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Od 1 lutego dost´pne jest ju˝ elektroniczne sk∏adanie
wniosków na okres Êwiadczeniowy 2021/2022 trwajàcy
od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.
O przyznanie Êwiadczenia 500+ mo˝na ubiegaç si´ poprzez:
• Portal Informacyjno-Us∏ugowy Emp@tia (empa-

tia.mrips.gov.pl),
• bankowoÊç elektronicznà,

• platform´ ePUAP.
Natomiast od 1 kwiet-

nia 2021 roku b´dzie mo˝na z∏o˝yç wniosek drogà trady-
cyjnà w formie papierowej w OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej
w Wieliszewie lub za poÊrednictwem urz´du pocztowego.

Kontakt w sprawie realizacji programu: 22 506 61 30
/ 22 506 61 31. nn OPS

Mieszkaƒcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç rolniczà mogà ubie-
gaç si´ o wsparcie finansowe oferowane przez Agencj´ Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie kredy-
tów:
• na wznowienie produkcji po kl´skach ̋ ywio∏owych (z li-

nii K01, K02, DK01, DK02)
• z cz´Êciowà sp∏atà kapita∏u na zakup u˝ytków rolnych

przez m∏odych rolników (z linii MRcsk)
• na sfinansowanie sp∏aty zad∏u˝enia powsta∏ego w zwiàz-

ku z prowadzeniem dzia∏alnoÊci rolniczej (z linii KR).
O powy˝sze formy wsparcia rolnicy mogà ubiegaç si´

w Banku Polskiej Spó∏dzielczoÊci S.A. i SGB-Banku S.A.,
a tak˝e w zrzeszonych i wspó∏pracujàcych z nimi Bankach
Spó∏dzielczych oraz w bankach: BNP Paribas Bank Pol-
ska S.A., Santander Bank Polska S.A., Krakowskim Ban-
ku Spó∏dzielczym, Banku Spó∏dzielczym w Brodnicy.

Kredytów na sfinansowanie sp∏aty zad∏u˝enia powsta-
∏ego w zwiàzku z prowadzeniem dzia∏alnoÊci rolniczej (z li-
nii KR) udzielajà: Bank Polskiej Spó∏dzielczoÊci S.A. i SGB-

-Bank S.A., a tak˝e zrzeszone i wspó∏pracujàce z nimi Ban-
ki Spó∏dzielcze.

Szczegó∏owe warunki i zasady udzielania kredytów sà do-
st´pne w zak∏adce „Pomoc krajowa” na stronie internetowej:
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa.html 

nn ARiMR

Mieszkaƒcy Gminy Wieliszew w∏àczyli si´ w jednà z naj-
wi´kszych polskich akcji charytatywnych.
29. Fina∏ WOÂP odby∏ si´ 31 stycznia 2021 roku.Akcja de-
dykowana by∏a ma∏ym pacjentom oddzia∏ów laryngologii.
W zwiàzku z trwajàcà pandemià niektóre sztaby, w tym
równie˝ wieliszewski, zdecydowa∏y si´ na wirtualne

wsparcie zbiórki. Do gminnej e-Skar-
bonki uda∏o si´ zebraç 1740 z∏.

Równie˝ wielu mieszkaƒców naszych okolic przy∏àczy-
∏o si´ do zbiórki, zak∏adajàc swoje wirtualne skarbonki i an-
ga˝ujàc znajomych do wsparcia grajàcej od lat orkiestry.
Dzi´kujemy! nn SC

PPrrooggrraamm  „„RRooddzziinnaa  550000++””

PPrreeffeerreennccyyjjnnee  kkrreeddyyttyy  ddllaa  rroollnniikkóóww    

Sesje Rady Gminy Wieliszew
WW lluuttyymm  rraaddnnii  ddwwuukkrroottnniiee  ssppoottkkaallii  ssii´́
ppooddcczzaass  sseessjjii,,  bbyy  pprrzzeeddyysskkuuttoowwaaçç
kklluucczzoowwee  ddllaa  ggmmiinnyy  tteemmaattyy  ii ppooddjjààçç
wwssppóóllnnee  ddeeccyyzzjjee..  

W poniedzia∏ek 1 lutego odby∏a si´ XVII sesja nadzwyczaj-
na poÊwi´cona zmianom Wieloletniej Prognozy Finansowej
oraz Uchwa∏y Bud˝etowej Gminy Wieliszew na 2021 rok.
Natomiast 17 lutego podczas XXVIII sesji radni zaj´li si´
te˝ wieloma bie˝àcymi zagadnieniami. Jednym z pierw-
szych punktów obrad by∏o ju˝ tradycyjnie podsumowanie
przez Wójta Gminy Wieliszew Paw∏a Kownackiego dzia∏aƒ
urz´du i jego jednostek w okresie od poprzedniej sesji zwy-

czajnej. Przedstawione zosta∏y równie˝ sprawozdania
z prac komisji sta∏ych za rok 2020. Radni rozpatrzyli rów-
nie˝ projekt uchwa∏y w sprawie przed∏u˝enia terminów
p∏atnoÊci rat podatku od nieruchomoÊci na terenie Gmi-
ny Wieliszew w 2021 roku dla przedsi´biorców, których p∏yn-
noÊç finansowa uleg∏a pogorszeniu w zwiàzku z COVID-19.
Szczególnà uwag´ poÊwi´cono tego dnia kwestii prowadzo-
nych i planowanych dzia∏aƒ gminy majàcych na celu po-
praw´ jakoÊci powietrza.

Z pe∏nym przebiegiem obydwu sesji mo˝na zapoznaç si´,
oglàdajàc nagrania z transmisji posiedzeƒ dost´pne
w serwisie eSesjaTV (szary baner z napisem „Sesja on-line”
na stronie www.wieliszew.pl).

nn SC

WWOOÂÂPP  22002211  ––  ttyymm  rraazzeemm  wwiirrttuuaallnniiee
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PPrrzzeekkaa˝̋  
nnaamm  sswwóójj  
11%%  ppooddaattkkuu

♥♥ Zosia Jankowska. Zosia to wspaniała
uÊmiechni´ta dziewczynka, której
codzienne ˝ycie to walka
o samodzielnoÊç. Mierzy si´ z wieloma
problemami: lekooporna padaczka,
spowolniony rozwój psychoruchoruchowy, ogromna wada
wzroku. Zosia ma dwa lata, jednak nadal samodzielnie nie
siada i nie chodzi. Szans´ na lepsze jutro daje jej
systematyczna rehabilitacja. Jej koszt przekracza nasze
mo˝liwoÊci finansowe... Kiedy doliczymy do nich leczenie,
wizyty lekarskie, specjalistyczny sprz´t rehabilitacyjny czy
ortopedyczny, kwota staje si´ gigantyczna. Jako rodzice,
chcemy zapewniç swojemu dziecku jak najlepszy start
w przyszłoÊç, jednak nie uda nam si´ to bez Twojej
pomocy... B´dziemy niezmiernie wdzi´czni, jeÊli
zdecydujesz si´ wesprzeç swoim 1% podatku naszà Zosi´.
Aby przekazaç 1% podatku, wystarczy podaç
nr KRS: 0000037904, w polu „informacje uzupełniajàce”
wpisaç: 36083 Jankowska Zofia oraz zaznaczyç pole
„wyra˝am zgod´”. Dzi´kujemy!

••••••

♥♥ Katarzyna Widort. Katarzyna,
studentka, cierpi na wrodzony ubytek
naczyniówki i nerwów wzrokowych obu
oczu. Zebrana kwota pomo˝e jej
w zakupie leków i pomocy optycznych
niezb´dnych do kontynuowania studiów i radzenia sobie
z codziennoÊcià. KRS: 0000037904, cel
szczegółowy: 23873 Katarzyna Widort.

••••••

♥♥ Lea Łuszcz. Udar zabrał mi mow´
i chodzenie Ty mo˝esz pomóc mi je
odzyskaç. Dzi´kuj´ Lea. 
Aby przekazaç 1% podatku dla Lei podaj
nr KRS: 0000037904, cel
szczegółowy: 30473 Łuszcz Lea.
https://dzieciom.pl/podopieczni/30473

••••••

♥♥ Filip Choromaƒski. Filip to
radosny 7 latek, u którego w 2016 roku
Êwiat na chwil´ si´ zatrzymał…
w szpitalu usłyszał okrutnà diagnoz´
– cukrzyca typu 1, a po miesiàcu tak˝e
celiakia. By móc cieszyç si´ z beztroskiego dzieciƒstwa, Filip
potrzebuje drogiego osprz´tu do pompy insulinowej oraz
systemu ciàgłego monitorowania glikemii, aby ułatwiç
codzienne funkcjonowanie, zapewniç lepsze wyrównanie
cukrzycy i uniknàç groênych powikłaƒ, oraz kontrolowania
spo˝ywania produktów bezglutenowych które sà
kosztowne. 
Przeka˝ swój 1% podatku. W formularzu PIT wpisz numer:
KRS: 0000163346. 
Cel szczegółowy: 2940 Choromaƒski Filip. 
Szanowni Darczyƒcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu
podatkowym pola: ,,Wyra˝am zgod´”. 
Wplaty darowizn prosimy kierowaç na konto: FUNDACJA
DLA DZIECI Z CUKRZYCÑ
62 1090 1043 0000 0001 3558 2940 Tytułem: 2940
Choromaƒski Filip. Darowizna na pomoc i ochron´ zdrowia

••••••

♥♥ Michał Drubkowski. Mam na imi´
Michał, mam upoÊledzenie umysłowe,
wad´ wymowy, problemy
z koncentracjà. Chc´ byç taki sam jak
inni chłopcy. Mo˝ecie mi w tym pomóc,
przekazujàc 1% swojego podatku. KRS 0000186434,
cel szczegółowy: Michał Drubkowski 60/D

••••••

♥♥ Jakub Lange. Drodzy znajomi dalsi
i bli˝si. Mój synek KubuÊ dostał bardzo
słodki prezent na swoje drugie urodziny,
a mianowicie cukrzyc´ typ I. Zbli˝a si´
termin corocznego rozliczania dochodu
i w tym momencie mam do Was proÊb´. Je˝eli macie
ochot´ przekazaç 1% podatku właÊnie na pomoc i ochron´
zdrowia Kubusia, to serdecznie dzi´kuj´. Aby przekazaç 1%
podatku dla Kuby, w formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000037904. Cel szczegółowy: 27868 Lange Jakub. 
Szanowni Darczyƒcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu
podatkowym pola „Wyra˝am zgod´”. Aby przekazaç
darowizn´ na konto FUNDACJA DZIECIOM „ZDÑ˚Yå
Z POMOCÑ” ul. Łomiaƒska 5, 01-685 Warszawa, Alior
Bank S.A. 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
Tytułem: 27868 Lange Jakub – darowizna na pomoc
i ochron´ zdrowia. W przypadku pytaƒ prosz´ o kontakt:
Joanna Lange Lange.asia@gmail.com
dzieciom.pl/podopieczni/27868

••••••

♥♥ Michał Głowacki. Michał ma 9 lat.
Kilka lat walczył z białaczkà. Wygrał, lecz
niestety długotrwałe leczenie spowodowało
wiele powikłaƒ, m.in. niedowład lewej
strony, zanik nerwów wzrokowych,
niedobór odpornoÊci, przewlekłe zapalenie zatok. Michał
nie poddaje si´ i codzienne walczy o lepsze jutro. 
KRS: 0000037904
Cel szczegółowy: 22370 Głowacki Michał.

••••••

♥♥ OSP Z TERENU GMINY
WIELISZEW. Jednostki Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej z Gminy Wieliszew
zwracajà si´ z proÊbà do mieszkaƒców
i sympatyków Gminy Wieliszew
o przekazanie 1%. Zebrane Êrodki pomogà w zakupie
sprz´tu i wyposa˝enia po˝arniczego, a tak˝e
umundurowania. 
Aby przekazaç 1% podatku, nale˝y wpisaç nr
KRS: 0000116212, 
a w celu szczegółowym – nazw´ i adres wybranej
jednostki.

KKaa˝̋ddyy  mmiieesszzkkaanniieecc  ggmmiinnyy
WWiieelliisszzeeww  mmoo˝̋ee  bbeezzpp∏∏aattnniiee,,
ww ∏∏aattwwyy  ii bbeezzppiieecczznnyy  ssppoossóóbb
rroozzlliicczzyyçç  sswwóójj  PPIITT  
–– wwssppiieerraajjààcc  ww tteenn  ssppoossóóbb
mmiieejjssccee,,  ww kkttóórryymm  mmiieesszzkkaa
ii wwpp∏∏aaccaajjààcc 11%%  ppooddaattkkuu
nnaa rrzzeecczz  OOrrggaanniizzaaccjjii  PPoo˝̋yyttkkuu
PPuubblliicczznneeggoo  zzaarreejjeessttrroowwaanneejj
ww nnaasszzeejj  ggmmiinniiee..  
TToo wwsszzyyssttkkoo  ddzzii´́kkii  pprroojjeekkttoowwii
„„WWssppiieerraajj  llookkaallnniiee””,,  
ddoo kkttóórreeggoo  pprrzzyyssttààppii∏∏aa  
ggmmiinnaa  WWiieelliisszzeeww..  

WWyyssttaarrcczzyy  wweejjÊÊçç  nnaa ssttrroonn´́
wwwwww..wwiieelliisszzeeww..ppll  ww zzaakkłłaaddkk´́  „„RRoozzlliicczz  PPIITT
ww GGmmiinniiee  WWiieelliisszzeeww”” ii ppoosstt´́ppoowwaaçç  zzggooddnniiee
zz iinnssttrruukkccjjàà..  PPrrooggrraamm  ssaamm  wwsszzyyssttkkoo  wwyylliicczzyy,,
aa mmyy  mmuussiimmyy  ttyyllkkoo  wwppiissaaçç  ppoosszzcczzeeggóóllnnee
ddaannee  zz rroozzlliicczzeenniiaa  ppooddaattkkoowweeggoo..  

W ramach projektu gmina otrzyma∏a bezp∏atny program
do rozliczania podatków – „PITax.pl ¸atwe podatki”, pro-
mujàcy rozliczenia podatku na terenie naszej gminy oraz
do przekazania 1% lokalnym OPP. G∏ówne za∏o˝enia pro-
gramu to zachowanie w regionie wp∏ywów z PIT-ów podat-
ników, wspieranie i promowanie lokalnych organizacji po-
˝ytku publicznego, zachowanie w regionie wp∏ywów z 1%.
Pami´tajmy, ˝e udzia∏ w podatku od osób fizycznych i osób
prawnych to g∏ówny dochód gminy. 38 % z podatku p∏aco-
nego przez mieszkaƒców do urz´du skarbowego wraca

do gminy i w prosty sposób przek∏ada si´ na realizacj´ po-
trzebnych us∏ug i inwestycji. Ka˝dy Mieszkaniec (nie mu-
si byç zameldowany, wystarczy, ˝e jako miejsce zamieszka-
nia wska˝e gmin´ Wieliszew) przyczynia si´ wi´c do rozwo-
ju swojej gminy, p∏acàc w niej podatki.

Wype∏niajàc specjalny formularz na stronie urz´du, ka˝-
da OPP dostaje mo˝liwoÊç uzyskania swojej prezentacji/wi-

zytówki w programie do rozliczeƒ PIT. W czasie rozlicze-
nia podatkowego w programie podatnicy zach´cani b´dà
do przekazywania 1% na rzecz lokalnych OPP.

Wi´cej informacji na stronie internetowej www.wieli-
szew.pl w zak∏adce „Rozlicz PIT w Gminie Wieliszew”.

nn AS

Rozlicz Bezpłatnie PIT w Gminie
Wieliszew  –  Wspieraj Lokalnie
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88  mmaajjaa 22002211  rrookkuu  nnaa tteerreenniiee  nnaasszzeejj  ggmmiinnyy
ooddbb´́ddàà  ssii´́  ((oo iillee  ssyyttuuaaccjjaa
eeppiiddeemmiioollooggiicczznnaa  ppoozzwwoollii))  uurroocczzyyssttee
oobbcchhooddyy  MMii´́ddzzyynnaarrooddoowweeggoo  DDnniiaa
SSttrraa˝̋aakkaa..  WW ttyymm  rrookkuu  bb´́ddzziiee  ttoo  wwyyjjààttkkoowwee
ÊÊwwii´́ttoo,,  ppoonniieewwaa˝̋  OOcchhoottnniicczzaa  SSttrraa˝̋  PPoo˝̋aarrnnaa
ww WWiieelliisszzeewwiiee  oobbcchhooddzzii  sswwoojjee 110000--lleecciiee..  
Podczas uroczystoÊci zostanie wkopany kamieƒ w´gielny
pod budow´ nowej siedziby stra˝nicy OSP, która powstanie
w miejscu, gdzie teraz stacjonuje jednostka. Dzi´ki pozyska-
niu dofinansowania z Funduszu Inwestycji Lokalnych uda si´
postawiç Centrum Spo∏eczno-Kulturalne, w którym znajdzie
si´ miejsce dla naszych wieliszewskich stra˝aków i seniorów.
Na uroczystoÊç zostanà zaproszeni mi´dzy innymi przedsta-
wiciele instytucji, które wspar∏y projekt.

