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PPoorraaddnniikk  
ddllaa  oossóóbb  
nnaa  kkwwaarraannttaannnniiee

WWssppiieerraammyy  llookkaallnnyycchh
pprrzzeeddssii´́bbiioorrccóóww
wwyykkaazz  llookkaallnnyycchh  jjeeddnnoosstteekk
ÊÊwwiiaaddcczzààccyycchh  uuss∏∏uuggii  
ww  GGmmiinniiee  WWiieelliisszzeeww

WWiirruuss  SSAARRSS--CCooVV--22  wwyywwoo∏∏uujjààccyy  cchhoorroobb´́  CCOOVVIIDD--1199  sskkuutteecczznniiee
pprrzzeeoorrggaanniizzoowwaa∏∏  ˝̋yycciiee  nnaasszzeeggoo  ssppoo∏∏eecczzeeƒƒssttwwaa..  JJeeggoo
oobbeeccnnooÊÊçç  zzmmuussii∏∏aa  nnaass  ddoo ppoozzoossttaanniiaa  ww ddoommaacchh,,  ooggrraanniicczzeenniiaa
kkoonnttaakkttóóww  ttoowwaarrzzyysskkiicchh,,  zzmmiiaannyy  ppllaannuu  ccaa∏∏eeggoo  ddnniiaa..  WWiieelluu
zz nnaass  zzddeeccyyddoowwaa∏∏oo  ssii´́  nnaa pprraacc´́  zzddaallnnàà  zz ddoommuu,,  ddzziieeccii  uucczzàà
ssii´́,,  wwyykkoonnuujjààcc  zzaaddaannee  ççwwiicczzeenniiaa  ii pprrzzeessyy∏∏aajjààcc  jjee
eelleekkttrroonniicczznniiee  nnaauucczzyycciieelloomm..  NNiieejjeeddeenn  zz nnaass  zzaaddaajjee  ssoobbiiee
ppyyttaanniiee,,  jjaakk  dd∏∏uuggoo  bb´́ddzziiee  ttrrwwaaçç  ttaakkaa  ssyyttuuaaccjjaa..  NNiieesstteettyy,,  nnaa ttoo
ppyyttaanniiee  nniikktt  nniiee  ppoottrraaffii  ooddppoowwiieeddzziieeçç..  JJeeddnnoo  jjeesstt  ppeewwnnee,,
mmuussiimmyy  zzaassttoossoowwaaçç  ssii´́  ddoo ooddggóórrnnyycchh  zzaalleecceeƒƒ..  

A jak wyglàda sytuacja w naszej gminie?
Zgodnie z zaleceniami administracji rzàdo-
wej zosta∏y wprowadzone obostrzenia
w funkcjonowaniu Urz´du Gminy oraz jed-
nostek podleg∏ych. Aby zapewniç bezpie-
czeƒstwo mieszkaƒcom oraz pracownikom,
do odwo∏ania zosta∏ zamkni´ty Urzàd Gmi-
ny dla interesantów, mo˝liwa jest tylko re-
jestracja aktów zgonu, po uprzednim umó-
wieniu wizyty. Wszelkie sprawy urz´dowe
mo˝ecie Paƒstwo za∏atwiç drogà korespon-
dencyjnà (poczta tradycyjna), drogà telefo-
nicznà, drogà elektronicznà (e-mail, platfor-
ma ePUAP). Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç
wrzucenia wniosku, korespondencji do urny
znajdujàcej si´ przy Sali Koncertowej

im. K. Klenczona. Dokumenty sà przyjmowa-
ne bez potwierdzenia odbioru i na pewnà b´-
dà rozpatrzone.

W zwiàzku z zakazem zgromadzeƒ wójt
Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki podjà∏ de-
cyzj´ o odwo∏aniu wszystkich imprez kultu-
ralno-sportowych do koƒca czerwca.
W zwiàzku z tym nie odb´dà si´ m.in.: Wie-
liszewski Crossing Wiosna (prze∏o˝ony
na 25 paêdziernika), Mistrzostwa Polski
w Taƒcach Polskich MAZUR 2020, obchody
Âwi´ta Stra˝aka, czy najwa˝niejsze dla na-
szej spo∏ecznoÊci Êwi´to, czyli Âwi´to Gmi-
ny Wieliszew.

Wi´cej informacji na kolejnych stronach

www.gov.pl/koronawirus

#zostanwdomu

Gmina w czasach
pandemii
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MMiieesszzkkaaƒƒccuu
##zzoossttaannwwddoommuu
Od 20 marca na terenie kraju zosta∏ wprowadzony stan epi-
demii. Z ka˝dym dniem przybywa nie tylko liczba potwier-
dzonych przypadków zachorowaƒ na COVID-19, ale równie˝
obostrzeƒ, które dotyczà ka˝dego z nas. Warto zostaç w do-
mu i warto si´ z nimi zapoznaç, by chroniç ˝ycie i zdrowie
swoje, jak i najbli˝szych i ustrzec si´ przed wysokimi ka-
rami administracyjnymi.

ZZAAKKAAZZYY  
• Swobodnego przemieszczania si´, z wyjàtkiem zapewnie-

nia celów bytowych, zdrowotnych czy zawodowych.
• Wychodzenia na ulic´ osób do 18 roku ̋ ycia bez

opieki doros∏ego.
• Przemieszczania si´ w grupie powy˝ej

dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy ro-
dzin.

• Zgromadzeƒ, imprez, spotkaƒ czy zebraƒ
powy˝ej dwóch osób. Obostrzenie to nie do-
tyczy spotkaƒ z najbli˝szymi.

OOGGRRAANNIICCZZEENNIIAA  

• Utrzymanie co najmniej 2-metrowej odleg∏oÊci mi´dzy pie-
szymi. Dotyczy to tak˝e rodzin i bliskich. Wyjàtek stano-
wià: rodzice z dzieçmi wymagajàcymi opieki (do 13 roku
˝ycia), a tak˝e osoby niepe∏nosprawne lub niemogàce si´
samodzielnie poruszaç i ich opiekunowie.

• W pojazdach komunikacji mo˝e przebywaç nie wi´cej osób
ni˝ po∏owa miejsc siedzàcych. W samochodach powy˝ej 9
miejsc siedzàcych maksymalnie po∏owa miejsc mo˝e byç
zaj´ta.

• W zak∏adach pracy stanowiska powinny byç oddalone
od siebie o co najmniej 1,5 metra, pracownicy majà obo-

wiàzek noszenia r´kawiczek jednorazowych, a pracodaw-
cy muszà zapewniç dost´p do p∏ynów dezynfekujàcych.

• Do ka˝dego sklepu (zarówno ma∏ego, jak i wielkopo-
wierzchniowego), a tak˝e do ka˝dego lokalu us∏ugowego
mo˝e wejÊç maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba
wszystkich kas lub punktów p∏atniczych pomno˝ona
przez 3. JeÊli w sklepie sà 3 kasy, to w jednym momencie
na terenie sklepu mo˝e przebywaç 9 klientów.W ka˝dym
sklepie nale˝y u˝ywaç jednorazowych r´kawiczek

• Godziny dla seniorów.W godzinach od 10.00 do 12.00 skle-
py i punkty us∏ugowe mogà przyjmowaç i obs∏ugiwaç je-
dynie osoby powy˝ej 65 roku ˝ycia. W pozosta∏ych godzi-
nach sklepy i lokale us∏ugowe sà dost´pne dla wszystkich.
W tym dla osób powy˝ej 65. roku ˝ycia.

•Placówki pocztowe. Na terenie poczty mo˝e przebywaç
w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek
pocztowych pomno˝ona przez 2. JeÊli w placówce jest 5
okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie mo-
˝e przebywaç 10 osób.

•W mszy lub innym obrz´dzie religijnym nie mo˝e uczest-
niczyç jednoczeÊnie wi´cej ni˝ 5 osób – wy∏àczajàc z tego
osoby sprawujàce pos∏ug´ (w przypadku pogrzebów – oso-
by zatrudnione przez zak∏ad pogrzebowy).

ZZAAMMKKNNIIEETTEE  DDOO  OODDWWOOŁŁAANNIIAA  

• Instytucje kulturalne w tym kina, teatry, biblioteki, mu-
zea, kluby.

• OÊrodki sportowe i rekreacyjne, si∏ownie, baseny, boiska,
place zabaw, skwery, parki, bulwary, pla˝e.

• Punkty rozrywkowe i gastronomiczne (istnieje mo˝liwoÊç
dowozu jedzenia na wynos, wi´cej informacji na 4 stronie.

• W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane.
• Zak∏ady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatua˝u, piercin-

gu, masa˝u, gabinety fizjoterapeutyczne. Tych us∏ug nie
b´dzie mo˝na realizowaç równie˝ poza salonami – np. wi-
zyty w domach nie wchodzà w gr´.

WWAA˚̊NNEE  
Za z∏amanie zakazów gro˝à kary administracyjne.

WWÓÓJJTT  NNAA LLAAJJFFIIEE
Najwa˝niejsze informacje dotyczàce sytuacji w Gminie Wie-
liszew na fanpage Pawe∏ Kownacki Wójt Gminy Wieliszew.

OOBBOOSSTTRRZZEENNIIAA  NNIIEE  DDOOTTYYCCZZÑÑ::
• Dojazdu do i z pracy. JeÊli jesteÊ pracownikiem, prowadzisz

swojà firm´, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechaç
do i ze swojej pracy. Masz równie˝ prawo udaç si´ po za-
kup towarów i us∏ug zwiàzanych ze swojà dzia∏alnoÊcià za-
wodowà.

• Wolontariatu. JeÊli dzia∏asz na rzecz walki z koronawiru-
sem i pomagasz potrzebujàcym przebywajàcym na kwa-
rantannie lub osobom, które nie powinny wychodziç z do-
mu, mo˝esz si´ przemieszczaç w ramach tej dzia∏alnoÊci.

• Za∏atwienia niezb´dnych do ˝ycia codziennego. Mo˝esz zro-
biç niezb´dne zakupy, wykupiç lekarstwa, udaç si´ do le-
karza, opiekowaç si´ bliskimi, wyprowadziç psa.

nn

OÂRODKI ZDROWIA W GMINIE WIELISZEW
• ZOZ w Wieliszewie, tel. 22 782 24 55

• Filia ZOZ w Janówku Pierwszym, tel. 22 775 52 25

• Filia ZOZ w Skrzeszewie, tel. 22 782 30 26

• NZOZ BER-MED w Wieliszewie, tel. 22 782 23 85 lub 662 605 313 

• NZOZ Sanitas w Michałowie-Reginowie, tel. 22 772 82 15

APTEKI
• Michałów-Reginów ul.

Nowodworska 21b, tel. 22 772 90 33

• Skrzeszew ul. Nowodworska 57a, tel. 22 774 12 48

• Wieliszew, ul. NiepodległoÊci 85, 05-135 Wieliszew, tel. 22 782 22 33

• Pogodna, ul. Modliƒska 61a, 05-135 Wieliszew, tel. 22 784 12 75

Numery telefonów do oÊrodków zdrowia i aptek
Grafiki pochodzà ze strony https://mlecznepodroze.pl
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URZÑD GMINY WIELISZEW
Tel. 22 690 70 06
Adres mailowy:
gmina@wieliszew.pl,
Platforma EPUAP
UUrrzzààdd  SSttaannuu  CCyywwiillnneeggoo  wwyyddaajjee  TTYYLLKKOO  aakkttyy  zzggoonnuu,,
ppoo wwcczzeeÊÊnniieejjsszzyymm  kkoonnttaakkcciiee  tteelleeffoonniicczznnyymm
2222 778822 2277 8866

RREEFFEERRAATT  ZZAARRZZÑÑDDZZAANNIIAA  KKRRYYZZYYSSOOWWEEGGOO 779977  000044  990000

OÂRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W WIELISZEWIE
Tel. 22 782 25 22, 22 782 26 66, 
pracownicy socjalni – 797 004 908, 
Kierownik OÊrodka Pomocy Społecznej 797 004 897
Adres mailowy: pomoc@wieliszew.pl
JJee˝̋eellii  nniieezzbb´́ddnnee  jjeesstt  zzłłoo˝̋eenniiee  ddookkuummeennttóóww  cczzyy
oossoobbiissttaa  wwiizzyyttaa,,  pprroossiimmyy  oo kkoonnttaakktt  tteelleeffoonniicczznnyy..

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Tel. 22 782 29 91 do 98
Adres mailowy: cuw@wieliszew.pl,
dyrektor_cuw@wieliszew.pl
JJee˝̋eellii  nniieezzbb´́ddnnee  jjeesstt  zzłłoo˝̋eenniiee  ddookkuummeennttóóww  cczzyy
oossoobbiissttaa  wwiizzyyttaa,,  pprroossiimmyy  oo kkoonnttaakktt  tteelleeffoonniicczznnyy..

OÂRODEK KULTURY W WIELISZEWIE
Tel. 22 782 20 02, kom. 539 304 536
Adres mailowy: kultura@wieliszew.pl

KOMISARIAT POLICJI W WIELISZEWIE
Tel. 22 782 30 77

Jak si´ z nami
skontaktowaç?
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••  MMEEDDIIAATTOORR  RROODDZZIINNNNYY  ––    TTEERREESSAA  RRAANNIISSZZEEWWSSKKAA,,  
tel. 503 026 381
66  kkwwiieettnniiaa,,  2200  kkwwiieettnniiaa,,  2277  kkwwiieettnniiaa w godz.
16.00–19.00  

• TTEERRAAPPEEUUTTAA  DDSS..  UUZZAALLEE˚̊NNIIEE¡¡  ––  BBAARRTTŁŁOOMMIIEEJJ  FFRRUUKKAACCZZ, 
tel. 888 722 843
ka˝dy czwartek w godz. 15.00–18.00

• PPSSYYCCHHOOLLOOGG  ––  IIWWOONNAA  MMAATTEEUUSSZZUUKK, tel. 509 806 002. 
1 kwietnia w godz. 15.30–18.30, 15 kwietnia w
godz. 12.00–15.00, 29 kwietnia w godz. 15.30–18.30

PPOOMMOOCC  PPSSYYCCHHOOLLOOGGAA

Na co mogà liczyç 
osoby obj´te 
kwarantannà?

CCOO  MMOO˚̊EESSZZ  ZZRROOBBIIåå??
Zadzwoƒ do OÂRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
– tel. 22 782 25 22, 22 782 26 66

W tym szczególnym okresie oÊrodki pomocy społecznej powinny skupiç si´ na pomocy
osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym – szczególnie potrzebujàcym
wsparcia w zwiàzku z kwarantannà. To one znajdujà si´ w najtrudniejszej sytuacji
i nierzadko nie sà w stanie radziç sobie same.

UWAGA! Ka˝da osoba, która ma informacj´ o tym, ˝e osoby poddane kwarantannie
potrzebujà pomocy, powinna jà tak˝e przekazaç do oÊrodka pomocy społecznej.

PPOOLLIICCJJAANNTT  PPOOMMOO˚̊EE!!

Funkcjonariusze policji, którzy w porozumieniu ze słu˝bami sanitarnymi sprawdzajà,
czy przebywasz w domu, szczególnà uwag´ b´dà zwracaç na osoby samotne,
starsze czy niepełnosprawne. Informacje o takich osobach przeka˝à do oÊrodka
pomocy społecznej.

WA˚NE! Pracownik socjalny oÊrodka pomocy społecznej skontaktuje si´ z Tobà
w miar´ mo˝liwoÊci telefonicznie. Chodzi o bezpieczeƒstwo nas wszystkich i mo˝liwe
ograniczenie ryzyka dalszego rozwoju epidemii.

CCIIEEPPŁŁYY  PPOOSSIIŁŁEEKK  WW DDOOMMUU

W sytuacji, kiedy osoba starsza, samotna czy niepełnosprawna, bàdê rodzina – nie jest
w stanie sama zapewniç sobie goràcego posiłku lub produktów ˝ywnoÊciowych,
takiej pomocy udzieli gmina.

Posiłki i produkty ˝ywnoÊciowe b´dà dostarczane przez osoby wyznaczone w danej
gminie, we współpracy z wolontariuszami organizacji pozarzàdowych. OÊrodek pomocy
społecznej współpracuje tak˝e z miejscowà jednostkà Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej,
Stra˝à Miejskà, Policjà, Wojskami Obrony Terytorialnej. Te słu˝by tak˝e mogà rozwoziç
posiłki i produkty ˝ywnoÊciowe dla Ciebie.

