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OObbcchhooddyy  
ÂÂwwii´́ttaa
NNiieeppooddlleeggłłooÊÊccii

DDllaa  ppoorrttffeellaa
ii kklliimmaattuu
ppaatteennttyy
nnaa oosszzcczz´́ddzzaanniiee 55 77,,  116633

SSppoottkkaanniiee
zz pprrooffiillaakkttyykkàà

OOllsszzeewwnniiccaa  SSttaarraa
zz  nnoowwàà  sszzkkoołłàà

Prace nad Jeziorem
Wieliszewskim

2211  ppaaêêddzziieerrnniikkaa  nnaassttààppii∏∏oo  ppiieerrwwsszzee,,
ssyymmbboolliicczznnee  „„wwbbiicciiee  ∏∏ooppaattyy””  ii wwmmuurroowwaanniiee
aakkttuu  eerreekkccyyjjnneeggoo  ppoodd bbuuddooww´́  nnoowweejj  sszzkkoo∏∏yy
ww OOllsszzeewwnniiccyy  SSttaarreejj..  JJuu˝̋  wwee  wwrrzzeeÊÊnniiuu 22002244
ddzziieeccii  zz OOllsszzeewwnniiccyy  SSttaarreejj  bb´́ddàà  ssii´́  uucczzyyçç
ww nnoowwoo  wwyybbuuddoowwaannyymm  bbuuddyynnkkuu,,  nnaa kkttóórryy
ggmmiinnaa  oottrrzzyymmaa∏∏aa  ppoozzwwoolleenniiee  nnaa bbuuddooww´́..  

Wi´cej informacji na str. 6 

CCeennttrraallnnyy  ppuunnkktt
ggmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww,,
bb´́ddààccyy  mmiieejjsscceemm
wwyyppoocczzyynnkkuu
zzaarróówwnnoo  ddllaa  jjeejj
mmiieesszzkkaaƒƒccóóww  jjaakk
ii ttuurryyssttóóww,,  bb´́ddzziiee
jjeesszzcczzee  ppii´́kknniieejjsszzyy..
MMoowwaa  oo jjeezziioorrzzee
ww WWiieelliisszzeewwiiee,,
kkttóórree  ww ttyymm  rrookkuu
zzyysskkaa  nnoowwee  oobblliicczzee..
PPoonnaadd 448855 000000 zz∏∏
pprrzzeezznnaacczzyy  GGmmiinnaa
WWiieelliisszzeeww
nnaa ppoowwii´́kksszzeenniiee
JJeezziioorraa
WWiieelliisszzeewwsskkiieeggoo..
ZZ ffuunndduusszzyy
SSaammoorrzzààdduu
WWoojjeewwóóddzzttwwaa
MMaazzoowwiieecckkiieeggoo
ppoozzyysskkaannoo 7700%%  tteejj
kkwwoottyy..

nn O zakresie prac i historii
jeziora na stronach 8–9. 
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UUttyylliizzaaccjjaa  aazzbbeessttuu
W 2022 r. firma, dzia∏ajàca na zlecenie Urz´du Gminy Wie-
liszew, zdeponowa∏a na sk∏adowisku odpadów 115,9 Mg wy-
robów azbestowych. Projekt by∏ realizowany w 40 % ze
Êrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Fun-
duszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierajàcych
azbest, na terenie Gminy Wieliszew, dofinansowano przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie (wfosigw.pl) oraz Narodowy Fundusz
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej (nfosigw.gov.pl),
w formie dotacji w kwocie 21 308,80 z∏. nn

Gmina Wieliszew informuje, i˝ zosta∏a podpisana
umowa z Województwem Mazowieckim o dofi-
nansowanie projektu „Nowoczesne formy naucza-
nia w szko∏ach Gminy Wieliszew”, wspó∏finanso-
wanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014–2020.
OÊ priorytetowa II „Wzrost e-potencja∏u Mazowsza”
Dzia∏anie 2.1 „E-us∏ugi”
Poddzia∏anie 2.1.2 „E-us∏ugi dla Mazowsza w ramach ZIT”
Ca∏kowita wartoÊç projektu wynosi 1 079 602,17 z∏ w tym
dofinansowanie na realizacj´ projektu ze Êrodków euro-
pejskich – 711 407,20 z∏.

G∏ównym celem projektu jest wprowadzenie nowocze-
snych form nauczania z wykorzystaniem TIK (technologii
informacyjno-komunikacyjnych) oraz zapewnienie mo˝li-
woÊci realizacji dzia∏aƒ edukacyjnych w formule zdalnej,
w zwiàzku z zagro˝eniem, powtórzeniem lub przed∏u˝eniem
epidemii COVID-19, poprzez zakup sprz´tu i oprogramo-

wania – narz´dzi niezb´dnych do realizacji kszta∏cenia
na odleg∏oÊç.

W projekcie b´dzie bra∏o udzia∏ 6 szkó∏ podstawowych:
SP im. Bronis∏awa Soko∏a w Olszewnicy Starej, SP im. Kor-
nela Makuszyƒskiego w Skrzeszewie, SP nr 1 im.Tadeusza
KoÊciuszki w Wieliszewie, SP nr 2 im. Jana Paw∏a II w Wie-
liszewie, SP im. Stanis∏awa Moniuszki w ¸ajskach, SP im.
Józefa Wybickiego w Janówku Pierwszym. Dzia∏ania pro-
jektu skierowane sà do licznej grupy odbiorców – uczniów
i uczennic oraz kadry dydaktycznej 6 szkó∏ podstawowych,
tj. 1610 uczniów oraz 179 osób kadry nauczycielskiej.

W ramach realizacji celów szczegó∏owych projektu pla-
nowany jest zakup:
– pakiet oprogramowania Office: 176 sztuk,
– komputer przenoÊny (laptop): 161 sztuk,
– kamerki internetowe: 41 sztuk,
– zestaw do transmisji on-line: 15 sztuk,
– urzàdzenie wielofunkcyjne: 7 sztuk,
– monitor interaktywny: 4 sztuki,
– statyw do monitora: 4 sztuki,
– stacja dokujàca: 1 sztuka. nn

PPooddppiissaannaa  uummoowwaa  nnaa  ddooffiinnaannssoowwaanniiee
pprroojjeekkttuu  „„NNoowwoocczzeessnnee  ffoorrmmyy  nnaauucczzaanniiaa
ww sszzkkoołłaacchh  GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww””



WW ppoo∏∏oowwiiee  ppaaêêddzziieerrnniikkaa,,  ppooddcczzaass
„„ÂÂwwiiaattoowweeggoo  ddnniiaa  wwaallkkii  zz rraakkiieemm
ppiieerrssii””,,  PPeerr∏∏aa  PPrroo  CCeennttrruumm  MMeeddyyccyynnyy
SSttyylluu  ˚̊yycciiaa  oorraazz  DDeelliikkaatteessyy  IIkkaa
ww MMiicchhaa∏∏oowwiiee--RReeggiinnoowwiiee  zzoorrggaanniizzoowwaallii,,
pprrzzyy wwssppaarrcciiuu  GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww,,
„„SSppoottkkaanniiee  zz pprrooffiillaakkttyykkàà””  ww rruucchhuu
ii ww rroozzmmoowwiiee..  
Jak podkreÊla Ma∏gorzata Perl – trenerka medyczna i w∏a-
Êcicielka Per∏y – profilaktyka zdrowotna, zapobiega choro-
bom, daje szanse ich wczesnego wykrywania oraz proponu-
je gotowe rozwiàzania w razie choroby, które wspomagajà
i ∏agodzà jej przebieg.

Mieszkaƒcy Wieliszewa i okolic mieli szans´ wykonaç sze-
reg badaƒ i aktywnoÊci, które w przysz∏oÊci mogà zapo-
biegaç chorobom. Akcja spotka∏a si´ z pozytywnym odze-
wem. Wykonano 40 badaƒ cytologicznych i 50 testów PSA
z krwi w kierunku raka prostaty. Badania odby∏y si´ w in-
nowacyjnym mobilnym gabinecie medycznym Ogólnopol-
skiej Organizacji „Kwiat kobiecoÊci”. Bus umo˝liwia szyb-
kà diagnostyk´ w kierunku raka szyjki macicy, raka jajni-
ka i raka prostaty.

Podczas wydarzenia mo˝na by∏o wziàç udzia∏ w treningu
wzmacniajàco-rozciàgajàcym, treningu dla zdrowia mi´Êni
dna miednicy, na najm∏odszych czeka∏ trening ogólnorozwo-
jowy, a dla starszych panów trening oporowy z wykorzysta-
niem ci´˝aru w∏asnego cia∏a.

Ka˝demu treningowi towarzyszy∏y rozmowy i debaty z eks-
pertami, dotyczàce zdrowia kobiet, m´˝czyzn, chorób i pro-
filaktyki.

W Polsce problem zachorowalnoÊci i umieralnoÊci, zarów-
no kobiet jak i m´˝czyzn, na nowotwory narzàdów p∏ciowych
wcià˝ jest powa˝ny. Ka˝dego roku, z powodu zbyt póênego
wykrycia nieprawid∏owoÊci, ponad 2 000 kobiet umiera
na raka szyjki macicy, ponad 2 500 z powodu raka jajnika,
a 5 500 m´˝czyzn na raka prostaty. Jak wynika z badaƒ
IQS 65% kobiet unika badaƒ profilaktycznych, poniewa˝ boi
si´, ˝e zostanie wykryta u nich choroba.

Ekspertami podczas spotkania byli: prof. Krzysztof No-
wosielski – specjalista w dziedzinie ginekologii, po∏o˝nic-
twa i onkologii oraz seksuologii, mgr Magdalena ̧ osik – spe-
cjalistka po∏o˝nictwa, praktyk w obszarze profilaktyki cho-
rób nowotworowych i edukacji przedporodowej, Ida
Karpiƒska – za∏o˝ycielka Ogólnopolskiej Organizacji
„Kwiat KobiecoÊci”, dr Tadeusz Oleszczuk – ginekolog – po-
∏o˝nik, Agata Strukow – Alab laboratoria, dr Tomasz Pru-
siƒski – psycholog, mgr Joanna Zab∏ocka – Leonowicz – fi-
zjoterapeutka uroginekologiczna, mgr Ma∏gorzata Perl – tre-
ner, mgr Rafa∏ Perl – trener, Ma∏gorzata Prochownik
– specjalistka zajmujàca si´ oprawà graficznà i medialnà
wydarzenia.

