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OrganizatOrzy pikniku serdecznie dziękują za jegO współtwOrzenie 
następującym firmOm i przedsiębiOrstwOm: 

Chantal z DuChnowa; Marter BarBara BoguCka z DzieChCińCa;  
hotel wiktoria z wiązowny; CentruM hanDlowe Jarton z wiązowny; MaDex; 

huta Szkła wiązowna BorySzewSka; gryCan loDziarnie FirMowe; SynexuS; 
P.P.h. kotwiCa; lekaro; auDioFon; eDen; natur hauS; avon; novuM; zentiwa; 

Pro-ex iMP. zaBawki; wyróB i SPrzeDaż PąCzków a.i D. kołakowSki koPki; 
PoligraFia SP.J. – kłySzewSki; PołoSak.
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Zumba dla zdrowia

skim Ośrodku Zdrowia. Wiele osób 
odeszło z pracy w tej placówce, nie-
którzy pacjenci postanowili leczyć się 
gdzie indziej, powstała więc potrzeba 
pokazania pacjentom, że ośrodek jest im 
przyjazny i życzliwy. Zwróciliśmy się do 
potencjalnych sponsorów, poprosiliśmy  
o współpracę lekarzy z innych placówek 
oraz firmy o różnych profilach działal-
ności. Na przykład, firma kosmetycz-
na Avon włączyła się do akcji badania  

piersi pod szyldem „Avon kontra rak 
piersi”, a przedsiębiorstwo farmaceu-
tyczne Zentiwa ufundowało owoce 
– powiedziała Małgorzata Salus, pie-
lęgniarka koordynująca organizację  
pikniku.

Do niektórych stanowisk przez cały 
dzień były długie kolejki osób pragną-
cych skorzystać z bezpłatnego przebada-
nia. Największym powodzeniem cieszy-
ło się… PIOTR KITRASIEWICZ

W pogodną sobotę od godz. 
10.00 do 17.00 licznie  
przybyli mieszkańcy gminy  
mogli poddać się bezpłat-

nym badaniom w kierunku osteoporozy, 
słuchu, poziomu cukru, cholesterolu, 
ciśnienia. Było badanie EKG, spiro-
metryczne z konsultacją lekarza pul-
monologa, wzroku z konsultacją oku- 
listy, a także szczepienie przeciwko gry-
pie w cenie promocyjnej. Konsultacji 
udzielali także pediatrzy, lekarze pierw-
szego kontaktu, fizjoterapeuci, terapeu-
ta integracji sensorycznej, dietetycy, 
kosmetycy. Masażyści oferowali masaże 
całego ciała lub jego części w zależno-
ści od schorzenia. Odbywały się pokazy 
i nauka samobadania piersi, pomiary 
antropometryczne. Dzieci bawiły się  
na dmuchanym zamku, jeździły na ku-
cyku, brały udział w malowaniu twarzy 
oraz w konkursie plastycznym dotyczą-
cym zdrowia. Chętni mogli skorzystać 
z poczęstunku w postaci żywności die-
tetycznej, spróbować świeżych śliwek 
i sałatek warzywnych z chlebem oraz 
pączków i innych ciastek. Była kawa, 
herbata oraz soki. Innego rodzaju atrak-
cją był udział umundurowanych człon-
ków stowarzyszenia Odbudujmy Armię 
Krajową. Pod ich kierunkiem uczestnicy 
pikniku strzelali do celu z łuku i wia-
trówki oraz składali się do strzału w po-
zycji leżącej z karabinu maszynowego, 
oczywiście atrapy. Były także inne atrak-
cje jak gorące rytmy i pokaz tanecznych 
kroków zumby.

– Na pomysł pikniku wpadłam  
w marcu, po podjęciu pracy w wiązow-

Na terenie Ośrodka Zdrowia  
w Wiązownie odbył się Piknik  
dla Zdrowia, przygotowany przez 
personel OZ przy pomocy sponsorów.
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Integracja i dobra zabawa  
w Wiązownie Gminnej 
13 września br. na terenie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 
w Wiązownie odbył się „II Piknik Aktywizująco-Integracyjny 
dla Mieszkańców Naszego Sołectwa”, pod hasłem 
„Wiązowna Gminna – Nasza Wieś” zorganizowany  
przez sołectwo Wiązowna Gminna. 

Przy tej okazji, za sprawą uczniów ZSG w Wiązownie, im-
preza nabrała europejskiego klimatu – prezentowali oni 
kraje członkowskie UE: elementy kultury, tradycji oraz 

kulinariów. Spośród tych ostatnich można było popróbować 
ciasteczek ozdobionych flagą Wielkiej Brytanii. 

W ramach Pikniku rozstrzygnięto konkurs „Bezpieczna, 
przyjazna i estetyczna posesja” w Wiązownie Gminnej. 

Celem konkursu było przede wszystkim kształtowanie 
postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę  
i wizerunek Wiązowny, jak również podniesienie walorów  
estetycznych i poprawa wyglądu miejscowości. 

Konkurs miał również cel edukacyjny - uczniowie ZSG pod 
kierunkiem pani Marii Kobiereckiej, jako ankieterzy ruszyli 
w teren, oceniając poszczególne posesje i pomagając komisji 
konkursowej w podjęciu decyzji. Komisja składająca się z Soł-
tysa i przedstawicieli Rady Sołeckiej przyznała nagrody: 

Pozdrowienia 
z urlopu
Nie piszcie do mnie na razie maili,  
bo tak się zapracowałem,  
że poproszono mnie o wykorzystanie 
zaległego urlopu. No i wypoczywam 
– w zimnym (wszak to jeszcze 
nie sezon grzewczy) mieszkaniu 
na wielkomiejskim blokowisku. 
Pozdrawiam Was więc z oddalenia, 
tym niemniej duchem jak zwykle 
jestem z Wami.  

Pieczę nad gazetą przejęło kolegium redakcyjne: w silnych  
i nieugiętych rękach uroczych skądinąd pań „Powiązania”  
są bezpieczne jak nigdy dotąd. Korespondencję kierujcie więc  
na adres: u.skolasinska@wiazowna.pl
W numerze znajdziecie – między innymi – materiały: o Święcie 
Sójki Glinieckiej, w ramach którego odbył się konkurs na najlepsze 
wypieki; o pikniku w Wiązownie Gminnej powiązanym z konkursem 

na najładniejsze posesje w tym sołectwie; o Narodowym  
Czytaniu Trylogii Sienkiewicza w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Wiązownie oraz w Izbie Regionalnej w Gliniance. Jest informacja 
o konferencji w Wiejskim Domu Kultury Nad Świdrem dotyczącej 
bezpieczeństwa energetycznego Gminy, o wyborze nowego  
sołtysa w Izabeli oraz sylwetka 80-letniego artysty z Wiązowny 
mającego w dorobku robiące spore wrażenie estetyczne rzeźby  
i obrazy. Jest relacja z wyprawy delegacji z Gminy na Jasną Górę  
na ogólnokrajowe Dożynki oraz – jak to w każdym numerze  
– z obfitej w uchwały ostatniej sesji Rady Gminy, która również  
była połączona z konkursem, bo wręczono na niej nagrody  
za Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy z Gminy Wiązowna  
– Dożynki 2014. Rozstrzygnęliśmy także konkurs dla uczniów  
pod hasłem „Jak spędziłem bezpiecznie wakacje”. Byliśmy również 
z wizytą u naszego Stulatka Edwarda Witczaka, któremu życzymy 
dalszych wielu lat w zdrowiu i szczęściu.
Są także informacje bardziej urzędowe, na przykład dotyczące 
pozyskanych środków unijnych dla mieszkańców Gminy oraz 
realizowanych inwestycji, a tych ostatnich – ostatnio – istny wylew. 
          Wasz Redaktor Piotr

Drodzy Czytelnicy!

I nagroda – podkaszarki do trawy „na żyłkę” – Genowefa  
i Stefan Sekuła, mieszkańcy osiedla XXX-lecia,
II nagroda – zestaw ogrodowy – Barbara Kwiecińska
III nagroda – kompostownik z proszkiem do utylizacji – Karol 
Witan.

Pozostałe nagrody przypadły: Agnieszce Michalczyk, Ali-
nie i Ryszardowi Szczęsnym, Barbarze Krysińskiej, Jerzemu  
i Katarzynie Lech, Janowi i Elżbiecie Frączyk, Edycie Czajka.

Do konkursu stanęła też, zdobywając jedną z nagród, wią-
zowska firma M&S Sc. Grzegorz Zając i Katarzyna Rostek. 

– Cieszymy się, ze konkurs wzbudził takie duże zaintere-
sowanie mieszkańców, co znaczy że dla nas wszystkich ważne 
jest żebyśmy mieszkali w ładnym otoczeniu– mówi Sołtys Ta-
deusz Milewski.

Odbyło się też spotkanie sołeckie z udziałem sołtysa Tade-
usza Milewskiego, przewodniczącego Rady Sołeckiej Jerzego 
Pokrywczyńskiego, Wójt Gminy Anny Bętkowskiej oraz licz-
nie zgromadzonych mieszkańców. Rozdysponowano środki  
z Funduszu Sołeckiego na rok 2015, przeznaczając je na ogro-
dzenie i nasadzenie zieleni, kosze, ławki i utwardzenia wokół 
ławek na Placu Centrum Wiązowna. 

