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Relacja

Kiedyś Maltzan, dzisiaj Malcanów.
200-lecie wsi w naszej gminie

Przybyli mieszkańcy Malcanowa 
oraz goście. Gminę Wiązow-
na reprezentowali: wójt Anna 
Bętkowska, skarbnik Wiesław 

Miłkowski, przewodnicząca Rady Gmi-
ny Monika Sokołowska, radny Jan 
Markowski. W komplecie stawili się 
druhowie z malcanowskiej jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej z prezesem 
Stanisławem Boguckim na czele. 

Po uroczystej Mszy św. celebrowa-
nej na polu za remizą przez proboszcza 
parafii pw. św. Wojciecha w Wiązownie  
ks. prałata Tadeusza Łakomca, zapro-
szono zebranych do wspólnej fotografii 
na tle nowoczesnych pojazdów strażac-
kich zakupionych dla OSP Malcanów 
przy pomocy Gminy Wiązowna. 

W Malcanowie odbyły się obchody jubileuszu 200-lecia założenia wsi.  
Wzięli w nich udział mieszkańcy, druhowie OSP oraz Szwoleżerowie  
w barwach I Pułku Józefa Piłsudskiego. A także władze gminy i sołectwa.

Nastąpiła ilustrowana pokazem zdjęć 
prelekcja Elżbiety Piwek, kronikarza 
OSP, o najnowszej historii Malcano-
wa. O bardziej odległych dziejach wsi 
opowiada, w formie „gawęd krajo-
znawczych”, książka zatytułowana 
„Malcanów. Wieś w Gminie Wiązowna 
1814-2014”, prezentowana przez soł-
tysa Stanisława Boguckiego. Na tę, wy-

daną z funduszu sołeckiego wsi z okazji 
Jubileuszu 200-lecia, pozycję złożyły się 
wspomnienia mieszkańców Malcanowa 
i okolic – Czesława Konowrockiego, 
Franciszki Piwek, Jolanty Boguckiej, 
Józefy Radzymińskiej i innych – a także 
przetłumaczone z niemieckiego przez 
Karstena Vossa fragmenty pamiętnika 
potomka rodu założycieli Malcanowa, 
Fryderyka von Maltzana. Książka za-
wiera również materiały będące pokło-
siem badań m.in. historyka Krzysztofa 
Oktabińskiego, a także reprodukcje 
unikatowych fotografii dawnego Mal-
canowa.

Skosztowano po kawałku jubileuszo-
wego tortu, pokrojonego szwoleżerską 
szablą przez przewodniczącego rady 
sołeckiej, a jednocześnie „dowódcę” 
Stowarzyszenia Szwadron Warszawa  
w barwach I pułku Szwoleżerów Józe-
fa Piłsudskiego, Sławomira Marcysiaka. 
Jednym z uczestników spotkania był  
blisko 100-letni mieszkaniec Malca-
nowa, rotmistrz Władysław Ząberg, 
przedwojenny szwoleżer, który również 
wziął udział w krojeniu tortu.

W 1814 roku na terenie obecnej wsi 
powstała kolonia Maltzanów, zasiedlo-
na przez rodzinę oraz służbę barona 
Adolfa von Maltzana. Wkrótce w po-
bliżu powstał Penzlin (obecny Pęclin) 
założony przez niemieckich osadni-
ków. Z czasem miejscowości te przeszły  
w ręce polskich ziemian, ale pamięć  
o niemieckich sąsiadach i zgodnym  
z nimi współżyciu jest do dzisiaj żywa  
w obu wsiach i całej gminie. 
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Letnie impresje
Mamy lato, okres wakacyjny. 
I chociaż aura pogodowa 
jest zmienna, a niekiedy 
nawet wyraźnie kapryśna, 
to dzieci odpoczywają poza 
gminą, a ci, którzy w niej 
pozostali korzystają z zajęć 
zaplanowanych dla nich  
na wakacje przez instytucje 

kultury i kluby sportowe. Czas jest urlopowy, lecz powstają 
inwestycje (np. oddanie do użytku nowego zbiornika 
retencyjnego w stacji uzdatniania wody w Lipowym, 
budowa chodnika przy drodze powiatowej w Gliniance, 
posadowienie nakładki asfaltowej na drodze w Rzakcie), 
pełną parą odbywają się przygotowania do tegorocznych 
dożynek o randze nie znanej jeszcze w tej gminie,  
bo diecezjalno-parafialno-gminnej.
W wakacyjnym klimacie odbyły się czerwcowe pikniki 
rodzinne w kilku sołectwach, jak również obchody 
200-lecia Malcanowa, kiedyś niemieckiej kolonii. 
Powracamy do Święta Bożego Ciała, którego niezwykłe 
obchody odbyły się w Gliniance, wkraczamy z obiektywem 
do wiązowskiego skate parku, gdzie – o ile aura sprzyja 
– czas spędzają ci wspaniali młodzieńcy na swych 
szalejących kołowych machinach typu rolki, deskorolki, 
rowery czy hulajnogi. Piszemy o pani etnolog,  
która w ramach stypendium ministerialnego wkroczyła  
do Izby Regionalnej w Gliniance, żeby uporządkować  
tzn. skatalogować i opisać zbiory oraz wprowadzić zmiany 
co do formy ich eksponowania, a także spróbować 
wydobyć z miejscowych strychów, piwnic, stodół  
i komórek obiekty nowe – to znaczy nowe w sensie 
zbiorów, natomiast stare według nieubłaganych reguł 
czasu, a przez to ciekawe, bo wiele mówiące o przeszłości. 
Działania te posłużą przekształceniu Izby w muzeum  
z prawdziwego zdarzenia. 
Odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy,  
a sprawozdanie z niej zamieszczamy razem z relacją  
z ostatniej przed wakacjami sesji zwyczajnej.  
Przyjęto na niej kilka istotnych dla rozwoju gminy uchwał, 
w tym zmiany do Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego, mogące zaowocować 
powstaniem w Woli Duckiej i Woli Karczewskiej 
enklawy przemysłowej. Gmina będzie także świadczyć 
usługi bezpłatnego dostępu do Internetu w miejscach 
publicznych przez budowę HotSpotów oraz dalej budować 
– chociażby dalsze sieci wodociągowe i kanalizacyjne,  
tak bardzo potrzebne mieszkańcom, jak również  
szkołę w Malcanowie. Praca mieszkańców zaowocowała 
Wiejskim Domem Kultury Nad Świdrem, niecierpliwie 
oczekującym na artystyczny start, na eksplozję talentów, 
które są i zapewne wkrótce dadzą o sobie znać,  
jeśli nie w okresie letnim, to jesiennym na pewno.
          Wasz Redaktor Piotr

Drodzy Czytelnicy!
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Ulice jak nowe

Ulicę Osiedle XXX-lecia poświęcił proboszcz parafii  
św. Wojciecha w Wiązownie ks. prałat Tadeusz Łako-
miec. Nastąpiło to w obecności wójta Anny Bętkowskiej, 

zastępcy wójta Tomasza Kostyry, przewodniczącej Rady Gmi-
ny Moniki Sokołowskiej, skarbnika Wiesława Miłkowskiego, 
naczelnika Wydziału Inwestycji UG Marka Werstaka, radnej 
Doroty Pliszczyńskiej, sołtysa Wiązowny Gminnej Tadeusza 
Milewskiego, przewodniczącego rady sołeckiej Jerzego Pokryw-
czyńskiego, a także uczniów i nauczycieli z pobliskiego Zespołu 
Szkolno-Gimnazjalnego, którzy przybyli ze swoją dyrektorką 
Katarzyną Lacką. Byli również przedstawiciele wykonawcy in-
westycji: PHU Towemo z Otwocka.

W ceremonii przecięcia wstęgi wzięli udział wszyscy chętni. 
Był poczęstunek w postaci ciastek, wypieku mieszkanek osiedla, 
oraz czereśni rozdawanych przez radną Pliszczyńską.

– Przez ponad 40 lat po deszczu panowało tu błoto i breja,  
że z trudem dawało się przejść i przejechać, a kiedy było bez-
deszczowo to wówczas mieliśmy do czynienia z piachem i ku-
rzem. Czekaliśmy na tę budowę niemal jak na zbawienie – mówi 
jeden z mieszkańców osiedla. 

Podobnego zdania jest Jerzy Pokrywczyński:
– Przez tyle lat nie mogliśmy się doprosić. I dopiero w tej ka-

dencji udało się, co było dla mnie, jako przewodniczącego rady 
sołeckiej, punktem honoru. Dziękuję w imieniu mieszkańców!

Dzisiaj breji już nie ma, bo powstał asfaltowy ciąg pieszo-
-jezdny o szerokości od 3,5 do 5,5 m. z progami spowalniający-
mi. Są także ciągi chodnikowo-piesze: jeden z nich łączy osiedle 
z drogą wojewódzką – ul. Lubelską, a inny stwarza możliwość 
dogodnego dojścia do kładki na Mieni. Zataczająca pętlę wokół 
osiedla droga ma nową, po części jednokierunkową, organizację 
ruchu, zarówno na 100-metrowym odcinku jezdni o szerokości 
6 metrów, jak również na posiadających zmienną szerokość cią-
gach pieszo-jezdnych. 

– Podzielam radość mieszkańców. Ta inwestycja od dawna 
im się należała, niech służy jak najlepiej i najdłużej zarówno do-
rosłym, jak i dzieciom! – podsumowuje wójt Anna Bętkowska.

Dzieci i młodzież dodatkowo cieszy fakt, że nawierzchnia 
znakomicie nadaje się do jazdy na rowerze i wrotkach. W związ-
ku z tym pani wójt ostrzega:

– Nie róbcie tego na drogach, tylko w miejscach wyznaczo-
nych, bezpiecznych i pod opieką rodziców! PK

W czwartek 26 czerwca w Wiązownie nastąpiło  
przecięcie wstęgi na przebudowanej i zmodernizowanej 
ul. Osiedle XXX-lecia, będącej kontynuacją inwestycji 
w ramach której w kwietniu br. oddano do użytku 
przebudowaną ul. Szkolną.
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Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

małżonek rodzica mają na utrzymaniu 
co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia 

– w przypadku, gdy dziecko uczy się  
w szkole lub szkole wyższej;

3) bez ograniczeń wiekowych – w przy-
padku dzieci legitymujących się orze-
czeniem o umiarkowanym albo znacz-
nym stopniu niepełnosprawności.
Wnioski o wydanie Karty można 

składać od 16 czerwca 2014 r. w se-
kretariacie Urzędu Gminy Wiązowna,  
ul. Lubelska 59 (II piętro). Osobą koor-

dynującą program jest Aleksandra Bog-
dał, tel. 22 789 01 20 wew. 201, email: 
duzarodzina@wiazowna.pl.

