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Spotkanie z członkami OSP z Gminy Wiązowna
Z okazji Dnia Strażaka, w Urzędzie Gminy Wiązowna 
odbyło się okolicznościowe spotkanie z przedstawicielami 
trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających 
na terenie Gminy Wiązowna.

Przybyło 9. druhów i 2. druhny. Delegacja z OSP w Wiązow-
nie stawiła się z prezesem Grzegorzem Pyzikiem na czele, 
a w jej skład weszli: Sylwia Cacko, Agnieszka Chrościcka, 

Maciej Szyperski. Jednostkę w Malcanowie reprezentowali: Sta-
nisław Bogucki (prezes), Marcin Boruc, Jan Cacko, Sławomir 
Cacko, Radosław Dąbrowski, Krzysztof Sokolik. Przedstawicie-
lem OSP w Gliniance był jej wiceprezes Janusz Papis.

W imieniu Wójt Gminy Anny Bętkowskiej, gości powitał jej 
zastępca Tomasz Kostyra, który złożył im najlepsze życzenia, 
zarówno w pełnej poświęcenia i ofiarności pracy dla dobra 
współmieszkańców, jak i w życiu rodzinnym.

– Życzę, żeby św. Florian zawsze was prowadził, co nie ozna-
cza, że powinniście zdawać się wyłącznie na świętego: niech was 

Krok po kroku
Jesteśmy w przededniu dwóch 
ważnych wydarzeń. Pierwszym 
będzie długo oczekiwana  
ceremonia otwarcia Domu Kultury 
nad Świdrem, połączona z uroczystą 
sesją Rady Gminy we wnętrzu 
nowej placówki. Uroczystą nie tylko 
ze względu na fakt zakończenia 
inwestycji, ale również z powodu 
25 lat istnienia wolnej, polskiej 
samorządności terytorialnej.  

Wiele się w ciągu tego ćwierćwiecza zmieniło, a obok radosnych 
nadziei i oczekiwań, nie zabrakło także rozczarowań i konfrontacji 
idei z codzienną rzeczywistością, jakże odległą od marzeń wielu  
z nas. Sesja zapewne stanie się formą podsumowania, podobnie 
jak specjalny, historyczny numer „Powiązań”, a połączenie  
obu uroczystości nastąpi 4 czerwca. Wkrótce potem odbędą się 
Dni Gminy Wiązowna, nie na placu w centrum Wiązowny  
nad Mienią, bo tam – na terenie jeszcze do niedawna porośniętym 
dziką roślinnością - już królują nowy plac zabaw oraz skate park, 
ale za budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury, także nad Mienią. 
Krok po kroku obserwujemy wokół nas coraz więcej zmian.
Gmina przekształca się w tempie bynajmniej nie ślimaczym. 
Niedawno w Wiązownie Kościelnej, a teraz do nowych inwestycji 
doszedł kolejny plac zabaw, tym razem przy świetlicy wiejskiej  

w Góraszce, a wprowadzenie systemu monitoringowego  
w lasach być może pozwoli wreszcie na ograniczenie  
i zminimalizowanie nieznośnego procederu zaśmiecania  
przyrody. Służy temu również niezmordowanie podejmowane  
w placówkach oraz podczas pikników rodzinnych propagowanie 
wartości ekologicznych, także w kontekście przypominania  
o zasadach segregowania śmieci i odpadów. A w związku  
z wywozem tych ostatnich, Urząd i Rada Gminy musiały  
podjąć krok tyleż przykry co konieczny: podwyższenie opłat  
za usługę w tym zakresie. O obecnych taryfach i przyczynach, 
które doprowadziły do ich przyjęcia można przeczytać  
w artykule o ostatniej sesji Rady Gminy noszącym tytuł  
„Dlaczego tak drogo?”. W materiale tym informuję również  
– między innymi – o powodach, jakie doprowadziły  
do zawieszenia prywatnej linii autobusowej Wiązowna-Józefów,  
oraz o motywach rezygnacji wiceprzewodniczącego  
Rady Gminy z mandatu radnego.
Proponuję również mini debatę jaką pani wójt podjęła  
z komendantem wiązowskiego Posterunku Policji na temat 
bezpieczeństwa w Gminie, a także wywiad z przewodniczącym 
stowarzyszenia w Woli Duckiej, który mówi o rzeczach ważnych 
i istotnych nie tylko dla swojego sołectwa, ale i dla całej Gminy, 
a nawet dla kraju, bo poruszane przez niego zjawiska społeczne 
są uniwersalne. A w ogóle to bociany już przyleciały, co zawsze 
nastraja do pogodnych myśli, więc zostawiam Państwa z tym 
optymistycznym akcentem życząc przyjemnej lektury majowego 
numeru „Powiązań”.
          Wasz Redaktor Piotr

Drodzy Czytelnicy!
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chroni również nowoczesny sprzęt strażacki. Wyjeżdżajcie na 
akcje i wracajcie z nich cało i zdrowo – powiedział Zastępca 
Wójta, który – razem ze Skarbnikiem Wiesławem Miłkowskim  
– rozmawiał ze strażakami o problemach, potrzebach i ocze-
kiwaniach związanych z ich codzienną pracą w służbie OSP. 
Gmina wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie 
zakupu sprzętu ratownictwa technicznego oraz mundurów, któ-
ry zostanie sfinalizowany z udziałem środków Gminy, Funduszu 
i trzech OSP. Podczas ostatniej, kwietniowej sesji Rady Gminy 
radni wyrazili zgodę na nieodpłatne przekazanie – na wnio-
sek pani wójt – samochodu pożarniczego marki Star jednostce  
w Wiązownie, oraz samochodu pożarniczego marki Magirus 
jednostce w Malcanowie. Samochody te dotychczas widniały  
w ewidencji Urzędu Gminy.

Podczas dyskusji poruszono kwestię rozwoju Gminy Wiązow-
na w kontekście planu budowy Centrum Handlowego w Gó- 
raszce oraz planu poprowadzenia przez Gminę obwodnicy war-
szawskiej. Te oraz inne inwestycje zaowocują między innymi 
zwiększeniem wpływów finansowych do budżetu gminnego. PK
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Niektórym się wydaje, że obowiązujące przepisy prawa ich nie dotyczą  
a wiązowskie lasy to idealne miejsce na składowanie odpadów.  
Nie mój las, nie moje śmieci... Wystarczy wjechać do lasu, wyładować  
górę śmieci i problem załatwiony, niech się martwią inni.

Wójt Gminy Wiązowna ogłasza konkurs na nazwę ogólnodostępnej przestrzeni 
publicznej – placu w centrum Wiązowny.

Pielęgnacja pomników przyrody oraz drzew i zadrzewień mających dużą wartość 
krajobrazową, historyczną i estetyczną na terenie Gminy Wiązowna, etap II 
dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 20.930,00 zł.

Kto wyrzuca śmieci do wiązowskich 
lasów? Zaraz się dowiemy…

Konkurs na nazwę placu

Pielęgnacja pomników przyrody– II etap

gu mobilnego, który zapewne okaże się 
skuteczną bronią w walce ze „śmiecia-
rzami”. W miejscach najbardziej zaśmie-
canych pojawią się kamery, co pozwoli 
na zidentyfikowanie osób, które wyrzu-
cają śmieci do lasu. Teren monitoringu 
zostanie oznaczony tablicami informa-
cyjnymi.

Zadanie pn. „Zakup systemu moni-
toringu mobilnego gospodarowania od-
padami oraz utrzymania czystości i po- 
rządku na terenie gminy Wiązowna”, re-
alizowane jest w ramach środków inwe-
stycyjnych Gminy Wiązowna. EK

weczka hot spot. Plac ma szansę stać się 
ulubionym i jednym z najbardziej roz-
poznawalnych miejsc w naszej gminie. 

Udział w konkursie może wziąć każ-
dy zameldowany mieszkaniec gminy 
Wiązowna od 13 roku życia. Konkurs 
polega na wymyśleniu nazwy placu, 
która nie może składać się z więcej  
niż 4 słów, a następnie wpisaniu jej 

pomnik przyrody zlokalizowany w miej-
scowości Kąck. Koszt zadania wyniesie 
29.900,00 zł. Prace pielęgnacyjne zostaną 
wykonane do 30 sierpnia 2014 roku. UG

Przez ten nieustający proceder,  
w lasach na terenie gminy tworzą 
się nielegalne wysypiska śmieci. 

Przyłapanie sprawcy podrzucania śmieci 
na gorącym uczynku jest właściwie nie-
możliwe, chyba że poprzez czysty przy-
padek. Od 1 lipca 2013 roku to gminy 
odpowiadają za czystość i porządek 
na swoim terenie. Dlatego też, w celu 
ograniczenia uciążliwości związanych  
z nielegalnym wyrzucaniem śmieci  
w lasach oraz identyfikacji sprawców 
tych czynów, Gmina Wiązowna rozpo-
częła akcję instalacji systemu monitorin-

Plac znajduje się przy ul. Lubelskiej 
w Wiązownie, vis a vis przystanku 
autobusowego „Urząd Gminy”  

w kierunku ul. Kościelnej. Obecnie znaj-
duje się na nim plac zabaw dla dzieci, 
alejki, ławki i lampy solarne, a wkrótce 
pojawi się skate park, tor dla rolkarzy, 
szachy plenerowe, stół do tenisa sto-
łowego, siłownia zewnętrzna oraz ła-

Gmina Wiązowna podpisała umo-
wę z WFOŚiGW w Warszawie  
na dofinansowanie zadania pn. 

