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Oto kolejne ju˝ Âwi´ta Wielkanocne
przypadajàce w trudnym czasie. Dwa
poprzednie lata zdominowa∏a pandemia
i ograniczone kontakty z bliskimi, tak
wa˝ne w Êwiàtecznym czasie. W tym roku
b´dziemy je obchodziç w cieniu wojny,
która jest tu˝ obok. Obok nas sà równie˝ nasi sàsiedzi
z Ukrainy, którzy próbujà stworzyç namiastk´
normalnoÊci w kraju, do którego musieli uciekaç
przed bombami. Pomó˝my im w tym. Bez wzgl´du
na to, w co wierzymy i jak obchodzimy ten Êwiàteczny
czas, bàdêmy dla siebie serdeczni i spróbujmy dostrzec
w drugim cz∏owieku najwi´kszy cud do odkrycia
i kochania – mimo ró˝nic kulturowych i j´zykowych. 

Z ka˝dym dniem na hali sportowej w Wieliszewie, która sta-
∏a si´ miejscem dystrybucji i g∏ównym magazynem przyby-
wa∏o mi´dzy innymi artyku∏ów spo˝ywczych, ubraƒ, kosme-
tyków, czy zabawek. Ludzie oferowali swój wolny czas, swo-

je mieszkania, pieniàdze, czy us∏ugi. Z ka˝dym dniem agre-
sji na ukraiƒskie niepodleg∏e paƒstwo przybywa∏o bezinte-
resownej pomocy ze strony naszych mieszkaƒców. O pomo-
cy, dzia∏aniach gminy, o tym co ju˝ uda∏o si´ zrobiç prze-

czytacie Paƒstwo na kilku nast´pnych stronach. Ostatnia
strona tego wydania Gazety Wieliszewskiej skierowana jest
do naszych nowych mieszkaƒców, obywateli Ukrainy. Bàdê-
my wszyscy po ukraiƒskiej stronie. nn AS

Razem z Ukrainà

PPrrzzeedd  nnaammii  WWiieellkkaannoocc

JJeesszzcczzee  nniiee  zzaakkwwiitt∏∏yy
kkaasszzttaannyy,,  aa wwii´́kksszzooÊÊçç
zz nnaass  jjuu˝̋  zzaalliicczzyy∏∏aa
eeggzzaammiinn..  NNiiee ttyyllee
zz ddoojjrrzzaa∏∏ooÊÊccii,,
ccoo zz cczz∏∏oowwiieecczzeeƒƒssttwwaa..
GGddyy 2244  lluutteeggoo  RRoossjjaa
zzaaaattaakkoowwaa∏∏aa  UUkkrraaiinn´́
mmiieesszzkkaaƒƒccyy  PPoollsskkii
tt∏∏uummnniiee  rruusszzyyllii  zz ppoommooccàà..  
WW nnaasszzeejj  ggmmiinniiee  rróówwnniiee˝̋
rroozzppoocczz´́∏∏oo  ssii´́  wwssppaarrcciiee
kkoooorrddyynnoowwaannee  pprrzzeezz
llookkaallnnyy  ssaammoorrzzààdd..  

WWOOLLNNYY  ÂÂWWIIAATT  DDLLAA  UUKKRRAAIINNYY  
––  kkoonncceerrtt  cchhaarryyttaattyywwnnyy

W jego trakcie b´dziemy prowadziç zbiórk´ pieni´˝nà,
z której Êrodki przeznaczone b´dà na pomoc naszym sà-
siadom, równie˝ przebywajàcym obecnie w Gminie Wie-
liszew. Gwiazdà wieczoru b´dzie bia∏oruski duet Naviband,
uczestnicy Eurowizji z roku 2017, której fina∏ odbywa∏ si´
w Kijowie. To symboliczne tym bardziej, ˝e w roku 2020
artyÊci musieli opuÊciç Bia∏oruÊ po tym, jak swojà twór-
czoÊcià wsparli pokojowe protesty – obecnie mieszkajà
i tworzà w Polsce. Na scenie goÊciç b´dziemy tak˝e za∏o-
˝yciela i jednego z liderów legendarnych Wa∏ów Jagielloƒ-

skich – Grzegorza Buka∏´. Nie zabraknie lokalnej twórczo-
Êci i lokalnych akcentów – w organizacj´ wydarzenia w∏à-
czyli si´ mieszkaƒcy Gminy Wieliszew i okolic – Polacy
i Ukraiƒcy. Specjalnie na t´ okazj´ ukraiƒskie utwory lu-
dowe przygotowa∏y wieliszewskie „Promyki”. B´dzie do-
nioÊle, nastrojowo i poetycko, wzruszajàco ale tak˝e opty-
mistycznie – bo nadzieja pozwala przetrwaç najtrudniej-
szy czas, a kultura jest jednà z tych wartoÊci, dzi´ki którym
przetrwaliÊmy i my Polacy.

nn  OKW

10 kwietnia o godz. 17.00 zapraszamy do sali Klenczona na szczególny wieczór
z polskimi, bia∏oruskimi a przede wszystkim ukraiƒskimi artystami – wieczór pe-
∏en muzyki (i nie tylko), który dedykujemy wolnej Ukrainie i wolnym Ukraiƒcom. 

fo
t.

Da
re

k 
Âl

us
ar

sk
i



2 AKTUALNOÂCI gazetawwiieelliisszzeewwsskkaa  ||  wwwwww..wwiieelliisszzeeww..ppll ||  GGmmiinnaa  WWiieelliisszzeeww##SSoolliiddaarrnnaazzUUkkrraaiinnaa || 31 marca 2022

gazetawwiieelliisszzeewwsskkaa
WWyyddaawwccaa  ––  UUrrzzààdd  GGmmiinnyy  WWiieelliisszzeeww,,  

uull..  KK..KK..  BBaacczzyyƒƒsskkiieeggoo  11,,  0055--113355  WWiieelliisszzeeww,,  tteell..  ((2222))  778822  2266  3322  
••  RReeddaakkttoorr  nnaacczzeellnnaa  AAnnnnaa  SSzzlleennddaakk

••  Redakcja: Ma∏gorzata Jendryczka, Piotr Klejment, Ernest Mozol
• Druk – Agora S.A.

ISSN 1898–3251 
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania

•••••• IINNFFOORRMMAATTOORR  MMIIEESSZZKKAA¡¡CCAA  
••••••      UURRZZÑÑDD  GGMMIINNYY  WWIIEELLIISSZZEEWW

ul. Krzysztofa Kamila Baczyƒskiego 1
05-135 Wieliszew
gmina@wieliszew.pl
www.wieliszew.pl

••••••      BBIIUULLEETTYYNN  IINNFFOORRMMAACCJJII  PPUUBBLLIICCZZNNEEJJ::
www.bip.wieliszew.pl 

••••••      SSEEKKRREETTAARRIIAATT
22 782 27 32

••••••      BBIIUURROO  OOBBSS¸̧UUGGII  KKLLIIEENNTTAA
22 690 71 00, 22 782 20 22

••••••      GGOOSSPPOODDAARRKKAA  KKOOMMUUNNAALLNNAA
22 774 57 59

••••••      GGOOSSPPOODDAARRKKAA  PPRRZZEESSTTRRZZEENNNNAA,,  GGEEOODDEEZZJJAA
II NNIIEERRUUCCHHOOMMOOÂÂCCII
22 782 21 22 

••••••      OOCCHHRROONNAA  ÂÂRROODDOOWWIISSKKAA
22 782 22 32

••••••      PPOODDAATTKKII
22 782 20 80 

••••••      PPOOZZYYSSKKIIWWAANNIIEE  ÂÂRROODDKKÓÓWW  ZZEEWWNN¢¢TTRRZZNNYYCCHH
22 782 19 10

••••••      PPRROOMMOOCCJJAA//KKOOMMUUNNIIKKAACCJJAA
22 782 26 32

••••••      RREEMMOONNTTYY  II IINNWWEESSTTYYCCJJEE
22 782 25 96, 782 18 08

••••••      SSPPOORRTT
22 782 21 44

••••••      SSPPRRAAWWYY  OOBBRROONNNNEE  II ZZAARRZZÑÑDDZZAANNIIEE  KKRRYYZZYYSSOOWWEE
22 782 19 12

••••••      UURRZZÑÑDD  SSTTAANNUU  CCYYWWIILLNNEEGGOO//EEWWIIDDEENNCCJJAA  LLUUDDNNOOÂÂCCII
22 782 27 86 

••••••      ZZAAKKUUPPYY  II ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  PPUUBBLLIICCZZNNEE
22 782 18 80

••••••      OOÂÂWWIIAATTAA//CCEENNTTRRUUMM  UUSS¸̧UUGG  WWSSPPÓÓLLNNYYCCHH
22 782 29 91 (98)
www.edukacja.wieliszew.pl 

••••••      OOÂÂRROODDEEKK  PPOOMMOOCCYY  SSPPOO¸̧EECCZZNNEEJJ
22 782 25 22
www.wieliszew.naszops.pl 

••••••      OOÂÂRROODDEEKK  KKUULLTTUURRYY  WW WWIIEELLIISSZZEEWWIIEE
22 782 20 02
www.ok.wieliszew.pl

Solidarna Gmina
WIES¸AW ˚BIKOWSKI inspektor ds. obronnych
i obrony cywilnej z Referatu Spraw Obronnych
i Zarzàdzania Kryzysowego w Urz´dzie Gminy
Wieliszew. 

Poczàtki by∏y mo˝e nie tyle trudne, co pod wieloma wzgl´-
dami „interesujàce”, poniewa˝ sytuacja by∏a nowa, dotych-
czas niespotykana na taka skal´, wymagajàca bie˝àcego
dzia∏ania i jednoczesnego uczenia si´ na w∏asnych b∏´dach.
Dzi´ki zaanga˝owanie pracowników urz´dy gminy, stra˝a-
ków Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych z terenu gminy Wie-
liszew, a tak˝e przychylnoÊci kadry kierowniczej, pomocy
personelu pedagogicznego i gospodarczego z poszczegól-
nych szkó∏ wi´kszoÊç problemów organizacyjnych znajdy-
wa∏a rozwiàzanie. Olbrzymi wk∏ad w powodzenie dzia∏aƒ
wnieÊli tak˝e mieszczaƒscy Gminy Wieliszew (i nie tylko),
którzy w odpowiedzi na apel dostarczali niezb´dne przed-
mioty, jakie jak: karimaty, koce, ko∏dry, poduszki, Êpiwo-
ry, itp.To te materia∏y stanowi∏y punk wyjÊciowy dalszych
dzia∏aƒ. Od uzyskania informacji do przygotowania pierw-
szych miejsc min´∏o niespe∏na 3 dni. Ju˝ 28 lutego w no-
cy przyj´liÊmy pierwszych 82 uchodêców w Liceum Ogól-
nokszta∏càcym w Komornicy. Na uchodêców czeka∏o tam,
poza 110 miejscami do spania, tak˝e wsparcie i zabezpie-
czenie w postaci posi∏ku i pomocy medycznej.W kolejnych
dniach liczba uchodêców sukcesywnie zwi´ksza∏a si´
i w kulminacyjnym momencie osiàgn´∏a liczbà 254 uchodê-
ców w trzech lokalizacjach. W kolejnych dniach sytuacja
by∏a bardzo zmienna i niestabilna liczbowo, poniewa˝ wie-
li uchodêców znajdywa∏o rodziny, wielu uzyska∏o lokaliza-
cje w kwaterach prywatnych, a jeszcze inni traktowali Wie-
liszew, jako przystanek w drodze za zachód, szczególnie
do Niemiec, W∏och, Austrii, itp.

W sk∏ad zespo∏u odpowiedzialnego za organizacj´
miejsc zakwaterowania, a tak˝e kwaterowanie uchodêców
przybywajàcych na terytoriom gminy wesz∏o pierwotnie 4
pracowników urz´du z kilku referatów. Po zakoƒczeniu prac
zwiàzanych z organizacjà i zabezpieczeniem miejsc nocle-
gowych praca polega∏a g∏ównie na pe∏nieniu ca∏odobowych
dozorów w Urz´dzie Gminy oraz pod telefonem, celem skró-
cenia czasu osiàgni´cia gotowoÊci do przyj´cia uchodêców
we wskazanej w sygnale lokalizacji. Informacje o kolejnym
przyjeêdzie grup uchodêców sp∏ywa∏a z regu∏y z Wojewódz-
kiego Centrum Zarzàdzania Kryzysowego w Warszawie.
W∏adze gminy nie odmawia∏y jednak przyj´cia tak˝e in-
nych osób, których ̋ ycie lub zdrowie by∏o zagro˝one (po d∏u-
gich pobytach na dworcach, wymagajàcych pomocy po in-
terwencjach obywatelskich – telefony). Poza tym nasza dzia-
∏alnoÊç obejmowa∏a i obejmuje tak˝e zabezpieczenie
przewozów, dowozów i odwozów uchodêców, którzy zdecy-
dowali si´ wyjechaç z Wieliszew w dalsza drog´, wróciç
do Warszawy (ich zdaniem – miasto z mo˝liwoÊciami), lub
ze wzgl´dów zdrowotnych wymagali zaopatrzenia medycz-
nego. Równie˝ transport ̋ ywnoÊci oraz innych niezb´dnych

artyku∏ów, przy wsparciu stra˝aków z OSP, stanowi∏o istot-
ny element codziennej, nielimitowanej godzinami pracy
na rzecz obywateli ukraiƒskich, którzy uciekli do Polski z te-
renów obj´tych dzia∏aniami zbrojnymi.

W chwili obecnej sytuacja wydaje si´ byç ustabilizowa-
na, jednak˝e system dy˝urów i utrzymanie gotowoÊci
do przyj´cia uchodêców pozostaje zadaniem prioryteto-
wym dla tego zespo∏u.

••••••
OÂRODEK POMOCY SPO¸ECZNEJ WIELISZEWIE

Wiele cierpienia, wiele radoÊci i wdzi´cznoÊci tak pracow-
nicy OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej okreÊlajà pomoc udzie-
lanà uchodêcom z Ukrainy.

Ka˝da przyj´ta osoba to inna historia i towarzyszàce jej
emocje w wi´kszoÊci traumatyczne prze˝ycia zwiàzane
z ucieczkà z trenów obj´tych wojnà.

Du˝o ukraiƒskich rodzin poszukiwa∏o tymczasowego
schronienia w dalszej drodze do krewnych lub znajomych
zamieszkujàcych zagranicà.

Wiele osób podj´∏o decyzj´ o pozostaniu w naszym kra-
ju, korzystajàc z goÊcinnoÊci i pomocy udzielanej przez miesz-
kaƒców.

Pracownicy OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej udzielali pomo-
cy uchodêcom podczas pobytu na terenie naszej gminy, prze-
prowadzali wywiad majàcy na celu ukierunkowanie dzia-
∏aƒ pomocowych w zale˝noÊci od indywidualnych potrzeb.

Niekiedy przyj´te osoby wymaga∏y podj´cia natychmia-
stowej interwencji lekarza, zorganizowania pomocy rze-
czowej i organizacji do dalszej podró˝y. I w tym tez stara-
liÊmy si´ pomagaç, jak tylko potrafiliÊmy.

••••••
S¸AWEK JAGNYZIAK
podinspektor ds. sportu UG Wieliszew

Od ponad czterech tygodni intensywnie pracujemy
przez 7 dni w tygodniu zaopatrujàc w odzie˝, ˝ywnoÊç,
a tak˝e art. sanitarne ukraiƒskich uchodêców, nie tylko tych
którzy zamieszkujà naszà gmin´, ale tak˝e tych którzy prze-
bywajà daleko poza nià. Nasz punkt w hali sportowej jest
na obecnà chwil´ najwi´kszym punktem w okolicy oferu-
jàcym wsparcie. Nie by∏oby to oczywiÊcie mo˝liwe gdyby
nie nasi niezawodni wolontariusze, którzy czynnie wspie-
rajà nas, pracowników gminy w tych dzia∏aniach. Poma-
gajà nam nie tylko Polacy, mieszkaƒcy naszej gminy, ale
tak˝e Ukraiƒcy. Praca w hali jakà wykonujemy na co dzieƒ,
polega na segregacji towarów, realizowaniu list zapotrze-
bowania dla rodzin ukraiƒskich, a tak˝e zaopatrywania pla-
cówek gminnych, w których umieszczeni sà uchodêcy. Da-
ry jakie do nas trafiajà pochodzà nie tylko od mieszkaƒ-
ców, ale tak˝e z ró˝nych organizacji spoza terenu Polski
tj. Irlandia, Niemcy czy Hiszpania. Z naszej hali towary
trafiajà równie˝ bezpoÊrednio na Ukrain´.

nn

OO oorrggaanniizzaaccjjii  ddzziiaa∏∏aaƒƒ  ii ppoommooccyy  ddllaa  oobbyywwaatteellii  UUkkrraaiinnyy  ww ppiieerrwwsszzyycchh
ddnniiaacchh  nnaapp∏∏yywwuu  uucchhooddêêccóóww  ddoo ggmmiinnyy  



31 marca 2022 ||  wwwwww..wwiieelliisszzeeww..ppll  ||  GGmmiinnaa  WWiieelliisszzeeww##SSoolliiddaarrnnaazzUUkkrraaiinnaa ||  gazetawwiieelliisszzeewwsskkaa AKTUALNOÂCI 3

OOdd ssaammeeggoo  ppoocczzààttkkuu  
iinnwwaazzjjii  RRoossjjii  nnaa UUkkrraaiinn´́
mmiieesszzkkaaƒƒccyy  GGmmiinnyy
WWiieelliisszzeeww,,  rraaddnnii,,  ssoo∏∏ttyyssii,,
pprraaccoowwnniiccyy  UUrrzz´́dduu  GGmmiinnyy
ww WWiieelliisszzeewwiiee  aakkttyywwnniiee
ww∏∏ààcczzaajjàà  ssii´́
ww kkoooorrddyynnoowwaannee  pprrzzeezz
wwiieelliisszzeewwsskkii  ssaammoorrzzààdd
ddzziiaa∏∏aanniiaa  ii ppoommoocc
UUkkrraaiiƒƒccoomm,,  uucciieekkaajjààccyymm
pprrzzeedd wwoojjnnàà..  
Jedni oferujà dach nad g∏owà, inni dostarczajà dary – tak
potrzebne uchodêcom, którzy cz´sto przyjechali do nasze-
go kraju z jednà torbà, jeszcze inni w∏àczajà si´ z pomocà
medycznà, psychologicznà, czy logistycznà.

