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Mieszkaƒcy Gminy Wieliszew
nie raz pokazali swoje wielkie
serca. Zapewne i tak b´dzie
na organizowanym przez
gmin´ pikniku charytatywnoekologicznym, z którego
dochód zostanie przekazany
na rzecz Patryka Salwina,
który walczy z chorobà
nowotworowà.
O atrakcjach i szczegó∏ach
wydarzenia mo˝na przeczytaç
na stronie 8 i 9.

fot. Damian Kujawa

Ekopiknik
dla Patryka

Sprzàtnij Gmin´
– zgarnij roÊlin´
Klony, grusze, czereÊnie – mi´dzy innymi
sadzonki tych roÊlin otrzymali mieszkaƒcy,
którzy licznie wzi´li udzia∏ w akcji
„Sprzàtnij Gmin´ – zgarnij roÊlin´”.

Wi´cej informacji na stronie 4 i 5.
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2 AKTUALNOÂCI

••• INFORMATOR MIESZKA¡CA
••• URZÑD GMINY WIELISZEW
ul. Modliƒska 1
05-135 Wieliszew
gmina@wieliszew.pl
www.wieliszew.pl
••• BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ:
www.bip.wieliszew.pl
••• SEKRETARIAT
22 782 27 32
••• BIURO OBS¸UGI KLIENTA
22 690 71 00, 22 782 20 22
••• GOSPODARKA KOMUNALNA
22 774 57 59
••• GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GEODEZJA
I NIERUCHOMOÂCI
22 782 21 22
••• OCHRONA ÂRODOWISKA
22 782 22 32
••• PODATKI
22 782 20 80
••• POZYSKIWANIE ÂRODKÓW ZEWN¢TRZNYCH
22 782 19 10
••• PROMOCJA/KOMUNIKACJA
22 782 26 32
••• REMONTY I INWESTYCJE
22 782 25 96, 782 18 08
••• SPORT
22 782 21 44
••• SPRAWY OBRONNE I ZARZÑDZANIE KRYZYSOWE
22 782 19 12
••• URZÑD STANU CYWILNEGO/EWIDENCJA LUDNOÂCI
22 782 27 86
••• ZAKUPY I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
22 782 18 80
••• OÂWIATA / CENTRUM US¸UG WSPÓLNYCH
22 782 29 91 (98)
www.edukacja.wieliszew.pl
••• OÂRODEK POMOCY SPO¸ECZNEJ
22 782 25 22
www.wieliszew.naszops.pl
••• OÂRODEK KULTURY W WIELISZEWIE
22 782 20 02
www.ok.wieliszew.pl
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Wsparcie w kryzysie
Fundacja ADRA Polska przygotowa∏a
innowacyjnà platform´
GrupaWsparcia.pl, która pozwala
na w pe∏ni anonimowe, bezp∏atne oraz
bezpieczne korzystanie ze wsparcia
w kryzysie.
Przechodzisz trudne chwile? Czujesz si´ samotny? Nie potrafisz sobie poradziç ze swoimi problemami i w dodatku
nie masz z kim o tym porozmawiaç? Do∏àcz do spo∏ecznoÊci portalu GrupaWsparcia.pl – platformy pomocy, która
pozwala na w pe∏ni anonimowe, bezp∏atne oraz bezpieczne korzystanie ze wsparcia w kryzysie.
GrupaWsparcia.pl to platforma pomocy online stworzona z myÊlà o osobach, które poszukujà wsparcia w kryzysowych sytuacjach ˝yciowych, np. zmagajà si´ z samotnoÊcià, problemami psychicznymi, uzale˝nieniem czy ˝a∏obà.
Portal umo˝liwia do∏àczanie do ju˝ istniejàcych grup
wsparcia, a tak˝e tworzenie nowych, skupiajàcych ludzi
po∏àczonych wspólnym problemem i ch´cià radzenia sobie z nim.
Na platformie mo˝na bezp∏atnie i ca∏kowicie anonimowo – bez koniecznoÊci przedstawiania si´ i pokazywania
twarzy – podzieliç si´ swoim problemem i otrzymaç realnà pomoc. U˝ytkownik dzieli si´ tylko tymi informacjami, które uzna za stosowne. Po zalogowaniu si´ mo˝e porozmawiaç z osobami, które majà podobne doÊwiadczenia

i tak˝e chcia∏yby przezwyci´˝yç swoje s∏aboÊci. Na portalu GrupaWsparcia.pl mo˝na uzyskaç tak˝e wsparcie psychologa i prawnika.
Platforma dzia∏a zarówno w wersji na komputer, jak
i w formie aplikacji mobilnej. Dla nowych u˝ytkowników
przygotowano równie˝ samouczek, z którego warto skorzystaç, aby poznaç najwa˝niejsze mo˝liwoÊci portalu.
Aby do∏àczyç do spo∏ecznoÊci platformy GrupaWsparcia.pl, wystarczy wejÊç na stron´ www.grupawsparcia.pl
i zarejestrowaç si´ za pomocà adresu e-mail. Adres nie b´dzie widoczny dla innych u˝ytkowników.W tej chwili z portalu korzysta ju˝ ponad 10 tysi´cy osób, które z powodzeniem uzyskujà pomoc i wsparcie oraz udzielajà go innym.
Nie zwlekaj! Zarejestruj si´ na GrupaWsparcia.pl i daj
sobie pomóc!
GrupaWsparcia.pl to platforma pomocy psychospo∏ecznej skierowana do osób mierzàcych si´ z ró˝nymi ˝yciowymi trudnoÊciami, m.in. z samotnoÊcià, problemami psychicznymi, uzale˝nieniem czy ˝a∏obà. Portal umo˝liwia do∏àczanie do ju˝ istniejàcych i tworzenie nowych grup
wsparcia, skupiajàcych ludzi po∏àczonych wspólnym pron
blemem i ch´cià radzenia sobie z nim.
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4 WYDARZENIA

Sprzàtnij gmin´
– zgarnij roÊlin´
Sprzàtaç nie ka˝dy lubi, szczególnie
po kimÊ innym. Zaprzeczeniem tej tezy
by∏a akcja zorganizowana przez Urzàd
Gminy Wieliszew.
Mieszkaƒcy Skrzeszewa, Micha∏owa-Reginowa, Ka∏uszyna,
Podd´bia i innych miejscowoÊci mi´dzy 7 a 14 maja ruszyli na spacery z workami i r´kawiczkami, by posprzàtaç to,
co zostawili ci, którzy nie znajà drogi do kosza. Do akcji w∏à-

czyli si´ starsi i m∏odsi, przemierzajàc tereny samotnie lub
rodzinnie. Do akcji do∏àczyli uczniowie ze szkó∏, nauczyciele, rodzice, by wspólnie zadbaç o czystoÊç w gminie i dawaç
przyk∏ad tym, którzy o nià nie dbajà. Butelki, opakowania
po wszelkiego rodzaju produktach spo˝ywczych, krzes∏a,
opony – to tylko niektóre znaleziska, które ktoÊ gdzieÊ „zostawi∏ przez przypadek”.
Zebrane odpady mo˝na by∏o zostawiç w kilkunastu punktach rozmieszczonych na terenie ca∏ej gminy, a w zamian
za zaanga˝owanie si´ w akcj´ na sprzàtajàcych czeka∏y sa-

dzonki roÊlinek i medale.
Akcja cieszy∏a si´ w niektórych so∏ectwach takim powodzeniem, ˝e w pewnym momencie zabrak∏o medali, a dzieci ze szkó∏ bioràcych udzia∏ w wydarzeniu otrzyma∏y dodatkowo dyplomy.
n AS

opinie uczestników akcji
SYLWIA KUSKA
– sołtys Skrzeszewa
W ubiegłym tygodniu odbyła
si´ akcja sprzàtania naszej cudownej gminy! Mieszkaƒcy
bardzo, ale to bardzo si´ zaanga˝owali, szczególnie dzieci.
Dla najmłodszych była to czysta przyjemnoÊç zrobiç
dobry uczynek dla przyrody, a w zamian zgarnàç
drewniane medale. Rodzice pociech równie˝ otrzymali nagrody w postaci sadzonek owocowych drzewek.
Jako sołtys mog´ powiedzieç, ˝e jestem pod ogromnym wra˝eniem, ile worków Êmieci zostało zebranych
u nas w Skrzeszewie. Nie jest to powód do radoÊci,
poniewa˝ nasza mała ojczyzna powinna byç czysta.
Niestety, nie jesteÊmy w stanie zapanowaç nad wszystkimi i nad ich czynami, ale sà wspaniali ludzie, którzy zawsze pomogà. Takimi ludêmi sà nasi mieszkaƒcy Skrzeszewa.

JUSTYNA
mieszkanka Wieliszewa
Mam nadziej´, ˝e przeprowadzona akcja wspólnego sprzàtania poka˝e, jakà mas´ Êmieci mo˝na znaleêç w miejscach, w których ich byç nie
powinno. Nie wiem, czym si´ kierujà ludzie, którzy
z własnego gospodarstwa domowego zapakowany
worek Êmieci wynoszà na obrze˝a okolicznych lasów,
ale takie zjawisko wyst´puje nagminnie. Niestety, chyba nie zdajemy sobie sprawy z tego, ˝e Êmieci w postaci szkła, plastiku, puszek… nie tylko wyglàdajà nieestetycznie, ale szkodzà roÊlinom i zwierz´tom. Mo˝e nale˝ałoby o tym mówiç du˝o i cz´sto. Smutne jest
to, ˝e w jeden weekend, na naprawd´ niewielkim obszarze razem z kole˝ankà zapakowałyÊmy dwadzieÊcia 120-litrowych worków Êmieci, a idàc na spacer
w kolejny weekend, znajduj´ miejsce, gdzie mog´ t´
akcj´ powtórzyç. Ze znalezieniem Êmieci w naszej gminie nie ma najmniejszego problemu. Licz´ na to, ˝e
takie akcje b´dà powtarzane, z jeszcze wi´kszym nagłoÊnieniem, bo smutna prawda jest taka, ˝e Êmieci
dla nikogo nie zabraknie.