JJaakk  ttoo  ssii´́  zzaacczz´́łłoo??
Poczàtki OSP w Wieliszewie datuje si´ na lata dwudzie-
ste XX wieku. Jej historia zosta∏a spisana przez kolejne po-
kolenia druhów na prze∏omie lat 90-tych dzi´ki wspomnie-
niom pozosta∏ym tylko w pami´ci najstarszego wówczas miesz-
kaƒca Pana Józefa Czeredysa. Z jego relacji wynika, ˝e
Ochotniczà Stra˝ Po˝arnà w Wieliszewie powo∏ano do ˝ycia
z inicjatywy Panów: Kar∏owicza i Kuberskiego w 1921 roku.
Jej powstanie wiàza∏o si´ z troskà o bezpieczeƒstwo ludno-
Êci n´kanej licznymi po˝arami drewnianych obejÊç gospodar-
skich i rzemieÊlniczych.W czasach odradzajàcego si´ Paƒstwa
Polskiego do Stra˝y Ogniowej przystàpi∏o wiele osób, którym
przyÊwieca∏ jeden cel – wybudowanie stra˝nicy OSP, co zre-
alizowano w latach 1921–1923. Pierwszy niezb´dny sprz´t
do gaszenia po˝arów stanowi∏a pompa r´czna t∏okowa wraz
z beczkà na wod´ o zaprz´gu konnym z wozem dostosowanym
do przewozu cz∏onków za∏ogi gaÊniczej. Stra˝ z wielkim zaan-
ga˝owaniem bra∏a udzia∏ we wszystkich akcjach spo∏ecznych
oraz ró˝nego rodzaju inicjatywach podejmowanych przez miej-
scowà spo∏ecznoÊç, za co zyskiwa∏a uznanie i nale˝ny szacu-
nek. Oficjalnie stowarzyszenie pod nazwà Towarzystwo Stra-
˝y Ogniowej Ochotniczej w Wieliszewie zosta∏o zarejestrowa-
ne we wrzeÊniu 1924 roku. W latach 1964–68 dobudowano
skrzyd∏o Êwietlicy.

Poczàwszy od dnia powo∏ania jednostki, poprzez okres oku-
pacji, kiedy nie zaprzestano dzia∏alnoÊci, do czasów nam wspó∏-
czesnych druhowie uczestniczyli w wielu spektakularnych ak-
cjach takich jak: powódê na lokalnych terenach w 1957 roku,
po˝ary torfowisk na terenie województwa ostro∏´ckiego i sie-
dleckiego w latach 90-tych.W roku 1995 jednostka OSP Wie-
liszew decyzjà Wojewódzkiego Komendanta G∏ównego Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej zosta∏a w∏àczona w struktury Kra-
jowego Systemu Ratownictwa GaÊniczego i w ten sposób
znalaz∏a si´ w gronie 70 najlepszych jednostek w wojewódz-
twie warszawskim. Jednostka zostaje wówczas doposa˝ona
w sprz´t ratowniczo-gaÊniczy.W roku 1997 z zasobów Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej w Legionowie wieliszewska stra˝ otrzy-
muje drugi ci´˝ki wóz bojowy – Jelcz GCBA, który w ro-
ku 2005 zosta∏ przekazany do zaprzyjaênionej jednostki OSP
Ka∏uszyn.W tym samym roku Komenda Miejskiej PSP w War-
szawie przekazuje na to miejsce z jednostki JRG1 kilkulet-
ni samochód gaÊniczy GCBA, równie˝ marki Jelcz. Obecny
tabor samochodowy jednostki to w/w ci´˝ki samochód ratow-
niczo – gaÊniczy Jelcz, Êredni samochód ratowniczo – gaÊni-
czy Mercedes Atego zakupiony z bud˝etu Gminy przy wspar-
ciu Êrodkami sejmiku województwa mazowieckiego w 2012
roku oraz lekki samochód rozpoznania ratowniczego Tarpan
Honker pozyskany z KP PSP w Legionowie. Ponadto jednost-
ka dysponuje ∏odzià ratownicza typu RIB Sportis 430 pozy-
skanà z w∏asnych Êrodków oraz saniami lodowymi przekaza-
nymi z KP PSP Legionowo w 2016 r.

W latach 90-tych, b´dàcych wa˝nym okresem w ˝yciu po-
wstajàcych samorzàdów, z inicjatywy ówczesnego Zarzàdu
rozpoczyna si´ proces popularyzacji idei po˝arnictwa. Zor-
ganizowano M∏odzie˝owà Dru˝yn´ Po˝arniczà, a dzi´ki przy-
chylnemu klimatowi Urz´du Gminy i oddanej pracy Preze-
sa Jana Boryszewskiego, Naczelnika Andrzeja Redy, Gospo-
darza Roberta Boryszewskiego i Janusza Redy m∏odzi
druhowie reprezentujà jednostk´ w wielu organizowanych
turniejach m.in. Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Po˝arniczej,
gdzie odnoszà sukcesy, zdobywajà dyplomy i puchary, co jest
dowodem prawid∏owej myÊli wychowawczej m∏odego poko-
lenia druhów. Przez dekad´ si´gajà po najwy˝sze wyró˝nie-
nia, zdobywajàc pierwsze miejsca w sportowych zmaganiach
po˝arniczych organizowanych przez Komend´ Powiatowà
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, co dowodzi pe∏nego zaanga˝o-
wania w zaszczytnà s∏u˝b´ ochrony spo∏ecznoÊci i prawid∏o-
wego wyszkolenia do jej realizacji. OSP jest cz´sto dyspo-
nowana do akcji przez PSK PSP w Legionowie ze wzgl´du
na dobre wyposa˝enie sprz´towe i przygotowanie stra˝aków.
OSP Wieliszew Êrednio rocznie interweniuje 150-krotnie
w ró˝nego rodzaju akcjach typowo ratowniczych, ratowniczo-
-gaÊniczych. Bierze czynny udzia∏ z ˝yciu spo∏ecznoÊci lokal-
nej (organizacja „Wianków Wieliszewskich”, „Wieliszewski
Crossing” i wiele innych). Dok∏adnie 100 lat od rozpocz´cia
dzia∏alnoÊci na miejscu obecnej siedziby powstanie stra˝ni-
ca z prawdziwego zdarzenia.

nn AS/fot. archiwum OSP w Wieliszewie 

Stulecie wieliszewskich stra˝aków
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Kalendarz imprez w 2021 roku
ZZaapprraasszzaammyy  PPaaƒƒssttwwaa  ddoo zzaappoozznnaanniiaa  ssii´́  zz kkaalleennddaarrzzeemm  nnaasszzyycchh  ggmmiinnnnyycchh  wwyyddaarrzzeeƒƒ  kkuullttuurraallnnyycchh
ii ssppoorrttoowwyycchh..  WW ooffeerrcciiee  zznnaajjddzziieecciiee  sspprraawwddzzoonnee  ffoorrmmuu∏∏yy  ii zzuuppee∏∏nnee  nnoowwooÊÊccii..**

* Organizacja wymienionych wydarzeƒ uzale˝niona b´dzie od aktualnej sytuacji epidemicznej i towarzyszàcych jej obostrzeƒ. Daty i wydarzenia mogà w ciàgu roku
ulec zmianie, prosimy Êledziç kolejne wydania Gazety Wieliszewskiej, stron´ www.wieliszew.pl oraz profil facebookowy „Gmina Wieliszew”.

mmaarrzzeecc  ––  4444..  KKoonnkkuurrss  RReeccyyttaattoorrsskkii  
„„WWaarrsszzaawwsskkaa  SSyyrreennkkaa””

Eliminacje szkolne i gminne (na ˝ywo lub on-line)

1111  kkwwiieettnniiaa  –– WWiieelliisszzeewwsskkii  CCrroossssiinngg  WWiioossnnaa
Po kilkumiesi´cznej epidemicznej przerwie zapraszamy na wiosennà
odsłon´ zawodów biegowych i kolarskich dla dzieci i dorosłych.
Wi´cej informacji na profilu facebookowym „Wieliszewski Crossing”

kkwwiieecciieeƒƒ//mmaajj  VVII OOttwwaarrttee  MMiissttrrzzoossttwwaa  
SSeekkccjjii  WWAA˚̊KKAA

VI Otwarte Mistrzostwa Sekcji WA˚KA w kat. modeli szybowców
halowych F1N o Złotà Wa˝k´ – Puchar Wójta Gminy Wieliszew.

kkwwiieecciieeƒƒ//mmaajj  PPrreemmiieerraa  ssppeekkttaakklluu  
TTeeaattrruu  MMuuzzyycczznneeggoo  „„PPoodd PPrreetteekksstteemm””  ––
„„UUddeerrzz  ww ssttóółł,,  aa rrooddzziinnaa  ssii´́  ooddeezzwwiiee””

mmaajj  ––  VVIIIIII OOggóóllnnooppoollsskkii  KKoonnkkuurrss  PPiiaanniissttyycczznnyy  
„„ZZaacczzaarroowwaannyy  FFoorrtteeppiiaann””  

(na ˝ywo lub on-line)

88  mmaajjaa  –– ÂÂwwii´́ttoo  SSttrraa˝̋aakkaa
Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w Wieliszewie obchodzi w tym roku
100-lecie istnienia swojej jednostki. 
Wi´cej informacji na ten temat mo˝na znaleêç na str. 4.

1155  mmaajjaa  –– PPóółłmmaarraattoonn  ZZeeggrrzzyyƒƒsskkii
To ju˝ czwarta edycja półmaratonu, którego trasa przebiega 
przez malownicze tereny trzech gmin: Serocka, Niepor´tu
i Wieliszewa.

55  cczzeerrwwccaa  –– ÂÂwwii´́ttoo  GGmmiinnyy  

2200  cczzeerrwwccaa  –– WWiieelliisszzeewwsskkii  CCrroossssiinngg  LLaattoo

lliippiieecc  ––  WWaakkaaccjjee  zz kkuullttuurràà  
Cykl wycieczek jednodniowych

lliippiieecc  ––  „„SSłłoowwoo,,  kkssiiàà˝̋kkaa,,  eekkoollooggiiaa””  
Plenerowe spotkanie autorskie dla dzieci i młodzie˝y 
(Jezioro Wieliszewskie)

lliippiieecc//ssiieerrppiieeƒƒ  ––  „„SSłłoowwoo,,  kkssiiàà˝̋kkaa,,  eekkoollooggiiaa””  
Plenerowe spotkanie autorskie dla dorosłych (Jezioro Wieliszewskie)

11  ssiieerrppnniiaa    ––  UUrroocczzyyssttooÊÊccii  ppaattrriioottyycczznnee
UroczystoÊci patriotyczne w Wieliszewie i Michałowie-Reginowie
zwiàzane z rocznicà wybuchu Powstania Warszawskiego

11  ssiieerrppnniiaa  –– 77..  UUllttrraammaarraattoonn  PPoowwssttaaƒƒccaa
11994444--22002211

B´dzie to ju˝ 7. edycja wyjàtkowego wydarzenia organizowanego
w rocznic´ wybuchu Powstania Warszawskiego. Na wymagajàcej
trasie o długoÊci ok. 63 km indywidualnie lub w sztafetach 
(od 2 do 7 osób) zawodnicy majà za zadanie przebyç szlak „kuriera
powstaƒczego” i zaliczyç kolejne punkty kontrolne oraz punkty
zmian zwiàzane z historycznym szlakiem Polski Walczàcej.
Na ka˝dym z nich uczestnicy zbierajà pieczàtki. 
Wi´cej informacji na www.ultrawieliszew.pl oraz profilu
facebookowym „Ultramaraton Powstaƒca 1944”

ssiieerrppiieeƒƒ  ––  „„SSłłoowwoo,,  kkssiiàà˝̋kkaa,,  eekkoollooggiiaa””
Kino plenerowe (Jezioro Wieliszewskie)

1144  ssiieerrppnniiaa  ––  UUrroocczzyyssttooÊÊccii  ppaattrriioottyycczznnee  
UroczystoÊci patriotyczne w Olszewnicy Starej zwiàzane 
ze Âwi´tem Wojska Polskiego

1144  ssiieerrppnniiaa  –– SSzzyybbkkii  aassffaallttoowwyy  bbiieegg
Bieg z atestem na trasie 5 lub 10 kilometrów

11  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ––  RRoocczznniiccaa  WWrrzzeeÊÊnniiaa’’3399
UroczystoÊci na kwaterze wojennej cmentarza parafialnego
w Wieliszewie, zwiàzane z rocznicà wybuchu II wojny Êwiatowej

wwrrzzeessiieeƒƒ  ––  MMAAZZUURR 22002211
Mistrzostwa Polski w Taƒcach Polskich – MAZUR 2021

1111  wwrrzzeeÊÊnniiaa  –– DDoo˝̋yynnkkii  ggmmiinnnnee

Zapraszamy na tradycyjne Êwi´to plonów. W programie m.in. msza
Êwi´ta, wspólne biesiadowanie i zabawa taneczna. 

33  ppaaêêddzziieerrnniikkaa  –– WWiieelliisszzeewwsskkii  CCrroossssiinngg  JJeessiieeƒƒ

1100  lliissttooppaaddaa    XXXXII FFeessttiiwwaall  PPiieeÊÊnnii  ii TTaaƒƒccóóww  
PPoollsskkiicchh  iimm..  SSttaanniissłłaawwaa  MMoonniiuusszzkkii  

(na ˝ywo lub on-line)

1111  lliissttooppaaddaa  –– RRoocczznniiccaa  ooddzzyysskkaanniiaa
pprrzzeezz  PPoollsskk´́  NNiieeppooddlleeggłłooÊÊccii

UroczystoÊci patriotyczne w Janówku Pierwszym oraz w Wieliszewie
przy pomniku Ojców NiepodległoÊci

55  ggrruuddnniiaa  –– WWiieelliisszzeewwsskkii  CCrroossssiinngg  ZZiimmaa

2200  ggrruuddnniiaa  –– WWiiggiilliiaa  ggmmiinnnnaa
Gminne spotkanie wigilijne rozpocznie si´ mszà Êwi´tà w koÊciele
pw. Przemienienia Paƒskiego w Wieliszewie. Na wspólne
kol´dowanie oraz podzielenie si´ opłatkiem przeniesiemy si´ do hali
sportowej przy ul. Modliƒskiej 65 w Wieliszewie, gdzie na wszystkich
czekaç b´dzie Êwiàteczny pocz´stunek i kiermasz r´kodzielniczy. 
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INWESTYCJE W GMINIE

TTrraaggiicczznnee  wwyyddaarrzzeenniiaa
ww KKaałłuusszzyynniiee
ii OOllsszzeewwnniiccyy  NNoowweejj
W pierwszej po∏owie
lutego na terenie naszej
gminy dosz∏o do dwóch
sytuacji, na skutek
których mieszkaƒcy
pozostali bez dachu
nad g∏owà.

W Êrod´ 3 lutego po˝ar powa˝nie uszkodzi∏ jeden z budyn-
ków w Ka∏uszynie. Bliscy mieszkajàcych tam do tej pory po-
szkodowanych rozpocz´li internetowà zbiórk´ na odbudow´
domu. Mo˝na jà wesprzeç, wchodzàc na stron´: zrzutka.pl,
nast´pnie klikajàc w menu „Katalog zrzutek” i wyszukujàc
numer identyfikacyjny 96d786 (w okienkach z typem i ka-
tegoriami nale˝y zaznaczyç „Wszystkie”).

Kilka dni póêniej w Olszewnicy Nowej dosz∏o do wybu-
chu butli z gazem, co pozbawi∏o znajdujàcy si´ tam dom jed-
norodzinny Êciany szczytowej. Niestety Inspektor Nadzoru
Budowlanego zdecydowa∏, ˝e dom nadaje si´ do rozbiórki.
W∏adze gminy zadeklarowa∏y pomoc dla poszkodowanej ro-
dziny. nn SC

áááááá SSzzkkoołłaa  PPooddssttaawwoowwaa  ww  JJaannóówwkkuu  PPiieerrwwsszzyymm

Od 1 marca 2021 roku odpady komunal-
ne z terenu gminy Wieliszew b´dzie od-
biera∏o Konsorcjum firm: PARTNER Sp. z o.o., Sp. K. – Li-
der konsorcjum ul. P∏ytowa 1 03-046 Warszawa, PARTNER
Dariusz Apelski – Cz∏onek konsorcjum ul. P∏ytowa 1 03-046
Warszawa. Harmonogram odbioru odpadów na kolejne mie-
siàce oku zostanie do Paƒstwa dostarczony w marcu oraz b´-
dzie dost´pny w marcowym wydaniu Gazety Wieliszewskiej.

Informujemy równie˝, i˝ Referat Ochrony Ârodowiska
wzmo˝y kontrol´ nieruchomoÊci pod kàtem poprawnej se-
gregacji odpadów oraz iloÊci zg∏oszonych osób w wype∏nia-
nych przez Paƒstwa deklaracjach.

Nale˝y pami´taç, aby reklamacje nieodebranych odpadów
zg∏aszaç maksymalnie w ciàgu 2 dni roboczych, telefonicz-
nie 22 782 22 32, mailowo ekologia@wieliszew.pl bàdê za po-
Êrednictwem aplikacji EVENIO.

nn

Gmina ubiega si´ o wsparcie rzàdowe dla
inwestycji w Wieliszewie.
Pod koniec stycznia wójt Pawe∏ Kownacki podpisa∏ wnioski,
dzi´ki którym gmina mo˝e uzyskaç Êrodki z Rzàdowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych. Propozycja wsparcia finanso-
wego zosta∏a skierowana do gmin, w których funkcjonowa-
∏y Paƒstwowe Gospodarstwa Rolne.

