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Nowy wóz
dla
Ochotniczej
Stra˝y
Po˝arnej
Jednostka Ochotniczej Stra˝y
Po˝arnej Janówek-Góra
wzbogaci∏a si´ o d∏ugo
wyczekiwany, nowy wóz
ratowniczo-gaÊniczy.
Wi´cej na str. 5

Czy kolej podzieli gmin´ Wieliszew?
Ruszy∏y konsultacje
spo∏eczne
dotyczàce planów
rozbudowy sieci
kolejowej
na terenie
gminy Wieliszew.
Mieszkaƒcy
mogà wypowiedzieç
si´ na ten temat
w ankiecie.
Wi´cej na str. 8–9

O jesiennych
wyborach sołtysa
sołectwa Sikory
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Zwyci´zcy
konkursu
fotograficznego

Dofinansowanie
w oÊwiacie
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2 AKTUALNOÂCI

••• INFORMATOR MIESZKA¡CA
••• URZÑD GMINY WIELISZEW
ul. Modliƒska 1
05-135 Wieliszew
gmina@wieliszew.pl
www.wieliszew.pl
••• BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ:
www.bip.wieliszew.pl
••• SEKRETARIAT
22 782 27 32
••• BIURO OBS¸UGI KLIENTA
22 690 71 00, 22 782 20 22
••• GOSPODARKA KOMUNALNA
22 774 57 59
••• GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GEODEZJA
I NIERUCHOMOÂCI
22 782 21 22
••• OCHRONA ÂRODOWISKA
22 782 22 32
••• PODATKI
22 782 20 80
••• POZYSKIWANIE ÂRODKÓW ZEWN¢TRZNYCH
22 782 19 10
••• PROMOCJA/KOMUNIKACJA
22 782 26 32
••• REMONTY I INWESTYCJE
22 782 25 96, 782 18 08
••• SPORT
22 782 21 44
••• SPRAWY OBRONNE I ZARZÑDZANIE KRYZYSOWE
22 782 19 12
••• URZÑD STANU CYWILNEGO/EWIDENCJA LUDNOÂCI
22 782 27 86
••• ZAKUPY I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
22 782 18 80
••• OÂWIATA / CENTRUM US¸UG WSPÓLNYCH
22 782 29 91 (98)
www.edukacja.wieliszew.pl
••• OÂRODEK POMOCY SPO¸ECZNEJ
22 782 25 22
www.wieliszew.naszops.pl
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Praca urz´du gminy
podczas epidemii
Priorytetem w czasie drugiej fali
zachorowaƒ na Covid-19 jest
bezpieczeƒstwo mieszkaƒców gminy.
JednoczeÊnie zale˝y nam, byÊcie mogli
Paƒstwo za∏atwiç sprawy urz´dowe w jak
najbardziej sprawny sposób. Dlatego
wprowadziliÊmy kilka zasad, dzi´ki
którym mo˝emy wyjÊç naprzeciw Paƒstwa
potrzebom i zminimalizowaç ryzyko.

KONTAKT TELEFONICZNY
Zwracamy si´ z proÊbà, aby ka˝dà wizyt´ w urz´dzie poprzedzaç kontaktem telefonicznym.

KSEROKOPIE

w urz´dzie. Dokumenty sà na bie˝àco wyjmowane i rozpatrywane przez pracowników.

DEZYNFEKCJA I TERMOMETRY

Prosimy, aby na umówione spotkanie przynosiç ze sobà kserokopie niezb´dnych dokumentów (np. akt notarialny,
dziennik budowy, pozwolenie na u˝ytkowanie budynku)
– pomo˝e to w szybszym za∏atwieniu Paƒstwa sprawy.

GODZINY OTWARCIA

Na terenie urz´du znajdujà si´ dozowniki z p∏ynem dezynfekujàcym, a tak˝e termometry, dzi´ki którym mogà Paƒstwo zmierzyç swojà temperatur´. Zach´camy do korzystania z tego sprz´tu.

NOWE STANOWISKA DO OBSŁUGI INTERESANTÓW

Od 9 listopada 2020 r. do odwo∏ania Urzàd Gminy Wieliszew jest dla Paƒstwa otwarty od poniedzia∏ku do piàtku
w godzinach 8.00 – 16.00.

Przy Sali Koncertowej im. Krzysztofa Klenczona utworzono dwa nowe, bezpieczne punkty obs∏ugi.

NAMIOT

WEJÂCIE I WYJÂCIE
Do urz´du wchodzimy wejÊciem z prawej strony przy Sali Koncertowej im. Krzysztofa Klenczona, a wychodzimy
drzwiami przy bankomacie. JeÊli natomiast zostaliÊmy obs∏u˝eni przy stanowisku w sali widowiskowej, wówczas
opuszczamy budynek drzwiami tu˝ przy niej.

URNA NA DOKUMENTY
JeÊli chcà Paƒstwo z∏o˝yç dokumenty, zach´camy do wrzucenia ich bez potwierdzenia odbioru do urny ustawionej

Tu˝ przed urz´dem ustawiliÊmy namiot, który u∏atwi oczekiwanie w momencie zbyt du˝ej liczby osób chcàcych wejÊç
do budynku i padajàcego deszczu.
Mamy nadziej´, ˝e wprowadzone zmiany pozwolà na bezpieczne korzystanie z us∏ug naszego urz´du. JednoczeÊnie
prosimy o wyrozumia∏oÊç wobec pracowników oraz obecnych w urz´dzie pozosta∏ych interesantów. Dbajmy o siebie nawzajem, aby jak naj∏agodniej prze˝yç ten trudny dla
wszystkich czas.
n Red.

Bàdê na bie˝àco z EVENIO
EVENIO to bezp∏atna aplikacja przeznaczona
do szybkiej i prostej komunikacji
mieszkaƒców z Urz´dem Gminy Wieliszew,
dost´pna dla systemów Android i iOS. Mo˝na
pobraç jà ze sklepu Google Play lub AppStore.
Dzi´ki aplikacji mieszkaƒcy mogà otrzymywaç powiadomienia o odbiorze Êmieci, zg∏osiç pracownikom urz´du niebezpiecznà sytuacj´ lub awari´, a tak˝e otrzymywaç komunikaty „push” z najÊwie˝szymi informacjami
z ˝ycia gminy z czterech g∏ównych kategoriach:

••• OÂRODEK KULTURY W WIELISZEWIE
22 782 20 02
www.ok.wieliszew.pl
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• BEZPIECZE¡STWO

• DROGI I KOMUNIKACJA

• ODBIÓR ODPADÓW

• GMINA WIELISZEW

(z 12 szczegółowymi podkategoriami)

(w tym podkategorie: Informacje gminne,
kultura i sport)

Zach´camy serdecznie do pobierania EVENIO
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O jesiennych wyborach
Sołtysa Sołectwa Sikory
Prze∏om paêdziernika i listopada to
w Sikorach – najmniejszej wsi gminy
Wieliszew – poczàtek okresu wyciszenia.
Jest pi´knie, z drzew opadajà z∏ociste
liÊcie, wieczorem i rankiem snujà si´
wilgotne mg∏y. W promieniach s∏abo
ju˝ grzejàcego s∏oƒca wylegujà si´
dzikie koty, bo te udomowione wraz ze
swoimi opiekunami – zwykle ju˝
w cieple kaloryferów – tylko
wspominajà, jak przyjemnie by∏o latem
w Sikorach.
Tegoroczna jesieƒ wyglàda jednak inaczej. Wprawdzie liÊcie zaÊcie∏ajà Êcie˝ki i trawniki jak co roku, ale tym razem
z poczàtkiem listopada g∏owy wielu mieszkaƒców i dzia∏kowiczów zaprzàtajà inne problemy.
Pandemia. We wsi na szcz´Êcie prawie jej nie odczuwamy, ale wielu dzia∏kowiczów nie wraca do swoich zimowych
„legowisk” w stolicy. Grzejà si´ przy kominkach i korzystajà ze spacerów, podczas których obserwujà, co si´ we wsi
dzieje. A wieÊ ˝yje wyborami so∏tysa.
Pami´tacie Paƒstwo paêdziernikowy numer Gazety Wieliszewskiej, który by∏ w du˝ej cz´Êci poÊwi´cony Êp. Ewie
Kiepurskiej – naszej wieloletniej So∏tys. Za co sk∏adamy podzi´kowania Redakcji. Có˝ wieÊ zosta∏a bez so∏tysa.
Przepisy, przede wszystkim statut So∏ectwa Sikory, w takiej sytuacji nakazujà Wójtowi w nieprzekraczalnym terminie 30 dni zarzàdziç wybory uzupe∏niajàce. I tak si´ sta∏o.
Wójt Pawe∏ Kownacki og∏osi∏ termin wyborów na sobot´ 7 listopada 2020 r., ale ze wzgl´du na pandemi´ i wprowadzone ograniczenia zebranie wiejskie musia∏o si´ odbyç

w wyjàtkowym trybie. Szczegó∏y dotyczàce przebiegu zebrania podano we wsi na tablicach og∏oszeƒ. Podstawowe ograniczenie to g∏osowanie wed∏ug numerów adresowych w taki sposób, by jednoczeÊnie przed komisjà skrutacyjnà stawia∏y si´ osoby z jednego gospodarstwa domowego.
Zainteresowanie wyborami by∏o du˝e. Na tablicach og∏oszeƒ, tak jak w kampanii wyborczej do Sejmu RP, pojawi∏y si´ liczne plakaty reklamujàce dwóch kandydatów: Stanis∏awa Serka i Roberta Witka. Obaj mieszkajà we wsi
i mieszkaƒcy oraz dzia∏kowicze ich znajà.
Wybory zosta∏y przygotowane i przeprowadzone
przy ogromnym zaanga˝owaniu pracowników Urz´du Gminy. Zebranie wiejskie osobiÊcie prowadzi∏ Wójt Pawe∏ Kownacki, wspierany od strony organizacyjnej przez swojà Zast´pczyni´ panià Magdalen´ Radzikowskà. Razem z nimi
w sobotnie ch∏odne przedpo∏udnie pracowa∏y przy obs∏udze

KONSULTACJE SPOŁECZNE

od
27.10.2020 r.
do
30.11.2020 r.