JANKA,
lat 9, Kałuszyn
Bardzo mi si´ nie podoba, ˝e
ludzie zaÊmiecajà naszà okolic´. Dlatego z mamà i kole˝ankami posprzàtałam okolice w ramach akcji „Sprzàtnij gmin´ – zgarnij roÊlin´”. Było bardzo du˝o
papierów, butelek i styropianu. UzbieraliÊmy 8 wielkich worków. Troch´ si´ zm´czyłam, bo było goràco. Jednak było fajnie i czułam, ˝e robi´ coÊ wa˝nego. Na koniec dostaliÊmy medale i pyszne lody, a nasze mamy drzewka, które posadziły w ogrodzie. MyÊl´,
˝e nale˝y dbaç o porzàdek i nie Êmieciç, bo wtedy jest
brzydko i robi mi si´ smutno, jak patrz´ na to.
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opinie uczestników akcji
PAWEŁ KOWNACKI
Wójt Gminy Wieliszew
Zadziwiajàcym dla niektórych mo˝e byç to, ˝e
sà osoby chcàce sprzàtaç po innych.
Na szcz´Êcie Ci niektórzy nie sà w wi´kszoÊci,
tak samo jak nie sà w wi´kszoÊci Êmieciarze,
ale efekty ich „misji” uprzykrzania Êwiatu
˝ycia kolejnymi Êmieciami sà niestety widoczne w lasach,
nad wodà, na łàkach. Oszcz´dzajàc im (na razie) cisnàcych si´
na usta słów, chc´ ich zapytaç, czy sà zadowoleni ze swojego
dzieła, ze swoich wàtpliwej jakoÊci Êladów zostawionych
na łonie natury.
Ale wracajàc do dobrych i wartoÊciowych osób, ciesz´ si´, ˝e
jednak zdecydowania wi´kszoÊç z nas nie pyta, kto naÊmiecił,
ale po prostu bierze worek i stara si´ Êwiatu odrobin´ ul˝yç.
Nie dzieje si´ tak tylko podczas naszych akcji. Wiem, jak wielu
z naszych mieszkaƒców robi tak bardzo cz´sto podczas
spacerów, biegów, rodzinnych wypraw, ale tym razem
chcieliÊmy tym odruchom dobrego serca dla naszego
Êrodowiska nadaç ramy zorganizowanej akcji wraz
dodatkowymi bonusami dla stra˝ników planety. Medale dla
wszystkich uczestników b´dà pamiàtkà ich wielkiego
zaanga˝owania, a drzewka za kilka lat oka˝à si´ okazałymi
drzewami zazieleniajàcymi naszà okolic´.
Dzi´kuj´ wszystkim sprzàtajàcych razem z nami.
Dzi´ki Wam Êwiat staje si´ lepszy!

JOANNA MAJ
Kierownik Referatu Ochrony
Ârodowiska
Akcja cieszyła si´ du˝ym powodzeniem.
W niektórych miejscowoÊciach dowoziliÊmy
zarówno roÊlinki, medale, jak i specjalnie
stworzone przez Referat Promocji dyplomy
dla grup zorganizowanych. Podczas całej akcji nasza ekipa
codziennie przywoziła du˝e iloÊci odpadów, akcj´ przedłu˝yliÊmy
do 17 maja.

„Sprzàtanie Êwiata” w Sikorach
W so∏ectwie Sikory co najmniej raz w miesiàcu odbywa si´ zebranie
Rady So∏eckiej oraz przedstawicieli prezydium Stowarzyszenia „Dolina Narwi”. Na zebraniu w dniu 24 kwietnia 2021 r. uzgodniono termin tegorocznej akcji „Sprzàtanie Êwiata” na 14–16 maja. Zwykle ta
akcja by∏a prowadzona na prze∏omie kwietnia i maja, ale tegoroczne ch∏ody oraz ograniczenia wynikajàce z pandemii spowodowa∏y, ˝e
termin zosta∏ przesuni´ty do po∏owy maja.
W „Sprzàtaniu Êwiata” biorà udzia∏ zarówno mieszkaƒcy Sikor, jak
i dzia∏kowicze. W tym roku na poczàtku maja do Sikor przyjechali
nieliczni – ci najodwa˝niejsi, którzy ju˝ mocno zat´sknili za przyrodà. Ale drobnych Êmieci w krzakach te˝ by∏o jakby nieco mniej – mo˝e to jest pocieszajàcy efekt pandemii i braku mo˝liwoÊci piknikowania. Niestety by∏y tak˝e „zrzuty” Êmieci.
Tym razem w „Sprzàtanie Êwiata” byli zaanga˝owani g∏ównie mieszkaƒcy – tak˝e ci najm∏odsi. Oni, nauczeni dzisiaj, w przysz∏oÊci b´dà
dbaç i o Êrodowisko, i o najbli˝sze otoczenie.
n Rymszyna
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6 BEZPIECZE¡STWO / AKTUALNOÂCI INWESTYCYJNE

ááá Hala Sportowa w Łajskach

Zebra zaprasza
Dzieci po pó∏rocznej przerwie wróci∏y do szko∏y.
Niestety, wróci∏y te˝ z∏e nawyki.
Da si´ to zaobserwowaç szczególnie przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wieliszewie. Rodzice notorycznie przeprowadzajà swoje dzieci poza pasami, skracajàc sobie drog´. Mo˝e to
si´ skoƒczyç równie˝ skróceniem ˝ycia.
W zwiàzku z tym niepochlebnym zachowaniem rodziców
Gmina Wieliszew chcia∏a zwróciç im uwag´ na problem bezpieczeƒstwa na drodze i zorganizowa∏a happening pod nazwà: „Zebra zaprasza. Pasy potrzebne do ˝ycia”.
W Êrod´ 26 maja tu˝ przy przejÊciu dla pieszych przy ulicy Modliƒskiej urz´dnicy wraz z policjà nagradzali poprawnie przechodzàce przez jezdni´ dzieci i ich rodziców. Najm∏odsi otrzymali ksià˝eczki o ruchu drogowym, a doroÊli tulipany.
Happening zostanie powtórzony 1 czerwca, wtedy to w ˝ycie wchodzi zakaz u˝ywania telefonów i innych urzàdzeƒ
elektronicznych podczas przechodzenia przez przejÊcie dla
pieszych.

Ju˝ 1 wrzeÊnia hala sportowa przy Szkole Podstawowej
im. Stanis∏awa Moniuszki w ¸ajskach otworzy swoje
drzwi i przyjmie pierwszych uczniów. 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 Cen
lestynowa.

GMINNE INWESTYCJE
ááá Baza sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliszewie
Prace przy budowie bazy
sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliszewie
idà pe∏nà parà. Ju˝ we wrzeÊniu uczniowie b´dà mogli
korzystaç mi´dzy innymi
z boiska i bie˝ni sportowej.
Koszt
inwestycji
to
1 516 202,55 z∏. Gmina Wieliszew pozyska∏a równie˝
na budow´ boiska dofinansowanie w wysokoÊci 100 tys. z∏
ze Êrodków Województwa
Mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury
Sportowej
MAZOWSZE
2020”.
n

kondolencje

Z g∏´bokim ˝alem ˝egnamy
Â.P.

BARBAR¢ SIMI¡SKÑ
wieloletnià Pracowniczk´ Szko∏y Podstawowej nr 1 w Wieliszewie.

¸àczymy si´ w smutku
z Rodzinà i Przyjació∏mi Zmar∏ej
dyrekcja, nauczyciele i pracownicy
Szko∏y Podstawowej nr 1 im. T. KoÊciuszki w Wieliszewie.

Kałuszyn mo˝e
mieç Podwórko
NIVEA
So∏ectwo Ka∏uszyn zakwalifikowa∏o si´ do
konkursu na Podwórko NIVEA.
Ko∏o Gospodyƒ Wiejskich „Ka∏uszyƒskie Smaki”
zg∏osi∏o lokalizacj´, stworzy∏o film i znalaz∏o si´ wÊród
pi´ciu najlepszych prac, które teraz majà szans´, by
to w Ka∏uszynie stan´∏o Podwórko NIVEA. Do 15 lipca
mo˝na oddawaç swoje g∏osy – liczymy na wsparcie.
G∏osowaç mo˝na na stronie: www.podworko.nivea.pl
n
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Powrót dzieci do szkół
Mo˝emy razem
porozmawiaç
Nauczyciele Szko∏y Podstawowej nr 2
im. Jana Paw∏a II w Wieliszewie
po powrocie m∏odszych i starszych
uczniów do szko∏y skupiaç si´ b´dà
przede wszystkim na integracji grupy,
anga˝owaniu do wspó∏pracy,
na budowaniu relacji mi´dzy uczniami,
rozmowach indywidualnych oraz
wyjÊciach scalajàcych klas´
i usprawnianiu kondycji fizycznej
uczniów. Na pewno trzeba b´dzie
zwróciç uwag´ na ponowne wdro˝enie
w system nauki w „szkolnej ∏awce”.