Druki wniosków są do pobrania  
w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzę-
du Gminy oraz w wersji elektronicznej 
na stronie www.wiazowna.pl. Tam też 
znajdują się szczegółowe informacje do-
tyczące Karty Dużej Rodziny.

KARTA JEST WYDAWANA BEZ-
PŁATNIE każdemu członkowi rodziny.

Do czego uprawnia Karta Dużej Ro-
dziny dowiecie się Państwo na stronie  
http://rodzina.gov.pl/duza-rodzina.  
W zakładce Uprawnienia można znaleźć 
pełną listę instytucji i firm, które włą-
czyły się w Kartę Dużej Rodziny.

ALEKSANDRA BOGDAŁ

Zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 27 maja 2014 r.  
w sprawie szczegółowych wa-

runków realizacji rządowego programu 
dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z dnia  
5 czerwca 2014 r. poz. 755) oraz uchwa-
łą nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 
2024 r. w sprawie ustanowienia rządo-
wego programu dla rodzin wielodziet-
nych (M.P. z dnia 5 czerwca 2014 r. poz. 
430) w dniu 16 czerwca 2014 r. wchodzi 
w życie realizacja rządowego programu 
dla rodzin wielodzietnych. Realizacja 
programu przez Gminę jest zadaniem 
zleconym z zakresu administracji rządo-
wej finansowanym z budżetu państwa.

Celem programu jest promowanie 
pozytywnego wizerunku rodziny wie-
lodzietnej oraz zapewnienie jej konkret-
nego wsparcia.

Dokumentem identyfikującym człon-
ków rodziny wielodzietnej jest Karta 
Dużej Rodziny. 

Karta Dużej Rodziny przewiduje zniż-
ki dla rodzin zarówno w instytucjach 
publicznych, jak i na usługi oferowane 
przez podmioty prywatne. Ma ułatwić 
dostęp do kultury, sportu i rekreacji, a 
także pozwoli na obniżenie kosztów co-
miesięcznych wydatków.

Z Karty mogą korzystać członkowie 
rodziny wielodzietnej – rodzice i ich dzie-
ci – bez względu na wysokość dochodu.

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się  
rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub 

Chodnik w Gliniance – kolejna inwestycja

W ubiegłym roku Gmina Wią-
zowna opracowała – jako po- 
moc rzeczową dla Powiatu  

– projekt przebudowy ul. Wrzosowej za 
kwotę 9 840,00 zł, obejmujący dobu- 
dowę chodnika na długości ok. 375 me-
trów. Z inicjatywy mieszkańców oraz 
władz samorządowych podjęto realizację 
tej inwestycji na podstawie porozumienia 
między Powiatem i Gminą. W 2013 roku 
Gmina zakupiła i przekazała Powiato-

wi pierwszą część materiałów, takich jak 
kostka, obrzeża, krawężniki, przepusty, 
płyty „eko” – za 95 085,77 zł. W bieżą-

W piątek 11 lipca w Gliniance 
rozpoczęto budowę chodnika  
przy drodze powiatowej  
– ul. Wrzosowej. Jest to inwestycja 
realizowana przez Powiat Otwocki 
wspólnie z Gminą Wiązowna.

Tak wygląda Karta Dużej Rodziny

Takim emblematem są oznakowane  
firmy i instytucje, które włączyły się  
do programu Karta Dużej Rodziny

cym roku, również jako pomoc rzeczową 
dla Powiatu, zakupiono kruszywo, piasek, 
pospółkę i cement. Środki sołeckie zade-
klarowali mieszkańcy na zebraniach.

Prace budowlane prowadzi Zarząd 
Dróg Powiatowych, który przed przystą-
pieniem do pierwszych robót związanych 
z budową chodnika dokonał wycinki 
drzew. W dniu rozpoczęcia robót na miej-
sce przyjechała wójt Anna Bętkowska, 
która rozmawiała z ekipą ZDP.

– Cieszę się, że mogłam zobaczyć re-
alne efekty współpracy z ZDP. Od daw-
na oczekiwana inwestycja, mająca służyć 
mieszkańcom i poprawie bezpieczeństwa 
w ruchu pieszym, nareszcie ruszyła. Bę-
dziemy przyglądać się postępowi prac  
– powiedziała pani wójt. PK
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Radość i odpowiedzialność
Trzydziestego pierwszego sierpnia po raz pierwszy 
odbędą się w Wiązownie Dożynki Diecezjalno-
Powiatowo-Gminne. Arcybiskup Hoser wskazał  
naszą gminę i parafię św. Wojciecha do tego 
zaszczytnego zadania. Wielki to prestiż. Radość,  
ale i odpowiedzialność. Co roku odbywają się dożynki: 
w Wiązownie, w Gliniance, od 2013 roku ponownie  
w Wiązownie. Zapraszam wszystkich chętnych  
do współpracy i pomocy. Potrzebne jest zaangażowanie 
i poświęcenie wolnego czasu ze strony wszystkich 
mieszkańców i pracowników instytucji, a także 

sponsorów, żeby pokazać gościom z całej archidiecezji 
naszą miejscowość, pięknie wysprzątane posesje, 
zintegrowaną społeczność.   

Proszę o kontakt telefoniczny bezpośrednio ze mną:  
605 103 134 lub z p. Olgą Nowak w UG: 22 789 01 20 w. 264.

Za każdą pomoc, dar finansowy czy rzeczowy z całego 
serca dziękuję. Bądźmy wspaniałymi gospodarzami 
Święta Plonów.
 ANNA BĘTKOWSKA 

Zapraszam również na spotkanie Komitetu 
Dożynkowego, które odbędzie się 11 sierpnia  
o godz. 17.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Okiem wójta

Wody nie zabraknie  
– mamy nowy zbiornik 
w Lipowym

W spotkaniu wzięli udział: wójt Anna Bętkowska, radni 
Robert Duczek, Jan Markowski i Rafał Nejman, sołty-
si Stanisław Bogucki (Malcanów), Piotr Kloch (Żanę-

cin) i Zbigniew Mnich (Lipowo), autor projektu Andrzej Białecki 
oraz załoga gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Przybyłych powitał dyrektor ZWiK Janusz Chaber, który  
opowiedział o nowej inwestycji. Koszt projektu oraz wykonaw-
stwa zbiornika, którego pojemność całkowita wynosi 300 m3,  
to 315 tys. zł. Budową zbiornika zajęła się firma Alfa-Zet  
z Wrocławia według projektu technicznego Andrzeja Białeckiego  
z Warszawy. Stacja w Lipowym ma już trzeci zbiornik, a woda ze 
wszystkich trzech studni jest dobrej jakości. Gwarantuje to tech-
nologia uzdatniania oraz jakość elementów budowy zbiorników. 

– Ten wydatek ze środków gminy był niezbędny, gdyż inwe-
stycję zrealizowaliśmy po to, aby mieszkańcy mieli zabezpieczo-
ną dostawę wody. Mamy w planach budowę nowego zbiornika 
w analogicznej stacji w Rzakcie, ale będzie to inwestycja droższa, 
jej szacunek to prawie 3 mln. zł., bo SUW w Rzakcie ma jeden 
zbiornik, stacja wymaga potężnej rozbudowy. Obecnie woda 
jest tam słabej jakości. Niezbędny jest również nowy budynek 

i nowoczesna technologia. Będzie to więc wydatek duży, lecz 
niezbędny. Jest to kwestia postawienia solidnej stacji uzdatnia-
nia wody, żeby wystarczyła na wiele lat – powiedziała wójt Anna 
Bętkowska.

Nastąpiła ceremonia symbolicznego odkręcenia zasuwy  
do nowego zbiornika. Jako pierwszy przystąpił do niej młody 
obywatel Lipowego, Kacper Mnich, syn sołtysa. Po nim wzię-
ła dźwignię w swoje ręce pani wójt, następnie dyrektor Chaber, 
projektant Andrzej Białecki, główna księgowa ZWiK Urszula 
Iwińska i inni. 

Wójt Bętkowska otrzymała od dyrektora Chabra bukiet róż, 
po czym podarowała po jednym kwiatku każdej z osób, które 
przyczyniły się do powstania tej inwestycji, a więc radnym, sołty-
som, projektantowi, ekipie ZWiK. PK

W piątek 11 lipca na terenie stacji uzdatniania wody 
w Lipowym dokonano uroczystego oddania do użytku 
nowego zbiornika retencyjnego. 
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Wola Ducka i Wola karczeWska zapraszają

W okresie wakacyjnym w świetlicy wiejskiej w Woli Duckiej oraz Wiejskim Domu Kultury Nad Świdrem w Woli Karczewskiej 
odbywają się zajęcia organizowane w ramach projektu „Sołectwa Wola Ducka w ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.”
W sierpniu zajęcia w Woli Duckiej odbędą się jeszcze w następujących dniach: 7-ego w czwartek (g. 12.00-14.00),  
21-ego w czwartek (g. 12.00-14.00), 30-ego w sobotę (g. 15.00-18.00). Ponadto w sobotę 16-ego odbędzie się wycieczka.
Wiejski Dom Kultury Nad Świdrem w Woli Karczewskiej zaprasza na zajęcia, realizowane przez Stowarzyszenie  
„Krokus-Wiązowna”, w piątki i soboty w godz. 10.00-12.00. EB
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Wieści z sesji

Dwie sesje

Kiedy omawiano porządek ob-
rad, na wniosek Andrzeja Cho-
lewy zdjęto projekt uchwały 
dotyczący nadania imienia 

Reginy Milewskiej Izbie Regionalnej 
w Gliniance. Zdaniem radnego, licz-
ba wnioskodawców jest zbyt szczupła 
i warto, żeby wypowiedziało się na ten 
temat więcej osób z lokalnego środowi-
ska, chociażby poprzez przyjęcie odpo-
wiedniej uchwały na zebraniu wiejskim. 
Większość samorządowców (sesja toczy-
ła się w pełnym składzie rady) poparła 
propozycję kolegi.