JeÊli wszystko pójdzie zgodnie z planem, otrzymamy w ten
sposób fundusze na:
• napraw´ oÊwietlenia na ul. Modliƒskiej i KoÊcielnej w Wie-

liszewie,
• remont kanalizacji i parkingu wraz z oÊwietleniem

przy budynku Urz´du Gminy w Wieliszewie.
Kwota, o jakà stara si´ gmina, to 5 mln z∏. nn

TTrrzzyymmaammyy  kkcciiuukkii
zzaa zzłłoo˝̋oonnee  wwnniioosskkii

Przebudowa i rewitalizacja 4-kilometrowego odcinka ko-
lejowego na trasie Wieliszew – Zegrze planowana jest
na drugà po∏ow´ 2022 roku.
Za inwestycj´ odpowiedzialna jest spó∏ka PKP PLK, któ-
ra wiosnà ubieg∏ego roku podpisa∏a umow´ z konsorcjum
firm: Gór-Tor Maciej Górniak oraz Przedsi´biorstwo In˝y-

nierii budowlanej Kopacki Sp. z o.o.Wykonawca zaprojek-
tuje oraz zmodernizuje lini´ 28 mi´dzy Wieliszewem a Ze-
grzem Po∏udniowym. Na stacji w Zegrzu b´dà funkcjono-
wa∏y dwa perony, tory zostanà wymienione, a sieç trakcyj-
na i rozjazdy wybudowane od podstaw. W Wieliszewie,
w okolicach ronda, na którym krzy˝ujà si´ droga krajo-
wa DK61 i droga wojewódzka DW631, powstanie nowy przy-
stanek kolejowy Wieliszew Centrum. Po zakoƒczeniu inwe-
stycji zrewitalizowanà trasà b´dà jeêdziç pociàgi SKM (osià-
gajàc pr´dkoÊç 80 km/h).

W tej chwili na trasie wykonywane sà prace porzàdko-
we.Trwa równie˝ opracowywanie niezb´dnej dokumenta-
cji projektowej. JeÊli wszystko pójdzie zgodnie z harmo-
nogramem, roboty budowlane powinny ruszyç w drugim
kwartale przysz∏ego roku.

Inwestycja jest mo˝liwa dzi´ki dofinansowaniu ze
Êrodków z udzia∏em Funduszy Europejskich w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2014–2020, a jej koszt planowany jest
na blisko 42 mln z∏ brutto. nn

Rozbudowa szko∏y w Janówku Pierwszym jest ju˝ coraz bli-
˝ej fina∏u. Gdy inwestycja dobiegnie koƒca, na parterze
funkcjonowaç b´dzie 4-oddzia∏owe przedszkole, natomiast
na pi´trze znajdà si´ sale na potrzeby szko∏y podstawowej.
Budynek zostanie wyposa˝ony w pe∏en w´ze∏ kuchenny, co

pozwoli przygotowywaç posi∏ki dla przedszkolaków
i uczniów. Za wykonanie prac odpowiedzialne jest konsor-
cjum firm: PPHU IRMA Ireneusz Za∏´ski i PPHU IRMA 1
Marzena Za∏´ska. Ca∏kowity koszt inwestycji to oko∏o
6 mln z∏.

nn

Trwajà prace wykoƒczeniowe hali sportowej znajdujàcej
si´ przy Szkole Podstawowej w ¸ajskach. Budynek nabie-
ra coraz ∏adniejszego oblicza. W budynku znajdzie si´ sa-
la gimnastyczna o wymiarach 16 m x 32 m, a tak˝e m.in.
magazyn sprz´tu, szatnie, ∏azienki i pomieszczenia dla tre-

nerów. Obiekt ma byç po∏àczony bezpoÊrednim ∏àcznikiem
z budynkiem szko∏y. Koszt ca∏ej inwestycji planowany jest
na 7,2 mln z∏, a jej wykonaniem zajmuje si´ firma Arcus
Technologie Sp. z o.o. z Celestynowa.

nn

áááááá SSaallaa  ggiimmnnaassttyycczznnaa  ww  ŁŁaajjsskkaacchh

áááááá KKoolleejj  ddoo  ZZeeggrrzzaa  ii  nnoowwaa  ssttaaccjjaa  PPKKPP  ww  WWiieelliisszzeewwiiee

NNoowwaa  ffiirrmmaa  ooddbbiieerraajjààccaa
ooddppaaddyy  
kkoommuunnaallnnee

WWYYŁŁOO˚̊EENNIIEE  MMIIEEJJSSCCOOWWYYCCHH  PPLLAANNÓÓWW  ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIAA
Wójt Gminy Wieliszew informuje, ˝e od 15 lutego 2021 roku do 15 marca 2021 roku trwa wyło˝enie
do publicznego wglàdu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
• dla cz´Êci wsi Wieliszew, gm. Wieliszew (rejon ul. Polnej),
• dla cz´Êci wsi Krubin, gm. Wieliszew (teren poło˝ony przy ul. Jeziornej) gm. Wieliszew
w siedzibie Urz´du Gminy Wieliszew (Sala Koncertowa im. Krzysztofa Klenczona) od poniedziałku do piàtku

w godz. od 8.00 do 16.00 oraz na stronie www.bip.wieliszew.pl.
Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na Êrodowisko nale˝y składaç w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 5 kwietnia 2021 roku na piÊmie do Wójta Gminy Wieliszew, ul. Modliƒska 1,
05-135 Wieliszew z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomoÊci, której uwaga dotyczy.
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˚̊yycciiee  cczz∏∏oowwiieekkaa  ppee∏∏nnee  jjeesstt  nniieessppooddzziiaanneekk..
MMnniiee  jjeeddnnaa  zz nniicchh  ssppoottkkaa∏∏aa
ww lliissttooppaaddzziiee 22001111  rr..,,  kkiieeddyy  zzuuppee∏∏nniiee
nniieessppooddzziieewwaanniiee  zzoossttaa∏∏eemm  ppoopprroosszzoonnyy
pprrzzeezz  WWóójjttaa  PPaaww∏∏aa  KKoowwnnaacckkiieeggoo
oo ppookkiieerroowwaanniiee  ggmmiinnnnàà  ooÊÊwwiiaattàà..  

Targany wàtpliwoÊciami, chyba przez dwa tygodnie zwleka∏em
z decyzjà. Ja, Êwie˝o upieczony wicedyrektor… Wprawdzie
przez 3 kadencje by∏em radnym, zasiada∏em 12 lat w komisji
oÊwiaty, wczeÊniej przez kilka miesi´cy pracowa∏em jako wizy-
tator w kuratorium oÊwiaty, przewodzi∏em nauczycielskim zwiàz-
kom zawodowym, wi´c mog∏em przypuszczaç, ˝e oÊwiatowe po-
letko nie jest mi obce. Jednak zdawa∏em sobie spraw´, ˝e wie-
lu aspektów pracy na tym stanowisku nie znam. W koƒcu
zdecydowa∏em si´ podjàç wyzwanie.Tak na prób´, mo˝e na pó∏
roku… Nigdy nie przypuszcza∏em, ˝e ten okres przeciàgnie si´
do 9 lat, 2 miesi´cy i 23 dni… A w tym czasie moje dotychcza-
sowe doÊwiadczenia, dzia∏ania b´dà kilkukrotnie wywracane
do góry nogami… Jedyna rzecz, która jest pewna w oÊwiacie,
to permanentne zmiany. DoÊwiadcza∏em tego jako nauczyciel,
doÊwiadczy∏em tego jako urz´dnik. Ka˝dy kolejny miesiàc, rok
przynosi∏ nowe wyzwania, nowe pomys∏y, nowe obowiàzki. Sta-
ra∏em si´ jednak zawsze wykonywaç je z nale˝ytà starannoÊcià,
majàc na uwadze przede wszystkim dobro drugiego cz∏owieka
– wychowanka, ucznia, rodzica, mieszkaƒca. Przyszed∏ jednak
moment, w którym poczu∏em po prostu zm´czenie – przepisa-
mi, biurokracjà, notorycznym siedzeniem w papierach. Pierw-
szy kryzys to rok 2017 i reforma oÊwiaty. Wielogodzinne nocne
studiowanie aktów prawnych, by t´ systemowà zmian´ przepro-
wadziç bezboleÊnie na naszym terenie. Nie zwalniaç nauczycie-
li, nie obcià˝aç bud˝etu kosztownymi odprawami, stanami nie-
czynnymi. Z drugiej strony – pami´taç, ˝e reforma dotknie g∏ow-
nie uczniów i ich rodziców. Jak sprawiç, by m∏ody cz∏owiek nie
ucierpia∏ na tej systemowej zmianie. Po wdro˝eniu w ˝ycie re-
formy uzna∏em, ˝e pora ustàpiç… Ale jak, jeÊli g∏owa (g∏owy
– moja i wójtowa) pe∏ne pomys∏ów. Jeszcze nie pora. I kolejne
pomys∏y, kolejne dzia∏ania. Przyszed∏ jednak ten moment, kie-
dy podjà∏em decyzj´ nieodwracalnà – odchodz´. GdzieÊ w g∏´-
bi duszy zawsze bardziej czu∏em si´ nauczycielem, dlatego te˝
potrzebuj´ wróciç do tego, co robi∏em wczeÊniej – do naucza-
nia w szkole. Ten moment za chwil´ nastàpi, chocia˝ cz´Êciowo
w urz´dzie, cz´Êciowo w szkole jestem ju˝ od 2017 r. Wiem jed-
nak, ˝e lata sp´dzone w CUW (wczeÊniej w SAPO) by∏y nie∏a-
twym, ale ciekawym doÊwiadczeniem. Odchodz´ w poczuciu do-
brze spe∏nionego obowiàzku. Nie sposób w krótkim tekÊcie wy-
mieniç wszystkiego, co uda∏o si´ przez te lata zrobiç, ale wiele
zadaƒ wykracza∏o poza zakres ustawowych obowiàzków. W tym
czasie wprowadziliÊmy w Gminie Wieliszew program stypendial-
ny dla uzdolnionych sportowców, artystów i studentów. Zacz´-
liÊmy organizowaç pó∏kolonie, by odcià˝yç rodziców w opiece
nad dzieçmi – najpierw letnie, nast´pnie i zimowe. Od 2014 r.
nasi uczniowie korzystajà z dotacji ministerstwa sportu na na-
uk´ p∏ywania, od 2017 r. – na gimnastyk´ korekcyjnà, a bywa-
∏y lata, ˝e i na sporty zimowe. Program powszechnej dwuj´zycz-
noÊci dla najm∏odszych w latach 2013-2015, pomoc w organiza-
cji niepublicznych placówek wychowania dla dzieci do lat 3
(˝∏obki), nowe oddzia∏y przedszkolne pozwalajàce przyjàç

do przedszkoli ka˝dego roku wszystkie ch´tne dzieci, czy wresz-
cie system elektronicznej rekrutacji. Wnioski na rezerw´ sub-
wencji, na Êrodki w ramach programów rzàdowych, na Êrodki
unijne przeznaczone na oÊwiat´. Rokrocznie by∏y to setki tysi´-
cy dodatkowych funduszy wspierajàcych dzia∏alnoÊç naszych pla-
cówek. Te dzia∏ania i wiele innych nie by∏yby mo˝liwe, gdyby
nie szereg osób, którym z tego miejsca chc´ podzi´kowaç za ten
prawie dziesi´cioletni okres wspó∏pracy. Dzi´kuj´ wi´c:
– Wójtowi Paw∏owi Kownackiemu za okazane w 2011 r. zaufa-

nie, mimo ˝e ja, jak i szereg „˝yczliwych” osób, nie wierzy-
∏em wówczas w t´ misj´,

– zast´pcom Wójta, Zenonowi Pop∏awskiemu i Magdalenie Ra-
dzikowskiej,

– sekretarzom Gminy – Annie Chomie i Agnieszce Mitjas-Sza-
∏apskiej,

– skarbnikom Beacie Dobrowolskiej i Magdalenie Sobczak,
– kierownikom referatów oraz wszystkim kole˝ankom i kolegom

urz´dnikom, dyrektorom innych jednostek organizacyjnych
(nie sposób Was wszystkich wymieniç),

– dyrektorom szkó∏ i przedszkoli, dla których by∏em zawsze
na pierwszej linii frontu, dost´pny niemal we dnie i w nocy,

– pracowniczkom bibliotek publicznych, którymi przez pewien
czas równie˝ zarzàdza∏em

– radnym i so∏tysom kadencji 2010–2014, 2014–2018 i obecnej,
– nieocenionemu zespo∏owi CUW-u, którego sk∏ad osobowy

zmienia∏ si´ w tym czasie, ale zawsze wspiera∏ mnie w codzien-
nej pracy,

– wszystkim mieszkaƒcom, którzy niejednokrotnie ciep∏o wy-
powiadali si´ o pracy gminnej oÊwiaty,

– innym niewymienionym, o których po prostu zapomnia∏em,
ale osób dobrych i ˝yczliwych spotka∏em przez te lata tak wie-
le, ˝e szpalty gazety nie pomieÊci∏yby ich.
Dzi´kuj´, dzi´kuj´, dzi´kuj´. Zostaj´ wÊród Was, wieliszewskiej

spo∏ecznoÊci, podejmujàc wyzwania na nowym – starym, dydak-
tycznym froncie. S∏u˝àc radà i wsparciem, jeÊli tylko b´dzie ta-
ka potrzeba i wola, ˝ycz´ owocnej pracy swemu nast´pcy.

nn Jacek Banaszek, dyrektor Centrum Usług Wspólnych 
w Wieliszewie (do 28.02.2021 r.)

ARTUR MI¢TEK, 
Przewodniczàcy Komisji OÊwiaty, Kultury i Sportu 
Pana Jacka Banaszka poznałem kilkanaÊcie lat temu, kiedy nasze drogi
zeszły si´ na niwie zawodowej. Był wówczas młodym nauczycielem i pe-
dagogiem w Szkole Podstawowej (obecnie nr 1) w Wieliszewie. Dał si´
poznaç jako osoba wra˝liwa i zjednujàca sobie sympati´ innych, szcze-
gólnie swoich uczniów. Po kilku latach spotkaliÊmy si´ ponownie, tym ra-
zem jako przedstawiciele naszego samorzàdu. W czasie tych lat współ-
pracy zawsze ch´tnie dzielił si´ posiadanym doÊwiadczeniem. Nigdy nie
dał odczuç – podczas oficjalnych spotkaƒ czy rozmów prywatnych, ̋ e spra-
wy, które poruszamy, sà błahe lub mało wa˝ne. W okresie pełnienia funk-
cji Dyrektora najpierw SAPO, a póêniej CUW zmagał si´ z reformà oÊwia-
ty z 2017 roku, tworzeniem nowych i reorganizacjà starych placówek
oÊwiatowych. Z uwagi na dynamiczny rozwój naszej Gminy ciàgle poja-
wiały si´ nowe trudnoÊci i wyzwania. Majàc jednak osob´ tak przygoto-
wanà merytorycznie, zaanga˝owanà i znajàcà Êrodowisko, mieliÊmy pew-
noÊç, ˝e wszystkie te zadania zostanà wykonane jak nale˝y, a nam Rad-
nym pozostanie tylko zaakceptowanie najbardziej optymalnych rozwiàzaƒ. 

Za wspaniale wykonanà prac´ i wspaniałe towarzystwo nale˝à si´ Pa-
nu Dyrektorowi wielkie brawa. Dzi´kuj´ za lata współpracy w dobrej i mi-
łej atmosferze, zawsze merytoryczne przygotowanie w czasie spotkaƒ,
a szczególnie za poÊwi´cenie, oddanie oraz trud wło˝ony w prac´ na rzecz
oÊwiaty w Gminie Wieliszew. JednoczeÊnie ˝ycz´ wielu sukcesów na no-
wej drodze zawodowej. nn

oo  JJaacckkuu  BBaannaasszzkkuu
PAWEŁ KOWNACKI, 
Wójt Gminy Wieliszew 
Kilka słów na tak wiele lat ci´˝-
kiej pracy to zbyt mało, by napi-
saç wystarczajàco i wyczerpujà-
co o zasługach Dyrektora Cen-
trum Usług Wspólnych Jacka
Banaszka, człowieka b´dàcego
mojà prawà r´kà w sprawach za-
rzàdzania dziesiàtkami milionów
przeznaczonych na jak˝e wa˝nà
gałàê naszej działalnoÊci, czyli oÊwiat´. Ale jego przygoda z edukacjà to
wiele innych – wa˝nych dla wspólnoty gminnej, pokoleƒ rodziców
i uczniów – aktywnoÊci, które nie pozwalajà przejÊç oboj´tnie obok je-
go misji pełnej zaanga˝owania osoby, poÊwi´cajàcej si´ całym sobà wa˝-
nej sprawie. Dyrektor Jacek Banaszek to nieoceniony pedagog, którego
prac´ pami´tam choçby z wyjàtkowych efektów lekcji j´zyka polskiego
zaprezentowanych w sali kinowej (obecnie w sali im. Krzysztofa Klenczo-
na), a tak˝e z nietuzinkowych lekcji matematyki równie˝ w dobie pan-
demii. 

To tak˝e wielce zaanga˝owany samorzàdowiec, który przez lata jako
radny gminny starał si´ byç łàcznikiem Êrodowiska szkolnego i władz sa-
morzàdowych. Efektem jego pracy było doprowadzenie do zbudowania
w czasie jego kadencji radnego okazałego budynku gimnazjum w Wie-
liszewie. 