Hybrydowo,
ale wróciliÊmy!
Powrót dzieci i m∏odzie˝y
z klas 4–8 do szkó∏ za nami.
Wrócili tak˝e nauczyciele
i nauczycielki. W ka˝dej szkole
poniedzia∏ek 17 maja wyglàda∏
inaczej, ale emocji zapewne by∏o
sporo. W koƒcu uczniowie klas
starszych spotkali si´ po ponad
pó∏rocznej przerwie.
Zgodnie z zaleceniami ministerstwa, ale g∏ównie kierujàc
si´ zdrowym rozsàdkiem, nauczyciele starali si´ jak najbardziej pomóc uczniom w przyzwyczajeniu si´ do „re˝imu” szkolnego. W koƒcu od siedzenia w szkolnej ∏awce naprawd´ mo˝na by∏o si´ odzwyczaiç. W naszej placówce,
Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza KoÊciuszki w Wieliszewie, uczniowie nie mieli si´ czego obawiaç. Na wszystkich wracajàcych na szkolne korytarze czeka∏ tydzieƒ ulgi
– bez pytania, bez kartkówek, bez jedynek. Jak ktoÊ powiedzia∏: „Co by∏o na zdalnym, zostaje na zdalnym”. Ka˝dy nauczyciel tak obmyÊli∏ swoje zaj´cia, by realizacja podstawy programowej przebiega∏a w luêniejszej atmosferze.
Jedni grali w kalambury, inni budowali graniastos∏upy
i ostros∏upy z klocków, a jeszcze inni po prostu rozmawiali, dzielàc si´ swoimi doÊwiadczeniami z minionych mie-

si´cy i obawami przed najbli˝szymi dniami.Te obawy szybko jednak przez znikn´∏y gdzieÊ hen za nami. Nawet nauczyciele byli jacyÊ bardziej uÊmiechni´ci ni˝ zwykle. Atmosfera powrotu do normalnoÊci i radoÊç spotkania dawno niewidzianych kolegów i kole˝anek oraz nauczycieli
sprawia∏y, ˝e na wi´kszoÊci uczniowskich buziek – mimo
koniecznoÊci wczeÊniejszego wstania i pojawienia si´
w szkole punktualnie – malowa∏ si´ uÊmiech.
A przede wszystkim by∏o g∏oÊno i weso∏o! I tego chyba
najbardziej brakowa∏o. Nawet mi, podobno surowemu nauczycielowi. Nie zwraca∏em wi´c uwagi Krzysiom i Jasiom,
którzy doÊç g∏oÊno zachowywali si´ podczas pierwszych
zaj´ç. Okaza∏o si´, ˝e powrót do szko∏y wcale nie by∏ taki straszny. I chocia˝ praca za chwil´ b´dzie wymaga∏a nieco gimnastyki od dyrektorów, by zapewniç funkcjonowanie szko∏y w re˝imie sanitarnym, to jednak nikt nie ma
wàtpliwoÊci, ˝e nawet jeÊli boj´ si´ szko∏y, nie przepadam
za naukà, to ˝adne, nawet najlepsze lekcje on line, nie
zastàpià rozmowy w cztery oczy z nauczycielem. A ukradkowe spojrzenia Kasi w niebieskie, dawno niewidziane
oczy Franka pozostanà najpi´kniejszà pamiàtkà z pierwszego dnia po powrocie. Wi´c chwilo trwaj… Koniec roku ju˝ nied∏ugo, ale mimo wszystko t´skniliÊmy do tego,
co zabra∏a nam pandemia. Rozmowa, spojrzenie, uÊcisk
d∏oni, bliska obecnoÊç drugiego cz∏owieka… Tak niewiele, a jak wiele!
n

Jacek Banaszek

W póêniejszym czasie nauczyciele b´dà utrwalaç materia∏
omawiany na lekcjach zdalnych. W okresie nauki online
uczniowie naszej szko∏y otrzymali wystarczajàcà iloÊç ocen
bie˝àcych, aby ka˝dy nauczyciel móg∏ wystawiç ocen´ podsumowujàcà prac´ swoich wychowanków w koƒczàcym si´
za chwil´ roku szkolnym, bez zb´dnego obcià˝ania ich dodatkowym sprawdzaniem wiedzy i umiej´tnoÊci.
Sami uczniowie po powrocie do budynku szko∏y twierdzà,
˝e sà zadowoleni, poniewa˝ mogà spotkaç si´ i porozmawiaç
z kolegami i kole˝ankami. Widaç, ˝e brakowa∏o im kontaktu mi´dzyludzkiego i kontaktu z nauczycielem. Ci´˝ko im
si´ skupiç na nauce, gdy˝ gór´ bierze radoÊç ze wspólnego
przebywania w grupie. Bojà si´ równie˝ weryfikacji wiedzy
zdobytej podczas nauki zdalnej. Co wa˝ne, w pierwszych
dniach nauki stacjonarnej nie zaobserwowano alarmujàcych
sytuacji dotyczàcych odsuni´cia pojedynczych uczniów
od grupy klasowej, a uczniowie wr´cz potrzebujà bliskiego
kontaktu z rówieÊnikami.
W wi´kszoÊci nauczyciele naszej szko∏y nie widzà problemów wywo∏anych powrotem uczniów, ale dostrzegajà dalsze
zagro˝enie spowodowane pandemià koronawirusa. Tak jak
i uczniowie, nauczyciele potrzebujà troch´ czasu na aklimatyzacj´ i powrót do pe∏nej „normalnoÊci”. Odnawiajà si´ pozytywne relacje pomi´dzy nauczycielami a uczniami i jak
zaznaczy∏ w wypowiedzi jeden z nauczycieli: „Jest to dla nas
faktycznie nowe uczucie, tak jakbyÊmy wrócili z innego Êwiata. Ale dla mnie osobiÊcie niesamowite jest to, ˝e mog´ zobaczyç te zaciekawione oczy. ˚e mo˝emy razem porozmawiaç.”
n

Mirosław Sieradzki

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego
w Janówku Pierwszym
zatrudni od 1 sierpnia 2021 roku
pracowników na n/w stanowiska:

• WOèNA – 1 ETAT
• PRACOWNIK GOSPODARCZY – 0,75 ETATU
Oferty prosimy kierowaç do sekretariatu szkoły
lub na adres: szkolajanowek@wp.pl
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Ekopiknik dla Patryka
Patryk Salwin – mieszkaniec Wieliszewa
w styczniu tego roku zachorowa∏
na nowotwór ˝o∏àdka z przerzutami
do wàtroby. ˚ycie 26-latka i jego
rodziny wywróci∏o si´ do góry nogami.
Leczenie m∏odego m´˝czyzny jest
bardzo wyczerpujàce i kosztowne.
Gmina Wieliszew wraz z lokalnà spo∏ecznoÊcià i instytucjami, które zdecydowa∏y si´ wesprzeç Patryka, zaprasza na ekologiczno-charytatywny piknik pod nazwà „TrzyMaj z Patrykiem”.
Impreza odb´dzie si´ w sobot´ 29 maja na terenie Parku Âwi´tojaƒskiego i potrwa od godziny 16:00 do póênych
godzin wieczornych. Niewàtpliwie ka˝dy znajdzie tu coÊ dla
siebie. Ca∏y piknik ma charakter charytatywny, wi´c
przy ka˝dym stoisku b´dà skarbonki, do których b´dzie mo˝na wrzucaç pieniàdze na leczenie Patryka. Z puszkami po terenie Parku Âwi´tojaƒskiego b´dà chodziç wolontariusze,
zach´cajàc do wspierania naszego mieszkaƒca i korzystania z atrakcji. A tych b´dzie bez liku.

Na sportowo
Ka∏uszyƒskie Ko∏o Gospodyƒ Wiejskich „Ka∏uszyƒskie Smaki” organizuje ekobieg, który b´dzie podzielony na dwie cz´Êci. W pierwszej kolejnoÊci wystartujà rodziny z dzieçmi
i w ramach spaceru pokonajà tras´ oko∏o kilometra. Pó∏ godziny póêniej na starcie treningu biegowego stanà osoby,
które pokonajà pi´ç kilometrów. Bieg, z którego dochód zostanie przekazany Patrykowi, ma równie˝ charakter ekologiczny i jest realizowany ze Êrodków Clean Air Fund. Partnerami akcji sà Krakowski Alarm Smogowy i Polski Alarm
Smogowy.
Ka˝dy, kto zechce wziàç udzia∏ w biegu, powinien mieç
jakiÊ zielony akcent ubioru, który symbolizuje czyste powietrze. Na uczestników czekajà medale i pyszne posi∏ki regeneracyjne.
Tu˝ po biegaczach wystartujà amatorzy nordic walking.
Pod skrzyd∏ami Dariusza Âwistka b´dà mogli podszkoliç
technik´ i przejÊç tras´, którà wczeÊniej pokonali biegacze.

