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Nauczmy si´ byç razem
Na parkiecie hali sportowej w Wieliszewie oklaskiwaliÊmy przedstawicieli Polonii czeskiej – Zespó∏ PieÊni i Taƒca „Olza” z Czeskiego Cieszyna oraz reprezentujàcych region Mazowsza
gospodarzy – Zespó∏ Taƒca Ludowego
„Promyki” z Wieliszewa. Wydarzenie
wzbogaci∏y stoiska z wyrobami tradycyjnymi i prezentacjà ludowego rzemios∏a, po∏àczone z warsztatami r´kodzie∏a. Wieczór zakoƒczy∏a I Niepodleg∏oÊciowa Potaƒcówka „Weselmy si´!”,
do której zaprosi∏a nas Kapela Niwiƒskich, a na parkiecie chodzonego, polk´ i walczyka zataƒczy∏a wspólnie rekordowa liczba tancerzy z∏o˝ona z cz∏onków zespo∏ów i publicznoÊci.
Tegoroczna edycja Festiwalu PieÊni

i Taƒców Polskich by∏a wyjàtkowa równie˝ z uwagi na obchody 200. rocznicy
urodzin festiwalowego patrona – Stanis∏awa Moniuszki. Wieczór zaszczyci∏a swojà obecnoÊcià potomkini Stanis∏awa Moniuszki – prapraprawnuczka
kompozytora pani El˝bieta Janowska-Moniuszko, która wyra˝ajàc wdzi´cznoÊç za kultywowanie pami´ci o swoim wielkim przodku, zach´ci∏a: – Nauczmy si´ byç razem. Jej apel
w przeddzieƒ niepodleg∏oÊciowych obchodów wybrzmia∏ szczególnie aktualnie.
n Wi´cej na str. 9 i 10.
Relacj´ z hucznych obchodów
niepodległoÊciowych w Gminie
Wieliszew znajdà Paƒstwo na str. 8.

POROZMAWIAJMY

W listopadowym wydaniu „Gazety Wieliszewskiej”, na chwil´ przed sesjà decydujàcà o bud˝ecie
na przysz∏y rok, warto nakreÊliç plany zwiàzane z oÊwiatà, ale tak˝e okolicznoÊci, w których zosta∏y
podj´te decyzje dotyczàce przysz∏ych lat. Pomimo ogromnych wydatków na edukacj´, których w pe∏ni
nie pokryjà subwencje z rzàdu, Gmina Wieliszew planuje w najbli˝szych latach przeprowadziç wielkie
inwestycje. Inwestycje w oÊwiat´. W zwiàzku z tym od 20.11 na terenie Gminy Wieliszew odbywajà si´
konsultacje spo∏eczne dotyczàce „Analizy mo˝liwoÊci rozwiàzania problemów w oÊwiacie”.
Od 20 listopada na terenie Gminy Wieliszew odbywajà si´
spotkania z mieszkaƒcami. W trakcie konsultacji spo∏ecznych omawiana jest aktualna sytuacja oraz prognozy dotyczàce rozwoju Gminy. Ju˝ teraz Gmina Wieliszew stoi
przed ogromnym wyzwaniem, jakim b´dzie zapewnienie
godnych warunków nauczania dla naszych dzieci. Uczestnicy spotkaƒ po przekazaniu danych i prognoz, otrzymujà
równie˝ informacje, w jaki sposób mo˝na poradziç sobie
z tym niewàtpliwie wa˝nym problemem. Kroki, które nale-

˝y podjàç dotyczà rozbudowy placówek oÊwiatowych i generowaç b´dà du˝e wydatki oraz w znaczàcy sposób spowolnià inwestycje na terenie ca∏ej Gminy.

Plan inwestycyjny zakłada:
• budow´ ˝∏obka i przedszkola w Wieliszewie,
• budow´ szko∏y, przedszkola i zaplecza sportowego w Olszewnicy Starej,
• rozbudow´ szko∏y w Skrzeszewie o nowe skrzyd∏o,

Pierwsza niepodległoÊciowa potaƒcówka
„Weselmy si´!”

fot. Dominik Kamiƒski

Po raz 19. w wigili´ Narodowego Âwi´ta
Niepodleg∏oÊci przypomnieliÊmy o naszej kulturowej
spuÊciênie, prezentujàc taƒce i pieÊni ludowe
z poszczególnych regionów etnograficznych kraju
i zagranicy.

• budow´ szko∏y, przedszkola i zaplecza sportowego w Micha∏owie-Reginowie.
Decyzja, w jaki sposób je sfinansowaç, nie mo˝e spoczywaç tylko na barkach radnych oraz Wójta Gminy Wieliszew.
Muszà w niej aktywnie uczestniczyç mieszkaƒcy. Pomys∏y
na to, jak poradziç sobie z wyzwaniem oÊwiatowym, sà ró˝ne. Najmniej kosztownym, ale trudnym dla rodziców i dzieci, jest wprowadzenie zmianowoÊci w szko∏ach bàdê dowo˝enie dzieci przedszkolnych do wyznaczonej placówki na terenie Gminy. Kolejnym rozwiàzaniem jest wzi´cie kredytu,
który pozwoli zabezpieczyç 2 z 4 inwestycji (wówczas b´dzie
musia∏a zapaÊç decyzja – które). Ostatnià propozycjà jest
partnerstwo publiczno-prywatne. Daje ono mo˝liwoÊç zrealizowania wszystkich inwestycji, ale zwiàzane jest z du˝ymi kosztami.
n Dokoƒczenie na stronie 3
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PRAWNIK PIERWSZEGO KONTAKTU

UpadłoÊç konsumencka
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Pobiegli z sercem dla Violi

Od marca 2020 r. zmiany w upad∏oÊci
konsumenckiej. Czy warto sk∏adaç wniosek o odd∏u˝enie wczeÊniej?

Instytucja odd∏u˝enia osób fizycznych nieprowadzàcych dzia∏alnoÊci gospodarczej staje si´ w Polsce coraz popularniejsza. W 2016 r. do sàdów
wp∏yn´∏o 8694 wniosków, a upad∏oÊç og∏oszono w 4447 sprawach.W 2018
r. wniosków by∏o ju˝ ponad 12 tys., a og∏oszono a˝ 6,5 tys. upad∏oÊci. Obecnie ustawodawca postanowi∏ istotnie zmodyfikowaç przepisy prawa upad∏oÊciowego poprzez przyÊpieszenie procedury og∏aszania upad∏oÊci
i przyznanie wierzycielom mo˝liwoÊci wp∏ywania w wi´kszym stopniu
na losy tego post´powania.
DOTYCHCZASOWE PRZEPISY

Wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci mo˝e z∏o˝yç d∏u˝nik, a w okreÊlonych
przypadkach tak˝e wierzyciel. Sàd decyduje czy wniosek zas∏uguje
na uwzgl´dnienie. Je˝eli sàd dojdzie do przekonania, ˝e d∏u˝nik doprowadzi∏ do swojej niewyp∏acalnoÊci lub zwi´kszy∏ jà majàc taki zamiar
tj. zdajàc sobie spraw´ i chcàc lub choçby liczàc si´ z takà ewentualnoÊcià (np. mimo, ˝e nie by∏o go staç na sp∏at´ zobowiàzaƒ, w dalszym ciàgu zaciàga∏ tzw. „chwilówki”, a uzyskanych w ten sposób pieni´dzy nie
przeznacza∏ na sp∏at´ wierzycieli”) – nie uwzgl´dni wniosku. Podobnie
b´dzie, je˝eli d∏u˝nik lekkomyÊlnie popad∏ w stan niewyp∏acalnoÊci (np.
zaciàgnà∏ po˝yczk´, którà przeznaczy∏ na gry hazardowe) bàdê wyzbywa∏ si´ majàtku z pokrzywdzeniem wierzycieli, co zosta∏o stwierdzone
prawomocnie.
UPAD¸OÂå KONSUMENCKA PO NOWEMU

Od marca 2020 roku ci´˝ar przekonania sàdu o braku winy w niewyp∏acalnoÊci zostanie przerzucony do post´powania po og∏oszeniu upad∏oÊci. Jedynà przes∏ankà og∏oszenia upad∏oÊci b´dzie niewyp∏acalnoÊç
d∏u˝nika. Na tym etapie sàd nie b´dzie bada∏ przyczyn takiego stanu
rzeczy. W efekcie upad∏oÊç b´dzie móg∏ og∏osiç sàd (w osobie s´dziego)
lub referendarz sàdowy, co powinno usprawniç prac´ sàdów. Innymi s∏owy, w razie wykazania stanu niewyp∏acalnoÊci, niewàtpliwie dojdzie
do og∏oszenia upad∏oÊci d∏u˝nika. Jednak to czy dojdzie do umorzenia
zaleg∏oÊci i w jakiej wysokoÊci, b´dzie zaÊ w du˝ej mierze zale˝a∏o od przyczyn niewyp∏acalnoÊci d∏u˝nika. Odmiennie ni˝ dotychczas, wierzyciele b´dà mogli wypowiedzieç si´ co do zachowania d∏u˝nika, powo∏ujàc
si´ np. na fakt, ˝e d∏u˝nik doprowadzi∏ do swej niewyp∏acalnoÊci albo
zwi´kszy∏ jà umyÊlnie lub wskutek ra˝àcego niedbalstwa, bàdê ˝e celowo doprowadzi∏ do swej niewyp∏acalnoÊci lub istotnie jà zwi´kszy∏.
Odpowiadajàc na pytanie postawione w tytule artyku∏u, za z∏o˝eniem
wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci wczeÊniej (przed marcem 2020 r.) przemawia fakt, ˝e sàd upad∏oÊciowy ocenia przes∏ank´ winy bez udzia∏u
wierzycieli, wy∏àcznie na podstawie twierdzeƒ d∏u˝nika. W interesie wierzycieli b´dzie le˝a∏o wskazywanie na ró˝norakie okolicznoÊci majàce
win´ d∏u˝nika potwierdziç. Z drugiej jednak strony, jeÊli okolicznoÊci
powstania niewyp∏acalnoÊci lub jej pog∏´bienia prowadzà do wniosku,
˝e d∏u˝nik win´ ponosi, bardziej korzystnym rozwiàzaniem jest z∏o˝enie wniosku po wejÊciu opisywanej nowelizacji w ˝ycie.
n Maciej Dujka
Autor: Maciej Dujka, radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych Korzybski Wojciƒski Kozłowska Sp. j.

W piàtek 8 listopada odby∏a si´ V edycja Nocnego Biegu Charytatywnego po Wieliszewskiej Trasie Crossowej. Przy leÊnej wiacie w al.
Ró˝ zebra∏o si´ ponad 150 osób, które pokona∏y 12,5 kilometrowà
tras´. Dla dzieci przygotowana zosta∏a krótsza – 3 kilometrowa trasa. Po raz kolejny oprócz biegaczy wystartowali te˝ rowerzyÊci. Celem biegu by∏o zebranie pieni´dzy dla chorej na raka mieszkanki
gminy Wieliszew,Violi. Organizatorem biegu by∏ Wojtek Kisieliƒski.
WOJTEK KISIELI¡SKI: Chc´ serdecznie podzi´kowaç wszystkim, którzy zaanga˝owali si´ w organizacj´ tej imprezy, Magdzie i Kacprowi
Kisieliƒskim za przygotowanie medali i pomoc w przygotowaniach, Piotrowi Mostowcowi i jego córce Zuzannie za oÊwietlenie i nag∏oÊnienie,
Angelice Pasek-Gilarskiej za przepyszny bigos, Irence Koper i Barbarze
Sztylko za dopilnowanie, aby ka˝dy zawodnik po biegu by∏ nakarmiony i napojony, Mateuszowi Makowskiemu za poprowadzenie grupy dzieci´cej, wszystkim którzy przekazali fanty na losowanie po biegu. Wiem,
˝e na pewno nie wymieni∏em wszystkich, bo ci´˝ko wszystko spami´taç. Mam nadziej´, ˝e zostanie mi to wybaczone. Razem uda∏o si´ zebraç 4172,31 z∏otych i 70 euro, jednak jak powiedzia∏a Viola, najwa˝niejsza jest pozytywna energia, którà jej przekazaliÊmy”.
VIOLETTA SIERADZKA KOWALIK: To ….by∏ (chyba d∏ugo jeszcze
nie zasn´...) dla mnie bardzo wyjàtkowy, magiczny wieczór, pe∏en wzruszeƒ. Listopadowy wieczór, cudna jesienna aura i Wasze goràce serca,
cudowna atmosfera..... za to wszystko ja, jak i równie˝ moja rodzinka
chcia∏abym Wam bardzo podzi´kowaç.Chcia∏abym jeszcze raz bardzo
podzi´kowaç wszystkim osobom, które zaanga˝owa∏y si´ w tà cudnà inicjatyw´, jakà by∏ bieg oraz trening rowerowy WTC. Wszystkim uczestnikom, biegaczom oraz rowerzystom pi´knie dzi´kuje, dzi´kuj´ zw∏aszcza dzielnym dzieciakom. Ale przede wszystkim dzi´kuj´ g∏ównemu
sprawcy tego zamieszania Wojtkowi Kisieliƒskiemu oraz jego ˝onie Magdzie. Ogromne podzi´kowania dla Piotra Mostowca i jego córki Zuzi.
Dzi´kuje równie˝ Panu Wójtowi Paw∏owi Kownackiemu oraz wszystkim kole˝ankom i kolegom z UG Wieliszew.

kondolencje

Rodzinie i bliskim
z powodu Êmierci

EUGENIUSZA WOèNIAKOWSKIEGO
radnego Gminy Niepor´t i Przewodniczàcego Rady Gminy
Niepor´t w trzech kadencjach, w latach 2006–2018
sk∏adajà
Wójt Gminy Pawe∏ Kownacki, Przewodniczàcy Rady Gminy Marcin Fabisiak,
pracownicy Urz´du Gminy Wieliszew oraz jednostek podleg∏ych.

JAK MO˚EMY POMÓC VIOLI?
Zbiórka na leczenie Violi jest umieszczona
na www.siepomaga.pl/viola, tam znajdziecie Paƒstwo
informacje o chorobie oraz jej przebiegu, i tam właÊnie
mo˝na wesprzeç naszà mieszkank´!
Ka˝dy, najmniejszy gest si´ liczy, ˝eby wspomóc t´
wyjàtkowà, niezwykle barwnà i wra˝liwà osob´, pomo˝ecie?

MARTYNA WALCZY Z NOWOTWOREM! POMÓ˚MY JEJ!

Z programu „Prawnik Pierwszego Kontaktu” skorzystaç mogà wszyscy. W jego ramach
podejmowane sà wszelkie zagadnienia za wyjàtkiem spraw karnych i o wykroczenia.
Radcowie prawni analizujà akty notarialne lub umowy, doradzajà, jak rozwiàzaç
zaistniały spór, udzielajà informacji co do post´powania przed sàdem oraz proponujà
dalsze kroki przy sprawach bardziej zło˝onych. Program organizowany ju˝ od kilku lat
przez Kancelari´ Radców Prawnych Korzybski Wojciƒski Kozłowska Sp. j. Z pomocy
prawnej mo˝na skorzystaç w Urz´dzie Gminy Wieliszew w ka˝dy czwartek
od godziny 14:00 wg kolejnoÊci zapisów. Zapisy pod nr tel.: (22) 652 31 15.

Najszczersze wyrazy wspó∏czucia

Goràce podzi´kowania dla Pani Ani Szlendak za przygotowanie niespodzianek, Angelice Pasek-Gilarskiej za przepyszny Ka∏uszyƒski bigos,
Panu Paw∏owi Kunie za organizacj´ grupy rowerowej nauczycieli ze szko∏y w ¸ajskach, wszystkim uczniom klasy VIb ze szko∏y podstawowej
w ¸ajskach oraz ich rodzicom. Bardzo przepraszam, jeÊli kogoÊ pomin´∏am.....ale WSZYSTKIM,WSZYSTKIM,WSZYSTKIM BARDZO DZI¢KUJ¢. Moje serducho leci do Was WSZYSTKICH.
...Na to co si´ dzisiaj w lesie zadzia∏o, brakuje mi s∏ów. Dzi´kuje Wam
wszystkim za Wasze otwarte serca… Mam nadziej´, ˝e dobro, które okazaliÊcie, wróci do Was ze zdwojonà si∏à.
Wszystko to co dzisiaj si´ tu sta∏o, przyczyni∏o si´ do zbiórki pieni´dzy, która wesprze mnie w dalszym leczeniu. Okazana pomoc finansowa, ale przede wszystkim wsparcie poprzez Waszà obecnoÊç pozwala mi
wierzyç jeszcze bardziej w drugiego cz∏owieka, a ofiarowana pomoc jest
dowodem serdecznoÊci, wspó∏czucia oraz solidarnoÊci takiej zwyczajnej,
mi´dzyludzkiej.
BezsilnoÊç to najgorsze z uczuç, jakie znam, g∏ównie bezsilnoÊç wobec choroby. Ale dzisiaj mnóstwo si∏y dosta∏am od Was, tej si∏y mam
nadziej´ starczy mi na d∏ugooo....
Nigdy nie przestan´ wierzyç, ˝e jeszcze wyzdrowiej´, ˝e przyjdzie taki dzieƒ, w którym si´ o tym dowiem, taki ma∏y prywatny CUD. Jeszn
cze raz pi´knie wszystkim dzi´kuj´. Kocham Was.

