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NIE dla kolei,
która dzieli!
Centralny Port Komunikacyjny prowadzi konsultacje
spo∏eczne zwiàzane z opracowywanym dokumentem
– Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Inwestycji
Centralnego Portu Komunikacyjnego. Konsultacje
rozpocz´∏y si´ 10 lutego i trwaç b´dà do 10 marca
w∏àcznie.
Nowy port to nie tylko nowoczesne lotnisko, wià˝e si´
z tym równie˝ budowa sieci
dróg i po∏àczeƒ kolejowych.
Konsultowane sà proponowane trasy korytarzy, w których b´dà one usytuowane.
Opracowywany dokument
b´dzie stanowi∏ podstaw´
dla dalszych prac studialno-projektowych CPK. We
wszystkich trzech zaproponowanych do konsultacji

wariantach przebiegu linia
szybkiej pr´dkoÊci dzieli naszà gmin´. Jak sama nazwa
wskazuje, szybki przejazd
pociàgów wyklucza postoje
i przystanki na terenie naszej gminy. Brak wi´c korzyÊci wynikajàcych z poprawy
infrastruktury transportowej dla mieszkaƒców Gminy
Wieliszew.Wr´cz przeciwnie
– linia przedzieli ju˝ istniejàce drogi, zmuszajàc nas

do nadk∏adania drogi i korzystania z wiaduktu lub tunelu. 20-metrowy korytarz
podzieli tak˝e nasze lasy
i tereny zielone, zagrozi jeziorom i wreszcie naszym
miejscowoÊciom. Czy gro˝à
nam wyw∏aszczenia? Jakie
inne trudnoÊci przyniesie
podzielenie gminy torami?
Co mo˝emy zrobiç by temu
zapobiec?
n Wi´cej na stronie 3

SPOTKANIE KONSULTACYJNE – 27 lutego, g. 18.30, hala sportowa w Wieliszewie

Tak dla kolei, która łàczy!
Rozbudowa infrastruktury kolejowej mo˝e budziç
równie˝ pozytywne emocje, byç po˝àdana przez
mieszkaƒców i wspierana przez samorzàdy.
Najlepszym przyk∏adem jest rewitalizowana kolej
do Zegrza, o której wznowienie – z pozytywnym
skutkiem – zabiega∏ od d∏ugiego czasu Wójt Gminy
Wieliszew Pawe∏ Kownacki.
W lutym br. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybra∏y wykonawc´ dokumentacji
oraz robót budowlanych rewitalizacji linii
kolejowej nr 28 z Wieliszewa do Zegrza Po∏udniowego. Zwyci´˝y∏o konsorcjum firm
Gór-Tor Maciej Górniak i Przedsi´biorstwo
In˝ynierii budowlanej Kopacki Sp. z o.o.
Koszt prac to kwota 41 950 600,00 z∏ brutto. Kierunek pó∏nocny, w którym tory ∏àczà
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kolejne miejscowoÊci aglomeracji warszawskiej, wp∏ywajàc korzystnie na komfort
i skrócenie naszej drogi do pracy i szkó∏, jakoÊç powietrza, którym oddychamy i nasze
Êrodowisko, wydaje si´ byç wype∏nieniem
definicji nowoczesnego transportu. Czy
mo˝e równie˝ stanowiç rozwiàzanie dla linii szybkich pr´dkoÊci?
n Dokoƒczenie na stronie 3
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PRZEKA˚ SWÓJ 1%
W przypadku 1% nie ma nic prostszego, wystarczy tylko
chwila. Po wyliczeniu, ile podatku b´dziemy mieli
do zap∏acenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach
zeznania podatkowego, które zatytu∏owane sà „Wniosek
o przekazanie 1% podatku nale˝nego na rzecz organizacji
po˝ytku publicznego OPP”, wpisujemy nazw´ i numer,
pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sàdowym (KRS)
organizacja, której chcemy przekazaç 1% nale˝nego podatku.
Oto Organizacje Po˝ytku Publicznego, którym mo˝esz przekazaç
swój jeden procent podatku w 2020 roku:

• VIOLETTA SIERADZKA KOWALIK
Mam na imi´ Viola, jestem mamà trójki dzieci, ˝onà wspania∏ego m´˝a i… pacjentkà onkologii, walczàcà o ˝ycie. Rak wdar∏ si´ brutalnie
w codziennoÊç naszej rodziny, odebra∏ mi si∏y i chce nas
na zawsze rozdzieliç! Prosz´ o pomoc, bo jestem pod Êcianà – jest ju˝ bardzo êle… Mam przerzuty do koÊci, ˝ebra
∏amià mi si´ same… Wcià˝ jednak walcz´, bo mam tyle powodów, by ˝yç… Trzy z nich to Janek, Antek i Lea… Nie
chc´ ich skazywaç na ˝ycie bez mamy! Przekazujàc 1% podatku, pomagacie mi Paƒstwo w codziennej walce z chorobà oraz wspieracie moje codzienne funkcjonowanie. Bardzo dzi´kuj´ za ka˝dy odruch serca w imieniu w∏asnym i rodziny. Wype∏nij w zeznaniu PIT wniosek o przekazanie 1%
podatku na rzecz Organizacji Po˝ytku Publicznego, wpisujàc: KRS 0000270809 CEL SZCZEGÓ¸OWY: Sieradzka-Kowalik, 7130
•••
• GABRIELA KOWNACKA.
Prosimy o 1 % podatku dla Gabrysi:
KRS 0000032355 cel szczegó∏owy: Gabriela
Kownacka 198/2013 Stowarzyszenie Rodzin
i Opiekunów Osób z Zespo∏em Downa „Bardziej kochani”
•••
• MAGDA MIKULSKA
W ˝yciu ka˝dego cz∏owieka nast´pujà niespodziewane zwroty. Nie zawsze takie, jakich si´
spodziewamy… Tak, te˝ by∏o w moim przypadku, kiedy w listopadzie 2019r. zdiagnozowano u mnie nowotwór z∏oÊliwy piersi. Podj´∏am r´kawice i walcz´, jednak prosz´ Paƒstwa o wsparcie i przekazanie 1 % na moje leczenie. KRS 0000270809 w rubryce informacje
uzupe∏niajàce nale˝y wpisaç: MIKULSKA, 12717. Z góry
dzi´kuj´ wszystkim o wielkich sercach.
•••

• OSP Z TERENU GMINY WIELISZEW
Ochotnicze Stra˝e Po˝arne z Gminy Wieliszew zwracajà si´
do mieszkaƒców Gminy i sympatyków o przekazanie 1%
podatku na rzecz naszych jednostek. Za otrzymane Êrodki finansowe zostanie zakupiony sprz´t po˝arniczy, wyposa˝enie stra˝aka, umundurowanie wg ustalonych przez Zarzàd potrzeb. Aby przekazaç 1% podatku, nale˝y wpisaç
nr KRS: 0000116212, a w celu szczegó∏owym – nazw´ i adres wybranej jednostki. POMAGAJÑC STRA˚AKOM, POMAGASZ SOBIE.
•••
• FUNDACJA PRZYJACIELE BRACI MNIEJSZYCH.
Serdecznie zach´camy do przekazania 1% Fundacji Przyjaciele Braci Mniejszych. W latach
poprzednich za fundusze uzbierane z 1% zakoƒczyliÊmy budowanie pawilonu dla psów i wyposa˝yliÊmy
dwa szpitaliki w profesjonalne klatki. Bardzo prosimy Paƒstwa o 1% dla naszych psiaków.Wystarczy wpisaç KRS Fundacji: 0000372116.
kondolencje

Najszczersze kondolencje,
wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia i s∏owa otuchy
z powodu Êmierci

TATY
Pani ANNIE FABISIAK
sk∏adajà
Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki
oraz Radni Gminy Wieliszew, pracownicy urz´du i jednostek podleg∏ych

n
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Nasze małe stabilizacje
Lutowa sesja Rady Gminy Wieliszew
w sporej cz´Êci poÊwi´cona by∏a
sprawom gminnej oÊwiaty.
Podczas obrad zapad∏y 3 niezwykle
wa˝ne uchwa∏y, które majà nie tylko
usprawniç funkcjonowanie placówek
oÊwiatowych na terenie Gminy
Wieliszew, ale te˝ przynieÊç wymierne
korzyÊci uczniom i nauczycielom.
W chwili obecnej trwajà prace wykoƒczeniowe nowo wybudowanego Przedszkola w Skrzeszewie, przy ul. Szkolnej 10 A, które zostanie uruchomione od 1 wrzeÊnia 2020
r. jako samodzielna placówka oÊwiatowa. B´dzie to
przedszkole siedmiooddzia∏owe, do którego przejdà
wszystkie dzieci z pi´ciu dotychczasowych oddzia∏ów
przedszkolnych w skrzeszewskiej szkole. Radni podj´li intencyjnà uchwa∏´ o likwidacji oddzia∏ów przedszkolnych
w szkole i zostanie ona niezw∏ocznie przes∏ana Mazowieckiemu Kuratorowi OÊwiaty, gdy˝ zgodnie z art. 89 ust. 1
ustawy Prawo oÊwiatowe organ prowadzàcy jest obowiàzany, co najmniej na 6 miesi´cy przed terminem likwidacji, zawiadomiç o zamiarze likwidacji szko∏y: rodziców
uczniów i w∏aÊciwego kuratora oÊwiaty. Nast´pnie podj´to uchwa∏´ o utworzeniu Przedszkola Samorzàdowego
w Skrzeszewie. Podpisano jednoczeÊnie akt za∏o˝ycielski
placówki i nadano jej pierwszy statut. Te dwie uchwa∏y
majà ogromne znaczenie dla najm∏odszych mieszkaƒców
gminy, dzieci w wieku 3-6 lat, które od wrzeÊnia br. b´dà
ucz´szcza∏y do bardzo nowoczesnej, przyjaznej placówki.
Za samodzielnoÊcià przedszkola i od∏àczeniem od szko∏y
dotychczasowych oddzia∏ów przedszkolnych przemawia
wielkoÊç placówki, zapewnienie mo˝liwoÊci sprawowania
skutecznego nadzoru pedagogicznego, koniecznoÊç wspó∏pracy dyrektora z doÊç du˝à grupà rodziców. W dotychczasowym stanie organizacyjnym realizacja dwóch ostatnich
zadaƒ by∏aby mocno utrudniona. Wykorzystujàc odejÊcie
przedszkolaków i przej´cie tych pomieszczeƒ przez szko∏´, warto by∏o pomyÊleç o starszych uczniach skrzeszewskiej podstawówki, którzy od 2017 r. realizujà obowiàzek
szkolny od klasy VII do VIII w Szkole Podstawowej nr 2
im. Jana Paw∏a II w Wieliszewie. Zwolnione przez przedszkolaków pomieszczenia, po wakacyjnym remoncie, b´dà mog∏y byç u˝ywane przez uczniów szko∏y, w tymVII klasy.To sprawia, ˝e nie zachodzi koniecznoÊç dowo˝enia ich
do szko∏y w Wieliszewie, co przyniesie wymierne korzyÊci, szczególnie w aspekcie wychowawczym – uczniowie
przez ca∏y czas nauki w szkole podstawowej pozostanà
w tym samym Êrodowisku rówieÊniczym, z tymi samymi

nauczycielami, w tych samych warunkach szkolnych. Proponowana zmiana by∏a wielokrotnie postulowana przez
rodziców, którzy oczekiwali pozostania klas VII w Skrzeszewie po wybudowaniu nowego przedszkola i zwolnieniu
kilku sal lekcyjnych i innych pomieszczeƒ. Takie dzia∏ania sà równie˝ zgodne z duchem ostatniej reformy oÊwiaty, w której samorzàdy mia∏y dà˝yç do tego, by szko∏y podstawowe by∏y pe∏nymi oÊmioletnimi placówkami. Teraz
Szko∏a Podstawowa im. K. Makuszyƒskiego w Skrzeszewie b´dzie oÊmioletnià szko∏a podstawowà nie tylko z nazwy.
Dalsze dzia∏ania zwiàzane ze zmianami organizacyjnymi (dobór kadry, ewentualne przeniesienia pracowników,
rejestracja placówki itp.) b´dà podejmowane po otrzymaniu opinii Mazowieckiego Kuratora OÊwiaty w sprawie planowanego przekszta∏cenia.
Kolejnà niezwykle wa˝nà uchwa∏à zwiàzanà z oÊwiatà
by∏a ta dotyczàca wyra˝enia woli realizacji inwestycji
gminnych w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
W jej ramach wyra˝ono wol´ realizacji inwestycji gminnych w zakresie budowy, rozbudowy i przebudowy placówek oÊwiatowych na terenie Gminy Wieliszew we wspó∏pracy z sektorem prywatnym. W zakresie rozbudowy szko∏y w Olszewnicy Starej powstanie nowe skrzyd∏o, w którym
w poziomie parteru umieszczona b´dzie cz´Êç przedszkola, a na pi´trze szko∏a, remont istniejàcego obiektu, budowa sali sportowej. Rozbudowana zostanie szko∏a
w Skrzeszewie o pomieszczenie sto∏ówki i Êwietlicy wraz
z modernizacjà i rozbudowà istniejàcej kuchni oraz wybudowane zostanie przedszkole w Micha∏owie-Reginowie.
Radni byli wyjàtkowo jednomyÊlni w trakcie powy˝szych
g∏osowaƒ, akceptujàc przedstawionà propozycj´.
n CUW.JB

Punkt potwierdzajàcy Profil Zaufany
W ramach realizowanego przez Gmin´
Wieliszew projektu „E-urzàd – urzàd przyjazny
mieszkaƒcom” w Urz´dzie Gminy Wieliszew
zosta∏ utworzony Punkt Potwierdzania Profili
Zaufanych.
Jest to to bezp∏atna metoda potwierdzania to˝samoÊci obywatela w systemach administracji elektronicznej. Podpis
potwierdzony profilem zaufanym skutecznie zast´puje
w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis w∏asnor´czny.
Mo˝na dzi´ki niemu wysy∏aç przez internet dokumenty i wnioski do ró˝nych urz´dów (np. wnieÊç podanie, odwo∏anie, skarg´).
Profil Zaufany mo˝na za∏o˝yç poprzez serwis pz.gov.pl.