A wreszcie człowiek instytucja na stanowisku dyrektora instytucji nad-
zorujàcej prac´ placówek oÊwiatowych. Dzi´ki jego doÊwiadczeniu, wra˝-
liwoÊci udało si´ ominàç wiele przeszkód, zaÊ problemy choçby z refor-
mà oÊwiaty, w wielu samorzàdach rodzàce ogromne emocje, u nas roz-
wiàzywane były wr´cz bezboleÊnie. Nie b´dzie ˝adnà przesadà, gdy
powiem, ˝e jego wsparcie, analizy i sugestie pozwoliły w tak dynamicz-
nie rozwijajàcej si´ gminie Wieliszew doprowadziç do wa˝nych decyzji
o budowie lub rozbudowie kolejnych obiektów edukacyjnych. Wymie-
ni´ choçby szkoły w Łajskach, Janówku, przedszkola w Skrzeszewie, Ja-
nówku i Łajskach, hal´ sportowà w Łajskach i Wieliszewie, a przed na-
mi kolejne budowy, czyli szkoła w Olszewnicy Starej i Wieliszewie, przed-
szkola w Michałowie Reginowie oraz Wieliszewie. Ka˝dy z tych obiektów
ma w sobie znak zaanga˝owania Pana Jacka Banaszka. Jego Êlad majà
programy rozwoju kultury fizycznej ze wsparciem ministerialnym, czy ko-
lonie i półkolonie organizowane przez CUW, a tak˝e programy stypen-
dialne dla uczniów i studentów oraz sportowców i artystów. Sytuacja nie-
zale˝na od nas sprawia jednak, ˝e wraca do swojej macierzystej placów-
ki w Wieliszewie i rozstaje si´ z pracà w Centrum Usług Wspólnych, ale
pomimo ÊwiadomoÊci utraty wa˝nego urz´dnika i wielkiego ambasado-
ra edukacji wiem i ciesz´ si´, ˝e uczniowie zyskujà na pełen etat wspa-
niałego nauczyciela. 
Dzi´kuj´ Panie Dyrektorze w imieniu wszystkich pracowników gminy Wie-
liszew, samorzàdowców tej i poprzednich kadencji, dyrektorów szkół
i przedszkoli, nauczycieli, rodziców, wychowawców i przede wszystkim
dzieci i młodzie˝y za dotychczasowe zaanga˝owanie w sprawy gminnej
oÊwiaty. Jacku, na koniec dzi´kuj´ osobiÊcie za zaufanie i wielkà okaza-
nà pomoc i pami´taj „Ty druha we mnie masz”.

PODZI¢KOWANIA DLA DYREKTORA CUW – JACKA BANASZKA
Panie Dyrektorze, Drogi Jacku, praca z Tobà by∏a dla nas
zaszczytem i wyró˝nieniem. Przez wiele lat by∏eÊ nie tylko
szefem, ale tak˝e przyjacielem. 
Dzi´kujemy za to, ˝e nieustannie motywowa∏eÊ nas
do dzia∏ania i podejmowania nowych wyzwaƒ. Zawsze
pogodny i ˝yczliwy ch´tnie dzieli∏eÊ si´ swojà wiedzà
i doÊwiadczeniem. 
˚yczymy Ci realizacji wszystkich planów i marzeƒ, mi∏oÊci
– byÊ mia∏ zawsze przy sobie ludzi, którzy Ci´ wspierajà, 

optymizmu – abyÊ zawsze patrzy∏ w przysz∏oÊç
z uÊmiechem, wiary – bo dobro, które czynimy, zawsze
do nas wraca oraz szcz´Êcia, bo na nie zas∏ugujesz. 
W tym szczególnym dniu chcielibyÊmy serdecznie
podzi´kowaç za wk∏ad w rozwój naszej gminnej oÊwiaty
oraz za mo˝liwoÊç wspó∏pracy z Tobà.
Pami´taj, ˝e „Przyjaciele sà jak gwiazdy na niebie. 
Czasami ich nie widaç, ale zawsze wiesz, ˝e tam sà!”.

Dyrektorzy placówek oÊwiatowych gminy Wieliszew

To miała byç chwila…
Za chwil´ si´ koƒczy…
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Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych 
przez gmin´ Wieliszew na rok szkolny 2021/2022
Od 1 marca rusza rekrutacja do placówek wychowania
przedszkolnego. Odbywaç si´ b´dzie w terminach
okreÊlonych w harmonogramie wynikajàcym
z Zarzàdzenia nr 13/2021 Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 27 stycznia 2021 r. 
Formularz rekrutacyjny dost´pny b´dzie na stronie
https://wieliszew.rekrutacje.edu.pl

Informacja o wolnych miejscach w przedszkolach i oddzia∏ach przed-
szkolnych w szko∏ach podstawowych prowadzonych przez gmin´ Wie-
liszew zostanie udost´pniona 1 marca 2021 r. do godz. 12.00 na stro-
nie: www.edukacja.wieliszew.pl 
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od poczàtku roku szkol-
nego w roku kalendarzowym, w którym dziecko koƒczy 3 lata, do koƒ-
ca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko koƒ-
czy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszko-
lach, oddzia∏ach przedszkolnych w szko∏ach podstawowych oraz
innych formach wychowania przedszkolnego.
˝̋ Dzieci szeÊcioletnie (urodzone w 2015 roku) obowiàzane sà odbyç

roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale
przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej
formie wychowania przedszkolnego. Obowiàzek ten rozpoczyna si´
z poczàtkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
dziecko koƒczy 6 lat.

˝̋ Dziecko szeÊcioletnie, na wniosek rodziców, mo˝e rozpoczàç na-
uk´ w klasie I szko∏y podstawowej.

˝̋ Dzieci z odroczonym obowiàzkiem szkolnym kontynuujà przy-
gotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym
w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkol-
nego.

˝̋ Dzieci pi´cioletnie (urodzone w 2016 r.), dzieci czteroletnie (uro-
dzone w 2017 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2018 r.) majà
ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
W sytuacji nieprzyj´cia dziecka w post´powaniu rekrutacyjnym
do ˝adnego z przedszkoli/oddzia∏ów przedszkolnych wskazanych
we wniosku, wójt gminy wska˝e rodzicom inne przedszkole lub
oddzia∏ przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziec-
ko.

ZZAASSAADDYY  PPRROOWWAADDZZEENNIIAA  PPOOSSTT¢¢PPOOWWAANNIIAA  
RREEKKRRUUTTAACCYYJJNNEEGGOO

Zasady prowadzenia post´powania rekrutacyjnego do samorzàdo-
wych przedszkoli i oddzia∏ów przedszkolnych w szko∏ach podstawo-
wych na rok szkolny 2021/2022 zosta∏y przygotowane w oparciu o za-
pisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oÊwiatowe (Dz. U. z 2020
r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4).
1. W∏àczenie si´ w rekrutacj´ musi nastàpiç pomi´dzy datà rozpo-

cz´cia etapu sk∏adania wniosków o przyj´cie, a datà zakoƒcze-
nia tego etapu, jednak data i godzina z∏o˝enia wniosku w przed-
szkolu/szkole nie majà wp∏ywu na kolejnoÊç przyj´ç dzieci.

2. Zgodnie z Uchwa∏à Rady Gminy nr XXXIII/288/2017 z dnia 24
marca 2017 r. wniosek o przyj´cie mo˝na sk∏adaç do wybranych
przedszkoli/szkó∏, które prowadzà post´powanie rekrutacyjne dla
dzieci w okreÊlonym wieku.

33..  IInnffoorrmmaaccjjee  ooggóóllnnee
• W post´powaniu rekrutacyjnym biorà udzia∏ zamieszka∏e na tere-

nie gminy Wieliszew:
– dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2018–2015),
oraz
– dzieci, którym odroczono obowiàzek szkolny 

• Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszka∏ych poza gminà Wie-
liszew mogà ubiegaç si´ o przyj´cie dziecka w post´powaniu uzu-
pe∏niajàcym, je˝eli przedszkole/szko∏a b´dzie dysponowa∏a wolny-
mi miejscami.

• Dzieci urodzone w 2019 r. nie biorà udzia∏u w rekrutacji. Rodzi-

ce/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w 2019 r. mogà ubiegaç
si´ o przyj´cie do przedszkola dopiero po ukoƒczeniu przez dziec-
ko 2,5 lat – w szczególnie uzasadnionych przypadkach i pod wa-
runkiem dysponowania przez przedszkole wolnymi miejscami.

• Post´powanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powo-
∏ana przez dyrektora przedszkola/szko∏y podstawowej.

• Post´powanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach okreÊlo-
nych w harmonogramie.

• Przydzia∏ dzieci do w∏aÊciwych oddzia∏ów nastàpi po zakoƒczeniu
post´powania rekrutacyjnego. Organizacja oddzia∏ów przedszkol-
nych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzale˝niona jest
od liczby i wieku dzieci kontynuujàcych edukacj´ przedszkolnà
i przyj´tych w rekrutacji. Organizacj´ oddzia∏ów przedszkolnych
ustala dyrektor przedszkola/szko∏y.

44..  KKoonnttyynnuuaaccjjaa  wwyycchhoowwaanniiaa  pprrzzeeddsszzkkoollnneeggoo  
pprrzzeezz  ddzziieeccii  uucczz´́sszzcczzaajjààccee  ddoo pprrzzeeddsszzkkoollii  
ii ooddddzziiaałłóóww  pprrzzeeddsszzkkoollnnyycchh  ww sszzkkoołłaacchh  
ppooddssttaawwoowwyycchh  ww bbiiee˝̋ààccyymm  rrookkuu  sszzkkoollnnyymm
W terminie 7 dni poprzedzajàcych termin rozpocz´cia post´powa-
nia rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obec-
nie ucz´szczajà do przedszkoli/oddzia∏ów przedszkolnych w szko-
∏ach podstawowych sk∏adajà deklaracj´ o kontynuowaniu wycho-
wania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022
w przedszkolu/szkole, do której ucz´szcza dziecko.
Deklaracje o kontynuacji przyjmowane sà w terminie od 22 lute-
go do 26 lutego 2020 r. do godz. 16:00. Wzór deklaracji do pobra-
nia w poszczególnych placówkach oraz ze strony www.edukacja.wie-
liszew.pl.
Z∏o˝enie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku
szkolnym 2021/2022 w danej placówce uniemo˝liwia udzia∏ w po-
st´powaniu rekrutacyjnym do innego przedszkola lub oddzia∏u
przedszkolnego w szkole podstawowej.

55..  PPrroowwaaddzzeenniiee  ppoosstt´́ppoowwaanniiaa  rreekkrruuttaaccyyjjnneeggoo  
• Post´powanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi si´

na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
• We wniosku o przyj´cie rodzice/prawni opiekunowie wskazujà wy-

brane przedszkola/szko∏y (co najwy˝ej 3) wed∏ug swoich prefe-
rencji w porzàdku od najbardziej do najmniej preferowanej.
Przedszkole/szko∏a wskazana na pierwszej pozycji we wniosku
o przyj´cie nazywana jest przedszkolem/szko∏à pierwszego wy-
boru.

• Rodzice/prawni opiekunowie korzystajàcy z komputera i interne-
tu wype∏niajà i podpisujà wniosek o przyj´cie w systemie infor-
matycznym (profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym).

• Rodzice/prawni opiekunowie niekorzystajàcy z komputera i inter-
netu pobierajà wniosek w przedszkolu/szkole. Po wype∏nieniu i pod-
pisaniu sk∏adajà w placówce pierwszego wyboru. Informacje za-
warte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrek-
tor lub upowa˝niony pracownik szko∏y/przedszkola.

• Rodzice nieposiadajàcy mo˝liwoÊci podpisania wniosku elektro-
nicznie, po wype∏nieniu go w systemie, drukujà go i po podpisa-
niu sk∏adajà w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

• Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka sà potwier-
dzeniem zgodnoÊci informacji zawartych we wniosku ze stanem fak-
tycznym.

• Do wniosku sk∏adanego w placówce pierwszego wyboru nale˝y do-
∏àczyç zeskanowane lub sfotografowane dokumenty/oÊwiadczenia
potwierdzajàce spe∏nianie kryteriów.

• OÊwiadczenia sk∏ada si´ pod rygorem odpowiedzialnoÊci karnej
za sk∏adanie fa∏szywych oÊwiadczeƒ. Sk∏adajàcy oÊwiadczenie jest
obowiàzany do zawarcia w nim klauzuli nast´pujàcej treÊci: „Je-
stem Êwiadomy odpowiedzialnoÊci karnej za z∏o˝enie fa∏szywego
oÊwiadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oÊwiatowe).

• Brak za∏àczników wskazanych we wniosku skutkuje odrzuceniem
spe∏niania danego kryterium przez kandydata.

• Wniosek o przyj´cie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w ka˝-
dym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.

• Przewodniczàcy komisji rekrutacyjnej mo˝e:
– ˝àdaç od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumen-

tów potwierdzajàcych okolicznoÊci zawarte w oÊwiadczeniach
(przewodniczàcy wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

– zwróciç si´ do wójta gminy o potwierdzenie okolicznoÊci zawar-
tych w oÊwiadczeniach.

W tym celu wójt:
– korzysta z informacji, do których ma dost´p z urz´du,
– mo˝e wystàpiç do instytucji publicznych o udzielenie informa-

cji,
– mo˝e zleciç przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikowaç oÊwiad-

czenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosu-
je si´ przepisy dotyczàce rodzinnego wywiadu Êrodowiskowego
przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do Êwiadczenia wy-
chowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016
r. o pomocy paƒstwa w wychowaniu dzieci – Dz. U. z 2017 r.
poz. 1851 z póên. zm.)

O wynikach weryfikacji oÊwiadczeƒ wójt informuje przewodniczà-
cego komisji rekrutacyjnej.
• Na podstawie spe∏nianych przez kandydata kryteriów kwalifika-

cyjnych komisja ustala kolejnoÊç przyj´ç:
– w przypadku liczby kandydatów wi´kszej ni˝ liczba wolnych

miejsc na pierwszym etapie post´powania rekrutacyjnego bra-
ne sà pod uwag´ ∏àcznie kryteria okreÊlone w art. 131 ust. 2 usta-
wy Prawo oÊwiatowe, tzw. kryteria ustawowe,

– w przypadku równorz´dnych wyników uzyskanych na pierwszym
etapie post´powania rekrutacyjnego lub je˝eli po jego zakoƒcze-
niu przedszkole/szko∏a nadal dysponuje wolnymi miejscami,
na drugim etapie brane sà pod uwag´ kryteria okreÊlone w uchwa-
le Rady Gminy Wieliszew nr XXXIII/288/2017, tzw. kryteria lokal-
ne.

• Wyniki post´powania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna poda-
je do publicznej wiadomoÊci w formie listy dzieci zakwalifikowa-
nych i niezakwalifikowanych do przyj´cia.

• Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyj´-
cia sk∏adajà pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szko-
le, do której dziecko zosta∏o zakwalifikowane.

• Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szko∏y, je-
˝eli zosta∏o zakwalifikowane do przyj´cia i rodzice potwierdzili wo-
l´ zapisu i podaje do publicznej wiadomoÊci list´ kandydatów przy-
j´tych i nieprzyj´tych do przedszkola/szko∏y.

• Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zosta∏y przyj´te, mo-
gà:
– wnioskowaç do komisji rekrutacyjnej o sporzàdzenie uzasadnie-

nia odmowy przyj´cia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni
od dnia podania 

– do publicznej wiadomoÊci listy dzieci przyj´tych i nieprzyj´tych,
– wnieÊç do dyrektora przedszkola/szko∏y odwo∏anie od rozstrzy-

gni´cia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzyma-
nia uzasadnienia,

Na rozstrzygni´cie dyrektora przedszkola/szko∏y s∏u˝y skarga
do sàdu administracyjnego.

66..  RReekkrruuttaaccjjaa  ddzziieeccii  zz oorrzzeecczzeenniieemm  oo ppoottrrzzeebbiiee  
kksszzttaałłcceenniiaa  ssppeeccjjaallnneeggoo  wwyyddaannyymm  
zzee  wwzzggll´́dduu  nnaa nniieeppeełłnnoosspprraawwnnooÊÊçç

• Kopi´ orzeczenia o potrzebie kszta∏cenia specjalnego wydanego
ze wzgl´du na niepe∏nosprawnoÊç, poÊwiadczonà za zgodnoÊç z ory-
gina∏em przez rodzica kandydata, nale˝y z∏o˝yç w placówce pierw-
szego wyboru wskazanej na liÊcie preferencji.

• Post´powanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kszta∏-
cenia specjalnego do oddzia∏ów ogólnodost´pnych prowadzi komi-
sja rekrutacyjna przedszkola/szko∏y wg zasad opisanych powy˝ej.

EETTAAPPYY  PPOOSSTT¢¢PPOOWWAANNIIAA  RREEKKRRUUTTAACCYYJJNNEEGGOO
PPiieerrwwsszzyy  eettaapp  ppoosstt´́ppoowwaanniiaa  rreekkrruuttaaccyyjjnneeggoo

Do publicznego przedszkola, oddzia∏u przedszkolnego w publicznej
szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przed-
szkolnego przyjmuje si´ kandydatów zamieszka∏ych na obszarze da-
nej gminy.W przypadku wi´kszej liczby kandydatów ni˝ liczba wol-
nych miejsc na pierwszym etapie post´powania rekrutacyjnego sà
brane pod uwag´ ∏àcznie nast´pujàce kryteria (tzw. ustawowe):

1) wielodzietnoÊç rodziny kandydata;
2) niepe∏nosprawnoÊç kandydata;
3) niepe∏nosprawnoÊç jednego z rodziców kandydata;
4) niepe∏nosprawnoÊç obojga rodziców kandydata;
5) niepe∏nosprawnoÊç rodzeƒstwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) obj´cie kandydata pieczà zast´pczà.