„Rok 2019 mia∏ byç wyjàtkowy – wkroczenie w doros∏oÊç, klasa maturalna, studniówka, prawo jazdy, wymarzone studia
w przysz∏ym roku; czas, w którym przychodzi usamodzielnienie si´. Wszystko si´ zmieni∏o tu˝ przed 18. urodzinami. W lipcu po zabiegu chirurgicznym oraz szeregu badaƒ stwierdzono
u mnie nowotwór z∏oÊliwy tkanek mi´kkich – mi´sak Ewinga. Nale˝y on do rodziny agresywnych nowotworów wymaga-

jàcych radykalnego leczenia. Z pobliskiego szpitala onkologicznego skierowano mnie do Centrum Onkologii. Tam diagnoza si´
potwierdzi∏a i od razu wprowadzono leczenie, które wst´pnie
obejmuje okres 13 miesi´cy. Z tego powodu by∏am zmuszona
przerwaç ostatnià klas´ i moje plany na przysz∏oÊç od∏o˝yç z bólem na póêniej”.
M∏oda mieszkanka gminy Wieliszew w walce z ogromnym przeciwnikiem potrzebuje Naszego wsparcia! Koszty zwiàzane z leczeniem sà ogromne, liczàc przepisywane leki przez onkologa
oraz medykamenty i produkty ∏agodzàce skutki uboczne chemio i radioterapii. Musi mieç zapewnione sterylne warunki, specjalistycznà odzie˝ i produkty wysokiej jakoÊci. Kolejnym wydatkiem jest Êcis∏a dieta, w której w sk∏ad wchodzà ró˝ne suplementy i pomoce w dniach, kiedy spo˝ywanie jedzenia wià˝e
ze sobà ogromny ból, spowodowany uszkodzeniem zdrowych komórek przewodu pokarmowego oraz jamy ustnej.
Prosimy o wsparcie! Ka˝da z∏otówka si´ liczy!
Nr rachunku, na który mo˝ecie dokonywaç Paƒstwo wp∏aty:
46 1020 1026 0000 1402 0395 3239
Wi´cej informacji o Martynie na pomagam.pl: Koszt Walki z Non
wotworem Martyny.
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Porozmawiajmy
dokoƒczenie ze strony 1

Liczba uczniów w placówkach oÊwiatowych,
dla których gmina Wieliszew jest organem
prowadzàcym

Szczególnie zauwa˝alny wzrost widzimy w ostatnich dwóch
latach szkolnych, ale nie jest on spowodowany tylko rozwojem budownictwa i nap∏ywem nowych mieszkaƒców.To równie˝ efekt zmian w prawie oÊwiatowym i spowodowany chocia˝by koniecznoÊcià zapewnienia miejsca w przedszkolu ka˝demu dziecku w wieku 3–6 lat, bioràcemu udzia∏
w rekrutacji. W roku 2017 zabrak∏o miejsc w przedszkolach
dla 37 dzieci, w 2018 – ju˝ dla 68, a w bie˝àcym – a˝ dla 98.
OczywiÊcie wszystkim nieprzyj´tym dzieciom wskazano miejsce w placówce – to efekt tworzenia dodatkowych oddzia∏ów przedszkolnych w szko∏ach podstawowych lub adaptacji pomieszczeƒ (np. wykorzystanie dla grupy dzieci sto∏ówki w przedszkolu w ¸ajskach). Jednak dzieci starszych
równie˝ przybywa, na przyk∏ad we wrzeÊniu tego roku przyj´to do klas II –VI Szko∏y Podstawowej nr 1 w Wieliszewie 29 nowych uczniów, z czego a˝ 13 tylko do klasy V. Takie wzrosty liczby dzieciaków (a czasem i mniejsze) powodujà koniecznoÊç podzia∏u dotychczas istniejàcych oddzia∏ów.
Jednak baza lokalowa to nie jedyna bolàczka gminnej
oÊwiaty. Zmiany w prawie pociàgajà za sobà bardzo cz´sto
dodatkowe koszty, które nie sà pokrywane z subwencji oÊwiatowej. Do nich nale˝y chocia˝by wychowanie przedszkolne,
b´dàce zadaniem w∏asnym gminy. Utworzenie dodatkowego oddzia∏u przedszkolnego to minimum 3 etaty, natomiast
w szkole – w zale˝noÊci od wieku uczniów – od 1,22 do 1,75
etatu. To oczywiÊcie tylko godziny wynikajàce z ramowych
planów nauczania. Do nich nale˝y dodaç godziny z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, których jest coraz wi´cej w zwiàzku ze wzrastajàcà liczbà orzeczeƒ i opinii poradni. I o ile za orzeczeniami idà pieniàdze z subwencji, o tyle w przypadku opinii – ju˝ nie. A zalecenia
cz´stokroç sà podobne – organizacja dodatkowych zaj´ç dla
uczniów w celu wyrównywania braków edukacyjnych. Do tego nale˝y pami´taç o ustalonej odgórnie liczbie uczniów
w klasach I-III, która nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 25 dzieci, wi´c
w przypadku 26 czy 27 osób w roczniku nale˝y utworzyç dwa
oddzia∏y. Generalnie ka˝dy nowy oddzia∏ to dodatkowe 140-150 tys. w skali roku. A to jeszcze nie koniec generowania kosztów. Jeszcze kilka lat temu przepisy mówi∏y,
˝e dla rodziców dzieci pracujàcych lub ze wzgl´du na dowóz szko∏a mo˝e zorganizowaç Êwietlic´. Dzisiaj w przepisach mamy sformu∏owanie „szko∏a organizuje”, wi´c jest to
jej obowiàzkiem i ˝adnej dowolnoÊci w tym zakresie nie ma.
Wielu nowych mieszkaƒców to osoby spoza gminy, nie majàce tu rodziny czy znajomych, wi´c do czasu powrotu z pracy ich dzieci sà zmuszone korzystaç ze szkolnych Êwietlic.
Dzisiaj w dwóch szko∏ach (SP 1 Wieliszew i ¸ajski) liczba
uczniów korzystajàcych ze Êwietlicy to prawie 200 w ka˝dej z nich. LiczebnoÊç grupy Êwietlicowej ÊciÊle okreÊlajà
przepisy, a zadanie to nie podlega subwencji.

Reforma systemu oÊwiaty z 2017 roku równie˝ nie pozostaje bez echa w gminnych finansach – wyposa˝enie bàdê doposa˝enie placówek. W dawnym wieliszewskim gimnazjum
nale˝a∏o zorganizowaç sale dla uczniów klas I–III, z kolei
w dawnych szeÊcioletnich podstawówkach dzieci nie uczy∏y
si´ fizyki, chemii, biologii, wi´c brakuje pomocy dydaktycznych do tych przedmiotów.
Jakby tego wszystkiego by∏o ma∏o, ustawodawca w trakcie
roku wprowadza podwy˝ki dla nauczycieli. OczywiÊcie celowoÊç podwy˝ek nie ulega najmniejszej wàtpliwoÊci, gdy˝ ten
odpowiedzialny i trudny zawód powinien byç godnie wynagradzany, jednak dodatkowe Êrodki otrzymane w ramach subwencji to 389 tys., a rzeczywiste koszty podwy˝ek to oko∏o 1,5
miliona. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego zmieniono równie˝ stawk´ dodatku za wychowawstwa w szko∏ach, teraz musi wynosiç minimum 300 z∏, dla nas to oznacza wzrost o oko∏o 150 z∏ na osob´. Bioràc pod uwag´, ˝e w szko∏ach podstawowych i ponadpodstawowych mamy uczniów w 89
oddzia∏ach, to ta jedna zmiana to koszt na poziomie 53 400 z∏
na cztery miesiàce w bie˝àcym roku szkolnym.
Wzrost liczby mieszkaƒców na pewno cieszy, ale jego konsekwencje – wzrost liczby uczniów w placówkach szkolnych
i przedszkolnych daje ju˝ drobne powody do niepokoju. Istniejà obawy, na ile i jak d∏ugo nasze placówki b´dà w stanie zmieÊciç zwi´kszajàcà si´ ka˝dego roku liczb´ uczniów.
A przerzucanie na gmin´ dodatkowych zadaƒ bez zabezpieczenia wystarczajàcych Êrodków w bud˝ecie powoduje, ˝e z roku na rok wzrasta proporcjonalnie kwota, jakà do subwencji musimy do∏o˝yç. OczywiÊcie, to bolàczka nie tylko naszego samorzàdu. Ale rozmowy o przysz∏oÊci edukacji w naszej
gminie – zarówno jeÊli chodzi o infrastruktur´, jak i aspekt
finansowy dzia∏alnoÊci placówek oÊwiatowych nale˝y przeprowadziç jak najszybciej.
Poniewa˝ najwi´cej emocji na spotkaniach wzbudza Partnerstwo Publiczno-Prywatne postaramy si´ usystematyzowaç
Paƒstwa wiedz´.

Czym jest PPP?
Partnerstwo Publiczno-Prywatne to przedsi´wzi´cia realizowane w oparciu o umow´ d∏ugoterminowà zawartà pomi´dzy podmiotem publicznym a podmiotem prywatnym, w naszym przypadku pomi´dzy Gminà a inwestorem prywatnym,
której celem jest stworzenie sk∏adników infrastruktury
umo˝liwiajàcej Êwiadczenie us∏ug o charakterze publicznym.
Fundamentem powy˝szej definicji jest wi´c wspólnota dzia∏aƒ sektora publicznego i prywatnego – stworzona po to, by
obaj partnerzy mogli jak najlepiej realizowaç cele, do których zostali powo∏ani. Zadaniem partnera publicznego jest
bowiem Êwiadczenie us∏ug publicznych, do czego obliguje
go prawo, natomiast partner prywatny ma prowadziç dzia∏alnoÊç gospodarczà i osiàgaç zyski. Wa˝ne jest wi´c, ˝eby
zrozumieç, ˝e PPP nie jest wi´c prywatyzacjà dzia∏aƒ w∏adzy publicznej. Nie zwalnia w∏adzy publicznej z obowiàzku Êwiadczenia us∏ug o charakterze publicznym.

Gminne plany, a Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Od kilku lat obserwujemy znaczàcy przyrost liczby mieszkaƒców Naszej Gminy, to bardzo cieszy, ale dobry gospodarz
musi myÊleç przysz∏oÊciowo. Zatem, skoro coraz wi´cej osób
decyduje si´ na sta∏e osiedliç, to ju˝ w 2017 roku Wójt Gminy Wieliszew, po analizie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz demografii, rozpoczà∏ dzia∏ania majàce
na celu wypracowanie propozycji rozwiàzaƒ problemu placówek oÊwiatowych po 2021 roku.
Opracowana zosta∏a kompletna dokumentacja projektowa
budowy przedszkola ze ˝∏obkiem w Wieliszewie, dokumentacja budowy przyszkolnej sali sportowej w szkole w ¸ajskach, koncepcja budowy szko∏y z przedszkolem i ˝∏obkiem
na „ty∏ach” Domu Ogrodnika w Micha∏owie-Reginowie, koncepcja rozbudowy szko∏y w Skrzeszewie oraz szko∏y z przedszkolem w Olszewnicy Starej.

opinia
JACKA BANASZKA,
dyrektora CUW
Coraz wi´cej uczniów, coraz wi´cej
przedszkolaków, coraz wi´cej zadaƒ,
a funduszy nie przybywa.
Nie trzeba byç uwa˝nym obserwatorem
otaczajàcej nas rzeczywistoÊci, by dostrzec
zmieniajàcà si´ z tygodnia na tydzieƒ gmin´ Wieliszew.
Rozwój budownictwa mieszkaniowego, zarówno wielorodzinnego, jak
i jednorodzinnego przekłada si´ na wzrastajàcà liczb´ mieszkaƒców,
szczególnie tych najmłodszych. Ten trend utrzymuje si´ od kilku lat, ale
jego nasilenie w ostatnich dwóch sprawia, ˝e za chwil´ nasze szkoły
i przedszkola nie b´dà w stanie przyjàç nowych uczniów
i wychowanków. Ju˝ dziÊ niektóre szkoły chcàc uniknàç
dwuzmianowoÊci, wykorzystujà do celów dydaktycznych wszelkie
mo˝liwe pomieszczenia, adaptujàc je dla potrzeb sal lekcyjnych.

Realizacja tych zamierzeƒ inwestycyjnych, aby rozwiàza∏a problem, powinna odbywaç si´ jednoczeÊnie. Wówczas, poprzez efekt skali, odczuwalna b´dzie poprawa w zakresie warunków lokalowych w poszczególnych placówkach. Jednak˝e, ci´˝ar realizacji tych inwestycji jednoczeÊnie b´dzie
znaczàcym obcià˝eniem dla bud˝etu.
Zatem PPP zabezpieczy nam realizacj´ inwestycji przy pomocy kapita∏u podmiotów prywatnych, dzi´ki niemu wy˝ej
wymienione obiekty, zostanà zrealizowane w ciàgu 4 lat, a jednoczeÊnie obcià˝y to bud˝et na 20 lat.
Plany sà wi´c bardzo ambitne, ale wynikajà z potrzeb aktualnej sytuacji. Gdyby mowa by∏a tylko o jednej placówce,
to realizowana by∏aby z bud˝etu, natomiast tak pot´˝ne i z∏o˝one plany wymagajà innego spojrzenia na zadania inwestycyjne, i tutaj z pomocà przychodzi sprawdzony ju˝ model PPP.

Jak takie partnerstwo wyglàda formalnie?
Pierwszym krokiem by∏o wy∏onienie firmy doradczej, która
ma doÊwiadczenie w realizacji takiego projektu oraz przygotowanie przez nià symulacji finansowej. Nast´pnym krokiem sà konsultacje spo∏eczne, które trwajà w tej chwili. Kolejny nale˝y do Gminy Wieliszew, która wraz z firmà konsultingowà przygotuje post´powanie przetargowe. Nast´pnie
odbywajà si´ kalkulacje dotyczàce czasu sp∏at i wielkoÊci rat.
Co wa˝ne, ˝eby uniknàç wszelkiego ryzyka oraz niejasnoÊci, w∏adze Gminy Wieliszew b´dà wnioskowaç w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju o uzyskanie pozytywnej opinii dla
takiego rozwiàzania w postaci certyfikatu.

Harmonogram pozostałych spotkaƒ
JeÊli chcecie Paƒstwo uzyskaç wi´cej informacji, przekazaç
swojà opini´ zapraszamy na pozosta∏e spotkania, które odb´dà si´:
• 28 listopada, Dom Ogrodnika w Micha∏owie-Reginowie,
godz. 19.00,
• 03 grudnia, Gminne Centrum Kultury w ¸ajskach,
godz. 19.00,
• 05 grudnia, budynek remizy OSP w Janówku Pierwszym,
godz. 19.00.
Swoje uwagi b´dzie mo˝na równie˝ zg∏osiç do 15 grudnia,
poprzez wype∏nienie specjalnej ankiety konsultacyjnej i jej
przes∏anie na adres mailowy: konsultacje@wieliszew.pl,
listownie na adres: Urzàd Gminy Wieliszew, ul. Modliƒska 1,
05-135 (z dopiskiem „konsultacje spo∏eczne”) lub wrzucenie
do skrzynki w holu Urz´du Gminy Wieliszew oraz w miejscach
spotkaƒ. Prosimy tak˝e o kontakt przez FB.
Zach´camy do zapoznania si´ z prezentacjà zamieszczonà
na stronie wieliszew.pl w aktualnoÊciach – Konsultacje spo∏eczne w sprawie udzia∏u Gminy Wieliszew w partnerstwie
publiczno-prywatnym
n MP / JB
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INFORMACJA
Wójt Gminy Wieliszew zawiadamia o wyło˝eniu do publicznego wglàdu
PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO WRAZ Z PROGNOZAMI ODDZIA¸YWANIA
NA ÂRODOWISKO dla:
• cz´Êci wsi Topolina, gm. Wieliszew w dniach od 18 listopada do 9
grudnia 2019 r. Dyskusja publiczna nad przyj´tymi w ww. projekcie
rozwiàzaniami odb´dzie si´ w 3 grudnia 2019 r. w siedzibie Urz´du Gminy
Wieliszew o godz. 13.00. Uwagi do projektu planu nale˝y składaç
w nieprzekraczalnym terminie do 24 grudnia 2019 r.;
• cz´Êci wsi Michałów-Reginów, gmina Wieliszew w dniach od 2 grudnia
do 24 grudnia 2019 r. Dyskusja publiczna nad przyj´tymi w ww. projekcie
rozwiàzaniami odb´dzie si´ 17 grudnia 2019 r. w siedzibie Urz´du Gminy
Wieliszew o godz. 10.00. Uwagi do projektu planu nale˝y składaç
w nieprzekraczalnym terminie do 13 stycznia 2020 r.;
• cz´Êci wsi Krubin, gmina Wieliszew (rejon ul. Nowodworskiej) w dniach
od 21 listopada do 13 grudnia 2019 r. Dyskusja publiczna nad przyj´tymi
w ww. projekcie rozwiàzaniami odb´dzie si´ 10 grudnia 2019 r. w siedzibie
Urz´du Gminy Wieliszew o godz. 12.00. Uwagi do projektu planu nale˝y
składaç w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2019 r.
Ww. projekty planów wyło˝one sà w siedzibie Urz´du Gminy Wieliszew (pokój
nr 109) w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 18.00, wtorki, Êrody, czwartki,
piàtki w godzinach od 8.00 do 16.00.
Projekty planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na Êrodowisko
(w trakcie wyło˝enia do publicznego wglàdu) sà dost´pne równie˝ w wersji
elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
www.bip.wieliszew.pl w zakładce „ogłoszenia Wójta”.
Uwagi do projektów planów nale˝y składaç na piÊmie do Wójta Gminy
Wieliszew. Jako wniesione na piÊmie uznaje si´ równie˝ uwagi wniesione
za pomocà elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
n
oznaczenia nieruchomoÊci, której uwaga dotyczy.

W 2019 r. działajàce na zlecenie Urz´du Gminy Wieliszew firmy
zdeponowały na składowisku odpadów 61,96 Mg wyrobów
azbestowych. Projekt był realizowany w 30 % ze Êrodków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierajàcych
azbest na terenie Gminy Wieliszew dofinansowano przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,
w kwocie 8 420,22 zł.

ááá Cmentarz komunalny w Wieliszewie

n
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ááá Skanalizowane Góry stało si´ faktem

Sà takie inwestycje, które sà niezwykle wa˝ne spo∏ecznie.
Sà takie inwestycje, których przeprowadzenie jest niezwykle trudne. I w koƒcu. Sà takie inwestycje, w które wielu nie wierzy∏o – bo mia∏o si´ nie udaç. Tymczasem?
Problem skanalizowania miejscowoÊci Góra trwa∏ latami
i wynika∏ on z zawi∏oÊci dotyczàcych w∏asnoÊci gruntu.
W zwiàzku z tym mieszkaƒcy musieli p∏aciç wysokie stawki za obiór nieczystoÊci – a˝ 28 z∏ za metr bie˝àcy Êcieku.
Dzi´ki porozumieniu mi´dzy Krajowym OÊrodkiem
Wsparcia Rolnictwa a Gminà Wieliszew, uda∏o si´ doprowadziç do tego, ˝e w Górze powsta∏a nowa nitka kanalizacyjna odprowadzajàca nieczystoÊci.
14.11.2018 r. Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki
podpisa∏ umowy na wykonanie kanalizacji sanitarnej
na terenie miejscowoÊci Góra, osiedle przy ulicy Rzecznej.
Nowa instalacja zosta∏a wykonana, przesz∏a odbiory
techniczne i Êcieki odprowadzane sà do gminnej oczyszczalni Êcieków, a nie tak jak do tej pory do zlokalizowanego na osiedlu szamba. Wymiernà korzyÊcià jest równie˝
oszcz´dnoÊç, jaka powstanie w portfelach mieszkaƒców

opinia
STANISŁAW ÂWIERZEWSKI
mieszkaniec
Powstanie nowej kanalizacji to niewàtpliwie
du˝a ulga dla nas, mieszkaƒców. Jest to te˝
kolejny krok do poprawiania nam warunków
bytowych. Tym bardziej cieszy, bo my,
mieszkaƒcy, mamy ÊwiadomoÊç zawiłoÊci, jakie
dotyczà terenów, na których mieszkamy.
Ciesz´ si´, ˝e nie b´dà ju˝ wywo˝one nieczystoÊci, poniewa˝ tona˝
samochodów do tego przeznaczonych wpływał nie tylko na stan
drogi dojazdowej, ale i na budynki, w których dało si´ odczuç silne
drgania, podczas ich przejazdów. Przed nami podpisywanie umów
z TBS, na które z niecierpliwoÊcià czekamy.

tego osiedla. Âcieki b´dà odprowadzane do gminnej sieci wed∏ug stawek obowiàzujàcych dla administrowanej
przez TBS Wieliszew sieci, które sà ponad dwukrotnie ni˝sze ni˝ dotychczas ponoszone przez mieszkaƒców tego osien
dla op∏aty za odbiór Êcieków.

