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14 kwietnia w Urz´dzie Gminy Wieliszew odby∏a si´ nietypowa, bo zdalna sesja Rady Gminy. 

Na poczàtku byli: Józef Pi∏sudski, Ignacy Daszyƒski, Win-
centy Witos, Ignacy Paderewski, Roman Dmowski. Ojco-
wie Niepodleg∏oÊci dali przyk∏ad i zapoczàtkowali akcj´

noszenia maseczek w gminie Wieliszew, jeszcze zanim obo-
wiàzek zakrywania ust i nosa zosta∏ wprowadzony przez
rzàd.

„Wielu mieszkaƒców zacz´∏o szyç bez jakiegokolwiek mo-
jego udzia∏u, w cz´Êç prac pewnych grup w∏àczy∏em si´ po-
proszony o pomoc, a sporo maseczek z rezerwy kryzysowej
zakupi∏a gmina – mówi wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kow-
nacki o akcji szycia i bezp∏atnego rozdawania maseczek.

nn Dokoƒczenie na stronie 3

Cała Gmina nosi 
i szyje maseczki

PPoommoocc  ddllaa  llookkaallnnyycchh
pprrzzeeddssii´́bbiioorrccóóww
Podczas XVIII spotkania lokalni radni zaj´li si´
pomocà dla przedsi´biorców. Na sesji przed∏o˝o-
no dwie uchwa∏y. Pierwsza z nich w sprawie
przed∏u˝enia terminów p∏atnoÊci rat podatków
od nieruchomoÊci pozwala na wyd∏u˝enie
do 30 wrzeÊnia terminów p∏atnoÊci rat podatku
od nieruchomoÊci za kwiecieƒ, maj czerwiec 2020
przedsi´biorcom, których dotyczà zakazy prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci zwiàzane ze skutkami epide-

mii Covid 19 wynikajàce z przepisów szczegól-
nych.Warunkiem uzyskania wsparcia jest z∏o˝e-
nie przez podatnika formularza zg∏oszenia oraz
oÊwiadczenia przedsi´biorcy, które sà za∏àcznika-
mi do uchwa∏y nr XVIII/201/2020 Rady Gminy
Wieliszew. Podczas sesji przyj´to równie˝ uchwa-
∏´ zmieniajàcà uchwa∏´ w sprawie op∏aty prolon-
gacyjnej, która zosta∏a uchylona.

nn  ASZ

GGmmiinnaa  WWiieelliisszzeeww  jjaakkoo  jjeeddnnaa  zz ppiieerrwwsszzyycchh  zzaacczz´́∏∏aa  sszzyyçç  ii rroozzddaawwaaçç  mmaasseecczzkkii
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NNaa ttaakkii  ppoocciiààgg  cczzeekkaammyy..  MMiieesszzkkaaƒƒccyy
WWiieelliisszzeewwaa  ii ssààssiieeddzzii  zz NNiieeppoorr´́ttuu,,
SSeerroocckkaa  ii ookkoolliicc  ppoo 2255  llaattaacchh  ppoonnoowwnniiee
ddoocczzeekkaajjàà  ssii´́  ppoo∏∏ààcczzeeƒƒ  ppaassaa˝̋eerrsskkiicchh
zz WWaarrsszzaawwyy  ddoo ZZeeggrrzzaa..  OOkkoo∏∏oo
kkiilloommeettrraa  oodd UUrrzz´́dduu  GGmmiinnyy  ppoowwssttaanniiee
nnoowwaa  ssttaaccjjaa  kkoolleejjoowwaa  oo nnaazzwwiiee
WWiieelliisszzeeww  CCeennttrruumm,,  ccoo  nnaa ppeewwnnoo
uu∏∏aattwwii  mmiieesszzkkaaƒƒccoomm  ddoojjaazzdd
ddoo WWaarrsszzaawwyy  oorraazz  zzee  ssttoolliiccyy  nnaadd ZZaalleeww
ZZeeggrrzzyyƒƒsskkii..

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisa∏y umow´
na opracowanie projektu i remont trasy Wieliszew – Ze-
grze. Inwestycja jeszcze bardziej zwi´kszy atrakcyjnoÊç re-
gionu i jest znaczàca zw∏aszcza dla pó∏nocnej cz´Êci Ma-
zowsza. Projekt za ponad 34 mln z∏ wspó∏finansowany jest
z RPO Województwa Mazowieckiego 2014–2020.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisa∏y umow´ war-
tà 34,1 mln z∏ netto na opracowanie dokumentacji projek-
towej i wykonanie robót budowlanych w ramach projek-
tu „Prace na linii kolejowej nr 28 Wieliszew – Zegrze”.

NNoowwyy  pprrzzyyssttaanneekk  ww WWiieelliisszzeewwiiee
Po zakoƒczeniu prac b´dzie mo˝liwe wznowienie ruchu po-
ciàgów, który zosta∏ zlikwidowany na poczàtku lat dziewi´ç-
dziesiàtych.Wieliszew wzbogaci si´ o dodatkowà stacj´ ko-
lejowà o nazwie Wieliszew Centrum w rejonie skrzy˝owa-
nia linii z ul. Modliƒskà (droga wojewódzka 631), która
b´dzie kluczowa w komunikacji i stanie si´ miejscem, z któ-
rego autobusami b´dzie mo˝na przemieszczaç si´ po ca-
∏ej gminie. Stacja w miejscowoÊci Zegrze Po∏udniowe b´-
dzie przebudowana. Podró˝ni wygodniej wsiàdà do pocià-
gów z dwóch komfortowych peronów, które b´dà
wyposa˝one w ∏awki, wiaty i funkcjonalne oÊwietlenie.

Prace na odcinku Wieliszew – Zegrze obejmà wymian´
torów, budow´ sieci trakcyjnej i rozjazdów. Zamontowany
b´dzie nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym.
Przebudowany zostanie przejazd kolejowo-drogowy na ul.
Modliƒskiej. Po zrealizowaniu inwestycji pociàgi pasa˝er-
skie pojadà z pr´dkoÊcià do 80 km/h.

Projekt „Prace na linii kolejowej nr 28 Wieliszew – Ze-
grze” jest dofinansowany ze Êrodków z udzia∏em Fundu-
szy Europejskich w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014
– 2020. Realizacja zadania odbywa si´ w systemie „pro-
jektuj i buduj”. Zakoƒczenie inwestycji zaplanowano
w 2022 roku. nn
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OObbssłłuuggaa
mmiieesszzkkaaƒƒccóóww
ww UUrrzz´́ddzziiee  GGmmiinnyy
19 kwietnia 2020 r. zosta∏o wydane
Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów (Dz. U.
poz. 697), które zwi´ksza dost´pnoÊç urz´dów
dla interesantów. Przypominamy, ˝e w Urz´dzie
Gminy Wieliszew, obs∏uga mieszkaƒców odbywa
si´ w holu Urz´du po uprzednim umówieniu
telefonicznym.

WYKAZ SPRAW:
1. Rejestracja stanu cywilnego, ewidencja ludnoÊci

i dowodów osobistych – Referat Spraw Obywatelskich,
Usług i Handlu (w tym Urzàd Stanu Cywilnego),
tel. 22 782 27 85/86

2. Pomoc społeczna – OÊrodek Pomocy Społecznej,
ul. Modliƒska 23, 22 782 25 22

3. Âwiadczenie usług komunalnych
– Referat Gospodarki Komunalnej, tel. 22 774 57 59 

4. Administracja architektoniczno-budowlana – Referat
Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i NieruchomoÊci,
tel. 22 782 21 22, w tym dotyczàce: 
a. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydawanych na podstawie ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 293 i 471),

b. decyzji o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji drogowej
wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, z 2019 r.
poz. 1716 oraz z 2020 r. poz. 471), tel. 22 774 57 59.

5. Ochrona Êrodowiska – Referat Ochrony Ârodowiska,
tel. 22 782 22 32, w tym dotyczàce:
a. decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji

inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3
paêdziernika 2008 r. o udost´pnianiu informacji
o Êrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeƒstwa
w ochronie Êrodowiska oraz o ocenach oddziaływania
na Êrodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),

b. decyzji zezwalajàcej na usuni´cie drzew lub krzewów
wydawanej na postawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r.
poz. 55 i 471).

• Mogà Paƒstwo równie˝ za∏atwiaç sprawy: korespondencyjnie
(poczta tradycyjna), telefonicznie (tel. 22 690 70 06),
elektronicznie (mail: gmina@wieliszew.pl, platforma ePUAP).

• Korespondencj´ kierowanà do Urz´du Gminy prosimy
wrzucaç do urny znajdujàcej si´ w korytarzu przy Sali Kon-
certowej im. K. Klenczona. Pisma zostanà wprowadzone
do systemu i zostanie nadany im normalny bieg.

• W celu zachowania niezb´dnych Êrodków bezpieczeƒstwa
podczas wizyty w Urz´dzie Gminy prosimy o stosowanie
minimum 2 m odleg∏oÊci oraz stosowanie si´ do odgórnych
zaleceƒ dotyczàcych przemieszczania si´ w maseczkach.

nn

Kolej nad zalew
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MMaasskkaa  ddllaa  mmeeddyykkaa
Mieszkaƒcy Gminy Wieliszew równie˝ w∏à-
czyli si´ w pomoc i przekazali do urz´du,
a urzàd do organizacji prawie 20 ca∏otwarzo-
wych masek do nurkowania EasyBreath fir-
my Decathlon, która przerobi je na wysoce
skuteczne maski ochronne dla personelu me-
dycznego oraz na wentylatorowe aparaty

wspomagajàce oddychanie pacjentów
(CPAP).Akcja ca∏y czas trwa, wi´c jeÊli ktoÊ
jeszcze chcia∏by podarowaç mask´, proszo-
ny jest o kontakt z Urz´dem Gminy w Wie-
liszewie.
Wi´cej o akcji: www.maskadlamedyka.pl

nn

DDookkooƒƒcczzeenniiee  zzee  ssttrroonnyy  11

Aby mo˝na je nosiç, trzeba by∏o je naj-
pierw uszyç.W walk´ z koronawirusem
w∏àczy∏y si´ so∏tys Skrzeszewa Sylwia
Kuska, so∏tys Olszewnicy Starej Anna
Afek, so∏tys Janina Przyby∏ z Micha∏o-
wa-Reginowa i wiele innych wolontariu-
szek z Krubina, ¸ajsk, Wieliszewa, Ja-
nówka Pierwszego i Góry. Dzieƒ w dzieƒ
przez kilkanaÊcie godzin wycina∏y ma-
teria∏, by gotowe i uszyte maseczki mo˝-
na by∏o udost´pniç mieszkaƒcom. Ak-
cja spotka∏a si´ z wielkim zainteresowa-
niem szyjàcych, jak i tych, którzy
oferowali wsparcie finansowe na zakup
tkanin potrzebnych do wykonania pro-
duktu.

