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Jest w nas, w naszej psychice coÊ, co pozwala nam przetrwaç.
Ka˝dà zawieruch´ ˝yciowà, ka˝de potkni´cie, ka˝de k∏opo-
ty. Kiedy stoimy bezradni, przed rosnàcà Êcianà zmartwieƒ,
zawsze wtedy, w tym najtrudniejszym momencie, w naszych
sercach zaczyna tliç si´ nadzieja. To ona ka˝e nam wstaç.
To ona ka˝e nam si´ wyprostowaç. To ona, w koƒcu, ka˝e
nam zrobiç ten najtrudniejszy pierwszy krok do przodu. Na-
dzieja. Ona nigdy nas nie opuszcza.

A czym jest Bo˝e Narodzenie jak nie nadziejà i szansà
na nowy, lepszy start? Narodziny naszego Zbawiciela, jego

przyjÊcie na Êwiat, daje nam co roku wielkà szans´, z której
powinniÊmy skorzystaç.To czas, kiedy zaczynamy nie tylko
widzieç, ale i patrzeç, nie tylko s∏yszeç, ale i s∏uchaç.
JesteÊmy otwarci na swoich bliskich, wra˝liwsi na ich
potrzeby. To czas, kiedy odradzamy si´ w swoim
cz∏owieczeƒstwie i mi∏oÊci do bliênich. A to wszystko, dzi´-
ki nadziei niesionej na ramionach ma∏ego ch∏opca, który ty-
siàce lat temu urodzi∏ si´ w Betlejem.

I w tym niewàtpliwie pi´knym duchu nadziei, mieszkaƒcy
Gminy Wieliszew kolejny raz spotkali si´, by wspólnie

cieszyç si´ zbli˝ajàcym Bo˝ym Narodzeniem. Razem
wys∏uchaliÊmy s∏owa Bo˝ego, ÊpiewaliÊmy kol´dy,
podzieliliÊmy si´ op∏atkiem i celebrowaliÊmy zbli˝ajàce si´
Êwi´ta w naszej wielkiej wieliszewskiej rodzinie.

Z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia ˝yczymy Paƒstwu
nieustajàcej nadziei, mi∏oÊci i ufnoÊci. Niech te Êwi´ta b´dà
rodzinne i wyjàtkowe, a Nowy Rok ∏askawy dla naszych
planów. Celebrujmy ten pi´kny czas! 

nn Wi´cej czytaj na stronach 8–9

Zaczyna si´ wspania∏y czas w roku, kiedy wszyscy szykujemy si´ do Êwiàt
Bo˝ego Narodzenia. Kupujemy choinki do domu, zawieszamy Êwiàteczne
lampki i ozdoby w ogrodach. W zwiàzku z tym i nasza gmina rozb∏ys∏a
w tym roku na Êwi´ta. Uroczyste w∏àczenie iluminacji odby∏o si´ 6 grudnia,
a wraz z nimi do gminy zawita∏ Miko∏aj! Niemal 300 ma∏ych mieszkaƒców,
wraz z rodzicami, postanowi∏o go serdecznie przywitaç!

Emocji tego wieczoru by∏o co niemiara.
Pod koÊcio∏em pw. Przemienienia Paƒskie-
go w Wieliszewie, o godzinie 19 zrobi∏o si´
ciemno. Zgromadzone pod koÊcio∏em dzie-
ci zacz´∏y przywo∏ywaç Âwi´tego Miko∏aja.
Kiedy pojawi∏ si´ wraz ze swoimi pomocni-
kami radoÊç by∏a nie do opisania, a kiedy
wraz z Wójtem Gminy Wieliszew Paw∏em
Kownackim zacz´li odliczaç sekundy do w∏à-
czenia iluminacji, emocje wÊród zebranych

by∏y ogromne. Gdy rozb∏ys∏y Êwiat∏a i ogrom-
ne ozdoby, Miko∏aj zaprosi∏ dzieci do siebie,
by jak co roku wr´czyç im upominki.W tym
roku pomocnikiem, który dostarczy∏ mu s∏od-
kie prezenty by∏ Urzàd Gminy Wieliszew
oraz Delikatesy Ika z Micha∏owa-Reginowa,
które pod koniec listopada obchodzi∏y
30-lecie rozpocz´cia dzia∏alnoÊci.

nn Wi´cej zdj´ç na stronie 8
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˚̊YYCCZZEENNIIAA  BBOO˚̊OONNAARROODDZZEENNIIOOWWEE
Z okazji nadchodzàcych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia składamy Paƒstwu serdeczne ˝yczenia
wszelkiej pomyÊlnoÊci, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitoÊci wszelkich dóbr. 
Niech radoÊç i pokój Âwiàt Bo˝ego Narodzenia, poczucie prywatnego i zawodowego

spełnienia towarzyszà Paƒstwu przez cały Nowy Rok.
˚yczy Jacek Kuciƒski, Wiceprzewodniczàcy Rady Gminy Wieliszew

•••••••••••
Âwiàt wypełnionych radoÊcià i miłoÊcià, niosàcych spokój i odpoczynek,

Nowego Roku spełniajàcego wszelkie marzenia, 
pełnego optymizmu, wiary, szcz´Êcia i powodzenia.

˚yczy Artur Mi´tek, Wiceprzewodniczàcy Rady Gminy Wieliszew
•••••••••••

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radoÊç. Niech ka˝da chwila
Êwiàt Bo˝ego Narodzenia ˝yje własnym pi´knem, a Nowy Rok obdaruje Was pomyÊlnoÊcià

i szcz´Êciem. Najpi´kniejszych Êwiàt Bo˝ego Narodzenia. 
˚yczy Radna Danuta Wrzesiƒska 

•••••••••••
Z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia składam ˝yczenia pi´knych i niezapomnianych chwil

w gronie rodziny. Niech przyniosà one radoÊç i wzruszenie
oraz wzajemnà ˝yczliwoÊç i optymizm w nadchodzàcym Nowym Roku.

˚yczy Radna Dorota Sarna
•••••••••••

Aby Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia były BliskoÊcià i Spokojem,
a Nowy Rok – Dobrym Czasem – K.I. Gałczyƒski

Serdecznych Êwiàt otulonych Êniegiem i ciepłem rodzinnym 
oraz wiele szcz´Êcia w Nowym Roku.

˚yczy Radna Renata Gostkowska-Maczuga
•••••••••••

Ze szczerego serca w ten pi´kny czas, gdy gwiazdka Êwieci dla wszystkich nas,
˝ycz´ miłoÊci, bez trosk i złoÊci, pokoju na Êwiecie i wszystkiego czego tylko zapragniecie,

niech Wam si´ spełni i radoÊci doda i niech b´dzie biało,
˝eby si´ szcz´Êcie zawsze do nas uÊmiechało!

˚yczy Radna Gra˝yna Kwiatkowska
•••••••••••

˚ycz´ Paƒstwu zdrowych i pogodnych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia. Niech ten czas sp´dzony
w gronie najbli˝szych napełni Wasze serca spokojem i radoÊcià.

Niech błogosławieƒstwo Bo˝ego Dzieciàtka towarzyszy Wam przez całe Wasze ˝ycie,
a szczere i najpi´kniejsze Bo˝onarodzeniowe ˝yczenia spełniajà si´ w ka˝dym momencie!

˚yczy Radny Rafał Donarski
•••••••••••

Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia to niezwykły czas, przepełniony radoÊcià i ciepłà atmosferà. 
˚ycz´ Paƒstwu, aby były one wyjàtkowe, a chwile sp´dzone razem z rodzinà były magiczne

i niezapomniane. Niech napełnià Nas pozytywnà energià i spokojem ducha.
˚yczy Radny Edwin Zezoƒ

•••••••••••
Niechaj nadchodzàce Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia b´dà radosne, zdrowe i miłe, 

a Nowy Rok przyniesie spełnienie najskrytszych marzeƒ i realizacj´ wszelkich planów!
˚yczy Radny Grzegorz Bieƒkowski 

•••••••••••
Âwiàt wypełnionych radoÊcià i miłoÊcià, niosàcych spokój i odpoczynek, Nowego Roku
spełniajàcego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary, szcz´Êcia i powodzenia!

˚yczy Radna Dorota Trzaskoma
•••••••••••

W tym Êwiàtecznym nastroju składamy Paƒstwu serdeczne ˝yczenia wszelkiej pomyÊlnoÊci,
niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitoÊci wszelkich dóbr.

Niech radoÊç i pokój Âwiàt Bo˝ego Narodzenia, poczucie prywatnego i zawodowego
spełnienia towarzyszà Paƒstwu przez cały Nowy 2020 Rok.

˚yczy Radny Łukasz Mi´tek
•••••••••••

Na zbli˝ajàce si´ Âwi´ta pragn´ zło˝yç ˝yczenia prze˝ywania 
Bo˝ego Narodzenia w zdrowiu, radoÊci i ciepłej rodzinnej atmosferze. 

Kolejny zaÊ rok niech b´dzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeƒ.
˚yczy Radny Bartłomiej Trzaskoma

•••••••••••
Z okazji nadchodzàcych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia, ˝ycz´ aby były one 

dla Paƒstwa niezapomnianym, magicznym czasem, sp´dzonym bez poÊpiechu, trosk
i zmartwieƒ. ˚ycz´, aby upłyn´ły w spokoju, radoÊci, wÊród rodziny, przyjaciół oraz bliskich 
dla Paƒstwa osób. Wraz z nadchodzàcym Nowym Rokiem, ˝ycz´ du˝o zdrowia, szcz´Êcia
i nadziei, ˝e Nowy Rok, przyniesie nowe mo˝liwoÊci rozwoju, spełnienie marzeƒ, celów. 

˚ycz´ dobra, ˝yczliwoÊci i pozytywnych wzruszeƒ.
Radna Krystyna Wesołowska 

•••••••••••
Z okazji Êwiàt Bo˝ego Narodzenia, przepełnionych nadziejà i magià

wigilijnej nocy, kieruj´ do Paƒstwa płynàce z serca ˝yczenia radosnych, spokojnych Êwiàt 
oraz pomyÊlnoÊci w nadchodzàcym Nowym Roku.

˚yczy Radny Jan Sołtys, sołtys Łajsk
•••••••••••

Radosnego oczekiwania i gotowoÊci na przyj´cie Bo˝ego Syna do swego ˝ycia, mocy Ducha
Âwi´tego, który pomo˝e nam uwielbiaç Boga i zasiewaç ziarno pokoju wÊród wszystkich

naszych bliskich. 
˚yczy Andrzej Kowalik, sołtys Góry

•••••••••••
Niech czas Âwiàt Bo˝ego Narodzenia b´dzie pełen atmosfery radoÊci, wytchnienia

i zatrzymania od codziennego p´du. ˚ycz´, by Âw. Mikołaj przyniósł Wam i nam wszystkim
najpi´kniejszy prezent – du˝o miłoÊci! ˚ycz´ wszystkim Dzieciom i ich Rodzicom wszystkiego

najlepszego. Wesołych Âwiàt!
Beata Stolarska, sołtys Olszewnicy Nowej 

•••••••••••
Zdrowych, spokojnych i pogodnych Êwiàt Narodzenia Jezusa. Aby w Waszej rodzinie Êwieciła

w całym roku gwiazda betlejemska. Wszystkiego dobrego
˝yczy Jacek D´bkowski, sołtys Janówka Pierwszego 

•••••••••••
Wspaniałych Êwiàt Bo˝ego Narodzenia sp´dzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, samych

szcz´Êliwych dni w nadchodzàcym roku oraz szampaƒskiej zabawy sylwestrowej
˝yczy Leszek Kleiman, sołtys Kałuszyna

•••••••••••
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Ci spokój i radoÊç.

Niech ka˝da chwila Êwiàt Bo˝ego Narodzenia ˝yje własnym pi´knem, a Nowy Rok obdaruje
Ciebie pomyÊlnoÊcià i szcz´Êciem. Najpi´kniejszych Êwiàt Bo˝ego Narodzenia 

˝yczy Leszek Wójcik, sołtys Krubina
•••••••••••

W oczekiwaniu na zbli˝ajàce si´ Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia i Nowy Rok ˝egnamy minione
miesiàce i pełni nadziei spoglàdamy w przyszłoÊç. Pragniemy prze˝yç niepowtarzalne

Êwiàteczne chwile w pokoju i wzajemnej bliskoÊci. Serdeczne ˝yczenia: zdrowia, pogody
ducha, spełnienia wszystkich marzeƒ, zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów

składa Janina Przybył, sołtys Michałowa-Regionowa
•••••••••••

W tych wyjàtkowych dniach Âwiàt Bo˝ego Narodzenia, chcemy Ci ˝yczyç wiele zadowolenia
i sukcesów z podj´tych wyzwaƒ. Niech w nadchodzàcym Nowym 2020 Roku szcz´Êcie

i pomyÊlnoÊç nigdy Ci´ nie opuszczà, a wiara codziennie dodaje sił i energii do realizacji
nowych pomysłów.

˚yczy Anna Afek, sołtys Olszewnicy Starej 
•••••••••••

To właÊnie tego wieczoru, gdy wiatr zimnym Êniegiem dmucha – w serca złamane i smutne,
cicha wst´puje otucha. To właÊnie tego wieczoru, od bardzo wielu ju˝ wieków, pod dachem
tkliwej kol´dy, Bóg si´ rodzi w człowieku. Radosnych i pogodnych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia

oraz szcz´Êliwego Nowego Roku 2020
˝yczy Halina Ziółkowska, sołtys Podd´bia

•••••••••••
Serdeczne ˝yczenia radosnych Âwiàt w cieple rodziny, pi´knie pachnàcej choinki,

zdrowia i energii na co dzieƒ oraz uÊmiechu i ˝yczliwoÊci na ka˝dy dzieƒ Nowego Roku.
˚yczy Ewa Kiepurska, sołtys Sikor

•••••••••••
˚ycz´ niezwykłych, Êwiàtecznych radoÊci, niezapomnianego smaku Êwiàtecznych przysmaków

i wcià˝ nowych mo˝liwoÊci w ˝yciu w nadchodzàcym roku.
Tajemnica Bo˝ego Narodzenia niech wzbogaci łaskà, napełni pokojem i radoÊcià,

a blaskiem swym niech oÊwieca wszystkie dni nadchodzàcego roku.
˚yczy Sylwia Kuska, sołtys Skrzeszewa

•••••••••••
W tym jak˝e niezwykle rodzinnym czasie, pragn´ wszystkim Paƒstwu zło˝yç 

najserdeczniejsze ˝yczenia pomyÊlnoÊci. Niech Nowy Rok przyniesie Wam upragnionà nadziej´,
a wszelkie problemy niech zakoƒczy mijajàcy 2019.

˚yczy Sławomir Baƒbura, sołtys Topoliny
•••••••••••

Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła Êwiàt Narodzenia Paƒskiego.
Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy. 

Wszelkiej pomyÊlnoÊci w Nowym Roku oraz spełnienia w ˝yciu osobistym i zawodowym. 
˚yczy Ludwik ˚ołek, sołtys Wieliszewa 

•••••••••••
Nadchodzàce Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia niosà ze sobà wiele radoÊci

oraz refleksji dotyczàcych minionego okresu i planów
na nadchodzàcy Nowy Rok.

W tych wyjàtkowych dniach chc´ Paƒstwu ˝yczyç
wiele zadowolenia i sukcesów z podj´tych wyzwaƒ.

