
Powiązania
Wydawca: 

Urząd Gminy WiązownaISSN 1509-4103

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

NR 10 (104) • PAŹDZIERNIK 2014

W numerze:

WizytóWki gospodarcze gminy   
 str. 6

Złote Gody w UG 
 str. 15

Wybory 2014 – kandydaci  
na Wójta i radnych  str. 8-9 

„Jesteśmy!” – JUż 10 lat 
       str. 16



2 Powiązania październik 2014

Relacja

fo
t. 

P
K

fo
t. 

P
K

Seniorzy potańczyli nad Świdrem

atrakcyjne nagrody. Zabawy towarzyskie 
poprowadziła Wiceprezes Stowarzysze-
nia „Bądźmy Razem” Zofia Woźnica. 
Pierwsza z nich zaczęła się klasyczną 
zabawą w „krzesełko” polegająca cho-
dzeniu wokół ustawionych w okrąg 
lub kwadrat krzeseł, na których trzeba 
szybko usiąść po przerwaniu muzyki. 
A ponieważ krzeseł było o jedno mniej 
niż uczestników, to za każdym razem 
ktoś odpadał. Finezja polegała na tym, 
że uczestniczące w rywalizacji panie 
zanim mogły usiąść, musiały wyko-
nać polecenie prowadzącej. W każdym  
z etapów konkursu polecenie dotyczyło 
przyniesienia czegoś z widowni, na przy-
kład lewego pantofla damskiego, apasz-
ki, męskiej marynarki, jabłka. Wszyscy 
uczestnicy konkursów otrzymali nagro-
dy. A później do zabawy tanecznej przy-
stąpiły różne pokolenia mieszkańców. 

Bawiono się wprawdzie nie do białe-
go rana, ale do godziny 22.00, a na ko-
niec  autokary rozwoziły do domów nie 
zmotoryzowanych uczestników imprezy.

– Jestem zachwycona, takich spotkań 
powinno być więcej. Tańczyłam razem 
z mężem po raz pierwszy od wielu lat  
– powiedziała jedna z uczestniczek.

– Wprawdzie nie tańczyłam, bo trud-
no już mi się poruszać, ale ze wzrusze-
niem słuchałam muzyki z dawnych lat 
i wydawało mi się, że okres kiedy by-
łam znacznie młodsza jest oddalony nie 
o dekady, ale zaledwie o dni – wyraziła 
swoje uczucia inna z seniorek. 

– Duże zainteresowanie, jakim cie-
szył się Dzień Seniora świadczy o tym, 
że takie imprezy i takie Stowarzysze-
nie są potrzebne. Aktywny i zdrowy 
senior w cyberprzestrzeni to program, 
który wymyśliłam, a wniosek powstał  
we współpracy z moim zastępcą Toma-
szem Kostyrą oraz Olgą Nowak z Wy-
działu Inwestycji UG, z dofinansowaniem  
z Lidera. Jest to kolejna propozycja  
dla kochanych seniorów! Będziemy 
nadal wspierać wszelkie formy aktyw-
ności ludzi starszych życząc im długich 
lat życia w zdrowiu i pełnej aktywno-
ści fizycznej – skomentowała Wójt Anna 
Bętkowska.

Impreza odbyła się pod hasłem „Za-
tańczmy jak za tamtych lat”, a jej przebieg 
wskazywał, że istotnie tak było, zwłasz-
cza, że obok rytmów disco polo zabawie 
towarzyszyły nostalgiczne melodie i słowa 
piosenek z lat 50. i 60., na przykład „Ser-
duszko puka w rytmie cza-cza” z repertu-
aru Marii Koterbskiej. PK

O tym, że takie wydarzenie 
było potrzebne, świadczyła 
frekwencja. Przybyło ok. 280 
seniorek i seniorów z terenu 

całej gminy Wiązowna. Razem z nimi 
przy stolach zasiedli oficjele w osobach 
– między innymi – Wójta Gminy Anny 
Bętkowskiej, dyrektora GOPS Małgo-
rzaty Łysik, radnych i sołtysów. Zebra-
nych powitali prezes Stowarzyszenia 
„Bądźmy Razem” Waldemar Moniak 
oraz dyrektor GOK Roman Sadowski, 
którzy poprowadzili imprezę. Powitaniu 
towarzyszyły melodia oraz słowa pio-
senki z repertuaru Ireny Santor „Tych 
lat nie odda nikt”. W części artystycznej 
wieczoru wystąpiła amatorka Urszula 
Skolasińska, która zaśpiewała trzy pio-
senki (m.in. „Miłość w Portofino”) oraz 
Wiązowski Teatr Amatorski prezen-
tujący piosenki z musicalu „Skrzypek  
na dachu”, w pięćdziesiątą rocznicę 
światowej prapremiery na Broadwayu. 
Były również pokazy taneczne pań 
uczestniczących w zajęciach z tańca no-
woczesnego w świetlicach wiejskich.

W dalszej części spotkania można 
było wziąć udział w konkursach i zdobyć 

W sobotę 4 października w WDK 
Nad Świdrem w Woli Karczewskiej 
odbyło się spotkanie aktywizująco- 
-integracyjne Seniorów z okazji  
Dnia Seniora, przygotowane  
przez Stowarzyszenie Wiązowskich 
Seniorów „Bądźmy Razem”,  
Urząd Gminy, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej oraz Gminny 
Ośrodek Kultury.
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W wyborczym klimacie
Dla jednych życie kroczy sobie 
„powolutku”, dla innych jednak 
pędzi niczym przedwojenna  
Lux-Torpeda relacji Kraków  
– Zakopane (dzisiaj, w XXI wieku, 
podróż na tej trasie trwa  
o 40 min. dłużej). Jednak 
niezależnie od tego, czy komuś 
czas się dłuży, czy wprost 
przeciwnie, jest niezbitym 
faktem, że do końca dobiega 

kadencja samorządowa 2010-2014: wybory na wójta  
i radnych tuż tuż… Nie wiedzieć kiedy, a mamy już 43 numer 
„Powiązań” przygotowany w tym składzie redakcyjnym. 
Pierwszy zredagowany przeze mnie i kolegium (wówczas 
jeszcze bez oficjalnego udziału Anny Bętkowskiej, za to 
z Dorotą Pliszczyńską i Eweliną Sroką) numer nosił datę 
„luty 2011”. Kolejne wydania obrazowały to, co się w Gminie 
zmieniało na lepsze czyli inwestycje, naprawy, pozyskiwanie 
środków zewnętrznych, szerokie otwarcie władz na 
społeczeństwo (np. w ramach programu „Decydujmy 
razem”), także uroczystości patriotyczne, imprezy kulturalne 
i sportowe, spotkania z ciekawymi ludźmi.
W tych „Powiązaniach” prezentujemy twarze i nazwiska 
kandydatów w wyborach samorządowych 2014 – są to ludzie 
na których mieszkańcy Gminy oddadzą swoje głosy.  
Czy wiedzą już teraz na kogo będą glosować? Niektórzy 
zapewne tak, wszak kampania trwa. Inni zapewne dopiero 

w ostatniej chwili podejmą decyzję. Cóż, po prostu 
demokracja! Vox populi, vox dei? A może – jak powiedział 
Winston Churchill – kiepski wynalazek, z tym jednak,  
że jak dotąd niczego lepszego nie wynaleziono. 
Oprócz tych złożonych, ale niezbędnych treści obecny 
numer „Powiązań” zawiera szereg ciekawych (mam 
nadzieję) materiałów. Jest relacja z tego jak nasi gminni 
seniorzy umilili sobie jesień życia tanecznymi rytmami 
„serduszka w rytmie cza-cza” w pachnących świeżością 
ścianach Wiejskiego Domu Kultury (WDK) nad Świdrem; 
jest reportaż z chwytającego za serce jubileuszowego 
spotkania z podopiecznymi i dobrodziejami Stowarzyszenia 
„Jesteśmy!”, a także relacja ze spotkania laureatów Złotych 
Godów czyli małżonków z 50-letnim stażem, którzy są coraz 
większą rzadkością, bo albo związek się rozpadnie, albo 
człowiekowi wyznaczona świeczka zgaśnie. Przeczytacie 
o wprowadzeniu dziennika elektronicznego w gminnych 
szkołach (dzięki niemu rodzice będą mieli wgląd w oceny 
i frekwencję szkolną swoich pociech), o budowie parku 
rekreacji i rozrywki w centrum Wiązowny.
W tym numerze wprowadzamy nowy cykl, a jest nim 
„Wizytówka gospodarcza Gminy”. Prezentujemy firmę  
Gran Plast z Duchnowa z okazji 30-lecia jej działalności,  
oraz Faldruk z Emowa, który po wieloletnim pobycie  
w Falenicy zapuścił korzenie właśnie w wiązowskiej glebie.  
A gleba ta z ostatnimi laty jest coraz bardziej wydajna. 
Nadchodzą wielkie inwestycje w Góraszce i Duchnowie,  
co wzbogaci budżet, a ludziom da pracę, ale to już temat  
na kolejną kadencję. 
          Wasz Redaktor Piotr

Drodzy Czytelnicy!
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Biblia na śmietnisku

jako dowody w sprawie. Sprawcy lub sprawcom grozi wysoki 
mandat, jak również obowiązek posprzątania.