W toku obrad przyjęto uchwały  
o zaciągnięciu pożyczki przez Gminę 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie na realizację kilku zadań 
związanych z „Kompleksową kanali-
zacją Gminy Wiązowna” oraz „Kom-
pleksowym rozwiązaniem zaopatrzenia 
Gminy Wiązowna w wodę”. W ramach 
zadań nastąpi – przykładowo – „Moder-
nizacja oczyszczalni ścieków w Emowie 
poprzez budowę punktu przyjęcia ście-
ków dowożonych” oraz „Zaprojekto-
wanie i budowa sieci wodociągowej  
w Majdanie wspólnie z inicjatywą lokal-
ną mieszkańców”. Dziesięcioma głosami 
za, przy trzech przeciwnych i jednym 
wstrzymującym się wyrażono zgodę na 
zaciągnięcie przez Gminę kredytu dłu-
goterminowego z przeznaczeniem go 
na pokrycie deficytu budżetowego w re-
alizacji zadań inwestycyjnych w ramach 
wymienionych zadań. 

Zgodzono się na udzielenie pomocy 
rzeczowej Powiatowi Otwockiemu w wy- 
sokości 15 tys. zł. (czyli zwiększeniu 
o 5 tys. zł. w stosunku do poprzednio 
podjętej uchwały) w postaci opracowa-

Podczas ostatniej sesji zwyczajnej 
Rady Gminy, która odbyła się 
pod koniec czerwca, przyjęto 
między innymi zmiany w Studium 
Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Wiązowna, a także rozszerzenie 
przez Gminę oferty punktów  
z bezpłatnym dostępem do Internetu.

nia koncepcji przebiegu ciągu pieszo-ro-
werowego wzdłuż drogi powiatowej od 
Żanęcina do Glinianki oraz na wyko-
nywanie przez Gminę usług dostępu do 
Internetu bez pobierania opłat na rzecz 
użytkowników końcowych za pomocą 
punktów dostępowych HotSpot z wy-
korzystaniem posiadanej infrastruktury 
telekomunikacyjnej i sieci telekomuni-
kacyjnych.

– Celem świadczenia usługi bezpłat-
nego dostępu do Internetu w miejscach 
publicznych przez budowę HotSpotów 
jest zapewnienie możliwości załatwiania 
spraw drogą elektroniczną pomiędzy 
obywatelem czy podmiotem gospodar-
czym a administracją, a także zapewnie-
nie okazjonalnego dostępu do Internetu 
dla mieszkańców i turystów odwiedza-
jących naszą gminę – wyjaśniła wójt  
Bętkowska. 

Największe różnice zdań wywołała 
uchwała o zakupie przez Gminę pry-
watnej działki o nr ew. 67 w Wiązownie 
Kościelnej. Ziemia ta, położona u zbie-
gu ulic Duchnowskiej i Modrzewiowej, 
których terenem włada Gmina, przery-
wa pod względem własnościowym cią-
głość układu komunikacyjnego. Miesz-
kańcy okolicznych posesji korzystali  
z działki nr 67 zwyczajowo, zjeżdżając 
przez nią z ul. Duchnowskiej w Modrze-
wiową. Dokonany przez Gminę zakup 
doprowadziłby do ujednolicenia pod 
względem prawnym układu komunika-

cyjnego ułatwiając komunikację miesz-
kańcom, tym bardziej, że – teoretycznie 
rzecz ujmując – właścicielka przedmio-
towej działki mogłaby zagrodzić ją 
uniemożliwiając w ten sposób sąsiadom 
zwyczajowe z niej korzystanie. Nie- 
którzy radni uznali jednak, że Gmina 
nie powinna wydawać pieniędzy na taki 
cel, a ewentualny wykup działki leży  
w interesie wąskiej grupy zaintereso- 
wanych mieszkańców, którzy powinni 
sami sięgnąć do portfeli. Ostatecznie,  
w wyniku głosowania, uchwała prze-
szła. Za jej przyjęciem padło 6 głosów, 
oddali je: Barbara Bratko, Andrzej Cho-
lewa, Anna Lech, Rafał Nejman, Do-
rota Pliszczyńska, Waldemar Suchecki. 
Przeciwni byli: Marzena Dach, Robert 
Duczek, Renata Falińska, Piotr Izdeb-
ski, Monika Sokołowska. Wstrzymali 
się: Jan Markowski, Irena Nowak, Józef 
Roman Witan. 

Identyczny wynik nastąpił podczas 
głosowania punktu o przyjęciu darowi-
zny przez Gminę w postaci nierucho-
mości gruntowej w Wiązownie Gminnej 
z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną. 
Również i w tym przypadku chodziło  
o uregulowanie prawne układu komu-
nikacyjnego – odcinka drogi łączącego  
ul. Polną z ul. Boryszewską. Z przedmio-
towej działki od lat korzystają bowiem 
na zasadzie zwyczajowej mieszkańcy 
traktując ją jako drogę powszechnego 
użytku.

Uwaga: inwentaryzacja azbestu
W miesiącach lipiec-sierpień 2014 r. na terenie Gminy Wiązowna odbywa się inwentaryzacja azbestu. Prosimy mieszkańców  
o wsparcie pracowników WGS84 Polska Sp. z o.o. w trakcie trwania inwentaryzacji. 
 Urząd Gminy Wiązowna



7Powiązanialipiec 2014

fo
t. 

P
K

Wieści z sesji

25 czerwca odbyła się planowa sesja, na której rada podjęła 20 uchwał, w tym m.in. dotyczących pożyczek na realizację inwestycji 
wodociągowych i kanalizacyjnych, kredytu długoterminowego, służebności gruntowych dla PGE i przystąpienia do zmiany studium  
na terenach w Woli Duckiej i Karczewskiej w okolicy ul. Mostów. Ponadto radni spotykali się na komisjach merytorycznych  
oraz na sesji nadzwyczajnej, zwołanej na wniosek wójta 17 lipca, której bezpośrednim powodem była konieczność wprowadzenia  
do budżetu dotacji otrzymanej na siłownię plenerową w Gliniance, a przy okazji korekta zapisów WPF.

Ponadto, w miarę możliwości, radni uczestniczyli m.in. w uroczystościach zakończenia roku szkolnego w placówkach oświatowych, 
piknikach i zebraniach organizowanych w sołectwach, w tym 200-leciu Malcanowa. Ze smutkiem żegnaliśmy śp. Marka Małka, 
pracownika Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna. Wszystkim nam będzie brakowało jego życzliwego uśmiechu.

Monika Sokołowska, Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna

Z prac Rady Gminy Wiązowna

Duże zainteresowanie i dyskusję 
wzbudził projekt uchwały dotyczący 
wprowadzenia zmian do Studium Uwa-
runkowań i Kierunków Zagospodaro-
wania Przestrzennego. Padła propozy-
cja, aby przyjąć wniosek mieszkańców  
o zamianę charakteru terenu w Woli 
Duckiej i Woli Karczewskiej z miesz-
kaniowo-usługowego na przemysłowy. 
Wniosek poparła m.in. radna Barbara 
Bratko, głos zabrali również sołtysi: 
Waldemar Rybka (Wola Karczewska) 
oraz Waldemar Moniak (Bolesławów). 
Dyskutanci uznali, że jest to dobre miej-
sce na utworzenie na terenie gminy  
tzw. małej strefy ekonomicznej, która  
z racji prowadzonej działalności gospo-
darczej zaowocuje wpływami do kasy 
gminnej, a nie mieszkaniówki, ze wzglę-
du na brak zwartej zabudowy mieszka-
niowej 

– Przedsiębiorcy włożyli w to ogrom-
ne miliony i chcą mieć komfort pracy  
i pewność, że nie nastąpi konflikt kiedy 
zaczną powstawać tam domy jednoro-
dzinne. Wprowadzenie na tym terenie 
mieszkaniówki jest bezzasadne, tam 
występują tylko pojedyncze budynki 
mieszkalne – powiedziała radna Bratko.

Zgodzono się, że zmiany są koniecz-
ne, bo aktualne Studium nie wskazuje 

na istniejącą tam zabudowę produkcyj-
ną, co jest błędem. Wynik głosowania 
wykazał, że zdecydowana większość 
samorządowców popiera przekształce-
nie gruntów z mieszkaniowych na prze-
mysłowe, co zostało sformalizowane  
w postaci uchwały. Za jej przyjęciem 
padło 10 głosów (Barbara Bratko, An-
drzej Cholewa, Renata Falińska, Piotr 
Izdebski, Jan Markowski, Irena No-
wak, Monika Sokołowska, Waldemar 
Suchecki), 1 osoba była przeciw (Anna 
Lech), a 2 (Dorota Pliszczyńska, Rafał 
Nejman) wstrzymały się. W głosowaniu 
nie wziął udziału Józef Roman Witan, 
który wcześniej opuścił salę.

Radni zatwierdzili sprawozdanie fi-
nansowe za rok 2013 instytucji kultury  
w Gminie Wiązowna: Gminnego Ośrod-
ka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej. 

* * *
W lipcu zwołano sesję nadzwyczajną, 

której celem było wprowadzenie zmian 
do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2014-2029 oraz do Budżetu  
na rok 2014. Ze względu na okres wa-
kacyjny na obrady przybyło tylko 9 rad-
nych, ale to wystarczyło, żeby podjęte 
uchwały nabrały mocy prawnej. 