JeÊli ktoÊ nie lubi biegaç, mo˝e wziàç udzia∏ w turnieju
siatkówki pla˝owej. Na zespo∏y dwuosobowe czekajà atrakcyjne nagrody i Êwietnie sp´dzony czas.
Dla tych, którzy preferujà sporty wodne, czekajà kajaki
i ∏ódka, które udost´pni OSP Wieliszew.
Dla najm∏odszych zaplanowano konkursy ekologiczne
i sportowe oraz warsztaty z tworzenia ma∏ych uli, zorganizowane przez Stowarzyszenie „Nasze Pszczo∏y”. Nagrody
w konkursach ufundowa∏a Gmina Wieliszew oraz Delikatesy IKA z Micha∏owa-Reginowa.
M∏odzi pi∏karze, których w naszej gminie nie brakuje, b´dà mogli pod okiem trenerów z D´bu Wieliszew i Football
Dream Academy skorzystaç z ich kompetencji.
Lokalne przedszkola i animatorki zapewnià gry i zabawy,
a radoÊç nie tylko najm∏odszym na pewno sprawi przeja˝d˝-

ka Flinstonobusem lub autem przerobionym na Zygzaka
McQueena.
Lokalne OSP równie˝ wyrazi∏y ch´ç wzi´cia udzia∏u w wydarzeniu i jak zawsze przygotujà pokazy sprz´tu i innych
atrakcji.
W trakcie pikniku zaplanowana jest licytacja, na której
b´dzie mo˝na „powalczyç” o weekend z elektrycznym samochodem Nissan Leaf, czesne do przedszkola „Zatoka Przygód” czy r´kodzie∏o przygotowane przez lokalne artystki.
Licytacje poprowadzi zapaÊnik i mistrz olimpijski Andrzej
Supron, który potem wraz z Andrzejem Pisarzewskim wystàpi na scenie, prezentujàc swoje wokalne mo˝liwoÊci.
Po nich mikrofon przejmie bluesowy zespó∏ PrzejÊciowy
Stan.
Po koncertach uczestnicy przeniosà si´ do miejsca, w którym stanie kino plenerowe. Przy popcornie, wÊród pi´knych
okolicznoÊci przyrody mieszkaƒcy obejrzà film familijny
„By∏ sobie pies”.
W trakcie ca∏ej imprezy b´dzie mo˝na kupiç ciasta przygotowane przez mieszkaƒców specjalnie na te okazj´ i skoszn AS
towaç s∏ynnego ka∏uszyƒskiego bigosu.

W akcj´ w∏àczyli si´
• Gmina Wieliszew • Powiat Legionowski
• Koło Gospodyƒ Wiejskich w Kałuszynie – Kałuszyƒskie Smaki
• Andrzej Supron • Ars- Garden • OSP Skrzeszew
• OSP Wieliszew • Jednostka Ratownicza PSP Legionowo
• Dàb Wieliszew • Football Dream Academy
• Tomasz Surowiec • Delikatesy IKA z Michałowa-Reginowa
• Niepubliczne Przedszkole „Zatoka Przygód”
• JustEwalia Pracownia-Warsztaciarnia
• Przedszkole Samorzàdowe w Skrzeszewie
• Przedszkole nr 2 w Wieliszewie
• Przedszkole w Janówku Pierwszym • Justyna Starzyƒska
• Edyta Głogowska • Dorota Dukielska • Zespół PrzejÊciowy Stan
• Andrzej Pisarzewski • Dariusz Âwistek • Tomasz Kuczko
• Katarzyna Salwin-Drenowska • Dominika Sotniczuk • Sylwia Kuska
• Ró˝a Zalewska • Anna Ziółkowska • Stowarzyszenie Nasze Pszczoły
• Retro Smaki • Sklep u Halinki w Podd´biu • Sylwia Sadowska-Kado
• Marcin ˚aluk • Wojciech Aleksiejuk • Piotr Mostowiec
• NZOZ Wieliszew • NZOZ Legionowo • Referat Sportu Wieliszew
• OÊrodek Kultury w Wieliszewie

DZI¢KUJEMY
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ExLibris

Srebro ryb
Tajemniczy podwodny Êwiat to królestwo ryb. Wcià˝ wiemy o nim bardzo niewiele, bez specjalistycznego sprz´tu nie mielibyÊmy do niego ˝adnego dost´pu. Tajemnicze istoty, ˝yjàce w g∏´binach rzek, jezior i mórz,
po wyj´ciu z wody tracà ca∏y swój blask i ˝ywotnoÊç. W zasadzie ciàgle
nie wiemy, czy ich ˝ycie jest bogate, barwne i wyrafinowane czy nudne
i monotonne? Jak mo˝emy poznaç stworzenia, które sà od nas tak odmienne? Nie bez powodu Bashÿ Matsuo, XVII-wieczny japoƒski mistrz
haiku, napisa∏: „LÊni w wodorostach srebro ryb, lecz dotkni´te, zgaÊnie
na pewno”.
Krzysztof Âroda – pisarz, t∏umacz i historyk filozofii – napisa∏ ksià˝k´, która ujawnia niektóre sekrety podwodnego Êwiata. Autor, zainspirowany haiku Bashÿ Matsuo, nada∏ jej tytu∏ „Srebro ryb”. Nie jest to
w ˝adnym wypadku atlas lub zbiór ciekawostek.Ta ksià˝ka to powa˝na pó∏
prozatorska, pó∏ filozoficzna opowieÊç o rybach, ich pi´knie i naturze.
Jak autor przyznaje na poczàtku: „Ryby nie obchodzà w∏aÊciwie nikogo
poza w´dkarzami. Rybaków, restauratorów i kucharzy mo˝na pominàç
– ich relacje z tymi pozbawionymi g∏osu istotami nie sà bezinteresowne.
Jak jest z ichtiologami, nie wiem. Ryby to ich praca. Przepraszam, zapomnia∏em o akwarystach. Ich ryby na pewnà obchodzà. Zapomnia∏em,
poniewa˝ nigdy nie mia∏em akwarium. By∏em natomiast w´dkarzem. Dwa
razy. Najpierw jako ch∏opiec, potem jako doros∏y m´˝czyzna.”
Krzysztof Âroda pisze o paradoksie, jakim jest zachwycanie si´ rybami i ich ∏owienie. Jest to w pewnym sensie rachunek sumienia, ale tak˝e bogate êród∏o informacji o rybach, przede wszystkim z polskich rzek
i jezior. „Srebro ryb” to ksià˝ka nietypowa. Jest w niej tak˝e literatura,
jest i o literaturze. Pojawia si´ czeski autor Ota Pavel, pisarz i poeta Jerzy Putrament, japoƒskie haiku, a tak˝e uwagi ksi´dza Jana Krzysztofa
Kluka, wszechstronnego XVIII-wiecznego przyrodnika. Jest tu tak˝e gwar
bazarów w Maroku, Kambod˝y i Wietnamie, który przeplata si´ z ciszà,
w której w´dkarz czeka na swojà zdobycz. Ale przede wszystkim jest tu
tajemnica ˝ywio∏u – dla ludzi niedost´pnego, niemego i ukrytego: „JeÊli chodzi o ryby, sprawa jest zagadkowa. O ile sposób istnienia owadów
i ptaków polega na radosnym manifestowaniu swojej obecnoÊci, o tyle
z rybami jest odwrotnie. Ryby widujemy rzadko, na ogó∏ tylko przez chwil´. Dlatego stojàc na brzegu jeziora czy rzeki, mo˝emy si´ tylko domyÊlaç, ˝e tam sà. Mo˝na pewnie wyobraziç sobie, jak wyglàda toczàce si´
pod lustrem wody nieme ˝ycie. Ale nigdy nie b´dzie pewnoÊci...”.
Ryby polskich wód to wiele ró˝nych gatunków, odmiennych od siebie
nie tylko pod wzgl´dem wyglàdu, ale równie˝ sposobu zachowania, Êrodowiska, temperamentu. Niektóre wiodà ˝ycie samotne, inne trzymajà
si´ w stadach. „Wiadomo, ˝e istniejà pi´ciokilowe leszcze tak stare, ˝e
ich ∏uska pokrywa si´ z∏otà patynà, i pi´kne, jak wysadzana szlachetnymi kamieniami bi˝uteria, pstràgi, te potokowe zw∏aszcza. Istniejà te˝ pachnàce tymiankiem lipienie oraz prowadzàce nocny tryb ˝ycia w´gorze, które, jeÊli nie wy∏owi si´ ich w por´, zmarnujà si´ – odp∏ynà do dalekiego
Morza Sargassowego. Istniejà ˝yjàce w niewielkich rzekach klenie, pi´kne, p∏ochliwe i ostro˝ne, czasem podobno dajàce si´ oszukaç za∏o˝onym
na haczyk owocem czereÊni. Nie wiadomo tylko, gdzie one sà...”
Nic dziwnego, ˝e w´dkarstwo potrafi staç si´ pasjà na ca∏e ˝ycie. Potwierdza to Jan Domys∏awski z Gdyni, wielki wielbiciel tej aktywnoÊci,
znawca ryb i zdobywca licznych trofeów w presti˝owych zawodach. Jego przygoda z ∏owieniem rozpocz´∏a si´ w dzieciƒstwie na rodzinnych
Mazurach i trwa po dziÊ dzieƒ – od ponad 60 lat! Sumy w Iraku, flàdry
i belony w Morzu Ba∏tyckim, czy w´gorze lub sielawy w mazurskich jeziorach. Jako zapalony w´dkarz wsz´dzie znajduje miejsce, aby zarzuciç w´dk´...
Fenomen w´dkarstwa wyjaÊnia Patryk Kociemba, autor bloga poÊwi´conego tej tematyce: „Osobie, która tego nigdy nie próbowa∏a, ci´˝ko jest
wyt∏umaczyç, co takiego widzimy w wielogodzinnych zasiadkach nad wodà. To nie tylko moczenie kija i czekanie, kiedy ryba weêmie, to jest ca∏y rytua∏ obejmujàcy: planowanie, przygotowanie oraz wyczekiwanie.W´dkowanie jest to walka z równym sobie przeciwnikiem, który cz´sto zmienia swoje taktyki i upodobania.” W Polsce organizowanych jest
naprawd´ wiele zawodów, w których rywalizujà ze sobà doskonali w´dkarze. Ka˝dy mo˝e znaleêç coÊ, co b´dzie zgodne z jego preferencjami.
Jednak trzeba pami´taç, ˝e w´dkarstwo to tak˝e dziedzina ÊciÊle uregulowana prawnie, wymagajàca znajomoÊci rozmaitych przepisów i regulacji, okresów ochronnych i limitów po∏owów ryb, a tak˝e posiadania odpowiednich zezwoleƒ.
Krzysztof Âroda zauwa˝a tak˝e, ˝e ∏owienie ryb to sposób na oderwanie si´ od rzeczywistoÊci: „Podejrzewam, ˝e w´dkarstwo nie s∏u˝y do rozwiàzywania problemów. Z moich obserwacji wynika, ˝e jest raczej sposobem na zapominanie o nich. Na powierzaniu ich wodzie. Stojàcy nad wodà w´dkarz kieruje myÊli i wszystkie moce wyobraêni tam, w g∏àb,
n Piotr K.
pod zwodnicze odbicie nieba.”
Krzysztof Âroda, „Srebro ryb”, Wyd. Czarne, Wo∏owiec 2019

Kulturalna reaktywacja
Po wielu miesiàcach ograniczenia
dzia∏alnoÊci kulturalnej mo˝emy
radoÊnie oznajmiç – wracajà zaj´cia
stacjonarne w Gminnym Centrum
Kultury (w tzw. re˝imie sanitarnym)
oraz wydarzenia kulturalne z udzia∏em
publicznoÊci!