PPOOTTRRZZEEBBUUJJEESSZZ  PPOOMMOOCCYY  PPSSYYCCHHOOLLOOGGAA??

Zadzwoƒ do właÊciwego oÊrodka pomocy społecznej w swojej gminie bàdê
powiatowego centrum pomocy rodzinie w powiecie.

UWAGA! Osoby po leczeniu szpitalnym wymagajàcym choçby czasowego wsparcia
w postaci usług opiekuƒczych czy specjalistycznych usług opiekuƒczych powinny
mieç usługi przyznane w trybie pilnym.

• Mediator rodzinny –  Teresa Raniszewska, tel. 503 026 381
6 kwietnia, 20 kwietnia, 27 kwietnia w godz. 16.00–19.00  

• Terapeuta ds. Uzale˝nieƒ – Bartłomiej Frukacz, tel. 888 722 843
ka˝dy czwartek w godz. 15.00-18.00

• Psycholog – Iwona Mateuszuk, tel. 509 806 002. 
1 kwietnia w godz. 15.30–18.30, 15 kwietnia w godz. 12.00–15.00, 29 kwietnia w
godz. 15.30–18.30

Całodobowa infolinia wsparcia psychologicznego WOT 800 100 102

JJeeÊÊllii  ww  zzwwiiààzzkkuu  zz  rroozzpprrzzeessttrrzzeenniiaanniieemm  ssii´́  kkoorroonnaawwiirruussaa  jjeesstteeÊÊ  oobbjj´́ttyy
kkwwaarraannttaannnnàà,,  ppaammii´́ttaajj  ––  NNIIEE  JJEESSTTEEÂÂ  PPOOZZOOSSTTAAWWIIOONNYY  SSAAMM  SSOOBBIIEE..  
OOttrrzzyymmaasszz  wwssppaarrcciiee  zz  wwiieelluu  mmiieejjsscc..
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SKLEPY SPO˚YWCZE
• Sklep Spo˝ywczy ALAMA

w Skrzeszewie ul. KoÊcielna 76,
zmówienia tel. 22 782 31 51 
– odbiór osobisty

• Sklep w Komornicy. W sklepie mo˝na
kupiç Êwie˝e, starannie przygotowane
wyroby garma˝eryjne produkowane
na miejscu. W ka˝dy czwartek w´dzone
sà w´dliny przygotowywane według
staropolskiej receptury. Wypiekamy
przepyszne domowe ciasta na podstawie
sprawdzonych przepisów, a naturalny
chleb na zakwasie pieczemy codziennie
rano. 
Oprócz tego w sklepie mo˝na kupiç
artykuły spo˝ywcze, nabiał, alkohol,
artykuły przemysłowe i wiele innych.
Aktualnie mo˝na zamówiç produkty
z naszego sklepu, a jak b´dà gotowe,
poinformujemy o mo˝liwoÊci ich
szybkiego odebrania. Zamówienia
SMS 602375486 lub wiadomoÊç
na Messenger @KomornicaSklep
Zapraszamy od 6.00 do 20.00

• Sklep spo˝ywczy ABC w Kałuszynie
przy ul. Mickiewicza 10. Zapraszamy
na zakupy „na telefon” z odbiorem
osobistym w umówionym terminie.
Zamówienia mo˝na składaç telefonicznie
pod nr. telefonu 509 233 580.

• Sklep spo˝ywczy „U Halinki”
w Podd´biu, ul. Sosnowa 38.
Zamówienia tel. 22 782 32 56, odbiór
osobisty.

• Delikatesy Lewiatan w Wieliszewie,
zamówienia tel. 508 686 245, dowóz,
odbiór osobisty.

• Delikatesy Prospekt, Wieliszew,
ul. Ksià˝´ca 15 (os. Royal, przy urz´dzie
Gminy, obok „˚abki”). Czynne
poniedziałek–sobota w godz. 6–21,
tel. 539 902 075. W ofercie: produkty
ogólnospo˝ywcze, Êwie˝e owoce,
warzywa, ciasta domowe, torty
(prowadzimy zamówienia), w´dliny
wiejskie, mi´so (drób, wieprzowina,
ciel´cina), prowadzimy równie˝
zamówienia na produkty lokalne, tj.
miody regionalne, przetwory, produkty
BIO. Prowadzimy zamówienia
Êwiàteczne na ciasta i mi´so. 

• „Reni Market”, ul. NiepodległoÊci 1a,
Wieliszew, tel. 501 315 290. Âwie˝e
owoce i warzywa, pyszna tradycyjna
w´dlina, smaczny garma˝, domowe
ciasta, artykuły spo˝ywcze 
– to wszystko znajdziecie w naszym
sklepiku w Wieliszewie na tyłach stra˝y
po˝arnej. 

• Sklep spo˝ywczo-przemysłowy
w Olszewnicy Starej, zamówienia
tel. 503 780 902 – odbiór osobisty.

• Delikatesy IKA, Michałów-Reginów,
tel. 22 774 42 74. 
Oferujemy szeroki wybór produktów
spo˝ywczych.
Codzienne dostawy Êwie˝ych owoców
i warzyw oraz mi´s i w´dlin. Pieczywo
dowo˝one a˝ z 10 piekarni, a tak˝e
pyszne domowe ciasta. Eko ˝ywnoÊç
– liczne produkty oznaczone znakiem
„EuroliÊç”. 

• Delikatesy Ropuch, Podd´bie 3,
zamówienia tel. 600 991 919 
– dowóz do 10 km

• Sklep Spo˝ywczy Marek Maleszewski,
Góra ul. Poprzeczna 21, zamówienia 
tel. 608 529 142

GASTRONOMIA
• Pracownia Tortów Artystycznych

Słodki Âwiat Anna Sowa, ul.
Nowodworska 163, lokal na 1 pi´trze
(wjazd od Brygady PoÊcigowej) 05-124
Skrzeszew tel. 508115875
biuro@sowyslodkiswiat.pl
https://www.facebook.com/sowy.slodki.s
wiat/ W pracowni tworz´ torty
artystyczne w dowolnych kształtach,
z bogatà ró˝norodnà dekoracjà,
spersonalizowane ciasteczka i muffinki,
pyszne ciasta i desery, a to wszystko
po to, aby wszelkie okazje były
wyjàtkowe. Moje wypieki powstajà
w tradycyjny sposób. 
Bazuj´ tylko i wyłàcznie na naturalnych
składnikach. 
Własnej produkcji musy owocowe
i fru˝eliny ze 100% owoców. Wysokiej
jakoÊci produkty, własne receptury
i ogromne zaanga˝owanie w prac´
sprawiajà, ˝e smak moich wypieków jest
niepowtarzalny, a estetyka wykonania
równie wa˝na, bo przecie˝ najpierw
jemy oczami. 

• WAVI pizza & sushi,
ul. Modliƒska 150A, 661 707 717.
Realizujemy dostawy, równie˝ mo˝na
zamawiaç jedzenie na wynos z odbiorem
własnym.

• La Tratorria Marcello i Gulia,
Olszewnica Stara, ul. Warszawska 91,
tel. 501 666 264

• Restauracja Magdalenka, Skrzeszew,
ul. Nasielska 17, tel. 22 331 91 90

• Pizzeria Topolino, Wieliszew,
ul. Modliƒska 135, zamówienia
tel. 515 800 515 – odbiór osobisty.

• Kuchnia Smaków u Okrasy, Wieliszew,
ul. 600-lecia 34, tel. 692 912 732

• KEBABOWNIA pracuje od poniedziału
do soboty w godz. 11–20. Zamówienia
składamy pod numerem
telefonu 669 006 433 i odbieramy dania
na wynos, w wyznaczonym miejscu.
Sala konsumpcyjna została zamkni´ta.
Zapraszamy.

• Afera Pizzera, Skrzeszew, ul. LeÊna 
Przyjmujemy płatnoÊç tylko kartà. Nasi
kurierzy wyposa˝eni sà w jednorazowe
r´kawiczki, maski oraz płyny
do dezynfekcji ràk i terminali. JesteÊmy
w trakcie zmiany naszej strony
www.aferapizzera.pl, abyÊcie ju˝
niedługo mogli zakupiç naszà pizz´ on-
line i opłaciç jà przelewem, w ten
sposób dostawa b´dzie absolutnie
bezdotykowa. B´dziemy czynni 5 dni
w tygodniu, od Êrody do niedzieli.
Pami´tajcie naszà pizz´ pieczemy
w prawie 400 st.C a z łopaty trafia
prosto do kartonu.

UBEZPIECZENIA/FINANSE
• UBEZPIECZENIA POLISA, SKRZESZEW

ul. Nowodworska 171 (stacja paliw
Orlen), tel. 518 801 802, 504 701 600.
W trosce o wasze zdrowie
i bezpieczeƒstwo w zwiàzku z panujàcà
epidemià informujemy, ˝e wszystkie
sprawy dotyczàce ubezpieczeƒ mogà
Paƒstwo z nami załatwiç równie˝ przez
telefon bàdê maila, a polis´ dostarczymy
pocztà lub kurierem.

• IPolisa Iwona Gajownik,
ul. Sikorskiego 11, 05-120 Legionowo,
tel. 609 621 490, iwona-gajownik@02.pl

• Agata Radzikowska, Ekspert
Finansowy, tel. 783 934 045,
agata.radzikowska@opendirect.pl

GOSPODARSTWA ROLNE
• Serdecznie zapraszamy po warzywa,

owoce oraz jaja kurze w miejscowoÊci
Podd´bie, ul. ˚arłocznego Szczupaka 9A.

• Tadeusz Smoliƒski, tel. 508 341 872
– własne ogórki i tulipany.

• Gospodarstwo ogrodnicze
specjalizujàce si´ w produkcji sałaty,
znajdujàce si´ w Olszewnicy Starej
na ul. Długiej 2, oferuje sałaty ró˝nych
rodzajów. Do wyboru mamy: sałat´
masłowà, sałat´ rzymskà, sałat´ typy
frize, sałat´ karbowanà i inne odmiany.
Prosimy o kontakt
telefoniczny 508 819 322.

• Zapraszamy do kupna kwiatów
u producenta. Oferujemy bratki
drobnokwiatowe, wielkokwiatowe oraz
stokrotki. Ewa Pieƒkos, Modliƒska 173, 
Wieliszew, tel. 510 314 120.

USŁUGI 
• Li-Bruk, sprzeda˝ i układanie kostki,

brukarstwo, usługi koparko-ładowarki,
email: libruk@onet.pl, tel. 510 183 528

• Monta˝ anten satelitarnych,
ustawianie sygnału
Wieliszew okolice tel. 731 040 99.

• Przychodnia dla Zwierzàt Kado
Mirosław – specjalista chorób psów
i kotów, Łajski ul. Nowodworska 93A
tel. 602 237 021, dni powszednie
8.00–20.00, sobota 8.00–14.00,
niedziela i Êwi´ta – wizyty umawiane
RTG, USG, interna, chirurgia, badania
laboratoryjne i inne.

• Drukarnia wDruk.pl 
Druk naklejek, banerów, reklam na
samochód i witryny sklepowe, ulotek,
wizytówek. W okresie epidemii
produkcja przyłbic do ochrony twarzy.
Kałuszyn ul. Słowackiego 37a,
tel. 572 44 50 50, biuro@wdruk.pl, 
https://wDruk.pl

• FREZ STUDIO ul. Polna 15a,
05-119 Łajski, tel. 518 445 494,
biuro@frezstudio.pl, frezstudio.pl
Osłony z pleksi do sklepów, biur, aptek,
urz´dów, 

• Pracownia krawiecka Atelier AJ.
Usługi krawieckie, szycie maseczek,
tel. 692 384 516

• Radiokomunikacja Mazowsze 
ul. Partyzantów 5n, 05-135 Skrzeszew
Usługi: Monitoring wizyjny CCTV,
Instalacje alarmowe, Monta˝ anten
telewizyjnych DVBT i SAT, Monta˝ anten
Internet LTE, Usługi informatyczne
tel. 500 306 212.

KKoolleejjnnee  zzmmiiaannyy  ii oobboossttrrzzeenniiaa  wwpprroowwaaddzzaannee  pprrzzeezz  RRzzààdd  RRPP  ccoorraazz  bbaarrddzziieejj  zzmmuusszzaajjàà  nnaass  ddoo ppoozzoossttaanniiaa
ww ddoommaacchh  ii ddoo zzmmiiaannyy  ppoorrzzààddkkuu  ddnniiaa  oorraazz  nnaasszzyycchh  nnaawwyykkóóww..  WW oobbeeccnneejj  ssyyttuuaaccjjii  mmuussiimmyy  zzaa∏∏aattwwiiaaçç  sspprraawwyy,,  
nniiee  wwyycchhooddzzààcc  zz ddoommuu..  OOcczzyywwiiÊÊcciiee  nnaaddaall  mmoo˝̋eemmyy  zzaa∏∏aattwwiiaaçç  sspprraawwyy  nniieezzbb´́ddnnee  ddoo ccooddzziieennnneeggoo  ˝̋yycciiaa,,
cchhoocciiaa˝̋bbyy  ttaakkiiee  jjaakk  zzaakkuuppyy..  MMyy  pprrooppoonnuujjeemmyy  –– mmyyÊÊll  gglloobbaallnniiee,,  ddzziiaa∏∏aajj  llookkaallnniiee  –– cczzyyllii  ##zzoossttaannwwddoommuu
ii wwssppiieerraajj  pprrzzeeddssii´́bbiioorrccóóww  zz GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww..  

PPoonnii˝̋eejj  zznnaajjddzziieecciiee  PPaaƒƒssttwwoo  bbaazz´́  pprrzzeeddssii´́bbiioorrccóóww  zz  tteerreennuu  ggmmiinnyy,,  kkttóórrzzyy  wwyycchhooddzzàà  nnaapprrzzeecciiww  oocczzeekkiiwwaanniioomm  mmiieesszzkkaaƒƒccóóww..  

Wspieramy lokalnych przedsi´biorców
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WWIIEELLKKII  CCZZWWAARRTTEEKK
Obecny rok w KoÊciele przebiega pod has∏em „Euchary-
stia daje ˝ycie”. Eucharysti´ jako pokarm spo˝ywamy
w czasie liturgii mszalnej. I oto s∏yszymy w ostatnim cza-
sie, jak biskupi, a za nimi kap∏ani i wszyscy odpowiedzial-
ni, mówià: zostaƒcie w domu, nie przychodêcie do koÊcio-
∏a. KtoÊ móg∏by powiedzieç, ˝e sytuacja tragikomiczna.

Ale t´ uczt´ mo˝esz spo˝ywaç na sposób duchowy. Bo
tu nie liczy si´ iloÊç uczestników. Tu nikt nie liczy wielo-
Êci potraw. Na t´ uczt´ jest zaproszony ka˝dy, którego ce-
chuje szczeroÊç intencji i czyste, pozbawione nienawiÊci
serce.

Na stole, gdzie sprawuje si´ Eucharysti´, nie oglàda si´
wyszukanych potraw i napojów. Na tej uczcie najwa˝niej-
szy jest chleb i wino, które stajàc si´ Cia∏em i Krwià Go-
spodarza, dajà ˝ycie wieczne.

Nie wiedzàc, czy dane nam b´dzie uczestniczenie w li-
turgii w koÊciele, prze˝yjmy Wielki Czwartek w refleksji
nad niezwyk∏oÊcià uczty zastawionej przez Jezusa. Poko-
chajmy jà, bo dzi´ki temu mo˝emy byç goÊçmi u niezwy-
k∏ego Gospodarza, który z mi∏oÊci do nas obmywa nam no-
gi i us∏uguje, bo przyszed∏ nie po to, aby Jemu s∏u˝ono, ale
˝eby s∏u˝yç i daç swoje ˝ycie na okup za wielu, za nas.

WWIIEELLKKII  PPIIÑÑTTEEKK
Czego uczy nas tajemnica krzy˝a?
Uczy przede wszystkim zaufania Bogu. Nasz ratunek nie
jest w ucieczce od Êwiata, od problemów, cierpieƒ. Cho-
dzi o spojrzenie prawdzie w oczy, o skonfrontowanie si´
z rzeczywistoÊcià, ale nie o w∏asnych si∏ach, lecz pok∏ada-
jàc ufnoÊç w Bogu i Jego s∏owie. Tajemnica krzy˝a Chry-
stusa zmienia nasze spojrzenie na Êwiat. Uczy podj´cia
krzy˝a z ca∏kowitym zaufaniem Bogu.