W akcj´ promujàcà profilaktyk´ onkologicznà fantastycz-
nie w∏àczyli si´: Gmina Wieliszew, Polskie Towarzystwo Me-
dycyny Stylu ̊ ycia, Exercise is Medicine Poland, Kwiat Ko-
biecoÊci, Firma Bandi Cosmetics, Moja Regua – Rehabili-
tacja ginekologiczna i urologiczna, ALAB laboratoria,
Naturell, HELPA, Costa Coffee, Pierogarnia Jaworek, Da-
˝ynka – Nadu˝aƒskie Smaki, Piekarnia i cukiernia Ko∏acz,
Sery Zagrodowe – Bia∏a Tynka, Cukiernia Tereska.

nn
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Spotkanie z profilaktykà
„„RRaazzeemm  zzrroobbiilliiÊÊmmyy  ppiieerrwwsszzyy  kkrrookk  ddoo zzddrroowwiiaa””

OObbłłóócczzyynnyy
mmiieesszzkkaaƒƒccaa  KKrruubbiinnaa
Mieszkaniec Krubina Maciej Rafalski, student Wy˝-
szego Seminarium Duchownego Diecezji Warszaw-
sko-Praskiej pw. Matki Bo˝ej Zwyci´skiej, w sobo-
t´ 22 paêdziernika przyjà∏ wraz z innymi alumna-
mi trzeciego roku sutann´, czyli strój duchowny. 

UroczystoÊç ob∏óczyn odby∏a si´ w KoÊciele pw. Âw. Fran-
ciszka z Asy˝u na warszawskim Tarchominie, a mieszkaƒco-
wi naszej gminy podczas tej wa˝nej uroczystoÊci towarzy-
szy∏a rodzina i przyjaciele. ˚yczymy wytrwa∏oÊci i wszelkich
∏ask potrzebnych w drodze do kap∏aƒstwa.

„Przyszed∏em do seminarium po prostu, ˝eby iÊç za Jezu-
sem, s∏u˝yç Jemu i Jego KoÊcio∏owi, aby dawaç Êwiadectwo
swoim ˝yciem, ˝e Bóg ˝yje, ˝e jest obecny, ˝e jest czymÊ
normalnym wybraç kap∏aƒstwo i odpowiedzieç Bogu na Jego
g∏os.” – powiedzia∏ ks. Maciej Rafalski. nn
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Dlaczego zmienia si´
klimat oraz jak wpływa
to na człowieka?

RRoozzmmoowwyy  oo  kklliimmaacciiee

SSyysstteemm  kklliimmaattyycczznnyy  ttoo  bbaarrddzzoo
ddeelliikkaattnnaa  mmaacchhiinnaa,,  nnaa kkttóórreejj
ddzziiaa∏∏aanniiee  sskk∏∏aaddaa  ssii´́  wwiieellee
cczzyynnnniikkóóww..  AAbbyy  ooddppoowwiieeddzziieeçç
nnaa ppyyttaanniiee,,  ddllaacczzeeggoo  kklliimmaatt
uulleeggaa  zzmmiiaanniiee,,  nnaallee˝̋yy  wwiieeddzziieeçç,,
˝̋ee  wwpp∏∏yyww  mmaajjàà  nnaa ttoo  zzaarróówwnnoo
ooddddzziiaa∏∏yywwaanniiaa  zz zzeewwnnààttrrzz
((nnpp.. ooddddzziiaa∏∏yywwaanniiaa
aassttrroonnoommiicczznnee,,  ttaakkiiee  jjaakk  zzmmiiaannyy
aakkttyywwnnooÊÊccii  SS∏∏ooƒƒccaa  lluubb  oorrbbiittyy
ZZiieemmii)),,  jjaakk  ii zz wweewwnnààttrrzz  ((eeffeekkttyy
wwuullkkaanniizzmmuu::  eemmiissjjee  rroo˝̋nneeggoo
rrooddzzaajjuu  ggaazzóóww,,  ww ttyymm
cciieeppllaarrnniiaannyycchh  ii ppyy∏∏óóww,,  kkttóórree
pprrzzeebbyywwaajjààcc  ww aattmmoossffeerrzzee,,
ooddbbiijjaajjàà  pprroommiieenniioowwaanniiee))..

Niewàtpliwie w obecnych czasach to w∏aÊnie cz∏owiek ma
najwi´kszy wp∏yw na zmian´ klimatu – przez wydobywa-
nie paliw kopalnianych (np. ropy, w´gla brunatnego i ka-
miennego oraz gazu ziemnego) oraz ich spalanie, powodu-
jàc tym samym przedostawanie si´ gazów cieplarnianych
(przede wszystkim CO2) do atmosfery. Przez wzmo˝one
emisje tych gazów temperatura powietrza znacznie wzro-
s∏a na przestrzeni lat. JeÊli zmiany nadal b´dà nast´powa-
∏y w tak szybkim tempie, wzroÊnie zagro˝enie katastroficz-
nego rozchwiania klimatu, które z pewnoÊcià wp∏ynie m.in.
na gospodark´ oraz spo∏eczeƒstwo.

Zmian´ klimatu mo˝na zaobserwowaç go∏ym okiem
– wiele roÊlin i zwierzàt nie jest w stanie poradziç sobie
z falami upa∏ów, suszami, czy te˝ powodziami, czego skut-
kiem jest ich obumieranie. Zjawiska, które wyst´powa∏y
masowo, przyczyni∏y si´ m.in. do problemów z dost´pem
do wody oraz po˝ywienia dla milionów mieszkaƒców Afry-
ki, Azji, Ameryki Ârodkowej i Po∏udniowej oraz Arktyki.
Warto równie˝ zauwa˝yç, ˝e ludzie mieszkajàcy w miastach

równie˝ sà w znaczàcym stopniu nara˝eni na skutki zmian
klimatycznych, co jest spowodowane zwi´kszonà emisjà ga-
zów cieplarnianych na tych obszarach. Susze powodujà pro-
blemy z uprawami, a tak˝e w przysz∏oÊci niedobory wody.
Równie istotnym, negatywnym skutkiem zmian klimatycz-
nych jest podnoszenie si´ poziomu morza, który b´dzie na-
sila∏ problemy zwiàzane m.in. ze sztormami.

Jak wynika z raportu IPCC (Intergovernmental Panel
on Climate Change – Mi´dzyrzàdowy Zespó∏ ds. Zmiany
Klimatu) w adaptacji do zmiany klimatu pomo˝e nam
ochrona naturalnych i cz´Êciowo naturalnych ekosystemów,
poniewa˝ to w∏aÊnie one dostarczajà ludziom po˝ywienie,
czystà wod´ oraz pomagajà w ochronie przed suszami, po-
wodziami oraz innymi efektami globalnego ocieplenia.

nn Michalina Bajer klasa 4 LO w Komornicy

èródło:
https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/jak-zmiana-klimatu-

wplywa-na-nasze-zycie-druga-czesc-raportu-ipcc/

W wieliszewskiej rozg∏oÊni w ramach projektu
„Twój piec – nasze powietrze 2”, który jest wspó∏-
finansowany z programu „Mazowsze dla Czystego
Powietrza”, powstajà rozmowy z osobami, które
w przyst´pny sposób opowiadajà o ekologii, nega-
tywnych skutkach smogu na nasze zdrowie, czy-
stym powietrzu, wymianie pieców, oraz patentach
na oszcz´dzanie energii, czy ekologicznym jedzeniu. 

Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego próbowa∏ od-
powiedzieç na pytanie, czy jesteÊmy skazani tej zimy
na smog oraz dawa∏ instrukcje, jak mo˝emy zarzàdzaç ener-
già w naszych domach, aby obni˝yç koszty zu˝ycia energii.
PoznaliÊmy podejÊcie do aspektów ekologicznych m∏odego
mieszkaƒca wsi i w∏aÊciciela ekologicznego gospodarstwa Si-
korzanka – Roberta Witka. O wp∏ywie smogu na nasze zdro-
wie powsta∏a rozmowa z doktorem Piotrem Dàbrowieckim.
Sylwia Majcher – dziennikarka, edukatorka ekologiczna i au-
torka ksià˝ek opowiada∏a mi´dzy innymi o ruchu zero wa-
ste.

Wszystkie rozmowy sà do wys∏uchania w Radio Wieliszew,
a niebawem b´dà dost´pne w formie podcastów. nn

Sylwia Majcher
opowiadała m.in.

o ruchu zero waste
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Dla portfela i klimatu
patenty na oszcz´dzanie

Na pierwszy ogieƒ bierzemy patenty obni˝ajàce zu˝ycie cie-
p∏a i wysokoÊç rachunków za ogrzewanie. Ma∏e rzeczy, któ-
re mo˝emy robiç ka˝dego dnia, aby poprawiç warunki za-
rowno nasze jak i Êrodowiska.

Badania Izby Gospodarczej Ciep∏ownictwo Polskie wska-
zujà, ˝e ponad po∏owa Polaków ma odkr´cone kaloryfery
za mocno. Skutkiem tego, marnujemy swoje zdrowie i pie-

niàdze. Zdaniem lekarzy 20°C to optymalna temperatura
pomieszczeƒ na co dzieƒ. To w∏aÊnie w tej temperaturze,
z regu∏y, czujemy si´ najlepiej, jesteÊmy najbardziej sku-
pieni, pe∏ni energii.Wy˝sza temperatura jest wr´cz niezdro-
wa, bo obni˝a poziom wilgotnoÊci powietrza, co sprzyja sta-
nom zapalnym i chorobom dróg oddechowych, a tak˝e po-
woduje obrz´k Êluzówki utrudniajàcy oddychanie. 20°C jest

nam potrzebne, gdy jesteÊmy w mieszkaniu, gdy nas nie ma
w domu, temperatura mo˝e byç nieco ni˝sza, a˝ do nasze-
go powrotu. W ten sposób nie zmarnujemy ciep∏a i zaosz-
cz´dzimy na rachunkach.

Wi´cej informacji znajdà Paƒstwo na stronie interneto-
wej www.20stopni.pl

nn

RRoozzppoocczzyynnaammyy  ccyykkll  ppoorraadd  ddoottyycczzààccyycchh  jjaakk  ww  ddoobbiiee  kkrryyzzyyssuu  oosszzcczz´́ddzzaaçç  eenneerrggii´́,,  cciieepp∏∏oo,,  jjaakk rroobbiiçç  zzaakkuuppyy,,  jjaakk  sspprrzzààttaaçç,,
ggoottoowwaaçç,,  uubbiieerraaçç  ssii´́,,  bbyy  ww  nnaasszzyycchh  ppoorrttffeellaacchh  zzoossttaa∏∏oo  wwii´́cceejj  ppiieennii´́ddzzyy,,  aa nnaasszzaa  ppllaanneettaa  ooddcczzuu∏∏aa  mmnniieejj  nneeggaattyywwnnyycchh
sskkuuttkkóóww  nnaasszzeejj  ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊccii..    

J A K  O S Z C Z ¢ D Z A å  C I E P ¸ O ?

1.

2.

3.

4.
8.

5.

6.

7.

wietrzmy mieszkanie krótko
i przy wy∏àczonych kaloryferach, 

podczas naszej nieobecnoÊci
w domu obni˝ajmy temperatur´
i przykr´cajmy grzejniki, 

nie zas∏aniajmy kaloryferów
szafkami, kanapami i firankami,

nie suszmy ubraƒ na grzejnikach, 

zas∏aniajmy wieczorem okna, mniej
ciep∏a ucieknie, 

zamykajmy drzwi do pomieszczeƒ,
by je szybciej ogrzaç,

uszczelnijmy okna,

odpowietrzajmy 
kaloryfery.