DDrruuggii  eettaapp  ppoosstt´́ppoowwaanniiaa  rreekkrruuttaaccyyjjnneeggoo
Na drugim etapie post´powania rekrutacyjnego brane sà pod uwa-
g´ kryteria lokalne:
1) Dziecko obj´te obowiàzkowym rocznym przygotowaniem przed-

szkolnym, ubiegajàce si´ o przyj´cie do przedszkola lub oddzia-
∏u przedszkolnego w szkole podstawowej, które ma siedzib´ w ob-
wodzie szko∏y podstawowej w∏aÊciwej dla miejsca zamieszkania
dziecka

2) Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni sà zatrudnie-
ni w oparciu o umow´ o prac´, wykonujà prac´ na podstawie umo-
wy cywilnoprawnej, uczà si´ w trybie dziennym, prowadzà gospo-
darstwo rolne lub dzia∏alnoÊç gospodarczà – kryterium stosuje si´
równie˝ do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowujàce-
go dziecko

3) Dziecko 5-letnie ubiegajàce si´ o przyj´cie do przedszkola lub od-
dzia∏u przedszkolnego w szkole podstawowej, które ma siedzib´
w obwodzie szko∏y podstawowej, w∏aÊciwej dla miejsca zamiesz-
kania dziecka

4) Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny rozliczajàc podatek docho-
dowy, wskazuje adres zamieszkania na terenie gminy Wieliszew

5) Dziecko, którego rodzeƒstwo w kolejnym roku szkolnym b´dzie
kontynuowa∏o edukacj´ przedszkolnà w przedszkolu lub oddzia-
le przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego o przyj´cie
ubiega si´ kandydat

6) Kryterium dochodowe. nn Jacek Banaszek

Wydaje si´ jednak uzasadnionym stwierdze-
nie, ˝e powrót do szkó∏ potrzebny jest
i uczniom, i nauczycielom. Dla uczniów jest
to czas stracony w aspekcie spo∏ecznym ze
wzgl´du brak bezpoÊredniego kontaktu z ró-
wieÊnikami. Zewszàd s∏ychaç g∏osy, z jak
ogromnymi problemami emocjonalnymi bo-
rykajà si´ m∏odzi ludzie. Izolacja sprawia, ˝e
popadajà w depresj´, cierpià na bezsennoÊç
itp. Sà dzieci, które nie majà komfortowych
warunków do nauki zdalnej – nie jest to tyl-
ko brak odpowiedniego sprz´tu czy to, ˝e pod-
czas lekcji w domu jest kilka osób. Chodzi tu
te˝ o sytuacje, do których dochodzi pomi´dzy
domownikami. Z kolei nauczyciele martwià
si´ o realizacj´ podstawy programowej, przy-
gotowanie uczniów klas VIII i maturzystów
do egzaminów. Czy nowoczesne aplikacje wy-
korzystywanie podczas kszta∏cenia na odle-
g∏oÊç sà w stanie zastàpiç kontakt ucznia z na-
uczycielem i naoczne t∏umaczenie materia-
∏u? Mama szóstoklasisty mówi: „Tak i ja, tak
i moje dziecko nie mo˝emy si´ doczekaç, kie-
dy szko∏a b´dzie funkcjonowaç normalnie. Sy-
nowi brakuje kontaktu z nauczycielem, gdzie
przez komputer nie zawsze mo˝e si´ dopytaç
tego, czego nie wie. Na sprawdzianach si´ stre-
suje, bo zdarza si´, ˝e nie uda mu si´ wejÊç,
a jak wejdzie, to póêniej stres, bo ma∏o czasu.
A ja to ju˝ chyba mog´ w olimpiadach starto-
waç, takà mam wiedz´ po tym zdalnym na-
uczaniu. Z pracy wracam do szko∏y”. Syn wy-
powiada si´ w podobnym tonie: „Ja wola∏bym
wróciç do szko∏y. Sprawdziany i kartkówki sà
cz´sto stresujàce, czasem jak nauczyciele coÊ
mówià, to zacina si´ lub nie s∏ychaç, w szko-
le tak nie jest. Czasem te˝ zacina mi si´ mi-
krofon i mnie nie s∏ychaç i nie mog´ si´ o nic
zapytaç. Ale widz´ i plusy – nikt mnie nie za-
czepia w klasie, np. nie klepie mnie w plecy,
˝eby cos powiedzieç, wi´c bardziej si´ sku-
piam”. Inna z mam podkreÊla, ˝e „przy zdal-
nym nauczaniu, nawet jak nauczyciel si´ bar-
dzo stara, nie ma mo˝liwoÊci przekazania ma-
teria∏u tak, ˝eby uczeƒ na 100 % z niego
skorzysta∏, ˝aden nauczyciel nie dopilnuje, ˝e-
by dziecko ca∏y czas aktywnie uczestniczy∏o
w lekcji (mo˝e tylko zwracaç uwagi przez mo-
nitor, brak jest kontaktu, jaki jest przy naucza-
niu stacjonarnym). Dzieci przy nauczaniu zdal-
nym mniej si´ przyk∏adajà do nauki i je˝eli ro-
dzic póêniej nie posiedzi z dzieckiem i z nim
nie poçwiczy, w kolejnych latach b´dzie mia∏
ogromne braki. Oceny, które dzieci otrzymu-
jà, nie zawsze odzwierciedlajà ich wiedz´,
cz´Êç sprytniejszych dzieci Êciàga, cz´Êci ro-
dzice pomagajà lub za nich odrabiajà, ˝eby
mia∏y dobre oceny, a cz´Êç która pomimo i˝
si´ nauczy∏a, dostaje s∏aby stopieƒ, bo si´ ze-
stresuje i napisze êle. Bardzo z∏e jest równie˝
odci´cie od rówieÊników, je˝eli dzieci w naj-
bli˝szym czasie nie wrócà do szko∏y, b´dzie
mia∏o to z∏y i nieodwracalny wp∏yw na psy-
chik´ i stosunki mi´dzyludzkie. Dzieci sp´dza-
jà za du˝o czasu przed komputerem, nawià-
zujà znajomoÊci przez internet i z ka˝dym
miesiàcem mniej ch´tnie chcà wyjÊç na spo-
tkanie do kolegi w realu.Wi´kszoÊç czasu sp´-
dzajà z rodzicami, a brakuje kontaktu z rówie-

Ênikami. Moim zadaniem nauka zdalna i brak
nauki stacjonarnej wyrzàdzà du˝o wi´cej szko-
dy ni˝ sam covid”. Jednak i jedni, i drudzy
podkreÊlajà dobrà organizacj´ lekcji zdal-
nych, bo jak mówi piàtoklasistka: „Sà one do-
brze zorganizowane. Lekcje on-line nie ró˝nià
si´ prawie od lekcji w klasie. Gorzej z lekcja-
mi bez kamer, bo nauczyciele wtedy wi´cej za-
dajà. Plusem jest na pewno spokój, mo˝na sku-
piç si´ i zmotywowaç do pracy. No i mo˝na d∏u-
˝ej pospaç, szczególnie jak si´ mieszka daleko
od szko∏y. Powrót do szko∏y by∏by super, bo bra-
kuje kontaktów z dzieçmi”. Mama uczennicy
podkreÊla zaanga˝owanie nauczycieli i rozwój
kompetencji w∏asnego dziecka: „JeÊli chodzi
o moje zdanie, to gratuluj´ nauczycielom, bo
stan´li na wysokoÊci zadania. Plusem nauki
zdalnej jest to, ˝e prace z lekcji bez czatu mo˝-
na zrobiç w dowolnej chwili, jak si´ jest wy-
pocz´tym. Na lekcji stacjonarnej jest wymóg
pracy na lekcji. Dla mnie du˝ym sukcesem jest
opanowanie przez córk´ komputera oraz pro-
gramów. Przed pracà zdalnà nie mia∏a kontak-
tu nawet ze smartfonem, a teraz ˝aden pro-
gram komputerowy nie stanowi dla niej pro-
blemu. Co do powrotu do szko∏y, to nie mam
wyrobionego zdania na ten temat. OczywiÊcie
super by by∏o, gdyby wszystko wróci∏o do nor-
my. Ale nie mam poj´cia, czy to bezpieczne”.
Zdarzajà si´ jednak i takie g∏osy: „Jako ma-
ma dwóch córek nie widz´ absolutnie ̋ adnych
plusów nauki zdalnej i jestem jej ogromnym
przeciwnikiem. Nasze dzieci od miesi´cy po-
zbawione sà normalnej edukacji w szkole
– w miejscu, które jest do tego przeznaczone.
Nie wspomn´ ju˝ o negatywnych skutkach izo-
lacji od rówieÊników. M∏odsza córka wróci∏a
do stacjonarnej nauki, jak tylko rzàd zezwo-
li∏ i widz´, jak od˝y∏a, choç nie cierpia∏a
na brak towarzystwa i mia∏a sta∏y kontakt
z rówieÊnikami”. Inny rodzic dodaje, i˝ „ci´˝-
ko skoncentrowaç si´ na takiej lekcji, zrozu-
mieç np. ruch jednostajny prostoliniowy lub re-
akcje chemiczne. Poza tym m∏odzie˝ spragnio-
na jest kontaktu ze sobà i korzystajàc
z komunikatorów, woli rozmawiaç ze sobà ni˝
s∏uchaç lekcji. Osobnym tematem sà kombina-
cje m∏odzie˝y na sprawdzianach czy odpowie-
dziach ustnych (ich kreatywnoÊç i pomys∏o-
woÊç nie zna granic)”. Dzieci poza dydakty-
kà te˝ k∏adà nacisk na relacje rówieÊnicze, co
podkreÊla uczennica klasyVI: „Moim zdaniem
lepsza jest nauka stacjonarna, poniewa˝ mo-
g´ si´ wi´cej dowiedzieç na lekcji, zobaczyç Pa-
na i moje kole˝anki w realu, a nie przez kom-
puter”.

Z tych kilku przytoczonych g∏osów uczniów
i rodziców SP nr 1 im. T. KoÊciuszki w Wieli-
szewie widaç, ˝e ch´ç powrotu do szkó∏ jest
ogromna. Czy w∏aÊnie rozpocz´te szczepienia
nauczycieli pomogà w tej sytuacji? Póki co
pozostaje czekaç na kolejne informacje mi-
nisterialnych urz´dników i liczyç na to, ˝e sta-
cjonarna edukacja dla wszystkich powróci
niebawem.

nn Jacek Banaszek
PS. Dzi´kuj´ Rodzicom i Uczniom, którzy ze-

chcieli podzieliç si´ krótkimi refleksjami
w zwiàzku z opisywanym zagadnieniem.

JJaakk  ddłłuuggoo  jjeesszzcczzee  zzddaallnniiee??
Wielu z nas, szczególnie rodziców i dzieci starszych klas szkó∏ podstawowych
oraz szkó∏ Êrednich, zadaje sobie pytanie, kiedy nastàpi powrót do nauki
stacjonarnej. Gdy oficjalnie zakomunikowano, ˝e uczniowie z klas 1–3 wracajà
do placówek 18 stycznia, w g∏owach starszych kolegów i kole˝anek pojawi∏a
si´ nadzieja na to, ˝e i ich czeka podobny scenariusz w lutym. Niestety
kolejne komunikaty Ministerstwa Edukacji i Nauki nie przynosi∏y dobrych
wiadomoÊci, a w obecnej chwili s∏yszymy o wzrastajàcej liczbie nowych
przypadków wirusa. Do 28 lutego obowiàzujà obostrzenia. 

ZZaappiissyy  ddoo  kkllaass  II  sszzkkóóll  ppooddssttaawwoowwyycchh  rróówwnniiee˝̋  ppoopprrzzeezz  
hhttttppss::////wwiieelliisszzeeww..rreekkrruuttaaccjjee..eedduu..ppll  
oodd  11  mmaarrccaa
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Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ka˝dego roku po-
wo∏uje grono Patronów, aby upami´tniç wybitne po-
staci i prze∏omowe wydarzenia. Rok 2021 ustano-
wiony zosta∏ rokiem Stanis∏awa Lema, kardyna∏a
Stefana Wyszyƒskiego, Cypriana Kamila Norwida,
Krzysztofa Kamila Baczyƒskiego,Tadeusza Ró˝ewi-
cza, jest to tak˝e rok Konstytucji 3 Maja. W niniej-
szej recenzji chcia∏bym przypomnieç twórczoÊç Sta-
nis∏awa Lema, wybitnego pisarza science-fiction, którego 100. rocz-
nic´ urodzin obchodziç b´dziemy we wrzeÊniu.

Stanis∏aw Lem to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli fan-
tastyki naukowej nie tylko w Polsce, ale i na Êwiecie, futurolog, fe-
lietonista, filozof. Urodzi∏ si´ w roku 1921 we Lwowie, zmar∏ w ro-
ku 2006 w Krakowie. Ukoƒczy∏ medycyn´, ale nigdy nie podjà∏ pra-
cy jako lekarz. Jego debiutem ksià˝kowym w dziedzinie fantastyki
by∏a wydana w 1951 roku powieÊç „Astronauci”.W ciàgu swojego ̋ y-
cia napisa∏ przesz∏o szeÊçdziesiàt ksià˝ek, g∏ównie z gatunku scien-
ce-fiction. Jego powieÊci i opowiadania przet∏umaczono na ponad
czterdzieÊci j´zyków (jest najcz´Êciej t∏umaczonym polskim pisarzem)
i jak dotàd wydano w nak∏adzie 30 milionów egzemplarzy. Stanis∏aw
Lem nie zajmowa∏ si´ jedynie fantastykà. Tworzy∏ równie˝ inne tek-
sty, publikowa∏ w „Tygodniku Powszechnym”, prowadzi∏ te˝ bogatà
korespondencj´. By∏ wielokrotnie odznaczany, mi´dzy innymi meda-
lem „Gloria Artis” i Orderem Or∏a Bia∏ego. Jego nazwiskiem nazwa-
no planetoid´ oraz pierwszego polskiego satelit´ naukowego.

TwórczoÊç Stanis∏awa Lema odzwierciedla jego fascynacj´ rozwo-
jem nauki i techniki, naturà ludzkà, nawiàzywaniem kontaktu z ob-
cymi formami inteligencji, czy miejscem cz∏owieka we WszechÊwie-
cie. Pisarz cz´sto odnosi∏ si´ do problemów nurtujàcych spo∏eczeƒ-
stwo i snu∏ refleksje naukowo-filozoficzne na ten temat. Jego dzie∏a
dotyczà wielu dziedzin, ale nie przynale˝à w pe∏ni do ˝adnej z nich
i dlatego nie zawsze spotyka∏y si´ z przychylnym spojrzeniem spe-
cjalistów. By∏o to przez d∏ugi czas przedmiotem frustracji autora i mo-
˝e dlatego bohaterowie powieÊci Stanis∏awa Lema to najcz´Êciej in-
dywidualiÊci i samotnicy.

Prawdopodobnie najpopularniejszà ksià˝kà w dorobku pisarza jest
„Solaris”. G∏ówny bohater, psycholog Kris Kelvin, wyrusza w misj´
na odleg∏à planet´ Solaris, która w ca∏oÊci pokryta jest oceanem o nie-
znanej na Ziemi plazmo-podobnej strukturze. Znajduje si´ tam sta-
cja badawcza, która krà˝y nad dziwnà materià, a jej personel doÊwiad-
cza nieprawdopodobnych wydarzeƒ. Kris Kelvin ma zbadaç w∏aÊci-
woÊci tajemniczego oceanu, który potrafi zmieniaç swojà form´,
wykazuje oznaki inteligencji i w znacznym stopniu wp∏ywa na umy-
s∏y ludzi przebywajàcych w jego otoczeniu. „Solaris” jest najlepiej
sprzedajàcà si´ za granicà ksià˝kà Lema, mia∏a te˝ ogromny wp∏yw
na Êwiatowà popkultur´. Na jej podstawie powsta∏y trzy g∏oÊne ekra-
nizacje. Pierwszà by∏a radziecka produkcja z 1970 roku w re˝yserii
Niko∏aja Nirenburga, dwa lata póêniej powsta∏ „Solaris”Andrieja Tar-
kowskiego. Na nast´pny film trzeba by∏o czekaç trzydzieÊci lat
– w 2002 roku do kin trafi∏a ekranizacja Stevena Soderbergha z Geo-
rgem Clooneyem w roli g∏ównej.

Stanis∏aw Lem by∏ nie tylko genialnym autorem Êwiatowych best-
sellerów, ale tak˝e pasjonatem motoryzacji, konstruktorem silników,
amatorem s∏odyczy, zw∏aszcza marcepanu i cha∏wy oraz zapalonym
narciarzem. Zna∏ wiele j´zyków: ∏acin´, niemiecki, francuski, angiel-
ski, ukraiƒski i rosyjski.W kontaktach bezpoÊrednich by∏ cz∏owiekiem
pogodnym i dowcipnym, co zaskakiwa∏o osoby znajàce go wy∏àcznie
poprzez jego twórczoÊç. Lubi∏ ˝artowaç z otaczajàcej go rzeczywisto-
Êci i ludzi, aczkolwiek niekoniecznie z samego siebie. Bardzo cieka-
wym portretem pisarza jest ksià˝ka „Awantury na tle powszechne-
go cià˝enia” autorstwa Tomasza Lema. W sposób zgrabny i wciàga-
jàcy, poprzez liczne anegdoty, syn pisarza kreÊli portret nie
genialnego twórcy, ale zwyk∏ego cz∏owieka. Jak powiedzia∏a Ewa Lip-
ska, poetka i felietonistka: „Tomasz Lem napisa∏ ksià˝k´ o swoim oj-
cu, w której iskrzy si´ od anegdot, a jednoczeÊnie przewija si´ na-
strój ∏agodnej melancholii. Stanis∏aw Lem, wybitny pisarz i filozof,
któremu nie obca by∏a groteska, ironia i humor, staje si´ nam jesz-
cze bardziej bliski.”