Profil za∏o˝ony w ten sposób
wymaga osobistego potwierdzenia to˝samoÊci w jednym z
wybranych punktów potwierdzajàcych. Dla naszych mieszkaƒców uruchomiono taki
punkt w Referacie Spraw Obywatelskich, Handlu i Us∏ug
w Urz´dzie Gminy Wieliszew, pok. nr 3, w dniach:
• poniedzia∏ek, w godz. 8.00–18.00,
• wtorek–czwartek w godz. 8.00–16.00
• piàtek w godz. 8.00–14.00.
Mo˝na równie˝ za∏o˝yç go w serwisach bankowych,
a szczegó∏owe informacje znajdujà si´ stronach internen
towych poszczególnych banków.
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NIE dla kolei, która dzieli!
Szanowni Paƒstwo,
trwajà konsultacje społeczne w sprawie Strategicznego
Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu
Komunikacyjnego. W ramach tzw. ciàgu 2 wpisanego
w projekt ma zostaç zbudowana linia kolejowa
nr 20 w kierunku Olsztyna. Nale˝y zwróciç uwag´, i˝
wszystkie zaproponowane w nim 3 warianty przebiegajà
przez teren Gminy Wieliszew. Szczegółów, co prawda,
na chwil´ obecnà nie znamy, jednak z dost´pnych planów
tras przebiegu linii wynika, ˝e skutki realizacji tej inwestycji
b´dà dla naszej Gminy i nas – jej mieszkaƒców – bardzo
negatywne i to, co nale˝y podkreÊliç – na wielu
płaszczyznach.
Ka˝dy z zaproponowanych wariantów trasy podzieli teren
naszej szybko rozwijajàcej si´ Gminy blisko 20 metrowym
torowiskiem na dwie cz´Êci. Bioràc pod uwag´, ˝e b´dzie to
trasa specjalnie przygotowana dla pociàgów szybkobie˝nych
– Pendolino, nasi mieszkaƒcy nie zyskajà nic w zakresie ułatwieƒ
komunikacyjnych. Obserwacja ju˝ funkcjonujàcych tego typu ciàgów
pozwala na sformułowanie wniosków, i˝ inwestycja nie b´dzie wiàzała
si´ z budowà nowych stacji dla innego rodzaju składów, a przeprawy
drogowe przez torowisko znajdà si´ w znacznym oddaleniu, co
w oczywisty sposób pogorszy komunikacj´ w Gminie. Praca i nakłady
finansowe wkładane przez ostatnie 3 dekady w integracj´ wschodu
i zachodu naszej Gminy zostanà w cz´Êci przekreÊlone. Torowiska
zostanà obudowane ekranami dêwi´koszczelnymi, co z kolei zniszczy
rekreacyjno-przyrodniczy charakter tych terenów i bez wàtpienia
zmniejszy ich atrakcyjnoÊç. Istnieje te˝ uzasadniona obawa, ˝e zostanà
zniszczone nasze zasoby naturalne. Ka˝dy z wariantów przebiega
bowiem przez nasze lasy, zespoły łàkowe i inne tereny zielone, które sà
ostojà dla wielu gatunków zwierzàt, a dla mieszkaƒców i goÊci
ucieczkà od miejskiego zgiełku. Dla wielu z nich te właÊnie walory
decydowały o zakupie działki i wybraniu Gminy Wieliszew jako
swojego miejsca zamieszkania.
Nale˝y wrzeszcie zwróciç uwag´ na to, ˝e planowana inwestycja
przebiega przez tereny zabudowane podlegajàce procesom szybkiej

urbanizacji – co, jak tylko mo˝emy si´ domyÊlaç, spowoduje
koniecznoÊç wysiedlenia cz´Êci mieszkaƒców i zatrzyma rozwój Gminy.
Dlatego zapraszam Paƒstwa na spotkanie konsultacyjne ws.
Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego
Portu Komunikacyjnego, które odb´dzie si´
w czwartek 27 lutego 2020 r. o godz. 18.30, w hali sportowej
w Wieliszewie (ul. Modliƒska 65), w trakcie którego b´dà mieli
Paƒstwo szans´ wypełniç ankiety oraz zapoznaç si´ ze
stanowiskiem moim oraz Radnych Gminy Wieliszew. Zwracamy
sie z goràcà proÊbà o informowanie bliskich i sàsiadów
o planowanym spotkaniu – im wi´cej zbierzemy opinii na temat
planowanej inwestycji, tym wi´ksze mamy szanse na unikni´cie
jej realizacji na terenie Gminy Wieliszew w formie, jaka obecnie
jest nam proponowana.
JeÊli z ró˝nych wzgl´dów nie mogà Paƒstwo uczestniczyç
w konsultacjach osobiÊcie, swoje uwagi mogà Paƒstwo zgłaszaç
drogà elektronicznà na stronie www.cpk.pl
Goràco zach´cam i zapraszam!
Wójt Gminy Wieliszew
Paweł Kownacki

TAK dla kolei, która łàczy!
Dokoƒczenie ze strony 1
Rewitalizacja obejmie blisko
czterokilometrowy odcinek
linii kolejowej mi´dzy Wieliszewem a Zegrzem Po∏udniowym. Po∏àczenie z Warszawà b´dà obs∏ugiwa∏y pociàgi
Szybkiej
Kolei
Miejskiej. Na trasie majà
jeêdziç sk∏ady o d∏ugoÊci dochodzàcej do 180 m, a ich
maksymalna pr´dkoÊç wyniesie 80 km/h. Zgodnie z za∏o˝eniami, w ciàgu doby
do Zegrza i z powrotem ma
jeêdziç 30 pociàgów – co pó∏
godziny w szczycie i co godzin´ poza nim.

Od przystanku Wieliszew Centrum do Urz´du Gminy Wieliszew b´dzie mo˝na dojÊç pieszo

opinia
PAWEŁ KOWNACKI
Wójt Gminy Wieliszew
Rewitalizacja połàczenia kolejowego do Zegrza to spełnienie potrzeb
i postulatów mieszkaƒców. Ciesz´ si´, ˝e PKP PLK realizujà t´ wa˝nà
dla naszej społecznoÊci inwestycj´. Dzi´ki niej po latach na nieczynnà
lini´ wrócà pociàgi pasa˝erskie oraz – co jest kluczowà dla nas kwestià
– powstanie przystanek obsługujàcy mieszkaƒców Wieliszewa i okolic.
Miejsce, w którym znajdzie si´ stacja, jest dobrze skomunikowane,
poniewa˝ znajduje si´ na styku dwóch gmin i obok przystanku
autobusowego. Komfort podró˝y mieszkaƒców znacznie si´ poprawi,
gdy˝ b´dà mogli tam dotrzeç zarówno autobusami kursujàcymi
po terenie gminy, jak i pieszo – do nowej stacji od strony Wieliszewa

b´dzie prowadził oÊwietlony chodnik. Na podkreÊlenie
zasługujà plany rozwoju tej linii kolejowej przez PKP
PLK. W perspektywie na lata po 2027 r. dot. kierunków
rozwoju sieci kolejowej w Warszawskim W´êle
Kolejowym znalazła si´ kontynuacja budowy torów
kolejowych w kierunku północnym, z budowà przeprawy mostowej
w Zegrzu i przedłu˝enie linii przez Serock, Pułtusk, Maków Maz.
do Przasnysza. Kierunek północny, w którym tory łaczà kolejne
miejscowoÊci dotychczas pozbawione transportu kolejowego, b´dzie
wielkà szansà dla rozwoju północnego Mazowsza, w tym Gminy
Wieliszew. B´dziemy starali si´ udowodniç, ˝e korytarz ten jest równie˝
odpowiednim rozwiàzaniem dla linii szybkich pr´dkoÊci.

Wypowiedz si´ na temat budowy linii nr 20 dla kolei
szybkobie˝nej (Pendolino). Pami´taj! Propozycja nie polepsza
Twojej sytuacji i nie wià˝e si´ z ułatwieniem dojazdów
do Warszawy lub innych miast. Wszystkie trzy warianty niosà
za sobà skutki dla Ciebie i Twojej rodziny.
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4 INWESTYCJE

ááá Termomodernizacja w Komornicy

Prace w Komornicy post´pujà bardzo szybko. Obejmujà nie
tylko budynek szko∏y, ale i internaty oraz miejsce na pralni´.W ramach inwestycji wykonane zostanà: ocieplenie Êcian
wraz z kolorystykà elewacji oraz obróbek blacharskich, wymiana oÊwietlenia na energooszcz´dne, przebudowa instalacji c.o., opaska odwadniajàca wokó∏ budynku, monta˝ nawiewników higrosterowanych oraz przebudowa instalacji odgromowej. Dodatkowo w budynku g∏ównym zostanie
wymieniona stolarka okienna i wyremontowane zostanà
n
schody zewn´trzne.

ááá Parkuj i Jedê w Michałowie-Reginowie

n

2 7 lutego 2 0 2 0

ááá Rozbudowa SUW w Wieliszewie

Rozpocz´∏y si´ prace zwiàzane z rozbudowà Stacji Uzdatniania Wody w Wieliszewie.
W ramach prowadzonych prac zostanie wybudowany
zbiornik wody czystej wraz z instalacjami wewn´trznymi
i zewn´trznymi (o poj. 909 m3), wykonane zostanie zasilanie rezerwowe SUW poprzez zainstalowanie agregatu pràdotwórczego zewn´trznego, nastàpi wymiana z∏ó˝ filtracyj-

nych w 8 zbiornikach oraz wyremontowana zostanie komora wodomierzy wraz z orurowaniem i oprzyrzàdowaniem
technologicznym.
Koszt zadania wynosi 1 357 628,19 z∏ i pochodzi z bud˝etów Gminy Wieliszew (350 000 z∏) oraz T.B.S. Wieliszew Sp.
z o.o. (1 007 628,19 z∏)
n

GMINNE INWESTYCJE
ááá Sala sportowa w Łajskach – to ju˝ pewne!

We wtorek, 25 lutego Wójt Gminy Wieliszew podpisa∏ umow´ na realizacj´ zadania pod nazwà „Budowa parkingów dla
samochodów i rowerów przy stacjach kolejowych w Gminie
Wieliszew”.
Inwestycja, która rozpocznie si´ w Micha∏owie-Reginowie,
zak∏ada budow´ 64 miejsc parkingowych, w tym dwóch przeznaczonych dla osób niepe∏nosprawnych. Obejmuje równie˝
infrastruktur´ towarzyszàcà – chodniki, oÊwietlenie drogowe sk∏adajàce si´ z dziesi´ciu latarni ulicznych, system monitoringu, system odwodnienia drogi (7 studni ch∏onnych
wraz z wpustami oraz studzienkami zbiorczymi), jednà wiat´ przystankowà przeznaczonà dla oczekujàcych na pociàg
oraz jednà wiat´ rowerowà z miejscami dla 25 rowerów.
n
Koszt inwestycji to 1 088 000,01 z∏ brutto.

ááá Park Âwi´tojaƒski – post´p prac

W budowanym Parku Âwi´tojaƒskim widaç kolejne zmiany. Powstajà nowe miejsca do çwiczeƒ oraz zabaw dla najm∏odszych. Na mierzàcej 6 hektarów przestrzeni publicznej
powstanie miejsce przeznaczone do ró˝norakiej rekreacji
n
mieszkaƒców.

W poniedzia∏ek 3 lutego Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki podpisa∏ z wykonawcà umow´ na budow´ sali gimnastycznej przy szkole w ¸ajskach. Na podpisaniu umowy obecni byli równie˝ Skarbnik Gminy Wieliszew Magdalena Dobrowolska oraz radni Jan So∏tys i Artur Mi´tek.
W ramach inwestycji powstanie:
– sala gimnastyczna o wymiarach areny 16 m x 32 m,
– zaplecze sali (tj. magazyn sprz´tu, szatnie i pomieszczenia sanitarne dla uczniów, pomieszczenie trenerów, komunikacja – w tym klatka schodowa)
– szatnia ogólna na odzie˝ wierzchnià dla potrzeb istniejàcej szko∏y,
– pomieszczenie logopedy.

WartoÊç inwestycji wynosi 7 239 845,90 z∏ i pochodzi z bun
d˝etu Gminy Wieliszew.

opinie
ARTUR MI¢TEK
Wiceprzewodniczàcy Rady Gminy
Wieliszew
Budowa sali sportowej przy Szkole
Podstawowej w Łajskach jest inwestycjà
długo oczekiwanà i powstajàca w bólach.
Wierz´, ˝e sala spełni oczekiwania i b´dzie miejscem,
gdzie dzieci b´dà podnosiły umiej´tnoÊci sportowe,
zakrzewi si´ w nich duch pozytywnej rywalizacji.
Ponadto obiekt b´dzie wykorzystywany na potrzeby
ogólnej szatni szkolnej, co pozwoli zwolniç kolejne sale
na pomieszczenia lekcyjne. Równie˝ znajdzie si´ tutaj
miejsce na sale terapeutyczne. Szkoła zyska równie˝
mo˝liwoÊç organizowania du˝ych imprez, które
z uwagi na iloÊç uczniów były dotychczas realizowane
w okrojonym zakresie. W tym miejscu chciałbym
podzi´kowaç Wójtowi Pawłowi Kownackiemu
za determinacj´ w poszukiwaniu Êrodków
na realizowanie tej inwestycji, które ciàgle rosły.
Chciałbym te˝ podzi´kowaç radnym gminy Wieliszew
za poparcie tego projektu.