Radny Markowski spełnił swój obowiązek i czuje zrozu-
miałą satysfakcję. Ma jednak wątpliwości, czy jego aktywność 
zostanie należycie odebrana przez społeczny ogół. 

– Rozmawiałem na ten temat z różnymi osobami i spotka-
łem się z żartobliwymi sugestiami, że zrobiłem to ze względu 
na okres wyborczy. Takie komentarze nie są szczególnie budu-
jące dla człowieka, który ma dobrą wolę, bowiem jak widzę  
w okresie przedwyborczym nie tylko zbieram śmieci, ale i ro-
bię sobie wrogów – wyznał Markowski.

W tej sprawie Policja prowadzi postępowanie. PK

W niedzielne przedpołudnie do Jana Markowskiego, 
radnego reprezentującego Żanęcin, Rudkę i Radió-
wek przyszedł jeden z mieszkańców i poinformo-

wał o swoim odkryciu. W lesie odkrył osobliwe śmietnisko, 
poprosił samorządowca o interwencję. Pojechali na miejsce 
razem. Radny przekonał się, że śmietnisko istotnie okazało 
się osobliwe, bo…

– Oprócz śmieci typowych dla przeciętnego gospodarstwa 
domowego, „śmietnik” zawierał rzeczy zaskakujące, świad-
czące o braku szacunku dla wartości religijnych, było tam 
bowiem między innymi Pismo Święte oraz książeczka o św. 
Faustynie. A wśród starych szpargałów natrafiłem na rzeczy 
pozwalające na zidentyfikowanie sprawcy, a były nimi zaadre-
sowane koperty oraz rachunki zawierające adres i nazwiska 
właścicieli jednej z posesji na osiedlu Radiówek – mówi Jan 
Markowski.

Radny zawiadomił Policję. Razem z dwoma funkcjonariu-
szami z wiązowskiego posterunku wrócił do sterty śmieci. 
Dokładnie je zlustrowali, a część zawartości zabrali ze sobą 

Jednym z celów ustawy nakładającej na gminy obowiązek 
wywożenia śmieci była likwidacja dzikich, nielegalnych 
śmietnisk, będących zmorą również wiązowskich lasów. 
Okazuje się, że cel ten jest jeszcze bardzo odległy,  
bo są tacy, którzy po prostu nie mogą inaczej…
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Nie tylko Zumba
Pragnę podać, bo naprawdę warto, nieco informacji o Pikniku dla zdrowia, które nie znalazły się w artykule Pana Redaktora 

Kitrasiewicza w poprzednich „Powiązaniach”.
Piknik firmowany był przez „Zespołową Praktykę Lekarzy Rodzinnych – Ewa Drewniak, Włodzimierz Piechowicz”. Organizacja 

imprezy była możliwa dzięki hojności licznych sponsorów i darczyńców, którym składam serdeczne podziękowania.  
Hojność ta została w pełni wykorzystana dzięki talentowi i ogromnemu wkładowi pracy niezmordowanej Pani Małgorzaty Salus  
– Pielęgniarki Koordynującej oraz wielkiemu zaangażowaniu niemal wszystkich Pracowników Praktyki z Panią dr Drewniak 
na czele. Na Pikniku gościło ponad 1000 osób. Z porad lekarza laryngologa (badanie słuchu i porady protetyczne) skorzystało 
76 osób, badaniom wzroku wraz z konsultację lekarza okulisty i optyka poddało się 58 pacjentów, badania densytometyczne 
(profilaktyka osteoporozy) wraz z konsultacją lekarską wykonano u 101 osób. Lekarz pulmonolog skonsultował 45 osób, którym 
uprzednio wykonano badanie spirometryczne. Wiele działo się na rzecz profilaktyki „chorób cywilizacyjnych” – nadciśnienia, 
cukrzycy, zaburzeń lipidowych. 

Pomiar poziomu glukozy we krwi wykonano u 246 osób, cholesterolu – 145, ciśnienia krwi – 237, hemoglobiny glikowanej 
(cukrzycy) – 29. Z badania EKG z opisem i konsultacją lekarską skorzystało 47 gości pikniku a z porad dietetyka i z badania 
składu ciała – 25. 

Dużo pracy miała też Pani położna udzielając porad 84 osobom. Trzech masażystów służyło swoimi umiejętnościami 
36 osobom. Konsultacji udzielali też fizjoterapeuci, terapeuta integracji sensorycznej, były porady kosmetologiczne, nauka 
samobadania piersi, szczepienia przeciwko grypie. 

Oczekiwanie (niekiedy dość długie ze względu na wielu chętnych) na konsultacje medyczne umilały bardzo liczne atrakcje 
dla dzieci i dorosłych, smakowity poczęstunek, serdeczna atmosfera. 

Jednym zdaniem – wydarzenie jakiego w Gminie jeszcze nie było. Mam nadzieję, że Piknik stanie się imprezą cykliczną  
i za rok znów się spotkamy – dla zdrowia.

lek. med. Włodzimierz Piechowicz, kierownik Zespołowej Praktyki Lekarzy Rodzinnych Sp.J.

List do Redakcji 

fo
t. 

P
K

Nowy sprzęt dla OSP
W dniu 28 października br., w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Wiązowna odbyło się uroczyste przekazanie nowo 
pozyskanego sprzętu ratowniczego, mundurów i węży 
dla jednostek OSP z Glinianki, Malcanowa i Wiązowny.

Na zaproszenie Wójt Gminy Anny Bętkowskiej w przeka-
zaniu uczestniczył Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Otwocku st. bryg. mgr inż. Mariusz 

Zabrocki. W spotkaniu uczestniczył również skarbnik gminy 
Wiesław Miłkowski oraz inspektor Michał Białek. Gminne OSP 
reprezentowali: wiceprezes OSP Glinianka Janusz Papis, wice-
prezes OSP Malcanów Marcin Boruc oraz prezes OSP Wiązow-
na Grzegorz Pyzik.

Gmina Wiązowna pozyskała w ramach Programu: Zapo-
bieganie Zagrożeniom Środowiska i Poważnym Awariom oraz 
Usuwania ich Skutków pn.: „NZ-45 Zakup sprzętu ratownicze-
go”, prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, kwotę 20.000,00 zł  
na nowy sprzęt dla jednostek OSP z terenu gminy. Finansowa-
nie zadania prowadzone było z pięciu źródeł: Gmina Wiązowna  
– 26.066,20 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 20.000,00 zł, OSP Glinian-
ka – 1.000,00 zł, OSP Malcanów - 1.000,00 zł, OSP Wiązowna 
– 2.000,00 zł.

Realizacja zadania zamknęła się kwotą 50.066,20 złotych,  
a jednostki OSP wzbogaciły się o następujący sprzęt: Glinianka 
(mundury bojowe i węże tłoczne), Malcanów (zestaw hydrau-
licznych narzędzi ratownictwa drogowego, mundury bojowe  
i węże tłoczne), Wiązowna (mundury bojowe i węże tłoczne). 

Po wypełnieniu formalności związanych z przekazaniem 
sprzętu, podjęte zostały rozmowy nt. potrzeb straży w przyszłych 
latach. Strażacy zgodnie wyrazili opinię, że zasadnym byłoby po-

zyskanie średniego wozu gaśniczego (najlepiej po jednym dla 
każdej jednostki OSP). 

- Mamy już nowoczesny duży samochód Scania P400, jednak-
że wyjazd do wypadku drogowego, gdzie nie trzeba zużyć znacz-
nych ilości wody jest po prostu nieekonomiczny – powiedział 
Grzegorz Pyzik.

Na koniec strażacy życzyli Pani Wójt powodzenia w nadcho-
dzących wyborach samorządowych. 

„Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu 
Gminy Wiązowna dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w for-
mie dotacji, w kwocie 20.000,00 zł”. MICHAŁ BIAŁEK
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Pozyskane środki! 

Już jest – Park Centrum Wiązowna 

Kursy z języka angielskiego i obsługi komputera

Całkowity koszt to 547,761,00 złotych. Wysokość przy-
znanej pomocy finansowej – 220.998,00 zł z PROW 
2007-2013. Inwestycja „Park Centrum Wiązowna” jest 

realizowana w dwóch etapach, z udziałem dofinansowania  
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwo-
ju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 
2007-2013, jak również z udziałem środków sołeckich z Wią-
zowny Gminnej (18 tys. zł.) oraz z Osiedla Parkowego (13 tys. zł).

I Etap – „Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni pu-
blicznej w Centrum Wiązowny poprzez budowę skateparku, pla-
cu zabaw i alejek parkowych z ławkami”. Umowa o przyznaniu 
pomocy z dnia 1.08.2013 r. 