ANKIETA
wersja on-line:
www.wieliszew.pl
Wersja papierowa dost´pna
w UG Wieliszew oraz OÊrodku
Kultury w Wieliszewie

Stanisław Serek – nowy sołtys Sikor

Wybory odbyły si´ zgodnie z zasadami bezpieczeƒstwa

Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki
zaprasza na

miejscowego planu dla cz´Êci wsi Wieliszew
w rejonie ulic Modliƒskiej i WiÊniowej
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DRODZY MIESZKA¡CY,
WŁAÂCICIELE
NIERUCHOMOÂCI
I ZAINTERESOWANI!
Zach´camy do aktywnego udziału
w konsultacjach społecznych
dotyczàcych rozwiàzaƒ
planistycznych uj´tych
w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
dla cz´Êci wsi Wieliszew w rejonie
ulic Modliƒskiej i WiÊniowej.

ZAPLANUJMY
WSPÓLNIE NASZÑ
PRZESTRZE¡!

wyborów panie Magdalena Kuciƒska i Ewa Kuskowska.
Wszystkim im za to bardzo dzi´kujemy.
Zebranie wiejskie przebieg∏o bardzo sprawnie. Pomimo
to, ˝e g∏osowa∏o ponad 80% osób uprawnionych, karty
do g∏osowania zosta∏y wrzucone do urny w czasie krótszym
ni˝ planowano. Trzeba by∏o czekaç do koƒca wyznaczonego terminu, choç wyglàda∏o na to, ˝e wszyscy ch´tni ju˝ g∏os
oddali.
Komisja skrutacyjna (Magdalena Kuciƒska – przewodniczàca oraz przedstawicielki wsi: Ania Bieƒkowska, Katarzyna KaraÊkiewicz–Rink, Ania Zarycka-Szarubka i Ma∏gorzata Wejsis-Go∏´biak) sprawnie podliczy∏a g∏osy i Wójt móg∏
oko∏o godziny 13.00 og∏osiç, ˝e So∏tysem so∏ectwa Sikory zosta∏ wybrany Stanis∏aw Serek – wieloletni Prezes Stowarzyszenia „Dolina Narwi”.
n Barbara Rymsza

W stron´ czystego
powietrza
Dobieg∏a koƒca
inwentaryzacja
êróde∏ ciep∏a
w gminie.
Zgodnie z uchwa∏à Sejmiku Województwa Mazowieckiego gminy zosta∏y
zobowiàzane do zebrania
informacji o tym, z jakich
êróde∏ ogrzewania budynków korzystajà ich mieszkaƒcy. To pierwszy krok
do tego, by poprawiç jakoÊç powietrza, którym
oddychamy, a co za tym
idzie zdrowia i komfortu ˝ycia wszystkich mieszkaƒców.
Do 20 listopada br. mieszkaƒcy mogli wype∏niç ankiet´ dotyczàcà tego tematu. Badanie w Êcis∏ej wspó∏pracy z urz´dem gminy przeprowadzi∏o Biuro Projektowe RENKOT
z Sypniewa. Kolejnym etapem, tu˝ po szczegó∏owej analizie
zebranych informacji, b´dzie zaplanowanie konkretnych
dzia∏aƒ, m.in. wymiany kot∏ów na bardziej przyjazne Êrodowisku.
Dzi´kujemy wszystkim, którzy wzi´li udzia∏ w ankiecie.
Zach´camy równie˝ do odwiedzania strony www.czystagmina.wieliszew.pl, na której mo˝na znaleêç lokalne informacje zwiàzane z ochronà Êrodowiska, utylizacjà odpadów, smogiem itp.
n SC
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Zwyci´zcy konkursu
fotograficznego
Wschody, zachody s∏oƒca, zwierz´ta hasajàce dumnie po naszej gminie, lasy, ∏àki, pola, jeziora, niesamowita przyroda
i koÊció∏ – przewa˝nie te obrazy kadrowano, fotografowano
i wysy∏ano na konkurs fotograficzny „Zdj´cia do kalendarza
Gminy Wieliszew na 2021 rok” zorganizowany przez gmin´.
SpoÊród wielu prac jury wybra∏o trzy, wed∏ug niego najlepsze.
• Miejsce I: Pawe∏ Jab∏oƒski, Wieliszewskie Panny
• Miejsce II: Adam Kowalczyk, Góra ∏ódka
• Miejsce III: Adam Kowalczyk, Wieliszew koÊció∏
n AS
Zwyci´zcom gratulujemy.
I miejsce fot. Paweł Jabłoƒski

II miejsce fot. Adam Kowalczyk

Wieliszew na 102
III miejsce fot. Adam Kowalczyk

kondolencje

G∏´bokie
wyrazy
wspó∏czucia dla

HELENY AFEK
z powodu Êmierci

Mamy
sk∏adajà
Dyrektor i pracownicy
Centrum Us∏ug Wspólnych
w Wieliszewie.

Szczere
wyrazy
wspó∏czucia

dla IWONY
J¢DRZEJEWSKIEJ
z powodu Êmierci

MAMY
sk∏adajà
kole˝anki i koledzy
ze Szko∏y Podstawowej nr 1
im. T. KoÊciuszki w Wieliszewie

Tegoroczne Âwi´to Niepodleg∏oÊci
mia∏o skromny, choç równie uroczysty
jak co roku charakter.

Pomimo odwo∏ania zaplanowanych na 11 listopada 2020
r. obchodów niepodleg∏oÊciowych zadbaliÊmy, by w tym
szczególnym dniu, w imieniu spo∏ecznoÊci Gminy Wieliszew, symbolicznie wyraziç wdzi´cznoÊç naszym przodkom
za ich wk∏ad w odzyskanie niepodleg∏oÊci i jej zachowanie.
Przed po∏udniem pod pomnikiem Ofiar Wojen w Janówku Pierwszym, na Placu Ks. Jana Trzaskomy, gdzie ka˝dego roku odbywajà si´ oficjalne uroczystoÊci z okazji Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci, symboliczne wiàzanki z∏o˝y∏y 4 delegacje:
– Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki i Proboszcz Parafii Âw. Bart∏omieja w Janówku Pierwszym ks. Józef Ka∏´cki,
– w imieniu Rady Gminy Wieliszew – jej przewodniczàcy
Marcin Fabisiak i radny Grzegorz Bieƒkowski,
– w imieniu so∏ectw: so∏tysi Góry (Andrzej Kowalik), Janówka Pierwszego (Jacek D´bkowski) i Krubina (Leszek
Wójcik),
– w imieniu oÊwiaty – dyrektor Centrum Us∏ug Wspólnych
Jacek Banaszek i dyrektor Szko∏y Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Janówku Pierwszym Katarzyna Zabijak.
Wart´ honorowà pe∏nili przy pomniku ˝o∏nierze 32. Wieliszewskiego dr OP im. gen. dyw. Konstantego Orlicz-Dreszera.
Tu˝ po mszy Wójt Gminy Pawe∏ Kownacki z∏o˝y∏ wiàzanki równie˝ pod Pomnikiem Odzyskania Niepodleg∏oÊci
na Skwerze 11 Listopada w Olszewnicy Starej oraz pod Pomnikiem Ojców Niepodleg∏oÊci w Wieliszewie, gdzie w niebo wypuszczone zosta∏y równie˝ symboliczne bia∏o-czerwone baloniki.
n OKW/SC
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5

ááá Sala gimnastyczna w Łajskach

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej imienia Stanis∏awa Moniuszki w ¸ajskach wzbogaci∏a si´ o okna i drzwi,
które zosta∏y zainstalowane tu˝ przed zimà. Prace idà pe∏-

nà parà. Koszt inwestycji wynosi 7,2 mln z∏, a wykonaniem
prac zajmuje si´ firma Arcus Technologie sp. z o.o z Celen
stynowa.

GMINNE INWESTYCJE
ááá Szkoła w Janówku Pierwszym
Budynek Szkoły Podstawowej imienia Józefa Wybickiego wraz z budynkiem
przedszkola w Janówku Pierwszym nabiera coraz ładniejszego oblicza.
Wstawiono okna, w Êrodku poło˝ono tynki, zrobiono wylewki, wykonano prace
przed zrobieniem sufitów. Za wykonanie prac odpowiedzialne jest konsorcjum
firm: PPHU IRMA Ireneusz Zał´ski i PPHU IRMA 1 Marzena Zał´ska.
Całkowity koszt inwestycji to 6,9 mln zł.