Ksià˝ki Stanis∏awa Lema przenoszà czytelnika w inny Êwiat, a pi-
sarz cz´sto swoimi fantastyczno-naukowymi powieÊciami zdawa∏ si´
przewidywaç przysz∏oÊç w zakresie rozwoju techniki i technologii czy
samego cz∏owieka. Dlatego najlepszym podsumowaniem b´dzie myÊl
pisarza z powieÊci „Solaris” -„Wcale nie chcemy zdobywaç Kosmo-
su, chcemy tylko rozszerzyç Ziemi´ do jego granic...”. nn  Piotr K.
Stanis∏aw Lem, „Solaris”, Wyd. Literackie, Kraków 2012
Tomasz Lem, „Awantury na tle powszechnego cià˝enia”, Wyd. Literackie, Kraków 2009
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Prezentujemy Paƒstwu zestawienie
tytu∏ów – laureatów najwa˝niej-
szych polskich nagród literackich
w ostatnich latach, które w najbli˝-
szych dniach pojawià si´ w placów-
kach w Janówku, Skrzeszewie, Mi-
cha∏owie-Reginowie i Wieliszewie.
Obok nich nasze biblioteki zakupi-
∏y tak˝e pozycje topowe – bestselle-
ry roku 2020. Zach´camy do odwie-
dzin!

TTyyttuułłyy  nnaaggrraaddzzaannee::
– Nagroda Literacka Nike 2018: Mar-

cin Wicha „Rzeczy, których nie wy-
rzuci∏em”, Wyd. Karakter 2017

– Nagroda Literacka Nike 2019: Ma-
riusz Szczygie∏ „Nie ma”,Wyd. Fun-
dacja Instytut Reporta˝u (Dowody
Na Istnienie) 2018

– Nagroda Literacka Nike 2020: Ra-
dek Rak „BaÊƒ o w´˝owym sercu al-
bo wtóre s∏owo o Jakóbie Szeli”,
Wyd. Powergraph 2019

– Nagrody literackie GDYNIA 2020
(esej): Urszula Zajàczkowska „Paty-

ki, badyle”, Wyd. Marginesy 2019
– Nagrody literackie GDYNIA 2020

(proza), Nagroda Conrada 2020: Do-
rota Kotas „Pustostany”, Wyd. Nie-
bieska Studnia 2020

– Paszporty POLITYKI 2020: Mira
Marcinów „Bezmatek”, Wyd. Czar-
ne 2020

– Paszporty POLITYKI 2019: Domini-
ka S∏owik „Zimowla”, Wyd.
Znak 2019

– Nagroda Newsweeka im. Teresy To-
raƒskiej 2019 (najlepsza ksià˝ka):
Katarzyna Surmiak-Domaƒska

„KieÊlowski. Zbli˝enie”, Wyd. Ago-
ra 2018

– Nagroda Poetycka im. Wis∏awy
Szymborskiej 2020: Marta Podgór-
nik „Mordercze ballady”,Wyd. Biu-
ro Literackie 2019

– Wroc∏awska Nagroda Poetycka „Si-
lesius” 2020 (Ksià˝ka roku): Konrad
Góra „Kalendarz majów”,Wyd. Biu-
ro Literackie 2020

– Literacka Nagroda Europy Ârodko-
wej „Angelus” 2020: Goran Vojno-
viç „Moja Jugos∏awia”

BBeessttsseelllleerryy 22002200  rrookkuu::
– Katarzyna Nosowska „Powrót

z Bambuko”, Wyd. Wielka Lite-
ra 2020 (Bestseller Empiku 2020
w kat. Literatura pi´kna)

– Olga Tokarczuk „Czu∏y narrator”,
Wyd. Literackie 2020

– Janina Bàk „Statystycznie rzecz
bioràc. Czyli ile trzeba zjeÊç czeko-
lady, ˝eby dostaç Nobla?”, Wyd.
W.A.B. 2020

– Remigiusz Mróz „Halny”, Wyd. Fi-
lia 2020
– Rafa∏ PaczeÊ „Grube wióry”, Wyd.
Agora 2020
– Rafa∏ Kosik „Felix, Net i Nika oraz

Gang Niewidzialnych Ludzi”, Wyd.
Powergraph 2011 (reedycja)

– Christel Petitcollin „Jak mniej my-
Êleç dla analizujàcych bez koƒca
i wysoko wra˝liwych”, Wyd. Fe-
eria 2019

– Frederic Martel „Sodoma. Hipokry-
zja i w∏adza w watykanie”, Wyd.
Agora 2019

– Remigiusz Mróz „Precedens” (seria
z Joannà Chy∏kà, tom 12), Wyd.
Czwarta Strona 2020
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LUDOWY TIKTOK
W ogłoszonym na poczàtku 2021 r. Wieliszewskim
Konkursie na Ludowego TikToka wzi´ły udział
zespoły i uczestnicy indywidualni z całej Polski.
Przyznano dwie równorz´dne główne nagrody 
– dla Zespołu PieÊni i Taƒca „Kortowo” 
Uniwersytetu Warmiƒsko-Mazurskiego z Olsztyna
oraz Centrum Kultury „Karolinka” z Radzionkowa
(woj. Êlàskie). Prezentacje laureatów mo˝na obejrzeç
na stronie ok.wieliszew.pl oraz
facebook.com/okwieliszew.

Pomysłodawcom konkursu, OÊrodkowi Kultury
w Wieliszewie, zale˝ało na ukazaniu atrakcyjnoÊci kultury
ludowej/folkloru i mo˝liwoÊci ich współczesnego wykorzystywania
tak˝e w formie zabawy. Idàc z duchem czasu i zwi´kszajàc szanse
na dotarcie do młodszych u˝ytkowników Internetu, wykorzystano
wi´c jednà z najpopularniejszych obecnie mobilnych aplikacji
internetowych. W kwietniu 2020 r. z TikToka korzystało dwa
miliardy u˝ytkowników i była to najcz´Êciej pobierana aplikacja
na Êwiecie. Mimo towarzyszàcych rynkowym sukcesom
kontrowersji i krytyki podkreÊliç nale˝y, ˝e aplikacja ta umo˝liwia

równie˝ promocj´ wartoÊciowych, po˝ytecznych zjawisk i idei,
zwłaszcza wÊród dzieci i młodzie˝y, stanowiàcych najwi´kszà liczb´
u˝ytkowników TikToka. 
Obok dwóch głównych nagród jury konkursu przyznało tak˝e trzy
wyró˝nienia, które trafiły do Wiktorii Woêniak i Karoliny Iwaƒskiej
z Sokołowa Podlaskiego, Oliwii Osowickiej z Malborka oraz Zespołu
Folklorystycznego „Smardzewianie” ze Smardzewic (woj. łódzkie).
Gratulujemy!
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Po˝egnaliÊmy pułkownika
Kazimierza Przymusiƒskiego

˚̊oo∏∏nniieerrzz  AAKK,,  wwiieellkkii  ppaattrriioottaa
ii zznnaakkoommiittyy  bbrryydd˝̋yyssttaa,,  aa pprryywwaattnniiee
cciieepp∏∏yy,,  ddaarrzzààccyy  wwsszzyyssttkkiicchh  sszzaaccuunnkkiieemm
cczz∏∏oowwiieekk  –– zzmmaarr∏∏  33 lluutteeggoo 22002211  rr..,,  
ddwwaa  ddnnii  pprrzzeedd sswwooiimmii  9944.. uurrooddzziinnaammii..
OOdd wwiieelluu  llaatt  zzwwiiààzzaannyy  bbyy∏∏  zz ppoowwiiaatteemm
lleeggiioonnoowwsskkiimm..  

Pan Kazimierz pochodzi∏ z Jarocina. W∏aÊnie tam razem
z rodzicami i m∏odszym bratem Zenonem sp´dzi∏ pierw-
sze, spokojne lata swojego dzieciƒstwa. W 1933 roku ro-
dzina przenios∏a si´ do Poznania, gdzie ojciec ch∏opców
otrzyma∏ posad´ urz´dnika pocztowego. Niestety szcz´-
Êcie rodziny Przymusiƒskich nie trwa∏o d∏ugo.W 1939 ro-
ku wybuch∏a wojna i dwunastoletni Kazik zosta∏ wraz
z najbli˝szymi wysiedlony przez Niemców i przewiezio-
ny do obozu G∏owno pod Poznaniem, a nast´pnie do gmi-
ny Kamienica k. ¸àcka (Limanowszczyzna). Jako nasto-
latek pozostawa∏ pod du˝ym wp∏ywem rodziców i nauczy-
cieli, którzy przekazywali mu wartoÊci patriotyczne.
Dlatego w lipcu 1944 jako siedemnastoletni ch∏opak po-
stanowi∏ wstàpiç do Oddzia∏u Partyzanckiego „Wilk”.
W ten sposób rozpoczà∏ swojà ̋ o∏nierskà drog´, którà kon-
tynuowa∏ póêniej jako cz∏onek I batalionu 1. Pu∏ku Strzel-
ców Podhalaƒskich Armii Krajowej, pod pseudonimem
„Jastrzàb”.W styczniu 1945 bra∏ udzia∏ w bitwie szczaw-
skiej. Tu˝ po tym wróci∏ na tereny rodzinnej Wielkopol-
ski, gdzie w 1947 roku wstàpi∏ do Akademii Wojsk Arty-
lerii i In˝ynieryjnych wToruniu. Od 1975 pracowa∏ w Ze-
grzu Po∏udniowym w Wojskowym Instytucie ¸àcznoÊci.
S∏u˝b´ oficera Wojska Polskiego zakoƒczy∏ w stopniu pu∏-
kownika w 1987 roku.

Jako ̋ o∏nierz emeryt mieszka∏ w Legionowie. Zajmowa∏
si´ m.in. dzia∏alnoÊcià w Kole Powiatowym Zwiàzku Kom-
batantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych (zosta∏ póê-
niej jego prezesem). Majàc ju˝ ponad 70 lat, pozna∏ swo-
jà ˝on´ – Hann´ Przymusiƒskà.

Pan Kazimierz z zaanga˝owaniem uczestniczy∏ w ˝yciu
ca∏ego powiatu legionowskiego, bioràc udzia∏ m.in. w uro-
czystoÊciach patriotycznych i spotkaniach z m∏odzie˝à.
Za swojà dzia∏alnoÊç spo∏ecznà i wojskowà zosta∏ wyró˝-
niony wieloma odznaczeniami i medalami. Ludzie nazy-
wali go ̋ ywà lekcjà historii, doceniali jego charyzm´ i sza-
cunek, z jakim si´ do nich odnosi∏. By∏ równie˝ bardzo ak-

tywnym zawodnikiem Polskiego Zwiàzku Bryd˝a Sporto-
wego, uzyskujàc tytu∏ klasyfikacyjny Mistrza Klubowego.

Pogrzeb Pana Kazimierza odby∏ si´ w czwartek 18 lute-
go w koÊciele pw. Âw. Jana Kantego w Legionowie. Zmar-
∏emu w ostatniej drodze towarzyszyli bliscy, przyjaciele,
przedstawiciele Êrodowisk lokalnych i wojskowych, w imie-
niu gminy Wieliszew po˝egnali go wójt Pawe∏ Kownacki
oraz Przewodniczàcy Rady Gminy Wieliszew Marcin Fabi-
siak.

Wi´cej o p∏k. Kazimierzu Przymusiƒskim mo˝na prze-
czytaç w wydanych przez Powiat Legionowski pod ko-
niec 2020 r. wspomnieniach – „Okruchy wspomnieƒ m∏o-
dego partyzanta z okresu dzia∏alnoÊci w Ruchu Oporu, 1/1
psp AK, VII 1944–II 1945 r.”.
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G∏´bokie 
wyrazy ˝alu 
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Wójt Gminy Wieliszew 

Pawe∏ Kownacki, 

Przewodniczàcy Rady Gminy 

Marcin Fabisiak,

Radni Gminy Wieliszew 

oraz pracownicy Urz´du Gminy

i jednostek organizacyjnych.

Serdeczne 

wyrazy wspó∏czucia 

dla 

BBAASSII  
OOWWCCZZAARREEKK  

z powodu Êmierci 

TATY
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Wójt Gminy Wieliszew 

Pawe∏ Kownacki, 

Przewodniczàcy Rady Gminy 

Marcin Fabisiak, 

Radni Gminy Wieliszew 

oraz koledzy i kole˝anki 

z Urz´du Gminy 

i jednostek organizacyjnych.

G∏´bokie wyrazy ˝alu

i wspó∏czucia dla

PPAANNAA  

CCZZEESS¸̧AAWWAA

MMAARRKKOOWWSSKKIIEEGGOO  
z powodu Êmierci

˚̊oonnyy  IIRREENNYY
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prezes i cz∏onkowie 

Stowarzyszenia Sàsiedzkiego 

oraz mieszkaƒcy 

osiedla Kwiatowa 

w Janówku Pierwszym.

Najszczersze 

wyrazy wspó∏czucia

dla

LLEESSZZKKAA  
KKLLEEIIMMAANNAA  

z powodu Êmierci 

MMAAMMYY

s k ∏ a d a j à  

Wójt Gminy Wieliszew 

Pawe∏ Kownacki, 

Przewodniczàcy Rady Gminy 

Marcin Fabisiak, 

Radni Gminy Wieliszew, 

So∏tysi Gminy Wieliszew

oraz pracownicy 

Urz´du Gminy 

i jednostek organizacyjnych.

kondolencje
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WARSZAWSKA
SYRENKA
– on-line
To b´dzie wyjàtkowa edycja
Konkursu Recytatorskiego
„Warszawska Syrenka”, który
od 44 lat promuje na terenie
Mazowsza kultur´ j´zyka
polskiego i sztuk´ recytowania.
Zaplanowane w marcu eliminacje
gminne, których organizatorem
jest OÊrodek Kultury
w Wieliszewie, odb´dà si´ w formule ON-LINE. Nadesłane
nagrania audio-wideo oceni jury, w którym zasiàdà znani
z poprzednich edycji mistrzowie słowa – aktorzy teatralni
i filmowi, pedagodzy, a laureaci otrzymajà nagrody.

Ka˝dego roku w eliminacjach na terenie całego województwa
mazowieckiego bierze udział kilkanaÊcie tysi´cy dzieci i młodzie˝y.
Do 18 marca swoich reprezentantów w poszczególnych
kategoriach wiekowych, w drodze eliminacji Êrodowiskowych,
wyłonià najpierw szkoły z terenu naszej gminy. W zale˝noÊci
od liczby uczniów w ka˝dej z placówek, w etapie gminnym
reprezentowaç je b´dzie od 2 do 4 młodych recytatorów
w danym przedziale wiekowym: kl. 0-III (od 6-ciu lat), kl. IV-VI,
kl. VII-VIII. Dwóch najlepszych uczestników etapu gminnego
z ka˝dej kategorii otrzyma szans´ rywalizacji w etapie
powiatowym, który zaplanowano na 9 kwietnia 2021 r.
(o przyj´tej formule – na ˝ywo lub on-line, zdecydujà
organizatorzy – Miejski OÊrodek Kultury w Legionowie).

NABÓR NA STARSZEGO BIBLIOTEKARZA/KIEROWNIKA
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY WIELISZEW
Dyrektor OÊrodka Kultury w Wieliszewie ogłasza nabór
na stanowisko starszego bibliotekarza/kierownika Biblioteki
Publicznej Gminy Wieliszew. Skany wymaganych dokumentów
aplikacyjnych nale˝y przesłaç drogà e-mailowà na adres
kultura@wieliszew.pl w terminie do 21 marca 2021 z tytułem
„Nabór na stanowisko starszego bibliotekarza/kierownika biblioteki”.
Szczegóły: www.bip.ok.wieliszew.pl (komunikaty i ogłoszenia
– aktualne)

nnaabbóórr  ddoo  pprraaccyy



DDYYSSLLEEKKSSJJAA –– ttoo  pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm  ttrruuddnnooÊÊccii
ww ooppaannoowwaanniiuu  cczzyyttaanniiaa,,  kkttóórryymm  ww pprraakkttyyccee
cczz´́ssttoo  ttoowwaarrzzyysszzàà  ttrruuddnnooÊÊccii  ww ppiissaanniiuu..  
BezpoÊrednià przyczynà trudnoÊci o charakterze dyslektycznym
jest nieharmonijny rozwój psychomotoryczny dziecka, co oznacza,
˝e niektóre funkcje rozwijajà si´ dobrze lub ponadprzeci´tnie, in-
ne zaÊ z wyjàtkowym opóênieniem.