II Etap – „Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni 
publicznej w Centrum Wiązowny – Etap II”. Umowa o przy-
znaniu pomocy z dnia 15.04.2014 r. W ramach zrealizowanego  
I etapu inwestycji w 2013 r. pn.: „Zagospodarowanie ogólno-
dostępnej przestrzeni publicznej w Centrum Wiązowny poprzez 
budowę skateparku, placu zabaw i alejek parkowych z ławkami” 
– wykonano: Alejki parkowe; Plac zabaw; Skatepark z wyposa-
żeniem; 6 lamp solarnych; 6 ławek parkowych; 8 koszy parko-
wych; Parking rowerowy na 10 rowerów.

Wysokość przyznanej pomocy finansowej w I etapie wy-
niosła 90.000,00 zł. Całkowita wartość operacji wyniosła  
to 315.557,00 zł.

W ramach zrealizowanego II etapu inwestycji w 2014 r. pn.: 
„Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej  
w Centrum Wiązowny – Etap II” wykonano: Plac utwardzony  
z torem dla rolkarzy - 1 szt.; Oświetlenie parkowe – lampy so-
larne – 3 szt.; Urządzenia siłowni plenerowej z placykami utwar-
dzonymi – 7 szt.; Placyk utwardzony – 1 szt.; Szachy plenerowe  
– 1 szt.; Stół betonowy do tenisa stołowego – 1 szt.; Ławki par-
kowe – 10 szt.; Stojak na 10 rowerów – 1 szt. Wysokość przy-

W nauce  języka angielskiego bierze udział 70 osób,   
a wiedzę z praktycznej obsługi komputera nabywa  
30 Seniorów z terenu naszej gminy.

prowadzonych przez nią kursów na terenie Gminy Wiązowna 
prezentują wysoki poziom znajomości języka angielskiego. 

Mateusz Tesner, który uczy seniorów obsługi komputera, 
również popiera takie działania. Uważa je za fantastyczny pomysł 
i podkreśla, że należy je „wspierać, wspierać i wspierać”. Podob-
nego zdania są uczestnicy jego zajęć. Podkreślają, że w dzisiej-
szych czasach umiejętność korzystania z komputera i Internetu 
jest czymś nieodzownym, a taki kurs pozwoli im uporządkować 
wiedzę z tego zakresu i da możliwość skorzystania z tej wiedzy  
w codziennych sprawach, m.in. przy pisaniu różnego rodzaju 
pism urzędowych. 

Oba kursy pokazują, że takie inicjatywy w Gminie Wiązowna 
są nie tylko potrzebne, ale również ważne dla naszych mieszkań-
ców, którzy chcą nauczyć się czegoś nowego i poszerzyć swoje 
kompetencje. 

Projekt jest realizowany w ramach tzw. „małych projektów”  
z PROW – 80% kosztów projektu pokrywa Urząd Marszałkow-
ski w Warszawie, 20% - Gmina Wiązowna.  

 ANNA WOLAK
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znanej pomocy finansowej w II etapie to 130.998,00 zł. Całko-
wita wartość operacji w II etapie wyniosła – 232.204,00 zł. 

Przedmiotowa operacja została zrealizowana w latach  
2013-2014 zgodnie z umowami o przyznaniu pomocy zawar-
tymi pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego,  
a Gminą Wiązowna. Inwestycję w ramach I i II etapu zakończo-
no w październiku 2014 r. Pozostały jeszcze do wykonania prace 
związane z zagospodarowaniem działki zielenią, ogrodzeniem 
parku i wykonaniem miejsc parkingowych. 

 JAN WIERZBICKI

Oba kursy cieszą się dużym zainteresowaniem, nie tylko 
z powodu przyjaznej atmosfery, która sprzyja zdobywa-
niu dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz bardzo 

dobrej organizacji zajęć – przystępne godziny i miejsca spotkań, 
m.in. Dom Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej czy 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radiówku – ale przede 
wszystkim dzięki kompetentnym i doświadczonym prowadzą-
cym. Pomagają oni swoim kursantom w przyswojeniu wiedzy  
i udzielają im praktycznych porad, które mogą okazać się bardzo 
pomocne w przyszłości, kiedy przyjdzie im wykorzystać zdobyte 
umiejętności w praktyce. 

Agnieszka Sosnowska, lektor języka angielskiego i doświad-
czona prowadząca szkolenia uważa, że tego rodzaju inicjatywy 
są bardzo dobrym pomysłem. – Cieszę się, że ludzie mają taką 
możliwość samorozwoju – mówi i podkreśla fakt, że uczestnicy 
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WizytóWki gospodarcze

Trzydzieści kroków sukcesu

Przedsiębiorstwo założyli w 1984 
roku zaczynając praktycznie od 
zera. Firma powstała na terenie 
niemal dziewiczym: wśród łąk  

i mokradeł; najbliższy telefon znajdował 
się na poczcie w Józefowie, a budka te-
lefoniczna w Wawrze. Przez pierwsze lata 
pracowali tylko we dwójkę przy produkcji 
granulatów do zastosowania w przemyśle 
obuwniczym, technicznym i samochodo-
wym. W 1989 roku postawili już w Duch-
nowie pierwszy budynek murowany,  
a z biegiem lat powstawały kolejne. Prze-
stali sami sobie być „sterem i okrętem”  
i zaczęli z zatrudniać pracowników. Firmę 
podzieli na dwa podmioty gospodarcze: 
jeden pozostał przy nazwie Gran Plast,  
a drugi to AN Kruszewski, specjalizu- 
jąc się w produkcji tworzyw sztucznych, 
a konkretnie folii i worków na śmieci  
z polietylenu. Obecnie oba podmioty  
zatrudniają po 15 osób każdy.

– Początki nie były oczywiście łatwe, 
ale wówczas tj. w latach 80. przepisy 
były wbrew pozorom bardziej przyjazne 
dla działalności w rzemiośle niż dzisiaj. 
Wiele paragrafów było rzecz jasna zwy-
czajnie głupich, tym niemniej można 
było przeznaczyć 100% podatku na in-
westycje, a przepisy dotyczące ulgi po-
datkowej były jasne i klarowne – mówią 
zgodnie małżonkowie.

Państwo Irena i Szczepan Kruszewscy 
od wielu lat prowadzą – najpierw  
w Boryszewie, a następnie  
w sąsiednim Duchnowie  
– firmę produkcyjną Gran Plast. 
W tym roku uroczyście obchodzili 
30-lecie działalności.

Pani Irena wzięła na swoje barki od-
powiedzialność za część logistyczno-fi-
nansową zakładu, a pan Szczepan zajął 
się nadzorem nad stroną techniczną. 
Oboje skutecznie radzą sobie ze swoimi 
„działkami”, czego wyrazem jest fakt,  
że przedsiębiorstwo nie jest obciążone 
zadłużeniami i przynosi dochody. A tak-
że nieustająco rozwija się, o czym świad-
czy chociażby zakupiona niedawno przez 
pana Szczepana na targach w Kielcach 
nowa, szwedzka linia produkcyjna.

– Oboje jesteśmy już na emeryturze  
i dzięki naszej działalności gospodarczej 
nie musimy czekać co miesiąc na listo-
nosza, bo firma przynosi dochody po-
zwalające na godziwe życie – stwierdza-
ją państwo Kruszewscy, a pan Szczepan 
wyznaje: – Jest dla nas bardzo ważne, 
że udało nam się stworzyć sympatycz-
ną atmosferę w zespole. Nie widzę bo-
wiem ponurych min pracowników.  
Dbamy o właściwą organizację i czas 

pracy, nie występuje u nas zjawisko pracy 
po godzinach, bo zależy nam, aby każ-
dy z pracowników mógł zorganizować 
sobie swoje życie osobiste i rodzinne.  
A ponieważ niemało jest przedsiębior-
ców, których firmy plajtują, pan Kru-
szewski zgodził się na podzielenie z Czy-
telnikami „Powiązań” paroma radami, 
mogącymi okazać się przydatnymi dla 
początkujących przedsiębiorców.

– Trzeba dobrze obliczać opłacalność 
przedsiębiorstwa i wydawać pieniądze  
w sposób racjonalny, tzn. wydawać te, 
które przedsiębiorca ma fizycznie w ręku, 
a nie te, które dopiero mają zostać wypra-
cowane. Żeby to wyliczyć, nie jest wca-
le potrzebna matematyka na poziomie 
wyższym. Jestem wprawdzie inżynierem, 
ale wiem, że matematyka na poziomie 
średnim całkowicie do tego wystarczy. 
Najważniejsze to nie wydawać więcej niż 
się posiada, bo wówczas można wpaść  
w spiralę długów. Co z tego, że ktoś wy-
kazuje talent do zarabiania pieniędzy, 
jeśli wydaje trzy razy więcej niż zarabia?