„Pielęgnacja pomników przyrody oraz 
drzew i zadrzewień mających dużą war-
tość krajobrazową, historyczną i estetycz-
ną na terenie Gminy Wiązowna, etap II”. 
W ramach zadania zostanie przeprowa-
dzona pielęgnacja najbardziej potrzebują-
cych drzew w Alei pomnikowej im. Gene-
rała Grota-Roweckiego w Majdanie oraz 

do formularza dostępnego na stronie  
www.wiazowna.pl oraz załączeniu swo-
ich danych. Zgłoszenia można wysyłać 
do 20 czerwca 2014 r.

Zwycięską nazwę wytypuje komisja 
powołana przez wójta, a nagrodą będzie 
jednorazowa wejściówka dla 2 osób  
na sesję tenisa ziemnego w Klubie Spor-
towym Zakręt oraz voucher na sprzęt 
sportowy.

Dzięki konkursowi to Państwo zde-
cydują jaka nazwa tego obiektu zapi- 
sze się w historii Wiązowny.

UG
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Zawieszona linia autobusowa 
Malcanów – Wiązowna – Józefów

Spotkanie z przedstawicielami MCPS

Na spotkaniu obecni byli w imieniu Pani Wójt Anny 
Bętkowskiej zastępca wójta Tomasz Kostyra, Skarb-
nik Wiesław Miłkowski, dyrektor GOPS Małgorzata  

Łysik, główna księgowa GOPS Justyna Sasin oraz pracownicy 
socjalni Edyta Borkowska i Katarzyna Krzywoszyńska. Celem 
spotkania było omówienie współpracy w ramach realizacji 
projektu oraz możliwości wsparcia działań w zakresie pomo-
cy społecznej.

Co daje Gminie udział w Projekcie?
• dostęp do narzędzi informatycznych do prowadzenia 

aktywnej polityki społecznej, w tym Generatora Stra-
tegii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Kalku-
latora Społecznego, umożliwiającego szacowanie kosz-
tów zaniechania działań aktywizująco-wspierających  
w polityce społecznej, Dyfuzora Innowacji Społecznych 
ułatwiającego dostęp do wiedzy na temat nowatorskich 
sposobów rozwiązywania problemów społecznych opar-
tych na usługach;

• aktualizację Strategii Rozwiązywania Problemów Spo-
łecznych z wykorzystaniem narzędzi modelu Kalkulato-
ra Kosztów Zaniechania oraz uwzględniającą wytyczne 
dotyczące przyszłej perspektywy finansowej Unii Euro-
pejskiej na lata 2014-2020;

• zwiększenie aktywności samorządu w przekazywaniu do 
realizacji usług społecznych innym podmiotom poprzez 
realizację projektów aktywizująco-wspierających;

• stworzenie Sieci Liderów Innowacji Społecznych posia-
dających umiejętności wykorzystania narzędzi modelu 
Kalkulatora Kosztów Zaniechania do przygotowania  
i realizacji efektywnych projektów aktywizujących oraz 
pozyskania środków europejskich na ich realizację w lo-
kalne społeczności;

Mamy nadzieję, że udział w tym projekcie da możliwość 
skuteczniejszej pomocy osobom wykluczonym i zagrożonym 
wykluczeniem społecznym, wspieranych przez publiczne  
i niepubliczne instytucje pomocy i integracji społecznej na te-
renie Gminy Wiązowna.

Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji 
społecznej.
 MAŁGORZATA ŁYSIK

Linia prywatna, obsługiwana przez przewoźnika „Usługi 
Transportowe Przewóz Osób” Janusz Łysik, kursowa-
ła od 3 marca br. W związku z małą liczbą pasażerów  

korzystających z tej linii w miesiącu marcu, przewoźnik zwró-
cił się do Wójta Gminy z zapytaniem o możliwość dofinanso-
wania linii.

Po rozmowach z panem J. Łysikiem i przeprowadzeniu 
analizy możliwości dofinansowania funkcjonowania linii 
przez samorząd, biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie 
korzystaniem przez mieszkańców z linii, został przygotowany 
projekt uchwały w sprawie utworzenia komunikacji lokalnej 
na trasie Malcanów – Wiązowna – Józefów i dofinansowania 

W ramach realizacji projektu „Kalkulator Kosztów 
Zaniechania – wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań 
na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze 
analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco-
-wspierających”, w którym bierze udział Gmina Wiązowna, 
odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy z delegacją  
z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. 

jej przez Gminę przez trzy miesiące. Projekt ten został pod-
dany głosowaniu podczas LIII sesji Rady Gminy Wiązowna 
w dniu 29 kwietnia br. Uchwała nie została podjęta - projekt 
uchwały został odrzucony większością głosów (8 głosów prze-
ciw, 4 za, 2 wstrzymujących).

W związku z nie przyznaniem dofinansowania na utworze-
nie komunikacji lokalnej, przewoźnik postanowił zawiesić li-
nię z dniem 12 maja br., o czym poinformował Wójta Gminy, 
ponieważ biorąc pod uwagę koszty utrzymania linii i wpływy 
z biletów, bez dofinansowania z zewnątrz linia taka nie może 
istnieć. Tym samym mieszkańcy Gminy stracili alternatywne 
połączenie komunikacyjne z Warszawą, co przy planowanych 
w najbliższym czasie inwestycjach w obszarze Drogi Krajowej 
Nr 17 i wiążących się z tym utrudnieniami w ruchu drogo-
wym, może negatywnie wpłynąć na dojazdy do stolicy. 

MICHAŁ BIAŁEK

Linia autobusowa obsługująca od dnia 3 marca br. trasę 
Malcanów – Wiązowna – Józefów, została zawieszona  
od dnia 12 maja br.
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Skate park dla młodych

Nasza młodzież ma już swoje miejsce do jazdy na deskorolkach, 
rolkach i rowerach. Jest nim nowoczesny skate park w centrum 
Wiązowny, który od razu – od dnia oddania do użytku – przyciągnął 
miłośników tego rodzaju zabawy. Aura sprzyja, a więc nasi 
młodzi mieszkańcy mają gdzie poszaleć ze swoimi kołowymi 
urządzeniami i potrenować sprawność fizyczną. Miło popatrzeć  
jak z zapałem wykonują skomplikowane przewrotki i skoki  
(w ich języku mające swoje nazewnictwo) wytrwale i cierpliwie 
dążąc do osiągnięcia perfekcji. Przedtem trenowali na ulicach  
i na schodkach przed pawilonami, teraz mają w pełni profesjonalny, 
przystosowany do takiej właśnie formy spędzania czasu teren.
Spotkałam się z nimi przy skate parku i życzyłam wiele radości  
i satysfakcji podczas korzystania z obiektu.
– Pamiętajcie jednak o zachowaniu zasad bezpiecznego 
użytkowania skate parku. Nie szarżujcie i nie przeceniajcie swoich 
sił, zakładajcie ochroniacze i kaski, uważajcie, żeby nie odnieść 
kontuzji. To ma służyć nie tylko waszemu zadowoleniu,  
ale i zdrowiu. Dbajcie również o to miejsce, zawierajcie  
tu przyjaźnie i bawcie się dobrze – apelowałam.
Teren nad Mienią rozwija się. Obok skate parku jest nowoczesny 
plac zabaw, a wkrótce pojawi się siłownia plenerowa  
oraz zacznie przybywać zieleni. Często powtarzam, że młodzież 
jest naszą przyszłością i na wydatkach na rzecz jej dobra nie warto 
oszczędzać. I tak właśnie robimy. ANNA BĘTKOWSKA

Okiem wójta

Należy posiadać pojemnik na odpady zmieszane
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

O utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)  

właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości 
i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki 

służące do zbierania odpadów komunalnych  
oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym. 
Brak pojemnika lub brak sprawnego pojemnika może 
skutkować nie odebraniem odpadów w terminie oraz  

na podstawie ust. 7 w/w artykułu, wójt będzie obowiązany wydać 
decyzję nakazującą wykonanie obowiązku zakupu pojemnika.

Przypominamy również o obowiązku oznaczenia 
nieruchomości numerem porządkowym. 

Jest to istotne ponieważ nie jest możliwe sprawne 
realizowanie reklamacji

Brak tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości  
może skutkować nie odebraniem odpadów w terminie  

a zgłoszona reklamacja będzie realizowana z opóźnieniem.

UG

UWAGA MIESZKAŃCY!

Stowarzyszenie Ruch Aktywności  Wola Ducka, 25.04.2014 r.
Społeczno-Gospodarczej „Wola”
Organizacja Pożytku Publicznego
Wola Ducka 57a, 05-408 Glinianka
Gmina Wiązowna, pow. Otwock
KRS 0000167120
NIP 532-18-41-007
Regon 015528927
Tel. 22 789 99 25

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
ORGANIZACJI POŻYTU PUBLICZNEGO - 
STOWARZYSZENIA RUCH AKTYWNOŚCI 
SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ „WOLA” 

ZA ROK 2013
Stowarzyszenie „Wola” zarejestrowane w KRS nr. 0000167120  

w Warszawie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Siedzi-
ba stowarzyszenia mieści się w Woli Duckiej 57 ul. Trakt Lubelski 4  
lok. 101 (od niedawna nadano nazwę ulicy) w budynku Hotelu Re-
laks, użyczonej bezpłatnie przez właścicieli obiektu. Stowarzyszenie 
nie zatrudnia pracowników i nie prowadzi działalności gospodarczej. 
Na koniec 2013 roku stowarzyszenie liczyło  13 członków zwyczajnych 
oraz 5 członków wspomagających. Organizacja utrzymuje się ze skła-
dek członkowskich, z przekazów 1% od dochodów i dobrowolnych 
darowizn. Według statutu wspiera kulturę ludową, przedsiębiorczość, 
osoby niepełnosprawne oraz starsze, jak również wspiera sport, rekre-
ację, ochronę środowiska. Organizacja włącza się w imprezy o cha-
rakterze artystycznym oraz  kultywuje tradycje narodowe np.: Świę-
to Niepodległości, Powstanie Warszawskie i  wydarzenia kościelne. 
Członkowie Stowarzyszenia biorą czynny udział  w spotkaniach, szko-
leniach  oraz konferencjach na terenie gminy i powiatu. Współpracuje 
ze stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych w Radiówku od wielu 
lat oraz licznymi innymi organizacjami społecznymi i klubami. 