Mamy wypracowany schemat dzia∏ania – zaznacza sekre-
tarz Gminy Wieliszew Agnieszka Mitjans-Sza∏apska – Co-
dziennie w gabinecie wójta Paw∏a Kownackiego jest sztab w ra-
mach, którego omawiamy, to co robimy na nast´pny dzieƒ, tak
by wszystko odbywa∏o si´ w sposób p∏ynny i przemyÊlany. Dzi´-
ki temu nasze dzia∏ania sà skoordynowane i przynoszà rezul-
taty. Po naradzie wiemy co mamy robiç, ka˝dy udaje si´ w swo-
je miejsce i dzia∏a zgodnie z ustalonymi zadaniami. Pomimo
ogromnego zaanga˝owania wieliszewskich urz´dników w po-
moc uchodêcom, nasz urzàd dzia∏a prawid∏owo. Funkcjonuje-
my dwutorowo, dzielàc obowiàzki na bie˝àce sprawy urz´du
i pomoc Ukraiƒcom.

Wieliszewski samorzàd zabezpieczy∏ trzy miejsca nocle-
gowe (hala sportowa przy Szkole Podstawowej w ¸ajskach,
hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wielisze-
wie, internat przy szkole w Komornicy), które ogó∏em mo-
gà przyjàç 340 osób, z czego 150 miejsc przeznaczonych jest
dla dzieci.

Miejsca te koordynowane przez zarzàdzanie kryzysowe
wieliszewskiego urz´du sà bezpiecznà przystanià, gdzie
uchodêcy po wyczerpujàcej podró˝y mogà si´ wyspaç, zjeÊç,
wypoczàç. Po sp´dzeniu kilku, do kilkunastu dni trafiajà
do domów mieszkaƒców gminy, którzy decydujà si´ ich przy-
jàç lub jadà dalej na zachód. Do tej pory Gmina Wieliszew
udzieli∏a pomocy ponad 1200 obywatelom Ukrainy.

HHaallaa  SSppoorrttoowwaa  ww  WWiieelliisszzeewwiiee  
–– cceennttrruumm  ddyyssttrryybbuuccjjii  

Hala sportowa w Wieliszewie sta∏a si´ miejscowym maga-
zynem, do którego ludzie dobrej woli zacz´li przynosiç po-
trzebne rzeczy. Ubrania, Êrodki czystoÊci, kosmetyki, arty-
ku∏y spo˝ywcze, zabawki, poÊciel i wiele innych produktów
zacz´∏o trafiaç nie tylko od mieszkaƒców z Wieliszewa i oko-
liç ale równie˝ zza granicy.

Hala sportowa po kilku tygodniach sta∏a si´ równie˝ cen-
trum dystrybucji, z której wyje˝d˝ajà transporty z pomo-
cà mi´dzy innymi na Dworzec Centralny w Warszawie,
na granic´ polsko-ukraiƒskà, do Kijowa i innych miast ukra-
iƒskich. Samorzàdowcy z innych miast, takich jak Sulejó-
wek, czy Legionowo odwiedzajà regularnie hal´, by wziàç
potrzebne rzeczy.

Gdyby nie ich zaanga˝owanie i ch´ç dzia∏ania, pomoc ofe-
rowana przez Gmin´ Wieliszew nie dzia∏a∏aby na tak wyso-
kim poziomie. Ka˝dego dnia pod hal´ podje˝d˝ajà samocho-
dy organizacji i samorzàdów z okolicznych miejscowoÊci, któ-
re proszà o wsparcie, które oczywiÊcie jest im udzielane.

HHaallaa  ssppoorrttoowwaa  pprrzzyy SSPP  ww ŁŁaajjsskkaacchh,,  
hhaallaa  ssppoorrttoowwaa  pprrzzyy SSPP  nnrr 22  ww WWiieelliisszzeewwiiee  

To miejsca, gdzie schronienie mogà znaleêç uchodêcy trans-
portowani z opanowanej wojnà Ukrainy. W ¸ajskach
jest 110, w Wieliszewie120, a w Komornicy 110 miejsc noc-
legowych, wraz z zapleczem sanitarnym. Pracownicy miej-
scowego OPS-u wraz z nauczycielami prowadzà na miejscu
dzia∏ania ewidencyjne. Z pomocà t∏umaczy i wolontariuszy
spisujà obywateli Ukrainy, reagujà na ich potrzeby, s∏ucha-
jà i wspierajà. Zaplanowanie dalszej podró˝y, leczenia czy
te˝ pomocy w znalezieniu mieszkania tu na miejscu, czy te˝
przygotowanie posi∏ków to tylko niektóre z ich dzia∏aƒ.

IInntteerrnnaatt  ww KKoommoorrnniiccyy  
Pokoje w komornickim internacie, wraz z salà gimnastycz-
nà sta∏y si´ od 25 lutego miejscem zamieszkania dla wielu
ukraiƒskich rodzin. Tu podobnie, jak w halach sportowych

prowadzone sà dzia∏ania wspierajà uchodêców. Na czele z se-
kretarz gminy Agnieszkà Mitjans-Sz∏apskà wolontariusze
z empatià i wielkà wra˝liwoÊcià s∏uchajà potrzeb obywate-
li Ukrainy i starajà si´ je spe∏niaç na bie˝àco. Natychmia-
stowa konsultacja medyczna 8-letniego dziecka, zorganizo-
wanie transportu na poród m∏odej Ukrainki, zapewnienie
˝ywnoÊci, Êrodków higienicznych – to tylko cz´Êç rzeczy, z któ-
rymi na bie˝àco stykajà si´ osoby koordynujàce dzia∏ania-
mi w Komornicy.

PPoommoocc  hhuummaanniittaarrnnaa  zzzzaa  ggrraanniiccyy  
Pod halà sportowà przy Modliƒskiej parkowa∏y tiry i busy z po-
mocà humanitarnà z Irlandii, Niemiec, Hiszpanii, zorganizo-
wanà przez tamtejsze organizacje katolickie. Wszystkie da-
ry ka˝dego dnia, na bie˝àco sà segregowane przez wolonta-
riuszy. Co wa˝ne, kierowcy busów w powrotnà drog´ choçby
do Niemiec zabierajà czasem ca∏e rodziny – by zorganizowaç
im mieszkanie i prac´ w swoim rodzinnym kraju. nn AS

kkoommeennttaarrzz

Niech ˝yje wolna Ukraina

PAWE¸ KOWNACKI, 
Wójt Gminy Wieliszew

Ci´˝ko komentowaç pomoc niesionà
przez naszà wspólnot´ goÊciom z Ukra-
iny, gdy˝ pewne rzeczy po prostu dzie-
jà si´ w emocjach, instynktownie. Do-
piero gdy mija miesiàc, jestem w stanie
uzmys∏owiç sobie proces, jakiego jeste-
Êmy cz´Êcià. Z jednej strony ogrom zbrodni, jakà jest wojna
budzi w nas wychowanych w czasie pokoju ogromne oburze-
nie i strach… Jednak w naszej naturze jest natychmiastowa
ch´ç dzia∏ania, by choç w ten sposób przeciwstawiç si´ agre-
sorom z Rosji i wspomóc dotkni´tà niczym nieusprawiedli-
wionà agresjà naszà sàsiadk´ Ukrain´.

W czasie tego miesiàca nauczy∏em si´, ˝e nale˝y o poma-
ganiu mówiç g∏oÊno i wyraênie. To pomaga w zara˝aniu in-
nych tà pomocà, a kràg czynienia dobra staje si´ szerszy. Dla-
tego ju˝ 24 lutego poprosi∏em Rad´ Gminy Wieliszew o przy-
j´cie stanowiska o solidarnoÊci z napadni´tà Ukrainà, a tak˝e
o wyra˝eniu deklaracji niesienia realnej pomocy ofiarom woj-
ny na terenie gminy Wieliszew. Zaraz nast´pnego dnia, wraz
z Izà kupi∏em kilkanaÊcie Êpiworów jako poczàtek akcji zbie-
rania darów dla uciekajàcych z ogarni´tego kraju wojnà i nie
mia∏em chyba poj´cia, ˝e rozpocz´∏a si´ a˝ tak wyjàtkowa ak-
cja czynienia wszystkiego co mo˝liwe, by pomagaç Ukraiƒ-
com. Zbiórka darów, do której masowo w∏àczyli si´ nasi miesz-
kaƒcy, i o której informowa∏em na bie˝àco na Facebooku wy-
kroczy∏a poza ramy gminy, powiatu, a nawet kraju.

Docierajà do nas transporty darów z Niemiec, Hiszpanii
oraz Irlandii. Ogromna rzesza wolontariuszy regularnie po-
maga nie tylko w segregacji darów, roz∏adunku TIR-ów, ale
równie˝ pomaga w t∏umaczeniach, transporcie, leczeniu i na-
uce. Hala sportowa przy ul. Modliƒskiej sta∏a si´ centrum
pomocy nie tylko dla naszej gminy, ale równie˝ dla wielu
sàsiednich samorzàdów, z którymi w momencie próby zwar-
liÊmy szeregi. Kilkadziesiàt rodzin zdecydowa∏o si´ przyjàç
pod swój dach uciekinierów z Ukrainy, a gmina ju˝ w sobo-
t´ 26 lutego uruchomi∏a pod auspicjami wojewody swoje
obiekty szkolne, by daç schronienie goÊciom z Ukrainy. Ten
ogromny ∏adunek dobrej energii i ch´ç pomocy sprawi∏, ˝e
mówiono o nas w mediach ogólnopolskich, gazetach hiszpaƒ-
skich, angielskich, w amerykaƒskiej telewizji PBS czy na-
wet w telewizji indyjskiej. Dzi´ki temu obraz Polaków, w tym
mieszkaƒców Gminy Wieliszew niosàcych pomoc napadni´-
tym Ukraiƒcom zobaczyli ludzie z ca∏ego Êwiata i stàd mi´-
dzy innymi kolejne deklaracje pomocy materialnej, rzeczo-
wej oraz przyjmowanie w goÊcin´ do samorzàdów i organi-
zacji niemieckich, hiszpaƒskich i w∏oskich osób z Ukrainy.
Lista osób, którym jestem wdzi´czny za ogromne zaanga˝o-
wanie w niesienie pomocy potrzebujàcym jest d∏u˝sza ni˝
gazeta jest w stanie pomieÊciç, ale na to przyjdzie jeszcze czas.
Na ten moment chc´ tylko wyraziç ogromnà radoÊç, ˝e do-
prawdy „ludzi dobrej woli jest wi´cej”. Niech ta wiara, ˝e
dzi´ki temu ten dziwny Êwiat nie zginie nigdy, utrzymuje
w was ten ogromny ogieƒ dobra, byÊmy mogli po wszystkim
powiedzieç, ˝e zrobiliÊmy to co nale˝a∏o – czyli zachowali-
Êmy si´ tak jak nale˝y.
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Âwi´ta Wielkanocne to czas otuchy i nadziei. Czas odrodzenia si´
wiary w sił´ Chrystusa i drugiego człowieka. Z okazji tych Âwiàt chc´

zło˝yç Paƒstwu najserdeczniejsze ˝yczenia, zdrowych, pogodnych
Âwiàt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłoÊci. Radosnego,

wiosennego nastroju, serdecznych spotkaƒ w gronie rodziny i wÊród
przyjaciół. 

Wiceprzewodniczàcy Rady Jacek Kuciƒski

•••••••••••

Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Wielkanocnych pragn´ ˝yczyç
mieszkaƒcom, by w ten niespokojny czas znaleêli spokój i radoÊç

wÊród najbli˝szych. Niech te dni sp´dzone z rodzinà napełnià Paƒstwa
nadzieja na lepszy czas i dadzà sił´ do stawiania czoła ˝yciowym

wyzwaniom. 
Artur Mi´tek, Wiceprzewodniczàcy Rady Gminy

•••••••••••

W te Âwi´ta Wielkanocne ˝ycz´, by łaska Zmartwychwstałego
Chrystusa stała si´ dla nas wszystkich êródłem błogosławieƒstwa,

refleksji nad ˝yciem, duchowej siły i radoÊci z ka˝dej prze˝ytej chwili.
Grzegorz Bieƒkowski, Radny Gminy Wieliszew

•••••••••••

Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Zmartwychwstania Paƒskiego
Pragn´ zło˝yç Paƒstwu z serca płynàce ˝yczenia: radoÊci, niesłabnàcej

nadziei oraz pełni zdrowia.Niech błogosławieƒstwo
Zmartwychwstałego Chrystusa przynosi pokój w naszych sercach,

owocuje dobrocià, którà b´dziemy si´ dzieliç z innymi i przypomina
o tym, co prawdziwie pi´kne i wartoÊciowe.

Rafał Donarski, Radny Gminy Wieliszew

•••••••••••

Na ten niezwykły czas Âwiàt Zmartwychwstania Paƒskiego ˝ycz´, 
by ka˝dy z nas dostrzegł w swoim ˝yciu cud radosnej nowiny

zwyci´stwa dobra nad złem. 
Niech moc paschalnych wydarzeƒ napełni wszystkich prawdziwà

radoÊcià i daje sił´ do codziennych zmagaƒ.
Renata Gostkowska-Maczuga, Radna Gminy Wieliszew

•••••••••••

Najserdeczniejsze ˝yczenia na zbli˝ajàce si´ Âwi´ta Wielkiej Nocy, 
tak wa˝nego szczególnie teraz spokoju, zdrowia, radoÊci, smacznego

jajka i mokrego Êmigusa-dyngusa oraz nieustajàcej nadziei
i wzajemnej miłoÊci składa

Gra˝yna Kwiatkowska, Radny Gminy Wieliszew

•••••••••••

˚ycz´ wszystkim, aby nadchodzàce Âwi´ta Wielkanocne wniosły
do ˝ycia radoÊç, spokój i niegasnàcà nadziej´ na lepsze jutro. Jutro

bez zawirowaƒ, zmartwieƒ, smutku i cierpienia. 
Łukasz Mi´tek, Radny Gminy Wieliszew

•••••••••••

Przed nami pi´kne, bogate w polskà tradycj´ Âwi´ta Wielkanocne,
niosàce nadziej´ i odrodzenie ˝ycia.

˚ycz´ wszystkim, aby Âwi´ta Zmartwychwstania Paƒskiego przyniosło
wiele rodzinnego ciepła i radoÊci.

Niech ten szczególny czas wypełniony b´dzie, wzajemnà
serdecznoÊcià, pogodà ducha, szcz´Êliwymi chwilami sp´dzonymi
w gronie najbli˝szych oraz nadziejà i wiarà w dobrà przyszłoÊç.

Wesołego Alleluja!
Dorota Sarna, Radna Gminy Wieliszew

Pokoju i radoÊci nie tylko na czas Âwiàt Wielkiej Nocy, radosnego
czasu sp´dzonego w gronie najbli˝szych oraz mokrego Dyngusa ˝yczy

Bartłomiej Trzaskoma, Radny Gminy Wieliszew

•••••••••••

Niech nadchodzàce Âwi´ta Wielkiej Nocy b´dà czasem duchowej
refleksji, umocnienia, o˝ywczych i radosnych spotkaƒ w gronie
najbli˝szych oraz nadziei na dobrà, spokojnà przyszłoÊç ˝yczy

Dorota Trzaskoma, Radna Gminy Wieliszew

•••••••••••

W ten szczególny czas Âwiàt Wielkanocnych, 
˝ycz´ zdrowia, spokoju i pokoju na Âwiecie. Niech nadzieja

odradzajàcego si´ ˝ycia, towarzyszy nam ka˝dego dnia.
Krystyna Wesołowska, Radna Gminy Wieliszew

Z okazji Âwiàt Wielkanocnych ˝ycz´ wszystkim czasu przepełnionego
zdrowiem, radoÊcià i spokojem. Niech Zmartwychwstały Jezus

obdarzy nas błogosławieƒstwem i wszelkimi potrzebnymi łaskami.
Danuta Wrzesiƒska, Radna Gminy Wieliszew

Na czas zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Wielkanocnych składam serdeczne
˝yczenia zdrowia i wszelkiej pomyÊlnoÊci. Niech b´dà to dla nas

wszystkich dni pełne refleksji, nadziei i spokoju ducha. 
Edwin Zezoƒ, Radny Gminy Wieliszew

•••••••••••

Zdrowych, pogodnych Âwiàt Wielkanocnych pełnych wiary, nadziei
i miłoÊci, Radosnego wiosennego nastroju, serdecznych spotkaƒ
w gronie rodziny i wÊród przyjaciół oraz Wesołego Alleluja ˝yczy 

in˝. Roman Maƒk Przewodniczàcy Rady Powiatowej Mazowieckiej
Izby Rolniczej w Legionowie 

•••••••••••

Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Wielkanocnych składamy paƒstwu
najserdeczniejsze ˝yczenia. Wiosennych nastroi, ciepłej rodzinnej
atmosfery, wyjàtkowych chwil z najbli˝szymi oraz wiele radoÊci.

