gazetawieliszewska
nr 3 (162)

•

czwartek 25.03.2021

•

bezpłatna gazeta Gminy Wieliszew

•

www.facebook.com/GminaWieliszew

Wielkanoc – czas zwyci´stwa
˝ycia nad Êmiercià
Przed nami drugie ju˝
Âwi´ta Wielkanocne
przypadajàce na trudny
czas pandemii. Choç
mog∏oby si´ wydawaç,
˝e to zaledwie kilka
powtarzanych co roku
tradycyjnych dni, to
jednak nie sposób
zaprzeczyç, ˝e jesteÊmy
ju˝ innymi ludêmi ni˝
przed rokiem. Bez
wzgl´du na to, w co
wierzymy i jak
celebrujemy ten
Êwiàteczny czas,
bàdêmy serdeczni
dla siebie nawzajem
i spróbujmy dostrzec
w drugim cz∏owieku
najwi´kszy cud
do odkrycia i kochania.
n

Wi´cej na str. 4–5

Wymieƒ piec,
nim b´dzie za póêno
„KiedyÊ ludzie palili, czym popadnie i smogu nie by∏o!” – taki argument
mo˝na us∏yszeç niejednokrotnie. Jednak podobnie jak kropla drà˝y ska∏´,
tak d∏ugotrwa∏e, szkodliwe praktyki zwiàzane z ogrzewaniem budynków
doprowadzi∏y w koƒcu do stanu, w którym oddychanie tzw. Êwie˝ym
powietrzem mo˝e byç dla nas wszystkich zabójcze.
Dlatego w∏aÊnie wprowadzona zosta∏a ustawa, która zobowiàzuje
do wymiany do 1 stycznia 2023 roku domowych pieców na te bardziej
przyjazne Êrodowisku.
n

Narodowy
Spis
Powszechny
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Nasze
dziedzictwo
kulinarne
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Wi´cej na str. 8–9

Du˝e zmiany
w harmonogramie
odbioru
odpadów
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WÓJT GMINY WIELISZEW INFORMUJE,
˝e od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 r. nie pobiera si´ OPŁATY
TARGOWEJ, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019, poz. 1170), zgodnie z art. 31zzm Ustawy z dnia 2
marca 2020 roku o szczególnych rozwiàzaniach zwiàzanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaênych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.).

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice
Zbli˝a si´ czas wa˝nych wyborów i podejmowania trudnych decyzji zwiàzanych
z planowaniem dalszej Êcie˝ki kszta∏cenia po ukoƒczeniu szko∏y podstawowej.
Dyrektor i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół w Wieliszewie Liceum
Ogólnokształcàcego w Komornicy serdecznie zaprasza do zapoznania si´
z ofertà edukacyjnà naszej szko∏y na rok szkolny 2021/2022.
Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, otwieramy po raz kolejny
w nadchodzàcym roku szkolnym nabór do klas mundurowych: oddziału
przygotowania wojskowego, klasy policyjnej i po˝arniczej, a tak˝e
do klasy prawniczej.
Serdecznie zapraszamy Kandydatów i Rodziców do zapoznania si´ z naszà szko∏à,
kierunkami kszta∏cenia oraz szczegó∏owà ofertà edukacyjnà, zamieszczonà
na szkolnej stronie internetowej www.zspkomornica.szkolnastrona.pl
˚yczymy wszystkim Kandydatom wspania∏ych wyników na egzaminach oraz
trafnych decyzji dotyczàcych wyboru dalszej drogi kszta∏cenia.
Dyrektor i Grono Pedagogiczne
Liceum Ogólnokszta∏càcego w Komornicy
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Narodowy Spis LudnoÊci
i Mieszkaƒ 2021
Ju˝ 1 kwietnia rozpocznie si´ przeprowadzana ka˝dej
dekady narodowa akcja, która pos∏u˝y zgromadzeniu
danych statystycznych niezb´dnych do funkcjonowania
i rozwoju kraju. Spis po raz pierwszy b´dzie obowiàzkowy
w formie elektronicznej i potrwa do 30 czerwca 2021 roku.

Troch´ historii…
Zwyczaj zbierania danych liczbowych o ludnoÊci na terenie ziem polskich si´ga czasów Êredniowiecznych. Poczàtkowo rejestry prowadzone by∏y przez w∏adze koÊcielne.
W XVI wieku zacz´to gromadziç dane w celach podatkowych i wojskowych. Natomiast
pierwszy spis ludnoÊci na ziemiach polskich zosta∏ przeprowadzony na podstawie Konstytucji, którà Sejm Czteroletni uchwali∏ 9 marca 1789 roku. Z tego powodu 9 marca
obchodzony jest Dzieƒ Statystyki Polskiej.

Kto bierze udział w spisie?
Najkrócej rzecz ujmujàc – wszyscy mieszkaƒcy kraju. Spis s∏u˝y bowiem zebraniu kompleksowych danych liczbowych dotyczàcych danego terytorium, jego struktury demograficznej i spo∏eczno-zawodowej. Spisy realizowane sà zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji mi´dzynarodowych, jak UE i ONZ. Umo˝liwia to porównywanie
ze sobà poszczególnych krajów.

Na jakie pytania b´dziemy musieli odpowiedzieç?
Formularz spisowy zawieraç b´dzie pytania dotyczàce danych osobowych (tj. wiek, p∏eç,
imi´, nazwisko, PESEL), miejsca zamieszkania, statusu zawodowego, relacji rodzinnych,
a tak˝e migracji zagranicznych. Spis zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej, a formularz b´dzie dostosowywa∏ si´ automatycznie do naszych odpowiedzi, tak
by by∏y jak najlepiej dopasowane do naszej sytuacji.

Co z osobami, które nie majà mo˝liwoÊci dokonania samospisu
przez internet?
W takiej sytuacji mieszkaƒcy b´dà mogli liczyç na telefonicznà lub osobistà pomoc rachmistrzów spisowych wyposa˝onych w urzàdzenia mobilne.

Czy dane zebrane podczas spisu sà bezpieczne?
Badanie statystyczne zrealizowane b´dzie z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeƒstwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Nad bezpieczeƒstwem
wszystkich procedur czuwa Administrator Danych – Prezes GUS. Dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych sà poufne i podlegajà szczególnej ochronie, a osoby zajmujàce si´ nimi sà obowiàzane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Dane zebrane podczas spisu mogà byç wykorzystywane wy∏àcznie do opracowaƒ, zestawieƒ i analiz statystycznych. Udost´pnianie lub wykorzystywanie ich w innych celach
jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialnoÊci karnej.

Kto na tym skorzysta?
Tu znów mo˝na odpowiedzieç najkrócej, ˝e wszyscy. Dane pos∏u˝à bowiem instytucjom
i innym podmiotom, które mogà wykonywaç swojà prac´ na rzecz mieszkaƒców w oparciu o wyniki spisu.
Poni˝ej kilka przyk∏adów zastosowaƒ danych zebranych podczas spisu:
– dotacje unijne przyznawane sà m.in. w oparciu o wielkoÊç kraju i liczebnoÊç mieszkaƒców,
– dotacje dla poszczególnych gmin wyp∏acane sà w zale˝noÊci od stanu i struktury ludnoÊci oraz rozk∏adu przestrzennego populacji,
– programy wsparcia dla grup mniejszoÊciowych planowane sà na bazie informacji o przynale˝noÊci etnicznej czy wyznaniowej,
– Ministerstwo Zdrowia planuje Êrodki na ochron´ zdrowia w poszczególnych regionach
Polski w oparciu o zestawienia ze spisu,
– inwestorzy polscy i zagraniczni analizujà dane statystyczne z poszczególnych regionów, by dowiedzieç si´, gdzie mogà pozyskaç odpowiednià kadr´ pracowników do swoich przedsi´biorstw.
n SC
Szczegó∏owe informacje dotyczàce Narodowego Spisu LudnoÊci i Mieszkaƒ 2021 (w tym
tak˝e list´ pytaƒ) mo˝na znaleêç na stronie: spis.gov.pl
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Niech Zmartwychwstały Chrystus umacnia w Nas wiar´, nadziej´
i miłoÊç, których tak bardzo potrzebuje współczesny Êwiat.
Niech napełnia Nas pokojem
i pewnoÊcià, ˝e właÊnie do Niego nale˝y ostateczne zwyci´stwo
nad Êmiercià i mrokami zła.
Spokojnych Âwiàt Zmartwychwstania Paƒskiego
oraz radosnego „Alleluja” Wszystkim mieszkaƒcom Gminy
Wieliszew
˝yczy Jacek Kuciƒski,
Wiceprzewodniczàcy Rady Gminy

•••••••••••
Zbli˝ajà si´ kolejne Âwi´ta Wielkanocne przypadajàce na trudny
czas pandemii. Z tej okazji pragn´ ˝yczyç mieszkaƒcom, aby sp´dzili
te dni w miłej, rodzinnej atmosferze, napełniajàc si´ nadziejà
na lepszy czas i siłà do stawiania czoła ˝yciowym wyzwaniom.
Artur Mi´tek, Wiceprzewodniczàcy Rady Gminy

Chrystus
zmartwychwstał,
Alleluja!

•••••••••••
Na zbli˝ajàce si´ Âwi´ta Wielkanocne pragn´ ˝yczyç, aby łaska
Zmartwychwstałego Chrystusa stała si´ dla nas wszystkich êródłem
błogosławieƒstwa, refleksji nad ˝yciem, duchowej siły i radoÊci
z ka˝dej prze˝ytej chwili.
Grzegorz Bieƒkowski, Radny Gminy Wieliszew

•••••••••••
Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Zmartwychwstania Paƒskiego pragn´
˝yczyç Paƒstwu wielu radosnych chwil sp´dzonych w gronie
najbli˝szych. Aby ten szczególny czas okazał si´ wytchnieniem,
chwilà odpoczynku od trudów codziennego ˝ycia i otaczajàcych nas
zewszàd problemów, przede wszystkim jednak, by skłonił
do refleksji. Niech zmartwychwstały Chrystus wniesie pokój
do Paƒstwa serc, a radosne Alleluja głoszàce tryumf ˝ycia
nad Êmiercià b´dzie dla Was ostojà miłoÊci oraz wiary.
Rafał Donarski, Radny Gminy Wieliszew

•••••••••••
Na ten nadchodzàcy, niezwykły czas Âwiàt Zmartwychwstania
Paƒskiego ˝ycz´, by ka˝dy z nas dostrzegł w swoim ˝yciu cud
radosnej nowiny zwyci´stwa dobra nad złem. Niech moc
paschalnych wydarzeƒ napełni wszystkich prawdziwà radoÊcià
i daje sił´ do codziennych zmagaƒ.
Renata Gostkowska-Maczuga, Radna Gminy Wieliszew

•••••••••••
Najserdeczniejsze ˝yczenia na zbli˝ajàce si´ Âwi´ta Wielkiej Nocy,
tak wa˝nego szczególnie teraz zdrowia, radoÊci, spokoju,
smacznego jajka i mokrego Êmigusa-dyngusa oraz nieustajàcej
nadziei i wzajemnej miłoÊci składa
Gra˝yna Kwiatkowska, Radna Gminy Wieliszew

•••••••••••
˚ycz´ wszystkim, aby nadchodzàce Âwi´ta Wielkanocne wniosły
do ˝ycia radoÊç, spokój i niegasnàcà nadziej´ na lepsze jutro.
Łukasz Mi´tek, Radny Gminy Wieliszew

•••••••••••
W tym wyjàtkowym czasie nadchodzàcych Âwiàt Wielkiej Nocy
składam wszystkim mieszkaƒcom serdeczne ˝yczenia zdrowia,
obfitoÊci, sukcesów w ˝yciu osobistym i zawodowym oraz
radosnych chwil sp´dzonych w gronie najbli˝szych.
Dorota Sarna, Radna Gminy Wieliszew

•••••••••••
Pełnych radoÊci, nadziei i wzajemnej serdecznoÊci
Âwiàt Wielkanocnych oraz spokoju, zdrowia i sił na ka˝dy
nadchodzàcy dzieƒ ˝yczy Jan Sołtys, Radny Gminy Wieliszew
i Sołtys Wsi Łajski wraz z Radà Sołeckà

•••••••••••
Pełnych radoÊci i pokoju Âwiàt Wielkiej Nocy, radosnego czasu
sp´dzonego w gronie najbli˝szych oraz mokrego dyngusa ˝yczy
Bartłomiej Trzaskoma, Radny Gminy Wieliszew