RROODDZZIINNIIEE II   BBLLIISSKKIIMM
sk∏adamy 

wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia 
z  powodu Êmierci

MMIIEECCZZYYSS¸̧AAWWAA  
SSUUSSKKII  

Klub Seniora ¸ajski

Najszczersze kondolencje ,  
i  s ∏owa otuchy 

z  powodu Êmierci

AANNIIEELLII
MMAARRCCHHEEWWKKII

dla Rodziny i  bl iskich 

s k ∏ a d a
Klub Seniora ¸ajski

wspomnienie kondolencje

Trudno nam si´ pogodziç, ˝e odszedł od nas Âwi´tej Pami´ci 
MIECZYSŁAW SUSKA – wspaniały człowiek, Mà˝, Ojciec, Dziadek 
ale przede wszystkim niezastàpiony przyjaciel, współzało˝yciel 
Stowarzyszenia Aktywni dla Łajsk oraz Klubu Seniora Łajski. 

Âw. P. Miecio, z wielkà charyzmà i talentem, pisał wspaniałe teksty 
piosenek, które ˝eÊmy Êpiewali na ró˝nych imprezach. „My Seniorzy” 
choç nie młodzi zawsze mamy czas. Był wielkim patriotà i z dumà 
kierował chórem podczas eventów niepodległoÊciowych. 
Bóg zapłaç Mieciu, ˝e byłeÊ z nami. Spoczywaj w pokoju. 

Jan Sołtys – sołtys wsi Łajski i Radny Gminy Wieliszew, 
Klub Seniora Łajski

WWssppoommnniieenniiee  MMiieecczzyyssłłaawwaa  SSuusskkii
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„„NNaajjwwaa˝̋nniieejjssii  jjeesstteeÊÊcciiee  ddzziissiiaajj  WWyy
–– uucczznniioowwiiee  ii nnaauucczzyycciieellee  SSzzkkoo∏∏yy
ww OOllsszzeewwnniiccyy  SSttaarreejj..  RRoozzppoocczz´́cciiee
iinnwweessttyyccjjii,,  kkttóórreejj  jjeesstteeÊÊmmyy
ÊÊwwiiaaddkkaammii,,  bb´́ddzziiee  ss∏∏uu˝̋yy∏∏oo  ccaa∏∏eejj
ggmmiinniiee  ii jjeejj  mmiieesszzkkaaƒƒccoomm””
–– ppoowwiieeddzziiaa∏∏  ppooddcczzaass  uurroocczzyyssttooÊÊccii
wwmmuurroowwaanniiaa  aakkttuu  eerreekkccyyjjnneeggoo
PPaawwee∏∏  KKoowwnnaacckkii  WWóójjtt  GGmmiinnyy
WWiieelliisszzeeww..
UroczystoÊç, po∏àczona z pasowaniem na pierwszoklasistów,
rozpocz´∏a rozbudow´ Szko∏y Podstawowej w Olszewnicy Sta-
rej.Wzi´∏a w niej udzia∏ spo∏ecznoÊç szko∏y, rodzice oraz miesz-
kaƒcy Olszewnicy Starej, a tak˝e w∏adze samorzàdowe.

W nowo wybudowanym obiekcie uczyç si´ b´dà dzieci
od wrzeÊniu 2024 roku. Nowy dwukondygnacyjny budynek zo-
stanie po∏àczony z odremontowanà istniejàcà cz´Êcià szko∏y.

Inwestycj´ zrealizuje firma Arcus Technologie z Celesty-
nowa, a jej wartoÊç wyniesie blisko 16,5 miliona z∏otych
i w ca∏oÊci zostanie sfinansowana ze Êrodków bud˝etu Gmi-
ny Wieliszew.

„Dzisiaj obchodzimy 50-lecie istnienia obecnej szko∏y. Za-
wsze powtarza∏am, ˝e szko∏a choç ma∏a ma wielkie serce”
– podkreÊli∏a Jolanta Wojdalska, dyrektor podstawówki
– „Jak ju˝ ten pi´kny budynek powstanie zmienià si´ tyl-
ko jego gabaryty, ogromne serce pozostanie”.

Pierwszy etap prac obejmie rozbudow´ szko∏y o skrzyd∏o
po∏udniowe. Na parterze znajdzie si´ 6 oddzia∏ów przedszkol-
nych oraz sto∏ówka. Pi´tro przeznaczone b´dzie dla dzieci
ze szko∏y podstawowej, w której b´dzie zlokalizowanych 7
sal lekcyjnych oraz zaplecze socjalne.

Jak podkreÊli∏ Wójt Gminy Wieliszew, szko∏a powstanie
w 100% ze Êrodków gminnych, jednak aby to by∏o mo˝li-
we, Gmina pozyskuje Êrodki z funduszy zewn´trznych, w tym
z Samorzàdu Województwa Mazowieckiego, z których reali-
zowane sà inne wa˝ne zadania.

„Gratuluj´ Panu Wójtowi i Radnym kolejnej wa˝nej in-
westycji dla mieszkaƒców Gminy Wieliszew. Pani Dyrektor,
dzieciom i rodzicom ̋ ycz´ pi´knych chwil i dalszego rozwo-
ju Szko∏y w Olszewnicy Starej” – powiedzia∏a w trakcie uro-

czystoÊci Anna Brzeziƒska Radna Samorzàdu Województwa
Mazowieckiego.

Nowy, dwukondygnacyjny budynek zostanie po∏àczony
z odremontowanà istniejàcà cz´Êcià szko∏y. Inwestycj´ zre-
alizuje firma Arcus Technologie z Celestynowa, a jej war-
toÊç wyniesie blisko 16,5 miliona z∏ i w ca∏oÊci zostanie sfi-
nansowana ze Êrodków bud˝etu gminy Wieliszew. Budowa
pierwszego etapu obejmie rozbudow´ szko∏y o skrzyd∏o po-
∏udniowe. Na parterze znajdzie si´ 6 oddzia∏ów przedszkol-
nych oraz sto∏ówka. Pi´tro przeznaczone b´dzie dla dzieci
ze szko∏y podstawowej, w której b´dzie zlokalizowanych 7
sal lekcyjnych oraz zaplecze socjalne.

„Przez ostatnie pi´ç lat wielokrotnie powtarza∏em, ˝e szko-
∏a w Olszewnicy Starej musi byç zbudowana… Nawet jeÊli
niektórzy z nas si´ niecierpliwili, to dzisiaj ta wa˝na inwe-
stycja Gminy Wieliszew staje si´ faktem” – mówi∏ Pawe∏
Kownacki,Wójt Gminy Wieliszew w trakcie uroczystoÊci pod-
pisania umowy, która odby∏a si´ w marcu br. – „Rozbudo-
wa szko∏y to zas∏uga wielu osób: rodziców, nauczycieli, rad-
nych i ten fakt nale˝y podkreÊliç w kontekÊcie tego konkret-
nego projektu, jak i wielu innych realizowanych w gminie.
Koƒczà si´ one sukcesem tylko wtedy, kiedy lider wspiera-
ny jest przez grup´ ludzi pracujàcych na jego rzecz” – za-
znaczy∏.

Przez ostatnie 5 lat liczba mieszkaƒców Gminy Wieliszew
wzros∏a o blisko 4 000. W samej Olszewnicy Starej jest to

prawie tysiàc mieszkaƒców, co pokazuje jak konieczne jest
inwestowanie w rozbudow´ bazy edukacyjnej.

„We wrzeÊniu 2016 roku, kiedy zosta∏am dyrektorem szko-
∏y, by∏o w niej 13 uczniów oraz oddzia∏y przedszkolne. Ra-
zem stanowi∏o to liczb´ oko∏o 60 dzieci. Z roku na rok przy-
bywa∏o zarówno uczniów, jak i przedszkolaków. I tak, w ro-
ku szkolnym 2022/2023 w Szkole Podstawowej im.
Bronis∏awa Soko∏a w Olszewnicy Starej, w naszych klasach
1–3 uczy si´ ju˝ 92 uczniów, a w oddzia∏ach przedszkol-
nych 77 dzieci. Bardzo si´ ciesz´, ˝e wi´kszoÊç z nich b´-
dzie mia∏a mo˝liwoÊç nauki w naszej placówce do klasy
ósmej.To bardzo wa˝ne dla ca∏ej spo∏ecznoÊci szkolnej oraz
lokalnej” – mówi Dyrektor Szko∏y Jolanta Wojdalska.

Od kilku lat priorytetem gminy Wieliszew wÊród zadaƒ
inwestycyjnych jest rozwój infrastruktury edukacyjnej.
Od 2020 roku powsta∏o kilka placówek: nowe przedszkole
w Skrzeszewie, a rok póêniej w Janówku Pierwszym.W nie-
dawno rozpocz´tym roku szkolnym, z nowej infrastruktury
korzystajà równie˝ dzieci ze Szko∏y Podstawowej w Janów-
ku Pierwszym. Rozpocz´cie budowy przedszkola i szko∏y
w Olszewnicy Starej inauguruje nowy etap intensywnych
prac nad rozwojem infrastruktury edukacyjnej w Gminie.
Obecnie projektowane jest przedszkolne w Micha∏owie-Re-
ginowie oraz Zespó∏ Inwestycji gminy Wieliszew ju˝ pracu-
je nad stworzeniem nowej bazy przedszkolnej w Wielisze-
wie. nn

Ruszyła rozbudowa szkoły
w Olszewnicy Starej
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GMINNE INWESTYCJE
áááááá BBuuddoowwaa  CCeennttrruumm  SSppoołłeecczznnoo--KKuullttuurraallnnyymm  ww  WWiieelliisszzeewwiiee

Dzi´ki inicjatywie i wsparciu finansowemu Rady Rodziców,
ze Szko∏y Podstawowej im. Stanis∏awa Moniuszki w ¸ajskach,
uczniowie zyskali nowy sprz´t na placu zabaw. Przekazanie
kluczy Dyrektorowi Markowi Tarwackiemu nastàpi∏o w obec-
noÊci zast´pcy Wójta Magdaleny Radzikowskiej, Radnego
Gminy Artura Mi´tka, kierownika referatu inwestycji Ewy
Kiszel i Radnej Gminnej Renaty Gostkowskiej-Maczugi.

To jeszcze nie koniec, no zapowiadane sà kolejne elemen-
ty zabawki, a jej ca∏kowita wartoÊç to 60 000 z∏. nn

Na ulicy Polnej na odcinku od ulicy KoÊcielnej do ulicy Mi-
∏ej trwajà odbiory.W po∏owie paêdziernika wprowadzono ju˝
docelowà organizacja ruchu i tym samym przywrócono wjazd
z ulicy KoÊcielnej w al. SolidarnoÊci i ul. Polnà.