Pan Szczepan od lat jest aktywnym 
działaczem Stowarzyszenia Forum Przed-
siębiorczości w Gminie Wiązowna, przez 
dwie kadencje był nawet jego prezesem. 
Dla relaksu muzykuje grając na perkusji 
w zespole Niziolek Relax Band. A firma 
Gran Plast nie unika dzielenia się z inny-
mi, sponsorując m.in. zakupy niezbędnych 
rzeczy oraz organizację imprez w wią-
zowskim Zespole Szkolno-Gimnazjalnym 
oraz na rzecz działającego w Radiówku 
Stowarzyszenia „Jesteśmy!”, otaczającego 
opieką osoby niepełnosprawne umysłowo 
i ruchowo. 

 PIOTR KITRASIEWICZ 
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„Kąciki Obywatelskie” rozwijają się
Wójt Gminy Wiązowna Anna Bętkowska, przekazała na ręce Hanny Kobzy,  

Dyrektora Biblioteki Publicznej w Wiązownie, materiały dotyczące partycypacji 
publicznej, realizowanej w Gminie Wiązowna w ramach Projektu „Decydujmy Razem”. 
W spotkaniu wzięły udział także Urszula Skolasińska, sekretarz Gminy i koordynator 
Projektu oraz Teresa Naperty, kustosz wiązowskiej biblioteki.

W Bibliotece Publicznej w Wiązownie i w jej filiach – w Gliniance i Duchnowie, powstały 
„Kąciki Obywatelskie”, w których znajdują się materiały szkoleniowe, dokumenty i broszury 
dotyczące partycypacji społecznej i włączania się społeczności lokalnej w życie publiczne 
Gminy. Materiały tę będą uzupełniane i uaktualniane na bieżąco. 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do korzystania z bogatej 
oferty publikacji dostępnych w naszych bibliotekach. 

Hanna Kobza, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Wiązownie

Społeczeństwo obywatelskie to fundament demokracji

WizytóWki gospodarcze
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Nowa firma w gminie Wiązowna 

Faldruk ruszył w Emowie

W uroczystości wzięli udział: 
przewodnicząca Rady Gminy 
Monika Sokołowska, zastępca 

wójta Tomasz Kostyra, proboszcz parafii 
św. Wojciecha w Wiązownie ks. prałat  
Tadeusz Łakomiec, kooperanci firmy, 
przedstawiciele kadry naukowo-dy-
daktycznej Politechniki Warszawskiej. 
Przybyłych powitali właściciele: Tade-
usz Piekarski oraz Jan Cygan, którym 
towarzyszyły ich rodziny. Ks. Łakomiec 
zainicjował wspólne odmówienie mo-
dlitw „Ojcze Nasz” i „Zdrowaś Maryjo”,  
po czym poświęcił nowy budynek. Powie-
dział, że Tadeusz Piekarski, mieszkaniec 
Miedzeszyna, jest jego dawnym parafia-
ninem z czasów, kiedy sprawował pro-
bostwo w budowanym miedzeszyńskim 
kościele. Przedstawiciele władz gminy 

W sobotę 11 października w Emowie 
odbyło się uroczyste otwarcie 
działalności firmy Faldruk S.C.  
w nowej siedzibie. Jedyna w powiecie 
otwockim firma specjalizująca się  
w produkcji elektronicznych  
obwodów drukowanych, przeniosła 
się do gminy Wiązowna z Falenicy.

Wiązowna wręczyli właścicielom Faldru-
ka upominki: album o gminie oraz ko-
szulki sportowe.

Obaj właściciele oprowadzali po-
dzielonych na 10-osobowe grupy gości  
po przedsiębiorstwie wyjaśniając poszcze-
gólne etapy technologii produkcyjnej. Py-

tań było wiele, bo wśród gości przeważali 
fachowcy z pokrewnych branż. Po zwie-
dzaniu nastąpił poczęstunek i życzenia 
dalszej owocnej działalności!

– Witamy w gminie Wiązowna! – po-
wiedział zastępca wójta.

Faldruk S.C. jest jedynym w powiecie 
otwockim i jednym z nielicznych w Pol-
sce przedsiębiorstwem produkującym 
elektroniczne obwody drukowane dla 
producentów urządzeń elektronicznych 
wszelkiego rodzaju. Firma powstała  
w 1993 roku i działała w wynajmowa-
nych pomieszczeniach w Falenicy. 

– Długo jeździliśmy po okolicy za-
nim natrafiliśmy na to miejsce przy  
ul. Wiązowskiej. Jest dobrze położone, 
bo obok znajduje się fabryka obuwia,  
z tyłu stacja oczyszczania ścieków, a vis 
a vis mieści się stacja benzynowa. Jest 
to więc swoisty mikro region przemy-
słowy, w który łatwo się wpasowaliśmy 
– powiedzieli właściciele. PK
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Nasi sąsiedzi

Energiczna i pomysłowa

O pani Monice dowiedziałem 
się od Krystyny Repczyń-
skiej, byłej przewodniczącej 
rady osiedla Emów, która 

powiedziała, że jedną z mieszkanek jest 
autorka książki „o życiu”. Pozycja ta, 
wydana przez znaną oficynę Prószyń-
ski i S-ka, oparta na danych raportu 
dla Helsińskiej Fundacji Praw Człowie-
ka, opowiada o losach wychowanków 
domów dziecka w Polsce, poddanych 
okrutnym doświadczeniom molestowa-
nia seksualnego. Jest to debiut literacki 
urodzonej w 1977 roku autorki będącej 
przede wszystkim dziennikarką ekono-
miczną Polsatu, a wcześniej – między 
innymi – menadżerem dużej korpora-
cji handlowej. Nadmienię, że obecnie 
„na co dzień” pani Monika jest mamą 
zajmującą się w domowym zaciszu pół-
rocznym synkiem, Adamem. Co prawda 
teraz sprawy zawodowe zeszły na dal-
szy plan, ale nie przeszkadza jej to in-
teresować się problemami lokalnej spo-
łeczności. Wcześniej współuczestniczyła  
w inicjatywach oddolnych mających  
na celu m.in. poprawę jakości na-
wierzchni ul. Sosnowej oraz rozbudowy 
sieci wodociągowej. Teraz, korzystając 
ze swego doświadczenia zawodowego, 
ma zamiar wziąć na swoje barki repre-
zentowanie emowskiej społeczności  
w Radzie Gminy kolejnej kadencji.

– W Emowie ludzie są blisko siebie. 
Często spotykamy się, by po prostu po-
rozmawiać o swoich sprawach. I pod-
czas takich spotkań poruszamy także 
tematy lokalnych problemów, stąd też 
zaproponowano mi, bym wystartowała 
w nadchodzących wyborach do Rady 
Gminy jako przedstawicielka Emowa. 
Zastanawiałam się, i doszłam do wnio-
sku, że w zasadzie – dlaczego nie? Po-
nieważ moje sprawy zawodowe odsu-
nęłam na bok ze względów rodzinnych, 
będę mogła zaangażować się w działa-
nia służące naszemu wspólnemu dobru. 
Nie mam zamiaru obiecywać gruszek 
na wierzbie. Stąpam twardo po ziemi. 
Łatwo jest powiedzieć: wybudujemy 
drogę, podłączymy kanalizację. Pytanie 
tylko: skąd wziąć na to środki? I to wła-
śnie na tym w pierwszej kolejności chcę 
się skupić. Na pozyskaniu środków.  

Tu mogę wykorzystać w sposób realny 
doświadczenie jakie zdobyłam zajmując 
się na gruncie zawodowym sprawami 
społecznymi i ekonomicznymi i dzięki 
temu wcielić w życia kilka rzeczy waż-
nych nie tylko dla naszej emowskiej 
społeczności. Chciałabym, żeby Emów 
stał się miejscem traktowanym jako ca-
łość, a nie dwie części rozdzielone ulicą 
Wiązowską – mówi pani Monika.

Moja rozmówczyni na pierwszym 
miejscu stawia sprawę jakości infra-
struktury, co jest problemem charakte-
rystycznym dla większości wsi i osiedli 
wchodzących w skład gminy Wiązow-
na. Zwraca uwagę na problemy dzieci, 
których jest coraz więcej, a także senio-
rów, nie mających wystarczającej opie-
ki rehabilitacyjnej i zdrowotnej. Aby 
przystąpić do rozwiązania tych kwestii,  
tu także niezbędne są środki finansowe, 
moja rozmówczyni ma pomysł na ich 
zdobycie.

– W naszej gminie mieszka wiele  
nowych rodzin. Niestety, także wie-
le osób nie płaci podatku do Urzędu 
Skarbowego w Otwocku, a przez to nie 
wspomaga budżetu naszej gminy. Chcia-
łabym wprowadzić kartę mieszkańca  
na podstawie której ludzie płacący 
podatek na rzecz gminy korzystaliby  
z form preferencyjnych, np. w postaci 
ułatwień w zapisie dziecka do przed-
szkola czy w załatwianiu spraw urzędo-
wych. W tej chwili, ci co płacą podatek  
i ci co tego nie robią mają podob-
ne oczekiwania: chcieliby mieć dobre  
drogi, dostęp do lekarzy specjalistów  
w gminie. A to kosztuje. 