Nowy wóz
stra˝acki dla OSP
Janówek-Góra
W listopadowy wieczór w Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej Janówek-Góra przy kawalkadzie starszych wozów stra˝ackich
pojawi∏ si´ ten najnowszy – Êredni samochód ratowniczo-gaÊniczy. Dzi´ki niemu stra˝acy b´dà mogli jeszcze lepiej
i sprawniej czuwaç nad zdrowiem i ˝yciem mieszkaƒców.Wóz
uda∏o si´ pozyskaç dzi´ki Êrodkom Gminy Wieliszew, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Spraw Wewn´trznych
i Administracji oraz Samorzàdu Województwa Mazowieckiego. Zamówienie wykona∏a firma MOTO-TRUCKS sp. z o.o.
n
z Kielc, a jego koszt to 680 tys. z∏otych.

wieliszewska
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Uczniowie Szkoły Podstawowej z Olszewnicy Starej

Innowacja w szkole
w Skrzeszewie
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Przedszkolaki ze Skrzeszewa zaÊpiewały dla Niepodległej

Âwi´to NiepodległoÊci
w placówkach oÊwiatowych
Szkoła Podstawowa z Olszewnicy Starej
W zwiàzku z wprowadzeniem nauki zdalnej od poniedzia∏ku 9 listopada okolicznoÊciowy apel z okazji Âwi´ta Niepodleg∏oÊci odby∏ si´ 6 listopada. Uczniowie z klasy II
i III Szko∏y Podstawowej z Olszewnicy Starej w ciekawy
sposób przedstawili m∏odszym kole˝ankom i kolegom te
wa˝ne dla naszego kraju wydarzenia historyczne. Pi´kne
wiersze i wzruszajàce pieÊni podkreÊli∏y powag´ i znaczenie uroczystoÊci. Serdecznie dzi´kujemy uczniom i ich Paniom za takà lekcj´ historii i patriotyzmu.
n SP Olszewnica Stara

Klasa 1A i 1B ze Szko∏y Podstawowej im. Kornela Makuszyƒskiego w Skrzeszewie w roku szkolonym 2020/2021 biorà
udzia∏ w projekcie edukacyjnym „CZYTAM Z KLASÑ lekturki spod chmurki”.
W tym roku szkolnym projekt ma zasi´g mi´dzynarodowy
i jest skierowany do uczniów klas I-III. Nasze klasy realizujà go jako innowacj´ edukacyjnà. Poprzez czytanie lektur
dzieci zg∏´bià wiedz´ na temat globalnego ocieplenia i jego
wp∏ywu na naszà planet´. Postacià przewodnià po projekcie
sta∏a si´ ma∏a chmurka Tosia, która ukaza∏a dzieciom nurtujàce jà problemy, zwiàzane z zanieczyszczeniem Êrodowiska
oraz zach´ci∏a uczniów do rozwiàzania bardzo wa˝nych problemów natury ekologicznej. W projekcie uczniowie b´dà
omawiali trzy modu∏y, z których ka˝dy b´dzie bezpoÊrednio
zwiàzany z porà roku (jesieƒ, zima, wiosna).
Uczniowie klas 1 zrealizowali Modu∏ I. Pierwszym krokiem
do realizacji by∏ wybór lektury. ZdecydowaliÊmy si´
na „Drzewo do samego nieba”. Na zaj´ciach wspólnie s∏uchaliÊmy audiobooka.
Kolejnym krokiem, który podj´liÊmy, by∏o wykonanie zadania obowiàzkowego, czyli pokolorowaliÊmy najpi´kniej,
jak umieliÊmy, ok∏adki naszych lekturników, Na kolejnych
zaj´ciach wype∏niliÊmy wszystkie strony Modu∏u I dotyczàce naszej lektury.
ZorganizowaliÊmy kàcik czytelniczy w naszej klasie. UmieÊciliÊmy w nich nasze Czytusie i plakat dotyczàcy projektu
„Czytam z klasà”. Ka˝de dziecko wykona∏o swojà chmurk´
Tosi´, która sta∏a si´ towarzyszem w czytaniu ksià˝ek. W naszej skromnej biblioteczce znalaz∏y si´ ulubione ksià˝ki, które w wolnym czasie mo˝emy czytaç.
Kolejne zadania, jakie zrealizowaliÊmy to te, które sami
przed sobà postawiliÊmy. Jako ˝e za oknem jesieƒ, wykonaliÊmy jesienne drzewa. ZapoznaliÊmy si´ ze wzrostem drzewa,
jego cz´Êciami, jak równie˝ wiemy, co jest produkowane z drewna. Znamy drzewa wyst´pujà w Polsce. PoznaliÊmy najstarsze
drzewo w naszym kraju i chocia˝ widzieliÊmy je tylko na filmie edukacyjnym, to i tak zrobi∏o na nas niesamowite wra˝enie. Ch´tnie pojedziemy zobaczyç je w rzeczywistoÊci.
Podsumowaniem naszego spotkania z „Drzewem do samego nieba” by∏ spacer do lasu, gdzie mogliÊmy sami przytuliç si´ do drzewa, zmierzyç jego obwód, jak równie˝ zobaczyç warstwy lasu i próbowaç rozpoznawaç gatunki drzew.
Z niecierpliwoÊcià oczekujemy rozpocz´cia zabawy z kolejnym modu∏em.
n Klasa 1A z wychowawcà El˝bietà Tomaniak
n Klasa 1B z wychowawcà Monikà Walendziak

n

Przedszkole Samorzàdowe w Skrzeszewie
Jak co roku obchodzimy Âwi´to Niepodleg∏oÊci, to data bardzo wa˝na dla wszystkich Polaków.
Przedszkolaki z Przedszkola Samorzàdowego w Skrzeszewie tak˝e Êwi´towa∏y ten szczególny dzieƒ, przygotowujàc choràgiewki i bia∏o-czerwone kotyliony.
Nast´pnie, z flagami w ràczkach, w odÊwi´tnych strojach
przystàpi∏y do ogólnopolskiej akcji MEN „Szko∏a do hymnu” i odÊpiewa∏y „Mazurka Dàbrowskiego” we wtorek,
10 listopada o godz. 11:11.
n PS Skrzeszew

Aby planeta była czysta

Przyjaciele pszczół

Dnia 29.10.2020 nasze przedszkole odwiedzi∏ specjalny pojazd edukacyjny, który mia∏ na celu przybli˝yç dzieciom
proces przetwarzania plastiku. Dzieci by∏y pod du˝ym wra˝eniem, kiedy mog∏y wejÊç do Êrodka wielkiej „Êmieciarki”, pos∏uchaç i obejrzeç ciekawostki zwiàzane z procesem
przemiany zu˝ytych butelek na nowe lub na ca∏kiem inne przedmioty. Przedszkolaki Êwietnie poradzi∏y sobie
z uk∏adaniem du˝ych puzzli oraz pokonywaniem slalomu
nakr´tkami.
n Ewa Wiechowicz / PS Skrzeszew

20 paêdziernika uczniowie klasy III ze Szko∏y Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Janówku wzi´li udzia∏ w zaj´ciach edukacyjnych przeprowadzonych przez przedstawicieli Stowarzyszenia Sympatyków Pszczelarstwa „Nasze
Pszczo∏y” z Chotomowa. Podczas zaj´ç dzieci dowiedzia∏y
si´, jak wyglàda zawód i warsztat pracy pszczelarza, mog∏y te˝ wcieliç si´ w jego rol´. Ponadto uczniowie przeÊledzili rozwój pszczó∏ i ich rol´ w ekosystemie, poznali Êwiat
roÊlin i zió∏ miododajnych, a tak˝e w∏aÊciwoÊci produktów
pszczelich. W trakcie zaj´ç odby∏a si´ degustacja tych produktów (ró˝ne rodzaje miodów, pierzga, py∏ek), a dzieci
mia∏y mo˝liwoÊç samodzielnego wykonania Êwiec z wosku.
Na zakoƒczenie zaj´ç wszyscy wspólnie posadzili w szkolnym ogrodzie drzewo – miododajnà lip´. Ka˝dy z uczestników otrzyma∏ na pamiàtk´ (i na zdrowie!) s∏oiczek miodu, pi´knie udekorowane ciasteczka oraz maseczk´
ochronnà z motywem pszczó∏. Serdecznie dzi´kujemy Prowadzàcym i cieszymy si´, i˝ mogliÊmy wziàç udzia∏ w tak
n SP Janówek Pierwszy
wyjàtkowej lekcji przyrody.

Przygoda z alpakami
Dzi´ki pomocy Rady Rodziców Przedszkola Samorzàdowego w Skrzeszewie mo˝liwe by∏o wspania∏e spotkanie dzieci z alpakami. Dzieci karmi∏y alpaki, mog∏y je g∏askaç, przytulaç si´ i spacerowaç z nimi. Maluchy by∏y zachwycone,
dowiedzia∏y si´ bardzo wiele o ˝yciu przemi∏ych zwierzaków. Spotkanie przyczyni∏o si´ do rozwijania u dzieci empatii wobec zwierzàt. Dzi´kujemy rodzicom za wspania∏à
n PS Skrzeszew
zabaw´ i nauk´ – Wasi milusiƒscy.
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To si´ działo w szkole
w Olszewnicy Starej

LOWE w Wieliszewie
Gmina Wieliszew pozyska∏a grant
w wysokoÊci 175 tys. z∏ na realizacj´
projektu, w ramach którego
przy Szkole Podstawowej nr 1
im. T. KoÊciuszki w Wieliszewie
powstanie centrum wspierania
edukacji osób doros∏ych.

Autorem projektu jest Jacek Banaszek, dyrektor Centrum
Us∏ug Wspólnych w Wieliszewie. Projekt zosta∏ napisany
w taki sposób, aby umo˝liwiç indywidualne podejÊcie
do potrzeb i oczekiwaƒ uczestników. Na poczàtku przeprowadzona zostanie diagnoza spo∏eczna, której wnioski zostanà wzi´te pod uwag´ przy organizacji zaj´ç i kursów.
Ka˝dy z 200 beneficjentów b´dzie mia∏ mo˝liwoÊç wybraç
takie dzia∏ania, które sà dla niego atrakcyjne. Oprócz prowadzonych w formie kursów zaj´ciach edukacyjnych
uczestnicy wezmà równie˝ udzia∏ w wyjazdach edukacyjno – kulturalnych. Projekt zak∏ada stworzenie partnerstwa
lokalnego na rzecz edukacji oraz propagowanie w spo∏eczeƒstwie idei uczenia si´ przez ca∏e ˝ycie.
O za∏o˝enia projektu zapytaliÊmy Paw∏a Kownackiego
– Wójta Gminy Wieliszew:
– Od d∏u˝szego ju˝ czasu szukaliÊmy mo˝liwoÊci sfinansowania ze Êrodków zewn´trznych atrakcyjnej oferty edukacyjnej dla naszych doros∏ych mieszkaƒców. LOWE to nowatorski projekt, który mam nadziej´ zach´ci ich do podnoszenia
swoich kompetencji. Dotychczas osoby te mog∏y korzystaç
g∏ównie z oferty kulturalnej i sportowej, teraz chcemy zapro-