Z kolei na odcinku od ulicy Mi∏ej do Modliƒskiej trwajà
prace brukarskie oraz budowa kanalizacji deszczowej. Wy-
konano ju˝ fundamenty pod linie oÊwietlenia ulicznego.Wy-
konawca powinien zrealizowaç wszystkie pozosta∏e prace
do koƒca listopada 2022. nn

Nie ustajà intensywne prace przy budowie Centrum Spo-
∏eczno-Kulturalnym w Wieliszewie. Na dzia∏ce, przy ulicy
Niepodleg∏oÊci, pnà si´ w gór´ mury i jak tak dalej pój-
dzie, to inwestycja zakoƒczy si´ za nieca∏e dwa lata. Miesz-
kaƒcy zyskajà miejsce integracji.

W budynku znajdzie si´ nowa remiza, miejsce przezna-
czone do spotkaƒ mieszkaƒców oraz cz´Êç wyznaczona
na lokal gastronomiczny. Pi´tro Centrum w ca∏oÊci b´dzie
przeznaczone na rzecz Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej.
Na parterze znajdzie si´ gara˝ z czterema stanowiskami
dla wozów bojowych. Sala o wielkoÊci ok. 170 m2 zosta-
nie przeznaczona na cele integracji mieszkaƒców naszej
gminy.W centralnej cz´Êci obiektu znajdzie si´ wydzielo-
na cz´Êç przeznaczona na lokal gastronomiczny.

Inwestycja obejmuje równie˝ budow´ zjazdu na ul. Mo-
dliƒskà, przebudow´ dwóch zjazdów na ul. Niepodleg∏o-
Êci, budow´ parkingu naziemnego, budow´ wie˝y sygna-
∏owej i masztów flagowych oraz budow´ instalacji zewn´trz-
nych. Inwestycj´ realizowaç b´dzie firma EKO-INVEST Sp.
z o.o. z Kielc. ¸àczna wartoÊç budowy Centrum Spo∏ecz-
no-Kulturalnego to 8 228 700,00 z∏. 3 500 000 z∏, które Gmi-

na otrzyma∏a ze Êrodków Rzàdowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych – Êrodki z funduszy przeciwdzia∏ania COVID-
-19 dla Jednostek Samorzàdu Terytorialnego. Pozosta∏à
kwot´, tj. 4 728 700 Gmina finansuje z w∏asnego bud˝etu.

nn

áááááá PPllaacc  zzaabbaaww  ww  ŁŁaajjsskkaacchh

áááááá PPoollnnaa  pprraawwiiee  ggoottoowwaa  
ul. Polna od ul. Miłej
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JJeezziioorroo  zzoossttaanniiee  ppoowwii´́kksszzoonnee  ddzzii´́kkii  pprraa--
ccoomm  ppoolleeggaajjààccyymm  nnaa ooddss∏∏oonnii´́cciiuu  ttaaffllii  jjee--
zziioorraa,,  kkttóórree  bb´́ddàà  wwyykkoonnyywwaannee  zzaa kkooÊÊcciioo--
∏∏eemm  WWiieelliisszzeewwiiee  ww ssttrroonn´́  RReezzeerrwwaattuu  ¸̧´́ggii
WWiieelliisszzeewwsskkiiee..  ÂÂrrooddkkii  zz SSaammoorrzzààdduu  WWoojjee--
wwóóddzzttwwaa  MMaazzoowwiieecckkiieeggoo  ppoozzwwoollàà  wwyykkoo--
nnaaçç  kkoommpplleekkssoowwee  pprraaccee  kkoonnsseerrwwaaccyyjjnnee..

Obecnie tafla jeziora jest mniejsza ze wzgl´du na fakt, ˝e je-
go znaczny obszar jest zachwaszczony i zamulony. Prace sku-
pione b´dà na nast´pujàcych dzia∏aniach: konserwacji brze-
gów, podkoszeniu sitowia i ods∏oni´cie tafli wody Jeziora Wie-
liszewskiego. Zwi´kszy si´ pojemnoÊç zbiornika oraz jego
retencja. Prace sà niezwykle wa˝ne, poniewa˝ pozwolà
na popraw´ jakoÊci wody, stanu flory i fauny jeziora,
a w efekcie zwi´kszà równie˝ jego atrakcyjnoÊç i czystoÊç.

Prace rozpocz´∏y si´ w czwartek 13 paêdziernika i b´dà pro-
wadzone na pó∏nocnym brzegu jeziora, na odcinku 875 me-
trów, poczàwszy od mostka w ciàgu ulicy Spacerowej w gór´
jeziora na d∏ugoÊci 550 metrów do wysokoÊci ul. Storczyków
i w dó∏ mostka na d∏ugoÊci 325 metrów.

Park Âwi´tojaƒski, którego centralnym punktem jest Je-
zioro Wieliszewskie, sta∏ si´ miejscem spotkaƒ nie tylko miesz-
kaƒców gminy, ale równie˝ wielu turystów. Miejsce to jest oto-
czone szczególnà troskà wieliszewskiego magistratu, jak rów-
nie˝ mieszkaƒców, którzy dbajà o wspólnà przestrzeƒ.
W ostatnim czasie pojawi∏o si´ kilkadziesiàt nowych drzew,
m.in. grab, dàb b∏otny i Êwierk pospolity, a tak˝e grusza drob-
noowocowa i choina kanadyjska.

JJEEZZIIOORROO  WWIIEELLIISSZZEEWWSSKKIIEE  –– ttrroosszzkk´́  hhiissttoorriiii
Jezioro Wieliszewskie to pozosta∏oÊç po dawnym nieuregulo-
wanym biegu Narwi. Jest typowym przyk∏adem odci´tego sta-
rorzecza, co bardzo dobrze widaç na starych mapach (zdj´cie
obok).

Po wybudowaniu Zapory w D´bem rzeka zmieni∏a koryto,
zostawiajàc po sobie pi´knie po∏o˝one zbiorniki wodne. Je-
zioro przed laty by∏o malowniczo rozciàgni´tym wÊród pól i ∏àk
kàpieliskiem. Jak wspominajà mieszkaƒcy, kiedyÊ mo˝na by-
∏o przep∏ynàç nim ∏ódkà a˝ do Przepompowni. Z czasem, z po-
wodu braku cyrkulacji wody, jezioro zaros∏o roÊlinnoÊcià, a je-
go lustro stopniowo si´ kurczy∏o.

Mieszkaƒcy z Wojciechem Aleksiejukiem na czele, na w∏a-
snà r´k´ zajmowali si´ oczyszczaniem dna i usuwaniem na-
miaru roÊlinnoÊci, co przynosi∏o doraêny i krótkotrwa∏y efekt.
W 2009 roku, z inicjatywy mieszkaƒców i przy porozumieniu
w∏aÊcicieli gruntów, dosz∏o do szeregu dzia∏aƒ, które wspar-
∏y lokalne w∏adze. Rozpocz´to prace nad uzyskaniem pozwo-

leƒ wodno-prawnych oraz rozmowy z konkretnym przedsi´-
biorcà, na temat ewentualnego zagospodarowania terenu, po-
przez budow´ przepustów, mostków, piaszczystej pla˝y i ba-
zy sportowo-rekreacyjnej.

12 stycznia 2012 roku, dzi´ki zatwierdzeniu przez Cz∏onków
Wspólnoty Gruntowej oraz Wójta Gminy Wieliszew Paw∏a
Kownackiego Wieloletniego Planu Zagospodarowania Grun-

tów, podpisano umow´ na oczyszczanie i odbudow´ zbiorni-
ka wodnego Jezioro Wieliszewskie. W jej ramach, obj´to od-
budow´ zbiornika wodnego w starorzeczu Narwi o powierzch-
ni oko∏o 40 ha, wykonanie trzech pla˝, budow´ ogrodzonego
boiska do pi∏ki siatkowej (pla˝owej), wykonanie utwardzonej
Êcie˝ki rowerowej, przeprowadzenie remontu mostu na tere-
nie wspólnoty oraz zagospodarowanie terenu wokó∏ zbiorni-

ka.Tereny obj´te opracowaniem stanowi∏y w wi´kszoÊci nie-
u˝ytki, zdegradowane ∏àki i pastwiska, osuszone bagna, gdzie
na skutek obni˝enia zwierciad∏a wody zosta∏y przerwane pro-
cesy ekosystemu wodnego.

W 2013 roku rozpocz´to dwuetapowà rewitalizacj´ Jezio-
ra Wieliszewskiego, dofinansowanà przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pra-
ce ruszy∏y pe∏na parà i nad jeziorem pojawi∏ si´ ci´˝ki sprz´t.
Zbiornik pog∏´biono, oczyszczono, wykonano zbiornik prze-
p∏ywowy, i co najwa˝niejsze, zarybiono 100 kilogramami na-
rybku tj. szczupaka, karasia, lina i karpia.

W lutym 2018 roku pozyskano kolejne Êrodki na kolejne
dzia∏ania, majàce przynieÊç ÊwietnoÊç Jezioru Wieliszewskie-
mu. Wójt podpisa∏ umow´ na dofinansowanie projektu „Re-
naturyzacja Jeziora Wieliszewskiego poprzez zwi´kszenie je-
go retencji”, wspó∏finansowanego ze Êrodków Programu Ope-
racyjnego „Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014–2020. Jezioro
Wieliszewskie b´dzie powi´kszone! Nabór do programu pro-
wadzony by∏ przez Lokalnà Grup´ Dzia∏ania Zalew Zegrzyƒ-
ski. Podj´te prace polega∏y na wykoszeniu brzegu jeziora
na szerokoÊci 15 metrów z wygrabieniem i usuni´ciem wyko-
szonego materia∏u. Brzeg na szerokoÊci 8 metrów oraz strefa
przybrze˝na zosta∏y pog∏´bione. Po wykonaniu wykopów grunt
wydobyty z wody zosta∏ sezonowany przez 6 miesi´cy,
po czym przystàpiono do odmulenia Jeziora Wieliszewskie-

go. Szacowana wartoÊç projektu wynosi∏a ponad 370 000 z∏,
a wysokoÊç dofinansowania to 300 000 z∏.

Odtworzenie zbiornika w obecnej formie, to nie tylko przy-
wrócenie mo˝liwoÊci retencyjnych, oraz przeciwdzia∏anie po-
wodzi i suszy w przyleg∏ych ekosystemach, to równie˝ utwo-
rzenie warunków do ˝ycia i rozwoju wielu gatunków roÊlin
i zwierzàt, zagro˝onych wygini´ciem. Zachowano mikrosfer´
klimatycznà, majàcà bezpoÊredni wp∏yw na stan wilgotnoÊci
powietrza w okolicy, a tym samym na jego czystoÊç i jakoÊç.
Dzi´ki staraniom mieszkaƒców i lokalnych w∏ad, jezioro sta-
∏o si´ wizytówkà Gminy Wieliszew. nn

Jezioro Wieliszewskie dzisiaj

Jezioro Wieliszewskie w 2017 roku

Aktualne prace 

Jezioro kiedyÊ

Jezioro kiedyÊ Poprzednia rewitalizacja Jeziora

Mapa Jeziora z 1937 roku

Zarybianie Jeziora

Aktualne prace 

Wi´ksze i pi´kniejsze Jezioro Wieliszewskie
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„W przedchrzeÊcijaƒskiej Irlandii, w czasach,
gdy ze wzgórza Tary wyspà w∏adali Najwy˝si
Królowie, splatajà si´ losy Conalla z arystokra-
tycznego rodu i olÊniewajàcej Deirdre.W histo-
rii ich mi∏oÊci pobrzmiewa echo pradawnej cel-
tyckiej legendy o Cuchulainnie. To poczàtek
wspania∏ej epickiej opowieÊci, która zabiera czy-
telnika w fascynujàcà podró˝ przez stulecia. Mi-
sternie powiàzane ze sobà dzieje kolejnych pokoleƒ bohaterów – dru-
idów i wodzów plemiennych, mnichów i przemytników, kupców, szlach-
ty i buntowników – rozgrywajà si´ na tle najwi´kszych wydarzeƒ
historycznych...”