Nawet osoby, które zazwyczaj zaj-
mowa∏y si´ organizowaniem ˝ycia
kulturalnego w gminie, postanowi∏y
odkurzyç maszyny i wprawiç je
w ruch. OÊrodek Kultury w Wielisze-
wie z Halinà Barabasz na czele uszy∏
maseczki i przekaza∏ je dla mieszkaƒ-
ców Skrzeszewa i dla Domu Opieki
Emeryta „Z∏ota Jesieƒ” w ¸ajskach.

W przedÊwiàteczny tydzieƒ przez
okienko Urz´du Gminy Wieliszew
przy Sali im. Klenczona mo˝na by∏o
osobiÊcie odebraç maseczk´. Codzien-
nie ustawia∏y si´ kolejki, a dla tych,
którzy nie mogli si´ pojawiç, zorgani-
zowano dowóz. Wójt Pawe∏ Kownacki

przez kilka dni rozdawa∏ je osobiÊcie
mi´dzy innymi w Micha∏owie-Regino-
wie, ¸ajskach, Ka∏uszynie, Olszewni-
cy Starej, Janówku Pierwszym. W su-
mie wydano ponad 12 tys. Maseczek,
a kolejne 12 tys. dzi´ki koordynatorom
akcji: Agacie WiÊniewolskiej-Kwiat-
kowskiej oraz Arturowi Sierawskiemu
trafi∏o do szpitali mi´dzy innymi
w Nowym Dworze Mazowieckim,
na Bródnie, Bielanach, w Wieliszewie,
Warszawie, Otwocku, Wo∏ominie, czy
Poznaniu. Rozdysponowano je równie˝
stra˝akom, policji, hospicjom i oÊrod-

kom pomocy.
Mo˝na si´ pokusiç o zdanie, ˝e ka˝-

dy mieszkaniec dosta∏ swoja masecz-
k´ i zgodnie z nakazem obowiàzujà-
cym od 16 kwietnia zas∏ania usta i nos
w miejscach publicznych.

„Ka˝de zmniejszenie prawdopodo-
bieƒstwa spotkania si´ z niewidzial-
nym, ale bardzo groênym wirusem, po-
winno byç przez Paƒstwa zastosowa-
ne i temu s∏u˝à równie˝ maseczki.”
– przypomina wójt Pawe∏ Kownacki.

Dlatego noÊmy je, a wszystkim
nam wyjdzie to na zdrowie. nn  ASz

Medycy stojà na pierwszej linii frontu walki z epidemià COVID-19. Cz´sto brakuje im narz´dzi i Êrodków,
by bezpiecznie nieÊç pomoc tym, którzy jej potrzebujà. Dlatego powsta∏a akcja „Maska dla medyka”,
dzi´ki której ka˝dy kto posiada w swoim domu mask´ do amatorskiego uprawiania snorkelingu
(nurkowania), mo˝e wspomóc tych, którzy walczà z koronawirusem. 

GGmmiinnaa
WWiieelliisszzeeww
ppoommaaggaa

Gmina Wieliszew w po∏owie kwietnia dostarczy∏a pomoc dla
Nowodworskiego Centrum Medycznego. Na r´ce starosty no-
wodworskiego Krzysztofa Kapusty i dyrektora szpitala Jac-
ka Kacperskiego trafi∏y Êrodki ochrony bezpoÊredniej, ma-
seczki chirurgiczne i szyte przez mieszkaƒców kombinezo-
ny, a tak˝e koce i Êrodki czystoÊci i do dezynfekcji. Materia∏y
zapewni∏a lokalna firma Haftex, specjalizujàca si´ w szero-
ko rozumianym hafcie, a teraz wspiera walk´ z koronawiru-
sem. Poza szpitalem w Nowym Dworze Mazowieckim masecz-
ki szyte przez mieszkaƒców naszej gminy trafi∏y równie˝
do hospicjów w Otwocku i Poznaniu, policji, stra˝y po˝ar-
nej, domów opieki, a tak˝e do szpitali na Bródnie, Bielanach,
w Wieliszewie i w Wo∏ominie.W akcj´ rozdawania maseczek
w∏àczy∏y si´ równie˝ nasze przedszkola – nr 1 i nr 2 w Wie-
liszewie. nn  ASz

Cała Gmina 
nosi i szyje maseczki
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SKLEPY SPO˚YWCZE
• Sklep Spo˝ywczy ALAMA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GASTRONOMIA
• Pracownia Tortów Artystycznych

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

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

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

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

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

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

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

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

UBEZPIECZENIA/FINANSE
• UBEZPIECZENIA POLISA, SKRZESZEW

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

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

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

• Ubezpieczenia ,,Ja Ubezpieczam” 
Artur Płochocki, ul. Warszawska 6,
Góra, tel. 602 106 486, 
e-mail: aplochocki@jaubezpieczam.pl 
Ubezpieczenia komunikacyjne,
majàtkowe, turystyczne, rolne,
ubezpieczenia na ˝ycie w wiodàcych
Towarzystwach Ubezpieczeniowych bez
wychodzenia z domu.
Wi´cej informacji na naszej stronie
https://jaubezpieczam.pl Zapraszamy.

GOSPODARSTWA ROLNE
• Gospodarstwo ogrodnicze

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

• Serdecznie zapraszamy po warzywa,
owoce oraz jaja kurze w miejscowoÊci
Podd´bie, ul. ˚arłocznego Szczupaka 9A.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Radiokomunikacja Mazowsze 
ul. Partyzantów 5n, 05-135 Skrzeszew
Usługi: monitoring wizyjny CCTV,
instalacje alarmowe, monta˝ anten
telewizyjnych DVBT i SAT, monta˝ anten
internet LTE, usługi informatyczne
tel. 500 306 212.

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

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

Wspieramy lokalnych przedsi´biorców
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GMINNE INWESTYCJE

Prace termomodernizacyjne
w Szkole Podstawowej nr 1
w Wieliszewie ruszy∏y pe∏nà
parà. W pierwszej kolejnoÊci
wymienione zostanà okna oraz
kaloryfery. Równie˝ termo-
modernizacja Zespo∏u Szkó∏
w Komornicy idzie zgodnie
z ustalonymi terminami. Tak
jak planowano, prace obejmà
zarówno budynek g∏ówny
(szko∏´), jak i internaty oraz
miejsca na pralni´. Rozmachu
nabiera te˝ rozbudowa Szko∏y
Podstawowej w Janówku
Pierwszym, a jej ca∏kowity
koszt wyniesie 6 852 327,70
z∏otych. nn

áááááá MMooddeerrnniizzaaccjjaa  sszzkkóółł  ww  WWiieelliisszzeewwiiee,,  KKoommoorrnniiccyy  ii  JJaannóówwkkuu  PPiieerrwwsszzyymm

áááááá SSaallaa  ssppoorrttoowwaa  pprrzzyy  SSzzkkoollee  PPooddssttaawwoowweejj  ww  ŁŁaajjsskkaacchh

áááááá RRoozzbbuuddoowwaa  ssttaaccjjii  uuzzddaattnniiaanniiaa  wwooddyy

Modernizacja SUW w Wieliszewie to jedna z najbardziej
oczekiwanych lokalnych inwestycji.W ramach prowadzonych
prac wykonany zostanie zbiornik wody czystej wraz z nie-
zb´dnymi instalacjami, a tak˝e zasilanie rezerwowe.
W oÊmiu zbiornikach wymienione b´dà z∏o˝a filtracyjne.Wy-
remontowana zostanie równie˝ komora wodomierzy wraz
z orurowaniem i oprzyrzàdowaniem technologicznym.
Wszystkie prace odbywajà si´ zgodnie z ustalonym harmo-
nogramem.

nn

Trwajà prace na placu bu-
dowy sali sportowej z za-
pleczem socjalnym
przy Szkole Podstawowej
w ¸ajskach. Wykonawcà
inwestycji jest firma Ar-
cus Technologie sp. o.o.
z Celestynowa, a wartoÊç
umowy to 7 239 845,90 z∏.
Ârodki pochodzà z Gminy
Wieliszew. Koniec realiza-
cji prac zaplanowany jest
na marzec 2021 rok.

nn

Zespół Szkół w Komornicy Zespół Szkół w Komornicy

Szkoła Podstawowa 
w Janówku Pierwszym

Szkoła Podstawowa nr 1
w Wieliszewie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliszewie

Szkoła Podstawowa
w Janówku
Pierwszym

Ju˝ niebawem wszyscy zainteresowani b´dà mogli korzystaç
z nowego punktu przesiadkowego „Parku i Jedê” przy sta-
cji PKP Wieliszew. Powstanie tam parking z 60 miejscami
postojowymi, wiata dla 24 rowerów, miejsce do ∏adowania
samochodów elektrycznych, wiata z ∏aweczkami dla oczeku-
jàcych oraz toaleta. Obiekt b´dzie oÊwietlony i monitorowa-
ny. Planowany termin zakoƒczenia prac to 30 czerwca br.
Koszt inwestycji wynosi 1 081 845,47 z∏otych nn

Brak miejsc parkingowych ju˝ nied∏ugo nie b´dzie doskwie-
ra∏ równie˝ osobom korzystajàcym ze stacji PKP Micha∏ów-
-Reginów. Tak˝e oni b´dà mogli bezpiecznie zostawiç swój
samochód lub rower w punkcie przesiadkowym „Parku
i Jedê”. Wszystkie prace zwiàzane z tà inwestycjà odbywa-
jà si´ zgodnie z zaplanowanymi ustaleniami. nn

áááááá „„PPaarrkkuujj  ii  JJeeddêê””  ww  WWiieelliisszzeewwiiee

áááááá „„PPaarrkkuujj  ii  JJeeddêê””  ww  MMiicchhaałłoowwiiee--RReeggiinnoowwiiee
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Komputery z rzàdowego
projektu do zdalnej 
nauki ju˝ w Wieliszewie
GGmmiinnaa  WWiieelliisszzeeww  ww rraammaacchh  PPrrooggrraammuu
OOppeerraaccyyjjnneeggoo  PPoollsskkaa  CCyyffrroowwaa  wwyyssttààppii∏∏aa
zz wwnniioosskkiieemm  ddoo MMiinniisstteerrssttwwaa  CCyyffrryyzzaaccjjii
oo ddoottaaccjj´́  nnaa sspprrzz´́tt  kkoommppuutteerroowwyy..