– Plac ten ma charakter rekreacyjno-wypoczynkowy. Znaj-
duje się w naszym sołectwie, ale służy całej gminie, dlatego 
warto dbać o niego w sposób szczególny – powiedziała Wójt 
Anna Bętkowska.

Podczas tego spotkania powołano także dwa zespoły, z któ-
rych jeden zajmie się sprawami inwestycyjno – porządkowymi 
a drugi to zespół konkursowy, zdecydowano bowiem, że od-
będą się kolejne konkursy na „Bezpieczną, przyjazną i este-
tyczną posesję” w Wiązownie Gminnej.

Mieszkańcy odnieśli się pozytywnie do tych inicjatyw.
– Będziemy pracować w gromadzie, chcemy mieć wkład 

w to jak wygląda nasze sołectwo i wiemy jak ma wyglądać  
w nim przestrzeń publiczna, tak by każdy się w niej czuł do-
brze – powiedziała Alicja Feczko. 

Organizatorzy przygotowali także miłą niespodziankę dla 
dzieci – bawiły się one na dmuchanej zjeżdżalni oraz na bungee, 
uczestniczyły w zajęciach plastycznych, konkursach i loteriach. 
Można było poczęstować się grochówką, a także wypić kawę  
i herbatę podczas przyjacielskich rozmów.  INFO. UG/US
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Kolejne pozyskane środki  
z UE dla mieszkańców

Where are you from? 
I am from Wiązowna 

szarów Wiejskich na lata 2007-2013, 
na realizację operacji pn. „Podniesienie 
jakości życia mieszkańców gminy Wią-
zowna w miejscowościach Wiązowna 
Gminna, Stefanówka, Boryszew i Duch-
nów, gmina Wiązowna – poprzez budo-
wę kanalizacji sanitarnej”.

Wysokość przyznanej Gminie pomo-
cy finansowej – 2 237 254,00 zł.

Planowana całkowita wartość opera-
cji wynosi – 3 691 239,54 zł.

Na podstawie zawartej umowy re-
alizowana jest w Gminie Wiązowna  
w latach 2014-2015, budowa kanaliza-
cji sanitarnej w miejscowościach: Wią-
zowna Gminna, Stefanówka, Boryszew 
i Duchnów – w dwóch etapach. 

Prace budowlane realizowane są  
w oparciu o zatwierdzone projekty bu-
dowlane wraz z ostatecznymi decyzjami 
o pozwoleniu na budowę oraz po wyło-
nieniu z początkiem 2014 r. wykonaw-
cy w trybie przetargu nieograniczonego. 
W ramach zakończonego I etapu inwe-
stycji wykonano 4 069,5 mb. kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej i grawitacyjno-
-ciśnieniowej oraz łącznie 343,0 mb. 
odgałęzień (przykanalików) do posesji 
stwarzając mieszkańcom możliwość 
podłączenia się do zbiorczych urządzeń 
kanalizacyjnych. Wartość wykonanych 
robót budowlanych I etapu wyniosła  
2 214 999,99 zł brutto.
 D. SZCZĘSNY, J. WIERZBICKI 

Zakończony został I etap budowy 
kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Wiązowna. Obecnie Gmina jest 

na etapie rozliczenia I etapu budowy  
i złożenia do Urzędu Marszałkowskiego 
wniosku o płatność częściową w formie 
refundacji. Przystąpiono do realizacji  
II etapu inwestycji z planowanym termi-
nem zakończenia i rozliczenia inwestycji 
do czerwca 2015 roku.

W dniu 9.12.2013 r. została podpi-
sana pomiędzy Samorządem Wojewódz-
twa Mazowieckiego a Gminą Wiązowna 
umowa o przyznaniu Gminie pomocy  
w ramach działania 321 Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiej-
skiej objętego Programem Rozwoju Ob-

Kurs realizowany jest w ramach 
działania 413 „Wdrażanie lo-
kalnych strategii rozwoju dla 

małych projektów, tj. operacji”, które  
nie odpowiadają warunkom przyzna-
nia pomocy w ramach działań Osi 3 
ale przyczyniają się do osiągnięcia ce-
lów tej osi. 

Nazwa projektu to „Edukacja i in-
tegracja społeczna na rzecz rozwoju 
obszaru LGD poprzez kurs języka an-
gielskiego w Gminie Wiązowna”. 

Uczestnikami kursu są osoby doro-
słe, młodzież oraz seniorzy – około  

70 osób. Osoby te zakwalifikowane zo-
stały do uczestnictwa w projekcie po-
przez rozwiązanie testu określającego 
poziom znajomości języka. Głównym 
celem kursu jest podniesienie kwa- 
lifikacji zawodowych uczestników kur- 
su w zakresie znajomości języka an-
gielskiego co przyczyni się do zwięk-
szenia ich konkurencyjności na rynku 
pracy. 

Uczestnicy kursu nie ponoszą żad-
nych kosztów – kurs realizowany jest 
całkowicie za darmo.
 GENOWEFA KOBZA 

Kosztem blisko 3,7 mln zł. w Gminie Wiązowna do 2015 roku zostanie 
wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej przy wsparciu finansowym z UE.

Gmina 
pozyskała 
95 tys. zł na 
modernizację 
drogi

Planowany odcinek drogi o długo-
ści 785 m wykonany będzie z kru-
szywa i połączy Pęclin z Kąckiem. 

Gmina na ten cel otrzymała z Urzę- 
du Marszałkowskiego dotację środ-
ków związanych z wyłączeniem z pro-
dukcji gruntów rolnych w wysokości  
95 tys. zł. Aktualnie Gmina jest na 
etapie wyłonienia wykonawcy na re-
alizację zadania w postępowaniu o za-
mówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego.

W dniu 24 września podpisano umo-
wę na realizację zadania z terminem 
ukończenia do 24 października 2014 r.

Kolejną z inwestycji realizowanych 
przez Gminę Wiązowna  
jest modernizacja drogi dojazdowej  
do gruntów rolnych droga  
Kąck/Pęclin Nr 270834W.

Z inicjatywy Anny Bętkowskiej - Wójt Gminy Wiązowna z początkiem 
października br. rozpoczyna się kurs nauki języka angielskiego  
dla mieszkańców Gminy Wiązowna. 
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Modernizacja i rozbudowa  
Szkoły Podstawowej w Gliniance

Jaśniej na drodze 
to bezpieczniej 
w drodze 

Pragnę poinformować czytelników, że Gmina Wiązow-
na uzyskała pozwolenie na modernizację i rozbudowę 
Szkoły Podstawowej w Gliniance w oparciu o projekt 

budowlany wykonany przez Mazowieckie Biuro Projek-
tów „MAPRO” Sp. z o.o. z Płocka. Planowana przebudo-
wa i rozbudowa szkoły ma na celu stworzenie warunków 
nauczania dla ok. 350 uczniów (na jednej zmianie). Zakres 
planowanych prac wymaga rozebrania budynku, pełniące-
go obecnie funkcję sali przedszkolnej a także niższej części  
istniejącego budynku szkolnego (ocenionej jako nie nadają-
ca się do nadbudowy). W miejscu rozebranych budynków 
zostanie dobudowane trzykondygnacyjne skrzydło połączo-
ne klatką schodową z dwukondygnacyjnym budynkiem sali 
gimnastycznej. Szkoła Podstawowa po rozbudowie będzie 
posiadała 14 sal lekcyjnych, w tym dwie sale przedszkolne, 
salę gimnastyczną z zapleczem, zespół żywieniowy (z kuchnią  
do przygotowywania posiłków), jadalnię, bibliotekę, świetlicę 
oraz wystarczającą liczbę sanitariatów. Obiekt będzie przysto-
sowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne poru-
szające się na wózkach. Do poziomu parteru zaprojektowa-
no pochylnię dla niepełnosprawnych, a wewnątrz budynku 
urządzenie dźwigowe łączące wszystkie jego poziomy. Prze-
widuje się również przebudowę wjazdu na działkę od strony  
ul. Napoleońskiej i budowę wyjazdu od strony ul. Szkolnej. 
Połączone zostaną one drogą wewnętrzną z przylegającymi 

Kolejna gminna inwestycja na drodze powiatowej.
Zgodnie z budżetem Gminy na 2014 rok, jednym z zadań 

inwestycyjnych  jest „Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Na-
poleońska w Czarnówce” – ulica jest drogą powiatową.

W lutym tego roku złożono do Powiatowego Ośrodka  
Dokumentacji zamówienie na mapy do celów projektowych 
całego oświetlenia w gminie Wiązowna, w tym mapę na po-
trzeby budowy oświetlenia w ulicy Napoleońskiej oraz wnio-
sek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego 
– decyzja ta stała się ostateczna w dniu 30 lipca 2014 roku.

W sierpniu Gmina ogłosiła przetarg na wykonanie tego 
oświetlenia, a 11 września dokonano wyboru wykonawcy 
oświetlenia i podpisano umowę w ramach której wykona-
nych zostanie 9 punktów świetlnych w tej ulicy w terminie  
do 15 grudnia 2014 roku.

Koszt inwestycji to ok. 40 tys. złotych.
Bezpieczeństwo ruchu drogowego, to jednak nie tyl-

ko oświetlenie uliczne ale również sposób zachowania się 

pieszych na drodze, a przede wszystkim dbałość o elemen-
ty odblaskowe. Zasada „widzę i jestem widziany” powinna 
obowiązywać szczególnie na wsiach, w porze od zmierzchu  
do świtu. Pamiętajmy o tym i bądźmy widoczni.