Ten jak˝e barwny opis pochodzi z powieÊci „Dublin”. Jej autor Edward
Rutherfurd s∏ynie ze swoich monumentalnych ksià˝ek historycznych. Uro-
dzony w angielskim Salisbury pisarz s∏aw´ zdoby∏ dzi´ki „Sarum”, któ-
rego fabu∏a rozgrywa si´ w okolicy Stonehenge na przestrzeni dziesi´-
ciu tysi´cy lat. Podobny schemat autor powtórzy∏ w kolejnych swoich
dzie∏ach, takich jak „Londyn”, „Pary˝”, czy w∏aÊnie „Dublin”.

Osnuty wokó∏ historii Irlandii „Dublin” jest szczególnie interesujà-
cy ze wzgl´du na swojà tematyk´. Irlandia, wyspa po∏o˝ona na zachod-
nim kraƒcu Europy, rzadko pojawia si´ w naszych szkolnych podr´cz-
nikach. Nies∏usznie, albowiem jest to niezwykle ciekawy kraj o pradaw-
nych dziejach.

Irlandzka ziemia skrywa wiele tajemnic pozostawionych przez daw-
ne kultury myÊliwych i zbieraczy. Przyk∏adem takiej zagadki jest Pa-
∏ac nad Boyne, kompleks budowli i grobowców.Wyniki najnowszych ba-
daƒ sugerujà, ˝e móg∏ on powstaç nawet oko∏o 3200 roku p.n.e., czyli
jest starszy od wielu egipskich piramid, czy Stonehenge. Byç mo˝e s∏u-
˝y∏ jako obserwatorium astronomiczne, grobowiec, sanktuarium, lub
miejsce obrz´dów religijnych? Irlandia to tak˝e Celtowie. Lud ten zna-
ny jest powszechnie dzi´ki swoim niezwyk∏ym kap∏anom, zwanym dru-
idami. Mimo chrystianizacji wyspy wV wieku n.e., dokonanej przez Êw.
Patryka, kultura celtycka jest wa˝nym elementem irlandzkiej to˝samo-
Êci po dziÊ dzieƒ. Przyk∏adem jest Cúchulainn, bohater niezwykle po-
pularnego staro˝ytnego mitu.

W ksià˝ce „Dublin” Edwarda Rutherfurda nie brakuje wàtków zwià-
zanych z druidami i ich tajemniczymi obrz´dami, pojawia si´ tak˝e Êw.
Patryk, jak równie˝ Wikingowie (którzy regularnie naje˝d˝ali wysp´
pod koniec I tysiàclecia n.e.), a póêniej co raz bardziej wp∏ywowi stajà
si´ Anglicy. Jak pisze irlandzka pisarka Maeve Binchy: „ksià˝ka to wni-
kliwie udokumentowana, wyczerpujàca i znakomicie skonstruowana opo-
wieÊç (...)”.

Mimo ca∏ej starannoÊci historycznej „Dublin” to jednak fabularyzo-
wana powieÊç, która niekoniecznie oddaje realia ̋ ycia warstw ni˝szych.
Irlandia, obecnie symbol zamo˝noÊci i rozwoju, prze˝ywa∏a w swojej hi-
storii wiele trudnych momentów. Dlatego chcia∏bym poleciç tak˝e dru-
gà ksià˝k´, pokazujàcà zdecydowanie mniej baÊniowà stron´ ˝ycia.

Francis McCourt, amerykaƒski pisarz irlandzkiego pochodzenia, jest
autorem autobiograficznej powieÊci „Prochy Angeli”.Akcja ksià˝ki dzie-
je si´ przede wszystkim w Limeric w Irlandii, w latach 30. i 40. XX wie-
ku. W miejscowych slumsach rodzina McCourt walczy o przetrwanie.
Ojciec nie pracuje, przepija wszystkie pieniàdze. Dzieci g∏odujà, cz´Êç
z nich umiera z zaniedbania i niedo˝ywienia. Matka próbuje utrzymaç
rodzin´, w tajemnicy ̋ ebrze pod koÊcio∏em. Jednak co raz bardzie pod-
upada na zdrowiu, wycieƒczona latami ̋ ycia w n´dzy. Dlatego Frank nie
ma wyboru, w wieku 11 lat rozpoczyna pierwszà prac´ jako pomocnik
dostawcy w´gla. W tych czasach szko∏a by∏a zaszczytem i przywilejem,
dzieci z biedy uczestniczy∏y w lekcjach boso, a nastolatkowie koƒczyli
edukacj´ w wieku 12–14 lat i trafiali do êle p∏atnej, cz´sto szkodliwej
dla zdrowia pracy.

Frank, szukajàc szans na normalne ˝ycie, wyjecha∏ do Stanów Zjed-
noczonych. Ukoƒczy∏ tam studia, pracowa∏ w szkolnictwie. Pisarzem zo-
sta∏ po przejÊciu na emerytur´. „Prochy Angeli” (Angela to imi´ jego
matki) ukaza∏y si´ w 1996 roku i zosta∏y Êwiatowym bestsellerem, pi-
sarz otrzyma∏ za nie Nagrod´ Pulitzera. W roku 1999 powieÊç zosta∏a
zekranizowana przez Alana Parkera...

Dwie ró˝ne ksià˝ki, dwie strony tego samego medalu. Obecnie to Ir-
landia przyjmuje imigrantów i jest krajem o du˝ych mo˝liwoÊciach, z cie-
kawà tradycjà i kulturà oraz z pi´knà przyrodà. Nie bez powodu Edwar-
da Ruthertfurd napisa∏: „czy to za sprawà du˝ej wilgotnoÊci wiatrów znad
Atlantyku, czy ∏agodnego ciep∏a Golfstromu, czy te˝ w efekcie splotu
tych i innych przyczyn – w ka˝dym razie roÊlinnoÊç na wyspie mia∏a nie-
zwyk∏y, niespotykany nigdzie indziej szmaragdowy kolor...” nn  Piotr K.
Edwarda Rutherfurd, „Dublin”, Wyd. Czarna Owca, Warszawa 2018
Frank McCourt, „Prochy Angeli”, Wyd. Albatros, Warszawa 2007

EExxLLiibbrriiss

IIrrllaannddiiaa  –– sszzmmaarraaggddoowwaa
wwyyssppaa

Premiera doskonała 
WW ssoobboottnniiee  ppooppoo∏∏uuddnniiee 2222  ppaaêêddzziieerrnniikkaa,,
wwyyppee∏∏nniioonnaa  ddoo oossttaattnniieeggoo  mmiieejjssccaa  SSaallaa
KKoonncceerrttoowwaa  iimm..  KKrrzzyysszzttooffaa  KKlleenncczzoonnaa
ww WWiieelliisszzeewwiiee,,  ggooÊÊccii∏∏aa  nnaajjnnoowwsszzàà
tteeaattrraallnnàà  ooddss∏∏oonn´́  pprrzzeebboojjoowweejj  kkoommeeddiiii
RRoobbiinnaa  HHaawwddoonnaa  pptt..  „„ÂÂlluubb  ddoosskkoonnaa∏∏yy””..
NNiieemmaall  ddwwuuggooddzziinnnnyy  ssppeekkttaakkll
ww rree˝̋yysseerriiii  RRaaffaa∏∏aa  SSiissiicckkiieeggoo,,
ww ssiieeddmmiioooossoobboowweejj  oobbssaaddzziiee  ppee∏∏nneejj
nnaazzwwiisskk  ii ttwwaarrzzyy  ddoosskkoonnaallee  zznnaannyycchh
wwiiddzzoomm  zz ppooppuullaarrnnyycchh  pprroodduukkccjjii
tteelleewwiizzyyjjnnyycchh,,  wwyyssttaawwiioonnoo  ppoo rraazz
ppiieerrwwsszzyy  zz uuddzziiaa∏∏eemm  ppuubblliicczznnooÊÊccii..
Odwieczna walka serca z rozumem.W dniu Êlubu, w g∏owie
bohatera, poza procentami spo˝ytymi w trakcie wieczoru
kawalerskiego, pojawiajà si´ pytania i wàtpliwoÊci. Pojawia
si´ te˝ ktoÊ jeszcze...Wykrzesaç cokolwiek Êwie˝ego i ener-
getycznego z jednej z najpopularniejszych komedii Robi-
na Hawdona – klasycznej farsy, romantycznej komedii omy-
∏ek, co tu kryç, oklepanej i wyeksploatowanej, bo wystawia-
nej w kolejnych ods∏onach i kolejnych obsadach,
w trzydziestu krajach i dwudziestu j´zykach, od scen Bro-
dwayu a na polskich koƒczàc – by∏o raczej trudno. Uda∏o
si´ to Rafa∏owi Sisickiemu oraz producentce Kamili Polak,
stosujàc recept´ sprawdzonà przy takich tytu∏ach jak „May-
day 2”, „Szalone No˝yczki” oraz „Pomoc Domowa”. Dobrze
prowadzona wartka akcja, brawurowe dialogi, pe∏en wa-
chlarz emocji zgrabnie ukazanych kiedy trzeba z dystansem,
a kiedy trzeba z urokiem, a przede wszystkim umiej´tnie
dobrana obsada w postaci aktorów potrafiàcych nawiàzaç
doskona∏y kontakt z publicznoÊcià: Daniel „Qczaj” Józek,
Agnieszka Kaczorowska-Pela, Anna Gzyra-Augustynowicz,
Daria Zawratyƒska, Magdalena Waligórska, Mateusz ¸ap-

ka i Rafa∏ Mroczek. Wszystko to, wraz z mi∏à dla oka sce-
nografià i swojskim przebojem, z nieÊmiertelnego repertu-
aru grupy Bolter, zagwarantowa∏o doskona∏à rozrywk´, da-
jàc widzom du˝o przyjemnoÊci i okazji do Êmiechu.

Nie sposób zarzuciç braku teatralnego wyrobienia by-
walcom Sali Klenczona, na której deskach podziwialiÊmy
widowiska zarówno ambitne jak i l˝ejsze gatunkowo.W obu
przypadkach z udzia∏em czo∏ówki polskiej sceny teatral-
nej, telewizyjnej i kinowej. Nagrodzenie owacjà na stojà-
co odtwórców g∏ównych ról i twórców „Âlubu doskona∏e-
go”, jest najlepszà recenzjà najnowszej produkcji Teatru
Fabryka Marzeƒ. To b´dzie kolejny rozrywkowy przebój
w jego repertuarze, a nam pozostanie mi∏a ÊwiadomoÊç,
˝e pochód spektaklu przez krajowe sceny rozpoczà∏ si´
od Sali Klenczona w Wieliszewie.