Stowarzyszenie z uporem angażuje się w sprawie gazyfikacji  
w Woli Duckiej, gdzie złożono wnioski o zainstalowanie gazu niestety 
bez powodzenia, ale nie poddajemy się.  W tej sprawie liczymy na 
większe zaangażowanie Wójta gminy oraz  mieszkańców. 

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje wszystkim ludziom wielkiego ser-
ca za wszelką pomoc i wsparcie.  

Prezes Stowarzyszenia
Stanisław Andrzej Niziołek
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Na początku 
był entuzjazm

Jakie były początki działalności Stowarzyszenia? Pierwsze 
kroki okazały się zapewne trudne?

– Stowarzyszenie powstało w roku 2002, a w roku następnym 
uzyskaliśmy uprawnienia Organizacji Pożytku Publicznego. By-
łem jednym z założycieli, a na zebraniu założycielskim powierzo-
no mi funkcję prezesa, którą pełnię do dzisiaj. Pomysł narodził 
się podczas mojego udziału w szkoleniach dotyczących animacji 
kulturalnych w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w War-
szawie oraz na temat sposobów ożywienia wsi i rozwoju agro-
turystyki w Brwinowie. Przedtem na naszym terenie panowała 
wszechobecna szarzyzna, nic się tutaj nie działo. Przyłączyło się 
do mnie kilka osób chętnych do zmienienia tego stanu. Na po-
czątku był entuzjazm, ludzie chętnie dawali pieniądze w formie 
wpisowego na rozwój stowarzyszenia w wysokości 100 zł. 

Czego dokonaliście przez te lata?
– Pierwszą zorganizowaną przez nas imprezą był festyn ro-

dzinny w Woli Duckiej na terenie świetlicy „Kaprys”. Festyn miał 
charakter otwarty, dostępny nie tylko dla mieszkańców naszego 
sołectwa, ale i dla osób z całej gminy Wiązowna i spoza niej. Kon-
tynuowaliśmy pikniki rodzinne oraz organizowaliśmy inne im-
prezy typu Dzień Ziemniaka czy rozgrywki metalowymi kulami 
boulle na terenie rekreacyjnym hotelu Relaks tworząc cykl imprez 
o nazwie „Agro Relaks”. Brali w nich udział goście zagraniczni, 
na przykład goszczący w Otwocku zespół rockowy z Niemiec 
śpiewający po angielsku i niemiecku, który udało mi się zaprosić 
na nasz teren, a także wielu innych. Występowali również artyści 
mieszkający w Kopkach jak Stanisław Górka i Wojciech Machnic-
ki, bywał u nas z występami Tadeusz Ross. Założyliśmy w ramach 
stowarzyszenia zespół wykonujący piosenki i muzykę ludową  
o nazwie „Viola”. W jego skład weszły wokalistki, Ewelina Smo-
lak, Ania Krzystanek, Aleksandra Duczek, także Bogdan Gryz, 
Piotr Bogucki, który grał na akordeonie oraz ja.

Na czym Pan grał?
– Na gitarze i kontrabasie, a także śpiewałem. Zespół dzia-

ła do dzisiaj, aczkolwiek w zmienionym, poszerzonym składzie 
oraz zmodernizowanej formule. Obecnie występuje w strojach 
ludowych zakupionych właśnie przez nasze stowarzyszenie. Pre-
zentujemy się na terenie gminy głównie podczas corocznego, 
czerwcowego pikniku Stowarzyszenia „Jesteśmy!” w Radiówku. 
Współpracowaliśmy przy potężnym przedsięwzięciu artystycz-
nym, sfinansowanym przez gminę Wiązowna, jakim było przed-
stawienie „Pastorałki”. Nasze stowarzyszenie wsparło finansowo 
„Wesele kobielskie” i brało w nim udział. Kultywujemy narodowe 
tradycje podczas pieśni przy ognisku dwa razy w roku: na 1 sierp-
nia i 11 listopada. Organizujemy opłatek dla seniorów i wspólnie 
z nimi kolędujemy. Pomogliśmy w budowie posadzki w kościele 
św. Stanisława w Ostrowie, gdzie mieści się nasza parafia. Bierze-
my udział w corocznym Sprzątaniu Świata. Wraz z Klubem Twór-
czego Myślenia organizujemy w hotelu Relaks koncerty, w ich 
ramach odbył się m.in. recital Sławy Przybylskiej, która wręczyła 
mi Dyplom Honorowej Nagrody Sławy Przybylskiej „In Arte Li-

bertas – W Sztuce Wolność” za długoletnią działalność na rzecz 
Kultury i Sztuki oraz statuetkę z brązu do kolekcji instrumentów 
muzycznych (mam 100 eksponatów) sprawiając mi tym gestem 
ogromną przyjemność i satysfakcję.

Utrzymujecie się ze składek członkowskich i 1% OPP?
– Tak. Składki wynoszą 60 zł rocznie od członka nie będącego 

emerytem ani rencistą, bo ci płacą połowę tej kwoty czyli 30 zł. 
Wspierają nas 1% odpisami podatkowymi w formie darowizny 
mieszkańcy Woli Duckiej oraz lokalni przedsiębiorcy, zwłaszcza 
właściciel przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego pan Tade-
usz Gomuła, a także nauczyciele z Technikum Nukleonicznego  
w Otwocku. Z mieszkańców Woli Duckiej i Otwocka, na których 
możemy liczyć pod względem finansowym, wymienię Dominika 
Szymanka, Waldemara Rosłona, Adama Dąbrowskiego. Wdzięcz-
ny jestem paniom: Danucie Wicik, naszej skarbniczce, oraz Alicji 
Ogrodniczuk. Przepraszam tych, o których zapomniałem. Wiele 
zawdzięczamy paniom przygotowującym ciasta na pikniki oraz 
panom pomagającym w obsłudze technicznej imprez, im wszyst-
kim także składam podziękowanie. 

Udało się wam ożywić wieś, zgodnie z założeniami?
– Tak, aczkolwiek mam wrażenie, iż działalność naszego sto-

warzyszenia zbliża się do swojego kresu, stąd właśnie malejąca 
liczba członków. Nie najlepiej też współpracuje się nam z lokal-
nym radnym. Chciałem nawet złożyć prezesurę, bo mam co robić,  
a dużo czasu i energii pochłaniają prace administracyjne związane 
z prowadzeniem stowarzyszenia, jak księgowość, sprawozdaw-
czość, załatwianie spraw w bankach, Urzędzie Skarbowym, a na-
wet Urzędzie Statystycznym. Moja rezygnacja nie została jednak 
przyjęta.

Był Pan zdesperowany?
– Byłem i jestem, bo czuję bezsilność. Ludzie nie potrafią do-

cenić tego co zrobiliśmy i robimy i włączyć się do naszych dzia-
łań. Jest nas zaledwie garstka w porównaniu z liczbą mieszkań-
ców w naszym i okolicznych sołectwach. Polska staje się coraz 
piękniejsza, a nie rozwija się nie za sprawą cudu, lecz pracy rąk 
nas wszystkich i członkostwu w Unii Europejskiej. Otwieramy się 
coraz bardziej na Zachód, ale w naszej społeczności lokalnej do-
minuje myślenie z innych czasów, „zawistność” i zacofana men-
talność ze źle pojętym, rozdmuchanym i hałaśliwym demonstro-
waniem patriotyzmu na czele. Trzeba wreszcie zdjąć klapki z oczu 
i dostosować się do Europy! Żyjemy w wolnym kraju, szanujmy 
naszą tradycję i kulturę w sposób konstruktywny i zdrowy, bez 
popadania w tak pospolity w naszym kraju patos, rozdętą gór-
nolotność, głoszenie teorii spiskowych i „uświęconą” małostko-
wość. To przecież nie o to chodzi!

Mocne słowa…
– Mocne, ale taki mam już charakter, że walę prosto z mostu 

to co myślę
ROZMAWIAŁ: PIOTR KITRASIEWICZ

Rozmowa ze Stanisławem Andrzejem Niziołkiem 
przewodniczącym Stowarzyszenia Ruch Aktywności 
Społeczno-Gospodarczej „Wola” w Woli Duckiej.



Wieści z sesji

8 Powiązania maj 2014

fo
t. 

P
K

Dlaczego tak drogo?

Najważniejszym punktem obrad 
było dokonanie wyboru me-
tody ustalenia opłaty gospo-
darowania odpadami komu-

nalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty. 
Przyjęto, że opłata stanowić będzie 

iloczyn liczby mieszkańców zamiesz-
kujących daną nieruchomość i wynosić 
– po uwzględnieniu autopoprawki wój-
ta – 11 zł/brutto miesięcznie od każdej 
osoby zamieszkującej daną nierucho-
mość za odpady zbierane i odbierane  
w sposób selektywny. Zachowano ulgi  
– 9 zł/brutto zapłacą rodziny wielo- 
dzietne (czworo dzieci i więcej) oraz  
osoby mieszkające samotnie po ukoń-
czeniu 75 roku życia. Stawka za odpa- 
dy nieselektywne wynosi 27 zł od  
osoby.