•••••••••••
Aby nadchodzàce Âwi´ta Wielkiej Nocy były czasem duchowej
refleksji, umocnienia, o˝ywczych i radosnych spotkaƒ w gronie
najbli˝szym oraz nadziei na dobrà przyszłoÊç ˝yczy
Dorota Trzaskoma, Radna Gminy Wieliszew

fot. freepik.com

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

˚YCZENIA WIELKANOCNE

„Zwyci´stwo poch∏on´∏o Êmierç. Gdzie˝
jest o Êmierci twoje zwyci´stwo, gdzie˝
jest o Êmierci twój oÊcieƒ? […]
Bogu niech b´dà dzi´ki za to, ˝e da∏
nam odnieÊç zwyci´stwo przez Pana
naszego Jezusa Chrystusa.” (1
Kor 15, 55-57)
Czas Êwiàt Wielkiej Nocy to doskona∏a okazja do przypomnienia sobie o tym, ˝e z Bogiem ˝ycie zwyci´˝a Êmierç, mi∏oÊç zwyci´˝a nienawiÊç, a nadzieja zwyci´˝a zniech´cenie.
Wspominamy m´k´, Êmierç i zmartwychwstanie Jezusa – Syna Bo˝ego, który sta∏ si´ cz∏owiekiem, i dzieli∏ trudy ludzkiego ˝ycia, a b´dàc Bogiem odkupi∏ wszystkich ludzi od z∏a,
otwierajàc drog´ do ˝ycia, które si´ nie koƒczy. Od niedzie-

li zmartwychwstania nie ma takiej sytuacji, której Bóg nie
móg∏by rozjaÊniç swoim Êwiat∏em, w której nadzieja by∏aby przesadà.
W tym szczególnym czasie ˝yczymy wszystkim du˝o nadziei
i wiary w to, ˝e po piàtku Êmierci przychodzi niedzielny poranek zmartwychwstania. ˚yczymy tak˝e odwagi, aby przyjmowaç to, co Bóg dla nas przygotowa∏ i powierzaç Mu swoje ˝ycie. Niech ten wiosenny czas b´dzie pe∏en radoÊci,
wdzi´cznoÊci za tych, którzy sà obok nas, oraz pokoju.
Równie˝ w nadchodzàcych dniach przyjm´ w katedrze
warszawsko-praskiej Êwi´cenia kap∏aƒskie, a dzieƒ póêniej,
w niedziel´ 6 czerwca o godzinie 12.00 odprawi´ swojà
pierwszà Msz´ Âwi´tà w wieliszewskim koÊciele. Korzystajàc z okazji, prosz´ o modlitw´, a wszystkich ch´tnych zapraszam na te wydarzenia. Wszystkiego najlepszego.
n dk. Marcin Jaromij
Parafia Przemienienia Paƒskiego w Wieliszewie

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy, ˝e ka˝dy wszystko usłyszy:
i sznury ˝urawi w obłokach płynàce, i pàki kwiatów w trawie
kwitnàce. A wsz´dzie to ufne czekanie.
Czekajmy – dziÊ cud si´ stanie, ZMARTWYCHWSTANIE.
Zdrowia i spokojnych Âwiàt Wielkanocnych
˝yczy Krystyna Wesołowska, Radna Gminy Wieliszew

•••••••••••
Z okazji Âwiàt Wielkanocnych ˝ycz´ wszystkim czasu przepełnionego
zdrowiem, radoÊcià i spokojem. Niech Zmartwychwstały Jezus obdarzy
nas błogosławieƒstwem i wszelkimi potrzebnymi łaskami.
Danuta Wrzesiƒska, Radna Gminy Wieliszew

•••••••••••
Na czas zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Wielkanocnych składam serdeczne
˝yczenia zdrowia i wszelkiej pomyÊlnoÊci. Niech b´dà to dla nas
wszystkich dni pełne refleksji, nadziei i spokoju ducha.
Edwin Zezoƒ, Radny Gminy Wieliszew

•••••••••••

Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza wszystkich swoim
błogosławieƒstwem oraz przepełnia nasze serca wiarà, nadziejà
i miłoÊcià. Wesołego Alleluja ˝yczy
Andrzej Kowalik, Sołtys Wsi Góra wraz z Radà Sołeckà

•••••••••••
˚ycz´ wszystkim mieszkaƒcom, aby te Âwi´ta Wielkanocne wniosły
do ich serc du˝o radoÊci, nadziei, wzajemnego zrozumienia oraz
serdecznoÊci płynàcej z ciepłych, rodzinnych spotkaƒ.
Jacek D´bkowski, Sołtys Wsi Janówek Pierwszy
wraz z Radà Sołeckà

•••••••••••
Najszczersze ˝yczenia zdrowych, pogodnych Âwiàt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarà, nadziejà i miłoÊcià
oraz wiele uÊmiechu w Lany Poniedziałek
składa Halina Ziółkowska, Sołtys Wsi Podd´bie wraz z Radà Sołeckà

•••••••••••
Najserdeczniejsze ˝yczenia na zbli˝ajàce si´ Êwi´ta Wielkiej Nocy,
zdrowia, radoÊci, pogody ducha, smacznej Êwi´conki i mokrego
dyngusa składa Leszek Kleiman, Sołtys Wsi Kałuszyn
wraz z Radà Sołeckà

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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˚YCZENIA WIELKANOCNE
•••••••••••
Zdrowych, radosnych i pełnych nadziei Êwiàt Zmartwychwstania
Paƒskiego, a tak˝e serdecznych, pogł´biajàcych wzajemne wi´zi
spotkaƒ w gronie rodzinnym ˝yczy
Regina Onyszko, Sołtys Wsi Komornica wraz z Radà Sołeckà

•••••••••••
Âwiàt Wielkiej Nocy pachnàcych budzàcà Êwiat do ˝ycia wiosnà, du˝o
zdrowia, pogody ducha oraz wielu radosnych chwil w gronie
najbli˝szych ˝yczy
Leszek Wójcik, Sołtys Wsi Krubin wraz z Radà Sołeckà

•••••••••••

AbyÊ nie zapomniał,
˝e jesteÊ chrzeÊcijaninem
Od zmartwychwstania naszego Pana,
Jezusa Chrystusa, min´∏o dwa tysiàce
lat. Od odzyskania niepodleg∏oÊci
naszej Ojczyzny min´∏o sto lat.
Kiedy jeszcze byliÊmy w niewoli naszych zaborców, Pan Jezus skierowa∏ do S∏u˝ebnicy Bo˝ej Wandy Malczewskiej
nast´pujàce s∏owa, które sà zwiàzane istotowo z uroczystoÊcià Zmartwychwstania: „Kto chce mieç czàstk´ chwa∏y
Zmartwychwstania mojego, niech powstanie z na∏ogów
grzechowych i wi´cej do nich nie powraca. Wyjdêcie z grobów grzechów waszych... tam zostawcie wi´zy na∏ogów
i okazji grzechów, a dam wam choràgiew zwyci´stwa i wolnoÊci Synów Bo˝ych”.
Jak˝e aktualne sà te s∏owa. Ilu z nas w tym mijajàcym
Wielkim PoÊcie podesz∏o do Jezusa, by mieç udzia∏ w Jego zwyci´stwie nad grzechem i Êmiercià? Zarówno grzech,
jak i Êmierç niszczà naszà godnoÊç. ˚aden z nas ludzi nie
jest w stanie sam wyzwoliç si´ z grzechu albo doprowadziç
do zmartwychwstania. Czy zale˝y nam na wyzwoleniu
z grzechu i wejÊciu na drog´ ca∏kowitej wolnoÊci od niego?
Jak˝e ∏atwo jest nam si´ usprawiedliwiç z pope∏niania
grzechów. Wi´kszoÊç chrzeÊcijan nawet nie marzy o takim
nastawieniu do ˝ycia, by w nim nie by∏o miejsca na grzech.
PRZYZWYCZAILIÂMY SI¢ DO CODZIENNEGO WIDOKU GRZECHÓW. Pomaga nam w tym telewizja, radio, prasa, Internet … Grzech wkomponowany w codziennoÊç
chrzeÊcijanina. Wielu zgodzi∏o si´ na to, by sàsiadowaç
z grzechem, a nawet by w Êwiecie grzechu zamieszkaç, nie

marzàc o przeprowadzce do Nowego Êwiata, który istnieje w zasi´gu r´ki Jezusa Chrystusa.
Tymczasem Wielkanoc przypomina nam, ˝e grzech zosta∏ pokonany i wystarczy w oparciu o ∏ask´ chcieç, by nie
mia∏ on miejsca w naszym ˝yciu.
Trwa walka ze Êmiercià. Batalia o to, aby uciec od niej
jak najdalej.Taki jest obowiàzek lekarzy i s∏u˝by zdrowia.
Majà pomóc cz∏owiekowi w tej ucieczce przed Êmiercià.
Ale oni lepiej ni˝ pacjent wiedzà, ˝e to nie jest wyjÊcie.
WczeÊniej czy póêniej i tak trzeba si´ b´dzie spotkaç ze
swojà Êmiercià twarzà w twarz. Cz∏owiek, nawet wówczas,
gdy stosuje ucieczk´, winien si´ z tym liczyç i winien do tego spotkania byç przygotowanym.
Ludzie s∏abi szukajà Êmierci. Poddajà si´, zanim zostali pokonani. Nawet nie zamierzajà z nià walczyç.To oni domagajà si´ eutanazji. To jest kuszàce. Ale to jest kapitulacja, a nie zwyci´stwo nad Êmiercià. Jezus chce pomóc
cz∏owiekowi, by to on by∏ szafarzem swojej Êmierci. Chce
pomóc, aby cz∏owiek wiedzia∏, dla kogo umiera. Aby
w Êmierci dostrzeg∏ szans´ na ocalenie swej godnoÊci i mo˝liwoÊç przejÊcia do nowego Êwiata.
Oto Wielkanoc jest radosnym dniem. Chwalmy Pana.
Mo˝na nie tylko oczyÊciç si´ z grzechów, ale spotkanie
ze Êmiercià wygraç. Nale˝y serce wype∏niç ˝yciem Jezusa
i spojrzeç bez trwogi w oczy Êmierci.
Jezus uleczy∏ wielkie rany naszego serca, rany grzechu
i rany Êmierci. Jego Mi∏osierdzie jest nieskoƒczone.
˚ycz´ Ci, chrzeÊcijaninie, abyÊ o tym nie zapomnia∏.
n Ks. Krzysztof Krupa – proboszcz parafii
pw. Âw. Jana Marii Vianneya w Skrzeszewie.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

˚ycz´ wszystkim mieszkaƒcom, aby te Âwi´ta Zmartwychwstania
Paƒskiego stały si´ êródłem otuchy, gł´bokiej radoÊci i siły do zmagaƒ
z codziennymi wyzwaniami. Niech cud Wielkiej Nocy napełni nas
pokojem i nadziejà na pomyÊlnà przyszłoÊç.
Janina Przybył, Sołtys Wsi Michałów-Reginów wraz z Radà Sołeckà

•••••••••••
Dzielàc si´ jajeczkiem przy Êwiàtecznym stole, zastanówmy si´ chwil´,
co jest najwa˝niejsze na tym łez padole. ˚ycz´ Paƒstwu miłoÊci, ale
do bliêniego, wiary bezgranicznej, serca otwartego i nastroju Duchem
Âwiàt pełnego. Radosnych Âwiàt Wielkanocnych, stołu suto
zastawionego tradycyjnymi potrawami, przy którym nie zabraknie
nikogo bliskiego Waszemu sercu.
Ale przede wszystkim niech w tym podniosłym dniu zagoÊci w Waszych
sercach Zmartwychwstały Jezus Chrystus i napełni je wiarà, miłoÊcià
i pokojem. By te Êwi´ta były nie tylko czasem wytchnienia
i odpoczynku, ale przede wszystkich duchowej odnowy.
Beata Stolarska, Sołtys Wsi Olszewnica Nowa wraz z Radà Sołeckà

•••••••••••
Pragn´ zło˝yç wszystkim najserdeczniejsze ˝yczenia zdrowych,
radosnych i spokojnych Êwiàt Wielkiej Nocy, smacznego jajka, mokrego
dyngusa, a tak˝e odpoczynku w rodzinnym gronie. Dbajmy o siebie
nawzajem.
Anna Afek, Sołtys Wsi Olszewnica Stara wraz z Radà Sołeckà

•••••••••••
Pełnych spokoju i radoÊci Âwiàt Wielkanocnych, zdrowia tak wa˝nego
w czasie trwajàce pandemii, przyjemnych chwil sp´dzonych w gronie
najbli˝szych oraz nadziei na lepszà przyszłoÊç ˝yczy
Stanisław Serek, Sołtys Wsi Sikory wraz z Radà Sołeckà

•••••••••••
Pogodnych Âwiàt Wielkanocnych, du˝o zdrowia, wiosennej radoÊci,
a tak˝e wartoÊciowego czasu refleksji i serdecznych spotkaƒ w gronie
najbli˝szych ˝yczy
Sylwia Kuska, Sołtys Wsi Skrzeszew wraz z Radà Sołeckà

•••••••••••
˚yczenia zdrowych, pogodnych Âwiàt Wielkanocnych, przepełnionych
wiarà, nadziejà i miłoÊcià składa wszystkim mieszkaƒcom
Sławomir Baƒbura, Sołtys Wsi Topolina wraz z Radà Sołeckà

•••••••••••
Na czas Âwiàt Wielkiej Nocy ˝ycz´ Drogim Mieszkaƒcom du˝o zdrowia,
radoÊci, sił do codziennych zmagaƒ i wiary w to, ˝e ka˝dym, nawet
najmniejszym dobrem, mo˝emy zmieniç Êwiat na lepsze.
Ludwik ˚ołek, Sołtys Wsi Wieliszew wraz z Radà Sołeckà

•••••••••••
˚yczenia Radosnych Âwiàt Wielkanocnych wypełnionych nadziejà
budzàcej si´ do ˝ycia wiosny i wiarà w sens ˝ycia.
Pogody w sercu i radoÊci płynàcej z faktu zmartwychwstania Paƒskiego
oraz smacznego Âwi´conego w gronie najbli˝szych osób.
Roman Maƒk, Przewodniczàcy Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby
Rolniczej

•••••••••••
Najserdeczniejsze ˝yczenia zdrowia, pogody ducha i wzajemnej
˝yczliwoÊci na czas nadchodzàcych Âwiàt Zmartwychwstania Paƒskiego
oraz wielu radosnych, napełniajàcych nadziejà chwil sp´dzonych
w gronie rodziny i przyjaciół ˝yczy
Izabela Kownacka, Radna Powiatu Legionowskiego