SSyymmppttoommyy  ddyysslleekkssjjii  uu ddzziieeccii  ww wwiieekkuu  
wwcczzeessnnoosszzkkoollnnyymm::

• k∏opoty z dzieleniem na sylaby i rozró˝nianiem g∏osek w wyra-
zach,

• problemy z poprawnym wymawianiem wielosylabowych s∏ów,
• ma∏a precyzja ruchów d∏oni, nieumiej´tnoÊç wiàzania kokardki,

ci´cia no˝yczkami po Êladzie,
• nieprawid∏owy uchwyt kredki lub narz´dzia pisarskiego,
• nieprawid∏owy kierunek kreÊlenia linii i liter,
• problem z rysowaniem i odtwarzaniem szlaczków,
• mylenie liter kszta∏topodobnych (m-n-u, p-b-d-g, l-∏-t),
• s∏aba orientacja w przestrzeni (nad, pod, za, obok) i w czasie (po-

ry dnia),
• s∏abe zapami´tywanie liter, cyfr i kszta∏tów geometrycznych,
• ubogie s∏ownictwo,
• liczne b∏´dy gramatyczne,
• k∏opoty z uczeniem si´ sekwencji (wierszyki, dni tygodnia, mie-

siàce),
• niskie ró˝nicowanie g∏osek podobnie brzmiàcych (z-s, g-k, p-b, t-d),
• nieestetyczne próby pisania,
• niska sprawnoÊç r´ki piszàcej,
• brak ustalonej stronnoÊci cia∏a i dominujàcej r´ki,
• k∏opot z opanowaniem zegara,
• niska koordynacja ruchowa,
• problem z nauczeniem si´ jazdy na rowerze i ∏apaniem pi∏ki.

SSyymmppttoommyy  ddyysslleekkssjjii  uu ddzziieeccii  ssttaarrsszzyycchh  ((99––1122  llaatt))::
• trudnoÊci z p∏ynnym czytaniem,
• trudnoÊci z rozumieniem czytanych treÊci,
• wolne tempo dekodowania wyrazów,
• mylenie liter w wyrazach,
• nieortograficzny zapis wyrazów,
• mylenie znaków i cyfr w matematyce,
• k∏opoty z podstawianiem do wzoru,
• trudnoÊci w nauce geometrii i poruszaniu si´ na mapie,
• problem z nauczeniem si´ tabliczki mno˝enia,
• zapominanie bie˝àcej daty i dnia tygodnia,
• ma∏a organizacja w∏asna („roztrzepanie”),
• zapominanie o zadaniach domowych, klasówkach i sprawdzia-

nach,
• niska umiej´tnoÊç wypowiadania si´ na piÊmie (np. lakonicz-

ne wypracowania),
• mylenie lewej i prawej strony,
• ma∏a orientacja na zegarze,
• k∏opoty z powiedzeniami i przys∏owiami,
• nieestetyczny zapis w zeszytach,
• niska samoocena z powodu s∏abych osiàgni´ç w szkole.

Kiedy obserwujemy takie symptomy powinniÊmy udaç si´
do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, celem wydania stosow-
nej opinii stwierdzajàcej:
• ryzyko dysleksji – kiedy dziecko jest w wieku przedszkolnym

do ukoƒczenia edukacji wczesnoszkolnej (w klasach 1-3);
• dysleksji – po zakoƒczeniu edukacji wczesnoszkolnej, czyli po za-

koƒczeniu trzeciej klasy do ukoƒczenia szko∏y podstawowej.
Raz wydana opinia dysleksji jest opinià wa˝nà na dalszych eta-

pach edukacji, jednak cz´sto rodzice proszeni sà, aby przed eg-
zaminami (np. egzamin ósmoklasisty) udaç si´ z dzieckiem ponow-
nie na badania w celu wystawienia opinii o dostosowaniach do-
tyczàcych egzaminu.

Prawa uczniów z dysleksjà regulujà nast´pujàce akty prawne: 
1. Rozporzàdzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie za-

sad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicz-
nej w publicznych przedszkolach, szko∏ach i placówkach.

2. Rozporzàdzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oce-
niania, klasyfikowania i promowania uczniów i s∏uchaczy w szko-
∏ach publicznych.

TTeerraappiiaa

Dzieci z trudnoÊciami nauce czytania i pisania powinny uczest-
niczyç w zaj´ciach korekcyjno-kompensacyjnych, zwanych rów-
nie˝ terapià pedagogicznà. Ich istota sprowadza si´ do korekcji,
czyli usprawniania zaburzonych funkcji poznawczych i ruchowych
dziecka oraz ich wspó∏dzia∏ania, a tak˝e do kompensacji
– usprawniania funkcji dobrze rozwijajàcych si´ celem wspoma-
gania tych s∏abiej funkcjonujàcych lub cz´Êciowego ich zast´po-
wania.
Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwo-
ju ucznia i usprawnianie funkcji wa˝nych w procesie uczenia si´
czytania i pisania:
• wzrokowo-przestrzennych, to jest skupiania uwagi wzrokowej, spo-

strzegania i pami´ci wzrokowej, spostrzegania przestrzeni;
• s∏uchowo-j´zykowych, to jest skupiania uwagi s∏uchowej, spostrze-

gania i pami´ci s∏uchowej, dêwi´ków mowy oraz funkcji j´zyko-
wych;

• motorycznych, to jest sprawnoÊci manualnej i ogólnego rozwo-
ju ruchowego dziecka;

• wspó∏dzia∏ania ze sobà funkcji (koordynacja wzrokowo-ruchowa
podczas pisania, wzrokowo-s∏uchowa podczas czytania, itp.).
Poza specjalistycznà terapià w gabinecie, koniecznie nale˝y pra-

cowaç z dzieckiem w domu, wykorzystujàc odpowiednie pomoce na-
ukowe np.:
• ksià˝ki serii ORTOGRAFITTI – OPERON,
• ksià˝eczki i zestaw kontrolny PUS – EPIDEXIS;
oraz gry edukacyjne np.:
• „Obserwujesz i znajdujesz”,
• „Tworzymy s∏owa”,
• „Pisz´ pierwsze s∏owa”.

Zach´cam te˝ do korzystania z gotowych kart pracy dost´pnych
w materia∏ach SP w ¸ajskach: https://cutt.ly/AlgPKKt

Dzieci z dysleksjà przejawiajà wiele pozytywnych cech i uzdol-
nieƒ, a czasami zdarza si´, ˝e sà obdarzone licznymi talentami. S∏aw-
ni dyslektycy to: Albert Einstein, Thomas Edison, Pablo Picasso,
August Rodin, Hans Christian Andersen, Agatha Christi, Winston
Churchill.

JeÊli w artykule nie znajdà si´ odpowiedzi na nurtujàce Was py-
tania, zach´cam do kontaktu za poÊrednictwem prowadzonej prze-
ze mnie Grupy Wsparcia dla rodziców: 792 882 725.

Temat nast´pnego artyku∏u: Dysortografia – specyficzne trud-
noÊci z opanowaniem poprawnej pisowni. nn  Alina Meisner

BIBLIOGRAFIA:
Jestem rodzicem dziecka z dysleksjà. M. Bogdanowicz, R. Czabaj, Gdy-
nia 2006.
Jestem rodzicem dziecka z dysleksjà. M. Badowska, Gdynia 2018
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BBaajjkkoowwoo  ii wwzzrruusszzaajjààccoo
uu nnaajjmmłłooddsszzyycchh

BBaall  kkaarrnnaawwaałłoowwyy
ww PPSS ww JJaannóówwkkuu  PPiieerrwwsszzyymm

CCzzyyÊÊcciioocchhoowwee  pprrzzeeddsszzkkoollee

Przedszkolaki z PS nr 1 w Wieliszewie Êwi´towa∏y Dzieƒ Bab-
ci i Dziadka. Bawi∏y si´ te˝ na balu karnawa∏owym.
Ze wzgl´du na pandemi´ pierwszy raz Dzieƒ Babci i Dziad-
ka Êwi´towano tu bez udzia∏u goÊci. Ka˝da grupa zaprezen-
towa∏a repertuar wierszyków i piosenek, a wczeÊniej wyko-
na∏a upominki. Wyst´py zosta∏y nagrane i przes∏ane drogà
elektronicznà, tak aby ka˝da babcia i ka˝dy dziadek poczu-
li bliskoÊç swoich wnuczàt mimo dzielàcej ich odleg∏oÊci.

W przedszkolu odby∏ si´ te˝ bal karnawa∏owy. Dzieci wy-
glàda∏y zjawiskowo. Dzi´ki strojom mog∏y zmieniç si´ w ksi´˝-
niczki, stra˝aków, super-bohaterów, biedronki i piratów... De-
koracja sal równie˝ sprawi∏a, ˝e mo˝na by∏o poczuç si´ jak
w bajce. Zabawy organizowane przez animatork´ umila∏y
czas, dzi´ki czemu dzieci w ma∏ych grupach mog∏y wspania-
le si´ bawiç. Przedszkolakom nie brakowa∏o energii i ch´ci
do taƒców. nn Marta Wróbel

W czwartek 11 lutego przedszkolaki przenios∏y si´ do Kra-
iny BaÊni. Na parkiecie taƒczy∏y ksi´˝niczki, lekarze, stra-
˝acy, piraci, czarodziejki, batmani.
Ka˝dy mia∏ okazj´ poczuç si´ jak gwiazda, prezentujàc swo-
je przebranie. Dzieciom dopisywa∏ wspania∏y humor, a dzi´-
ki konkursom i zabawom impreza by∏a przednia! 

Tak pi´kna chwila szybko si´ skoƒczy∏a, b´dziemy na tak
pi´kny kolejny bal czekaç ca∏y rok. nn PS Janówek Pierwszy

Przedszkole Samorzàdowe w Skrzeszewie przystàpi∏o do or-
ganizowanego przez sieç ROSSMANN ogólnopolskiego pro-
gramu profilaktycznego majàcego na celu zwrócenie uwagi
dzieci na to, jak wa˝ne jest stosowanie zabiegów higienicznych.
W ramach programu dzieci przypomnà sobie, jak prawid∏o-
wo myç r´ce, dlaczego warto dbaç o z´by, piç soki owocowe
i warzywne zrobione w∏asnor´cznie, jak chroniç skór´ zimà
i latem. W programie przewidziano tak˝e konkurs plastycz-
ny dotyczàcy poruszanej tematyki.

Nasi milusiƒscy w∏asnor´cznie przygotowali soki owoco-
wo-warzywne, postanowili tak˝e wziàç udzia∏ w konkursie
i stworzyli wspania∏à prac´ plastycznà nn Ewa Wiechowicz

DYSLEKSJA – trudnoÊci w czytaniu

Mgr ALINA MEISNER
pedagog, terapeuta r´ki II°, 
trener wspomagania, terapeuta TUS. 
Pracuje w Szkole Podstawowej w Łajskach, 
gdzie prowadzi zaj´cia korekcyjno-kompensacyjne.

ssppeeccjjaalliissttaa

Terapia w gabinecie



Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 9 lutego br.
uczniowie klas siódmych Szko∏y Podstawowej
im. Kornela Makuszyƒskiego w Skrzeszewie oraz
uczniowie klas ósmych Szko∏y Podstawowej im. Sta-
nis∏awa Moniuszki w ¸ajskach wzi´li udzia∏ w spo-
tkaniu zorganizowanym przez kom. Rafa∏a Lewan-
dowskiego z Zak∏adu S∏u˝by Kryminalnej Centrum
Szkolenia Policji w Legionowie. 

Tematem by∏y zagro˝enia wynikajàce z korzystania z Inter-
netu oraz ogólne zasady bezpieczeƒstwa w sieci.

Ze wzgl´du na sytuacj´ pandemicznà w naszym kraju spo-
tkanie odby∏o si´ z wykorzystaniem Google Meet, co umo˝-
liwi∏o po∏àczenie si´ uczestników z prelegentami – przedsta-
wicielami portali internetowych OLX, InPost i Allegro.

Po koniec stycznia w szkole obchodzony by∏ te˝ dzieƒ da-
nych osobowych. W ka˝dej klasie przeprowadzono zaj´cia
lub pogadank´ na ten temat. Ch´tni uczniowie przygotowa-
li z tej okazji plakaty. nn LL, AK
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DDzziieeƒƒ  PPoozzyyttyywwnneeggoo
MMyyÊÊlleenniiaa  ii  WWaalleennttyynnkkii  

KKaarrnnaawwaałł  ww  OOllsszzeewwnniiccyy  SSttaarreejj

Nauka zdalna to idealny czas, aby zapoznaç m∏odzie˝ z bar-
dzo starà, ale nadal cieszàcà si´ popularnoÊcià grà, jakà sà
szachy. Przez ponad 6 tygodniu uczniowie z klasy 6C oraz 7A
ze Szko∏y Podstawowej nr 1 w Wieliszewie na lekcjach wy-
chowania fizycznego poznawali podstawowe zasady gry.
Po przyswojeniu wiedzy na temat ruchów bierek, opano-
waniu poj´ç, co to roszada, szach, mat czy te˝ pat przyszed∏
czas na gr´. Nie by∏o to trudne do realizacji, poniewa˝ w sie-
ci jest kilka ciekawych stron do gry on-line. Rozpocz´∏y si´
rozgrywki na ekranie, wspólne kibicowanie, zdobywanie
punktów. Ka˝dy chcia∏ zagraç, by spróbowaç tych emocji.
W ten sposób uda∏o si´ wy∏oniç najlepszych, którzy prze-

szli do pó∏fina∏u: Szymon D∏utek, Zuzanna Gàgolewska, So-
nia Jezierska, Micha∏ Kosiƒski, Igor Kownacki, Alicja
Krztoƒ, Weronika Mikulska i Klara Nowacka.

Po kilkugodzinnych rozgrywkach uda∏o si´ wy∏oniç MI-
STRZA. Zosta∏ nim Szymon D∏utek z klasy 6C. Tytu∏ wi-
cemistrza zdoby∏ Igor Kownacki, a trzecie miejsce zaj´∏a
Alicja Krztoƒ.

Wszystkim graczom gratulujemy, a ufundowane przez
Wójta Gminy Wieliszew Paw∏a Kownackiego i dyrektora
CUW Jacka Banaszka nagrody czekajà w szkole na naj-
lepszych. Oby pandemia pozwoli∏a na jak najszybszy ich
odbiór! nn IK

Drugiego lutego Szko∏a Podstawowa im. Józefa Wybickiego
w Janówku Pierwszym obchodzi∏a Dzieƒ Pozytywnego My-
Êlenia. Uczniowie klas 0-3 oraz nauczyciele przyszli do szko-
∏y kolorowo ubrani.Wspólnie wykonaliÊmy weso∏e emotiko-
ny, którymi ozdobiliÊmy naszà szko∏´. Na g∏ównym koryta-
rzu pojawi∏y si´ pozytywne has∏a takie jak: przyjaêƒ, mi∏oÊç,
wsparcie, troska, nauka, zabawa. StworzyliÊmy tak˝e alfa-
bet, który zawiera∏ tylko optymistyczne s∏owa. B´dziemy go
codziennie powtarzaç! 
Równie˝ w lutym uczniowie klas 0–3 wzi´li udzia∏ w zaba-
wie karnawa∏owej. Dzieci bawi∏y si´ w rytm skocznej mu-
zyki, przebrane za ksi´˝niczki, wró˝ki, zwierz´ta, superbo-
haterów itp. Tak˝e nasze nauczycielki zaprezentowa∏y si´
w pi´knych strojach. Cz´Êç zabawy karnawa∏owej prowadzi-
li tancerze ze szko∏y tanecznej Wasilewski- Felska.Wszyscy
ch´tni mogli wrzuciç kartki z ˝yczeniami do przygotowanej
skrzynki walentynkowej, która znajdowa∏a si´ na g∏ównym
korytarzu szkolnym. W piàtek podczas lekcji panie wcieli-
∏y si´ w walentynkowych listonoszy i roznosi∏y koresponden-
cj´ od klasy do klasy. Dzieci podczas lekcji oglàda∏y prezen-
tacj´ multimedialnà przygotowanà przez nauczycielki, któ-
ra wyjaÊnia∏a kim by∏ Êw. Walenty, od kiedy obchodzimy to
Êwi´to w Polsce oraz wiele innych ciekawostek ze Êwiata
zwiàzanych z tym dniem. nn MO, BS, DC

W Êrod´ 10 lutego na balu karnawa∏owym bawi∏y si´ dzie-
ci z oddzia∏ów przedszkolnych, a nast´pnego dnia ucznio-
wie z klas I-III. Na parkiecie pojawi∏y si´ ksi´˝niczki, wró˝-
ki, ˝o∏nierze, ró˝ne zwierzàtka oraz postacie z bajek.
W przerwach mi´dzy taƒcami czeka∏y na dzieci przygoto-
wane przez rodziców pysznoÊci. Jak przysta∏o na tradycj´
t∏ustego czwartku, nie mog∏o zabraknàç w tym dniu pàcz-
ków. Âwietny nastrój uczestników zabawy zosta∏ utrwalo-
ny na pamiàtkowych zdj´ciach.

nn SP Olszewnica Stara

Po raz pierwszy uczniowie z nauczycielami ze Szko∏y Pod-
stawowej w ¸ajskach wzi´li udzia∏ w Europejskim Dniu
Ochrony Danych Osobowych, który przypada 28. stycznia.

Obchody odby∏y si´ w ramach programu edukacyjnego
„Twoje Dane – Twoja Sprawa”, do którego do∏àczyliÊmy
w bie˝àcym roku szkolnym.

Co si´ dzia∏o w szkole stacjonarnie? Uczniowie klas 0–3
wraz z nauczycielami przygotowali plakaty informujàce
o tym, ˝e nale˝y chroniç swoje dane osobowe.

Na szkolnej stronie internetowej zosta∏y og∏oszone wy-
niki dwóch konkursów: plastycznego i literackiego.Wszyst-
kim uczestnikom raz jeszcze gratulujemy! 