Temat przedstawili: wójt Anna Bętkow- 
ska oraz skarbnik Wiesław Miłkowski.

– Obowiązujące jak dotąd stawki 
opłaty w wysokości 7 zł za odbiór odpa-
dów gromadzonych przez mieszkańców 
w sposób selektywny i opłaty w wy-
sokości 22 zł za odbiór odpadów gro-
madzonych przez mieszkańców w spo-
sób nieselektywny, po otwarciu przez 
Gminę Wiązowna ofert wykonawców 
złożonych w postępowaniu o udziele-
nie zamówienia na „Odbiór, transport 
i zagospodarowanie odpadów terenu 
Gminy Wiązowna” w trybie przetar-

Podczas kwietniowej sesji Rady Gminy przyjęto nowe stawki opłaty  
za wywóz śmieci i odpadów, odrzucono natomiast projekt władz gminy 
utrzymania komunikacji łączącej Wiązownę z Józefowem.  
Jeden z radnych złożył swój mandat samorządowy.

gu nieograniczonego, okazują się nie-
wystarczające dla zapewnienia przez 
Gminę Wiązowna wykonania zadania 
własnego. Realne koszty związane z od-
biorem, transportem i zagospodarowa-
niem odpadów są więc wyższe niż kwo-
ta dochodu z tytułu opłat wniesionych 
przez mieszkańców przy obowiązują-
cej stawce 7 zł i 22 zł od mieszkańca. 
Zaproponowane w niniejszej uchwale 
stawki opłat zostały zwiększone i do-
stosowane do takiego poziomu, aby 
pokryły one koszty funkcjonowania sys-
temu odbioru, transportu i zagospoda-
rowania odpadów z terenu naszej gminy  
– uzasadniła pani wójt.

NOWE STAWKI
Skarbnik Miłkowski podkreślił, że kal-
kulując stawkę za wywóz odpadów przy-
jęto, iż 5% mieszkańców tj. ok. 600 osób 
z przyjętych do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia 12 013 osób,  
nie segreguje odpadów komunalnych. 
Uwzględniając dodatkowo koszty admi-
nistrowania odpadami i przy założeniu, 
iż wszyscy obywatele, którzy podjęli się  
segregowania wywiązywali by się ze swo-
ich zobowiązań, kwota miesięczna rów- 
noważąca wydatki administrowania gos- 
podarowaniem odpadami komunalny-
mi zbieranymi i odbieranymi w spo-
sób selektywny wynosiłaby 11,52 zł.  

Kwota ta nie uwzględnia dodatkowych 
nakładów inwestycyjnych (np. PSZOK). 
W tej sytuacji zaproponowana przez 
wójta w projekcie uchwały stawka 
12,50 zł zapewniłaby bezpieczeństwo 
finansowe całego przedsięwzięcia. 

– Moim zdaniem stawka 12,50 zł 
jest za wysoka. Według moich obliczeń 
powinna wynosić niecałe 11 zł – powie-
działa Renata Falińska.

W wyniku burzliwej dyskusji,  
po uwzględnieniu opinii przewodniczą-
cych komisji, budżetowej oraz gospo-
darczej, wójt Anna Bętkowska zgłosiła 
autopoprawkę do projektu uchwały  
obniżając wysokość proponowanej 
stawki do 11 zł. Autopoprawka została 
przyjęta, podobnie jak cała uchwała z jej 
uwzględnieniem. Nowe stawki – 11 zł  
za selektywne zbieranie odpadów i 27 zł 
za nieselektywne poparli: Barbara Brat-
ko, Marzena Dach, Renata Falińska, 
Piotr Izdebski, Anna Lech, Jan Mar-
kowski, Dorota Pliszczyńska, Waldemar 
Suchecki, Józef Roman Witan. Przeciw-
ni jej byli: Andrzej Cholewa, Robert 
Duczek, Piotr Łapiński, Rafał Nejman, 
Monika Sokołowska. Od głosu wstrzy-
mała się Irena Nowak.

Rada przyjęła uchwałę nie wyrażają-
cą zgody na udzielenie 50% bonifikaty 
od opłaty z tytułu przekształcenia pra-
wa użytkowania wieczystego w pra-
wo własności nieruchomości Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. 
Zaakceptowała ustanowienie odpłatnej 
służebności przesyłu, oznaczającej wy-
budowanie kablowego przyłącza ener-
getycznego NN oraz złącza kablowego 
służącego doprowadzaniu energii elek-
trycznej, na działce gminnej w Emowie 
na rzecz PGE Dystrybucja S.A., jak rów-
nież na działce gminnej w Wiązownie 
Gminnej, z tym, że służebność przesyłu 
w tym ostatnim przypadku obejmuje 
wybudowanie elektroenergetycznej sie-
ci średniego napięcia – linii kablowych 
i złącza kablowego – służącej doprowa-
dzaniu energii elektrycznej oraz przebu-
dowę istniejącej słupowej stacji trans-
formatorowej w celu jej dostosowania 
do nowego układu zasilania. Uchwalo-
no również – między innymi – Program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt w Gminie w roku 2014; Regulamin 
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Pomocy Zdrowotnej dla nauczycieli za-
trudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę; Udzielenie 
pomocy rzeczowej o wartości 100 tys. zł.  
Powiatowi Otwockiemu na odwodnie-
nie centrum Glinianki – II etap. Nieod-
płatnie przekazano po 1 samochodzie 
pożarniczym jednostkom OSP w Malca-
nowie i w Wiązownie, przyjęto wykaz 
kąpielisk w Gminie Wiązowna w roku 
2014 oraz odwołano doraźną Komisję 
ds. współpracy partnerskiej pomiędzy 
Gminą Wiązowna (Rzeczpospolita Pol-
ska) a Zarządem wsi Bieśgioz w Repu-
blice Mołdawii. Przyjęto Statut Gminy 
Wiązowna.

Odrzucono natomiast dwie uchwały 
dotyczące stawki procentowej opłaty 
adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości w wyniku jej 
podziału oraz na skutek wybudowania 
urządzeń infrastruktury technicznej. 

„NIE” DLA KURSÓW 
DO JÓZEFOWA

Radni nie wyrazili również zgody  
na utworzenie gminnej komunikacji 
lokalnej na trasie Wiązowna – Józe-
fów. Właściciel prywatnej firmy prze-
wozowej zwrócił się do wójta z prośbą  
o włączenie wykonywanych od 6 marca 
kursów do stacji kolejowej w Józefowie 
w ramy komunikacji gminnej i udziele-
nie dotacji finansowej, twierdząc, że na 
obecnym etapie ponosi straty ze wzglę-
du na niewystarczającą ilość pasażerów 
i nie jest w stanie samodzielnie utrzymać 
kursów. Prosi o dotację w wysokości  
10 tys. zł. miesięcznie.

Zastępca wójta Tomasz Kostyra za-
proponował kontynuację funkcjono-
wania tej linii za postulowaną przez 
przewoźnika dopłatą na okres próbny, 
wynoszący 3-4 miesiące, z uwagi na to, 
że połączenie Wiązowny z Józefowem 
jest ważne i powinno zostać potrak- 
towane jako rozwojowe, z możliwo- 
ścią zastosowania w przyszłości uzna-
wania kart miejskich ZTM. Przeciwna 
dopłacie była przewodnicząca Rady, 
Monika Sokołowska i kilkoro innych 
radnych. Odmienne zdanie wyraża-
ły m.in. Dorota Pliszczyńska i Anna 
Lech wskazując na rozwój komunikacji 
jako jedno z priorytetowych zadań tej  
kadencji.

– Mamy połączenie na jakim nam za-
leżało, więc utrzymajmy je, a nie likwi-
dujmy. Ono jest rozwojowe, z czasem 
liczba pasażerów będzie się zwiększać, 
dajmy szansę tym kursom! – broniły 
funkcjonującej od dwóch miesięcy linii 

obie radne, ale jak się okazało, znajdo-
wały się na straconej pozycji. Nie po-
mógł nawet rozpaczliwy apel przewod-
niczącej zarządu osiedla Emów, Marii 
Jedynak, która prosiła o zachowanie 
busowego połączenia z Józefowem. 

– Jest ono dla nas niezmiernie waż-
ne, nie tylko ze względu na możliwość 
dojazdu do Józefowa, ale również do 
centrum Wiązowny, gdzie jest Urząd 
Gminy, ośrodek zdrowia, bank, poczta 
i sklepy. Wiele starszych osób nie jest 
w stanie pokonać tej odległości pieszo 
lub na rowerze. Zostawcie nam tę linię, 
niech dalej kursuje! – mówiła pani Je-
dynak. 

Większość radnych pozostała jednak 
nieugięta. Przeciwko udzieleniu dotacji 
głosowali: Andrzej Cholewa, Marzena 
Dach, Robert Duczek, Renata Falińska, 
Piotr Izdebski, Piotr Łapiński, Jan Mar-
kowski, Monika Sokołowska. Utrzyma-
nie połączenia z wykorzystaniem dofi-
nansowania z budżetu gminy poparli: 
Anna Lech, Rafał Nejman, Dorota Plisz-
czyńska, Waldemar Suchecki. Od głosu 
wstrzymali się: Barbara Bratko, Irena 
Nowak, Józef Roman Witan.

Efektem takiego wyniku głosowania 
(4 osoby za utrzymaniem linii służącej 
mieszkańcom, 8 przeciwnych) było za-
wieszenie kursów na trasie Wiązowna 
– Józefów. 