ponowaç im o wiele szersze mo˝liwoÊci. Uczestnicy projektu b´dà mogli skorzystaç z kursów komputerowych, j´zykowych, zak∏adamy równie˝, ˝e w projekcie b´dà mieli okazj´
podnieÊç swoje kompetencje zawodowe. Mam nadziej´, ˝e szeroka oferta sprawi, ˝e do projektu b´dzie du˝o ch´tnych. Jestem przekonany, ˝e dzi´ki zaanga˝owaniu partnerów spo∏ecznych: szkó∏, OÊrodka Kultury, stowarzyszeƒ projekt stanie si´ poczàtkiem nowego spojrzenia na edukacj´ w naszej
gminie. – mówi wójt Wieliszewa.
BezpoÊrednim realizatorem zadania b´dzie Szko∏a Podstawowa nr 1 im. Tadeusza KoÊciuszki w Wieliszewie i to
w∏aÊnie tam b´dzie odbywa∏a si´ b´dzie wi´kszoÊç zaj´ç.
Magdalena Penkalska, dyrektor SP nr 1 w Wieliszewie podkreÊla, ˝e bardzo cieszy jà fakt, ˝e projekt b´dzie realizowany w∏aÊnie w „jedynce”. – Od lat realizujemy projekty skierowane do naszych uczniów, jak chocia˝by Erasmus+.
Tym razem podejmujemy wyzwanie s∏u˝àce jeszcze wi´kszej integracji naszej szkolnej spo∏ecznoÊci. Nie ukrywam,
˝e licz´ na zaanga˝owanie ca∏ego personelu szko∏y i rodziców naszych wychowanków. G∏ównym celem powo∏ania
do ˝ycia LOWE jest stworzenie warunków dla mieszkaƒców Gminy Wieliszew do uczenia si´, zdobywania wiedzy
w ró˝nych dziedzinach ˝ycia, w zale˝noÊci od potrzeb indywidualnych, Êrodowiskowych i spo∏ecznych.
Realizacja projektu rozpocznie si´ w listopadzie i potrwa
do marca 2022 roku. Wszystkie informacje na temat projektu b´dà udost´pniane na stronach internetowych gminy Wieliszew, Szko∏y Podstawowej nr 1 im. T. KoÊciuszki
w Wieliszewie oraz Centrum Us∏ug Wspólnych.
n CUW.JB

Jedynka dostanie sprz´t od marszałka
Niebojàcy si´ wyzwaƒ nauczyciele Szko∏y Podstawowej nr 1
im. T. KoÊciuszki w Wieliszewie wiosnà napisali projekt
na ekopracowni´ w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych”.
Wniosek z∏o˝ony przez Gmin´ Wieliszew zyska∏ akceptacj´, ale niestety w kwietniu Zarzàd Województwa Mazowieckiego w zwiàzku z pandemià koronawirusa podjà∏
uchwa∏´ w sprawie odstàpienia od realizacji tego projektu.W zamian zaoferowa∏ jednak rozszerzone zadanie w formule projektu pozakonkursowego pod nazwà „Mazowiecki projekt przygotowania szkó∏, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. OczywiÊcie dyrekcja i nauczyciele
szko∏y przystali na t´ zmian´.
Celem projektu jest podniesienie jakoÊci nauczania
w min. 200 szko∏ach z terenu województwa mazowieckie-

go poprzez zakup sprz´tu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleƒ majàcych na celu przygotowanie szkó∏,
nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Szko∏a Podstawowa nr 1 im.Tadeusza KoÊciuszki w Wieliszewie otrzyma pakiet sprz´tu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urzàdzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora
interaktywnego oraz pakiet oprogramowaƒ wspierajàcych
nauk´ zdalnà. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego obj´ci zostanà nauczyciele i uczniowie. Z informacji otrzymywanych z Urz´du Marsza∏kowskiego wiemy, ˝e sprz´t jest ju˝ zakupiony i lada chwila
trafi do placówki. Wkrótce rozpocznà si´ równie˝ szkolenia dla uczniów i nauczycieli.
n CUW.JB

5 listopada przedszkolaki z grupy „Tygryski” i klasy 0 obchodzi∏y Mi´dzynarodowy Dzieƒ Postaci z Bajek. Dzieci opowiada∏y o swoich ulubionych bohaterach, rozwiàzywa∏y zagadki
i uczestniczy∏y w konkursach i zabawach. Âwi´to postaci z bajek zakoƒczy∏o si´ zabawà z chustà animacyjnà. By∏ to wyjàtkowy dzieƒ, który dostarczy∏ dzieciom du˝o wra˝eƒ i pozytywnej energii.
Z kolei 10 listopada swoje Êwi´to majà nasi kolczaÊci przyjaciele. Z tej okazji przedszkolaki z zerówki podczas zaj´ç
dowiedzia∏y si´ wielu ciekawostek na temat je˝y. Pozna∏y
Êrodowisko ich ˝ycia, przyzwyczajenia, sposób od˝ywiania
i poruszania si´. Zagadki i wierszyki o je˝ach zach´ca∏y dzieci do aktywnego udzia∏u w zaj´ciach. W ramach relaksacji
i utrwalenia zdobytych wiadomoÊci dzieci obejrza∏y prezentacj´ oraz dokument przyrodniczy o tych zwierzakach, a nast´pnie podczas zaj´ç kulinarnych wykona∏y owocowe je˝e.
n SP Olszewnica Stara

Âwiadczenia
DOBRY START
Informujemy, ˝e 30 listopada 2020 roku up∏ywa
termin sk∏adania wniosków o przyznanie
Êwiadczenia Dobry Start, na rok szkolny
2020/2021.
Wniosek z programu DOBRY START o Êwiadczenie dla rodziców dzieci w wieku szkolnym mo˝na sk∏adaç drogà elektronicznà – przez stron´ empatia.mpips.gov.pl, portal PUE
Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, za poÊrednictwem kana∏ów bankowoÊci elektronicznej – oraz w formie tradycyjnej,
bezpoÊrednio w OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej w Wieliszewie
w godzinach pracy OPS, poniedzia∏ek – piàtek 8.00 – 16.00.
n OPS Wieliszew
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Czy kolej podzieli gmin´ Wieliszew?
Ruszy∏y konsultacje spo∏eczne
zwiàzane z projektem
„Zwi´kszenie przepustowoÊci
na odcinku Warszawa Wschodnia
– Nasielsk (Kàtne/Âwiercze)”.

Budowa nowej linii kolejowej na odcinku Warszawa Praga – Nasielsk/Kàtne/Âwiercze

Wariant 1

Projekt realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
to szeroko zakrojone przedsi´wzi´cie, obejmujàce swym zasi´giem tereny Warszawy oraz powiatów: legionowskiego, nowodworskiego i wo∏omiƒskiego. Wg inwestora budowa nowych linii ma zapewniç szereg korzyÊci dla miejscowoÊci zlokalizowanych w pobli˝u. Patrzàc z perspektywy spo∏ecznoÊci
naszej gminy, niektóre aspekty tej inwestycji rzeczywiÊcie
mogà znaczàco poprawiç jakoÊç ˝ycia. Niestety cz´Êç z nich
niesie ze sobà równie˝ liczne zagro˝enia: spo∏eczne, ekonomiczne i Êrodowiskowe.

Spółka Databout, której zlecono wykonanie inwestycji,
odpowiedzialna jest za opracowanie analiz, które
uwzgl´dnià szczegółowy zakres rozwiàzaƒ technicznych.
Do 18 grudnia trwaç b´dà internetowe konsultacje,
w których zainteresowani mieszkaƒcy mogà
wskazaç preferowany wariant przebiegu tras.
Formularz ankiety konsultacyjnej, a tak˝e materiały
informacyjne mo˝na znaleêç na stronach:
http://www.wieliszew.pl/page/konsultacje-spoleczne-1
oraz https://www.databout.pl/konsultacjespoleczne/

Wariant 2

WÊród wielu zaplanowanych dzia∏aƒ przewidziane sà dwa
elementy, których realizacja w istotny sposób wp∏ynie na ˝ycie mieszkaƒców naszej gminy:

Budowa drugiego toru linii kolejowej
nr 10 na trasie Legionowo – Wieliszew
z mo˝liwoÊcià przed∏u˝enia
w kierunku T∏uszcza

Wariant 3

Zakres projektu

Budowa nowej linii kolejowej
na odcinku Warszawa Praga
– Nasielsk/Kàtne/Âwiercze

Budowa drugiego toru linii kolejowej nr 10
na trasie Legionowo – Wieliszew z mo˝liwoÊcià
przedłu˝enia w kierunku Tłuszcza
To wielka szansa dla naszej gminy. Planowana dobudowa drugiego toru mo˝e przyczyniç si´ do wi´kszej przepustowoÊci,
lepszej i szybszej komunikacji dla mieszkaƒców naszej gminy i naszego regionu – choçby do Serocka, Zegrza czy Radzymina.

opinia

Rozbudowa linii nr 10

PAWEŁ KOWNACKI
Wójt Gminy Wieliszew
Propozycje inwestora sugerujà powrót do strategicznej
obwodnicy kolejowej pomijajàcej Warszaw´, ale niestety
kosztem Gminy Wieliszew i jej natury. Pr´dkoÊç pociàgów
wykazywana w koncepcji to 160 km/h, wi´c raczej mo˝emy zapomnieç
o przystankach kolejowych, o których wspominali zwolennicy budowy
szybkiej kolei przez Gmin´ Wieliszew. Dlatego prosz´ Paƒstwa o liczny
udział w ankiecie, by znów głos mieszkaƒców Gminy Wieliszew został
usłyszany, a modernizacja linii kolejowych odbyła si´ z uwzgl´dnieniem
nie tylko wy˝ej wymienionych idei lepszego transportu, ale
z poszanowaniem interesu i integralnoÊci społecznoÊci Gminy Wieliszew.
Niestety z przyczyn epidemicznych nie b´dzie mo˝liwe zorganizowanie
du˝ego spotkania dla mieszkaƒców, rozwa˝amy jednak mo˝liwoÊç
zorganizowania spotkania online w projektantami oraz mieszkaƒcami.