Regina Onyszko, sołtys Komornicy 
•••••••••••

Szcz´Êliwych, kojàcych, prze˝ytych w zgodzie ze Êwiatem i samym sobà, pełnych ˝ycia i miłoÊci
Êwiàt Bo˝ego Narodzenia oraz niepowtarzalnego i niezapomnianego sylwestra ˝yczy 

Przewodniczàcy Rady Powiatu Legionowskiego 
Mazowieckiej Izby Rolniczej 
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IINNFFOORRMMAACCJJAA
Wójt Gminy Wieliszew informuje, ˝e od 16 grudnia 2019 r.
do 15 stycznia 2020r. w siedzibie Urz´du Gminy Wieliszew
(pokój nr 109) w dniach: w poniedziałki w godzinach
od 8.00 do 18.00, wtorki, Êrody, czwartki, piàtki w godzi-
nach od 8.00 do 16.00 trwa wyło˝enie do publicznego wglà-
du projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla cz´Êci wsi Komornica, gm. Wieliszew zgod-
nie z uchwałà Nr VII/58/2015 Rady Gminy Wieliszew
z dnia 28 kwietnia 2015r. oraz uchwałà Nr XLV/424/2018
Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 kwietnia 2018r. 
Dyskusja publiczna nad przyj´tymi w ww. projekcie planu roz-
wiàzaniami odbyła si´ 17 grudnia 2019 r. w siedzibie Urz´-
du Gminy Wieliszew, ul. Modliƒska 1, 05-135 Wieliszew
o godz. 12.00.
Uwagi do projektu planu nale˝y składaç na piÊmie do Wójta
Gminy Wieliszew, ul. Modliƒska 1, 05-135 Wieliszew (jako
wniesione na piÊmie uznaje si´ równie˝ uwagi przekazane za po-
mocà elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifiko-
wanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo
podpisem osobistym), z podaniem imienia i nazwiska lub na-
zwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomo-
Êci, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie
do 31 stycznia 2020 r.
Projekt planu miejscowego wraz z prognozà oddziaływania
na Êrodowisko (w trakcie wyło˝enia do publicznego wglàdu)
jest dost´pny równie˝ w wersji elektronicznej na stronie inter-
netowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.wieliszew.pl
w zakładce ogłoszenia Wójta.

ZZaapprraasszzaammyy  nnaa

2266 FFIINNAAŁŁ  WWIIEELLKKIIEEJJ
OORRKKIIEESSTTRRYY

ÂÂWWIIÑÑTTEECCZZNNEEJJ
PPOOMMOOCCYY!!

GRAMY DLA DZIECI¢CEJ MEDYCYNY ZABIEGOWEJ,
12 stycznia, 

w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliszewie ul.KoÊcielna 27
Darczyƒcy mile widziani!!

• Masz interesujàce przedmioty, vouchery, które chcesz nam
przekazaç na finałowà aukcj´... jednak nie wiesz jak i gdzie?

• Zawsze mo˝esz napisaç do nas lub bezpoÊrednio zostawiç je
w sekretariacie Urz´du Gminy Wieliszew.

Z a w s z y s t k i e  b a r d z o  s e r d e c z n i e  d z i ´ k u j e m y !

Wi´cej na wydarzeniu: https://www.facebook.com/wosp.wieliszew/
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TTyyttuu∏∏,,  jjaakkii  wwyybbrraa∏∏eemm  nnaa oobbeeccnnee
rroozzwwaa˝̋aanniiee,,  jjeesstt  bbyyçç  mmoo˝̋ee  ttrroocchh´́
pprrzzeewwrroottnnyy.. II ttaakkii  mmaa  bbyyçç..

W klimat Êwiàt Bo˝ego Narodzenia wprowadzeni jesteÊmy
ju˝ od jakiegoÊ czasu za sprawà komercji. Wszechobecne
dekoracje i postaci z tym zwiàzane majà wywo∏ywaç w nas
odpowiedni nastrój.

DziÊ na poczàtku chc´ podkreÊliç obecnoÊç Anio∏ów. Ich
zadaniem w czasie Bo˝ego Narodzenia jest przekazanie
wiadomoÊci pasterzom o tym, gdzie znajdà Niemowl´ z∏o-
˝one w ˝∏obie oraz oddawanie chwa∏y Bogu. I chcia∏bym,
aby to zadanie Anio∏ów zawsze w naszych obchodach Êwià-
tecznych by∏o akcentowane.

Anio∏owie og∏aszajà narodzenie wyjàtkowego dzieci´cia,
które kojarzy nam si´ niewàtpliwie z bezbronnym maleƒ-
stwem uzale˝nionym w swej egzystencji od swoich rodzi-
ców. Jezus narodzony z Maryi w rzeczywistoÊci mieÊci w so-
bie nieprawdopodobnà pot´g´, która oka˝e si´ dopiero
wtedy, gdy On wype∏ni wol´ swojego Ojca do koƒca.

Nowonarodzony Jezus doÊwiadcza w naszych czasach
swej bezbronnoÊci, kiedy w imi´ poprawnoÊci politycznej
czy ideologicznej usuwa si´ elementy religijne z dekora-
cji szopek. Mo˝na powiedzieç, ˝e Bóg jest w tym momen-
cie bezradny wobec cz∏owieka. JeÊli cz∏owiek pozbywa si´
fundamentalnego wymiaru Bo˝ego Narodzenia zostaje we-
wn´trznie pusty. I czym si´ wtedy nape∏ni?

Bo˝e Narodzenie to jedna wielka tajemnica wiary.
W tej tajemnicy prze˝ywamy trzy rodzaje narodzin. Syn

rodzi si´ z Ojca, Jezus z Maryi i my z Ducha Âwi´tego. Ta-
ki jest prawdziwy sens tego wydarzenia, które przedsta-
wiamy w szopce. Niestety w ÊwiadomoÊci wielu ludzi wie-
rzàcych jest to dziÊ kompletnie nieobecne.

Wracajàc do tytu∏u tego rozwa˝ania, chc´ podkreÊliç jak
wa˝nym jest rodzenie si´ do ˝ycia dzieci Bo˝ych w KoÊcie-
le. Co to znaczy?

ZaÊpiewamy w naszych Êwiàtyniach w pierwszy dzieƒ
Êwiàteczny „Ziemia ujrza∏a swego Zbawiciela.” I b´dà to
s∏owa przypominajàce o tym, ˝e nie zatrzymujemy si´
na widoku Niemowl´cia. My widzimy Zbawiciela, a nasze
oczy sà szcz´Êliwe. Kiedy Pan Jezus chodzi∏ po palestyƒ-
skiej ziemi, mówi∏ wyraênie swoim uczniom: Szcz´Êliwe
oczy, które widzà to, co wy widzicie. Bo powiadam wam:
Wielu proroków i królów pragn´∏o ujrzeç to, co wy widzi-
cie, a nie ujrzeli, i us∏yszeç, co s∏yszycie, a nie us∏yszeli
(¸k 10, 23-24).

Ten Zbawiciel przemawia do nas nieustannie: s∏owem,
w którym jest ukryty, i w Êwi´tych sakramentach, szcze-
gólnie w Eucharystii. Dzi´ki temu ciàgle mo˝emy Go wi-
dzieç. Chodzi o to, ˝ebyÊmy mieli oczy – które widzà, ˝e-
byÊmy mieli umys∏y – które rozumiejà, ˝ebyÊmy mieli ser-

ca – które Go kochajà. On przychodzi z niezwyk∏à obfito-
Êcià ∏aski.Ta ∏aska zostaje otwarta przed sercem ka˝dego
cz∏owieka.

Boskim zamiarem w tej tajemnicy Bo˝ego Narodzenia
jest równie˝ to, ˝eby cz∏owiek stworzony na obraz i podo-
bieƒstwo Boga dostàpi∏ niebieskiej korony, ˝eby zamiesz-
ka∏ w niebie. To wszystko mo˝e si´ staç w∏aÊnie przez Te-
go, który do nas przychodzi. A kiedy si´ stanie? – Wtedy,
kiedy Go przyjmiemy.

Je˝eli Go przyjmiemy naszym otwartym sercem, je˝eli
Mu pozwolimy, ˝eby dokonywa∏ nieustannego oczyszcza-
nia nas z grzechów, abyÊmy w ten sposób z dnia na dzieƒ
przygotowywali si´, ˝eby zajàç te miejsca, które sà nam
z góry przygotowane w niebie.

Ale zanim to nastàpi, mamy codziennie okazj´, aby Mu
pozwoliç zajmowaç tutaj te miejsca, które zajàç pragnie.
A On ma jedno najwi´ksze pragnienie: przebywaç stale
w naszych sercach.

Jakie to przedziwne, ˝e to pragnienie Jezus utrwali∏
w Eucharystii i wyra˝a je, ilekroç jesteÊmy na Mszy Âwi´-
tej. Nieustannie nas zaprasza. Na ka˝dej Mszy Âwi´tej przy-
pomina, ˝e wydaje swoje cia∏o za nas, i wzywa, ˝eby przyjÊç.
To! jest prawdziwe Bo˝e Narodzenie, ˝e pozwol´ Bogu, ˝e-
by zajà∏ miejsce w moim sercu. JeÊli tak uczynimy dziÊ,
jeÊli wyrazimy takà wol´ jutro, jeÊli tak b´dziemy czyniç
stale – niepodobna! ˝ebyÊmy nie zaj´li kiedyÊ tego miej-
sca, które On nam przygotowa∏ w swoim królestwie, jesz-
cze zanim zaistnia∏ Êwiat.

Cieszmy si´, uwielbiajmy Boga! Âpiewajmy kol´dy, ro-
zumiejmy g∏´bi´ s∏ów, która jest w nich zawarta.

W imieniu swoim i moich parafian ̋ ycz´ wszystkim czy-
telnikom Gazety takich g∏´bokich przemyÊleƒ i prze˝yç.

nn Ks. Krzysztof Krupa
Proboszcz parafii pw. Âw. Jana Marii Vianneya 

w Skrzeszewie

Urodzeni mamy si´
rodziç

W polskiej tradycji Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia to Êwi´ta ser-
deczne i rodzinne. Od wieków Polacy tak je w∏aÊnie prze-
˝ywajà. Bardzo wa˝na jest zawsze Wigilia – dzieƒ poprzedza-
jàcy narodzenie Bo˝ego Syna, na którego przyjÊcie trzeba
by∏o si´ dobrze przygotowaç zarówno fizycznie, jak i ducho-
wo. Stàd w∏aÊnie czas poprzedzajàcy Narodzenie Paƒskie (bo
tak w KoÊciele nazywamy t´ uroczystoÊç) jest pe∏en ró˝nych
postanowieƒ duchowych i fizycznych.Adwent, trwajàcy czte-
ry Niedziele, przez rekolekcje, jakie odbywajà si´ w tym cza-
sie w ka˝dym koÊciele, przygotowuje nas na przyjÊcie na-
szego Zbawiciela. Dopiero tak przygotowani jesteÊmy goto-
wi na prawdziwe spotkanie z przychodzàcym Jezusem.
W wigilijny wieczór, przy wspólnej wieczerzy dzielimy si´
op∏atkiem, który jest symbolem przebaczenia sobie wzajem-
nych win i urazów, by godnie, z czystym sercem prze˝yç ten
Êwiàteczny czas.

Bo˝e Narodzenie nie jest czymÊ, co wydarzy∏o si´ kiedyÊ,
ono jest czymÊ, co si´ dzieje. To, co przytrafi∏o si´ ludzkiej
naturze, którà Chrystus za zgodà Maryi przyjà∏, rodzàc si´
z Niej, mo˝e si´ równie˝ wydarzyç w nas, jeÊli zgodzimy si´
na przyj´cie Jezusa do naszych serc. Cz∏owiek musi dobro-
wolnie odpowiedzieç na Bo˝à inicjatyw´, lecz to wymaga ob-
umarcia dla grzechu, egoizmu, pychy i po˝àdliwoÊci. Bycie
chrzeÊcijaninem nie jest to˝same z czytaniem ksià˝ek, Êpie-
waniem pieÊni, kol´d lub byciem uprzejmym dla bliênich;
to˝same jest ono z udzia∏em w BoskoÊci, która po raz pierw-
szy przysz∏a do nas w Betlejem. Gdy przeniknie nas to Chry-
stusowe ̋ ycie, poruszy nasz intelekt, dajàc nam prawd´, któ-
rej sam rozum pojàç nie mo˝e. Zni˝enie si´ Boga do cz∏o-
wieka, wywiera wp∏yw na wszystkich ludzi, niezale˝nie
od tego, czy s∏yszeli o Nim i czy Go respektujà. Od tej chwi-
li cz∏owiek jest w stanie ubóstwiç si´, nie dzi´ki w∏asnym
wysi∏kom, lecz poprzez swà odpowiedê na Boskie ˚ycie. Po-
dobnie jak nasz Êwiat przenikajà fale radiowe i telewizyj-
ne, lecz tylko do tych, którzy majà w∏àczone odbiorniki, do-
cierajà przekazy wype∏nione wiedzà i rozrywkà, tak te˝ pro-
mieniuje Boskie ˚ycie. Lecz tylko ci, którzy przyjmujà je
w sposób dobrowolny i Êwiadomy, cieszà si´ b∏ogos∏awieƒ-
stwem i pokojem. Gdy zgodzimy si´ na to, by w naszym ˝y-
ciu umar∏o to co grzeszne, ˝ycie Jezusa mo˝e sprawiç, ˝e za-
jaÊniejemy Êwiat∏em, niczym zwierciad∏a, w których odbija
si´ ˝ycie Boga.

Na ten czas Âwiàt Bo˝ego Narodzenia ̋ yczymy wszystkim
mieszkaƒcom naszej parafii i Gminy oraz czytelnikom, ra-
doÊci spotkania z Nowonarodzonym. By Bo˝a Dziecina przy-
nios∏a prawdziwà przemian´ serc i pokój.

Niech Wam Bóg b∏ogos∏awi.
nn Ks. Michał Wydryszek, 

wikariusz parafii Przemienienia Paƒskiego w Wieliszewie. 
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KKooƒƒcczzyy  ssii´́  kkoolleejjnnyy  rrookk,,  ww ttrraakkcciiee
kkttóórreeggoo  nnaa tteerreenniiee  ccaa∏∏eejj  GGmmiinnyy
WWiieelliisszzeeww  zzaakkooƒƒcczzyy∏∏yy  ssii´́,,  ttrrwwaajjàà,,  jjaakk
ii rroozzppoocczzyynnaajjàà  nnoowwee  iinnwweessttyyccjjee..
KKaa˝̋ddaa  zz nniicchh  ttoo  kkrrookk  ddoo ppoopprraawwyy
jjaakkooÊÊccii  ˝̋yycciiaa  mmiieesszzkkaaƒƒccóóww..  KKaa˝̋ddaa
jjeesstt  nniieezzwwyykkllee  ppoottrrzzeebbnnaa,,  ii ww  kkooƒƒccuu
kkaa˝̋ddaa  wwyymmaaggaa  nnaakk∏∏aaddóóww
ffiinnaannssoowwyycchh..

Tegoroczne inwestycje to spektrum potrzeb mieszkaƒców
naszej Gminy. To nak∏ady w oÊwiat´, infrastruktur´, oÊwie-
tlenie, rozbudowa obiektów u˝ytecznoÊci publicznej. Ciàg∏y
rozwój Gminy, jak i potrzeby mieszkaƒców to wielkie wy-
zwanie. Aby im sprostaç poza Êrodkami, które zosta∏y wy-
gospodarowane z bud˝etu, wa˝ne jest, aby mieszkaƒcy, któ-
rzy zdecydowali si´ na zamieszkanie na terenie Gminy Wie-
liszew odprowadzali w∏aÊnie tutaj swoje podatki. Bo to
waÊnie dzi´ki nim jest szansa na realizowanie kolejnych za-
daƒ inwestycyjnych i poprawianie jakoÊci ˝ycia.

W tym wydaniu „Gazety Wieliszewskiej” przedstawiamy
wybrane inwestycje, które w mijajàcym roku mogliÊmy ob-
serwowaç na terenie naszej Gminy.