RENATA GOSTKOWSKA-MACZUGA
Radna Gminy Wieliszew
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Stanisława
Moniuszki w Łajskach to nie tyle wieloletnie, co wr´cz wielokadencyjne
zadanie władz Gminy. Liczne, cz´sto zaskakujàce, niemo˝liwe
do przewidzenia niesprzyjajàce czynniki utrudniały wykonanie tego projektu.
Zatem szczególne wyrazy uznania nale˝à si´ Wójtowi Pawłowi Kownackiemu, który
konsekwentnie „przekopywał” si´ przez te wszystkie meandry, które nie pozwalały
na wczeÊniejsze uruchomienie tego projektu, poniekàd tłumaczàc si´ za sytuacj´
na rynku budowlanym. Funkcjonujàca wraz ze szkołà niedu˝a sala gimnastyczna jest
zupełnie niewystarczajàca i powoduje jedynie narastanie problemów z organizacjà
lekcji wychowania fizycznego w takiej formie, w jakiej powinny si´ one odbywaç.
Z tego powodu wiele lekcji w-fu musi odbywaç si´ na szkolnym korytarzu, choç warto
zaznaczyç, ˝e mimo tych niesprzyjajàcych warunków uczniowie tej szkoły od wielu lat
znajdujà si´ w czołówce w wielu zmaganiach sportowych nie tylko na szczeblu
gminnym, ale równie˝ powiatowym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim. To
niewàtpliwie sukces doskonałej kadry pedagogicznej tej placówki.
Budowa obiektu z pewnoÊcià zapisze si´ złotymi zgłoskami w kronice naszej Gminy.
Jako radna, ale przede wszystkim jako przewodniczàca Rady Rodziców Szkoły
Podstawowej w Łajskach składam serdeczne podzi´kowanie wszystkim, którzy
wspierali powstanie sali, z niecierpliwoÊcià oczekujàc na jej otwarcie.

wieliszewska
gazetaw
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Zmiany w komunikacji

Nowa trasa wydłu˝onej linii L34

Z poczàtkiem roku informowaliÊmy
Paƒstwa o podpisaniu nowej umowy
na Êwiadczenie publicznego transportu
zbiorowego. Do listopada 2021 r. us∏ugi te
Êwiadczyç b´dzie PKS Polonus. W ramach
nowej umowy na naszych trasach je˝d˝à
autobusy hybrydowe, dzi´ki czemu
bardziej dbamy o Êrodowisko.

ny mo˝e nie spe∏niaç wszystkich Paƒstwa oczekiwaƒ.
W zwiàzku z tym prowadzone sà rozmowy z ZTM odnoÊnie
ich udoskonalenia i mo˝liwoÊci zmian. Kolejnym etapem
prowadzonych prac b´dà konsultacje spo∏eczne, na które
b´dziemy chcieli Paƒstwa zaprosiç, by móc przedstawiç
Paƒstwu proponowane rozwiàzania, a tak˝e by poznaç Paƒstwa oczekiwania i zdanie na temat funkcjonowania kon
munikacji lokalnej w Gminie Wieliszew.

Po analizie wniosków mieszkaƒców, jak i naszych mo˝liwoÊci, zostanie wyd∏u˝ona linia L34 do Olszewnicy Nowej.
Trasa wyd∏u˝enia: Olszewnica Stara – Warszawska – Wiejska – D∏uga – Olszewnica Stara.
OtrzymywaliÊmy równie˝ sygna∏y o koniecznoÊci zmian
w funkcjonowaniu linii L9, L10 i L11. Zmiany w rozk∏adach linii L11 uda∏o nam si´ wprowadziç jeszcze z poczàtkiem roku, co usprawni∏o dojazdy dzieci i m∏odzie˝y
do szkó∏ zarówno na terenie naszej gminy, jak i do Legionowa. Aby ulepszyç dojazd do Urz´du Gminy, koÊcio∏a
w Wieliszewie czy centrum Legionowa planujemy po∏àczenie linii L9 oraz L10, przy czym dotychczasowa trasa L10
ulegnie zmianie. Od 1 marca autobusy linii L10 zostanà
skierowane na tras´: Komornica – Pla˝a – Wodociàg P∏n.
– Urzàd Gminy – KoÊcielna – ¸ajski – KoÊcielna – PKP Legionowo Piaski – Aleja Legionów – dalej jak przebiega∏a
dotychczasowa trasa L10 do PKP Legionowo. Dzi´ki takiej
zmianie zyskujemy dobrà cz´stotliwoÊç po∏àczeƒ oraz tras´, która nie przebiega przez najbardziej zakorkowane arterie, tj. wiadukt w Legionowie oraz ul. Zegrzyƒskà, na której wznowione zosta∏y prace zwiàzane z przebudowà DK 61.
Zdajemy sobie spraw´, ˝e w zwiàzku ze znacznym rozwojem gminy Wieliszew, jak i ciàgle wzrastajàcà liczbà
mieszkaƒców, dotychczasowy system komunikacyjny gmi-

JACEK KUCI¡SKI
Wiceprzewodniczàcy Rady Gminy Wieliszew
Ju˝ od marca bie˝àcego roku znacznej poprawie
ulegnie lokalna komunikacja w Gminie Wieliszew.
Dzi´ki zaanga˝owaniu społeczeƒstwa i konsultowaniu
zarówno tras, jak i cz´stotliwoÊci kursowania, mo˝liwe stało si´
wynegocjowanie z ZTM nowego rozkładu jazdy linii L10.
Trasa została tak dopasowana, aby umo˝liwiç dojazd do wszystkich
szkół, pod Urzàd Gminy, dojazd do koÊcioła oraz do targowiska
w Legionowie.
L10 b´dzie jeêdziç zmienionà trasà: Komornica – Pla˝a – Wodociàg
– UG – KoÊcielna – Łajski – KoÊcielna – PKP Legionowo Piaski – Aleja
Legionów i dalej do PKP Legionowo.
W wyniku tego L10 „wchłania” lini´ L9 i dzi´ki takiej zmianie
otrzymamy zarówno wi´kszà cz´stotliwoÊç kursów, jak i mo˝liwoÊç
omini´cia najbardziej zakorkowanych odcinków trasy, np. wiadukt
w Legionowie oraz ul. Zegrzyƒska od Legionowa w stron´ Zegrza,
gdzie trwa budowa drogi krajowej nr 61. Jest to uzasadnione
ekonomià, jak i komfortem jazdy dla pasa˝erów.
Po raz kolejny dzi´ki zaanga˝owaniu lokalnej społecznoÊci, jej
aktywnoÊci i dzi´ki prowadzonym konsultacjom mo˝emy sprostaç
oczekiwaniom mieszkaƒców i zaspokoiç kolejne ich potrzeby, tym
razem w sferze komunikacji.
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Bud˝et Obywatelski Mazowsza
– co, jak, gdzie?

W tym roku Mazowsze po raz pierwszy wprowadza bud˝et
obywatelski (BOM). Do wykorzystania w nim zaplanowano
25 mln z∏. Przez ca∏y marzec mieszkaƒcy naszego województwa b´dà mogli zg∏aszaç swoje projekty. Ze wzgl´du na wielkoÊç województwa przeprowadzenie Bud˝etu Obywatelskiego Mazowsza nie jest ∏atwym zadaniem, stàd w wielu miejscowoÊciach przedstawiciele Urz´du Marsza∏kowskiego
prowadzà spotkania informacyjne, aby pomóc zainteresowanym mieszkaƒcom dobrze poznaç zasady BOM i odpowiednio przygotowaç projekty.
Spotkanie informacyjne w sprawie BOM dla Gminy Wieliszew odby∏o si´ 24 lutego w Sali Koncertowej im. K. Klenczona w Wieliszewie. Udzia∏ w nim wzi´li Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki, Pose∏ na Sejm RP Bo˝ena ˚elazowska,
Sekretarz Gminy Wieliszew Agnieszka Mitjans-Sza∏apska,
Kierownik Biura Dialogu Obywatelskiego Joanna Malarczyk
oraz mieszkaƒcy gminy. W ramach bud˝etu mo˝e zostaç zrealizowanych wiele inicjatyw, które sà odpowiedzià na oczekiwania mieszkaƒców. Jest to równie˝ szansa na jeszcze wi´kszà aktywizacj´, jest to szansa na realizacj´ projektów, jakich mieszkaƒcom brakuje, a które sà wed∏ug nich
potrzebne. Zg∏aszane pomys∏y mogà dotyczyç zarówno budowy czy modernizacji nowych obiektów, jak i realizacji programów spo∏ecznych czy wydarzeƒ kulturalnych. Dlatego
wszystkich zainteresowanych mieszkaƒców zach´camy
do odwiedzenia strony internetowej, przez którà mo˝na zg∏an
szaç swoje projekty: www.bo.mazovia.pl

ááá Placówka oÊwiatowa w Janówku Pierwszym

Kilka zdaƒ o poprawie komunikacji lokalnej…

podzi´kowania
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
oraz dzieci z Przedszkola Samorzàdowego nr 2
Sk∏adajà serdeczne podzi´kowania PANU LUDWIKOWI ˚O¸KOWI oraz SPO¸ECZNOÂCI WIEJSKIEJ
za przekazanie cz´Êci FUNDUSZU SO¸ECKIEGO dla naszego przedszkola.
Dzi´kujemy i jednoczeÊnie ˝yczymy samych pogodnych i radosnych dni.

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

opinia
MARCIN FABISIAK
Przewodniczàcy Rady Gminy Wieliszew
Trwajàca rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janówku to
potwierdzenie, ˝e obietnica, którà zło˝yliÊmy rodzicom
i ich dzieciom na rozpocz´cie obecnej kadencji jest dla nas
priorytetowa a problemy lokalowe, z którymi obecnie boryka si´ nasza
szkoła i przedszkole le˝à na sercu zarówno Wójtowi jak i wszystkim
radnym Gminy Wieliszew. Nowe skrzydło Szkoły Podstawowej
do którego – na parterze, zostanie przeniesione Przedszkole
Samorzàdowe, ka˝dego dnia staje si´ coraz bardziej okazałe i mimo
wielu wàtpliwoÊci jeszcze kilka lat temu, czy ta rozbudowa w ogóle
dojdzie do skutku, jestem przekonany ˝e teraz nie ma ju˝ nikogo kto by
wàtplił w szcz´Êliwe zakoƒczenie, tej jak˝e wa˝nej dla zachodniej cz´Êci
gminy inwestycji.

wieliszewska
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Zasady rekrutacji do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gmin´ Wieliszew na rok szkolny 2020/2021
Do 16 marca planujemy uruchomiç
system teleinformatyczny, który
zostanie wykorzystany
do przeprowadzenia post´powania
rekrutacyjnego do placówek
wychowania przedszkolnego
w terminach okreÊlonych
w harmonogramie wynikajàcym
z Zarzàdzenia nr 8/2020 Wójta Gminy
Wieliszew z dnia 30 stycznia 2020 r.
Adres strony internetowej zostanie
podany niezw∏ocznie po jej
uruchomieniu, prosimy Êledziç
informacje na naszej stronie
internetowej oraz na stronach
przedszkoli i szkó∏.
Oferta przedszkoli i oddzia∏ów przedszkolnych w szko∏ach
podstawowych prowadzonych przez Gmin´ Wieliszew zostanie udost´pniona 1 marca 2020 r. do godz. 12.00 na stronie:
www.edukacja.wieliszew.pl
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od poczàtku
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko
koƒczy 3 lata, do koƒca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko koƒczy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddzia∏ach
przedszkolnych w szko∏ach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.
Dzieci szeÊcioletnie (urodzone w 2014 roku) obowiàzane
sà odbyç roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiàzek ten rozpoczyna si´ z poczàtkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko koƒczy 6 lat. Dziecko
szeÊcioletnie, na wniosek rodziców, mo˝e rozpoczàç nauk´
w klasie I szko∏y podstawowej.
Dzieci z odroczonym obowiàzkiem szkolnym kontynuujà
przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
Dzieci pi´cioletnie (urodzone w 2015 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2016 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone
w 2017 r.) majà ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.W sytuacji nieprzyj´cia dziecka w post´powaniu rekrutacyjnym do ˝adnego z przedszkoli/oddzia∏ów przedszkolnych wskazanych we wniosku, wójt gminy
wska˝e rodzicom inne przedszkole lub oddzia∏ przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Zasady prowadzenia post´powania
rekrutacyjnego
Zasady prowadzenia post´powania rekrutacyjnego do samorzàdowych przedszkoli i oddzia∏ów przedszkolnych
w szko∏ach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 zosta∏y przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oÊwiatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z póên.
zm.).
1. W∏àczenie si´ w rekrutacj´ musi nastàpiç pomi´dzy datà rozpocz´cia etapu sk∏adania wniosków o przyj´cie, a datà zakoƒczenia tego etapu, jednak data i godzina z∏o˝enia wniosku w przedszkolu/szkole nie majà wp∏ywu na kolejnoÊç przyj´ç dzieci.
2. Zgodnie z Uchwa∏à Rady Gminy nr XXXIII/288/2017