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Nie wypalaj traw!
ARiMR przypomina
– wypalanie traw
grozi utratà dopłat
Zaj´cia uczniów ze szkoły
w Olszewnicy Starej
W dniach 25-26 lutego uczniowie klas 0-3
uczestniczyli w warsztatach o ksià˝ce. Dzieci pozna∏y ró˝ne rodzaje ksià˝ek, mia∏y
mo˝liwoÊç obejrzenia
wielu z nich. Prowadzàcy Piotr Maroƒski
przyniós∏ ze sobà 2
egzemplarze, które
majà prawie 500 lat!
Na koniec uczestnicy zaprojektowali
ok∏adki wybranych przez siebie ksià˝ek, mo˝e cz´Êç z nich kiedyÊ b´dziemy mieli okazj´ kupiç w ksi´garniach.
Zbli˝a si´ wiosna, przyszed∏ wi´c czas na zabawy badawcze
z ziemià i poznawanie procesu wzrostu roÊlin. 17 marca dzieci
z kl.”0” ze Szko∏y Podstawowej w Olszewnicy Starej oglàda∏y
ziemi´, ocenia∏y – za pomocà zmys∏u wzroku – jej wyglàd, za pomocà zmys∏u powonienia – zapach oraz dzi´ki zmys∏owi dotyku – jej struktur´. Potem nadszed∏ czas na sadzenie cebuli.
Wszystkie dzieci posadzi∏y cebul´ w kubeczkach, które ustawi∏y na parapecie (ba∏aganu by∏o przy tym co niemiara). Teraz
z niecierpliwoÊcià czekamy na szczypiorek, którego u˝yjemy
do wiosennych kanapek.
n SP Olszewnica Stara

Z nastaniem przedwioÊnia roÊnie zagro˝enie
po˝arowe zwiàzane z wypalaniem traw. Warto
przypomnieç, ˝e proceder ten jest niezgodny
z prawem i gro˝à za niego surowe sankcje oraz
cofni´cie dop∏at wyp∏acanych przez ARiMR.
Jak groêny jest po˝ar ∏àk, mo˝na by∏o przekonaç si´ wiosnà ubieg∏ego roku, kiedy p∏on´∏y tereny Biebrzaƒskiego
Parku Narodowego, a akcja gaÊnicza trwa∏a kilkanaÊcie dni.
Mimo ˝e od wielu lat ARiMR, Stra˝ Po˝arna i inne instytucje przestrzegajà przed wypalaniem traw, co roku znajdujà si´ osoby, które lekcewa˝àc te apele, za nic majà stwarzanie bezpoÊredniego zagro˝enia dla zdrowia i ˝ycia ludzi
oraz zwierzàt i niszczenie Êrodowiska naturalnego.

Pozytywne skutki wypalania traw to mit
Wbrew obiegowej opinii wypalanie nie powoduje bujniejszego odrostu traw. Nie poprawia te˝ jakoÊci gleby. Co wi´cej, w znacznym stopniu obni˝a wartoÊç plonów. Po przejÊciu po˝aru gleba staje si´ ja∏owa i potrzebuje nawet kilku lat, aby powróciç do stanu sprzed kataklizmu.
Po˝ar jest tragiczny w skutkach dla ca∏ego ekosystemu
– zniszczona zostaje nie tylko warstwa ˝yciodajnej próchnicy, ginà równie˝ zwierz´ta. Podpalanie traw bywa cz´sto przyczynà po˝arów lasów i zabudowaƒ gospodarczych,
w których ˝ycie tracà tak˝e ludzie.

Surowe kary – grzywna a nawet wi´zienie
Zakaz wypalania traw okreÊlony zosta∏ w Ustawie o ochronie przyrody oraz w Ustawie o lasach, a Kodeks wykroczeƒ
przewiduje za to kar´ nagany, aresztu lub grzywny, której
wysokoÊç mo˝e wynieÊç od 5 tys. do 20 tys. z∏. Co wi´cej,
jeÊli w wyniku podpalenia trawy dojdzie do po˝aru, któ-

ry sprowadzi zagro˝enie utraty zdrowia lub ˝ycia wielu osób
albo zniszczenia mienia wielkich rozmiarów, wtedy sprawca – zgodnie z zapisami Kodeksu karnego – podlega karze pozbawienia wolnoÊci nawet do 10 lat.

Wypalanie traw to te˝ ryzyko utraty dopłat
Oprócz wspomnianych sankcji wypalajàcemu gro˝à równie˝ dotkliwe kary, które nak∏adaç mo˝e Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakaz wypalania gruntów rolnych jest jednym z warunków, których rolnicy zobligowani sà przestrzegaç, aby móc ubiegaç si´ o p∏atnoÊci
bezpoÊrednie oraz p∏atnoÊci obszarowe w ramach
PROW 2014-2020.W przypadku jego z∏amania ARiMR mo˝e na∏o˝yç na rolnika kar´ finansowà zmniejszajàcà wszystkie otrzymywane przez niego p∏atnoÊci o 3 proc. W zale˝noÊci od stopnia winy, mo˝e zostaç ona obni˝ona do 1 proc.
bàdê zwi´kszona do 5 proc. Jeszcze wy˝sze sankcje przewidziane sà dla tych, którzy Êwiadomie wypalajà grunty
rolne – muszà oni liczyç si´ z obni˝eniem p∏atnoÊci nawet
o 25 proc. Agencja mo˝e równie˝ pozbawiç rolnika ca∏ej
kwoty p∏atnoÊci bezpoÊrednich za dany rok, jeÊli stwierdzone zostanie uporczywe wypalanie przez niego traw.
n

kondolencje
„Czas jest najlepszym lekarzem na smutek,

G∏´bokie wyrazy wspó∏czucia
dla

Najszczersze wyrazy ˝alu i wspó∏czucia
dla

a wspomnieƒ nikt nam nie odbierze, zawsze b´dà z nami”

JANINY PRZYBY¸

MAGDALENY DONAT

Kole˝ance

z powodu Êmierci

z powodu Êmierci

MARCIE NIES¸UCHOWSKIEJ

M¢˚A

TATY

wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia
z powodu Êmierci M A M Y

sk∏adajà
Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki,
Przewodniczàcy Rady Gminy Marcin Fabisiak,
Radni Gminy Wieliszew, So∏tysi
oraz pracownicy Urz´du Gminy i jednostek podleg∏ych.

sk∏adajà
Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki,
Przewodniczàcy Rady Gminy Marcin Fabisiak,
Radni Gminy Wieliszew, So∏tysi
oraz pracownicy Urz´du Gminy i jednostek podleg∏ych.

sk∏adajà
dyrekcja, nauczyciele i pracownicy
Szko∏y Podstawowej nr 1 im. T. KoÊciuszki w Wieliszewie.

Z g∏´bokim ˝alem ˝egnamy
Â.P.

Szczere wyrazy ˝alu i wspó∏czucia
dla

DANIEL¢ MARCHEWK¢

MARTY NIES¸UCHOWSKIEJ

d∏ugoletni Dyrektor Przedszkola (w latach 1983 – 2000)
oddana pracy i misji przedszkola.

wieloletnià Dyrektor Przedszkola Samorzàdowego nr 2
w Wieliszewie.

z powodu Êmierci

CzeÊç Jej pami´ci!

¸àczymy si´ w smutku
z Rodzinà i Przyjació∏mi Zmar∏ej

MAMY

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pami´ci naszej.”
Dotar∏a do nas smutna wiadomoÊç – dnia 15 marca 2021r. zmar∏a

Daniela Marchewka

¸àczàc si´ w ˝a∏obie i smutku z najbli˝szymi,
sk∏adamy wyrazy szczerego ˝alu i wspó∏czucia Córce,
Rodzinie oraz wszystkim Bliskim Pani Dyrektor.
Dyrekcja i Pracownicy
Przedszkola Samorzàdowego nr 2 w Wieliszewie.

Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki,
Przewodniczàcy Rady Gminy Marcin Fabisiak,
Radni Gminy Wieliszew
oraz pracownicy Urz´du Gminy i jednostek podleg∏ych.

sk∏adajà
Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki,
Przewodniczàcy Rady Gminy Marcin Fabisiak,
Radni Gminy Wieliszew
oraz pracownicy Urz´du Gminy i jednostek podleg∏ych.

JM
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OG¸OSZENIE
Komitetu Fundacji
Sztandaru
dla Ochotniczej Stra˝y
Po˝arnej w Wieliszewie
Uprzejmie informujemy, ˝e z okazji 100-nej
rocznicy powstania OSP zawiàzał si´ Komitet
Fundacji Sztandaru dla OSP Wieliszew.

Jacek Banaszek – zasłu˝ony
dla Gminy Wieliszew
Tytu∏ „Zas∏u˝ony dla Gminy Wieliszew”
podczas nadzwyczajnej sesji Rady
Gminy Wieliszew nadano Jackowi
Banaszkowi, który 28 lutego zakoƒczy∏
prac´ w Centrum Us∏ug Wspólnych.
Radni na wniosek Wójta Paw∏a
Kownackiego jednog∏oÊnie podj´li
stosownà uchwa∏´.
Jacek Banaszek od urodzenia zwiàzany jest z Wieliszewem,
tutaj równie˝ ucz´szcza∏ do szko∏y podstawowej. Od ukoƒ-

czenia studiów nieprzerwanie zwiàzany jest z wieliszewskà oÊwiatà jako nauczyciel, pedagog i wychowawca kolejnych pokoleƒ m∏odych mieszkaƒców Gminy Wieliszew.
Jacek Banaszek dzia∏a równie˝ na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej. W latach 1998–2010 by∏ Radnym Gminy Wieliszew,
zasiadajàc w Komisji OÊwiaty, Kultury i Sportu. W latach 2006–2010 pe∏ni∏ funkcj´ Wiceprzewodniczàcego Rady Gminy Wieliszew oraz Przewodniczàcego Komisji
OÊwiaty, Kultury i Sportu. W listopadzie 2011 roku zosta∏
mianowany Dyrektorem Samorzàdowej Administracji
Placówek OÊwiatowych, która w 2017 zosta∏a przekszta∏cona w Centrum Us∏ug Wspólnych.
n AS

ááá Baza sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliszewie
Boiska, bie˝nia to tylko niektóre z obiektów, które znajdà si´ na terenie bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2
w Wieliszewie.
Obecnie trwajà prace, a wykonawcà robót
jest firma AK Sport Andrzej Gniado
z Okuniewa.
Koszt inwestycji 1 516 202,55 brutto.
Gmina pozyska∏a równie˝ dofinansowanie na budow´ boiska w wysokoÊci 100
tys. z∏ ze Êrodków Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”.
n AS

ááá Hala sportowa przy szkole w Łajskach
Hala sportowa przy Szkole Podstawowej im. Stanis∏awa Moniuszki w ¸ajskach zacz´∏a pokrywaç si´ elewacjà. To kolejny etap prac, który przybli˝a nas
do ukoƒczenia tej inwestycji.
W ramach inwestycji zaplanowano: sal´ gimnastycznà o wymiarach areny 16 m x 32 m wraz z zapleczem,
szatni´ na potrzeby szko∏y oraz pomieszczenie do logopedii.
WartoÊç inwestycji wynosi 7 239 845,90 z∏. Wykonawcà inwestycji jest firma Arcus Technologie sp. o.o.
z Celestynowa. Koniec realizacji prac zaplanowany jest
na marzec 2021 rok.
n

AS

Wypełnianie stra˝ackich powinnoÊci wymagało i stale
wymaga gotowoÊci do wyrzeczeƒ. Taka postawa jest
êródłem społecznego uznania i szacunku. Dowodem
godnoÊci i honoru, jakim mo˝e szczyciç si´
Ochotnicza Stra˝ Po˝arna, jest posiadanie sztandaru.
Jest on nie tylko znakiem identyfikacyjnym czy
znakiem to˝samoÊci dla stra˝aków danej OSP, jest
wyrazem najwy˝szego społecznego uznania. Fakt
ufundowania sztandaru jest wyrazem wdzi´cznoÊci
mieszkaƒców dla druhów z naszej OSP.
Mamy nadziej´, ˝e wszyscy poprà t´ inicjatyw´,
tak˝e finansowo. Cz´Êç Êrodków ju˝ posiadamy
dzi´ki ˝yczliwoÊci lokalnych darczyƒców,
jednak˝e liczymy na drobne, anonimowe wpłaty,
których mo˝na dokonaç na subkonto OSP
w Banku Spółdzielczym w Legionowie
nr 59 8013 0006 2001 0005 3006 0003 lub
poprzez portal zrzutka.pl
https://zrzutka.pl/m65ahg.
Szczegóły dot. wpłat na konto mo˝na uzyskaç:
• u Łukasza Mi´tka
• u Kamila Redy
Ju˝ teraz zapraszamy wszystkich na UROCZYSTE
WR¢CZENIE SZTANDARU, które zostało
zaplanowane na sobot´, 8 maja 2021r.
Dzi´kujemy!
Komitet Fundacji Sztandaru dla OSP Wieliszew
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Zostały nam tylko dwa lata

Zosta∏y nam tylko dwa lata, by
wymieniç stare piece w´glowe
na ekologiczne êród∏a ciep∏a.
Zgodnie z obowiàzujà ustawà antysmogowà, podj´tà na poziomie województwa mazowieckiego, jesteÊmy zobowiàzani do wymiany starych pieców niespe∏niajàcych wymagaƒ
dla klas 3, 4 lub 5, wed∏ug normy PN-EN 303. Od 1 stycznia 2028 r. nie wolno u˝ywaç kot∏ów na w´giel lub drewno
klasy 3 lub 4 wed∏ug normy PN-EN 303-5:2012. U˝ytkownicy kot∏ów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 b´dà mogli
z nich korzystaç do koƒca ich ˝ywotnoÊci. Posiadacze kominków b´dà musieli wymieniç je do koƒca 2022 roku na takie, które spe∏niajà wymogi ekoprojektu lub wyposa˝yç je
w urzàdzenie ograniczajàce emisj´ py∏u do wartoÊci okreÊlonych w ekoprojekcie.