Na t´ chwil´ czekaliÊmy wszyscy. Prace w nowym budynku,
który b´dzie s∏u˝y∏ najm∏odszym mieszkaƒcom, dobiegajà
koƒca. Jest to nowoczesna konstrukcja, przyjazna dzieciom,
do której, mamy nadziej´, ka˝dy przedszkolak b´dzie przy-
chodzi∏ z radoÊcià!
Kolorowe Êciany, du˝e przestrzenie, nowoczesnoÊç – to w∏a-
Ênie zosta∏o przygotowane dla najm∏odszych mieszkaƒców
Gminy Wieliszew. W rozbudowanym obiekcie znajduje si´
siedem oddzia∏ów przedszkolnych, zaplecze kuchenne oraz
administracyjne. Budynek po odbiorach technicznych b´dzie
oddany do u˝ytku w 2020 roku.
Ca∏kowity koszt inwestycji 5 982 720,00 z∏. nn

áááááá ZZaapprraasszzaammyy  nnaa  ssppaacceerr  ppoo  pprrzzeeddsszzkkoolluu  ww  SSkkrrzzeesszzeewwiiee  áááááá RRoozzbbuuddoowwaa  CCmmeennttaarrzzaa  KKoommuunnaallnneeggoo  
ww  WWiieelliisszzeewwiiee

Na nowej cz´Êci nekropolii powsta∏y chodniki, alejki, ogrodze-
nie, 184 miejsc pochówkowych oraz posadzono cz´Êç roÊlin.
Zarzàdcà cmentarza komunalnego jest Towarzystwo Budow-
nictwa Spo∏ecznego „Wieliszew” Sp. z o. o. – wi´cej infor-
macji mo˝na uzyskaç pod numerem telefonu: 22 782 24 22
oraz na stronie: www.tbswieliszew.pl
Inwestycja jest w ca∏oÊci finansowana ze Êrodków w∏asnych
gminy. nn

11 paêdziernika przy Jeziorze Wieliszewskim zosta∏a pod-
pisana umowa na realizacj´ I etapu prac zwiàzanych z wy-
konaniem Parku Âwi´tojaƒskiego.

Prace realizowane sà wzd∏u˝ brzegów Jeziora Wieliszew-
skiego, mi´dzy jeziorem a ulicà Âwi´tojaƒskà. Na mierzàcej 6
hektarów przestrzeni publicznej powstanie miejsce przezna-
czone do ró˝nego rodzaju rekreacji mieszkaƒców. Dla naj-
m∏odszych znajdà si´ place zabaw i piaskownice oraz liczne
urzàdzenia rekreacyjne dostosowane do wieku u˝ytkowników.

Powstanie równie˝ boisko do siatkówki pla˝owej, altana
z miejscem na grilla, stolik z ∏awami przy urzàdzeniach fit-
ness oraz ∏awy, które b´dà na odcinku ciàgu spacerowego.
Inwestycja realizowana ze Êrodków Gminy Wieliszew.
Koszt inwestycji: 1 188 140,33 z∏ nn

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

áááááá PPaarrkk  ÂÂwwii´́ttoojjaaƒƒsskkii  ww  WWiieelliisszzeewwiiee

Nowe p∏askie rondo przejazdowe, chodnik i Êcie˝ka rowero-
wa powstanà na skrzy˝owaniu ulic KoÊcielnej, Polnej i Alei
SolidarnoÊci w Wieliszewie. To znaczàco poprawi zarówno
bezpieczeƒstwo, jak i ruch w tym miejscu.
Dodatkowo projekt obejmie odcinek ulicy Polnej, który zo-
stanie poszerzony, a wzd∏u˝ niego powstanie miejsce dla ru-
chu pieszego i oÊwietlenie. nn

áááááá WWyyrreemmoonnttoowwaannaa  kkwwaatteerraa  wwoojjsskkoowwaa  
ww  WWiieelliisszzeewwiiee

áááááá OOttwwaarrcciiee  ZZOOZZ  ww  JJaannóówwkkuu  PPiieerrwwsszzyymm
áááááá UUlliiccaa  KKooÊÊcciieellnnaa  ww  SSkkrrzzeesszzeewwiiee  17 maja br. w Janówku Pierwszym odby∏o si´ otwarcie no-

wego oÊrodka zdrowia. W czerwcu zesz∏ego roku rozpocz´∏a
si´ budowa obiektu, który ma za zadanie pe∏niç rol´ oÊrod-
ka ZOZ w Janówku Pierwszym. Przez wiele lat mieszkaƒcy
Janówka Pierwszego i Góry korzystali z placówki zlokalizo-
wanej na pierwszym pi´trze starego budynku, z którego
korzysta∏o tak˝e przedszkole samorzàdowe. Wàskie, wysokie
schody, których pokonanie stwarza∏o problem osobom star-
szym, ma∏e pomieszczenia, s∏aba wentylacja – te wszystkie nie-
dogodnoÊci skutecznie odstrasza∏y przed wizytà w oÊrodku.
Dlatego te˝, w∏adze gminy podj´∏y decyzj´ o usuni´ciu sta-
rego budynku gospodarczego stojàcego na terenie oÊrodka
i na jego miejscu wybudowa∏y nowy, modu∏owy budynek z pod-
jazdem dla wózków inwalidzkich. nn

áááááá ZZaakkooƒƒcczzyyłłyy  ssii´́  pprraaccee  pprroojjeekkttoowwee  
nnaadd  rroonnddeemm  ww  WWiieelliisszzeewwiiee

Koƒczy si´ przebudowa ulicy KoÊcielnej
w Skrzeszewie. Ârodki w wysokoÊci
376 843,00 z∏ zosta∏y uzyskane ze wsparcia fi-
nansowego z Funduszu Dróg Samorzàdowych.
Jest to 70% ca∏kowitej kwoty. Pozosta∏a pocho-
dzi∏a ze Êrodków w∏asnych Gminy.W ramach in-
westycji poszerzono drog´ z 5 do 5,5 m oraz po-
∏o˝ono nawierzchni´ i wybudowano pobocza.
Prace realizowane by∏y od ul. Dojazdowej na od-
cinku 459,20 mb. w kierunku Topoliny.

nn
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áááááá TTeerrmmoommooddeerrnniizzaaccjjaa  ppllaaccóówweekk  ooÊÊwwiiaattoowwyycchh  nnaa  tteerreenniiee  ggmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww

áááááá CChhooddnniikk  ww  KKrruubbiinniiee

31.08.br nastàpi∏o otwarcie boisk sportowych, zlokalizowa-
nych na terenie osiedla TBS przy ul. 600-lecia w Wielisze-
wie. Do dyspozycji mieszkaƒców oddano boisko wielofunk-
cyjne do pi∏ki no˝nej i r´cznej oraz boisko do siatkówki i ko-
szykówki. nn

Ponad 3,2 mln trafi∏o do gminy. Mia∏o to zwiàzek z projektem
realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego g∏ów-
nie do biznesu, administracji, sektora naukowego i pozarzàdo-
wego. W Gminie Wieliszew fundusze zosta∏y przeznaczone
na termomodernizacj´ dziewi´ciu budynków Zespo∏u Szkó∏
w Komornicy, SP nr. 1 w Wieliszewie, a tak˝e budynków w SP
w Janówku Pierwszym, w którym prace zosta∏y zakoƒczone.

W Zespole Szkó∏ w Komornicy prace dotyczà budynku g∏ów-
nego (szko∏y), internatów oraz miejsca na pralni´ i obejmujà
mi´dzy innymi: ocieplenie Êcian wraz z kolorystykà elewa-
cji, obróbki blacharskie, wymian´ oÊwietlenia na energoosz-
cz´dne, przebudow´ instalacji c.o., wykonanie opaski odwad-
niajàcej wokó∏ budynku, monta˝ nawiewników higrosterowa-
nych oraz przebudow´ instalacji odgromowej. Dodatkowo

w budynku g∏ównym zostanie wymieniona stolarka okienna
i wyremontowane zostanà schody zewn´trzne.

W Szkole Podstawowej nr 1 im.Tadeusza KoÊciuszki zakres
inwestycji b´dzie dotyczy∏ wszelkich prac zwiàzanych z do-
ciepleniem stropodachu, wymiany stolarki okiennej, moder-
nizacji c.o., wymiany instalacji c.w.u., przebudowy instalacji
odgromowej oraz monta˝em nawiewników higrosterowanych.

Umowa na inwestycje jest zawarta w ramach projektu pn.
„Termomodernizacja budynków u˝ytecznoÊci publicznej w gmi-
nie Wieliszew”, realizowanego przez Gmin´ Wieliszew i wspó∏-
finansowanego przez Uni´ Europejskà ze Êrodków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na la-
ta 2014-2020 oraz Êrodków w∏asnych gminnych. nn

To by∏a niezwykle wa˝na inwestycja, która w znaczàcy spo-
sób wp∏yn´∏a na bezpieczeƒstwo pieszych. Nowy chodnik po-
wsta∏ na odcinku od peronu autobusowego przy ulicy ̧ ab´-
dziowej do peronu autobusowego przy ulicy Polnej. Zosta-
∏y równie˝ wykonane zjazdy w drogi gminne – ulic´
Czerwiennà oraz Szafirowà.
WartoÊç inwestycji wynios∏a 514 412,50 z∏ i pochodzi∏a ze
Êrodków w∏asnych Gminy Wieliszew. nn

Polemika po konsultacjach
Szanowni Paƒstwo, za nami konsultacje dotyczàce uczestnic-
twa naszej gminy w partnerstwie publiczno-prywatnym w za-
kresie realizacji inwestycji oÊwiatowych. Dzi´kuj´ wszystkim,
którzy zdecydowali si´ zarówno uczestniczyç w konsultacjach,
jak i przes∏aç wype∏nione ankiety do Urz´du Gminy Wieli-
szew. W tej chwili analizujemy opinie.

Na poczàtku konsultacji oraz w ich trakcie przypomina-
∏em, ˝e ˝adne decyzje zarówno te dotyczàce rozbudowy pla-
cówek oÊwiatowych, jak i sposobu ich finansowania, jeszcze
nie zapad∏y. Stajemy przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest
inwestycja w oÊwiat´. PrzedstawiliÊmy Paƒstwu kilka alter-
natyw na rozwiàzanie tej sytuacji. Dlatego tak istotne by∏y
te konsultacje, podczas których od wielu z Paƒstwa us∏ysze-
liÊmy propozycje, podpowiedzi, obawy, które majà pomóc rad-
nym w kolejnych, racjonalnych decyzjach.

Sytuacja w oÊwiacie wymaga rozwiàzania i wspólnie chce-
my si´ go podjàç. Brak dzia∏ania jest mo˝e jednym z rozwià-
zaƒ, ale zapewne najgorszym z mo˝liwych. Dotychczasowe
dzia∏ania samorzàdu gminnego pokaza∏y, ˝e staramy si´ suk-
cesywnie poprawiaç sytuacj´ naszej oÊwiaty inwestujàc w no-
we i istniejàce budynki, a tak˝e oferujàc dodatkowe zaj´cia
dla naszych uczniów i przedszkolaków.W przysz∏ym roku zo-
stanie oddany nowy budek, który b´dzie s∏u˝y∏ mieszkaƒcom
jako przedszkole w Skrzeszewie.Trwa rozbudowa Szko∏y Pod-
stawowej w Janówku Pierwszym. Budynek po by∏ym gimna-
zjum zosta∏ zaadoptowany na potrzeby nowej Szko∏y Podsta-
wowej.W 2016 dla Paƒstwa dzieci powsta∏o przedszkole oraz
rozbudowana zosta∏a szko∏a w ¸ajskach. Nie jesteÊmy wi´c
biernymi obserwatorami sytuacji w oÊwiacie, a czynnie re-
agujemy na zmieniajàce si´ okolicznoÊci.

Niemniej, z roku na rok, a wr´cz z miesiàca na miesiàc wzra-
sta liczba osób, które chcà mieszkaç w naszej gminie, rodzi-
ny ˝yjàce tutaj od pokoleƒ równie˝ dalej wià˝à swojà przy-
sz∏oÊç z tym miejscem, co niezwykle cieszy, ale stawia przed na-
mi ogromne wyzwania. Nie bez znaczenia jest tutaj bliskoÊç
Warszawy, to ona ma bezpoÊredni wp∏yw na rozwój terenów

wokó∏ stolicy, w szczególnoÊci tak dobrze
skomunikowanych jak Powiat Legionow-
ski. Nie mo˝emy wi´c zatrzymaç rozwo-
ju, mo˝emy wp∏ywaç na jego tempo, ale
nie zablokowaç.

Gmina Wieliszew to wyjàtkowe miejsce,
rozwijajàce si´ i przyciàgajàce nowych
mieszkaƒców, pragn´ jednak przypomnieç,
˝e wraz z decyzjà o zamieszkaniu tutaj, powinniÊcie Paƒstwo swo-
imi podatkami, zbudowaç solidne fundamenty naszych inwesty-
cji, poniewa˝ ich wzrost bezpoÊrednio przek∏ada si´ na tempo roz-
woju. Ka˝dy z nas ma wi´c wp∏yw na inwestycje, i ka˝dy mo˝e
w nich aktywnie uczestniczyç, rozliczajàc PIT ze wskazaniem
Gminy Wieliszew jako miejsca zamieszkania.

Wraz z Radà Gminy Wieliszew, zdeterminowani jesteÊmy
do tego by jeszcze z wi´kszà ni˝ dotychczas mocà zareagowaç
na zwi´kszajàcà si´ liczb´ dzieci, która pojawi si´ na terenie
ca∏ej Gminy. Jednak droga do poradzenia sobie z tym wyzwa-
niem nie zosta∏a jeszcze wytyczona. Prosz´ wi´c o cierpliwoÊç
i nie ferowanie wyroków. Przyjmuj´ s∏owa krytyki, s∏owa wàt-
pliwoÊci, ale poza s∏owem „nie” chc´ us∏yszeç s∏owa „mam
pomys∏”, „sugeruj´ rozwa˝yç…”. Jeden wójt i 15 radnych ma-
jà wiele do powiedzenia, ale decyzja radnych wymaga wspar-
cia wspólnoty gminnej. Dlatego bardzo dzi´kuj´ raz jeszcze
za konstruktywnà krytyk´, za pomys∏y stawienia czo∏a wa˝-
nemu wyzwaniu, jakie stoi przed naszà Gminà Wieliszew.

Wkrótce otrzymacie Paƒstwo raport zbierajàcy Paƒstwa
opinie, który nast´pnie b´dzie wa˝nym argumentem w dal-
szej dyskusji nad rozwiàzaniami problemów bazy oÊwiato-
wej naszej gminy. Dzi´kujàc raz jeszcze prosz´ o cierpliwoÊç
w oczekiwaniu na dalsze spotkania, które b´dà mia∏y miej-
sce na poczàtku 2020 roku, b´dàcego nie tylko rokiem jubi-
leuszu 30 lat samorzàdu gminnego, ale i zapewne rokiem bar-
dzo istotnych decyzji dla przysz∏oÊci naszej gminnej rodziny.

Wójt Gminy Wieliszew
Pawe∏ Kownacki 

Jest koƒcówka roku 2019. Na pierwszej stronie
„Gazety Wieliszewskiej” czytam – POROZMA-
WIAJMY.To chwytliwy tytu∏, ale ma∏o ma wspól-
nego z rozmowà. Artyku∏ tak jak i prezentacja
na stronie internetowej Gminy odnosi si´ do pro-
jektu inwestycji na oko∏o 160 mln z∏otych. Za-
k∏ada on wybudowanie w najbli˝szych 4 latach
czterech placówek oÊwiatowych. Pomys∏ nie no-
wy, bo mogliÊmy o nim przeczytaç ju˝ wczeÊniej,
w programie wyborczym Paw∏a Kownackiego w roku 2018. Wtedy
w programie tym nie wspomniano, ˝e na te ambitne plany brak jest
pieni´dzy w gminnej kasie, ani jak je pozyskaç. Skutki zaciàgni´cia
tak du˝ego zobowiàzania b´dà odczuwalne w bud˝ecie Gminy przez
kolejnych 20 lat. Dodam, ˝e b´dà to skutki op∏akane, bo powodujà-
ce spadek wszystkich inwestycji w innych obszarach (drogi, wodo-
ciàgi, kanalizacja, itp.) o ok. 50%, a patrzàc na prognozy najbli˝-
szych 5 lat, praktycznie do 0%. Obecnie we wszystkich placówkach
szkolnych Êrednia liczba dzieci w oddziale jest na poziomie ok. 20,
a w przedszkolnych 22 i nie jest to poziom maksymalny (25 dzieci
na oddzia∏), o którym mówi Rozporzàdzenie Ministra Edukacji. Au-
tor artyku∏u cieszy si´ ze wzrostu liczby mieszkaƒców. Ja równie˝.
Tym bardziej, ˝e w wi´kszoÊci minionych lat by∏ on równomierny
– na poziomie 2–3%. OczywiÊcie taki przyrost ma swoje konsekwen-
cje w liczbie uczniów w placówkach szkolnych. Jednak z gminnej sta-
tystyki urodzeƒ z lat 2002–2018 wynika, i˝ przyrost liczby dzieci
w wieku szkolnym i przedszkolnym w najbli˝szych 5 latach raczej
b´dzie spadaç, a nie rosnàç. I nawet gdy zwi´kszymy go o 100% ze
wzgl´du na migracj´, to nadal jest na niskim poziomie. Obecnie ma-
my 6 szkó∏ podstawowych. Plan inwestycji zak∏ada budow´ 2 nowych
szkó∏ i rozbudow´ starej o nowe skrzyd∏o. Jakie jest racjonalnie uza-
sadnienie inwestycji zwi´kszajàcej natychmiastowo, w ciàgu czte-
rech lat liczb´ szkó∏ o 50%, przy rocznym 3% wzroÊcie liczby miesz-
kaƒców? Czym spowodowany jest ten poÊpiech budowlany i parcie,
aby w kasie Gminy nie tylko nie pozosta∏a ani jedna z∏otówka, ale
tak˝e aby nasza zdolnoÊç kredytowa przez kolejnych 20 lat, by∏a prak-
tycznie równa zeru? Du˝a cz´Êç artyku∏u poÊwi´cona jest ogromnym
kosztom, utrzymania obecnych placówek oÊwiatowych. Nie znala-
z∏em jednak ˝adnej informacji, w jaki sposób Gmina poradzi sobie
ze wzrostem tych obcià˝eƒ, kiedy ju˝ zostanà oddane do u˝ytku no-
we obiekty. O ile wzroÊnie liczba nauczycieli i pozosta∏ych pracow-
ników szkolnych? Z czego b´dà wyp∏acane im pensje, skoro kasa Gmi-
ny b´dzie Êwieci∏a pustkami? 