z dnia 24 marca 2017 r. wniosek o przyj´cie mo˝na sk∏adaç do wybranych przedszkoli/szkó∏, które prowadzà post´powanie rekrutacyjne dla dzieci w okreÊlonym wieku.
3. Informacje ogólne
• W post´powaniu rekrutacyjnym biorà udzia∏ zamieszka∏e na terenie gminy Wieliszew: dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2017-2014), oraz dzieci, którym odroczono obowiàzek szkolny
• Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszka∏ych poza Gminà Wieliszew mogà ubiegaç si´ o przyj´cie dziecka w post´powaniu uzupe∏niajàcym, je˝eli przedszkole/szko∏a b´dzie dysponowa∏a wolnymi miejscami.
• Dzieci urodzone w 2018 r. nie borà udzia∏u w rekrutacji.
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w 2018 r.
mogà ubiegaç si´ o przyj´cie do przedszkola dopiero
po ukoƒczeniu przez dziecko 2,5 lat – w szczególnie uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem dysponowania
przez przedszkole wolnymi miejscami.
• Post´powanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powo∏ana przez dyrektora przedszkola/szko∏y podstawowej.
• Post´powanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach
okreÊlonych w harmonogramie.
• Przydzia∏ dzieci do w∏aÊciwych oddzia∏ów nastàpi po zakoƒczeniu post´powania rekrutacyjnego. Organizacja oddzia∏ów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzale˝niona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujàcych edukacj´ przedszkolnà i przyj´tych
w rekrutacji. Organizacj´ oddzia∏ów przedszkolnych ustala dyrektor przedszkola/szko∏y.
4. Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci
ucz´szczajàce do przedszkoli i oddzia∏ów przedszkolnych
w szko∏ach podstawowych w bie˝àcym roku szkolnym.
Deklaracje o kontynuacji przyjmowane sà w terminie od 9
marca do 13 marca 2020 r. do godz. 16.00. Wzór deklaracji do pobrania w poszczególnych placówkach oraz ze strony www.edukacja.wieliszew.pl.
Z∏o˝enie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2020/2021 w danej placówce uniemo˝liwia udzia∏ w post´powaniu rekrutacyjnym do innego przedszkola lub oddzia∏u przedszkolnego w szkole podstawowej.
5. Prowadzenie post´powania rekrutacyjnego
• Post´powanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi si´
na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
• We wniosku o przyj´cie rodzice/prawni opiekunowie wskazujà wybrane przedszkola/szko∏y (co najwy˝ej 3) wed∏ug
swoich preferencji w porzàdku od najbardziej do najmniej
preferowanej. Przedszkole/szko∏a wskazana na pierwszej
pozycji we wniosku o przyj´cie nazywana jest przedszkolem/szko∏à pierwszego wyboru.
• Rodzice/prawni opiekunowie korzystajàcy z komputera
i internetu wype∏niajà wniosek o przyj´cie w systemie informatycznym, drukujà wype∏niony wniosek i po podpisaniu, sk∏adajà go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
• Wype∏nienie wniosku jedynie na stronie internetowej bez
jego wydrukowania, podpisania i dostarczenia do placówki pierwszego wyboru oznacza i˝ dziecko nie b´dzie bra∏o udzia∏u w rekrutacji.
• Rodzice/prawni opiekunowie niekorzystajàcy z komputera i internetu pobierajà wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole, wype∏niajà go odr´cznie i po podpisaniu sk∏adajà w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu
informatycznego dyrektor lub upowa˝niony pracownik
szko∏y/przedszkola.
• Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka sà
potwierdzeniem zgodnoÊci informacji zawartych we wnio-

sku ze stanem faktycznym.
• Do wniosku sk∏adanego w placówce pierwszego wyboru
nale˝y do∏àczyç dokumenty/oÊwiadczenia potwierdzajàce
spe∏nianie kryteriów.
• OÊwiadczenia sk∏ada si´ pod rygorem odpowiedzialnoÊci
karnej za sk∏adanie fa∏szywych oÊwiadczeƒ. Sk∏adajàcy
oÊwiadczenie jest obowiàzany do zawarcia w nim klauzuli nast´pujàcej treÊci: „Jestem Êwiadomy odpowiedzialnoÊci karnej za z∏o˝enie fa∏szywego oÊwiadczenia”
(art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oÊwiatowe).
• Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodnoÊci informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyj´cia
wniosku odpowiedzialny jest dyrektor lub upowa˝niony
pracownik przedszkola/szko∏y pierwszego wyboru.
• Wniosek o przyj´cie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w ka˝dym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.
• Na podstawie spe∏nianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejnoÊç przyj´ç:
– w przypadku liczby kandydatów wi´kszej ni˝ liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie post´powania rekrutacyjnego brane sà pod uwag´ ∏àcznie kryteria okreÊlone
w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oÊwiatowe, tzw. kryteria
ustawowe,
– w przypadku równorz´dnych wyników uzyskanych
na pierwszym etapie post´powania rekrutacyjnego lub je˝eli po jego zakoƒczeniu przedszkole/szko∏a nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane sà
pod uwag´ kryteria okreÊlone w uchwale Rady Gminy Wieliszew nr XXXIII/288/2017, tzw. kryteria lokalne.
• Wyniki post´powania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomoÊci w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyj´cia.
• Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych
do przyj´cia sk∏adajà pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zosta∏o zakwalifikowane.
• Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szko∏y, je˝eli zosta∏o zakwalifikowane do przyj´cia i rodzice potwierdzili wol´ zapisu i podaje do publicznej wiadomoÊci list´ kandydatów przyj´tych i nieprzyj´tych
do przedszkola/szko∏y.
• Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zosta∏y przyj´te, mogà:
– wnioskowaç do komisji rekrutacyjnej o sporzàdzenie uzasadnienia odmowy przyj´cia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomoÊci
listy dzieci przyj´tych i nieprzyj´tych,
– wnieÊç do dyrektora przedszkola/szko∏y odwo∏anie od rozstrzygni´cia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni
od dnia otrzymania uzasadnienia,
Na rozstrzygni´cie dyrektora przedszkola/szko∏y s∏u˝y skarga do sàdu administracyjnego.
6. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kszta∏cenia
specjalnego wydanym ze wzgl´du na niepe∏nosprawnoÊç.
• Kopi´ orzeczenia o potrzebie kszta∏cenia specjalnego wydanego ze wzgl´du na niepe∏nosprawnoÊç, poÊwiadczonà
za zgodnoÊç z orygina∏em przez rodzica kandydata, nale˝y z∏o˝yç w placówce pierwszego wyboru wskazanej na liÊcie preferencji.
• Post´powanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kszta∏cenia specjalnego do oddzia∏ów ogólnodost´pnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola/szko∏y wg
zasad opisanych powy˝ej.
n
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Razem dla Szymka
W dniu 22 lutego mieszkaƒcy Ka∏uszyna
przy wspó∏pracy z sàsiadujàcymi
so∏ectwami – Skrzeszewem oraz
Olszewnicà Starà – zorganizowali
charytatywny bieg dla chorego
na nowotwór 13-letniego Szymona,
mieszkaƒca wsi, m∏odego stra˝aka OSP
i ucznia szko∏y w Wieliszewie.

Na starcie stawi∏o si´ 217 osób. Uczestnicy pobiegli, pomaszerowali i pojechali rowerami na trasach (5 i 10 km) dobrze oznaczonych i zabezpieczonych przez stra˝aków OSP.
Na mecie sportowcy zostali przyj´ci obfitym pocz´stunkiem,
co w Ka∏uszynie jest ju˝ tradycjà. W podzi´kowaniu
za wsparcie wzi´li te˝ udzia∏ w losowaniu wielu atrakcyjnych nagród. W ramach biegu zorganizowano zbiórk´ pieni´dzy na pomoc dla ch∏opca. Pop∏yn´∏o wiele dobrej energii, troski i wielkiego serdecznego wsparcia. Po podliczeniu
zebranych Êrodków okaza∏o si´, ˝e uda∏o si´ zgromadziç
a˝ 10 055,33 z∏. Pieniàdze w ca∏oÊci zostanà przeznaczone
na pomoc Szymonowi.
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Imprez´ objà∏ patronatem honorowym Wójt Gminy Wieliszew Pan Pawe∏ Kownacki, który równie˝ by∏ uczestnikiem
biegu. Patronem medialnym wydarzenia zosta∏a Gazeta Powiatowa, a Starostwo Powiatowe w Legionowie udzieli∏o
wsparcia promocyjnego. Wielki wk∏ad w organizacj´ imprezy wnieÊli m.in. stra˝acy z OSP Ka∏uszyn i OSP Skrzeszew
oraz OSP Jab∏onna. Organizatorzy zbiórki sk∏adajà wielkie
podzi´kowania!
Wyrazy uznania nale˝à si´ równie˝ mieszkaƒcom Ka∏uszyna, Skrzeszewa i Olszewnicy Starej, którzy zaanga˝owali si´ w przygotowanie i przeprowadzenie akcji. Olbrzymiego wsparcie so∏ectwu Ka∏uszyn udzieli∏o wiele lokalnych instytucji i firm: Klub Football Dream Academy Wieliszew,
Bar „Po Staremu” w ¸ajskach, Pani Ania Sowa – „S∏odki
Âwiat” ze Skrzeszewa, Restauracja „Topolino” z Wieliszewa, Restauracja „Magdalenka” ze Skrzeszewa, Pizzeria
„Afera Pizzera” ze Skrzeszewa, Restauracja „La Trattoria
Marcello & Gulia” z Olszewnicy Starej, Restauracja „Z∏oty Lin” z Wierzbicy, Hotel Riviera z Olszewnicy Nowej, Fotobudka Wieliszew, Kawiarnia Sweet Home z Serocka, Firma Grupa Firemed z ¸ajsk, Firma „Nasze kawalerskie”, Pan
S∏awomir Jagnyziak, Sklep firmowy „Lenarcik” z Wieliszewa, Stajnia „Galiwa” ze Skrzeszewa, Mikoto Sushi Skierdy,

ANGELIKA PASEK-GILARSKA
Organizator biegu, Radna Sołecka
13-letni Szymon jest mieszkaƒcem Kałuszyna, członkiem
młodzie˝owej dru˝yny OSP, uczniem szkoły
w Wieliszewie. Jego mama umarła 2 lata temu, a tata jest osobà
zmagajàca si´ równie˝ z ci´˝kà chorobà. Niedawno dowiedział si´, ˝e
jest chory na nowotwór złoÊliwy – mi´saka Irvinga.
Nasza wieÊ bardzo chciała pomóc rodzinie w trudnej sytuacji i zebraç
Êrodki potrzebne na leczenie dziecka i zaspokajanie potrzeb
˝yciowych.
Tak powstał pomysł zorganizowania biegu charytatywnego.
W wydarzenie zaanga˝owali si´ mieszkaƒcy Kałuszyna, Skrzeszewa
i Olszewnicy Starej, jednostki OSP, klub FDA z Wieliszewa i wiele
lokalnych firm. Patronatem honorowym objàł bieg Wójt Gminy
Wieliszew, Pan Paweł Kownacki. Odzew był niesamowity. Na starcie
biegu stawiło si´ a˝ 217 zawodników! Udało nam si´ zebraç
kwot´ 10 055,33 zł. JesteÊmy szcz´Êliwi i w imieniu Szymona
dzi´kujemy wszystkim ludziom dobrej woli!

pa ufundowana przez zatrudniajàcà m.in. osoby niepe∏nosprawne restauracj´ „Zdrówko”. W ramach wsparcia materialnego Powiat Legionowski przekaza∏ nagrody rzeczowe, a ka˝demu uczestnikowi wr´czy∏ pamiàtkowy medal.Viola jest chorà na nowotwór matkà trójki dzieci – Janka, Antka
i Lei, ˝onà Piotra. Od 8 lat cierpi równie˝ na chorob´ LeÊniowskiego-Crohna. – Mam przerzuty do koÊci, ˝ebra ∏amià

mi si´ same – informuje Viola. – Wcià˝ jednak walcz´, bo
mam tyle powodów, by ˝yç. Nasza bohaterka nie poddaje
si´, próbujàc ró˝nych metod terapii. Obecnie najlepsze efekty dajà wlewy witaminowe. Miejmy nadziej´, ˝e p∏ynàca
od ludzi dobrej woli pomoc osiàgnie wymierne skutki. ˚yczymy powrotu do zdrowia i ˝ycia w pe∏ni si∏.
n êródło: Powiat legionowski

Organizatorzy i rada so∏ecka wsi Ka∏uszyn sk∏adajà wszystn
kim wielkie podzi´kowania!

opinia

STU PRZECIWKO RAKOWI
Niemal 2340 z∏ zebrali uczestnicy akcji „Wybiegaj gada
na ró˝owo”. Dochód z imprezy przeznaczony jest na wsparcie Violetty Sieradzkiej-Kowalik, która od wielu lat walczy
z nowotworem. Wydarzenie patronatem objà∏ starosta Robert Wróbel.
W niedziel´, 9 lutego, sprzed legionowskiej restauracji
„Zdrówko” wyruszy∏o oko∏o 100 biegaczy, aby solidarnie wesprzeç Violett´ Sieradzkà-Kowalik w jej walce z nowotworem.
Przeprowadzonà pod has∏em „Wybiegaj gada na ró˝owo”
akcj´ zorganizowa∏a Anna Szlendak, liderka grupy „Wybiegaj siebie”. Przed wyruszeniem na prawie 5-kilometrowà,prowadzàcà ulicami Legionowa, tras´ uczestnicy skorzystali z rozgrzewki poprowadzonej przez mistrzyni´ biegów
ultra Patrycj´ Bereznowskà. Potem wszyscy si´gn´li po portfele, aby dorzuciç si´ do finansowania terapii bohaterki tego dnia – Violetty Sieradzkiej-Kowalik.
Dzi´ki hojnoÊci ofiarodawców uda∏o si´ zebraç prawie2340 z∏. Mi∏ym akcentem by∏o równie˝ wyeksponowanie
przez biegaczy ró˝owych elementów garderoby symbolizujàcych walk´ z nowotworem piersi. W akcj´ w∏àczy∏y si´ Legionowskie Amazonki. Te dzielne kobiety opowiedzia∏y
uczestnikom o profilaktyce raka piersi. Przy u˝yciu fantoma zaprezentowa∏y sposoby rozpoznawania pierwszych
oznak nowotworu. Rozda∏y równie˝ wydane przez starostwo
powiatowe w Legionowie instrukcje samobadania piersi.
Po zakoƒczeniu biegu na uczestników czeka∏a goràca zu-
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My si´ zimy n
W niedziel´
2 lutego w szkole
w Komornicy blisko 500 osób rozpocz´∏o
sezon sportowy 2020, startujàc w zimowej
edycji Wieliszewskiego Crossingu.