Obrady toczyły się z udziałem: An-
drzeja Cholewy, Marzeny Dach, Roberta 
Duczka, Anny Lech, Rafała Nejmana, Ire-
ny Nowak oraz przewodniczącej Moniki 
Sokołowskiej i jej zastępcy Jana Markow-
skiego. Chodziło o zatwierdzenie zwięk-
szenia wydatków: na budowę sieci wodo-
ciągowej na kilku działkach w Wiązownie 
Kościelnej oraz w Kącku, na budowę 
siłowni plenerowej w Gliniance oraz do-
łożenia 30 tys. zł. dotacji dla Gminnego 
Ośrodka Kultury przeznaczonej na orga-
nizację dożynek diecezjalno-powiatowo-
-gminnych, będących potężnym wyzwa-
niem dla Gminy, ale i wielkim prestiżem, 
bo do tej pory gmina Wiązowna nie była 
gospodarzem tak wielkiego przedsię-
wzięcia, z udziałem Kościoła, Powiatu,  
no i samej Gminy. Ostatecznie radni za-
akceptowali zaproponowane zmiany  
w WPF i tegorocznym budżecie.

Podczas dalszego spotkania mówiono  
o sporze między Gminą a Wspólnotą 
Gruntową w Duchnowie. Przedmiotem 
sporu jest należący do Gminy, ale znajdu-
jący się na terenie należącym do Wspól-
noty budynek, w którym znajduje się filia 
Gminnej Biblioteki Publicznej, świetlica 
wiejska oraz sklep spożywczy. Wspólnota 
chciałaby, żeby Gmina przekazała jej bu-
dynek, zapłaciła 33 tys. zł. w ramach roz-
liczenia za użytkowanie, a także płaciła 
czynsz za budynek. 

– To jest bardzo dobry interes, ale dla 
Wspólnoty, a nie dla Gminy – skomento-
wał Andrzej Cholewa.

Stanowisko pozostałych radnych było 
podobne: nie wyrazili zgody na rozwią-
zanie sporu zgodnie z oczekiwaniami 
Wspólnoty. Z kolei w części spotkania 
poświęconej sprawom różnym rozważa-
no kwestię przebicia drogi – ul. Kazimie-
rza Dowiata – do ul. Góry Warszawskie  
w Duchnowie, czego radni nie zaakcepto-
wali. Zgodzili się natomiast – biorąc pod 
uwagę dobro świetlicy wiejskiej w Żanę-
cinie – na zamianę gruntów w tym sołec-
twie pomiędzy gminą a nadleśnictwem 
Celestynów. PIOTR KITRASIEWICZ
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Rytmy 
wiary

Wieczorem w wigilię Bożego 
Ciała w zabytkowym ko-
ściele św. Wawrzyńca ar-
cybiskup diecezji warszaw-

sko-praskiej ks. Henryk Hoser celebrował 
Mszę św. po której udzielił błogosła-
wieństwa rodzinom. Odbyła się projek-
cja dokumentalnego filmu „Ja Jestem”, 
zrealizowanego przez Macieja Bodasiń-
skiego i Lecha Dokowicza, ukazującego 
w przeplatających się ze sobą scenach 
m.in. z Polski, Włoch, Izraela, Rwandy  
i Stanów Zjednoczonych obecność i od-
biór Jezusa we współczesnym świecie.  
W pokazie uczestniczył i rozmawiał z wi-
dzami współreżyser filmu M. Bodasiński.

W dniu Bożego Ciała, po Mszy św.  
i uroczystej procesji do czterech ołtarzy, 
na scenie ustawionej na polu parafialnym 
nastąpił „Wieczór uwielbienia”, popro-
wadzony przez dziennikarza radiowego 
i telewizyjnego Rafała Porzezińskiego,  
z udziałem księdza biskupa pomocnicze-
go diecezji warszawsko-praskiej Marka 
Solarczyka, dziekana Dekanatu Otwoc-
kiego ks. prałata Bogdana Sankowskiego, 
proboszcza parafii glinieckiej ks. kanoni-
ka Krzysztofa Krzesińskiego, ks. wikarego 
Dariusza Franczaka. Rozstrzygnięto ad-
resowany do młodzieży konkurs na logo 
uroczystości. Zwyciężyła uczennica Pu-

Glinianka uczciła Święto Bożego 
Ciała dwudniowymi uroczystościami 
z udziałem dostojników kościelnych, 
tłumu wiernych oraz koncertów 
muzycznych.

blicznego Gimnazjum z Oddziałami Dwu-
języcznymi im. Jana Pawła II w Gliniance, 
Oliwia Grodzicka, która wykonała pro-
jekt ukazujący glob ziemski, na którym 
Duch Święty pobudza ludzi i wszelkie 
stworzenia do modlitwy i uwielbienia.

Odbył się koncert zespołu Elohim, 
śpiewającego religijne pieśni do nietypo-
wych w tym kontekście rytmów, bo… 
hip-hopowych. Jak powiedział po kon-
cercie lider zespołu, wokalista Roman 
Horodecki, grupa wykonuje utwory łą-
czące hip-hop z różnymi stylami muzycz-
nymi, takimi jak punk czy rock, a piosenki 
nie są właściwie sensu stricte religijne, lecz 
zawierają przesłanie z akcentem chrześci-
jańskim. 

Kolejny koncert, połączony z adora-
cją Najświętszego Sakramentu, wykonał 
zespół Deus Meus, z udziałem otwockiej 
grupy MeloDeus, którym towarzyszyła 
we wspólnym śpiewie młodzież z gliniec-
kich szkół oraz mieszkańcy Glinianki i in-
nych miejscowości w gminie Wiązowna. 
Jednym z punktów tej części spotkania 
była, zainicjowana przez prowadzącego 
tę część uroczystości salezjanina ks. Do-
minika Chmielewskiego, niełatwa, przej-
mująca próba zwrócenia się do stojącej 

obok osoby z prośbą o modlitwę w swojej 
intencji oraz zadeklarowanie modlitwy 
w intencji tej osoby. Niektórzy wyraźnie 
krępowali się, ale wielu przyjmowało wy-
zwanie. Następowała modlitwa w intencji 
drugiej osoby, a po kolejnych pieśniach  
i adoracji Najświętszego Sakramentu,  
ks. Chmielewski zadysponował:

– A teraz odnajdujemy osobę w której 
intencji modliliśmy się i dzielimy się z nią 
naszym błogosławieństwem, robiąc sobie 
nawzajem znak Krzyża na czole.

Trudny był to sprawdzian, bo trzeba 
było pokonać różne zahamowania psy-
chologiczne, a przede wszystkim własny 
egoizm, żeby w modlitwie prosić nie 
dla siebie, ale dla kogoś. Podsumowując  
– warto było.

Świadectwo wiary o obecności Jezusa 
w życiu oraz walki o życie nienarodzone 
w przestrzeni prawnej i politycznej dał wi-
ceminister sprawiedliwości Michał Króli-
kowski, na co dzień gliniecki parafianin. 
Swoje świadectwa przedstawili również 
Emilia Bieńkowska i Rafał Porzeziński.

Do późnych godzin uczestnicy „Wie-
czoru uwielbienia” bawili się wspólnie 
wyrażając swoje emocje tańcem i śpie-
wem.

– Uroczystość przygotowała parafialna 
rada duszpasterska oraz ksiądz proboszcz. 
Przyświecała nam idea wzbogacenia Świę-
ta Bożego Ciała „Koncertem uwielbienia” 
i świadectwami osób, poprzez które działa 
Chrystus, co wynika z potrzeby dzielenia 
się radością z Obecności Żywego Jezusa 
wśród nas. Mam nadzieję, że będziemy 
kontynuować tego rodzaju spotkania 
również w kolejnych latach, z pomocą 
życzliwych osób i instytucji, którym ser-
decznie dziękujemy – powiedziała jedna  
z organizatorek.

Gmina Wiązowna wsparła organizację 
wydarzenia. PIOTR KITRASIEWICZ
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Słodki piknik w Majdanie

Oficjalnego otwarcia dokona-
li: radna Marzena Dach, za-
stępca wójta Gminy Wiązow-
na Tomasz Kostyra, sołtyska  

Alicja Czekajewska, radny powiatowy 
Janusz Budny. Oprócz tradycyjnego po- 
witania i życzenia dobrej zabawy, pa-
dły słowa zachęty pod adresem miesz-
kańców – wyrażone przez panią sołtys  
– o włączenie się w organizację przewi-
dzianych na 31 sierpnia Dożynek Diece-
zjalno-Powiatowo-Gminnych. Zastępca 
wójta, Tomasz Kostyra przekazał gospo-
darzom pikniku prezent od Gminy, były 
nim skarbonki w formie świnki. Jedną  
z nich Marzena Dach postawiła na stoli-
ku obok grilla, żeby każdy chętny mógł 
wrzucić dowolną sumę w podzięce za 
poczęstunek.

Rozstrzygnięto konkurs na najsmacz- 
niejsze ciasto przygotowane przez miesz- 
kańców. Członkowie komisji (Marze-
na Dach, Alicja Czekajewska, Tomasz 
Kostyra, Janusz Budny) degustowali 
słodkie wypieki i wyrażali swoje opi-
nie. Pierwsze miejsce przyznano ciastu 
typu shrek przygotowanemu przez trój-
kę dzieci: Klaudię i Bartosza Kublików 
oraz Martynkę Król. Drugie miejsce za-
jęła pianka, także wypiek dzieci, Gabrysi 
i Kingi Szareckich, a na trzeciej pozycji 
znalazła się szarlotka, dzieło tym razem 
osoby dorosłej, Teresy Pazio. Laureaci 
otrzymali nagrody w postaci sprzętu  
do zabaw rekreacyjnych.

W sobotnie popołudnie 28 czerwca  
na terenie świetlicy Słoneczko i boiska 
w Majdanie odbył się coroczny, piąty 
już piknik rodzinny w tym sołectwie.

Rozegrano zawody w piłce nożnej 
pomiędzy czterema drużynami skła-
dającymi się z majdańskiej młodzieży.  
W finale spotkały się zespoły: AC Pajace 
i FC Bramkarze. Zwyciężył ten pierwszy 
stosunkiem bramek 3:1. Był także turniej 
tenisa stołowego. Sportowe rywalizacje 
odbywały się pod okiem sędziego Artura 
Kublika, współorganizatora imprezy.

Najmłodsi bawili się na dmuchanej 
zjeżdżalni oraz karuzeli, a także jeździ-
li na kucykach. Te ostatnie pojawiły się 
w Majdanie po raz drugi, przyjechały  
z Cyganki koło Mińska Mazowieckiego 
wraz z personelem Ośrodka Rekreacji 
Konnej „Kucykowa Zagroda”. Dzieci 
obejrzały też wnętrze strażackiego wozu 
z OSP Wiązowna. Było również malo-
wanie twarzy oraz zajęcia plastyczne.