DACH NAD GŁOWĄ 
DLA UCZNIÓW

Przyjęto wreszcie długo dyskutowa-
ną podczas posiedzeń komisji sprawę 
wynajmu budynku przy ul. Szkolnej  
w Zakręcie z przeznaczeniem go na cele 
oświatowe. 

– „Ze względu na prognozowane dane 
demograficzne w zakresie liczebności  
w obwodzie Zespołu Szkolno-Gimna-
zjalnego w Zakręcie do przyjęcia klas 
pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 
i w roku szkolnym 2015/2016 koniecz-
ne jest zapewnienie dla nowotworzonych 
oddziałów (wymagana max liczebność  
25 uczniów na 1 oddział) odpowiednich 
warunków lokalowych. Starania Gminy 
w zakresie pozyskania na czas określony 
lokalu przyniosły ofertę właściciela posesji 
w Zakręcie przy ul. Szkolnej” – czytamy 
w uzasadnieniu przedstawionym przez 
panią wójt. Zawarte w nim stwierdzenie  
o „czasie określonym” dotyczy okresu  
3 lat z możliwością przedłużenia najmu.

Część radnych (m.in. Andrzej Cholewa 
i Piotr Łapiński) postulowała od dawna 
zakup kontenerów dla Zespołu Szkolno-
-Gimnazjalnego w Zakręcie, w których 

mogłyby odbywać się lekcje, jako sposób 
na przepełnienie placówki. Władze gmi-
ny proponowały inne rozwiązanie czyli 
wynajęcie budynku vis a vis szkoły na po-
trzeby zajęć lekcyjnych. W budynku tym 
mieściło się prywatne przedszkole, ale 
najemca zrezygnował z kontynuowania 
najmu. Alternatywa ta podzieliła radnych 
i omawiano ją na kilku spotkaniach w ra-
mach zebrań komisji. 

Podczas głosowania, za wynajmem 
opowiedziało się 7 radnych (Robert 
Duczek, Piotr Izdebski, Anna Lech, 
Jan Markowski, Rafał Nejman, Doro-
ta Pliszczyńska, Józef Roman Witan),  
a 6 (Barbara Bratko, Andrzej Cholewa, 
Marzena Dach, Renata Falińska, Ire-
na Nowak, Monika Sokołowska) było 
przeciwnych. 1 osoba (Waldemar Su-
checki) wstrzymała się od oddania gło-
su, również 1 (Piotr Łapiński) nie wzięła 
udziału w głosowaniu.

Rada Gminy przyjęła stanowisko  
w sprawie podziału Powiatu Otwockie-
go na okręgi wyborcze i ustalenia ich 
granic. Obecny podział zaopiniowano 
negatywnie proponując – w miejsce 
dotychczasowego wspólnego okręgu  
z Gminą Celestynów – wspólny okręg  
z Gminą Kołbiel.

ZŁOŻENIE MANDATU
Po zakończeniu procedowania uchwał 

oświadczenie o rezygnacji z mandatu 
radnego złożył Piotr Łapiński, wiceprze-
wodniczący Rady, uzasadniając ją nie-
możnością dalszej współpracy z kolega-
mi radnymi, którzy – według jego opinii 
– zmieniają zdanie jak chorągiewka. 

– Ta rada sama już nie wie do czego 
dąży. Odpowiadam przed swoimi wy-
borcami, mieszkańcami Zakrętu, i nie 
chcę dłużej reprezentować ich w po-
czuciu bezsilności, że nie mogę nic dla 
nich zrobić. Moja rezygnacja nie będzie 
finansowym obciążeniem gminy, bo wy-
bory uzupełniające nie będą konieczne 
na etapie, kiedy zbliża się koniec kaden-
cji – powiedział Łapiński. 

– Jestem zaskoczona decyzją pana 
Piotra, liczyłam na dalszą z nim współ-
pracę, która wprawdzie ostatnio nie 
była najlepsza, ale kiedyś współpra-
cowało nam się bardzo dobrze, z po-
żytkiem dla gminy i jej mieszkańców.  
Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. 
Miałam nadzieję, że Łapiński dotrwa  
do końca. Dla wyborców i mieszkańców 
takie zachowanie jest nie do przyjęcia. 
A wybory wkrótce… – skomentowała 
wójt Anna Bętkowska.

PIOTR KITRASIEWICZ
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Bezpieczeństwo w naszych rękach

Krzysztof Kałowski: – Na bezpieczeń-
stwo ma wpływ wiele czynników. Jednym 
z niekorzystnych jest rozległy teren gminy 
Wiązowna, obejmujący 102 km2. Na ta-
kiej przestrzeni nie jest łatwo prowadzić 
działania prewencyjne i patrolowe, jak 
również szybko przybyć na wezwanie.  
W przeciwieństwie do sąsiedniego Jó-
zefowa, który ma znacznie mniejszą po-
wierzchnię i zwartą zabudowę, zabudowa-
nia w gminie Wiązowna są rozproszone. 
Nie jest to czynnik sprzyjający naszej pra-
cy, bo nadjeżdżający radiowóz jest widocz-
ny z daleka i trudno zaskoczyć sprawcę 
lub sprawców. Gmina znajduje się w bez-
pośrednim sąsiedztwie Warszawy, a w do-
datku rozdzielają ją dwie drogi krajowe: 
Warszawa – Lublin oraz Warszawa – Tere-
spol. Ma charakter wiejski, a znaczne zale-
sienie terenu jest czynnikiem ułatwiającym 
przestępcy ucieczkę. Inaczej pracuje się  
w mieście, gdzie ulice są oświetlone i moż-
na zablokować drogi wyjazdowe, a tutaj 
nie da się obstawić wszystkich dróżek.

„Powiązania”: – Bliskość Warszawy też 
nie sprzyja?

K. Kałowski: – W gminach około war-
szawskich działa wiele grup przestępczych 
przyjeżdżających ze stolicy na tzw. gościnne 
występy, a są nimi głównie kradzieże z wła-
maniem. Gmina w coraz większym stop-
niu staje się sypialnią Warszawy ze względu 
na fakt osiedlania się w niej coraz większej  
ilości przybyszów. Z roku na rok jest ich 
coraz więcej, a w zestawieniu ze znacznym 
rozproszeniem zabudowań mieszkanio-
wych, czynnik zwiększającej się liczby lud-
ności powiększa również anonimowość 
mieszkańców, jak również ich obojętność 
na to co dzieje się wokół. 

Anna Bętkowska: – Czy dużo macie 
zgłoszeń od mieszkańców o osobach po-
dejrzanych, kręcących się wokół posesji, 
czy obcych samochodach?

K. Kałowski: – Niewiele. Są one 
wręcz sporadyczne. Ludzie zamykają się 
we własnych domach niczym w twier-
dzach i mało interesuje ich to, co dzieje 
się na zewnątrz. Oczekujemy większej 
współpracy od mieszkańców. Nie bójmy 
się i dzwońmy: na numer 997 z telefo-

Potrzeba bezpieczeństwa jest jedną z podstaw naszego codziennego życia osobistego, rodzinnego oraz społecznego.  
Poczucie zagrożenia ogranicza konstruktywne działania, przytłacza i zagęszcza aktywność do bramy własnego domu, osiedla 
lub ulicy. Nie sprzyja rozwojowi, stresuje i zawęża perspektywy. Między Mienią a Świdrem nie dochodzi wprawdzie do scen 
niczym z gangsterskich filmów typu strzelaniny, pościgi samochodowe czy blokady dróg, ale czy jest to teren bezpieczny? 
„Powiązania” uczestniczyły w rozmowie pomiędzy wójtem Anną Bętkowską, a kierownikiem wiązowskiego Posterunku Policji 
aspirantem sztabowym Krzysztofem Kałowskim. Oto jej fragmenty.

nów stacjonarnych lub na 112 z telefonii 
komórkowej.

„Powiązania”: – Wspomniał Pan o oś- 
wietlonych ulicach w miastach, ułatwiają-
cych działania Policji, rozumiem, że przy-
kładacie znaczenie do oświetleń dróg i ulic 
w Gminie Wiązowna?

K. Kałowski: – Naturalnie, dobre 
oświetlenie jest naszym sprzymierzeń-
cem, a jednocześnie wrogiem złodziei  
i włamywaczy. 

A. Bętkowska: – Każda latarnia jest 
ważna, dostrzegamy ten problem i dokła-
damy starań w tej kadencji, żeby zwięk-
szyć ilość lamp przy ulicach i drogach. 
Zdajemy sobie rzecz jasna sprawę, że do 
zadowalającego rezultatu jeszcze daleka 
droga, ale im więcej światła tym teren 
bardziej bezpieczny.

K. Kałowski: – Tak, bo nawet miesz-
kaniec z okna swojego domu widzi lepiej  
co dzieje się na zewnątrz. Jeszcze raz pro-
szę: telefonujmy i przekazujmy informacje 
o rzeczach dziwnych, bo to leży w naszym 
własnym interesie. Nie bójmy się policjan-
ta, traktujmy go jak przyjaciela.

„Powiązania”: – Czy biorąc pod uwagę 
wymienione elementy, można uznać Gmi-
nę Wiązowna za bezpieczną?

K. Kałowski: – Odnotowujemy zwięk-
szającą się – miejmy nadzieję, że przej-
ściowo – liczbę kradzieży z włamaniem 
oraz wypadków w ruchu drogowym,  
ale rzadko występują tutaj zdarzenia ty-
powe dla Warszawy, takie jak bójki ulicz-
ne, pobicia czy kradzieże torebek na wy-
rwę. Ludzie nie boją się wyjść na ulicę, 
to jest najważniejsze. Pomimo trudności 
kadrowych i sprzętowych obsługujemy 
cały teren gminy przez 24 godziny na 
dobę, reagując na wszelkie zakłócenia 
porządku i złamania prawa. Pracy nam 
przybywa, tym bardziej, że w Góraszce 
powstanie centrum handlowe, co praw-
dopodobnie będzie wiązać się z możli-
wością występowania kradzieży.