Czekamy na powiat
Niebawem ruszy długo oczekiwany remont drogi po-

wiatowej w Izabeli. Zgodnie z ustaleniami przedstawicieli 
Gminy Wiązowna z Zarządem Dróg Powiatowych w obec-
ności Wicestarosty Otwockiego Mirosława Pszonki do końca 
października br. ma zostać wykonana podbudowa pod na-
wierzchnię asfaltową i asfalt na odcinku ok. 340 metrów. 
Kruszywa na podbudowę stanowią pomoc rzeczową dla po-
wiatu i zostały zakupione za kwotę 200 tys. złotych z budże-
tu Gminy Wiązowna, zaś robocizna i wykonanie nawierzchni 
są wkładem powiatu. Inwestycja nie byłaby możliwa bez za-
angażowania mieszkańców, którzy zobowiązali się do prze-
kazania na rzecz Powiatu Otwockiego gruntów z własnych 
nieruchomości. Tak więc czekamy na powiat. 

 T.D.

parkingami dla samochodów osobowych. Przy wjeździe zlo-
kalizowano miejsce postojowe dla autobusu szkolnego oraz 
zatoczkę dla samochodu dostawczego, obsługującego zaple-
cze żywieniowe. Szacunkowy koszt budowy 7,3 mln pln. Pla-
nowane ogłoszenie przetargu na modernizację i rozbudowę 
Szkoły – III/IV kwartał 2015 roku. Czas realizacji – 2 lata.   

UG/T.D.

Każdy pieszy, poruszający się po zmierzchu 
po drodze poza obszarem zabudowanym, 
ma obowiązek używania elementów 
odblaskowych, pod rygorem otrzymania 
mandatu – od 31 sierpnia 2014 r. zgodnie  
z ustawą Prawo o ruchu drogowym.
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Mimo okresu wakacyjnego rada zbierała się latem na dwie sesje nadzwyczajne: 17 lipca oraz 14 sierpnia. Podczas 
drugiej z nich, poza zmianami budżetowymi radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia z Miastem Otwock w sprawie 
współfinansowania linii autobusowej, a także na zamianę działek z nadleśnictwem, aby uzyskać prawo własności terenu, 
na którym stoi świetlica wiejska w Żanęcinie. Ponadto przystąpiono do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Gminie Wiązowna na lata 2015-2020 i dokonano zmian w uchwale, dotyczącej przyznawania i rozliczania dotacji 
dla spółek wodnych.

Kolejna, planowa sesja odbyła się 24 września. W wyniku dyskusji nad niektórymi punktami w budżecie, dotyczącymi 
remontów dróg, przegłosowano korekty w stosunku do projektu. Na wniosek stowarzyszenia seniorów rada powołała Gminną 
Radę Seniorów, przyjęła też Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2017 i uchwaliła statut Środowiskowego Domu 
Samopomocy Społecznej w Radiówku. Radni uzgodnili budowę wodociągu w Majdanie w obrębie pomnika przyrody, tzw. „Alei 
Dębów”, a wyrażając zgodę na sprzedaż gruntu pod garaże w Radiówku – zakończyli kilkuletnie starania zainteresowanych  
o rozwiązanie tej sprawy. Podjęte były również uchwały dotyczące pomocy dla powiatu na inwestycje w obrębie dróg na terenie 
gminy, pięć uchwał dotyczyło wyrażenia zgody na odpłatne służebności dla PGE, a cztery – nadania nazw kolejnym ulicom.

Ponadto, w miarę możliwości, rada była reprezentowana na zebraniach wiejskich, dotyczących funduszu sołeckiego  
oraz na uroczystościach gminnych, w tym m.in. Święcie Wojska Polskiego, Dożynkach oraz wydarzeniach organizowanych 
przez placówki oświatowe i lokalne środowiska.

Do końca kadencji zaplanowane są jeszcze prace w komisjach nad wnioskami budżetowymi (do 10 października),  
sesja 29 października oraz ostatnia, uroczysta 12 listopada.

Monika Sokołowska, Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna

Z prac Rady Gminy Wiązowna

Wieści z sesji

Powołano Radę Seniorów

Na wieńce głosowali miesz-
kańcy Gminy, którzy przez 
ponad 3 tygodnie mieli 
możliwość wrzucania swo-

ich typów do pojemnika w holu Urzędu 
Gminy. Pierwsze miejsce zajęło sołectwo 
Malcanów. Na pozostałych pozycjach 
znaleźli się: Duchnów (II miejsce), Li-
powo (III miejsce), Wiązowna Kościelna 
(IV miejsce) i VI miejsce ex aequo zajęły 
sołectwa: Dziechciniec, Emów i Rzakta. 

Nagrody wręczyła laureatom Wójt 
Anna Bętkowska. 

Sesja odbywała się przy udziale  
13 radnych. Dużo emocji pochłonęły 
punkty dotyczące spraw finansowych, 
a zwłaszcza zmian w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Gminy Wiązowna  
na lata 2014-2017 oraz w budżecie Gmi-
ny na rok 2014. W ramach zmian wpro-
wadzono m.in. nowe zadanie inwesty-
cyjne pod nazwą „Podniesienie jakości 
życia mieszkańców w miejscowościach: 
Wiązowna, Żanęcin, Radiówek – po-
przez budowę kanalizacji sanitarnej”,  
jak również nieujęte w przedsięwzię-
ciach, a będące kontynuacją zadania: 
„Budowa chodnika przy drodze po-

Wrześniowa sesja Rady Gminy 
Wiązowna rozpoczęła się od miłego 
akcentu. Było nim wręczenie nagród 
laureatom konkursu na Najpiękniejszy 
Wieniec Dożynkowy z Gminy 
Wiązowna – Dożynki 2014. 

wiatowej ul. Wrzosowa w Gliniance 
– pomoc rzeczowa dla Powiatu” oraz 
„Budowa drogi gminnej nr 270831W  
ul. Jeździecka”. Nie udało się – w wyni-
ku sprzeciwu większości radnych – prze-
znaczyć kwoty 56 tys. zł. na budowę  
będącej w złym stanie drogi (konieczny 
jest remont asfaltu, w którym znajdu- 
ją się liczne dziury i spękania) łączącej 
Izabelę z Zakrętem, gdzie władze Gmi-
ny chciały dopomóc mieszkańcom obu 
sołectw zauważając uciążliwość wynika-
jącą z poruszania się tą drogą.

– Chciałabym, żebyście państwo bar-
dziej po gospodarsku myśleli o drogach 
w naszej gminie – skomentowała Wójt 
Anna Bętkowska.

Powołano Gminną Radę Seniorów 
w Wiązownie, a jej najważniesze za-
danie to działalność na rzecz poprawy 
jakości życia osób starszych i jest ona 
organem konsultacyjnym, doradczym  
i inicjatywnym dla Wójta i Rady Gmi-
ny Wiązowna w sprawach społecznych, 
kulturalnych, infrastrukturalnych oraz 
organizacyjnych. Członków Rady po-
wołuje się w liczbie 15 w proporcji  
5 Radnych, reprezentantów instytucji  
z terenu Gminy – desygnowanych przez 
Wójta i 10 Radnych reprezentantów 
środowiska seniorów, którzy uzyskali 
poparcie minimum 5 seniorów. Jeden 
członek Rady może reprezentować kil-
ka miejscowości z terenu Gminy.
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Wieści z sesji

Wprowadzono zmiany do uchwał 
dotyczących pomocy rzeczowej dla Po-
wiatu Otwockiego: w postaci wykona-
nia odwodnienia Centrum Glinianki  
– II etap (środki pomocy ustalono do 
kwoty 130 tys. zł.) oraz w postaci zakupu 
kruszywa kamiennego na budowę drogi 
powiatowej – odcinek w Duchnowie, 
ul. Góry Warszawskie na terenie Gminy 
Wiązowna (kwota 91 044,00 zł). 

Podczas obrad przyjęto – między in-
nymi – Gminny Program Wspierania Ro-
dziny na lata 2014-2017; ustanowienie 
służebności przesyłu na rzecz PGE Dystry-
bucja S.A. z działek będących własnością 
Gminy w Wiązownie Gminnej, Wiązow-
nie Kościelnej, Góraszce oraz w Emowie 
(na rzecz Faldruk S.C.). Wprowadzono 
zmianę do uchwały z 2012 roku polega-
jącej na ustaleniu wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego dla członków OSP za udział 
w akcjach ratowniczych oraz szkole-
niach organizowanych przez Państwową 

Straż Pożarną lub Gminę. Wprowadzona 
zmiana doprecyzowuje, z korzyścią dla 
druhów OSP, sposób wypłacania ekwi-
walentu („w przypadku przekraczającym  

30 minut, ekwiwalent zostanie zaokrą-
glony do pełnej godziny”). Nadano na-
zwy ulicom w kilku sołectwach. Nowe 
ulice noszą wdzięcznie brzmiące nazwy: 
„Firletki” (Wiązowna Gminna), „Roman-
tyczna” (Izabela), „Magnolii” (Malca-
nów), „Kaliny” (Czarnówka). 

