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XXXII Półmaratonu Wiązowskiego

Powoli zbliża się nowy rok, a wraz z nim duże wyzwanie organizacyjne – XXXII Półmaraton Wiązowski w dniu 
26 lutego 2012 roku. Skierowałam pisemne prośby o wsparcie finansowe do wielu firm działających na terenie 
naszej Gminy. Dziękujemy tym z Państwa, którzy już zadeklarowali wsparcie. Zachęcam gorąco do współpracy, 

bo tylko dzięki pomocy Sponsorów, Darczyńców i Wolontariuszy zorganizujemy wspaniały bieg.
Wójt Gminy Wiązowna 
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Dziękujemy za wpłatę
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Pełnych ciepła, 
spokoju i radości
Świąt Bożego 
Narodzenia,
wielu wzruszeń 
przy wigilijnym, 
rodzinnym stole, 
przy którym zawsze 
znajdzie się miejsce 
dla wędrowca,
także realizacji 
marzeń i planów
w nadchodzącym 
Nowym Roku 2012

życzą
Wójt Gminy Wiązowna
Radni Gminy oraz
Pracownicy Urzędu Gminy
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Maria Magdalena Pocgaj

Betlejem

Na skraweczku ziemi

w mieście Dawidowym

drży jak listek kruchy

wśród badyli słomy

A Ona Mu śpiewa

najczulej najciszej

aż gwiazdy wtórują

jak srebrne klawisze

Jan Kasprowicz

Przy wigilijnym stole

Przy wigilijnym stole,

Łamiąc opłatek święty, 

Pomnijcie, że dzień ten radosny

W miłości jest poczęty;

Że, jako mówi wam wszystkim

Dawne, prastare orędzie,

Z pierwszą na niebie gwiazdą

Bóg w waszym domu zasiądzie.

Sercem Go przyjąć gorącym,

Na ścieżaj otworzyć wrota – 

Oto co czynić wam każe

Miłość – największa cnota.
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Przed Państwem gru-
dniowy numer „Po-
wiązań”, a wraz nim – 
nowa porcja informacji 
o wydarzeniach w na-
szej gminie. W bożo-
narodzeniowo-nowo-

roczny klimat wprowadzi Państwa nie 
tylko szata graficzna i szczypta poezji, 
ale również materiał o mikołajkowym 
przedstawieniu dla dzieci w Gminnym 
Ośrodku Kultury, a przede wszystkim 
wywiad z ks. kanonikiem Tadeuszem 
Łakomcem, proboszczem parafii św. 
Wojciecha w Wiązownie, postacią nie-
tuzinkową: dziennikarzem radiowym, 
aktorem, reżyserem. 

W numerze natraficie na relację 
z uroczystości w przedszkolu w Pęc-
linie z udziałem dzieci z gminnych 
ognisk TPD, materiał o nowym przed-
szkolu w Gliniance oraz o przygotowa-
niach do rozpoczęcia w gminie dwóch 
kursów języków obcych: angielskiego 
i hiszpańskiego. Jest artykuł o finało-

wym spotkaniu w ramach realizowa-
nego od kilku miesięcy programu par-
tycypacyjnego „Decydujmy razem”, 
informacja o podjętych w kończącym 
się roku inwestycjach na terenie gminy 
oraz relacja z „długiej i gorącej” sesji 
Rady Gminy, podczas której po wielu 
latach bezowocnych starań uchwalono 
wreszcie miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego pod nazwą „Gó-
raszka – Centrum Handlowe w Gminie 
Wiązowna”. W czasie sesji nie obyło 
się bez dużych emocji także w innych 
punktach, na przykład podczas dys-
kusji nad projektem uchwały dotyczą-
cym skorzystania przez gminę z prawa 
pierwokupu dwóch działek będących 
w użytkowaniu wieczystym. Radni 
zdenerwowali się, bo podmiot, który 
chciał je sprzedać i ogłosił to w czasie 
obrad sesji nadzwyczajnej na początku 
listopada, po trzech tygodniach zmie-
nił zdanie pokazując radzie i władzom 
gminy przysłowiową figę. 