JeÊli coÊ nas m´czy, dr´czy, nieustannie wraca, nic nie
da ucieczka.Trzeba stanàç naprzeciw trudnoÊciom, odda-
jàc to wszystko Bogu.

Tajemnica krzy˝a zmienia nasze spojrzenie na Boga. On
czyni rzeczy, do których nie by∏by zdolny nikt z ludzi. Ta-
ki jest Bóg, w którego wierzymy. Po prostu niesamowity.
Patrzmy z wdzi´cznoÊcià na krzy˝. Jest KtoÊ, dla kogo je-
steÊmy bardzo wa˝ni.

WWIIEELLKKAA  SSOOBBOOTTAA
˚yjemy w Êwiecie, który próbuje zanegowaç istnienie sza-
tana; w Êwiecie, który oÊmiesza grzech, czyniàc go prawie

czymÊ normalnym w ˝yciu cz∏owieka. A przecie˝ jeÊli czy-
tamy Ewangeli´, wiemy, ˝e szatan istnieje naprawd´
– Ewangelia mówi o nim a˝ 55 razy.

Trwa walka rozpaczy z nadziejà. W t´ szczególnà noc
trwania przy Chrystusie, w t´ noc „pe∏nà ∏aski” podzi´kuj-
my Bogu za chrzest, za t´ decyzj´ wejÊcia w Êwiat dobra,
mi∏oÊci, sprawiedliwoÊci... Podzi´kujmy za tych, którzy nas
do chrztu przynieÊli, za naszych rodziców i za rodziców
chrzestnych, za kap∏ana, który udzieli∏ nam tego sakramen-
tu – bo nikt nie dokona∏ dla nas tak wiele jak ci, którzy
w∏àczyli nas w Êrodowisko Bo˝e.

G∏oÊno i wyraênie jeszcze raz wyrzeknijmy si´ Êwiata,
który jest pod w∏adzà szatana i wybierzmy zdecydowanie
Êwiat Boga Ojca, Syna i Ducha Âwi´tego.

ZZMMAARRTTWWYYCCHHWWSSTTAANNIIEE
Jezus zmartwychwsta∏. To znaczy, ˝e ostateczne s∏owo na-
le˝y zawsze do Boga. Przera˝a nas z∏o i nieraz jesteÊmy bli-
scy zwàtpienia w sens ̋ ycia dobrem, prawdà i mi∏oÊcià. Ma-
my nieraz poczucie, ˝e z∏o tryumfuje, ˝e Bóg si´ nam za-
gubi∏, ˝e zniknà∏.

Poranek wielkanocny, pusty grób i ˝ywy Jezus rozmawia-
jàcy z kobietami mówià nam, ˝e to Bóg jest ostatecznym
Zwyci´zcà i do Niego nale˝y ostatnie S∏owo. A jeÊli tak,
to nasza wiara w Boga powinna byç wielkim zaufaniem.

Jezus zmartwychwsta∏ to znaczy, ˝e nas kocha i ˝e Mu
zale˝y na nas.

Niepotrzebna by∏aby ta m´ka, te tortury i ta Êmierç, nie-
potrzebna by∏aby ta droga od Wielkiego Czwartku do Po-
ranka Wielkanocnego, gdyby Jezus nas nie kocha∏.

Za wielkà cen´ zostaliÊmy zdobyci i wykupieni. Jezus
podjà∏ si´ tego wszystkiego, bo Jemu zale˝y na nas.

Dzisiaj cz´sto ludzie nas zawodzà.Tylu ̋ yje w poczuciu,
˝e nikomu na nich nie zale˝y. Szukamy mi∏oÊci tam, gdzie
jej nie ma, szukamy sensu ˝ycia w tym, co to ˝ycie nisz-
czy i zatruwa, szukamy dzisiaj cz´sto mi∏oÊci poza Bogiem.
A On ponad dwa tysiàce lat temu, pokonujàc Êmierç i wsta-
jàc z grobu i pokazujàc uczniom i kobietom rany po gwoê-
dziach, powiedzia∏: „Zobacz, jak ciebie kocham. Uwierz,
jak bardzo mi na tobie zale˝y. JesteÊ dla mnie wa˝ny. Je-
steÊ dla mnie jedyna. Nie ma sekundy, w której by mi na to-
bie nie zale˝a∏o”.

Takiej nadziei ̋ ycz´ ka˝demu mieszkaƒcowi Gminy Wie-
liszew.

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

w Skrzeszewie.

Walka rozpaczy
z nadziejà

Posłowie
Paschalne
OpowieÊç o powstaniu Ukrzy˝owanego
z martwych nie nale˝y do ziemskiej historii
Jezusa z Nazaretu. Jest to cel, do którego
zmierzamy i z którego perspektywy mo˝na
w pe∏ni zrozumieç osob´ i dzia∏alnoÊç Jezusa. 

Trzeba tylko pokazaç, jak rozpoczyna si´ nowa historia. Historia Je-
zusowej wspólnoty, historia KoÊcio∏a. Na poczàtku tej drogi stajà
Êwiadkowie wydarzeƒ zbawczych. Or´dzie paschalne jest zwiàzane
z pustym grobem Jezusa. Mocno zapisuje si´ Êwiadectwo Marii Mag-
daleny.To ona opowiada o ukazaniu si´ Jezusa po zmartwychwsta-
niu. Ona przynosi aposto∏om wieÊç o Zmartwychwstaniu. Dlatego
w Êwietle wiary paschalnej zosta∏y zapisane ewangelie. Wspólnota
wierzàcych by∏a przekonana o tym, ˝e ziemski i ukrzy˝owany Je-
zus jest tà sama osobà, co zmartwychwsta∏y i wyniesiony do chwa-
∏y Chrystus. I zawsze chcia∏a ona i chce prowadziç ludzi w wierze
ku Temu, który ˝yje i w nich dzia∏a.

Takie zadanie staje przed nami. Mamy nieÊç wiar´, która rodzi
si´ z ∏aski Bo˝ej, ze Êwiadectwa i osobistego spotkania z Chrystu-
sem.

W naszym czasie stajà Êwiadkowie tej wiary. Âw. Jan Pawe∏ II,
którego 100-lecie narodzin b´dziemy prze˝ywali 18 maja.Wielki Po-
lak i papie˝, w którym Pan Zmartwychwsta∏y z∏o˝y∏ trosk´ o wspól-
not´ KoÊcio∏a Powszechnego.W czerwcu ukazana zostanie nam po-
staç ks. Stefana Kardyna∏a Wyszyƒskiego. Jego beatyfikacja
w Warszawie na Placu Pi∏sudskiego przypomni nam Prymasa Tysiàc-
lecia.

Tajemnica Paschalna jest zaproszeniem dla ka˝dego z nas, by-
Êmy zmartwychwstali do nowego ˝ycia w prawdzie i mi∏oÊci. To za-
danie jest szczególne w czasach ró˝norakich zagro˝eƒ dla ludzko-
Êci. Potrzebna jest ÊwiadomoÊç ciàg∏ego doskonalenia si´ w mi∏o-
Êci, wierze i nadziei. Cz∏owiek odnowiony duchowo i moralnie jest
w stanie podjàç wyzwania obecnego czasu. Potrzeba m´stwa i od-
wagi w dawaniu Êwiadectwa. Potrzebny jest duch jednoÊci i odpo-
wiedzialnoÊci za wspólne dobro, jakim sà KoÊció∏ i Ojczyzna.

Czas Êwiàtecznych spotkaƒ to sposobnoÊç do odkrywania praw-
dy o naszym ˝yciu. To czasu pog∏´biania w sobie ÊwiadomoÊci, kim
jestem w kontekÊcie zmartwychwstania. Jak ta tajemnica przeni-
ka moje ˝ycie osobiste i wspólnotowe.

Niech radosne Alleluja wyÊpiewane w noc paschalnà nape∏ni nas
duchem dzi´kczynienia i uwielbienia dla dzie∏a zbawienia objawio-
nego w Jezusie Chrystusie zmartwychwsta∏ym.Ta prawda jest pod-
stawà ˝ycia chrzeÊcijaƒskiego.

Wszystkim Parafianom i mieszkaƒcom Gminy Wieliszew ̋ ycz´ mo-
cy i mi∏oÊci, która przezwyci´˝a wszystkie podzia∏y. Niech moc Du-
cha Êwi´tego uczyni z nas jednà wspólnot´ ludzi pe∏nych nadziei
i ufnoÊci w ∏asce zmartwychwstania.

nn Ks. Grzegorz Kucharski, proboszcz parafii
pw. Przemienienia Paƒskiego w Wieliszewie



6 #WIELISZEWPOMAGA /  INWESTYCJE gazetawwiieelliisszzeewwsskkaa nn 31 marca 2020

áááááá RRóówwnnaanniiaa  nniieeuuttwwaarrddzzoonnyycchh  ddrróógg

áááááá RRoozzbbuuddoowwaa  SSUUWW  ww  WWiieelliisszzeewwiiee

Parkingi „Parkuj i Jedê” to popularny system komunikacji
mieszanej (transport indywidualny + komunikacja miejska)
istniejàcy w krajach Europy Zachodniej i USA ju˝ od kil-
kudziesi´ciu lat. Parkingi „P&R” powstajà z myÊlà o tych
kierowcach, którzy doje˝d˝ajà w∏asnymi Êrodkami komuni-
kacji do centrum Warszawy z miejscowoÊci oÊciennych. Mie-
szaƒcy Micha∏owa Reginowa codziennie obserwujà post´py
dynamicznych prac budowlanych wokó∏ stacji PKP. Brak w∏a-
Êciwych miejsc do parkowania doskwiera nie tylko tym, któ-
rzy chcà zostawiç swoje samochody i przesiàÊç si´ do komu-
nikacji miejskiej, ale równie˝ mieszkaƒcom najbli˝szych oko-
lic obu stacji, które sà niewàtpliwie jednymi z najbardziej
obleganych punktów przesiadkowych naszej Gminy.

Cieszy fakt, ˝e ju˝ niebawem mieszkaƒcy b´dà mogli bez-
piecznie i wygodnie zostawiç swoje auta, rowery czy moto-
cykle na pierwszym spoÊród dwóch planowanych do budo-
wy parkingów. Licz´ równie˝, ˝e zmobilizuje to nieprzeko-
nanych do skorzystania z w´z∏a komunikacyjnego
i kontynuacj´ podró˝y Êrodkami komunikacji miejskiej, co
jest nie tylko ekonomiczne, ekologiczne, ale równie˝ – co
wiem z codziennych doÊwiadczeƒ – niebywale wygodne.

nn  Renata Gostkowska-Maczuga, Radna Gminy Wieliszew

Rozpocz´∏y si´ równie˝ równania nieutwardzonych dróg. Pra-
ce przebiegajà zgodnie z harmonogramem. Zg∏oszenia dróg,
które nale˝y wyrównaç, prosimy zg∏aszaç na adres komu-
nal@wieliszew.pl nn

Prace zwiàzane z rozbudowà Stacji Uzdatniania Wody prze-
biegajà zgodnie z harmonogramem. W ramach prac powsta-
nie zbiornik wody czystej wraz z instalacjami wewn´trznymi
i zewn´trznymi, zostanie zainstalowany rezerwowy agregat prà-
dotwórczy, nastàpi wymiana z∏ó˝ filtracyjnych w 8 zbiornikach
oraz wyremontowana zostanie komora wodomierzy wraz
z orurowaniem i oprzyrzàdowaniem technologicznym. nn

W dniu 31 marca br. razem z Kierownikiem Referatu Za-
rzàdzania Kryzysowego osobiÊcie zawieêliÊmy do Szpita-
la Bielaƒskiego w Warszawie niezb´dne produkty i mate-
ria∏y.Wspomogà one prac´ lekarzy oraz personelu medycz-
nego w tym trudnym czasie.

PrzekazaliÊmy m.in.: 20 szt. du˝ych koców, medyczne
Êrodki dezynfekcyjne 98% w pojemnikach 500 ml, arty-

ku∏y socjalne, czepki dla persolnelu, 500 szt. maseczek,
Êrodki czystoÊci.

W ten sposób Gmina Wieliszew wspiera walk´ z epide-
mià, jednoczeÊnie apelujàc

##zzoossttaannwwddoommuu,, ##nniieekkllaammmmeeddyykkaa,,
##wwiieelliisszzeewwppoommaaggaa..

nn

W zwiàzku ze stanem epidemicznym, ze wzgl´du na do-
bro i bezpieczeƒstwo beneficjentów, magazyny Caritas Die-
cezji Warszawsko-Praskiej sà zamkni´te. Majàc na wzgl´-
dzie, i˝ sytuacja osób zakwalifikowanych do programu mo-

˝e byç trudna, OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej w Wieliszewie
w porozumieniu z koordynatorem programu z ramienia Ca-
ritas oraz przy wspó∏pracy z WOT dostarcza paczki ˝yw-
noÊciowe do domów. nn

GGmmiinnaa  wwssppaarrłłaa  SSzzppiittaall  BBiieellaaƒƒsskkii

„PROSTY GEST MA ZNACZENIE 
– DBAJMY O SIEBIE NAWZAJEM!”

Pomoc ˝ywnoÊciowa

áááááá PPaarrkkuujj  ii  JJeeddêê  MMiicchhaałłóóww--RReeggiinnóóww

LeÊny Jar



gazetawwiieelliisszzeewwsskkaa nn 31 marca 2020 AKTUALNOÂCI  INWESTYCYJNE 7

áááááá TTeerrmmoommooddeerrnniizzaaccjjaa  ww  KKoommoorrnniiccyy

áááááá SSzzkkoołłaa  ww  JJaannóówwkkuu  PPiieerrwwsszzyymm

GMINNE INWESTYCJE
JJaakk  iinnffoorrmmoowwaalliiÊÊmmyy  ww lluuttoowwyymm  nnuummeerrzzee  GGaazzeettyy  WWiieelliisszzeewwsskkiieejj,,  wwóójjtt  GGmmiinnyy
WWiieelliisszzeeww  ppooddppiissaa∏∏  zz wwyykkoonnaawwccaammii  uummoowwyy  nnaa bbuuddooww´́,,  mm..iinn..  ssaallii  ggiimmnnaassttyycczznneejj
pprrzzyy sszzkkoollee  ww ¸̧aajjsskkaacchh  cczzyy  bbuuddooww´́  ppaarrkkiinngguu  ww ssyysstteemmiiee  „„PPaarrkkuujj  ii JJeeddêê””
ww MMiicchhaa∏∏oowwiiee--RReeggiinnoowwiiee..  WW ttyycchh  mmiieejjssccaacchh  pprraaccee  jjuu˝̋  ssii´́  rroozzppoocczz´́∏∏yy..  
JJeeddnnaakk  ttoo  nniiee  jjeeddyynnee  iinnwweessttyyccjjee  rreeaalliizzoowwaannee  nnaa tteerreenniiee  nnaasszzeejj  ggmmiinnyy..  