W części sesji dotyczącej spraw róż-
nych, naczelnicy odpowiednich wydzia-
łów w Gminie na zapytania radnych 
omawiali tematy związane z wykonywa-
nymi oraz planowanymi inwestycjami, 
na przykład budową latarni przy drodze 
w Czarnówce; reklamacją wybudowa-
nej kilka lat temu drogi w Porębach,  
w której wykonawca zastosował kru-
szywo o niewłaściwych parametrach  
do budowy nawierzchni; budową punk-
tu zlewnego na terenie oczyszczalni  
w Emowie. Radni uzgodnili termin 
zaproponowanego przez Wójt Gminy 
objazdu inwestycji gminnych (m.in. bu-
dynku szkoły w Malcanowie). PK

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIĄZOWNA
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
p.n. „Duchnów – Centrum Handlowe”

Zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 
z późn. zm.) zawiadamiam, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Duchnów – Centrum Han-
dlowe”, obejmujący teren w obrębie geodezyjnym Duchnów, ograniczony: drogą krajową nr 2 (granica Gminy Wiązowna z Gminą 
Halinów), zachodnią granicą działki nr ew. 39, północną i zachodnią granicą działki nr ew. 99, północną granicą działki nr ew. 114, 
wschodnią granicą działki nr 110/1, przedłużeniem ul. Bosmańskiej do wschodniej granicy działki 44/1 i granicą Gminy Wiązowna 
do drogi krajowej nr 2, sporządzany zgodnie z uchwałą Nr 41.X.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 maja 2011 r. będzie wyłożony 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach od 7.10.2014 r. do 28.10.2014 r. w Urzędzie Gminy 
Wiązowna (hol, I piętro) w godzinach pracy urzędu tj: pon. 8-17, wt.-czw. 8-16, pt. 8-15. W ww. okresie projekt planu dostępny będzie 
również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna: bip.wiazowna.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.10.2014 r. (poniedziałek)  
o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wiązowna.

Zgodnie z art. 17 ust. 11 i art. 18 powołanej na wstępie ustawy, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadają-
ce osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do w/w projektu planu miejscowego. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy 
Wiązowna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.11.2014 r. (adres korespondencyjny: Wójt Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59,  
05-462 Wiązowna). Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199,  
poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją prognozy oddziaływania na środowisko 
ww. projektu planu miejscowego, zamieszczonym w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku 
i jego ochronie, w terminie i miejscu podanym powyżej.

Wnioski i uwagi w trybie art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  
nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) do wyżej wymienionej dokumentacji należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub  
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres e-mail: 
urzad@wiazowna.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.11.2014 r. w Urzędzie Gminy Wiązowna lub na jego adres. Zgodnie z art. 41 
ww. ustawy uwagi lub wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Wiązowna.
 Wójt Gminy Wiązowna
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,,My z niego wszyscy”
Uroczystość przy Krzyżu

W sobotę 27 września przy zabytkowym drewnianym krzy-
żu stojącym przy ul. Lubelskiej w Wiązownie odbyła się wie-
czornica patriotyczna z okazji 75. rocznicy utworzenia Pol-
skiego Państwa Podziemnego.

Po odmówieniu zainicjowanych przez proboszcza wiązow-
skiej parafii, ks. prałata Tadeusza Łakomca trzech modlitw  
za walczących i poległych: „Ojcze Nasz”, „Zdrowaś Mario” 
oraz „Wieczne odpoczywanie”, głos zabrały Wójt Anna Bęt-
kowska oraz Barbara Bocian, mieszkanka z której inicjatywy 
odbyła się wieczornica.

Wójt serdecznie podziękowała Pani Barbarze Bocian  
za ogromne zaangażowanie i patriotyzm. – Dzięki Pani uczy-
my młodych jak kochać Ojczyznę i pamiętać o tych, którzy 
zginęli często jako NN walcząc za wolność Ojczyzny.

Pani Bocian opowiedziała historię krzyża, postawionego 
w 1870 roku przez jej przodka, ziemianina, który osiedlił 
się na wiązowskiej ziemi, ukrywając się przed władzami car-
skimi za udział w powstaniu styczniowym. Krzyż przetrwał 
wszelkie zawirowania dziejowe, w tym największe – II woj-
nę światową, kiedy Wiązowna doznała poważnych zniszczeń, 
zwłaszcza podczas niemiecko-radzieckich walk w lecie 1944 
roku. Wspomniała o swoim dziadku Ignacym Pawlaku, wójcie 
Wiązowny w latach przedwojennych oraz w okresie okupacji, 
który we wrześniu 1939 roku wystawił fałszywe dokumenty 
przedzierającemu się w przebraniu do Warszawy późniejszemu 
dowódcy Armii Krajowej Stefanowi Roweckiemu „Grotowi”. 
20 września z rozkazu generała Piskora, Rowecki rozwiązał  
w rejonie Lublina dowodzoną przez siebie brygadę pancer-
ną, a następnie w przebraniu przedzierał się do Warszawy.  
I właśnie w gminie Wiązowna, gdzie zatrzymał się u swojej ku-
zynki, otrzymał od wójta Pawlaka „lewy” dowód tożsamości.

– W to miejsce wsiąkła krew Polaków. To tutaj, oprócz lud-
ności miejscowej, modlili się ranni od odłamków na zbombar-
dowanej szosie lubelskiej uchodźcy z powstańczej Warszawy, 
podążający w swojej wojennej tułaczce w kierunku Lublina. 
Dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj są tutaj z nami, żeby oddać 
im cześć, jak również hołd wszystkim, którzy na naszej wią-

Dnia 26 września w gminnym przedszkolu w Zakręcie obchodziliśmy 75 rocznicę powstania państwa podziemnego.
Projekcja slajdów na tablicy multimedialnej przedstawiła dzieciom rolę i główne cele działań organizacji.  
Dzieci poznały także logo i hymn ,,naprzód do boju żołnierze". Na zakończenie wykonały pracę plastyczną  
dotyczącą tematu.  opracowała: Marta Kostyra

zowskiej ziemi walczyli o wolność Polski. Również tym, któ-
rych nazwiska pojawią pod tym krzyżem na przygotowywanej 
tablicy, żołnierzom  zapomnianym, naszym sąsiadom. Część  
z nich zginęła w czasie okupacji z rąk Niemców, niektórzy zo-
stali zamordowani już po wojnie z rąk NKWD, a zdecydowa-
na większość poległa w 1945 roku podczas forsowania Odry 
i Nysy w marszu na Niemcy – powiedziała pani Bocian, która 
rozdała uczestnikom spotkania kserokopię artykułu lokalnego 
historyka Krzysztofa Oktabińskiego „Cud nad Świdrem”.

W części artystycznej wieczornicy śpiewano – z udziałem za-
stępcy wójta Tomasza Kostyry, dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury Romana Sadowskiego oraz grającego na akordeonie 
Wojciecha Dudy, instruktora z GOK – pieśni i piosenki żoł-
nierskie (m.in. „Białe róże”, „Hej, hej ułani”, „Piechota”). Od-
tworzono także polskojęzyczną pieśń towarzyszącą dystrybucji  
w naszym kraju znanego filmu „Pasja” Mela Gibsona. Ciąg dal-
szy spotkania odbył się przy przygotowanym przez harcerzy, 
uczniów Publicznego Gimnazjum im. Polskiego Państwa Pod-
ziemnego w Wiązownie, ognisku, przy którym pieczono kiełba-
ski, spożywając je z pieczywem, musztardą i keczupem i popija-
jąc chłodnymi napojami. Były także słodkości, w tym szarlotka, 
oraz duże jabłka, pieczone przez niektórych amatorów nad 
ogniskiem. A kiedy kiełbasek zabrakło, współsponsor uroczy-
stość przedsiębiorca z Otwocka Krzysztof Moch, natychmiast 
zabrał się do rzeczy, wyruszył w teren i wrócił z nowymi.

– Jestem niezwykle wdzięczna panu Krzysztofowi za po-
moc i wkład w organizację tej uroczystości. Obiecał również 
wykonanie tablicy pamiątkowej  po niższych kosztach, którą 
chcemy umieścić przy krzyżu w rocznicę zakończenia II wojny 
światowej w maju 2015 roku. Tablica będzie zawierać nazwi-
ska 15 poległych żołnierzy z naszych stron. Jestem również 
bardzo wdzięczna harcerzom za pomoc, bo przecież my, se-
niorzy, odejdziemy, i dlatego tak niezwykle ważne jest to, żeby 
dzisiejsza młodzież kontynuowała nasze dzieło i podtrzymy-
wała pamięć o naszych, często nieznanych lub zapomnianych, 
bohaterach – mówiła Barbara Bocian.

Pomoc w zorganizowaniu uroczystości okazali: Urząd Gmi-
ny, Gminny Ośrodek Kultury, Zespół Szkolno-Gimnazjalny  
w Wiązownie oraz prywatni sponsorzy. INFO. UG/PK
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III Marsz Historyczny
W piątek 26 września 2014 odbył się „III Marsz Historycz-

ny po Ufortyfikowanym Odcinku Wiązowna 1920” uczestni-
cy wyruszyli sprzed Urzędu Gminy Wiązowna celem pozna-
nia schronów bojowych pozycji Przedmoście Warszawa z lat 
1915-1944 znajdujących się w wiązowskich lasach. 

Przed Urzędem Gminy zebrali się uczestnicy marszu – mło-
dzież z wiązowskich szkół, ich opiekunowie, fascynaci zabyt-
ków militarnych oraz inni mieszkańcy gminy. Uczestników 
imprezy powitała Wójt Gminy Wiązowna P. Anna Bętkowska 
w towarzystwie swojego zastępcy Pana Tomasza Kostyry.