Uda∏o si´ uzyskaç prawie 80 tys. z∏, za które kupiono: 26 no-
wych laptopów z oprogramowaniem, 40 s∏uchawek i 26 my-
szek komputerowych.

Koronawirus zamknà∏ szko∏y, a dzieci co najmniej
do 24 maja uczà si´ zdalnie. JeÊli rodzice pracujà z domu,

a rodzeƒstwo ma do dyspozycji tylko jeden komputer, wów-
czas sytuacja wymyka si´ spod kontroli.

Z zakupionego przez gmin´ sprz´tu b´dà mogli skorzy-
staç uczniowie, którzy sà w∏aÊnie w takiej sytuacji lub nie
majà komputera wcale.

Przyznawaniem sprz´tu zajmà si´ dyrektorzy placówek
szkolnych, którzy najlepiej wiedzà, które dzieci potrzebu-
jà wsparcia.I to oni b´dà decydowaç komu zostanie u˝y-
czony sprz´t.Po zakoƒczeniu pandemii komputery zosta-
nà przekazane szko∏om i b´dà s∏u˝y∏y wszystkim dzieciom.

nn

OOÊÊwwiiaattaa  ww ppaannddeemmiiii

LLaassyy  oottwwaarrttee
ii ppoonnoowwnniiee
zzaammkknnii´́ttee

IINNFFOORRMMAACCJJAA  OO  EEWWEENNTTUUAALLNNYYMM  OOTTWWAARRCCIIUU  PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLII

24 kwietnia wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki,
dyrektor CUW Jacek Banaszek i dyrektor Krzysztof Roszak
spotkali si´ nie w sali gimnastycznej, jak to bywa∏o w latach
ubieg∏ych, ale w gabinecie dyrektora szko∏y w Komornicy,
by wirtualnie po˝egnaç jej absolwentów. By∏y wirtualne bra-
wa, wyró˝nienia i ˝yczenia: szcz´Êliwej drogi ju˝ czas dla
uczniów, którzy w tej nietypowej sytuacji zakoƒczyli eduka-
cj´ w szkole Êredniej.

Tego samego dnia rzàd na specjalnej konferencji og∏osi∏
terminy egzaminów, które majà si´ odbyç na zakoƒczenie
edukacji w 2020 roku.

Ministerstwo Edukacji poinformowa∏o równie˝, ˝e szko∏y
zamkni´te b´dà do 24 maja 2020 roku.

16–18 czerwca egzamin ósmoklasisty
8–29 czerwca egzamin maturalny 

(bez egzaminu ustnego)
22 czerwca egzamin potwierdzajàcy 
– 9 lipca kwalifikacje w zawodzie

(formuła 2012 i formuła 2017)
17–28 sierpnia egzamin zawodowy (formuła 2019)

Wi´cej informacji www.gov.pl

nn

Po prawie dwóch tygodniach tymczasowego zakazu wst´pu
do lasu z powodu zagro˝enia COVID-19 od 20 kwietnia po-
nownie mo˝na by∏o z nich korzystaç. Mo˝na by∏o, bo 29 kwiet-
nia NadleÊnictwo Jab∏onna wprowadzi∏o ponowny tymcza-
sowy zakaz wst´pu, tym razem spowodowany zagro˝eniem
po˝arowym. RowerzyÊci, biegacze i spacerowicze, którzy
t∏umnie pojawili si´ na leÊnych Êcie˝kach tuz po otwarciu,
muszà poczekaç z wycieczkami do 6 maja.

Na 3 stopieƒ zagro˝enia po˝arowego zwracali uwag´ stra-
˝acy. Âció∏ka ma wilgotnoÊç oko∏o 7 procent. Bioràc pod uwa-
g´ fakt, ˝e w instrukcji obs∏ugi kominka zalecane jest drew-
no o wilgotnoÊci 12 procent, to nie trzeba mieç du˝ej wy-
obraêni, by zdaç sobie z spraw´ z tego, jakie mogà byç
konsekwencje zaprószenia ognia. S∏u˝by apelowa∏y, aby wy-
bierajàc si´ na spacery zachowaç odrobin´ zdrowego rozsàd-
ku.Wystarczy∏a bowiem chwila nieuwagi, iskra z rozgrzane-
go t∏umika quada i nieszcz´Êcie gotowe. – Lasy nie p∏onà
same – informowa∏ komendant gminnej Ochotniczej Stra-
˝y Po˝arnej ¸ukasz Mi´tek i apelowa∏ o rozwag´.

Tym razem Lasy Paƒstwowe apelujà i wprowadzajà zakaz,
zastosujmy si´ do niego. Byç mo˝e ju˝ nied∏ugo, po zapowia-
danych opadach, znowu b´dzie mo˝na korzystaç z przyrody,
cieszyç si´ naturà i oddychaç pe∏nà piersià bez maseczek,
których przypominamy – nie trzeba nosiç w lesie. nn

G∏´bokie wyrazy wspó∏czucia 

dla RROODDZZIINNYY
z powodu Êmierci

VVIIOOLLEETTTTYY  

SSIIEERRAADDZZKKIIEEJJ--KKOOWWAALLIIKK

Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki

Przewodniczàcy Rady Gminy Marcin Fabisiak, 

Radni Gminy Wieliszew, Pracownicy Urz´du Gminy 

i jednostek podleg∏ych, przyjaciele

Najszczersze wyrazy ˝alu 

i wspó∏czucia z powodu Êmierci

VVIIOOLLEETTTTYY  

SSIIEERRAADDZZKKIIEEJJ--KKOOWWAALLIIKK
sk∏adajà RROODDZZIINNIIEE

Pracownicy OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej

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

Â.P. SSttaanniiss∏∏aawwaa  RRuusszzcczzaakkaa
¸àczymy si´ w smutku 

z Rodzinà i Przyjació∏mi Zmar∏ego

Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki

Przewodniczàcy Rady Gminy Marcin Fabisiak, 

Radni Gminy Wieliszew, Pracownicy Urz´du Gminy 

kondolencje

Gmina Wieliszew przygotowuje si´ do otwarcia przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach. Planowane jest ponowne
uruchomienie placówek od 11 maja br. dla niewielkiej liczby dzieci
– tych, których rodzice nie majà mo˝liwoÊci pogodzenia pracy
z opiekà w domu. Sytuacja taka b´dzie musiała byç potwierdzona
zaÊwiadczeniem zakładu pracy. Liczba dzieci w grupach zostanie
ograniczona do niezb´dnego minimum, zgodnie z wytycznymi
Ministerstwa Zdrowia i GIS oraz z uwzgl´dnieniem zasobów
kadrowych danej placówki. Przyprowadzane dzieci muszà byç
zdrowe, a wÊród ich najbli˝szych nikt nie przebywa na kwarantannie
lub w izolacji. Dyrektor b´dzie mógł zwróciç si´ do Wójta Gminy
Wieliszew o potwierdzenie tego faktu. W przyszłym tygodniu zostanà
podj´te działania majàce na celu opracowanie wewn´trznych

procedur bezpieczeƒstwa na terenie przedszkola (szkoły)
i zapewnienie Êrodków higienicznych potrzebnych do bie˝àcego
funkcjonowania placówki. Szacujemy, ˝e w jednej placówce
w zale˝noÊci od jej wielkoÊci z opieki b´dzie mogło skorzystaç 
od 6 do 25 dzieci. W ciàgu najbli˝szych dni roboczych dyrektorzy
b´dà kontaktowaç si´ z Paƒstwem, by zdiagnozowaç rzeczywiste,
konieczne potrzeby zapewnienia tej opieki. 
Liczymy na zrozumienie w tej trudnej sytuacji, ale obowiàzujàce
obostrzenia sanitarne powodujà, ze nie mo˝emy organizowaç opieki
dla wszystkich ch´tnych. O dalszych decyzjach b´dziemy informowaç
na bie˝àco.

Paweł Kownacki – Wójt Gminy Wieliszew
Jacek Banaszek – dyrektor CUW
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„J’Accuse…!” Oskar˝am! – tak rozpoczyna∏ si´ s∏ynny list pi-
sarza Émila Zoli do prezydenta Republiki Francuskiej, który
ujawni∏ Êwiatu tzw. „afer´ Dreyfusa”. Polityczny skandal
wstrzàsnà∏ Europà koƒca XIX wieku i sta∏ si´ przyczynà wiel-
kiego kryzysu politycznego i spo∏ecznego we Francji, pociàga-
jàcego za sobà powa˝ne zmiany w ˝yciu kraju.
W 1894 roku Alfred Dreyfus, francuski oficer artylerii, zosta∏
na podstawie spreparowanych dowodów oskar˝ony o zdrad´
na rzecz Niemiec. Koronnym dowodem w procesie by∏y r´ko-
pis pisma do ambasady niemieckiej i przysi´ga jednego Êwiad-
ka oskar˝enia.Wyrokiem sàdu wojskowego oficer skazany zo-
sta∏ na publicznà degradacj´ oraz do˝ywotni karny obóz na Wy-
spie Diabelskiej w Gujanie Francuskiej, w Ameryce
Po∏udniowej. Sprawa wydawa∏a si´ zamkni´ta. Powróci∏a, gdy
nowym szefem tajnej sekcji wywiadu zosta∏ Georges Picqu-
art, najm∏odszy pu∏kownik w francuskim wojsku.To on odkry∏,
˝e dowody by∏y spreparowane, a Dreyfus pad∏ ofiarà spisku
wspieranego przez armi´, konserwatywnà prawic´ partie na-
cjonalistyczne, rojalistów, kr´gi finansjery i kler.