áááááá PPaarrkk  ÂÂwwii´́ttoojjaaƒƒsskkii

Mury nowej placówki oÊwiatowej w Janówku Pierwszym
pnà si´ do góry. Tempo prac jest imponujàce, a budynek
ma zostaç oddany do u˝ytku ju˝ w po∏owie 2021 roku! 

nn

áááááá SSaallaa  ssppoorrttoowwaa  ww  ŁŁaajjsskkaacchh

Prace w Komornicy post´pujà
bardzo szybko. Obejmujà nie
tylko budynek szko∏y, ale i inter-
naty oraz miejsce na pralni´.
W ramach inwestycji wykonane
zostanà: ocieplenie Êcian wraz
z kolorystykà elewacji oraz ob-
róbek blacharskich, wymiana
oÊwietlenia na energooszcz´d-
ne, przebudowa instalacji c.o.,
opaska odwadniajàca wokó∏
budynku, monta˝ nawiewników
higrosterowanych oraz przebu-
dowa instalacji odgromowej.
Dodatkowo w budynku g∏ów-
nym zostanie wymieniona sto-
larka okienna i wyremontowa-
ne zostanà schody zewn´trzne.

nn

W budowanym Parku Âwi´tojaƒskim widaç kolejne zmia-
ny. Powstajà nowe miejsca do çwiczeƒ oraz zabaw dla naj-
m∏odszych. Na mierzàcej 6 hektarów przestrzeni publicz-

nej powstanie miejsce przeznaczone do ró˝norakiej rekre-
acji mieszkaƒców.

nn

Równie˝ w przypadku budowy sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w ̧ ajskach prace przebiegajà zgodnie
z harmonogramem. Dzi´ki tej inwestycji szko∏a zyska: sal´
gimnastycznà wraz z zapleczem (m.in. magazyn sprz´tu,
szatnie, zaplecze sanitarne), pomieszczenie logopedy,
szatni´ ogólnà na potrzeby szko∏y. nn

PPaannuu KKrrzzyysszzttooffoowwii  RRoosszzaakkoowwii
Dyrektorowi Zespo∏u Szkó∏  w Wiel iszewie

wyrazy wspó∏czucia
z powodu Êmierci

MAMY

s k ∏ a d a j à

Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki

Przewodniczàcy Rady Gminy Marcin Fabisiak 

oraz Dyrektor CUW Jacek Banaszek  

PPaannuu  JJóózzeeffoowwii  ZZdduunnkkoowwii
wyrazy wspó∏czucia

z  powodu Êmierci  

TTAATTYY
s k ∏ a d a j à

Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki
Przewodniczàcy Rady Gminy Marcin Fabisiak, 

Radni Gminy Wieliszew
Pracownicy Urz´du Gminy i jednostek podleg∏ych

Z  g ∏ ´ b o k i m  ˝ a l e m  ˝ e g n a m y

Â.P.

IRENEUSZA K¸OSA
¸àczymy si´ w smutku 

z Rodzinà i Przyjació∏mi Zmar∏ego

Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki
Przewodniczàcy Rady Gminy Marcin Fabisiak, 

Radni Gminy Wieliszew
Pracownicy Urz´du Gminy 

Z  g ∏ ´ b o k i m  ˝ a l e m  ˝ e g n a m y

Â.P.

CEZAREGO
S¸ONIEWSKIEGO

¸àczymy si´ w smutku 
z Rodzinà i Przyjació∏mi Zmar∏ego

Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki
Przewodniczàcy Rady Gminy Marcin Fabisiak, 

Radni Gminy Wieliszew
Pracownicy Urz´du Gminy 

kondolencje
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Rekordowa frekwencja
na konsultacjach
społecznych!
WW cczzwwaarrtteekk,, 2277  lluutteeggoo,,  ww hhaallii  ssppoorrttoowweejj
ww WWiieelliisszzeewwiiee  ooddbbyy∏∏yy  ssii´́  kkoonnssuullttaaccjjee
ssppoo∏∏eecczznnee  ww sspprraawwiiee  SSttrraatteeggiicczznneeggoo
SSttuuddiiuumm  LLookkaalliizzaaccyyjjnneeggoo  IInnwweessttyyccjjii
CCeennttrraallnneeggoo  PPoorrttuu  KKoommuunniikkaaccyyjjnneeggoo..

Jak wa˝ny jest to temat dla lokalnej spo∏ecznoÊci, poka-
za∏a frekwencja. Na spotkanie przysz∏o ok. tysiaca osób.

Spotkanie rozpoczà∏ Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏
Kownacki, który w swoim wystàpieniu podkreÊli∏, ˝e kon-
sultacje prowadzone sà wy∏àcznie w celu przeciwstawie-
nia si´ projektowi przeprowadzenia kolei szybkiej pr´d-
koÊci przez teren Gminy Wieliszew. Zwróci∏ uwag´, i˝ ka˝-
dy z trzech zaproponowanych wariantów dzieli Gmin´
torowiskiem, co z kolei rodzi wiele dotykajàcych jà skut-
ków zarówno w sferze spo∏ecznej, jak i przyrodniczej oraz
planistycznej.

W swoim wystàpieniu Wójt przedstawi∏ zebranym
mieszkaƒcom prezentacj´ dotyczàcà konsultowanej pro-
pozycji inwestycji, w której omówi∏ m.in. proponowane
przez Gmin´ alternatywne trasy dla przebiegu kolei szyb-
kobie˝nej.

Nast´pnie g∏os zabra∏ Przewodniczàcy Rady Gminy Wie-
liszew Marcin Fabisiak oraz zaproszeni goÊcie: Pose∏ na
Sejm RP Jan Grabiec, Radna Sejmiku Województwa Ma-
zowieckiego Anna Brzeziƒska, Radni Powiatu Legionow-
skiego: Izabela Kownacka, Przemys∏aw Cichocki i Miro-
s∏aw Kado oraz przedstawicielka utworzonego przez miesz-
kaƒców Gminy Stowarzyszenia Nasza Gmina Wieliszew
Angelika Pasek-Gilarska. WyjaÊni∏a ona, i˝ stowarzysze-
nie b´dzie wspiera∏o Gmin´ w sprawie sprzeciwu wobec
projektu inwestycji CPK na jej terenie zw∏aszcza w sytu-
acjach, w których nie b´dzie mog∏a wyst´powaç Gmina.

Wszystkie te osoby jednog∏oÊnie popar∏y stanowisko
Wójta oraz Rady Gminy Wieliszew i wypowiedzia∏y si´
przeciwko pomys∏owi dzielenia Gminy Wieliszew torami.

Nast´pnie by∏ czas na pytania publicznoÊci, których rów-
nie˝ by∏o wiele – jedne odnosi∏y si´ do sytuacji mieszkaƒ-
ców i problemów formalnych, jakie wià˝à si´ z tà inwe-
stycjà, inne wyra˝a∏y opinie nt. projektowanej inwesty-
cji.

Pe∏en zapis z konsultacji mogà Paƒstwo obejrzeç
na kanale Gminy Wieliszew na YouTube.

W trakcie wieczoru mieszkaƒcy mogli wype∏niç ankie-
t´ konsultacyjnà CPK, jak równie˝ zbierane by∏y podpi-
sy pod petycjà Gminy Wieliszew oraz jej mieszkaƒców. Do-
kument na spotkaniu podpisa∏o w sumie ponad 970 osób.

Dwa tysi´ce mieszkaƒców Gminy Wieliszew utworzy∏o
8 marca ˝ywy ∏aƒcuch, który by∏ wyrazem sprzeciwu wo-
bec podzia∏u gminy torami. Do akcji przy∏àczyli si´ rów-
nie˝ mieszkaƒcy Niepor´tu i Nasielska. W jednoÊci si∏a,
dlatego jesteÊmy przekonani, ˝e warto wspólnie manife-
stowaç i broniç tego, co dla nas najcenniejsze.

W dniu 10 marca w siedzibie CPK zosta∏y z∏o˝one: pe-
tycja, którà finalnie podpisa∏o 3156 osób, 2062 wype∏nio-
nych ankiet papierowych oraz stanowisko Rady Gminy
Wieliszew.

nn

RReekkrruuttaaccjjaa
ddoo pprrzzeeddsszzkkoollii
ii zzaappiissyy  ddoo kkllaass
ppiieerrwwsszzyycchh

DZIAŁANIA RODZICA:

1. Zało˝enie konta w elektronicznym systemie
rekrutacji zgodnie z „Instrukcjà dla Rodziców”
(górny pasek menu).

2. Dodanie w systemie dziecka, które weêmie udział
w rekrutacji i dokładne wypełnienie całego
formularza.

3. Tworzenie wniosków jest mo˝liwe
od 26 marca od godz. 8.00 
i trwa do godz. 15.00 w dniu 10 kwietnia br.

4. Przy wypełnianiu wniosków prosimy o uwa˝nà
prac´ z „Instrukcjà dla rodziców”

• Nale˝y pami´taç o poprawnie uzupełnionych
danych w profilu dziecka.

• Wybieramy rekrutacj´ podstawowà.

• Uzupełniamy wybór preferowanych placówek
w kolejnoÊci od najbardziej do najmniej
preferowanych (w przypadku przedszkoli
– max. 3 placówki).

• Zaznaczamy spełnianie kryteriów okreÊlonych
w ustawie Prawo oÊwiatowe oraz kryteriów
okreÊlonych na mocy prawa lokalnego.

• Po uzupełnieniu wszystkich pól składamy
wniosek rekrutacyjny. 
Wniosku nie podpisujemy profilem zaufanym!

Na rok szkolny 2020/2021 rekrutacja nowych
przedszkolaków oraz zapisy do klas I szkół
podstawowych odbywajà si´ za pomocà formularza
elektronicznego:
https://wieliszew.rekrutacje.edu.pl

DO CZASU TRWANIA STANU EPIDEMII
W POLSCE I OBOSTRZENIAMI

ZWIÑZANYMI Z WYCHODZENIEM
Z DOMU NIE SK¸ADAMY ANI

W PRZEDSZKOLU, 
ANI W CUW-ie WERSJI PAPIEROWEJ

WNIOSKU!!!
O dalszych działaniach zwiàzanych z rekrutacjà

b´dziemy informowaç Paƒstwa na bie˝àco.

Osoby, które nie majà mo˝liwoÊci zło˝enia wniosku
w systemie elektronicznym, prosimy o kontakt z:
• Jackiem Banaszkiem, tel.: 22 782 29 93, 

e-mail: dyrektor_cuw@wieliszew.pl 
• Łukaszem Krupiƒskim, tel.: 22 782 29 91, 

e-mail: lkrupinski@wieliszew.pl
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ANGELIKA PASEK
Stowarzyszenie Nasza Gmina
Stowarzyszenie Nasza Gmina Wieliszew powstało jako odpo-
wiedê mieszkaƒców na konsultacje społeczne Strategicznego
Studium Inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Stowarzysze-
nie od razu zaanga˝owało si´ w organizowane przez Gmin´ Wieliszew spo-
tkanie konsultacyjne z mieszkaƒcami, którego celem było przedstawienie im
proponowanych tras przebiegu kolei szybkobie˝nej oraz wypracowanego sta-
nowiska władz Gminy w tej sprawie.
Spotkanie odbyło si´ w dniu 27 lutego w hali sportowej w Wieliszewie i zgro-
madziło ok. 1000 osób. Podczas wydarzenia zbierane były podpisy pod pety-
cjà mieszkaƒców, dotyczàcà sprzeciwu wobec projektu budowy kolei szybkiej
pr´dkoÊci na naszym terenie. Udało si´ ich zebraç ponad 900. Dodatkowo
uczestnicy mogli wypełniç specjalne ankiety CPK, w których równie˝ była mo˝-
liwoÊç przekazania opinii i ewentualnych propozycji.
Du˝e zainteresowanie społeczne tematykà spowodowało, i˝ powstał pomysł
organizacji „˚ywego Łaƒcucha”. Jego celem było pokazanie wspólnoty miesz-
kaƒców oraz ich braku zgody na zaproponowane rozwiàzania. W dniu 8 mar-
ca, ponad podziałami politycznymi, ponad 2000 osób ustawiło si´ na po-
nad szeÊciokilometrowym odcinku od KoÊcioła w Wieliszewie w kierunku rond
na tzw. Poniatowie a˝ do szkoły w Skrzeszewie. 
Dzi´ki zaanga˝owaniu społecznemu mieszkaƒców i wsparciu Gminy Wieli-
szew udało si´ zebraç 3156 podpisów pod petycjà oraz 2062 ankiety kon-
sultacyjne. Wszystko to w dniu 10 marca zostało zło˝one w siedzibie CPK.

ooppiinniiaa

Drodzy Mieszkaƒcy i Przyjaciele Gminy Wieliszew!
Serdecznie Paƒstwu dzi´kuj´ za obecnoÊç i imponujàcà
frekwencj´ oraz opinie wygłoszone w trakcie konsultacji
społecznych w sprawie Strategicznego Studium
Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu
Komunikacyjnego, które odbyły si´ 27 lutego br. Dzi´kuj´
równie˝ za udział w „˝ywym łaƒcuchu”, jaki połàczył nas
w niedziel´ 8 marca. Wspólnie pokazaliÊmy, ˝e Gmina
Wieliszew – nasza mała Ojczyzna – nie jest nam oboj´tna.
Mog´ Êmiało powiedzieç, ˝e zdaliÊmy egzamin jako
społeczeƒstwo. Dzi´ki wspólnym działaniom i Paƒstwa
zaanga˝owaniu nasz sprzeciw wobec propozycji przebiegu
trasy pociàgów szybkobie˝nych – Pendolino – przez Gmin´
Wieliszew, został usłyszany w mediach.
10 marca br. w siedzibie Centralnego Portu
Komunikacyjnego zło˝yłem petycj´ podpisanà przez 3156
osób, stanowisko przyj´te przez Rad´ Gminy Wieliszew oraz
ponad 2 tysiàce ankiet, które Paƒstwo wypełnili. Nale˝y
pami´taç, ˝e b´dziemy wracali do tej sprawy jeszcze
niejednokrotnie, jednak nasze wspólne stanowisko jest
jedno – NIE dla kolei, która dzieli! 

Paweł Kownacki, Wójt Gminy Wieliszew

WA˚NE
KOMUNIKATY
KULTURALNE
ZZaawwiieesszzeenniiee  ddzziiaałłaallnnooÊÊccii  kkuullttuurraallnneejj  
OOÊÊrrooddkkaa  KKuullttuurryy  ww WWiieelliisszzeewwiiee

Zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 mar-
ca 2020 r. w sprawie og∏oszenia na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r.
OÊrodek Kultury w Wieliszewie pozostaje nieczynny do od-
wo∏ania. Zamkni´te dla u˝ytkowników sà nasze placówki
– Gminne Centrum Kultury w ¸ajskach oraz biblioteki pu-
bliczne w Janówku, Micha∏owie-Reginowie, Skrzeszewie
i Wieliszewie. Wydarzenia kulturalne, rozrywkowe i sporto-
we organizowane bàdê wspó∏organizowane przez OÊrodek
Kultury w Wieliszewie zostajà odwo∏ane. O ewentualnych
nowych ich terminach b´dziemy Paƒstwa informowaç
w miar´ rozwoju sytuacji zwiàzanej z zapobieganiem, prze-
ciwdzia∏aniem i zwalczaniem COVID-19. JednoczeÊnie infor-
mujemy, ˝e wcià˝ pracuje biuro OÊrodka Kultury w Wieli-
szewie, z którym kontakt jest mo˝liwy telefonicznie bàdê dro-
gà mailowà w godzinach 9–15 od poniedzia∏ku do piàtku.
B´dziemy staraç si´ prowadziç cz´Êç aktywnoÊci kultural-
nych z wykorzystaniem Internetu, w tym serwisów spo∏ecz-
noÊciowych – zapraszamy do Êledzenia naszej strony
www.ok.wieliszew.pl oraz profilu w serwisie spo∏ecznoÊcio-
wym Facebook.

OOddwwoołłaannee  ssppeekkttaakkllee  ii kkoonncceerrttyy  
–– jjaakk  ddookkoonnaaçç  zzwwrroottuu  bbiilleettóóww??

Zarówno spektakl „Supermenka” z Jowità Budniak
(22.03.2020 r.), jak i koncert Ireny Santor „Diamentowy ju-
bileusz” (23.04.202 r.) majàce odbyç si´ w Sali Klenczona
w Wieliszewie zosta∏y odwo∏ane.
By otrzymaç zwrot Êrodków finansowych za kupione bilety,
prosimy o kontakt z:
• serwisem internetowym www.biletyna.pl (dla osób, które

dokona∏y zakupu biletów on-line przez Internet), pod nr
telefonów 22 666 98 08, 669 895 798 lub drogà mailowà:
rezerwacje@biletyna.pl 

• OÊrodkiem Kultury w Wieliszewie (dla osób, które doko-
na∏y zakupu w kasie GCK w ¸ajskach), drogà mailowà: kul-
tura@wieliszew.pl lub pocztà tradycyjnà (OÊrodek Kultu-
ry w Wieliszewie – Gminne Centrum Kultury, ¸ajski,
ul. Moniuszki 2, 05-119 Legionowo). W mailu/liÊcie prosi-
my o podanie imienia i nazwiska, liczby zakupionych bi-
letów oraz numeru transakcji widocznego na biletach
(TNA/…) oraz podanie numeru konta, na który zostanie
dokonany zwrot Êrodków za kupione bilety. W obu przy-
padkach prosimy o wczeÊniejszy kontakt telefoniczny
pod numerami telefonów: 22 782 20 02, 539 304 536.
Nowa data koncertu Ireny

Santor to piàtek 23 paêdzierni-
ka 2020 r. Sprzeda˝ biletów
na wydarzenie zaplanowana
jest na poczàtek wrzeÊnia!