Przewodnikiem i partnerem projektu był P. Hubert Trzepał-
ka, Przewodniczący Koła Terenowego Przedmoście Warszawy, 
na co dzień opiekujący się Dąbrowiecką Górą w Karczewie.

Pierwszy etap marszu prowadził przez pozostałości fortyfi-
kacyjne zlokalizowane obok Kopca historycznego przy ul. Lu- 
belskiej oraz wzdłuż kanału boryszewskiego. Przewodnik 
marszu przybliżył historię, funkcję oraz przeznaczenie każ-
dego obiektu militarnego. Dalsza wędrówka  prowadziła 
przez Górę Sobotów do schronu Regelbau 501 w Góraszce 
gdzie uczestnicy marszu mogli wejść do wnętrza oświetlonego 
schronu bojowego. 

Drugi etap marszu prowadził wzdłuż trasy lubelskiej  
do schronu obserwacyjnego z 1915 roku znajdującego się 
pomiędzy Zagórzem a Pohulanką, gdzie przygotowano insce-
nizację potyczki oddziałów polskich broniących Przedmoście  
w sierpniu 1920 roku z nacierającymi bolszewikami. Do in-
scenizacji została wykorzystana pirotechnika oraz broń huko-
wa obsługiwana przez rekonstruktorów.

Zwiedzający mieli okazję obejrzeć ciężki karabin maszyno-
wy typu Hotchkiss 1914, uzbrojenie i ekwipunek żołnierski 
oraz stoiska prywatnych muzeów militarnych.

Marsz zakończył się posiłkiem ufundowanym przez Zakła-
dy Drobiarsko-Mięsne Super Drób w Karczewie oraz Polskie 
Pieczywo Regionalne z Wiązowny, a uczestnicy marszu otrzy-
mali ciekawe pamiątki – książki historyczne i gry militarne 
ufundowane przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum 
Wojska Polskiego. INFO. /EWELINA KOWALSKA, OLGA NOWAK/

Obchody rocznicy powstania Polskiego Państwa 
Podziemnego w ZSG w Wiązownie

75 lat temu w nocy z 26 na 27 września 1939 roku powsta-
ła w oblężonej Warszawie powstała Służba Zwycięstwu Polski. 
W obliczu klęski armii polskiej Służba Zwycięstwu Polski mia-
ła kontynuować w podziemiu walkę z hitlerowskim i sowiec-
kim najeźdźcą. Polskie Państwo Podziemne było fenomenem 
na skalę światową. Pomimo bezwzględnego terroru wprowa-
dzonego przez Niemców w kraju funkcjonowały wszystkie 
państwowe organy, zarówno cywilne jak i wojskowe.

Podczas uroczystości 46 uczniów klas pierwszych zostało 
przyjętych do społeczności gimnazjalnej. Ślubowanie, które 
złożyli dało im przepustkę do kolejnego etapu w dorosłość. 
Odbyło się również przekazanie sztandarów uczniów klas 
trzecich nowemu pocztowi sztandarowemu z klas drugich.

26 września 2014 r. w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym  
w Wiązownie odbył się uroczysty apel z okazji święta 
patrona  Gimnazjum  Polskiego Państwa Podziemnego 
połączony ze ślubowaniem klas pierwszych gimnazjum.

Uroczystość zakończył montaż słowno-muzyczny, podczas 
którego odśpiewano hymn Polskiego Państwa Podziemnego.

KATARZYNA LACKA, DYREKTOR ZSG W WIĄZOWNIE

Czas zabrać się za pisanie...
Wójt Gminy Wiązowna ogłasza konkurs dla uczestników  
III Marszu Historycznego – śladami polskich pozycji obron-
nych, który odbył się w dniu 26 września 2014 r. w Wią-
zownie. Marsz zbiegł się z 75. rocznicą powstania Polskiego 
Państwa Podziemnego. Praca konkursowa winna nawiązywać  
do tego ważnego dla Polski wydarzenia historycznego.

Praca może być napisana w dowolnej formie: eseju, opowiada-
nia, reportażu, felietonu i nie powinna zawierać mniej niż 1.500 
i więcej niż 4.500 znaków (ze spacjami).  

Prace konkursowe należy złożyć lub przesłać w zamkniętej 
kopercie na adres Urząd Gminy Wiązowna, 05-462 Wią-
zowna, ul. Lubelska 59 z dopiskiem „Konkurs na relację  
z III Marszu Historycznego” w terminie do 15 października 
2014 r. W treści zgłoszenia należy podać imię, nazwisko, adres 
korespondencyjny i swój numer telefonu.

Najlepsza praca zostanie opublikowana na stronie www.wia-
zowna.pl i w gazecie lokalnej „Powiązania”. Dla wszystkich 
uczestników konkursu przewidziano drobne upominki.
 INFO UG/US
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Relacja

Zadbać o bezpieczeństwo energetyczne

Wójt Gminy Pani Anna Bęt-
kowska oraz Pan Krzysz-
tof Gralik z Fundacji 
„Europa 112” serdecznie 

powitali zgromadzonych gości. Niższa 
niż zakładano frekwencja była zapewne 
wynikiem tego, że problematyka bezpie-
czeństwa energetycznego, poszukiwania 
alternatywnych źródeł energii i szans  
na ich finansowanie to dziedziny sto-
sunkowo młode w świadomości spo-
łecznej. To wciąż zagadnienia jeszcze 
niedoceniane, ale z pewnością na tyle 
już istotne, że stawiają przed nami nowe 
wymagania, regulowane prawem unij-
nym. Wielu mogą początkowo zniechę-
cać zwiększone nakłady inwestycyjne 
związane ze stosowaniem nowych roz-
wiązań, jednak długofalowe korzyści 
jakie płyną z wykorzystania odnawial-
nych źródeł energii (tzw. OZE) są nie do 
przecenienia, a zasoby takie jak słońce, 
wiatr czy woda są praktycznie nieogra-
niczone i niezależne od np. sytuacji go-
spodarczej czy politycznej na świecie. 

Z wykładu prof. dr hab. Mirosła-
wa Dytczaka z Katedry Zarządzania  
w Energetyce Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie dowiedzieliśmy 
się jak szerokim pojęciem jest bezpie-
czeństwo energetyczne, jakie czynniki  
np. geopolityczne mają wpływ na stan 
tego bezpieczeństwa, wreszcie jakie za-
grożenia niesie za sobą wzrost zużycia 
energii pochodzącej z konwencjonal-

nych (kopalnych) źródeł m.in. interesu-
jący wykres pokazujący ścisłą korelację 
wzrostu zużycia tych źródeł z wymiera-
niem gatunków i powiększaniem stref 
beztlenowych na świecie. Jednocześnie, 
obrazując to serią sugestywnych slaj-
dów, profesor wskazywał, jak napraw-
dę mało zdajemy sobie sprawę o stanie 
zasobów energii na naszej planecie, 
wzroście ich zużycia i stosunkowo mało 
jeszcze efektywnych sposobach ich wy-
korzystywania. 

W kolejnej części wykładu dr inż. 
Grzegorza Gindy (również katedra ZwE 
AGH) m.in. przedstawił różne sposoby 
stosowania odnawialnych źródeł ener-
gii w gospodarstwach domowych oraz 
wskazał źródła pozyskiwania na ten cel 
funduszy.

Swoje pomysły na energooszczęd-
ność zaprezentowały firmy obecne  
na konferencji. 

W swojej prezentacji przedstawiciel 
firmy GARDINIA J. Narkiewicz za-
demonstrował działanie tzw. thermo  
rolet okiennych, które dzięki specjal- 
nej aluminiowej powłoce, dzięki wy-
korzystaniu energii słonecznej przyczy-
niają się do zwiększenia energooszczęd-
ności w pomieszczeniach w różnych 
porach roku. 

Przedstawiciel firmy FIDELTRONIK 
INIGO przedstawił zasady działania 
oraz różne typy urządzeń podtrzymu-
jących energię jako wiodące produkty 
firmy oraz wskazał zalety stosowania 
turbin wiatrowych i paneli słonecznych 
– taki zintegrowany system można obej-
rzeć chociażby w centrum Wiązowny. 

Za udział w konferencji prelegentom 
oraz przybyłym gościom podziękował 
Z-ca Wójta gminy Tomasz Kostyra.  
W podsumowaniu zaznaczył, że na-
wiązana z Fundacją „Europa 112” 
współpraca z pewnością zaowocuje  
w przyszłości kolejnymi interesującymi 
spotkaniami dotykającymi problematy-
ki bezpieczeństwa energetycznego i al-
ternatywnych źródeł energii. Na koniec 
wyraził nadzieję, że konferencje takie 
jak ta, są nieustającym źródłem ener-
gii, swoistym ... odnawialnym źródłem 
energii ludzi, dla których rozwijanie 
ekologicznych form pozyskiwania ener-
gii jest ważne i potrzebne. 

SŁAWOMIR BURBICKI 

25 września w Wiejskim Domu Kultury „Nad Świdrem” odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo energetyczne w Gminie 
Wiązowna”. Na zaproszenie Wójt Gminy Wiązowna oraz Fundacji Europa 112 do Woli Karczewskiej przyjechali zaproszeni 
goście, wśród których znaleźli się m.in. przewodnicząca oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy Wiązowna, rektor Wyższej 
Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie Pan Tadeusz Graca, przedstawiciele lokalnych samorządów i Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz kilku firm związanych swoją działalnością z Gminą Wiązowna. 
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Troska o czystość środowiska jest trendy!