Jednak nikt nie chcia∏ przyznaç si´ do b∏´du, równie˝ wte-
dy, gdy pu∏kownik Picquart zidentyfikowa∏ prawdziwego szpie-
ga – arystokratycznego majora Ferdinanda Walsina Esterha-
zy’ego, cz´stego bywalca knajp i kasyn. Zamiast tego w serii
tragicznych wypadków zacz´li znikaç Êwiadkowie, a pu∏kow-
nik Picquart najpierw zosta∏ zes∏any doTunezji, a potem, w wy-
niku fikcyjnego oskar˝enia trafi∏ do wi´zienia. Gyby nie pra-
sa i media, zapewne najwy˝szym decydentom uda∏oby si´
ukryç prawd´ w obronie w∏asnych posad i interesów, a Alfred
Dreyfus zginà∏by marnie na Diabelskiej Wyspie pe∏nej insek-
tów i tropikalnych chorób.

Émile Zola opublikowa∏ w styczniu 1898 na ∏amach gazety
„L’Aurore” s∏ynny list otwarty do prezydenta Republiki Fran-
cuskiej, zatytu∏owany „J’Accuse…!”, w którym domaga∏ si´
sprawiedliwoÊci i naprawienia krzywd. Podpisa∏y go setki in-
telektualistów francuskich, jak Marcel Proust, Anatol Fran-
ce, Vilfredo Pareto i Georges Clemenceau. W efekcie Émile
Zola zosta∏ skazany na rok wi´zienia i zmuszony pogró˝kami
do wyjazdu do Wielkiej Brytanii. Rozgorza∏ wielki spór, któ-
ry podzieli∏ spo∏eczeƒstwo francuskie. Po serii kolejnych pro-
cesów dopiero w 1899 prezydent Francji anulowa∏ wyrok na Al-
freda Dreyfusa, g∏ównie wskutek nacisku opinii publicznej.

Afera Dreyfusa wydarzy∏a si´ naprawd´, to thriller szpie-
gowski, który napisa∏a historia. Na jej temat powsta∏o mnó-
stwo ksià˝ek i opracowaƒ.Wspania∏à wersj´ powieÊciowà – za-
tytu∏owanà „Oficer i szpieg” – stworzy∏ Robert Harris, brytyj-
ski pisarz, dziennikarz i komentator polityczny. Robert Harris
specjalizuje si´ w thrillerach historycznych, jego ksià˝ki prze-
t∏umaczono na trzydzieÊci j´zyków. Jego powieÊci to np. „Fa-
therland” (sfilmowana w 1994), „Enigma” (zekranizowana
w 2001), „Archangielsk” (sfilmowana w 2005 jako miniserial),
„Pompeja”, czy Trylogia Rzymska.Wraz z Romanem Polaƒskim
napisa∏ scenariusz do filmu „Autor widmo” na podstawie swo-
jej powieÊci „The Ghost”. Ich praca zosta∏a nagrodzona Ce-
zarem za najlepszy scenariusz adaptowany oraz Europejskà
Nagrodà Filmowà. Roman Polaƒski przeniós∏ na du˝y ekran
tak˝e powieÊç „Oficer i szpieg”. Film pojawi∏ si´ w 2019 i otrzy-
ma∏ do tej pory 6 nagród (trzy Cezary oraz trzy nagrody na Mi´-
dzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji).

„Oficer i szpieg” to trzymajàca w napi´ciu ksià˝ka politycz-
no-szpiegowska oraz doskona∏a, uniwersalna powieÊç o wyna-
turzeniach w∏adzy. Poch∏ania od pierwszej do ostatniej stro-
ny i sprawia, ˝e zaczynamy ̋ yç losem jej bohaterów. A jak po-
toczy∏y si´ losy g∏ównych postaci? Historia ta ma ca∏kiem
szcz´Êliwe zakoƒczenie.Alfred Dreyfus doczeka∏ si´ pe∏nej re-
habilitacji dopiero w 1906 r. Przyj´to go wówczas ponownie
do wojska z awansem do stopnia majora, zosta∏ tak˝e kawa-
lerem orderu Legii Honorowej i otrzyma∏ dowództwo jednost-
ki artylerii.W 1908 r. podczas ceremonii przeniesienia prochów
Emila Zoli do Panteonu Dreyfus zosta∏ postrzelony w rami´
przez nacjonalistycznego dziennikarza, na szcz´Êcie nieszko-
dliwie. Uniewinnienie Alfreda Dreyfusa w 1906 roku obejmo-
wa∏o równie˝ Georgesa Picquarta, którego awansowano
na stopieƒ genera∏a brygady wraz z nominacjà na ministra woj-
ny w gabinecie Georgesa Clemenceau.

Zaintrygowanych ca∏à historià zapraszam do przeczytania
ksià˝ki lub obejrzenia filmu! nn  Piotr K.
Robert Harris, „Oficer i szpieg”, Wyd. Albatros, Poznaƒ 2014

EExxLLiibbrriiss

SSpprraawwaa  DDrreeyyffuussaa„Wirus ksià˝kowy”
czyli co czytamy

„˚yj jak
rolnik. 100
sposobów jak
˝yç w zgodzie
z naturà”,
Niklas
Kampergard
Wyd. Edipresse Ksià˝ki 2017

„Cabin Porn.
Podró˝ przez
marzenia – lasy
i chaty
na kraƒcach
Êwiata”, Zach
Klain, Steven
Leckart
Wyd. Smak Słowa 2017

„Jej wysokoÊç
g´Ê. OpowieÊci
o ptakach”, 
Jacek Karczewski
– Wyd.
Poznaƒskie 2019

„Noc sów”,
Jacek
Karczewski
– Wyd. 
Poznaƒ-
skie 2020

„Ostatni wykład”, 
Randy Pausch, Jeffrey
Zaslow 
Wyd. Hyperion 
Books 2008

„Karlsson z dachu”,
Astrid Lindgren 
Wyd. Nasza Ksi´garnia
2015 / 2020

„Mi´dzy ksià˝kami”
Gabrielle Zevin 
Wyd. W.A.B. 2014

„Wołyƒ. 
Historia pewnego filmu”,
Maciej Robert 
Wyd. Czapliƒski 2016

„E.E.”, 
Olga Tokarczuk 
Wyd. Literackie 2015 (reedycja)

„Jak uratowaç Êwiat? 
Czyli co dobrego mo˝esz
zrobiç dla planety”,
Areta Szpura 
Wyd. W.A.B. 2019 

„Sekretny j´zyk 
kwiatów”
Vanessa Diffenbough
Wyd. Âwiat Ksià˝ki 2014

„OsobowoÊç na talerzu –
kim sà zwierz´ta, które
zjadamy”
Barbara J. King 
Wyd. W.A.B. 2018

„Sztuka tworzenia
wspomnieƒ”
Meik Wiking 
– Wyd. Insignis 2019

„O ziołach i zwierz´tach”,
Simona Kossak 
Wyd. Marginesy 2017

„Farmlife”, 
oprac. zbiorowe 
Wyd. 
Gestalten 2019

WW rraammaacchh  aakkccjjii  pprroommuujjààcceejj  cczzyytteellnniiccttwwoo,,
zz ookkaazzjjii  ÂÂwwiiaattoowweeggoo  DDnniiaa  KKssiiàà˝̋kkii,,  ww ppooppuullaarrnnyymm  

sseerrwwiissiiee  ssppoo∏∏eecczznnooÊÊcciioowwyymm  nnaa pprrooffiillaacchh  wwóójjttaa  GGmmiinnyy  PPaaww∏∏aa
KKoowwnnaacckkiieeggoo,,  kkssii´́ggaarrnnii  „„TTaakk  CCzzyyttaamm””,,  ooffiiccjjaallnnyymm  pprrooffiilluu  GGmmiinnyy
WWiieelliisszzeeww  oorraazz  OOÊÊrrooddkkaa  KKuullttuurryy  ww WWiieelliisszzeewwiiee,,  wwiirruusseemm  kkssiiàà˝̋kkoowwyymm
zzaarraa˝̋aallii  mmiieesszzkkaaƒƒccyy  ii pprrzzyyjjaacciieellee  GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww..  OOttoo  ccoo  ppoolleeccii∏∏yy  oossoobbyy
zzwwiiààzzaannee  zz nnaasszzàà  GGmmiinnàà  zzaawwooddoowwoo::

MMAARRCCIINN  RROOSSŁŁOO¡¡  II  KKAATTAARRZZYYNNAA  DDYYDDOO--RROOSSŁŁOO¡¡::

RREEFFEERRAATT  OOCCHHRROONNYY  ÂÂRROODDOOWWIISSKKAA  UURRZZ¢¢DDUU  GGMMIINNYY  WWIIEELLIISSZZEEWW

DDAARRIIUUSSZZ  SSKKRRZZYYDDLLEEWWSSKKII,,
DDyyrreekkttoorr  OOÊÊrrooddkkaa  KKuullttuurryy
ww WWiieelliisszzeewwiiee

„Anna Seniuk.
Nietypowa
baba jestem.
Anna Seniuk
w rozmowie
z córkà
Magdalenà
Małeckà-Wippich”, 
Wyd. Znak 2016

MMAAGGDDAALLEENNAA  PPEENNKKAALLSSKKAA,,
DDyyrreekkttoorr  SSPP  nnrr 11
ww WWiieelliisszzeewwiiee  iimm..  TT..  KKooÊÊcciiuusszzkkii

„Mały Ksià˝´”, 
Antoine de
Saint-Exupéry,
Wyd. Literackie
2017 (reedycja)

JJAACCEEKK  BBAANNAASSZZEEKK,,  
DDyyrreekkttoorr  CCeennttrruumm  UUssłłuugg
WWssppóóllnnyycchh  ww  WWiieelliisszzeewwiiee

„Prawiek i inne
czasy”, 
Olga Tokarczuk, 
Wyd.
Literackie 2015
(reedycja)

DDOORROOTTAA  TTRRZZAASSKKOOMMAA,,
RRaaddnnaa  GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww

„Harda.
Tom 1”, 
El˝bieta
Chereziƒska 
Wyd. Zysk 
i S-ka 2016

SSOONNIIAA  KKIISSZZAA,,  MM..CC..  KKwwaaddrraatt  //ttaakkcczzyyttaamm..ppll::
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PPooddrróó˝̋  nnaa mmaazzoowwiieecckkàà  wwiieeÊÊ,,  wwyypprraawwaa
nnaa ZZaannzziibbaarr,,  ssppoottkkaanniiaa  zz ppssyycchhoollooggiieemm,,
ttrreenniinnggii  cczzyy  aakkccjjaa  cczzyyttaanniiaa  –– ttoo  ttyyllkkoo
nniieekkttóórree  aattrraakkccjjee,,  kkttóórree  UUrrzzààdd  GGmmiinnyy
WWiieelliisszzeeww  uuddoosstt´́ppnnii∏∏  nnaa sswwooiimm  pprrooffiilluu
ww mmeeddiiaacchh  ssppoo∏∏eecczznnooÊÊcciioowwyycchh,,  bbyy
mmiieesszzkkaaƒƒccyy  mmooggllii  aakkttyywwnniiee  pprrzzeettrrwwaaçç
cczzaass  iizzoollaaccjjii..  