Przeczytacie w tym numerze o 10-
letnim uczniu szkoły podstawowej 
w Wiązownie, który jako zawodnik 
judo ma już na koncie 22 medale oraz 

wybierzecie się na mały spacerek po 
gminie, podczas którego „zwiedzicie” 
zabytkowy kościół w Gliniance. Ten 
„spacerek” to nowa rubryka w „Powią-
zaniach”. Wraz z nią pojawiły się na 
łamach także inne nowości: łamigłów-
ka dla dorosłych, rebus dla dzieci oraz 
przepis na ciasto.  Miał być także fe-
lieton świąteczny z karpiem w tle, lecz 
w wyniku konsultacji zarówno „na gó-
rze”, jak i „na dole” zrezygnowaliśmy 
z niego, bo mógłby nasunąć skojarze-
nia z pewnym łososiem.

Korzystając z okazji Redakcja i Ko-
legium życzą wszystkim Mieszkańcom 
Gminy zdrowia i wszelkiej pomyśl-
ności z okazji nadchodzącego Bożego 
Narodzenia oraz Nowego Roku. Naj-
młodsi niech znajdą jak najwięcej pre-
zentów pod choinką i spędzą Święta 
w rodzinnym cieple, tak jak ich rodzice 
i dziadkowie. Natomiast Anno Domini 
2012 oby okazał się dla nas wszystkich 
łaskawy – także pod względem zapo-
wiadanych w naszej gminie, podobnie 
jak w całym kraju, poważnych oszczęd-
ności budżetowych.

Piotr Kitrasiewicz, Redaktor naczelny

Organizatorami zbiórek w poszcze-
gólnych ogniskach były ich kierow-
niczki, wspaniałe nasze nauczyciel-
ki, a patronat nad akcją sprawował 
Wójt Gminy Wiązowna. Trzydniowa, 
weekendowa zbiórka miała miejsce 
w sklepach spożywczych, w których 
znalazły się umieszczone przez wo-
lontariuszy, oznakowane pudła lub 
kosze, do których każdy człowiek 
dobrej woli mógł włożyć produkt 
żywnościowy typu mąka, kasza, ma-
karon, pieczywo, konserwa, herbata, 
kawa, kakao, soki. Żywność musiała 
być fabrycznie opakowana. W skle-
pach kolportowano ulotki zawierają-
ce szczegóły akcji. Ulotkami oznako-
wano kosze, a jeśli ktoś miał pytania, 
to mógł z nimi zwrócić się do ekspe-
dientek.

Rozdzielanie produktów i ich pako-
wanie, a następnie dystrybucja odbyły 
się w rejonie działania każdego ogniska 
według przygotowanych wcześniej list 
potrzebujących.

– W tym roku akcja była wyjątkowo 
udana. Zebraliśmy na terenie naszej gmi-
ny rekordową ilość produktów wynoszącą 
545 kilogramów żywności na kwotę 5 400 
złotych.  Dzięki wielu ludziom dobrego 
serca – darczyńcom – klientom sklepów, 
dzieci z naszych Ognisk i najbardziej po-
trzebujące rodziny zostały przed świętami 
obdarowane. Dziękujemy właścicielom, 
kierownikom sklepów i sprzedawcom 
za życzliwość i  zaangażowanie, a klien-

tom za wielkie serca oraz tym wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do tego, by 
wspomóc tych, którzy potrzebują naszej 
pomocy. Dziękujemy Pani Wójt za objęcie 
honorowym patronatem tej akcji i skiero-
wania do właścicieli i kierowników skle-
pów specjalnego pisma, co z pewności 
zaowocowało tym, że nikt nie odmówił 
wstawienia oznakowanego kosza do swo-
jego sklepu. Dziękujemy także klientom 
i właścicielom sklepu w Ostrówku w gmi-
nie Celestynów, którzy po sąsiedzku do-
łączyli do nas – podsumowała akcję jej 
koordynatorka, Teresa Bąk.