Ju˝ 9 grudnia zapraszamy w jej progi na spektakl „Pro-
mieniowanie. Sceny z ˝ycia Marii Sk∏odowskiej-Curie”,
z doskona∏à Ewà Wencel w roli tytu∏owej. Tym razem b´-
dzie powa˝nie, co nie znaczy nudno – chcàc przybli˝yç wi-
dzom postaç tej dwukrotnej noblistki, zdrapiemy warstw´
mitu, którym obros∏a i przyjrzymy si´ kobiecie z krwi i ko-
Êci – jej pasji, mi∏oÊci, jej zwyci´stwom i pora˝kom. Szcze-
gó∏y w rubryce PRZED NAMI. nn OKW

„„PPrroommyykkii””  wwee  WWrroonnkkaacchh
Ponad sto najlepszych w Polsce par, rywalizowa∏o
22–23 paêdziernika we Wronkach, o „Wielkopolski
Bat” – symboliczne trofeum przyznawane za zwy-
ci´stwo w tutejszym konkursie taƒców polskich.
Obok tancerzy z Gdaƒska, Krakowa, Poznania, Pu-
∏aw, Szczecina, Torunia, Warszawy i gospodarzy
z Wronek, w zmaganiach wzi´∏o udzia∏ siedem par
Zespo∏u Taƒca Ludowego „Promyki” z Wieliszewa. 
Wroniecki turniej stoi na wysokim poziomie sportowym
i organizacyjnym. Tym milej by∏o rywalizowaç nad Wartà
naszym tanecznym reprezentantom. W najliczniejszej
kat. II, 7. miejsce (o w∏os od fina∏u) w liczàcej 25 par kla-
sie C, zaj´li Wojciech Hosaja i Michalina Majewska, 8. by-
li Jakub Stasiorczyk i Natalia Brukwicz, a na miejscu 10.
zameldowali si´ Adrian Ostaszewski i Ró˝a Jab∏onowska.
Najwi´kszy sukces, w dotychczasowej rywalizacji

w kat. IIIC, odnieÊli osiàgajàc 5. miejsce w finale Piotr ̊ a-
luk i Antonina Baƒkowska. Najstarsze pary, rywalizujàce
w kat. IVB, meldowa∏y si´ kolejno w finale – miejsce 6.
Bartosz Wyl´g∏y i Jagoda Rydelek oraz w pó∏finale – miej-
sce 8. Kamil Szymaƒski i Paulina Barabasz.Wszystkim gra-
tulujemy! nn OKW / Promyki
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Kulturalne zakupy

PPRRZZEEDD NNAAMMII
PPRRZZEEDD  NNAAMMII  WW SSAALLII  KKLLEENNCCZZOONNAA

Zmiana daty! 9 grudnia, godz. 19.00, BILETY 45 z∏
(do koƒca paêdziernika) / 55 z∏ dost´pne
na www.ok.wieliszew.pl (zak∏adka KUP BILET) oraz w GCK
w ¸ajskach (godz. pracy kasy)
MMOONNOODDRRAAMM  EEWWYY  WWEENNCCEELL

PROMIENIOWANIE. SCENY Z ˚YCIA 
MARII SK¸ODOWSKIEJ-CURIE
„Co jest realne w tym Ênie, który
nazywamy ˝yciem? Naprawd´
wa˝ne sà tylko rzeczy niewidzialne,
to one promieniujà realnym
Êwiatłem”. Zapraszamy na spektakl
twórców serialu „Czasu honoru”
– Jarosława Sokoła i Ewy Wencel,
która wciela si´ w postaç słynnej
polsko-francuskiej uczonej Marii
Skłodowskiej-Curie. Czas trwania
– 90 minut (z przerwà).

PPRRZZEEDD  NNAAMMII  WW GGCCKK  WW ¸̧AAJJSSKKAACCHH

8 i 12 listopada (cz. 1 i 2), godz. 17.00, 
BEZP¸ATNE (zapisy tel. 22 782 20 02)
WWAARRSSZZTTAATTYY  TTWWÓÓRRCCZZEE  DDLLAA  SSEENNIIOORRÓÓWW  ((6600++))

ADWENTOWE ANIO¸Y
W trakcie warsztatów z Katarzynà
Kasjanowicz, wspólnie wyczarujemy
figurki aniołów z masy solnej.
Nast´pnie udekorujemy je,
przygotowujàc jako oryginalnà
adwentowà ozdob´, którà
wykorzystamy tak˝e
w bo˝onarodzeniowych stroikach.
Zapewniamy materiały.

Wernisa˝ w sobot´, 26 listopada, godz. 18.00
WWYYSSTTAAWWAA  MMAALLAARRSSTTWWAA  SSYYLLWWII II   RREEGGUULLSSKKIIEEJJ

PROCES. KRONIKA OSOBISTA
To b´dzie nie lada gratka dla miłoÊników
dobrego malarstwa oraz tych wszystkich,
którzy sami mierzà si´ lub mierzyli z p´dzlem
i płótnem. Zapraszamy na wyjàtkowà
wystaw´, prezentujàcà nie tylko obrazy
wykonane w ró˝norodnych technikach, ale
równie˝ dokumentacj´ procesu ich
powstawania. Tajniki swojego warsztatu
zdradzi nam, uzdolniona studentka
warszawskiej ASP, Sylwia Regulska.

„Proces twórczy jest tym, co faktycznie ukazuje technicznà sprawnoÊç
artysty, ÊwiadomoÊç obserwacji otoczenia, wyczucie w budowaniu
przestrzeni i zale˝noÊci kolorystycznych” – zauwa˝a autorka. Jak
przyznaje, zainteresowanie malarstwem oraz rzemiosłem towarzyszy jej
niezmiennie od najwczeÊniejszych lat ˝ycia. – „Nigdy nie
kwestionowałam wybranej przez siebie drogi rozwoju, testowałam
natomiast (i wcià˝ testuj´) ró˝ne sposoby zastosowania
wypracowywanych przez lata umiej´tnoÊci w praktyce” – wyjaÊnia
studentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki warszawskiej
Akademii Sztuk Pi´knych. T´ drog´ widzimy nie tylko
w prezentowanych obrazach imponujàcych detalem, ÊwiadomoÊcià
stylu i epoki, ich odwzorowaniem i zastosowaniem
charakterystycznych technik i materiałów, ale równie˝
w towarzyszàcych im zdj´ciach, dokumentujàcych proces powstawania.
Malarstwo Sylwii Regulskiej, nie pozostawia nas jednak w pustym
zachwycie nad warsztatem technicznym. Umiej´tnoÊç dostrze˝enia
momentu, magii chwili i Êwiatła, widocznych nie tylko w portretach
członków rodziny, ale równie˝ w martwych naturach i codziennych
widokach z okna, daje nam mo˝liwoÊç poczucia osobistej z nimi relacji.
Wystawa potrwa do koƒca roku.

ZZ kkooƒƒcceemm  wwaakkaaccjjii,,  OOÊÊrrooddeekk  KKuullttuurryy
ww WWiieelliisszzeewwiiee  zzaakkooƒƒcczzyy∏∏  kkoolleejjnnyy
pprroojjeekktt  iinnwweessttyyccyyjjnnyy  ww rraammaacchh
pprrooggrraammuu  rrzzààddoowweeggoo
„„IInnffrraassttrruukkttuurraa  ddoommóóww  kkuullttuurryy””..
NNaa jjeeggoo  rreeaalliizzaaccjj´́
ppoozzyysskkaalliiÊÊmmyy 110044 000000 zz∏∏  zzee  ÊÊrrooddkkóóww
ffiinnaannssoowwyycchh  MMiinniissttrraa  KKuullttuurryy
ii DDzziieeddzziiccttwwaa  NNaarrooddoowweeggoo
–– PPaaƒƒssttwwoowweeggoo  FFuunndduusszzuu
CCeelloowweeggoo,,  ppoocchhooddzzààccyycchh
zz FFuunndduusszzuu  PPrroommooccjjii  KKuullttuurryy..
DDooffiinnaannssoowwaanniieemm  oobbjj´́ttoo  „„ZZaakkuupp
ii mmoonnttaa˝̋  mmoonniittoorriinngguu  oorraazz  zzaakkuupp
wwyyppoossaa˝̋eenniiaa  nniieezzbb´́ddnneeggoo
ddoo rreeaalliizzaaccjjii  zzaaddaaƒƒ  zz zzaakkrreessuu
uuppoowwsszzeecchhnniiaanniiaa  kkuullttuurryy””,,
rreeaalliizzoowwaannyy  ww bbuuddyynnkkuu  GGmmiinnnneeggoo
CCeennttrruumm  KKuullttuurryy  ww ¸̧aajjsskkaacchh..

Dzi´ki temu, uda∏o si´ wyposa˝yç nasze stanowiska pra-
cy w sprz´t komputerowy wraz z oprogramowaniem
(w tym do monta˝u materia∏ów wideo), projektor multi-
medialny i obiektywy fotograficzne. Nasza pracownia ce-
ramiczna wzbogaci∏a si´ o ko∏o garncarskie i rega∏y warsz-
tatowe. Sala muzyczna zyska∏a profesjonalne dyfuzory aku-
styczne i pu∏apki basowe, parawan perkusyjny i kurtyny
wyg∏uszajàce. Budynek Gminnego Centrum Kultury zosta∏
wyposa˝ony w monitoring (telewizj´ przemys∏owà) oraz
urzàdzenia dla nies∏yszàcych (p´tla indukcyjna stanowi-

skowa). ZakupiliÊmy tak˝e pod∏og´ baletowà, co w przy-
padku wydarzeƒ tanecznych, pozwoli obni˝yç koszty wy-
po˝yczania lub zastàpi parkiet taneczny.Wreszcie, by móc
goÊciç w Sali Klenczona profesjonalne widowiska muzycz-
ne i teatralne, zakupiliÊmy oÊwietlenie sceniczne (ramp´,
g∏owy ruchome LED, listwy LED sterownik). Wi´kszoÊç
z tych urzàdzeƒ ma ju˝ za sobà chrzest „bojowy”, istotnie
pomagajàc nam w dzia∏alnoÊci kulturalnej realizowanej
w Gminie Wieliszew. Wk∏ad w∏asny w zadanie wy-
niós∏ 31 000 z∏. nn OKW

DDOOŁŁÑÑCCZZ  DDOO MMOODDEELLAARRSSKKIIEEJJ  RROODDZZIINNYY!!  
„„WWaa˝̋kkii””  zzaapprraasszzaajjàà  nnaa zzaajj´́cciiaa  ww GGCCKK  ww ŁŁaajjsskkaacchh

Zaj´cia grupowe dla dzieci i m∏odzie˝y, wolne
miejsca w grupie poczàtkujàcej 7–9 lat – czwart-
ki w godz. 16.00–17.00 lub 17.00–18.00

Do∏àcz do modelarskiej rodziny „Wa˝ek”, jednej z czo∏o-
wych i najbardziej utytu∏owanych modelarni na Mazow-
szu – wielokrotnych indywidualnych i dru˝ynowych Mi-
strzów Warszawy i Mistrzów Polski! Poznaj czym jest pa-
sja, wspó∏praca i przyjaêƒ, ale równie˝ wytrwa∏a praca
i wyt´˝one treningi lotnicze.