Oto kulturalny kalendarz Gminy Wieliszew na najbli˝szy czas – mo˝liwe zmiany i kolejne propozycje. Prosimy
o Êledzenie przysz∏ych wydaƒ Gazety Wieliszewskiej, stron
www i profili w popularnym serwisie spo∏ecznoÊciowym:
OÊrodka Kultury w Wieliszewie (www.ok.wieliszew.pl /
www.facebook.com/okwieliszew) i Gminy Wieliszew
(www.wieliszew.pl / www.facebook.com/GminaWieliszew).
n OKW

Kulturalny kalendarz
Pasowanie
na Czytelnika
w bibliotece
w Wieliszewie

Â

12 czerwca finał Ogólnopolskiego Konkursu
Pianistycznego „Zaczarowany Fortepian” – Gminne Centrum
Kultury w Łajskach (zgłoszenia do 4 czerwca!);
•••

Â

20 czerwca spektakl komediowy „Freda i Zuza”
– Sala Klenczona (bilety w cenie 40 zł/50 zł w kasie GCK
w Łajskach oraz na www.ok.wieliszew.pl);
•••

Â

Â 17

maja Otwarcie wolnego dost´pu do ksià˝ek w Bibliotece
Publicznej Gminy Wieliszew i jej filiach (obowiàzujà limity osób
w wypo˝yczalniach);
•••

Â

25 czerwca „Tribute To Krzysztof Klenczon”
– Koncert pami´ci Krzysztofa Klenczona i spotkanie autorskie
wokół ksià˝ki „Krzysztof Klenczon. Historia jednej znajomoÊci”
(teren przed Salà Koncertowà im. Krzysztofa Klenczona
w Wieliszewie, wydarzenie bezpłatne);
•••

Â

27 czerwca spektakl pt. „Uderz w stół,
a Rodzina si´ odezwie” Teatru Muzycznego Pod Pretekstem
– Sala Klenczona w Wieliszewie (bilety 30 zł w kasie GCK
w Łajskach oraz przez www.ok.wieliszew.pl);

Â

3 lipca Słowo, Ksià˝ka, Ekologia – plenerowe spotkanie
autorskie (dla dzieci i całych rodzin) z Justynà Kierat, autorkà
ksià˝ek „Pszczoły miodne i niemiodne” oraz „Mrówki małe
i du˝e” (nad Jeziorem Wieliszewskim);

29 maja wznowienie wi´kszoÊci zaj´ç/sekcji grupowych
i indywidualnych w Gminnym Centrum Kultury w Łajskach
(w re˝imie sanitarnym);
•••

Â

1 czerwca Magiczny Dzieƒ Dziecka z Mariuszem Czajkà

•••

– pokaz sztuczek magicznych w Sali Klenczona (bilety wyprzedane);

•••
Â

17 lipca Słowo, Ksià˝ka, Ekologia – plenerowe
spotkanie autorskie (dla starszych i młodszych)
– z Julià Wizowskà, autorkà ksià˝ki „Na nowo Êmieci”
(nad Jeziorem Wieliszewskim);
•••

Â

•••
Â

3 czerwca PREMIERA musicalu pt. „Uderz w stół,
a Rodzina si´ odezwie” Teatru Muzycznego Pod Pretekstem
– Sala Klenczona (bilety 30 zł w kasie GCK w Łajskach oraz
przez www.ok.wieliszew.pl);

•••
Â

•••
Â

6 czerwca musical pt. „Uderz w stół,
a Rodzina si´ odezwie” Teatru Muzycznego Pod Pretekstem
– Sala Klenczona (bilety 30 zł w kasie GCK w Łajskach
oraz przez www.ok.wieliszew.pl);

Â

1 sierpnia uroczystoÊci patriotyczne w Wieliszewie
i Michałowie-Reginowie zwiàzane z 77. rocznicà wybuchu
Powstania Warszawskiego;
14 sierpnia uroczystoÊci patriotyczne w Olszewnicy
Starej zwiàzane ze Âwi´tem Wojska Polskiego/101. rocznicà
Bitwy Warszawskiej 1920;
•••

Â

21 sierpnia Słowo, Ksià˝ka, Ekologia – kino plenerowe
nad Jeziorem Wieliszewskim (zaplanowane sà dwie projekcje
– dla dzieci i dorosłych).

28.06.–02.07.2021 i/lub 05–09.07.2021

Wakacje z Kulturà – zapisy od 14 czerwca
W tym roku tradycyjny cykl stacjonarnych i wyjazdowych atrakcji przygotowywany
przez OÊrodek Kultury w Wieliszewie b´dzie organizowany zgodnie z wytycznymi
Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa
Edukacji i Nauki, wprowadzajàcych dodatkowe zabezpieczenia zmniejszajàce
ryzyko zaka˝enia dzieci i młodzie˝y podczas pobytu na wypoczynku. Szczegółowy
plan wraz z ostatecznym terminem, liczebnoÊç i ewentualny podział wiekowy
grup (dotychczas o 7 do 13 lat) oraz koszt udziału, pojawià si´ na stronie
www.ok.wieliszew.pl po zaopiniowaniu przez stosowne słu˝by – nie póêniej ni˝
do 14 czerwca. Zapisy od 14 czerwca (start godz. 12) TYLKO przez stron´
www.strefazajec.pl – informacje jak tego dokonaç znajdziecie na stronie OKW
w instrukcji tekstowej i filmowej ju˝ wkrótce!

wieliszewska
2 7 maja 2 0 2 1 | www.wieliszew.pl | gazetaw

ZA NAMI

Tydzieƒ Bibliotek 2021

KULTURA

11

PRZED NAMI NA ˚YWO!
20.06.2021 r. godz. 16.00, Sala Klenczona w Wieliszewie
SPEKTAKL KOMEDIOWY

„FREDA I ZUZA”

Akcja uwalniania ksià˝ek przed bibliotekà
w Michałowie-Reginowie

„Znajdziesz mnie w Bibliotece” to has∏o tegorocznego
Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, który odby∏ si´
w dniach 8–15 maja 2021 r. Mimo pandemicznych obostrzeƒ biblioteki Gminy Wieliszew Êwi´towa∏y w sprawdzony i najlepszy z mo˝liwych sposobów – z czynnym
udzia∏em czytelników. We wtorek 11 maja w Janówku
Pierwszym dzieci z klas 0–3 Szko∏y Podstawowej im. Józefa Wybickiego przekona∏y si´ o tym, ˝e ksià˝ka mo˝e
mieç równie˝ postaç… mówionà. Pouczajàce spotkanie
z audiobookami m∏odzi czytelnicy podsumowali wykonaniem ilustracji do s∏uchowisk: „O królu Kraku i pomys∏owym szewczyku Dratewce”, „Królewna Ânie˝ka” oraz
„Ma∏a Syrenka”. W Êrod´ 12 maja w Micha∏owie-Reginowie przed bibliotekà obok Domu Ogrodnika, w akcji
uwalniania ksià˝ek wzi´∏o udzia∏ oko∏o 30 czytelników.
Rozdano kilkaset pozycji pochodzàcych z czytelniczych
darów lub wycofanych z ksi´gozbiorów bibliotek.Tego samego dnia w placówce w Wieliszewie odby∏o si´ wyjàtkowe dla najm∏odszych uczniów tutejszej szko∏y pasowanie na czytelnika.We wspó∏pracy z bibliotekà szkolnà m∏odzi czytelnicy otrzymali pamiàtkowe ksià˝ki, dyplomy oraz
dost´p do swobodnego korzystania z ksi´gozbioru biblioteki. Przez ca∏y tydzieƒ na profilu OÊrodka Kultury w portalu spo∏ecznoÊciowym Facebook ukazywa∏y si´ polecenia nowoÊci ksià˝kowych zakupionych do naszych bibliotek oraz materia∏y okolicznoÊciowe.

7. GMINNY KONKURS WIEDZY
O KSIÑ˚CE
Fina∏owym wydarzeniem Tygodnia Bibliotek by∏ przeprowadzony w formule online VII Gminny Konkurs Wiedzy
o Ksià˝ce, do którego zaprosiliÊmy w piàtek 14 maja.
Wzi´∏o w nim udzia∏ rekordowych osiemdziesi´ciu pi´ciu czytelników-internautów, podzielonych na cztery kategorie wiekowe. Uczestnicy zmierzyli si´ z pytaniami
jedno- i wielokrotnego wyboru oraz pytaniami otwartymi, sprawdzajàcymi ich wiedz´ o perypetiach bohaterów:
„Asiuni” Joanny Papuziƒskiej, „Olbrzyma” Andrzeja Maleszki, „Oskara i Pani Ró˝y” Erica-Emmanuela Schmitta oraz „Porywu” Kingi Wójcik.