Placówki TPD podjęły zbiórkę żyw-
ności już po raz trzeci w Gminie Wią-
zowna. W 2009 roku w samej Gliniance 
zebrano 36 kilogramów żywności, w ro-
ku ubiegłym 82 kg, a tym roku aż 115 
kilogramów. PK

Zbiórka żywności
W dniach 2-4 grudnia br w Ogniskach Środowiskowych 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na terenie Gminy Wiązowna  
odbywała się XIV Świąteczna Zbiórka Żywności.

Drodzy Czytelnicy!
fo

t.
 E

S



4 | Powiązania | 
 
| grudzień 2011

Podczas sesji powrócono – tym ra-
zem w formie projektu uchwały – do 
omawianej podczas sesji nadzwy-
czajnej na początku listopada spra-
wy ewentualnego skorzystania przez 
Gminę z prawa pierwokupu dwóch 
działek będących w użytkowaniu wie-
czystym Spółdzielni Usług Rolniczo-
Gospodarczych i Handlowych (daw-
nej Spółdzielni Kółek Rolniczych) 
w Wiązownie. Liczące ok. 7500 m2 
grunty znajdują się przy ul. Kościel-
nej w Wiązownie. Nie poprawiają 
estetycznej jakości lokalnego krajo-
brazu, bo spółdzielnia wynajmuje je 
na składowiska materiałów budow-
lanych. Gdyby gmina chciała skorzy-
stać z prawa pierwokupu musiałaby 
zapłacić 660 tys. zł., a w przypadku 
nie skorzystania z niego, spółdzielnia 
mogłaby sprzedać działki. 

Na sesję nadzwyczajną przybył 
chętny do ich nabycia inwestor, któ-
ry zadeklarował gotowość do wybu-
dowania na potencjalnie zakupio-
nym terenie pawilonu handlowego 
oraz ośrodka zdrowia. Pomysł ten nie 
wzbudził jednak entuzjazmu radnych, 
bo ośrodek zdrowia już jest, przy ul. 
Kościelnej znajduje się kilka sklepów, 
a w dodatku w gminie mają powstać 
dwa centra handlowe: w Góraszce 
oraz w Duchnowie. Dyskutowano 
również na temat skomplikowanej 
historii przedmiotowych działek oraz 
ich statusu prawnego, dostrzegając 
możliwość ewentualnych roszczeń 
wywłaszczeniowych pod adresem tych 
gruntów w przypadku zakupienia ich 
przez gminę ze strony spadkobierców 
byłych właścicieli. Roszczenia takie 
nie byłyby jednak zasadne w przy-
padku sprzedania ich prywatnemu 
nabywcy, bo według przepisów prawa 
mogą one dotyczyć tylko jednostek 
samorządowych, a nie osób fizycz-
nych. 

W wyniku pracy w komisjach 
i konsultacji wójt Anny Bętkowskiej 
z radnymi, obie strony uznały, że gmi-
na powinna zakupić przedmiotowe 
działki. Na ostatnią sesję przygoto-
wano projekt uchwały w tej sprawie, 

a kiedy przystąpiono do jego omawia-
nia, nastąpiła swoista niespodzianka. 
Oto bowiem głos zabrał prezes SUR-
GiH, Witold Sobota, który oświad-
czył, że inwestor wycofał się, a spół-
dzielnia zmieniła zdanie i nie sprzeda 
gruntów.

Jego wypowiedź wywołała burzliwe 
repliki ze strony samorządowców.

– Państwo bardzo łatwo zmieniacie 
zdanie, nie rozumiem o co tak na-
prawdę wam chodzi – zabrała głos 
Renata Falińska.

– Mam wrażenie, że chodzi wam 
o to, żeby nie sprzedać tych działek 
gminie – właśnie gminie! Wolicie 
w ogóle ich nie sprzedawać, żeby tyl-
ko nie dostała ich gmina! – usłyszeli 
zebrani wypowiedź Marzeny Dach.

Doszło do przegłosowania projektu 
uchwały: radni jednogłośnie przychy-
lili się do skorzystania z prawa pier-
wokupu przedmiotowych działek, 
chociaż w obliczu wycofania się spół-
dzielni ze sprzedaży decyzja rady ma 
charakter wyłącznie formalny.