Grupa poczàtkujàca rozpoczyna swojà przygod´ z mo-
delarstwem, pod fachowym okiem instruktora Waldema-
ra Paku∏y, wychowawcy kilku pokoleƒ Mistrzów Polski
w modelarstwie lotniczym, od tworzenia (i zdobienia) wy-
stawowych i latajàcych modeli z papieru. Na kolejnych eta-
pach modelarze wykonujà z pomocà i samodzielnie szy-
bowce halowe z balsy i styropianu, uczestniczà w trenin-
gach i zawodach, najlepsi reprezentujà sekcj´ na zawodach
ogólnopolskich. Ostatnim etapem sà zaawansowane mode-
le swobodnie latajàce, którymi rywalizuje si´ na otwartych
lotniskach. Zaj´cia w ¸ajskach sà doskona∏à trampolinà
do kariery w lotnictwie – nasi wychowankowie kontynu-
ujà studia lotnicze techniczne oraz pilota˝u. nn OKW



12 EDUKACJA gazetawwiieelliisszzeewwsskkaa  ||  wwwwww..wwiieelliisszzeeww..ppll ||  GGmmiinnaa  WWiieelliisszzeeww##SSoolliiddaarrnnaazzUUkkrraaiinnaa || 27 paêdziernika 2022

Uczniowie z Wieliszewa
w Czechach
WW ddnniiaacchh 1100––1166  wwrrzzeeÊÊnniiaa  uucczznniioowwiiee
kkllaass  óóssmmyycchh  zzee  SSzzkkoo∏∏yy  PPooddssttaawwoowweejj
nnrr 22  iimm  JJaannaa  PPaaww∏∏aa IIII ww WWiieelliisszzeewwiiee,,
wwrraazz  zz ddyyrreekkttoorreemm  MMiirrooss∏∏aawweemm
SSiieerraaddzzkkiimm  ii nnaauucczzyycciieellkkàà  jj´́zzyykkaa
aannggiieellsskkiieeggoo  KKaattaarrzzyynnàà  NNoowwaakk,,  bbrraallii
uuddzziiaa∏∏  ww wwyymmiiaanniiee,,  ww rraammaacchh
pprroojjeekkttuu  EErraassmmuuss  ++  SSIITTEE,,  nnaa tteerreenniiee
RReeppuubblliikkii  CCzzeesskkiieejj..

Pierwszego dnia, uczestnicy projektu, zwiedzali zabytki,
w miejscu swojego tymczasowego zamieszkania, Kutnej
Horze. Podziwiali mi´dzy innymi koÊció∏ Âwi´tej Barba-
ry, dom Dacickiego, malownicze uliczki i kamienice.

Drugi dzieƒ rozpoczà∏ si´ aktywnoÊcià fizycznà w ple-
nerze. Pod okiem czeskich kolegów, uczniowie spacerowa-
li, biegali i wykonywali çwiczenia w parku. Nast´pnie zo-
stali oprowadzeni po ogromnym technikum, które ich go-
Êci∏o, mieli mo˝liwoÊç poznania jego specyfiki. Kolejnego
dnia delegacje z Portugalii, Czech,W∏och, Cypru oraz oczy-
wiÊcie z Polski, przedstawi∏y prezentacje poruszajàce te-
mat pozytywnego i negatywnego wp∏ywu cz∏owieka
na Êrodowisko wodne. Nast´pnym punktem programu by-
∏o zwiedzanie elektrowni wodnej w Kolinie oraz pobliskiej
kopalni srebra.

Kolejnym dniem pe∏nym wra˝eƒ by∏a Êroda.Wszyscy za-
anga˝owani w projekt udali si´ do stolicy Republiki Cze-
skiej – Pragi, gdzie zwiedzili zamek na Hradczanach, ka-
tedr´ Êw. Wita, Praski zegar astronomiczny oraz most Ka-

rola. Niesamowite widoki, urokliwe uliczki i zabytki wpra-
wia∏y zwiedzajàcych w zachwyt.

Czwartek by∏ deszczowy i ponury, mimo to okaza∏ si´ nie-
zwykle ciekawy. Delegacje poszczególnych krajów uda∏y
si´ do wyjàtkowego, cennego zabytku UNESCO – Katedry
Wniebowzi´cia NajÊwi´tszej Marii Panny i Êw. Jana
Chrzciciela w Sedlcu, ko∏o Kutnej Hory, a tak˝e, po∏o˝o-
nej obok Kaplicy Czaszek – ossuarium. Rzeêby i dzie∏a wy-
konane z prawdziwych ludzkich koÊci by∏y zachwycajàce,
a zarazem przera˝ajàce.Tego samego dnia uczniowie wraz
z nauczycielami goÊcili w Water house (wodnym domu),
gdzie mieli mo˝liwoÊç zobaczyç interesujàce rzeêby i kon-
strukcje wodne, zwiedzili muzeum wody, a podczas warsz-
tatów tworzyli swojà w∏asnà kompozycj´ soli do kàpieli.

Piàtek by∏ dniem wyjazdu. Przed po∏udniem, podobnie
jak inni uczestnicy projektu, uczniowie z naszej szko∏y
przedstawili swojà prezentacj´ dotyczàcà pobytu w Cze-
chach. Po uroczystej ceremonii koƒczàcej tygodniowy po-
byt i wzruszajàcych po˝egnaniach z nowo poznanymi przy-
jació∏mi, polska delegacja uda∏a si´ do Pragi, gdzie mia-
∏a mo˝liwoÊç podziwiaç s∏ynne praskie zabytki, tym
razem w wieczornej ods∏onie. Z praskiego dworca kolejo-
wego ca∏a grupa z SP 2 w Wieliszewie uda∏a si´ pociàgiem
do Polski – czeska przygoda dobieg∏a koƒca.

Wyjazd pozostanie w pami´ci uczniów na d∏ugo.
M∏odzie˝ zdoby∏a cennà wiedz´ na temat wp∏ywu dzia∏al-
noÊci cz∏owieka na Êrodowisko wodne w okolicy, poznali
histori´ i kultur´ Czech, mieli wyjàtkowà mo˝liwoÊç çwi-
czenia j´zyka angielskiego w praktyce oraz, co równie cen-
ne, poznali nowych przyjació∏.

nn

DDzziieeƒƒ  DDrrzzeewwaa

KKrruubbiinn  zz  DDzziieeccii´́ccàà
DDrruu˝̋yynnàà  PPoo˝̋aarrnniicczzàà

KKiinnoo  ssffeerryycczznnee
ww  JJaannóówwkkuu  PPiieerrwwsszzyymm

Grupa Motylki, z Przedszkola Samorzàdowego w Janówku,
w dniu 10 paêdziernika, obchodzi∏a Dzieƒ Drzewa. O tym jak
wa˝nà rol´ w naszym ˝yciu pe∏nià drzewa nie trzeba prze-
konywaç. Sà naturalnym elementem naszego Êrodowiska.
W dniu dzisiejszym nasze przedszkolaki dowiedzia∏y si´ ja-
kie sà drzewa liÊciaste, a jakie iglaste i jak je rozró˝niç Wszy-
scy wspólnie klasyfikowaliÊmy liÊcie, dary jesieni. Dzieci po-
zna∏y budow´ drzewa.Wàcha∏y i dotyka∏y kory drzewnej. Za-
bawa ruchowa z wykorzystaniem liÊci bardzo si´ dzieciom
podoba∏a. Podczas spaceru skorzystaliÊmy z pi´knej pogody
i wybraliÊmy si´ na spacer do lasu. nn oprac. R. Szumacher

Na poczàtku paêdziernika, w Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
w Krubinie, zosta∏a utworzona Dzieci´ca Dru˝yna Po˝arni-
cza. Podczas pierwszej zbiórki, dzieci zapozna∏y si´ z regu-
laminem, zasadami pracy i planem na najbli˝sze spotkania.
M∏odzi cz∏onkowie dru˝yny mogli przetestowaç sprz´t, çwi-
czyli i uczyli si´ musztry. Jak mówià opiekunowie – „To zwar-
ta ekipa, która na pewno za jakiÊ czas, b´dzie mog∏a zajàç
miejsce obecnych starszych stra˝aków”. nn

W paêdzierniku, do Przedszkola Samorzàdowego w Janów-
ku Pierwszym, przyjecha∏a nietypowa atrakcja – by∏o to ki-
no sferyczne. Dzieci w trakcie pokazu oglàda∏y trójwymia-
rowà przestrzeƒ, która zmienia∏a u odbiorcy wizualne i fo-
netyczne odczucia. Przestrzeƒ kosmiczna, spadajàce gwiazdy,
g∏´bia oceanu, a do tego obracajàce si´ obraz, tworz∏y reali-
styczne widowisko.

Tego dnia ka˝dy sta∏ si´ ma∏ym odkrywcà i wyruszy∏ w nie-
samowite podró˝e. Dla ka˝dego to by∏y niezapomniane wra-
˝enia i przygoda. nn PK
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Âlubowanie pierwszoklasistów

Dzieƒ Edukacji Narodowej

W obecnoÊci rodziców, kolegów ze szko∏y oraz zaproszonych
goÊci, szeÊçdziesi´cioro pierwszaków uroczyÊcie zosta∏o
powitanych jako uczniowie szko∏y.

Po wys∏uchaniu ˝yczeƒ wypowiedzianych przez goÊci:
Wójta Gminy Wieliszew Paw∏a Kownackiego, proboszcza
Parafii Przemienienia Paƒskiego w Wieliszewie ks. Jaro-
s∏awa Mazurka oraz przewodniczàcej Rady Rodziców szko-
∏y Agnieszki Olszewskiej. PierwszoklasiÊci zostali oficjal-

nie pasowani na uczniów przez Dyrektora Miros∏awa Sie-
radzkiego oraz z∏o˝yli uroczyste Êlubowanie. Nast´pnie,
wraz ze Szkolnym Ko∏em Teatralnym, zaprezentowali licz-
nie zgromadzonym widzom bogaty program teatralno-wo-
kalny.

Wszystkim Êwie˝o upieczonym uczniom ˝yczymy powo-
dzenia, radoÊci oraz samych sukcesów podczas trwania
przygody, jakà w ˝yciu ka˝dego jest szko∏a. nn B.P.