Najważniejszy dla pani Moniki jest 
oczywiście Emów i nadchodzące pro-
blemy w kontekście zaplanowanej na 
rok 2015 przebudowy obwodnicy oraz 
rozpoczęcia budowy centrum handlo-
wego w Góraszce. 

– Na szosie lubelskiej zostanie za-
hamowany ruch, powstaną objazdy 
bocznymi drogami, w tym ul. Sosnową,  
a wówczas, jeśli będzie ona nadal  
w takim stanie jak obecnie, to skraca-
jący sobie po jej nawierzchni trasę do 
Józefowa rozliczni kierowcy szybko do-
prowadzą ją do stanu tragicznego. Dla-
tego temat ten jest palący i wymagający 
szybkich działań – słyszę od kandydatki 
na radną, która dążyć będzie również 
do objęcia mieszkających w Emowie 
uczniów wiązowskiego ZSG siecią do-
wozów do szkoły. Dowozy takie, ow-
szem, są, ale nie obejmują Emowa. Inna 
rzecz, to uruchomienie linii autobuso-
wej łączącej Wiązownę ze stacją kole-
jową w Józefowie, szczególnie ważna 
w kontekście wspomnianych przyszło-
rocznych inwestycji. Bo wszystko na to 
wskazuje, że droga Józefów – Wiązow-
na stanie się ruchliwą i aktywną moto-
ryzacyjnie trasą zastępczą w dojeździe 
do gminy. Moja rozmówczyni ma rów-
nież inne pomysły, chociażby dotyczą-
ce bezpieczeństwa na terenie Emowa. 
Chce, jeszcze przed przebudową trasy, 
ustawienia radaru na łuku szosy lubel-
skiej przy wyjeździe od ulic Sosnowej  
i Parkingowej. Jest tam przejście dla 
pieszych na ogół nie respektowane 
przez kierowców „grzejących” ile silnik 
dał. Dzięki radarowi nie tylko zwięk-
szyłoby się bezpieczeństwo na tym new-
ralgicznym odcinku, ale i przez kilka 
miesięcy zyskałby budżet gminy. Ważne 
też będzie odpowiednie dysponowanie 
pieniędzmi, które spłyną do kasy gminy 
po uruchomieniu centrum handlowego, 
bo z tytułu podatków napłyną w końcu 
środki, które nie będą wcale małe, uwa-
ża pani Monika.
 PIOTR KITRASIEWICZ

7 listopada o godz. 17.00 w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Wiązownie od-
będzie się spotkanie autorskie z Moniką 
Mularczyk. Zapraszamy !  

W Emowie, w oazie spokoju wśród sosnowych drzew, w otoczeniu rodziny, dwóch owczarków niemieckich, bernardyna  
i uroczego kota, mieszka pani Monika Mularczyk, pasjonatka górskich wypraw i autorka powieści „Brudny dotyk”.
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Z ułańską fantazją
Jest Pan mieszkańcem Malcanowa  

i znaną postacią w gminie Wiązowna 
jako szwoleżer, strażak, żołnierz Naro-
dowych Sił Rezerwowych, sponsor oraz 
promotor systemów energii odnawialnej 
z wiatru i słońca. Od jak dawna mieszka 
Pan w gminie?

– Urodziłem się i wychowałem na war- 
szawskiej Pradze, a w Malcanowie miesz-
kam od roku 2005. Sprowadziłem się tu-
taj, bo zawsze chciałem mieszkać na wsi  
i hodować konie oraz posiadać psa i kota. 
Miałem już wówczas konia, którego trzy-
małem w wynajmowanym boksie w staj-
ni w Starej Miłosnej, od dawien dawna 
bowiem pasjonowało mnie jeździectwo  
i uprawianie dyscyplin z nim związanych. 
Pojawiła też się pasja kultywowania trady-
cji kawaleryjskich związanych z I Pułkiem 
Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. Osie-
dliłem się w Malcanowie na skraju lasu, 
w oddaleniu od drogi głównej, z dala 
od hałasu i zgiełku, ale za to bez wody  
i prądu. Z czasem powstało gospodarstwo 
rolne - od samego początku ze ścierniska. 
Dom został zaprojektowany, aby pełnić 
cele reprezentacyjne oraz mieszkaniowe. 
Jest on dzisiaj nie tylko moim prywatnym 
dachem nad głową, ale również siedzi-
bą Stowarzyszenia Szwadron Warszawa  
w barwach I Pułku Szwoleżerów Józefa 
Piłsudskiego, którego jestem prezesem. 
Honorowym członkiem stowarzyszenia  
jest oczywiście rotmistrz Władysław Zą-
berg z Malcanowa. Mam w planach uru- 
chomienie ośrodka jeździeckiego propa-
gującego sporty jeździeckie, Wyższą Szko-
łę Jazdy, rekreację konną oraz wyszkole-
nie kawaleryjskie (władanie białą bronią  
z konia, jazda w szyku wojskowym).  
Kilka koni z domieszką krwi andaluzyj-
skiej, które przyszły na świat w Malca-
nowie, zapoczątkowało nową rasę koni 
MALCANER.

Uczestniczy Pan wraz ze swoim szwa-
dronem w corocznych uroczystościach 
na zrzutowisku „Pierzyna”, odbywają-
cych się przed Krzyżem z obeliskiem tuż 
przed Pana domem. Jak doszło do tej 
współpracy?

– Zanim przeprowadziłem się do Mal- 
canowa, brałem udział w defiladach orga-
nizowanych przez Stowarzyszenie Szwa-
dron Jazdy Rzeczpospolitej Polskiej ze Sta- 
rej Miłosnej, podczas uroczystości central-
nych przed Grobem Nieznanego Żoł-

nierza podczas świąt: 3 maja, 15 sierpnia  
i 11 listopada oraz innych uroczystościach 
patriotycznych z asystą konną w całej Pol-
sce. Kupując ziemię i budując dom nie wie-
działem, że jest to okolica upamiętniona 
historycznie: zrzutem grupy Cichociem-
nych w kwietniu 1944 roku. Pewnego 
dnia zobaczyłem przed bramą dużo ludzi, 
w tym młodzież szkolną, i ktoś przyszedł 
do mnie zapytać, czy może podłączyć 
kabel do prądu. Zgodziłem się i zapyta-
łem, co to za impreza, a kiedy usłyszałem,  
że historyczno-patriotyczna, natychmiast 
zainteresowałem się nią i zaraziłem en-
tuzjazmem swoich druhów-szwoleżerów.  
W kolejnym roku wzięliśmy w niej udział 
w mundurach, z szablami i na koniach. 
Nie wiedziałem również, że w Malcano-
wie mieszka przedwojenny szwoleżer, we-
teran 1 Pułku Szwoleżerów, blisko stuletni 
Władysław Ząberg. Poznaliśmy się w ten 
sposób, że podczas „Pierzyny” on – wi-
dząc nas na koniach – zawołał: „To moje 
wojsko!”. I tak się poznaliśmy. Na nasz 
wniosek, poparty przez Gminę, Minister 
Obrony awansował go do stopnia rotmi-
strza, a uroczystość odbyła się na placu 
Piłsudskiego w Warszawie w 2012 roku. 
Niedawno odwiedziłem pana Władysła-
wa wraz z przedstawicielami Szwadro-
nu Reprezentacyjnego Kawalerii Wojska 
Polskiego w jego domu z okazji Święta 
Kawalerii. 99-letni weteran, który nie 
cieszy się ostatnio najlepszym zdrowiem, 
przyjął nas z radością. Otrzymał podaru-
nek: pamiątkową plakietkę z podkową 
na szczęście i emblematem Szwadronu 
Reprezentacyjnego. Następna wizyta wy-
padnie najpewniej w stulecie czcigodnego 
weterana.

Odkąd osiedlił się Pan w Malcanowie bie- 
rze Pan aktywny udział w życiu gminy, po-
magając i sponsorując. Jak to się zaczęło?

– Jestem prezesem firmy Fideltronik-
-Inigo Sp. z o.o., a zaczęło się to tak,  
że załatwiając sprawy służbowe, dowie-
działem się o możliwości dofinansowa-
nia zakupu ze środków Orlenu sprzętu 
dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Po-
szedłem więc do naszej malcanowskiej 
jednostki OSP i zapytałem, czy nie za-
interesowałaby strażaków taka dotacja.  
A zacząłem, podchodząc do grupy stoją-
cych przed remizą druhów, od pytania: 
„Który z panów jest prezesem?” Zaległa 
cisza, patrzyli na mnie nieufnie, w końcu 

jeden – a był to jak się okazało później 
– Stanisław Bogucki – odpowiedział bez 
entuzjazmu: „Ja”. I tak się zaczęła nasza 
współpraca.

Pomógł im Pan w uzyskaniu dofinan-
sowania?