Od samego rana na terenie szko∏y trwa∏y ostatnie przygotowania do wyÊcigu. Na stadionie dokonywano poprawek zwiàzanych
z wygrodzeniem trasy, rozstawia∏a si´ ekipa do pomiaru czasu
oraz nag∏oÊnienie. Stra˝acy robili objazdy trasy, aby sprawdziç,
czy nigdzie nie zabrak∏o oznaczeƒ, panie w szkolnej kuchni gotowa∏y aromatycznà grochówk´, a w biurze zawodów po odbiór
numerów startowych zacz´li pojawiaç si´ pierwsi zawodnicy.
Punktualnie o godz. 9.45 zawody rozpocz´li najm∏odsi uczestnicy, którzy w zale˝noÊci od kategorii wiekowej mieli do pokonania tras´ o d∏ugoÊci 400, 800 lub 1200 m. W tych zmaganiach
z dystansem i w∏asnymi si∏ami wspierali ich i zagrzewali do walki nasi niestrudzeni prowadzàcy Katarzyna i Marcin Ros∏oƒ.
Na mecie jak zwykle na najm∏odszych zawodników czeka∏y pamiàtkowe medale oraz musy regeneracyjne wr´czane przez Êwie˝o upieczonych adeptów M∏odzie˝owej Ochotniczej Dru˝yny Po-

˝arniczej z Wieliszewa. Po tych trudach by∏ czas na dekoracj´,
w trakcie której nagrodzeni zawodnicy otrzymywali statuetki
oraz upominki w postaci ksià˝ek ufundowanych przez firm´ Reckitt Benckiser. O godz. 11 lini´ startu zacz´li przekraczaç kolarze, którzy zmagali si´ nie tylko z dystansem 19,8 km, ale równie˝ z b∏otem, mokrymi liÊçmi i licznymi korzeniami na trasie.
Najszybsi wÊród m´˝czyzn ukoƒczyli wyÊcig z niebywa∏ymi czasami, które ró˝ni∏y si´ odst´pami jednosekundowymi! Miejsce 3
w tej rywalizacji zajà∏ Piotr Knapczyk z New Age Fitness-Skleppro (00:46:07), drugi na met´ przyjecha∏ S∏awomir Kàkol z Timbud Team (00:46:06) a miejsce pierwsze wywalczy∏ Artur Sienkiewicz z Wieliszew Heron Team (00:46:05).WÊród Paƒ natomiast
miejsce trzecie wywalczy∏a Magdalena Dobrowolska z Wieliszew
Heron Team (00:53:14), drugie miejsce zaj´∏a Julita Tomaszewska z Timbud Team (00:52:04), a pierwsze miejsce wywalczy∏a
Katarzyna Radziszewska z MCP BIKE TEAM (00:50:48).
Nast´pnie na linii startu pojawili si´ biegacze, którzy do pokonania mieli tras´ o d∏ugoÊci 9,8 km. W tej blisko 300 osobowej grupie zawodników 3 miejsce z czasem 00:39:17 zajà∏ Pawe∏ Witkowki z Wieliszew Heron Team. Miejsce drugie wybie-
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Rozlicz PIT w Gminie Wieliszew.
Wspieraj rozwój swojego
miejsca zamieszkania!
Drogi mieszkaƒcu, czy wiesz, na co przeznaczone jest 38%
Twojego podatku od pensji? Czy kwota ta trafia do gminy,
w której mieszkasz?
To w∏aÊnie dzi´ki tym wp∏ywom nasza Gmina mo˝e si´ rozwijaç, poniewa˝ rozliczajàc si´ w miejscu zamieszkania, mamy
realny wp∏yw na jego rozwój. Pieniàdze te sà przekazywane na transport publiczny, edukacj´, kultur´, sport, bezpieczeƒstwo, ochron´ zdrowia czy zieleƒ. Jest to niezwykle proste, gdy˝ do celów podatkowych liczy si´ miejsce zamieszkania, a nie zameldowania.
Aby dodatkowo zach´ciç nowych mieszkaƒców do rozliczenia si´ w miejscu zamieszkania, szykujemy konkurs, w którym nagrodzone zostanie ca∏e so∏ectwo. Szczegó∏y ju˝ wkrótce! Âledêcie naszà stron´ i fanpage na FB.

y nie boimy

a dekoracj´,
ali statuetki
ez firm´ Recraczaç kolakm, ale rówmi na trasie.
ywa∏ymi czami! Miejsce 3
tness-SklepKàkol z TimArtur Sienaƒ natomiast
a z Wieliszew
a Tomaszewwywalczy∏a
50:48).
tórzy do poo 300 osobo17 zajà∏ Parugie wybie-

WYDARZENIE

ga∏ sobie Jaros∏aw Kulik z Bestie OCR Legionowo z czasem 00:39:06, a zwyci´zcà zawodów biegowych zosta∏ Rafa∏ Szymborski z BKS Wataha Team, uzyskujàc wynik 00:36:28. WÊród
zawodniczek klasyfikacja OPEN wyglàda∏a nast´pujàco: miejsce 3 – ˚uraniewska Agnieszka z Bieganie Po 40 (00:49:38), miejsce 2 – Julia Niko∏ajuk z Reckitt Benckiser (00:47:39), a najlepsza wÊród kobiet by∏a Ola Pucek-Mioduszewska z Kingrunner (00:46:11).
Po zmaganiach na wszystkich zawodników czeka∏a wojskowa
grochówka, kie∏baski pieczone na ognisku oraz pyszne, aromatyczne ciasto dro˝d˝owe.
W trakcie tego wydarzenia nasi zawodnicy kolejny raz udowodnili równie˝ si∏´ swoich charakterów, nie tylko zmagajàc si´
z trudnoÊciami na trasie czy z kaprysami pogody. Tym razem
pokazali, jak ogromne majà serca, w∏àczajàc si´ w akcj´ zbiórki medali (https://www.facebook.com/events/469119100636985/).
W niedziel´ uda∏o nam si´ ich zebraç 121 kg, które zostanà przekute w pieniàdze na leczenie 2-letniego Kacpra! Cz´Êç z Was
odpowiedzia∏a równie˝ na apel pani Ani Galeƒskiej, która zbien
ra korki dla ma∏ej Oli. Dzi´kujemy!
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GCK W ŁAJSKACH
ZAPRASZA
TECHNIKI TA¡CA
(taniec nowoczesny, współczesny, jazzowy)
– nabór do grupy poczàtkujàcej!
Zapraszamy dzieci w wieku 7–9 lat zainteresowane taƒcem
wspó∏czesnym, scenà, treningiem ogólnorozwojowym, improwizacjà i teatrem do nowej grupy prowadzonej przez Karin´ Warnel! Zaj´cia obejmà nauk´ taƒca jazzowego, techniki taƒca klasycznego, ruchu scenicznego, improwizacji.
Grupa poczàtkujàca odbywa swoje zaj´cia dwa razy w tygodniu – we wtorki i czwartki w godz. 17–18 Gminnym Centrum Kultury w ¸ajskach. Kontakt i wszelkie szczegó∏y dot.
zaj´ç pod tel. 512 257 201, e-mail: karina.warnel@gmail.com
– Skupiamy si´ na rozwoju umiej´tnoÊci tanecznych i koordynacyjnych, rozwijamy wra˝liwoÊç scenicznà, pracujemy
nad wyrazem artystycznym i ÊwiadomoÊcià naszego cia∏a
– a wi´c wszystkim, co przygotuje dzieciaki do póêniejszych
dzia∏aƒ np. w teatrach taƒca – opisuje Karina Warnel, instruktor. – W obyciu ze scenà i publicznoÊcià z pewnoÊcià
pomaga przestrzeƒ, w której pracujemy, a wi´c Sala Koncertowa im. Krzysztofa Klenczona w Wieliszewie. Rok zaj´ç
zakoƒczymy realizacjà projektu artystycznego, który wystawimy na deskach naszej sali. Szybkie post´py umo˝liwià do∏àczenie do grupy Êrednio zaawansowanej.
Zaj´cia prowadzi Karina Warnel – utalentowana tancerka jazzowa, wspó∏za∏o˝yciel i choreograf w Teatrze Muzycznym Pod Pretekstem, tancerka Teatru Taƒca Jazzgot, absolwentka ¸ódzkiej Akademii Muzycznej na kierunku musical – specjalnoÊç choreografia i techniki taƒca. Od 2017 roku
prowadzi w Wieliszewie sekcj´ taƒca jazzowego dla dzieci.

ZABAWY Z PROGRAMOWANIEM/ DRUKARKA 3D/
ROBOTYKA I ELEKTRONIKA – zaj´cia grupowe!
JeÊli twoje dziecko marzy o stworzeniu w∏asnych urzàdzeƒ
elektronicznych, ma wiele pomys∏ów zwiàzanych z technikà i informatykà, myÊli o budowaniu robotów i programowaniu – np. tworzeniu gier komputerowych, to zaj´cia w∏aÊnie dla niego! Zamiast traciç czas przed telewizorem, na zaj´ciach ogólnorozwojowych prowadzonych w ka˝dà sobot´
w Gminnym Centrum Kultury w ¸ajskach dzieci sp´dzà czas
po˝ytecznie, zaprojektujà model, by nast´pnie wydrukowaç
go w drukarce 3D, stworzà w∏asne urzàdzenia do zabawy (roboty!), zdob´dà podstawowà wiedz´ z elektroniki, fizyki i chemii. W przysz∏oÊci zaÊ same zdecydujà, czy wykorzystajà te
doÊwiadczenia tylko w ramach wartoÊciowego hobby, czy te˝
zdecydujà si´ kontynuowaç je „na powa˝nie”, rozwijajàc polskà robotyk´, elektronik´ przemys∏owà, technik´, telekomunikacj´, mechatronik´ czy informatyk´.
Robotyka i elektronika – soboty 10.30–12 i 12–13.30
Programowanie i drukarka 3D – soboty 13.45–14.45

ZAŁÓ˚ KONTO NA STREFIE ZAJ¢å!
Wszystkich uczestników zaj´ç prowadzonych w Gminnym
Centrum Kultury w ¸ajskach zach´camy do utworzenia konta na popularnej platformie internetowej www.strefazajec.pl, na której od stycznia 2020 r. pojawi∏ si´ OÊrodek Kultury w Wieliszewie. Zak∏adajàc konto w Strefie Zaj´ç, uzyskujà Paƒstwo wygodny (bez wychodzenia z domu)
i kompleksowy dost´p do informacji na temat prowadzonych przez nas sekcji, obejmujàcy zapisy, plan zaj´ç, Êledzenie p∏atnoÊci, aktualnoÊci, w tym komunikaty o odwo∏anych zaj´ciach oraz wszelkie dokumenty. Aby uzyskaç dost´p do platformy, nale˝y dokonaç rejestracji uczestnika
i opiekuna prawnego na stronie internetowej platformy.
Szczegó∏owa instrukcja dost´pna jest na stronie OÊrodka:
www.ok.wieliszew.pl Rejestrujàcym przypominamy, i˝ pe∏ni´ mo˝liwoÊci technicznych i dost´p dla dotychczasowych
oraz nowych uczestników platforma osiàgnie w ciàgu kilku miesi´cy.
n
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Ferie z Kulturà 2020

Popularne „Ferie z Kulturà” obj´∏y
w tym roku pierwszy tydzieƒ przerwy
zimowej (10-14 lutego), w trakcie
której OÊrodek Kultury w Wieliszewie
przygotowa∏ wyjazdy i atrakcje
stacjonarne dla 45 m∏odych
mieszkaƒców Gminy Wieliszew
w wieku 7-12 lat. Zadbano, aby
podczas wypoczynku dzieci
w zrównowa˝ony sposób rozwija∏y
kondycj´ fizycznà, zdolnoÊci manualne
i zg∏´bia∏y wiedz´ dotyczàcà wielu
dyscyplin i otaczajàcego ich Êwiata.
W tegorocznym programie nie zabrak∏o elementów aktywnoÊci fizycznej (Aquapark „Fala” w Stanis∏awowie, ∏y˝wy
na Stadionie Narodowym, park trampolin „Stacja Grawitacja”); rekreacji (lekcja WF w „Hulakula”); kultury i rozrywki (wizyta w siedzibie legendarnego zespo∏u pieÊni
i taƒca „Mazowsze” w Otr´busach, seans filmowy – „Doktor Dolittle”); teatru i rozwoju zdolnoÊci manualnych

(warsztaty tworzenia lalek teatralnych w Sali Koncertowej
im. Krzysztofa Klenczona w Wieliszewie po∏àczone ze spektaklem edukacyjnym „WiÊlana opowieÊç”); edukacji
i bezpieczeƒstwa (wizyta w Komisariacie Policji Rzecznej
w Warszawie i wyk∏ad Kapitana Wyderki „Bezpieczne ferie”). Punktem iÊcie interdyscyplinarnym by∏a wizyta
w Parku Rozrywki „Julinek”, gdzie uczestnicy wyjazdu
mieli okazj´ poznaç histori´ i obszar dzia∏alnoÊci Paƒstwowej Szko∏y Cyrkowej oraz wspó∏czesnych aren cyrkowych,
zagraç w interaktywne gry wykorzystujàce rozszerzonà rzeczywistoÊç czy odbyç spacer edukacyjny po Puszczy Kampinoskiej wyjaÊniajàcy, jak zwierz´ta radzà sobie zimà.
Koszt udzia∏u w 5-dniowym cyklu wyniós∏ 250 z∏, a kwota ta pokrywa∏a koszt zamówionych przez OÊrodek Kultury atrakcji (op∏acanych bezpoÊrednio z wp∏at uczestników).
Dzieci mia∏y zapewnione ubezpieczenie, fachowà opiek´
i bezp∏atny transport tam i z powrotem, którego koszty pokry∏a Gmina Wieliszew. Codziennie autokar zbiera∏ uczestników z kilku punktów na terenie gminy. Dzi´kujemy
za opiek´ i pomoc wolontariuszom: Karolinie Musialik, Miko∏ajowi Prokopowiczowi i Rados∏awowi Majewskiemu
oraz pracownikom OÊrodka Kultury – Dominice Bisialskiej
i Mateuszowi Sierawskiemu.
n OKW
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„LEM_ONIADA” w Klenczonie
W czasoprzestrzeƒ pe∏nà matryc,
bajtów, planet, gwiazd, robotów i ich...
ca∏kiem ludzkich rozterek trafiliÊmy
za sprawà spektaklu
teatralno-tanecznego Fundacji
ART_committed pt. „LEM_ONIADA”.
Przedstawienie zaprezentowane 19
lutego w Sali Klenczona w Wieliszewie
w ramach „Karnawa∏u Bajek”
organizowanego przez Powiatowà
Instytucj´ Kultury by∏o inspirowane
twórczoÊcià Stanis∏awa Lema.

ników? Jak si´ czujecie i kim jesteÊcie w kosmosie zale˝noÊci i relacji? Przyglàdamy si´ Wam jak przybyszom z innej planety – czy rozpoznacie siebie w Automateuszu i Elektrinie? Czy wybrzmi z tego Lem? Czy to wa˝ne i Wasze? – pytali
widzów
twórcy
spektaklu
nagrodzonego
w roku 2017 I miejscem w kategorii organizacji pozarzàdowych w Warszawskim Programie Edukacji Kulturalnej.
„LEM_ONIADA” to spektakl teatralno-taneczny powsta∏y
w oparciu o twórczoÊç Stanis∏awa Lema ze szczególnym
uwzgl´dnieniem „Bajek robotów”. Spektakl nie by∏ jednak
inscenizacjà lektury szkolnej – pojawi∏y si´ w nim uniwersalne tematy i problemy obecnej m∏odzie˝y, która coraz cz´Êciej ˝yje wÊród antywartoÊci w antyÊwiecie: mechanicznych
relacji, mechanicznego cia∏a, braku komunikacji, ucieczki
w sieç, nienawiÊci.