W artykule poÊwi´cono du˝o uwagi partnerstwu publiczno-pry-
watnemu (PPP). Formie finansowania, która podobno pozwala za-
d∏u˝yç si´ gminom ponad limity narzucone przez prawo. Forma ta
budzi nie tylko mojà wàtpliwoÊç co do zgodnoÊci z prawem, ale rów-
nie˝ specjalistów zajmujàcych si´ ksi´gowoÊcià i audytem podmio-
tów samorzàdowych.

Swojà drogà, je˝eli argumentem do zaciàgni´cia 160 mln zobo-
wiàzania jest popyt na placówki przedszkolne i szkolne, to dlaczego
prywatni przedsi´biorcy nie dostrzegajà tej szansy? Brak jest infor-
macji, ˝e na terenie Gminy prywatny przedsi´biorca chce wybudo-
waç przedszkole lub szko∏´? Dlaczego, majàc wiedz´ o spodziewanym
boomie demograficznym, na jaki przygotowuje si´ Gmina, przedsi´-
biorcy nie sà zainteresowani takimi przedsi´wzi´ciami i nie planu-
jà budowy w∏asnych szkó∏ i przedszkoli? Stwarzajàc warunki sprzy-
jajàce takim inwestycjom Gmina nie tylko mog∏aby rozwiàzaç sku-
tecznie swoje problemy oÊwiatowe, ale i uniknàç mo˝liwej katastrofy
finansowej.

Po raz kolejny prosz´ Pana Wójta, Radnych jak równie˝ autora
artyku∏u MP/JB aby podj´li wysi∏ki w celu dokonania rzetelnej ana-
lizy i oceny alternatywnych rozwiàzaƒ dla oÊwiaty w naszej Gmi-
nie. Rozwiàzaƒ, które:
1) Nie b´dà dla naszej Gminy tak kapita∏och∏onne i ryzykowne jak

nag∏e budowanie czterech, olbrzymich obiektów edukacyjnych
i PPP.

2) B´dà poparte pe∏nà analizà kosztów i korzyÊci spo∏ecznych.
3) B´dà bra∏y pod uwag´ zrównowa˝ony i màdry rozwój wszystkich

elementów infrastruktury Gminy; nie tylko edukacji.
4) Uwzgl´dnià fakty, gigantycznych inwestycji wielorodzinnych na te-

renie Wieliszewa planowanych na kolejne 10 lat, które zak∏ócà
dotychczasowy, równomierny przyrost demograficzny.
A swojà drogà, dlaczego tak ma∏o mieszkaƒców, 14 tysi´cznej Gmi-

ny, uczestniczy w tych „konsultacjach”, które dotyczà przecie˝ przy-
sz∏oÊci nas wszystkich, nie tylko tych posiadajàcych dzieci w wieku
szkolnym? Czy˝by Wieliszew by∏ dla nich tylko przystankiem po dro-
dze? 

Robert Gajda
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Jasełka szkoły
z Olszewnicy Starej

OOkkrreess  oocczzeekkiiwwaanniiaa  nnaa BBoo˝̋ee  NNaarrooddzzeenniiee
ttoo  cczzaass  ppoojjeeddnnaanniiaa,,  wwzzrruusszzeeƒƒ
ii pprroommiieenniiuujjààcceejj  mmii∏∏ooÊÊccii..  

Jednym ze zwyczajów towarzyszàcych tym Âwi´tom sà Ja-
se∏ka. Jak co roku uczniowie i nauczyciele ze Szko∏y Pod-
stawowej im. Bronis∏awa Soko∏a w Olszewnicy Starej, ro-
dzice oraz zaproszeni goÊcie zebrali si´ w Sali Koncertowej
im. Krzysztofa Klenczona w Wieliszewie, by w przepi´k-
nym, wzruszajàcym i ciekawym aran˝acyjnie przedstawie-

niu ukazaç histori´ narodzin Pana Jezusa. W programie
przygotowanym przez nauczycieli Magd´ Or∏owskà, Gabrie-
l´ Maciejko i Iwon´ Wrzesiƒskà uczniowie przenieÊli wi-
dzów w odleg∏e czasy, w jakich w Betlejem przyszed∏
na Êwiat Zbawiciel. Jase∏ka wzbogaci∏y pi´kne kol´dy i pa-
stora∏ki, cudowne, perfekcyjne stroje uczestników, przy-
gotowane przez rodziców uczniów oraz nowoczesne deko-
racje. Na zakoƒczenie Dyrektor podzi´kowa∏a m∏odym wy-
konawcom, ich rodzinom i opiekunom, a w atmosferze
radoÊci i wzruszenia z∏o˝y∏a pi´kne ˝yczenia dla wszyst-
kich przyby∏ych. nn

OOGGÓÓLLNNOOPPOOLLSSKKII  TTYYDDZZIIEE¡¡  PPIISSAANNIIAA  
KKAARRTTEEKK  ÂÂWWIIÑÑTTEECCZZNNYYCCHH  

W grudniu w Liceum Ogólnokszta∏càcym w Komornicy od-
by∏y si´ dwie akcje charytatywne, dzi´ki którym przedÊwià-
teczna pomoc trafi∏a do potrzebujàcych rodzin.

Ju˝ po raz szósty z inicjatywy Samorzàdu Uczniowskiego
i nauczyciela Marcina Gàgolewskiego spo∏ecznoÊç szkolna
zaanga˝owa∏a si´ w ogólnopolskà akcj´ „Szlachetna Pacz-
ka”. Akcja, która trwa od 19 lat, ma na celu pomoc najbied-
niejszym. W tym roku dzi´ki hojnoÊci nauczycieli, uczniów,
absolwentów i przyjació∏ szko∏y przygotowano 43 paczki, za-
wierajàce: ̋ ywnoÊç, Êrodki czystoÊci, odzie˝ i zabawki.WÊród
przygotowanych darów znalaz∏ si´ sprz´t AGD oraz wyk∏a-
dziny. Prezenty trafi∏y do szeÊcioosobowej rodziny z naszych
okolic. Przygotowana pomoc z ca∏à pewnoÊcià uÊwietni tej
rodzinie nadchodzàce Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia i stanie si´
impulsem do poprawy ˝ycia.

Drugà, bardzo wa˝nà akcjà, której organizatorem jest pe-
dagog LO w Komornicy, Pani Ma∏gorzata Mi∏kowska, sà „Go-
ràce serca”. Akcja, majàca wieloletnià tradycj´, odby∏a si´
na prze∏omie listopada i grudnia. Dzi´ki przeprowadzonej
zbiórce, uczniowie znajdujàcy si´ w trudnej sytuacji mate-
rialnej, otrzymali Êwiàteczne paczki.

Uczniowie i nauczyciele po raz kolejny pokazali, ˝e zawsze
ch´tnie pomogà tym, którzy potrzebujà wsparcia. Dzi´ki do-
brym i hojnym sercom Ci, którzy znaleêli si´ w trudnej sy-
tuacji, b´dà mieli wyjàtkowe Êwi´ta.

nn Marcin Gàgolewski

29 listopada w Przedszkolu Samorzàdowym w Janówku
Pierwszym zapanowa∏a magiczna atmosfera, poniewa˝
Êwi´towane by∏y Andrzejki. To wieczór wró˝b odprawia-
nych w wigili´ Êw. Andrzeja, czyli noc z 29 na 30 listopa-
da. Wed∏ug dawnych wierzeƒ mia∏a ona magicznà moc,
uchylajàcà wrota do nieznanej przysz∏oÊci.

Ten dzieƒ by∏ dniem radosnych zabaw i wró˝b, w któ-
rych dzieci mog∏y poznaç swojà bli˝szà i dalszà przysz∏oÊç.
Z wró˝b dowiedzieliÊmy si´, co nas czeka w najbli˝szej
przysz∏oÊci. Wró˝by przeplatane by∏y taƒcami oraz zaba-
wami przy skocznej muzyce. Zabaw´ andrzejkowà po∏àczy-
liÊmy z imieninami grup przedszkolnych. Zabawa by∏a
przednia, dzieci wróci∏y do domu w doskona∏ych humorach.

nn Renata Szumacher

HHOOKKUUSS--PPOOKKUUSS,,  CCZZAARRYY--MMAARRYY,,  NNIIEECCHH  SSII¢¢  SSPPEEŁŁNNIIÑÑ  AANNDDRRZZEEJJKKOOWWEE  CCZZAARRYY

CCHHAARRYYTTAATTYYWWNNIIEE  WW  LLOO  WW  KKOOMMOORRNNIICCYY

Przedszkolaki z klasy 0 i grupy Tygryski pojecha∏y na wy-
cieczk´ do Fabryki Elfów. Dzieci zwiedzi∏y wszystkie zakàt-
ki fabryki, a na ka˝dym kroku czeka∏y na nich same niespo-
dzianki. Oprócz ciekawych miejsc do zabawy bardzo ekscy-
tujàce by∏o siedzenie w saniach Âwi´tego Miko∏aja. WÊród
mnóstwa kolorowych Êwiate∏ i licznych zakamarków przed-
szkolaki dotar∏y do drewnianego domku. Zainteresowane
tym, co znajduje si´ w Êrodku obchodzi∏y go wokó∏ i zaglà-
da∏y przez ma∏e okienka. By∏y bardzo zaskoczone, gdy oka-
za∏o si´, ˝e jest to dom samego Âwi´tego Miko∏aja. Dzieci
z zachwytem i radoÊcià odwiedzi∏y najwa˝niejszà osob´ w ca-
∏ej fabryce.To spotkanie na pewno na d∏ugo zostanie im w pa-
mi´ci.

W poniedzia∏ek 9 grudnia odwiedzili naszà szko∏´ fizycy
z grupy Zaelektryzowani. Panowie zaprezentowali dzieciom
ró˝ne doÊwiadczenia, które uzmys∏owi∏y najm∏odszym czym
sà prawa fizyki i jakà rol´ odgrywajà w naszym ̋ yciu na co
dzieƒ. Dzieci odkry∏y drugie oblicze najprostszych przed-
miotów i sk∏adników z naszego otoczenia. By∏a to ciekawa
lekcja fizyki, która si´ wszystkim bardzo podoba∏a. nn

CCOO  SSŁŁYYCCHHAAåå  WW  SSZZKKOOLLEE  WW  OOLLSSZZEEWWNNIICCYY  SSTTAARREEJJ??

Uczniowie klasy 5 C ze Szko∏y Podstawowej nr 1 w Wielisze-
wie wzi´li udzia∏ w akcji pt. „Idà Êwi´ta, nie o sms-ie, lecz
o kartce pami´taj”, organizowanej przez Fundacj´ Dbam o Mój
Zasi´g.

Podczas godziny wychowawczej dzieci dowiedzia∏y si´, jak
prawid∏owo nale˝y zaadresowaç kartk´ pocztowà oraz jakie in-
formacje mo˝e ona zawieraç. Nast´pnie uczniowie w∏asnor´cz-
nie wypisali 50 kartek Êwiàtecznych. Cz´Êç z nich przekaza-
na zostanie starszym, samotnym osobom jako za∏àcznik
do paczek ̋ ywnoÊciowych, przygotowanych przez Gminny OÊro-
dek Pomocy Spo∏ecznej w Wieliszewie. Pozosta∏e kartki ucznio-
wie wr´czyli osobiÊcie, sk∏adajàc wszystkim najserdeczniej-
sze ˝yczenia. nn  IK
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To było wydarzenie 
…55-lecie w Łajskach

W okresie najbli˝szych ferii zimo-
wych Gmina Wieliszew planuje zor-
ganizowaç pó∏kolonie dla dzieci
w wieku 7 – 13 lat:
– w 5-dniowych turnusach,
– w nast´pujàcych lokalizacjach:

w Szkole Podstawowej w Skrzesze-
wie (25 miejsc), w Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Wieliszewie (25 miejsc),
Szkole Podstawowej w Olszewnicy
Starej (warunek: minimum 15 ch´t-
nych).

Zaj´cia b´dà odbywaç si´ w godzi-
nach 7-17. Organizatorzy zapewniajà
cz´Êciowe wy˝ywienie (drugie Êniadanie,
dwudaniowy obiad i podwieczorek), oraz
ubezpieczenie NNW. Przewidujemy zaj´cia sportowe, mu-
zyczne, Êwietlicowe oraz dwie wycieczki.W tej chwili trwa usta-
lanie szczegó∏owego programu pó∏kolonii. Koszt jednego tygo-
dnia (5 dni zaj´ç w jednej lokalizacji) to 250 z∏.

Terminy i miejsce pó∏kolonii:
10- 14.02.2020 SP Skrzeszew i SP Olszewnica – jeÊli zbierze si´
grupa
17 – 21.02.2020 SP nr 2 Wieliszew 
Op∏ata za turnus 5- dniowy: 250 z∏ (honorujemy zni˝ki z tytu-
∏u Karty Du˝ej Rodziny)

Warunkiem zakwalifikowania dziecka jest:
• zg∏oszenie mailowe uczestnika: dyrektor_cuw@wieliszew.pl

lub lkrupinski@wieliszew.pl 
• po potwierdzeniu przez pracownika CUW wolnego miejsca

wp∏ata BEZZWROTNEJ ZALICZKI w kwocie 100 z∏ na kon-
to Centrum Us∏ug Wspólnych w Wieliszewie, nr rachun-
ku: 23 1020 1026 0000 1602 0269 3331, tytu∏ przelewu: pó∏-
kolonie, imi´ i nazwisko dziecka, lokalizacja, turnus np. pó∏-
kolonie Jan Kowalski, Wieliszew, turnus II

UWAGA: rodzice dzieci zapisanych w grudniu op∏aty wnoszà
w terminie 1–15 stycznia 2020 r., dzieci zapisane po Nowym
Roku – w ciàgu 14 dni o potwierdzeniu przez CUW zapisu.
Nieop∏acenie miejsca w terminie b´dzie skutkowa∏o skreÊle-
niem dziecka z listy uczestników i wciàgni´ciem na list´ dziec-
ka z listy rezerwowej;

• z∏o˝enie w Centrum Us∏ug Wspólnych (budynek Szko∏y Pod-
stawowej nr 2 w Wieliszewie, ul. KoÊcielna 27) wype∏nionej
karty uczestnika wypoczynku – do pobrania na stronie gmin-
nej.