– Tak, pomogłem, wyjaśniając zawi-
łości proceduralne złożenia wniosku. 
Zostałem też strażakiem ochotnikiem 
w Malcanowie, jak również przewod-
niczącym rady sołeckiej. Sponsoruję od 
kilku lat imprezy powiatowe jak festyn 
w Kątach, w ubiegłym roku sztandar na 
100 lecie PSP w Otwocku oraz gminne: 
Dożynki, Dni Gminy, Półmaraton Wią-
zowski, a także lokalne i parafialne, jak 
chociażby kilka lat temu występ Teatru 
Konnego Capriolla z okazji odpustu pa-
rafialnego w Gliniance, jak i tegoroczny 
koncert „Wieczór uwielbienia” w dniu 
Bożego Ciała w Gliniance oraz Dożynki 
Diecezjalne w Wiązownie, więc można 
powiedzieć, że mocno wrosłem w glebę 
nie tylko Malcanowa, ale całej gminy. 
Przy okazji powiem, że Malcanów i oko-
lice otrzymały własną stronę internetową 
www.malcanow.eu która jest aktywna od 
niedawna. Strona ta umożliwia prowa-
dzenie dyskusji na forach mieszkańców, 
jak i wysyłanie ogłoszeń Rady Sołeckiej 
do mieszkańców oraz kontakt emailowy 
z urzędem Sołtysa i Rady Sołeckiej.

W dodatku promuje Pan w gminie for-
my energii odnawialnej czyli tańszej i eko-
logicznej postaci prądotwórczej?

– Fideltronik zajmuje się właśnie ener-
gią odnawialną czerpiącą źródło mocy 
z energii słonecznej oraz wiatrowej.  
W centrum Wiązowny blisko Urzędu Gmi-
ny można obejrzeć posadowioną przez 
nas na wydzierżawionej działce gmin- 
nej lampę hybrydową, pierwszą w Polsce 
pracującą w systemie turbiny 3 D. 

 Ciąg dalszy na str. 12

Rozmowa ze Sławomirem Marcysiakiem
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Historia

70. rocznica Powstania Warszawskiego

Kaci i renegaci (2)

Urodził się w 1896 roku w Wi-
tebsku (Norman Davies podaje 
jako datę jego urodzenia rok 
1900). Był inżynierem chemi-

kiem, który w 1935 roku padł ofiarą re-
presji stalinowskich. Zesłano go do łagru, 
nie wiadomo dokładnie za co. Po kilku-
letnim pobycie za drutami zezwolono mu 
na osiedlenie się w obwodzie briańskim. 
Teren ten został jesienią 1941 roku zaję-
ty przez Wehrmacht i Kamiński zgłosił 
się do Niemców jako kandydat na kola-
boranta. Praktyczni i racjonalnie myślący 
dowódcy niemieckiej armii nie podzielali 
rasistowskich uprzedzeń swoich partyj-
nych mocodawców z Berlina, którzy za-
kazywali korzystania z pomocy gorliwych 
do współpracy przedstawicieli podbitej 
ludności terenów wschodnich. Niejako za 
plecami, a raczej przy niechętnej, milczą-
cej zgodzie Hitlera i jego kliki, organizo-
wali formacje pomocnicze z ochotników 
różnych nacji zamieszkujących ZSRR. 
Największy rozgłos zdobyła jednostka 
sformowana z jeńców radzieckich i do-
wodzona przez byłego pułkownika Armii 
Czerwonej Andrieja Własowa. Usługi Ka-
mińskiego wykorzystano przy organizacji 
brygady RONA (Russkaja Odwoboditiel-
naja Narodnaja Armija). W odróżnieniu 
od wojska Własowa, które nota bene 
zostało uzbrojone dopiero wiosną 1945 
roku, brygada, nad którą dowodzenie ob-
jął Kamiński otrzymała broń stosunkowo 

szybko, bo już w 1943 roku wspomagała 
SS w likwidowaniu partyzantów rosyj-
skich i ukraińskich. O ile wojska Własowa 
składały się z żołnierzy, to materiał ludzki 
RONY tworzyły różnego rodzaju męty 
społeczne o niskim lub zerowym poczuciu 
moralności. Oprócz Rosjan było w niej 
dużo ochotników z Azerbejdżanu oraz  
z innych krajów azjatyckiej części sowiec-
kiego imperium. Sprawiło to, że formacja 
Kamińskiego wsławiła się okrucieństwa-
mi, które nawet u esesmanów wzbudzały 
niesmak i odrazę. 

Tuż po wybuchu Powstania Warszaw-
skiego Himmler mianował Kamińskiego 
Brigadefuehrerem SS i Generałem majo-
rem. Skierował jego formację, formalnie 
podporządkowaną von dem Bachowi, 
do pacyfikacji Powstania. I Kamiński oraz 
jego banda pacyfikowali Warszawę! Opę-
tani żądzą zysku rabowali to co wpadało 
im w ręce, mordowali i gwałcili bez umia-
ru, również Niemki, które nie zdążyły 
ewakuować się z Warszawy. Hans Thieme, 
niemiecki oficer łącznikowy w Powstaniu, 
tak opisał w swoich wspomnieniach ze-
tknięcie się z ludźmi Kamińskiego: „Poza 
tym zaangażowano do walki batalion 
azerbejdżański – „słynną zbójecką brygadę 
Kamińskiego” (…) składającą się z dzikich 
osobników, którzy wyładowywali złość na 
ludności cywilnej, plądrując i paląc ile du-
sza zapragnie (…) Przekonałem się o tym 
osobiście, gdy z jednorodzinnego domu 

Jeszcze bardziej odrażającą postacią niż Erich von dem Bach był Mieczysław 
Bronisław Kamiński, syn Polaka Władysława Kamińskiego i Ukrainki  
lub Rosjanki (dokładne dane jego matki nie są znane, on sam wstępując  
na służbę do nazistów twierdził, że była Niemką).  

na zadbanym przedmieściu Włochy przy-
biegła do nas pełna przerażenia kobieta, 
którą napastowało dwóch takich łobuzów 
w samych tylko koszulach i spodniach,  
za to z rewolwerami. Poszedłem tam  
z kilkoma ludźmi i zabrałem tych dwóch 
typów ze sobą (…) zaprowadziłem ich 
do „pułkownika” Kamińskiego, który po 
opisaniu przeze mnie ich zachowania dał 
im po twarzy i polecił ich odprowadzić.  
Co za dziki kaukaski typ!” (cyt. za: Norman 
Davies: Powstanie `44. Kraków 2004). 

Przez trzy tygodnie dowództwo nie-
mieckie tolerowało zwyrodniałe poczyna-
nia „Brigadefuehrera”, ale potem miarka 
się przebrała. Pod koniec sierpnia Kamiń-
skiego wezwano na rzekomą naradę do 
Łodzi, a kiedy tam się znalazł, stanął przed 
sądem SS, po czym, po krótkiej rozprawie, 
rozstrzelano go. Według innej wersji, za-
strzelono go już w drodze do Łodzi, pod-
czas krótkiego postoju. Bojąc się buntu 
ludzi Kamińskiego, w oficjalnym oświad-
czeniu podano, że zginął on w drodze do 
Łodzi na skutek ostrzelania samochodów 
przez partyzantów. 

A oto jak scharakteryzował Kamińskie-
go von dem Bach, który w decydującym 
stopniu przyczynił się do jego śmierci:  
„Był awanturnikiem politycznym, wygła-
szał do swych ludzi mowy propagandowe  
o wielkiej faszystowskiej Rosji, której chciał 
być przywódcą – fuehrerem. Kobiety i al-
kohol były treścią jego życia. Dowództwo 
wojskowe pozostawiał swym dowódcom 
pułków. Pojęcie własności było mu obce. 
Żadnego narodu nie nienawidził tak jak 
Polaków, których wspominał jedynie obe-
lżywymi słowami. Nie chciał przyłączyć 
się do Własowa, przeciwnie, pragnął kie-
dyś przez swe stosunki z Himmlerem wy-
sadzić Własowa z siodła.” (cyt. za: Tadeusz 
Sawicki: Rozkaz: zdławić powstanie. War-
szawa 2001).

PIOTR KITRASIEWICZ

Ciąg dalszy ze str. 11

Promujemy w gminie system Prosu-
ment, polegający na dofinansowaniu  
ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej zakupu i montażu mikroinsta- 
lacji odnawialnych źródeł energii, jed-
nakże zainteresowanie ze strony miesz-
kańców jest stosunkowo niewielkie.  
Ludzie najwyraźniej są przyzwyczajeni 
do tradycyjnych rozwiązań energetycz-
nych i nieufnie podchodzą do energii  
pobieranej od natury, jako formy tańszej 
i naturalnej. Przyzwyczajeni są również 

do tradycyjnej sieci kanalizacyjnej jeśli 
chodzi o odbiór nieczystości, a moim 
zdaniem na tak rozległej przestrzeni 
jaką jest teren gminy Wiązowna budo-
wa takiej sieci mija się z celem i powin-
ny powstawać przydomowe, biologiczne 
oczyszczalnie ścieków. 

Co takie rozwiązanie zmieniłoby na 
korzyść?