GMINNE INWESTYCJE
ááá Przebudowa ulicy KoÊcielnej w Skrzeszewie!
Trwa przebudowa ulicy KoÊcielnej
w Skrzeszewie. Ârodki w wysokoÊci
376 843,00 z∏ zosta∏y uzyskane ze
wsparcia finansowego z Funduszu
Dróg Samorzàdowych. Jest to 70% ca∏kowitej kwoty. Pozosta∏a cz´Êç b´dzie
pochodzi∏a ze Êrodków w∏asnych Gminy.
W ramach dofinansowania przewidziano poszerzenie drogi z 5 do 5,5 m,
po∏o˝enie nawierzchni i wybudowanie
pobocza. Prace zostanà wykonane
od ul. Dojazdowej na odcinku
459,20 mb. w kierunku Topoliny.
n

ááá Nowe wiaty w Gminie Wieliszew. Przetarg rozstrzygni´ty!

W listopadzie tego roku zosta∏a oddana do u˝ytku nowowybudowana cz´Êç cmentarza. Na nowej cz´Êci nekropolii powsta∏y 184 miejsca pochówkowe, chodniki, a teren obsadzono roÊlinami. Zarzàdcà cmentarza komunalnego jest Towarzystwo Budownictwa Spo∏ecznego „Wieliszew” Sp. z o. o.
– wi´cej Informacji 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
n
gminy.

Ju˝ niebawem, bo w ciàgu 30 dni od podpisania umowy,
na terenie Gminy Wieliszew zostanà zdemontowane stare wiaty przystankowe, a w ich miejsce zostanà ustawione nowe. Inwestycja poprawi komfort osób podró˝ujàcych.Wiaty b´dà wykonane w spójnej z pozosta∏ymi wiatami stylistyce, z odpornych na uszkodzenia tworzyw.
Gdzie powstanà? Znamy lokalizacj´!
1. Krubin – przy ul. Nowodworskiej,
2. Olszewnica Stara – przy ul. Wiejskiej,
3. Komornica – 2 nowe wiaty przy zbiegu ul. Nowodworskiej i Nasielskiej,
4. Wieliszew – przy ul. Niepodleg∏oÊci 113A,
5. Wieliszew– przy skrzy˝owaniu ul. Przedpe∏skiego
i Niepodleg∏oÊci,
6. Wieliszew – przy ul. Modliƒskiej na przystanku WiÊnion
wa 02.

wieliszewska
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ááá Inwestycja w ciepło

5

Á FLASH INWESTYCYJNY

Zacisze – Janówek Pierwszy

W minionym wydaniu „Gazety Wieliszewskiej” informowaliÊmy Paƒstwa o rozpocz´ciu prac w Janówku Pierwszym
na ulicy Zacisze. W ciàgu miesiàca droga zosta∏a wykonana,
a mieszkaƒcy mogà ju˝ korzystaç ze 100 pierwszych metrów
wyremontowanego odcinka. Ciàg dalszy, w przysz∏oÊci.

SP w Janówku Pierwszym po zakoƒczonej
termomodernizacji

6 listopada bie˝àcego roku, Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏
Kownacki podpisa∏ umow´ z wykonawcà na termomodernizacj´ Szko∏y Podstawowej im. Tadeusza KoÊciuszki
w Wieliszewie oraz Zespo∏u Szkó∏ w Komornicy.
Modernizacja kolejnych placówek oÊwiatowych na terenie naszej Gminy rozpocznie si´ jeszcze w tym roku, i nie
doÊç, ˝e poprawi ona komfort pracy nauczycieli oraz
uczniów, to równie˝ zadba o Êrodowisko. Badania kamerà
termowizyjnà wskazywa∏y i potwierdza∏y koniecznoÊç tych
inwestycji, w zwiàzku z tym gmina do∏o˝y∏a wszelkich staraƒ, aby przeznaczyç Êrodki na ten w∏aÊnie cel.
W ramach termomodernizacji Zespo∏u Szkó∏ w Komornicy prace dotyczyç b´dà zarówno budynku g∏ównego
(szko∏y), internatów oraz miejsca na pralni´ i b´dà obejmowa∏y mi´dzy innymi: ocieplenie Êcian wraz z kolorystykà elewacji oraz obróbek blacharskich, wymian´ oÊwietlenia na energooszcz´dne, przebudow´ instalacji c.o., wykonanie opaski odwadniajàcej wokó∏ budynku, monta˝
nawiewników higrosterowanych 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 dociepleniem stropodachu, wymiany stolarki okiennej,

Âcie˝ka rowerowa

modernizacji 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 gminie Wieliszew” realizowanego przez Gmin´ Wieliszew, wspó∏finansowanego przez Uni´ Europejskà ze Êrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz Êrodków w∏asnych
n
gminnych.

ááá FITPARK W TOPOLINIE

W∏aÊnie ruszajà prace zwiàzane z budowà Êcie˝ki rowerowej
od Ronda w Poniatowie do ulicy Przedpe∏skiego. O post´pach
prac b´dziemy informowaç w kolejnym wydaniu!

Uwaga w Wieliszewie powstaje skrzy˝owanie,
zachowaj ostro˝noÊç!
Jak informowaliÊmy Paƒstwa we wrzeÊniowym wydaniu „Gazety Wieliszewskiej”, rozpocz´∏y si´ prace na skrzy˝owaniu
ulicy Modliƒskiej przy osiedlu TBS. W trakcie prowadzenia
robót budowlanych na tym skrzy˝owaniu obowiàzuje zmieniona, czasowa organizacja ruchu za pomocà sterowania trójwylotowà sygnalizacjà Êwietlnà, jako ruchu wahad∏owego dla
g∏ównych kierunków na drodze g∏ównej wraz z dojazdem
w kierunku do Urz´du Gminy Wieliszew.
W drugim etapie robót nastàpi czasowe zamkni´cie wjazdu
i wyjazdu z drogi gminnej ul. Modliƒskiej od strony Urz´du Gminy Wieliszew. Wjazd i wyjazd od strony Urz´du zaplanowano
Alejà SolidarnoÊci w kierunku wschodnim do ronda na drodze
krajowej nr 61 oraz w kierunku zachodnim do drogi powiatowej – ul. KoÊcielnej. Przewidywany termin zakoƒczenia robót
i wprowadzenia sta∏ej organizacji ruchu wraz z docelowà sygnalizacjà Êwietlnà to nie póêniej ni˝ 31.12.2019 r. – jak zak∏ada
n
zarzàdca tej drogi wojewódzkiej.

ááá Nowa atrakcja na placu zabaw w Wieliszewie
Orbitrek, wioÊlarz, biegacz, rowerek, jeêdziec, motyl, wahad∏o,
twister, ∏aweczka, drabinka, prasa no˝na, drà˝ki, steper, narciarz, pajacyk, por´cze, pylon – od niedawna urzàdzenia te zagoÊci∏y w wielu miejscach naszej gminy stanowiàc podstaw´
si∏owni plenerowych. Fitparki to coraz bardziej popularne
miejsca do aktywnego sp´dzania wolnego czasu na Êwie˝ym
powietrzu. Urzàdzenia zosta∏y zaprojektowane tak, by
uwzgl´dniç ró˝ne poziomy trudnoÊci i umo˝liwiç korzystanie
z nich wszystkim – niezale˝nie od wieku. Jedynym ograniczeniem jest wzrost u˝ytkownika – nie mniej ni˝ 140 cm – oraz
waga poni˝ej 140 kg.
Powstajàce si∏ownie pod chmurkà umo˝liwiajà aktywniejszy, zdrowszy styl ˝ycia – çwiczenia na nich sà bardzo proste
i intuicyjne i s∏u˝à do çwiczeƒ ró˝nych partii cia∏a. To doskona∏e uzupe∏nienie codziennego spaceru, marszu czy joggingu.
Ostatnio fitpark z dziewi´cioma urzàdzeniami zlokalizowany przy ul. KoÊcielnej obok placu zabaw dla dzieci otrzyma∏a Topolina. Jest to uzupe∏nienie wielu tras rowerowych i pieszych, jakie przebiegajà przez t´ wypoczynkowà miejscowoÊç.
So∏tys Topoliny S∏awomir Baƒbura z dumà pokazuje miejsce,

które staje si´ coraz wszechstronniej zagospodarowanà przestrzenià publicznà, gdzie mo˝na b´dzie organizowaç lokalne
wydarzenia – pikniki, tradycyjne spotkania Êwiàteczno-noworoczne oraz inne uroczystoÊci. Pani Katarzyna jedna z osób
ceniàca aktywnoÊç, nie omieszka∏a przetestowaç urzàdzeƒ zainstalowanych w Topolinie. Po wykonaniu serii çwiczeƒ przekaza∏a nam swoje uwagi: – Zach´cam wszystkich chcàcych korzystaç z takich urzàdzeƒ, by w profesjonalnym klubie fitness
wraz z trenerem dobrali odpowiednie dla siebie çwiczenia oraz
ich dawk´ tak, by uniknàç ewentualnych kontuzji. Mam równie˝ nadziej´, ˝e urzàdzenia te d∏ugo pozostanà sprawne i pozwolà na wykonywanie wszystkich zaplanowanych przez u˝ytkowników çwiczeƒ wszystkich grup mi´Êni przez okràg∏y rok.
Fitpark w Topolinie zosta∏ zrealizowany jako zadanie „Zakup i monta˝ urzàdzeƒ fitness przy placu zabaw w miejscowoÊci Topolina. Zadanie zosta∏o sfinansowane ze Êrodków funduszu so∏eckiego Topoliny, który wspar∏ wojewoda mazowiecki z bud˝etu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
So∏ectw MAZOWSZE 2019” oraz Wójt Gminy Wieliszew.
n

Na osiedlu przy ulicy Modliƒskiej w Wieliszewie dla najm∏odszych mieszkaƒców ustawiona zosta∏a nowa kolorowa zabawka! Urzàdzenie nie doÊç, ˝e ma ciekawà konstrukcj´, to, podobnie jak w Micha∏owie-Reginowie, zosta∏o wytworzone
n
z nakr´tek!
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6 WYDARZENIA

UROCZYSTOÂCI NIEPODLEGŁOÂCIOWE
W SZKOŁACH

SZKOŁA NR 1 W WIELISZEWIE
8 listopada 2019 spo∏ecznoÊç szkolna z klas IV-VI SP nr 1
w Wieliszewie uda∏a si´ do sali widowiskowej mieszczàcej
si´ w Urz´dzie Gminy.
Klasa Va wraz z wychowawcà p. Martà Nies∏uchowskà oraz
p. Katarzynà Budzyniak i p. Irenà Jacenko zaprosi∏a do wys∏uchania pieÊni patriotycznych po∏àczonych z prezentacjà
z okazji odzyskania niepodleg∏oÊci przez Polsk´. Po powrocie uczniowie klas m∏odszych i starszych wspólnie o 11.11
n
zaÊpiewali Hymn Polski.

SZKOŁA NR 2 W WIELISZEWIE
Polsko, nie jesteÊ ty ju˝ niewolnicà!
¸aƒcuch twych kajdan sta∏ si´ tym ∏aƒcuchem,
Na którym z lochu, co by∏ twà stolicà
Lat sto, swym w∏asnym dêwign´∏aÊ si´ duchem.
Leopold Staff
Tegoroczna uroczysta akademia poÊwi´cona najwa˝niejszemu polskiemu Êwi´tu narodowemu przebiega∏a inaczej ni˝
zwykle. UroczystoÊç z okazji Âwi´ta Niepodleg∏oÊci przygotowali uczniowie pod kierunkiem Ma∏gorzaty Ostrowskiej
i Bogumi∏a Makowskiego. Pi´kne pieÊni patriotyczne wykona∏y uczennice przygotowane przez panià Iren´ Jacenko.
Przypomniano atmosfer´ wydarzeƒ poprzedzajàcych dat´ 11 listopada 1918 roku, zobrazowano sytuacj´ politycznà kraju, jaka mia∏a miejsce przed odzyskaniem przez Polsk´ niepodleg∏oÊci. Jednak najwa˝niejsze by∏o ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, nie
podda∏ si´ i wytrwa∏ w walce za Ojczyzn´. Interpretacje muzyczne i recytatorskie utworów literackich przedstawia∏y rozterki i uczucia walczàcych o niepodleg∏oÊç.
Dwa tygodnie przed uroczystoÊcià wszyscy uczniowie naszej szko∏y poznawali wylosowane teksty i melodie pieÊni,
które wytrwale trenowali. Swoje przygotowania zaprezentowali na „Szkolnym festiwalu pieÊni patriotycznej”.
UroczystoÊç zakoƒczy∏a si´ wspólnym pocz´stunkiem
przy „stole biesiadnym”, na którym znalaz∏y si´ potrawy
przyniesione przez uczniów np.: swojski smalec, chleb, ogórki kiszone i pierogi.
n Małgorzata Ostrowska

n
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Przyjaêƒ – serdeczne stosunki
oparte na wzajemnej ˝yczliwoÊci
Nasza znajomoÊç
rozpocz´∏a si´ doÊç
niewinnie
9 listopada 2018 r.,
kiedy do Gminy
Wieliszew w ramach
wspó∏pracy
i wymiany
przyjechali stra˝acy
z gminy Trittau,
z miejscowoÊci
Köthel.

Pomimo radoÊci z odwiedzin, by∏o w nas wiele niepewnoÊci,
czy poradzimy sobie pomimo barier j´zykowych, czy i czym
mo˝emy pochwaliç si´ stra˝akom z Niemiec, czy sprz´t, wyposa˝enie i wyszkolenie stra˝ackie, jakie posiadamy w jednostkach ich zainteresuje, czy zostaniemy dobrze odebrani,
a przede wszystkim czy znajdziemy wspólny j´zyk…
Gdy w godzinach wieczornych spod Urz´du Gminy Wieliszew odebraliÊmy naszych znajomych, od razu wiedzieliÊmy,
˝e nawià˝emy d∏u˝szà wspó∏prac´. I tak by∏o.
Wspólny czas rozpocz´liÊmy od kolacji i zwiedzania Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Ka∏uszynie, to tu prze∏amaliÊmy
pierwsze lody. Zainteresowanie, skromnoÊç i serdecznoÊç, z jakà si´ spotkaliÊmy bardzo nas zaskoczy∏y.
Kolejnego dnia zabraliÊmy naszych goÊci na wycieczk´
do Warszawy oraz na zwiedzanie pozosta∏ych stra˝nic w gminie (OSP Krubin, OSP Janówek Pierwszy oraz Góra, OSP Wieliszew, OSP Skrzeszew). Dzieƒ trzeci up∏ynà∏ na wspólnym Êwi´towaniu 100. rocznicy Odzyskania Niepodleg∏oÊci przez Polsk´
poczàwszy od Mszy Âwi´tej w intencji Polski w koÊciele pw.
Âw. Bart∏omieja Aposto∏a w Janówku Pierwszym i z∏o˝enia wiàzanek pod Pomnikiem Ofiar Wojen na placu ks. Jana Trzaskomy. Nast´pnie pojechaliÊmy do Krubina na obiad patriotyczny.Wspólnych rozmów, ˝artów i zabawy nie by∏o koƒca, rozmawialiÊmy o podobnych problemach w stra˝y po˝arnej, o pracy
w stra˝y z m∏odzie˝à, o polityce, o naszych zainteresowaniach.
Po tych rozmowach dowiedzieliÊmy si´, ˝e jesteÊmy takimi samymi ludêmi z podobnymi problemami, jedyne, co nas ró˝ni,
to kraj zamieszkania. ¸àczàca nas idea dzia∏ania w OSP sprawi∏a, ˝e wszystkie bariery znikn´∏y tak˝e te j´zykowe.
We wtorek rano nasi goÊcie odjechali, po˝egnaliÊmy ich z ∏ezkà w oku, czekajàc z niecierpliwoÊcià na kolejne spotkanie.
Rewizyta nastàpi∏a znacznie szybciej ni˝ si´ spodziewaliÊmy, zostaliÊmy zaproszeni do Köthel w czerwcu tego roku
na obchody Âwi´ta Stra˝aka.
W delegacj´ wyruszy∏a trzyosobowa reprezentacja, z jednostek OSP Gminy Wieliszew.Trasa by∏a d∏uga i m´czàca. DojechaliÊmy w póênych godzinach nocnych, zostaliÊmy serdecz-