OOppłłaattyy  zzaa zzaajj´́cciiaa
W zwiàzku z wprowadzeniem Zarzàdzenia Nr 4.2020 Dyrek-
tora OÊrodka Kultury w Wieliszewie w sprawie zawieszenia
dzia∏alnoÊci kulturalnej OÊrodka Kultury w Wieliszewie pro-
simy do czasu wyjaÊnienia zaistnia∏ej sytuacji o wstrzyma-
nie si´ z p∏atnoÊciami za zaj´cia prowadzone przez OÊrodek
Kultury w Wieliszewie w marcu oraz miesiàcach kolejnych.
Informacje o uregulowaniu p∏atnoÊci za ten okres przeka-
˝emy w kolejnych komunikatach. Osoby, które dokona∏y
op∏at za zaj´cia do koƒca roku szkolnego, prosimy o kontakt
tel. pod nr 22 782 20 02, 539 304 536. JednoczeÊnie przy-
pominamy o koniecznoÊci uiszczenia nale˝noÊci za zaj´cia
realizowane do koƒca lutego 2020 r nn OKW
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Kulturalni w domu
IInntteerrnneett  zzaalleewwaa  nnaass  pprrooppoozzyyccjjaammii
wwyyppee∏∏nniiaanniiaa  wwoollnneeggoo  cczzaassuu  sspp´́ddzzaanneeggoo
–– ssii∏∏àà  rrzzeecczzyy  –– ww nnaasszzyycchh  ddoommaacchh..  TTyymm
wwsszzyyssttkkiimm,,  kkttóórrzzyy  nniiee  sspprraawwddzziillii  jjeesszzcczzee
ttyycchh  mmoo˝̋lliiwwooÊÊccii,,  ppooddssuuwwaammyy  zzbbiióórr
aaddrreessóóww  ii ppoommyyss∏∏óóww..  
Przypominamy, ˝e kultura i rozrywka kojarzona przez wi´k-
szoÊç z nas z koniecznoÊcià wyjÊcia z domu, a w przypadku
zwiedzania Luwru czy Tate Modern wielkà i drogà zagranicz-
nà eskapadà, dost´pna jest za sprawà Internetu w naszych do-
mach. W sieci odwiedzicie najlepsze polskie i Êwiatowe mu-
zea, zobaczycie wybitne spektakle teatralne i operowe, wspa-
nia∏e koncerty, kultowe filmy i sztuk´ przez du˝e S – legalnie
i za darmo!

PPLLAATTFFOORRMMYY  MMUULLTTIIKKUULLTTUURRAALLNNEE::
• ninateka.pl (serwis Narodowego Instytutu Audiowizualnego,

na którym znajdziemy polskie filmy, spektakle teatralne,
oper´ i balet, koncerty, sztuk´ i literatur´),

• arte.tv/pl (europejski kana∏ kulturalny równie˝ w j´z. pol-
skim, na którym znajdziemy europejskie filmy, oper´ i ba-
let, koncerty).

TTEEAATTRRYY,,  OOPPEERRAA,,  BBAALLEETT::
• teatrtv.vod.tvp.pl (archiwum Teatru Telewizji, pe∏ne dosko-

na∏ych, niezapomnianych i najnowszych spektakli teatru te-
lewizji),

• iteatr.tvp.pl (spektakle on-line dla dzieci i m∏odzie˝y),
• vod.teatrwielki.pl (vod Teatru Wielkiego: opera, balet, teatr,

wÊród nich m.in. „Halka” i Tosca”),
• facebook.com/MCKNowyTeatr (ramówka archiwalnych

spektakli teatru Nowego w Warszawie emitowanych
na vimeo i spotify, premiery w ka˝dy poniedzia∏ek),

• http://www.teatr-zydowski.art.pl (Teatr ˚ydowski, a w jego
wirtualnym repertuarze m.in. klasyki „Dybuk” i „Golem”),

• teatrsyrena.pl/index/zostan-w-domu-z-kultura.html (Teatr
„Syrena” zaprasza na bezp∏atne spektakle on-line, m.in.
„Klub hipochondryków”, oferuje tak˝e programy edukacyj-
ne dla najm∏odszych – zaj´cia z dykcji, udzia∏ w konkursach,
oraz dost´p do premierowych nagraƒ popularnych ksià˝ek
dla dzieci!),

• facebook.com/trwarszawa (Teatr RozmaitoÊci zaprasza
na spektakle online emitowane na profilu facebook, najbli˝-
szy – „Inni ludzie” w re˝. Grzegorza Jarzyny ju˝ 4 kwietnia!),

• facebook.com/TeatrSlowackiego/ (Teatr im. Juliusza S∏o-
wackiego zaprasza na serial on-line pt. „Zamkni´ci w te-
atrze” emitowany za poÊrednictwem portalu facebook
– start 1 kwietnia),

• facebook.com/teatrsoho (sto∏eczny Teatr „Soho” zaprasza
na spektakle on-line emitowane na portalu facebook
– ju˝ 2 kwietnia pami´tna szekspirowska „Burza” z Henry-
kiem Talarem i Wiktorià Gorodeckajà),

• www.opersvision.eu (opery w 17 j´zykach),
• metopera.org (spektakle legendarnej nowojorskiej Metro-

politan Opera).

KKOONNCCEERRTTYY::
• http://filharmonia.pl/multimedia/wideo (Filharmonia Narodo-

wa udost´pnia koncerty muzyki klasycznej oraz nagrania
utworów w wykonaniu chóru filharmonii),

• https://www.polskieradio.pl (nagraƒ koncertowych mo˝emy
równie˝ wys∏uchaç na stronie Polskiego Radia, a w ramach
podcastów wys∏uchaç audycji cyklicznych i archiwalnych),

• vod.tvp.pl/website/koncerty,20919133/video (koncerty na stro-
nie TVP VOD – wielkie i mniej znane nazwiska, muzyka po-
pularna, alternatywna i klasyczna),

• zostanzmuzyka.pl oraz facebook.com/MeskieGranie (ak-
cje, w ramach których wys∏uchaç mo˝emy koncertów nada-
wanych na ˝ywo z domów artystów, przy okazji równie˝
dobrowolnie wesprzeç muzyków lub inicjatywy charytatyw-
ne),

MMUUZZEEAA II GGAALLEERRIIEE  SSZZTTUUKKII
• artsandculture.google.com (Google Arts & Culture oferu-

je mo˝liwoÊç wirtualnego spaceru po s∏ynnych Êwiatowych
muzeach i galeriach – m.in. Tate Gallery w Londynie, Me-
tropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, Rijksmuseum
w Amsterdam czy Galerii Uffizi we Florencji. WÊród nich
tak˝e wirtualne spacery po Galerii Faras i Galerii Sztu-
ki XIX wieku Muzeum Narodowego w Warszawie oraz zbio-
ry Muzeum Sztuki w ¸odzi i Muzeum Pa∏acu w Wilanowie),

• cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion (strona cyfrowego Muzeum
Narodowego z 46 tys. obiektów!, równie˝ audioprzewodniki
po galeriach sta∏ych, audiodeskrypcje, archiwalne nagrania
wyk∏adów, tak˝e oferta edukacyjna on-line; MN prowadzi te˝
kana∏y w serwisach spo∏ecznoÊciowych i na kanale YT),

• louvre.fr/en/visites-en-ligne (wirtualny Luwr! – interneto-
wej kolekcji, liczàcej ponad 30 tys. dzie∏, zobaczymy m.in.
Kodeks Hammurabiego, Nike z Samotraki czy Mona Lis´;
w formie wirtualnych wycieczek odwiedzimy z kolei staro-
˝ytny Egipt oraz Êredniowiecznà Europ´),

• britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx (Bri-
tish Museum to najwi´ksze na Êwiecie muzeum historii sta-
ro˝ytnej, które w swojej kolekcji ma blisko 8 milionów eks-
ponatów, z czego oko∏o 3,5 miliona jest dost´pne online!),

• metmuseum.org/art/collection (na stronie Metropolitan Mu-
seum of Art w Nowym Jorku mo˝na zobaczyç z bliska dzie-
∏a Giotta, Botticellego, Rafaela, Rembrandta,Vermeera, Pi-
cassa, Cézanne'a, Maneta, Moneta, Renoira, Gauguina...
Znajdziecie tam równie˝ eseje na temat dzie∏ – w tym apli-
kacje na urzàdzenia mobilne),

• tate.org.uk/art (s∏ynna sieç brytyjskich galerii udost´pnia
równie˝ materia∏y wideo i gry dla dzieci i m∏odzie˝y!),

• museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei.html
(strona Muzeów Watykaƒskich proponuje dost´p do kolek-
cji dzie∏ sztuki liczàcej 20 tys. eksponatów dost´pnych dla
wirtualnych zwiedzajàcych, mo˝emy te˝ skorzystaç z kilku
panoram 360° m.in. Kaplicy Sykstyƒskiej).

ZZ NNAAUUKKÑÑ II HHIISSTTOORRIIÑÑ
Zach´camy równie˝ do zg∏´biania zainteresowaƒ naukowych
– Êwiat biologii, chemii, fizyki, astronomii, matematyki, stoi
otworem dla wszystkich, którzy odwiedzà stron´ Centrum Na-
uki Kopernik: kopernik.org.pl.W zak∏adce „Eksperymentuj
samodzielnie” znajdziecie filmowe przyk∏ady prostych i nie-
co bardziej skomplikowanych eksperymentów oraz majster-
kowania, które mo˝ecie powtórzyç w domu, wykorzystujàc
przedmioty codziennego u˝ytku. CNK zaprasza równie˝
na wirtualne spacery po obiekcie!
Polecamy równie˝:
• www.facebook.com/1944pl (Muzeum Powstania Warszaw-

skiego przenios∏o swojà dzia∏alnoÊç do sieci i koordynuje
jà z profilu w serwisie facebook, gdzie zamieszcza filmy,
organizuje lekcje historii on-line; na stronie
https://www.1944.pl/artykul/wirtualne-muzeum,
4828.html mo˝emy odbyç wirtualny spacer po obiekcie),

• naturalhistory.si.edu/VT3/ (125 milionów eksponatów Smi-
thsonian National Museum of Natural History, w tym naj-
s∏ynniejszy T-Rex Êwiata, dost´pne sà za jednym klikni´ciem
w formie panoram 360°),

• acropolis-virtualtour.gr/ (wirtualna wycieczka po jednym z naj-
wa˝niejszych dla europejskiej cywilizacji miejsc – Akropolu),

• en.dpm.org.cn/multimedia/virutual/ (podobna wycieczka
tym razem po sk∏adajàcym si´ z 980 budynków kompleksie
pa∏acowym Zakazanego Miasta w Pekinie),

• hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panora-
ma/panoramas-m-1 (spacer po petersburskim Pa∏acu Zimo-
wym zamienionym w s∏ynnà galeri´ sztuki, czyli Ermita˝).

KKRREEAATTYYWWNNIIEE  ZZ RROODDZZIINNÑÑ
Zbli˝ajàca si´ Wielkanoc mo˝e byç dla nas natchnieniem
do stworzenia stroików i ozdób wielkanocnych, równie˝ drob-
nego majsterkowania.Wiele z pomys∏ów znajdziecie na stro-
nach:
• www.kreatywniewdomu.pl
• www.specjalni.pl

• mojedziecikreatywnie.pl
• https://www.wizardingworldhollywood.com/ (coÊ dla fa-

nów Harry’ego Pottera – wirtualny spacer po Hogwarcie, po-
∏àczenie animacji komputerowej z grà aktorskà pozwalajà
na poruszanie si´ po filmowych miejscach w parku rozryw-
ki Harry'ego Pottera przy Universal Studios w Hollywood).

ZZ KKSSIIÑÑ˚̊KKÑÑ
Nie zapominamy o aktywnoÊci uniwersalnej i zawsze dosko-
na∏ej – czytaniu ksià˝ek. Na str. 11 Gazety Wieliszewskiej po-
lecamy nowoÊci wydawnicze, które mo˝emy czytaç zarówno
w formie tradycyjnej (zamawiajàc ksià˝ki w internetowych
ksi´garniach), jak i elektronicznej (e-booki).
• empik.com.pl (bezp∏atny dost´p do 11 tys. e-booków i audio-

booków przez 60 dni w ramach us∏ugi premium, równie˝ apli-
kacje mobilne),

• legimi.pl (bezp∏atny dost´p do ponad 60 tys. ebooków i au-
diobooków w ramach 14-dniowej us∏ugi, równie˝ aplikacje
mobilne),

• wolnelektury.pl (serwis Wolne Lektury to przepastna ba-
za lektur szkolnych od pierwszej klasy a˝ po klasy matural-
ne, a tak˝e e-booki i audiobooki obejmujàce klasyk´ lite-
ratury Êwiatowej),

• chmuraczytania.kartalia.pl (bezp∏atne e-booki z klasykà lite-
ratury, równie˝ aplikacje mobilne),

• bookini.pl/ (bezp∏atny dost´p do 2100 pozycji klasyki lite-
ratury Êwiatowej, równie˝ aplikacje mobilne),

• polona.pl (biblioteka cyfrowa udost´pnia zasoby archiwum
znajdujàcego si´ w magazynach Biblioteki Narodowej – zdi-
gitalizowane ksià˝ki, czasopisma, grafiki, mapy, muzykalia
i r´kopisy, nie tylko dla historyków!),
Bezp∏atne e-booki i audiobooki znajdziemy równie˝ na stro-

nach ksi´garni internetowych: publio.pl, woblink.com,
nexto.pl

KKSSIIÑÑ˚̊KKAA  NNAA  TTEELLEEFFOONN!!  
PPOODDRRZZUUCCIIMMYY  CCII  JJÑÑ  PPOODD  DDRRZZWWII!!

Propozycja dla wszystkich, którzy nie majà dost´pu do Inter-
netu lub nie chcà z niego korzystaç. Nie musisz byç czytelni-
kiem gminnych bibliotek publicznych. Wystarczy, ˝e zadzwo-
nisz do OÊrodka Kultury w Wieliszewie – tel. 22 782 20 02
lub 539 304 536 (w godz. 9–15), wska˝esz interesujàcy gatu-
nek literacki oraz liczb´ tytu∏ów i szczegó∏y dostawy. Przygo-
tujemy paczk´ i dostarczymy pod wskazany adres, stosujàc
obowiàzujàce zasady bezpieczeƒstwa. Ksià˝ki stajà si´ Two-
jà w∏asnoÊcià i nie musisz ich zwracaç – tytu∏y to wycofane
z bibliotek egzemplarze oraz dary od mieszkaƒców z czasów
sprzed epidemii. Zapraszamy!

nn OKW

Spektakl „Trzy siostry”
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„Tippi i ja”, 
Sarah Crossan 

Wyd. Dwie Siostry 2020
(wiek 12 +)

„Zimowe zar´czyny.
Lustrzanna – tom 1”,

Christelle Dabos 
Wyd. Entliczek 2019

(wiek 14+) 

„La Belle Sauvage. Ksi´ga
prochu. Tom 1”, 

Philip Pullman
Wyd. Mag 2020

(fantastyka, filozof.) 

„Strata”, 
Eve Ainsworth 

Wyd. Zielona Sowa 2020
(obycz.)

„Payback”, 
Martin A. Griffin 

Wyd. YA! 2020 (wiek 15+)

„Czarna studnia”, 
Igor Jarek, 

ilustr. Judyta Sosna 
Wyd. Kultura Gniewu 2019

(komiks 17+)

Rok 1938 by∏ rokiem z∏ych wró˝b. Inwazja Japoƒczyków na Chi-
ny i dokonywane przez nich ludobójstwa.Wojna domowa w Hisz-
panii. Anschluss Austrii. Uk∏ad monachijski b´dàcy wst´pem
do aneksji Czechos∏owacji. Pogromy Nocy Kryszta∏owej. Stalinow-
skie czystki w ZSRR. Niepowstrzymany pochód faszyzmu i ko-
munizmu. Na tym tle Francja, jako jeden z ostatnich krajów, ja-
wi∏a si´ niczym ziemia obiecana, wyspa wolnoÊci i spokoju. Set-
ki tysi´cy uciekinierów z totalitarnych krajów próbowa∏y
znaleêç tutaj wytchnienie i azyl.