Z uwagi na wycofywanie zg∏oszeƒ w latach ubieg∏ych w ostat-
niej chwili, cz´sto w dniu rozpocz´cia pó∏kolonii, zaliczka ma
byç zabezpieczeniem dla Organizatora z tytu∏u poniesionych
kosztów (umowy kadry, zaliczki na bilety wst´pu, które cz´sto
trzeba op∏aciç podczas rezerwacji). Prosimy o przemyÊlane de-
cyzje. Decyduje kolejnoÊç zg∏oszeƒ! 
W przypadku du˝ego zainteresowania istnieje mo˝liwoÊç utwo-
rzenia wi´cej ni˝ jednej grupy w ka˝dej lokalizacji.
Szczegó∏owy plan wyjazdów i zaj´ç b´dzie znany pod koniec stycz-
nia 2020 r. Karta kwalifikacyjna na: wieliszew.pl nn CUW.JB

RRUUSSZZAAJJÑÑ  ZZAAPPIISSYY  NNAA  PPÓÓŁŁKKOOLLOONNIIEE    
ZZIIMMOOWWEE  22002200

Najm∏odsi uczniowie SP 2 oraz Bibliote-
ka Publiczna w Wieliszewie goÊcili pisa-
rza i obroƒc´ zwierzàt – Toma Justyniar-
skiego. Autor „Kociej mamy”, „Ksi´cia
i rumaka” oraz lektury szkolnej: „Psie
troski”, b´dàcy tak˝e Rzecznikiem pra-
sowym Towarzystwa Obrony Zwierzàt
w Polsce, udzieli∏ najm∏odszym czytelni-
kom pi´knej „Lekcji mi∏oÊci do zwie-
rzàt”. Dzieci z opowieÊci goÊcia, licznych
zabaw i konkursów dowiedzia∏y si´ o od-
powiedzialnoÊci, bezwarunkowej mi∏oÊci zwierzàt do ludzi oraz
odpowiednim ich traktowaniu. By∏a to bardzo cenna nauka
wra˝liwoÊci i wspierania cz´sto bezbronnych i zale˝nych
od cz∏owieka zwierzàt. Po ciekawym spotkaniu mówiàcym rów-
nie˝ o pracy pisarza – najm∏odsi czytelnicy ustawili si´ w d∏u-
giej kolejce po autograf autora.W ksi´gozbiorze naszej Biblio-
teki nie zabraknie teraz pozycji jego autorstwa. nn

SSPPOOTTKKAANNIIEE  ZZ  PPIISSAARRZZEEMM

KKiimm  bbyy∏∏   SSttaanniiss∏∏aaww  PPààcczzkkoowwsskkii??
Urodził si´ 25 sierpnia 1892 roku w miejscowoÊci GoÊciszka, obecny powiat ˚uromiƒ-
ski. Po ukoƒczeniu Seminarium Nauczycielskiego zaczàł prac´ na Tarchominie, to tam
właÊnie spotkał swojà przyszłà ˝on´ Ann´ i z nià miał dwoje dzieci, córk´ Hann´ i sy-
na Janusza. Na terenie Łajsk osiedlił si´ w 1926 roku, w tym czasie bowiem organizo-
wana była placówka oÊwiatowa, której został kierownikiem. 
Objàł opiekà szkoł´, która powstała w latach 1900–1902, za czasów zaboru rosyjskie-
go (koniec XIX – poczàtek XX wieku), tzw. Guberni Warszawskiej. Budynek był drew-
niany i niewielki, wi´c w miar´ przybywania dzieci i mieszkaƒców dyrektor widział, ˝e
nie spełniała swoich zadaƒ. W zwiàzku z tym, uczniowie odbywali nauk´ w prywat-
nych domach. Ówczesna szkoła znajdowała si´ w miejscu dzisiejszego skweru im. Sta-
nisława Pàczkowskiego.
Nowà placówk´ oÊwiatowà budowało społeczeƒstwo wsi Łajski, w latach 1937–1939,
pod kierownictwem Pàczkowskiego. Plan zakładał, ˝e w szkole b´dà mogły uczyç si´
dzieci od klasy pierwszej do siódmej. Dla przyszłych uczniów dyrektor fabryki „Podko-
wa” z Michałowa-Reginowa przekazał w darze ksi´gozbiór, natomiast podr´czniki
do nauczania zostały zafundowane przez Ministerstwo Nauki. 
Pierwszego wrzeÊnia 1939, po dwóch latach od rozpocz´cia prac, zupełnie nowy budy-
nek czekał na uczniów, niestety, wybuch II Wojny Âwiatowej zniweczył dwuletni trud,
poniewa˝ w pierwszych dniach wrzeÊnia, spadły na niego niemieckie bomby, niszczàc

go doszcz´tnie. Dzieci widzàc, ˝e płonie ich nowa szkoła zdołały uratowaç ze zgliszczy
nadpalone ksià˝ki. Od tego momentu, nauczanie odbywało si´ w prywatnych domach. 
Po zakoƒczeniu wojny Stanisław Pàczkowski dalej uczył i pomagał miejscowej społecz-
noÊci na wielu płaszczyznach. Podczas gdy on edukował dzieci, rodzice odbudowywali
szkoł´. W 1947 roku Stanisław Pàczkowski został inicjatorem organizacji przedszkola na te-
renie Łajsk. W 1949 roku dyrektor wraz z Radà Gromadzkà Łajsk oraz Leonem Oktaba po-
przez postawienie kontenerów wojskowych, stworzyli mo˝liwoÊç pobytu dla dzieci z te-
renu Łajsk i Michałowa-Reginowa.
Był on inicjatorem powstania Komitetu Społecznego powołanego do zbiórki na budo-
w´ nowej placówki edukacyjnej. W jego skład wchodzili: Pan Chiczewski, Maçkiewicz
oraz Pani Filipiak. Obecna szkoła została zbudowana w latach 60-tych XX wieku. Była
to tzw. tysiàclatka, zbudowana w zwiàzku z obchodami 1000-lecia paƒstwa polskie-
go. Do u˝ytku została oddana we wrzeÊniu 1964 roku. I to właÊnie działania Stanisła-
wa Pàczkowskiego przyczyniły si´ do tego społecznie wielkiego sukcesu. 
Stanisław Pàczkowski był nauczycielem i kierownikiem szkoły oraz był zaanga˝owa-
ny w ˝ycie społeczne Łajsk pracujàc w Radzie Gromadzkiej. Został odznaczony Zło-
tym Krzy˝em za zasługi społeczne. Został zapami´tany jako wielki społecznik, wspa-
niały nauczyciel, oddany mieszkaniec aktywnie działajàcy na rzecz społecznoÊci lo-
kalnej. 

PPaammii´́çç  bbyywwaa  zzaawwooddnnaa,,  ppaammii´́çç  bbyywwaa
pprrzzeewwrroottnnaa,,  ppaammii´́çç  jjeesstt
nniieeooddggaaddnniioonnaa..  DDllaatteeggoo  wwaa˝̋nnee  ssàà
ttaakkiiee  uurroocczzyyssttooÊÊccii,,  jjaakkaa  mmiiaa∏∏aa  mmiieejjssccee
ww nnaasszzeejj  sszzkkoollee..

12 grudnia 2019 roku Êrodowisko gminy Wieliszew mia∏o oka-
zj´ uczestniczyç w obchodach 55-lecia istnienia Szko∏y Pod-
stawowej im. Stanis∏awa Moniuszki w ¸ajskach. UroczystoÊç
sta∏a si´ okazjà do spotkania w∏adz gminnych z by∏ymi i obec-
nymi pracownikami szko∏y. Ca∏oÊç rozpocz´∏o ods∏oni´cie ta-
blicy upami´tniajàcej ̋ ycie i dzia∏alnoÊç pierwszego kierow-
nika tej˝e placówki pana Stanis∏awa Pàczkowskiego. Kolej-
nym punktem programu by∏o przeniesienie kapsu∏y czasu-
symbolu przemijania – nieod∏àcznego elementu ˝ycia cz∏o-
wieka, w miejsce jej przechowywania.

Nawiàzujàc do 55-letniej historii szko∏y w ¸ajskach jej
dyrektor podkreÊli∏ kulturotwórczà i edukacyjno- wycho-
wawczà rol´, jakà odgrywa.W swoim wystàpieniu odniós∏

si´ do najwczeÊniejszych lat funkcjonowania placówki oraz
podkreÊli∏ wartoÊci p∏ynàce z edukacji w∏àczajàcej. Zarów-
no dyrektor, jak i ca∏a spo∏ecznoÊç szkolna podzi´kowali
w∏adzom organu prowadzàcego za stworzenie w tym miej-
scu warunków umo˝liwiajàcych rozwój ka˝dego ucznia na-
szej szko∏y.

Wszyscy z przyjemnoÊcià obejrzeli krótki program ar-
tystyczny, przygotowany przez uczniów klas czwartych oraz
wys∏uchali koncertu orkiestr „Bez nazwy” i „Batucada”
pod kierownictwem dyrygentów Justyny Niegierysz i Mar-
ty MaÊlanki.

Mi∏a atmosfera i podnios∏y nastrój panowa∏y jeszcze
w trakcie zwiedzania przygotowanych przez uczniów sal
tematycznych: sali edukacji w∏àczajàcej, sali edukacji
wczesnoszkolnej, sali historycznej, sali naukowej oraz sa-
li j´zyków obcych.

W dzia∏aniu naszej szko∏y zawsze najwa˝niejsi sà ludzie,
dlatego nie brak nam pasji i zapa∏u w budowaniu przysz∏o-
Êci, na którà wszyscy patrzymy z optymizmem.

nn Katarzyna Barabasz, Katarzyna Sobczyk
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e w Gminie Wieliszew
TTrraaddyyccjjàà  jjeesstt,,  ˝̋ee  nnaa cchhwwiill´́  pprrzzeedd BBoo˝̋yymm
NNaarrooddzzeenniieemm  mmiieesszzkkaaƒƒccyy  GGmmiinnyy
WWiieelliisszzeeww  ssppoottyykkaajjàà  ssii´́,,  bbyy  wwssppóóllnniiee
cceelleebbrroowwaaçç  tteenn  wwyyjjààttkkoowwyy  cczzaass..
UUrroocczzyyssttooÊÊccii  rroozzppoocczz´́∏∏yy  ssii´́  mmsszzàà  ÊÊwwii´́ttàà
ww kkooÊÊcciieellee  ppww..  PPrrzzeemmiieenniieenniiaa
PPaaƒƒsskkiieeggoo,,  nnaasstt´́ppnniiee  uucczzeessttnniiccyy
ggmmiinnnneejj  wwiiggiilliiii  ssppoottkkaallii  ssii´́  ww hhaallii
ssppoorrttoowweejj  ww WWiieelliisszzeewwiiee,,  ggddzziiee
wwssppóóllnniiee  oobbeejjrrzzeellii  pprrooggrraamm  aarrttyyssttyycczznnyy,,
zz∏∏oo˝̋yyllii  ssoobbiiee  ˝̋yycczzeenniiaa  oorraazz  ddoossttaallii
pprreezzeenntt  ww ppoossttaaccii  ggmmiinnnneeggoo  kkaalleennddaarrzzaa
nnaa 22002200..  

Wigilijny wieczór rozpoczà∏ si´ o godzinie siedemnastej, cho-
cia˝ przygotowania do niego, trwa∏y ju˝ od po∏udnia. W ha-
li sportowej stan´∏a szopka betlejemska, r´kodzielnicy z te-
renu naszej gminy dekorowali swoje stoiska. Po raz pierw-
szy pojawi∏ si´ te˝ bogaty i niezwykle kolorowy kiermasz
rzeczy u˝ywanych.

O godzinie piàtej rozpocz´∏y si´ uroczystoÊci w koÊciele
pw. Przemienienia Paƒskiego, nast´pnie mieszkaƒcy zosta-
li zaproszeni do hali sportowej i tam trwa∏ dalszy ciàg wi-
gilijnego wieczoru.Wszystkich uczestników serdecznie przy-
witali Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki, Przewodni-
czàcy Rady Gminy Wieliszew Marcin Fabisiak, cz∏onek
zarzàdu Powiatu Legionowskiego Artur Stankiewicz oraz
proboszcz parafii pw. Przemienienia Paƒskiego w Wielisze-
wie ksiàdz Grzegorz Kucharski. Po oficjalnym rozpocz´ciu
uroczystoÊci scena nale˝a∏a do uczniów Szko∏y Podstawowej
nr 1 im. Tadeusza KoÊciuszki w Wieliszewie, którzy
pod okiem Ireny Jacenko, Magdaleny Jasiƒskiej oraz E˝bie-
ty KraÊniewskiej. Przygotowali wyjàtkowe jase∏ka, opowia-
dajàce o narodzeniu Jezusa w niezwyk∏y sposób. Uczniowie
wykazali si´ ogromnym talentem nie doÊç, ˝e aktorskim to
i wokalnym. Owacje, po spektaklu nie mia∏y koƒca.

Nast´pnie na scen´ wkroczyli niezastàpieni cz∏onkowie
Klubu Seniora z ¸ajsk, którzy tradycyjnie wykonali najpi´k-
niejsze polskie kol´dy, zach´cajàc uczestników gminnej wi-
gilii do wspólnego Êpiewania, nastrój udzieli∏ si´ wielu miesz-
kaƒcom i wspólnie do∏àczyli do naszych seniorów.

Kolejnym punktem wieczoru by∏o wspólne prze∏amanie
si´ op∏atkiem i ˝yczenia pomyÊlnoÊci na nadchodzàcy rok.
Nast´pnie uczestnicy tego wyjàtkowego wieczoru zostali za-
proszeni na uczt´ oraz wr´czone im zosta∏y kalendarze gmin-
ne.

W tym roku podczas wiliglii wydarzy∏o si´ coÊ jeszcze, coÊ
co pokazuje, ˝e nasi mieszkaƒcy majà nie tylko niezwykle
otwarte serca, ale i ...portfele. Podczas ca∏ego spotkania pro-
wadzona by∏a zbiórka na rzecz Martyny , m∏odej niezwykle
dzielnej mieszkanki naszej gminy, która toczy w tej chwili
walk´ o swoje zdrowie toczàc bój z chorobà nowotworowà.
Uda∏o si´ zebraç podczas trzech godzin uroczystoÊci, ponad
tysiàc siedemset z∏otych. Tym gestem mieszkaƒcy pokaza-
li, ˝e razem, rodzinà, jesteÊmy silni.

Zbiórka dla Martyny trwa, bo walka jest trudna, a prze-
ciwnik silny, dlatego zdejmijmy z bark tej dzielnej nasto-
latki myÊlenie o pieniàdzach niezb´dnych do jej powrótu
do zdrowia.

Ka˝dy kto chce wesprzeç Martyn´ mo˝e dokonaç wp∏aty
na numer konta: 46 1020 1026 0000 1402 0395 3239

nn  tekst Magdalena Pietrzak
fotorelacja Dariusz Âlusarski
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Aleksander III Macedoƒski, król Ma-
cedonii, zwany powszechnie Aleksan-
drem Wielkim, by∏ jednym z najwybit-
niejszych strategów i zdobywców w hi-
storii ludzkoÊci. Jego dokonania okaza∏y
si´ tak prze∏omowe, ˝e historycy uzna-
li okres panowania tego w∏adcy za gra-
nic´ mi´dzy dwiema epokami w histo-
rii staro˝ytnej: okresem klasycznym
i epokà hellenistycznà. Aleksander,
w m∏odoÊci wychowywany przez s∏aw-
nego filozofa Arystotelesa, by∏ przeko-
nany o swoim boskim pochodzeniu oraz przeznaczeniu do do-
konywania nadludzkich czynów. B´dàc w∏adcà Macedonii
– niewielkiego kraju, pozostajàcego dotàd na obrze˝ach g∏ów-
nych wydarzeƒ staro˝ytnego Êwiata – postanowi∏ podbiç jedno
z najwi´kszych imperiów w dziejach, czyli Imperium Perskie.
Boginie losu sprzyja∏y m∏odemu ambitnemu w∏adcy i podaro-
wa∏y mu narz´dzia do realizacji celów.Aleksander odziedziczy∏
po swoim ojcu, Filipie II, doskonale urzàdzone i zreformowane
paƒstwo oraz doÊwiadczonà armi´, opartà na zdyscyplinowanej
piechocie – falandze i ci´˝kiej jeêdzie – hetajrach. Podczas trwa-
jàcej oko∏o 10 lat serii kampanii Macedoƒczycy podbili prawie
ca∏y ówczesny cywilizowany Êwiat. Aleksander z∏ama∏ pot´g´
Imperium Perskiego w wyniku serii zwyci´stw, z których naj-
s∏ynniejsze by∏y te pod Issos i Gaugamelà i opanowa∏ ca∏e paƒ-
stwo.Wkrótce wyruszy∏ na Indie, lecz pomimo odnoszonych zwy-
ci´stw zosta∏ zmuszony do odwrotu z powodu niezadowolenia
w armii. Zmar∏ w wieku 32 lat w Babilonie w trakcie przygoto-
waƒ do kolejnych wypraw wojennych, pozostawiajàc gigantycz-
ne imperium. Po jego Êmierci rozgorza∏y walki pomi´dzy dowód-
cami macedoƒskiej armii, tzw. diadochami, które doprowadzi-
∏y do podzia∏u ogromnego paƒstwa na kilka królestw.