nie przyj´ci przez Arkadiusza Grosfelda (Przewodniczàcy Polskiej Grupy Roboczej w Niemczech w miejscowoÊci Trittau).
Po krótkim odpoczynku i szybkim Êniadaniu razem wyruszyliÊmy na zwiedzanie Hamburga. Wieczorem pojechaliÊmy
do miejscowoÊci Köthel, w której sp´dziliÊmy ju˝ pozosta∏e
dni w domu rodzinnym u Frauke i Hagena. ZostaliÊmy mile
przyj´ci na grillu, na którym mieliÊmy okazj´ zapoznania si´
ze wszystkimi druhami i druhnami ze Stra˝y Po˝arnej
w Köthel.Tak samo jak u nas rozmów nie by∏o koƒca. WymienialiÊmy si´ wspólnymi prze˝yciami i doÊwiadczeniami
do póênych godzin nocnych.
Ranek nadszed∏ szybciej ni˝ si´ tego spodziewaliÊmy, ubrani w mundury galowe byliÊmy gotowi na wspólne Êwi´towanie. Obchody Âwi´ta Stra˝aka w Niemczech ró˝nià si´ troch´
od naszych obchodów. Nie ma Mszy Âwi´tej, uczestnicy obchodów spotykajà si´ w wielkim namiocie, który mieÊci ponad 500 osób. W trakcie trwania uroczystoÊci podczas cz´Êci
oficjalnej rozdawane sà zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu kursów
z ró˝nego typu szkoleƒ po˝arniczych, certyfikaty i odznaczenia. Jako delegaci zostaliÊmy uroczyÊcie powitani przez w∏adze gminy Trittau, trema wÊród nas by∏a spora, w koƒcu oczy
wszystkich zgromadzonych by∏y skierowane tylko na nas.
Po cz´Êci oficjalnej mia∏y odbyç si´ m∏odzie˝owe zawody po˝arnicze, niestety pogoda nas nie rozpieszcza∏a, z powodu bardzo du˝ych opadów deszczu organizatorzy zmuszeni byli do odwo∏ania zawodów.
Dzi´ki wyjazdowi uda∏o si´ podzieliç doÊwiadczeniami zwiàzanymi z pracà w stra˝y po˝arnej, zwiedziç stra˝nice, zapoznaç
si´ ze sprz´tem i odmiennà organizacjà pracy. Podczas rewizyty mieliÊmy okazj´ poznaç sàsiedni kraj, jego tradycj´, obyczaje i mieszkaƒców, cz´sto prze∏amujàc stereotypy. Cieszymy si´ ogromnie z mo˝liwoÊci rozszerzenia wspó∏pracy
i przyjaêni mi´dzy dwoma narodami, zapewniajàc nowe perspektywy umo˝liwiajàce kontakty mi´dzy polskimi i niemieckimi druhami. Sta∏o si´, zaprzyjaêniliÊmy si´.
Cdn. Zapraszamy do kolejnego wydania.
n AW
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111 lat szkoły
w Skrzeszewie
8 listopada w naszej szkole
obchodziliÊmy 111-lecie jej istnienia.
UroczystoÊç ta by∏a oficjalnà
inauguracjà dzia∏aƒ edukacyjnych
zwiàzanych z historià naszej
miejscowoÊci.
Ten wyjàtkowy, uroczysty dzieƒ rozpoczà∏ si´ Mszà Âwi´tà
w parafii Êw. Jana Marii Vianneya w Skrzeszewie. Nast´pnie ju˝ w szkole zosta∏y zorganizowane ró˝norodne aktywnoÊci dla uczniów szko∏y i oddzia∏ów przedszkolnych. By∏y
to m.in. spotkania dzieci w sali matematycznej, historycznej i plastycznej, gdzie uczniowie rozwiàzywali interesujàce zadania matematyczne „krà˝àc wokó∏ liczby 111”, pisa∏y listy do kapsu∏y czasu oraz tworzy∏y kokardy narodowe.
W sali aktywnoÊci historycznych uczniowie mogli podziwiaç
materia∏y zgromadzone przez bibliotek´ szkolnà: stare kroniki szkolne, pe∏ne fotografii by∏ych uczniów i nauczycieli
oraz opisów wspania∏ych wydarzeƒ szkolnych, wystawk´
ksià˝ek historycznych, zwiàzanych z odzyskaniem niepodleg∏oÊci oraz kàcik patrona naszej szko∏y z bogatym zbiorem jego dzie∏ literackich dla dzieci. Poza tym uczniowie
rozwiàzywali rebusy i krzy˝ówki niepodleg∏oÊciowe oraz zadania zwiàzane z historià i kulturà Polski oraz poezjà patriotycznà. Wykorzystano w tym celu pomoce dydaktyczne
przygotowane przez nauczycieli, prezentacj´ multimedialnà oraz mapy historyczne. Równie˝ przedszkolaki bardzo zaanga˝owa∏y si´ w t´ wyjàtkowà uroczystoÊç. Utrwala∏y s∏owa hymnu narodowego, symbole narodowe, tworzy∏y kotyliony oraz przedstawia∏y krótkie refleksje i przemyÊlenia
na temat „Za co lubi´ przedszkole, co mi si´ tu podoba”.
Najm∏odsi, chcàc uÊwietniç wydarzenie 111-lecia istnienia
szko∏y – wykona∏y 111 prac plastycznych ró˝norodnà technikà pt. „Kozio∏ek Mato∏ek” – nawiàzujàc do Patrona Szko∏y – Kornela Makuszyƒskiego. Prace te wzbogaci∏y dekoracj´ sali gimnastycznej.
O godzinie 11:11 zacz´∏a si´ oficjalna cz´Êç uroczystoÊci,
na którà przybyli zaproszeni wyjàtkowi goÊcie: Pawe∏ Kownacki – Wójt Gminy Wieliszew, Marcin Fabisiak – Przewodniczàcy Rady Gminy, Radni Gminy Wieliszew – Danuta Wrzesiƒska, Dorota Sarna i Dorota Trzaskoma, So∏tysi wsi le˝àcych w obwodzie szko∏y – Sylwia Kuska, Halina Zió∏kowska,
Anna Afek, Leszek Kleiman i Ewa Kiepurska, dyrektorzy

szkó∏ i przedszkoli prowadzonych przez gmin´ Wieliszew
wraz z pocztami sztandarowymi szkó∏ – Miros∏aw Sieradzki, Katarzyna Zabijak, Jolanta Wojdalska, Katarzyna Szymaƒska oraz Renata Grzybowska, stra˝acy Ochotniczych
Stra˝y Po˝arnych w Skrzeszewie, Ka∏uszynie i Krubinie,
ksiàdz proboszcz Krzysztof Krupa, przewodniczàca Rady Rodziców – Edyta Malka, emerytowani nauczyciele szko∏y – El˝bieta Piasecka, dyrektorzy szko∏y – Teresa Wieczorek i Jolanta Boniecka.
Ca∏a spo∏ecznoÊç odÊpiewa∏a a capella cztery zwrotki hymnu narodowego „Mazurka Dàbrowskiego”. Nast´pnie dyrektor Szko∏y Podstawowej w Skrzeszewie – Natalia Guzowska
– przedstawi∏a krótko histori´ dotyczàcà 111-lecia istnienia
tej˝e placówki: „Dzisiejsza uroczystoÊç nie mia∏aby miejsca gdyby nie praca Pana Kamila Stachnika nad historià
OSP Krubin w 2018 roku, kiedy to obchodzono uroczystoÊci 100-lecia OSP Krubin. OtrzymaliÊmy wtedy od Pana Kamila kopi´ ˝yciorysu Ignacego Leonarda Ka∏´ckiego, wspó∏za∏o˝yciela OSP Krubin, nauczyciela oraz wójta wsi Góra.
W koƒcu sierpnia 1914 (ju˝ w czasie wojny) otrzyma∏em
przydzia∏ przez w∏adze rosyjskie w Warszawie do szko∏y poczàtkowej w Skrzeszewie gm. Góra powiat warszawski (w mojej
okolicy rodzinnej).
Z wielkà uciechà przystàpi∏em do pracy dn. 1 wrzeÊnia 1914 r. W jednoklasowej szkole zape∏nionej przez dzieci
i rodziców rozpocz´liÊmy prac´ odÊpiewaniem hymnu „Jeszcze
Polska nie zgin´∏a”. Uczy∏em tylko po polsku. Budynek szkolny pobudowany by∏ z drzewa w 1908 roku za pieniàdze paƒstwowe. MieÊci∏a si´ jedna sala 9m x 7m, dwa pokoje z kuchnià dla nauczyciela i 1 pokój dla dozorcy na górze. Pod∏oga z pojedynczych desek bez polepy z gliny i bez Êlepej pod∏ogi
na wysokiej podmurówce. W zimie nie by∏o ciep∏a w klasie
i w mieszkaniu.
Informacja o tym, ˝e przed odzyskaniem niepodleg∏oÊci,
pod zaborem rosyjskim we wsi Skrzeszew by∏a szko∏a, w której uczono tylko w j´zyku polskim, jest warta odnotowania.

Warto zapami´taç i uczciç równie˝ to, ˝e w 2019 roku mija 111 lat od zbudowania pierwszej szko∏y we wsi Skrzeszew.
Uwa˝amy, ˝e te dwie informacje mogà Êwiadczyç o tym, i˝
edukacja dla mieszkaƒców wsi Skrzeszew by∏a bardzo wa˝na. JesteÊmy Êwiadomi faktu, ˝e ˝yciorys jako êród∏o historyczne mo˝e zawieraç b∏´dy wynikajàce z ulotnoÊci pami´ci ludzkiej – dlatego staraliÊmy si´ znaleêç potwierdzenie
faktów zawartych w ˝yciorysie w Archiwum Paƒstwowym,
okaza∏o si´ jednak, ˝e w archiwum nie ma dokumentów z rejonu Skrzeszewa i okolic. Zosta∏y nam wi´c zapiski w postaci fragmentów ˝yciorysu Pana Ignacego Leonarda Ka∏´ckiego – i to one zapoczàtkowa∏y nasze dzia∏ania edukacyjne zwiàzane z historià wsi.”
G∏os zabra∏ równie˝ Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki, dzielàc si´ refleksjà na temat dzisiejszej uroczystoÊci. Tak˝e uczniowie szko∏y nawiàzujàc do daty 11 listopada przygotowali krótkà akademi´ dotyczàcà Narodowego
Âwi´ta Niepodleg∏oÊci, przeplatanà odÊpiewaniem pieÊni legionowych.
Nast´pnie 111 uczniów szko∏y zaprezentowa∏o taniec „Tango z Bia∏à Ró˝à”. Bia∏a ró˝a jest symbolem nawiàzujàcym
do Patrona naszej szko∏y i widnieje na jej sztandarze.
Po cz´Êci artystycznej przyszed∏ czas na odczytanie kilku
listów napisanych przez uczniów i przedszkolaków, z∏o˝enia
wszystkich listów do kapsu∏y czasu oraz jej zamkni´cia i zaplombowania. Po wykonaniu tych czynnoÊci delegacje klas
wraz z nauczycielami i dyrektor udali si´ pod dàb „Kornel”
– umieszczajàc tam tablic´ z nazwà drzewa i zakopujàc kapsu∏´. Pozosta∏e dzieci i cz´Êç goÊci zostali na sali gimnastycznej, gdzie uczniowie zmagali si´ z trudnym „wyzwaniem sportowym”, czyli „111 çwiczeƒ na 111 lat”. W∏aÊnie tak zakoƒczy∏a si´ oficjalna cz´Êç uroczystoÊci Êwi´ta naszej szko∏y.
Z okazji tak wa˝nego wydarzenia z inicjatywy Rodziców
zosta∏ zorganizowany s∏odki pocz´stunek dla uczniów i zaproszonych goÊci oraz mecz pi∏ki no˝nej na boisku Orlik
pod has∏em „Rodzice – dzieciom”. Upami´tniajàc t´ chwil´ Mama Oli – Justyna Chlebowska podarowa∏a w∏asnor´cznie wykonany prezent – dwumetrowà figur´ Kozio∏ka Mato∏ka wykonanà z we∏ny i materia∏ów drewnianych, która
b´dzie dekoracjà naszej placówki. Od Wójta Gminy Wieliszew szko∏a otrzyma∏a gablot´ na sztandar oraz list.
08.11. by∏ dniem pe∏nym refleksji, pozytywnych emocji,
wspomnieƒ, dobrej zabawy i niezapomnianych chwil. Czen Agnieszka Grochowska
kamy na nast´pne 111 lat.
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Wszystkiego dobrego,
Polsko!
Jak co roku w gminie Wieliszew hucznie
obchodziliÊmy kolejnà rocznic´
odzyskania Niepodleg∏oÊci.
Ta wyjàtkowa data trwale wpisa∏a si´ nie doÊç, ˝e w kalendarzach, to w naszych sercach. UroczystoÊci rozpocz´∏y
si´ V Biegiem Niepodleg∏oÊci w Janówku Pierwszym
(10.11). Tego samego dnia odby∏ si´ równie˝ XIX Festiwal
PieÊni i Taƒców Polskich. 11 listopada tradycyjnie odby∏a
si´ w koÊciele pw. Âw. Bart∏omieja Aposto∏a Msza Êwi´ta w intencji Polski, a nast´pnie na placu ks. Jana Trzaskomy Apel
Pami´ci i z∏o˝enie wiàzanek pod Pomnikiem Ofiar Wojen.
W Wieliszewie przy Pomniku Ojców Niepodleg∏oÊci odÊpiewane zosta∏y pieÊni patriotyczne, wypuszczone czerwono-bia∏e balony oraz na wszystkich uczestników czeka∏ urodzinowy tort. Program dwudniowych uroczystoÊci zamyka∏ VI Patriotyczny Obiad w Krubinie.

10.11.2019
V Bieg NiepodległoÊci w Janówku Pierwszym
Niemal 200 osób pojawi∏o na linii startu inaugurujàc obchody Âwi´ta Niepodleg∏oÊci na terenie Gminy Wieliszew. Tradycyjny V Bieg Niepodleg∏oÊci w Janówku Pierwszym podzielony by∏ na bieg rodzinny oraz g∏ówny. W tym ostatnim,
w kategorii OPEN najlepsze czasy uzyskali: wÊród m´˝czyzn
– Rafa∏ Szymborski, a wÊród kobiet – Patrycja Bereznowska. Równolegle z biegiem, w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego zosta∏ zorganizowany konkurs historyczny.
Na wszystkich jego uczestników czeka∏y pamiàtkowe medale oraz pocz´stunek przygotowany przez mieszkaƒców so∏ectw Janówek Pierwszy oraz Góra, a dla najlepszych przewidziane by∏y nagrody.

XIX Festiwal PieÊni i Taƒców Polskich
W przeddzieƒ obchodów Âwi´ta Niepodleg∏oÊci organizatorzy XIX Festiwalu PieÊni i Taƒców Polskich przypomnieli
wszystkim zgromadzonym o naszej kulturowej spuÊciênie,
prezentujàc taƒce i pieÊni ludowe z poszczególnych regionów etnograficznych kraju. O tegorocznej wyjàtkowej edycji
na kolejnych stronach.

11.11.2019
UroczystoÊci rocznicowe w Janówku Pierwszym
O godzinie 11 w koÊciele pw. Êw. Bart∏omieja odby∏a si´ Msza
Âwi´ta celebrowana przez proboszcza parafii ks. Józefa Ka-

fot. Darek Âlusarski
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∏´ckiego. Po nabo˝eƒstwie w intencji Polski na placu ks. Jana Trzaskomy od przemówienia Wójta Gminy Wieliszew
Paw∏a Kownackiego oraz Przewodniczàcego Rady Gminy
Wieliszew Marcina Fabisiaka rozpocz´∏y si´ uroczystoÊci niepodleg∏oÊciowe. Nast´pnie odby∏ si´ Apel Pami´ci w wykonaniu 32.Wieliszewskiego dr OP im. gen. dyw. Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera. Na zakoƒczenie uroczystoÊci
w Janówku Pierwszym liczne delegacje z∏o˝y∏y wiàzanki
pod Pomnikiem Ofiar Wojen.

Urodziny Polski w Wieliszewie
Tradycyjnie ju˝ mieszkaƒcy gminy Wieliszew zostali zaproszeni na Êwi´towanie Urodzin Polski. Od zesz∏ego roku uroczystoÊç ta odbywa si´ przy Pomniku Ojców Niepodleg∏oÊci. Po odÊpiewaniu hymnu, wszystkich zgromadzonych przywita∏ Wójt Gminy Wieliszew, który nast´pnie wraz
z najm∏odszymi mieszkaƒcami oraz delegacjà Przyjació∏ Micha∏owa-Regionowa z∏o˝y∏ wiàzank´ pod pomnikiem. Nast´pnie mieszkaƒcy zostali zaproszeni do odÊpiewania pieÊni patriotycznych, a w niebo zosta∏y wypuszczone bia∏o-czerwone baloniki. Ostatnim akcentem urodzinowym by∏o
zaproszenie wszystkich uczestników na urodzinowy tort.

VI Obiad Patriotyczny w Krubinie
Uwieƒczeniem dwudniowych uroczystoÊci by∏VI Obiad Patriotyczny w Krubinie tradycyjnie organizowany przez Stowarzyszenie Nasz Krubin. UroczystoÊci rozpoczà∏ so∏tys wsi
Krubin – Leszek Wójcik, który przywita∏ zaproszonych goÊci. WÊród nich znaleêli si´: Wójt Gminy Wieliszew – Pawe∏
Kownacki, radny wsi Janówek i Krubin – Grzegorz Bieƒkowski, radni powiatu legionowskiego – Miros∏aw Kado i Grzegorz Zbroch, historyk Krzysztof Klimaszewski, dyrektor Szko∏y Podstawowej w Janówku Pierwszym – Katarzyna Zabijak, przedstawiciel Stowarzyszenia Bart∏omiej – Artur
P∏ochocki, Komendant Gminny OSP i Radny Gminy Wieliszew ¸ukasz Mi´tek, Radni Gminy Wieliszew: Dorota
Trzaskoma, Bart∏omiej Trzaskoma, reprezentacja OSP
z Niemiec oraz mieszkaƒcy Krubina oraz okolicznych wsi.
Ten wspania∏y obiad odwiedzi∏a tak˝e postaç z przesz∏oÊci
– Józef Pi∏sudski wraz ze swoim ˝o∏nierzem
Uczt´ umila∏ zespó∏ „Dwa kolory”, wspólnie z którym goÊcie Êpiewali patriotyczne pieÊni. W trakcieVI Obiadu Patriotycznego w Krubinie,, którego pomys∏odawczynià jest Urszula Zaborowska wraz ze Stowarzyszniem Nasz Krubin, odby∏
si´ tak˝e konkurs na potrawy w patriotycznych kolorach, w kategoriach „m∏odzie˝” oraz „doroÊli”. Uczestnicy przygotowali wiele wykwintnych potraw, które zosta∏y podzielone
na s∏odkie i s∏one. Na koniec spotkania odby∏o si´ wr´czenie
nagród dla zwyci´zców patriotycznego konkursu. n MP/AW
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El˝bieta
Janowska-Moniuszko

wszystkie fot. Dominik Kamiƒski

dokoƒczenie ze strony 1

Mazur
w wykonaniu
„Promyków”

NiepodległoÊç
na ludowo
Wójt Gminy Wieliszew Paweł Kownacki
wr´cza stypendia

Taƒce kurpiowskie
grupy dzieci´cej
„Promyków”

Grupa młodzie˝owa „Promyków”
w taƒcach opoczyƒskich

NAUCZMY SI¢ BYå RAZEM
Orkiestra serdecznie mi s∏u˝y∏a. Koehler w roli Macieja tylko na trzeci raz zachryp∏, ˝e ledwie mówiç móg∏. Nowy mazur, rodzony Halkowego braciszek, o˝ywia czwarty akt, który w libretto bez ˝ycia wlecze si´ do wiadomego wszystkim
od poczàtku rozwiàzania – ustami konferansjerów przemówi∏ do nas Stanis∏aw Moniuszko, podsumowujàcy w liÊcie
do swego przyjaciela premier´ „Strasznego Dworu” z 28
wrzeÊnia 1865 r. Po chwili na parkiet niemal wp∏yn´li mazurowym krokiem ubrani w kontusze tancerze Zespo∏u Taƒca Ludowego „Promyki”, prezentujàc efektownego mazura
z opery „Straszny Dwór” w choreografii Dariusza Skrzydlewskiego i do oryginalnej muzyki Moniuszki. Nadkomplet publicznoÊci, który wype∏ni∏ przygotowanà na ten wieczór widowni´ hali sportowej, przyjà∏ wykonanie niemal równie
emocjonalnie co publika XIX-wiecznej premiery. Wydarzenie otworzy∏ gospodarz Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki, podkreÊlajàc ˝e Festiwal sta∏ si´ wieliszewskà specjalnoÊcià i oryginalnym wk∏adem w Êwi´towanie niepodleg∏oÊci, przypominajàc o roli, jakà w kszta∏towaniu si´ polskiej
ÊwiadomoÊci narodowej pe∏ni∏y ludowa kultura i dziedzictwo. Witajàc publicznoÊç i goÊci honorowych, podzi´kowa∏
im za mo˝liwoÊç organizacji tak efektownego i wa˝nego dla
lokalnej spo∏ecznoÊci wydarzenia. Po nim list od Marsza∏ka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika odczyta∏
obecny wÊród goÊci Artur Pozorek – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urz´du Pracy w Warszawie. Wieczór zaszczyci∏a swojà obecnoÊcià potomkini Stanis∏awa Moniuszki – prapraprawnuczka kompozytora pani El˝bieta Janowska-Moniuszko, która wyra˝ajàc wdzi´cznoÊç za kultywowanie pami´ci o swoim
wielkim przodku, zach´ci∏a: – Nauczmy si´ byç razem. Jej
apel w przeddzieƒ niepodleg∏oÊciowych obchodów wybrzmia∏
szczególnie aktualnie. Festiwal by∏ tradycyjnie okazjà
do wr´czenia stypendiów artystycznych i naukowych, przyznanych w ramach Programu Stypendialnego Gminy Wieliszew. Z ràk wójta gminy Paw∏a Kownackiego, przewodniczàcego rady gminy Marcina Fabisiaka oraz dyrektora Centrum
Us∏ug Wspólnych Jacka Banaszka, stypendia odebrali m.in.
tancerze ZTL „Promyki”.