– O czym marzà kilkunastoletni widzowie i jak si´ czujà
pod królewskimi rzàdami rodziców oraz szkolnych dostoj-

n
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PRZED NAMI W KLENCZONIE
piàtek 28.02., godz. 19, wst´p wolny
MNIEJ WI¢CEJ KINO

Êroda 4.03., godz. 19, wst´p wolny
KINO OTWARTE

„THE FLORIDA PROJECT”

„RÓ˚A”

Zapraszamy na kolejne spotkanie z filmami nieoczywistymi
w Sali Klenczona. W Êrodku zimy wyprawimy si´ na słonecznà
Floryd´, by przekonaç si´, jak daleko od bajki i amerykaƒskiego
snu mo˝e wyglàdaç ˝ycie w cieniu „Walt Disney World”. Obraz
Seana Bakera, jednego z najciekawszych amerykaƒskich
niezale˝nych re˝yserów, miał premier´ na festiwalu w Cannes
w roku 2017 i został obwołany jednym z 10 najlepszych
tytułów roku. Seans b´dzie wst´pem do rozmowy, którà
poprowadzi dziennikarka radiowej „Czwórki”,
Katarzyna Dydo-Rosłoƒ.

Zapraszamy na kolejnà wizyt´ Kina Otwartego
Powiatowej Instytucji Kultury – w Êrod´ 4 marca
o godz. 19 obejrzymy w Sali Klenczona
w Wieliszewie głoÊny obraz Wojciecha
Smarzowskiego „Ró˝a”, z Marcinem Dorociƒskim
i Agatà Kuleszà w rolach głównych. Po seansie
zapraszamy do dyskusji – goÊciem Magdaleny Felis
b´dzie Marcin Rychcik, autor ksià˝ki „Kr´cone
siekierà. 9 seansów Smarzowskiego”.
Wst´p wolny!

niedziela 1.03., godz. 19, wst´p wolny
SPEKTAKL TEATRALNY

czwartek 23.04., godz. 19, bilety 110 zł
KONCERT

„LANDRU, MORDERCA KOBIET”

IRENY SANTOR

PrzewrotnoÊç, absurd, intryga i czarny humor – to wszystko
odnajdziemy w sztuce Roberta Perinelliego, którà w niedziel´ 1 marca
na deskach Sali Klenczona wystawi Teatr Form NiewymyÊlnych
działajàcy przy Miejskim OÊrodku Kultury w Legionowie. B´dzie to
goÊcinna premiera wyre˝yserowanego przez Walentyn´ Janiszewskà
spektaklu, który po raz pierwszy zaprezentowano w grudniu 2019 r.
Wst´p wolny!

Êroda 11.03., godz. 19, wst´p wolny
SPOTKANIE AUTORSKIE

ZERO WASTE W KUCHNI
Spotkanie z Sylwià Majcher autorkà ksià˝ki „Wykorzystuj´, nie marnuj´. 52 wyzwania zero waste.”
W trakcie spotkanie dowiemy si´ jak kreatywnie wykorzystaç to co zostało w lodówce i w kuchennych
szafkach. Sylwia Majcher ma mnóstwo sposobów na to, by resztki zamiast trafiaç do kosza, trafiły
na talerze. Autorka jest mistrzynià kuchennej improwizacji. W trakcie spotkania poznasz jej sposoby
na układanie listy zakupów, planowanie jadłospisów, ale równie˝ dowiesz si´ jak przechowywaç
artykuły aby zachowywały długo Êwie˝oÊç oraz wiele innych wa˝nych dla nas i naszego Êrodowiska
informacji. Spotkanie poprowadzi dziennikarka radiowej Czwórki Katarzyna Dydo-Rosłoƒ.

niedziela 22.03., godz. 19, bilety 50 zł
SPEKTAKL TEATRALNY

„SUPERMENKA”
Zapraszamy na sp´dzenie nieco spóênionego Dnia Kobiet z teatrem w Sali Koncertowej im. Krzysztofa
Klenczona w Wieliszewie. W „Supermence”, autorstwa Doroty Macieji i w re˝. Jerzego Gudejki, jak
w ˝yciu – dramat miesza si´ z komedià, ironia z ˝yczliwoÊcià, filozofia z banałem, a Êmiech nast´puje
po łzach i wÊciekłoÊci, wszystko zaÊ ukazane w doskonałej kreacji aktorskiej Jowity Budnik. Bilety
w cenie 50 zł dost´pne przez Internet (zakładka KUP BILET na stronie www.ok.wieliszew.pl) oraz
w kasie GCK w Łajskach (w godzinach jej otwarcia).

Irena Santor – niekwestionowana Pierwsza Dama Polskiej
Piosenki, uwielbiana przez kolejne pokolenia słuchaczy,
w 2019 roku obchodziła diamentowy jubileusz pracy.
Artystka Êwi´towała go podczas wyjàtkowej trasy koncertowej
„Jubileusz. Âpiewam, czyli jestem”, w ramach której
w czwartek 23 kwietnia odwiedzi Wieliszew!
Bilety w cenie 110 zł dost´pne przez Internet
(zakładka KUP BILET na stronie www.ok.wieliszew.pl)
oraz w kasie GCK w Łajskach (w godzinach jej otwarcia).
Sprzeda˝ bileów rozpocznie si´ w czwartek 5 marca!
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ExLibris

Most przedziwnej pi´knoÊci...
Przepi´kna i malownicza rzeka Drina wije si´ przez górskie
i równinne regiony BoÊni i Serbii. Jej dzika i nieokie∏znana przyroda jest uwa˝ana za skarb narodowy, daje te˝ schronienie dla
wielu dzikich zwierzàt. Wed∏ug opowieÊci, z pobliskich wzgórz
czasami s∏ychaç nocà wycie wilków. Po kanionie rzeki Kolorado w Ameryce i kanionie rzeki Tara w Czarnogórze kanion rzeki Driny jest trzecim najg∏´bszym kanionem na Êwiecie. Nic
dziwnego, ˝e nawet na Ba∏kanach, krainie s∏ynàcej ze wspania∏ych rzek, Drina jest uwa˝ana za jednà z najpi´kniejszych.
Inspirujàca i zachwycajàca rzeka przyciàga podró˝nych i pisarzy. Jej najwi´kszym piewcà by∏ pisarz Ivo Andriç, laureat
Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Jednà z jego najs∏ynniejszych ksià˝ek jest „Most na Drinie”.
„Rzeka Drina na znacznej przestrzeni swego biegu przedziera si´ przez ciasne wàwozy poÊród stromych gór lub g∏´bokimi jarami wrzyna si´ w prostopad∏e brzegi. (…) Tu, gdzie Drina wypada ca∏ym ogromem swych spienionych, zielonych wód
z pozornie litej Êciany czarnych, stromych gór, stoi du˝y, misternie w kamieniu wykuty most o jedenastu szeroko rozpi´tych
prz´s∏ach.Ten wielki, kamienny most, wyjàtkowo pi´kna, bezcenna budowla, jakà nie mogà si´ poszczyciç nawet znacznie
bogatsze i ruchliwsze miasta, jest niezb´dnà klamrà traktu, który ∏àczy BoÊni´ z Serbià, a poprzez Serbi´ z pozosta∏ymi prowincjami paƒstwa otomaƒskiego, hen a˝ po Stambu∏. Na moÊcie i na jego kapii, doko∏a niego lub w zwiàzku z nim, p´dzà
˝ycie mieszkaƒcy kasaby.We wszystkich gaw´dach o osobistych,
rodzinnych czy ogólnych sprawach zawsze powtarzajà si´ s∏owa „na moÊcie”.Wszyscy wiedzieli, ˝e most kaza∏ wznieÊç wielki wezyr Mehmedpasza, którego wioska rodzinna Sokolowici
le˝y ot tam, za jednà z tych gór, wieƒcem otaczajàcych most
i kasab´. Budowa∏ go Rade-Neimar, który musia∏ ˝yç chyba kilkaset lat, skoro zdo∏a∏ wznieÊç na tych ziemiach wszystko, co
pi´kne i trwa∏e. Wiedziano te˝, ˝e w budowie przeszkadza∏a
(z dawien dawna zawsze i wsz´dzie ktoÊ przeszkadza ka˝demu
przedsi´wzi´ciu) wila brodarica, która w nocy burzy∏a to, co
zbudowano za dnia”.
Czy powieÊç, której g∏ównym bohaterem jest most, mo˝e byç
ciekawa? Ivo Andriç udowadnia, ˝e mo˝e byç wr´cz pasjonujàca. Tytu∏owy most na rzece Drinie to rzeczywisty obiekt, nazywany tak˝e Mostem Mehmeda Paszy Sokolovicia, w roku 2007
wpisany na list´ Êwiatowego dziedzictwa UNESCO. Zosta∏ zbudowany w XVI wieku wed∏ug projektu tureckiego architekta
Sinana na rozkaz wielkiego wezyra Mehmeda Paszy Sokolovicia. Liczy blisko 180 metrów d∏ugoÊci i sk∏ada si´ z 11 ∏uków.
Ivo Andriç snuje swojà opowieÊç o moÊcie od samego jego poczàtku, czyli od XVI wieku, a˝ do I wojny Êwiatowej, gdy wycofujàce si´ wojska austriackie wysadzi∏y jego fragment. Ale
tak naprawd´ most jest tylko pretekstem, zawsze obecnym, ale
jednak tylko w tle. Najwa˝niejsi dla Ivo Andricia tak naprawd´ sà ludzie. Pisarz – mistrz psychologicznej analizy – pisze o ˝yciu i losach zwyk∏ych ludzi, o ich radoÊciach i smutku, szcz´Êciu i tragediach, odwadze i g∏upocie. Prowadzi czytelnika przez
wieki, historyczne zawieruchy, upadki imperiów (Imperium
Osmaƒskie) i pojawianie si´ nowych (Austro-W´gry). PowieÊç
zadziwia swojà g∏´bià i màdroÊcià, a przy tym niesamowicie
wciàga.
Ivo Andriç urodzi∏ si´ w 1892 roku w BoÊni w zubo˝a∏ej rzemieÊlniczej rodzinie, a zmar∏ w 1975 roku w Belgradzie. Studiowa∏ nauki humanistyczne, uzyska∏ tak˝e tytu∏ doktorski
(za prac´ „Rozwój ˝ycia duchowego BoÊni w czasach panowania tureckiego”). Dzia∏a∏ w ruchu niepodleg∏oÊciowym, po zamachu w Sarajewie aresztowany przez Austriaków i internowany. Po powstaniu Królestwa Jugos∏awii w roku 1924 rozpoczà∏ s∏u˝b´ dyplomatycznà. W chwili wkroczenia wojsk
niemieckich do Jugos∏awii w 1941 roku by∏ ambasadorem w Berlinie. Okres II wojny Êwiatowej sp´dzi∏ w okupowanym Belgradzie, z dala od ˝ycia politycznego. To wówczas powsta∏y jego
najbardziej znane powieÊci: „Most na Drinie”, „Konsulowie ich
cesarskich moÊci”, „Panna”. Po wojnie by∏ pos∏em do parlamentu oraz przewodniczàcym zwiàzku pisarzy.W 1961 otrzyma∏ Nagrod´ Nobla za ca∏okszta∏t twórczoÊci, uzyska∏ tak˝e tytu∏ doktora honoris causa Uniwersytetu Jagielloƒskiego, a jednà z ulic
w Krakowie nazwano jego imieniem.
Utwory Ivo Andriçia wnikajà w zagadk´ losu ludzkiego, fascynujà i zastanawiajà. Goràco polecam dzie∏a tego pisarza dla
wszystkich, którzy poszukujà literatury z duszà!
n Piotr K.
Ivo Andriç, „Most na Drinie”, Wyd. TMM Polska, Warszawa 2007
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Wycieczka do schroniska
5 lutego dzieci z Przedszkola Samorzàdowego nr 2 w Wieliszewie odwiedzi∏y schronisko w Nowym Dworze Mazowieckim, prowadzone przez Fundacj´ Przyjaciele Braci
Mniejszych, która zosta∏a za∏o˝ona ponad 9 lat temu w celu niesienia pomocy bezdomnym, skrzywdzonym przez ludzi psom.Wycieczka by∏a podsumowaniem przeprowadzonej w przedszkolu akcji „Paczka dla bezdomniaka”. Prawie ca∏y grudzieƒ dzieci przynosi∏y do przedszkola karm´,
koce oraz zabawki dla psów. Podczas wycieczki mog∏y zobaczyç, jak wyglàda schronisko, w którym w chwili obecnej przebywa ponad 300 psów. Ka˝da ich para oczu prosi o nowy dom. I takie te˝ jest przes∏anie i motto fundacji „Nie kupuj, adoptuj”. W trakcie spaceru mi´dzy
boksami czworonogów pracownicy schroniska starali si´
uÊwiadomiç dzieciom, ˝e warto psa adoptowaç, a nie kupowaç. G∏ównym celem wycieczko oprócz przekazania karmy by∏o uwra˝liwienie dzieci na los bezdomnych, skrzywdzonych zwierzàt oraz ch´ç niesienia pomocy. n M. W

KARNAWAŁ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W WIELISZEWIE
Karnawa∏ dla uczniów najm∏odszych klas Szko∏y Podstawowej im. J. Paw∏a II obfitowa∏ w atrakcyjne wydarzenia. Pierwsze to przygotowane specjalnie dla babç
i dziadków przedstawienie z wieczorem muzycznym. Klasa druga przy wokalnym wsparciu kolegów z klas m∏odszych zaprezentowa∏a program artystyczny, który wÊród
uczestniczàcych w nim ukochanych seniorów wywo∏a∏ wiele wspomnieƒ i wzruszeƒ. Czas sp´dzony na wspólnym
Êpiewie, taƒcu i raczeniu si´ w przygotowanej kawiarence pysznymi ciastami pozostanie na d∏ugo w pami´ci.
Po pracy nad przedstawieniem przyszed∏ i czas relaksu.
Uczniowie klas I–III bawili si´ wspólnie na szkolnym balu przebieraƒców. Nie zabrak∏o na nim gier, zabaw, konkursów oraz przede wszystkim taƒca i przepi´knych pomys∏owych strojów. Z niecierpliwoÊcià oczekujemy przyn B.P.
sz∏orocznego balu!