Brawo dla szkoły w Wiązownie!

Uczniowie klas gimnazjalnych  
w Gminie Wiązowna, zaprezen-
towali swoje prace w ramach 

Gminnego Konkursu Ekologicznego 
pn. „Z ekologią za pan brat” zorgani-
zowanego w 2014 roku przez Wójta 
Gminy Wiązowna. Prezentujemy pracę 
uczennicy Anny Kloch z Gimnazjum  
w Gliniance, która zdobyła I miejsce  
w kategorii „Artykuł prasowy poświę-
cony obserwacji pozytywnych i nega-
tywnych zachowań mieszkańców gminy 
Wiązowna w gospodarce odpadowej”.

Ekologia – ważna sprawa!
Nasza Gmina Wiązowna wszystkim 

nam kojarzy się z pięknymi lasami, łąka-
mi i wodami. Szczególną popularnością 
cieszy się rzeka Świder. Mieszkańcy dużo 
czasu spędzają na świeżym powietrzu, 
spacerując, uprawiając sporty lub po pro-
stu odpoczywając na łonie natury.

W większości miejsc, w których prze-
bywamy, można spotkać małe wysypiska 
śmieci. Papiery po słodyczach, butelki 
po piwie lub puszki po napojach widać 
na każdym kroku. Zdarzają się także 
wyjątkowe ,,okazy” takie jak: opony sa-
mochodowe, pralki, telewizory, a nawet 

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego, 1 września, na terenie Zespołu Szkolno-
Gimnazjalnego w Wiązownie dokonano uroczystego otwarcia nowoczesnego 
placu zabaw dla dzieci z klas klas 0-1 

lodówki. Siedzą pod drzewami, tuż przy 
drogach, niczym leśne skrzaty i… jakże 
szpecą krajobraz !

A my? Dlaczego widząc to, nie reagu-
jemy? Przechodzimy obojętnie lub de-
nerwujemy się, że ten widok zepsuł nam 
spacer. Zwykle usprawiedliwiamy się, 
mówiąc: ,,To nie moja sprawa”, ,,Prze-
cież nic nie da się nic zrobić”, ,,Lepiej 
się nie wtrącać”.

Nie wolno nam tak myśleć. Ochro-
na przyrody, troska o czystość nasze-
go domu, ogrodu, ulicy, miejscowości, 
gminy to nasz patriotyczny obowiązek! 
Nikt nie zrobi tego za nas. Nie zrzu-
cajmy odpowiedzialności na kogokol-
wiek. Żadna firma wywożąca śmieci też  
nie poprawi stanu czystości, jeśli sami  
o to nie zadbamy.

Najważniejsza jest świadomość i od 
tego zacznijmy. Mieszkańcy naszej gmi-
ny muszą wiedzieć, że nie warto śmie-
cić, bo to się nie opłaca. Trzeba ich prze-
konać, że troska o czystość środowiska 
jest trendy. Ludzie lubią być na czasie!

Pierwszy krok jest już zrobiony. 
Dwa razy w miesiącu z każdej posesji 

w gminie zabierane są nieposegregowa-

W uroczystości udział wzięli: 
wójt Anna Bętkowska, ks. pra- 
łat Tadeusz Łakomiec, pro-

boszcz parafii św. Wojciecha dyrektor 
ZSG Katarzyna Lacka, rodzice uczniów, 
a przede wszystkim 170 dzieci z klas 0-1, 

ne śmieci. Jest też możliwość segregacji 
odpadów. W workach o odpowiednich 
oznaczeniach gromadzone jest szkło, 
plastik, papier, metal. Wywozem tych 
odpadów zajmuje się firma Lekaro.

Mieszkańcy gminy nie dość spraw-
nie jeszcze wypełniają swoje obowiąz-
ki – czasami mylą worki i wrzucają do 
nich nie to, co trzeba. Wynika to z po-
śpiechu, a czasem z niewiedzy. Są tacy, 
którzy nie mogą pogodzić się z faktem, 
że do zielonego worka trzeba wkładać 
umyte szkło I chyba mają trochę racji.

Ale wszystko zmierza w dobrym  
kierunku.

Od pewnego czasu widzimy już co-
raz mniej śmieci w lasach i nad rzeką. 
Nie znikną one jednak od razu. Zrobi-
liśmy pierwszy krok, na efekty trzeba 
będzie długo czekać. Może za kilkana-
ście lat segregacja śmieci, troska o czy-
stość środowiska, będzie tak naturalna 
jak robienie zakupów w supermarkecie  
w niedzielne popołudnie…

AGATA KLOCH , GIMNAZJUM  
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI  

IM. JANA PAWŁA II W GLINIANCE

Dysponuje on nowoczesnymi urzą-
dzeniami: zestawami rekreacyjnymi 
typu Futura 8 oraz Polonez, bocianim 
gniazdem, huśtawką, bujakiem gondolą.  
Ma bezpieczną nawierzchnię „tetrapur” 
oraz wydzielone, posiane trawą tereny 
ziemne. Inicjatorką budowy nowego 
placu zabaw była dyrektorka placówki 
Katarzyna Lacka, która we współpra-
cy z panią wójt doprowadziła do jego 
realizacji w ramach rządowego progra-
mu „Radosna szkoła”. Koszt inwesty-
cji wyceniono na 126 790 zł, ale udało 
się zrealizować ją taniej, za 125 460 zł.  
Połowę kosztów pokrył program „Rado-
sna szkoła”, a drugą połowę wyasygno-
wała Gmina Wiązowna.

To już kolejny plac zabaw w tej ka-
dencji samorządowej, który oprócz tego,  
że daje możliwość bezpiecznej zabawy,  
to wzbogaca otoczenie pogodnymi walo-
rami estetycznymi.

– Inwestowanie w rozwój najmłod-
szych jest najlepszą lokatą kapitału 
– powiedziały wójt Anna Bętkowska  
i dyr. Katarzyna Lacka, a wokół nich 
uśmiechnięte twarze dzieciaków, nauczy-
cieli i rodziców.  PK

które niecierpliwie oczekiwały na rozpo-
częcie zabawy na nowych urządzeniach. 
Po okolicznościowych przemówieniach 
i poświęceniu przyrządów służących do 
zabawy, przecięto wstęgę i… rozradowa-
ne dzieci wbiegły na plac!



Rozmaitości

Rtm. Władysław Ząberg (leży), wachmistrz Sławomir Naumiuk, 
st. ułan Łukasz Walo, ułan Krzysztof Mazur i por. rez. Sławomir 
Marcysiak
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Z wizytą u naszego Stulatka 

Kawalerzyści u weterana

Urodził się 28 września 1914 roku w Warszawie. Wcze-
śnie stracił rodziców (I wojna światowa), wychowy-
wał się u sąsiadów, usamodzielnił się bardzo wcze-

śnie. W 1938 r. ożenił się, miał syna Edwarda (zmarł nagle  
3 lata temu) i córkę Barbarę, która od 45 lat mieszka  
w Syrii. Doczekał się 5 wnuków i 12 prawnuków. Pan 
Edward miał wiele zawodów, pracował w piekarni, był me-
chanikiem samochodowym a ostatnio był taksówkarzem. 
Jego żona Stefania zajmowała się domem i rodziną. Przeżyli 
ze sobą szczęśliwie 51 lat. 

Choć życie nie szczędziło mu trosk, stulatek zachowuje 
pogodę ducha. Jubilat ma dobrą pamięć, jest bardzo po-
godny, życzliwy dla bliskich. Jego recepta na długie życie:  
„kłaść się spać z uśmiechem i budzić się w dobrym hu- 
morze.” 

99-letni weteran ostatnio nie cieszy się najlepszym zdro-
wiem, ale z radością przyjął reprezentację Szwadronu Re-
prezentacyjnego Kawalerii Wojska Polskiego ze starszym 
wachmistrzem Sławomirem Naumiukiem na czele oraz Sto-
warzyszenia Szwadron Warszawa w barwach 1 Pułku Szwo-
leżerów Józefa Piłsudskiego w osobie por. rez. Sławomira 
Marcysiaka. 

Kawalerzyści podarowali Weteranowi pamiątkową pla-
kietę z podkową na szczęście i emblematem Szwadronu Re-
prezentacyjnego. Ten pozornie mały wyraz pamięci i szacun-
ku zajął honorowe miejsce na ścianie weterana wśród innych 
cennych kawaleryjskich pamiątek. Następna wizyta wypad-
nie najpewniej na stulecie czcigodnego weterana.

SŁAWOMIR MARCYSIAK 

W dniu 28 września 1914 roku 100. rocznicę urodzin 
obchodził pan Edward Witczak z Wiązowny. Dostojnego 
jubilata dzień przed wyjątkową rocznicą odwiedzili goście, 
a wśród nich Wójt Gminy Anna Bętkowska  
i zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Jan Markowski, 
z życzeniami urodzinowymi i bukietem kwiatów.