WIWAT PATRON
„Dzieci´ce umizgi” grupy
przygotowawczej „Promyków”
Grupa najmłodsza „Promyków” w poleczce

Krakowiak grupy młodzie˝owej
„Promyków”

Patronem Festiwalu od roku 2014 jest Stanis∏aw Moniuszko – najwa˝niejszy z twórców polskiej opery narodowej, którego twórczoÊç cechowa∏y narodowy charakter, ale i liczne
ludowe inspiracje, u podstaw których le˝y przenikajàcy si´
folklor trzech grup etnicznych ˝yjàcych obok siebie: Polaków, Bia∏orusinów i Litwinów.Tegoroczna edycja zbieg∏a si´
z 200. rocznicà urodzin patrona i zosta∏a wpisana przez koordynatora obchodów Teatr Wielki – Oper´ Narodowà w oficjalny program wydarzeƒ Roku Stanis∏awa Moniuszki. Patronat honorowy nad Festiwalem obj´∏a Fundacja im. Stanis∏awa Moniuszki, za∏o˝ona przez potomków wielkiego
kompozytora. Prowadzàcy Festiwal konferansjerzy przypominali ciekawostki z ˝ycia Moniuszki, a w przerwach mi´dzy kolejnymi uk∏adami tanecznymi w materia∏ach filmowych wyÊwietlanych na ekranie mogliÊmy zapoznaç si´ z najwa˝niejszymi wàtkami z ˝ycia kompozytora i jego
n dokoƒczenie na stronie 10
artystycznym dorobkiem.
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„Spiski” finał

„Olza” w taƒcach
cieszyƒskich
Taƒce
zbójnickie
„Olzy”

NiepodległoÊç na ludowo
Warsztaty ludowego r´kodzieła
„Olza” w taƒcach wałaskich

Taƒce podlaskie grupy dzieci´cej

dokoƒczenie ze strony 9

KULTURA BEZ GRANIC
Na parkiecie zobaczyliÊmy 16 ludowych kompozycji (ponad 120 minut), prezentujàcych folklor polski, czeski i s∏owacki, na który sk∏ada si´ równie˝ dorobek kulturowy grup
etnicznych zamieszkujàcych dziÊ i niegdyÊ wymienione tereny. Przede wszystkim osadników wo∏oskich, pasterzy dla
których górskie pastwiska nie mia∏y granic, a ze swymi stadami przemierzali ∏ukiem Karpat setki kilometrów, wp∏ywajàc na kszta∏t dziedzictwa kulturowego dzisiejszych górali w Czechach, Polsce, na S∏owacji, Ukrainie i w Rumunii, skàd rozpocz´li swojà w´drówk´ na pó∏noc. Po raz drugi
w historii Festiwalu zaprosiliÊmy grup´ polonijnà – po litewskiej „Perle” z Wileƒszczyzny przed dwoma laty, tym razem si´gn´liÊmy spuÊcizny Polaków zamieszkujàcych czeskie Zaolzie, goszczàc Zespó∏ i PieÊni i Taƒca „Olza”, w którego szeregach taƒczy ponad 30 m∏odych mieszkaƒców
Czeskiego Cieszyna i okolic. Zespó∏ dzia∏a przy Zarzàdzie
G∏ównym Polskiego Zwiàzku Kulturalno-OÊwiatowego
w Republice Czeskiej, a swojà nazw´ przyjà∏ od rzeki granicznej Olzy i w∏aÊnie ze wzgl´du na miejsce swojej dzia∏alnoÊci poza folklorem rodzimym i transgranicznym (m.in.
taƒce z regionu Âlàska Cieszyƒskiego) prezentuje równie˝
barwny folklor czeski i morawski (popisowe taƒce zbójnickie z okolic Valasska oraz taniec stara uherska – oba z regionu Wo∏oszczyzny Morawskiej) oraz s∏owacki (taƒce
z okolic Trenczyna i regionu Szarysza), który publicznoÊç Festiwalu nagradza∏a entuzjastycznie gromkimi brawami. Jak
podkreÊla kierownik artystyczny Zespo∏u Roman Kulhanek
– Folklor polski jest bardzo wa˝ny dla Polonii ˝yjàcej nie
tylko na Kresach ale równie˝ na Zaolziu, bo piel´gnujàc tra-

dycje naszych przodków integrujemy Êrodowisko polonijne. Tradycyjnie region Mazowsza reprezentowali gospodarze – Zespó∏ Taƒca Ludowego „Promyki” z Wieliszewa, który swoim wyst´pem zamknà∏ obchody jubileuszu 20-lecia.
Po raz kolejny w jego wykonaniu zobaczyliÊmy przeglàd folkloru wielu zakàtków wspó∏czesnej Polski – centralnej (taƒce opoczyƒskie grupy m∏odzie˝owej i Kurpi Zielonych grupy dzieci´cej zaprezentowane w nowych strojach), wschodniej (taƒce podlaskie grupy dzieci´cej) i po∏udniowej
(krakowiak i taƒce Górali Spiskich, w których pobrzmiewajà echa w´gierskich wp∏ywów kulturowych) a tak˝e polk´
i walczyk pt. „Dzieci´ce umizgi” w choreografii Kamila Rzàcy (grupa przygotowawcza) oraz poleczk´ w choreografii Dominiki Bisialskiej (grupa najm∏odsza).W∏aÊnie taƒce z regionu Spisza – dzielonego dziÊ przez Polsk´ i S∏owacj´, by∏y uk∏adem fina∏owym, w którym wspólnie zaprezentowa∏y
si´ wszystkie grupy obu zespo∏ów – na scenie pojawi∏o si´
ponad 200 tancerzy w strojach z wielu regionów Polski,
Czech, Moraw i S∏owacji.

WESELMY SI¢
Wieczór zakoƒczy∏a organizowana po raz pierwszy Niepodleg∏oÊciowa Potaƒcówka „Weselmy si´!”, której celem by∏a
wspólna taneczna zabawa tancerzy i publicznoÊci przy tradycyjnej muzyce ludowej wykonywanej na ˝ywo, typowej dla
dawnych wiejskich wesel. W rol´ ludowej kapeli i weselnych
wodzirejów doskonale wcieli∏a si´ Kapela Niwiƒskich. Ten
uznany muzyczny kolektyw, tworzony przez Mateusza
i Agnieszk´ Niwiƒskich, a tak˝e wspó∏pracujàcych z nimi Janka Tarkowskiego i Aleksandra Kwietniaka, których zobaczyliÊmy i us∏yszeliÊmy w Wieliszewie, czerpie repertuar z muzyki skrzypcowej Polski centralnej i po∏udniowo-wschodniej,

pochodzàcy wprost od rdzennych mistrzów, odnaleziony
w archiwalnych nagraniach i zapisach nutowych. Muzycy ch´tnie wracajà ze swojà muzykà do miejsc, z których ona wysz∏a;
grajà wielokrotnie na lokalnych festiwalach, wiejskich i miejskich potaƒcówkach, weselach. Tym razem wystàpili na profesjonalnym tanecznym parkiecie, na którym kolejno chodzonego, polk´ i walczyka zataƒczy∏a wspólnie rekordowa liczba
tancerzy z∏o˝ona z cz∏onków zespo∏ów i publicznoÊci. Weselna zabawa, ju˝ w kameralnej – g∏ównie rodzinnej atmosferze,
trwa∏a niemal do ostatniego tancerza na parkiecie.

LUDOWE R¢KODZIEŁO I TRADYCYJNE WYROBY
Po raz kolejny Festiwalowi towarzyszy∏y stoiska z prezentacjà r´kodzie∏a ludowego oraz bezp∏atne warsztaty – ponownie poprowadzi∏y je uznane twórczynie ludowe Ma∏gorzata Pep∏owska z W´growa (tkactwo dwuosnowowe, wycinanka z op∏atka) i Wies∏awa Bogdaƒska z Kadzid∏a
(wycinanka kurpiowska, ozdoby Êwiàteczne), wspomagane
prze lokalnà r´kodzielniczk´ Joann´ Szymaƒskà-Wajer
z Wieliszewa (naczynia ceramiczne z motywami ludowymi).
Cieszàcym si´ du˝ym zainteresowaniom warsztatom towarzyszy∏y równie oblegane stoiska z tradycyjnymi wyrobami
(lokalne miody, cydry i soki jab∏kowe oraz r´cznie wypiekane i zdobione pierniki).Tradycyjna kuchnia i wyroby b´dà jednà z g∏ównych atrakcji XX jubileuszowej edycji Festiwalu w przysz∏ym roku, na którà ju˝ teraz zapraszamy!
Wspó∏organizatorami XIX edycji Festiwalu byli: Gmina
Wieliszew, Samorzàd Województwa Mazowieckiego, Powiat
Legionowski, a zadanie dofinansowano ze Êrodków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzàcych z Funduszu Promocji Kultury.
n OKW
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„Promyki” w Katowicach

ZA NAMI W KLENCZONIE „CÓRKA TRENERA”
Kolejna wizyta Kina
Otwartego w Sali Klenczona w Wieliszewie za nami
– w piàtkowy wieczór 15 listopada obejrzeliÊmy ciep∏y i màdry obraz pt. „Córka trenera” (z Jackiem
Braciakiem w jednej
z g∏ównych ról) oraz rozmawialiÊmy z jego re˝yserem
i scenarzystà ¸ukaszem
Grzegorzkiem. Dzi´kujemy Powiatowej Instytucji
Kultury w Legionowie PIK za kolejne odwiedziny i ju˝ teraz zapraszamy widzów na nast´pne spotkania z polskim
n OKW
kinem i polskimi twórcami.

– finały w komplecie, 1. miejsce w „królewskiej”, V kategorii!
W weekend 22–24 listopada
cztery pary z Zespo∏u Taƒca
Ludowego „Promyki”
uczestniczy∏y
w VI Ogólnopolskim
Turnieju Taƒca „Âlàski
Diament 2019”
organizowanym w stolicy
Górnego Âlàska
– Katowicach. Wszyscy nasi
reprezentanci zameldowali
si´ w fina∏ach swoich
kategorii, dwukrotnie stajàc
na podium – w tym raz
na jego najwy˝szym
miejscu!

PRZED NAMI W KLENCZONIE

fot. Wioletta Rydelek

Jednym z jurorów Êlàskiego konkursu by∏ kierownik ZTL „Promyki” oraz komisarz regionu centralnego Komisji ds. Taƒców Polskich
s´dzia konsultant Dariusz Skrzydlewski. Zmagania najlepszych tanecznych krajowych par
w turnieju organizowanym wspólnie przez Zespó∏ PieÊni
i Taƒca „Silesianie”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Stowarzyszenie Folklorystyczne „Silesianie”,
tradycyjnie poprzedzi∏ turniej regionalny – Ogólnopolski
Konkurs Taƒców Âlàskich „Trojak 2019”.
Oto miejsca podopiecznych instruktorów Dariusza
Skrzydlewskiego, Kamila Rzàcy i Dominiki Bisialskiej w ry-

walizacji o „Âlàski Diament”: Maciej Tobiasz i Jagoda Rydelek – 3. miejsce w kat. III, Bartosz Bisialski i Julia Szmyt
– 4. miejsce w kat. IV, Wiktor Jakóbczak i Agnieszka Kowalik – 6. miejsce w kat. IV, Jakub Rembelski i Julia Kowalik – 1. miejsce w kat.V (uznawanej na najbardziej presti˝owà z uwagi na najwy˝szy poziom sportowy toczàcej
si´ w niej rywalizacji).Wszystkim serdecznie gratulujemy!
n Promyki/OKW

ExLibris

Do zobaczenia w Puszczy
Polska jest pi´kna! Mamy góry i jeziora, lasy i rzeki, ∏àki i puszcze,
a tak˝e dost´p do morza… Zafascynowani zagranicznà egzotykà, cz´sto nie wiemy, jakie skarby mo˝na znaleêç w ró˝nych zakàtkach naszego kraju. Polska Amazonia, czyli rozlewiska Biebrzy i Narwi, to
ptasi raj i arena spektakli dawanych przez najrzadsze gatunki, jak
na przyk∏ad bataliony. Prastara Puszcza Bia∏owieska to schronienie
majestatycznego ˝ubra i olbrzymich drzew. Tatry zachwycajà krajobrazami, tutaj mo˝na si´ zachwyciç widokiem kwitnàcych krokusów na tle gór, zobaczyç nurkujàce w potokach pluszcze, czy te˝ kojarzone z Alpami Êwistaki. Z kolei dzikie Bieszczady nazywane bywajà W´˝owymi Górami. Na Lubelszczyênie znajdujà si´ pozosta∏oÊci
stepów, si´gajàcych niegdyÊ w g∏àb Azji. Warmia, Mazury i Podlasie to lasy i jeziora. No i oczywiÊcie nadmorskie pla˝e… A to przecie˝ zaledwie kilka z wielu cudów Polski!
Ka˝dego, kto poczu∏ si´ zach´cony, zapraszam na wypraw´ – takà, którà mo˝na odbyç bez ruszania si´ z domu, czyli wypraw´ ksià˝kowà. Jednak nie ma sensu wyruszaç w drog´ bez w∏aÊciwego przewodnika. A na przewodnika po polskiej przyrodzie najlepiej nadaje si´ Adam Wajrak, znany przyrodnik, pisarz i dziennikarz, który
od ponad 20 lat mieszka w miejscowoÊci Teremiski – wiosce po∏o˝onej w Puszczy Bia∏owieskiej. Dzi´ki jego ksià˝ce „Wielka Ksi´ga Prawdziwych Tropicieli” ka˝dy mo˝e poznaç polskà przyrod´.
Po diab∏a nam egzotyczne d˝ungle i sawanny, skoro mamy takie skarby – dziwi si´ Adam Wajrak i zabiera nas w Polsk´: do lasów, na ∏àki i bagna, nad morze, rzeki i stawy, w góry, do Puszczy Bia∏owieskiej, a tak˝e na ulice miast i miasteczek. Pokazuje nam, ˝e wsz´dzie tam przy odrobinie wiedzy, cierpliwoÊci i spostrzegawczoÊci
mo˝na zobaczyç fascynujàcà przyrod´. Wiosna, lato, jesieƒ, zima
– cztery cz´Êci „Wielkiej ksi´gi prawdziwych tropicieli” pe∏ne sà
wskazówek, jak prze˝yç wspania∏e, ekscytujàce, a czasem mro˝àce
krew w ˝y∏ach tropicielskie przygody. Mo˝na si´ sprawdziç w roli
detektywa tropiàcego groênego morderc´, poszukiwacza najbardziej
tajemniczych mieszkaƒców polnych norek czy twardziela pokonujàcego zaspy Ênie˝ne i bagna. Nie zabraknie te˝ okazji, by wprosiç
si´ na kolacj´ do wilczej watahy, podejrzeç rodzinny ptasi piknik
czy pos∏uchaç najlepszego koncertu w okolicy… A do tego wciàgajàce opowieÊci Adama Wajraka zilustrowane sà licznymi zdj´ciami
jego autorstwa. ˚ywio∏owy i barwny styl pisarza w po∏àczeniu z licz-
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nymi ciekawostkami oraz zdj´ciami sprawiajà, ˝e t´ ksià˝k´ czyta
si´ lepiej ni˝ niejednà powieÊç.
Wszystkich zafascynowanych Êwiatem natury zach´cam do kontynuowania przyrodniczej przygody. Niemiecki przyrodnik, dr Mario Ludwig, jest autorem ksià˝ki „Architekci natury, czyli genialne
budowle w Êwiecie zwierzàt” o zdumiewajàcych dokonaniach in˝ynieryjnych zwierzàt. Zwierz´ta w roli budowniczych? Na pierwszy
rzut oka te poj´cia nie bardzo do siebie pasujà – ale to tylko pozory. W królestwie zwierzàt mo˝na znaleêç, podobnie jak wÊród ludzi,
architektów-supergwiazdy, utalentowanych budowniczych, zmyÊlnych
in˝ynierów czy zr´cznych rzemieÊlników. Tak˝e w Êwiecie zwierzàt
kopie si´, muruje, skleja, zszywa lub splata. Ró˝norodnoÊç technik
odpowiada zró˝nicowaniu gotowych produktów – mamy kawalerki,
napowietrzne pa∏ace, podziemne metropolie, pot´˝ne drapacze
chmur, wi´zienia lub kampery, a nawet budownictwo socjalne.
Architekci i budowniczowie Êwiata natury cz´sto nas wyprzedzajà dzi´ki nie tylko niezwyk∏ym tworzywom, których u˝ywajà, lecz
tak˝e zdumiewajàcym zdolnoÊciom technicznym. Na przyk∏ad najwi´ksza budowla naszego globu i zarazem jedyna poza chiƒskim murem, którà widaç z Ksi´˝yca, zosta∏a wzniesiona nie przez ludzi, ale
przez zwierz´ta. To s∏awna na ca∏y Êwiat australijska Wielka Rafa
Koralowa. Bilionowe zast´py gorliwych budowniczych tej gigantycznej konstrukcji tworzà maleƒkie stworzonka – koralowce. Zwierz´ce dokonania sà tak interesujàce, ˝e ludzie zdà˝yli ju˝ du˝o si´
od nich nauczyç. Tak na przyk∏ad wie˝owce na ca∏ym Êwiecie wyposa˝ane sà w ca∏kowicie zautomatyzowane, energooszcz´dne
urzàdzenia klimatyzacyjne. Przy konstruowaniu klimatyzatorów wzorowano si´ na niebywale efektywnych wie˝ach wentylacyjnych pewnego afrykaƒskiego gatunku termita.
Koƒcówka roku to czas krótkich, mrocznych dni i co raz d∏u˝szych
nocy. Dlatego wszystkim spragnionym kontaktu z przestrzenià, przyrodà i dzikim, barwnym ˝yciem polecam wspomniane ksià˝ki Adama Wajraka i Mario Ludwiga. Nadadzà blasku nawet najbardziej
ponurym dniom!
n Piotr K.
Adam Wajrak, Wielka Ksi´ga Prawdziwych Tropicieli, Wyd. Agora, Warszawa 2018
Mario Ludwig, Architekci natury, czyli genialne budowle w Êwiecie zwierzàt, Wyd. Znak Horyzont, Kraków 2018

sobota 30 listopada, godz. 18,
bezp∏atne zaproszenia dla osób ze specjalnymi
potrzebami i ich opiekunów
KONCERT BEZ BARIER