Kary za „kopciuchy”
Kopciuchy powinny zniknàç z województwa mazowieckiego do koƒca 2022 roku. JeÊli ktoÊ od 1 stycznia 2023 roku
b´dzie posiada∏ w swoim gospodarstwie piec niespe∏niajàcy norm, wówczas musi liczyç si´ z karà. Za nieprzestrzeganie przepisów zawartych w ustawie grozi grzywna do 5000
z∏otych lub mandat do 500 z∏otych. Gmina mo˝e zap∏aciç nawet 500 000 z∏otych kary, jeÊli mieszkaƒcy w por´ nie wymienià êróde∏ ciep∏a.

Si´gnij po dofinansowanie
Warto pami´taç, ˝e wymiana kot∏a, ew. budowa i przy∏àczenie instalacji gazowej mogà zajàç sporo czasu. Trzeba si´
równie˝ spodziewaç, ˝e im bli˝ej zakazu u˝ywania kopciuchów, tym wy˝sze b´dà ceny nowych pieców i us∏ug ich instalacji. Dlatego warto zabraç si´ za to ju˝ teraz.
W Urz´dzie Gminy Wieliszew jest wyznaczony specjalny
punkt konsultacyjny, w którym mo˝na dowiedzieç si´, w jaki sposób wymieniç piec. Mieszkaƒcy mogà skorzystaç
z Ogólnopolskiego Programu „Czyste Powietrze” lub Gminnego Programu Wymiany èróde∏ Ciep∏a. Ka˝dy mieszkaniec,
który spe∏ni odpowiednie warunki, mo˝e liczyç na dofinansowanie. Wi´cej informacji na temat warunków wymiany
pieców znajdziecie na stronie wieliszew.pl, pod numerem
telefonu: 533 461 007 lub wysyłajàc e-maila: wymianapieca@wieliszew.pl.
Dzia∏ania Gminy Wieliszew w ramach walki ze smogiem
to m.in. program dofinansowania wymiany êróde∏ ciep∏a
na nowoczesne urzàdzenia grzewcze.W ciàgu czterech ostatnich lat wymieniono a˝ 180 pieców, w tym 100 w´glowych,
co stawia nas w czo∏ówce proekologicznych rozwiàzaƒ. Niemniej jednak jest jeszcze wiele do zrobienia w tej kwestii
i podobnie jak w latach ubieg∏ych gmina b´dzie pomagaç
mieszkaƒcom w wymianie pieców, jak i prowadziç intensywne dzia∏ania walki ze smogiem.
n AS

ONI JU˚ WYMIENILI:
MIESZKANKA WIELISZEWA
Z zamiarem wymiany pieca nosiłam si´ od dłu˝szego czasu.
Obawiałam si´ wszelkich formalnoÊci oraz kosztów, jakie b´d´ musiała ponieÊç.
Ku zaskoczeniu dowiedziałam si´, ˝e Gmina Wieliszew dofinansowuje wymian´
pieca, co było dla mnie miłà wiadomoÊç.
Nie zastanawiajàc si´ długo, udałam si´ do UGW, aby uzyskaç informacj´, jakie
warunki musz´ spełniç, ˝eby skorzystaç z tej formy wsparcia. Pracownicy
zajmujàcy si´ tematem dofinansowania pieców w sposób rzetelny
i profesjonalny udzielili informacji oraz pomogli w wypełnieniu wniosku
b´dàcego integralnà cz´Êcià otrzymania dofinansowania. We wrzeÊniu 2017
roku po raz pierwszy uruchomiony został piec i teraz mog´ powiedzieç, ˝e była
to bardzo dobra decyzja. ZyskaliÊmy dodatkowà przestrzeƒ, stały dopływ ciepła,
oszcz´dnoÊç czasu, porzàdek w domu i – co bardzo istotne – teraz mamy
ÊwiadomoÊç, ˝e nie trujemy Êrodowiska.

MIESZKANIEC SKRZESZEWA
Przez wiele lat u˝ywaliÊmy pieca zasilanego
w´glem. Patrzàc z perspektywy czasu, było
to nie tylko bardzo ucià˝liwe, ale
i niekorzystne dla Êrodowiska. Mieszkam
wÊród przyrody i byłbym samobójcà,
gdybym do tej pory palił w´glem. Kilka lat
temu skorzystałem z dotacji, które oferuje
gmina i wymieniłem swój stary piec na piec
gazowy. Wniosek został szybko
rozpatrzony, piec działa, no i z komina ju˝
nie dymi.
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NOWE CZUJNIKI
JAKOÂCI POWIETRZA
W marcu w Gminie
Wieliszew zosta∏y
zamontowane
nowe czujniki
powietrza. Pojawi∏y
si´ one na terenie
Szko∏y
Podstawowej nr 1
w Wieliszewie,
Szko∏y
Podstawowej
w ¸ajskach, Szko∏y
Podstawowej w Skrzeszewie, Szko∏y
Podstawowej w Olszewnicy Starej oraz Szko∏y
Podstawowej w Janówku Pierwszym.
Do∏àczy∏y one do grona wczeÊniej zamontowanych czujników znajdujàcych si´ w Stra˝nicy OSP w Ka∏uszynie, Stra˝nicy OSP w Krubinie, Stra˝nicy OSP w Skrzeszewie, Domu
Ogrodnika w Micha∏owie-Reginowie, OÊrodku Kultury
w ¸ajskach i Urz´dzie Gminy Wieliszew.
Sensory te odczytujà takie parametry jak PM1, PM2.5,
PM10, temperatur´, ciÊnienie i wilgotnoÊç. Dane z sensorów
wysy∏ane sà na serwery, a nast´pnie po odpowiedniej agregacji danych i ich obliczeniu udost´pniane sà w ∏atwej w obs∏udze formie pod adresem www.czystagmina.wieliszew.pl
w mapach jakoÊci powietrza. Prezentowane dane pozwalajà na sprawdzenie aktualnej jakoÊci powietrza w konkretnej lokalizacji. Dzi´ki jasnej i czytelnej wizualizacji danych
mieszkaƒcy mogà w bezproblemowy sposób sprawdziç
wszystkie interesujàce ich pomiary. Dane z czujników znajdujà si´ równie˝ na stronie https://airly.eu/map/pl/ bàdê
w bezp∏atnej aplikacji AIRLY.
W przypadku podejrzenia, ˝e w jakimÊ gospodarstwie domowym spalane sà Êmieci, nale˝y zawiadomiç policj´ o podejrzeniu pope∏nienia wykroczenia polegajàcego na spalaniu odpadów. Trzeba podaç miejsce i czas zdarzenia.
Na terenie gminy nie ma stra˝y gminnej i do czynnoÊci kontrolnych upowa˝nieni sà urz´dnicy zajmujàcy si´ ochronà Êrodowiska. Sà oni uprawnieni do wst´pu wraz z rzeczoznawcà
i niezb´dnym sprz´tem na teren nieruchomoÊci. Mogà te˝ ˝àdaç pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywaç osoby
do wyjaÊnieƒ i przes∏uchiwaç je. Uniemo˝liwienie dzia∏ania
urz´dnikom uprawnionym do przeprowadzenia kontroli jest
przest´pstwem i na mocy art. 225 kodeksu karnego zagro˝one jest karà do trzech lat pozbawienia wolnoÊci. Trzeba jednak podkreÊliç, i˝ gmina nie wystawia mandatów karnych, pon JM
niewa˝ nie ma takich kompetencji.
Czysta Gmina Wieliszew
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ExLibris

OpowieÊç o miejscu utkanym
z drzew, wody, mgieł i ludzkich
pragnieƒ...
W pó∏nocno-wschodnim kraƒcu Polski, wÊród malowniczych
jezior, lasów i pól, nieopodal granicy z Litwà, znajduje si´ s∏ynny Wigierski Klasztor. Strzeliste wie˝e koÊcio∏a i dostojna sylwetka klasztoru w ciàgu wieków zros∏y si´ z surowym, pó∏nocnym pejza˝em. Krystalicznie czyste, polodowcowe jezioro Wigry, rozciàga si´ wokó∏ pó∏wyspu, na którym znajduje si´ budowla.
Wielki polski podró˝nik i pisarz, Ferdynand A. Ossendowski, w swoim dziele „Puszcze Polskie” z 1936 roku, zanotowa∏: „Wigry to jedyne miejsce, gdzie
cz∏ek, nie zrywajàc wspó∏˝ycia z ludêmi, mo˝e spokojnie, nie spieszàc si´, uczyniç rachunek sumienia, zrozumieç, co uczyni∏ z∏ego i jak winien to naprawiç, odetchnàç od zgie∏ku ˝ycia i dojÊç do równowagi ducha. Cicha puszcza dobiegajàca do samych brzegów, majestatyczne niby zadumane jezioro, wyspa wigierska,
tchnàca siwà, pracowità przesz∏oÊcià i myÊlami bogobojnych pustelników dzia∏ajà kojàco. T´ cisz´ odczuwa tu ka˝dy, a sp∏ywajàce naƒ ukojenie przepe∏nia
serce radoÊcià rzewnà, która zmusza do milczenia niby w obliczu Êwi´toÊci”.
Ziemie od Wigier a˝ po rzek´ E∏k przez d∏ugi czas by∏y terenem dzikim i prawie bezludnym. Sta∏o si´ tak za sprawà bezwzgl´dnej dzia∏alnoÊci Zakonu Krzy˝ackiego, który spacyfikowa∏ i przesiedli∏ pierwotnych mieszkaƒców – na wpó∏
legendarnych Jaçwingów. Stàd te˝ pochodzi kilka legend zwiàzanych z pochodzeniem nazwy Wigry. Jedna z nich mówi o wielkim ksi´ciu litewskim Witoldzie,
który w drodze powrotnej z wyprawy wojennej na Zakon Krzy˝acki zatrzyma∏
si´ tutaj na odpoczynek i spotka∏ czterech brodatych m´˝czyzn. Na pytanie ksi´cia: „Kim jesteÊcie?”, odpowiedzieli: „Vyrai”, czyli w j´zyku Jaçwingów: „m´˝czyêni”. Mogli to byç jedni z ostatnich Jaçwingów ukrywajàcy si´ przed Krzy˝akami. Witold, nie znajàc nazwy jeziora, zaczà∏ je nazywaç Vyru, a potem Vygriu (Wigry).
Jednak wspó∏czesna historia Wigier rozpocz´∏a si´ w wieku XVII. Król
Jan II Kazimierz, przera˝ony potopem szwedzkim, z∏o˝y∏ s∏ynne Âluby Lwowskie,
w których zobowiàza∏ si´ oddaç Rzeczpospolità pod opiek´ Matki Bo˝ej oraz poprawiç sytuacj´ ch∏opów i mieszczan. Drugiej cz´Êci obietnicy, z powodu sprzeciwu szlachty, nie uda∏o si´ zrealizowaç. Natomiast jako element realizacji cz´Êci pierwszej Wigry wraz z okolicznà puszczà zosta∏y nadane 6 stycznia 1667 roku dla Zakonu Kamedu∏ów. Kameduli z energià prowadzili akcj´ osadniczà
na Suwalszczyênie. WznieÊli wspania∏y barokowy koÊció∏ oraz 17 pustelni – eremów.Tworzyli zak∏ady przemys∏owe: ceglarnie, m∏yny, huty szk∏a, tartaki, papiernie, smolarnie, rudnie. Za∏o˝yli sad i ogród botaniczny, zwierzyniec oraz staw rybny. Osiàgali zyski z rybo∏ówstwa, karczm, handlu oraz wyr´bu lasów.W XVIII wieku zamo˝noÊç wigierskich zakonników by∏a wr´cz przys∏owiowa. Do tego brak
dost´pu dla osób z zewnàtrz do klasztoru i koÊcio∏a kamedulskiego tworzy∏y aur´ tajemniczoÊci wokó∏ zakonników w bia∏ych habitach. Z ka˝dym ich eremem
wià˝e si´ przynajmniej kilka legend lub opoieÊci.
Czasy ÊwietnoÊci przemin´∏y wraz z zaborami, gdy zaborca pruski skonfiskowa∏ dobra zakonników, a sami zakonnicy przenieÊli si´ na warszawskie Bielany
(stàd nazwa dzielnicy – od bia∏ych habitów mnichów). W czasie pierwszej wojny Êwiatowej zosta∏ zniszczony klasztor oraz okoliczne wsie. Klasztor uda∏o si´
odbudowaç w latach dwudziestych, ale tereny wokó∏ pozostawa∏y w znacznym
stopniu bezludne. Jednymi z pionierów ponownego osadnictwa byli Jadwiga i Bernard Domys∏awscy wraz z dzieçmi, którzy zbudowali dom na brzegu jeziora naprzeciwko klasztoru. Jednak w paêdzierniku 1944 roku klasztor wigierski (na wie˝y koÊcio∏a mieÊci∏ si´ posterunek niemiecki) zosta∏ ostrzelany przez artyleri´
radzieckà. Klasztor uleg∏ powtórnie uszkodzeniu. Doszcz´tnie zniszczony zosta∏
tak˝e dom rodziny aƒstwa Domys∏awskich.
Wigry przyciàga∏y i przyciàgajà rzesze turystów.W okresie mi´dzywojennym
przyje˝d˝ali tu malarze, architekci, literaci i naukowcy. Zainteresowanie by∏o
takie, ˝e w latach 1938 i 1939 w sezonie letnim koleje uruchomi∏y lukstorped´,
czyli specjalny pociàg z Warszawy do Suwa∏k.Wigry pojawia∏y si´ tak˝e w twórczoÊci Zbigniewa Herberta, czy Leszeka Aleksandera Moczulskiego. Chyba wszyscy znamy tak˝e s∏ynnà piosenk´ „Augustowskie noce” Marii Koterbskiej: „...Ty
przechowasz t´ muszelk´, Znalezionà nad Wigrami, D∏ugo szumieç b´dzie jeszcze, O˝ywiana wspomnieniami...”.W roku 1999 wigierski klasztor odwiedzi∏ papie˝ Jan Pawe∏ II.
Dla wszystkich zainteresowanych Wigrami polecam ksià˝k´ Macieja Ambrosiewicza „Wigry. Historia miejsca i ludzi”. Autor, znawca regionu, konserwator
zabytków i muzealnik oraz redaktor naczelny kwartalnika „Wigry”, stworzy∏ ciekawà opowieÊç o historii klasztoru oraz regionu. Dope∏nieniem ksià˝ki sà liczne fotografie Wigier autorstwa Piotra Malczewskiego, a tak˝e unikalne fotografie archiwalne, mi´dzy innymi z koƒca XIX i poczàtku XX wieku.
Jako podsumowanie chcia∏bym przytoczyç s∏owa Aleksandera Po∏ujaƒskiego, leÊnika, encyklopedysty i pisarza, zapisane w 1859 roku w dziele „W´drówki po guberni augustowskiej w celu naukowym odbyte”: „Gdyby nawet nic z szacownych zabytków historycznych w Wigrach nie pozosta∏o, to i bez nich samo to
miejsce, tak licznymi wspomnieniami dziejowymi uÊwi´cone, a przy tym w krajobraz wspania∏y bogate, godne by∏oby oglàdania nie tylko przez krajowców, ale
n Piotr K.
i przez obcych.”
Maciej Ambrosiewicz, „Wigry. Historia Miejsca i Ludzi”, Wyd. PaÊny Buriat, Kielce 2018