Skrót z Warszawy do Nasielska przez Gmin´ Wieliszew to wielkie zagro˝enie, którego widmo niepokoi mieszkaƒców
od wielu miesi´cy. Autorzy opracowania zrezygnowali wprawdzie z poprowadzenia kolei przez Wieliszew, ale dalej suge-

rowany jest przejazd przez Skrzeszew w okolicach starego toru. Dodatkowo powsta∏ nowy wariant przejazdu mi´dzy Janówkiem Pierwszym a Krubinem, w którym projektanci stworzyli koncepcj´ odnogi od g∏ównej trasy w kierunku Radzy-

mina przez lasy przy Olszewnicy Nowej, Olszewnicy Starej,
Ka∏uszynie, Skrzeszewie, ¸ajskach i Wieliszewie.
n SC
Mapy i wizualizacje materiały informacyjne firmy Databout
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Spisz

Kurpie

Lublin

Âwi´towanie ON-LINE
Stara Warszawa

˚ywiec

Kaszuby

– niepodległoÊciowy koncert ZTL „Promyki”
i spotkanie z twórcami ludowymi
z Kołbielszczyzny

Za nami wyjàtkowa edycja Festiwalu
PieÊni i Taƒców Polskich im. Stanis∏awa
Moniuszki, który rokrocznie bije
frekwencyjne rekordy, wype∏niajàc
publicznoÊcià hal´ sportowà
w Wieliszewie po jej brzegi. Tym razem,
po raz pierwszy w historii, to my
goÊciliÊmy w domach widzów. Mamy
nadziej´, ˝e za rok, podczas 21. edycji
wydarzenia, b´dziemy mogli spotkaç
si´ ju˝ bezpoÊrednio!
Od 20 lat przekonujemy, ˝e kultura ludowa to wa˝na cz´Êç
naszej narodowej to˝samoÊci i jednoczeÊnie przyk∏ad tego,
jak pi´knie mo˝emy si´ ró˝niç. Jubileuszowa edycja mia∏a
byç wyjàtkowà równie˝ za sprawà cz´Êci wystawienniczo-kulinarnej. I takà by∏a! W niesprzyjajàcych warunkach zrealizowaliÊmy jà dla wszystkich mi∏oÊników folkloru i ludowych
patriotów w formule ON-LINE, zapraszajàc na relacj´ tradycyjnie w wigili´ Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci. 10
listopada 2020 r. o godz. 19 za poÊrednictwem portalu youtube oglàda∏o jà ponad 150 internautów (a wraz z nimi ich rodziny i znajomi). Relacja doczeka∏a si´ niemal 600 ods∏on
w kolejnych dniach! DotarliÊmy nie tylko do mieszkaƒców
Gminy Wieliszew i Polski, ale równie˝ Czech, Litwy, Mace-

donii Pó∏nocnej, Niemiec, W∏och, Wysp Brytyjskich, a tak˝e Iraku, Meksyku i Turcji.
Tradycjà Festiwalu sà wyst´py zaproszonych zespo∏ów
folklorystycznych, kapel ludowych, a tak˝e warsztaty prowadzone przez twórców ludowych. W tym roku to my z kamerà odwiedziliÊmy naszych bohaterów reprezentujàcych
niepowtarzalny i wcià˝ ˝ywy folklor Ko∏bielszczyzny – regionu le˝àcego niemal u wrót stolicy. Wys∏uchaliÊmy jego
ambasadorów, twórców ludowych z Woli Sufczyƒskiej (Marianna Pi´tka i jej wycinanki ko∏bielskie z papieru glansowanego), Rzakty (Kazimiera Szcz´sna, z którà upiekliÊmy
tradycyjnà sójk´) i Celestynowa (Andrzej Powa∏ka i Kapela Ko∏bielska).
Na parkiecie zobaczyliÊmy gospodarzy – kulturalnà wizytówk´ Gminy Wieliszew i Powiatu Legionowskiego, jeden
z najwi´kszych zespo∏ów folklorystycznych dzia∏ajàcych
na Mazowszu. Zespó∏ Taƒca Ludowego „Promyki” przedstawi∏ 7 kompozycji z ró˝nych zakàtków Polski: taƒce kaszubskie (grupa przygotowawcza), Êlàskie i kurpiowskie (grupa
dzieci´ca), taƒce górali spiskich, górali ˝ywieckich i taƒce
opoczyƒskie (grupa m∏odzie˝owa) oraz taƒce Starej Warszawy (grupa seniorska).
Wydarzenie dofinansowano ze Êrodków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzàcych z Funduszu Promocji Kultury.
Relacja dost´pna na portalu www.youtube.pl (kana∏ OK
n OKW / fot. Michał Dudek
Wieliszew).
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Ograniczenia w kulturze
i czytelnictwie
Zawieszenie zaj´ç stacjonarnych w GCK
w Łajskach
Informujemy, ˝e mimo ograniczenia dzia∏alnoÊci kulturalnej (od 7 listopada do 27 grudnia zawieszone zaj´cia stacjonarne w budynku Gminnego Centrum Kultury w ¸ajskach), cz´Êç zaj´ç indywidualnych (wokalne, gry na gitarze, perkusji i fortepianie), odbywa si´ w formule on-line.
Przygotowujemy dla Paƒstwa szereg inicjatyw i wydarzeƒ
kulturalnych realizowanych w tej formule. Prosimy Êledziç
stron´ www.ok.wieliszew.pl oraz media spo∏ecznoÊciowe!
JednoczeÊnie w trybie treningowym oraz przygotowujàcym
do wyst´pów, swoje zaj´cia poza budynkiem GCK realizowaç b´dà sekcje taneczne oraz sekcja modelarstwa lotniczego. Szczegó∏y u instruktorów!

Kontakt z biurem
Kontakt z biurem OÊrodka Kultury w Wieliszewie mo˝liwy jest telefonicznie (22 782 20 02; 539 304 536) bàdê mailowo (kultura@wieliszew.pl), w godzinach 9-16 od poniedzia∏ku do piàtku. W przypadku koniecznoÊci wizyty w budynku GCK W ¸ajskach prosimy o wczeÊniejsze jej
telefoniczne umówienie.

Ksià˝ka na wynos!
Mimo przed∏u˝ajàcego si´ czasu ograniczenia dzia∏alnoÊci instytucji kultury (w tym ograniczenia mo˝liwoÊci korzystania z ksi´gozbioru) Biblioteka Publiczna Gminy Wieliszew wraz z filiami nie pozostawia czytelników bez dost´pu do ksià˝ek. Ruszamy z akcjà „Ksià˝ka na wynos”,
dzi´ki której czytelnik, po wczeÊniejszym telefonicznym
zamówieniu wybranych pozycji oraz umówieniu terminu,
mo˝e odebraç swoje ksià˝kowe pozycje w sposób bezkontaktowy! Ksià˝ki zostanà przygotowane przez panie bibliotekarki, zapakowane i wystawione na zewnàtrz budynku
biblioteki, skàd odbierze je czytelnik. Ksi´gozbiór on-line dost´pny jest na stronie internetowej www.szukamksià˝ki.pl/SkNewWeb/astart/862
Godziny otwarcia i numery telefonów do naszych placówek w Janówku, Micha∏owie-Reginowie, Skrzeszewie
i Wieliszewie mogà Paƒstwo sprawdziç na stronie
www.ok.wieliszew.pl w zak∏adce BIBLIOTEKI.

Nowy nr tel. biblioteki w Skrzeszewie
Od 30 listopada obowiàzywaç b´dzie nowy numer telefoniczny Biblioteki Publicznej w Skrzeszewie – 692 712 033.
Telefon dzia∏a tylko w godz. otwarcia placówki. n OKW

11

PRZED NAMI W SIECI
(i nie tylko w sieci)
„KOL¢DA JEST DOBRA
NA WSZYSTKO”
OGÓLNOPOLSKI
KONKURS KOL¢D
I PIOSENEK ÂWIÑTECZNYCH
zgłoszenia do 15 grudnia
na www.ok.wieliszew.pl
Zapraszamy rozÊpiewanych solistów, duety i zespoły
do wzi´cia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Kol´d
i Piosenek Âwiàtecznych „Kol´da jest dobra
na wszystko” w formule ON-LINE. Informacje
i formularz zgłoszeniowy dost´pne
na www.ok.wieliszew.pl Na zgłoszenia czekamy do 15
grudnia! Prezentacja laureatów oraz muzyczna
niespodzianka tu˝ po Bo˝ym Narodzeniu,
w niedziel´ 27 grudnia 2020 r. ON-LINE!

KREATYWNI I AKTYWNI W DOMU
KANA¸ OK WIELISZEW
NA WWW.YOUTUBE.PL
Czas sp´dzony w domu nie musi byç nudny
i bezproduktywny! Przypominamy o serii filmów
instrukta˝owych powstałych w czasie pierwszej fali
epidemii, przedstawiajàcych szereg ciekawych
pomysłów, jak kreatywnie i aktywnie sp´dzaç czas
w domowym zaciszu. „Plastyczne inspiracje” Joanny
Szymaƒskiej-Wajer oraz „Taƒcowanie na ekranie”
– daj si´ roztaƒczyç z Karinà Warnel sà dost´pne
w serwisie www.youtube.pl na kanale OK Wieliszew.

Z DOBRÑ NOWINÑ W PA¡STWA
DOMACH

P¸YTA Z KOL¢DAMI ZTL „PROMYKI”
POD CHOINK¢!
Zespół Taƒca Ludowego „Promyki” nie pró˝nuje,
szykujàc niespodziank´ nie tylko dla miłoÊników
folkloru! W porze pandemii uniemo˝liwiajàcej
koncerty i kontakt z publicznoÊcià trwajà
zaawansowane prace nad wydaniem kolejnego
w dorobku zespołu albumu muzycznego. Po raz drugi
w historii „Promyki” wzi´ły na muzyczny warsztat
repertuar kol´dowy. Jaki b´dzie efekt tych zmagaƒ?
Finał prac tu˝ przed Âwi´tami, o szczegółach projektu
w kolejnym numerze!
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Serca mieszkaƒców gminy
sà pe∏ne dobroci, o czym
Êwiadczy regularnie nape∏niane serce, stojàce
przed urz´dem przy ulicy
Modliƒskiej 1.
Serce czeka na korki,
a my czekamy na propozycj´, komu je przekazaç.
Swoje propozycje mogà
Paƒstwo wysy∏aç na specjalnie do tego celu utworzonà skrzynk´ mailowà:
serce@wieliszew.pl.
Zbierajàc nakr´tki, nie tylko pomagamy potrzebujàcym,
ale równie˝ dbamy o naszà planet´.