Powrót do cieszàcych si´ wielkim zainteresowaniem wieczorów
z teatrem rozpoczniemy optymistycznie, od spektaklu komediowego
pt. „Freda i Zuza” w doborowej obsadzie: Magdalena Wołłejko
i Lucyna Malec (na ˝ywo) oraz goÊcinne (na ekranie) Tomasz
Stockinger, Paweł Wawrzecki, El˝bieta Zajàcówna, Jolanta Wołłejko,
Marek Siudym, Lesław ˚urek; głosów u˝yczajà Ewa Wencel i Roman
Frankl! Bilety w cenie 40 zł (przedsprzeda˝ od 20 do 31 maja)
i 50 zł (od 1 czerwca) dost´pne w zakładce KUP BILET (strona
ok.wieliszew.pl) oraz w kasie GCK w Łajskach (w godzinach
otwarcia kasy). Liczba miejsc ograniczona – zgodnie z wytycznymi
zapełniamy połow´ sali (co drugie miejsce), przypominamy równie˝
o obowiàzujàcych w sali maseczkach.
Wyobraêmy sobie, co mo˝e si´ wydarzyç kiedy Freda i Zuza – nie
pierwszej ju˝ młodoÊci artystki – odkrywajà internet. Wyobraêmy
sobie, jakie przygody mo˝e sprowokowaç ich nagła, nieoczekiwana
fascynacja portalami społecznoÊciowymi i… randkowymi! Wreszcie
wyobraêmy sobie, ˝e te technologiczne „ekspertki” postanawiajà
zało˝yç internetowy poradnik dla kobiet. Jaka pi´kna katastrofa!
A w tle Mateusz – sàsiad z pi´tra wy˝ej szukajàcy swojego
niesfornego kota, Tomasz – sàsiad z pi´tra ni˝ej Êlàcy kwiaty

i „bi˝uty”, zagubiona w dyskoncie spo˝ywczym pani Malwina,
wiecznie podzi´biona Becia i jej spłukany mà˝ Stanisław oraz
listonosz Piotr o maÊlanych oczach. Dzi´ki nim przekonamy si´, ˝e
tzw. druga połowa ˝ycia mo˝e byç optymistyczna, fascynujàca czy
wr´cz szalona, pełna niespodzianek, a nawet miłoÊci. Zabawne
postacie, tryskajàce humorem dialogi to podstawa dobrej komedii,
której autorkà jest Meggie W. Wrightt. Jej wczeÊniejsza sztuka
„Klub Hipochondryków” stała si´ komediowym hitem, przez
kilkanaÊcie lat nie schodzàc z teatralnych afiszów w całej Polsce.
Scenariusz – Maggie W. Wrightt, Re˝yseria – Magdalena Wołłejko,
Scenografia – Wojciech Stefaniak, Muzyka – Marcin Pi´kos,
Producent – Joanna Cywiƒska. Czas trwania – 90 minut.

03.06. (premiera), 06.06. oraz 27.06.2021 r., godz. 17.00, Sala Klenczona w Wieliszewie
MUSICAL TEATRU MUZYCZNEGO POD PRETEKSTEM

„UDERZ W STÓ¸, A RODZINA SI¢ ODEZWIE!”
Cegielscy sprzedajà rodzinny dom, a ka˝de z rodzeƒstwa ch´tnie
przygarn´łoby dla siebie cz´Êç tej niemałej kasy – kto znajdzie
najlepszego kupca? Najnowsza produkcja „Pretekstów” to historia
o tym, w jaki sposób szybko i skutecznie zniszczyç nawet
najbardziej rozbudowane rodzinne relacje... Bo kiedy nie wiadomo
o co chodzi, to zapewne chodzi o pieniàdze! Ale czy aby na pewno
jedynie o nie? Przekonamy si´ o tym przy akompaniamencie
przebojów Krzysztofa Krawczyka, Perfectu, Maanamu, Wilków,
Big Day i innych ikon polskiej sceny muzycznej…
Bilety w cenie 30 zł dost´pne w zakładce KUP BILET (strona
www.ok.wieliszew.pl) oraz w kasie GCK w Łajskach

(w godzinach otwarcia kasy). Liczba miejsc ograniczona – zgodnie
z wytycznymi zapełniamy połow´ sali (co drugie miejsce),
przypominamy równie˝ o obowiàzujàcych w sali maseczkach.
Re˝yseria i choreografia: Karina Warnel
Scenariusz: Natalia Bazela i Daria Czerwiƒska
Prowadzenie muzyczne: Magda Redo
Wystàpià dla Was: Agnieszka Kruczek, Andrzej Pawlik, Michał
Łobejko, Marcin Jarosz, Karina Warnel, Aleksander Gniadek,
Dominika Bisialska, Paulina Gadziała, Krzysztof Suchecki, Adrian
Haraburda, Adrianna Pepel

LAUREACI KSIÑ˚KOWYCH ZMAGA¡
kategoria wiekowa kl. I–III
• zwyci´zcy: Berenika Maroƒska, Borys Osman, Antonina Sieradzka, Leon Turku, Roch Maroƒski
• wyró˝nienia: Miko∏aj Giemza, Ewa Skaliƒska-Truszyƒska
kategoria wiekowa kl. VI–VI
• zwyci´zcy: Filip Puchala, Maja Demianiuk
• wyró˝nienia: Amelia Majchrowska, Franciszek Malka
kategoria wiekowa kl. VII–VIII
• zwyci´zcy: Magdalena Boryczka, Maja Puchala, Aleksandra Wojciechowska, Martyna Piwowarska
• wyró˝nienia: Konstanty Kwiatkowski, Grzegorz Kowalik
kategoria wiekowa 16+:
• zwyci´zcy:Wiktoria Donarska,
• wyró˝nienie Ma∏gorzata Szadura
n OKW
Gratulujemy!

25.06.2021, godz. 20.00,
plener przed Salà Klenczona w Wieliszewie
KONCERT I SPOTKANIE AUTORSKIE PAMI¢CI
KRZYSZTOFA KLENCZONA

„TRIBUTE TO KLENCZON”
W 40. rocznic´ Êmierci nieod˝ałowanego Krzysztofa Klenczona – legendarnego
kompozytora, wokalisty, gitarzysty, patrona sali koncertowej w Wieliszewie, zapraszamy
na wyjàtkowy wieczór pełen muzycznych i biograficznych wspomnieƒ. W programie m.in.
koncert grupy Mała Caryna (w repertuarze utwory Krzysztofa Klenczona) oraz spotkanie
autorskie wokół ksià˝ki „Krzysztof Klenczon. Historia jednej znajomoÊci” (Alicja Klenczon,
Tomasz Potkaj, Wyd. WAM 2017). Wst´p bezpłatny!

wieliszewska | www.wieliszew.pl | 2 7 maja 2 0 2 1
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Dyskalkulia
W dzisiejszym i jednoczeÊnie ostatnim
temacie z cyklu artyku∏ów dotyczàcych
specyficznych trudnoÊci w uczeniu si´
chcia∏abym poruszyç temat dyskalkulii.
Jest to zagadnienie ma∏o znane w Êrodowisku szkolnym
w Polsce, przez co dzieci borykajàce si´ z tym problemem
sà niezrozumiane i nie otrzymujà pomocy w postaci specjalistycznej terapii, majàcej na celu u∏atwiç proces nabywania umiej´tnoÊci matematycznych.
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCÑCE W KOMORNICY
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIELISZEWIE
Komornica, ul. Nasielska 7, 05-140 Serock
tel. 22 774 20 21
e-mail: zs.debe@wp.pl / zespol.szkol@wieliszew.pl
www.zspkomornica.szkolnastrona.pl
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Proponowane kierunki kształcenia
w Liceum Ogólnokształcàcym:
‰ Oddzia∏ przygotowania wojskowego – klasa wojskowa

pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej
– uzupe∏nienie profilu – przedmiot: przygotowanie wojskowe
Oddzia∏ przygotowania wojskowego obj´ty jest programem MON, obejmujàcym m.in. szkolenie
praktyczne realizowane przez kadr´ 2. Pu∏ku Saperów w Nowym Dworze Mazowieckim. Uczniowie
oddzia∏u majà zagwarantowane nowe, bezp∏atne umundurowanie. Po ukoƒczeniu szko∏y
absolwenci sà przygotowani do s∏u˝by w jednostkach Si∏ Zbrojnych i Wojsk Obrony Terytorialnej.
‰ profil: Bezpieczeƒstwo i porzàdek publiczny – klasa policyjna
– uzupe∏nienie profilu – przedmiot: wiedza o policji
‰ profil: S∏u˝ba po˝arnicza – klasa stra˝acka
– uzupe∏nienie profilu – przedmiot: edukacja po˝arnicza
‰ Klasa prawnicza
– uzupe∏nienie profilu – przedmiot: podstawy prawa
We wszystkich klasach:
‰ Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
– j´zyk angielski – przedmiot obligatoryjny dla wszystkich uczniów
– jeden przedmiot do wyboru spoÊród:
historia / matematyka / wiedza o społeczeƒstwie (warunkiem utworzenia grupy jest wybór
danego przedmiotu przez minimum 15 kandydatów)
‰ drugi j´zyk obcy (realizowany od podstaw) – do wyboru spoÊród:
j´z. niemiecki / j´z. francuski / j´z. rosyjski (warunkiem utworzenia grupy jest wybór danego
j´zyka przez minimum 15 kandydatów)
‰ w ramach wychowania fizycznego zaj´cia samoobrony, prowadzone przez wykwalifikowanego
instruktora (trzeci stopieƒ mistrzowski aikido)
‰ w klasach mundurowych dodatkowe zaj´cia z podstaw strzelectwa na szkolnej strzelnicy
sportowej, obozy szkoleniowe oraz mo˝liwoÊç udzia∏u w zawodach i konkursach zwiàzanych
ze specyfikà klasy.
‰ przedmioty uzupe∏niajàce, zgodnie z profilem klasy, realizowane sà przez wykwalifikowanà
kadr´ dydaktycznà – przedstawicieli poszczególnych formacji mundurowych, na podstawie
autorskich programów nauczania, a w oddziale przygotowania wojskowego – na podstawie
programu MON.
Posiadamy:
‰ internat ‰ strzelnic´ sportowà ‰ pe∏nowymiarowy stadion ‰ sal´ do zaj´ç samoobrony
‰ si∏owni´ ‰ sto∏ówk´
Szko∏a wspó∏pracuje z: Ministerstwem Obrony Narodowej, Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie, 9. Brygadà Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Si∏
Zbrojnych, 10. Warszawskim Pu∏kiem Samochodowym, Centrum Szkolenia Informatyki
i ¸àcznoÊci w Zegrzu, 1. Warszawskà Brygadà Pancernà, Polskim Towarzystwem Kryminalistycznym,
Komendà Powiatowà Policji w Legionowie, Komendà Powiatowà Stra˝y Po˝arnej w Legionowie,
OSP w Wieliszewie, Instytutem Pami´ci Narodowej.
Uczniowie szko∏y zajmujà wysokie miejsca we wspó∏zawodnictwie sportowym na szczeblu
powiatowym i regionalnym (tytu∏ Wicemistrza Sportu Powiatu Legionowskiego). M∏odzie˝ odnosi
równie˝ liczne sukcesy w ogólnopolskich projektach historycznych pod patronatem Instytutu
Pami´ci Narodowej i uczestniczy w wa˝nych uroczystoÊciach i obchodach
o charakterze patriotycznym.
Zach´camy do zapoznania si´ ze szczegó∏owà ofertà szko∏y, zamieszczonà na stronie internetowej
www.zspkomornica.szkolnastrona.pl Informacje na temat rekrutacji do szko∏y dost´pne sà
w zak∏adce „Nabór 2021/2022”
Zapraszamy!