MONIKA
KUSZY¡SKA
Laureatka Superjedynki i reprezentantka Polski w 60. Konkursie
Piosenki Eurowizji. Znana przede
wszystkim ze współpracy z zespołem Varius Manx, z którym wydała trzy albumy studyjne: „Eta”,
„Eno” i „Emi”. Od roku 2009 r. kontynuujàca karier´ solowà (w 2012
r. wydała album „Ocalona”). Popularna piosenkarka i autorka tekstów
Monika Kuszyƒska wystàpi w ramach powiatowych obchodów Mi´dzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w wyjàtkowym „Koncercie bez barier”.
Bezpłatne zaproszenia wyłàcznie dla osób ze specjalnymi potrzebami i ich
opiekunów mo˝na otrzymaç w siedzibie PIK w Legionowie (ul. Sowiƒskiego 15) oraz w PCPR w Legionowie (ul. Sikorskiego 11, budynek B).
Zapraszajà organizatorzy – Powiat Legionowski, Powiatowa Instytucja
Kultury w Legionowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie oraz OÊrodek Kultury w Wieliszewie.

czwartek 5 grudnia, godz. 19,
czas trwania ok. 90 minut. Bilety w cenie 45 z∏
dost´pne w GCK w ¸ajskach oraz serwisie
internetowym ewejsciowki.pl
TEATR MAZOWIECKI,
PREMIERA

„NIEBEZPIECZNA GRA”
Czy istniejà zbrodnia doskonała
i zbrodniarz doskonały, działajàcy z mistrzowskà precyzjà i bez
bł´du? Nie – odpowiada Richard
Stockwell, autor „Niebezpiecznej
gry”, nie – gdy˝ jesteÊmy tylko,
a mo˝e a˝, ludêmi. A ci ulegajà
emocjom, działajà pod wpływem
impulsu, miewajà gorsze i lepsze
dni, kochajà, nienawidzà, cierpià.
Tak jak Rick i Jane, bohaterowie sztuki Stockwella, w których wciela si´
doskonały aktorski duet – Mirosław Zbrojewicz i Maria Seweryn.
Spektakl w re˝. Giovannego Castellanosa, przy wszystkich cechach dobrego kryminału z morderstwem i zdradà w tle, oferuje jednak coÊ wi´cej ni˝ sprawnà, trzymajàcà w napi´ciu intryg´. To tak˝e historia o rolach, jakie w ˝yciu odgrywamy i o tym, jak łatwo mogà si´ one zmieniç, a my z oprawcy nagle stajemy si´ ofiarà lub odwrotnie. To wreszcie
sztuka o przypadku w ˝yciu, jego nieprzewidywalnoÊci i o pechu, który mo˝e zniweczyç nawet najbardziej idealny i misterny plan. Tak jak
w historii Ricka i Jane, której zakoƒczenie z pewnoÊcià nas zaskoczy.
Spektakl powstał we współpracy z Teatrem Muzycznym w Toruniu.

wieliszewska
gazetaw
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WSPOMNIENIE LATA W GÓRZE
„WIELKA STOPA” I „PO˚EGNANIE
WAKACJI 2019”
Za oknem ju˝ jesienna listopadowa pogoda i ch∏odno, warto
wi´c wróciç myÊlami do ostatniego dnia wakacji, do Góry. Tu
w∏aÊnie, na terenie „Wielkiej Stopy”, 1 wrzeÊnia 2019 r. przez
Zarzàd Wspólnoty Gruntowej po raz piàty zorganizowany zosta∏ Piknik rodzinny pod nazwà „Po˝egnanie wakacji”.
Zgromadzi∏ on wyjàtkowo du˝o m∏odzie˝y, dzieci oraz osób
doros∏ych. Do sukcesu tego przedsi´wzi´cia przyczyni∏ si´
wk∏ad finansowy pochodzàcy z funduszu so∏eckiego, przekazany przez mieszkaƒców Góry. Piknik rozpoczà∏ si´ dêwi´kiem
syreny i melodià wojennà. Na proÊb´ o upami´tnienie minutà ciszy tych, co polegli na tym terenie, wszyscy zatrzymali
si´ w bezruchu, oddajàc ho∏d walczàcym o wolnoÊç; o to ˝ebyÊmy mogli bezpiecznie ˝yç, pracowaç i odpoczywaç – tak
jak tego dnia. Wyjàtkowo tropikalna pogoda wprost rozpieszcza∏a pla˝owiczów, pozwala∏a na zabawy w wodzie. Kurtyna
wodna rozstawiona przez stra˝aków z OSP Janówek
Pierwszy/Góra zapewnia∏a och∏od´ przed palàcym s∏oƒcem.
Schronienie dawa∏y równie˝ namioty z so∏ectw: Góra i Janówek, a tak˝e olbrzymi namiot dmuchany, pod którym na specjalnie wykonanej pod∏odze by∏y rozstawione sto∏y i ∏awki.
Wszystko to zosta∏o w∏asnor´cznie przerobione z palet u˝yczonych nam na t´ okazj´ przez pobliskà firm´ Reckitt Benckiser. Imprez´ mo˝na by∏o poprowadziç dzi´ki nag∏oÊnieniu
u˝yczonemu przez firm´ „Agencja Projekt Igrzyska” Krzysztofa Szymborskiego.W rytm muzyki, pod kierunkiem instruktorki, taƒczono zumb´. Najm∏odsi próbowali swoich si∏ „sfruwajàc” po dmuchaƒcu, który pojawi∏ si´ na imprezie dzi´ki
wsparciu Wójta Gminy Wieliszew. Obok, pod okiem Pani Moniki – w∏aÊcicielki „Stajni przy Wielkiej Stopie” w Górze, dzieci dosiada∏y kucyki i bardzo szybko zaprzyjaênia∏y si´ z nimi. Opiek´ nad dzieçmi roztoczy∏a Pani Iwonka z przedszkola wraz z nauczycielkami ze Szko∏y Podstawowej z Janówka
i Panià Tereskà. Dziewczynkom zaplatano warkoczyki i robiono zmywalne tatua˝e. Zainteresowaniem cieszy∏o si´ malowanie na folii i szereg innych zabaw.
Szczególnych wra˝eƒ dostarczyli stra˝acy z OSP Jab∏onna,
którzy przeprowadzili pokazy szkolenia psów ratowniczych.
W tym miejscu pozwol´ sobie na chwil´ refleksji. Mieszkajàc w takiej okolicy jak nasza, przebywajàc w pobli˝u zbiorników wodnych i rzek, niezb´dna jest podstawowowa wiedza,
która mo˝e uratowaç czyjeÊ ˝ycie. Taki pokaz prawid∏owego
zachowania nad wodà zosta∏ zaprezentowany przez Sekcj´ poszukiwawczo-ratowniczà OSP Jab∏onna. By∏a wi´c nie tylko
zabawa, ale i lekcja udzielania pierwszej pomocy na wodzie.
Podczas Pikniku trwa∏a zaciek∏a rywalizacja o puchar Wójta Gminy Wieliszew w siatkówce pla˝owej, s´dziowany przez
Daniela Janczarka – nauczyciela wychowania fizycznego
w Szkole Podstawowej w Janówku Pierwszym.Turniej by∏ rozgrywany w dwóch kategoriach: „Wspólnoty Gruntowe” (brali udzia∏ przedstawiciele Wspólnot z Krubina, Janówka Pierwszego i Góry) oraz „M∏odzie˝ szkolna”. Na zakoƒczenie, kapitanowie dru˝yn otrzymali puchary, a wszyscy – zostali
udekorowani medalami.
O nasze podniebienia zadba∏a firma Darex, przekazujàc kocio∏ bigosu. Pani Ala przy pomocy innych kobiet wytrwale serwowa∏a porcje zg∏odnia∏ym uczestnikom Pikniku. Pan Tadeusz wydawa∏ natomiast porcje kie∏basek z grilla i sa∏atki sporzàdzone z warzyw pochodzàcych z w∏asnego gospodarstwa.
Piknik zakoƒczy∏ si´ podzi´kowaniami dla ludzi dobrej woli i firm, dzi´ki którym to przedsi´wzi´cie uda∏o si´ zrealizowaç i którzy czynnie w∏àczyli si´ w jego organizacj´, przyczyniajàc si´ tym samym do jego ogromnego sukcesu.
n Ewa Szymborska Przewodniczàca Spółki
dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Góra

n
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Lekcja
muzealna
19 listopada uczniowie klasy 1e
„wojskowej” Liceum
Ogólnokszta∏càcego w Komornicy
wzi´li udzia∏ w lekcji muzealnej.
Tematem lekcji by∏y „Dzieje garnizonu Legionowo – czas
wojen i pokoju”. Lekcje prowadzili pracownicy Muzeum
Historycznego w Legionowie. Uczniom zosta∏a zaprezentowana historia garnizonu wojskowego w Legionowie w latach 1892-2012 w oparciu o wystaw´ sta∏à. Omówione zosta∏y poszczególne etapy rozwoju garnizonu wraz z podaniem nazw jednostek wojskowych i nazwisk znanych
dowódców. W trakcie lekcji zosta∏a przedstawiona miastotwórcza rola garnizonu, wyjaÊnione zosta∏y pochodzenie
nazw: Legionowo, KoÊciuszkowcy, Armia Krajowa, Szare
Szeregi itd.
W kolejnej cz´Êci lekcji zosta∏y przedstawione najwa˝niejsze wydarzenia militarne zwiàzane z walkà o niepodleg∏oÊç na terenie Legionowa i powiatu legionowskiego
w latach 1917–1945 (pobyt Legionów Polskich w Zegrzu
P∏d. i obóz beniaminowski, zaj´cie koszar w Legionowie
przez POW, Bitwa Warszawska 1920 r., kampania 1939 r.,

konspiracja). Ka˝dy z uczniów nie tylko móg∏ zwiedziç wystawy muzealne, ale dotknàç broƒ z okresu II wojny Êwiatowej, u˝ywanej przez ˝o∏nierzy walczàcych z okupantem.
Kolejnym etapem lekcji muzealnej by∏a wizyta w Muzeum Wojska Polskiego, gdzie mogliÊmy obejrzeç sprz´t
wojskowy, który by∏ na wyposa˝eniu Wojska Polskiego.
n Adam Bednarz

NARODOWE ÂWI¢TO NIEPODLEGŁOÂCI W SZKOLE W OLSZEWNICY STAREJ

11 listopada obchodziliÊmy Narodowe Âwi´to Niepodleg∏oÊci. Przygotowania do obchodów tego Êwi´ta zacz´∏y si´

w naszej szkole ju˝ w czwartek 7 listopada. Dzieci z klasy „0” wraz ze swoimi rodzicami uczestniczy∏y w warsztatach plastycznych, podczas których przygotowa∏y pi´kne symbole narodowe. Przedszkolaki z m∏odszych grup robi∏y kotyliony – ka˝dy na miar´ swoich mo˝liwoÊci.
8 listopada odby∏ si´ uroczysty apel. Klasa „0” pi´knie
zaÊpiewa∏a utwory muzyczne oraz wyrecytowa∏a wiersze
o tematyce patriotycznej.
Wszystkie dzieci pami´ta∏y równie˝ o uczczeniu pami´ci osób poleg∏ych, którym z∏o˝y∏y ho∏d pod Pomnikiem Niepodleg∏oÊci na Skwerze 11 listopada w Olszewnicy Starej
poprzez zapalenie zniczy.
O godzinie 11.11, symbolizujàcej Êwiàtecznà dat´, odÊpiewaliÊmy 4 zwrotki Hymnu Polski, anga˝ujàc si´ w ten sposób w akcj´ „Szko∏a do hymnu”.
n

DZIE¡ JE˚A – 10 LISTOPADA
Ka˝dy zwierz ma swoje Êwi´to – je˝ te˝. Pierwszaki z SP 1
w Wieliszewie postanowi∏y zaprzyjaêniç si´ z tym kolczastym owado˝ercà. Dzieci tak jak je˝e tropià, w´szà, szukajà ciekawych przygód. Potrafià si´ czasem nawet „naje˝yç”. Ca∏e szcz´Êcie szybko „chowajà swoje kolce”.
W Dniu Je˝a dzieci obejrza∏y film przedstawiajàcy ciekawe informacje o ˝yciu tych oryginalnych stworzeƒ, us∏ysza∏y co zrobiç, aby u nich w ogródku zagoÊci∏ je˝. Kilka
takich miejsc przygotowa∏y przed swojà szko∏à. Pozna∏y
zwyczaje i potrzeby kolczastych kulek, które pozwalajà
na lepszà ich ochron´. Dowiedzia∏y si´ te˝ kiedy i jak pomóc przypadkowo spotkanemu m∏odemu je˝ykowi. Pierwszaki przygotowa∏y równie˝ pocz´stunek dla swoich nowych
przyjació∏. To by∏a prawdziwa uczta: nie zabrak∏o ˝ab,
d˝d˝ownic, Êlimaków, jaj ptasich, grzybów, jagód, ˝o∏´dzi
– oczywiÊcie z papieru. Z du˝ym zaanga˝owaniem uczniowie rozwiàzywali zagadki, rebusy i quizy. Po tak przyjemnym dniu czeka∏y na nich medale – oczywiÊcie je˝owe.

Szkoda tylko, ˝e nasi przyjaciele nie widzieli tych dzia∏aƒ,
poniewa˝ Êpià ju˝ zwini´te w ciasny k∏´buszek w swoim
gnieêdzie z liÊci i trawy, ukrytym wÊród ga∏´zi na ziemi.
n Agata Suszczyƒska
Ciekawe co im si´ Êni?

wieliszewska
gazetaw
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Czy zrobienie bombki
mo˝e byç trudne?
W ostatnim wydaniu „Gazety
Wieliszewskiej” ukaza∏ si´ reporta˝
o spotkaniach, które cyklicznie,
w piàtek o 19.00 odbywajà si´
w Krubinie.
W ich trakcie niezwykle uzdolnione mieszkanki z Gminy
Wieliszew, cz∏onkinie Stowarzyszenia Nasz Krubin, pokaza∏y co mogà „wyczarowaç”. Zachwycona niewàtpliwym

2.

1.

3.

4.

talentem tych wàtkowych kobiet zapraszam Paƒstwa na sta∏y cykl, w którym cz∏onkinie Stowarzyszenia Nasz Krubin,
b´dà zdradzaç tajniki swojej pracy.
W tym miesiàcu, kiedy ponownie uda∏am si´ na spotkanie, us∏ysza∏am pytanie od Beaty Go∏aszewskiej: „Magda,
a czy Ty umiesz zrobiç bombk´? Nie? To ja Ci poka˝´.” I pokaza∏a. A ja – za zgodà tej wybitnie cierpliwej i uÊmiechni´tej i przezdolnej nauczycielki – poka˝´ równie˝ Paƒstwu! Zatem! Do dzie∏a!
n MP

Co nam jest potrzebne?
Materiały:
• Bombka styropianowa • Biała farba
akrylowa • Papier ry˝owy • Serwetka
papierowa • Zdj´cie z drukarki
laserowej • Klej do decoupage • P´dzle
syntetyczne • P´dzle gàbkowe • Papier
Êcierny drobny • Farby akrylowe kolory
• Masa do wycisków • Foremki
sylikonowe • Lakier akrylowy • Pasty
pozłotnicze • Suszarka do włosów
• Pistolet do kleju na goràco
• Dodatkowo mo˝emy przygotowaç
do ozdabiania koraliki, tasiemki,
sznurki ozdobne, mikrogranulki. Plus
du˝o cierpliwoÊci, w oczekiwaniu
na efekt.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Wykonanie:
1. Bombk´ czyÊcimy papierem
i malujemy białà farbà akrylowà
(czekamy a˝ wyschnie).
2. Malujemy boki kolorowà farbà
akrylowà (suszymy).
3. Naklejamy motywy z papieru,
serwetek (suszymy).
4. Robimy wycisk (do wycisków
potrzebne sà foremki oraz
plastyczna masa).
5. Wycisk.
6. Naklejamy wyciski z masy (czekamy
a˝ same wyschnà – najlepiej
do nast´pnego dnia).
7. Wyciski smarujemy pastami
pozłotniczymi lub farbami.
8. Kładziemy bardzo cienko pierwszà
warstw´ lakieru (suszymy).
9. Ozdabiamy dodatkami według
uznania.
10. Nakładamy kilka warstw lakieru
czekajàc a˝ wyschnie kolejna (nie
mo˝na kłaÊç na mokrà warstw´
nast´pnej).
Czas wykonania takiej bombki
to około 3–4 godziny.
Praca dla cierpliwych, ale efekt jest
absolutnie tego wart!
W przyszłym wydaniu zmierz´ si´
natomiast z wykonaniem choinki.
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ZAGŁ¢BIE UNIHOKEJA W SP W ŁAJSKACH

Szko∏a Podstawowa w ¸ajskach unihokejem ˝yje! To za sprawà bardzo dobrej postawy naszych reprezentacji w unihokeju. Zarówno dziewcz´ta jak, i ch∏opcy w obu kategoriach wiekowych zdobyli Mistrzostwo Gminy Wieliszew.
W zawodach powiatowych zabrak∏o troch´ szcz´Êcia, aby
wszystkie cztery reprezentacje awansowa∏y do zawodów mi´dzypowiatowych. Najm∏odsze dziewcz´ta zaj´∏y 2. miejsce – ulegajàc w meczu fina∏owym po rzutach karnych.
Pozosta∏e zespo∏y zagra∏y 21–22 listopada w Zielonce o Mistrzostwo Mi´dzypowiatowe.
JesteÊmy tym bardziej dumni z naszych uczniów, gdy˝ by∏
to 9 z rz´du wywalczony tytu∏ Mistrza Gminy Wieliszew oraz
7 z rz´du tytu∏ Mistrza Powiatu Legionowskiego w unihokeju
ch∏opców w kategorii „M∏odzie˝”.
ByliÊmy równie˝ organizatorami i gospodarzami zawodów powiatowych w unihokeju, które odby∏y si´ na Hali Sportowej
w Wieliszewie. W zawodach udzia∏ wzi´∏y 22 szko∏y podstawon Paweł Kuna, Aleksander Mi´tek
we oraz 270 uczniów.

