roar Vassnes, Nieznane ˝ycie lodowców, Wyd. Kobiece, Bia∏ystok 2019
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