A. Bętkowska: – Podjęliśmy próby 
wprowadzenia do współpracy służb po-
nadnormatywnych Policji, ale napotkały 
one na opór ze strony większej części rad-
nych, ze względu na koszty. Będę jednak 

próby te podejmować i zwracać się do 
Rady Gminy o zgodę na wprowadzenie 
tych służb, które na pewno poprawiłyby 
stan bezpieczeństwa, bo przecież już sam 
widok policjanta odstrasza potencjalnego 
sprawcę.

K. Kałowski: – Tak, jest to forma dzia-
łania prewencyjnego.

„Powiązania”: – Czy dostrzegają Pań-
stwo pozytywny aspekt wprowadzenia  
w Gminie Wiązowna monitoringu, tak  
jak ma to miejsce w sąsiednim Józefowie?

K. Kałowski: – Monitoring ma po-
zytywny wpływ na bezpieczeństwo.  
W Józefowie „oko” czuwa i widać tego 
pozytywne rezultaty. Działa tam również 
Straż Miejska, a jest to służba będąca prze-
cież sojusznikiem Policji.

A. Bętkowska: – U nas Rada nie chcia-
ła wprowadzania monitoringu uznając go 
za rodzaj inwigilowania życia obywateli. 
Rozważaliśmy również możliwość utwo-
rzenia Straży Gminnej, ale okazało się, 
że większość mieszkańców jej nie chce. 
Być może tego rodzaju działania spraw-
dzają się w Józefowie, gdzie jest zwarta 
zabudowa, ale na naszej rozległej i zale-
sionej przestrzeni mogłyby nie przynieść 
pożądanych rezultatów. Wierzę raczej  
w szybkie samochody policyjne, aczkol-
wiek takie elementy jak straż czy moni-
toring również trzeba brać pod uwagę 
w pespektywie rozwoju naszej gminy,  
a zwłaszcza w kontekście utworzenia 
centrów handlowych, gdzie monitoring  
i ochrona po prostu muszą być. 

K. Kałowski: – Formy i metody pracy 
Policji muszą być zmieniane i moderni-
zowane, a to wymaga nakładów finan-
sowych. Wierzę, że z czasem jednostka 
w Wiązownie doczeka się większej licz-
by etatów, ale to już nie nastąpi za mojej  
tu bytności, bo po 8 latach służby na tere-
nie między Mienią a Świdrem przechodzę 
do pracy w Komendzie Powiatowej Policji 
w Otwocku.

A. Bętkowska: – A ja w imieniu miesz-
kańców naszej gminy życzę panu samych 
sukcesów na nowym stanowisku i nowym 
odcinku tej odpowiedzialnej służby.

NOTOWAŁ: PIOTR KITRASIEWICZ 

Bezpieczeństwo
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Inwestycje

Plac zabaw w Góraszce

Młodzież ma już swoje 
miejsce rekreacji

Na przygotowanym w 2013 r. 
podłożu (płycie betonowej  
o powierzchni 200 m²) zostały 

zamontowane urządzenia skateparku 

przez firmę, która po rozstrzygnięciu 
przetargu, w oparciu o zawartą umo-
wę zrealizowała zamówienie. Skatepark 
stanowi tylko jeden z elementów zreali-

Ta inwestycja cieszy nie tylko 
dzieci, ale także rodziców – do-
tychczas w miejscowości nie było 

podobnej atrakcji. Miejsce to jest nie 
tylko kolorowe i atrakcyjne, co przy-
ciąga najmłodszych mieszkańców wsi,  
ale także bezpieczne.

Plac jest zgodny z normami bezpie-
czeństwa, wspaniale wyposażony, kolo-
rowy. Zainstalowano na nim urządzenia 
zabawowe takie jak:

1) karuzela Dyzio
2) huśtawka Guliwer
3) sprężynowiec Hipek Grubcio
4) huśtawka Koniki
5) linarium
6) zestaw Bąk.
Plac zabaw sfinansowano ze środków 

sołeckich sołectwa Góraszka, a łączny 
jego koszt wyniósł 22.000,76 pln. US

Od środy 14 maja br. miłośnicy zabawy i rekreacji na deskorolkach, rolkach  
i rowerach bmx mogą korzystać z nowoczesnego skateparku, zlokalizowanego  
w Wiązownie przy ul. Lubelskiej na dz. ew. nr 214.

W miejscowości Góraszka,  
przy świetlicy w dniu 6 maja br. 
oddany został do użytku nowy,  
kolejny już w Gminie plac zabaw  
dla dzieci.

zowanych w 2013 r. i zaplanowanych 
do realizacji w 2014 r. wyposażenia 
„Ogólnodostępnej przestrzeni publicz-
nej w Centrum Wiązowny”.

W ramach zamówienia zamontowa-
no następujące profesjonalne urządze-
nia skateparku:

1) Bank Ramp, 
2) Quarter Pipe,
3) Funbox (podest 122) z grinbox  

  prosty + funbox z poręczą łamaną, 
4) Ławka,
5) Pole jam,
6) Tablica z regulaminem skateparku.
Wybór urządzeń był skonsultowany 

uprzednio z młodzieżą. Obecnie mło-
dzież doczekała się i może korzystać  
z profesjonalnych urządzeń zamonto-
wanych na skateparku. 

Skatepark jest ogólnodostępny, jed-
nakże korzystanie z urządzeń jest moż-
liwe pod warunkiem bezwzględnego 
zapoznania się z regulaminem i jego 
przestrzegania, który zainstalowano  
w obrębie skateparku na odrębnej  
tablicy. 

Każda osoba korzystająca z urządzeń 
skateparku ma obowiązek używania 
przez cały czas kasku ochronnego oraz 
kompletu ochraniaczy.

Korzystajmy więc ze skateparku,  
ale zwróćmy uwagę przede wszystkim 
na bezpieczeństwo!

 JAN WIERZBICKIfo
t. 
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IV Ekologiczny Piknik Rodzinny

Przed budynkiem szkoły stanęły stoiska wystawców, 
dmuchana trampolina i zjeżdżalnia dla dzieci, punkt 
malowania twarzy, a także model najnowszej Toyoty 
GT 86, gdyż firmy Toyota – Radość i REMONDIS 

były sponsorami imprezy. Były punkty medyczne przy których 
uczono podstaw niesienia pierwszej pomocy, wykonywano 
badanie na poziom cukru we krwi oraz mierzono ciśnienie. 
O zasadach bezpiecznego posługiwania się Internetem infor-
mowały panie przy szkolnym stoisku z hasłem „Bezpieczny 
Internet”, które także kolportowały bezpłatny poradnik dla 
rodziców nastolatków „Twoje dziecko bezpieczne w sieci”, 
a szkolna sekcja żeglarska z Gimnazjum prezentowała jacht 
żaglowy, zdjęcia z rejsów oraz teksty informujące o działal-
ności koła. Przy punkcie można było porozmawiać z Danie-
lem Kaczyńskim, założycielem i głównym żeglarzem sekcji,  
na co dzień nauczyciel Gimnazjum im. Jana Pawła II.

– Jesteśmy chyba jedyną taką grupą w Polsce działającą  
w publicznym gimnazjum. W tym roku szkolnym odbyliśmy 
dwa rejsy dookoła Rugii oraz po jeziorach mazurskich. Nasi 
podopieczni odbywają normalne rejsy stażowe mając do po-
konania wyzwania takie same jak dorośli kandydaci na żegla-
rzy – powiedział pan Kaczyński.

Przy stolikach kącika artystycznego samorządu szkolnego 
SP napotkałem panie: nauczycielkę języka angielskiego Łucję 
Ocypę oraz opiekunkę samorządu szkolnego Ewę Piotrowicz-
-Fiksa, a także uczennicę Julię Ziółek z samorządu szkolnego, 
pokazujące jak wykonać proste przedmioty ozdobne, takie jak 
bransoletki czy korale. Część pieniędzy za udział w warszta-
tach zostanie przekazana na cel charytatywny, leczenie chorej 
uczennicy klasy II Matyldy. 

Licznie przybyłych gości powitali: dyrektor SP Alicja Wie-
czorek oraz przedstawiciel Toyoty, Sławomir Grabarczyk. 
Władze gminy reprezentowała wójt Anna Bętkowska. W pik-
niku uczestniczyli także przedstawiciele okolicznych sołectw  
z dziećmi i wnukami. Wśród zaproszonych gości byli: Ka-
tarzyna Pankowska-Koc z Mazowieckiego Samorządowe-
go Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ewa Kołodziejczyk, 
dyrektorka Przedszkola z Pęclina oraz byłe dyrektorki szkół:  
Zofia Fic-Karwińska i Wanda Witkowska.