Vae victis – Biada zwyci´˝onym, mawiali ju˝ staro˝ytni, albo-
wiem to zwyci´zcy dyktujà warunki i piszà histori´.W mrokach
przesz∏oÊci zagin´∏y niezliczone plemiona, narody i jednostki,
o których nie wspomina ˝adna ksi´ga, r´kopis lub podanie, al-
bowiem ca∏a opowieÊç o przesz∏oÊci, jakà znamy, zosta∏a stwo-
rzona, spisana i utrwalona przez tych, którzy byli zwyci´zcami.
W tej recenzji chcia∏bym zaproponowaç Czytelnikom spojrzenie
na histori´ z nieco innej strony, z punktu widzenia wybitnego
i ca∏kowicie nieznanego przeciwnika Aleksandra Wielkiego.

Scott Oden, urodzony w 1967 roku w USA pisarz od dzieciƒ-
stwa zafascynowany Egiptem i historià staro˝ytnà, w powieÊci
„Memnon” proponuje Czytelnikom zapoznanie si´ z niezwyk∏à
postacià Memnona z Rodos, który o ma∏y w∏os nie pokrzy˝owa∏
wszystkich planów Aleksandra Wielkiego. Snuta przez Scotta
Odena historia rozpoczyna si´, gdy niejaki Ariston, mieszkajà-
cy w staro˝ytnym Efezie poczàtkujàcy pisarz i poeta, rozpacz-
liwie potrzebowa∏ nowego zlecenia. Gdy pos∏aniec przyniós∏ ta-
jemniczy list z zaproszeniem do wykonania pewnego zadania,
przyjà∏ go z radoÊcià i ulgà. Zleceniodawczynià okaza∏a si´ byç
tajemnicza kobieta… Ariston przystàpi∏ do kraw´dzi ∏ó˝ka i z∏o-
˝y∏ uk∏on. To sprowadzi∏o wàt∏y uÊmiech na wargi kobiety. Ari-
ston zdawa∏ sobie spraw´, ˝e s∏abowa∏a od jakiegoÊ czasu, na ty-
le d∏ugo, ˝e nie potrafi∏ okreÊliç jej wieku, chocia˝ w pe∏ni zdro-
wia musia∏a jaÊnieç niezrównanà urodà; mia∏a oliwkowà
karnacj´, lÊniàce czarne w∏osy i delikatne rysy perskiej arysto-
kratki.... Jej ostatnim pragnieniem by∏o uwiecznienie postaci
Memnona z Rodos.

Memnon by∏ wybitnym strategiem i najlepszym genera∏em
Wielkiego Króla Persji Dariusza III. Mimo, ˝e by∏ Grekiem, zdol-
noÊci oraz lojalnoÊç zapewni∏y mu najwy˝sze stanowiska
w perskim imperium. Gdyby nie intrygi i zawiÊç perskich do-
wódców, szybko zakoƒczy∏by macedoƒskà inwazj´. Memnon za-
mierza∏ przenieÊç konflikt do Grecji oraz na wybrze˝a Mace-
donii, zmuszajàc Aleksandra do odwrotu, ale w kulminacyjnym
momencie nieoczekiwanie zmar∏. Gdyby Persowie s∏uchali je-
go rad, Aleksander pewnie nigdy nie zosta∏by Wielkim.

Goràco polecam powieÊç Scotta Odena o barwnej i jak naj-
bardziej historycznej postaci Memnona z Rodos, która przez swój
lud by∏a uwa˝ana za zdrajc´, a w oczach sojuszników by∏a tyl-
ko i wy∏àcznie najemnikiem. To poruszajàca historia o trium-
fach i tragediach, mi∏oÊci i determinacji, która kaza∏a Greko-
wi zmierzyç si´ z najs∏awniejszym wodzem staro˝ytnoÊci.

n Piotr K.
Scott Oden, Memnon, Wyd. Rebis, Poznaƒ 2009

MMeemmnnoonn  zz  RRooddooss
EExxLLiibbrriiss

ZZaalleeddwwiiee  kkiillkkaa  ttyyggooddnnii  ppoo pprreemmiieerraacchh
ww WWaarrsszzaawwiiee  ii TToorruunniiuu,,  mmoogglliiÊÊmmyy  oobbeejjrrzzeeçç
ww WWiieelliisszzeewwiiee  nnaajjnnoowwsszzyy  ssppeekkttaakkll  TTeeaattrruu
MMaazzoowwiieecckkiieeggoo  ii ttoorruuƒƒsskkiieeggoo  TTeeaattrruu
MMuuzzyycczznneeggoo  –– „„NNiieebbeezzppiieecczznnàà  ggrr´́””..
WW ppiiààttkkoowwyy  wwiieecczzóórr 55  ggrruuddnniiaa  nniieemmaall
kkoommpplleett  ppuubblliicczznnooÊÊccii  ww SSaallii  KKlleenncczzoonnaa  ÊÊlleeddzzii∏∏
zz zzaappaarrttyymm  ttcchheemm  kkrryymmiinnaallnnàà  rroozzggrryywwkk´́
pprroowwaaddzzoonnàà  pprrzzeezz  ddoosskkoonnaa∏∏yy  aakkttoorrsskkii  dduueett
–– MMaarrii´́  SSeewweerryynn  ii MMiirrooss∏∏aawwaa  ZZbbrroojjeewwiicczzaa..  

Czy istniejà zbrodnia doskona∏a i przest´pca doskona∏y,
dzia∏ajàcy metodycznie i z mistrzowskà precyzjà? Nie – od-
powiada nam w swojej sztuce Richard Stockwell, a w my-

leniu tropów i odwracaniu uwagi widza niczym prestidi-
gitatorowi sekunduje mu re˝yserujàcy polskà ods∏on´ Gio-
vanny Castellanos. Przypadkowe spotkanie, misterna in-
tryga, emocjonalny szanta˝. Kto w tym starciu jest opraw-
cà, a kto ofiarà? Na odpowiedê czekamy do ostatniej sceny,
nie do koƒca pewni, czy za chwil´ nie nastàpi jeszcze je-
den nieoczekiwany zwrot akcji, który ponownie wywróci
uk∏ad si∏. Decyduje szczegó∏ – niezobowiàzujàcy i nieco ba-
nalny, jak˝e dla jednego z aktorów charakterystyczny, ale
to w∏aÊnie przez takie drobiazgi rozsypywa∏y si´ genialne
plany wielkich strategów, szpiegów, naukowców, iluzjoni-
stów. Plan bez wad nie istnieje dopóty, dopóki zawiera ludz-
ki pierwiastek, a zbrodni´ doskona∏à mo˝na zaplanowaç
i przeprowadziç jedynie na papierze – na szcz´Êcie dla nas
wszystkich i zakoƒczeƒ krymina∏ów.

nn OKW

W sobot´ 14 grudnia o godz. 16.00 mia∏o miejsce spotka-
nie op∏atkowe mieszkaƒców i sympatyków Topoliny.
W tym roku po raz pierwszy spotkanie odby∏o si´ na te-
renie rekreacyjno-sportowym przy ul. KoÊcielnej w Topo-
linie. Po raz pierwszy równie˝ do tego rodzaju spotkaƒ wy-
korzystana zosta∏a wiata, która jest pierwszym obok pla-
cu zabaw i si∏owni na wolnym powietrzu elementem
powstajàcej w tym miejscu infrastruktury dla centrum spo-
tkaƒ i rekreacji.

W spotkaniu, którego organizatorem by∏a Rada So∏ec-
ka Topoliny uczestniczy∏o oko∏o 120 osób. W spotkaniu
uczestniczyli: Wójt Gminy Pawe∏ Kownacki, który przeka-
za∏ bo˝onarodzeniowe ˝yczenia, proboszcz tutejszej para-
fii ks. Krzysztof Krupa, który krótkà modlitwà i czytania-

mi wprowadzi∏ zgromadzonych w zbli˝ajàce si´ Êwi´ta, Rad-
na tego okr´gu Dorota Trzaskoma oraz Radna Skrzesze-
wa Dorota Sarna

Spotkania w Topolinie majà swój niepowtarzalny urok.
W otoczeniu drzew, przy palàcym si´ ognisku sà jedynym
takim plenerowym spotkaniem w naszej gminie. Je˝eli do-
damy do tego tradycyjne dzielenie si´ op∏atkiem, koszto-
wanie wigilijnych potraw przygotowanych i serwowanych
przez organizatorów, wizyt´ Êw. Miko∏aja, który rozda∏ naj-
m∏odszym s∏odkie prezenty oraz dêwi´ki kol´d zach´cajà-
ce do wspólnego Êpiewania nie mo˝na si´ dziwiç, ˝e takà
formu∏´ spotkaƒ so∏tys Topoliny S∏awomir Baƒbura jest
zdecydowany kontynuowaç w przysz∏oÊci.

nn

Nikt nie jest doskonały

SSPPOOTTKKAANNIIEE  OOPPŁŁAATTKKOOWWEE  22001199  WW  TTOOPPOOLLIINNIIEE
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Trzema zwyci´stwami, jednym drugim oraz trzema miej-
scami na najni˝szym stopniu podium zakoƒczy∏y si´ dla

wieliszewskich „Promyków” zmagania w ostatnim tegorocz-
nym turnieju taƒców polskich, który odby∏ si´ 7 grudnia
w Drohiczynie.
W 11. Ogólnopolskim Turnieju Taƒców Polskich „O Miecz
Woja Drogita” Gmin´ Wieliszew reprezentowa∏o a˝ dwa-
naÊcie par – dla szeÊciu z nich by∏ to turniejowy debiut.
Wszyscy nasi poczatkujàcy dotarli do pó∏fina∏ów, a jednej
z par uda∏o si´ osiàgnàç fina∏ – Dawid Jankowski (ju˝ do-
Êwiadczony turniejowy tancerz) w duecie z nowà partner-
kà Zuzannà Mulik wygrali rywalizacj´ z siedemnastoma
innymi parami i zaj´li 3. miejsce w swojej kategorii. Âwiet-
ne miejsca zajmowali równie˝ nasi etatowi reprezentan-
ci: 2 miejsce w kat IVA Bart∏omiej Bisialski i Julia Szmyt,
a 3.Wiktor Jakóbczak i Agnieszka Kowalik. Na najwy˝szym
stopniu podium stawali zaÊ kolejno: Marcin Kaƒkowski
i Zuzanna Szmyt w kat. III OPEN, Maciej Tobiasz i Jago-
da Rydelek w kat. IIIB (dodatkowo w kat III OPEN zaj-
mujàc 3. miejsce!) oraz Jakub Rembelski i Julia Kowalik
startujàcy w królewskiej kat.VA!

Gratulujemy naszym tancerzom udanego zakoƒczenia
rywalizacji. By∏ to bardzo udany rok startów „Promyków”
w ogólnopolskich konkursach taƒçów polskich – na jego
podsumowanie zapraszamy ju˝ teraz do kolejnego nume-
ru „Gazety Wieliszewskiej”! nn OKW/Promyki

Przed rokiem w Mistrzostwach Polski
modeli halowych F1N nasi modelarze
wywalczyli dru˝ynowe z∏oto w rywalizacji
m∏odzików, teraz ci sami zawodnicy
powtórzyli sukces ju˝ jako juniorzy m∏odsi.
W rozgrywanym 1 grudnia w Suwa∏kach
krajowym czempionacie ekipa instruktora
Waldemara Paku∏y liczy∏a 10 zawodników,
stanowiàc jednoczeÊnie trzon reprezentacji
Aeroklubu Warszawskiego. Tytu∏y
indywidualne dorzucili Bartosz Grabarczyk
(wicemistrzostwo Polski juniorów
m∏odszych) i Patryk Zalewski (bràz wÊród
m∏odzików). ¸àcznie na szyjach naszych
reprezentantów zawis∏o 7 medali!

Mimo zmiany terminu najwa˝niejszych w ciàgu roku za-
wodów, a przez to s∏abszej ni˝ przed rokiem frekwencji,
w Suwa∏kach pojawi∏y si´ niemal wszystkie najsilniejsze
ekipy modelarskie – oko∏o 80 zawodników z Warszawy,
Kwidzynia, Bia∏egostoku, Chrzanowa, Stalowej Woli, Tar-
nobrzegu, Grodkowa oraz gospodarze. Z∏otà dru˝yn´ ju-
niorów m∏odszych z Gminy Wieliszew tworzà Bartosz Gra-
barczyk (2. indywidualnie), Kajetan Twardowski (4.) oraz

Mateusz Szaudel (6.). Na podium znalaz∏y si´ tak˝e dru-
˝yny AW m∏odzików i juniorów, w których obok reprezen-
tantów sto∏ecznych modelarni znaleêli si´ nasi zawodnicy
– Patryk Zalewski (dru˝ynowe wicemistrzostwo Polski
w m∏odzikach, 3. indywidualnie) i Miko∏aj Zawistowski (5.
indywidualnie i dru˝ynowy Mistrz Polski juniorów!). Miej-
sca pozosta∏ych modelarzy z ¸ajsk startujàcych w kat. m∏o-
dzików: 12. Szymon ˚muda, 13. Adam Ràczkowski, 21.To-
masz Bukowiecki i 24. Hubert Gutowski. „Wa˝ki” sà obec-
nie najliczniejszà modelarnià reprezentujàcà barwy
Aeroklubu Warszawskiego.

– Podobnie jak przed rokiem w KroÊnie, o naszej mi-
strzowskiej formie zdecydowa∏y treningi – tylko tu˝
przed zawodami w Suwa∏kach sp´dziliÊmy w hali sporto-
wej w Wieliszewie ∏àcznie 40 godzin, potwierdzajàc tez´,
˝e praca czyni mistrza! – zdradza Waldemar Paku∏a. In-
struktor podkreÊla równie˝ Êwietnà atmosfer´ panujàca
w ekipie „Wa˝ek”: – W grupie wytworzy∏a si´ fajna ener-
gia, nap´dzamy si´ wspólnie – zdyscyplinowana m∏odzie˝,
którà z powodzeniem udaje mi si´ zach´ciç do pracy oraz
rodzice bioràcy czynny udzia∏ w treningach i zawodach.Tyl-
ko w Suwa∏kach mieliÊmy wsparcie czwórki opiekunów, do-
∏àczy∏ do nich równie˝ nasz najstarszy zawodnik, tak˝e ro-
dzic, startujàcy wÊród seniorów Cezary Gutowski. Mi∏o z tak
z˝ytà grupà wspó∏pracowaç – chwali zawodników i rodzi-
ców szef modelarni dzia∏ajàcej w Gminnym Centrum Kul-
tury w ¸ajskach. A my gratulujemy!

nn OKW

PPOOTTRRÓÓJJNNYY  TTRRIIUUMMFF  „„PPRROOMMYYKKÓÓWW””  WW DDRROOHHIICCZZYYNNIIEE!!

„Wa˝ki” mistrzami Polski
po raz drugi!
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PPaammii´́ttaacciiee  tteenn  mmoommeenntt,,  ggddyy  zznnaalleeêêlliiÊÊcciiee  nnaa  ssttrryycchhuu  ssttaarràà,,
sszzttuucczznnàà  cchhooiinnkk´́::  wwyyrrzzuucciiçç  ˝̋aall,,  ttrrzzyymmaaçç  nniiee  mmaa  sseennssuu..  MMaammyy
ddllaa  WWaass  ppoommyyss∏∏  jjaakk  jjàà  pprrzzeerroobbiiçç  nnaa  ccaa∏∏kkiieemm  nnoowwàà..  