Tymczasem Francjà tak˝e targa∏y niepokoje, kraj by∏ zdesta-
bilizowany przez Êwiatowy kryzys gospodarczy z lat 1929-1935
i pogrà˝ony w g∏´bokiej depresji po traumatycznych stratach
z okresu I wojny Êwiatowej. Rosnàce w si∏´ i coraz bardziej agre-
sywne Niemcy budzi∏y wÊród Francuzów l´k, ale i podziw.Trud-
na sytuacja wewn´trzna i mi´dzynarodowa, bezrobocie, niepo-
wodzenia w próbach pobudzenia koniunktury prowadzi∏y do cz´-
stych zmian rzàdów, krytyki ustroju politycznego oraz ogólnej
niepewnoÊci. PopularnoÊç zyskiwa∏y partie skrajne, pojawia∏y
si´ opinie o potrzebie rzàdów silnej r´ki na wzór Hitlera, Mus-
soliniego lub Stalina.

Ten pe∏en napi´cia okres zaintrygowa∏ Piotra Szarot´, profe-
sora w Instytucie Psychologii PAN, antropologa, psychologa, kul-
turoznawc´ i socjologa. Jego ksià˝ki dotyczà przede wszystkim
psychologii kulturowej, jak „Psychologia uÊmiechu” (2006),
„Anatomia randki” (2011), czy „Od Face-booka do post-przyjaê-
ni” (2018). Piotr Szarota interesuje si´ jednak tak˝e historià spo-
∏ecznà i przemianami kulturowymi Europy w XX wieku. Prze-
jawem tych zainteresowaƒ jest trylogia o czasach pe∏nych nie-
pokoju: „Wiedeƒ 1913” (nominowana do Nagrody Nike) oraz
„Londyn 1967”. Trzecià z serii jest w∏aÊnie „Pary˝ 1938”. Jak
czytamy w opisie ksià˝ki: „Stolica Francji, która dotàd by∏a
przede wszystkim mekkà artystów, u progu drugiej wojny Êwia-
towej staje si´ jednym z ostatnich bastionów demokracji. ˚ycie
p∏ynie tu nadal swoim spokojnym rytmem, pe∏ne sà kawiarnie,
kina i kabarety, jednak sztuka, film, moda, a nawet sport – wszyst-
ko przesiàkni´te jest teraz politykà. „Pary˝ 1938” to rozpisana
na dwanaÊcie miesi´cy kronika koƒca pewnego Êwiata, którà czy-
ta si´ jak wbijajàcà w fotel powieÊç. Szarota znakomicie odda-
je klimat epoki i narastajàcà atmosfer´ grozy, najbardziej inte-
resujà go jednak ludzie.”

Pary˝ w owym czasie pe∏en by∏ nietuzinkowych postaci. Filo-
zofowie i pisarze – Hannah Arendt, Georges Bataille, Samuel Bec-
kett, Walter Benjamin, Robert Brasillach, André Breton, Louis-
-Ferdinand Céline, Emil Cioran, Marina Cwietajewa, Ilja Eren-
burg, Ernest Hemingway, Arthur Koestler, André Malraux,
Vladimir Nabokov, Anaïs Nin, Antoine de Saint-Exupéry, Jean-
-Paul Sartre, Simone Weil, Erich Maria Remarque. Re˝yserzy
– Marcel Carné, Jean Renoir, Erich von Stroheim. Malarze – Bal-
thus, Salvador Dalí. Rywalizujàce ze sobà projektantki mody
– Coco Chanel i Elsa Schiaparelli.A tak˝e Marlena Dietrich.Tan-
cerka Josephine Baker. Urodzona na krakowskim Kazimierzu
twórczyni imperium kosmetycznego Helena Rubinstein. Równie˝
Polacy: Jan Lechoƒ, Julian PrzyboÊ, Stefan Kisielewski i Andrzej
Panufnik.Wszyscy ci utalentowani ludzie sztuki przebywali w Pa-
ry˝u z wyboru albo z koniecznoÊci – cz´sto uciekajàc przed prze-
Êladowaniami w ojczystych krajach. Zw∏aszcza uciekinierzy z to-
talitarnych re˝imów wyobra˝ali sobie stolic´ Francji jako osto-
j´ demokracji i wolnoÊci. Przyciàgn´∏a ich magia i czar miasta,
w którym kszta∏tujà si´ idee i przecinajà ludzkie losy.

Piotr Szarota w swoim sà˝nistym, ponad 600-stronicowym dzie-
le, snuje poch∏aniajàcà opowieÊç o ludzkim ˝yciu i losie. Pary˝
roku 1938 jest przyt∏oczony i przenikni´ty wielkà politykà. Sym-
bolicznie oddaje to ok∏adka ksià˝ki, przedstawiajàca dwie skon-
frontowane czerwone limuzyny z flagami Trzeciej Rzeszy
i ZSRR na tle Wie˝y Eiffla oraz mroczne chmury zbierajàce si´
nad miastem. Historyk i dziennikarz Wies∏aw W∏adyka w swo-
jej recenzji ksià˝ki napisa∏: „[Piotr Szarota pokazuje] jak Êwiat
˝yje, myÊli i czuje tu˝ przed wielkim wstrzàsem, jakie zdarze-
nia poprzedzajà prze∏om, katastrof´. Które fakty, teksty i incy-
denty po latach okazujà si´ istotne, a które b∏ahe, nawet jeÊli
w swoim czasie zdajà si´ mieç kapitalne znaczenie. (…) Posu-
wanie si´ wedle kalendarza, miesiàc po miesiàcu, pozwala jak
w stop klatce z∏apaç histori´ w trakcie jej dzia∏ania, pokazaç jej
ba∏aganiarski z pozoru gàszcz i jej pozorny chaos, gdy jeszcze
nie sà znane skutki przyczyn, nie widaç nadciàgajàcej nieuchron-
noÊci.” Goràco polecam, ku przestrodze! nn  Piotr K.

Piotr Szarota, „Pary˝ 1938”, Wyd. Iskry, Warszawa 2019

EExxLLiibbrriiss

PPaarryy˝̋  11993388
RRaaddaa  nnaa  ttrruuddnnee  cczzaassyy  ––  CCZZYYTTAAJJMMYY!!
KKttoo  wwiiee,,  cczzyy  ww  pprrzzyysszzłłooÊÊccii  bb´́ddzziieemmyy  mmiieeçç  ddoo tteeggoo  ttyyllee  ookkaazzjjii
ii  „„wwoollnneeggoo””  cczzaassuu,,  ccoo  oobbeeccnniiee!!
To szczególny czas. Niezale˝nie od tego, czy pracujemy/uczy-
my si´ w domu, czy te˝ musimy dotrzeç do miejsc pracy jak
dotychczas, mamy wi´cej czasu do zagospodarowania w na-
szych domach.Wykorzystajmy go jak najlepiej – z po˝ytkiem
dla nas, gospodarki i literatury. Kto wie, czy w∏aÊnie ksià˝-
ka w jej tradycyjnej i szlachetnej formie, nie stanie si´ jed-
nà z ofiar trwajàcego kryzysu. Dawkujmy sobie informacje
sp∏ywajàce z telewizji i Internetu przez 24h, ograniczajàc je
do minimum.Trzymajàc r´k´ na pulsie, by nie zwariowaç, zaj-
mijmy nasze szare komórki treÊcià pe∏nowartoÊciowà, wielo-
wymiarowà, pozwalajàcà osiàgnàç màdry dystans do Êwiata
i nas samych. Znajdziemy jà w ksià˝kach.

S∏oƒce za oknem wieszczy nadejÊcie wiosny, równie˝ tej czy-
telniczej, obfitujàcej w wiele ciekawych, wartoÊciowych no-
woÊci. B´dziemy Paƒstwu polecaç kolejne tytu∏y, zach´cajàc
do korzystania z e-booków. Dla tych wszystkich z nas, którzy
nie mogà lub nie chcà korzystaç z Internetu, mamy propozy-
cj´ Ksià˝ki na telefon – szczegó∏y na str. 10! Mamy nadzie-
j´, ˝e wkrótce polecane pozycje znajdà si´ równie˝ na pó∏-

kach naszych bibliotek.
Przypominamy równie˝, ˝e
ksià˝ki mo˝emy nadal fi-
zycznie nabyç, nie wycho-
dzàc z domów. Dla wielu wy-
dawnictw, a co za tym idzie
autorów, dla ksi´garni pro-
wadzàcych równolegle
sprzeda˝ internetowà, nasza decyzja o zakupie ich tytu∏ów
mo˝e zdecydowaç o utrzymaniu si´ na rynku w tych trudnych
czasach. nn OKW

Wspierajmy lokalne ksi´garnie!
M.C. KWADRAT ze Skrzeszewa
zaprasza do swojego sklepu
internetowego pod adresem
takczytam.com / Zapytaj równie˝
ksi´garza pod nr tel: 22 782 31 34
(godz. 8.00–15.00).

„Tak ma byç, 
zawołał Êwiat”,
Kaia Dahle Nyhus 

Wyd. Debit 2019 (wiek 5+)

„Turonie, ˝andary,
herody. Wiejska

maskarada”, 
Anna Kaêmierak 

Wyd. Dwie Siostry 2019
(wiek 6+)

„Wszystko o rodzinach”,
Felicity Brooks, 

ilustr. Mar Ferrero 
Wyd. Papilon 2019

(wiek 7+)

„Co robiç z tà górà
Êmieci?”, 

M. Ogonowska, A. RogoÊ, 
ilustr. M. Blaêniak 

Wyd. Adamada 2020
(wiek 8+)

„Historia kolorów. 
Jak kolory kształtowały Êwiat”, 

Clive Gifford, 
ilustr. Marc-Etienne Peintre 
Wyd. Nasza Ksi´garnia 2020

(wiek 10+)

„Nienauczalni”, 
Gordon Korman 

Wyd. Literackie 2020
(wiek 12+)

„Walentynowicz. 
Anna szuka raju”, 

D. KaraÊ, M. Sterlingow 
Wyd. Znak 2020 

(lit. faktu, biografia)

„Âmierç Jezusa”,
John Maxwell Coetzee 

Wyd. Znak 2020 
(lit. pi´kna)

„Przewiew. 12 historii
otwartych”, 

praca zbiorowa 
Wyd. Czytelnik 2020

(zbiór reporta˝y)

„Czas porzucenia”, Elena
Ferrante 

Wyd. Sonia Draga 2020 (lit.
pi´kna)

„Alfabet Tyrmanda”,
wybór – oprac. Dariusz

Pachocki 
Wyd. MG 2020

(opowiadania, biografia)

„Zimowla”, 
Dominika Słowik 
Wyd. Znak 2019 

(lit. pi´kna)

„Nie róbcie mu krzywdy”, 
Filip Skroƒc 

Wyd. Czarne 2020 
(lit. faktu)

„Normalni ludzie”, 
Sally Rooney 

Wyd. W.A.B. 2020 
(lit. pi´kna)

„Prawda. Krótka historia
wciskania kitu”, 

Tom Philips 
Wyd. Albatros 2020 

(lit. faktu)

„Pomarli”, 
Waldemar Bawołek 
Wyd. Czarne 2020 

(lit. pi´kna)

„Kaszpirowski. Sen
o wszechmocy”, 
Gabriel Michalik 

Wyd. Agora 2020 
(lit. faktu)

„Jak zwierz´ta
prze˝ywajà ˝ałob´”,

Barbara J. King 
Wyd. Purana 2018 

(lit. faktu, pop.-nauk.)

LITERATURA DLA DZIECI

LITERATURA DLA DOROSŁYCH

LITERATURA DLA MŁODZIE˚Y
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W pierwszym dniu po feriach Szko∏´ Podstawowà w Olszew-
nicy Starej odwiedzi∏a grupa muzyków z koncertem pt.
„W pracowni zegarmistrza”. Dzieci mia∏y okazj´ poznaç bu-
dow´ i brzmienie doÊç rzadko spotykanego instrumentu mu-
zycznego, jakim jest fagot. Cykliczne koncerty pozwalajà
uczniom, jak równie˝ dzieciom z oddzia∏ów przedszkolnych,
rozwijaç wiedz´ z zakresu muzyki, poznawaç nowe instru-
menty. Sà to bardzo interesujàce lekcje, w których dzieci
uczestniczà z wielkà uwagà i zainteresowaniem.

nn Beata Trzaskoma

W piàtkowy poranek 6 marca dzieci z oddzia∏ów przedszkol-
nych i Szko∏y Podstawowej im. B. Soko∏a w Olszewnicy Sta-
rej goÊci∏y panià Magdalen´ Król, autork´ ksià˝ki dla dzie-
ci pt. „Babajki”. Pani Magda przyjecha∏a do Olszewnicy z Lu-
blina. Dzieci z zainteresowaniem wys∏ucha∏y bajek.Autorka
zabra∏a nas „rakietà” w magicznà podró˝. Du˝à atrakcjà by-
∏o wykonanie stworków kosmicznych. Na zakoƒczenie spo-
tkania dzieci wspólnie wykona∏y „babajki”, które mog∏y za-
braç do domów. Ch´tni mieli okazj´ zakupiç ksià˝eczk´ z oso-
bistà dedykacjà. Spotkanie przebieg∏o w mi∏ej i serdecznej
atmosferze. nn Mirosława Turowska

WW  PPRRAACCOOWWNNII  ZZEEGGAARRMMIISSTTRRZZAA

SSPPOOTTKKAANNIIEE  ZZ  MMAAGGDDAALLEENNÑÑ  KKRRÓÓLL

OOdd 2255  mmaarrccaa  bbrr..  sszzkkoo∏∏yy  mmaajjàà  oobboowwiiààzzeekk
nnaauucczzaanniiaa  nnaa ooddlleegg∏∏ooÊÊçç  –– wweesszz∏∏oo  ww ˝̋yycciiee
rroozzppoorrzzààddzzeenniiee  mmiinniissttrraa  eedduukkaaccjjii
nnaarrooddoowweejj  ww tteejj  sspprraawwiiee..  WWcczzeeÊÊnniieejj  MMEENN
ttyyllkkoo  zzaalleeccaa∏∏oo,,  bbyy  ww cczzaassiiee,,  ggddyy  nniiee
ooddbbyywwaajjàà  ssii´́  ww sszzkkoo∏∏aacchh  lleekkccjjee  ww ffoorrmmiiee
ttrraaddyyccyyjjnneejj,,  nnaauucczzyycciieellee  pprroowwaaddzziillii
nnaauucczzaanniiee  oonnlliinnee..
Zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Edukacji za realiza-
cj´ zadaƒ przez placówk´ odpowiada dyrektor. To na nim
spoczywa obowiàzek informowania uczniów, rodziców i na-
uczycieli o sposobie i trybie realizacji zaj´ç. Koordynu-
je on tak˝e wspó∏prac´ nauczycieli z uczniami lub rodzi-
cami, uwzgl´dniajàc przy tym potrzeby edukacyjne
i mo˝liwoÊci psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym tak-
˝e tych obj´tych kszta∏ceniem specjalnym, dzieci, które ob-
j´to wczesnym wspomaganiem rozwoju lub ucz´szczajà-
cych na zaj´cia rewalidacyjno-wychowawcze.

Dyrektor ustala, we wspó∏pracy z nauczycielami, m.in.
tygodniowy zakres treÊci nauczania do realizacji w po-
szczególnych oddzia∏ach klas (semestrów) oraz na zaj´ciach
prowadzonych w formach pozaszkolnych. Rozporzàdzenie
obliguje go ponadto do ustalenia, we wspó∏pracy z nauczy-
cielami, sposobu monitorowania post´pów uczniów oraz
sposobu weryfikacji ich wiedzy i umiej´tnoÊci, w tym rów-
nie˝ informowania uczniów lub rodziców o post´pach
w nauce i uzyskanych ocenach. Wskazuje, we wspó∏pra-
cy z nauczycielami, êród∏a i materia∏y niezb´dne do re-
alizacji zaj´ç (w tym materia∏y w postaci elektronicznej),
z których b´dà korzystali uczniowie lub ich rodzice. Za-
pewni te˝ uczniom i rodzicom mo˝liwoÊç konsultacji z na-
uczycielem prowadzàcym zaj´cia.