Sylwia Kuska, Sołtys Skrzeszewa wraz z Radà Sołeckà

•••••••••••

Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza wszystkich swoim
błogosławieƒstwem oraz przepełnienia nasze serca wiarà, nadziejà

i miłoÊcià. Wesołego Alleluja ˝yczy
Andrzej Kowalik, Sołtys Wsi Góra wraz z Radà Sołeckà

•••••••••••

˚ycz´ wszystkim mieszkaƒcom, aby te Âwi´ta Wielkanocne wniosły
do ich serc du˝o radoÊci, nadziei, wzajemnego zrozumienia oraz

serdecznoÊci płynàcej z ciepłych, rodzinnych spotkaƒ.
Jacek D´bkowski, Sołtys Wsi Janówek Pierwszy wraz z Radà Sołeckà

•••••••••••

Najszczersze ˝yczenia zdrowych, pogodnych Âwiàt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarà, nadziejà i miłoÊcià oraz wiele uÊmiechu 

w Lany Poniedziałek składa
Halina Ziółkowska, Sołtys Wsi Podd´bie wraz z Radà Sołeckà

•••••••••••

Kiedy Wielka Noc nastanie, ˝ycz´ Wam na Zmartwychwstanie du˝o
szcz´Êcia i radoÊci, które niechaj zawsze goÊci w dobrym sercu,

w jasnej duszy, niech wszystkie ˝ale zagłuszy.
Jan Sołtys, Radny Gminy Wieliszew, Sołtys wsi Łajski wraz z Radà Sołeckà.

Najserdeczniejsze ˝yczenia na zbli˝ajàce si´ Êwi´ta Wielkiej Nocy,
zdrowia, radoÊci, pogody ducha,

smacznej Êwi´conki i mokrego Dyngusa składa
Leszek Kleiman, Sołtys Wsi Kałuszyn wraz z Radà Sołeckà

•••••••••••

Zdrowych, radosnych i pełnych nadziei Êwiàt Zmartwychwstania
Paƒskiego, a tak˝e serdecznych, pogł´biajàcych wzajemne wi´zi

spotkaƒ w gronie rodzinnym ˝yczy
Regina Onyszko, Sołtys Wsi Komornica wraz z Radà Sołeckà

•••••••••••

W Âwi´ta Wielkanocne, które pachnà wiosnà ˝ycz´ Paƒstwu 
du˝o zdrowia, pogody ducha oraz wielu radosnych chwil 

w gronie najbli˝szych. 
Leszek Wójcik, Sołtys Wsi Krubin wraz z Radà Sołeckà

•••••••••••

Drodzy Mieszkaƒcy zycze Wam, by te Âwi´ta Zmartwychwstania
Paƒskiego stały si´ êródłem otuchy, gł´bokiej radoÊci i siły

do zmagania z codziennymi wyzwaniami. Niech cud Wielkiej Nocy
napełni nas pokojem i nadziejà na pomyÊlnà przyszłoÊç.

Janina Przybył, Sołtys Wsi Michałów-Reginów 
wraz z Radà Sołeckà

•••••••••••

W tych szczególnych dniach składam Paƒstwu najserdeczniejsze
˝yczenia. Zdrowych, pogodnych i spokojnych Âwiàt Wielkanocnych.

Niech ten czas b´dzie przepełniony nadziejà, wiarà i miłoÊcià. 
Beata Stolarska, Sołtys Wsi Olszewnica Nowa wraz z Radà Sołeckà

•••••••••••

Składam najserdeczniejsze ˝yczenia zdrowych, radosnych i spokojnych
Êwiàt Wielkiej Nocy, smacznego jajka, mokrego dyngusa, 

a tak˝e odpoczynku w rodzinnym gronie. 
Dbajmy o siebie i swój spokój nawzajem.

Anna Afek, Sołtys Wsi Olszewnica Stara wraz z Radà Sołeckà

•••••••••••

Pełnych spokoju i radoÊci Âwiàt Wielkanocnych, zdrowia, przyjemnych
chwil sp´dzonych w gronie najbli˝szych oraz nadziei na lepszà

przyszłoÊç ˝yczy
Stanisław Serek, Sołtys Wsi Sikory wraz z Radà Sołeckà

•••••••••••

Zdrowych, pogodnych Âwiàt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei
i miłoÊci składa wszystkim mieszkaƒcom

Sławomir Baƒbura, Sołtys Wsi Topolina wraz z Radà Sołeckà

•••••••••••

Drodzy Mieszkaƒcy szczególnie na czas Âwiàt Wielkiej Nocy 
˝ycz´ Wam du˝o zdrowia, radoÊci, sił do codziennych zmagaƒ 

i wiary w to, ˝e ka˝dym, nawet najmniejszym dobrem, 
mo˝emy zmieniç Êwiat na lepsze.

Ludwik ˚ołek, Sołtys Wsi Wieliszew wraz z Radà Sołeckà

•••••••••••

Zdrowia, pogody ducha, wszechobecnej wzajemnej ˝yczliwoÊci
i spokoju na czas nadchodzàcych Âwiàt Zmartwychwstania Paƒskiego

oraz wielu radosnych, napełniajàcych nadziejà chwil sp´dzonych
w gronie rodziny i przyjaciół ˝yczy

Izabela Kownacka, Radna Powiatu Legionowskiego
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Po co w ogóle nam Âwi´ta Wielkanocne?
Dlaczego ka˝dego roku powtarzamy Êwi´-
towanie i rozpami´tywanie tych samych wy-
darzeƒ sprzed dwóch tysi´cy lat? Co znaczà
symbole, które jeszcze przed kilkunastu la-
ty umieszczane by∏y na kartkach Êwiàtecz-
nych wysy∏anych do naszych najbli˝szych?
Czy faktycznie kurczaczek, jajko i króliczek
oddajà to, co jest dla nas wa˝ne?

Odpowiedzià na te pytania wydajà si´ s∏o-
wa Âw. Paw∏a z jego listu do mieszkaƒców
Koryntu: „A je˝eli Chrystus nie zmartwych-
wsta∏, daremne jest nasze nauczanie, pró˝-
na jest tak˝e nasza wiara.”

Jak˝e wielkim uproszczeniem i jednocze-
Ênie sp∏yceniem celebrowania Âwiàt Zmar-
twychwstania Paƒskiego jest ograniczenie
ich jedynie do symboli, które tak napraw-
d´ niewiele nam mówià o istocie tych Êwià-
tecznych dni.

Chrystus przez swoje zmartwychwstanie
pokazuje nam, ˝e droga naszego ˝ycia jest
taka sama. My te˝ mamy po Êmierci zmar-
twychwstaç. Przecie˝ ̋ ycie cz∏owieka „zmie-
nia si´, ale si´ nie koƒczy”.

Obecny czas wojny na Ukrainie zmusza
nas do refleksji nad naszym ˝yciem,
nad tym co jest dla nas wa˝ne, na co war-
to poÊwi´caç swojà energi´ i swój czas. Jak-
˝e cz´sto nasze si∏y marnujemy na to co ma
niewielkà wartoÊç lub nie ma jej wcale. Prawdziwe szcz´-
Êcie i spe∏nienie mo˝na zrealizowaç tylko w Panu Bogu.
A jak to robiç? Mamy staraç si´ byç do Niego podobni.Tym
w czym mamy naÊladowaç Pana Boga jest MI¸OÂå. Bóg
kocha, Bóg to mi∏oÊç. Mi∏oÊç natomiast to szukanie i re-

alizowanie prawdziwego dobra drugie-
go cz∏owieka. Mi∏oÊç to nie jest roman-
tyczne wzdychanie na widok osoby uko-
chanej ale trudna i rzetelna praca
na rzecz jego prawdziwego dobra.
Prawdziwym zaÊ dobrem i najwy˝-
szym celem jest nasze zbawienie. Za-
tem naÊladowanie Pana Boga to nie-
ustanne szukanie tego czego On od nas
wymaga i upraszanie w modlitwie si∏
i mo˝liwoÊci do realizacji tych zadaƒ.

Czasem w kancelarii parafialnej s∏y-
sz´ (g∏ównie od osób próbujàcych
mnie przekonaç, ˝e ̋ ycie sakramental-
ne nie powinno byç podstawowym
kryterium zostania rodzicem chrzest-
nym), ˝e przecie˝ najwa˝niejsze to byç
dobrym cz∏owiekiem.W tym roku reko-
lekcje wielkopostne w naszej parafii
g∏osi∏ Ks. Daniel Ciulkin, kapelan Za-
k∏adu Karnego i Aresztu Âledczego
w Bia∏ymstoku. Z g∏oszonych przez nie-
go nauk zapami´ta∏em m.in. to, ˝e
„za dobre sprawowanie to mo˝na, co
najwy˝ej, wczeÊniej wyjÊç na wol-
noÊç.” ˚eby dostaç si´ do nieba trzeba
kochaç tak jak kocha Pan Bóg. A to
o wiele powa˝niejsze zadanie.

Niech ten czas Âwiàt Zmartwych-
wstania Paƒskiego b´dzie dla nas oka-
zjà do refleksji nad tym co wa˝ne,
nad tym jak prawdziwie naÊladowaç
Pana Boga w mi∏oÊci. Pomoc, jakà obec-
nie Êwiadczymy uciekajàcym
przed wojnà Ukraiƒcom, jest w∏aÊnie
jednym z elementów tego naÊladowa-
nia. Przyznam, ˝e jestem pod ogrom-

nym wra˝eniem zaanga˝owania mieszkaƒców naszej gmi-
ny w to dzie∏o mi∏oÊci. W∏aÊnie w ten sposób stajemy si´
podobni do Pana Boga.

nn Ks. Jarosław Mazurek
Proboszcz parafii Przemienienia Paƒskiego w Wieliszewie

Katecheza na Wielkanoc Nadzieja
w ciemnoÊci
Podpa∏ka trzeszczy, kiedy ∏apie powiew nocnego
wiatru; pojawiajà si´ p∏omienie od ogniska; wÊród
zgromadzonych wyciszenie w oczekiwaniu na s∏o-
wa otwierajàce Wigili´ Paschalnà. Wielka Êwieca jest
nacinana rysikiem. „Chrystus wczoraj i dziÊ…Alfa
i Omega. Do Niego nale˝y czas…”. Ziarna kadzid∏a
starannie uk∏adane w trybularzu i wreszcie brzmià-
cy, czysty g∏os diakona: „Âwiat∏o Chrystusa”. 

Ta powtarzana akla-
macja, kiedy Âwieca
jest w górze, niesiona
echem odkrywa sym-
bolik´ i sens paschal-
nej liturgii. Raduje-
my si´ Chrystusem
– Boskim Âwiat∏em
ze Âwiat∏oÊci, Który
w swoim cz∏owieczeƒ-
stwie zatriumfowa∏
nad ciemnoÊcià
Êmierci, zmartwych-
wsta∏ do wiecznego
˝ycia w chwale. Cie-
szymy si´, poniewa˝
to wydarzenie wnosi
do naszego szarego
˝ycia najg∏´bsze, najradoÊniejsze, najwa˝niejsze doÊwiad-
czenie Êwiat∏a i ostatecznego przeznaczenia. A˝ nadto zna-
my ciemnoÊç – ci´˝ki grzech i drobnà zdrad´, wybiórczà Êle-
pot´, która sprawia, ˝e nie jesteÊmy w stanie dostrzec w∏a-
snych b∏´dów, ale bardzo wyczuleni pozostajemy na uczynki
innych. To jest ciemnoÊç w której wojna bierze za cel nie-
winne dzieci, cywilów; w której bogaci coraz bardziej si´ chro-
nià, aby zwi´kszaç swoje bogactwo ze szkodà dla ubogich.
To jest tak˝e noc ciemna, kiedy tracimy przyjaciela, dziec-
ko, rodzica. Ta ciemnoÊç zag´Êci∏a si´ w Wielki Piàtek, gdy
uczniowie byli Êwiadkami przera˝ajàcej przemocy i wszyst-
ko wydawa∏o si´ stracone. Byç mo˝e zbyt dobrze znamy ten
mrok, ˝e tak trudno uwierzyç w Êwiat∏o. Jednak trzykrotne
proklamowanie: „Âwiat∏o Chrystusa” wydobywa ze zgroma-
dzenia afirmujàcà odpowiedê: „Bogu niech b´dà dzi´ki”.
Prze˝ywana liturgia zaszczepia, odÊwie˝a w nas wiar´, ˝ywi
nadziej´.To jest jeden z powodów dlaczego chodzimy do ko-
Êcio∏a, aby zostaç wybawionym od rozpaczy, gdy jesteÊmy po-
wo∏ani do wspólnoty wierzàcych, aby s∏uchaç przekazywa-
nego przez wieki apostolskiego Êwiadectwa o zmartwych-
wstaniu. Âwiat∏o wielkanocnej Âwiecy prowadzi nas
do koÊcio∏a. Jest przekazywane ka˝demu, kiedy zapalamy
w∏asne Êwiece od Pascha∏u. Przez ten rytua∏ odkrywamy i po-
g∏´biamy naszà wiar´ w Zmartwychwsta∏ego Chrystusa i Je-
go Ewangeli´.W∏aÊnie Ewangelia jest ̋ ywym obrazem dro-
gi do stawania si´ uczniem. Niewiasty najpierw przera˝one
pustym grobem, musia∏y sobie przypomnieç czego si´ nauczy-
∏y, a czego nie mog∏y pojàç.Aposto∏owie poczàtkowo wàtpià
w przes∏anie kobiet, odrzucajà je, jako nonsens. Jednak ka˝-
da grupa prowadzona przez rozmow´ utwierdza si´ w prze-
konaniu i oto ̋ a∏obnicy stajà si´ g∏osicielami zmartwychwsta-
nia. Co takiego Âwiat∏o Wielkiej Nocy sprawia w nas? To
w czym byliÊmy ambitni, nagle wydaje si´ pró˝ne, trywial-
ne. Zwyk∏a ˝yczliwoÊç nabiera teraz nowego znaczenia, no-
wej potrzeby kiedy widzimy jà w Êwietle Krzy˝a i Zmartwych-
wstania Chrystusa. Nagle rozpoznajemy powo∏anie, a nie ka-
rier´. Je˝eli Chrystus jest moim poczàtkiem, Bo˝ym S∏owem
przez które zosta∏em stworzony i celem ziemskiego pielgrzy-
mowania. Je˝eli czas nale˝y do Niego, to o co chcia∏by mnie
poprosiç dzisiaj, jutro i dalej. Niezale˝nie od zmieniajàcych
si´ bardzo wielu odpowiedzi na pytanie moja odpowiedê
przywo∏uje s∏owa zWigilii Paschalnej: „Bogu niech b´dà dzi´-
ki”. Alleluja! 

nn  ks. Piotr J´drzejewski 
Proboszcz parafii Rzymskokatolickiej w Skrzeszewie 

p.w. Êw. Jana Marii Vianney’a
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GMINNE INWESTYCJE

Kole˝ance 

AALLEEKKSSAANNDDRRZZEE  GGAA¸̧ÑÑZZCCEE

oraz jej RRooddzziinniiee i BBlliisskkiimm

najszczersze wyrazy wspó∏czucia, 

wsparcia i otuchy w trudnych chwilach 

z powodu Êmierci

TTAATTYY

s k ∏ a d a j à

Skarbnik Gminy Wieliszew
oraz Pracownicy w Referacie Bud˝etu i Finansów

kondolencje

áááááá RRoozzbbuuddoowwaa  uulliiccyy  PPoollnneejj  
ii  nnoowwee  rroonnddoo  ww  WWiieelliisszzeewwiiee

Za dwa lata dzieci b´dà
mog∏y ucz´szczaç do roz-
budowanej Szko∏y Podsta-
wowej im. Bronis∏awa So-
ko∏a

W Dzieƒ Kobiet w Ol-
szewnicy Starej wójt gmi-
ny Wieliszew Pawe∏ Kow-
nacki i Arkadiusz Masny,
prezes firmy ARCUS
Technologie Sp. zoo. z Ce-
lestynowa podpisali umo-
w´ w ramach zadania in-
westycyjnego pt.: „Rozbu-
dowa Szko∏y Podstawowej
w Olszewnicy Starej – roz-
wój edukacji”

Przy podpisaniu doku-
mentu obecne by∏o zacne
damskie grono, a wÊród
nich: radna gminna Danu-
ta Wrzesiƒska, so∏tys Ol-
szewnicy Starej Anna
Afek, dyrektor szko∏y Jo-
lanta Wojdalska i przedsta-
wicielki Rady Rodziców.