JAKIE NAKR¢TKI MO˚NA WRZUCAå?
Wszystkie plastikowe. Trzeba pami´taç, by wczeÊniej oczyÊciç je z papierowych, ewentualnie metalowych elementów.
Mogà to byç plastikowe nakr´tki po wodzie, napojach, sokach w kartonie, jogurtach, kosmetykach, p∏ynach do prania, jak i opakowania po jajkach niespodziankach.
Nakr´tki sà segregowane, a potem dostarczane do firmy
recyklingowej, która w zamian za nie wp∏aca na konto konkretnej fundacji, organizacji pieniàdze. Za nie mo˝e byç kupiony sprz´t rehabilitacyjny albo zorganizowana pomoc dla
hospicjum czy schroniska dla zwierzàt.
Firma recyklingowa przerabia materia∏ na granulat,
z którego potem mogà powstaç nast´pne zakr´tki, obudowy do komputerów, doniczki itp.
Kilogram takich nakr´tek to w zale˝noÊci od ich rodzaju
– od 40 do 80 groszy. Aby zebraç przyk∏adowo na wózek rehabilitacyjny, potrzeba od kilkunastu do kilkudziesi´ciu ton
nakr´tek.
n AS
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Osocze ozdrowieƒców
– bezcenna pomoc dla chorych na Covid-19
designed by freepik.com

Nakr´caj serce

n

Osoby, które wygra∏y walk´ z koronawirusem, mogà uratowaç ˝ycie chorych.
Osocze ozdrowieƒców zawiera przeciwcia∏a, które neutralizujà dzia∏anie groênego wirusa w ciele osób zmagajàcych
si´ z Covid-19.

Kto mo˝e zostaç dawcà?
Dawcami osocza mogà zostaç osoby, które spe∏niajà ∏àcznie poni˝sze warunki:
• zosta∏y uznane za wyleczone z Covid-19 i czujà si´ zdrowe
oraz osoby, które nie mia∏y objawów choroby, ale w ich krwi
znajdujà si´ przeciwcia∏a przeciw wirusowi SARS-CoV-2
• min´∏o co najmniej 28 dni od ustàpienia objawów albo 18
dni od zakoƒczenia izolacji
• sà w wieku 18-65 lat
• spe∏niajà kryteria dla dawców krwi zgodnie z Rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z 11 wrzeÊnia 2017 r. w sprawie
warunków pobierania krwi od dawców krwi.
Uwaga! Dawcy nie majà obowiàzku wykonywania ˝adnych
badaƒ we w∏asnym zakresie.
Ozdrowieƒcy, którzy spe∏niajà powy˝sze kryteria i chcà
oddaç osocze, proszeni sà o kontakt telefoniczny, co pozwoli dokonaç wst´pnej oceny braku przeciwwskazaƒ oraz
ustaliç termin i miejsce pobrania.

Jak pobierane jest osocze?
Pobieranie osocza przypomina zwyk∏e oddawanie krwi.
Trwa jednak nieco d∏u˝ej i wymaga dodatkowego sprz´tu. Z r´ki dawcy pobierana jest krew ˝ylna, osocze zostaje odfiltrowane, a pozosta∏e elementy krwi (p∏ytki krwi,
czerwone i bia∏e krwinki) sà zwrotnie przetaczane do ˝y∏y. Procedura trwa zazwyczaj ok. 30-40 min. Jednorazowo
pobierane jest 600 ml osocza. Zabieg mo˝e byç powtarzany nawet trzy razy w tygodniowych odst´pach – decydujà o tym lekarz oraz dawca.
Jedna jednostka osocza, czyli ok. 200 ml stanowi jednà
dawk´ leku dla chorych na COVID-19.

Czy kobiety po cià˝y lub osoby, które miały
w przeszłoÊci przetaczanà krew, mogà oddaç
osocze jako ozdrowieƒcy?
Pozyskanie osocza od kobiet, które kiedykolwiek by∏y w cià˝y, wymaga wykonania dodatkowych badaƒ. Kwestia ta nie
dyskwalifikuje, jednak wyd∏u˝a czas, który up∏ywa do momentu mo˝liwoÊci wydania osocza do leczenia. Dlatego te˝
do pobierania osocza preferowane sà osoby, które nie mia∏y transfuzji krwi ani nie przechodzi∏y cià˝y. Jednak ostatecznych informacji w tym zakresie udziela wyznaczony
lekarz w centrum krwiodawstwa.
Warto pami´taç, ˝e osoby, które nie zostanà zakwalifikowane do oddania osocza, cz´sto mogà zostaç dawcami równie˝ niezwykle potrzebnej krwi pe∏nej.
Wi´cej informacji na temat honorowego krwiodawstwa
mo˝na znaleêç m.in. na stronach:
• RCKiK w Warszawie: rckik-warszawa.com.pl
• Klubu HDK Legion: legionhdk.pl
• Serwisu rzàdowego: www.gov.pl/web/zdrowie/krwiodawn SC
stwo

Mieszkaƒcy powiatu legionowskiego mogà kontaktowaç si´ m.in. z:
• Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa przy ul. Saskiej 63/75
w Warszawie, nr tel. 723 203 207 lub 691 060 504
(od poniedziałku do piàtku w godz. 7:00-17:00 oraz
w soboty w godz. 7:00-14:00)

Chryzantemy złociste
Chryzantemy z∏ociste sà pi´kne, a te bia∏o-czerwone dumne i patriotyczne.
Jak grom z jasnego nieba spad∏a na nas w piàtkowe popo∏udnie – tu˝ przed Âwi´tem Wszystkich Âwi´tych – informacja, ˝e cmentarze z powodów epidemii w kraju zostanà zamkni´te. Mieszkaƒcy nie mogli odwiedziç grobów swoich bliskich, a producenci i sprzedawcy chryzantem, którzy na ten
szczególny czas przygotowywali si´ od miesi´cy, zostali pozbawieni mo˝liwoÊci zarobkowania. Bo jak sprzedaç, skoro
i tak nikt na cmentarz nie przyjdzie. Jak pokazuje doÊwiadczenie – jeÊli jest êle, to ludzie potrafià sobie pomagaç. Mnóstwo osób zacz´∏o kupowaç kwiaty i stawiaç je w ogrodach,
na balkonach lub tarasach.Ten spo∏eczny zryw nie by∏ w stanie jednak pokryç strat, jakie niewàtpliwie ponieÊli producenci. Rzàd postanowi∏ pomóc przedsi´biorcom, a Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odkupi∏a od poszkodowanych producentów i sprzedawców kwiaty. Dzi´ki
temu nasza gmina pozyska∏a od agencji mnóstwo kwiatów,
które zdobià skwery, cmentarz i przyuliczne pasy zieleni.
n AS

• Terenowym Oddziałem w Nowym Dworze
Mazowieckim, nr tel. 22 785 05 73 (w ka˝dà Êrod´
i piàtek w godz. 7:00-10:00).
• Mo˝na równie˝ wysłaç wiadomoÊç na adres
mailowy: koronawirus@rckik-warszawa.com.pl
W treÊci nale˝y wpisaç swój numer telefonu,
tak by lekarz ze stacji mógł si´ z nami skontaktowaç.

Nie bàdê oboj´tny!
W zwiàzku z utrzymujàcymi si´ trudnymi warunkami pogodowymi stwarzajàcymi bezpoÊrednie zagro˝enie dla ˝ycia i zdrowia mieszkaƒców regionu prosimy Paƒstwa
o zwrócenie uwagi na osoby bezdomne, starsze, niepe∏nosprawne oraz samotne ˝yjàce w sàsiedztwie, które mogà
wymagaç pomocy.
W przypadku koniecznoÊci udzielenia pomocy prosimy
o informacj´ o osobach zagro˝onych wych∏odzeniem
pod numer telefonu: 22 782 25 22 (w godzinach pracy
OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej w Wieliszewie), 22 782 30 77
(Komisariat Policji w Wieliszewie ca∏odobowo) lub 112
(przez ca∏à dob´).
Informujemy tak˝e, i˝ w Wojewódzkim Centrum Zarzàdzania Kryzysowego Wojewody Mazowieckiego funkcjonuje bezp∏atna, ca∏odobowa infolinia dla osób bezdomnych
pod numerem telefonu 987, pod którym osoby zainteresowane mogà uzyskaç informacje na temat miejsc nocle-

gowych, jad∏odajni oraz punktów udzielania pomocy medycznej na terenie województwa mazowieckiego.
List´ placówek udzielajàcych tymczasowego schronienia na terenie województwa mazowieckiego mo˝na znaleêç
na stronie www.wieliszew.naszops.pl
n OPS Wieliszew
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Kakao pełne mocy
Listopadowe wieczory potrafià
zm´czyç i nie napawajà optymizmem.
By temu zaradziç i dodaç sobie
szczypty energii, z nutkà humoru
polecamy przepis na rozgrzewajàce
kakao pe∏ne mocy.
Dzi´ki zawartym w nim sk∏adnikom poczujemy si´ o niebo lepiej, zyskujàc nie tylko lepsze samopoczucie, ale i odpornoÊç, która szczególnie w tych czasach jest bardzo potrzebna. Najlepiej delektowaç si´ nim w fotelu, pod kocykiem, z ulubiona ksià˝kà w r´ku.

Cynamon, nie doÊç, ˝e kojarzy si´ ze Êwi´tami, to ma w∏aÊciwoÊci przyspieszajàce przemian´ materii i dzia∏anie antynowotworowe.
Kakao wyd∏u˝a ˝ycie, jest skarbnicà przeciwutleniaczy,
które zapobiegajà wielu chorobom, poprawia samopoczucie, uspokaja, zwi´ksza pop´d seksualny.
Kardamon wzmacnia odpornoÊç, pomaga ∏agodziç kaszel
i katar.
Goêdziki dzia∏ajà na organizm antywirusowo i antybakteryjnie, zwi´kszajà odpornoÊç i zwalczajà infekcje.
Kurkuma pozytywnie wp∏ywa na prac´ systemu immunologicznego, ma w∏aÊciwoÊci silnie przeciwzapalne. Skutecznie walczy z infekcjami wirusowymi i bakteryjnymi
n AS
oraz grzybicà.