CCoo  nnaamm  jjeesstt  ppoottrrzzeebbnnee??
Materiały:
• drut
• sztuczne gałàzki (mogà byç ze starej

choinki, girlandy lub wiàzanki)
• biała farba (taka do Êcian lub inna

akrylowa)
• dowolne ozdoby choinkowe, szyszki,

orzechy, wstà˝eczki
Narz´dzia:
• sekator • no˝yczki
• p´dzel • kombinerki
• ewentulanie klej „na goràco”

Wykonanie:
• Pierwszym etapem pracy jest

„rozebranie” starej choinki lub girlandy
na pojedyncze gałàzki. JeÊli gałàzki sà
mocno zakurzone mo˝na je umyç
w roztworze płynu do naczyƒ i osuszyç
na Êciereczce.

• Z drutu formujemy szkielet choinki
w kształcie sto˝ka. Im grubszego drutu
u˝yjemy, tym stela˝ b´dzie stabilniejszy.
Jego wielkoÊç natomiast uzale˝niamy
od tego ile mamy gałàzek, pami´tajàc,
˝e b´dziemy je utykaç bardzo g´sto. 

• Pojedyncze gałàzki doczepiamy
do stela˝a owijajàc ich koƒce wokół
drutów, z których zrobiony jest sto˝ek,
lub przyklejajàc je klejem na goràco. 

5.

CChhooiinnkkaa  zzeerroo  mmaarrnnoowwaanniiaa

• Gdy choinka jest ju˝ uformowana malujemy
jà na biało. Nale˝y zrobiç to bardzo
„nieporzàdnie”, tak by farba jedynie
oszroniła gałàzki. W ten sam sposób
mo˝emy pomalowaç orzechy i szyszki.

• Gdy farba dobrze wyschnie ubieramy
choink´. Ozdoby mocujemy na drucikach
lub równie˝ przyklejamy klejem na goràco. 

• Gotowà choink´ mo˝emy postawiç
na glinianej donicy, pieƒku lub
bezpoÊrednio na stole. Wesołych Âwiàt!

nn Beata Orczyk, 
Stowarzyszenie Nasz Krubin 

OOggrroommnnyy  ssuukkcceess  ooddnniiooss∏∏aa  EEwwaa  SSkkrr´́ttoowwsskkaa  –– uucczzeennnniiccaa  LLOO
ww KKoommoorrnniiccyy,,  kkttóórraa 2277 lliissttooppaaddaa  zz rrààkk  MMaazzoowwiieecckkiieeggoo
WWiicceekkuurraattoorraa  OOÊÊwwiiaattyy  ooddeebbrraa∏∏aa  ssttyyppeennddiiuumm  pprrzzyyzznnaannee  jjeejj
pprrzzeezz  PPrreezzeessaa  RRaaddyy  MMiinniissttrróóww..

Zgodnie z wytycznymi programu stypendium otrzymaç mo˝e uczeƒ, który uzyska∏ pro-
mocj´ do nast´pnej klasy z wyró˝nieniem, posiadajàc przy tym najwy˝szà Êrednià w szko-
le lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzy-
skujàc w niej najwy˝sze wyniki, a w pozosta∏ych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej
dobre. Ewa Skr´towska – mieszkanka Wieliszewa i uczennica LO w Komornicy spe∏ni-
∏a wszystkie te wymogi i mo˝e poszczyciç si´ tym, ˝e to w∏aÊnie ona otrzyma∏a stypen-
dium premiera. Ewa ucz´szcza obecnie do III klasy liceum o profilu policyjnym. Sty-
pendium Ewy jest dowodem na to, ˝e warto si´ uczyç. Gratulujemy wspania∏ego osià-
gni´cia i ˝yczymy dalszych sukcesów. nn Marcin Gàgolewski

Stypendium Prezesa
Rady Ministrów

31 paêdziernika w naszej szkole wszystkie dzieci obcho-
dzi∏y Dzieƒ Dyni. W tym dniu królowa∏y pi´kne, poma-
raƒczowe stroje, odbywa∏y si´ zaj´cia edukacyjne oraz za-
bawy i taƒce przy muzyce. Jednym z elementów dynio-
wego dnia by∏ konkurs rodzinny pt. „Dyniowe, bajkowe
cuda”, który zosta∏ zorganizowany przez nauczycieli wy-
chowawców Êwietlicy szkolnej. Udzia∏ w konkursie wzi´-
∏o 19 osób, z czego I miejsce zaj´∏a uczennica klasy II – Jo-
anna Âwi´cka. Pozostali uczniowie otrzymali wyró˝nienia.
Dope∏nieniem dyniowych obchodów by∏o zaserwowanie
na obiad pysznej zupki dyniowej. To by∏ bardzo dynio-
wy dzieƒ. nn

DDZZIIEE¡¡  DDYYNNII  WW  SSPP  WW  OOLLSSZZEEWWNNIICCYY  SSTTAARREEJJ

WWAARRSSZZTTAATTYY  ZZ  KKUUCCHHNNII  MMOOLLEEKKUULLAARRNNEEJJ

Przedszkolaki i uczniowie ze Szko∏y
Podstawowej w Olszewnicy Starej bra-
li udzia∏ w bardzo ekscytujàcych
warsztatach z kuchni molekularnej.
Chyba nikt nie spodziewa∏ si´ tak za-
skakujàcych scen, jak chocia˝by przy-
rzàdzanie potraw przy u˝yciu ciek∏e-
go azotu, co by∏o dla dzieci czymÊ nie-
wiarygodnym. Nietypowa lekcja
i pyszne dania, których dzieci mog∏y
spróbowaç wprawi∏y wszystkich
w Êwietny nastrój. nn
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Plan był prosty,
najpierw dwa
kilometry, a potem...
KKiieeddyy  ppiieerrwwsszzyy  rraazz  ss∏∏yysszzaa∏∏aamm,,  ˝̋ee
ww bbiieegguu  wwiieelliisszzeewwsskkiimm  mmaa  ssii´́  ppoojjaawwiiçç
TTAA  PPaattrryyccjjaa  BBeerreezznnoowwsskkaa,,  nniiee
wwiieeddzziiaa∏∏aamm  cczzeeggoo  ssii´́  ssppooddzziieewwaaçç..  

Tymczasem to co najbardziej zapami´ta∏am z pierwszego
spotkania to, ˝e kiedy przybieg∏a na met´, chwil´ odpocz´-
∏a, by zaraz ruszyç drugi raz na tras´ i posprzàtaç po biegu.
Bo ona dok∏adnie taka jest. Niezwykle wytrzyma∏a, skrom-
na, zdeterminowana, pogodna i zawsze uÊmiechni´ta. I co
najwa˝niejsze, po tysiàcach, tak tysiàcach, przebiegni´tych

przez nià kilometrów, za ka˝dym razem, kiedy mówi o swo-
jej pasji, na jej twarzy pojawia si´ uÊmiech. Bo jak Patry-
cja Bereznowska, mieszkanka Gminy Wieliszew mówi: „nie
ma z∏ej pogody na bieganie” oraz, ˝e najlepiej sprawdzajà
si´ drewniane puchary, bo sà lekkie;)

W tym roku Patrycja Bereznowska zosta∏a mistrzynià Ba-
dwater 135. Biegaczka ukoƒczy∏a ten legendarny i najtrud-
niejszy bieg Êwiata na dystansie 217 km. Finiszowa∏a jako
druga w klasyfikacji OPEN i pobi∏a rekord trasy! I o tym
biegu, jej planach w wywiadzie, do którego ju˝ teraz zapra-
szam.

nn

Patrycjo ten mijajàcy rok dla Ciebie, to...?
Ten mijajàcy rok by∏ zdecydowanie pod znakiem Badwater.
Start w tym niezwykle trudnym i wymagajàcym biegu pla-
nowa∏am jeszcze w tamtym roku, i tak naprawd´ poczàtek
roku to by∏y formalnoÊci. Sk∏adanie aplikacji. Potem wycze-
kiwana informacja w marcu, ˝e si´ zakwalifikowa∏am, ˝e je-
stem na liÊcie startowej, a potem d∏ugie przygotowania, bo
poza trudnoÊcià samego biegu jest on niezwykle trudny
do zrealizowania logistycznie. Potem wyjazd.Trzy tygodnie
sp´dzone w Stanach Zjednoczonych. Start, i jak by na to
nie patrzeç, sukces.

Co oznaczajà formalnoÊci? Nie wystarczy si´ na taki bieg
po prostu zapisaç? Jak to si´ sta∏o, ˝e tak drobna kobieta
postanowi∏a zmierzyç si´ z najtrudniejszym biegiem na Êwie-
cie?
To nie jest tak, ˝e na poczàtku kariery biegowej stawiasz
sobie za cel udzia∏ w takim biegu. Jest to tak naprawd´ kon-
sekwencja wieloletnich przygotowaƒ, pracy nad sobà, star-
tu w innych zawodach. W momencie kiedy w koƒcu poja-
wi∏ si´ pomys∏ startu w Badwater, to te˝ nie jest tak, ˝e mo-
˝esz si´ tam po prostu zapisaç. Trzeba spe∏niç wymagania
organizatora. A nie jest ich ma∏o. No i potem trzeba liczyç
na to, ˝e nazwisko zostanie wyczytane. Corocznie startuje
tam tylko 100 zawodników z ca∏ego Êwiata, z czego z Euro-
py jest to niewielki odsetek – w tym roku by∏o to tylko 15
osób.

Zatem udzia∏ w tym biegu to niezwyk∏e wyró˝nienie? Czy
podlegacie weryfikacji?
Tak ka˝dy zawodnik jest niezwykle skrupulatnie weryfiko-
wany. Proces ten zaczyna si´ od wype∏nienie aplikacji, a trwa
to ponad dwie godziny, i trzeba byç do tego dobrze przygo-
towanym. Zawodnik musi te˝ spe∏niç wymogi dotyczàce bie-
gów, to znaczy musi mieç trzy starty w biegach stumilowych
z punktu A do B. Kiedy 2 lata temu pierwszy raz pomyÊla-
∏am o tym, ˝eby wystartowaç, to okaza∏o si´, ˝e nie mam od-
powiednich startów, bo nie sà brane pod uwag´ biegi 24
czy 48-godzinne, tylko w∏aÊnie takie z punktu A do punk-
tu B. Wi´c kiedy pierwszy raz aplikowa∏am, dosta∏am od-
powiedê odmownà.Wiedzia∏am wi´c, ˝e musz´ wystartowaç
w biegach, które dadzà mi mo˝liwoÊç zmierzyç si´ z Badwa-
ter. Kiedy ju˝ wyÊle si´ aplikacje, ma za sobà wymagane
biegi czeka si´ na og∏oszenie wyników. Co wa˝ne, nie wie-
my, my aplikujàcy do biegu, w jaki sposób, i co kieruje or-
ganizatorami, ˝e decydujà si´ na konkretnych uczestników.
Nie wiemy nawet, ile osób zg∏asza si´ na taki bieg, ponie-
wa˝ nie jest to nigdzie og∏oszone. O tym, ˝e pobiegn´ do-
wiedzia∏am si´ w Êrodku nocy, zwiàzane jest to oczywiÊcie
z ró˝nicà czasu, kiedy wi´c us∏ysza∏am swoje nazwisko, wie-
dzia∏am, ˝e przede mnà i moim serwisem wielka praca lo-
gistyczna, a w sercu pojawi∏a si´ myÊl „o matko, co Ty zro-
bi∏aÊ!”.

Jak wyglàda przygotowanie?
Od nas, z Polski, przed tym rokiem startowa∏o tylko 5 osób
i byli to sami m´˝czyêni. Kobieta-Polka nie startowa∏a.Wi´c
tak naprawd´ by∏o ma∏o informacji dotyczàcych tego jak
przygotowaç si´ do tego biegu. Co jest istotne. Teraz mog´
powiedzieç, poza potwornie ci´˝kimi warunkami, ogromnie
trudna jest logistyka. Zawodnik musi sobie niemal˝e sam
wszystko zorganizowaç poniewa˝ organizator zapewnia do-
s∏ownie kilka punktów, pomiarów medycznych oraz oczywi-
Êcie start i wr´czenie klamry do paska to wszystko... zawod-
nik musi sam sobie zorganizowaç swojà diet´, serwis, po-
moc. To my wraz z serwisem, w którym mog∏y byç tylko 4
osoby (gdzie dwie muszà p∏ynnie mówiç po angielsku) mu-
sieliÊmy zadbaç o moje, ale te˝ i ich wy˝ywienie na trasie,
o benzyn´, ubrania na zmian´. Wszystko przewidzieç, obli-
czyç i u∏o˝yç w aucie tak, ˝eby po prostu by∏o ∏atwo to wy-
ciàgnàç. Samochód nie móg∏ pokonywaç trasy moim tem-
pem, tylko ja do niego dobiega∏am. O tym, co mi jest po-
trzebne, musia∏am przekazywaç w krótkich chwilach,
kiedy pobiega∏a do mnie moja serwisantka. Musia∏a zna-
leêç, zrobiç i podaç mi rzeczy, o które prosz´. Mam wielkie
szcz´Êcie, ˝e otaczajà mnie wspania∏e dziewczyny, którym
niezwykle ufam i dzi´ki nim czu∏am si´ przez te 270 kilo-
metrów bardzo bezpiecznie. A prosz´ pami´taç, ˝e w „Do-
linie Âmierci” w lipcu panujà tak ci´˝kie warunki, ˝e tra-
sa nie jest zalecana w tym okresie dla turystów. Co roku w∏a-
Ênie tam kilka osób traci ˝ycie.

Jak poradzi∏aÊ sobie psychicznie? Bo ten bieg poza trudem
zwiàzanym z pogodà, ukszta∏towaniem terenu oraz tempe-
raturà – to ogromne wyzwanie psychiczne? 
By∏am bardzo skupiona na biegu, nie dopuszcza∏am do sie-
bie myÊli, ˝e np. jest mi goràco. Ka˝de z∏e uczucie, które si´
pojawia∏o, natychmiast zast´powa∏am dobrymi. Skupia∏am
si´ na celu, organizmie. I naprawd´ czu∏am wielkie wspar-
cie. Ta dobra energia mnie nios∏a. I bardzo jestem za nià
wdzi´czna, ca∏y czas za nià dzi´kowa∏am. Kiedy wiedzia∏am,
˝e uda mi si´ skoƒczyç, tak ko∏o 200 kilometra, ten niezwy-
kle ci´˝ki bieg, porycza∏am si´, by∏y we mnie du˝e emocje.
Na met´ dobieg∏am niezwykle szcz´Êliwa i spokojna, cho-
cia˝ koƒcówka biegu to w sumie wspinaczka 23 kilometry,
na najwy˝szy szczyt kontynentalny, po serpentynie, w no-
cy, w kompletnej ciszy.

Patrycjo, to niezwyk∏e osiàgni´cie, ale wiem, ˝e ka˝da ta-
ka przygoda ma swój poczàtek, jaki by∏ Twój?
Moja przygoda z bieganiem ma ju˝ 12 lat. Zacz´∏o si´ od ch´-
ci pobiegni´cia w pó∏maratonie. Bo to nie by∏o tak, ˝e ja
biega∏am i poczu∏am ch´ç gdzieÊ wystartowaç. Ja poczu∏am
ch´ç wystartowania i dlatego zacz´∏am biegaç. Najpierw
przebieg∏am swoje pierwsze dwa i pó∏ kilometra, chocia˝ czu-
∏am, ˝e mog´ wi´cej… a potem apetyt rós∏. Pami´tam nie-
dosyt po zakoƒczonym pó∏maratonie, ˝e jak to on si´ skoƒ-

czy∏? ˚e to ju˝? Dla wszystkich, którzy chcà rozpoczàç swo-
jà przygod´ z bieganiem, mog´ poleciç przede wszystkim
rozwag´ i s∏uchanie swojego organizmu. Nie trzeba od ra-
zu pokonywaç ogromnych dystansów. Mo˝na braç udzia∏
w biegach na 5 km. Je˝eli brakuje nam motywacji, mo˝na
wziàç w takim, który jest zwiàzany z akcjà charytatywnà,
lub te˝ jak w przypadku Ultramaratonu Powstaƒca, który
jest organizowany w Gminie Wieliszew, mo˝na zawsze za-
pisaç si´ do sztafety. To jest niewàtpliwie dodatkowa mo-
bilizacja. I pami´tajcie, nie ma z∏ej pogody na bieganie.