Czym jest dyskulia?
Dyskalkulia to specyficzne trudnoÊci w uczeniu si´ matematyki. Z greckiego „dys” oznacza „trudnoÊç” oraz z ∏aciƒskiego „calculo” – „licz´”. Tak wi´c dyskalkulia to dos∏ownie trudnoÊç w liczeniu.
Dyskalkulia jest zjawiskiem obejmujàcym problemy
dziecka zwiàzane z przyswojeniem wiedzy i umiej´tnoÊci
matematycznych pomimo zaanga˝owania i w∏o˝enia wysi∏ku w proces uczenia si´ matematyki. U ucznia widoczny jest niski poziom rozumowania operacyjnego, nie potrafi poradziç sobie nawet z bardzo prostymi zadaniami,
ma k∏opoty z przyswojeniem poj´ç abstrakcyjnych takich
jak liczba, wielkoÊç, proporcje czy dostrzeganie zale˝noÊci pomi´dzy liczbami.
Badania wskazujà,
˝e problem ten dotyczy oko∏o 3-7% dzieci
niezale˝nie od p∏ci
i najcz´Êciej dotyczy
dzieci dyslektycznych, co nie zawsze
stanowi regu∏´.
O ile zaburzenia
dyskalkulii nie wyst´pujà zbyt cz´sto,
to trudnoÊci w matematyce majàce ca∏kiem inny charakter
i sà utrapieniem du˝ej grupy uczniów.
Jednak nale˝y pami´taç, ˝e w wielu przypadkach zg∏aszane
trudnoÊci sà wynikiem zaniedbaƒ edukacyjnych ucznia lub
problemów natury
emocjonalnej, zwiàzanych z odczuwanym l´kiem przed przedmiotem.

Najcz´Êciej wyst´pujàce problemy
w uczeniu si´ matematyki
• problemy z rozwiàzaniem zadaƒ z treÊcià (s∏abe rozumienie czytanego polecenia/zadania);
• trudnoÊci z liczeniem w pami´ci oraz wyst´powanie licznych pomy∏ek;
• brak mo˝liwoÊci podania wyniku bez zobaczenia zapisu
dzia∏ania;
• niski poziom rozumowania matematycznego;
• przestawienia cyfrowe, mylenie znaków i poj´ç;
• trudnoÊci z naukà tabliczki mno˝enia, wzorów, zasad i definicji;
• b∏´dy o charakterze rewersji (mylenie 6 i 9), inwersji (98
i 89);
• problemy z odczytywaniem godziny;
• problemy w pos∏ugiwaniu si´ schematami, wykresami,
diagramami pieni´dzmi, poj´ciem czasu i jednostkami
jego pomiaru;
• trudnoÊci w obliczaniu d∏u˝szych równaƒ, obj´toÊci i powierzchni bry∏, stosowania miar d∏ugoÊci, ci´˝aru i wielkoÊci;
• problemy z orientacjà przestrzennà, mylenie stron prawa–lewa;

• trudnoÊci z opanowaniem sekwencyjnego porzàdku
w grach i zabawach, dezorientacja w zakresie kolejnoÊci;
• b∏´dy w zapisie liczb wielocyfrowych, dziesi´tnych (postawienie przecinka w odpowiednim miejscu), lustrzany
zapis.

Diagnoza i terapia
JeÊli obserwujemy powy˝sze objawy u swojego dziecka,
warto udaç si´ do poradni w celu postawienia diagnozy
dotyczàcej trudnoÊci dziecka. Jednak zanim podejmiemy
takà decyzj´, nale˝y si´ zastanowiç, czy dziecko otrzyma∏o odpowiednie wsparcie w pokonaniu swoich trudnoÊci,
bowiem nie ka˝dy, kto ma problemy z matematykà, cierpi na dyskalkuli´. Czasami pomoc w nadrobieniu zaleg∏oÊci niweluje zg∏aszany problem.
Wymieni∏am najcz´Êciej spotykane problemy, jednak
jest ich znacznie wi´cej, dlatego warto rozpoczàç prac´
z dzieckiem od najm∏odszych lat, aby jak najwczeÊniej
przygotowaç naszà pociech´ do wyzwaƒ, jakie niesie za sobà edukacja w szkole.

Przykładowe pomoce do rozwijania umiej´tnoÊci matematycznych

Najlepszà formà nauki jest zabawa, zatem warto zainwestowaç w ciekawe pomoce do nauki matematyki. Moje ulubione i najcz´Êciej wykorzystywane na zaj´ciach to:
dwukolorowe liczyd∏a, patyczki, domino liczbowe z wizualizacjà elementów, geoplan oraz trójkàt matematyczny.
Niektóre pomoce mo˝na samodzielnie przygotowaç jednak zawsze warto kierowaç si´ opinià specjalistów jak i samego dziecka, które ch´tniej policzy np.: na patyczkach
po lodach, które samo zbiera∏o.
Do nauki polecam równie˝ ciekawe materia∏y multimedialne, z których ch´tnie korzystajà dzieci.
Matematyka mo˝e byç dla dziecka ciekawa, pod warunkiem ˝e otrzyma od nas wsparcie w postaci dobrego przygotowania do operacji zwiàzanych z liczeniem. Dotyczy to
nie tylko znajomoÊci cyfr i prostych dzia∏aƒ, ale równie˝
znajomoÊci schematu cia∏a, czyli która r´ka jest lewa lub
prawa, a tak˝e umiej´tnoÊci okreÊlania po∏o˝enia i odwzorowania prostych wzorów np. na patyczkach.
Wszystkie dzia∏ania wymagajà systematycznych çwiczeƒ,
powtarzanych ka˝dego dnia. Najlepszà formà nauki jest
uczenie sytuacyjne, kiedy dziecko liczy w sklepie owoce
lub samodzielnie p∏aci w kasie. Jest to bardzo atrakcyjna
forma dla dziecka i najch´tniej przez nie wybierana.
W sytuacji kiedy nasze starania nie odnoszà rezultatów,
warto zdiagnozowaç dziecko w poradni i skorzystaç z profesjonalnej pomocy wykwalifikowanego specjalisty w zakresie reedukacji, który udzieli wskazówek jak pracowaç
z dzieckiem w domu.
WczeÊnie udzielona dziecku pomoc uchroni je przed niepotrzebnym wycofaniem i l´kiem zwiàzanym z naukà matematyki.
JeÊli w artykule nie znajdà si´ odpowiedzi na nurtujàce Was pytania, zach´cam do kontaktu za poÊrednictwem
prowadzonej przeze mnie Grupy Wsparcia dla rodzin
ców: 792 882 725.

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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W gminie powstaje
nowe przedszkole

Sprzàtnij gmin´ – zgarnij roÊlin´
w Janówku Pierwszym
W dniach 7–14 maja uczniowie oddzia∏u przedszkolnego
Szko∏y Podstawowej w Janówku Pierwszym wraz opiekunami wzi´li udzia∏ w akcji sprzàtania gminy. Poprzez zaj´cia i filmy edukacyjne uczniowie utrwalali ÊwiadomoÊç
o niezaÊmiecaniu ziemi. Najbardziej oczekiwanà przez dzie-

ci formà zaj´ç by∏o wspólne sprzàtanie terenu przy szkole i zasadzenie drzewa. Pracowity tydzieƒ dla uczniów
uwieƒczy∏o wspólne zdj´cie, rozdanie dyplomów i medali.
n Bo˝ena Wodyƒska

Akcja „˚onkile” w Janówku
Akcja „˚onkile” og∏oszona przez Muzeum ˚ydów
Polskich POLIN „porwa∏a” w tym roku naszà
spo∏ecznoÊç szkolnà. Nauczyciele i uczniowie
skorzystali z propozycji muzeum dla ró˝nych grup
wiekowych i w∏àczyli si´ w t´ akcj´
upami´tniajàcà powstanie w getcie warszawskim.
19 kwietnia w rocznic´ wybuchu powstania w getcie warszawskim obchodziliÊmy Mi´dzynarodowy Dzieƒ Pami´ci
o HolokauÊcie i przeciwdzia∏aniu zbrodniom przeciwko
ludzkoÊci.
Powstanie w Getcie Warszawskim wybuch∏o 19 kwietnia 1943 roku. By∏o aktem rozpaczy w ostatniej fazie likwidacji getta, rozpocz´tej przez Niemców kilka miesi´cy wczeÊniej. W chwili wybuchu powstania w getcie by∏o
oko∏o 60 tys. ˚ydów, prawie 14 tys. z nich zgin´∏o. Reszta
zosta∏a wywieziona do obozów zag∏ady. Powstaƒcy w ma∏ych, rozproszonych grupach walczyli do 16 maja 1943 roku. Tego dnia gen. SS Juergen Stroop og∏osi∏ koniec akcji
pacyfikacyjnej i rozkaza∏ wysadziç w powietrze Wielkà Synagog´ na T∏omackiem.