„Promyki” znowu na tanecznych
parkietach! I podiach!
W sobot´ 13 marca 2021 r. 11 par
Zespo∏u Taƒca Ludowego „Promyki”
uczestniczy∏o w XIX Turnieju Taƒców
Polskich „O PierÊcieƒ Ksi´˝nej Izabelli”
w Pu∏awach. By∏ to pierwszy
ogólnopolski turniej taƒców polskich
po ponad rocznej przerwie
spowodowanej pandemià! Wyrazy
uznania nale˝à si´ zarówno
organizatorom – Pu∏awskiemu
OÊrodkowi Kultury „Dom Chemika”
– jak i wszystkim zespo∏om bioràcym
udzia∏ w konkursie, bowiem uda∏o si´
go z sukcesem przeprowadziç
w Êcis∏ym re˝imie sanitarnym, po raz
pierwszy w historii tych zmagaƒ!
Mimo obaw dopisa∏a frekwencja – w pi´knie wyremontowanym Domu Chemika rywalizowa∏o ponad 90 par z ca∏ej
Polski, m.in. z Dobczyc, Katowic, Lublina, Olsztyna, Poznania, Pu∏aw, Siemiatycz, Torunia, Warszawy, Wronek i Wieliszewa! Najwi´kszym minusem, a jednoczeÊnie warunkiem
przeprowadzenia konkursu, by∏ brak publicznoÊci. Rywalizacj´ mo˝na by∏o jednak Êledziç on-line. Zgodnie z wy-

PRZED NAMI ON-LINE

mogami Êcis∏ego re˝imu sanitarnego, z wyjàtkiem zmagaƒ
na parkiecie, tancerze i tancerki z danego zespo∏u nie mogli mieç kontaktu z cz∏onkami innych grup. Jak w tych warunkach, po ponad rocznej przerwie (ostatni turniej odby∏
si´ grudniu 2019 r.!), posz∏o reprezentantom Gminy Wieliszew? Jak podkreÊla kierownik Zespo∏u Dariusz Skrzydlewski – najm∏odsze pary rywalizujàce w kat. IIC (10–12 lat)
pojecha∏y po nauk´ i zbieranie doÊwiadczeƒ, bowiem dopiero zaczynajà swojà przygod´ z taƒcem turniejowym. Jak
wypadli starsi? W kat. IIIA swoje kolejne zwyci´stwo odnieÊli Zuzanna Szmyt i Marcin Kaƒkowski! W kat. IIIB 7.
miejsce zaj´li Paulina Barabasz i Kamil Szymaƒski. Debiutujàcy w kat. IVB Jagoda Rydelek i Bartosz Wyl´g∏y otarli si´ o fina∏, zajmujàc ostatecznie 7 miejsce. W kat.VA wystàpi∏y nasze najstarsze pary. Debiutujàcy na tym poziomie rywalizacji Julia Szmyt i Bartosz Bisialski oraz
Agnieszka Kowalik i Wiktor Jakóbczak dotarli do pó∏fina∏ów! Starzy parkietowi wyjadacze, startujàcy ju˝ 3 rok w tej
presti˝owej kat. Julia Kowalik i Kuba Rembelski, dotarli
do fina∏ów, zajmujàc 3 miejsce! Gratulujemy!
Niestety, w zwiàzku z pogarszajàcà si´ sytuacjà epidemicznà w kraju powodzenie kolejnych konkursów ponownie stan´∏o pod znakiem zapytania. Odwo∏ano ju˝ zaplanowany w dniach 23–25 kwietnia turniej w ¸azach (woj.
Êlàskie). Przypominamy, ˝e zwyczajowo organizowany
na poczàtku kwietnia wieliszewski MAZUR zosta∏ przen OKW / Promyki
∏o˝ony na wrzesieƒ 2021 r.
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sobota 27 marca, godz. 16
WIELKANOCNE WARSZTATY ON-LINE

KOGUCIK I KURKA
Wykonaj własnor´cznie, pod okiem instruktor
Joanny Szymaƒskà-Wajer, oryginalnà ozdob´ (koguta i kurk´)
na wielkanocny stół lub do Êwi´conki. Zapraszamy całe rodziny
w sobot´ 27 marca o godz. 16 na kanał OK Wieliszew
w serwisie youtube.pl i funpage facebook.com/okwieliszew!
Musimy przygotowaç (do kupienia w wi´kszoÊci sklepów
papierniczych/plastycznych lub do skompletowania w domu):
sznurek bistorowy 2mm/3mm, filc (czerwony, zielony, biały, ˝ółty),
sto˝ek styropianowy, klej, p´dzelek, oczy (mo˝emy kupiç gotowe
lub zrobiç je samodzielnie), szpilki, no˝yczki, ołówek, linijka.

UWAGA NIESPODZIANKA – prosimy o przesłanie Waszych prac
na adres kultura@wieliszew.pl (dopisek KOGUCIK I KURKA),
najpi´kniejsze nagrodzimy! Czekamy do 6 kwietnia!

wieliszewska
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Nasze dziedzictwo kulinarne
Zbli˝a si´ Wielkanoc – jedno z tych
Êwiàt w naszym kalendarzu, które
zwiàzane sà z charakterystycznymi
potrawami. Przy tej okazji warto
odkurzyç przepisy naszych babç,
prababç, dziadków i pradziadków.
Byç mo˝e sà wÊród nich wyjàtkowe,
oryginalne przepisy potraw
charakterystycznych dla terenu
wspó∏czesnej Gminy Wieliszew,
a dawniej regionu Mazowsza LeÊnego*?
Zapraszamy do zabawy w odkrywanie
i gotowanie – do 31 marca mo˝na
zg∏osiç przepis do akcji/konkursu
„Wieliszewskie dziedzictwo kulinarne”
(regulamin i karta zg∏oszenia
na www.ok.wieliszew.pl),
a do 6 kwietnia czekamy na nagrania
Waszych kulinarnych popisów.
W zabawie mogà wziàç udzia∏ ca∏e
rodziny/zespo∏y, a najciekawsze
pomys∏y i wiktua∏y nagrodzimy!

Czy najstarsi mieszkaƒcy Gminy Wieliszew pami´tajà byç mo˝e z relacji swoich przodków, ˝e jeszcze w czasach przedwojennych mieszkaƒców Mazowsza najcz´Êciej nazywano Mazurami, zaÊ ich regionalny strój „mazurskà sukmanà”? Tradycyjny strój, muzyka, obyczaje zanik∏y na naszym obszarze
m.in. pod wp∏ywem sàsiedztwa metropolii, jakà jest Warszawa – zwiàzanej z tym migracjà oraz zmianami statusu ˝yciowego i zachowaƒ spo∏ecznych. Jak czytamy w opracowaniu
„Tradycja Mazowsza: powiat legionowski. Przewodnik subiektywny” wyd. przez MCKiS w 2011 r.: „W po∏owie XIX w. zamo˝niejsi gospodarze z Chotomowa czy Niepor´tu zak∏adali w dni Êwiàteczne granatowe sukmany o czerwonych wy∏ogach i wysokich ko∏nierzach. Zapinane by∏y na srebrne guziki
i przewiàzane czerwonym, we∏nianym pasem. Nakrycie g∏owy stanowi∏a wówczas czapka wójtówka.”

JesteÊmy na Mazowszu… LeÊnym!
*Mazowsze LeÊne to dziÊ nazwa zapomniana – jej autorem
jest jeden z ojców polskiej etnografii, wybitny badacz i encyklopedysta Oskar Kolberg. W monumentalnym dziele
– kilkudziesi´ciotomowej (!) monografii pt. „Lud. Jego zwyczaje, sposób ˝ycia, mowa, podania, przys∏owia, obrz´dy, gus∏a, zabawy, pieÊni, muzyka i taƒce” – na podstawie trwajàcych ponad 20 lat badaƒ terenowych opisa∏ ˝ycie ówczesnych mieszkaƒców Polski w jej przedrozbiorowych
granicach. 5 tomów swojego opus magnum, wydawanych
w latach 1885–1890, poÊwi´ci∏ Mazowszu, dzielàc je na regiony: Mazowsze Polne, Mazowsze LeÊne, Mazowsze Stare
– Kurpie i Mazowsze Stare – Podlasie. Mazowsze LeÊne,
w uj´ciu Kolberga, obejmowa∏o rozleg∏y teren rozpostarty
na prawym brzegu Wis∏y, pomi´dzy Bugiem na pó∏nocy i Wilgà na po∏udniu, który pokrywa si´ z obszarem wspó∏czesnych
powiatów: legionowskiego (wraz z sàsiednim Nowym Dworem Maz., nie wykraczajàc jednak poza granic´ Wis∏y), wo∏omiƒskiego, miƒskiego, cz´Êciowo otwockiego, w´growskiego, siedleckiego, soko∏owskiego i ∏ukowskiego, oraz cz´Êcià
dzisiejszej prawobrze˝nej Warszawy. Monumentalne dzie∏o Kolberga zawiera oko∏o 12 tysi´cy pieÊni, 1250 podaƒ, 670
bajek, 2700 przys∏ów, 350 zagadek, 15 ludowych widowisk
i wiele innych dokumentów ludowej kultury, równie˝ setki tradycyjnych dla regionów potraw! Korzystajàc z tej spuÊcizny, prezentujemy list´ potraw charakterystycznych dla
regionu Mazowsza LeÊnego.
Byç mo˝e w Waszych domach przyrzàdza si´ podobne potrawy do dziÊ, np. przy okazji Êwiàt Wielkiej Nocy czy Bo˝ego Narodzenia? Czekamy na podzielenie si´ nimi z mieszkaƒcami Gminy Wieliszew i zg∏oszenie do naszego konkur-

Stroje typowe
dla Mazowsza LeÊnego
– okolice Radzymina
i Serocka
(ryc. z „Mazowsza:
Obrazu
Etnograficznego”
O. Kolberga, 1887 r.)