Podczas pikniku każdy mógł napić 
się kawy, herbaty, soków i napojów 
gazowanych, zjeść kiełbaskę, kaszankę  
i karkówkę z grilla. Pod dostatkiem było 
słodkości. Uczestnicy pikniku otrzymali 
lody ufundowane przez firmę Grycan. 
Jak co roku poczęstunek oraz wszystkie 
atrakcje były dla piknikowiczów całko-
wicie bezpłatne.

– Impreza kosztowała nas blisko  
7 tys. zł. Kwotę tę przeznaczyliśmy z fun-
duszu sołeckiego. Cieszę się z dużej fre-
kwencji oraz faktu, że wszyscy dobrze się 
bawili pomimo zmiennej pogody – pod-
sumowała piknik Marzena Dach. PK
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Wspomnienie

Marek Małek 
(23 VI 1958 – 30 VI 2014)

Kiedy w 2009 roku zacząłem pisać 
o Wiązownie jako przedstawiciel 
„Tygodnika Regionalnego”, moje 

pierwsze wrażenie po przekroczeniu 
progu Urzędu Gminy było jakże pozy-
tywne. Pozytywne – za sprawą ciepłego 
uśmiechu jakim witał wchodzących do 
budynku siedzący przy stanowisku Biura 
Obsługi Mieszkańca, mówiący „dzień do-
bry” mężczyzna. Był nim Marek Małek. 
Z czasem stykaliśmy się coraz częściej, 
zwłaszcza kiedy objąłem redagowanie 
„Powiązań”, a siedziba  redakcji przewę-
drowała z  ul. Kościelnej do UG, praco-
waliśmy niemal obok siebie, bo drzwiami  
vis a vis. Poznawałem Go przez te lata 
coraz bliżej. Wielokrotnie byłem świad-
kiem jak odbierał połączenia telefonicz-
ne mówiąc niezmiennie: „Urząd Gminy  
Wiązowna, w czym mogę pomóc?”, jak 
przyjmował od petentów pisma i doku-
menty, cierpliwie wyjaśniając do kogo po-
winni udać się ci, których sprawa wyma-
gała rozmowy z konkretnym urzędnikiem.  
Czasem rozmawialiśmy. O czym? Lubił 
opowiadać o dawnych czasach, o tym 
jak było w UG i w ogóle w Wiązownie 
przed laty. Wiedział dużo, bo pracował 
w Urzędzie od 30 lat, znał wszystkich by-
łych wójtów, lubił porównywać to co było 

kiedyś, z tym co jest teraz. Był po imie-
niu  z wieloma osobami, które zapisały się  
na kartach tej Gminy. Wszyscy Go znali  
i on znał wszystkich. Mówił także o pił-
ce nożnej, której był wielkim pasjonatem, 
ale ze względu na wrodzoną wadę serca 
nigdy nie mógł jej uprawiać. Poświęcił 
się futbolowi w inny sposób: jako kibic  
i działacz sportowy, zasłużony dla wiązow-
skiego Advitu, a nawet prezesujący temu 
klubowi przez kilka lat. Był także pasjona-
tem szachów, z zapałem uczestniczącym  
w cotygodniowych rozgrywkach e-szacha 
w ZSG przy Kościelnej.

W ostatnich tygodniach życia pro-
sił mnie, żebym zanosił na drugie piętro  
do sekretariatu dzienną korespondencję. 
Był za słaby, żeby wchodzić po schodach, 
serce – podtrzymywane zastawką i roz-
rusznikiem – coraz bardziej dokuczało. 

Przez ostatnie miesiące spędzał kilkudnio- 
we okresy w szpitalu. Badano Go przed 
zabiegiem wymiany zastawki, ale za każ-
dym razem przesuwano termin opera-
cji. Kiedy po raz ostatni wybierał się na 
zwolnienie lekarskie w związku z zapla-
nowanym pobytem w szpitalu, zapyta-
łem jak długo Go nie będzie, bowiem 
zawsze lepiej mi się pracowało, kiedy 
emanujący pozytywną energią Marek był 
na swoim stałym stanowisku w BOM  
i podając mi rękę na przywitanie mówił fa-
miliarnie: „Cześć Piotrucha/Piotruś”. Od-
powiedział, że pewnie nie będzie go naj-
wyżej przez tydzień, bo zapewne znowu 
skończy się na badaniach i do operacji nie 
dojdzie. Cieszyłem się, że niedługo wró-
ci. 1 lipca, kiedy przekraczałem próg UG 
myślałem, że Go znowu zobaczę na stałym 
miejscu. Ale była tam zastępująca go pani. 
Pomyślałem, że pewnie któregoś z kolej-
nych dni powróci do pracy, ale złudzenie 
to trwało krótko. Usłyszałem: „Marek nie 
żyje, zmarł w szpitalu poprzedniego dnia. 
Nie obudził się po operacji”. Zamarłem…

Nawet teraz, kiedy wychodzę z poko-
ju redakcji i patrzę przez oszklone drzwi  
w głąb Biura Obsługi  Mieszkańca pod-
świadomie spodziewam się, że Go zobaczę 
na jego miejscu pod oknem. Tak bardzo 
zrósł się z nim i  w ogóle całym Urzędem, 
że praca bez niego wydaje się inna, bled-
sza, uboższa. Żegnaj, Marku! Dzięki takim 
ludziom jak Ty świat staje się lepszy.

REDAKTOR

Marek Małek z Anną Markielis i Marią 
Witan podczas uroczystości zakończenia 
przebudowy Urzędu Gminy w 2004 roku
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Iwona Kwiek, menager kultury, z wykształcenia etnolog i antro- 
polog kulturowy, skończyła studia magisterskie w Instytucie  
Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz  
studia podyplomowe Public Relations na wydziale Ekonomiczno-
-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Brała udział w wielu 
badaniach etnograficznych. Pełniła funkcje asystenta Dyrekcji 
Muzeum Łazienki Królewskie, współpracowała z Gabinetem Wice 
Marszałka Sejmu RP zajmując się problemami polityki społecznej. 

ObOk nas

Skarby w Gliniance

Iwona Kwiek jest łodzianką mieszkającą w Otwocku i jest 
już zaznajomiona z naszą gminą, ponieważ w 2013 roku 
koordynowała w wiązowskim Gminnym Ośrodku Kultury 
wakacyjny projekt dla dzieci Wyspa Skarbów, realizowany  

ze środków Narodowego Centrum Kultury. 
Tym razem od lipca do końca bieżącego roku realizuje swój 

autorski projekt w Izbie Regionalnej w Gliniance mający na celu 
ochronę dziedzictwa kulturowego oraz promocję regionu.

– Inspiracją do działań związanych z Izbą Regionalną była 
sama pani wójt Anna Bętkowska, działająca razem z radną Ireną 
Nowak i Kołem Gospodyń Wiejskich, która przy okazji moich 
zeszłorocznych działań opowiedziała mi o potencjale i potrze-
bie promocji tego miejsca. Kiedy tylko został ogłoszony nabór 
na stypendia MKiDN, po akceptacji pani wójt oraz rekomen-
dacji Uniwersytetu Łódzkiego złożyłam projekt do konkursu.  
Od niedawna stypendia takie mogą otrzymywać nie tylko artyści, 
ale również animatorzy i menadżerowie kultury. Ze 100 przyzna-
nych stypendiów tylko 5 dotyczyło dziedziny: zarządzanie kultu-
rą i wspieranie rozwoju kadr kultury, i to właśnie projekt rozwoju 
Izby Regionalnej zyskał uznanie komisji znajdując się w tej piątce 
– mówi pani Kwiek. 

Uważa ona, iż placówka ta posiada ogromny potencjał (piękny 
budynek, urocze położenie), a w nim prawdziwe skarby, które 
jednak nie są skatalogowane i opisane, a wymagają godziwego 
zabezpieczenia. Zaś, jako etnograf, pasjonat kultury ludowej oraz 
osoba wychowana w szacunku do tradycji czuje potrzebę, żeby 
zająć się ich uporządkowaniem i merytoryczną ochroną. 

– Jestem jak najbardziej za. To wspaniałe, że taka osoba jak 
pani Iwona zajmuje się dorobkiem kultury ludowej na terenie na-
szej gminy. Udzielimy jej wszelkiej niezbędnej pomocy – entuzja-
zmuje się wójt Anna Bętkowska.

Podobnego zdania jest wspomniana Irena Nowak.
– Cieszymy się, że nasze zbiory zostaną uporządkowane  

w sposób specjalistyczny, a nasza placówka być może osiągnie sta-
tut muzeum. Daliśmy pani Kwiek wolną rękę w Izbie Regionalnej, 
żeby mogła działać bez jakiegokolwiek skrępowania. Niech robi 
to co uzna za słuszne dla dobra naszych zbiorów – mówi radna. 

Stypendium obejmuje okres od 1 lipca do 31 grudnia br.  
W tej chwili Iwona Kwiek prowadzi prace wstępne, zmierzające 
do nagłośnienia przedsięwzięcia w mass mediach oraz pozyska-
nie mecenasa. Rolą tego ostatniego byłoby wsparcie, dzięki któ-
remu można by przede wszystkim należycie zabezpieczyć zbiory  
i ciekawie je wyeksponować. Pani etnolog chciałaby zaaranżować 
więcej przestrzeni w Izbie na potrzeby wystawiennicze. Stworzyć 
ekspozycje tematyczne np. znaleźć miejsce na dawne balie oraz 
tary, czyli narzędzi służących naszym babciom, a niekiedy rów-
nież mamom do prania bielizny czy codziennej toalety. Marzą 
się jej odnowione sale na lekcje muzealne i zajęcia animacyjne, 
oraz zagospodarowanie terenu wokół Izby z duży wozem drabi-

Czy Izba Regionalna w Gliniance uzyska statut muzeum?  
Niewykluczone, bo placówka została objęta „Programem 
zachowania i rekonstrukcji elementów kultury ludowej  
w Gminie Wiązowna ”, realizowanym w ramach 
stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
przez etnologa i antropologa kultury Iwonę Kwiek.

niastym, pługami, bronami, a nawet żurawiem. Do współpracy 
zaprasza też Stowarzyszenie Wawrzynioki, gdyż dowiedziała się 
od mieszkańców, że już wcześniej planowano podobne działania 
w Gliniance. 