Te nowe zadania zrzucone na dyrektorów nastr´czajà
wiele problemów, jednak we wszystkich naszych placów-
kach rozpocz´to realizacj´ podstawy programowej. Nauczy-
ciele kontaktujà si´ z uczniami i ich rodzicami poprzez
dziennik elektroniczny, niektórzy prowadzà lekcje on li-
ne, na stronach szkó∏ znajdujà si´ materia∏y dla uczniów.

Placówki wykorzystujà równie˝ swe strony na Facebooku
do zamieszczania çwiczeƒ i zadaƒ, szczególnie dla najm∏od-
szych – tj. przedszkolaków.

Rodzice, nauczyciele, a przede wszystkim nasze dzieci,
znalaz∏y si´ w nowej sytuacji. Sytuacji, która od wszyst-
kich wymaga samodyscypliny i pewnego zaparcia. Rodzi-
ce sygnalizujà, ˝e dostajà du˝o zadaƒ do wykonania przez
dzieci. Nauczycieli obliguje si´ jednak do realizacji pod-
stawy programowej. Wszyscy starajà si´ wypracowaç roz-
wiàzanie tego problemu i rozsàdne zasady dzia∏ania w tym
trudnym dla nas czasie.

PPoolleeccaamm
Uczniom polecamy serwisy edukacyjne oraz strony z in-
teraktywnymi çwiczeniami:
• https://epodreczniki.pl/
• https://learningapps.org/
• http: / /scholaris .pl /resources/zasoby/query/%C4%87

wiczenia+interaktywne
• https://www.matzoo.pl/
oraz ssttrroonnyy  wwyyddaawwnniiccttww  eedduukkaaccyyjjnnyycchh, z których podr´czni-
ków korzystajà uczniowie. Wiele wydawnictw na czas za-
wieszenia zaj´ç w szko∏ach udost´pni∏o swe zasoby nieod-
p∏atnie. nn JB

Szkoły i przedszkola
nadal zamkni´te, ruszyła
nauka na odległoÊç

Symboliczne
1963 metry
PPoo rraazz  ppiiààttyy  ww WWiieelliisszzeewwiiee  ooddbbyy∏∏  ssii´́
ssyymmbboolliicczznnyy  BBiieegg  TTrrooppeemm  WWiillcczzyymm,,
ww kkttóórryymm  wwzzii´́∏∏oo  uuddzziiaa∏∏  bblliisskkoo 110000  oossóóbb..
WW ttyymm  ddnniiuu  ww ccaa∏∏eejj  PPoollssccee
oorrggaanniizzoowwaannee  bbyy∏∏yy  bbiieeggii  uuppaammii´́ttnniiaajjààccee
NNaarrooddoowwyy  DDzziieeƒƒ  PPaammii´́ccii  ˚̊oo∏∏nniieerrzzyy
WWyykkll´́ttyycchh..  WWsszzyyssttkkiicchh  pprrzzyybbyy∏∏yycchh
pprrzzyywwiittaa∏∏  WWóójjtt  GGmmiinnyy  PPaawwee∏∏  KKoowwnnaacckkii
ii pprrzzeeddssttaawwii∏∏  iiddee´́  bbiieegguu..

Przed startem, zaplanowanym na godzin´ 12:00, zosta∏ odÊpie-
wany hymn Polski, jak równie˝ ka˝dy z uczestników odebra∏
symboliczny goêdzik. Punktem g∏ównym biegu by∏ upami´t-
niajàcy 76. rocznic´ Powstania Paƒstwa Podziemnego bia∏y
krzy˝ stojàcy na wieliszewskich ∏àkach. Pod krzy˝em zosta-
∏y zapalone znicze, uczestnicy biegu z∏o˝yli kwiaty oraz uczci-
li pami´ç ˝o∏nierzy minutà ciszy. Po powrocie do hali spor-
towej na wszystkich czeka∏ przygotowany przez firm´ Cater-
mark ciep∏y pocz´stunek, a tak˝e pamiàtkowe medale.

W 2011 r. – 1 marca zosta∏ og∏oszony Narodowym Dniem
Pami´ci ˚o∏nierzy Wykl´tych. W 1951 roku w∏aÊnie w tym
dniu w mokotowskim wi´zieniu zosta∏ wykonany wyrok
Êmierci na siedmiu cz∏onkach IV Zarzàdu G∏ównego Zrze-
szenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”: ̧ ukaszu Ciepliƒskim, Mie-
czys∏awie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu,
Franciszku B∏a˝eju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce – b´-
dàcych ostatnimi ogólnopolskimi koordynatorami „Walki
o WolnoÊç i Niezawis∏oÊç Polski z nowà sowieckà okupacjà”.

W latach 1944–1956 z ràk polskich i sowieckich komunistów
zgin´∏o oko∏o 9 tysi´cy ̋ o∏nierzy podziemia niepodleg∏oÊcio-
wego. Wykonano ponad 4 tysiàce wyroków Êmierci na pol-
skich patriotach.

1963 – rok Êmierci Józefa Franczaka ps. „Lalek”, ostat-
niego poleg∏ego w walce ̊ o∏nierza Wykl´tego, to tak˝e sym-
boliczny dystans, który mieli do pokonania uczestnicy bie-
gu.

nn
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ZZaa nnaammii  kkoolleejjnnyy  rrookk  rryywwaalliizzaaccjjii  ppaarr
zz ZZeessppoo∏∏uu  TTaaƒƒccaa  LLuuddoowweeggoo  „„PPrroommyykkii””
ww OOggóóllnnooppoollsskkiicchh  TTuurrnniieejjaacchh  TTaaƒƒccóóww
PPoollsskkiicchh  oorrggaanniizzoowwaannyycchh
ppoodd ppaattrroonnaatteemm  PPoollsskkiieejj  SSeekkccjjii  CCIIOOFFFF®..
RRookk  uuddaannyy,,  bbiioorrààcc  ppoodd uuwwaagg´́  ffaakktt,,  ii˝̋
wwiieellee  nnaasszzyycchh  ppaarr  zzoossttaa∏∏oo
pprrzzeesszzeerreeggoowwaannyycchh  ddoo wwyy˝̋sszzyycchh  kkllaass
ssttaarrttoowwyycchh..
Oto kilka faktów i statystyk podsumowujàcych miniony
rok turniejowy.
– W 2019 roku „Promyki” wzi´∏y udzia∏ w 8 na 14 zorga-

nizowanych turniejów tanecznych w Polsce: w Pu∏awach,
Wieliszewie, warszawskim Wilanowie, Dobczycach, Olsz-
tynie,Wronkach, Katowicach i Drohiczynie. Przetaƒczy-
∏y w nich ∏àcznie oko∏o 1430 minut!

– We wszystkich turniejach (wliczajàc pary ZTL „Promy-
ki”) wystàpi∏o blisko 3 tysiàce tancerek i tancerzy z naj-
lepszych oÊrodków tanecznych w kraju.

– 24 razy pary ZTL „Promyki” stawa∏y na podium zawodów.
– Kolejny rok w drodze na turnieje wieliszewskie pary

przemierzy∏y prawie ca∏y kraj pokonujàc ∏àcznie 3450 km
(to jest niemal ca∏a d∏ugoÊç granic Polski, które wraz
z granicami morskimi liczà w sumie 3511 km).

– Starty „Promyków” s´dziowie Polskiej Sekcji CIOFF®
oceniali ∏àcznie 56 razy (czterokrotnie w gronie s´dziow-
skim zasiada∏ instruktor Dariusz Skrzydlewski).

– Na próbach w hali sportowej w Wieliszewie nasi tance-
rze sp´dzili w 2019 roku ponad 280 godzin.
Ka˝dy start i zaj´cie okreÊlonego miejsca w turnieju to

zdobycie przez danà par´ punktów do rankingu, który pod-
sumowywany jest pod koniec ka˝dego roku. Oto miejsca

par ZTL „Promyki” w rankingu za rok 2019 (przypomnij-
my, ˝e nasze pary nie bra∏y udzia∏u we wszystkich turnie-
jach w roku).
• KAT IIIB (12-15 lat): Marcin Kaƒkowski, Zuzanna Szmyt

– 1. miejsce (najlepsza para w Polsce w tej kategorii;
od 2020 r. para ta przesz∏a do wy˝szej klasy A; para wy-
gra∏a 5 turniejów – na 6 startów), Maciej Tobiasz, Jago-
da Rydelek – 5. miejsce, Kamil Szymaƒski, Paulina Ba-
rabasz – 13. miejsce 

• Kat IVA (15-18 lat): Bartosz Bisialski, Julia Szmyt – 4.
miejsce,Wiktor Jakóbczak,Agnieszka Kowalik – 7. miej-
sce 

• Kat VA (19-26 lat): Kuba Rembelski, Julia Kowalik – 2.
miejsce 
Warto podkreÊliç, ˝e kat.V uwa˝ana jest za prezentujà-

cà najwy˝szy poziom sportowy i skupiajàcà najlepsze pa-
ry taneczne w Polsce w okresie ich szczytowej formy. Tak
znakomity wynik (para przegra∏a o w∏os 1. miejsce) uda-
∏o si´ naszej parze osiàgnàç w pierwszym roku startów
w tej presti˝owej kategorii i w rywalizacji ze starszymi
i bardziej doÊwiadczonymi parami.

Rok 2019 by∏ równie˝ kolejnym sezonem zbierania tur-
niejowych doÊwiadczeƒ dla par b´dàcych na poczàtku przy-
gody z taƒcami polskimi w formie towarzyskiej, startujà-
cych w nowymi partnerami, a tak˝e debiutantów, którym
uda∏o si´ wystàpiç w pojedynczych konkursach. Sà w tej
licznej grupie: Dawid Jankowski i Zuzanna Mulik,Adrian
Ostaszewski i Ró˝a Jab∏onowska, Pawe∏ Typek i Iga Boja-
nowska, Maciej Tarach i Aleksandra Zakrzewska, Kacper
Strzelczyk i Adriana Fija∏kowska, Mi∏osz Drozdowski i Li-
liana Tylka, Piotr ˚aluk i Antonina Baƒkowska. By dojÊç
do poziomu, jaki prezentujà ich starsi koledzy, muszà wy-
laç jeszcze sporo potu w czasie kolejnych prób. ˚yczymy
im wszystkim rych∏ych sukcesów! nn OKW / Promyki

Promyki 
podsumowanie sezonu turniejowego 2019

WW zzwwiiààzzkkuu  zz oogg∏∏oosszzeenniieemm  nnaa oobbsszzaarrzzee  kkrraajjuu
ssttaannuu  eeppiiddeemmiiii  ww ookkrreessiiee  oodd ddnniiaa 2200  mmaarrccaa 22002200
rr..  oorrggaanniizzaattoorrzzyy  ppooddjj´́llii  ddeeccyyzzjj´́  oo pprrzzee∏∏oo˝̋eenniiuu
tteerrmmiinnuu XXXX MMiissttrrzzoossttww  PPoollsskkii  ww TTaaƒƒccaacchh  PPoollsskkiicchh
MMAAZZUURR 22002200,,  kkttóórree  ppiieerrwwoottnniiee  mmiiaa∏∏yy  ooddbbyyçç  ssii´́
ww WWiieelliisszzeewwiiee  ww ddnniiaacchh  33––44 kkwwiieettnniiaa 22002200  rr..
PPoo kkoonnssuullttaaccjjaacchh  zz KKoommiissjjàà  ddss..  TTaaƒƒccóóww  PPoollsskkiicchh
PPSS  CCIIOOFFFF®®  zzoossttaa∏∏  uussttaalloonnyy  nnoowwyy,,  
wwsstt´́ppnnyy  tteerrmmiinn  rroozzggrryywwaanniiaa  MMiissttrrzzoossttww  
–– ttoo  ppiiààtteekk--ssoobboottaa 2255––2266  wwrrzzeeÊÊnniiaa 22002200  rr..
MMiimmoo  nniieesspprrzzyyjjaajjààccyycchh  ookkoolliicczznnooÊÊccii  nniiee  uussttaajjàà
ddzziiaa∏∏aanniiaa  zzwwiiààzzaannee  zz oorrggaanniizzaaccjjàà  tteejj
nnaajjwwaa˝̋nniieejjsszzeejj  kkrraajjoowweejj  iimmpprreezzyy  ww kkaalleennddaarrzzuu
ppoollsskkiicchh  ttaaƒƒccóóww  uupprraawwiiaannyycchh  ww ffoorrmmiiee
ttoowwaarrzzyysskkiieejj  ii jjeeddnnoocczzeeÊÊnniiee  nnaajjwwii´́kksszzeejj  iimmpprreezzyy
kkuullttuurraallnneejj  ww GGmmiinniiee  WWiieelliisszzeeww..

Jak podkreÊla Dariusz Skrzydlewski – dyrektor Mistrzostw
Polski i wieliszewskiego OÊrodka Kultury – organizatorzy pra-
cujà nad pozyskaniem kolejnych partnerów i form wspar-
cia dla popularnego wydarzenia. Ich efektem jest m.in. ob-
j´cie patronatu honorowego nad MAZUREM przez Polski
Komitet do spraw UNESCO – Organizacji Narodów Zjedno-
czonych dla Wychowania Nauki i Kultury! Patronat radio-
wy przyj´∏o Polskie Radio SA – Radio Dla Ciebie, trwajà roz-
mowy z TVP S.A. w Warszawie. Nieustajàco owocna wspó∏-
praca z legendà wÊród polskich zespo∏ów folklorystycznych
– Zespo∏em PieÊni i Taƒca „Âlàsk” im. Stanis∏awa Hadyny,
przynios∏a zapewnienie o ufundowaniu nagród w postaci za-
proszenia na warsztaty do siedziby Zespo∏u. Przekazanie tro-
feum dla Mistrzów Polski wTaƒcach Polskich w kat.V (uzna-
wanej za najbardziej presti˝owà z uwagi na najwy˝szy po-
ziom sportowy i artystyczny toczàcej si´ w niej rywalizacji)
zadeklarowa∏a Pierwsza Dama RP Pani Agata Kornhauser-
-Duda. Po raz kolejny MAZUR 2020 uzyska∏ równie˝ wspar-
cie finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programów Ministra (program Kultura Ludowa
iTradycyjna). Ârodki finansowe zdecydowali si´ równie˝ prze-
znaczyç niezastàpieni sponsorzy, wÊród nich sponsor gene-
ralny od lat wspierajàcy wydarzenie – HERON Property Pol-
ska Sp. z o.o., sponsor g∏ówny – TZF (Polfa Tarchomin S.A.),
szereg mniejszych, ale nie mniej wa˝nych dla powodzenia
operacji, firm i przedsi´biorców lokalnych, a tak˝e wspó∏-
organizator – Powiat Legionowski. Zadeklarowane Êrodki po-
zwolà pokryç koszty organizacji presti˝owego wydarzenia
w ponad 80%!

Przypomnijmy, ˝e tegoroczna edycja imprezy zapowiada
si´ wyjàtkowo za sprawà 20. – jubileuszowej edycji. Zbiega
si´ ponadto z innym jubileuszem – 50-lecia najwi´kszej
na Êwiecie organizacji folklorystycznej CIOFF® – Mi´dzy-
narodowej Rady Stowarzyszeƒ Folklorystycznych, Festiwa-
li i Sztuki Ludowej – i jej Polskiej Sekcji, która od poczàt-
ku patronuje ruchowi polskich taƒców. nn OKW

MMAAZZUURR  
ww  nnoowwyymm  
tteerrmmiinniiee  
ii ppoodd  ppaattrroonnaatteemm
UUNNEESSCCOO!!

Dobczyce

Olsztyn

Wilanów



W dniu 25 lutego 2020 roku uczniowie klasy „wojskowej”
Liceum Ogólnokszta∏càcego w Komornicy przekroczyli bra-
m´ by∏ego aresztu Êledczego Warszawa-Mokotów przy ulicy
Rakowieckiej.Aresztu, przekszta∏conego w Muzeum ̊ o∏nie-
rzy Wykl´tych i Wi´êniów Politycznych PRL -– muzeum hi-
storycznego, gromadzàcego pamiàtki zwiàzane z historià „˝o∏-
nierzy wykl´tych”, powojennego podziemia antykomuni-
stycznego oraz organizacji niepodleg∏oÊciowych z czasów
PRL.
W latach 40. i 50. na terenie aresztu zabijano i grzebano wi´ê-
niów politycznych, patriotów, bohaterów podziemia niepod-
leg∏oÊciowego.W areszcie zamordowano mi´dzy innymi: rtm.
Witolda Pileckiego, mjra Zygmunta Szendzielarza „¸upasz-
k´”, gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” oraz cz∏onków Za-
rzàdu G∏ównego Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” z p∏k.
¸ukaszem Ciepliƒskim ps. P∏ug.