Nieudana wielkanocna baba
(Michał Elwiro Andriolli, 1877 r.)

su! To doskona∏a okazja do przeprowadzenia rodzinnego
Êledztwa – pytajmy rodziców, dziadków, pradziadków, pytajmy naszych sàsiadów. Czekamy tak˝e na zg∏oszenia wszystkich, którzy z ciekawoÊci odwa˝à si´ przygotowaç te potrawy po raz pierwszy w ˝yciu! Dla najciekawszych i najbardziej unikalnych prezentacji przygotowaliÊmy nagrody!
„DO NAJPOWSZECHNIEJSZYCH POTRAW, NA RZADKO GOTOWANYCH (w okolicy Radzymina, Jadowa, Miƒska itd.)
nale˝à:
1) borsc (barszcz) z ˝yta grubo mielonego (Êrutowanego);
jest to polewka kwaskowata, do której dodajà liÊci burakowych pokrajanych (botwinki),
2) ˝ur z rozczynu ciasta chlebowego z dzie˝ki, który w∏o˝à
w garnek z letnià wodà, gdzie stoi przez noc, a rano na gotujàcà wlejà go wod´,
3) kluski z mlekiem lub wodà (du˝e jak zacierki),
4) zimne kluski z siad∏em mlekiem,
5) zacierki (drobne kluseczki) z wodà okraszone s∏oninà,
6) groch z polewkà lub kartofle w talarki krajane,
7) kasza z mlekiem,
8) kapusta (rzadka i g´sta) z sad∏em wieprzowem,
9) kapusta s∏odka z kartoflami i mlekiem,
10) rosó∏ z mi´sem (w niedziel´ gdy kto biedniejszy, w niedziel´ i czwartek gdy bogatszy).
NA KOLACY¢ ZWYKLI JADAå:
11) kartofle na rzadko ugotowane z kaszà, albo
12) kartoflanà zup´ w ten sposób przyrzàdzonà, ˝e kartofle gotowane podajà si´ na jednej misie, na drugiej zaÊ osolona i opieprzona woda wrzàca, do której biesiadnicy wrzucajà kartofle kruszàc je, a nast´pnie ∏y˝kà je wydobywajà
i jedzà.
DO G¢ÂCIEJ PRZYPRAWIONYCH POTRAW, OPRÓCZ MI¢SA
GOTOWANEGO, NALE˚Y:
13) groch uwiercony w donicy na masse i okraszony s∏oninà, zmieszany z szadkowanà kapustà gotowanà i zaprawionà sad∏em;
14) bigos z kapusty z mi´sem (na Podlasiu),
15) kie∏basa owini´ta w placek (pod W´growem, Kossowem)
itd.
PRÓCZ TEGO ULUBIONE TU SÑ NIEKTÓRE POTRAWY
(pod Radzyminem, Stanis∏awowem, Jadowem itd.), których przypraw´ bli˝ej nieco okreÊliç nam wypada:
16) paparacha v. patarucha v. ˝arty, jest to lemi´szka (gdzie
indziej zwana tak˝e pra˝ucha lub pra˝ona màka);
na ukrop wody rzucajà pszennà màk´ g´sto, i gdy si´
ugotuje, lejà roztopionà s∏onin´ i pra˝à na w´glach,
17) sójki; rozczynia si´ ciasto jak na bu∏ki i po wyroÊni´ciu rozwa∏kuje si´ na placek cienki, poczem k∏adzie si´
na to kupkami jaglanà kasz´ upra˝onà w s∏oninie;
wszystko to przykrywa si´ drugim cienkim (takim jak
pierwszy) plackiem, dzieli si´ na piero˝ki czyli racuchy
i stawia si´ to na piec. Poczem, zdjàwszy, nale˝y to pomazaç lub polaç t∏ustoÊcià (s∏oninà) która wsiàka, i dru-

gi raz na piec postawiç. Gdy si´ upiecze, zdjàç i obdzieliç piro˝kami ludzi k∏adàc na miseczki (ka˝dy pierog
wielkoÊci pi´Êci), gdy˝ nasiàk∏e sà t∏ustoÊcià. A ˝e ciasto stward∏e przybra∏o ró˝ne kszta∏ty zwykle ptaka przypominajàce, wi´c ch∏opaki bioràc to do ràk wykrzykujà: kra, kra! (jakoby wrona kraka∏a). Sójki te dajà si´
zwykle kol´dnikom czyli ch∏opakom chodzàcym oko∏o
nowego roku po kol´dzie.
18) pyzy z gryczanej màki umielonej w ˝arnach, rozczynione dro˝d˝ami; gdy ciasto wyroÊnie, robià z niego kulki
i na wod´ rzucajà; poczem k∏adà to na donic´ i oblewajà s∏oninà (robià to w zapusty, w ostatki),
19) racuchy v. racu˝ki, placki okràg∏e, czasami kapustà okraszone (pod W´growem, Kossowem w zapusty),
20) pàki (na Êniadanie w niedziel´) sà to kluski z kartofli,
które trà na masse, robià z tego ga∏ki i dodajà do nich
màki,
21) giza, nogi wo∏owe gotowane i jedzone na zimno (w ostatki),
22) gorcyca albo zielanina, potrawa z kómosy (ziela) usiekana z kaszà j´czmiennà pra˝onà, i okraszona s∏oninà.
Zielu to jedzà przyprawione w ten sposób w czasie g∏odu; równie jak i ∏opuch´ (z ˝ó∏tym kwiatem) i lipin´,
23) podczas v. podczosz rozsady kapuÊcianej czyli guli siekanej, albo z liÊci kapuÊcianych z kaszà j´czmiennà; pra˝y si´ to ze s∏oninà. Inny rodzaj podczosu stanowi marchew siekana z liÊçmi kapusty drobniuchno siekanemi
i rzepà siekanà; sparzone w garczku stoi to przez noc
ca∏à, wraz z kaszà i sad∏em. Zowie si´ ta potrawa kwaÊnicà, je˝eli iloÊç kapusty lub liÊci kapuÊcianych w niej
n OKW
przewa˝a.”
Czysta Gmina Wieliszew
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Jak stworzyç biznes
oparty na pasji

Dysortografia

Podczas zdalnego nauczania, w ramach zaj´ç z podstaw
przedsi´biorczoÊci i doradztwa zawodowego, m∏odzie˝ Liceum Ogólnokszta∏càcego w Komornicy uczestniczy∏a w bezp∏atnym webinarze zorganizowanym przez Startup Akademy pt. „Jak stworzyç biznes oparty na pasji”. Celem webinaru by∏o zaprojektowanie Êcie˝ki kariery zgodnie
z zainteresowaniami m∏odych ludzi. W trakcie zaj´ç uczniowie dowiedzieli si´, skàd czerpaç pomys∏y na biznes, dlaczego sprzeda˝ jest tak wa˝na w karierze zawodowej, a tak˝e
jakie cechy i umiej´tnoÊci powinien posiadaç przedsi´biorca. M∏odzie˝ zapozna∏a si´ równie˝ z metodami tworzenia
innowacyjnych aplikacji, dowiedzia∏a si´, jak efektywnie pracowaç w grupie, jak budowaç zespó∏ oraz gdzie szukaç wsparcia w drodze do otwarcia w∏asnego biznesu.W zaj´ciach wzi´li udzia∏ uczniowie klas drugich. Liczymy, ˝e zdobyta wiedza u∏atwi uczniom w przysz∏oÊci wejÊcie na rynek pracy oraz
planowanie i kreowanie w∏asnej Êcie˝ki zawodowej.
n M. Suchoparska

W kolejnym cyklu artyku∏ów dotyczàcych
specyficznych trudnoÊci w uczeniu si´
chcia∏abym poruszyç temat dysortografii.

Szkoła Podstawowa nr 2
w Wieliszewie na sportowo

Po przerwie Êwiàteczno-noworocznej zawodnicy klas sportowych wrócili do treningów 2 stycznia. W dniach 4 – 10.01.2021
r. zawodnicy wzi´li udzia∏ w zgrupowaniu sportowym
w Mràgowie. Uczniowie uczestniczyli w 10 jednostkach treningowych, 3 sesjach motorycznych oraz odnowie biologicznej. Po powrocie do Wieliszewa zawodnicy rozegrali gry kontrolne m.in. z Escolà Varsovia, Deltà Warszawa, Ursusem
Warszawa, Zàbkovià Zàbki i Drukarzem Warszawa.
W dniach 5-7.03 oraz 12-14.03 uczestniczyli w ogólnopolskich
turniejach w Licheniu oraz w Jarocinie. Uczniowie klas sportowych Szko∏y Podstawowej nr 2 im. Jana Paw∏a II w Wieliszewie okres przygotowawczy przepracowali bardzo aktywnie.Treningi odbywa∏y si´ cztery razy w tygodniu, a w weekend rozgrywali mecz sparingowy, aby optymalnie
przygotowaç si´ do sezonu ligowego, który rozpoczyna si´
n Beata Prokopowicz
ju˝ 20 marca.

Zerówka programuje

W ramach ogólnopolskiego programu „Uczymy Dzieci Programowaç” oddzia∏ 6-latków w Szkole Podstawowej nr 2 im.
Jana Paw∏a II w Wieliszewie odwiedzi∏ wyjàtkowy goÊç – Genibot.
Robot przez tydzieƒ wprowadza∏ dzieci w Êwiat nowoczesnych
technologii i programowania, rozwijajàc przy tym logiczne
myÊlenie uczniów i zadaniowe podejÊcie do stawianych problemów.
Tydzieƒ z robotem w klasie by∏ niezwyk∏à przygodà dla
ca∏ej grupy. Dla dzieci – Êwietna zabawa, dla wychowawczyƒ
okazja do wykorzystania nowych technologii w realizacji nien Magdalena Tomczykowska
zapomnianych zaj´ç.

Dysortografia – specyficzne trudnoÊci z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym b∏´dy ortograficzne).
Do opanowania ortografii, ale te˝ do sprawnego uczenia si´
ró˝nych przedmiotów, potrzebne sà dziecku dobrze wykszta∏cone funkcje wzrokowe i s∏uchowe. Wiele çwiczeƒ z tych obszarów mo˝ecie z powodzeniem wykonywaç w domu, wzmacniajàc jednoczeÊnie pami´ç i koncentracj´.

Funkcje wzrokowe
Dzieci w wieku przedszkolnym zach´camy przede wszystkim
do:
• uk∏adania puzzli,
• uk∏adania klocków typu mozaika,
• uk∏adania wzorów np. z patyczków,
• segregowania przedmiotów zgodnie z kluczem, np. od najwi´kszego do najmniejszego, zgodnie z kolorem lub kszta∏tem,
• szukania brakujàcych elementów w obrazkach i ró˝nic pomi´dzy dwoma ilustracjami.
Starsze dzieci mogà:
• uk∏adaç historyjki obrazkowe,
• lepiç z plasteliny kszta∏ty liter,
• wyszukiwaç zbiory wyrazów zaczynajàcych si´ na podanà liter´,
• wyszukiwaç i skreÊlaç konkretnà liter´ (np. w przeczytanej
ju˝ gazecie),
• odnajdywaç liter´ w ciàgu innych, podobnych (np. ppppgp).
• nadal uk∏adajcie geometryczne wzory mozaikowe, kolorujcie mandale wg wzoru.
M∏odzie˝ ch´tnie trenuje poprzez:
• wyszukiwanie ró˝nic w obrazkach,
• wyszukiwanie konkretnych elementów na ilustracji,
• rozwiàzywanie plàtaninek i labiryntów.

Funkcje słuchowe
Okres przedszkolny bardzo sprzyja rozwijaniu funkcji s∏uchowych u dzieci i nale˝y koniecznie to wykorzystaç. Zadbaj o to,
aby razem z dzieckiem:
• Êpiewaç du˝o piosenek,
• uczyç si´ na pami´ç prostych wierszyków,
• graç na ró˝nych instrumentach (zwyk∏y b´benek albo
dzwonki to Êwietna zabawa i trening w jednym), wystukujcie na zmian´ rytmy do powtórzenia, nauczcie si´ graç prostà melodi´,
• zwracaç uwag´ dziecka na spacerze na to, co s∏ychaç dooko∏a – mo˝e b´dzie to Êwiergot ptaków, a mo˝e karetka na sygnale albo du˝y samochód ci´˝arowy,
• odgadywaç êród∏o pochodzenia dêwi´ku – opracujcie w∏asnà
zgadywank´, na przyk∏ad bawiàc si´ butelkami po wodzie wype∏nionymi grochem,
• nie zapominajcie o starej zabawie w „g∏uchy telefon” i szeptaniu sekretów na ucho.
Dzieci na poczàtku edukacji szkolnej na pewno:
• zainteresujà si´ bajkami Bratka (dost´pne multiteka.operon.pl) – uwa˝ne s∏uchanie bajki, a potem opowiadanie jej
treÊci, wspólna rozmowa na ten temat Êwietnie kszta∏tujà
uwag´ s∏uchowà, koncentracj´ oraz umiej´tnoÊç p∏ynnego wypowiadania si´,
• bawcie si´ s∏owami, wyszukujàc w otoczeniu przedmioty
na danà g∏osk´,
• dzielcie wyrazy na sylaby lub g∏oski, a póêniej próbujcie z∏o˝yç je w ca∏oÊç,
• nadal trenujcie rytmiczne zabawy z ró˝nymi instrumentami.
Etap po klasie trzeciej to dobry czas na bardziej zaawansowane zabawy g∏oskami i wyrazami:
• grajcie w w´˝a s∏ownego – jedna osoba podaje wyraz, a po-

Przykładowa karta pracy – pisownia wyrazów z „u”
Jako uzupełnienie pracy w domu polecam skorzystaç z çwiczeƒ Danuty
Klimkiewicz „Ortografia ze Skrzatem”, które w ciekawy i prosty sposób
wskazujà zasady poprawnej pisowni.