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCÑCE W KOMORNICY
W dniu 27 stycznia 2020 r. uczniowie klas 1a (policyjnej)
i 1b (wojskowej) mieli okazj´ uczestniczyç w bardzo ciekawym spotkaniu zorganizowanym przez Panià Ann´ So∏odko z przedstawicielami Stowarzyszenia Weteranów Dzia∏aƒ poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz S∏u˝by Ochrony Paƒstwa.
Prezes Stowarzyszenia Weteranów Pan insp. Marek Górnicki przybli˝y∏ uczniom tematyk´ zwiàzanà z uczestnictwem polskich s∏u˝b mundurowych w misjach pokojowych

oraz akcjach poszukiwawczo-ratowniczych i dzia∏aniach
ochronnych na Êwiecie.
Funkcjonariusz S∏u˝by Ochrony Paƒstwa przedstawi∏
specyfik´ dzia∏aƒ tej formacji oraz jej g∏ówne zadania,
do których nale˝y przede wszystkim ochrona najwa˝niejszych osób w paƒstwie oraz rozpoznawanie i zapobieganie
przest´pstwom przeciw Rzeczypospolitej Polskiej.
Prelekcja spotka∏a si´ z na tyle du˝ym zainteresowaniem
uczniów, ˝e zaplanowano kolejne spotkania. n A.Sołodko

Kàcik adopcyjny

Przygarnij przyjaciela
Zach´camy do adopcji zwierzàt znajdujàcych si´ w schronisku w Nowym Dworze
Mazowieckim.
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.
Erbas to owczarek Êrodkowoazjatycki znaleziony na terenie Gminy
Wieliszew. Pies jest zestresowany sytuacjà, w jakiej si´ znalaz∏, nie czuje si´ pewnie w nieznanym otoczeniu. Musimy daç mu jeszcze troch´
czasu na aklimatyzacj´, potem gdy
poznamy go lepiej, uzupe∏nimy opis. Erbas nie wykazuje
agresji w stosunku do cz∏owieka, jednak na razie zapew-

niamy mu spokój i nie narzucamy mu zanadto naszej obecnoÊci. Pies ma k∏opoty z chodzeniem na smyczy.
Jackson to du˝y, czarny pies znaleziony na terenie Gminy Wieliszew.
Pies jest m∏ody, pe∏en energii i bardzo ˝ywio∏owy. W stosunku do nowo
poznanych osób jest bardzo otwarty i przyjazny. Lubi byç przytulany
i g∏askany. Na smyczy Jackson jest
istnym wulkanem, potrzebuje kilku lekcji obycia i pos∏uszeƒstwa. Pies zosta∏ znaleziony w zielonej obró˝ce przeciwkleszczowej widocznej na zdj´ciach. Mamy nadziej´,
˝e ten weso∏y i sympatyczny pies szybko wróci do domku.
Warunkiem adopcji jest wype∏nienie ankiety dost´pnej
na stronie Schroniska w Nowym Dworze Mazowieckim, zgoda na wizyt´ przed/poadopcyjnà, podpisanie umowy adopcyjnej. Pies do adopcji b´dzie odrobaczony, zaszczepiony, zaczipowany, wykastrowany. Dane kontaktowe do opiekunów: 795 845 242 lub 503 143 355
n
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Patchworkowa kosmetyczka

Patchwork by∏ kiedyÊ ceniony przez wiktoriaƒskie damy i amerykaƒskich pionierów.
Obecnie na fali mody na recykling wraca do ∏ask zszywanie Êcinków i tworzenie z nich
nowych rzeczy. Poka˝emy, jak wykorzystaç resztki d˝insowe i stworzyç z nich
supermodnà kosmetyczk´.
B¢DZIEMY POTRZEBOWAå:
Materiały:
• Êcinki ze starych d˝insów,
• kawałek cieƒszego materiału
na podszewk´,
• zatrzask lub haftka,
• nici,
Narz´dzia:
• no˝yczki,
• szpilki,
• maszyna do szycia (lub igła bo
mo˝na kosmetyczk´ uszyç te˝
r´cznie).
WYKONANIE:
1. Kawałki d˝insu o ró˝nych
odcieniach tniemy na nieregularne
paseczki o coraz dłu˝szym boku.
2. Z wi´kszego kawałka d˝insu lub
innego materiału wycinamy form´
kosmetyczki, w naszym przypadku
jest to prostokàt o wymiarach
22 cm x40 cm.
3. Jeden z krótszych boków lekko
zaokràglamy. Takà samà form´
wycinamy z materiału
na podszewk´.
4. Szycie zaczynamy od kawałka
w kształcie małego trójkàta.
Przypinamy go szpileczkà
do materiału stanowiàcego form´.
5. Doszywamy do niego kolejne
paseczki, zaczynajàc
od najkrótszych. Szew powinien
znajdowaç si´ po lewej stronie
i kolejne doszyte paski odkr´camy
przed przyszyciem nast´pnego.
I tak doszywamy paski a˝
do zapełnienia całej formy
kosmetyczki. Mo˝na tak˝e doszyç
kieszeƒ od spodni d˝insowych,
aby stanowiła dodatkowà ozdob´
i miejsce na drobiazgi.
6. Nast´pnie układamy podszewk´
prawà stronà do prawej strony
kosmetyczki i spinami szpilkami.
Zszywamy pozostawiajàc tylko
niewielki otwór do przewini´cia,
a zszywamy go do koƒca r´cznie
ju˝ po przeło˝eniu kosmetyczki
na prawà stron´.
5. Na koniec przyszywamy zatrzask
i kosmetyczka jest gotowa.

n Ewa Dłutek
(Stowarzyszenie „Nasz Krubin”)
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BAL KARNAWAŁOWY

n

Karnawa∏ to czas balów i tanecznych szaleƒstw, którym towarzyszy muzyka i zabawa. Dzieci ze Szko∏y Podstawowej im.
Bronis∏awa Soko∏a w Olszewnicy Starej równie˝ mia∏y okazj´ zintegrowaç si´ na balu, który odby∏ si´ 4 lutego, a jego
has∏em przewodnim by∏a PODRÓ˚ POCIÑGIEM DO INNYCH KRAJÓW. Dla maluchów, jak i tych troch´ starszych
to dzieƒ szczególny, cz´sto wyczekiwany przez wiele tygodni. Dzieci tego dnia mia∏y okazj´ przebraç si´ za ró˝ne postacie z bajek i nie tylko. Na balu mo˝na by∏o spotkaç: wró˝ki, ksi´˝niczki, jednoro˝ce, super bohaterów, policjantów,
stra˝aków, smoki i wiele innych postaci. Przedszkolaki Êwietnie bawi∏y si´ w rytm muzyki porywajàcej do taƒca oraz bra∏y udzia∏ w najró˝niejszych zabawach. Wszystko, co pi´kne
kiedyÊ si´ koƒczy, lecz bajkowa atmosfera na d∏ugo pozostan
nie w naszej pami´ci.

BEZPIECZNE FERIE

W zwiàzku z feriami zimowymi uczniów i przedszkolaków
ze Szko∏y Podstawowej im. Bronis∏awa Soko∏a w Olszewnicy Starej odwiedzi∏ przedstawiciel Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Nowym Dworze Mazowieckim. Stra˝ak rozmawia∏
z dzieçmi na temat bezpiecznego zachowania podczas zimowych zabaw, jak równie˝ uczy∏, w jaki sposób powinny si´
zachowaç w sytuacji zagro˝enia. Po twarzach dzieci by∏o widaç, ˝e s∏ucha∏y z wielkim zaanga˝owaniem. Serdecznie dzi´kujemy Panu Andrzejowi Kondraciukowi za ciekawà i pon Emilia Gàsiorowska
uczajàcà lekcj´.

HERBATKA U BABCI I DZIADKA

Babcia i Dziadek to osoby, które ka˝demu dziecku kojarzà
si´ z ciep∏em, mi∏oÊcià i wszystkim, co dobre. Dlatego dzieci z oddzia∏ów przedszkolnych Szko∏y Podstawowej im. Bronis∏awa Soko∏a w Olszewnicy Starej goÊci∏y swoich Dziadków na uroczystoÊci z okazji ich Êwi´ta. Przedszkolaki od samego rana z niecierpliwoÊcià wyczekiwa∏y zaproszonych
goÊci, nie mogàc si´ doczekaç, kiedy zawitajà do Domu Wiejskiego. Licznie przybyli goÊcie mieli okazj´ podziwiaç swoje wnucz´ta w specjalnie dla nich przygotowanych programach artystycznych. Dzieciaki pod czujnym okiem wychowawczyƒ zaprezentowa∏y wiersze, piosenki oraz taƒce,
które ju˝ od dawna çwiczy∏y na t´ specjalnà okazj´. To by∏a naprawd´ wyjàtkowa uroczystoÊç, pe∏na uÊmiechu, radoÊci i dumy. Szcz´Êliwe i rozpromienione twarze babç i dziadków da∏y wyraz tego, jak wa˝ne sà takie spotkania i chwile
n Mirosława Turowska
sp´dzone wspólnie z wnukami.
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TURNIEJ MINI-SIATKÓWKI
CHŁOPCÓW KL. V–VI
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LO w Komornicy
w hołdzie Sybirakom
W Katedrze Polowej Wojska Polskiego
i przy Pomniku Poleg∏ym
i Pomordowanym na Wschodzie odby∏y
si´ uroczystoÊci zwiàzane z 80-tà
rocznicà masowej deportacji Polaków.

7 lutego br. w Hali Sportowej w Wieliszewie w ramach Powiatowych Mazowieckich Igrzysk Szkolnych odby∏ si´ turniej mini-siatkówki ch∏opców kl.V-VI. W rozgrywkach wzi´∏y udzia∏ dru˝yny z czterech gminnych szkó∏. Reprezentacje
Wieliszewa, Janówka Pierwszego, ¸ajsk oraz Skrzeszewa
przez ponad 3 godziny dzielnie walczy∏y na dwóch przygotowanych dla nich boiskach. Na najwy˝szym podium stan´∏a dru˝yna z SP nr 2 w Wieliszewie, na drugim uplasowa∏
si´ team z SP w Janówku Pierwszym, a kolejne miejsca zaj´∏y dru˝yny SP ¸ajsk oraz dwie dru˝yny SP Skrzeszew.
Szczegó∏owy harmonogram imprez sportowych odbywajàcych si´ na terenie Hali Sportowej w Wieliszewie dost´pny
jest na stronie www.wieliszew.pl lub w administracji budynku.
Wszelkie pytania prosimy kierowaç na adres mailowy:
sport@wieliszew.pl

W tych uroczystoÊciach 10.02.2020 uczestniczyli uczniowie
klas wojskowych, policyjnych z Liceum Ogólnokszta∏càcego w Komornicy wraz z nauczycielem Marcinem Gàgolewskim. M∏odzie˝ wraz z opiekunem odda∏a ho∏d wywiezionym w pierwszej deportacji na Sybir, która mia∏a miejsce 10 lutego 1940 roku. Podczas pierwszej masowej
wywózki Polaków na Sybir, przeprowadzonej przez NKWD,
w g∏àb Zwiàzku Sowieckiego wywieziono oko∏o 140 tys. obywateli polskich.Wielu zmar∏o ju˝ w drodze, tysiàce nie wróci∏o do kraju. WÊród deportowanych by∏y g∏ównie rodziny
wojskowych, urz´dników, pracowników s∏u˝by leÊnej i kolei ze wschodnich obszarów przedwojennej Polski. Co roku pod symbolicznà mogi∏à na Powàzkach spotykajà si´
cz∏onkowie Zwiàzku Sybiraków, aby upami´tniç te tragiczne wydarzenia.
W tym roku w zwiàzku z 80-tà rocznicà obchody tragicznego jubileuszu by∏y znacznie rozszerzone. UroczystoÊci
rozpocz´∏a msza Êw. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji Sybiraków, ofiar represji komunistycznych
i ich rodzin, pod przewodnictwem biskupa polowego gen.
bryg. Józefa Guzdka. Nast´pnie uroczystoÊci przenios∏y si´

pod Pomnik Poleg∏ym i Pomordowanym na Wschodzie,
gdzie zgromadzi∏y si´ osoby deportowane i ich rodziny, kombatanci, przedstawiciele w∏adz paƒstwowych i Wojska Polskiego oraz duchowieƒstwo, m∏odzie˝ szkolna, przedstawiciele ró˝nych organizacji pozarzàdowych.
W tym roku po raz kolejny uczniowie Liceum w Komornicy towarzyszyli podczas uroczystoÊci ostatnim ˝yjàcym
Êwiadkom tamtych wydarzeƒ. Mundurowi z Komornicy z∏o˝yli tak˝e kwiaty i zapalili znicze. UroczystoÊç by∏a te˝ dobrà okazjà do nawiàzania kontaktów m∏odzie˝y ze Êwiadkami deportacji z 1940 r, a tak˝e niezapomnianà lekcjà
n
historii.