Koronawirus wy∏àczy∏ nas z ˝ycia, jakie prowadziliÊmy do tej
pory. WstawaliÊmy, jechaliÊmy do pracy, potem wybierali-
Êmy si´ do kina, teatru, na si∏owni´, spotkanie towarzyskie
w kawiarni, restauracji czy po prostu do znajomych. Cz´Êç
z nas pracuje w domu, przemeblowujàc swój harmonogram
dnia, w który wpleÊç równie˝ trzeba pomoc w nauce zdal-
nej naszych dzieci.

Aby w jakiÊ sposób uatrakcyjniç czas mieszkaƒcom, Urzàd
Gminy Wieliszew przygotowa∏ kilka atrakcji dost´pnych
w sieci, dzi´ki którym pozostanie w domach nie b´dzie a˝
tak dokuczliwe i monotonne.

SSppoottkkaanniiaa  zz  ppssyycchhoollooggiieemm
Dzi´ki wirtualnym spotkaniom z psychologiem mo˝na si´ do-
wiedzieç, w jaki sposób radziç sobie w czterech Êcianach z ro-
dzinà, jak przetrwaç izolacj´, jak w tej nienormalnoÊci nor-
malnie funkcjonowaç. Maja Pisarek –  psycholog, terapeu-
ta z Okey psycholodzy i terapeuci daje równie˝ wskazówki
rodzicom, którzy majà problem z motywacjà u swoich dzie-
ci uczàcych si´ zdalnie. Pod filmami mo˝na zadawaç pyta-
nia, by w kolejnych spotkaniach on-line znaleêç odpowiedzi.

TTrreennuujj  zz......
JeÊli komuÊ brakuje treningów i motywacji do nich, mo˝e
równie˝ na profilu Gminy Wieliszew w poniedzia∏ki, Êrody
i piàtki o 17.00 zainspirowaç si´ çwiczeniami, które specjal-
nie na ten trudny czas przygotowa∏a Patrycja Bereznowska

– mistrzyni Êwiata w biegach 24-godzinnych i zwyci´˝czyni
najtrudniejszego biegu Badwater, Ania Szlendak z Refera-
tu Informacji i Promocji Gminy Wieliszew – biegaczka i mi-
∏oÊniczka górskich biegów ultra, trenerka i za∏o˝ycielka ko-
biecej grupy biegowej Wybiegaj Siebie oraz S∏awek Jagny-
ziak z Referatu Sportu Urz´du Gminy – instruktor, trener
Bestii OCR Legionowo.Trenerzy proponujà çwiczenia, któ-
ry ka˝dy mo˝e wykonaç w domu czy te˝ na swoim podwór-
ku, wykorzystujàc do tego sprz´t, który mamy pod r´kà – bu-
telki z wodà, Êciereczki, plecaki z ksià˝kami.

OOffeerrttaa  kkuullttuurraallnnaa
JeÊli nie mamy a˝ takiej motywacji do çwiczeƒ, to zawsze
mo˝emy skorzystaç z oferty kulturalnej, jakà przygotowa∏
OÊrodek Kultury w Wieliszewie, a wydarzenia on-line
na pewno uprzyjemnià wspólny czas domowników. OÊrodek
wspólnie z gminà i siecià ksi´garƒ „Tak czytam” ze Skrze-
szewa z okazji Âwiatowego Dnia Ksià˝ki, który przypada 23
kwietnia przygotowa∏ akcj´ „Wirus ksià˝kowy”. Przez ty-
dzieƒ znane osoby z gminy czyta∏y swoje ulubione ksià˝ki
on-line i zach´ca∏y do takiej formy sp´dzania czasu. Wyda-
rzenie spotka∏o si´ z du˝ym zainteresowaniem, a w role czy-
tajàcych wcielili si´ mi´dzy innymi: wójt Pawe∏ Kownacki,
dyrektor OÊrodka Kultury Dariusz Skrzydlewski, dyrektor
Szko∏y Podstawowej nr 1 w Wieliszewie Magdalena Penkal-
ska, dyrektor Centrum Us∏ug Wspólnych Jacek Banaszek,
czy aktor Arkadiusz Go∏´biewski. Uczestnicy wydarzenia
mogli w∏àczyç si´ do zabawy, pokazujàc jak i gdzie czyta-
jà, za co otrzymali nagrody ufundowane przez wspó∏w∏aÊci-
cielk´ „Tak czytam” Soni´ Kisz´.

Poza czytaniem mo˝na równie˝ wziàç udzia∏ w zabawach
plastycznych czy tez festiwalu piosenki, który przygotowa∏
dyrektor OÊrodka Kultury w Wieliszewie Dariusz Skrzydlew-
ski wraz ze swoim zespo∏em (wi´cej na naszych stronach kul-
turalnych).

W czasie kiedy nie mo˝emy daleko podró˝owaç, pracow-
nicy urz´du przygotowali równie˝ relacj´ z mazowieckiej
wsi, w której Katarzyna Dydo-Ros∏oƒ i Marcin Ros∏oƒ opo-
wiadali o wiejskiej sielance, o ˝yciu z dala od miasta i kon-

takcie z naturà.W dalszy zakàtek Êwiata zabra∏a nas dzien-
nikarka Katarzyna Werner, która rok temu postanowi∏a rzu-
ciç wszystko i wraz z m´˝em i dzieçmi zmieni∏a miejsce za-
mieszkania na Zanzibar. I w∏aÊnie do tego raju zabra∏a miesz-
kaƒców, pokazujàc cudowne krajobrazy i opowiadajàc, jak
si´ tam ˝yje, równie˝ w dobie koronawirusa.

nn  ASz

BBiieegg  pprrzzeezz  iinntteerrnneett
Gmina Wieliszew, która znana jest z promowania aktywne-
go trybu ˝ycia i sportu, nie majàc mo˝liwoÊci przygotowa∏a
teraz ˝adnych zawodów sportowych, zorganizowa∏a Wirtual-
ny Wiosenny Crossing. Aby wziàç w nim udzia∏, trzeba mi´-
dzy 23 kwietnia a 3 maja przebiec lub przejechaç na rowe-
rze 13 leÊnych kilometrów, wrzuciç swojà aktywnoÊç na wy-
darzenie na Facebooku, wp∏aciç 10 z∏otych w hali sportowej
w Wieliszewie i odebraç stamtàd swój medal. Jak podkre-
Êla Referat Sportu Urz´du Gminy Wieliszew, to mo˝e byç na-
miastka atmosfery zawodów, rywalizacji i wspólnego aktyw-
nie sp´dzanego czasu. Medale sà do odbioru od poniedzia∏-

ku do piàtku mi´dzy 8.00 a 16.00 w Referacie Sportu w ha-
li w Wieliszewie przy ulicy Modliƒskiej. Dla osób spoza Po-
wiatu Legionowskiego istnieje mo˝liwoÊç przes∏ania meda-
lu pocztà, po wczeÊniejszym op∏aceniu i wys∏aniu potwier-
dzenia na sport@wieliszew.pl.

W zwiàzku z ponownym czasowym zakazem wst´pu do la-
su osoby, które do 29 kwietnia nie zdà˝y∏y pobiec, a chcia-
∏y wziàç udzia∏ w wydarzeniu, dostanà szans´, by to zrobiç,
jak tylko ponownie b´dzie mo˝liwoÊç przebywania na leÊnych
Êcie˝kach. Tymczasowy zakaz wst´pu do lasu obowiàzuje
do 6 maja. nn ASz

W zdrowym ciele zdrowy duch, a sprawny organizm to zdrowy organizm. Gdy tylko otworzono lasy,
biegacze z zachowaniem Êrodków bezpieczeƒstwa powrócili na Êcie˝ki.

W ciàgu ostatnich tygodni na terenach leÊnych, ∏àkach, polach, bagnach, w miejscach chronionych,
gdzie jest zakaz wst´pu dla aut nieuprzywilejowanych, mimo wszystko pojawiajà si´ pojazdy
terenowe i quady. Wielu mieszkaƒców Topoliny, Janówka Pierwszego, Komornicy, Podd´bia, Góry
i okolicznych miejscowoÊci zwraca uwag´ na ten problem i konsekwencje, które za sobà niosà
wycieczki samochodowe.

Niech si´ dzieje w sieci

OOffffrrooaadd  nnaa  zzaakkaazziiee
Rozje˝d˝one tereny sà ostojà zwierzyny cierpiàcej z powo-
du kierowców, którzy ∏amiàc zakazy, urzàdzajà sobie wyciecz-
ki krajoznawcze. Niszczà pola, ∏àki, za nic majàc równie˝ oko-
licznych mieszkaƒców, którzy cz´sto skar˝à si´ na zniszczo-
ne pola uprawne. W obecnym zagro˝eniu po˝arowym
wystarczy jedna iskra z roz˝arzonego t∏umika samochodo-
wego i o nieszcz´Êcie nie trudno.