Europejski Dzieƒ Ochrony Danych Osobowych Êwi´to-
wali tak˝e uczniowie klas 4–8 w troch´ innej formie – wir-
tualnej. Mogli zagraç w KAHOOT-a oraz w gr´ edukacyj-
nà „Twoje dane – twoja sprawa”, którà przygotowa∏a jed-
na z naszych nauczycielek w programie Wordwall.
W trakcie godzin wychowawczych on-line dzieciaki oglà-
da∏y filmy edukacyjne o tematyce ochrony danych w sie-
ci i w Êwiecie realnym. Dzi´kujemy wszystkim uczniom oraz
nauczycielom, którzy zaanga˝owali si´ w obchody Dnia
Ochrony Danych Osobowych.

nn K. Barabasz, M. Jakubowicz, K. KaraÊkiewicz-Rink

DDzziieeƒƒ  BBeezzppiieecczznneeggoo
IInntteerrnneettuu

TTwwoojjee  DDaannee  ––  TTwwoojjaa  SSpprraawwaa  ww  SSPP  ww  ŁŁaajjsskkaacchh

Rozgrywki szachowe 
o tytuł MISTRZA
„Jest tylko jedna gra, która nie jest ani naukà, ani sztukà. Jest czymÊ, co jest w zawieszeniu pomi´dzy obiema
kategoriami… Prastara, jednak ciàgle nowa, mechaniczna w swym za∏o˝eniu, chocia˝ dzia∏ajàca tylko dzi´ki
wyobraêni. Ograniczona zastyg∏à geometrycznà przestrzenià, a przy tym nieograniczona w liczbie swoich mo˝liwych
kombinacji(…)” Stefan Zweig

Szymon 
Dłutek
I miejsce

Alicja 
Krztoƒ
zaj´ła 
III miejsce

Igor Kownacki zajàł II miejsce
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Warto polubiç brzydale…

ANIA SZLENDAK: Ruch eko to chwilowy trend czy moda na lata?
Jak na przestrzeni ostatnich lat, wed∏ug Ciebie, zmienia∏a si´
i zmienia ÊwiadomoÊç ludzi w podejÊciu do tematów ekologicz-
nych? 
SYLWIA MAJCHER: To sposób na ˝ycie i wzi´cie zdecydowanie wi´k-
szej odpowiedzialnoÊci za swoje rozmaite wybory, które wp∏ywa-
jà na kondycj´ planety. Ziemia zawsze sobie poradzi, my bez niej
nie, o czym w ostatnich kilkudziesi´ciu latach zupe∏nie zapomnie-
liÊmy. Nasz zwiàzek z naturà zaczà∏ szwankowaç i przechodzi po-
wa˝ny kryzys. Niesamowicie ∏atwy dost´p do jednorazówek, przy-
Êpieszone tempo funkcjonowania, wygoda, na którà wiele osób
ci´˝ko pracuje – by∏y i wcià˝ sà usprawiedliwieniem tego nadmia-
ru. Od lat 50, gdy plastik zaczà∏ byç produkowany na skal´ ma-
sowà, wyprodukowaliÊmy ponad 8 mld ton plastiku, z te-
go 6,3 mld ton skoƒczy∏o jako odpady. Niemal po∏owa plastiku,
jaki trafi∏ do obiegu, powsta∏ w ciàgu ostatnich 15 lat. Teraz ta
plastikowa powódê zaczyna nam doskwieraç, bo zalewa nas z ka˝-
dej strony i musimy si´ mierzyç z konsekwencjami – czyli sprzà-
taniem ba∏aganu, jaki zrobiliÊmy. Ziemia wystawia nam coraz
wi´kszy rachunek, wi´c nie da si´ ju˝ udawaç, ˝e temat ekologii
nas nie dotyczy. Zaczynamy dostrzegaç, ˝e nasze Êmieci wracajà
do nas w postaci gazów cieplarnianych. Utylizacja odpadów to
êród∏o emisji znacznej iloÊci metanu i dwutlenku w´gla. I choç
Êmieci nie wytwarzajà ich najwi´cej, bo robi to przemys∏, to za to
majà najwi´kszy potencja∏ redukcji. Naj∏atwiej mo˝emy emisj´
ograniczyç, dokonujàc lepszych wyborów w czasie zakupów.

A.S. Jakie masz podstawowe patenty na bycie eko? Od czego za-
czàç i czego si´ trzymaç?
S.M. Ta podró˝ rozpoczyna si´ od pierwszego kroku i nie wyma-
ga ˝adnych inwestycji. Wystarczy odkr´ciç kran i zaczàç piç wo-
d´, jaka z niego leci. Ta decyzja sprawi, ˝e tylko jedna osoba nie
wyprodukuje rocznie co najmniej 20 kilogramów plastiku
i przy okazji zaoszcz´dzi jakieÊ kilkaset z∏otych – wydawanych
wczeÊniej na wod´ w butelkach. Do tego wielorazowe siatki i wor-
ki na zakupy. Reklamówka produkowana jest przez sekund´, u˝y-
wana przez 25 minut, a potem b´dzie si´ rozk∏ada∏a przez 450 lat
na wysypisku lub trafi do morza czy oceanu, gdzie ptaki lub ry-
by pomylà jà z jedzenie. Mo˝na cz´Êciej podró˝owaç komunika-
cjà miejskà czy rowerem, rzadziej samochodem. Zwracaç uwag´
na jedzeniowe wybory, gotowaç w rytmie sezonu, ograniczyç mar-
nowanie jedzenia. Ka˝de wyrzucone do Êmietnika jab∏ko to stra-
ta nawet 70 litrów wody, w koszu làdujà te˝ nasze pieniàdze. Sta-
tystyczna polska rodzina razem z wyrzucanymi produktami tra-
ci nawet 3 tysiàce z∏otych rocznie. 1/3 produkowanej ˝ywnoÊci
koƒczy w Êmietniku. Gdyby marnowane jedzenie by∏o krajem
– znalaz∏oby si´ wÊród najwi´kszych emitentów CO2 – zaraz po Chi-
nach i Stanach Zjednoczonych. Najwa˝niejsza jest zmiana per-
spektywy i zrozumienie, ˝e nasze drobne decyzje majà ogromny
wp∏yw na otaczajàcy na Êwiat. Wystarczy wejÊç na te Êcie˝k´, ˝e-
by dostrzec zyski. Dla naszego portfela i formy planety.

A.S. Z badaƒ przeprowadzonych za 2020 rok wynika, ˝e prawie
po∏owa Polaków nie potrafi dobrze segregowaç Êmieci. Optymi-
zmem napawa fakt, ˝e ludzie chcà segregowaç, pesymizmem zaÊ
to, ˝e nadal nie wiedzà jak mimo szeroko zakrojonych akcji spo-
∏ecznych. Jak myÊlisz, co ludziom sprawia najwi´kszy problem
w segregacji? I co mo˝e im pomóc?
S.M. Mamy za du˝o rodzajów Êmieci i produkujemy ich coraz
wi´cej. Statystyczny Polak – ponad 300 kilogramów rocznie. Ku-
pujemy produkty w wielomateria∏owych opakowaniach, z któ-
rymi potem nie wiemy, co zrobiç. Regularnie dostaj´ w mediach
spo∏ecznoÊciowych pytania, gdzie wrzuciç butelk´ po dezodo-
rancie z atomizerem i dlaczego kubek po kawie nie powinien
trafiaç do papieru. Brakuje edukacji – to te˝ pokazujà badania.
Cz´sto te nalepki na koszach sà zbyt zdawkowe i nie dajà od-
powiedzi na sporo pytaƒ. Jeden z uczestników szkolenia, jakie
prowadzi∏am, powiedzia∏, ˝e na ka˝dym kuble powinien byç te-
lefon alarmowy do eksperta, z którym mo˝na by by∏o skonsul-
towaç swój rzut do Êmietnika. Najlepszym Êmieciem jest ten,
którego nie wyprodukujemy – o tym te˝ warto pami´taç, ˝eby
ograniczyç póêniejsze dylematy. Nie mo˝emy liczyç na to, ˝e re-
cykling b´dzie rozwiàzaniem problemu, bo nie da si´ przetwo-
rzyç czy odzyskaç wszystkiego.Wracam do tych naszych ma∏ych
kroków czy decyzji – mo˝na wi´cej rzeczy kupowaç bez opako-
wania, luzem, do swoich pude∏ek czy pojemników. Lekcje o od-
padach, drodze, jakà pokonujà – powinny byç obowiàzkowe
w ka˝dej szkole.

A.S. Kiedy i jak zacz´∏a si´ Twoja przygoda z zero waste?
S.M. W kuchni, w której mia∏am dobre rodzinne wzorce, boryka-
∏am si´ z nadmiarem. I gdy zm´czona nim, zacz´∏am robiç porzàd-
ki, wykorzystywaç sprawdzone domowe patenty, zobaczy∏am, ile
zyskuj´. Czasu, energii, pieni´dzy. Paradoksalnie ograniczenie da-
∏o mi wi´cej wolnoÊci. Dla mnie zero waste to jest mniej = wi´-
cej. Planuj´ posi∏ki, do sklepu chodz´ z listà, robi´ regularny au-
dyt szafek kuchennych i udaje mi si´ uniknàç chaosu. Brytyjczy-
cy policzyli, ˝e lista pozwala zaoszcz´dziç nawet 20% zazwyczaj
wydawanej sumy. To wentyl bezpieczeƒstwa, a ponad 60% Pola-
ków nie zabiera jej do sklepu. Mnie ten sukces w kuchni zmobi-
lizowa∏ do poszerzenia strefy porzàdków. Upora∏am si´ potem z ko-
lejnymi miejscami – mi´dzy innymi z ∏azienkà, w której mia∏am
za du˝o kosmetyków w jednorazowych opakowaniach. Polubi∏am
szampon i od˝ywk´ w kostce czy wielorazowe waciki do demaki-
ja˝u. Ciesz´ si´, ˝e takie produkty sà ju˝ ∏atwo dost´pne, mo˝na
je znaleêç w popularnych sieciowych drogeriach, sà przyst´pne
cenowo, co sprawia, ˝e si´ga po nie coraz wi´cej osób. Nie trze-
ba byç zero waste, by zrobiç dobry gest dla planety.

A.S. Zach´casz do wykorzystywania resztek i niemarnowania je-
dzenia. Brownie z buraków po barszczu to jeden z resztkowych
sukcesów. Co jeszcze uda∏o Ci si´ wyczarowaç, co mo˝esz pole-
ciç? I czy ka˝dy eksperyment si´ udaje?

S.M. Zach´cam przede wszystkim do wi´kszej brawury w kuch-
ni i eksperymentów. Nie zawsze trzeba sztywno trzymaç si´ prze-
pisów – w zasadzie tylko ciasta wymagajà precyzji. W daniach
obiadowych spokojnie mo˝na ̋ onglowaç sk∏adnikami – gdy bra-
kuje marchewki zastàpiç jà równie s∏odkà pietruszkà. W czasie
warsztatów pokazuj´ te˝, ˝e umiar na talerzu te˝ prowadzi do sma-
kowego sukcesu. 2–3 produkty pozwalajà na wyczarowanie wy-
bornego dnia, namawiam do dawania szansy brzydkim warzywom
i owocom, bo ponad 3/4 Polaków ich nie kupuje.Ten s∏abszy wy-
glàd odstrasza, tymczasem ta pomarszczona skórka zapowiada
intensywne smakowe wra˝enia. Granicà jest pleÊƒ, poza nià – war-
to polubiç brzydale, wykorzystywaç natki, liÊcie, g∏àby. Odwdzi´-
czà si´ swojà mocà – w liÊciach rzodkiewki jest wi´cej witami-
ny C ni˝ w cytrynie.

Nie wszystko musi si´ udaç, ale te˝ nie ma jednego idealne-
go po∏àczenia – dobrze jest czasem zaryzykowaç, ˝eby odkryç za-
skakujàce maria˝e – jak lody z przejrza∏ych jab∏ek z olejem dy-
niowym. Moja rodzina rozsmakowa∏a si´ te˝ w kremowym cie-
Êcie z resztek chleba czy gofrach z warzyw, jakie zostajà
po ugotowaniu bulionu.

A.S. „Mniej mi´sa. Jak zostaç fleksitarianinem, by pomóc sobie
i planecie” to Twoja nowa ksià˝ka. Czy po lekturze da si´ przejÊç
na wege? O czym jest i dla kogo? 
S.M. Ksià˝ka „Mniej mi´sa” jest odpowiedzià na nasz mi´sny
przesyt.W ponad 90 przepisach pokazuj´, jak w kreatywny spo-
sób zastàpiç mi´so w ulubionych daniach i pogodziç ró˝ne sma-
kowe preferencje domowników. Dla u∏atwienia wi´kszoÊç z po-
mys∏ów przedstawiony jest w dwóch wersjach – mi´snej i roÊlin-
nej. W ksià˝ce znalaz∏y si´ przepisy na domowe Êniadania,
przekàski do pracy czy szko∏y, rodzinne i Êwiàteczne obiady, pik-
niki, filmowe wieczory. Sà tak˝e wskazówki dotyczàce niemar-
nowania i przechowywania jedzenia. Wszystkie receptury moc-
no osadzi∏am w polskich realiach, wi´c sk∏adniki potrzebne
do przygotowania daƒ mo˝na kupiç w sklepie za rogiem albo
na pobliskim targu.

Badania kampanii RoÊlinieJemy wskazujà, ˝e niemal po∏owa
Polaków deklaruje ograniczenie mi´sa. Warto ograniczyç mi´so
dla naszego zdrowia i poprawy kondycji planety. Âwiatowa Or-
ganizacja Zdrowia (WHO) alarmuje, ˝e jemy co najmniej dwa
razy za du˝o wo∏owiny, wieprzowiny i drobiu. Mi´dzynarodowa
Agencja Badaƒ nad Rakiem uzna∏a, ˝e przetworzone mi´so jest
jednym z najbardziej rakotwórczych czynników i mo˝e szkodziç
nam tak samo, jak azbest czy palenie papierosów. Przemys∏owa
hodowla mi´sa druzgocàco wp∏ywa tak˝e na Êrodowisko. Produk-
cja jednego hamburgera poch∏ania 2500 litrów wody.To tyle, ile
cz∏owiekowi potrzeba do mycia pod prysznicem przez 2 miesià-
ce. Do przygotowania roÊlinnego kotleta zu˝yjemy nawet 200 ra-
zy mniej wody.

W ksià˝ce pytam mi´dzy innymi lekarza, dietetyka i eduka-
torów kulinarnych, jak zrobiç to rozsàdnie, zdrowo i bez strat dla
organizmu, portfela i planety. Fleksitarianizm to dieta, która nie
ma sztywnych regu∏. Jej jedyna zasada to ograniczenie mi´sa.
Ka˝dy mo˝e to zrobiç wed∏ug swoich potrzeb i mo˝liwoÊci.

nn Rozmawiała Anna Szlendak

JJaakk  nniiee  mmaarrnnoowwaaçç  jjeeddzzeenniiaa,,  nnaauucczzyyçç  ssii´́  sseeggrreeggoowwaaçç  ÊÊmmiieeccii,,  jjaakkii  wwpp∏∏yyww
nnaa ÊÊrrooddoowwiisskkoo  mmaajjàà  nnaasszzee  ccooddzziieennnnee  zzaacchhoowwaanniiaa  ii jjaakk  wwyykkoorrzzyyssttaaçç  ppoommaarrsszzcczzoonnee
jjaabb∏∏kkoo  –– oo ttyymm  rroozzmmaawwiiaammyy  zz SSyyllwwiiàà  MMaajjcchheerr  –– pprrooppaaggaattoorrkkàà  rruucchhuu  zzeerroo  wwaassttee,,
ddzziieennnniikkaarrkkàà  pprroowwaaddzzààccàà  wwaarrsszzttaattyy  ii sszzkkoolleenniiaa  ppooÊÊwwii´́ccoonnee  eekkoollooggiiii
ii nniieemmaarrnnoowwaanniiuu  jjeeddzzeenniiaa,,  aauuttoorrkkàà  kkssiiàà˝̋eekk::  „„GGoottuujj´́,,  nniiee  mmaarrnnuujj´́..  KKuucchhnniiaa  zzeerroo
wwaassttee  ppoo ppoollsskkuu””,, „„WWyykkoorrzzyyssttuujj´́,,  nniiee  mmaarrnnuujj´́.. 5522  wwyyzzwwaanniiaa  ZZeerroo  WWaassttee..””
ii nnaajjnnoowwsszzeejj  „„MMnniieejj  mmii´́ssaa..  JJaakk  zzoossttaaçç  fflleekkssiittaarriiaanniinneemm,,  bbyy  ppoommóócc  ssoobbiiee  ii ppllaanneecciiee””..  

PPRRZZEEPPIISS  AAUUTTOORRKKII  NNAA  FFRRYYTTKKII  ZZ  SSEELLEERRAA  LLUUBB  PPIIEETTRRUUSSZZKKII

Wykonanie:
Seler lub pietruszk´ dobrze oczyÊciç, nie
trzeba obieraç ze skórki. Potem pokroiç
w słupki i przeło˝yç do miski z lodowatà wodà
– dzi´ki temu frytki b´dà chrupiàce. Po kàpieli
warzywa osuszyç, wymieszaç z oliwà,
posiekanà natkà kolendry, czarnuszkà lub
sezamem, paprykà, doprawiç solà i pieprzem. 

Piekarnik rozgrzaç do 190 stopni. Frytki
rozło˝yç na blaszce do pieczenia. Wstawiç
form´ do nagrzanego piekarnika i piec
przez 15-20 minut – do czasu a˝ si´ mocno
zarumienià. Serwowaç ciepłe i chrupiàce
z dodatkiem sosu pomidorowego lub jogurtu
naturalnego. 

Składniki:
• du˝y seler • 4 ły˝ki oliwy • szczypta w´dzonej lub ostrej papryki 
• 2 ły˝eczki czarnuszki lub sezamu • sól/pieprz • garÊç natki kolendry
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