– Wielokrotnie powtarza∏em, ˝e szko∏a w Olszewnicy Sta-
rej musi byç zbudowana… Nawet jeÊli niektórzy z nas si´
niecierpliwili, to dzisiaj ta wa˝na inwestycja Gminy Wie-
liszew staje si´ faktem – mówi Pawe∏ Kownacki,Wójt Gmi-
ny Wieliszew. – Rozbudowa szko∏y to zas∏uga wielu osób:
rodziców, nauczycieli, radnych i ten fakt nale˝y podkreÊliç
w kontekÊcie tego konkretnego projektu, jak i wielu in-
nych realizowanych w gminie. Koƒczà si´ one sukcesem
tylko wtedy, kiedy lider wspierany jest przez grup´ ludzi
pracujàcych na jego rzecz – zaznaczy∏.

Koszt inwestycji powi´kszenia szko∏y to 16,5 mln z∏otych.

Wykonawca w ciàgu pó∏ roku od podpisania umowy przed-
stawi wizualizacj´ obiektu, po czym po uzyskaniu zezwo-
leƒ na budow´ ruszy z pracami. W ich sk∏ad b´dà wcho-
dzi∏y mi´dzy innymi: budowa dwupi´trowego skrzyd∏a,
przeznaczonego na przedszkole i zaplecze kuchenne
na parterze oraz szko∏´ podstawowà na pi´trze.W ramach
umowy zostanie równie˝ wyremontowany istniejàcy budy-
nek i zrobiona termoizolacja. JeÊli wszystko pójdzie zgod-
nie z planem, to za dwa lata podstawówka w Olszewnicy
Starej zyska kilkanaÊcie dodatkowych klas, które b´dà mo-
g∏y przyjàç dzieci. nn

Zakoƒczono ju˝ wszystkie prace przygotowawcze zwiàzane
z inwestycjà. Trwajàce roboty budowlane post´pujà zgod-
nie z harmonogramem. Wykonawca firma Strabag sp. z o.o.
przystàpi∏a do usuni´cia kolizji na odcinku ulicy Polnej od ul.
KoÊcielnej do ul. Mi∏ej. Przebudowywana jest sieç wodocià-
gowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna.
Koszt inwestycji to 5 205 107, 80 z∏. nn

S∏owa wsparcia i  pocieszenia,  

a  tak˝e najszczersze kondolencje  

z  powodu Êmierci

TTAATTYY

AALLEEKKSSAANNDDRRZZEE  GGAA¸̧ÑÑZZCCEE

s k ∏ a d a j à

Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki

wraz z pracownikami Urz´du Gminy Wieliszew

PPaannuu  PPIIOOTTRROOWWII  TTRRAACCZZYYKKOOWWII

najszczersze kondolencje, 

wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia i s∏owa otuchy 

z powodu Êmierci  

MMAAMMYY

s k ∏ a d a j à

Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki

wraz z pracownikami Urz´du Gminy Wieliszew

áááááá RRoozzbbuuddoowwaa  SSzzkkoołłyy  PPooddssttaawwoowweejj  ww  OOllsszzeewwnniiccyy  SSttaarreejj



PP∏∏yynnnnooÊÊçç  rruucchhuu  ww MMiicchhaa∏∏oowwiiee--
--RReeggiinnoowwiiee  nnaa wwyyssookkooÊÊccii  pprrzzeejjaazzdduu
kkoolleejjoowweeggoo  ttoo  gg∏∏óówwnnyy  tteemmaatt
ddyysskkuuttoowwaannyy  ppooddcczzaass  ppoossiieeddzzeenniiaa
wwyyjjaazzddoowweejj  KKoommiissjjii  RRoozzwwoojjuu
GGoossppooddaarrcczzeeggoo,,  IInnffrraassttrruukkttuurryy
ii PPrrzzeecciiwwddzziiaa∏∏aanniiaa  BBeezzrroobboocciiuu  SSeejjmmiikkuu
WWoojjeewwóóddzzttwwaa  MMaazzoowwiieecckkiieeggoo..
PPoossiieeddzzeenniiee  ooddbbyy∏∏oo  ssii´́  ww ssaallii
iimm.. KKrrzzyysszzttooffaa  KKlleenncczzoonnaa
ww WWiieelliisszzeewwiiee  ww ÊÊrroodd´́ 2233  lluutteeggoo..

Pod przewodnictwem Radnej Sejmiku i zarazem szefowej
komisji Anny Brzeziƒskiej zebrani na sali i uczestniczàcy
w dyskusji wirtualnej zaj´li si´ problemem p∏ynnoÊci ru-
chu na drodze wojewódzkiej DW 632, która przebiega
od P∏oƒska, poprzez Nowe Miasto, Nasielsk, D´be, Legio-
nowo, Rembelszczyzn´ i Marki.

Rozwiàzanie problemów komunikacyjnych na drogach
wojewódzkich nr 631 oraz 632 przebiegajàcych przez na-
szà gmin´, takich jak przejazd kolejowy w Micha∏owie-Re-
ginowie, wybudowanie przejazdu bezkolizyjnego na dro-
dze 61, czy te˝ nowy Êlad drogi wojewódzkiej to niektóre
z wa˝niejszych tematów poruszane na spotkaniu – wa˝nych
dla naszej gminy.

W posiedzeniu komisji wzià∏ udzia∏ wójt gminy Wieli-
szew Pawe∏ Kownacki oraz przedstawiciele w∏adz lokalnych

– starostowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, rad-
ni powiatowi i gminni z obszarów, wzd∏u˝ których przebie-
ga droga DW 631 i 632.

W posiedzeniu uczestniczyli równie˝ przedstawiciele
PKP PLK S.A i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad. Podczas spotkania wójt Pawe∏ Kownacki zapropo-
nowa∏ rozwiàzania korzystne dla mieszkaƒców nie tylko
gminy Wieliszew, ale równie˝ dla tych z ca∏ego Powiatu Le-
gionowskiego i Nowodworskiego. Chodzi o podj´cie inicja-
tywy budowy alternatywnego, nowego odcinka drogi wo-
jewódzkiej wiodàcej pomi´dzy Wieliszewem, ¸ajskami
i Micha∏owem-Reginowem. nn AS
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KKoommiissjjee  wwoojjsskkoowwee

OObbsszzaarryy  cchhrroonniioonnee  ww  ggmmiinniiee  WWiieelliisszzeeww

ÂÂwwiiaaddcczzeenniiee  ppiieennii´́˝̋nnee
nnaa zzaappeewwnniieenniiee
zzaakkwwaatteerroowwaanniiaa
ii wwyy˝̋yywwiieenniiaa
oobbyywwaatteelloomm  UUkkrraaiinnyy
Osoba lub podmiot, która/który zapewnia zakwaterowanie
i wy˝ywienie obywatelom Ukrainy przebywajàcym na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, w zwiàzku z dzia∏aniami
wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, mogà
wnioskowaç o przyznanie Êwiadczenia pieni´˝nego w wyso-
koÊci 40 z∏. za dob´ pobytu uchodêcy.

Âwiadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapew-
niania zakwaterowania i wy˝ywienia obywatelom Ukrainy,
nie d∏u˝ej ni˝ za okres 60 dni i jest wyp∏acane z do∏u.

Wnioski wraz z kartà osoby przyj´tej do zakwaterowania
nale˝y składaç w OÊrodku Pomocy Społecznej w Wielisze-
wie, ul. Krzysztofa Kamila Baczyƒskiego 4.

Wnioski o wyp∏at´ w/w Êwiadczenia sà do pobrania na stro-
nie internetowej OPS, www.wieliszew.pl oraz w OÊrodku Po-
mocy Spo∏ecznej w Wieliszewie. nn OPS

Na podstawie Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego
z dnia 23 lutego 2022 roku o przeprowadzeniu kwalifikacji woj-
skowej w 2022 roku, zawiadamia si´, ˝e w dniach 22, 26 i 27
kwietnia 2022 roku zostanie przeprowadzona przez Powiato-
wà Komisj´ Lekarskà z siedzibà w Starostwie Powiatowym
w Legionowie, adres: Budynek A – aula, ul. Sikorskiego 11, 05-
119 Legionowo, kwalifikacja wojskowa, do której wzywa si´:
1. m´˝czyzn urodzonych w 2003 roku;
2. m´˝czyzn urodzonych w latach 1998 – 2002, którzy nie posiadajà okreÊlo-

nej kategorii zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 2001 – 2002, które:
a) zosta∏y uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne

do czynnej s∏u˝by wojskowej ze wzgl´du na stan zdrowia, je˝eli tej nie-
zdolnoÊci up∏ywa przed zakoƒczeniem kwalifikacji wojskowej;

b) zosta∏y uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdol-
ne do czynnej s∏u˝by wojskowej ze wzgl´du na stan zdrowia, je˝eli okres
tej niezdolnoÊci up∏ywa po zakoƒczeniu kwalifikacji wojskowej, i z∏o˝y∏,
w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszech-
nym obowiàzku obrony RP, wniosek o zmian´ kategorii zdolnoÊci do czyn-
nej s∏u˝by wojskowej przez zakoƒczeniem kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1998 – 2003, posiadajàce kwalifikacje przydat-
ne do czynnej s∏u˝by wojskowej oraz kobiety pobierajàce nauk´ w celu
uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym 2021/2022 koƒczà na-
uk´ w szko∏ach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych na kierun-
kach psychologicznych albo b´dàce studentami lub absolwentami szkó∏ lub
kierunków, o których mowa w § 2 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 28
kwietnia 2017 roku, w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obo-
wiàzkowi stawienia si´ do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 poz. 994);
5. osoby, które ukoƒczy∏y 18 lat ˝ycia i zg∏osi∏y si´ do kwalifikacji wojsko-

wej do koƒca roku kalendarzowego, w którym koƒczà 24 lata ̋ ycia, je˝eli nie
posiadajà okreÊlonej kategorii zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by wojskowej.

Obowiàzek stawienia si´ do kwalifikacji wojskowej obejmuje wszystkie
wymienione powy˝ej grupy osób, które w okresie jej prowadzenia posiada-
jà zameldowanie na pobyt sta∏y lub pobyt czasowy, trwajàcy ponad trzy mie-
siàce na terenie Gminy Wieliszew.

W przypadku pytaƒ lub wàtpliwoÊci, zwiàzanych z organizacjà oraz prze-
biegiem kwalifikacji wojskowej w 2022 roku, nale˝y kontaktowaç si´ bezpo-
Êrednio z Referatem Spraw Obronnych i Zarzàdzania Kryzysowego Urz´du
Gminy Wieliszew, telefon kontaktowy: (22) 782 19 12 lub 668 823 194.

nn

Kolorem zielonym zaznaczone zostały obszary, które wskazujà przystàpienie do sporzàdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsiach
Sikory, Olszewnica Nowa, Kałuszyn i Skrzeszew (obszar nr 8) oraz obszaru poło˝onego we wsi Wieliszew (obszar nr 9). Sà to kolejne cenne przyrodniczo tereny
Gminy Wieliszew, które b´dà prawem chronione. nn

Wieliszew gospodarzem
posiedzenia komisji
Sejmiku Województwa
Mazowieckiego 
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MMaajjàà  wwiieellee  iimmiioonn,,  ssàà  ww rróó˝̋nnyymm
wwiieekkuu,,  ppiijjàà  kkaaww´́  zz mmlleekkiieemm,,  cczzaarrnnàà
lluubb  nniiee  ppiijjàà  jjeejj  wwccaallee..  JJeeddnnii  ssàà
oottwwaarrccii  ii nnaawwiiààzzuujjàà  oodd rraazzuu  kkoonnttaakktt
zz ddrruuggàà  oossoobbàà,,  iinnnnii  wwoollàà  ww cciisszzyy
ii ssppookkoojjuu  ppoopprrzzeebbyywwaaçç  ssaammii
zzee sswwooiimmii  mmyyÊÊllaammii  ii ttyyllkkoo  ss∏∏uucchhaajjàà..  
Wolontariusze. Sà ró˝ni. ¸àczy ich jedno.Wielkie serce, bez-
interesowna pomoc i ch´ç robienia dobra tu i teraz. Dla Mag-
dy – weekendowe porzàdki w domu zesz∏y na dalszy plan,
Ola Kasia i Ania wolà przyjÊç i ca∏y dzieƒ segregowaç s∏o-

iczki dla dzieci ni˝ pójÊç na spacer po parku, czy tez po ga-
lerii handlowej. Dominik swój wolny czas podzieli∏ na po-
maganie w Wieliszewie i na warszawskich dworcach, a We-
ronika – mama dwóch ma∏ych szkrabów, jak tylko odstawi
je do przedszkola ka˝dy dzieƒ sp´dza na hali sportowej.An-
drzej, który przyszed∏ na chwil´ a zosta∏ na d∏u˝ej ka˝de-
go dnia pomaga swoim rodakom z Ukrainy udzielajàc im
rzetelnych informacji i pomocy.

Tych imion jest wi´cej. Ka˝de z nich, ka˝dego dnia wy-
rywa si´ ze swoich codziennych obowiàzków, by oferowaç sie-
bie i swój czas, by w taki sposób wykrzyczeç swój sprzeciw
i wyraziç solidarnoÊç z narodem ukraiƒskim. Poni˝ej prze-
czytacie ich relacje z szeroko zakrojonej akcji pomocy zor-
ganizowanej w Gminie Wieliszew.

NNaajjbbaarrddzziieejj  bboojjaa  ssii´́,,  ˝̋ee  nniiee  bb´́ddàà  mmiiaałłyy  ddoo cczzeeggoo  ii ddoo kkooggoo  wwrróócciiçç......
Sekretarz Gminy Wieliszew Agnieszka Mitjans-Sza∏apska
Chcia∏am wszystkim bardzo podzi´kowaç,
bo bez tych darów i pomocy od Paƒstwa
w ˝adnym wypadku byÊmy sobie nie dali ra-
dy. To co Paƒstwo do nas przynoszà, to co
Paƒstwo oferujà: mieszkania, siebie, jako
wolontariuszy, t∏umaczy to jest dla nas
ogromne wsparcie, by móc funkcjonowaç
na tym poziomie, na którym funkcjonuje-
my i zapewniaç osobom, które do nas przy-
je˝d˝ajà godziwe warunki. Chcemy, aby
uchodêcy czuli si´ u nas po prostu dobrze,
bezpiecznie ˝eby wiedzieli, ˝e bardzo ich
wspieramy. Oni przyje˝d˝ajàc tutaj i widzàc
to co Paƒstwo dla nich przygotowujà i przy-
noszà, sà tak wzruszeni, ˝e nieraz nie sà
w stanie wypowiedzieç ̋ adnego s∏owa. Ka˝-
da forma pomocy jest dla nas bardzo wa˝-
na. Pomagajà nam lekarze, piel´gniarki – co
jest o tyle istotne, ˝e wÊród osób, które
do nas trafiajà jest sporo takich, które po-
trzebujà opieki medycznej. Lokalne apte-
ki realizujà recepty, a t∏umacze u∏atwiajà

kontakt. Zg∏aszajà si´ osoby oferujàce
transport.

Osoby, które tutaj przyje˝d˝ajà najbar-
dziej bojà si´, ˝e nie b´dà mia∏y do czego
i do kogo wróciç – to jest ich najwi´ksza bo-
làczka. B´dàc tutaj nie chcà si´ rozdzielaç,
chcà byç blisko siebie. Przybywajàc tutaj, zo-
stawiajàc swoje domy, rodziców, m´˝ów, bra-
ci, uciekajàc przed wojnà prze˝yli wielkà
traum´. Niektórzy z nich b´dàc ju˝ w bez-
piecznym pokoju dowiadujà si´, ˝e ich dom,
w którym ˝yli tyle lat zosta∏ w∏aÊnie zbom-
bardowany. To sà ogromne emocje dla ka˝-
dego z nas i ogromne tragedie. Mieszkaƒcy
naszej gminy zdajà egzamin z cz∏owieczeƒ-
stwa – oferujàc pomoc i wsparcie, które sà
tak wa˝ne dla naszych sàsiadów.

nn

ZZaawwsszzee  ssttaarraamm  ssii´́  ww kkaa˝̋ddeejj  nneeggaattyywwnneejj  
ssyyttuuaaccjjii  sszzuukkaaçç  ppoozzyyttyywwóóww  

O swoich doÊwiadczeniach w pracy na hali spor-
towej opowiada Weronika B∏ocka, która od same-
go poczàtku dzia∏a tam od rana do wieczora i sta-
∏a si´ koordynatorem i dyspozytorem dost´pnym
prawie o ka˝dej porze. 
Uchodêca. Dok∏adne znaczenie tego s∏owa, terminu pozna-
∏am na studiach wraz z ca∏ym procesem, który taki cz∏owiek
musi przejÊç, by otrzymaç status uchodêcy w Polsce. Pomi-
mo rozumienia tego s∏owa wydawa∏o si´ ono tak odleg∏e, nie-
mal egzotyczne. Pojawia∏o si´ w przestrzeni publicznej, ale
nap∏yw uchodêców nie dotyczy∏ Polski. Nie na du˝à skal´.