Plany na pozostałe miesiące ma już ściśle skonkretyzowane:  
w sierpniu i wrześniu będą odbywać się prace porządkujące 
zbiory, a przede wszystkim ich inwentaryzacja i konserwacja.  
W październiku natomiast chce zaprosić do Glinianki studentów 
i przedstawicieli kadry naukowej UŁ, którzy przeprowadzą bada-
nia związane z potencjałem regionalnego folkloru i pozyskiwa-
niem nowych zbiorów.

– Po zrealizowanym projekcie chciałabym również pozostawić 
nowoczesny program edukacyjny umożliwiający prowadzenie 
lekcji muzealnych dla dzieci i młodzieży szkolnej nie tylko z tere-
nu gminy Wiązowna czy powiatu otwockiego, ale i z całego woje-
wództwa mazowieckiego. Efekt swojej pracy przekażę Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury, który będzie go mógł wykorzystać w formie 
gotowej oferty edukacyjnej. Izba, oprócz roli edukacyjno-muze-
alnej, mogłaby pełnić także funkcję reprezentacyjną. Wszystko to  
w ścisłej współpracy z paniami z glinieckiego Koła Gospodyń 
Wiejskich, które zaufały mi i oddały swoje zbiory w moje ręce, 
oraz pod patronatem władz samorządowych. Projekt ten nie-
sie istotne korzyści zarówno dla Glinianki, gminy Wiązowna,  
jak i całego regionu – wyraża nadzieję pani Iwona, która prosi 
mieszkańców o wsparcie. 

Powodzenia! 
PIOTR KITRASIEWICZ
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Dane informacyjno – kontaktowe spółek wodnych istniejących  
na terenie gminy Wiązowna.

Spółki wodne – co należy wiedzieć, co warto zrobić

Czym więc są spółki wodne? Na terenach wiejskich, 
zwłaszcza tych położonych niżej od gminy Wiązowna, 
do normalnego korzystania z przestrzeni zagospodaro-
wanej przez człowieka niezbędne jest istnie¬nie urzą-

dzeń odwadniających. Na terenie naszej gminy urządzeniami 
takimi są rowy i drenowania. Aby urządzenia te spełniały swoje 
funkcje trzeba je regularnie – w przypadku rowów – kosić, od-
mulać, wycinać krzaki, odmulać przepustów itp., jak również 
– jeśli chodzi o utrzymywanie drenowania - oczyszczać studnie, 
usuwać awarie rurociągów spowodowane przerośnięciem korze-
niami i uszkodzeniami przez media.

W tym miejscu pojawia się zasadnicze pytanie: Kto po-
winien zajmować się powyższymi robotami i kto powinien  
za nie płacić? Aż 90 % mieszkańców uważa, że „Gmina”.  
Jest jednak inaczej.

Kwestie te reguluje ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wod-
ne. Mówiąc w skrócie, z zapisów ustawy wynika, iż utrzymywa-
nie tego typu urządzeń należy do poszczególnych właści¬cieli 
gruntów. Jednocześnie, w kosztach utrzymania owych urządzeń 
winni uczestniczyć wszyscy, którzy odnoszą z nich korzyści.

Powyższy podział obowiązków sprawia oczywiście rozmaite 
komplikacje i trudności, takie jak:
1. Właściciel nieruchomości na której znajduje się np. rów me-

lioracyjny, powinien kosić go i wygrabiać dwa razy do roku, 
odmulać zazwyczaj raz na dwa lata. Powoduje to oczywiste 
coroczne koszty. Natomiast właściciel, odległy na przykład  
20 m od rowu, nie ma takiego obowiązku wprost, chociaż 
jego nieruchomość jest przez ten rów odwadniana.

2. Właściciel pola uzbrojonego w drenowanie nie musi wyko-
nywać żadnych robót na drenowaniu przez kilkanaście, czy 
kilkadziesiąt lat (pod warunkiem iż na gruncie tym nie do-
puszczono do rozwoju roślin głęboko korzeniących się). Z ko-
lei kiedy zdarzy się awaria, wiąże się ona zazwyczaj z dużymi 
kosztami usunięcia.

3. Roboty wykonywane na danej nieruchomości zazwyczaj 
umożliwiają odwodnienie wielu hektarów użytków innych 
właścicieli na terenach położonych powyżej.

4. Mało który mieszkaniec potrafi wykonywać/nadzorować/zle-
cać i odbierać roboty meliora¬cyjne. Roboty takie powinny 
być robione kompleksowo, na całej długości danego urządze-
nia począwszy od ujścia, pod uprawnionym zawodowo kie-
rownictwem.
Ustawa Prawo wodne stanowi jednak, iż jeżeli właściciel nie-

ruchomości jest członkiem spółki wodnej, obowiązek ten prze-
chodzi na spółkę wodną. 

Dlatego też z powodów prawnych, technicznych i względów 
racjonalnych, najlepszym sposobem na prawidłowe wykonywa-
nie robót konserwacyjnych oraz sprawiedliwy podział ich kosz-
tów jest członkostwo w spółce wodnej. 

Czym jest spółka wodna? Jest podmiotem, który zrzesza wła-
ścicieli nieruchomości potrzebujących funkcjonowania urządzeń 
wodnych. Właściciele ci zawiązują spółkę, wybierają jej zarząd, 
który z kolei zajmuje się gromadzeniem funduszy i wykonywa-
niem ze składek członkowskich robót konserwacyjnych w spo-
sób kompleksowy i prawidłowy technicznie. To, jakie roboty 

ze zgromadzonych funduszy będą wykonywane w danym roku, 
ustalane jest na zebraniach członków spółki wodnej.

Co ważne: spółki wodne mogą pozyskiwać znaczne środki 
finansowe od organów administracji rządowej i samorządowej, 
np. od Gmin, Starostw, Wojewodów. Dotacje te często stanowią 
większą część wpływów do budżetu spółki niż składki człon-
kowskie. Jest to również jedyna forma pomocy finansowej jakiej 
na przykład Gmina Wiązowna może udzielać na utrzymywanie 
urządzeń wodnych. Gmina Wiązowna może wydawać pieniądze 
publiczne wyłącznie na obiekty własne, czyli na przykład na kon-
serwację rowu znajdującego się na działce należącej do Gminy. 
W przypadku rowów, drenowania, znajdujących się na nieru-
chomościach innych właścicieli, Gmina nie może (za wyjątkiem 
sytuacji kryzysowych) wydawać na nie pieniędzy.

Powyższe okoliczności prawne dają wielkie korzyści właścicie-
lom nieruchomości, którzy nie chcą wyłącznie na własny koszt 
wykonywać swojego obowiązku utrzymywania urządzeń wod-
nych z których funkcjonowania odnoszą korzyści.
Zatem:
1. Warto przystąpić do istniejącej spółki wodnej
2. Warto płacić składki członkowskie
3. Warto zawiązać spółkę wodną na terenie, gdzie jeszcze jej nie ma

Na terenie Gminy Wiązowna funkcjonują następujące spółki 
wodne:
1. Spółka Wodna Góraszka
2. Spółka Wodna Izabela – Michałówek
3. Spółka Wodna Majdan
4. Spółka Wodna Wiązowna Północna

Podsumowując: Jeśli Spółki Wodnej nie ma, to warto ją za-
wiązać, jeśli jest – warto do niej przystąpić! 

Informacje dotyczące utrzymywania urządzeń odwadniają-
cych, działalności spółek wodnych i przepisów z tym związa-
nych można uzyskać w Referacie Nieruchomości, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Wiązowna, pokój nr 5,  
tel. 22 789 01 20, wewn. 217, e-mail: ochrona.srodowiska@
wiazowna.pl. PRZEMYSŁAW KAŹMIERCZAK

W materiale tym spróbuję przedstawić Państwu 
odpowiedzi na pytania: Czym są spółki wodne  
oraz jakie korzyści wynikają z ich funkcjonowania. Nazwa spółki 

i jej adres Obszar działania Dane kontaktowe  
do zarządu spółki

Spółka Wodna 
Góraszka

Góraszka 18 c
05-462 Wiązowna

Obręb geodezyjny 
Góraszka

Jan Milewski, 
przewodniczący 

spółki,
tel. 691 404 606

Spółka Wodna  
Izabela  

– Michałówek
Izabela 22 G

05-462 Wiązowna

Obręb geodezyjny 
Izabela i Michałówek

Danuta Podgórska, 
przewodnicząca 

spółki,
tel. 602 335 264

Spółka Wodna 
Majdan

Majdan 9E
05-462 Wiązowna

Obręb geodezyjny 
Majdan

Marzena Dach,  
członek zarządu,
tel. 607 080 449

Spółka Wodna 
Wiązowna Północna

ul. Bażantowa 15
05-462 Wiązowna

Obręb geodezyjny 
Wiązowna 

Gminna, obszar 
ograniczony ulicami: 

Boryszewska, 
Brzozowa, Polna, 

Lubelska

Danuta Dylewska, 
przewodnicząca 

spółki, 
tel. 504 484 743
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Taneczna pasja

Wielkie sportowe święto

Podobnie jak w poprzednich latach wysiłek dziewcząt, 
pasja i talent zaprocentowały bardzo dobrymi wyni-
kami. Dobra organizacja i zamiłowanie do tego co się 

lubi sprzyjały pogodzeniu obowiązków szkolnych z częstymi 
weekendowymi wyjazdami, próbami i treningami tancerek. 