Kierowcy t∏umaczà si´, ˝e pomagajà zwierzynie, sprzàta-
jà las, dlaczego jednak wje˝d˝ajà w miejsca, w których sà

ewidentne zakazy i postawione szlabany?
28 kwietnia z inicjatywy wójta odby∏o si´ robocze spotka-

nie online, w którym wzi´li udzia∏ so∏tysi, stra˝acy, radni
i przedstawiciele urz´du. Zastanawiano si´, w jaki sposób
walczyç z ewidentnym ∏amaniem zakazów. Szlabany, billbo-
ardy, akcja uÊwiadamiajàca, cz´stsze patrole policji, ochro-
ny czy stra˝y to tylko niektóre pomys∏y, nad którymi na pew-
no zainteresowani mieszkaƒcy gminy b´dà dyskutowaç, a my
b´dziemy o tym pisaç. nn ASz

Patrycja Bereznowska
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Za nami obchodzony 19 kwietnia Dzieƒ Pami´-
ci Ofiar Holocaustu i Powstania w Getcie War-
szawskim. 6 marca obchodziliÊmy z kolei Europejski Dzieƒ Pa-
mi´ci o Sprawiedliwych. Obie daty wià˝à si´ równie˝ z pami´-
cià o tych, którzy sprzeciwiali si´ re˝imom totalitarnym
i masowym zbrodniom w XX i XXI w. – w tym uhonorowanych
tytu∏em „Sprawiedliwi wÊród Narodów Âwiata”. WÊród 6992
osób narodowoÊci polskiej, którym przyznano to odznaczenie
(najliczniej reprezentowana nacja), znalaz∏o si´ ma∏˝eƒstwo
Jerzego i Maryny Zagórskich – poetów i t∏umaczy literatury,
intelektualistów, w 1944 r. mieszkaƒców jednej z willi letni-
ska Wieliszew Kwietniówka nale˝àcego g∏ównie do ludnoÊci
˝ydowskiej z Warszawy. Do wybuchu Powstania Warszawskie-
go, w swoim warszawskim mieszkaniu Zagórscy ukrywali w su-
mie 18 ˚ydów, wielu innym doraênie pomagali.

Ich losy mog∏yby pos∏u˝yç za epicki scenariusz niejednej
ksià˝ki czy filmu. ObecnoÊç Zagórskich w Wieliszewie wyni-
ka∏a ze sprzeciwu poety wobec Powstania Warszawskiego, nie
przeszkodzi∏a mu jednak w pomocy Powstaƒcom. Jak wspo-
mina syn W∏odzimierz, na poddaszu willi, w której w sierp-
niu 1944 r. mieszkali Zagórscy wraz dzieçmi, dzia∏a∏a powstaƒ-
cza radiostacja. Przypomnijmy, ˝e w willi u Zagórskich na wie-
liszewskiej Kwietniówce ostatnie chwile swojego krótkiego
˝ycia sp´dzi∏ zaprzyjaêniony z ma∏˝eƒstwem Krzysztof Kamil
Baczyƒski wraz z ˝onà. Sam Zagórski, zwiàzany z wileƒskim
ruchem poetyckim ̊ agarystów, jest autorem wiersza „Wieczór
w Wieliszewie” oraz zbioru poezji pod tym samym tytu∏em wy-
danego w 1947 r. Jeden z utworów poety wykorzysta∏ Grzegorz
Turnau na albumie „To tu, to tam” wydanym w 1995 r. nn

ååwwiicczz  rraazzeemm  zz  nnaammii!!

ROZCIÑGANIE MI¢ÂNI POÂLADKÓW LE˚ÑC PRZODEM
1. Na podło˝u połó˝ si´ na brzuchu, z tułowiem podpartym na łokciach

i wyprostowanymi nogami. 
2. UnieÊ biodra i przyciàgnij jedno kolano do łokcia po tej samej stronie

ciała, cały czas opierajàc nog´ na podło˝u. 
Przytrzymaj około 20 sekund i wróç do pozycji wyjÊciowej. 
Wykonaj çwiczenie na drugà nog´.

ROZCIÑGANIE MI¢ÂNI KLATKI PIERSIOWEJ I BRZUCHA
Połó˝ si´ przodem na brzuchu, wyprostuj nogi, r´ce zegnij w stawach
łokciowych na szerokoÊci i wysokoÊci barków. 
Nast´pnie wyprostuj r´ce, jednoczeÊnie odchylajàc głow´ i kr´gosłup
w tył. Przytrzymaj około 20 sekund i wróç do pozycji wyjÊciowej. 

ROZCIÑGANIE MI¢ÂNIA CZWOROG¸OWEGO UDA
Stanie na jednej nodze – mo˝esz si´ podeprzeç. Drugà nog´ zegnij
w kolanie. Chwyç r´kà za stop´ w kostce i przyciàgnij ugi´tà nog´
maksymalnie do góry. Biodra wypchnij do przodu. åwiczenie
wykonujemy na prawà i lewà nog´. Przytrzymaj około 20 sekund
i wróç do pozycji wyjÊciowej.

JJeerrzzyy  ii  MMaarryynnaa  ZZaaggóórrssccyy  ––
1199 kkwwiieettnniiaa  ppaammii´́ttaajjmmyy
rróówwnniiee˝̋  oo  nniicchh!!

Ksià˝ki na Dzieƒ Ziemi

Nieodłàcznà cz´Êcià treningu jest rozciàganie. Zwi´ksza ono
elastycznoÊç mi´Êni, a tak˝e ruchomoÊç stawów, co wpływa
na naszà koordynacj´. Poprawia krà˝enie oraz dotlenia tkanki.
Dzi´ki rozciàganiu stajemy si´ bardziej odporni na urazy.
Poprzez çwiczenia rozciàgajàce redukujemy napi´cia mi´Êniowe,
a co za tym idzie wspomagamy utrzymanie prawidłowej

postawy ciała. Dlatego warto poÊwi´ciç par´ minut po treningu
na wykonanie kilku çwiczeƒ rozciàgajàcych. 
PPaammii´́ttaajj!!  NNiiggddyy  nniiee  wwyykkoonnuujj ççwwiicczzeeƒƒ  rroozzcciiààggaajjààccyycchh
nnaa nniieerroozzggrrzzaannyycchh mmii´́ÊÊnniiaacchh..  JJeeÊÊllii  cchhcceesszz  wwyykkoonnaaçç
rroozzcciiààggaanniiee  jjaakkoo  oossoobbnnàà  jjeeddnnoossttkk´́  ttrreenniinnggoowwàà,,  wwyykkoonnaajj
rroozzggrrzzeewwkk´́..

OObbcchhooddzzoonnyy  2233  kkwwiieettnniiaa  ÂÂwwiiaattoowwyy
DDzziieeƒƒ  KKssiiàà˝̋kkii  ppoopprrzzeeddzzii∏∏aa  iinnnnaa  wwaa˝̋nnaa
ddaattaa  ––  pprrzzyyppaaddaajjààccyy  nnaa  2222 kkwwiieettnniiaa
ÂÂwwiiaattoowwyy  DDzziieeƒƒ  ZZiieemmii..

Tym razem dzia∏ania w ramach corocznej akcji by∏y moc-
no ograniczone z racji trwajàcej epidemii. Dodatkowo to-
warzyszy∏a im utrzymujàca si´ na terenie kraju susza, p∏o-
n´∏y ∏àki i lasy – równie˝ te w naszej najbli˝szej okolicy.
W dniach 19–26 kwietnia p∏onà∏ najwi´kszy park narodo-
wy w Polsce – Biebrzaƒski Park Narodowy. Najwi´kszy po-
˝ar w jego historii strawi∏ ok. 5,3 tys. hektarów cennych
przyrodniczo obszarów, m.in. w okolicy Czerwonego Bagna
i mia∏ miejsce w kluczowym dla natury czasie – wiosny,

gdy przyroda budzi si´ do ˝y-
cia. Straty dla ekosystemu sà
niepowetowane, a ich przyczy-
nà by∏o wypalanie traw – trwa
Êledztwo, a w∏adze parku wy-
znaczy∏y nagrod´ za wskazanie sprawców.Apelujemy o roz-
wag´ do wszystkich wybierajàcych si´ do naszych lasów,
na ∏àki, na ∏ono natury! Jeden niedopa∏ek, iskra, goràce
spaliny z rur wydechowych samochodów, quadów czy mo-
tocykli mogà doprowadziç do tragedii, która dotknie bez-
poÊrednio nie tylko Êrodowisko, ale tak˝e nasze domostwa!
Jednà z form podnoszenia naszej ÊwiadomoÊci i wra˝liwo-
Êci ekologicznej odpowiednià zw∏aszcza w obecnym cza-
sie jest czytanie. Zach´camy do si´gni´cia po wybrane
ksià˝ki:

„Elegantki, trucicielki
i inne ziółka.

Zwariowany atlas
roÊlin”, 

Adrienne Barman 
Wyd. Dwie Siostry 2020

(4+)

„Plastik Fantastik?”, 
Kim Eun-ju, Lee Ji-won 
– Wyd. Babaryba 2019 

(5+)

„Awaria elektrowni”,
Tina Oziewicz, 

Rita Kaczmarska, 
Wyd. Dwie Siostry 2019

(5+)

„Rzeki. Podró˝
po meandrach historii,

przyrody i Kultury”,
Peter Goes 

Wyd. Dwie Siostry 2020 
(7+)

„Któr´dy
do Yellowstone? 

Dzika podró˝ po parkach
narodowych”,

Aleksandra Mizieliƒska,
Daniel Mizieliƒski 

Wyd. Dwie Siostry 2020
(7+)

„Rozmowy
o przyszłoÊci. W którà
stron´ zmierza Êwiat”,

Grzegorz Jankowicz,
Katarzyna Janowska,

Michał Sowiƒski 
Wyd. Mando 2020

„Miodzio! Jak zało˝yç
ul, hodowaç pszczoły
i produkowaç własny

miód”,
James E. Tew 

Wyd. Kobiece 2020

„Sekrety ogrodu.
Dramaty z rabaty

i ró˝ane perypetie”,
Anne-France
Dautheville, 

Wyd. Literackie 2020

„Terra insecta. 
Planeta owadów”, 

Anne Sverdrup-
Thygeson 

Wyd. Znal litera
nova 2019

„Jak zerwaç
z plastikiem”, 
Will McCallum 

Wyd. Insignis 2018

DLA DZIECI

DLA DOROS¸YCH

Maryna Zagórska i Jerzy Zagórski (w Êrodku) w towarzystwie
Jana i Lidii Kottów, Pary˝, czasy powojenne – ze zbiorów
Michała Kotta (zdj´cie pochodzi z strony www.tabletmag.com)
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Raport Biblioteki Narodowej
ZZ ookkaazzjjii  ÂÂwwiiaattoowweeggoo  DDnniiaa  KKssiiàà˝̋kkii
BBiibblliiootteekkaa  NNaarrooddoowwaa  ooppuubblliikkoowwaa∏∏aa
nnaajjnnoowwsszzee  wwyynniikkii  bbaaddaaƒƒ  cczzyytteellnniiccttwwaa..
JJaakk  wwyynniikkaa  zz jjeejj  rraappoorrttuu,,  ww mmiinniioonnyymm
rrookkuu 3399%%  PPoollaakkóóww  ssii´́ggnn´́∏∏oo  ppoo ccoo
nnaajjmmnniieejj  jjeeddnnàà  kkssiiàà˝̋kk´́..  TToo  oo 22%%  wwii´́cceejj
nnii˝̋  ww rrookkuu 22001188..