– Sieć kanalizacyjna jak wiemy jest dro-
ga. W obecnej chwili pokrywa zaledwie 
niewielki procent terenu gminy. Budo-
wa przydomowych oczyszczalni byłaby 
znacznie tańsza, bo szambo byłoby wy-
bierane z nich mniej więcej raz na dwa 

lata. Rozkład materiału biologicznego 
zgromadzonego w szambie odbywałby się 
na zasadzie wrzucenia do niego raz w ty-
godniu preparatu rozkładającego materiał 
biologiczny. Byłaby to ogromna oszczęd-
ność dla budżetu gminy, która mogłaby 
za oszczędzone pieniądze rozprowa- 
dzać wśród mieszkańców takie preparaty  
za darmo. Dodatkowy zysk polegałby też 
na tym, że wodą z szamba można by wy-
konywać normalne czynności typu podle-
wanie trawników. 

Dziękuję za rozmowę.

ROZMAWIAŁ: PIOTR KITRASIEWICZ



Rodzice bliżej szkoły

W tym właśnie okresie wdrożony 
zostaje dziennik elektronicz-
ny we wszystkich podległych 

Gminie szkołach; zarówno podstawo-
wych, jak i w gimnazjach. Sygnały o po-
trzebie wprowadzenia takiego systemu 
były zgłaszane przez rodziców wielokrot-
nie podczas różnych spotkań. Wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców 
Anna Bętkowska, Wójt Gminy Wiązow-
na podjęła decyzję o wprowadzeniu ta-
kiej formy gromadzenia i przetwarzania 
danych w placówkach oświatowych.  
W czasie roku szkolnego 2014/2015 na-
uczyciele będą pracować na dziennikach 
papierowych, jednocześnie wdrażając 
prowadzenie dziennika elektronicznego. 
Pierwsze szkolenia dla nauczycieli zostały 
przeprowadzone w październiku 2013 r. 
Miały na celu zapoznanie z programem 
i pokazanie jego rozwiązań i możliwości. 

Kolejne szkolenia dostosowane do wiedzy 
nauczycieli nt. prowadzenia dziennika 
elektronicznego odbyły się w II półroczu 
roku szkolnego 2013/2014 r. już w ich 
placówkach. To czas prób i przełamywa-
nia barier. 

Rodzice już niedługo będą mogli  
na bieżąco śledzić oceny i obecności  
w szkole swojego dziecka, informacje  
o sprawdzianach i zadaniach domowych. 
Program gwarantuje stały kontakt z na-
uczycielem i wychowawcą, ale również 
ze specjalistami zatrudnionymi w szko-
le – psychologiem, pedagogiem. Zysk 
dla ucznia, to stały dostęp do informacji  
np. o planowanych zastępstwach. Taki 
system jest też doskonałym narzędziem 
dla nauczycieli, bo pozwala na automa-
tyczne gromadzenie danych, które mogą  
w szybki sposób generować potrzebne ze-
stawienia i statystyki. 

– To trudny czas, ale mamy doskona-
le przygotowaną kadrę pedagogiczną.  
Nauczyciel, aby efektywnie mógł wy-
pełniać swoją rolę i czuć się w niej pew-

Rok szkolny 2014/2015 to czas zmian 
w placówkach oświatowych  
Gminy Wiązowna.
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Oświata

Ślubowanie uczniów w Zakręcie

Przyjęcie dzieci w poczet uczniów 
poprzedził przygotowany przez 
nich i wychowawców program  

artystyczny. Uczniowie pięknie recyto-
wali wiersze, śpiewali piosenki. Pierw-
szoklasiści ze szkoły podstawowej ślu- 
bowali na sztandar szkoły, a z gimna-
zjum na flagę państwową. Uroczyście 

odśpiewano także Hymn Szkoły Pod-
stawowej im. C.K. Norwida w Zakręcie 
oraz Hymn Państwowy.

Pasowania na uczniów dokonała dyr. 
Elżbieta Olczyk-Szum, która skierowała 
wiele ciepłych słów do uczniów, życząc 
im m.in. owocnej i przyjemnej nauki. 
Pierwszoklasiści obiecali, że będą god-

W Dniu Edukacji Narodowej, 14 października o godz. 8.30 w Zespole  
Szkolno-Gimnazjalnym w Zakręcie odbyła się uroczystość ślubowania uczniów 
klas pierwszych i pasowania na ucznia. Uroczystość odbyła się w obecności 
gości oraz nauczycieli i uczniów szkoły. 

nie, musi stale pozostawać w kontakcie  
ze światem, w którym żyją jego ucznio-
wie i w którym już doskonale poruszają 
się rodzice. To duże wyzwanie zwłaszcza  
w dobie szkolnego postępu technolo-
gicznego – mówi Anna Bętkowska, Wójt  
Gminy Wiązowna. 

M.D.KANABUS-PROKOP
KIEROWNIK OŚWIATY GMINNEJ

OGŁOSZENIE 
GOK WIĄZOWNA

Gminny Ośrodek Kultury w Wią-
zownie poszukuje osób powyżej 
18 lat, chętnych do prowadzenia 
grup harcerskich na terenie gmi-
ny Wiązowna, w ramach organi-
zacyjnych ZHP Hufiec Otwock.
Osoby nie mające odpowiedniego 
przygotowania zostaną przeszko-
lone (szkolenia bezpłatne) do pro-
wadzenia zastępów.

Zgłoszenia mailem: 
gok@gok-wiazowna.pl

lub telefonicznie 530 200 032

nie reprezentować szkołę, sumiennie 
wypełniać obowiązki ucznia oraz okazy-
wać szacunek wychowawcom, nauczy-
cielom, rodzicom i kolegom. Gratulacje 
i życzenia otrzymali też od starszych 
kolegów.

Na pamiątkę tego wyjątkowego wy-
darzenia pierwszoklasiści otrzymali dy-
plomy i drobne upominki, a następnie 
udali się na słodki poczęstunek przygo-
towany przez rodziców.

ALEKSANDRA KARPIŃSKA, 
KRYSTYNA WRONIEWICZ
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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

GKTS – druga pozycja w tabeli II ligi
Drużyna Gminnego Klubu Tenisa Stołowego Wiązowna pokonała na wyjeździe 
utytułowaną drużynę z Siedlec aż 7:3. Zawodnicy z Wiązowny wystąpili  
w następującym składzie: na pierwszym stole Kamil Sitek i Mateusz Niedzielski; 
na drugim Mateusz Stawikowski i Tomasz Grzybowski oraz rezerwowy  
Damian Krawczyk.

glibyśmy reklamować w największych 
ośrodkach tenisowych takich jak: Nada-
rzyn, Radom, Płock, Ostróda czy Lidz-
bark Warmiński. Wyjazd do Siedlec był 
współfinansowany z budżetu Gminy 
Wiązowna. 

* * *
Podczas weekendu 11-12 paździer-

nika zawodnicy GKTS Wiązowna roze-
grali dwa ciężkie mecze w rozgrywkach 
na szczeblu II ligi. Pierwszy mecz, roz-
grywany w piątek można było uznać 

Mecz rozpoczął się od łatwych 
wygranych 3 singli gospo-
darzy i nic nie wskazywało 

na to, że to ostatnie punkty zdobyte  
w tym dniu przez zawodników z Siedlec. 
Wygrana Tomka w czwartym pojedyn-
ku singlowym dała początek zwycięstw 
drużyny z Wiązowny. Wygrane deble 
dały remis 3:3, a kolejne 4 single pew-
ne zwycięstwo 7:3. Bardzo dobry start  
w rozgrywkach II ligi mężczyzn daje 
dużo optymizmu na cały długi sezon. 
Szkoda, że nie mamy firmy, którą mo-

za arcytrudny, nie tylko ze względu na 
poziom sportowy zawodników drużyny 
przeciwnej ale także przez to, że były 
to derby powiatu z drużyną IKRTS Jó-
zefów. Na to spotkanie przybyło wie-
lu kibiców zarówno gospodarzy jak  
i gości. Emocji było co nie miara także  
ze względu na fakt, że w Naszej dru-
żynie w tym sezonie występuje nowy 
zawodnik – Mateusz Niedzielski, któ-
ry przez ostatnie kilka lat występował  
w józefowskim klubie. Do drużyny  
z Józefowa w tym sezonie przeszedł na-
tomiast Nasz zawodnik – Michał Mar-
kowski. 

Ostatecznie mecz zakończył się zwy-
cięstwem GKTS-u 7:3, w którym dużą 
rolę odegrali kibice żarliwie dopingują-
cy zawodników z Wiązowny, za co bar-
dzo serdecznie dziękujemy.

Po zwycięstwie nad Józefowem za-
wodnikom GKTS-u przyszło się mierzyć 
w sobotę, na wyjeździe z drużyną IKTS 
Broń Radom. Nie udało się niestety po-
wtórzyć wyniku z dnia poprzedniego  
i mecz zakończył się nieznaczną poraż-
ką 6:4. Do remisu zabrakło bardzo nie-
wiele. 