PPrrzzeeddsszzkkoollnnii  OOddkkrryywwccyy
bbaaddaajjàà  oowwooccee  ii  wwaarrzzyywwaa

DDzziieeƒƒ  RRaattoowwnniiccttwwaa
MMeeddyycczznneeggoo

Grupa Kotki w ramach wprowadzonej innowacji pedagogicz-
nej „Przedszkolni Odkrywcy” w miesiàcu wrzeÊniu skupi-
liÊmy si´ owocach i warzywach. W ramach zaj´ç tematycz-
nych rozpoznawaliÊmy ró˝nymi zmys∏ami owoce i warzywa,
sprawdzaliÊmy budow´, barw´, smak czy ich zapach. Na za-
koƒczenie miesi´cznego cyklu wykonaliÊmy smaczny i zdro-
wy sok owocowo-warzywny oraz sa∏atk´ owocowa. Dzi´ku-
jemy Rodzciom za dostarczone owoce i warzywa.

nn Iwona Rosłoƒska, nauczycielka grupy Kotki

Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego, który przy-
pada 13 paêdziernika, odwiedzi∏ Przedszkole Samo-
rzàdowe w Janówku Pierwszym Konrad Krysiak – ra-
townik medyczny. 
Dzieci pozna∏y na czym polega praca ratowników. Dowiedzia-
∏y si´, o prostych czynnoÊciach udzielania pierwszej pomo-
cy oraz prawid∏owego zachowania si´ podczas wypadku, jak
równie˝ w sytuacjach zagro˝enia ̋ ycia lub zdrowia. Poza tym,
utrwali∏y sobie numery alarmowe s∏u˝b ratowniczych oraz
zasady bezpiecznej zabawy. Mia∏y okazj´ zapoznaç si´ z wy-
posa˝eniem karetki i zwiedziç jej wn´trze.

Dzi´ki takiej lekcji dzieci nauczy∏y si´ wielu wa˝nych rze-
czy, które w przysz∏oÊci, byç mo˝e przyczynià si´ do urato-
wania komuÊ ˝ycia. Mamy równie˝ nadziej´, ˝e spotkanie
to pomog∏o zaszczepiç wÊród przedszkolaków ide´ koniecz-
noÊci pomocy osobom, które jej potrzebujà. Naszemu Go-
Êciowi jeszcze raz bardzo dzi´kujemy za przybycie do przed-
szkola i mamy nadziej´ na kolejne spotkania. nn

Dyrektorzy lokalnych szkó∏ i przedszkoli wraz z nauczycie-
lami, z którymi wspó∏pracujà na co dzieƒ, wzi´li dzia∏ w uro-
czystych obchodach Dnia Edukacji Narodowej, zorganizo-
wanych przez Centrum Us∏ug Wspólnych. Z ràk Wójta Gmi-
ny Wieliszew Paw∏a Kownackiego i przewodniczàcego Rady
Gminy Wieliszew Marcina Fabisiaka przyj´li ̋ yczenia, a ka-
dra dyrektorska otrzyma∏a specjalne dyplomy za wk∏ad
w rozwój edukacji. Potem ka˝dy zarzàdzajàcy placówkà
edukacyjnà wyró˝ni∏ swoich wspó∏pracowników. Na wszyst-
kich zgromadzonych czeka∏ koncert fortepianowy w wyko-
naniu profesora Marka Drewnowskiego i tort. nn

Uczniowie klas pierwszych, ze Szko∏y Podstawowej nr 2 im. Jana Paw∏a II w Wieliszewie, 14 paêdziernika
obchodzili uroczystoÊç pasowania na ucznia.
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Powiatowe sztafety
na start

G∏ównymi
organizatorami
zawodów by l i :  
AAnnddrrzzeejj  PPaawwllaakk
oraz PPaawwee∏∏  KKuunnaa
(nauczyciele LO
w Komornicy)

DDzzii´́kkuujjeemmyy  oorrggaanniizzaattoorreemm  ii  wwssppóó∏∏oorrggaanniizzaattoorroomm  wwyyddaarrzzeenniiaa
Organizatorzy :
• Szkolny Zwiàzek Sportowy Warszawy 

i Woj. Mazowieckiego
• Powiatowy Szkolny Zwiàzek Sportowy

w Legionowie (rejon Legionowo)
• Starostwo Powiatowe w Legionowie
• Urzàd Gminy w Wieliszewie

Wspó∏organizatorzy :
• Zespó∏ Szkó∏ w Komornicy
• Arkadiusz Michalik (SP Skrzeszew)
• Dariusz Âwistek (LO Komorica 

/ SP 8 Legionowo)
• Aleksander Mi´tek (SP ¸ajski)
• Marcin Guzowski 
• Ochotnicza Stra˝ Po˝arna

w Chotomowie
• Ochotnicza Stra˝ Po˝arna 

w Krubinie 

WW rraammaacchh  MMaazzoowwiieecckkiicchh  IIggrrzzyysskk
MM∏∏ooddzziiee˝̋yy  SSzzkkoollnneejj,,  ww iinnddyywwiidduuaallnnyycchh
oorraazz  sszzttaaffeettoowwyycchh  bbiieeggaacchh
pprrzzee∏∏aajjoowwyycchh  sszzkkóó∏∏  ppooddssttaawwoowwyycchh
ii ppoonnaaddppooddssttaawwoowwyycchh  ddzziieewwcczzààtt
ii cchh∏∏ooppccóóww,,  pprrzzeezz  cczztteerryy  ddnnii,,  tteerreennyy
nnaallee˝̋ààccee  ddoo ZZeessppoo∏∏uu  SSzzkkóó∏∏
ww KKoommoorrnniiccyy  bbyy∏∏yy  zzaappee∏∏nniioonnee
sszzkkoollnnyymmii  bbiieeggaacczzkkaammii  ii bbiieeggaacczzaammii..

W dniach 27 wrzeÊnia oraz 3 paêdziernika rywalizowali
uczniowie szkó∏ z terenu Powiatu Legionowskiego w zma-
ganiach na szczeblu powiatowym. Natomiast 5 i 7 paêdzier-
nika na trasach biegowych, pojawili si´, najlepsi indywi-
dualni biegacze z miejsc 1–10 oraz najlepsze sztafety
z miejsc 1–2 z powiatów: legionowskiego, wo∏omiƒskiego,
nowodworskiego, otwockiego, i piaseczyƒskiego.

¸àcznie, przez tych kilka dni, lini´ mety przekroczy∏o po-
nad 3 tysiàce zawodniczek i zawodników. M∏odzie˝ rywa-
lizowa∏a na pi´knych trasach, zlokalizowanych na terenach
Zespo∏u Szkó∏ w Komornicy. Nad prawid∏owoÊcià wyzna-
czonych szlaków biegowych czuwali uczniowie klas po˝ar-
niczych LO w Komornicy, w ramach programu zaj´ç z przed-

miotu edukacja po˝arnicza. Dodatkowo uczniowie poma-
gali przy wyznaczaniu, oznakowaniu, zabezpieczeniu tras,
a tak˝e przy rejestracji szkó∏, s´dziowaniu oraz wr´czaniu
nagród. Mo˝na Êmia∏o powiedzieç, ˝e dzi´ki zaanga˝owa-
niu uczennic i uczniów LO w Komornicy, zawody by∏y prze-
prowadzone wr´cz wzorowo. To równie˝ zas∏uga dyrekcji
szko∏y – Krzysztofa Roszaka oraz Anny So∏odko, którzy tak
zrzàdzali pracà szko∏y, aby zawody mog∏y zostaç zorgani-
zowane.

WÊród goÊci nie zabrak∏o, Prezesa Szkolnego Zwiàzku
Sportowego Warszawy i Województwa Mazowieckiego
– Iwony Zieliƒskiej-Mróz, która dokona∏a wr´czenia me-
dali podczas ceremonii zakoƒczenia zawodów. Dzi´ki przy-
chylnoÊci w∏odarzy SZS, drugi rok z rz´du, uda∏o si´ po-
zyskaç organizacj´ zawodów rangi mi´dzypowiatowej (re-
jonu Legionowo), na terenach Zespo∏u Szkó∏ w Komornicy.
Jest to ogromny zaszczyt i satysfakcja, ˝e nasze starania
zostajà docenione i zauwa˝one. Us∏yszeliÊmy równie˝ cie-
p∏e s∏owa od Prezes SZS WWM aby na naszym terenie od-
by∏y si´ fina∏y Mazowsza, a mo˝e nawet fina∏y ogólnopol-
skie w biegach prze∏ajowych.

Organizatorom nale˝à si´ du˝e s∏owa uznania za przy-
gotowanie trasy, a m∏odym biegaczom wielkie brawa za wal-
k´ na tych, pi´knych i malowniczych, trasach.

nn



27 paêdziernika 2022 ||  wwwwww..wwiieelliisszzeeww..ppll  ||  GGmmiinnaa  WWiieelliisszzeeww##SSoolliiddaarrnnaazzUUkkrraaiinnaa ||  gazetawwiieelliisszzeewwsskkaa SPORT /  INFORMATOR 15

SSuukkcceess  ww  MMiikkoołłaajjkkaacchh

˚̊eeggllaarrzzee  nnaa  mmeeddaall  

W pierwszy weekend paêdziernika, na Jeziorze Miko∏ajskim, roze-
grano Mistrzostwa M∏odzików w klasie Cadet o Puchar Ministra
Marka Gróbarczyka Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruk-
tury.
W ˝eglarskiej klasie Cadet M∏odzik najlepsze okaza∏y si´ za∏ogi z warszawskie-
go klubu MOS Dwójka. WÊród ch∏opców wygra∏a za∏oga Franek Massalski/Ol-
ga Lasota, a wsród kobiet najlepsze by∏y (drugie w klasyfikacji generalnej)
Iga D´becka-Strzy˝ewska/Pola So∏dan z III klasy SP Skrzeszew. Za∏ogi treno-
wane sà na co dzieƒ na Jeziorze Zegrzyƒskim przez Ann´ Golec.

Znakomite warunki ˝eglarskie na malowniczo po∏o˝onym Jeziorze Miko∏aj-
skim sprawi∏y, ˝e rozegrano wszystkie 5 wyÊcigów.

Szóste miejsce wÊród ch∏opców zajà∏ Miko∏aj So∏dan (VIII klasa SP Skrze-
szew), a dziesiàte wÊród dziewczynek Kasia Matanowska (IV klasa SP Skrze-
szew).

16 paêdziernika Pola So∏dan razem z Igà D´beckà-Strzy˝ewskà zdoby∏y tak-
˝e mistrzostwo Warszawy wÊród kobiet. Ostatnie regaty sezonu odby∏y si´ na Je-
ziorze Zegrzyƒskim. nn

Podczas Mistrzostw Âwiata w ˚eglarstwie w Hiroszimie, dla osób z niepe∏no-
sprawnoÊciami, mieszkaniec naszej gminy Piotr Cichocki zdoby∏ z∏oty medal
w klasie Hansa 303. Olga GórnaÊ-Grudzieƒ wywalczy∏a z∏oto w klasie Hansa 303
single. W klasie Hansa 303 doubles Piotr i Olga, wspólnie w za∏odze, wywal-
czyli srebrny medal! nn

y
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