Co nam jest potrzebne?
Porcja na dwie fili˝anki
• 2 szklanki mleka krowiego lub roÊlinnego
• 5 ły˝ek ciemnego kakao
• 1 ły˝eczka cynamonu
• pół ły˝eczki kardamonu
• pół ły˝eczki zmielonych goêdzików
• pół ły˝eczki kurkumy
• 3 ły˝ki miodu lub dwie …ły˝ki cukru
Wykonanie:
1. Mleko wlewamy do garnuszka,
wsypujemy wszystkie składniki
(poza miodem) i gotujemy,
od czasu do czasu mieszajàc.
2. Zagotowane mleko odstawiamy
na 10 minut, po tym czasie dosładzamy
miodem lub cukrem.
3. Rozlewamy do fili˝anek i dajemy si´
ponieÊç walorom smakowym
i zdrowotnym.
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ExLibris

W´drówka po magicznej
Pradze
Praga to miasto wyjàtkowe. Praga magiczna – takiego
okreÊlenia u˝y∏ wybitny w∏oski slawista, poeta i t∏umacz
Angel Maria Ripellin i nada∏ jako tytu∏ swojej ksià˝ce.
Zabytki Pragi uwa˝ane sà za jedne z najpi´kniejszych
w Europie. Kto by∏ i zobaczy∏, ten nigdy nie zapomni wynios∏ych Hradczan z ogromnà gotyckà katedrà Êw. Wita,
s∏ynnej Z∏otej Uliczki, czy wielkiego rynku Starego Miasta z monumentalnym pomnikiem Jana Husa i gotyckim ratuszem z przepi´knym zegarem astronomicznym. Praga to tak˝e miasto mostów, z tym
najs∏ynniejszym na czele – Mostem Karola na rzece We∏tawie. No i nie mo˝na zapominaç tak˝e o kwestiach prozaicznych – to wymarzone miejsce dla
ka˝dego ∏asucha, s∏ynne ze swojej treÊciwej i sytej kuchni.
Ale czy te oblegane przez turystów miejsca w pe∏ni oddajà ducha miasta i jego mieszkaƒców? Czy mo˝liwy jest przewodnik po Pradze bez mostu Karola i bez Hradczan? Jak najbardziej tak i udowadnia to Mariusz
Szczygie∏, pisarz od lat zakochany w kraju naszych sàsiadów. „Osobisty przewodnik po Pradze” to jego jubileuszowa, dziesiàta ksià˝ka w której oprowadza wy∏àcznie po swoich ulubionych miejscach. „JeÊli czegoÊ tutaj nie
ma, to znaczy, ˝e mnie nie uwiod∏o” – mówi – „Ta ksià˝ka jest nie tylko
przewodnikiem, to zapis mojego uczucia do miasta i czeskiej kultury”. Dom
jako cios mi´dzy oczy. Dworzec jako upad∏a bajka. Schron przed beznadziejà. Góra nieoboj´tnoÊci. KoÊció∏ zgubiony na podwórku. Kamienica, która drga. Prysznic jako metafora. A do tego rozmowy z Czeszkami i Czechami. Znanymi i nieznanymi. Publicystka Ma∏gorzata Piwowar pisze: „Ten
przewodnik ma charakter osobisty. Mariusz Szczygie∏ jest cz´Êcià Pragi.
Z czu∏oÊcià opowiada wi´c o bibliotece miejskiej, która istnieje od 1891
roku, a on nale˝y do niej od lat 18. Odwiedza t∏umaczk´ swoich ksià˝ek,
Helen´ Stachovà, z którà znajomoÊç trwa ju˝ kilkanaÊcie lat. Rozmawia
z taksówkarzem, relacjonujàc potem rozmow´ czytelnikowi. Ma w Pradze
swoje kàty i nimi si´ z czytelnikami dzieli – bez poczucia wy˝szoÊci, ale
z przyjaênià i zaciekawieniem wobec ludzi, miejsc i ich historii.”
Mariusz Szczygie∏ to pisarz, reporter i felietonista.W rozmowie z Micha∏em Nogasiem sam mówi o sobie: „Musz´ czytaç. Gdy wsiadam do pociàgu i nie mam niczego do czytania, czuj´ si´ niepewnie, trac´ poczucie bezpieczeƒstwa. Cz´sto mi si´ oczywiÊcie zdarza, ˝e w tym pociàgu robi´ coÊ
zupe∏nie innego.Ale ksià˝k´ do czytania musz´ mieç!” Jest Laureatem Europejskiej Nagrody Ksià˝kowej 2009, Dziennikarzem Roku 2013 w konkursie Grand Press, trzykrotnie nominowany do Nagrody Literackiej „Nike”,
otrzyma∏ jà w roku 2019 za ksià˝k´ „Nie ma”. Jego ksià˝ki przet∏umaczone zosta∏y na 19 j´zyków.Wyjàtkowe uznanie zdoby∏ za ksià˝k´ „Gottland”
– zbiór reporta˝y poÊwi´conych Czechom, w których portretuje Czechów
znanych i nieznanych, jak czeskiego „boga” muzyki Karela Gotta, piosenkark´ Helen´ Vondráãkovà, zakazanego w Czechos∏owacji pisarza Jana
Procházk´, Otakara Sveca – twórc´ najwi´kszego pomnika Stalina
na Êwiecie, czy lekark´ i dzia∏aczk´ opozycji – Jaroslav´ Moserovà. Ksià˝ka okaza∏a si´ wielkim sukcesem zarówno w Polsce, jak i Czechach, ukaza∏a si´ tak˝e po niemiecku, francusku, w´giersku, w∏osku, rosyjsku, ukraiƒsku, hiszpaƒsku, s∏oweƒsku, serbsku, bu∏garsku, angielsku i rumuƒsku.
W 2011 w Czechach na podstawie ksià˝ki powsta∏y nawet spektakle teatralne wystawiane w Pradze i Ostrawie. „Wiener Zeitung” okreÊli∏ „Gottland”
jako „wielkà literatur´ pod p∏aszczem reporta˝u”, recenzent „Le Figaro”
napisa∏: „To nie jest ksià˝ka, to klejnot”. Natomiast Martin Pollack stwierdza: „To jak Mariusz Szczygie∏ montuje z pojedynczych fragmentów, wspomnieƒ, dialogów, przypadkowych zdarzeƒ i anegdot swoje ironiczne, zabawne, potem znów smutne do ∏ez kola˝e, mo˝na nazwaç jedynie wirtuozerià
– to prawdziwa lekcja reporta˝u literackiego”.
Czesi, których historia niejednokrotnie surowo doÊwiadczy∏a i zmusi∏a
do uleg∏oÊci wobec silniejszych, s∏ynà z tego, ˝e potrafià zachowaç dystans
do samych siebie. Legendarny dzia∏acz antykomunistyczny, Vaclav Havel,
tak podsumowa∏ to podejÊcie: „Kto zachowuje si´ zbyt powa˝nie, ten nara˝a si´ zawsze na niebezpieczeƒstwo, ˝e b´dzie wyglàdaç Êmiesznie. Kto potrafi wyÊmiewaç si´ z samego siebie, nie musi obawiaç si´ ÊmiesznoÊci.” Czesi regularnie szukajà tak˝e schronienia w ksià˝kach i czytajà ich du˝o. Mariusz Szczygie∏ dzieli si´ refleksjà na ten temat: „Tego dnia rano us∏ysza∏em
w radiu informacj´, która na u∏amek sekundy zasia∏a we mnie wàtpliwoÊç,
czy warto ˝yç ˝yciem, jakim ˝yj´, i czy dos∏ownie za chwil´ nasz Êwiat si´
nie skoƒczy. Prze˝ywam czasem takie nanosekundy beznadziei, którà czuj´ fizycznie w brzuchu. Gdy uda mi si´ to przetrwaç, dociera do mnie z jeszcze wi´kszà si∏à postanowienie: tak, rób to, co lubisz najbardziej, bo jedynie to ma sens. Zszed∏em wi´c do podziemi najwspanialszego antykwariatu w Pradze. Jestem pewny, ˝e wielu mieszkaƒców zachodzi w∏aÊnie tu,
do antykwariatu, jak do prywatnego schronu”. Chcia∏bym, aby w´drówka
po Pradze magicznej wraz z Mariuszem Szczyg∏em sta∏a si´ takim schronieniem w tych trudnych czasach dla ka˝dego mi∏oÊnika ksià˝ek. n Piotr K.
Mariusz Szczygie∏, „Osobisty przewodnik po Pradze” z fotografiami Filipa Springera, Wyd. Dowody
na Istnienie, Warszawa 2020

wieliszewska
gazetaw

14 S P O R T

n

2 6 listopada 2 0 2 0

Patrycja bije...
kolejne rekordy

Ka˝dy z nas uwielbia weekendy. To czas
na odpoczynek, relaks, sp´dzanie czasu
z rodzinà, przyjació∏mi, robienie rzeczy,
które si´ lubi.
Nasza mieszkanka, ultramaratonka Patrycja Bereznowska
lubi biegaç, zatem nie dziwi fakt, ˝e ca∏y weekend na poczàtku listopada sp´dzi∏a na bieganiu po bie˝ni elektrycznej w ramach zawodów II International World Cup rozgrywanych w klubie fitness w Zabrzu. Jak zacz´∏a w piàtek
o 12.00, tak skoƒczy∏a w niedziel´ 8 listopada w samo po∏udnie, ustanawiajàc rekord Êwiata w biegu 48-godzinnym
po bie˝ni mechanicznej.
Mistrzyni przebieg∏a 325 kilometrów, bijàc po drodze jeszcze dwa rekordy Polski: w biegu 24-godzinnym (212,24 km)
i biegu na 100 mil (17 h 48 min 28 s).
O udzia∏ w zawodach stara∏o si´ ponad 100 zawodników
z kilkunastu krajów, jednak z powodu ograniczeƒ epidemiologicznych wytypowano do nich jedynie najlepszych biegaczy.
Patrycji gratulujemy i ˝yczymy kolejnych, tak owocnych
weekendów.
n AS