WYSTAWA LEGO
Grupa przedszkolna „Tygryski” i klasa „0” ze Szko∏y Podstawowej im. Bronis∏awa Soko∏a w Olszewnicy Starej wybra∏y si´ na PGE Narodowy na wystaw´ Lego. Dzieci obejrza∏y mnóstwo ciekawych konstrukcji wykonanych z klocków, m. in. budowle architektoniczne, s∏awne postacie ze
Êwiata sportu, nauki i muzyki. Najbardziej imponujàcà ekspozycjà okaza∏ si´ dla dzieci park rozrywki zbudowany z 45
tys. klocków, który zosta∏ zainspirowany Disneylandem.
Przedszkolaki mog∏y skorzystaç ze specjalnej strefy zabawy, gdzie tworzy∏y w∏asne konstrukcje. Wycieczka by∏a
Êwietnà okazja do rozwijania zainteresowaƒ oraz wyobraêni dzieci.
n Emilia Gàsiorowska

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 tym numerze prezentujemy
trzy çwiczenia, do których wykonania b´dziemy potrzebowali krzes∏a lub cokolwiek innego, o co moglibyÊmy si´ oprzeç.
PODNOSZENIE W PLANKU

KIEROWNICA W SIADZIE PROSTYM

PRZYSIADY NA JEDNEJ NODZE

Zegnij łokcie tak, aby znajdowały
si´ poni˝ej linii barków.
Przedramiona ustaw wierzchem
dłoni do góry i Êciàgnij łopatki.
UnieÊ ciało, utrzymujàc jego
ci´˝ar na łokciach oraz stopach.
Miednica musi byç podwini´ta
pod siebie. Napnij uda i poÊladki.
Napnij brzuch i wciàgnij go jak
najmocniej. W pozycji koƒcowej
nasze ciało powinno stanowiç
lini´ prostà. Nast´pnie podnieÊ
pozycj´ na jednym r´ku, potem
na drugim, tak aby w ostatecznej
fazie pozycj´ utrzymaç
na wyprostowanych r´kach.
Po tym wróç do pozycji
podpartej na łokciach.
Zrób 3 serie po 8–10 powtórzeƒ.

Złap talerz za brzegi i usiàdê. Wyprostuj nogi, Êciàgnij łopatki do tyłu.
UnieÊ talerz przed siebie, a˝ Twoje r´ce znajdà si´ w pozycji
równoległej do podło˝a. Płynnymi ruchami skr´caj teraz talerz raz
w jednà, raz w drugà stron´, tak jakbyÊ jechał samochodem kr´tà
drogà. Wykonaj çwiczenie w seriach np. po 10 skr´tów na stron´ lub
w okreÊlonym czasie np. 3 x po 30 sekund.

Staƒ na prawej nodze, lewà trzymajàc wyprostowanà w górze.
Nast´pnie wykonaj zgi´cie bioder do tyłu. Kontynuuj ruch
do momentu, w którym poÊladki dotknà krzesła. Napinajàc udo
i poÊladki, wyprostuj kolano i biodra, wracajàc do pozycji wyjÊciowej.
Powtórz çwiczenie na drugà nog´. Wykonaj 2–3 serie po 6–10
powtórzeƒ na ka˝dà stron´.
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Szanowni Paƒstwo,
do Urz´du Gminy Wieliszew dotarły informacje, ˝e na terenie
naszej gminy zdarzajà si´ próby wyłudzeƒ pieni´dzy metodà
„na wnuczka” czy „na policjanta”.
Najcz´Êciej takie sytuacje dotyczà osób starszych, mieszkajàcych
samotnie. Je˝eli w Waszym sàsiedztwie sà takie osoby, prosz´ je
uczuliç i poinformowaç, co nale˝y zrobiç, je˝eli odbiorà taki
telefon. Razem zadbajmy o naszych Seniorów.

Kolejna przygoda z Erasmus+
Rok 2020 to dla Szko∏y Podstawowej
nr 2 im. Jana Paw∏a II w Wieliszewie
poczàtek kolejnej przygody
z programem Erasmus+, tym razem
w ramach projektu „SITE – Schools In
Territorial Environment”.
W ciàgu dwóch najbli˝szych lat 24 uczniów obecnych klas
siódmych weêmie udzia∏ w mi´dzynarodowej wymianie
m∏odzie˝y. W ramach pierwszych prac, w dniach 29 stycznia – 1 lutego 2020 r., dyrektor szko∏y pan Miros∏aw Sieradzki wraz z nauczycielami panià Katarzynà Dàbek i panià Katarzynà Nowak uczestniczyli we w∏oskiej miejscowoÊci Orte w spotkaniu organizacyjnym, na którym
zapad∏y decyzje dotyczàce terminów poszczególnych wizyt, przydzia∏u zadaƒ i sposobu ich realizacji.
Projekt „SITE” opiera si´ na za∏o˝eniu, ˝e terytorium,
do którego nale˝y szko∏a, oferuje wa˝ne mo˝liwoÊci edukacyjne, kulturalne i sportowe, które mogà przyczyniç si´
do stworzenia „otwartej” szko∏y zarówno w odniesieniu
do rzeczywistoÊci lokalnej, jak i mi´dzynarodowej. Inicjatywa ma na celu zwi´kszenie poczucia przynale˝noÊci jako obywateli do Unii Europejskiej, a tak˝e poczucia ÊwiadomoÊci i odpowiedzialnoÊci za europejskie dziedzictwo
Êrodowiskowe, turystyczne, biologiczne, spo∏eczne, literackie i sportowe. Ka˝dy z partnerów projektu ma za zadanie zbadanie zbiorników wodnych w odniesieniu do konkretnych aspektów m.in.: historyczno-literackim, artystycznym, biologicznym, geologicznym i turystycznym. Oprócz
wzmocnienia j´zyka angielskiego uczniowie b´dà rozwijaç umiej´tnoÊci cyfrowe i rozwiàzywania problemów dzi´ki innowacyjnej metodologii, która koncentruje si´ na or-

ganizowaniu Êwiadomych badaƒ i umiej´tnoÊci zastosowania krytycznego myÊlenia. Aby osiàgnàç cele projektu, planowane sà nast´pujàce dzia∏ania:
• wirtualna mobilnoÊç dzi´ki wykorzystaniu e-Twinningu,
• 5 krótkoterminowych wymian grup uczniów (po 5 dni roboczych),
• zaj´cia dla uczniów, którzy nie b´dà uczestniczyç w mobilnoÊciach.
Projekt obejmuje prac´ w terenie poprzez robienie zdj´ç
i nagraƒ wideo, a tak˝e badania oraz porównanie materia∏ów i publikacji na platformie e-Twinning, z próbami
wskazania ró˝nic i podobieƒstw mi´dzy pi´cioma zaanga˝owanymi krajami. Jako produkt koƒcowy pod koniec projektu uczniowie stworzà e-book ze wszystkimi wynikami
swoich badaƒ i podzielà si´ nim z innymi szko∏ami w naszej okolicy.
W ramach realizacji projektu nasi uczniowie b´dà mieli szans´ odwiedziç kolejno zaanga˝owane we wspó∏prac´ szko∏y w Czechach, na Cyprze, w Portugalii i we W∏oszech, gdzie z pewnoÊcià w ramach podejmowanych dzia∏aƒ zawià˝à si´ nowe przyjaênie, a uczestnicy wymiany
zyskajà mo˝liwoÊç poznania specyfiki ˝ycia swoich rówieÊników w innych krajach. Jednak Erasmus+ to nie tylko
zwiedzanie i zaspokajanie ciekawoÊci Êwiata, lecz równie˝
mo˝liwoÊç nauki j´zyka angielskiego przez praktyk´. Jest
to tak˝e sprawdzian umiej´tnoÊci wspó∏pracy w grupie
i wspólnego planowania dzia∏aƒ, jak i sposobnoÊç do poznawania kultury krajów, w których goÊcimy oraz, co równie istotne, mo˝liwoÊç pokazania naszej ma∏ej ojczyzny. Ju˝
we wrzeÊniu b´dziemy goÊciç 24 uczniów oraz ich opiekunów z wy˝ej wymienionych krajów. JesteÊmy przekonani,
˝e oka˝emy si´ godnymi ambasadorami Polski i nasi gon
Êcie poznajà jà z jak najlepszej strony.

IV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIEÂNI LEGIONOWEJ (OFPL)
W niedziel´, 19 kwietnia 2020 r., w roku 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej odb´dzie si´ fina∏ IV edycji Ogólnopolskiego Festiwalu PieÊni Legionowej. Jest to konkurs wokalny przeznaczony dla solistów: Êpiewaków, piosenkarzy
i wokalistów powy˝ej 16 roku ˝ycia, amatorów i profesjonalistów. Pomys∏odawcà i dyrektorem OFPL jest Wojciech
Bardowski. Organizatorami tegorocznej edycji sà: Burmistrz Miasta Zàbki Ma∏gorzata ZyÊk, Fundacja Kultura
z Pasjà Wojciech Bardowski oraz Stowarzyszenie Edukacyjne Ziemi W´growskiej Zofia Paczóska. Patronat honorowy nad wydarzeniem objà∏ Wiceprezes Rady Ministrów
Pan Jacek Sasin.
Festiwal organizowany jest przy wspó∏pracy z samorzàdami, instytucjami kultury, organizacjami pozarzàdowymi i firmami prywatnymi. Dla laureatów przewidziano wysokie nagrody finansowe: Grand Prix – 5 000z∏, II miejsce
– 3 000z∏, III miejsce – 2 000z∏, oraz 2 wyró˝nienia
po 1 000z∏.

Eliminacje rejonowe odb´dà w 10 miejscowoÊciach w ca∏ej Polsce. Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki jako
Wspó∏organizator IV edycji Ogólnopolskiego Festiwalu PieÊni Legionowej zaprasza 25 marca 2020 r. na eliminacje
powiatowe do Wieliszewa. Odbywaç si´ one b´dà w Wieliszewie w Sali Koncertowej im. Krzysztofa Klenczona
przy ul. Modliƒskiej 1 od godz. 10.00. Dla zwyci´zców eliminacji Wójt Gminy Wieliszew ufundowa∏ nagrody finansowe w wysokoÊci 500 z∏, 300 z∏, 200 z∏ oraz nagrody rzeczowe. Zostanà one wr´czone podczas Koncertu Laureatów
Eliminacji. Wraz z nagrodami laureaci eliminacji otrzymajà przepustk´ do fina∏u OFPL, który odb´dzie si´ 19 kwietnia 2020 w Zàbkach. Wst´p na eliminacje i koncert jest
dla wszystkich wolny.
Szczegó∏owe informacje dotyczàce OFPL oraz eliminacji w Wieliszewie znajdujà si´ na stronach www.wieliszew.pl oraz www.ofpl.pl, tel. 22 782 26 32.
n

16 I N F O R M A T O R

PRZED NAMI imprezy
plenerowe na terenie
Gminy

1.03 (niedziela)
BIEG

TROPEM WILCZYM.
Bieg Pami´ci ˚o∏nierzy Wykl´tych
Fundacja WolnoÊç i Demokracja po raz ósmy organizuje projekt
„Tropem Wilczym. Bieg Pami´ci ˚ołnierzy Wykl´tych”. Gmina
Wieliszew przyłàcza si´ ju˝ kolejny raz do akcji i zaprasza
na imprez´, która po raz piàty odb´dzie si´ w Wieliszewie.
Przygotowana została trasa na dystansie 1963 metrów
b´dàcych symbolem daty schwytania i Êmierci ostatniego
spoÊród ˝ołnierzy wykl´tych. Spotykamy si´ o godzinie 12.00
w hali sportowej w Wieliszewie. Zapraszamy wszystkich
ch´tnych bez wzgl´du na wiek.

5.04 (niedziela)
WYÂCIGI MTB i BIEG

WIELISZEWSKI CROSSING
WIOSNA
W trakcie wiosennej edycji widzimy si´ w szkole w Skrzeszewie
(ul. Szkolna 10) ju˝ 5 kwietnia, gdzie wracamy na słynnà
Wieliszewskà Tras´ Crossowà! W programie, oprócz startów,
czekajà na Was: animatorka zabaw dla najmłodszych, bufet
regeneracyjny oraz niezliczone spotkania ze znajomymi. Dystans
do pokonania zarówno przez kolarzy, jak i biegaczy to
ok. 13 km. Trasa zró˝nicowana pod wzgl´dem nawierzchniasfalt, piach, korzenie, górki, a ponad głowami biegaczy i kolarzy
– relaksujàcy Êpiew ptaków.
Zapisy ju˝ niebawem b´dà dost´pne na www.czasomierzyk.pl

16.05 (sobota)
BIEG

IV PÓ¸MARATON
ZEGRZY¡SKI
Czwarta ju˝ edycja Półmaratonu
Zegrzyƒskiego, którego trasa
przebiega przez malownicze
tereny Wieliszewa, Serocka
i okolic.
Zapisy na www.czasomierzyk.pl

wieliszewska
gazetaw
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