Kàcik adopcyjny

Przygarnij przyjaciela
Zach´camy do adopcji piesków z terenu naszej Gminy,
które przez nieodpowiedzialnych ludzi trafi∏y do schroniska.
Mamba to czarna suczka odebrana interwencyjnie ze z∏ych warunków, w jakich mieszka∏a.
W∏aÊciciele nie interesowali si´ sunià, nie dbali o nià, zapominali te˝ cz´sto o karmieniu. Psinka by∏a bardzo zaniedbana, co cieczka rodzi∏a
szczeniaki, których los jest nieznany. Mamba poczàtkowo by∏a nieufna, skryta i niepewna w nowym dla niej, schroniskowym otoczeniu. Jednak
to onieÊmielenie by∏o chwilowe, poniewa˝ okaza∏o si´, ˝e jest mi∏à, radosnà i przyjacielskà suczkà. Mamba cechuje si´ wra˝liwoÊcià
i spokojem. Bardzo ∏adnie radzi sobie z chodzeniem na smyczy. Szukamy dla niej domu, w którym otoczona troskà i mi∏oÊcià zapomni
o z∏ych chwilach i b´dzie szcz´Êliwym psiakiem ju˝ zawsze.
Suczka obecnie przebywa w schronisku w Nowym Dworze Mazowieckim. Dane kontaktowe do opiekunów: 795 845 242.n

wieliszewska
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åwicz razem z nami!
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.
Okres jesienno-zimowy to okres, w którym nast´puje u wielu osób spadek formy, a wraz
ze spadkiem formy zwi´ksza si´ z∏e samopoczucie. Spowodowane jest to zazwyczaj zmniejszeniem aktywnoÊci (z∏a pogoda, krótkie dni), ma∏à iloÊcià s∏oƒca, które jest jednym z najwi´kszych êróde∏ witaminy D.Ta rubryka powsta∏a z myÊlà o osobach, które nie majà mo˝liwoÊci wyjÊç z domu, a chcà zadbaç o swojà kondycj´. Przedstawiamy çwiczenia, które
pozwolà byç w dobrej formie i sà ogólnorozwojowe; jeÊli masz wàtpliwoÊç, czy mo˝esz je
stosowaç – przed çwiczeniami porozmawiaj z lekarzem bàdê fizjoterapeutà.
PRZYSIAD
åwiczenie to wpływa na kształtowanie mi´Êni ud, poÊladków
i brzucha, a tak˝e wzmacnia stawy i Êci´gna.
Ustaw stopy na szerokoÊç bioder, plecy wyprostowane, głow´
trzymaj prosto. Brzuch i poÊladki powinny byç mocno napi´te.
Stopy nie mogà si´ odrywaç od ziemi. Po cofni´ciu bioder zginasz
kolana i schodzisz w dół. Zejdê w dół do kàta prostego w stawie
kolanowym.
Przykład: zacznij od 10 przysiadów w 3-5 seriach. Sukcesywnie
zwi´kszaj iloÊci powtórzeƒ.

PLANK (DESKA)
Plank wzmacnia mi´Ênie brzucha, mi´Ênie kr´gosłupa, ramion
oraz nóg.
Plank jest çwiczeniem stosunkowo prostym do wykonania,
a zarazem bardzo po˝ytecznym. Plank to çwiczenie izometryczne
które Êwietnie anga˝uje mi´Ênie gł´bokie ciała.
Kl´knij. Oprzyj si´ na przedramionach, zginajàc r´ce w łokciach
pod kàtem prostym. Wyprostuj nogi i oprzyj si´ na palcach stóp.
UnieÊ tułów. Napnij mi´Ênie brzucha. Pi´ty, biodra i ramiona
powinny zostaç w prostej linii.
Trzymanie pozycji zacznij w miar´ mo˝liwoÊci od 20 sek. (2–3 serie
po 20 sek.). Stopniowo wydłu˝aj czas dokładajàc np. 10 sek.

WYKROK
Wykroki Êwietnie działajà na mi´Ênie poÊladków, na mi´Ênie
czworogłowe ud i grup´ kulszowo-goleniowà. Dodatkowo
çwiczenie anga˝uje wiele innych partii – mi´Ênie brzucha
i grzbietu. Mi´Ênie te, odpowiedzialne sà m. in. za utrzymanie
prawidłowej postawy ciała. Jest to jedno z najlepszych çwiczeƒ
wielostawowych na mi´Ênie nóg, które anga˝ujà tak wiele grup
mi´Êniowych.
Wysuƒ nog´ przed siebie. Zegnij w stawie kolanowym.
Kolano nogi wykrocznej musi znaleêç si´ przed linià palców.
Wypnij klatk´ piersiowà, Êciàgnij łopatki. Tułów i miednic´ ustaw
pionowo. Zejdê w dół.
Przykład: wykonaj po 5–10 wykroków na nog´ w 2–3 seriach.
NAPRZEMIENNE PROSTOWANIE R¢KI I NOGI W KL¢KU
PODPARTYM
åwiczenie wzmacniajàce mi´Ênie podtrzymujàce dolny odcinek
kr´gosłupa.
Przejdê do kl´ku, a nast´pnie do podporu. Wysuƒ równoczeÊnie
prawà r´k´ i lewà nog´ utrzymujàc równowag´. Zostaƒ w tej
pozycji kilka sekund po czym zmieƒ koƒczyny
Przykład: wykonaj po 5–10 powtórzeƒ (utrzymaj po 3 sek.
w górze) w 2–3 seriach.
UNOSZENIE BIODER W POZYCJI LE˚ÑCEJ
åwiczenie wzmacnia mi´Ênie brzucha, pleców ud i poÊladków.
Połó˝ si´ na plecach, ugnij nogi w kolanach i stopy postaw
na ziemi. Rozstaw szeroko ramiona, Êciàgnij łopatki i unieÊ biodra.
Przykład: wykonaj po 5-10 powtórzeƒ (utrzymaj po 3 sek. w górze)
w 2–3 seriach.
IloÊç powtórzeƒ i serii uzale˝nione sà od stopnia wytrenowania,
dlatego najlepiej zaczàç od mniejszych iloÊci powtórzeƒ i w miar´
wytrenowania stopniowo je zwi´kszaç.

n
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Jak si´ nie daç tej jesieni?
Jesieƒ to pora roku, którà albo si´ kocha, albo nienawidzi. Mamy pi´kne z∏ocàce si´ liÊcie na drzewach, ale mamy
te˝ przymrozki, deszcz i silny wiatr. Jesieƒ sprzyja szerzeniu si´ chorób, bo to
czas, kiedy atakujà nas przezi´bienia
i zaczyna pojawiaç si´ grypa. Czy musimy si´ poddawaç temu schematowi,
czy jesteÊmy skazani na katar do pasa
oraz wszechow∏adniajàcà melancholi´?
Otó˝, nie!

Patrz na termometr!
Jest coÊ przewrotnego w naszej naturze, bowiem kiedy koƒczy si´ lato, trudno nam przestawiç si´, ˝e zamiast lekkich swetrów trzeba
wyciàgnàç z szafy cieplejsze kurtki. W efekcie czego, jeszcze w paêdzierniku, kiedy termometry rano wskazujà maksymalnie 10
stopni, my w letnich kurtkach trz´siemy si´
z zimna na przystanku, bo przecie˝, ko∏o po∏udnia b´dzie upragnione 20. I dok∏adnie
w tym momencie, przemarzni´ci stajemy si´
otwartà bramà dla wirusów, bo organizm skupiony na walce z temperaturà, nie ma ju˝ si∏
ani zasobów na atakujàce nas choroby. A gdyby w marcu, rano, czekaç na ten sam autobus,
i by∏a dok∏adnie taka sama temperatura – to
byÊcie Paƒstwo mieli kurtk´ zimowa – czy letni p∏aszczyk? A no w∏aÊnie.
Zatem, ˝eby nabraç odpornoÊci musimy zadbaç o w∏asny komfort termiczny!

Âniadanie na zdrowie!
Ka˝dy organizm, ba, ka˝de urzàdzenie potrzebuje dobrego paliwa. Bo czy wyjedziemy autem z gara˝u z pustym bakiem? OczywiÊcie,
˝e nie! To czemu po∏owa naszego spo∏eczeƒstwa deklaruje, ˝e nie jada Êniadaƒ? Komórki uk∏adu odpornoÊciowego podejmujà walk´
z drobnoustrojami tylko wtedy, gdy sà regularnie od˝ywiane. Dlatego pierwszy posi∏ek nale˝y zjeÊç w ciàgu godziny od wstania z ∏ó˝ka.
Âniadanie powinno byç rozgrzewajàce i sycàce, ale nie mo˝e zbytnio obcià˝aç przewodu pokarmowego. Nie powinno zabraknàç w nim w´glowodanów, bia∏ka i witamin.

A co potem? Co jeÊç?
Potem w ciàgu dnia nie mo˝emy zapomnieç
o ciep∏ych posi∏kach, zbilansowanej diecie bogatej w warzywa i owoce. Warto jeÊç cytrusy, broku∏y, natk´, papryk´, porzeczki i szpinak – zawierajà witamin´ C, która pobudza
produkcj´ interferonu, substancji pomagajàcej skutecznie rozprawiç si´ z zarazkami. Raz
w tygodniu warto zrobiç sobie dzieƒ diety
cynkowej: ˝ytni pe∏noziarnisty chleb, wàtróbka z ciemnym ry˝em, a na kolacj´ np. puszka ostryg. Ten pierwiastek jest potrzebny
do produkcji bia∏ych krwinek odpowiedzialnych za odpornoÊç organizmu. Kwasy t∏uszczowe pochodzenia roÊlinnego, a tak˝e omega-3, dostarczajà organizmowi budulca
do produkcji hormonów przeciwzapalnych
(eikozanoidy), które usprawniajà prac´ uk∏adu odpornoÊciowego. Do najzdrowszych t∏uszczów roÊlinnych nale˝à olej rzepakowy i oliwa z oliwek. Natomiast najlepszym êród∏em
omega-3 sà ryby morskie, orzechy w∏oskie
i siemi´ lniane. *
Cebula i czosnek mobilizujà uk∏ad odpornoÊciowy, dzia∏ajà bakteriobójczo. Najlepiej
jeÊç na surowo – dodawaç do kanapek, sa∏atek, past, mas∏a. Mo˝esz przyrzàdziç sobie sy-

rop uodporniajàcy i za˝ywaç profilaktycznie.
Kie∏ki i natka sà skarbnicà witamin i mikroelementów. Kie∏kujàce roÊliny wytwarzajà te˝
chlorofil oraz enzymy wzmacniajàce i regenerujàce organizm. Natka dostarcza niezwykle
du˝o ˝elaza. Kie∏ki i natk´ mo˝na jeÊç same,
dodawaç do surówek, sa∏atek, posypywaç nimi zup´, ziemniaki, sosy. Trzeba je spo˝ywaç
na surowo, bo pod wp∏ywem wysokiej temperatury tracà wartoÊç od˝ywczà. Z kolei aloes
silnie stymuluje uk∏ad odpornoÊciowy, nie dopuszczajàc do rozwoju infekcji.*
Miód wzmacnia serce, koi nerwy, o˝ywia
mózg, goi rany. Ma w∏aÊciwoÊci antybakteryjne – niektóre bakterie zwalcza lepiej ni˝ antybiotyki. Do tego miód Êwietnie sprawdza si´
jako kosmetyk.Warto wprowadziç miód do codziennego menu.

Babciny przepis na syrop z cebuli
To bardzo prosty przepis. Niezbyt wa˝ne sà
proporcje sk∏adników. A sà tylko dwa: cebula i cukier.
Cebul´ nale˝y drobno pokroiç i zasypaç cukrem. Mo˝na w naczyniu (koniecznie z przykryciem) u∏o˝yç warstw´ cebuli i przesypaç cukrem, potem znów warstw´ cebuli itd.Albo wymieszaç ∏y˝kà cebul´ z cukrem. Mo˝na te˝
cukier zastàpiç miodem czy dodaç troch´ soku z cytryny.
Po ok. 5 godzinach cebula puszcza sok, który ju˝ mo˝na podaç chorej osobie.
Taki syrop mo˝na przechowywaç w lodówce przez 2 tygodnie, jednak przezi´bienie powinno ustàpiç wczeÊniej. Na jednà terapi´ wystarczy sok z dwóch cebul. W razie potrzeby,
zawsze mo˝na przygotowaç kolejnà porcj´ syropu.

Nie zapomnijmy o duszy!
Jesienna pora roku sprzyja melancholii oraz
stanom depresyjnym. Krótsze dni, noce ciàgnàce si´ w nieskoƒczonoÊç oraz plucha
za oknem nie sà sprzymierzeƒcami dobrego
nastroju. Czy w tej materii mo˝emy podaç sobie sami pomocnà d∏oƒ? OczywiÊcie!
Byç mo˝e przewrotnie, ale to w∏aÊnie tutaj
warto wspomnieç o aktywnoÊci fizycznej. To
ona powoduje, ˝e poza zdrowym cia∏em, mamy spokojnà, dotlenionà g∏ow´. Lepiej nam si´
zasypia i zdecydowanie proÊciej wstaje rano
z ∏ó˝ka. Nie musimy oczywiÊcie biegaç wyczynowo, sport, to te˝ spacer utrzymany w dobrym
tempie.To 20 min çwiczeƒ w domu, to pójÊcie
na basen z rodzinà. Nie od dzisiaj przecie˝ wiadomo, ˝e woda poprawia nastój, wyciàga z∏e
emocje i ma w∏aÊciwoÊci kojàce dusz´?
Nic te˝ nie poprawia nastroju jak pasje! Czy
b´dzie to czytanie ksià˝ek czy malowanie obrazów wa˝ne jest ˝eby wygospodarowaç ten
czas dla siebie i po prostu mi∏o sp´dziç czas.
Nasze ˝ycie nie powinno dzieliç si´ tyko dom
i prac´, wa˝ne by zadbaç o siebie. Realizowaç
si´ na wielu polach, i odkrywaç swoje talenty, bo ka˝dy, ale dok∏adnie ka˝dy z nas je ma.
W koƒcu obejrzenie dobrego filmu, pod ciep∏ym kocem, ze szklanà ciep∏ej, aromatycznej
herbaty – to najprostszy przepis na popraw´
nastroju!
Zatem jest dla nas nadzieja, ˝e jesieƒ mo˝e okazaç si´ fascynujàcà i ciekawà porà roku nie kojarzàcà si´ tylko z chorobà, wietrznà pogodà oraz padajàcym deszczem. Jesieƒ
to fantastyczna pora na zadbanie o siebie i odkrywanie na nowo swoich pasji.
n MP
*https://www.poradnikzdrowie.pl/
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Rekord Guinnessa w Wieliszewie
Wczesnym rankiem 25 paêdziernika, wielu z nas jecha∏o do pracy, wstawa∏o, odprowadza∏o dzieci
do szko∏y… Tymczasem na wysokoÊci 11373 m nad poziomem morza odby∏ si´ najwy˝szy skok
spadochronowy na Êwiecie w tandemie oraz pad∏ rekord Polski (nieoficjalny) w wysokoÊci lotu balonem.
Dwóch doÊwiadczonych skoczków Jim Wigginton oraz
mieszkaniec naszej Gminy Arkadiusz MAYA Majewski dokonali tego niesamowitego wyczynu. Ca∏e przedsi´wzi´cie,
o nazwie Punya Project, ma na celu zwróciç uwag´ na pro-

Z Arkadiuszem Majewskim

blem chorób nowotworowych. Zapraszam do rozmowy z Arkadiuszem Majewskim, naszym mieszkaƒcem, o pasji, o tym
co oznacza Punya Project, i o mo˝liwoÊci wylicytowania skon
ku na WOÂP!

rozmawia Magdalena Pietrzak

Jak narodzi∏ si´ pomys∏ bicia rekordu Guinnesa? – czy móg∏by Pan przybli˝yç histori´ Pana Wiggintona, jego ˝ony oraz skàd nazwa „Punya Project”?
Kilka miesi´cy wczeÊniej, dok∏adnie w marcu tego roku, z uwagi na swoje wczeÊniejsze doÊwiadczenia w skokach z du˝ej wysokoÊci, zosta∏em
poproszony o organizacj´ tego rekordu. Wtedy nie zna∏em jeszcze dobrze Jima Wiggintona i nie wiedzia∏em, ˝e oprócz bicia rekordu projekt ma innà szlachetnà ide´. Dopiero póêniej okaza∏o si´, ˝e celem tego rekordu jest równie˝ zwrócenie uwagi na problemy ludzi chorych
na nowotwory. Jim mia∏ ˝on´ o imieniu Nancy, która mia∏a polskie korzenie. W domu próbowa∏ mówiç na nià po polsku Moja Pani, niestety
w jego ustach brzmia∏o to troch´ jak Punya, stàd taka nazwa projektu. S∏owo Punya wystepuje równie˝ w nazwie Fundacji, którà Jim prowadzi w USA, której celem jest prowadzenie badaƒ i wspieranie ludzi
chorych na nowotwory.
Jak d∏ugo trwajà przygotowania do takiego skoku? Czy by∏y wczeÊniejsze próby, jeÊli tak, to gdzie, co si´ nie udawa∏o? Czy coÊ Pana zaskoczy∏o w tych przygotowaniach i realizacji? Czemu nad wieliszewskim
niebem?
W 2014 roku, jeszcze jako wojskowy instruktor spadochronowy zosta∏em zaproszony do udzia∏u w projekcie o nazwie Polska Stratosfera. W ramach tego projektu razem z dwoma innymi kolegami ustanowi∏em dwa wysokoÊciowe rekordy Europy w kategorii najwy˝szy
skok formacjà trzyosobowà i najd∏u˝sza droga przebyta przez formacj´ trzyosobowà z zamkni´tym spadochronem.Wtedy wyskoczyliÊmy
z wysokoÊci 10735 m n.p.m. i wtedy przygotowania trwa∏y ponad 2 lata. MusieliÊmy przed tamtym projektem wykonaç szereg prób i testów, bo robiliÊmy to pierwszy raz. Dzi´ki tym doÊwiadczeniom, które wtedy zdobyliÊmy, przygotowania do tego rekordu mogliÊmy skróciç do 3 miesi´cy.
Przebiega∏y one bez wi´kszych problemów natomiast i tym razem by∏o troch´ pytaƒ bez odpowiedzi, bo nikt wczeÊniej nie skaka∏ tak wysoko w tandemie i nie by∏o kogo zapytaç, jak to b´dzie.
Dla mnie osobiÊcie projekt by∏ trudny dlatego, ˝e w pewnym momencie z g∏ównego organizatora i kierownika sta∏em si´ skaczàcym. Pierwotnie mia∏ skakaç doÊwiadczony amerykaƒski instruktor, którego ojciec by∏ równie˝ chory na nowotwór i którego stan si´ pogorszy∏, kiedy byliÊmy w trakcie bezpoÊrednich przygotowaƒ do skoku g∏ównego.
Tom zdecydowa∏, ˝e wraca do USA, aby opiekowaç si´ ojcem i zacz´∏y si´ poszukiwania innego tandem pilota. Zaproponowa∏em ten skok
dwóm moim kolegom, ale niestety w zwiàzku z innymi obowiàzkami,
nie mogli zastàpiç Toma. Jim by∏ bardzo zdeterminowany, aby ustanowiç ten rekord, bo z racji jego wieku firma ubezpieczeniowa mog∏a
wypowiedzieç mu polis´ w ka˝dym momencie. Wtedy podjà∏em decyzj´, ˝e z nim skocz´. BezpoÊrednià motywacjà by∏a bardzo wzruszajàca historia jego ˝ony, którà opowiedzia∏ nam przy obiedzie a dodatkowà to, i˝ miesiàc wczeÊniej zmar∏ na nowotwór równie˝ mój kolega,
instruktor spadochronowy, z którym zaczyna∏em skakaç 25 lat temu.
PomyÊla∏em, ˝e fajnie by∏oby, aby obok naszych nazwisk w Ksi´dze Rekordów Guinnessa oraz na certyfikacie by∏o równie˝ jego nazwisko.
Jimowi bardzo spodoba∏ si´ ten pomys∏ i dodatkowo postanowi∏ poÊwi´ciç ten skok pami´ci swojej ˝ony i ojca Toma, który niestety równie˝ zmar∏ par´ dni temu.
Start balonu odby∏ si´ z Wieliszewa, bo tak w dniu bicia rekordu u∏o˝y∏y si´ wiatry. Ostatecznie fajnie si´ sta∏o, bo od niedawna jestem mieszkaƒcem Gminy Wieliszew. Zawsze kiedy tylko b´d´ przeje˝d˝a∏ obok
miejsca startu b´d´ mia∏ mi∏e wspomnienia
Jak wyglàda∏ przebieg samego bicia rekordu?
JeÊli chodzi o sam skok spadochronowy z takiej wysokoÊci jest to bardzo skomplikowana operacja wymagajàca du˝ego zaanga˝owania organizacyjnego, wielu koordynacji jak równie˝ specjalistycznej wiedzy,
˝eby w ogóle to wykonaç i ˝eby zrobiç to bezpiecznie. Na taki rodzaj
skoku ma te˝ wp∏yw bardzo wiele zmiennych, na które cz´sto nie mamy wp∏ywu, jak np. pogoda. BezpoÊrednio nad projektem pracowa∏o 30
osób i jeszcze kilka osób wspiera∏o projekt poza g∏ównà grupà organizacyjnà. Zazwyczaj najlepsze warunki do startu na taki rodzaj ope-