Teraz to s∏owo jest odmieniane przez wszystkie przypad-
ki. W ka˝dej miejscowoÊci. Równie˝ u nas w Wieliszewie.
Widzimy tych, którzy uciekajà. Pomagamy im, chocia˝ wi´k-
szoÊç z nas sama nie widzia∏a i nie prze˝y∏a wojny. To tro-
ch´ tak jak lekarze, którzy „∏atajà” swoich pacjentów, cho-
cia˝ nie doÊwiadczyli tego co oni.

Nigdy w ˝yciu nie widzia∏am tak gigantycznego porusze-
nia. Tyle dobroci. Tyle serca. Takich gór pieluch, Êpiworów,
poduszek, serków topionych, bluzek, butów, zabawek, ma-
teracy, wózków... Nie spotka∏am te˝ nigdy Hiszpanów, Irland-
czyków ani Niemców w Wieliszewie. Teraz okazuje si´, ˝e
Wieliszew to mi´dzynarodowy punkt przyj´ç darów dla
uchodêców. A jak to wyglàda w praktyce?

Mój telefon zmienia si´ w dyspozytorni´. Ludzie dzwonià,
piszà o ró˝nych porach. Za∏atwiç, przypilnowaç, zapakowaç,
porozmawiaç, przekazaç, pojechaç, przywieêç, zawieêç.
Kontaktujà si´ ze mnà osoby potrzebujàce: Polacy, którzy
goszczà rodziny z Ukrainy, a tak˝e wolontariusze i inne oso-
by zaanga˝owane w pomoc Ukrainie. Prawie od samego po-
czàtku jestem codziennie na hali sportowej, która od 3 ty-
godni jest sortownià. Tego miejsca w obecnym stanie nie
da si´ opisaç – to trzeba zobaczyç.To jak zaawansowany sor-
ter dla dzieci, gdzie trójkàt trzeba prze∏o˝yç przez trójkàt-
nà dziur´, gwiazdka w gwiazdk´ itp. W hali w Wieliszewie
powsta∏y dzia∏y jak w supermarkecie. Mamy ogromny dzia∏
dzieci´cy, w którym oprócz ubraƒ, ko∏derek, poduszek, ∏ó-
˝eczek, wózków, zabawek sà równie˝ wanienki, nocniki, krze-
se∏ka do karmienia, bujaczki, wszelkiego rodzaju otulacze,
ro˝ki, kokony i inne rzeczy, nad którymi wolontariusze za-
stanawiajà si´ do czego s∏u˝à. Dzia∏ z ubraniami dla doro-
s∏ych jest równie imponujàcy. Wszystkie te rzeczy posegre-
gowane sà na p∏eç, rozmiar i kategorie (czyli kurtki na kurt-
ki, spodnie na spodnie, bluzki na bluzki itp.). Druga cz´Êç
hali to produkty spo˝ywcze i chemia. Od pierwszych dni kie-
dy jakiÊ wolontariusz szykujàcy paczk´ pyta∏ gdzie znaleêç
jakàÊ rzecz (np. czajnik) ˝artobliwie odpowiadaliÊmy mu,
˝e na konkretnym dziale (w tym przypadku na dziale RTV).
Te ̋ arty sta∏y si´ rzeczywistoÊcià.Wychodzàc z cz´Êci „ubra-
niowej” hali wchodzimy w przestrzeƒ z dzia∏em pieluch, pa-
pierów toaletowych, myde∏, suchych produktów (makarony,
kasze, ry˝e) itp.Te wszystkie wymienione dzia∏y majà swo-
je pomieszczenia. S∏owo pomieszczenie pomaga oddaç ogrom
produktów, jakie si´ tam znajdujà.

Obecna praca na hali to nie tylko sortowanie darów, któ-
re sà nam dostarczane. To równie˝ kontakt z potrzebujàcy-
mi, s∏uchanie ich potrzeb, przygotowywanie paczek dla ukra-

iƒskich rodzin zamieszkujàcych nasze okolice, ale równie˝
szykowanie paczek i ca∏ych transportów, które jadà do gra-
nicy lub nawet jà przekraczajà, by dotrzeç tam, gdzie po-
moc potrzebna jest najbardziej.

Te wszystkie opisane wy˝ej rzeczy sà kroplà w morzu
w stosunku do pracy wolontariuszy i wszystkich osób zaan-
ga˝owanych w pomoc. Wolontariusze od pierwszych dni
zbiórki zamieniajà si´ w fachowców z dziedziny logistyki,
sortowania, tworzenia paczek, relacji z klientami i innymi
punktami pomocy, wspó∏tworzà pomoc humanitarnà jadà-
cà do Ukrainy. Sà te˝ niezast´powalni koordynatorzy, któ-
rzy sklejajà wysi∏ki wielu i nadajà im pr´dkoÊç i cel.

Jest mnóstwo osób niosàcych pomoc po pracy, w weeken-
dy. Du˝o mniej w standardowych godzinach pracy. M∏odzi
i starzy, kobiety i m´˝czyêni, Polacy i Ukraiƒcy. Zawsze sta-
ram si´ w ka˝dej negatywnej sytuacji szukaç pozytywów
– w tej nowej i trudnej codziennoÊci widz´ zjednoczenie na-
szej lokalnej spo∏ecznoÊci. Zbudowanie to˝samoÊci wokó∏
bycia razem i pomagania. Pami´tajmy, ˝eby pomagaç na ty-
le ile mamy si∏, na tyle ile potrafimy i chcemy. nn

MMiiaałłeemm  pprrzzyyjjeecchhaaçç  nnaa kkiillkkaa  ggooddzziinn  
–– zzoossttaałłeemm  nnaa ddłłuu˝̋eejj

O pomocy, której na co dzieƒ udziela uchodêcom
w Gminie Wieliszew opowiada Andrzej Shvayka
– Ukrainiec mieszkajàcy od prawie 10 lat w Polsce.
Pami´tam, ˝e mama obudzi∏a mnie telefonem z tekstem „Ro-
sja zacz´∏a wojn´”. W ciàgu pierwszego dnia nie mog∏em
w to uwierzyç. Ca∏y dzieƒ sp´dzi∏em, jak zahipnotyzowany,
oglàdajàc wiadomoÊci i po prostu w g∏owie mi si´ to nie mie-
Êci∏o, ˝e w XXI wieku mo˝e dojÊç do czegoÊ takiego. Moi
rodzice i rodzeƒstwo nadal sà w Ukrainie, mimo moich na-
legaƒ nie chcà uciekaç.

Z letargu informacji wyrwa∏ mnie telefon od szefowej, któ-
ra zaproponowa∏a bym przyjecha∏ na hal´ sportowà w Wie-
liszewie i pomaga∏. Od razu pojecha∏em, bo chcia∏em cho-
cia˝ tu na miejscu coÊ robiç by wspieraç swojà ojczyzn´ i swo-
ich sàsiadów, którzy musieli uciekaç.

Mia∏em przyjechaç na kilka godzin, ale tak bardzo si´
wkr´ci∏em w dzia∏ania, ˝e z czasem zosta∏em osobà, która
jest takim mobilnym punktem informacyjnym. Z racji te-
go, ˝e jestem Ukraiƒcem i znam j´zyk ∏atwiej mi si´ komu-
nikuje i szybciej odpowiadam na potrzeby uchodêców, któ-
rzy trafiajà na teren Gminy Wieliszew. Poza pomocà w se-
gregacji, przygotowywaniem paczek, transportów

praktycznie non stop odbieram telefony z pytaniami o za-
kwaterowanie, o to gdzie i jak wyrobiç PESEL, jak otrzy-
maç kart´ SIM.T∏umacz´ te˝ przez telefon wizyty lekarskie
– po prostu staram si´ by Ukraiƒcy czuli si´ tu komfortowo
i dodatkowo si´ nie stresowali nowà rzeczywistoÊcià, w ja-
kiej teraz przysz∏o im byç.

nn

NNiiee  mmaa  nniicc  bbaarrddzziieejj  bbuudduujjààcceeggoo  nnii˝̋  jjeeddnnooÊÊçç,,  
bbeezziinntteerreessoowwnnooÊÊçç  ii nniieessiieenniiee  ppoommooccyy  iinnnnyymm..

O swoich odczuciach opowiada Dominik Bieniek.
W wieliszewskiej hali mo˝na spotkaç ludzi z takim samym
podejÊciem. Pomagasz ludziom, którzy tracà coÊ co jest tak
cenne – bezpieczeƒstwo i doceniasz bardziej to co masz na co
dzieƒ. Moje zaanga˝owanie w wolontariat na hali polega
na sortowaniu ˝ywnoÊci, ubraƒ, przygotowywaniu paczek.
Wieczorem wsiadam w pociàg i jad´ na Dworzec Wschod-
ni w Warszawie, pomagam stawiaç pierwsze kroki osobom,
które przyje˝d˝ajà do Polski. Przez ostatnie tygodnie obser-
wuj´ wspó∏prac´ Gminy Wieliszew a wolontariuszami, któ-
rà nie tylko chwal´ ale przede wszystkim stawiam jako wzór
dla innych gmin. Wieliszew nie tylko zdà˝y∏ zorganizowaç
pomoc doraênà dla Ukraiƒców przebywajàcych lokalnie ale,
równie˝ na bie˝àco organizuje transporty do Ukrainy z ˝yw-
noÊcià i lekami. Lokalni stra˝acy z wójtem na czele wo˝à
paczki na dworce w Warszawie. Jako osoba, która bywa
w wielu miejscach stwierdzam, ˝e nasza gmina jest obec-
nie najlepiej zarzàdzanym centrum pomocy w Polsce, co
zresztà potwierdzi∏y osoby z Hiszpanii, Irlandii czy Stanów

Zjednoczonych z którymi mia∏em okazj´ rozmawiaç. MyÊl´,
˝e receptà na tak sprawnà organizacj´ jest wzorowa wspó∏-
praca mi´dzy samorzàdem, wolontariuszami i mieszkaƒca-
mi z wielkimi sercami. nn

WWoojjnnaa  ii ccoo  ddaalleejj??
O swoich spostrze˝eniach opowiada Magdalena
Wójcicka.

W mediach nap∏yw informacji, wokó∏ mnie zwykli ludzie,
którzy chcà coÊ zrobiç – pomóc na granicy, w transporcie,
oferujà wp∏aty, zakupy, przyjmujà do swoich domów ludzi
z Ukrainy. Z rozmów z przyjació∏mi wynika∏o, ˝e ka˝dy coÊ
chcia∏ zrobiç – pomóc choçby w niewielkim wymiarze. Po-
myÊla∏am – có˝ mog´ zrobiç ja? Pojecha∏am na zakupy, za-
wioz∏am je na hal´ sportowà w Wieliszewie. Gmina ju˝ dzia-
∏a. Na hali zobaczy∏am mnóstwo osób, wi´kszoÊç znajomych
i sàsiadów – segregowali, odbierali rzeczy, które przynosili
mieszkaƒcy. Pomóc? – pytam. DziÊ ju˝ komplet – s∏ysz´. Do-
bra – dzisiaj nie, to nast´pnym razem, wieczorem po rozmo-
wie z kole˝ankà Martà, która pomaga∏a ca∏y dzieƒ chcia∏am
ju˝ dzia∏aç, pomagaç, coÊ robiç. Przyszed∏ kolejny weekend,
widz´, ˝e potrzebujà wolontariuszy, od razu zg∏aszam si´
i wpisuje si´ na list´. Od ósmej rano w sobot´ jestem ju˝
na hali, porzàdki w domu poczekajà, mam mnóstwo ener-
gii. Pytam – od czego zaczàç, co robiç. Nawet nie wiem kie-
dy min´∏y te godziny i 10 km w nogach jedynie po hali. Przy-
gotowanie zamówieƒ dla uchodêców, segregowanie ubraƒ,
w koƒcu z racji znajomoÊci rynku medycznego zaj´∏am si´

segregacja leków.Teraz w ka˝dy weekend jestem w pomiesz-
czeniu, gdzie sprawdzam daty wa˝noÊci leków, uk∏adam je
– by nikomu nie zaszkodzi∏y. W niedziele zabra∏am przyja-
ció∏k´ – mia∏yÊmy zostaç tylko dwie godziny, zosta∏yÊmy czte-
ry. Dlaczego? Bo to mój obowiàzek wobec ludzi, dlatego ˝e
chc´, dlatego ˝e widzàc innych którzy bezinteresownie po-
Êwi´cajà swój czas ciesz´ si´ ˝e dobro istnieje takie szcze-
re – z serca.To jest niesamowite ile jest radoÊci w wolonta-
riuszach, którzy mimo zm´czenia oddajà swój czas, majàc
gdzieÊ z ty∏u g∏owy myÊl, ˝e nikt z nas nie chcia∏by doÊwiad-
czyç tego, czego doÊwiadczajà nasi sàsiedzi z Ukrainy. nn

ZWYKLI, NIEZWYKLI – POMOC WOLNOTARIUSZY

PPoommaaggaammyy,,  ggddyy˝̋  zzaallee˝̋yy  nnaamm  nnaa ddoobbrruu  iinnnnyycchh  lluuddzzii,,  aabbyy  cczzuullii  ssii´́  bbeezzppiieecczznniiee  
ww nnaasszzyymm  kkrraajjuu  ii ˝̋eebbyy  wwiieeddzziieellii,,    ˝̋ee  mmooggàà  lliicczzyyçç  nnaa nnaasszzàà  ppoommoocc..  

Dwie Ole i Julia (Aleksandra i Julia Kowalczyk, Aleksandra Górczyƒska) – nastolatki, uczennice szko∏y podstawo-
wej opowiadajà o wolontariacie na hali w Wieliszewie

Od samego poczàtku wojny dzia∏amy na rzecz uchodêców w tym
trudnym dla nich czasie. JesteÊmy na hali sportowej i pomaga-
my, wykonujàc wiele prac, takich jak: pakowanie paczek dla osób
potrzebujàcych, roz∏adowywanie towarów, segregowanie przedmio-
tów z dostaw od darczyƒców – szczególnie wykwalifikowa∏yÊmy
si´ w segregacji s∏oiczków dla dzieci.

Pomagamy, gdy˝ zale˝y nam na dobru innych ludzi, aby czuli
si´ bezpiecznie w naszym kraju i ˝eby wiedzieli, ˝e mogà liczyç
na naszà pomoc.

Pomagamy od poczàtku ruszenia zbiórki na rzecz uchodêców.
JesteÊmy tam w ka˝dà sobot´ lub niedziel´ od godziny 10:00
do 18:00.

Na hali panuje przyjazna atmosfera, wszyscy sà zgrani i stara-
my si´ sobie wzajemnie pomagaç. Zach´camy wszystkich
do wsparcia zbiórki oraz wolontariatu. nn

Sekretarz Gminy Wieliszew Agnieszka Mitjans-Szałapska 
z wójtem Pawłem Kownackim i ukraiƒskà rodzinà
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UUcciieekkaajjààcc  pprrzzeedd wwoojjnnàà,,  pprrzzeewwaa˝̋nniiee  zzaa--
bbiieerraallii  zzee  ssoobbàà  jjeeddnnàà  wwaalliizzkk´́..  AA nniieekkiiee--
ddyy  dd∏∏uuggaa  ddrrooggaa  ddoo ggrraanniiccyy  zz PPoollsskkàà
ii nniieeoocczzeekkiiwwaannee  ookkoolliicczznnooÊÊccii  zzmmuusszzaa∏∏yy
iicchh  ddoo ppoorrzzuucceenniiaa  rróówwnniiee˝̋  ssppaakkoowwaa--
nnyycchh  nnaa sszzyybbkkoo  rrzzeecczzyy..  

Trafiajàc do naszej gminy spotkali si´ z ogromnà ˝yczliwo-
Êcià, empatià, sympatià i goÊcinnoÊcià.Tu b´dà uk∏adaç swo-
je ˝ycie na nowo – kompletujàc potrzebne do egzystencji
produkty. Od szczoteczki do z´bów, po ko∏dr´, poduszk´, czy
bielizn´. Na tej nowej drodze ukraiƒskim uchodêcom po-
magajà ludzie, którzy przyjmujà ich pod swój dach i insty-
tucje.

MMiieesszzkkaaƒƒccyy  zzaapprraasszzaajjàà  oobbyywwaatteellii  UUkkrraaiinnyy  
ddoo sswwooiicchh  ddoommóóww

„Nie przejmujcie si´ tak. Usiàdêcie. JesteÊmy ju˝ bezpiecz-
ne i wy te˝ mo˝ecie ju˝ odpoczàç.” – takimi s∏owami ca∏y
stres zwiàzany z przyj´ciem do siebie ukraiƒskiej rodziny
za˝egna∏a Pani Ania, którà pod swój dach przygarn´∏a Ania
Czarnecka z rodzinà.

Wiele osób spontanicznie zdecydowa∏o si´ zaprosiç pod swój
dach obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojna do na-
szego kraju. Co Was przekona∏o do podj´cia, tej decyzji? 
Decydujàc si´ na przyj´cie goÊci z Ukrainy w g∏owach mieli-
Êmy tylko jednà myÊl: „Tak trzeba. Po prostu”. MieliÊmy wol-
ny pokój wi´c pierwszy warunek by∏ spe∏niony. Nie rzuciliÊmy
si´ jednak pochopnie do samochodu, ˝eby jechaç na np. Dwo-
rzec Zachodni i przywieêç kogoÊ do domu. PrzedyskutowaliÊmy
powa˝nie, jak wyglàda nasze ˝ycie, nasz dzieƒ pracy, szko∏a.
OceniliÊmy jakimi Êrodkami dysponujemy, ˝eby wiedzieç ja-
kiej pomocy mo˝emy realnie udzieliç. Po przedyskutowaniu
wszystkich za i przeciw podj´liÊmy decyzj´, ˝e jesteÊmy w sta-
nie to zrobiç.