˚ó∏te kwiaty, które co roku w dniu rocznicy wybuchu powstania otrzymywa∏ od anonimowej osoby Marek Edelman
– jeden z przywódców powstania w getcie, sta∏y si´ dla niego inspiracjà, aby w tym dniu sk∏adaç ˝onkile w Warszawie pod Pomnikiem Bohaterów Getta i tak narodzi∏ si´
symbol tej akcji – ˝onkil. Papierowe ˝onkile wykonali równie˝ nasi uczniowie, aby uczciç pami´ç tych wydarzeƒ.
n

E. Ładniak

JesteÊmy znu˝eni pandemià, zdalnà pracà
i nauczaniem. Szczególnie prze˝ywajà ten czas
dzieci, które majà coraz wi´cej problemów ze
skupieniem si´ i czerpaniem radoÊci ze
zdobywania wiedzy. Niebawem w naszej gminie
powstanie miejsce, którego najwa˝niejszym
celem b´dzie rozwijanie potencja∏u najm∏odszych
we wszystkich sferach ˝ycia. Nowy budynek
b´dzie spe∏nia∏ najwy˝sze standardy. Du˝e
i kolorowe sale tematyczne zostanà wyposa˝one
w meble, zabawki i pomoce dydaktyczne
dostosowane do potrzeb i mo˝liwoÊci dzieci tam
ucz´szczajàcych.
„Zatoka Przygód” – nowo powstajàcy ˝∏obek i przedszkole
to wyjàtkowe miejsce w Gminie Wieliszew, które wyró˝nia
si´ indywidualnym podejÊciem do wychowania i nauczania.
Pedagodzy z „Zatoki Przygód” b´dà k∏adli nacisk na rozwijanie zdolnoÊci spo∏ecznych i emocjonalnych, radoÊci uczenia si´, czerpania przyjemnoÊci z procesu nabywania wiedzy i rozwijania umiej´tnoÊci nastawionych na budowanie
poczucia wartoÊci dziecka. O prawid∏owy rozwój umiej´tnoÊci spo∏eczno-emocjonalnych dzieci troszczyç si´ b´dzie specjalista-psycholog. B´dzie on wspiera∏ równie˝ rodziców i wychowawców
– W nowo powstajàcej „Zatoce Przygód” b´d´ pe∏ni∏a wobec dzieci funkcj´ opiekuƒczà. Pomog´ zaadaptowaç si´ maluchom do nowego miejsca, b´d´ pomaga∏a dzieciom rozpoznawaç i odró˝niaç emocje, integrowaç si´ w grupie rówieÊniczej, radziç sobie z trudnoÊciami – mówi Justyna
Poznaƒska-¸obocka, psycholog „Zatoki Przygód”. – Sta∏ym
elementem prowadzonych przeze mnie zaj´ç dla wszystkich
maluchów b´dà zaj´cia grupowe, takie jak: trening umiej´tnoÊci spo∏ecznych, trening relaksacji, bajkoterapia, arteterapia. Ch´tnie b´d´ s∏u˝y∏a dobrà radà i pomocà. Miejsce
ca∏kowicie skoncentrowane jest na potrzebach dzieci, dlatego z pomocy profesjonalnej opieki psychologicznej b´dà
mogli skorzystaç opiekunowie. Rodzice dzieci b´dà mogli
zwróciç si´ do mnie tak˝e o pomoc i porad´ dla siebie
w zwiàzku z problemami osobistymi, jak i wychowawczymi.
Na proÊb´ rodziców jestem sk∏onna prowadziç w „Zatoce
Przygód” tak˝e pogadanki, wyk∏ady, czy warsztaty na tematy, które sà dla rodziców interesujàce lub wa˝ne w procesie
rozwoju i wychowania dziecka – dodaje psycholog „Zatoki
Przygód”.
Ideà miejsca jest odkrywanie przez doÊwiadczanie. Dlatego te˝ w „Zatoce Przygód” znalaz∏y si´ sale tematyczne
dobrane pod kàtem wieku dzieci np. „Sala LeÊna Przygoda” lub „Sala Kosmiczna Przygoda” oraz „Sala DoÊwiadczania Âwiata”. – Zespó∏ pedagogów, psychologów oraz nauczycieli ukierunkowany jest na multisensorycznà prac´ z dzieckiem, odkrywanie Êwiata i rozwijanie kompetencji
lingwistycznych poprzez naturalne czynnoÊci: piosenki,
przedstawienia, ruch – podkreÊla Patrycja Kardas – w∏aÊcicielka i pomys∏odawczyni placówki.
n

P. Kardas
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PRZED NAMI imprezy
plenerowe na terenie
Gminy Wieliszew

Zagrali i wygrali
dla Patryka

Powoli wracamy do normalnoÊci.
Mocno wierzàc, ˝e ju˝ nic
epidemiologicznego si´ nie wydarzy,
nieÊmiało prezentujemy nowe daty kilku
wydarzeƒ, które – mamy nadziej´
– odb´dà si´ na terenie Gminy Wieliszew.
1 sierpnia (niedziela)
IMPREZA SPORTOWA

fot. Damian Kujawa

ULTRAMARATON POWSTA¡CA
1944-2021

8 maja na wieliszewskim boisku
przy hali sportowej odby∏ si´ mecz
lokalnego klubu Dàb Wieliszew kontra
Mazur Karczew.

ce z nowotworem. Dzi´ki transmisji, którà realizowali Powiat Legionowski i Gmina Wieliszew, mo˝na by∏o wziàç
udzia∏ w specjalnych licytacjach i obejrzeç zmagania pi∏karzy. Rywalizacja skoƒczy∏a si´ wynikiem trzy do jednego dla D´bu Wieliszew. Zmagania kolegów na ˝ywo Êledzi∏
Patryk, który by∏ wzruszony inicjatywà wszystkich pi∏karzy i osób zaanga˝owanych w akcj´.
n AS

Sztandarowa impreza sportowa, która jak magnes przyciàga
ludzi z całej Polski i integruje całà społecznoÊç.

Spotkanie mia∏o wyjàtkowy, bo charytatywny, cel. Pi∏karze chcieli zwróciç uwag´ na zdrowotny problem swojego
kolegi Patryka Salwina i wspomóc go w tej nierównej wal-

4 wrzeÊnia (sobota)

Dziewczyna z asfaltu wygrywa
na piachu i w błocie

UROCZYSTOÂCI ROCZNICOWE

100-LECIE POWSTANIA JEDNOSTKI
OSP W WIELISZEWIE
Uroczyste wmurowanie kamienia w´gielnego pod budow´
nowej siedziby OSP w Wieliszewie z okazji 100-lecia powstania
jednostki.

12 wrzeÊnia (niedziela)
UROCZYSTOÂCI GMINNE

ÂWI¢TO GMINY I DO˚YNKI GMINNE

Âwi´to Gminy połàczone z Do˝ynkami Gminnymi. Zagrajà Ewa
Farna, Grzegorz Hy˝y, lokalni artyÊci.

2 paêdziernika
(sobota)
IMPREZA
SPORTOWA

PÓ¸MARATON
ZEGRZY¡SKI

Kiedy jedni zastanawiajà si´, jak odpoczàç w majowy weekend, ona szuka dost´pnych zawodów
d∏ugodystansowych, bierze w nich udzia∏ i wygrywa.
Patrycja Bereznowska – mieszkanka naszej gminy i ultramaratonka – na poczàtku maja wzi´∏a udzia∏ w Biegu Herosa – dziewi´ciogodzinnym wyÊcigu rozgrywanym po 5 kilometrowej p´tli na Pustyni B∏´dowskiej. Z piaskiem w butach i mi´dzy z´bami ukoƒczy∏a 17 okrà˝eƒ,
pokonujàc 85 km. Nie doÊç, ˝e zaj´∏a pierwsze miejsce w kategorii OPEN, to pobi∏a rekord trasy a˝ o 15 kilometrów.
Tydzieƒ po rywalizacji na pustyni dziewczyna z asfaltu

wybra∏a si´ na kultowy i b∏otny ultramaraton górski ¸emkowyna Ultra Trail. Jak sama przyznaje, organizatorzy zapraszali jà ju˝ od jakiegoÊ czasu, jednak jakoÊ nigdy nie
mia∏a po drodze. Tym razem si´ uda∏o. Uda∏o si´ równie˝
wygraç w kategorii kobiet i zajàç 10 miejsce OPEN. Patrycja tras´ 150 kilometrów pokona∏a w 20 godzin 18 minut. Bijemy brawa, k∏aniamy si´ w pas i czekamy na
kolejne przygody i rekordy – nie tylko asfaltowe. n AS
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