Wskaêniki czytelnictwa od kilku lat utrzymujà si´ na po-
dobnym poziomie – mimo zatrzymania trendu spadkowego
wcià˝ pozostajà ni˝sze ni˝ choçby w latach 2000-2006, gdy
oscylowa∏y w okolicy 50%.WÊród ksià˝ek czytanych w 2019
roku wcià˝ dominujà wersje papierowe – wymieni∏o je 98%
czytelników, e-booki wskaza∏o 6%, s∏uchanie audiobooków
zadeklarowa∏o 3% badanych. 6% czytelników ∏àczy czyta-

nie ze s∏uchaniem – tylu respondentów wymieni∏o zarów-
no ksià˝ki w formie tekstowej (papierowe i e-booki), jak i au-
diobooki. Jak podkreÊla autor analizy – Biblioteka Narodo-
wa – potwierdza to obserwacje z wczeÊniejszych badaƒ: e-
-booki i audiobooki nie konkurujà z tradycyjnymi ksià˝kami
papierowymi, lecz stanowià ich uzupe∏nienie. Sama popu-
larnoÊç ksià˝ki wzrasta – z roku na rok coraz ch´tniej ku-
pujemy ksià˝ki, coraz cz´Êciej otrzymujemy je w prezencie.
Wcià˝ jednak popularnoÊç ta nie skutkuje wzrostem czy-
telnictwa – wi´cej czytajà g∏ównie ci, którzy robili to do-
tychczas regularnie. Cz´stsze kupowanie ksià˝ek nie
umniejsza roli bibliotek, z których niezmiennie korzysta co
czwarty czytelnik.

W 2019 roku czytelnicy si´gali cz´sto po literatur´ kry-
minalnà, sensacyjnà, thriller psychologiczny. A wÊród kla-
syki literatury pi´knej najcz´Êciej wymienianymi autora-

mi byli Sienkiewicz
i Mickiewicz
– od poczàtku
badaƒ wskazy-
wani w pierwszej
dziesiàtce. Poczyt-
na sta∏a si´ nowa
noblistka – Olga
Tokarczuk.

Polecamy nowoÊci wydawnicze dost´pne w ksi´garniach
(obecnie skupionych g∏ównie na sprzeda˝y internetowej) za-
równo w formie drukowanej, jak i e-booków, a w cz´Êci rów-
nie˝ audiobooków. Mamy nadziej´, ˝e ju˝ wkrótce znajdà
je Paƒstwo na pó∏kach naszych publicznych bibliotek, któ-
re znowu b´dà mog∏y przyjmowaç czytelników. Mi∏ej lek-
tury! nn OKW

„Nocne opowieÊci”, 
Kitty Crowther 

Wyd. Dwie Siostry 2020 
(3+)

„Dołek”, 
Emma Adbage 

Wyd. Zakamarki 2020 
(+3)

„Ture Sventon i Izabella”, 
Ake Holmberg, Sven Hemmel,

Seria: Mistrzowie Âwiatowej Ilustracji 
Wyd. Dwie Siostry 2020 

(7+)

„Flaga na maszt. Przewodnik
po flagach z całego Êwiata”,

Robert G. Fresson 
Wyd. Dwie Siostry 2020 

(8+)

„Dom na kurzych łapach”,
Sophie Anderson 
Wyd. Young 2020 

(9+)

„Szczypta magii”, 
Michelle Harrison 

– Wyd. Literackie 2020 
(9+)

„Renomowany katalog Walker
& Dawn”, 

Davide Morosinotto
Wyd. Dwie Siostry 2019 

(12+)

„Mama zawsze wraca”, 
Agata Tuszyƒska, 

ilustracje: Iwona Chmielewska 
Wyd. Dwie Siostry 2020 

(15+) 

„Gdyby ocean nosił 
twoje imi´”, 
Mafi Tahereh 

Wyd. We Need Ya 2019 
(lit. młodzie˝owa)

„Szukajàc Alaski”, 
John Green 

Wyd. Bukowy Las 2019
(reedycja, lit. młodzie˝owa)

„Czarny Staw”, 
Robert Zi´biƒski 

Wyd. Burda Media Polska 2020 
(lit. młodzie˝owa)

„Zabiç drozda”, 
Harper Lee / adaptacja na komiks

i ilustracje Fred Fordham 
Wyd. Jaguar 2020 (starsze
dzieci, młodzie˝, doroÊli)

„Prawa epidemii. 
Skàd si´ epidemie biorà

i czemu wygasajà”, 
Adam Kucharski 

Wyd. Grupa Wydawnicza
Relacja 2020 (reporta˝)

„Ojczyzna dobrej jakoÊci.
Reporta˝e z Białorusi”,

oprac. zbior. pod redakcjà
Małgorzaty Nocuƒ 
Wyd. Czarne 2019 

(reporta˝)

„Chiny 5.0. 
Jak powstaje cyfrowa

dyktatura”, 
Kai Strittmatter 

Wyd. W.A.B. 2020 
(reporta˝)

„Nic osobistego. 
Sprawa Janusza Walusia”, 

Cezary Łazarewicz 
Wyd. Sonia Draga Post
factum 2019 (reporta˝)

„27 Êmierci Toby'ego Obeda”,
Joanna Gierak-Onoszko 

Wyd. Dowody na Istnienie 2020
(reporta˝)

„Poniemieckie”, 
Karolina Kuszyk 

Wyd. Czarne 2019 (reporta˝)

„Ja nie mam duszy. Sprawa
Barbary Ubryk, uwi´zionej

zakonnicy, której historià ˝yła
cała Polska”, 

Natalia Budzyƒska
Wyd. Znak 2020 (reporta˝)

„Strup. 
Hiszpania rozdrapuje rany”, 

Katarzyna Kobylarczyk 
Wyd. Czarne 2019 

(reporta˝)

„Drzazga. Kłamstwa silniejsze
ni˝ Êmierç”, 

Mirosław Tryczyk 
Wyd. Znak 2020 

(reporta˝)

„Kocie chrzciny. Lato i zima
w Finlandii”, 

Małgorzata Sidz 
Wyd. Czarne 2019 

(reporta˝)

„Nie zdà˝´”, 
Olga Gitkiewicz 

Wyd. Dowody na Istnienie 2020
(reporta˝)

„Pusty las”, 
Monika Sznajderman 

Wyd. Czarne 2019 
(reporta˝)

DZIECI, M¸ODZIE˚ (i nie tylko)

DOROÂLI (reporta˝e, by lepiej rozumieç otaczajàcy nas Êwiat i nas samych)
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Kultura
w czasach
epidemii
DDeeccyyzzjjaa  oo zzaawwiieesszzeenniiuu  ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊccii  pprrzzeezz
iinnssttyyttuuccjjee  kkuullttuurryy  nniiee  oozznnaacczzaa  iicchh
zzaammkknnii´́cciiaa..  ZZaa ddrrzzwwiiaammii  tteeaattrróóww,,
ffiillhhaarrmmoonniiii,,  mmuuzzeeóóww  wwcciiàà˝̋  pprraaccuujjàà
oossoobbyy  zzwwiiààzzaannee  zz aaddmmiinniissttrraaccjjàà,,  aa ttaakk˝̋ee
–– ww ookkrroojjoonnyymm  sskk∏∏aaddzziiee  ii zzaakkrreessiiee
–– ttwwóórrccyy,,  ssppeeccjjaalliiÊÊccii,,  iinnssttrruukkttoorrzzyy..
NNiiee iinnaacczzeejj  jjeesstt  ww OOÊÊrrooddkkuu  KKuullttuurryy
ww WWiieelliisszzeewwiiee,,  kkttóórryy  zzddeeccyyddoowwaa∏∏
oo pprrzzeenniieessiieenniiuu  cczz´́ÊÊccii  ddoottyycchhcczzaassoowweejj
ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊccii  ddoo IInntteerrnneettuu..  

W drugiej po∏owie kwietnia w formule on-line ruszy∏y za-
j´cia indywidualne, odb´dà si´ tak˝e konkursy, a w miej-
sce zaj´ç grupowych zaproponowano filmy instrukta˝owe
i inne aktywnoÊci, z których mo˝emy skorzystaç bez wycho-
dzenia z domu. Od 5 maja obs∏ug´ czytelników wznawiajà
nasze biblioteki publiczne!