W sobotę 17 maja na terenie Szkoły Podstawowej  
im. Wincentego Witosa w Gliniance odbyły się  
IV Ekologiczny Piknik Rodzinny, przygotowany  
przez SP im. Witosa Gimnazjum z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II.
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Program artystyczny pod hasłem „Z ekologią za pan brat” 
rozpoczęły przedszkolaki z oddziału zerowego 0a, które  
w formie piosenek (np. „Pojedziemy dziś do lasu/ zaśpiewamy 
drzewom, ptakom” lub „My jesteśmy ekoludki – hop sa sa, 
hop sa sa !”) oraz krótkich scenek przekazywały podstawowe 
informacje dotyczące ochrony środowiska naturalnego, jak 
również uczyły do którego z kolorowych pojemników nale-
ży wrzucać odpady typu plastik, szkło, tworzywa sztuczne, 
papier. Po maluchach zaprezentowały się w strojach regional-
nych członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Glinianki (tym 
razem w towarzystwie jednego pana) prezentując program 
złożony z piosenek ludowych. Uczniowie klasy III b przy-
gotowali scenki teatralne pod wspólnym tytułem „W krainie 
baśni”, natomiast ich koledzy z klasy IV b przedstawili eko-
logiczny spektakl oparty na motywie popularnej baśni „Jaś  
i Małgosia”. Uczniowie SP dali także popis umiejętności  
wokalnych. Na zewnątrz budynku można było obejrzeć jedną 
z prac II Pleneru Rzeźbiarskiego w Gliniance, rzeźbę „Siewca 
na ugorze”, wykonaną przez Andrzeja Staśkiewicza i podaro-
waną szkole. 

Podczas pikniku można było spróbować słodkich wyrobów 
w kawiarence z domowym ciastem, wziąć udział w loterii 
fantowej, obejrzeć pokazy strażackie. A także wziąć udział  
w konkursach i zawodach sportowych adresowanych do ca-
łych rodzin odbywających się pod okiem panów, Krzysztofa 
Ślusarczyka i Zenona Kwiatkowskiego, nauczycieli w-f. 

– Ruch to zdrowie i dlatego bardzo cieszę się z udziału za-
równo tych młodych, jak i starszych w naszych rekreacyjnych 
zabawach. Cieszy aktywność całych rodzin, cieszy zapał i am-
bicja, chociaż zadania typu – między innymi – skoki z utrzy-
maniem piłki kolanami – nie były trudne – powiedział Zenon 
Kwiatkowski, twórca UKS „Smoki” i organizator Czwartków 
Lekkoatletycznych w Gliniance.

Rozstrzygnięto i wręczono nagrody zwycięzcom trzech 
konkursów: plastycznych - na wykonanie przedmiotu użyt-
kowego z odpadów i „Toyota – samochód przyszłości” oraz 
Ekotestu z wiedzy o ochronie środowiska. 

– Organizujemy piknik każdego roku, na przemian na te-
renie naszej szkoły lub gimnazjum. I chociaż ulewny deszcz 
pod koniec zepsuł nam finał imprezy, to uważam, iż impreza 
była w pełni udana, a mieszkańcy Glinianki i okolic bawili się 
znakomicie – powiedziała dyr. Alicja Wieczorek.

W takim razie do zobaczenia za rok – tym razem przed 
Gimnazjum im. Jana Pawła II. PK
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Pucharowe 
dziewczęta

Wcześniej odbyły się Mistrzostwa Extraklasy 
ZNTS w Tańcu Sportowym, będące jedno-
cześnie Eliminacjami do Mistrzostw Europy  
i Świata IFMD, w hali sportowej Gimnazjum  

nr 2 w Ząbkach. Pojechała tam reprezentacja naszych 9 tan-
cerek. Prezentowały się one w kat. disco dance, disco dance 
freestyle i show dance. Do Ząbek przybyli zawodnicy sporto-
wi z wielu klubów z kraju oraz reprezentanci Rosji i Ukrainy. 
Nasze podopieczne wytańczyły finałowe miejsca w 2 katego-
riach tanecznych: disco freestyle i disco dance. I tak – Anasta-
zja Frelek zajęła VI miejsce (w kat. juniorzy młodsi solo disco 
freestyle), Natalia Ciąćka – VII m. (w kat. juniorzy solo disco 
freestyle), Justyna Jedlak – VIII m. w tej samej kategorii. Na-
tomiast duet disco dance juniorów, Natalia Ciąćka i Justyna 
Jedlak, uplasował się na VIII pozycji. 

Drugim wydarzeniem tanecznym z udziałem tancerek GOK 
był XI Turniej Tańca Nowoczesnego w Łosicach. Tym razem 
Wiązownę reprezentowało aż 6 zespołów tanecznych. W hali 
sportowej łosickiego Gimnazjum nr 1 zaprezentowało się  
41 młodziutkich tancerek., które wystąpiły w 4 kat. wie-
kowych i 2 kat. zespołowych (miniformacji i formacji).  
W sumie do Łosic przybyło ponad 800 tancerzy z takich miast 
jak: Warszawa, Biała Podlaska, Terespol, Siedlce, Ostrołęka, 
Białystok, Węgrów, Sokołów Podlaski , Michałów, Knyszyn 
Mordy, Kosów Lacki, Drohiczyn. Byli oczywiście i przedsta-
wiciele gospodarzy, a nasze tancerki jako jedyne reprezento-
wały gminę wiejską. 

Dziewczęta z Wiązowny, przygotowane przeze mnie, po raz 
kolejny świetnie zaprezentowały się w Łosicach zdobywając 
aż 6 pucharów, 10 medali oraz 10 miejsc finałowych.

Obecnie sekcja taneczna RYTM posiada już 102 puchary 
zdobyte przez zespoły GOK na różnych imprezach tanecz-
nych. Tancerkom gratuluję wspaniałych wyników i życzę ko-
lejnych sukcesów !!!

ANNA CHWALCZUK

Sześć pucharów, dziesięć medali oraz dziesięć miejsc 
finałowych – to taneczne trofea jakie dziewczęta  
z Gminnego Ośrodka Kultury przywiozły z mistrzostw  
w Łosicach.

Wyniki tancerek:
Formacje i miniformacje disco dance
Fomacja TAKT – I miejsce w kat. dorośli (pow. 16 lat)
Formacja TAKCIK – II m. w kat formacji disco dance dzieci do lat 11 
Formacja RYTM – II m. w kat formacji disco dance juniorów (12-15 lat) 
Miniformacja TAKCIK – II m. w kat disco dance juniorów (12-15 lat)
Miniformacja RYTM – II miejsce w kat. disco dance dorośli (pow. 16 lat)
Miniformacja TAKT Bis – III m. w tej samej kategorii.

Solo disco dzieci do lat 8
Julia Różańska – I m. i złoty medal w kat. dzieci do lat 8
Hania Paduch – II m. i srebrny medal w tej samej kat.

Solo disco dance pow. lat 16
Justyna Jedlak – I miejsce i złoty medal
Agnieszka Ziubińska – III m. i brązowy medal
Kasia Kobza – IV m.
Karolina Kwiatkowska – V m.

Solo disco dance juniorzy (12-15 lat)
Zuzia Miklińska – II m. i srebrny medal
Natalia Ciąćka – III m. i brązowy medal.
Kamila Skwara – IV m.
Julia Przywoźna – VII m.

Solo disco dance dzieci do lat 11
Karolina Kubajek – V m.

Duety disco dance (12-15 lat)
Kamila Skwara i Zuzanna Miklińska – II m. i srebrne medale
Julia Przywoźna i Paulina Wypustek – IV m.

Duety disco dance (pow. 16 lat)
Justyna Jedlak i Natalia Ciąćka – III m. i brązowe medale
Kasia Kobza i Agnieszka Ziubińska – IV m.

Duety disco dance dzieci do lat 8
Hania Paduch i Julia Różańska – IV m.

Duety disco dance dzieci do lat 11
Julia Czabaj i Patrycja Łojewska – III m. i brązowe medale 
Anastazja Frelek i Karolina Kubajek – IV m.
Wiktoria Kąkol i Wiktoria Chomczyk – V m.
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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

3 maja 1791 r. – Uchwalenie Konstytucji w Polsce
Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów uchwalił pierwszą  
w Europie nowoczesną konstytucję państwową, drugą na świecie  
po przyjętej 4 lata wcześniej konstytucji Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej. Odważny czyn światłej części polskiego 
społeczeństwa zapisał się złotymi czcionkami w historii naszego kraju 
i narodu, lecz jego bezpośredni rezonans polityczny był negatywny. 
Sąsiednie kraje – tzw. Trzy Czarne Orły – uznały polskie reformy  
za zagrażające własnym interesom i w 2 lata później dokonały  
II rozbioru Rzeczypospolitej.

13 maja 1981 r. – Zamach na Papieża
Podczas audiencji generalnej papieża Jana Pawła II na placu  
św. Piotra w Rzymie, turecki zamachowiec dwukrotnie strzelił  
z bliska do Ojca Świętego raniąc go w brzuch i w rękę.  
Papież przeżył, a  sprawca zamachu, działający prawdopodobnie 
na zlecenie służb komunistycznych, został skazany na wieloletnią 
karę więzienia.     

18 maja 1944 r. – Zdobycie Monte Cassino.
70 lat temu żołnierze II Korpusu Polskiego dowodzonego  
przez gen. Władysława Andersa zajęli klasztor na górze Cassino, 
gdzie znajdowały się silnie ufortyfikowane, doborowe siły 
niemieckie  (m.in. 1 Dywizja Strzelców Spadochronowych  
oraz 1 Dywizja Pancerno-Spadochronowa „Hermann Goering”) 
blokujące aliantom, w ramach systemu umocnień noszących  
nazwę „Linia Gustawa”, drogę do Rzymu.  Próby zdobycia 
Monte Cassino trwały od stycznia 1944, podejmowały je dywizje 
brytyjskie, hinduskie i nowozelandzkie, które zostały odparte 
ponosząc ogromne straty.  Polski szturm rozpoczął się 12 maja  
i trwał z przerwami 6 dni. Zajęcie wzgórza klasztornego, 
zwieńczone wywieszeniem na ruinach opactwa polskiej flagi  
i odegraniem Hejnału Mariackiego,  nastąpiło nad ranem 18 maja. 
Polacy stracili 923 poległych oraz 2931 rannych i 94 zaginionych. 
„Zadanie, które nam przypadło, rozsławi na cały świat imię  
żołnierza polskiego” napisał w rozkazie przed rozpoczęciem 
decydującej bitwy gen. Anders. I nie pomylił się.