tem ka˝dy z graczy na zmian´ wymyÊla nast´pny zaczynajàcy si´ ostatnià g∏oskà poprzedniego wyrazu,
• twórzcie ró˝ne s∏owa zaczynajàce si´ na danà sylab´,
• porównujcie d∏ugoÊci wyrazów,
• wymyÊlajcie rymy i rymowanki,
• s∏uchajcie audiobooków i rozmawiajcie na temat ich treÊci,
• szukajcie wspólnie wyrazów ukrytych w innych wyrazach (np.
adres–dres, kapusta–pusta–usta),
• podawaj dziecku do zapami´tania szeregi tematyczne, np. nazwy owoców – na poczàtek trzy, a nast´pnie cztery, pi´ç itp.,
wyd∏u˝ajàc ciàg w miar´ zapami´tywania s∏ów przez dziecko.
M∏odzie˝ zach´caj do:
• rymowania, podajàc wyraz, do którego ma znaleêç rym,
• u∏o˝enia wierszyka z podanych np. szeÊciu wyrazów (mo˝e
byç bardzo humorystyczny),
• dzielenia d∏ugich wyrazów na sylaby (np. krakowiaczek, klawiatura),
• szukania s∏ów ma∏o u˝ywanych, np. szezlong lub huncwot
i po sprawdzeniu znaczenia u˝ywania ich – do opowiadania
krótkich historyjek,
• uk∏adania wyrazów z podanych pomieszanych sylab, np. bek-chle, pa-na-ka,
• g∏oskowania d∏ugich wyrazów, aby dziecko mog∏o je po∏àczyç
w ca∏oÊç, np. e-n-c-y-k-l-o-p-e-d-i-a,
• g∏oskowania podawanych ca∏ych s∏ów (matematyka, kalambury, szerszenie itp.).
JednoczeÊnie warto pami´taç, aby:
• Za∏o˝yç zeszyt do çwiczeƒ ortograficznych a na jego koƒcu
– s∏owniczek trudnych wyrazów;
• Powtarzaç i utrwalaç zasady poprawnej pisowni;
• Poprawiaç na bie˝àco w∏asne b∏´dy ze s∏ownikiem;
• Przepisywaç krótkie teksty;
• Pisaç dyktanda ze s∏uchu;
• Przede wszystkim pracowaç systematycznie – bez tego nie
nastàpi poprawa!
JeÊli w artykule nie znajdà si´ odpowiedzi na nurtujàce Was
pytania, zach´cam do kontaktu za poÊrednictwem prowadzonej przeze mnie Grupy Wsparcia dla rodziców: 792 882 725.
Temat nast´pnego artyku∏u: Dysgrafia – trudnoÊci w opanowaniu w∏aÊciwego poziomu graficznego pisma.
n Alina

Meisner

W artykule wykorzystano materia∏y:
Jestem rodzicem dziecka z dysleksjà. M. Badowska, Gdynia 2018

specjalista
Mgr ALINA MEISNER
pedagog, terapeuta r´ki II°,
trener wspomagania, terapeuta TUS.
Pracuje w Szkole Podstawowej w Łajskach,
gdzie prowadzi zaj´cia korekcyjno-kompensacyjne.
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Narodowy Dzieƒ Pami´ci
˚ołnierzy Wykl´tych w szkołach

fot. D.Âlusarski

LO W KOMORNICY

Dzieci potrzebujà ruchu
AktywnoÊç fizyczna cz´sto kojarzy si´ z nadmiernym wysi∏kiem, wychodzeniem
poza stref´ komfortu, wyrzeczeniami. Nie decydujemy si´ na nià, bo przecie˝
czujemy si´ dobrze, bo nie mamy czasu i takich „bo” znajdujemy bardzo du˝o.
Takie podejÊcie niestety przek∏ada si´ na nasze dzieci.
Ka˝dy nasz ruch, s∏owo, gest jest zapami´tywane przez nie
i wdra˝ane w ˝ycie do momentu, a˝ stajà si´ one kopià nas samych. Czy aby na pewno chcemy, ˝eby by∏y do nas tak bardzo
podobne? Od urodzenia dziecko przechodzi przez kolejne etapy rozwoju. Ka˝dy z tych etapów potrzebuje innych bodêców.
JeÊli na jakimÊ etapie je zaniedbamy, mo˝e mieç to prze∏o˝enie na dalszy rozwój i odbiç si´ negatywnie w ˝yciu doros∏ym.
Znajdujemy si´ w trudnym okresie pandemii,
która dla młodych ludzi w etapie rozwoju staje si´
„pustà stronà” w ksià˝ce o ˝yciu ka˝dego z nich.
Stronà, na której oprócz relacji z rówieÊnikami,
edukacji, powinna byç zapisana aktywnoÊç
fizyczna.
Niestety, obostrzenia nie pozwalajà na zapewnienie odpowiedniej aktywnoÊci, zast´pujàc jà niezach´cajàcymi e-zaj´ciami wychowania fizycznego, ograniczajà dost´p do miejsc rekreacji i zaj´ç sportowych. E-edukacja wymusza na m∏odych
przesiadywanie przed monitorem komputera kilka godzin
dziennie, a przecie˝ po lekcjach trzeba odpoczàç, rozerwaç si´…
co wtedy? Kolejne kilka godzin przy Minecraft, Simsach czy
innych tego typu grach. I tak mija dzieƒ za dniem.... Dla m∏odego organizmu jest to pog∏´bianie zaburzeƒ motorycznych,
które w póêniejszym okresie mogà byç nie do naprawienia. JeÊli zepsuje si´ cia∏o, to zepsuje si´ tak˝e dusza. Wiem, brzmi
to strasznie, ale tak niestety to funkcjonuje. Pracujàc na co
dzieƒ z m∏odzie˝à widz´, w jak szybkim tempie „cofa si´” ona
fizycznie. Przykurcze, wady postawy, bóle mi´Êniowe, cz´ste
kontuzje, brak odpornoÊci, a wraz z nimi rozdra˝nienie, brak
koncentracji, a tak˝e problemy z komunikacjà to efekt, na który ma wp∏yw aktualny tryb ˝ycia. Nasuwa si´ pytanie, co mo˝na zrobiç? Jak unikaç tego pomimo sytuacji, jaka panuje?
„Ruch mo˝e zastàpiç wszystkie lekarstwa, ale
˝adne lekarstwo nie jest w stanie zastàpiç
ruchu.”*
1. DAJ PRZYK¸AD! Czy Ci si´ chce czy nie. Czy wymaga to
wysi∏ku, rezygnacji z czegokolwiek, dajmy przyk∏ad! Cyklicznie, regularnie, w formie zabawy. Nie musisz robiç wymyÊlnych çwiczeƒ Chodakowskiej. Wystarczy wyjÊç do lasu, poganiaç si´ w berka, porzucaç pi∏kà, poskakaç kto dalej.Tylko pami´taj! Dziecko musi widzieç, ˝e sprawia ci to frajd´,
nie oszukasz go, bo jest najlepszym obserwatorem i wychwy-

ci ka˝dy twój grymas. Chocia˝ 30 minut dziennie. Nie mo˝esz biegaç? Wyjdê na spacer, zrób kilka sk∏onów, przysiadów, najzwyklejszych çwiczeƒ. Dziecko si´ przy tym nudzi?
Zrób to formie rywalizacji kto wi´cej, kto szybciej. Dzieci
uwielbiajà rywalizowaç.
2. POKAZUJ SPORT I PRZE˚YWAJ Z DZIECKIEM! Obejrzyjcie wspólnie zawody, wyt∏umacz, na czym polegajà. Kibicuj.
To dzia∏a. Za jakiÊ czas twoje dziecko b´dzie chcia∏o spróbowaç.
3. NIECH SZUKA! W ostatnich trzech miesiàcach zapisywa∏eÊ je na karate, p∏ywanie, pi∏k´, szachy. I dobrze! Niech próbuje, niech szuka tego, co b´dzie dla niego atrakcyjne, ale
NIECH SZUKA! MOTYWUJ je do tego, CHWAL za ch´ci!
Nie wszystko b´dzie wychodziç. Nie trafi w pi∏k´, nie z∏apie jej, potknie si´, nie mo˝e czegoÊ zrobiç? NIE KRYTYKUJ, WSPIERAJ!
4. NIECH WYJDZIE NA DWÓR! Czy jest mróz, czy deszcz, czy
wiatr, czy jest Êlisko, czy goràco i sucho... Niech si´ zmoczy,
pobrudzi b∏otem, porwie nowe jeansy! NIECH CZUJE ˚YCIE, NIECH SI¢ UODPARNIA! JeÊli nie pozna, jak to jest
mieç mokre buty po skokach do ka∏u˝y, nie poczuje konsystencji b∏ota, w które w∏aÊnie zrobi∏o nura, to jak ma nie baç
si´ Êwiata? Ka˝dy rodzic, gdyby móg∏, wozi∏by swojà pociech´ w z∏otej karocy, ale to nam, rodzicom, daje satysfakcj´.
Czy takie dzia∏anie nie odbiera czegoÊ dziecku? Na to pytanie niech ka˝dy odpowie sobie sam.
Cz´sto nie zdajemy sobie sprawy, jak wa˝nà rol´ mamy
do spe∏nienia w ˝yciu. Dopóki mamy wp∏yw na dziecko, róbmy wszystko, aby zaszczepiç w nim potrzeb´ ruchu.W tych trudnych czasach, które sà i zapewne b´dà, w czasach, w których
coraz cz´Êciej b´dziemy spotykaç si´ online, pracowaç online,
˝yç online, to w∏aÊnie RUCH b´dzie g∏ównym elementem majàcym bezpoÊredni wp∏yw na nasze zdrowie. B´dzie najlepszà
szczepionkà, która da naszym dzieciom zabezpieczenie na lan SJ
ta. W zdrowym ciele zdrowy duch.

specjalista
S¸AWEK JAGNYZIAK – instruktor biegów ekstremalnych OCR
i cross training, trener Boot Camp Polska, zało˝yciel i lider klubu
sportowego „Bestie OCR Legionowo”, pracownik Referatu Sportu
Gminy Wieliszew.
* Wojciech Oczko (1537–1599) – doktor medycyny i filozofii, nadworny
lekarz królów polskich – Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy

Zdalne nauczanie wymaga si´gania po nowe rozwiàzania, aby w efektywny i atrakcyjny sposób przekazywaç wiedz´ dzieciom i m∏odzie˝y, którzy szkolne mury czasowo zamienili na swoje domy. Aby zainteresowaç uczniów, w Liceum Ogólnokszta∏càcym w Komornicy
odby∏y si´ wyjàtkowe lekcje historii w zwiàzku z obchodami Narodowego Dnia Pami´ci ˚o∏nierzy Wykl´tych, który przypada∏ 1 marca. Poprowadzili je historycy z IPN za pomocà platformy Zoom. ˚o∏nierze Wykl´ci to okreÊlenie ˝o∏nierzy podziemia niepodleg∏oÊciowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski
i podporzàdkowaniu jej ZSRR w latach 40. i 50. XX wieku. Jeszcze
do niedawna historia o nich milcza∏a. Prowadzàcy przybli˝yli nam
sytuacj´ spo∏eczno-politycznà, która ukszta∏towa∏a losy ˚o∏nierzy
Wykl´tych oraz polityk´ w∏adz komunistycznej Polski wobec ˝o∏nierzy podziemia niepodleg∏oÊciowego: propagandowe oczernianie,
okrutne, bezprawne sàdzenie i karanie oraz usuwanie z pami´ci spo∏ecznej. Na podstawie prezentowanych materia∏ów dydaktycznych
uczniowie oceniali ró˝norodne postawy i wybory Polaków („˝o∏nierzy wykl´tych”, by∏ych AK-owców, funkcjonariuszy Urz´du Bezpieczeƒstwa). ˚o∏nierze Niez∏omni walczyli o wolnoÊç ojczyzny, ale nie
doczekali wolnej Polski. Zgin´li bohatersko, a wielu z nich nie ma
nawet swoich grobów. Przez lata komunistycznej w∏adzy byli wyszydzani i upokarzani, byli skazani na zapomnienie. Jednak pami´ç
o nich nie zgin´∏a. DziÊ na nowo stali si´ bohaterami.
n Marcin Gàgolewski

SZKOŁA W JANÓWKU PIERWSZYM
1 marca 1951 r. w wi´zieniu na warszawskim Mokotowie po pokazowym procesie rozstrzelano siedmiu cz∏onków niepodleg∏oÊciowego IV Zarzàdu
G∏ównego Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”.
Rocznica tej zbrodni obchodzona jest od 2011 roku jako Narodowy Dzieƒ Pami´ci „˚o∏nierzy Wykl´tych”. ˚o∏nierze Wykl´ci byli ˝o∏nierzami polskiego powojennego podziemia niepodleg∏oÊciowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór
sowietyzacji Polski i podporzàdkowaniu jej ZSRR.
Przyjmuje si´, ˝e poczàtkowo by∏o ich pomi´dzy
120 000 a 180 000.
Po wojnie „Niez∏omni” nie z∏o˝yli broni i walczyli z nowà w∏adzà, jednak na skutek braku reakcji
paƒstw zachodnich na sytuacj´ w Polsce i zaakceptowanie przez nich w∏adzy komunistycznej wi´kszoÊç z tych ˝o∏nierzy ujawni∏a si´ w 1947 roku. Ostatni ˝o∏nierz Józef Franczak pseudonim „Lalek” zginà∏ w ob∏awie w 1963 roku.
Uczniowie klasy siódmej Szko∏y Podstawowej w Janówku zapisali zestaw skojarzeƒ – s∏ów kluczy z has∏em: ˚o∏nierze Wykl´ci. Aby
pokazaç, co dzisiejsza m∏odzie˝ rozumie pod tym has∏em, Olivier
z Sylwià przygotowali to zestawienie w formie chmury wyrazów wpin E. Ładniak
sanych w postaç cz∏owieka.
Czysta Gmina Wieliszew
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Taniec wyra˝a
wszystko to,
co w duszy gra