Na czwartkowym spotkaniu obecni byli: wójt Gminy Wią-
zowna Anna Bętkowska, kierownik Oświaty Gminnej Dorota 
Kanabus-Prokop, p.o. dyr. GOK Roman Sadowski, przewod-
niczący Stowarzyszenia Ruch Aktywności Społeczno-Go-
spodarczej „Wola” z Woli Duckiej Stanisław Andrzej Nizio-
łek oraz rodzice, zwolennicy i sympatycy tańca. Dziewczęta 
zaprezentowały 24 pokazy ciepło przyjęte przez widownię. 
Wśród wykonawców obejrzeliśmy: młodziutkie podopiecz-
ne grupy początkującej, formacje TAKCIK i TAKT, solistki: 
Anastazję Frelek, Zuzannę Miklińską, Kamilę Skwarę, Sylwię 
Kowalczyk, Aleksandrę Witan, Natalię Woźnicę, Julię Ró-
żańską, Hanię Paduch, Karolinę Kubajek, Paulinę Janaszek.  
W duetach zaprezentowały się: Natalia Ciąćka i Justyna  
Jedlak, Kasia Kobza i Agnieszka Ziubińska, Ania Kopczyńska  
i Helena Voss, Julia Czabaj i Patrycja Łojewska, Julita Kul-
czyńska i Paulina Łomża, Julia Jagodzińska i Patrycja Sprycha 
oraz Wiktoria Chrościcka i Zuzia Szczucka.

W trakcie pokazów wójt Gminy Anna Bętkowska podzię-
kowała dziewczętom i ich instruktorce Annie Chwalczuk  
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za liczne osiągnięcia oraz przekazała tancerkom upominki  
w postaci skarbonek. 

Wyróżnione tancerki otrzymały od Romana Sadowskiego 
dyplomy uznania za aktywny udział w pracy zespołów RYTM, 
TAKCIK i TAKT oraz bardzo dobre wyniki osiągnięte na im-
prezach tanecznych o randze ogólnopolskiej i międzynarodo-
wej w sezonie 2013/14. 

W ciągu minionego sezonu dziewczęta z sekcji tanecz-
nej wzięły udział w 16 wydarzeniach taneczno-sportowych,  
do których należały m.in. Gminno-Parafialne Dożynki  
w Wiązownie, XXXV Jubileuszowy Międzynarodowy Festi-
wal Tańca Nowoczesnego w „JARDZIE”, XXII Finał WOŚP 
w Wiązownie, Eliminacje do Mistrzostw Europy i Świata na 
Mistrzostwach Extraklasy w Tańcu Sportowym ZNTS w Ząb-
kach k/Warszawy, XI Otwarty Turniej Tańca Nowoczesnego  
w Łosicach, Dziecięcy Turniej Tańca Sportowego w Warsza-
wie, Dni Gminy Wiązowna. Podopieczne sekcji tanecznej 
wystąpiły także w XXXVII Konkursie Recytatorskim „War-
szawska Syrenka” biorąc udział w eliminacjach gminnych  
i powiatowych oraz w części artystycznej programu przygoto-
wanego przez GOK z okazji Kanonizacji Jana Pawła II.

Obecnie dziewczęta posiadają już 642 medale i puchary 
wytańczone przez solistki i duety w różnych kategoriach ta-
necznych i wiekowych oraz 102 puchary zespołowe. 

Na zakończenie miłego spotkania GOK przygotował słodki 
poczęstunek dla dzieci i rodziców. AC

Rozpoczęcie mistrzostw było szczególnie uroczyste.  
Na płytę stadionu AZS Uniwersytetu Łódzkiego wma-
szerowały barwnie ubrane ekipy. Lekkoatleci z Gli-

nianki szli z tablicą z napisem „Glinianka”, w ufundowanych 
przez Gminę Wiązowna białych koszulkach z napisami pro-
mującymi naszą małą ojczyznę. 

Hymn narodowy odegrała orkiestra strażacka. Imprezę 
otworzył Prezes Stowarzyszenia „Sport Dzieci i Młodzieży” 
Andrzej Majkowski, następnie głos zabrał Minister Sportu  
i Turystyki Andrzej Biernat. Pan minister, w uznaniu zasług  
w rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży, odznaczył Zenona 
Kwiatkowskiego srebrnym medalem.

Na arenach sportowych stadionu rozpoczęła się sportowa 
walka o jak najlepsze wyniki. Dzieci w trzech kategoriach 

Tuż przed zakończeniem roku szkolnego, w sali tanecznej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie odbyło się 
uroczyste podsumowanie działalności Sekcji Tańca 
Nowoczesnego RYTM połączone z występami młodych 
tancerek. Całość poprowadziła instruktor Anna Chwalczuk, 
która opowiedziała o sukcesach swoich podopiecznych 
nagrodzonych licznymi trofeami w minionym  
sezonie 2013/14. 

wiekowych biły rekordy życiowe i rekordy Czwartków. Dla 
wszystkich już sam start w Wielkim Finale w randze Mi-
strzostw Polski dzieci był wyróżnieniem i wielkim przeżyciem. 
Często stanowi on pierwszy etap w przyszłej karierze sporto-
wej. W naszej ekipie również poprawiano rekordy życiowe, 
które dawały miejsca w II i III dziesiątce.

Najlepsze wyniki osiągnęli: Amelka Hajdacka – VI m  
w ścisłym finale z nowym rekordem życiowym w biegu  
na 60 m 8,68 s.; Julia Biernacka VI m w skoku w dal 4.46 m;  
Zuzia Zielińska VII m w skoku wzwyż 125 cm oraz Marcin 
Wereda X m w skoku wzwyż. Amelka i Julka w nagrodę 
zakwalifikowane zostały na obóz sportowy w Spale pro-
wadzony przez trenerów polskiej kadry narodowej lekko- 
atletów.

Opiekę wychowawczą i trenerską nad naszymi lekkoatle-
tami skutecznie sprawowali nauczyciele w-f : Krzysztof Ślu-
sarczyk z Glinianki, Piotr Rębkowski z Wiązowny, Marian 
Podrażko z Józefowa. 

W tym miejscu składamy podziękowania Wójtowi Gminy 
Wiązowna pani Annie Bętkowskiej za stroje i transport na tę 
imprezę. 

 ZENON KWIATKOWSKI

40 osobowa grupa reprezentantów Regionalnych Zawodów 
w Gliniance wzięła udział w Grand Prix Polski XX Edycji 
Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi.  
Na zawody przyjechało ponad 3 tys. młodych sportowców  
z 84. miast i gmin. 
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GMINA:
Urząd Gminy Wiązowna .......................22 789 01 20
godz. pracy pn. 8.00-17.00, wt.-czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-15.00
Telefon dyżurny ws. aktów zgonu ...............665 594 577 
(poza godzinami pracy urzędu)
Gminny Ośrodek Kultury ......................22 780 41 79
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ....22 780 46 59
Biblioteki:
Duchnów ..................................................22 780 44 44
Glinianka  ..................................................22 789 97 90
Wiązowna .................................................22 789 01 46
Apteka Wiązowna ...................................22 789 07 63
Apteka Glinianka .....................................22 610 37 80
Ośrodki Zdrowia:
Wiązowna .................................................22 789 01 15
Glinianka ...................................................22 789 97 22
Lecznica Weterynaryjna Wiązowna ......22 789 01 23
Zgłoszenia zwierząt padłych, bezdomnych,  
dzikich itp ......605 874 227, 603 703 660, 605 043 117
Bank Spółdzielczy w Wiązownie ............22 789 01 66

Posterunek Policji w Wiązownie ............22 789 01 77
dyżur w Józefowie całodobowo ................22 780 11 28
Dzielnicowi Gminy Wiązowna (sprawy rodzinne i sąsiedzkie)
 ...................................................600 997 501, 600 997 488
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
– zgłaszanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych:
w godz. pracy biura ....................................22 789 01 33
pn. 8.00-17.00, wt.-czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-15.00
Oczyszczalnia ścieków w Emowie 
w godz. 7.00-19.00  ...................................22 795 11 02
Awarie wodociągowe (po godzinach pracy ZWiK):
Piotr Szulik  ................................................ 603 680 112 
(Majdan, Zakręt, Góraszka, Emów, Boryszew, Stefanówka, 
Izabela, Michałówek, Duchnów, Wiązowna, Radiówek, Żanęcin) 
Mieczysław Dyzio .......................................603 680 134 
(Lipowo, Malcanów, Dziechciniec, Pęclin, Kopki, Wola Ducka, Kąck) 
Zbigniew Przybysz ......................................603 680 113 
(Rzakta, Glinianka, Kruszówiec, Czarnówka, Bolesławów, Poręby, 
Wola Karczewska) 
Awarie kanalizacji po godz. 19.00:
Dariusz Sknadaj  .........................................603 645 736 
(Wiązowna Kościelna, Radiówek)

 
Zbigniew Ciach ..........................................603 645 743 
(Radiówek) 

POWIAT:
Starostwo Powiatowe w Otwocku .......22 778 1 300
Powiatowe Stanowisko 
Zarządzania Kryzysowego.....................22 718 16 40
Urząd Skarbowy w Otwocku .................22 778 23 01
ZUS w Otwocku .......................................22 719 45 60
Szpital Powiatowy w Otwocku .............22 778 26 00
Przychodnia specjalistyczna 
w Otwocku ................................................22 778 26 60
Apteka całodobowa w Otwocku ...........22 779 20 91
Komenda Policja w Otwocku 
(dyżurny) .....................................................22 779 40 91

TELEFONY ALARMOWE:
Policja 997
Pogotowie ratunkowe 999
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Straż Pożarna  998
Numer ratunkowy   112

Ważne telefony

Rybałtowska B. – „Jak to się skończy”      
– saga rodzinna, opowiadająca historię matki  
i córki wobec burzliwych dziejów Polski  
XX i XXI wieku. Uwikłane w historię tworzą wbrew 
wyzwaniom losu ciepłą i kochającą rodzinę. 
Pomimo tragicznych zdarzeń, które są ich 
udziałem patrzą na świat z radością życia, ciepłą 
życzliwością i humorem. Od pierwszych stron 
książki wciągają w swój świat. „Jak to się skończy” 
– lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte w PRLu, 
to w ich realiach osadzona jest akcja  
tej części sagi. Kasia oddaje się wychowaniu 

córeczki, ale ciągnie ją na scenę. Trafia do Paryża, poznaje świat 
rosyjskich kabaretów, jednak szara polska rzeczywistość stawia ją  
przed kolejnymi… 

Pisula-Dąbrowska E. 
– „Dwa brzegi ponad tęczą”   
jest  to zbiór literackich opowiadań o Kazimierzu 
Dolnym i jego mieszkańcach. To także rozważania 
o sprawach codziennych, bardziej ogólnych  
– autorka szereguje wartości, pisze o ludziach, 
rodzinie, przyjaźni, miłości. O urodzie życia,  
o przemijaniu. Ta książka to wyraz miłości  
do swojej małej ojczyzny. Pisana z humorem, 
dystansem, niczego nie narzucająca, a dająca  
do myślenia. Zapewnia oddech dla duszy  
i zmęczonego umysłu. Książka Dwa brzegi 
ponad tęczą wyrosła ze wspomnień, przypadków, 

kojarzenia faktów oraz uporczywego poszukiwania swoich korzeni 
przez Ewę Pisulę-Dąbrowską. Autorka nawiązuje do okresu powstania 
styczniowego, w którym brali udział jej przodkowie…..