Po takim sukcesie ma si´ jeszcze biegowe marzenia?
OczywiÊcie, sà nowe wyzwania, nowe pomys∏y i bardzo ambit-
ne plany. Ciàgle szukam informacji o ciekawych biegach.Ten
rok zakoƒcz´ startem na 50 km w Norwegii, a w przysz∏ym
mam w kalendarzu kilka biegów ultra, które przygotujà mnie
do wi´kszych startów. Na pewno jednym z wi´kszych b´dzie
start w Pabianicach 24-godzinny bieg w kwietniu, bardzo po-
wa˝nie rozwa˝am równie˝ start w biegu 3 dobowym w Filan-
dii. I oczywiÊcie wiele innych, bo znam siebie, w roku startuje
oko∏o 40. razy, tak˝e wszystko przede mnà.

Patrycjo ˝ycz´ Ci samych sukcesów i dzi´kuj´ z rozmow´! 
nn

ZZ  PPaattrryyccjjàà  BBeerreezznnoowwsskkàà                                          rroozzmmaawwiiaa  MMaaggddaalleennaa  PPiieettrrzzaakk

Patrycja Bereznowska 
w trakcie biegu 
Ultramaraton Powstaƒca 2017,
organizowanego 
w gminie Wieliszew
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ååwwiicczz  rraazzeemm  zz  nnaammii
Warto poÊwi´ciç 30 minut dziennie, ˝eby wykonaç
kilka çwiczeƒ, które pozwolà nam byç w formie
i b´dà skutecznà metodà na wzmocnienie cia∏a. 
Istnieje wiele çwiczeƒ, do których nie potrzebujemy
du˝ych przestrzeni, si∏owni czy specjalnych
przyrzàdów. W dzisiejszym numerze przedstawiamy
kilka z nich, które mo˝emy wykonaç w domu czy
w pracy, çwiczenia te wzmocnià mi´Ênie grzbietu.

Pami´tamy o najstarszych
mieszkaƒcach gminy
JJaakk  ccoo  rrookkuu  oobbcchhooddzziilliiÊÊmmyy  ww ggmmiinniiee
ÂÂwwii´́ttoo  SSeenniioorraa..

Wójt gminy i Rada Seniorów nie zapomnieli o najstarszych
mieszkaƒcach. Kontynuowana by∏a inicjatywa Rady pod-
j´ta przed kilkoma laty nazwana „90+”.

Przedstawiciele Rady i so∏tysi odwiedzili w tym roku 49
osób. By∏y to bardzo przyjemne spotkania. Seniorzy cie-
szyli si´ „˝e ktoÊ jeszcze o nich pami´ta”. W rozmowach
dzielili si´ swoimi wspomnieniami. Rodziny seniorów dzi´-

kowa∏y za t´ akcj´, która sprawia tak du˝o radoÊci najstar-
szym mieszkaƒcom gminy, ocalajàc ich od zapomnienia.
RadoÊç sprawi∏y ˝yczenia i s∏odki upominek.

Dzi´kujemy w∏adzom gminy za wsparcie finansowe tej
wa˝nej inicjatywy oraz Halinie Zió∏kowskiej za przygoto-
wanie paczek. Chcemy kontynuowaç te nasze „90+” i oka-
zywaç seniorom serce i zainteresowanie – daç im z siebie
coÊ dobrego, bowiem jesteÊmy na tyle dobrzy, na ile po-
trafimy daç z siebie innym, w szczególnoÊci starszym i s∏a-
bym. nn Irena Osiecka

PODCIÑGANIE SZTANGIELKI DO TU¸OWIA W KL¢KU
PODPARTYM
åwiczenie to wzmacnia mi´Ênie grzbietu, mi´sieƒ czworoboczny,
a tak˝e mi´Ênie ramion.
• Ustaw na ławeczce jedno kolano i dłoƒ. W drugà chwyç

sztangielk´ (mo˝na zastàpiç jà np. butelkà wody). Tułów trzymaj
równoległy do podło˝a. UnieÊ sztangielk´ jak najbli˝ej do klatki
piersiowej, a nast´pnie powoli opuÊç do pozycji wyjÊciowej.

Wykonaj 3 serie po 8–10 powtórzeƒ na ka˝dà r´k´.

SUPERMAN
åwiczenie anga˝uje plecy, barki, biodra i poÊladki
• Połó˝ si´ na brzuchu. Wyciàgnij przed siebie r´ce i jednoczeÊnie

podnieÊç tułów i nogi w gór´. Wytrzymaj 5–10 sek.
(ewentualnie ruch wykonywany raz za razem bez
wytrzymywania, np. 10 powtórzeƒ).

Wykonaj 2 serie po 5–10 sekund (w zale˝noÊci od stopnia
wytrenowania) lub 2 serie po 8 powtórzeƒ.

PRZYCIÑGANIE GUMY ZACZEPIONEJ O STOPY W SIADZIE
PROSTYM
• W siadzie prostym (nogi w kolanach mogà byç lekko ugi´te dla

wygody) zaczepiamy gum´ o Êrodkowà cz´Êç stóp. Chwytamy
za drugi koniec gumy i przyciàgamy do siebie. åwiczenie
Êwietnie działa na mi´Ênie grzbietu.

Wykonaj 2 serie po 8–12 powtórzeƒ.

Grudzieƒ obfitowa∏ w szereg ró˝nych imprez sportowych,
organizowanych na terenie hali sportowej w Wieliszewie.
M∏odzi zawodnicy i zawodniczki mogli rywalizowaç w ta-
kich konkurencjach jak: unihokej, pi∏ka halowa czy koszy-
kówka. Ró˝nego rodzaju turnieje na szczeblu gminnym i po-
wiatowym odbywajà si´ regularnie przez ca∏y rok.
Poczàtek grudnia to rozgrywki w II Turnieju Pi∏ki Halo-
wej kl.V–VI, w którym zwyci´stwo odnotowa∏a dru˝yna 2
ze Szko∏y Podstawowej nr 2 im. Jana Paw∏a II w Wielisze-
wie. Drugie miejsce uzyska∏ drugi sk∏ad z tej szko∏y,
a na trzecim znaleêli si´ uczniowie Szko∏y Podstawowej nr 1
im. Tadeusza KoÊciuszki w Wieliszewie.

7 grudnia br. to zmagania uczniów klas VI i m∏odszych
wTurnieju Koszykówki Szkó∏ Podstawowych.W zawodach
wzi´∏o udzia∏ siedem dru˝yn z czterech gminnych szkó∏.

Po 12 meczach pierwsze i drugie miejsce przypad∏o
uczniom ze Szko∏y Podstawowej nr 2 im. Jana Paw∏a II
w Wieliszewie. Na trzeciej pozycji uplasowali si´ koszyka-
rze ze Szko∏y Podstawowej im. Kornela Makuszyƒskiego
w Skrzeszewie.

W niedziel´ 8 grudnia Referat Sportu zorganizowa∏
Otwarty Turniej Pi∏ki Halowej Open o puchar Wójta Gmi-
ny Wieliszew. Do zawodów przystàpi∏o 6 dru˝yn. Pierwsze
miejsce wywalczy∏a dru˝yna „NanKastu”, na drugim zna-
laz∏a si´ dru˝yna „Z Fartem”, a trzecie przypad∏o teamo-
wi „Razem Ponad Tona”. Nagrod´ w kat. najlepszy bram-
karz otrzyma∏ Wiktor Woliƒski („NanKatsu”) oraz najlep-
szy strzelec Mateusz Szczypiƒski („Z Fartem”).

NA KOLEJNE ZAWODY ZAPRASZAMY JU˚ W STYCZNIU!

• 11.01.2020 Turniej Pi∏ki R´cznej Szkó∏ Podstawowych
• 12.01.2020 Turniej Pi∏ki Halowej Open (WOÂP)
• 18.01.2020 IIITurniej Pi∏ki Halowej Szkó∏ Podstawowych
• 25.01.2020 Otwarty Turniej Pi∏ki Halowej Klas

VII–-VIII Szkó∏ Podstawowych o Puchar Wójta Gminy
Wieliszew.

Kalendarz wszystkich imprez sportowych organizowa-
nych przez Referat Sportu w Wieliszewie dost´pny jest
na tablicy informacyjnej przy Hali Sportowej ul. Modliƒ-
ska 65. Pytnia prosimy kierowaç telefonicznie 22 782 21 44
lub mailowo sport@wieliszew.pl nn

IIMMPPRREEZZYY  WW  HHAALLII  SSPPOORRTTOOWWEEJJ  WW  WWIIEELLIISSZZEEWWIIEE
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Nie wiesz kiedy wystawiaç
odpady? Urzàd Gminy
Wieliszew zach´ca
do zainstalowania w telefonie
darmowej aplikacji EVENIO,
która w odpowiednim czasie
przypomni o terminie odbioru odpadów.

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

EVENIO to nie tylko harmonogram odbioru odpadów, to
równie˝ zapowiedzi imprez kulturalnych i sportowych, a tak-
˝e og∏oszeƒ Urz´du Gminy Wieliszew.

Nie wszystko Ci´ interesuje? Masz mo˝liwoÊç wyboru tyl-
ko tych kategorii wydarzeƒ, z jakich chcesz otrzymywaç wia-
domoÊci.

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

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

p∏atne;
• aplikacja nie zawiera reklam.

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

EEVVEENNIIOO
pprrzzyyppoommnnii  CCii  oo tteerrmmiinniiee
ooddbbiioorruu  ooddppaaddóóww
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„Zraniç marionetk´”,
Katarzyna 

Grochola – Wyd.
Literackie 2019 

| MR, W, J

„Mara”, 
Małgorzata 

i Michał Kuêmiƒscy 
– Wyd. DolnoÊlàskie 2019

| W

„Szwindel”, 
Jakub åwiek 

– Wyd. Marginesy 2019 
| W

„Rana”,
Wojciech Chmielarz

– Wyd. Marginesy 2019 
| W, S, M-R

„Pokuta”, 
Anna Kaƒtoch 

– Wyd. Czarne 2019 
| S

„Szóste pi´tro”, 
Alex Sinclair 

– Wyd. Prószyƒski
Media 2019 

| J, MR 

„Obsesja Eve” 
tom 1 i 2, 

Luke Jenings 
– Wyd. Rebis 2019 

| MR

„Kolory zła. Czerwieƒ”,
Małgorzata Oliwia

Sobczak 
– Wyd. W.A.B. 2019 

| S

„Szaflarska. 
Graç aby ˝yç”, 

Katarzyna Kubisiowska 
– Wyd. W.A.B. 2019 

| MR, S

„Sen Kolumba”, 
Emil Marat 

– Wyd. W.A.B. 2018 
| MR

„To nie deszcz, 
to ludzie. Halina

Birenbaum w rozmowie
z Monikà Tutak-Goll”

– Wyd. Agora 2019 
| MR

„Opowiadania bizarne”,
Olga Tokarczuk 

(literacki Nobel 2018)
– Wyd. Literackie 2018 

| W

„Modlitwa do morza”,
Khaled Hosseini 

– Wyd. Albatros 2019 
| J, 

„Ludzie na drzewach”,
Hanya Yanagihara

– Wyd. W.A.B. 2019 
| W

„Znajdê mnie”, 
Andre Aciman 

– Wyd. Poradnia K. 2019
| J

„Gliniany most”, 
Markus Zusak 
– Wyd. Nasza

Ksi´garnia 2019 
| MR, W

„To˝samoÊç.
Współczesna polityka

to˝samoÊciowa i walka
o uznanie”, 

Francis Fukuyama 
– Wyd. Rebis 2019 | S

„Wakacje 1939”,
Anna Lisiecka 

– Wyd. MUZA SA 2019 |
S, MR

„Gomułka. Władzy nie
oddamy”

– Wyd. Czarne 2019 
| MR

„Treblinka 43. Bunt
w fabryce Êmierci”,

Michał Wójcik 
– Wyd. Znak 2018/2019 

| S

„Lordowie Hitlera. Sojusz
brytyjskiej arystokracji

z Trzecià Rezszà”, 
Radosław Golec 

– Wyd. Zona Zero 2019 
| MR

„HRABI Duszkiem tak!”,
Jabłonka Jakub, Ł´czuk

Paweł, Kołaczkowska Joanna,
Kamys Dariusz, Majer

Tomasz, Pietsch Łukasz
– Wyd. Znak 2019 | MR

„King! Muniek Staszczyk,
Autobiografia”,

Muniek Staszczyk, Ksi´˝yk
Rafał 

– Wyd. Literackie 2019 
| W

„Jak u Barei, czyli kto to
powiedział”, 
Rafał Dajbor 

– Wyd. Krytyka
Polityczna 2019 

| W

„1939. Wojna? Jaka
wojna?”, 

Cezary Łazarewicz 
– Wyd. Czerwone

i Czarne 2019 | MR

„Najwa˝niejszy wrzesieƒ
Êwiata. Kronika

niezauwa˝onego
ludobójstwa na Rohingach”,

Marek Rabij – Wyd.
W.A.B. 2019 | J, MR, 

„Morze i ziemia. Antologia
reporta˝y z Pomorza”,

pod red. Cezarego
Łazarewicza i Andrzeja Klima 
– Wyd. Poznaƒskie 2019

| MR

„Z miłoÊci? To
współczuj´. OpowieÊci

z Omanu”, 
Agata Romaniuk 

– Wyd. Poznaƒskie 2019
| W

„Sztokholm. Miasto,
które t´tni ciszà”,

Katarzyna Tubylewicz
– Wyd. Wielka
Litera 2019 | S

„Na podbój ksi´˝yca”,
Norman Mailer 

– Wyd. Zysk i S-ka 2019
(reedycja wyd. z 1978 r.)

| MR

„Plutopia. Atomowe
miasta i nieznane

katastrofy nuklearne”,
Kate Brown 

– Wyd. Czarne 2019
(reedycja) | MR

„Polscy himalaiÊci”,
Dariusz Jaroƒ 

– Wyd. Marginesy 2019 |
W

„Pucio umie
opowiadaç”, 

Marta Galewska-Kustra
– Wyd. Nasza

Ksi´garnia 2019 | J

„Banda Czarnej Frotte”,
Justyna Bednarek 

– Wyd. Poradnia K. 2019
| W

„Ânie˝na siostra”, 
Maja Lunde 

– Wyd. Literackie 2019 
| W

„Hebanowe serce”,
Renata 

Piàtkowska 
– Wyd. Literatura 2016 

| W

„Wiłka. Smocza
dziewczynka”, 

Antonina Kasprzak
– Wyd. BIS 2018 

| S

„Magiczne Drzewo.
Pióro T-rexa. 

Tom 11”, 
Andrzej Maleszka 
– Wyd. Znak 2019 

| W

„Asiunia”, 
Joanna Papuziƒska

– Wyd. Literatura 2019
(reedycja) 
| MR, W

„Nie ma”, 
Mariusz Szczygieł

(nagroda NIKE 2019)
– Wyd. Dowody

na Istnienie 2018 
| S, MR

LITERATURA DLA DZIECI LITERATURA FAKTU

KRYMINAŁ, SENSACJA, THRILLER 

LITERATURA FAKTU / REPORTA˚ / ESEJ

ESEJ HISTORIA BIOGRAFIE

BIOGRAFIE LITERATURA PI¢KNA, OBYCZAJOWA

KKssiiàà˝̋kkii  
ppoodd  cchhooiinnkk´́

PPoolleeccaammyy  kkssiiàà˝̋kkoowwee  nnoowwooÊÊccii  zz ppóó∏∏eekk  nnaasszzyycchh  bbiibblliiootteekk  ((ttyyllkkoo
oodd lliippccaa  ppllaaccóówwkkii  ppuubblliicczznnee  GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww  wwzzbbooggaaccii∏∏yy  ssii´́
∏∏ààcczznniiee  oo 770000  ttyyttuu∏∏óóww!!)),,  kkttóórree  uummiillàà  dd∏∏uuggiiee  ÊÊwwiiààtteecczznnee
wwiieecczzoorryy..  BB´́ddàà  rróówwnniiee˝̋  ddoosskkoonnaa∏∏yymm  pprreezzeenntteemm  ppoodd cchhooiinnkk´́!!
Dost´pnoÊç: J – Janówek, MR – Micha∏ów-Reginów, S – Skrzeszew, W – Wieliszew.