Rozmowa z KARINÑ WARNEL – tancerkà, choreografem i re˝yserem spektakli
muzycznych, a prywatnie – mieszkankà gminy Wieliszew.
braç, dlatego ciàgle dzia∏am na obu tych p∏aszczyznach. W wi´kszoÊci jednak jestem ju˝ tylko twórcà, a nie wykonawcà. Taniec
i idàca za nim dzia∏alnoÊç sceniczna zdecydowanie zdominowa∏y moje ˝ycie. Poczàtkowo marzy∏am, ˝eby byç tancerkà, jednak
Karina Warnel: Od najm∏odszych lat wiedzia∏am, ˝e moje miej- z czasem moje marzenie zacz´∏o dojrzewaç i dostrzeg∏am, ˝e jeszsce jest na scenie i ˝e to tam widz´ siebie w przysz∏oÊci. Zdaje cze wi´kszà satysfakcj´ sprawia mi praca z innymi i piel´gnosi´, ˝e ledwo zacz´∏am chodziç, a ju˝ taƒczy∏am. W przedszkolu wanie ich scenicznego rozwoju. Chcàc pog∏´biaç swojà artystycztrafi∏am do zespo∏u wokalno-tanecznego Szachraj, któremu do dziÊ nà wiedz´, skoƒczy∏am pi´cioletnie studia choreograficzne
jestem wdzi´czna za zaszczepienie we mnie mi∏oÊci do sceny na Akademii Muzycznej w ¸odzi. Dzi´ki tej uczelni i poznanym
i za piel´gnowanie mojej pasji. Wraz z zespo∏em stawia∏am swo- tam mistrzom taƒca dojrza∏am jako tancerka. Do pewnego moje pierwsze sceniczne kroki i rozpocz´∏am artystycznà podró˝. mentu moja dzia∏alnoÊç aktorsko-taneczna by∏a czystà zabawà.
Z czasem taneczna przygoda zacz´∏a nabieraç tempa. Przez la- Z czasem, gdy nieustannie pragn´∏am rozwoju i gdy przez sztuta dzia∏a∏am w zespole Fame w szkole taƒca Born2Dance, gdzie k´ brakowa∏o czasu na reszt´ Êwiata, ta zabawa zacz´∏a wymamierzy∏am si´ ze stylem tanecznym disco dance. Z Fame zasma- gaç wielu poÊwi´ceƒ. Artystyczna dzia∏alnoÊç opanowa∏a moje
kowa∏am tanecznej rywalizacji. Disco dance dominowa∏o w mo- ˝ycie. Sp´dza∏am godziny na treningu, w´drowa∏am z sali na saim ˝yciu przez wiele lat, a˝ pewnego dnia przypadkowo napo- l´, ze sceny na scen´, nie by∏o czasu na b∏ogie lenistwo. Zabawa
przesta∏a byç czystà zabawà,
a zamieni∏a si´ w prac´ nad samym sobà. Musia∏am ustanowiç pewne priorytety, a moi
bliscy pogodzili si´ z tym, ˝e to
taniec jest w moim ˝yciu
na pierwszym miejscu. Troch´
da∏am si´ zwariowaç, zatraci∏am si´ w sztuce, która przej´∏a kontrol´ nad moim ˝yciem.
Mimo wielu wyrzeczeƒ, z jakimi wiàza∏ si´ taniec, nie odebra∏o mi to przyjemnoÊci. Kocha∏am to, co robi´. B´dàc
na scenie wiedzia∏am, ˝e jestem we w∏aÊciwym miejscu,
a gdy patrz´ na moich podopiecznych, przepe∏nia mnie
niewyobra˝alna duma. Mi∏oÊç
POD PRETEKSTEM w sesji zdj´ciowej do musicalu „Nie wywołuj Lisy z lasu” (premiera w 2019 r.)
do sceny by∏a wystarczajàcà
tka∏am modern jazz i zrozumia∏am, czym jest mi∏oÊç od pierw- motywacjà do dzia∏ania i rekompensatà. Obecnie praca twórcza
szego wejrzenia. Zakocha∏am si´ w jazzie i zaanga˝owa∏am niezmiennie przepe∏nia mojà codziennoÊç, jednak Êwiadomie staw prac´ Teatru Taƒca Jazgot. Dopiero w tej dzia∏alnoÊci postrze- ram si´ znajdowaç z∏oty Êrodek mi´dzy artystycznym dzia∏aniem
g∏am taniec jako narz´dzie wyra˝ania tego, czego nie da si´ opo- a ˝yciem prywatnym.
wiedzieç s∏owem. WczeÊniej taniec by∏ dla mnie jedynie sportem,
dopiero po poznaniu jazzu i teatru taƒca zaczà∏ mieç dla mnie Czy jest coÊ, czego nie da si´ opowiedzieç taƒcem?
wi´kszà moc ni˝ s∏owo. W mi´dzyczasie zasmakowa∏am musi- Taniec wyra˝a wszystko to, co w duszy gra! Nie ma opowieÊci,
calu i moje serce zosta∏o rozdarte. Nie wiedzia∏am, co jest mi bli˝- której taƒczàc byÊmy nie przedstawili. Nie ma tematów, których
sze teatr taƒca czy musical. By∏am tancerkà Teatru Taƒca Jazgot taniec si´ boi i nie ma dla niego obcych treÊci. Je˝eli tylko odoraz choreografem, re˝yserem i artystà w Teatrze Muzycznym wa˝ymy si´ korzystaç z taƒca jako narz´dzia wyrazu, bez proPod Pretekstem. Nie wiedzia∏am, w czym bardziej si´ odnajdu- blemu opowiemy ruchem wszystko.
j´, a pokocha∏am obie sztuki.Tak naprawd´ dalej nie potrafi´ wy„Co dzieƒ ta sama zabawa si´ zaczyna...” Jak zacz´∏a si´ Twoja? I czy karier´ aktorsko-tanecznà mo˝na w ogóle porównaç
do zabawy?

Jak d∏ugo trzeba çwiczyç technik´ w taƒcu, by móc swobodnie wyra˝aç nim siebie?
Technik´ nale˝y çwiczyç nieustannie. Zawsze jest coÊ, nad czym
nale˝y pracowaç i co wymaga dopracowania. Natomiast nie powiedzia∏abym, ˝e ˝eby swobodnie wyra˝aç siebie w taƒcu, trzeba wczeÊniej t´ technik´ opanowaç.Taniec jest zakorzeniony w nas
wszystkich, wymaga od nas jedynie odwagi i Êmia∏oÊci, ˝eby chcieç
taƒczyç i po prostu zaczàç. Dopóki odnajdujemy w taƒcu wolnoÊç, dopóki lubimy taƒczyç, to wyra˝anie siebie poprzez taniec
nie b´dzie wi´kszym problemem.Technika tak naprawd´ estetycznie dopieszcza nasz ruch. Pytanie, czy taƒczymy dla siebie czy
dla kogoÊ. I komu ten nasz taniec ma si´ podobaç. OsobiÊcie uwa˝am, ˝e technika jest wa˝na, jest bazà i pewnym filarem naszego ruchu, jednak cz´sto staje si´ ograniczeniem i w∏aÊnie pozbawia nas tej swobody wyra˝ania. Nie mo˝na daç si´ zwariowaç,
a w taƒcu nale˝y poszukiwaç siebie, a nie jedynie walczyç z technikà i cielesnymi niemo˝liwoÊciami.
MyÊlisz, ˝e taniec mo˝e uzdrawiaç cia∏o i dusz´?
Zdecydowanie tak. Bez dwóch zdaƒ taniec uzdrawia dusz´. Podczas taƒca uwalniamy tak wiele emocji, prze∏amujemy ograniczenia, które sami sobie narzucamy. Cia∏o nie k∏amie, a taƒczàc
przedstawiamy prawdziwego siebie.Taniec uczy nas pewnoÊci siebie, pozwala walczyç z w∏asnymi kompleksami, a czasem nawet
pozwala nam dostrzec samego siebie. Dopóki taƒczymy dla siebie, a w ruchu odnajdujemy przyjemnoÊç, nie ma lepszego lekarstwa na nasze smutki, trudy czy blokady. Je˝eli chodzi o uzdrawianie cia∏a, to z taƒcem – jak i ze wszystkim – nie mo˝na przesadziç. Oczywiste jest, ˝e nadmiar treningu, przepracowanie,
zaniedbanie cielesnego relaksu mo˝e doprowadziç do kontuzji.
Jednak Êwiadomy trening i dobry trener zapewniajà magiczne
lekarstwo na nasze cielesne ograniczenia. Taniec przede wszystkim piel´gnuje ogólny rozwój fizyczny. Rozwija koordynacj´
i ÊwiadomoÊç cia∏a. Mo˝na powiedzieç, ˝e uczy nas w∏asnego cia∏a i pokazuje, jak z niego korzystaç. Mo˝e trudno jest to zrozumieç, dlatego najlepiej si´ z taƒcem zmierzyç i zobaczyç, jak wiele mo˝e nas o nas samych nauczyç. Co ciekawe, taniec pozytywnie wp∏ywa na prac´ naszego mózgu. Zapami´tywanie ruchowych
kombinacji jest wyzwaniem zarówno dla cia∏a, jak i g∏owy.
Masz swój ulubiony musical?
Z wyborem ulubionego musicalu, jest jak z wyborem ulubionego filmu czy piosenki – trudno jest wskazaç jeden tytu∏. Na pewno moim ulubionym teatrem muzycznym jest Roma. Uwielbiam
te˝ wszystkie musicale, które uda∏o mi si´ stworzyç wraz z przyjació∏mi, którzy podobnie jak ja kochajà to, co robià. Naszà g∏ównà motywacjà do dzia∏ania jest w∏aÊnie ta bezwarunkowa mi∏oÊç do sceny i siebie nawzajem. Ka˝dy nasz musical dawa∏ mi
mo˝liwoÊç wspó∏dzia∏ania z ludêmi, którzy podzielajà mojà pasj´. Niesamowite jest to, ˝e jesteÊmy z ró˝nych Êrodowisk, ka˝dy z nas ma ju˝ swojà doros∏à, czasem przyt∏aczajàcà rzeczywistoÊç, a spotykajàc si´ na scenie, na nowo stajemy si´ dzieçmi,
dla których nie istnieje nic poza pasjà. Ka˝dy musical na pewno by∏ wyzwaniem, ci´˝kà pracà, a w skrajnych sytuacjach nawet mord´gà, ale satysfakcja z bycia na scenie i realizacja swoich marzeƒ sà bezcenne.
Zataƒczy∏abyÊ w „Taƒcu z gwiazdami”?:)
To pytanie okaza∏o si´ byç najtrudniejszym:) Lubi´ wyzwania,
wi´c gdybym tylko znalaz∏a czas, to pewnie i bym zataƒczy∏a.
Jednak realizacja musicali Teatru Pod Pretekstem, Akademii Dell
Arte czy spektakli Teatru Taƒca Imago sà do zrobienia w pierwszej kolejnoÊci. Zale˝y mi na rozwijaniu i promowaniu taƒca
i jego scenicznych wcieleƒ tu gdzie mieszkam.
n Rozmawiała Sylwia Ciszyƒska

specjalista
KARINA WARNEL – tancerka, re˝yser,
choreograf, pedagog i instruktor taneczny
(m.in. w OÊrodku Kultury w Wieliszewie oraz
w przedszkolach na terenie gminy Wieliszew,
uczy równie˝ dorosłych!). Absolwentka
Akademii Muzycznej im. Gra˝yny i Kiejstuta
Bacewiczów w Łodzi – kierunek musical
i choreografia. Ma na swoim koncie autorskie
musicale, spektakle i etiudy taneczne.
Wystàpiła na scenie m.in. w Teatru
Muzycznego Roma, Kieleckiego Teatru Taƒca
i Filharmonii Warszawskiej. Jest współzało˝ycielkà Akademii
Musicalowej Dell Arte (www.akademiadellarte.com)
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Sukces uczniów
ze Skrzeszewa
Uczniowie klas 6a i 6b ze Szko∏y Podstawowej im. Kornela Makuszyƒskiego
w Skrzeszewie pod opiekà swoich wychowawczyƒ zdobyli III miejsce w kategorii „InnowacyjnoÊç” w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu zorganizowanego przez Fundacj´ Honor Pomagania Dzieciom „Poka˝cie nam swojà ma∏à Alma Mater.”
Zadaniem uczniów by∏o stworzenie ksià˝ki przedstawiajàcej ich ukochanà szko∏´. Dzieci zaanga˝owa∏y si´ w zbieranie materia∏ów na temat naszej placówki. Przeprowadzi∏y wywiady, m.in. z panem Arkadiuszem Michalikiem, który by∏ absolwentem tej szko∏y, a obecnie pracuje w niej jako nauczyciel wychowania fizycznego, z panem
Maciejem Kowalikiem, absolwentem, który przez prawie trzydzieÊci lat piastowa∏ urzàd so∏tysa wsi Skrzeszew. Uda∏o si´ tak˝e porozmawiaç z panem Bogdanem Grzybowskim, tak˝e absolwentem
szko∏y. Dziadek pana Grzybowskiego by∏ przed drugà wojnà Êwiatowà kierownikiem Szko∏y Podstawowej w Skrzeszewie. Rozmówcy przekazali dzieciom zdj´cia przedstawiajàce dawnà szko∏´.
Uczniowie musieli tak˝e przeanalizowaç histori´ szko∏y, wybraç
najciekawsze wydarzenia z ˝ycia placówki, opisaç osiàgni´cia sportowe i naukowe, a tak˝e zredagowaç notatk´ o patronie szko∏y – Kornelu Makuszyƒskim. Oprócz prac pisemnych dzieci wykona∏y zdj´cia szko∏y i prace plastyczne, na których zostali przedstawieni nauczyciele z naszej placówki.
Bardzo si´ cieszymy, ˝e pomimo tak trudnego czasu, jakim jest
pandemia i nauka zdalna, uczniowie zaanga˝owali si´ w realizacj´
projektu i odnieÊli sukces.
n Justyna Kownacka, Eliza Tomaszewska
Czysta Gmina Wieliszew
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