Awans do Ekstraligi
Marzenia si´ nie spe∏niajà, marzenia
si´ spe∏nia.
Dowodem na to jest awans rocznika 2006 lokalnej dru˝yny Football Academy do Ekstraligi. Mnóstwo rozgrywek
i wiele treningów przynios∏o efekty i wieliszewski team

jako jedyny z naszego terenu odniós∏ tak wielki sukces.
Teraz ma szans´ na rywalizacj´ z najlepszymi dru˝ynami
w województwie. Ekipie prowadzonej przez trenera Patryka Bucznego za∏o˝onej w 2003 roku ˝yczymy dalszych sukcesów i wytrwa∏oÊci w dà˝eniu do celu.
n AS

åwicz razem ze Sławkiem!
Prezentujemy kolejnà seri´ çwiczeƒ, które mo˝na wykonaç samodzielnie w domu, wzmacniajàc w ten sposób
mi´Ênie i poprawiajàc ogólnà kondycj´ ciała.
ROWEREK

PROSTOWANIE RAMION NA PI¸CE FITNESS

1. Połó˝ si´ na plecach ze zgi´tymi kolanami i stopami
przylegajàcymi płasko do podło˝a.
2. Ułó˝ r´ce za głowà. UnieÊ łopatki i nogi z podło˝a i zegnij kolana
do kàta prostego.
3. Nast´pnie powoli pedałuj nogami w powietrzu, tak jakbyÊ jechał
na rowerze.
4. JednoczeÊnie wykonuj skr´ty tułowia w kierunku kolana
– prawy łokieç do lewego kolana i odwrotnie.

1. Oprzyj si´ na piłce w pozycji tzw. plank (deska).
2. Usztywnij ciało tak, aby ka˝dy mi´sieƒ był w napi´ciu. Delikatnie
wykonaj ruch do przodu, prostujàc ramiona, jak byÊ chciał
przesunàç piłk´ przed siebie.
3. Wysuƒ si´ na tyle, abyÊ był wstanie utrzymaç pozycj´ przez 2–3
sekundy i powróç do pozycji wyjÊciowej. Powtórz kilka razy.

NO˚YCE PIONOWE Z OBCIÑ˚ENIEM
Do tego çwiczenia mo˝esz u˝yç dowolnego obcià˝enia np. butelk´
wody.
1. Usiàdê w siadzie prostym, unieÊ do góry r´ce z butelkà,
jednoczeÊnie unieÊ nogi (staraj si´ nie zginaç w kolanach).
2. Złap równowag´ i wykonaj ruch góra-dół (naprzemiennie) nogami
tak, aby nie dotykaç nimi ziemi.
3. Mo˝esz wykonywaç to çwiczenie w okreÊlonym czasie lub iloÊci
powtórzeƒ.
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Akademia Korfball
i klub KS Pogoƒ Skrzeszew
Pi∏ka no˝na, karate, judo, bieganie to
znane wszystkim sporty, których kilka
sekcji dzia∏a w naszej gminie. Rodzice
ch´tnie zapisujà swoje pociechy na te
popularne zaj´cia sportowe.
Poza nimi po cichutku w Skrzeszewie dzia∏a Akademia Korfball i klub KS Pogoƒ Skrzeszew, który w tej ma∏o popularnej dziedzinie odnosi ju˝ spore sukcesy.
W po∏owie paêdziernika skrzeszewska dru˝yna wzi´∏a
udzia∏ 1 Rundzie Pucharu Polski w korfballu w Weso∏ej
pod Warszawà. W zawodach rangi ogólnopolskiej przeprowadzonych przez Polski Zwiàzek Korfballu wzi´∏y udzia∏ trzy
nasze zespo∏y wiekowe, zdobywajàc w kategorii U-11 drugie i piàte miejsce. Najm∏odsza dru˝yna zaj´∏a zaszczytne
czwarte miejsce. Warto zauwa˝yç, ˝e to pierwsze tego typu
zawody i jak na debiut wynik jest bardzo obiecujàcy.

Korfball czyli co?
Korfball powsta∏ w 1902 roku w Holandii, natomiast w Polsce znany jest od 1987 roku. Jest jedynym na Êwiecie koedukacyjnym sportem dru˝ynowym, w którym na boisku
spotykajà si´ dwie dru˝yny z∏o˝one z czterech m´˝czyzn
i czterech kobiet. Swojà grà przypomina koszykówk´ oraz
pi∏k´ r´cznà. Zawodnicy rzucajà pi∏k´ do koszy pozbawionych tablic, podajàc sobie pi∏k´ w taki sposób, ˝e przypomina ona gr´ w „szczypiorniaka”. Nie mogà koz∏owaç ani
chodziç z pi∏kà. Cel znajduje si´ na s∏upach o wysokoÊci 3,5 m, tak wi´c trafiç do kosza jest bardzo trudno. Ka˝dy trafiony rzut liczony jest jako jeden punkt. W Polsce
sport ten nie jest jeszcze tak znany jak w Holandii. „Pomaraƒczowi” dominujà w tej grze, zawsze uzyskujàc nieziemskie wyniki. Na mecze ludzie przychodzà tysiàcami, dlatego atmosfera na meczu korfball w Holandii jest podob-

na do tej podczas rozgrywek pi∏karskich. Polska mo˝e pochwaliç si´ bràzowym medalem z Mistrzostw Âwiata w beach korfballu (korfball na piasku) w 2018 roku.
Lokalna Akademia Korfballu i jej klub KS Pogoƒ Skrzeszew istnieje ju˝ rok, a na zaj´cia, które odbywajà si´
przy Szkole Podstawowej w Skrzeszewie, mogà przychodziç ju˝ cztero- i pi´ciolatki.

Dlaczego korfball?
Korfball daje du˝o naturalnej zabawy, poprzez brak bezpoÊredniego kontaktu fizycznego nie ma fauli, sport ma
charakter koedukacyjny bez podzia∏u na p∏eç. Mo˝na go
uprawiaç wsz´dzie: na hali, orliku, boisku do kosza, na pla˝y.
Zalety korfballu wylicza szef Akademii Korfball Tomasz
Butkiewicz: B∏´dem jest, ˝e dzieci zaczynajà od pi∏ki no˝nej,
która to tylko uwzgl´dnia nogi i kopanie pi∏ki. Uwa˝am, ˝e
wtedy nie çwiczy si´ koordynacji ruchowej ca∏ego cia∏a, która jest potrzebna w dalszym rozwoju dziecka w ka˝dej innej
dyscyplinie. Korfball uczy wspó∏pracy i wyp´dza egoistyczne zachowania. Zawodnik musi nauczyç si´ wspó∏dzia∏ania,
bo bez wspó∏pracy niczego nie osiàgnie. Na zaj´ciach jest bardzo du˝o biegania, podawania, ∏apania, koordynacji ruchowej, które sà wa˝nymi elementami rozwoju m∏odzie˝y. Uwa˝am, ˝e podstawy tej dyscypliny powinny si´ znaleêç w programie szkolnym, a tymczasem niestety jest to ca∏kowicie
niedoceniana dyscyplina sportowa.
Butkiewicz zwraca uwag´, jak wa˝na dla sportowców jest
koordynacja ruchowa ca∏ego cia∏a. Uwa˝a, ˝e korftball potrafi byç Êwietnym uzupe∏nieniem treningów pi∏karskich,
koszykarskich czy innych i zach´ca do zapoznania si´ z tà
dyscyplinà. Warto podkreÊliç, ˝e jednym z trenerów
skrzeszewskiej dru˝yny jest mistrz Polski korfballa Jakub
Piszczyk.
n AS

Wirtualny
Wieliszewski
Crossing
Po udanym sierpniowym Ultramaratonie
Powstaƒca organizatorzy myÊleli, ˝e
i w listopadzie uda si´ zorganizowaç imprez´
sportowà, tym razem w formie Wieliszewskiego
Crossingu. Wystàpiono o zgody
do odpowiednich s∏u˝b, projektowano medale,
uruchomiono zapisy, obmyÊlano tras´
i podejmowano dzia∏ania, by w re˝imie
sanitarnym zawody odby∏y si´ w bezpieczny
sposób dla organizatorów i zawodników.
Niestety skala zaka˝eƒ w ca∏ym kraju, jak i w naszej gminie spowodowa∏a, ˝e kilka dni przed crossingiem wójt Pawe∏ Kownacki z ci´˝kim sercem podjà∏ decyzj´ o odwo∏aniu
imprezy, która mia∏a si´ odbyç 8 listopada w Wieliszewie.
Spotka∏o si´ to ze zrozumieniem kolarzy i biegaczy, którzy
ju˝ szykowali buty i czyÊcili szprychy, by pokonaç tras´ crossingu i na sportowo uczciç 102 rocznic´ odzyskania niepodleg∏oÊci przez Polsk´.
Dla biegaczy i rowerzystów, którzy chcieli zmierzyç si´
z trasà bez mierzenia czasu i wspó∏zawodnictwa, od 6 do 15
listopada przygotowano i oznaczono tras´ w lesie obok Jeziora Kwietniówka. Ka˝dy móg∏ pokonaç jà indywidualnie,
udokumentowaç w aplikacji i zg∏osiç si´ po medal do organizatorów.
Przez tydzieƒ tras´ Wirtualnego Wieliszewskiego Crossingu Niepodleg∏oÊci przebieg∏o wielu biegaczy i przejecha∏o
sporo kolarzy, którzy ju˝ przez to pó∏ roku odwo∏ywanych imprez sportowych zdà˝yli si´ przyzwyczaiç do takiej formy zawodów. Bez rywalizacji, bez konkurencji – ot tak, sport dla
n AS
samego sportu.
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