W przededniu Święta Kawalerii, 6 września u weterana  
1 Pułku Szwoleżerów rtm. Władysława Ząberga,  
pojawili się mili, niespodziewani goście. 
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50 lat w związku małżeńskim 
Pół wieku temu powiedzieli sobie sakramentalne tak, a 14 października br. o godz. 14.00  
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna odbędzie się uroczystość świętowania okrągłego  
jubileuszu wspólnego życia razem. 
Dziewięć par małżeńskich otrzyma Dyplomy gratulacyjne, które wręczy im Wójt Gminy Anna Bętkowska. 
 US

Panu Edwardowi życzymy wszystkiego najlepszego: zdro-
wia i pogody ducha na kolejne lata. ALINA DĘBSKA



Szlachetna Paczka w Gminie Wiązowna! 
Szukamy WOLONTARIUSZY

Celem Paczki jest pomaganie lu-
dziom w niesieniu dobra. To do-
bro określane jest jako „mądra 

pomoc”, gdyż zgodnie z ideałami Paczki, 
pomoc ma wynikać z serca, a jednocze-
śnie być przemyślana. W tym celu kon-
kretny człowiek pomaga konkretnemu 
człowiekowi przygotowując paczkę-pre-
zent odpowiadającą na jego indywidual-
ne potrzeby. Jest to możliwe dzięki ścisłej 
współpracy między darczyńcą, wolonta-
riuszem, a rodziną biorącą udział w pro-
jekcie. Na początku powstaje zespół wo-
lontariuszy, który zostaje przeszkolony 
przez długoletnich działaczy Szlachetnej 
Paczki. Następnie wolontariuszom zosta-
ją przydzielone rodziny, do których udają 
się w celu poznania ich historii oraz ich 

konkretnych potrzeb. Wszelkie informa-
cje zamieszczają w internecie (bez poda-
nia dokładnych danych rodziny) tak, aby 
potencjalni darczyńcy mogli wybrać ro-
dzinę, której chcą pomóc. Poprzez kon-
takt z wolontariuszem, darczyńcy ustalają 
wszelkie szczegóły pomocy tak, aby przy-
gotowane paczki w 100% odpowiadały 
realnym potrzebom rodziny. Paczki są 
przywożone do magazynu, skąd w dniach 
13-14 grudnia trafiają do wszystkich ro-
dzin, którym pomagają przeżyć napraw-
dę radosne Święta Bożego Narodzenia!

Szlachetna Paczka co roku zwiększa 
swój zasięg działania ponieważ coraz wię-
cej ludzi widzi jej niesamowitą skuteczność 
i wyjątkowość. Za każdą paczką kryje się 
konkretna rodzina, konkretny człowiek. 

Miło nam powiadomić Państwa, że w tym roku również Gmina Wiązowna 
weźmie udział w ogólnopolskim projekcie Szlachetnej Paczki. Akcja ma już 
trzynaście lat. Po raz pierwszy została zorganizowana w Krakowie w 2000 roku.  
Wtedy grupa studentów duszpasterstwa akademickiego prowadzona  
przez ks. Jacka Stryczka obdarowała 30 ubogich rodzin. Dzisiaj projekt  
ma charakter ogólnopolski i łączy działania setek tysięcy osób.  
Tylko w 2013 roku Paczka dotarła do prawie 18 tysięcy potrzebujących rodzin 
niosąc pomoc o łącznej wartości ponad 33 milionów złotych.
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Witamy w gronie sołtysów

Na zebranie przybyło 18 miesz-
kańców sołectwa i Wójt Gminy 
Anna Bętkowska. Spotkanie 

rozpoczęto w II terminie, bo w pierw-
szym nie było wymaganego quorum. 
Oczekiwanie na upłynięcie wymaga-
nego przepisami czasu przeznaczono  
na omówienie bieżących problemów 
sołectwa Izabela, głównie dotyczących 
stanu dróg powiatowych oraz potrzeby 
budowy świetlicy. Na przewodniczące-
go zebrania wybrano Roberta Sidora, 
nad prawidłowym przebiegiem proce-
dury czuwała Lidia Piotrowska z UG. 
Padła tylko jedna kandydatura: Emilii 
Dudek, przewodniczącej rady sołeckiej. 
Przed przystąpieniem do głosowania 
zgodnie z wymogami prawa musiała 
zrezygnować ze swojej funkcji w radzie. 

Oddano 18 głosów, wszystkie były 
ważne i wszystkie popierające kandy-
datkę. W ten sposób Emilia Dudek  

została nowym sołtysem Izabeli i przy-
jęła gratulacje od zebranych.

– Sołtys jest liderem na wsi i nie ma 
możliwości realizacji Funduszu Sołec-
kiego bez sołtysa. Cieszę się, że pani 
przyjęła tę trudną funkcję, życzę satys-
fakcji, wielu życzliwych osób wokół, 
pomocy mieszkańców i jak najmniej 
obojętności. Powodzenia - powiedzia-
ła wójt. PK

We wtorek 16 września w Izabeli odbyły się wybory sołtysa. Po rezygnacji 
Radosława Łabędzia funkcja ta nie była obsadzona od kilku miesięcy.

Darczyńca kieruje swą pomoc do okre-
ślonego domu, spełniając jego wcześniej 
opisane i wskazane potrzeby. Nie ma więc 
możliwości, aby nasze datki zostały źle za-
gospodarowane. Ważny jest również fakt, 
że Szlachetna Paczka w pełni szanuje pry-
watność osób biorących udział w projek-
cie - w opisach internetowych zapewnia 
się ich pełną anonimowość. 

Aby Szlachetna Paczka mogła zaistnieć 
w Gminie Wiązowna, POTRZEBNI SĄ 
WOLONTARIUSZE. Ich głównym za-
daniem będzie odwiedzanie rodzin, two-
rzenie opisów i udział w finale polegają-
cym na wręczaniu paczek potrzebującym 
rodzinom. Kandydaci na wolontariuszy 
muszą być pełnoletni, dobrze zorganizo-
wani, sumienni, otwarci, a przede wszyst-
kim gotowi na nowe wyzwanie! W za-
mian Paczka oferuje im radość z niesienia 
mądrej pomocy, szansę na sprawdzenie 
się w działaniu oraz ogromną satysfakcję  
z udziału w ogólnopolskim projekcie  
tworzonym przez tysiące wspaniałych 
osób! Wszystkich chętnych proszę o zgło-
szenie się poprzez stronę www.superw.pl  
lub na adres: kmajszczyk@gmail.com,  
tel. 511 96 56 48.

KATARZYNA MAJSZCZYK 
– LIDER REJONU WIĄZOWNA

Więcej informacji: http://www.szla-
chetnapaczka.pl/o-projekcie
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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

Artysta pędzla i dłuta
W Wiązownie ma swoją pracownię 
rzeźbiarz i malarz Waldemar Rogala. 
Tematyka jego dzieł jest różnorodna, 
ale szczególne wrażenie robią rzeźby  
w drewnie.

z wyróżnieniem „Platt College” uzysku-
jąc dyplom „Graphic Design”; miał też 
wiele wystaw na terenie Kalifornii. Spa-
cerując po lesie zbierał osobliwe kawałki 
drewna, z których kreował swoje rzeźby.  
Do dzisiaj jest wyczulony na oryginalne, 
naturalne kształty drzewa: są to skłębione 
gałęzie, przedziwne w swojej formie pnie, 
wypalone przez piorun trzony. Zbiera je 
i przerabia na sztukę. Jedna z takich nie-
zwykłych prac powstała w USA: jest nią 
głowa Kazimierza Wielkiego wyrzeźbiona 
w drewnie kalifornijskim na podstawie 
dębu polskiego. Wiele takich naturalnych 
kreacji znajduje się w samej Wiązownie. 

Po powrocie do Polski i przejściu  
na emeryturę zajął się bardziej aktywnie 
twórczością artystyczną.

W roku 2013 jego prace wystawiono 
w ramach 26. Ogólnopolskiego Przeglądu 
Twórczości Plastycznej Wojska Polskiego. 
Również w ubiegłym roku miał wystawę 
indywidualną w Centrum Aktywności Lo-

Waldemar Rogala obchodził  
w tym roku swoje 80. urodzi-
ny, a z Wiązowną związany jest 

od 30 lat, kiedy zakupił porośniętą żytem 
działkę przy ul. Polnej. Z biegiem lat wy-
budował tu dom i zasadził gęsto rosnące 
drzewa. 

– Malarstwo pasjonowało mnie od naj-
młodszych lat. W latach szkolnych roz-
począłem przygodę z rysunkiem, ale były 
to tylko nieśmiałe próby tego, co jeszcze 
miało nastąpić – wspomina artysta.

Na co dzień miał styczność z tuszem, 
więc odżyła dawna pasja nadawania mate-
riałowi kreatywności. Zaczęły powstawać 
prace graficzne. Potem wyjechał z Polski  
i zamieszkał w Los Angeles. Tam ukończył 

kalnej w warszawskiej Białołęce, a w roku 
2014 przedstawił swoje obrazy i rzeźby  
na ekspozycji w Domu Kultury „Orion” 
na Saskiej Kępie. Jeden z obrazów jego 
pędzla, „Św. Krzysztof”, znajduje się  
w kościele w Dęblinie.

W jego twórczości, zarówno rzeź-
biarskiej, jak i malarskiej, często wystę-
pują motywy historyczne, patriotyczne 
oraz religijne, ale maluje również kwiaty  
i pejzaże. Wziął – między innymi – udział  
w realizowanym przez „Wiarusa” projek-
cie malowania warszawskich brzegów Wi-
sły, a prace jego uczestników brały udział 
w wystawach na terenie stolicy. 