Kogo goÊcicie u siebie w domu?
Zamieszka∏a u nas Pani Ania z nastoletnià córkà Olà. Przyje-
cha∏y a˝ z Zaporo˝a obl´˝onego przez Rosjan. Podró˝owa∏y kil-
ka dni z jednà ma∏à torebkà z dokumentami. Przeby∏y tras´
ponad 1400 km. Kiedy przywieêliÊmy je do domu by∏y potwor-
nie zm´czone. Marzy∏y tylko o kàpieli i po∏o˝eniu si´ do ∏ó˝-
ka. Prawie nie spa∏y od kilku dni.

˚ycie z obcymi osobami pod wspólnym dachem, danie im po-
czucia bezpieczeƒstwa i nieskr´powania to spora odpowie-
dzialnoÊç i wielkie wyzwanie. Jak Wam si´ razem ˝yje? Ja-
kie sà najwi´ksze bariery? 
Pierwszego dnia byliÊmy bardzo zestresowani. StaraliÊmy si´
zrobiç wszystko na raz, przez co skakaliÊmy po domu i skle-
pach jak op´tani. Uspokoi∏a nas paradoksalnie Pani Ania mó-
wiàc: „Nie przejmujcie si´ tak. Usiàdêcie. JesteÊmy ju˝ bezpiecz-
ne i wy te˝ mo˝ecie ju˝ odpoczàç.”

Najbardziej baliÊmy si´ bariery j´zykowej, ale okaza∏a si´
nie byç ˝adnym problemem. Ukraiƒcy, nawet, jeÊli nie znajà
polskiego, to doÊç dobrze nas rozumiejà. Reszt´ komunikacji
za∏atwi∏o pokazywanie r´kami, t∏umacz w telefonie i ∏àczenie
wszystkich j´zyków jakie znamy. Po dwóch tygodniach stwo-
rzyliÊmy ju˝ chyba nasz w∏asny polsko-ukraiƒsko-rosyjsko-an-
gielski j´zyk, który nie przestaje nas bawiç, ale jesteÊmy ju˝
w stanie normalnie rozmawiaç i coraz mniej s∏ów wymaga
sprawdzania w s∏owniku.

Rozmawiamy o ró˝nicy kultur. O ró˝nicach w stylu ˝ycia
w naszych krajach. I oczywiÊcie o wojnie, choç staramy si´ nie-
potrzebnie nie poruszaç tego tematu. One strasznie t´sknià
za krajem i rodzinà. Pani Ania serwuje nam dania kuchni ukra-
iƒskiej, my pokazujemy kuchni´ polskà.

Panie sà ogromnie wdzi´czne za to, ˝e znalaz∏y u nas schro-
nienie. Starajà si´ jak najbardziej odcià˝aç nas od obowiàz-
ków domowych.

Ci ludzie znaleêli si´ w ekstremalnej sytuacji, z dnia na dzieƒ
musieli opuÊciç swoje domy, swojà prac´, szko∏´, bliskich.Te-
raz sà bezpieczni, ale obawy zwiàzane z przysz∏oÊcià
na pewno jeszcze sà. Czego oni si´ bojà?
Pani Ania jest osobà bardzo otwartà i du˝o opowiada nam
o swoich emocjach. Pierwszym etapem by∏ ogromny strach
przed wojnà. Potem przebieg∏y myÊli czy Rosja mo˝e zaatako-
waç te˝ Polsk´?

Kiedy najwi´kszy strach minà∏ pojawi∏y si´ rozwa˝ania, co
dalej? Jak zarobiç na ˝ycie, ˝eby nie musia∏y z nami d∏ugo zo-
staç. Bardzo przejmujà si´ tym, ˝e „siedzà nam na g∏owie”, a nie
wiadomo ile potrwa wojna.

Najbardziej przygn´biajàcy dla nas jest widok strachu w ich
oczach, kiedy w okolicy przelatuje Êmig∏owiec lub samolot.
Od razu na ich twarzach pojawia si´ wielki niepokój. Na chwi-
l´ wracajà najgorsze wspomnienia.

Jak wyglàda Wasz wspólny dzieƒ?
Prowadzimy w∏asnà firm´. Pracujemy cz´Êciowo w domu, cz´-
Êciowo poza domem. MogliÊmy wi´c lekko dostosowaç swój plan

dnia, ˝eby u∏atwiç goÊciom aklimatyzacj´ w Polsce. Pani Ania
nie lubi d∏ugo spaç, wi´c zawsze czeka na nas pyszne ukraiƒ-
skie Êniadanie. W ciàgu dnia pomaga nam w domu, a wieczo-
rami dzierga na drutach. Umie robiç fantastyczne swetry, kap-
cie, kocyki i inne rzeczy na drutach.

Pani Ania bardzo pozytywnie zareagowa∏a na nasze pyta-
nie, czy chcia∏aby, ˝ebyÊmy poszukali dla niej pracy. Usiedli-
Êmy wi´c do telefonów i mediów spo∏ecznoÊciowych. Po kilku
dniach telefon zaczà∏ dzwoniç i Pani Ania ma ju˝ pierwsze zle-
cenia. Odzew od mieszkaƒców okolicy jest niesamowity!

Najwa˝niejsze jest dla nas to, ˝e z ka˝dym dniem widaç co-
raz wi´kszy spokój na ich twarzach.Wraca namiastka normal-
noÊci, pomimo widocznej w ich oczach tragedii, jaka ich spo-
tka∏a.

PPrrzzeeddssii´́bbiioorrccyy  rruusszzyyllii  zz ppoommooccàà  
Lokalne firmy za darmo dowo˝à wolontariuszom jedzenie,
fundujà ukraiƒskim dzieciom pizz´. Organizujà zbiórki lo-

Robert Witek Gospodarstwo Sikorzanka

Wsparcie po sasi´dzku
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Dawno, dawno temu (a mo˝e nie tak dawno)
w królestwie Delain panowa∏ dobry król Ro-
land. Pod opiekà sprawiedliwego i stateczne-
go w∏adcy ludzie ̋ yli spokojnie i dostatnio oraz
z optymizmem patrzyli w przysz∏oÊç, a króle-
stwo ros∏o w zasobnoÊç i bogactwo. Niestety,
król mia∏ tak˝e doradc´, czarnoksi´˝nika
o imieniu Flagg. Nikt nie wiedzia∏, skàd czar-
noksi´˝nik przyby∏, ani nikt nie wiedzia∏, ile
ma lat. Z opowiadaƒ najstarszych mieszkaƒców królestwa wyni-
ka∏o, ˝e by∏ tu od zawsze. Zwykli ludzie bali si´ jego mrocznej,
zakapturzonej postaci i milkli na sam dêwi´k jego imienia. Ale
Flagg umia∏ przypodobaç si´ królowi, a tak˝e posiada∏ umiej´t-
noÊç przyrzàdzania przydatnych eliksirów i znajomoÊç magii. Dla-
tego mag ca∏y czas przebywa∏ na królewskim dworze, blisko kró-
lewskiego ucha...

Czarnoksi´˝nik umia∏ tak˝e obserwowaç ludzi i skrz´tnie odno-
towywa∏ ich s∏aboÊci. Szczególnie uwa˝nie przyglàda∏ si´ dwóm sy-
nom króla Rolanda. Starszy z nich, Peter, by∏ nast´pcà tronu. Peter
by∏ Êmia∏y, odwa˝ny i kochany przez ludzi oraz mia∏ dobre serce.
Ludzie byli dumni, ˝e kiedyÊ zostanie ich w∏adcà. Natomiast m∏od-
szy syn, Thomas, by∏ niezdarny i zamkni´ty w sobie, a tak˝e stale
czu∏ si´ gorszy i zaniedbany. Jednak nikt nie zwraca∏ uwagi na pro-
blemy Thomasa, albowiem to nie on mia∏ zostaç kiedyÊ królem. Czar-
noksi´˝nik widzia∏ odrzucenie ch∏opca i sp´dza∏ z nim du˝o czasu
– ale bynajmniej nie w dobrym celu. Umiej´tnie podsyca∏ w nim
˝al i nienawiÊç, albowiem stanowi∏o to cz´Êç jego planu.

Nikt nie zdawa∏ sobie sprawy, ˝e Flagg tak naprawd´ nie jest cz∏o-
wiekiem, a jego wiek mo˝na liczyç w tysiàcach lat. I nikt tak˝e nie
wiedzia∏, ˝e w czeluÊciach swojego mrocznego laboratorium od wie-
ków knuje plany, jak pogrà˝yç ludzkoÊç w chaosie i sprowadziç cza-
sy z∏a i niepewnoÊci. Skutecznie ingerowa∏ we w∏adanie paƒstwem
jako doradca króla Rolanda (i podczas panowania wielu jego po-
przedników) ale ciàgle nie czu∏ si´ doÊç silny do ostatecznego ata-
ku. Z drugiej strony, Flagg nie móg∏ dalej czekaç. Ba∏ si´ nast´pcy
tronu, królewicza Petera, poniewa˝ widzia∏, ˝e nie b´dzie w stanie
na niego wp∏ywaç. Do tego zdawa∏ sobie spraw´, ˝e m∏odzieniec pil-
nie interesuje si´ naukà i historià i w starych kronikach mo˝e od-
kryç tajemnice, które zniweczy∏by jego niecne plany.Albowiem w re-
lacjach z niespokojnych czasów, których w d∏ugiej historii królestwa
nie brakowa∏o, regularnie pojawia∏a si´ pewna zakapturzona postaç,
wyst´pujàca pod ró˝nym imieniem, ale zawsze doprowadzajàca
do wojen, ruiny, nieszcz´Êç i terroru...

Dlatego w mrocznych komnatach maga powsta∏ iÊcie szataƒski
plan, aby osadziç na tronie m∏odszego brata Thomasa, idealnego
do kontynuacji planów czarnoksi´˝nika, ze wzgl´du na s∏aboÊç cha-
rakteru i podatnoÊç na wp∏ywy. Flagg, po d∏ugich przygotowaniach,
otru∏ króla Rolanda tajemniczà substancjà i jednoczeÊnie tak sfa∏-
szowa∏ dowody, ˝eby win´ zrzuciç na królewicza Petera. Spisek si´
uda∏ i Peter zosta∏ oskar˝ony o otrucie ojca, a nast´pnie zamkni´-
ty do˝ywotnio na szczycie wysokiej wie˝y. Thomas objà∏ tron, ale
by∏ ca∏kowicie uzale˝niony od porad maga. Z∏y czarodziej szepta∏
m∏odzieƒcowi na ucho, spiskowa∏ i knu∏, prowokowa∏ konflikty, wpro-
wadza∏ wysokie podatki i powodowa∏ coraz wi´kszy chaos w ca∏ym
królestwie. Ludzie dobrej woli, którzy próbowali sprzeciwiaç lub
protestowaç, musieli uciekaç w odleg∏e rejony w obawie przed aresz-
towaniami i sfa∏szowanymi procesami…

Ca∏à histori´ spisa∏ Stephen King w powieÊci fantasy „Oczy smo-
ka”. Pisarz, powszechnie znany jako autor horrorów (jego ksià˝ki
rozesz∏y si´ w nak∏adzie przekraczajàcym 350 milionów egzempla-
rzy) w swoim dorobku ma tak˝e powieÊci z innych kategorii. „Oczy
smoka” ukaza∏y si´ po raz pierwszy w 1987 roku – w 2022 roku po-
jawi si´ kolejne polskie wznowienie.

A jakie by∏y dalsze losy królewicza Petera, króla Thomasa i kró-
lestwa Delain? Mog´ jedynie zdradziç, ˝e z∏o, uto˝samiane przez czar-
noksi´˝nika, nie b´dzie w stanie zatriumfowaç. Czarnoksi´˝nik, mi-
mo ˝e inteligentny i przebieg∏y, pope∏nia b∏àd w swoich planach
– w swojej pysze i arogancji zapomina, ˝e istniejà te˝ takie si∏y, jak
braterstwo, mi∏osierdzie, przyjaêƒ, mi∏oÊç i dobro. Mag szerzy nie-
nawiÊç, knuje i spiskuje, dzieli ludzi oraz buduje pomi´dzy nimi mu-
ry, ale latami snute w mrocznej kryjówce plany ostatecznie rozsy-
pujà si´ niczym domek z kart. Z∏o bez przerwy powraca, potrafi la-
tami czekaç przyczajone na swojà okazj´ i poczàtkowo mo˝e
wydawaç si´ niezwykle pot´˝ne, ale jak pokaza∏ Stephen King w swo-
jej powieÊci – zawsze przegra ze zjednoczonà si∏à ludzkich serc.

nn  Piotr K.
Stephen King, „Oczy smoka”, Wyd. Albatros, Warszawa 2022

EExxLLiibbrriiss

OOcczzyy  ssmmookkaa

GGmmiinnaa  WWiieelliisszzeeww  ppoommaaggaa  bbrraacciioomm
zz UUkkrraaiinnyy  ––  zzrrzzuuttkkaa  iinntteerrnneettoowwaa

kalne w sklepie lub oferujà swoje zasi´gi w mediach spo-
∏ecznoÊciowych, by wesprzeç zbiórk´ internetowà. Jak
wszed∏em do hali zrozumia∏em skal´ przedsi´wzi´cia
– wspomina Robert Witek – w∏aÊciciel Piekarni przy Go-
spodarstwie Sikorzanka, który regularnie dostarcza wolon-
tariuszom kanapki, pàczki i dro˝d˝ówki. Podobnie Restau-
racja Soprano, która karmi∏a pomocników na hali w week-
end.

Pizzeria Topolino 7 marca pracowa∏a g∏ównie dla ukra-
iƒskich dzieci goszczàcych w polskich domach. Ka˝dy móg∏
przyjÊç, usiàÊç przy stoliku, zamówiç swojà ulubionà piz-
z´ lub zabraç jà na wynos zupe∏nie za darmo.

Serwis Footroll zaanga˝owa∏ si´ nie tylko we wsparcie
zrzutki gminnej „Solidarni z Ukrainà” ale równie˝ w swo-
ich mediach spo∏ecznoÊciowych promowa∏ jà i tym samym
przyczyni∏ si´ do zwi´kszenia zasilenia konta o kilka ty-
si´cy z∏otych.

Delikatesy IKA uruchomi∏y stacjonarnà zbiórk´ w swo-
im sklepie i na bie˝àco przekazujà dary od siebie i od lu-
dzi dobrej woli.

GGmmiinnaa  ww  aammeerryykkaaƒƒsskkiicchh  mmeeddiiaacchh
Gmina Wieliszew, wolontariusze, mieszkaƒcy i wszyscy po-
magajàcy Obywatelom Ukrainy stali si´ bohaterami pro-
gramu NewsHour amerykaƒskiej stacji PBS. Relacjonu-
jàc dzia∏ania w Gminie Wieliszew, redaktor Malcolm Bra-
bant podkreÊli∏, ˝e najwa˝niejszym s∏owem w tym czasie
jest solidarnoÊç. – Hala sportowa w Wieliszewie, godzin´ dro-
gi od Warszawy, sta∏a si´ centrum dystrybucji datków pomo-
cowych z ca∏ej Europy – mówi w materiale reporter stacji.
Ca∏y materia∏ o sytuacji uchodêców w Polsce oraz dzia∏a-
niach naszej gminy mo˝na obejrzeç na stronie interneto-
wej PBS pod adresem: https://tiny.pl/9k115

RRaaddiioo  WWiieelliisszzeeww  ddllaa  UUkkrraaiinnyy
Wieliszewskie radio internetowe na bie˝àco informowa∏o
o potrzebach, pomocy i dzia∏aniach prowadzonych przez
gmin´ na rzecz obywateli ukraiƒskich, którzy zostali zmu-
szeni do opuszczenia swojej ojczyzny. Audycje obfitowa-
∏y w specjalne komunikaty, wywiady z Ukraiƒcami, prze-
platane muzykà naszego wschodniego sàsiada. Zaprasza-
my do s∏uchania lokalnego radia ka˝dego dnia i o ka˝dej
porze na www.radio.wieliszew.pl

PPEESSEELLEE  ddllaa  oobbyywwaatteellii  UUkkrraaiinnyy  
Od 16 marca na mocy specustawy obywatele Ukrainy mo-
gà wyrabiaç numer PESEL. Dzieje si´ tak równie˝
w Urz´dzie Gminy Wieliszew. Od wczesnych godzin usta-
wiajà si´ kolejki, a pracownicy Referatu Spraw Obywatel-
skich, Handlu i Us∏ug robià co w ich mocy, by jak najszyb-
ciej obs∏u˝yç interesantów – zarówno ukraiƒskich, jak i pol-
skich. Wniosek mo˝na wype∏niç i z∏o˝yç wraz ze zdj´ciem
w Urz´dzie Gminy przy ul. K.K.Baczyƒskiego 1 w Wieli-
szewie od godz. 8.30 wed∏ug pobranego numerka. Nada-
nie numeru PESEL po∏àczone jest z obligatoryjnym po-
braniem wizerunku osoby (zdj´cie biometryczne) oraz jej
odcisków palców (w Rejestrze Dowodów Osobistych). Nu-
mer PESEL zostanie nadany po ustaleniu to˝samoÊci oso-
by w oparciu o dost´pne (w tym uniewa˝nione) dokumen-
ty jak paszport, dowód osobisty, ale tak˝e Karta Polaka,
prawo jazdy.