Kartka z kalendarza – maj Szachowe sukcesy
Sensacyjnym sukcesem szachistów z Wiązowny zakończyły 
się tegoroczne Mistrzostwa Powiatu Otwockiego Szkół 
Podstawowych i Gimnazjalnych w Szachach. 

Pierwsze miejsca, zarówno indywidualnie jak i drużynowo, 
w kategorii Szkół Podstawowych wywalczyli uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Wiązownie. Tytuł Drużynowego 

Mistrza Powiatu Otwockiego w kategorii Szkół Podstawowych 
przypadł najlepszym reprezentantom Wiązowny, tj. Przemkowi 
Laszczakowi (7 pkt.), Olgierdowi Karolakowi (5 pkt.), Karolinie 
Zawadzie (5 pkt.) i Matuszowi Wróblewskiemu (4 pkt.). 

Indywidualnym Mistrzem Powiatu został Przemek Lasz-
czak, uczeń Szkoły Podstawowej im. Bohaterskich Lotników 
Polskich w Wiązownie, jednocześnie podopieczny Mińskiego 
Towarzystwa Szachowego, który jako jedyny spośród 62 uczest-
ników mistrzostw zakończył je z kompletem 7 zwycięstw. Jest 
to dotychczas największy drużynowy sukces wiązowskiej szkoły  
w tej dyscyplinie sportu. Cieszą również dobre rezultaty uczniów 
Szkół Podstawowych z Glinianki (6 miejsce drużynowo) i Zakrę-
tu (7 miejsce drużynowo). Z kolei w rozegranych w Otwocku 
Mistrzostwach Szkół Gimnazjalnych w Szachach reprezentacja 
Gimnazjum im. Jana Pawła II z Glinianki, prowadzona przez 
Jana Jacka Kołakowskiego, wywalczyła III miejsce. 

Natomiast w XV Otwartych Mistrzostwach Milanówka  
Juniorów w Szachach Szybkich, Przemek Laszczak wywalczył  
I miejsce i zdobył tytuł Mistrza! W zmaganiach wzięło udział  
90 zawodników. Serdecznie gratulujemy!!!  J.I.
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Dzięki zaangażowaniu sołtysa Piotra 
Klocha i radnego Jana Markowskiego 
oraz mieszkańców wsi Żanęcin a także 
szybkiemu działaniu Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Warszawie, zniszczone w wyniku 
wichury w grudniu 2013 roku bocianie 
gniazdo w Żanęcinie  
zostało wymienione na nowe. 

Musimy dbać o środowisko 
ekologiczne, ponieważ ono 
stanowi część nas, a my 
jesteśmy jego częścią.

H. Skolimowski

Nowe gniazda dla bocianów w Żanęcinie

Edukacja ekologiczna

wraz z platformą gniazdową i przenie-
siono gniazdo w nowe nieodległe miej-
sce z uwzględnieniem potrzeb siedlisko-
wych tego gatunku.

Pozostała po zniszczonym gnieździe 
platforma została wyremontowana 
przez pracowników Wydziału Tech-
nicznego Urzędu. W ramach inicjatywy 
lokalnej zakupiono i sfinansowano po-
sadowienie nowego słupa. Dzięki temu 
na terenie wsi Żanęcin powstało nowe 
dodatkowe miejsce do gniazdowania 
bocianów.

Bociany zagnieździły się w obu loka-
lizacjach i mają się dobrze.

JOANNA KOCISZEWSKA

chowawcą wzięły udział w Gminnym 
konkursie ekologicznym pod hasłem  
„Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT‘‘ organi-
zowanym przez Wójta Gminy Wiązowna. 
Zaprezentowały inscenizację teatralną  
o tematyce ekologicznej pt. „Segreguj-
my odpady”. Celem przedstawienia było 
min. uwrażliwienie dzieci na potrzeby 
związane z ochroną środowiska, budze-
nie postaw proekologicznych, rozumie-
nie konieczności segregowania odpadów 

W ramach programu pn. „Prze-
niesienie zagrożonych gniazd 
bociana białego Ciconia cico-

nia na specjalne platformy gniazdowe 
oraz konserwacja gniazd istniejących” 
postawiono nowy słup wolnostojący 

Wiek przedszkolny jest najlep-
szym okresem w rozwoju 
dziecka do wprowadzenia 

elementów edukacji ekologicznej, która 
powinna być kontynuowana w następ-
nych latach nauki.

Dnia 9 maja 2014r. dzieci z oddzia-
łu przedszkolnego grupy 0a wraz z wy-

wtórnych. Komisja konkursowa powoła-
na przez organizatora w składzie: Joanna 
Kociszewska, Joanna Iwańska, Ewelina 
Kowalska, obejrzała i oceniła występ 
przedszkolaków oraz wręczyła uczestni-
kom dyplomy za udział. Dyrektor Alicja 
Wieczorek podziękowała dzieciom za cie-
kawy występ, który pogłębił ich wiedzę  
i odpowiedzialność na temat zasad ochro-
ny przyrody.

JADWIGA KSIĄŻEK
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Pierwsza konstytucja Europy

Uroczystość w tym roku odbyła 
się w Gliniance, a obok Wójta  
i Rady Gminy Wiązowna, przy-
gotowali ją proboszcz parafii 

p.w. św. Wawrzyńca oraz dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Wincentego Witosa. 

Obchody otworzyła Msza św. w inten-
cji Ojczyzny w zabytkowym, glinieckim 
kościele św. Wawrzyńca. Wzięła w niej 
udział wójt Anna Bętkowska, przewodni-
cząca Rady Gminy Monika Sokołowska, 
radne Renata Falińska, Anna Lech, Irena 
Nowak, dyrektorzy gminnych placówek 
oświatowych. Religijnemu obrządkowi 
towarzyszyły poczty sztandarowe wysta-
wione przez SP im. Witosa w Gliniance, 
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Gliniance, jednostki OSP w Gliniance  
i Malcanowie. Był również sztandar Armii 
Krajowej. Mszę celebrował ks. Bogdan 
Michalski, a jej muzyczną oprawę zapew-
niła orkiestra „Gloria” z Otwocka pod 
dyrekcją Mariana Piwowarczyka. Podczas 
kazania ks. Michalski mocno zaakcento-
wał narodowo-historyczny wymiar 3 Ma-
jowego święta, zestawiając go z obcho-
dzonym w tym dniu religijnym świętem 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Pol-
ski, zapoczątkowanym przez śluby króla 
Jana Kazimierza w katedrze lwowskiej 
w 1656 roku i oddaniu przez niego Na-
rodu Polskiego pod opiekę Matki Bożej. 
Święto NMP Królowej Polski zostało po-
twierdzone dekretem papieskim dopiero 
w 1923 roku – w odrodzonej, porozbio-

rowej Rzeczpospolitej. W sierpniu 1956 
roku Śluby Jasnogórskie Narodu Polskie-
go złożył przed obrazem Matki Boskiej 
Częstochowskiej przy udziale miliona 
wiernych biskup Michał Klepacz, pełnią-
cy obowiązki przewodniczącego Episko-
patu Polski, odczytując tekst ślubowania 
napisany przez prymasa Polski kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w jego miejscu in-
ternowania, w Komańczy.

Po Mszy św. odbyła się część arty-
styczna. Uczniowie szkoły im. Witosa 
prezentując fragmenty pism historycz-
nych, wierszy okolicznościowych oraz 
wizerunki bohaterów roku 1791 takich 
jak Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic czy 
Jan Dekert przedstawili genezę, prze-
bieg i dziejową doniosłość przyjęcia 
przez Sejm Czteroletni pierwszej w Eu-
ropie, a drugiej na świecie (po Stanach 
Zjednoczonych), konstytucji. Muzycz-
nym wzmocnieniem występu uczniów 
były patriotyczne pieśni prezentowane 
przez „Glorię”, w tym „Witaj majowa Ju-

„Witaj Majowa Jutrzenko
Świeć naszej polskiej krainie”
– pod hasłem słów tej pieśni 
narodowej odbywały się gminne 
obchody Święta Konstytucji 3 Maja. 

trzenko”, „Te Deum”, „Warszawiankę”.  
Nie zabrakło również najważniejszej 
polskiej pieśni narodowej – Hymnu Pań-
stwowego czyli Mazurka Dąbrowskiego.

Z kościoła pw. św. Wawrzyńca obcho-
dy przeniosły się do pobliskiej Izby Re-
gionalnej, gdzie przybyłych – w tym panią 
wójt – powitały regionalnymi piosnkami 
przystrojone w folklorystyczne stro-
je panie z glinieckiego Koła Gospodyń 
Wiejskich. Po biesiadzie, składającej się 
ze strażackiej grochówki oraz słodkich 
wypieków, Gminny Ośrodek Kultury  
w osobach Romana Sadowskiego (gitara) 
i Wojciecha Budy (akordeon) zachęcił 
zebranych do wspólnego śpiewu. Wśród 
ścian Izby Regionalnej rozległy się słowa 
i dźwięki melodii żołnierskich: krzepią-
cych i zagrzewających bojowego ducha 
typu „Wojenko, wojenko”, „Przybyli uła-
ni” czy „Pierwsza Brygada” lub pełnych 
zadumy nad polską ofiarnością i bohater-
stwem („Czerwone maki”).
 PIOTR KITRASIEWICZ
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