– Każdy kto czuje sztukę, szuka dróg. 
Ja również jestem w trakcie poszukiwa-
nia, zwłaszcza tematu, bo chociaż tworzę 
na każdy temat, to jednak ciągle jest to do-
cieranie do własnej drogi twórczej – mówi 
pan Rogala, który prezentował twórczość 
podczas dwóch ostatnich edycji dożynek 
w Wiązownie. PIOTR KITRASIEWICZ
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PRZEPRASZAMY CZYTELNIKÓW
W bieżącym numerze nie ukazała się  
II cz. „Kaci i renegaci”. Zapraszamy do 
lektury w następnym numerze. 
 REDAKCJA
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Tradycja warta kultywowania
W niedzielę 21 września na terenie 
Izby Regionalnej w Gliniance odbyła 
się trzecia edycja corocznego Święta 
Sójki Glinieckiej. Rozstrzygnięto 
konkurs na najlepsze wypieki  
i rozdano nagrody.

z Porąb (specjalne wyróżnienie Wójta 
Gminy Wiązowna). Laureaci otrzymali 
puchary, nagrody (sprzęt AGD) oraz dy-
plomy. Dyplomami uhonorowano tak-
że pozostałych uczestników konkursu. 
Natomiast jurorom wręczono w dowód 
uznania po kolorowym wałku do ciasta. 

Święto Sójki Glinieckiej to również 
zwiedzanie Izby Regionalnej, emisja 
filmu o dziejach sójki glinieckiej, sto-
iska wystawców z wyrobami regional-
nymi i oczywiście część artystyczna. 
Rozpoczęły ją przedszkolaki z gliniec-

Uczestników powitał Marek 
Majek, prezes Stowarzyszenia 
Miłośników Tradycji i Kultury 
Ludowej „Wawrzynioki”, or-

ganizatora imprezy. Prezes na tę okazję 
przywdział imponujący, odświętny strój 
staropolski. Głównym punktem spo-
tkania była ocena jakości kulinarnych 
i estetycznych przygotowanych przez 
mieszkańców glinieckich sójek czyli 
bułeczek z kapustą i innymi dodatka-
mi według specjalnej receptury. W tym 
roku do konkursu zgłoszono 7 produk-
tów, różniących się od siebie zarówno 
wartościami kulinarnymi, jak i formą. 
Wypieki oceniło jury w składzie: Anna 
Bętkowska, Janusz Budny, Zofia Fic-
-Karwińska. 

I miejsce przyznano wypiekowi Mał-
gorzaty Dąbrowskiej z Glinianki. Ko-
lejne pozycje zajęli: Marianna Grzenda 
z Glinianki (II m.), Stanisława Nowak 
z Glinianki (III m.), Roman Piekarski 

kiego „Karolka”, a po nich wiersze  
o „małej Ojczyźnie” oraz kroki i układy 
taneczne przedstawili uczniowie miej-
scowej Szkoły Podstawowej im. Win-
centego Witosa. Występy dorosłych 
reprezentowała kapela „Bocianisko”  
z Garwolina, panie w regionalnych 
strojach z glinieckiego Koła Gospodyń 
Wiejskich oraz – tutaj niespodzianka! 
- Elvis Presley. Wcielił się w niego Jan 
Kaliński, śpiewający do podkładów 
muzycznych znanych przebojów, nie 
tylko presleyowych, a słowa jego utwo-
rów okazały się bardzo „na czasie”,  
bo przewijały się w nich motywy gliniec-
kie. Elvis miał swoją, towarzyszącą mu  
w śpiewie, „dziewczynę”, którą oka-
zał się znakomicie ucharakteryzowany 
Roman Piekarski. Śmiechu było co nie-
miara. Obu (oboje?) wokalistów panie  
z KGW zaprosiły do wspólnego „wężyka”. 

– Całymi rodzinami pieczmy sójki, 
bo warto kultywować tę tradycję. Męż-
czyźni również garną się do stolnic, 
czego przykładem jest pan Piekarski. 
Nie było łatwym zadaniem dokonanie 
oceny konkursowych sójek i wybranie 
tych najlepszych, tym niemniej byliśmy 
z grubsza zgodni w swoich werdyktach. 
Jestem szczęśliwa, że tu jestem, bo bar-
dzo mi się tutaj podoba – powiedziała 
Wójt Bętkowska. PK
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Narodowe czytanie 
Dwa lata temu Narodowe Czytanie zainaugurowała wspólna lektura „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. 

W zeszłym roku, podczas drugiej odsłony akcji, w całej Polsce czytano dzieła Aleksandra Fredry. 
Przybliżano ciętość i piękno języka Fredry, mądrość i aktualność jego diagnoz.

W tym roku, 6 września, Polacy zapoznawali się z „Trylogią” Henryka Sienkiewicza. W powieściach tworzących ten cykl 
pierwszy polski noblista w wyjątkowy sposób połączył głęboki patriotyzm z fascynującą przygodą,  

a nierzadko komizmem i humorem. „Trylogia” to obraz Polski różnorodnej i wielokulturowej,  
to wyraz naszych narodowych tęsknot i marzeń, kronika naszych militarnych oraz duchowych zwycięstw.

 W Gminie Wiązowna też mieliśmy Narodowe Czytanie.
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Spotkanie z bohaterami „Trylogii”
W sobotę 6 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Wią-

zownie zebrały się osoby chętne do spędzenia paru godzin  
z prozą autora dzieł napisanych „ku pokrzepieniu serc” w ra-
mach Narodowego Czytania Trylogii Henryka Sienkiewicza. 

Przybyłych powitali: dyrektor GOK Roman Sadowski, Te-
resa Naperty z Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązownie 
oraz w imieniu Urzędu Gminy Piotr Kitrasiewicz, redaktor 
naczelny „Powiązań”. Na widowni zasiedli rodzice z dzieć-
mi, nauczyciele ze swoimi uczniami, mieszkańcy. Jako pierw-
sze wystąpiły Marzena Kopka z Kącka i Hanna Kowalczyk  
z Duchnowa, które przedstawiły fragmenty „Pana Wołody-
jowskiego”. Po nich Bogumiła Majewska, polonistka z Zespo-
łu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie, przeczytała scenę  
z „Potopu”, w której znękany zaprzedaniem się Radziwiłłom 
Andrzej Kmicic jedzie bez celu i poczucia sensu życia na czele 
grupy wiernych wojaków i dostrzega z daleka wieże klaszto-
ru jasnogórskiego w Częstochowie. Widok sanktuarium do-
daje mu sił i wzbudza chęć odkupienia win. Następnie pro-
boszcz parafii św. Wojciecha w Wiązownie ks. prałat Tadeusz 
Łakomiec z werwą i aktorskim zacięciem odczytał końcowy 
fragment „Pana Wołodyjowskiego”, z mową księdza Kamiń-
skiego nad trumną z prochami „małego rycerza”. Wiązowskie 
uczennice Ola Sawicka, Karolina Zawada, Nadia Murawa, 
Julia Gawryś i Asia Szerszeń (a także mama Asi, Iwona) prze-
czytały fragmenty „Ogniem i mieczem” oraz „Pana Wołody-
jowskiego”. W interpretacji Wandy Witkowskiej, pedagoga  
i byłej dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniance, usłysze-
liśmy fragmenty pierwszego rozdziału „Pana Wołodyjow-
skiego”. Kierownik glinieckiej biblioteki publicznej Doro-
ta Milewska przeczytała testament Herakliusza Bielewicza  
z „Potopu”, a Jerzy Milewski czytał sceny – również z „Poto-
pu” - od wysadzenia przez Kmicica potężnej armaty, z której 
Szwedzi ostrzeliwali klasztor jasnogórski, do wywarcia przez 

niego okrutnej zemsty na Kuklinowskim, po uwolnieniu go  
z rąk tego ostatniego przez Kiemliczów. 

Największą uwagę publiczności przyciągnęło czytanie sceny 
z „Pana Wołodyjowskiego”, w której pan Zagłoba za pomocą 
fortelu wywabia z klasztoru Michała Wołodyjowskiego, któ-
ry po śmierci żony postanowił zamienić mundur dragonów  
na sutannę mnicha. Czytanie nastąpiło z podziałem na role: 
narratorem była Teresa Naperty z Gminnej Publicznej Bi-
blioteki w Wiązownie, panem Wołodyjowskim dyr. Sadow-
ski, bratem furtianem Anna Chwalczuk z GOK, a Onufrym 
Zagłobą Piotr Kitrasiewicz. Na zakończenie spotkania Teresa 
Naperty składała na przyniesionych egzemplarzach Trylogii 
pamiątkowe stemple pieczęcią nadesłaną z Kancelarii Prezy-
denta RP. PK

Z Sienkiewiczem na trawie
Narodowe Czytanie Trylogii odbyło się również w innym 

miejscu gminy Wiązowna – w Izbie Regionalnej w Gliniance. 
– Ponieważ w sobotę 6 września pogoda dopisała, więc czy-

tanie odbyło się „na trawie”: słuchający zasiedli na kocach,  
a czytający na ukwieconym ganku Izby. Wśród czytających 
byli nauczyciele Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Gli-
niance oraz aktorki Teatru XL. Przygotowaliśmy również ani-
macje dla dzieci, eko-bazar oraz grill. Goście zjechali nawet  
z Łodzi a także z Warszawy, Otwocka czy Konstancina, nieste-
ty mieszkańcy gminy nie dopisali – powiedziała koordynator-
ka imprezy, Iwona Kwiek.  IK