W przypadku dzieci dopuszcza si´ tak˝e akt urodzenia.
W skrajnych przypadkach, gdy nie posiada si´ ˝adnego
z dokumentów, umo˝liwia si´ nadanie numeru PESEL
na podstawie stosowanego oÊwiadczenia wnioskodawcy.

nn AS

„Nie przez przypadek nasz herb ma takie same barwy
jak flaga Ukrainy. Wierzymy, ˝e wspólnie zdziałamy
du˝o i wesprzemy naszych drogich braci w biedzie!”–
takimi słowami Kałuszyƒskie Koło Gospodyƒ Wiejskich
Kałuszyƒskie Smaki wraz z Gminà Wieliszew zach´cajà

do wsparcia internetowej zrzutki. Do tej pory zebrano ju˝
ponad 50 000 złotych. Datki pomogà wesprzeç działania,
które zaspokojà potrzeby obywateli Ukrainy, znajdujàcych
schronienie na naszym terenie.
https://zrzutka.pl/4bbtbg

IINNTTEERRNNEETTOOWWAA  ZZRRZZUUTTKKAA
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„„PPrroommyykkii””  ww PPuułłaawwaacchh……
Ponad dwustu tancerzy z ca∏ej Polski rywalizowa∏o w jubileuszo-
wej XX edycji konkursu „O PierÊcieƒ Ksi´˝nej Izabeli”, zor-
ganizowanego 12 i 13 marca przez Pu∏awski OÊrodek Kultury
„Dom Chemika”. WÊród 24 oÊrodków tanecznych nie zabrak∏o
reprezentantów Gminy Wieliszew – par Zespo∏u Taƒca Ludo-
wego „Promyki”.

Organizowany od roku 2001 konkurs cieszy si´ du˝ym uzna-
niem w Êrodowisku taƒców polskich, jest te˝ jednym z najwa˝-
niejszych wydarzeƒ kulturalnych miasta Pu∏awy. Tegoroczna,
jubileuszowa edycja, zgromadzi∏a licznà widowni´, równie˝ Êle-
dzàcych zmagania on-line dzi´ki transmisji w mediach spo∏ecz-
noÊciowych.

ZTL „Promyki” reprezentowa∏o pi´ç par, z których a˝ czte-
ry debiutowa∏y w wy˝szych kategoriach wiekowych. Do Pu∏aw
pojecha∏y przede wszystkim po nauk´ i kolejne doÊwiadczenia
– „otaƒczenie” w nowych kategoriach. Swoje starty zakoƒczy-
li na etapie çwierçfina∏ów: Natalia Brukwicz i Jakub Stasior-
czyk, Barbara ̊ aluk i Wojciech Typek, Ró˝a Jab∏onowska i Ad-
rian Ostaszewski oraz Paulina Barabasz i Kamil Szymaƒski. Uda-

nie rozpocz´li kolejny rok startów w kat. IV Jagoda Rydelek
i Bartosz Wyl´g∏y, zajmujàc wysokà 8. lokat´. Kolejny turniej
w warszawskim Wilanowie!

......ii ww SSiieerrppccuu
26 marca dwie najstarsze grupy ZTL „Promyki” wzi´∏y udzia∏
w VIII Kasztelaƒskich Spotkaniach Folklorystycznych
– SIERPC 2022, organizowanych przez miejscowe Centrum
Kultury i Sztuki. Nasi tancerze zaprezentowali swój najnow-
szy program taƒców, piosenek i zabaw przedwojennej War-
szawy – „Na warszawskim rynku” oraz „Taƒce Górali Spi-
skich”. Dwa sztandarowe uk∏ady Promyków doceni∏o jury
przeglàdu, przyznajàc im wyró˝nienie. Cenniejsze tym bar-
dziej, ˝e na scenie w Sierpcu zaprezentowa∏o si´ a˝ 23 ze-
spo∏y z ca∏ej Polski, w tym zespo∏y uniwersyteckie. By∏ to
powrót do Sierpca po 5 latach – „Promyki” bra∏y udzia∏
w 3. edycji imprezy w roku 2016. nn OKW / Promyki

Taƒce spiskie „Promyków” 
na scenie w Sierpcufo
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ZZaa sspprraawwàà  ppaannddeemmiicczznnyycchh  ppeerrttuurrbbaaccjjii,,
iinntteennssyywwnnooÊÊçç  kkuullttuurraallnnyycchh  ssppoottkkaaƒƒ
ppoodd ddaacchheemm  SSaallii  KKoonncceerrttoowweejj  iimm..
KKrrzzyysszzttooffaa  KKlleenncczzoonnaa  zzmmaallaa∏∏aa
ww oossttaattnniicchh  ddwwóócchh  sseezzoonnaacchh..  ZZ ttyymm
wwii´́kksszzàà  ssaattyyssffaakkccjjàà  ww ppiiààtteekk 1188  mmaarrccaa
wwiittaalliiÊÊmmyy  tt∏∏uummyy  mmii∏∏ooÊÊnniikkóóww  tteeaattrruu,,
kkttóórrzzyy  wwyyppee∏∏nniillii  wwiiddoowwnnii´́  nniieemmaall
ddoo oossttaattnniieeggoo  mmiieejjssccaa  ((11  nniieesspprrzzeeddaannyy
bbiilleett))  –– „„jjaakk  zzaa nnaajjlleeppsszzyycchh  llaatt””..  OOkkaazzjjàà
bbyy∏∏aa  kkoommeeddiiaa  „„tteerraappeeuuttyycczznnaa””
zz DDoommiinniikkàà  OOssttaa∏∏oowwsskkàà,,  DDaarriiuusszzeemm
KKoorrddkkiieemm  ii AArrttuurreemm  PPoonnttkkiieemm
ww gg∏∏óówwnnyycchh  rroollaacchh..  

Historia paƒstwa Dorek – lekka, ale b∏yskotliwa fabu∏a,
z zaskakujàcym drugim aktem, to dzie∏o austriackiego pi-

sarza Daniela Glattauera (w przek∏adzie Marka Szalszy)
a za jej przeniesienie na teatralne deski odpowiada re˝y-
ser Dariusz Taraszkiewicz. Aktorskie trio dostarczy∏o wi-
dzom emocji na najwy˝szym poziomie, a ci zrewan˝owali
si´ ˝ywio∏owymi reakcjami – co podkreÊlali po spektaklu
aktorzy, chwalàc atmosfer´ panujàcà w Sali Klenczona.To
równie˝ dowód na teatralne wyrobienie naszej publiczno-
Êci oraz potwierdzenie, jak wa˝na dla mieszkaƒców Gmi-
ny Wieliszew jest mo˝liwoÊç obcowania z teatrem „na ˝y-
wo” i bezpoÊredni kontakt z aktorem.

Spektakl by∏ równie˝ okazjà do wsparcia cierpiàcej ale
walczàcej Ukrainy – zainaugurowaliÊmy nim zbiórk´ pu-
blicznà „Gmina Wieliszew Solidarna z Ukrainà”. B´dzie
ona prowadzona przy okazji kolejnych wydarzeƒ kultural-
nych i sportowych organizowanych w Gminie Wieliszew
w najbli˝szym czasie (do 30.06.2022 r. z mo˝liwoÊcià prze-
d∏u˝enia). W ich trakcie pojawià si´ wolontariusze wypo-
sa˝eni w puszki, do których zbieraç b´dziemy datki prze-
znaczone na pomoc Ukrainie i Ukraiƒcom – równie˝ prze-
bywajàcym w naszej gminie. nn OKW

4455..  KKoonnkkuurrss  RReeccyyttaattoorrsskkii
„„WWaarrsszzaawwsskkaa  SSyyrreennkkaa””
22002222  ––  eettaapp  ggmmiinnnnyy
Prezentujemy wyniki
etapu gminnego 45.
Konkursu Recytatorskie-
go „Warszawska Syren-
ka”, przeprowadzonego
w formule ON-LINE. 

W jury zasiedli znani z wie-
lu poprzednich edycji Kon-
kursu mistrzowie s∏owa – ak-
torzy teatralni i filmowi, pe-
dagodzy: Leszek Zduƒ, Joanna Kwiatkowska-Zduƒ,
Przemys∏aw Stippa. Po przes∏uchaniu dostarczonych nagraƒ
uczestników, jury wy∏oni∏o laureatów w trzech kategoriach
wiekowych. Dwoje najlepszych recytatorów z ka˝dej kate-
gorii reprezentowa∏o Gmin´ Wieliszew w eliminacjach po-
wiatowych 22 marca.

KKLLAASSYY 00--IIIIII
1. Jerzy BANASIK (SP w ¸ajskach)
2. Nina PAUROWICZ (SP nr 2 w Wieliszewie)
wyró˝nienia: Julia NERKO (SP nr 2 w Wieliszewie), Bian-
ka TARNOWSKA (SP nr 1 w Wieliszewie), ¸ukasz CHWED-
CZUK (SP w Olszewnicy Starej)

KKLLAASSYY IIVV--VVII
1. Maja GRÑCZEWSKA (SP nr 2 w Wieliszewie)
2. Lena STROMECKA (SP w ¸ajskach)
wyró˝nienie: Ariana FIJA¸KOWSKA (SP nr 1 w Wieliszewie)

KKLLAASSYY VVIIII--VVIIIIII
1. Maciej Kram (SP nr 2 w Wieliszewie)
2. Milena Kuligowska (SP w ¸ajskach)
Jury i organizatorzy dzi´kujà wszystkim uczestnikom oraz
przygotowujàcym ich nauczycielom, gratulujà laureatom, ˝y-
czàc powodzenia w kolejnych etapach. Wierzymy, ˝e przy-
sz∏oroczna edycja b´dzie mog∏a odbyç si´ „w ˝ywym planie”
– ˝yczymy tego uczestnikom, opiekunom, nauczycielom, ro-
dzicom i sobie. nn OKW

Temat dopalaczy zniknà∏ z ok∏adek gazet i serwi-
sów informacyjnych, co nie oznacza, ˝e dopalacze
znikn´∏y z naszego otoczenia. Wcià˝ na szpitalne od-
dzia∏y toksykologii trafia bardzo wielu m∏odych lu-
dzi. Problematyk´ zagro˝eƒ i konsekwencji za˝ywa-
nia narkotyków wzi´li na teatralny warsztat akto-
rzy z Niepor´tu – ich spektakl „Odjechani” goÊci∏
w Gminnym Centrum Kultury w ¸askach 26 marca.
Sztuka grupy teatralnej z Gminnego OÊrodka Kultury w Nie-
por´cie to mocny, wa˝ny g∏os we wcià˝ potrzebnej debacie
o uzale˝nieniach.W oszcz´dnej, ascetycznej wr´cz scenogra-
fii Gminnego Centrum Kultury w ¸ajskach, wyborne, doj-
rza∏e kreacje aktorskie stworzyli Tomasz Mitrowski, Kami-
la Kruk i Iwona Kupisiewicz. Za re˝yseri´ i szczery, auten-
tyczny scenariusz, pozbawiony moralizatorstwa ale nie si∏y
przekazu, odpowiada Bogus∏awa Oksza-Klossi – dyrektor
GOK-u Niepor´t. Spektakl pod patronatem Marsza∏ka Wo-
jewództwa Mazowieckiego ju˝ wkrótce w naszych szko∏ach!
Polecamy go nie tylko uwadze m∏odzie˝y i nauczycieli, ale
równie˝ rodzicom dorastajàcych dzieci. nn OKW

Cudowna 
terapia

„„OOddjjeecchhaannii””  –– ssppeekkttaakkll
oo uuzzaallee˝̋nniieenniiaacchh



31 marca 2022 ||  wwwwww..wwiieelliisszzeeww..ppll  ||  GGmmiinnaa  WWiieelliisszzeeww##SSoolliiddaarrnnaazzUUkkrraaiinnaa ||  gazetawwiieelliisszzeewwsskkaa KULTURA 13

Oferta kulturalna
dla goÊci z Ukrainy

OOdd ppiieerrwwsszzyycchh  ddnnii  ppoobbyyttuu  nnaasszzyycchh
uucciieekkaajjààccyycchh  pprrzzeedd wwoojjnnàà  uukkrraaiiƒƒsskkiicchh
ggooÊÊccii,,  oobbookk  zzaassppookkoojjeenniiaa
nnaajjppiillnniieejjsszzyycchh  ppoottrrzzeebb  „„˝̋yycciioowwyycchh””,,
ssttaarraalliiÊÊmmyy  ssii´́  rróówwnniiee˝̋  zzaaooffeerroowwaaçç  iimm
nnaammiiaassttkk´́  „„nnoorrmmaallnneeggoo””  ˝̋yycciiaa,,
kkttóórreeggoo  nniieeoodd∏∏ààcczznnyymm  eelleemmeenntteemm  jjeesstt
kkuullttuurraa..  

Zaj´cia stacjonarne zarówno w miejscach zbiorowego po-
bytu jak i w budynku GCK w ¸ajskach, integracyjne warsz-
taty, wycieczki i inne aktywnoÊci pozwalajàce choç
na chwil´ „oderwaç si´” od traumy ucieczki z kraju ogar-
ni´tego wojnà, zaproponowa∏ OÊrodek Kultury w Wielisze-
wie. Dzi´ki zaanga˝owaniu w projekt wolontariuszy – in-
struktorów, animatorów kultury i t∏umaczy (równie˝ ˝yjà-
cych w Polsce Ukraiƒców), a tak˝e wspó∏pracy z lokalnymi
przedsi´biorcami, oferta by∏a bezp∏atna.Wzorem wi´kszo-
Êci instytucji publicznych w kraju, zdecydowaliÊmy rów-
nie˝ o niepobieraniu op∏at od obywateli Ukrainy za uczest-
nictwo w sekcjach zainteresowaƒ czy w wydarzeniach kul-
turalnych. Dla wielu z nich, zmuszonych do pozostawienia
˝yciowego dorobku na pastw´ wojennej po˝ogi, liczy si´
ka˝da z∏otówka, która pomo˝e im postawiç pierwsze kro-
ki w nowej rzeczywistoÊci. Liczy si´ równie˝ nasze zapro-
szenie do wspó∏tworzenia lokalnych spo∏ecznoÊci.

WW cciiààgguu  mmiieessiiààccaa,,  uuddaałłoo  ssii´́  zzoorrggaanniizzoowwaaçç  ddzzii´́kkii  WWaamm::  
• Wyjazdy do kina Helios Legionowo, które uruchomi∏o bez-

p∏atne seanse filmów dla dzieci z ukraiƒskim dubbingiem.
• Zwiedzanie Warszawy (z przewodnikiem po Starym Mie-

Êcie, ¸azienkach Królewskich i objazdem po stolicy).
• Zaj´cia taneczne z Agnieszkà Kruczek, Karinà Warnel

oraz Marlenà Wilgos.
• Zaj´cia z robotyki z Bogus∏awem ˚mudà.
• Warsztaty w∏óczkowe z Joannà Wajer.
• Âpiewanie ukraiƒskich i polskich piosenek z Katarzynà

Ignaciuk.
• W salach pobytu grupowego w Wieliszewie i w ¸ajskach

animacje poprowadzi∏y Kateryna Kulakova (figurki
z balonów) i Ula Doliƒska-Kossak (makrama).

• Dwa spotkania integracyjne oraz nauk´ j´zyka polskie-
go, które poprowadzili nauczyciele z legionowskiej Spo-
∏ecznej Szko∏y Podstawowej Dwuj´zycznej nr 35 im. No-
blistów Polskich STO: Ania, Beata, Dorota, Iwona, Kuba
i Wac∏aw oraz Ludmi∏a.
Dzi´kujemy nieocenionym wolontariuszom: Danucie,

Bartkowi i Dominikowi, Katerynie Holovko, Katerynie Ku-
lakovej i Mariannie Krzy˝anowskiej. Dzi´kujemy równie˝
Krzysztofowi Romatowskiemu, który bezp∏atnie wozi∏ na-
szych goÊci, Beacie Duchnowskiej z Baru Po Staremu
za pyszne kanapki oraz wszystkim, którzy w pospolitym
zrywie przynosili dary do Gminnego Centrum Kultury!

nn OKW

Zwiedzanie Warszawy

Warsztaty taneczne Warsztaty makramy

Nauka j´zyka polskiego

Warsztaty integracyjne

PPRRZZEEDD  NNAAMMII WW KKLLEENNCCZZOONNIIEE

01.04. (piàtek) godz. 19.00
bilety 25 zł dost´pne na www.ok.wieliszew.pl oraz w GCK
w Łajskach (godz. otwarcia kasy)

PPRRZZEEBBOOJJEE  MMUUZZYYKKII   FFIILLMMOOWWEEJJ  WW WWYYKKOONNAANNIIUU
AADD  LLIIBBIITTUUMM  QQUUAARRTTEETT

MUZYCZNA PODRÓ˚ W ÂWIAT FILMU 
Za nami oscarowa noc, podczas której wr´czono tak˝e nagrody
Akademii za najlepszà muzyk´ i najlepszà filmowà piosenk´.
Przed nami oscarowy wieczór muzyczny w Sali Klenczona
w Wieliszewie w Muzycznà Podró˝ w Âwiat Filmu zabiorà nas
znakomici muzycy: Marcin Snokowski – akordeon (nagrywał
muzyk´ do filmów „Edi” i „Mistrz” w re˝. Piotra Trzaskalskiego
oraz do serialu „Trzeci oficer”), Małgorzata Pniak – skrzypce,
Adam Przybylski – kontrabas, Łukasz Nowak – prowadzenie.
Usłyszymy wybór tematów muzycznych z polskich i zagranicznych
filmowych przebojów, m.in. kompozycj´ tegorocznego zdobywcy
Oscara – Hansa Zimmera do „Piratów z Karaibów”!