Po 3 kolejkach GKTS Wiązowna  
zajmuje drugą pozycję w tabeli II ligi  
co jest bez wątpienia sporym zaskocze-
niem (2 zwycięstwa i jedna porażka). 
Należy też zaznaczyć, że w tych me-
czach nie przegraliśmy jeszcze żadnej 
gry deblowej, co niewątpliwie jest moc-
nym atutem Naszej drużyny.

TRENERZY GKTS WIĄZOWNAfo
t. 
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Jubileusz Złotych Godów 
„Ludzie, których kocha się z całego serca, 
nigdy się nie starzeją” 
 Ernst Penzoldt 

Podniosła i wzruszająca uroczystość miała miejsce  
14 października w Urzędzie Gminy Wiązowna.  
Okazją do tego spotkania był jubileusz Złotych Godów,  
50 lat małżeństwa.

Uroczystość zainicjowały wójt Anna Bętkowska oraz 
zastępca kierownika USC Alina Dębska, szczególnie 
pamiętające o ważnych w życiu naszych mieszkań-
ców jubileuszach, takich jak Złote Gody czy stulecie 

urodzin.
– Ponieważ nie będę mogła z powodu wyjazdu służbowego, 

uczestniczyć w tej pięknej uroczystości, proszę o przekazanie 
Szanownym Jubilatom w moim imieniu najserdeczniejszych 
życzeń, wielu rocznic świętowanych wspólnie, miłości najbliż-
szych i wielu lat zdrowia. Takie jubileusze w życiu człowieka 
zdarzają się rzadko, ile trzeba miłości i przyjaźni, kompromi-
sów i wzajemnego zrozumienia, by szczęśliwie, po 50. latach 
małżeństwa, spojrzeć wstecz i powiedzieć, że było warto – po-
wiedziała Anna Bętkowska.

Dostojnych Jubilatów powitała Alina Dębska, a po niej głos 
zabrali: ksiądz proboszcz wiązowskiej parafii Tadeusz Łakomiec, 
zastępca wójta Tomasz Kostyra oraz przewodnicząca Rady Gmi-
ny Monika Sokołowska, podkreślając rolę miłości i wspólne-
go przechodzenia przez życie w konfrontacji ze współczesnym, 

przeżywającym kryzys wartości, światem. Nastąpiła ceremonia 
wręczania dyplomów i czerwonych róż. Z rąk przewodniczącej 
Sokołowskiej i zastępcy wójta otrzymali je Państwo: 
* Wiesława i Ryszard Boguccy z Rzakty, 
* Danuta i Henryk Hołdak z Malcanowa, 
* Zofia i Tadeusz Kloch z Woli Duckiej, 
* Alina i Marian Krogul z Glinianki, 
* Kazimiera i Marian Przedlaccy z Rzakty, 
* Marianna i Tadeusz Wilczek z Rzakty.

Parom życzono doczekania diamentowych godów w jak 
najlepszym zdrowiu i samopoczuciu. Wszyscy przybyli na tą 
uroczystość odśpiewali „Sto lat” i wznieśli toast za zdrowie 
świętujących par. Po spełnieniu toastu tradycyjną lampką 
szampana, nastąpił poczęstunek tortem przygotowanym spe-
cjalnie na Złote Gody. Odbył się spontanicznie zainicjowa-
ny program artystyczny. Jako pierwsza wystąpiła sekretarz 
Gminy Urszula Skolasińska, która zaśpiewała znaną piosen-
kę z repertuaru Sławy Przybylskiej „Miłość w Portofino”.  
Następnie talent wokalny zaprezentował sam duszpasterz 
wykonujący znaną mu jeszcze z czasów nauki seminaryjnej 
piosenkę o pewnym kleryku, marzącym o zrobieniu kariery  
w hierarchii kościelnej. Kolejny występ solo nastąpił za sprawą 
Moniki Sokołowskiej: zebrani usłyszeli przedwojenny przebój 
Hanki Ordonówny „Na pierwszy znak”. Rozśpiewana atmos-
fera udzieliła się Jubilatom, którzy wspólnie zaintonowali  
popularną piosenkę ludową „Szła dzieweczka do laseczka”. 
Na zakończenie spotkania dostojni Jubilaci pozowali do 
wspólnej fotografii. PK, US
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Dziesięć lat z sercem 
„Bądź dla innych na co dzień serdeczny, nie myśl tylko o sobie co dnia.
Bądź dla innych jak anioł bezpieczny, przecież po to Bóg serce ci dał”.

Powyższe słowa z piosenki z repertuaru Eleni najlepiej charakteryzują  
działania Stowarzyszenia „Jesteśmy!”, które w sobotę 18 października 
uroczyście obchodziło swoje 10-lecie.
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W Warsztatach Terapii Zaję-
ciowej przy Stowarzysze-
niu „Jesteśmy!” w Rad- 
iówku z licznymi gość-

mi spotkali się Małgorzata i Waldemar 
Burtkiewicz, małżonkowie prowadzący 
„Jesteśmy!”, a zarazem jego współzałoży-
ciele. Pani Małgorzata jest Prezesem „Je-
steśmy!”, a pan Waldemar kierownikiem 
zajęć prowadzonych w ramach WTZ. 
Wśród przybyłych znaleźli się m.in. Wójt 
Anna Bętkowska, Przewodnicząca Rady 
Gminy Monika Sokołowska, Skarbnik 
Gminy Wiesław Miłkowski, podopiecz-
ni, wolontariusze i przyjaciele Stowarzy-
szenia, a przede wszystkim Małgorzata 
Żak z Duchnowa, która ufundowała dla 
osób potrzebujących wsparcia i pomocy 
budynek o wartości kilku milionów zło-
tych. Administruje go Gmina Wiązowna, 
a oprócz Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
mieści się w nim Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi oraz Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej wraz z Klubem Integracji Spo-
łecznej i Centrum Wolontariatu.

Zebrani obejrzeli multimedialną pre-
zentację ukazującą – według słów pana 
Waldemara – „10 lat naszej działalności  
w pigułce”. Wyświetlane slajdy przedsta-
wiały rok po roku wydarzenia z aktyw-
ności podopiecznych i ich terapeutów na 
tle muzyki i słów piosenek znanych wy-
konawców. Teksty utworów korespondo-

wały z klimatem panującym na co dzień 
w „Jesteśmy!” i brzmiały – między innymi 
– „Kochać człowieka by zdążyć do Boga”, 
„Daj się ponieść fali ludzkich serc”, „Tyle 
było dni”, „Na miły Bóg”. Zamiast koń-
cowego wyrazu „koniec” pojawiły się sło-
wa: „Końca nie będzie – Jesteśmy !”. 

Następnie podopieczni Stowarzysze-
nia – Agnieszka Sobota, Krystyna Kalisz, 
Paweł Galas, Marzena Redek i Ania Łuka-
siak – recytowali wiersze, traktujące m.in. 
o własnej niepełnosprawności. Utwory 
cechowała pogoda ducha i dystans do 
codziennych zmagań, wzbudziły aplauz 
zebranych, a także wzruszały.

Łzy w oczach miała Marta Skorup-
ka, emerytowana wolontariuszka będąca  
z „Jesteśmy!” od początku, której pań-
stwo Burtkiewiczowie wręczyli kwiaty  
i rzeźbę z drewna, wykreowaną w ramach 
zajęć WTZ: czerwone jabłko z napisem 
„Jesteśmy!”. Także za wieloletni wolon-
tariat jabłuszko otrzymał Zbigniew Fryt. 
W taki sam sposób uhonorowano Małgo-
rzatę Żak. Czerwone jabłko oczekiwało 
także na ks. Pietrzaka, ale duszpasterz nie 
mógł przybyć na uroczystość. Natomiast 
Małgorzata i Waldemar Burtkiewicz 
otrzymali drzewko rajskiej jabłoni oraz 
kosz prawdziwych jabłek jako dar od pod-
opiecznych i kadry. Wójt Anna Bętkowska 
oraz skarbnik Wiesław Miłkowski przeka-
zali dary od Gminy: ogromny, oprawiony 
w ramy dyplom oraz maszynę do szycia, 
który na pewno przyda się w codziennej 
działalności. Z kolei pani wójt Bętkow-
ska otrzymała w darze od WTZ utkane  
na płótnie drzewko jabłonkę – symbol 
Stowarzyszenia „Jesteśmy!”.

Nastąpił pokaz tańca w wykonaniu 
niepełnosprawnych, po którym zapro-
szono na ufundowany przez gminę po-
częstunek, którego zwieńczeniem była 
degustacja wspaniałego tortu jubileuszo-
wego ufundowanego przez GOPS. Fina-
łem spotkania była wspólna zabawa do 
znanych rytmów popularnych zespołów 
polskich i zagranicznych. Zapoczątkowa-
li ją państwo Burtkiewicz jako pierwsza 
para taneczna, a potem były wężyki, kół-
ka oraz dużo śmiechu i radości.

Spotkanie podsumowała wzruszo-
na Małgorzata Żak, kierując swe słowa  
do uczestników Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej: 

– Życzę abyście dotrzymali danego sło-
wa i nigdy stąd nie wyszli.  

 PK