KKuullttuurraa  oonn--lliinnee
Trwajàca w Polsce epidemia to trudny czas równie˝ dla in-
stytucji kultury i bran˝y kulturalno-rozrywkowej, w której
równie wa˝ny jest zarówno autor, twórca, instruktor, jak i od-
biorca – czytelnik, widz, uczestnik zaj´ç. W sytuacji, w któ-
rej sp´dzamy czas wolny g∏ównie w naszych domostwach,
podwójnie istotnà staje si´ obecnoÊç oferty kulturalnej w In-
ternecie. Od lat, podà˝ajàc z duchem czasu i rozwojem tech-
nologicznym, rozbudowywa∏y jà muzea i inne instytucje kul-
tury oraz platformy kulturalne. Obecnie w sieci obejrzymy
równie˝ spektakle teatralne, operowe, wys∏uchamy koncer-
tów, odwiedzimy s∏ynne muzea i galerie, instytucje nauko-
we. Czy podobna formu∏a mo˝liwa jest równie˝ w przypad-
ku dzia∏alnoÊci domów kultury? Stosunkowo naj∏atwiej
sprawdza si´ przy zaj´ciach indywidualnych (gitara, perku-
sja, fortepian, wokal), które w p∏atnej formule on-line ru-
szy∏y w drugiej po∏owie kwietnia. Wyzwaniem stajà si´ za-
j´cia grupowe. W ich miejsce zaproponowaliÊmy filmy in-
strukta˝owe/krótkie wideo-zach´ty, zrealizowane przez
instruktorów kilku sekcji: ceramiki artystycznej, taƒca no-
woczesnego, taƒca ludowego w ramach ZTL „Promyki”. B´-
dziemy je udost´pniaç bezp∏atnie w miesiàcach kwiecieƒ,
maj, czerwiec. Materia∏y sà ogólnodost´pne, publikowane
na kanale youtube i stronie www.ok.wieliszew.pl oraz na por-
talu spo∏ecznoÊciowym facebook.com/okwieliszew. Do sie-
ci trafià równie˝ konkursy, które zmuszeni byliÊmy odwo-
∏aç, a które chcemy przeprowadziç w formie quizów inter-
netowych lub rywalizacji on-line. Prosimy o Êledzenie strony
www OÊrodka i jego profilu na portalu FB!

KKssiiàà˝̋kkaa  nnaa tteelleeffoonn
Promujemy czytelnictwo, zach´cajàc do korzystania z bo-
gatej oferty e-booków, w du˝ej mierze obecnie bezp∏atnych.
Na stronach wydawnictw, autorów, bibliotek wojewódzkich
etc. odbywajà si´ liczne spotkania autorskie. Polecamy je
Paƒstwa uwadze tak˝e na Facebooku OKW. W czasie nie-
dost´pnoÊci bibliotek dla ich u˝ytkowników (UWAGA! 5 ma-
ja placówki wznowià obs∏ug´ czytelników!) wspólnie z pa-
niami bibliotekarkami zaproponowaliÊmy formu∏´ „Ksià˝-
ki na telefon”. Polega ona na dostarczaniu ksià˝ek przez
pracownika OÊrodka pod drzwi domostw czytelników.
Wszystkie ksià˝ki sà dezynfekowane, a dostawa odbywa si´
wed∏ug obowiàzujàcych zasad bezpieczeƒstwa. Ksià˝ki sta-
jà si´ w∏asnoÊcià odbiorcy i nie podlegajà zwrotowi – tytu-
∏y to wycofane z bibliotek egzemplarze oraz dary od miesz-
kaƒców z czasów sprzed epidemii.Akcja cieszy si´ du˝à po-
pularnoÊcià – tà drogà ju˝ ok. 300 ksià˝ek trafi∏o do ponad 30
gospodarstw domowych w Gminie Wieliszew.

ÂÂrrooddkkii  nnaa pprrzzeebbuuddooww´́  ii wwyyppoossaa˝̋eenniiee    
GGCCKK  ww ŁŁaajjsskkaacchh

Czas zamkni´cia placówek dla u˝ytkowników umo˝liwia jed-
noczeÊnie uporzàdkowanie spraw administracyjnych, a tak-
˝e przeprowadzenie odk∏adanych prac porzàdkowych i bu-
dowlanych. Przygotowujemy sie do inwestycji przebudowy
cz´Êci parteru Gminnego Centrum Kultury w ¸ajskach,
na którà uda∏o si´ pozyskaç 120 tys. z∏ z programu „Infra-
struktura Domów Kultury” Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Prace b´dà realizowane od czerwca i obejmà
adaptacj´ obecnie niewykorzystywanej kawiarenki na ce-
le biurowe Miejsce dotychczasowego biura zajmie pracow-
nia muzyczna. Skorzystajà z niej sekcje pianina/fortepianu,
perkusji, gitary, zaj´cia wokalne, chór, zespó∏ muzyczny.
W dalszej perspektywie planowane jest niewielkie studio
nagraƒ. Dotacja Ministerstwa obejmuje równie˝ zakup
sprz´tu, zarówno biurowego, jak i elementów nag∏oÊnienia,
instrumentów muzycznych i akcesoriów.

SSzzyyjjeemmyy  mmaasseecczzkkii
OKW w∏àczy∏ si´ w realizowanà na terenie Gminy Wieliszew
akcj´ szycia i dystrybucji maseczek dla mieszkaƒców Gmi-
ny Wieliszew oraz potrzebujàcych instytucji.W porozumie-
niu z So∏ectwem Skrzeszew powsta∏o ju˝ ponad 1000 sztuk
maseczek, które trafi∏y m.in. do Domu Opieki Emeryta „Z∏o-
ta Jesieƒ” w ¸ajskach oraz do mieszkaƒców Gminy. Dzi´-
kujemy pani Halinie Barabasz, która podj´∏a si´ zadania szy-
cia maseczek! 

nn OKW

PPRRZZEEDD  NNAAMMII  WW  SSIIEECCII
ka˝dy piàtek

KULTURALNE PIÑTKI
na facebook.com/okwieliszew:
Szczegóły, regulaminy i karty zgłoszenia na ok.wieliszew.pl

08 maja 2020 r.

„PIOSENKA JEST DOBRA
NA WSZYSTKO” 
– FESTIWAL PIOSENKI on-line
Zgłoszenia do 6 maja!

15 maja 2020 r.

VI GMINNY KONKURS WIEDZY
O KSIÑ˚CE – quiz on-line

22 maja 2020 r.

VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS
PIANISTYCZNY „ZACZAROWANY
FORTEPIAN” – on-line

29 maja 2020 r.

„GMINA WIELISZEW BEZ TAJEMNIC”
– quiz on-line

01 czerwca 2020 r.

POWIATOWY DZIE¡ DZIECKA on-line
https://www.facebook.com/powiatowa.instytucja.kultury
(wydarzenia organizowane wspólnie z Powiatowà Instytucjà
Kultury w Legionowie)

UWAGA, MO˚LIWA ZMIANA TERMINÓW I OFERTY!

05 czerwca 2020 r.

KONKURS PLASTYCZNY on-line

Co drugi dzieƒ

KREATYWNIE
W DOMU Z OKW
na facebook.com/okwieliszew
i kanale „OK Wieliszew”
na youtube.pl
• Plastyczne inspiracje z Joannà

Szymaƒskà-Wajer 
(10 odcinków)

• Taƒcowanie na ekranie – daj
si´ roztaƒczyç z Karinà Warnel
(10 odcinków)

• Taniec ludowy z Kamilem
Rzàcà – instruktorem ZTL
„Promyki” (10 odcinków)

INDYWIDUALNE ZAJ¢CIA on-line:
• gitara i wokal z Mikołajem Zwoliƒskim,
• pianino/fortepian z Katarzynà Ignaciuk,
• perkusja i perkusjonalia z Piotrem Ciemieniewskim
(zainteresowanych zaj´ciami on-line prosimy o kontakt
pod nr tel. 22 782 20 02, kom. 539 304 536)

Joanna
Szymaƒska-
Wajer

Karina Warnel

DARIUSZ SKRZYDLEWSKI, 
Dyrektor OÊrodka Kultury w Wieliszewie
Pierwsze tygodnie ograniczeƒ sp´dziliÊmy na sprawach najbardziej dla
nas przykrych – odwoływaniu lub przekładaniu na czas nieokreÊlony
zaplanowanych wydarzeƒ: konkursów i zawodów, spektakli, koncertów.
Najwi´kszà operacjà było odwołanie i przeło˝enie na inny termin
najwi´kszego kulturalnego wydarzenia w Gminie Wieliszew
– odbywajàcych si´ w kwietniu Mistrzostw Polski w Taƒcach Polskich
MAZUR, imprezy właÊciwie w 90% ju˝ przygotowanej. To trudne, tym

bardziej ˝e bud˝et wydarzenia tworzà w wi´kszoÊci Êrodki zewn´trzne
od instytucji, sponsorów, partnerów. Pojawia si´ wi´c obawa o ich
utrat´. JesteÊmy w kontakcie ze sponsorami i naszymi mecenasami:
Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urz´dem
Marszałkowskim, firmà HERON Property, Powiatem
Legionowskim, TZF/Polfa Tarchomin, TBS Wieliszew, IKA Delikatesy
w Michałowie-Reginowie, AleFolk, AG Complex, INVESTIM Łajski.
Wszystkim przekazujemy wielkie ukłony! Udało si´ ustaliç, na razie
wst´pnà, nowà dat´ MAZURA – 25–26 wrzeÊnia.

ooppiinniiaa
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Na czym polega segregacja?
Segregacja Êmieci wcià˝ budzi wiele kontrowersji i dla wielu z nas nie jest czymÊ oczywi-
stym. Cz´sto pojawia si´ pytanie, czy w jej ramach zapewniony jest równie˝ odbiór odpa-
dów zmieszanych. Tak, to ze strumienia odpadów wysegregowujemy te, które nadajà si´
do powtórnego przetworzenia, czyli tworzywa sztuczne i metale (worek / pojemnik ˝ó∏ty),
papier (worek / pojemnik niebieski), opakowania szklane (worek / pojemnik zielony) oraz
odpady biodegradowalne (worek / pojemnik bràzowy). Odpady zmieszane to wszystko, cze-
go nie mo˝emy wrzuciç do ˝adnego z worków bàdê pojemników lub oddaç do Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Odbiór odpadów odbywa si´ zgod-
nie z harmonogramem sprzed posesji. Odpady zmieszane odbierane sà co 14 dni, odpady
segregowane co 28 dni, raz w miesiàcu odpady biodegradowalne oraz dwa razy w roku od-
pady wielkogabarytowe. nn

PSZOK znowu działa!
Od 4 maja 2020 r. ponownie otwarty jest Punkt Selektywnego Zbierania Od-
padów przy ulicy Modliƒskiej 23 w Wieliszewie. 

Âmieci mo˝na przywoziç w poniedzia∏ki w godz. 10.00–18.00, od wtorku do piàtku w godzi-
nach 7.00–15.30 i w soboty w godz. 9.00–13.00.
Punkt by∏ zamkni´ty od 26 marca w zwiàzku z wprowadzonym stanem epidemii. Prosimy o za-
chowanie wszelkich zasad bezpieczeƒstwa podczas korzystania z Punktu Selektywnego Zbie-
rania Odpadów. nn