racji panujà o wschodzie s∏oƒca wi´c pierwsza grupa osób przyby∏a
na miejsce startu balonu ju˝ o 3 nad ranem. MusieliÊmy m.in. roz∏o˝yç namiot do desaturacji, przygotowaç balon do startu, ubraç si´ w odpowiedni sprz´t, za∏o˝yç spadochrony i jeszcze wiele innych rzeczy, ˝eby ten skok móg∏ si´ odbyç bezpiecznie. Na 70 min przed planowanym
startem musieliÊmy rozpoczàç proces oddychania czystym tlenem, aby
wyp∏ukaç azot z krwi. Po tym procesie zwanym desaturacjà pilot postawi∏ balon do startu, a my skoczkowie spadochronowi przygotowywaliÊmy si´ w tym czasie ju˝ bezpoÊrednio do skoku. Z uwagi na to,
˝e w koszu balonu by∏o stosunkowo ma∏o miejsca oraz ci´˝kie warunki panujàce na tak du˝ej wysokoÊci (m.in. bardzo niska temperatura
ok. – 60 stopni Celsjusza, bardzo niskie ciÊnienie i brak tlenu) musieliÊmy spiàç si´ z Jimem ju˝ na ziemi. JeÊli chodzi o samo wykonanie
skoku musz´ z perspektywy czasu stwierdziç, ˝e by∏ to najtrudniejszy
skok tandemowy w moim ˝yciu, od momentu wyskoku do làdowania
musia∏em bardzo mocno si´ koncentrowaç. Po wyskoczeniu z platformy kosza balonu, z racji na bardzo rzadkie powietrze na tej wysokoÊci, zrobi∏em z Jimem kilka nie do koƒca kontrolowanych salt, dopiero po rozp´dzeniu si´ i odczuciu relatywnego wiatru tzw. strug powietrza mog∏em wyrzuciç bezpiecznie spadochron hamujàcy tzw. drogue.
Niestety wyrzucenie tego ma∏ego hamujàcego spadochronu, który spe∏nia równie˝ rol´ spadochronu stabilizujàcego nadal nie czu∏em komfortu, bo okaza∏o si´, ˝e w tym rzadkim powietrzu potrzebuje on wi´cej czasu, ˝eby si´ prawid∏owo nape∏niç. Kiedy ju˝ si´ rozp´dzi∏em by∏o coraz lepiej, nie liczàc problemów z odczytem wysokoÊci, bo zamarz∏y
mi gogle. Im bli˝ej ziemi by∏o lepiej. Niestety na koniec po otwarciu
spadochronu nie odby∏o si´ bez problemów, bo razem z moim kamerzystà znaleêliÊmy si´ nad bardzo du˝ym obszarem leÊnym i musieliÊmy si´ naprawd´ sporo napracowaç, aby znaleêç bezpieczne miejsce
do làdowania. Mój kamerzysta wylàdowa∏ w m∏odniku, a ja na ma∏ej
polanie leÊnej. Po làdowaniu Jim si´ rozejrza∏ i powiedzia∏, ˝e od tego momentu ma do mnie ogromny szacunek i b´dzie mnie nazywa∏ swoim ulubionym polskim synem.
Ogromnym wyzwaniem jest te˝ udowodnienie Organizacji Guinnessa, ˝e rzeczywiÊcie byliÊmy na tej wysokoÊci i wykonaliÊmy z niej skok.
MieliÊmy ze sobà 6 ró˝nych, odpowiednio skalibrowanych wczeÊniej
urzàdzeƒ elektronicznych, które zapisywa∏y parametry lotu i skoku.
By∏y to g∏ównie cyfrowe wysokoÊciomierze i specjalne uk∏ady elektroniczne mierzàce parametry lotu i skoku. MusieliÊmy te˝ zorganizowaç niezale˝nych ekspertów, którzy mogliby potwierdziç prawid∏owoÊç dzia∏ania i zapisu przyrzàdów. Byli to in˝ynierowie elektronicy
i informatycy, jak równie˝ inni skoczkowie spadochronowi i prawnicy. Po skoku zosta∏ napisany przez nich 29-stronicowy raport w j´zyku angielskim opisujàcy przebieg skoku oraz prawid∏owoÊç wszystkich pomiarów.
Nie znamy jeszcze ostatecznej wysokoÊci, jaka b´dzie wpisana do Ksi´gi Rekordów Guinnessa. Na ten moment mamy uznanà wysokoÊç 11 373 m n.p.m., ale najprawdopodobniej b´dzie to kilkadziesiàt
metrów wy˝ej.
W mojej ocenie oprócz samego skoku najtrudniejsze jest przy tego typu rekordzie sprostanie wymogom Organizacji Guinness.
Co spowodowa∏o, ˝e zaczà∏ Pan skakaç? Praca? Czy mo˝e coÊ innego?
Ile lat, i ile skoków ma Pan za sobà? Czy jest moment kiedy cz∏owiek
oddajàcy przestaje si´ baç, czy mo˝e w ogóle si´ nie boi? Czy w∏aÊnie
ten stres powoduje, ˝e nie pope∏nia si´ b∏´dów?
Moja przygoda ze spadochroniarstwem zacz´∏a si´ 25 lat temu w wojsku i po pewnym czasie spadochrony sta∏y si´ sposobem na ˝ycie. Robi∏em to zawodowo i prywatnie i tak ju˝ zosta∏o do dnia dzisiejszego.
Kiedy ma si´ za sobà prawie 4000 skoków, nie ma ju˝ takich emocji
jak na poczàtku, ale nie wolno do tego sportu podchodziç rutynowo,
bo rutyna – jak we wszystkim – zabija. Mojà recepta na bezpieczne
skakanie jest przestrzeganie procedur, zaufanie w∏asnym umiej´tnoÊciom i fizyce oraz spokój i opanowanie. To zawsze przekazuje swoim
uczniom skoczkom. Póki co to si´ sprawdza.
Co jest najwa˝niejsze w tej pasji? Jak mo˝na zaczàç swojà przygod´ ze
skokami, jakie sà pierwsze kroki, ile trwa przygotowanie do oddania
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skoku, czy sà jakieÊ przeciwwskazania medyczne? Czy zainteresowanie
skokami jest du˝e? Czy cz´Êciej skaczà kobiety, czy m´˝czyêni?
Sport spadochronowy staje si´ w Polsce coraz bardziej popularny i jest
coraz wi´cej miejsc, gdzie mo˝na si´ wyszkoliç. Najbli˝szej po∏o˝ony oÊrodek szkolenia od Wieliszewa to Skydive Warszawa na lotnisku w Chrcynnie ko∏o Nasielska. Bardzo fajnie, ˝e najpierw mo˝na spróbowaç tego sportu poprzez skok w tandemie z instruktorem. JeÊli skok si´ spodoba mo˝na podejÊç do kursu. Mamy szereg urzàdzeƒ i symulatorów, które
pomagajà skróciç proces szkolenia i podnieÊç bezpieczeƒstwo. Przy wspó∏czesnej technice i wiedzy, jakà posiadamy w tej dziedzinie nie mo˝na
jednoznacznie powiedzieç, ˝e spadochroniarstwo jest sportem ekstremalnym. W mojej ocenie ekstremalne sà tylko prze˝ycia. Mój kolega skoczek spadochronowy powiedzia∏ kiedyÊ, ˝e jak si´ wyskoczy z samolotu
to mo˝na si´ poczuç jak na najwi´kszym na Êwiecie placu zabaw i chyba coÊ w tym jest.
Najbardziej popularna metodà szkolenia jest w tej chwili AFF (z ang.
Accelerated Free Fall), czyli przyspieszony kurs swobodnego spadania.
W wielkim skrócie wyglàda to tak, ˝e zaczynamy od kursu teoretycznego, który trwa min. 10 h, potem robimy trening naziemny, latamy w tunelu i skaczemy z 4000 m w asyÊcie najpierw dwóch instruktorów, a potem jednego. Po zaliczeniu 5 programowych zadaƒ mo˝emy cieszyç si´
samodzielnym skakaniem, ale ciàgle jeszcze pod nadzorem instruktora prowadzàcego. Po zrobieniu 50 skoków mo˝emy podejÊç do egzaminu paƒstwowego na tzw. Âwiadectwo Kwalifikacji i potem ju˝ instruktor nie jest nam potrzebny To jest troch´ tak jak egzamin na prawo jazdy. W wi´kszoÊci skaczà m´˝czyêni, ale nie brakuje i kobiet.
Od kiedy mieszka Pan w Gminie Wieliszew?
Od maja tego roku.
Ma Pan niespodziank´ dla naszych mieszkaƒców zwiàzanà w WOÂP – czy
mo˝e nam Pan o tym opowiedzieç?
Tak, wspólnie z Panem Wójtem Paw∏em Kownackim ustaliliÊmy, ˝e bardzo fajnà inicjatywà b´dzie wystawienie na licytacj´ w ramach WOÂP
vouchera na skok ze mnà w tandemie. OczywiÊcie nie proponuj´ skoku z 11 000 m, ale standardowy skok z 4000 m, który na pewno dostarczy sporo radoÊci osobie, która wylicytuje voucher i oczywiÊcie mnie,
˝e b´dzie to kolejny skok wykonany w szlachetnym celu. Na samà myÊl
ju˝ si´ bardzo ciesz´.
Dzi´kuj´ bardzo za rozmow´.
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Jak segregowaç?
Zapoznaj si´ z naszà podr´cznà Êciàgà i zobacz, jakie to proste.
Szczegó∏owy sposób segregacji okreÊla rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegó∏owego sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017
r. poz. 19). G∏ówna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest jedna – nale˝y oddzielaç surowce od odpadów, które nie nadajà si´ do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy?
Sà to: metale i tworzywa sztuczne, papier, a tak˝e
opakowania szklane i odpady biodegradowalne.
Zbieranie osobno papieru, szk∏a, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a tak˝e oddzielanie odpadów
biodegradowalnych pozwala uzyskaç najbardziej
pe∏nowartoÊciowe surowce do ponownego przetworzenia.
Przy segregacji bezwzgl´dnie trzeba pami´taç
o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczajà
si´ zu˝yte baterie i akumulatory, przeterminowane
lekarstwa, zu˝yte Êwietlówki, odpady po ˝ràcych chemikaliach (np. Êrodkach ochrony roÊlin), a tak˝e zu˝yty sprz´t RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych
odpadów nie wolno wyrzucaç do Êmieci zmieszanych.
Mo˝na je oddaç w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a tak˝e w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw.
PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych), zorganizowanym przez gmin´. Godziny otwarcia PSZOK-u mo˝esz sprawdziç m.in.
na stronie www.czystagmina.wieliszew.pl.

METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE

i akumulatorów
i pojemników
po farbach i lakierach
8 zu˝ytego sprz´tu
elektronicznego i AGD
8 puszek

Nale˝y wyrzucaç
i zgniecione
plastikowe butelki
po napojach
PAPIER
4 nakr´tki, o ile nie
Nale˝y
wyrzucaç
zbieramy ich osobno
4
opakowania
z papieru,
w ramach akcji
karton, tektur´ (tak˝e
dobroczynnych
falistà)
4 plastikowe opakowania
4 katalogi, ulotki, prospekty
po produktach
4 gazety i czasopisma
spo˝ywczych
4 papier szkolny i biurowy,
4 opakowania
zadrukowane kartki
wielomateriałowe (np.
4 zeszyty i ksià˝ki
kartony po mleku
i sokach)
4 papier pakowy
4 opakowania po Êrodkach
4 torby i worki papierowe
czystoÊci (np. proszkach
do prania), kosmetykach
Nie nale˝y wyrzucaç
(np. szamponach, paÊcie
8 r´czników papierowych
do z´bów) itp.
i zu˝ytych chusteczek
4 plastikowe torby, worki,
higienicznych
reklamówki, inne folie
8 papieru lakierowanego
4 aluminiowe puszki
i powleczonego folià
po napojach i sokach
8 papieru zatłuszczonego
4 puszki po konserwach
lub mocno zabrudzonego
4 foli´ aluminiowà
8 kartonów po mleku
4 metale kolorowe
i napojach
4 kapsle, zakr´tki od słoików 8 papierowych worków
po nawozach, cemencie
Nie nale˝y wyrzucaç
i innych materiałach
8 butelek i pojemników
budowlanych
8 tapet
z zawartoÊcià
8 plastikowych zabawek
8 pieluch jednorazowych
8 opakowaƒ po lekach
i innych materiałów
higienicznych
i zu˝ytych artykułów
8 zatłuszczonych
medycznych
8 opakowaƒ po olejach
jednorazowych opakowaƒ
z papieru i naczyƒ
silnikowych
jednorazowych
8 cz´Êci samochodowych
8
ubraƒ
8 zu˝ytych baterii
4 odkr´cone

No dobrze, skoro segregowanie jest takie ∏atwe,
to co nale˝y zrobiç z takimi odpadami jak np. karton po mleku? Czy nale˝y wyrzuciç go do pojemnika na papier, czy na aluminium, którym ten karton
jest wyÊcielony od Êrodka? Czy t∏usty s∏oik po pulpetach wrzucaç do szk∏a czy mo˝e do odpadów zmieszanych? A co z obierkami warzyw? Po kolei.
Karton po mleku to przyk∏ad opakowania wielomateria∏owego.Wyrzucamy je do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Z kolei opró˝niony s∏oik
po pulpetach powinniÊmy wyrzuciç do pojemnika
na opakowania szklane. Nie szkodzi, ˝e jest nieumyty. Zostanie umyty w sortowni.
Obierki warzyw i owoców najlepiej przeznaczyç
na kompost. JeÊli nie masz przydomowego kompostownika, wyrzuç je do pojemnika na odpady biodegradowalne (BIO). Co wa˝ne, ani szk∏a, ani plastiku czy metalu nie trzeba myç przed wyrzuceniem
do pojemnika na odpady segregowane. Wystarczy
je opró˝niç. Surowce zostanà umyte na póêniejszym
etapie recyklingu, sortujmy je wi´c i wyrzucajmy
do odpowiednich pojemników.
Nadal masz wàtpliwoÊci, gdzie wyrzuciç konkretny odpad? Skorzystaj z naszej Êciàgi poni˝ej.
Szczegó∏owe informacje dotyczàce prawid∏owej segregacji sprawdê poni˝ej lub na stronie internetowej czystagmina.wieliszew.pl.
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SZKŁO

ODPADY

Nale˝y wyrzucaç
BIODEGRADOWALNE
4 butelki i słoiki
Nale˝y wyrzucaç
po napojach i ˝ywnoÊci
4 odpadki warzywne
(w tym butelki
i owocowe (w tym
po napojach alkoholowych
obierki itp.)
i olejach roÊlinnych)
4 gał´zie drzew i krzewów
4 szklane opakowania
4 skoszonà traw´, liÊcie,
po kosmetykach (je˝eli nie
kwiaty
sà wykonane z trwale
4 trociny i kor´ drzew
połàczonych kilku
4 niezaimpregnowane
surowców)
drewno
4 resztki jedzenia
Nie nale˝y wyrzucaç
8 ceramiki, doniczek,
Nie nale˝y wyrzucaç
porcelany, fajansu,
8 koÊci zwierzàt
kryształów
8 szkła okularowego
8 oleju jadalnego
8 szkła ˝aroodpornego
8 odchodów zwierzàt
8 Zniczy z zawartoÊcià
8 popiołu z w´gla
wosku
kamiennego
8 ˝arówek i Êwietlówek
8 leków
8 reflektorów
8 drewna impregnowanego
8 opakowaƒ po lekach,
8 płyt wiórowych
rozpuszczalnikach, olejach
i pilÊniowych MDF
silnikowych
8 ziemi i kamieni
8 luster
8 innych odpadów
8 szyb okiennych
komunalnych (w tym
i zbrojonych
niebezpiecznych)
8 monitorów i lamp
telewizyjnych
ODPADY
8 termometrów i strzykawek

ZMIESZANE

UWAGA!
Niektóre gminy zapewniajà
osobne pojemniki na szkło
białe i kolorowe.

Do pojemnika z odpadami
zmieszanymi nale˝y
wrzucaç wszystko to, czego
nie mo˝na odzyskaç
w procesie recyklingu,
z wyłàczeniem odpadów
niebezpiecznych.
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