Wolański R. – „Tola Mankiewiczówna.  
Jak za dawnych lat”     
– wybitny dziennikarz muzyczny opowiada  
o losach wielkiej gwiazdy II Rzeczpospolitej.  
To ona rozkręcała polski show-biznes. Wchodziła 
do tego świata znakomicie przygotowana,  
nie musiała czekać na swojego odkrywcę.  
W tym nowym, rodzącym się szaleństwie, zwanym 
kulturą masową, była artystką w pełni ukształto- 
waną, świadomą swojej pozycji oraz roli, jaką  
miała odegrać. Świat rozrywki w okresie 
międzywojennym przypominał ten dzisiejszy  

i Tola Mankiewiczówna świetnie się w nim odnalazła. Natomiast ludowa 
ojczyzna nie umiała, może nie chciała, a może po prostu nie była  
przygotowana do tego, aby dla gwiazdy tego formatu stworzyć 
odpowiednią oprawę i repertuar godny jej statusu i talentu. Artystce  
nie udało się odzyskać dawnej popularności. W pełni wolnej Polski  
nie doczekała...

Książki na wakacje

Zapraszamy w sierpniu
1 sierpnia – do Gminnego Ośrodka Kultury na Wieczornicę z okazji Powstania 
Warszawskiego. W programie poezja i pieśni z okresu wojny oraz film "Pamięt-
nik z Powstania Warszawskiego”, w reż. Marii Zmarz-Koczonowicz. Początek 
o godz. 18.00.
Od 4 do 31 sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie (ul. Kościel- 
na 41) odbywać się będzie Lato w GOK. Zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat 
w godz. 10.00-14.00 na zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, gry, zabawy, 
konkursy, wycieczki. Zajęcia w GOK są bezpłatne. Wycieczki: koszt 15-25 zł 
za osobę. 
15 sierpnia – na gminne uroczystości z okazji Dnia Wojska Polskiego, które 
rozpoczną się o godz. 17.00 przy Kopcu w Wiązownie. Następnie odbędzie 
się Msza św. kościele pw. św. Wojciecha oraz Apel Poległych na wiązowskim 
cmentarzu.
31 sierpnia – na Diecezjalno-Powiatowo-Gminne Dożynki 2014, które odbywać 
się będą w Wiązownie w godz. 10.00 – 24.00 przy ulicach Kościelna/Duchnow-
ska oraz na placu kościelnym. Wystąpią zespoły GOK oraz ludowe, ponadto  
Kapela Praska i Zespół Kalinka, oraz – jako gwiazda wieczoru – grupa Myslovitz.

Konkurs dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów

Do udziału zapraszamy uczniów szkół podstawowych  
i gimnazjów z terenu naszej gminy. Prace będące ro-
dzajem pisemnego wspomnienia, o maksymalnej  

objętości do 2 str formatu A4, w formie wydruku lub rękopi-
su, zostaną rozpatrzone przez jury w trzech kategoriach: klasy 
0-III, klasy IV-VI, Gimnazja. Mile widziane będą dołączone  
do prac pisemnych zdjęcia wykonane podczas wakacji, w po-
staci odbitki lub elektronicznej (maks. 2 sztuki).

Na prace pisemne z załączonymi (ewentualnie) zdjęcia-
mi, nadesłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną, czekamy  
do 15 września włącznie pod adresem: Redakcja „Powiąza-
nia”, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna lub powiazania@
wiazowna.pl

Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz opublikowa-
ne na łamach „Powiązań”.

Powodzenia !

Wójt Gminy Wiązowna oraz Redakcja „Powiązań”  
ogłaszają konkurs pod hasłem „Jak spędziłem(am) 
bezpiecznie wakacje?”.
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Z obiektywem w… 

...skate park w Wiązownie
fot. Piotr Kitrasiewicz

Od 1 lipca 2014 r. zmiana stawek
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy,

Z dniem 30 kwietnia 2014 roku 
rozstrzygnięty został przetarg nieogra-
niczony na „Odbiór transport i zago-
spodarowanie odpadów z terenu gminy 
Wiązowna” obejmujący kolejny 24 mie- 
sięczny okres wykonywania usługi.  
W przetargu udział wzięło 3 wykonaw-
ców. Najtańszą ofertę złożyła firma z te-
renu Gminy Wiązowna tj. PPHU Lekaro 
z Woli Duckiej. 

Zgodnie z art. 6m. ust. 2 ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach, w przypadku zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospodarowanie od-
padami konieczne jest złożenie nowej 
deklaracji przez właściciela nierucho-
mości. Z dniem 21.06.2014 r. weszła 
w życie Uchwała Nr 43.LIII.2014 Rady 
Gminy Wiązowna z dnia 29 kwietnia 
2014 r. w sprawie wyboru metody usta-
lenia opłaty za gospodarowanie odpada-

mi komunalnymi oraz ustalenia stawki 
tej opłaty na terenie Gminy Wiązowna, 
z mocą obowiązującą od 1 lipca 2014 r. 

Rada Gminy uchwaliła następujące 
stawki opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi:
• 11 zł miesięcznie od każdego miesz-

kańca za odpady zbierane w sposób 
selektywny;

 – dla rodzin posiadających czworo  
 i więcej dzieci stawka wynosi  
 – 9 zł miesięcznie od osoby;

 – dla osób zamieszkujących samot- 
 nie daną nieruchomość, po ukoń- 
 czeniu 75 roku życia – 9 zł mie- 
 sięcznie od osoby; 

• 27 zł miesięcznie od każdego miesz-
kańca za odpady gromadzone w spo-
sób nieselektywny.
W dniach 23-27 lipca br. odbywały 

się w sołectwach i na osiedlach dyżury 
pracowników UG, podczas których po-
magali oni w wypełnianiu deklaracji.
ANNA BĘTKOWSKA, WÓJT GMINY WIĄZOWNA
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Pokaz ku rozwadze

Były wszystkie typowe dla pikni-
ków rodzinnych elementy czyli 
dmuchana zjeżdżalnia, loteria, 
malowanie twarzy, rękodzieło 

artystyczne, kącik szachowy oraz dar-
mowa grochówka, jak również grill  
i ciasta domowe. 

Przybyłych powitali Agnieszka i Zbig- 
niew Mnichowie czyli sołtys z małżon-
ką, a także wójt Anna Bętkowska, która 
mówiła o inwestycjach gminnych, mię-
dzy innymi o budowie szkoły w pobli-
skim Malcanowie.

– Mam przekonanie, że licznie pań-
stwo będą się na nich gromadzić, żeby 
wspólnie podejmować najlepsze decyzje  
– powiedziała wójt. 

Strażacy z jednostki OSP w Glinian-
ce dali pokaz ratownictwa drogowego, 
prezentując wydobycie poszkodowa-
nego ze zgniecionego w wypadku sa-

mochodu. Ich działania relacjonował  
na żywo do mikrofonu oraz objaśniał 
kolejne czynności ratownicze druh  
Karol Cacko. Stojące na odgrodzonym 
placu, przetransportowane dzień wcze-
śniej dwa zgniecione czołowo pojazdy 
wzbudzały sensację, bo zarówno prze-
jeżdżający, jak i przechodnie spodzie- 
wali się, że nastąpił prawdziwy wypa-
dek. Na szczęście był to tylko pokaz 
ku zachowaniu rozwagi jazdy i bezpie-
czeństwa na drodze. Następnie Łukasz 
Cacko prezentował zasady niesienia 
pierwszej pomocy na rozłożonym na 
kocu ochotniku. Ich pracę obserwowali 
m.in. skarbnik UG Wiesław Miłkowski, 
sołtysi z okolicznych sołectw oraz dwaj 
radni powiatowi: Janusz Budny i Roman 
Zdunik.

Do późnych godzin wieczornych 
trwała zabawa taneczna.

Mocnym punktem pikniku rodzinnego w Lipowym okazał się pokaz ratowniczy 
w wykonaniu druhów OSP z Glinianki.

– To nasz pierwszy piknik na placu 
wiejskim, nie licząc spotkania towa-
rzyszącego przed trzema laty oddaniu 
placu do użytku. Liczyliśmy na większą 
frekwencję, ale trzeba pamiętać, że 90% 
Lipowego to mieszkańcy napływowi,  
a tylko 10% stali. Ponadto w dniu dzi-
siejszym odbyły się na terenie gminy 
inne spotkania aktywizująco-integracyj-
ne oraz obchody 200-lecia Malcanowa, 
co sprawiło, że nasza impreza zdublo-
wała się z pozostałymi – powiedział 
Zbigniew Mnich.

Sołtys podkreślił edukacyjny charak-
ter pikniku mającego na celu spełnienie 
funkcji prewencyjnej przed okresem 
wakacyjnym. Temu właśnie miał służyć 
solidnie przygotowany pokaz strażaków 
OSP. Imprezę sfinansował komitet orga-
nizacyjny działający poza radą sołecką. 
Po prostu mieszkańcy, którzy chcieli  
to zrobić, wyasygnowali z własnych kie-
szeni po 200 zł na rzecz wypożyczenia 
niezbędnego sprzętu. 

– Ci sami ludzie tworzą zorganizo-
waną grupę i przychodzą na plac każdej 
soboty, żeby regularnie dbać o utrzy-
mywanie go w porządku. Uważam,  
że jest to jeden z lepiej utrzymanych  
placów wiejskich w naszej gminie, cho-
ciaż niewiele jest jeszcze na nim sprzę-
tów. Dbamy jednak o to co mamy  
– stwierdził sołtys. PK
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