Termin wizyty w tym szczególnym miejscu nie by∏ przy-
padkowy, powiàzany zosta∏ z dwoma wa˝nymi datami, 24 lu-
tego 1953 roku oraz 1 marca 1951 roku.

Pierwsza z nich jest rocznicà Êmierci genera∏a Emila Fiel-
dorfa, jednego z najbardziej zas∏u˝onych ˝o∏nierzy Rzeczy-
pospolitej, Armii Krajowej i polskiego podziemia niepod-
leg∏oÊciowego, ˝o∏nierza Legionów Józefa Pi∏sudskiego. 67
lat temu, 24 lutego 1953 r. w wi´zieniu przy Rakowieckiej
w Warszawie komunistyczne w∏adze wykona∏y na generale
Emilu Fieldorfie wyrok Êmierci przez powieszenie. Do hi-
storii przeszed∏ jako genera∏ „Nil”, dowódca Kedywu Komen-
dy G∏ównej AK i organizacji „Nie” walczàcej z sowieckà oku-
pacjà Polski. MieliÊmy zaszczyt byç w pomieszczeniu, gdzie
genera∏ „Nil” odda∏ ˝ycie za Ojczyzn´.

ZwiedzaliÊmy to wa˝ne miejsce dla Polaków, w przeded-
niu Narodowego Dnia Pami´ci „˚o∏nierzy Wykl´tych”
– Êwi´ta obchodzonego corocznie 1 marca, poÊwi´conego upa-
mi´tnieniu ̋ o∏nierzy antykomunistycznego i niepodleg∏oÊcio-
wego podziemia.

Tego dnia w 1951 roku w wi´zieniu mokotowskim wyko-
nano wyrok Êmierci na siedmiu cz∏onkach IV Zarzàdu G∏ów-
nego Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”. Zamordowani zo-
stali p∏k ¸ukasz Ciepliƒski, mjr Mieczys∏aw Kawalec, mjr
Adam Lazarowicz, kpt. Józef Batory, kpt. Józef Rzepka, por.
Franciszek B∏a˝ej i por. Karol Chmiel – b´dàcy ostatnimi
ogólnopolskimi koordynatorami „Walki o WolnoÊç i Nieza-
wis∏oÊç Polski z nowà sowieckà okupacjà”.nn Adam Bednarz
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MMaasseecczzkkii  ssàà  tteerraazz  ttoowwaarreemm  ddeeffiiccyyttoowwyymm  ii rraacczzeejj  nniikkoommuu  zz nnaass  nniiee
uuddaa  ssii´́  kkuuppiiçç  iicchh  ww wweerrssjjii  mmeeddyycczznneejj..  JJeesstt  jjeeddnnaakk  bbaarrddzzoo  wwaa˝̋nnee,,
aabbyyÊÊmmyy  ww mmiieejjssccaacchh  ppuubblliicczznnyycchh,,  ww pprraaccyy,,  sskklleeppiiee  cczzyy  nnaa uulliiccyy
zzaass∏∏aanniiaallii  nnooss  ii uussttaa..  WW wwiieelluu  kkrraajjaacchh  jjeesstt  ttoo  jjuu˝̋  oobboowwiiààzzkkoowwee..

Nie zagł´biajmy si´ tutaj w dyskusj´, czy
maseczka mo˝e nas uchroniç
przed zaka˝eniem, po prostu jà uszyjmy.
Choçby na wszelki wypadek. A jak szyç
nie umiemy, to mo˝na u˝yç bawełnianego
szala, bandanki, apaszki – kilka supełków
wystarczy ˝eby dobrze przylegały
do twarzy. 
Najwa˝niejsze, aby po ka˝dym u˝yciu
upraç maseczk´ w goràcej (60st. C)
wodzie z detergentem i uprasowaç.
Dlatego najlepiej mieç ich kilka i u˝ywaç
na zmian´, a czyste przechowywaç
w woreczku foliowym z suwakiem. 
Dla tych, którzy potrafià szyç choçby
troch´ – zamieszczamy instrukcj´ jak to
zrobiç. WybrałyÊmy wzór, który naszym
zdaniem najlepiej przylega do twarzy. 

POTRZEBNE MATERIAŁY: 
• Materiał bawełniany – dwa kawałki

o wymiarach ok. 35x20cm
• Materiał wypełniajàcy– włóknina,

fizelina lub inny, podobny materiał
dajàcy si´ praç. 

• Gumka – dwa kawałki po ok. 12 cm. 

WYKONANIE
1. Z materiału bawełnianego wycinamy

zgodnie z szablonem kształt maseczki.
JeÊli b´dzie to maseczka dla dziecka,
zmniejszamy nieco jej wymiary. 

2.Taki sam kształt wycinamy z fizeliny.
W sumie potrzebujemy 4 kawałków
z bawełny i 4 z fizeliny. 

3. Prac´ rozpoczynamy od zszycia razem
cz´Êci bawełnianej i fizelinowej,
przykładajàc fizelin´ do lewej strony
bawełny. 

4. Nast´pnie zszywamy po łuku prawà
i lewà cz´Êç maseczki. Powstajà nam
w ten sposób dwie warstwy. 

5. Składamy je do siebie prawà stronà
materiału, spinamy szpileczkami
i układamy gumki w miejscach
zaznaczonych na szablonie. 

6. Zszywamy wokół po lewej stronie
pozostawiajàc kilka centymetrów
brzegu niezszytych – do przewleczenia
maseczki na stron´ prawà. Nim
przewleczemy maseczk´ na prawà
stron´, mo˝na delikatnie odciàç zb´dny
materiał w naro˝nikach. 

7. Gdy to zrobimy i mamy ju˝ maseczk´
na stronie prawej – koƒczymy
zszywanie. 

8. Mo˝na te˝ brzegi maseczki dodatkowo
przest´bnowaç. Maseczka jest gotowa. 

Przypominamy, ˝e przed u˝yciem
trzeba maseczk´ koniecznie upraç,
uprasowaç i przechowywaç
w szczelnym woreczku foliowym.

nn Panie ze Stowarzyszenia Nasz Krubin

Maseczka ochronnaWWIIZZYYTTAA  WW  MMUUZZEEUUMM  ˚̊OOŁŁNNIIEERRZZYY  
WWYYKKLL¢¢TTYYCCHH  II  WWII¢¢èèNNIIÓÓWW  
PPOOLLIITTYYCCZZNNYYCCHH  PPRRLL
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Konrad nie daje o sobie zapomnieç
WW ddnniiaacchh  2288  lluutteeggoo  ––  11  mmaarrccaa  bbrr..
ooddbbyy∏∏  ssii´́  ww PPrruusszzkkoowwiiee  PPuucchhaarr  PPoollsskkii
ww kkoollaarrssttwwiiee  ttoorroowwyymm..  MMiieesszzkkaanniieecc
GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww  ii ssttyyppeennddyyssttaa
ww rrookkuu 22001199  ((ww 22002200  rróówwnniiee˝̋
–– ddooppiisseekk  rreedd..))  KKoonnrraadd  BBuurraawwsskkii
rreepprreezzeennttoowwaa∏∏  ww nniicchh  bbaarrwwyy  sswwoojjeeggoo
kklluubbuu  GGKK  PPIIAASSTT  SSZZCCZZEECCIINN..

Na koniec lutego (28.02) uczestniczy∏ wraz ze swoimi ko-
legami z dru˝yny w sprincie dru˝ynowym w kat. OPEN.
W kolejnym dniu zawodów Konrad (junior, 17 lat) starto-
wa∏ indywidualnie w sprincie w kat OPEN wspólnie z du-
˝o starszymi od siebie kolegami (z kat. Orlik).

W biegu kwlaifikacyjnym zajà∏ trzecie miejsce z cza-
sem 10,614 ust´pujàc jedynie 22-letniemu Mateuszowi Mi∏-
kowi (10,506) i Cezaremu ̧ àczkowskiemu 10,251 (dwudzie-
stoletniemu mistrzowi Êwiata juniorów z 2018 roku).

Dalsza rywalizacja pomi´dzy sprinterami by∏a du˝ym za-
skoczeniem, gdy˝ nasz mieszkaniec wywalczy∏ awans do fi-
na∏u, pokonujàc wczeÊniej min. Mateusza Mi∏ka 2:0, a w sa-
mym finale wywalczy∏ srebrny medal. W starcie o z∏oto

przegra∏ z Cezarym ̧ àczkowskim z ALKS Stal-Ocetix Gru-
dziàc.

Wyniki Konrada sà ogromnà niespodziankà, gdy˝ obec-
nie jest on w cyklu szkoleniowym si∏owym, a nie szybko-
Êciowym.

W klasyfikacji generalnej PZKol kategorii JUNIOR
(sprint) Konrad Burawski zajmuje I miejsce.

O Konradzie na pewno jeszcze coÊ us∏yszymy w tym ro-
ku, gdy˝ jest on powo∏any do Kadry Narodowej i b´dzie
reprezentowa∏ nasz kraj w Mistrzostwach Europy 2020
w Portugalii oraz Mistrzostwach Âwiata 2020 Juniorów
w Egipcie. W tym roku ma jeszcze kilka startów mi´dzy-
narodowych, m.in. w Czechach i w Niemczech.

W kraju natomiast b´dzie jeszcze wspó∏zawodniczy∏
w Mistrzostwach Polski w kolarstwie torowym w Pruszko-
wie w czerwcu tego roku.

Dzi´ki wsparciu finansowemu Fundacji Moniki Pyrek
Netto Polska oraz Spó∏ki TBS Wieliszew, a tak˝e stypen-
dium Wójta Gminy Wieliszew Paw∏a Kownackiego nasz
mieszkaniec mo˝e rozwijaç swojà pasj´, zdobywaç kolej-
ne osiàgni´cia i godnie reprezentowaç naszà spo∏ecznoÊç.

Osoby zainteresowane Êledzeniem rozwoju Konrada mo-
gà byç na bie˝àco za poÊrednictwem jego strony na Face-
ook’u – Konrad Burawski Sportowiec. nn

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. 

SK¸ONY TU¸OWIA ZE WZNOSEM RAMION
1. Połó˝ si´ na podło˝u

z ramionami
wyciàgni´tymi za głow´.
Brzuch musi byç mocno
spi´ty. UnieÊ
wyprostowane nogi
do góry.

2. Trzymajàc nogi
wyprostowane
w powietrzu, wykonaj
skłon, odrywajàc głow´
i barki od podło˝a. 
Staraj si´ si´gnàç jak
najwy˝ej nóg. 
Wróç do pozycji
wyjÊciowej.

UNOSZENIE BIODER JEDNONÓ˚
1. Połó˝ si´ na plecach

z ugi´tymi kolanami
i pi´tami ustawionymi
płasko na podło˝u.
Stopy powinny
znajdowaç si´
na szerokoÊci bioder.

2. Oderwij jednà nog´
od podło˝a i wyprostuj
jà w stawie kolanowym.

Usztywnij mi´Ênie brzucha,
przyciÊnij drugà pi´t´
do podło˝a, wypychajàc
biodra w gór´. Postaraj si´
utrzymaç kolano
wyprostowanej nogi
na wysokoÊci kolana
drugiej nogi. Zakoƒcz
ruch, zaciskajàc mi´Ênie
poÊladków. OpuÊç biodra na podło˝e i powtórz.

NISKIE WYKROKI W BOK
Ustaw si´ w pozycji stojàcej, rozstawiajàc stopy na szerokoÊç barków.
Złàcz dłonie przed klatkà piersiowà.
PrzenieÊ ci´˝ar ciała na jednà nog´, wypychajàc biodra do tyłu i zejdê
w dół, opuszczajàc biodra i zginajàc nogi w kolanach. Wróç
do pozycji wyjÊciowej.

Na podium 3 Konrad pierwszy z prawej

Konrad  wraz trenerem Pawłem Meszkà



16 INFORMATOR gazetawwiieelliisszzeewwsskkaa nn 31 marca 2020

Pragniemy poinformowaç, ˝e w zwiàzku z epidemià koronawirusa i wynikajàcych 
z powy˝szego konsekwencji, zgodnie z uzyskanà informacjà – firma odbierajàca
odpady nie przewiduje zawieszenia odbioru odpadów komunalnych z terenu Gmi-
ny Wieliszew.

W celu zapewnienia koniecznoÊci zachowania dodatkowych Êrodków bezpieczeƒ-
stwa pracowników odbierajàcych odpady – mogà wystàpiç opóênienia w odbiorze.

Je˝eli odpady nie zostanà odebrane zgodnie z harmonogramem, nale˝y z∏o˝yç
reklamacj´.

Przypominamy, ˝e reklamacje z nieruchomoÊci zamieszka∏ych oraz firm nale˝y
sk∏adaç w ciàgu 2 dni roboczych od dnia odbioru odpadów.

W∏aÊciciele dzia∏ek letniskowych (deklaracja rycza∏towa) majà 5 dni roboczych
na zg∏oszenie reklamacji.

RReekkllaammaaccjjee  mmoo˝̋nnaa  zzggłłaasszzaaçç  nnaa kkiillkkaa  ssppoossoobbóóww::
– pod numerem telefonu 22 782 22 32 bàdê 797 982 363;
– za pomocà maila: ekologia@wieliszew.pl;
– za pomocà formularza kontaktowego na stronie internetowej http://czystagmi-

na.wieliszew.pl/kontakt;
– przez aplikacj´ EVENIO – od niedawna dost´pnà, w której równie˝ dost´pny

jest harmonogram odbioru odpadów.

UWAGA! Od 26 marca 2020 r., do odwo∏ania 
zosta∏ ZAMKNI¢TY Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, znajdujàcy si´ przy ul. Modliƒskiej 23.

OObbiióórr  ooddppaaddóóww
–– nnaa bbiiee˝̋ààccoo

EEVVEENNIIOO
pprrzzyyppoommnnii  CCii  oo tteerrmmiinniiee  ooddbbiioorruu  ooddppaaddóóww
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 Android (systemu wi´kszo-
Êci smartfonów i tabletów) oraz iOS (system obs∏ugujàcy urzàdzenia Apple, w tym
iPhone i iPad). Mo˝na jà pobraç ze strony Google Play lub AppStore. Korzystanie
z aplikacji jest ca∏kowicie bezp∏atne. Po zainstalowaniu aplikacja poprosi nas o okre-
Êlenie naszej lokalizacji: miejscowoÊci, ulicy i numeru domu oraz o informacj´,
czy mieszkamy w bloku czy w domku jednorodzinnym, po czym Êciàgnie harmo-
nogram odbioru Êmieci w naszym rejonie.Wa˝nym udogodnieniem jest mo˝liwoÊç
ustawienia powiadomieƒ: mo˝emy okreÊliç, z jakim wyprzedzeniem aplikacja ma
nas zaalarmowaç, ˝e zbli˝a si´ termin odbioru danego rodzaju odpadów. Aplika-
cja EVENIO s∏u˝y równie˝ do komunikacji pomi´dzy Urz´dem Gminy a miesz-
kaƒcami. Dzi´ki niej mo˝liwe b´dzie zg∏aszanie do Urz´du Gminy np. uszkodzo-
nej drogi czy niedzia∏ajàcej latarni, a Urzàd b´dzie móg∏ poinformowaç mieszkaƒ-
ców np. o zebraniach so∏eckich czy zamkni´tej drodze.

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

Nie wszystko Ci´ interesuje? Masz mo˝liwoÊç wyboru tylko tych kategorii wy-
darzeƒ, z jakich chcesz otrzymywaç wiadomoÊci.

DDooddaattkkoowwee  zzaalleettyy  aapplliikkaaccjjii  EEVVEENNIIOO  ttoo::
• wygodne przypominanie w formie prostego komunikatu;
• elastyczne ustalenie terminu i godziny otrzymywania przypomnieƒ;
• pobranie i korzystanie z aplikacji jest dla u˝ytkownika bezp∏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.