10.04. (niedziela), godz. 17.00–19.30
Wst´p wolny, liczba miejsc w sali 250 (ewentualne dostawki na zewnàtrz)

KKOONNCCEERRTT  CCHHAARRYYTTAATTYYWWNNYY

WOLNY ÂWIAT
DLA UKRAINY
Wystàpià: 
Naviband (indie pop) BLR, 
Grzegorz Bukała
– (piosenka autorska) PL, 
Janek Stokowski
(piosenki ze Lwowa) PL, 
Amida (wokalistyka) UA, 
Dwa Kolory (folk) UA/PL,
Promyki (folk) PL.

Koncert wspierajà: Mieszkaƒcy Gminy Wieliszew, Kwiaciarnia Rose
Wieliszew, Kuchnia Smaków U Okrasy Wieliszew

08.05. (niedziela), godz. 18.00
bilety 40 zł dost´pne na www.ok.wieliszew.pl oraz w GCK
w Łajskach (godz. otwarcia kasy)

SSPPEEKKTTAAKKLL  TTEEAATTRRAALLNNYY

ZAPISKI OFICERA ARMII CZERWONEJ
Inauguracja XIX Tygodnia Bibliotek: 8 – 15 maja, 
program na www.ok.wieliszew.pl

To nie prowokacja,
a okazja do spojrzenia
na wykrzywiony Êwiat
„człowieka radzieckiego”
– w Dzieƒ Zwyci´stwa,
który niezale˝nie
od przyj´tej daty (8 czy 9
maja) dla Polski i innych
narodów tej cz´Êci Europy
zwyci´stwa nie oznaczał.

Wybitny aktorsko monodram Piotra Cyrwusa w re˝. Tomasza
Obary, powstał na podstawie ksià˝ki – satyry Sergiusza
Piaseckiego. Starszy lejtnant Michaił Zubow 17 wrzeÊnia 1939
roku wkracza do „bur˝uazyjnej Polski”. Dla człowieka
wychowanego w systemie totalitarnym – indoktrynowanego przez
całe ˝ycie, pozbawionego zdolnoÊci analizy i wysubtelnionych
uczuç, któremu propaganda w sposób zmechanizowany tłumaczy
Êwiat – to kraj sprzecznoÊci i dziwów. Lektura i spektakl
obowiàzkowe w tym czasie!

Podczas wydarzeƒ prowadzona b´dzie zbiórka
publiczna „Gmina Wieliszew Solidarna z Ukrainà”. 

Naviband

Zapraszamy na 3. spotkanie integracyjne z naukà j´zyka polskiego w GCK w Łajskach 2 kwietnia (sobota) w godz. 10.00–12.00
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PPRRZZEEDD  NNAAMMII ww  PPLLEENNEERRZZEE

10 kwietnia, godz. 9.00, Krubin
WWIIEELLIISSZZEEWWSSKKII   CCRROOSSSSIINNGG  WWIIOOSSNNAA

ROZKWITAJ SPORTOWO
Trwajà zapisy na kolejne zawody sportowe z cyklu wieliszewski
crossing. Tym razem, 10 kwietnia w wiosennej odsłonie biegacze
pobiegnà, a kolarze pojadà po krubiƒskich łàkach. Rozkwitaj
sportowo – zapisz si´ na malownicze 10 kilometrów
na www.chronotex.pl. Wieliszewski Crossing to cykl czterech
imprez biegowych, rozgrywajàcych podczas czterech pór roku,
w czterech ró˝nych, malowniczych miejscach Gminy Wieliszew.
W zawodach mo˝na wziàç udział biegnàc lub jadàc na rowerze.
Tych, którzy kochajà obie aktywnoÊci zach´camy do zapisów
na duathlon. Na ka˝dego uczestnika czekajà pamiàtkowe
medale, a dla najlepszych cenne nagrody. Osoby bioràce udział
w całym cyklu uło˝à swoje medale w pi´knà całoÊç. 

14 maja, godz. 9.00, Serock
PPÓÓ¸̧MMAARRAATTOONN  ZZEEGGRRZZYY¡¡SSKKII   

MALOWNICZE 21 KILOMETRÓW 
„Z HACZYKIEM”
Po raz piàty biegacze zmierzà si´ z malowniczà trasà
nad Zalewem Zegrzyƒskim od pla˝y w Serocku, wzdłu˝ Narwi,
do jeziora w Wieliszewie. Półmaraton Zegrzyƒski organizowany
przez Zwiàzek Gmin Zalewu Zegrzyƒskiego, którego członkiem
jest Gmina Wieliszew cieszy si´ du˝ym uznaniem wÊród biegaczy
– zarówno tych szybszych, ju˝ bardziej doÊwiadczonych, jak
i tych dopiero stawiajàcych pierwsze kroki z dłu˝szymi
dystansami. Zapisy wystartujà niebawem. 

„Wa˝ki” Mistrzami Warszawy
AD 2022, czyli powrót pucharu
PPoo 22  llaattaacchh  ppaannddeemmiicczznneejj  pprrzzeerrwwyy,,  ppoo--
wwrróóccii∏∏yy  MMiissttrrzzoossttwwaa  WWaarrsszzaawwyy  MM∏∏ooddzzii--
kkóóww  ww kkoonnkkuurreennccjjii  mmooddeellii  sszzyybboowwccóóww
hhaalloowwyycchh  FF11NN  –– „„MM∏∏ooddyy  SSzzyybboowwnniikk””..  

W imprezie pod patronatem Aeroklubu Polskiego rozgry-
wanej w hali Ko∏o 19 marca 2022, wzi´∏y udzia∏ najlepsze
modelarnie ze stolicy i podwarszawskich miejscowoÊci.
WÊród nich podopieczni Waldemara Paku∏y z sekcji mo-
delarskiej OÊrodka Kultury w Wieliszewie „Wa˝ka”, któ-
rzy nie dali szans rywalom, zdobywajàc tytu∏ Mistrzów War-
szawy AD 2022 w rywalizacji dru˝ynowej oraz 3 tytu∏y in-
dywidualne! – Pozamiatali – komentowali rywale.

Tym sposobem do Wieliszewa powróci∏, na razie na rok,
puchar przechodni Mistrzów Warszawy (po przerwie w la-
tach 2018-2019, kiedy nasi reprezentanci zajmowali 2. i 3.
miejsce). Co ciekawe trofeum to ufundowa∏y w∏aÊnie „Wa˝-
ki”, które w roku 2017 wywalczy∏y tytu∏ mistrzów stolicy
po raz trzeci z rz´du, otrzymujàc poprzedni puchar na w∏a-
snoÊç. Trzymamy kciuki, by powtórzyç ten sukces!

– Od poprzednich Mistrzostw up∏yn´∏y kalendarzowe trzy
lata.Tym bardziej cieszy masowoÊç tych zawodów, zw∏asz-
cza w przedziale wiekowym do lat 10, bo to nasz modelar-
ski narybek. OdnieÊliÊmy zdecydowane zwyci´stwo, co cen-
niejsze tym bardziej, ˝e ostatnie wydarzenia utrudni∏y nam
przygotowania.Wykorzystujàc sale w Legionowie (Arena)
i Serocku, uda∏o si´ przeprowadziç trzy treningi – podsu-
mowuje Waldemara Paku∏a. Jak podkreÊla instruktor „Wa-
˝ek”, sekcja roÊnie w si∏´, przyjmujàc w ostatnim czasie
kilkunastu m∏odych modelarzy. Nie od razu zaczynajà oni
prac´ z imad∏em, pilnikiem i kawa∏kiem balsy – pierwsze
kroki to modele papierowe, rozwijajàce kreatywnoÊç kon-
kursy na „wszystko, co lata”, tak˝e konkursy plastyczne.

W hali Ko∏o reprezentanci Gminy Wieliszew byli nie
do zatrzymania. W rywalizacji dru˝ynowej Wa˝ki wylata-
∏y ponad 300 sekund (suma 3 najlepszych lotów ka˝dego
z trójki zawodników), wyprzedzajàc drugich na podium mo-

delarzy z LPPL Warszawa o niemal 50 sekund. Podium za-
mkn´li modelarze z DK Rembertów, a za nimi uplasowa-
∏y si´ modelarnia z OKiS w Zielonce i Aeromodelklub Be-
mowskiego Centrum Kultury. W klasyfikacji indywidual-
nej Mistrzem Warszawy zosta∏ Patryk Zalewski (107,8)
wyprzedzajàc o 0,1 sekundy (!) drugiego z naszych repre-
zentantów – Adama Ràczkowskiego. ˚aden z pozosta∏ych
klasyfikowanych zawodników nie pokona∏ bariery 100 se-
kund. 6. by∏ Krzysztof Maruszewski. Poza punktujàcà trój-
kà bardzo dobrze wÊród 37 zawodników zaprezentowali
si´: 10. Szymon Olszewski, 14. Igor Baraƒski i 31. Maria
Zegad∏o – nasz kobiecy rodzynek. Podobnà kolejnoÊç mo-
delarze zaj´li w klasyfikacji od 11 do 14 roku ˝ycia. ZaÊ
w przedziale wiekowym do lat 10, w rywalizacji z 11 mo-
delarzami zwyci´˝y∏ Adam Prusiƒski! Gratulacje!nn OKW

Waldemar Pakuła (po lewej) z wychowankami - w pomaraƒczowych koszulkach
Patryk Zalewski (po lewej) i Adam Ràczkowski (po prawej).

PPaattrryykk  ZZaalleewwsskkii  zz  PPuucchhaarreemm  RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj!!

12 i 13 lutego Hrubieszów (woj. podkarpackie) – 1., 2. i 3.
miejsce. 20 lutego Gdów (woj. ma∏opolskie) – 1. miejsce.
5 i 6 marca Pyskowice (woj. Êlàskie) – 1., 2. i 3. miejsce.

12 marca Chrzanów (woj. ma∏opolskie) – 1. miejsce. 13 mar-
ca Grodków (woj. opolskie) – 1. miejsce, wyprzedzajàc dru-
giego zawodnika „Wa˝ek” – Adama Ràczkowskiego.To do-
robek Patryka Zalewskiego – najlepszego z m∏odzików sek-
cji modelarstwa lotniczego „Wa˝ka”, osiàgni´ty
w zawodach modeli szybowców halowych FN1 w roku 2022,
który pozwoli∏ mu na zwyci´stwo w klasyfikacji Pucharu
Rzeczypospolitej. –To cz´sto oko∏o 1000 km przejechanych
w jeden weekend. Takie starty sà mo˝liwe nie tylko
przy udziale naszej sekcji i oÊrodka kultury, ale tak˝e
przy wielkim zaanga˝owaniu rodziców – ich czasu i nak∏a-
dów finansowych – docenia ich wk∏ad w sukcesy naszych
reprezentantów instruktor Waldemar Paku∏a. – Na wiel-
kie wyró˝nienie zas∏uguje Rafa∏ Zalewski – tata Patryka,
ale aktywni sà tak˝e pozostali rodzice, którzy na zawody
je˝d˝à wspólnie, cz´sto ca∏à grupà. To równie˝ wspania∏e
wyjazdy wychowawcze. nn OKW

To by∏a imponujàca seria startów w zawodach Pucharu Polski i Pucharu Rzeczypospolitej modeli ha-
lowych F1N w wykonaniu Patryka Zalewskiego. Sukcesy w siedmiu kolejnych zawodach pozwoli∏y
reprezentantowi „Wa˝ek” zdobyç Puchar Rzeczypospolitej za rok 2022 w kat. m∏odzik!

Patryk w modelarni w Łajskach w towarzystwie taty Rafała (po lewej) 
i instruktora Waldemara Pakuły (po prawej)

NNoowwyy  pprraaccoowwnniikk  
„„nnaa  uurrzz´́ddzziiee””  
Od 16 marca Urzàd Gminy Wieliszew zyska∏ nowego pra-
cownika. Elegancki, futrzasty, przesympatyczny kot
o imieniu Albert ca∏kiem szybko si´ zadomowi∏ i zyska∏
sympati´. Kot ze schroniska Fundacja Przyjaciele Braci
Mniejszych – zaadoptowany przez wójta Paw∏a Kownac-
kiego od razu dosta∏ umow´ przebywania w Urz´dzie Gmi-
ny na czas nieokreÊlony. nn xx
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9 kwietnia 2022
• WIELISZEW godz. 8.30–9.30 

ul. K.K. Baczyƒskiego 1, parking przy
Urz´dzie Gminy Wieliszew

• ŁAJSKI godz. 10.00–11.30
ul. Moniuszki 2 (OKW)

• SKRZESZEW 12.00–13.30 
ul. KoÊcielna 78, parking przy OSP

23 kwietnia 2022
• KAŁUSZYN godz. 8.00–9.30 

ul. Mickiewicza, parking przy placu zabaw
• OLSZEWNICA STARA 10.00–11.30

ul. Mała 3, parking przy Domu Wiejskim
• KRUBIN 12.00–13.30

ul. Jeziorna 40, parking przy OSP
• JANÓWEK PIERWSZY 14.00–15.30

ul. Dworcowa 9, parking przy OSP

HARMONOGRAM ODBIORU

Przedszkole Samorzàdowe nr 1 w Wielisze-
wie laureatem konkursu na scenariusz i re-
alizacj´ zaj´ç edukacyjnych pt.,,Zanim
wydam… o finansach w przedszkolach
i szko∏ach” organizowanym przez Narodo-
wy Bank Polski

Autorem scenariusza konkursowego NBP pt. ,,Za-
nim wydam pieniàdze –  wybior´ si´ do banko-
matu” – zaj´cia z elementami kodowania jest pa-
ni Kinga Kostrzewa wychowawca grupy dzieci
w wieku trzech i czterech lat,,Misie”. Pani Kin-
ga Kostrzewa jako laureatka konkursu wygra∏a
nagrod´ pieni´˝nà: 2000z∏ dla Przedszkola Sa-
morzàdowego nr 1 w Wieliszewie z czego zosta∏
zakupiony ploter brother i 2000z∏ dla autora sce-
nariusza. GRATULUJEMY!

24 lutego 2022r. Pani Kinga Kostrzewa przepro-
wadzi∏a zaj´cia o finansach na podstawie wygra-
nego scenariusza zaj´ç w najstarszej grupie wie-
kowej. By∏y to zaj´cia edukacyjne kszta∏tujàce
pozytywne postawy zwiàzane z zarzàdzaniem fi-

nansami realizowane w ramach programu edu-
kacji ekonomicznej NBP. G∏ównymi za∏o˝eniami
by∏o wprowadzenie elementów edukacji finanso-
wej, poznanie waluty obowiàzujàcej w Polsce oraz
nauka bezpiecznego korzystania z technologii.

nn PS Wieliszew

ZBIÓRKA ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH

ODDAJ BEZPŁATNIE I BEZPIECZNIE 
NIEBEZPIECZNE ODPADY

„„WWiioossnnaa,,  wwiioossnnaa,,  wwiioossnnaa  aacchh  ttoo  ttyy......””

Pierwszy Dzieƒ Wiosny jest bardzo radosny i wy-
czekiwany przez wszystkie dzieci. 21-go marca
uczniowie z oddzia∏ów przedszkolnych w Szkole

Podstawowej w ¸ajskach zgodnie z tradycjà po-
˝egna∏y zim´, i powita∏y d∏ugo wyczekiwanà wio-
sn´.Tego dnia ka˝da grupa odznacza∏a si´ ubra-
niem w innym kolorze. Dominowa∏y kolory: ˝ó∏-
ty, zielony, ró˝owy/ fioletowy. Marzanna – du˝a
bambusowa miot∏a ozdobiona zosta∏a kolorowy-
mi wstà˝kami. Tak samo jak gaiki, które zosta∏y
przygotowane kilka dni wczeÊniej. Marzanna
wraz z dzieçmi z samego rana wyruszy∏a w podró˝
po najbli˝szej okolicy wokó∏ szko∏y. W trakcie
przemarszu mo˝na zby∏o us∏yszeç taki oto okrzyk:
„Cieszymy si´, wiosna ju˝ jest!”. Po powrocie
do szko∏y dla dzieci z oddzia∏ów przedszkolnych
zosta∏y zorganizowane zawody sportowe. To by∏
bardzo ciekawy dzieƒ.

nn M. Ekiert-KoÊciƒska, D. Grzymała, 
K. KaraÊkiewicz-Rink

ZZaanniimm  wwyyddaamm……

• rozpuszczalniki • kwasy • zu˝yte baterie 
• Êrodki ochrony roÊlin • lampy • ˝arówki 

• oleje • farby, itp.
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