Debatowano także nad możli-
wością skorzystania przez gminę 
z prawa pierwokupu działki o po-
wierzchni 700 m2 położonej przy ul. 
Słonecznej w Kopkach, o cenie 140 
zł za m2. Okazało się, że w tym przy-
padku gmina nie jest zainteresowana 
jej nabyciem.

– To droga ziemia, nieciekawie po-
łożona, nie przynosząca gminie żad-
nych potencjalnych korzyści, ani nie 
otwierająca nowych możliwości ze 
względu na lokalizację. Jest to dla nas 

po prostu zbędny zakup – podsumo-
wała temat wójt Anna Bętkowska.

Radni poparli jej stanowisko i jed-
nogłośnie opowiedzieli się przeciwko 
temu zakupowi.

Kiedy przystąpiono do omawiania 
projektu uchwały dotyczącej zatwier-
dzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę oraz zbiorowe odprowadza-
nie ścieków, temat zreferował dyrek-
tor gminnego Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji, Janusz Chaber, korzy-
stając z pomocy przedstawicielki fir-
my, która na zlecenie ZWiK przygoto-
wała nowe taryfy na 2012 rok.

Zaproponowano dotację gminy 
w kwocie 1,50 zł do ceny 1 m3 ście-
ków odprowadzanych w systemie 
zbiorowego odprowadzania ścieków 
z gospodarstw domowych oraz innych 
obiektów. Przy  uwzględnieniu tej do-
płaty cena taryfowa dla mieszkańców 
za 1 m3 odprowadzanych ścieków wy-
niosłaby 8,09 zł netto lub 8,24 zł net-
to w zależności od grupy taryfowej. 

Kiedy poproszono przewodniczącego 
Komisji Gospodarczej, Roberta Ducz-
ka, o przedstawienie punktu widzenia 
komisji w omawianym temacie, padła 
wypowiedź, że jej członkowie są prze-
ciwni dotacjom. Dlaczego?

– Nie uważamy za właściwe, żeby 
9 tys. mieszkańców naszej gminy do-
płacało do 2 tys. mieszkańców, czyli 
tych, którzy są podłączeni do kanali-
zacji. Wszyscy powinni być traktowa-
ni równo – powiedział Duczek.

Ogromną większość radnych prze-
konała ta argumentacja, bo podczas 
głosowania (w sesji uczestniczyło 14 
samorządowców) aż 13 z nich przy-
chyliło się do zdania Komisji Gospo-
darczej, a tylko 1 osoba wstrzymała 
się od głosu.

W wyniku decyzji radnych miesz-
kańcy będą płacić 9,59 zł i 9,74 zł za 
1 m3 ścieków.

Podczas obrad radni jednogłośnie 
przyjęli projekt uchwały dotyczący 
rezygnacji Gminy Wiązowna z człon-
kostwa w Stowarzyszeniu Metropolia 
Warszawa, które nie przynosiło Gmi-
nie żadnych korzyści, a tylko wywo-
ływało koszta ze względu na koniecz-
ność płacenia składek. Uchwalono 
utworzenie jednostki budżetowej pod 
nazwą Oświata Gminna i nadano jej 
statut. Przyjęto także Gminny Pro-
gram Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Prze-
ciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Wiązowna na rok 2012. 

Jednym z najważniejszych wydarzeń 
sesji było uchwalenie miejscowego 

Długa, gorąca sesja
Była to jedna z najdłuższych sesji w tej kadencji samorządowej, 
a podczas obrad kilka trudnych spraw wreszcie „drgnęło”, 
zwłaszcza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod 
nazwą „Góraszka – Centrum Handlowe w Gminie Wiązowna”.
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Po trzech latach od przystąpienia 
do jego realizacji, rada uchwaliła w li-
stopadzie plan zagospodarowania 
przestrzennego „Góraszka – Centrum 
Handlowe”. Radni wyrazili też wolę 
skorzystania z prawa pierwokupu 
użytkowania wieczystego dwóch dzia-
łek na ul. Kościelnej, w związku z ich 
warunkową sprzedażą przez Spółdziel-
nię Usług Rolniczo-Gospodarczych 
i Handlowych w Wiązownie. Transak-
cja nie doszła do skutku, gdyż w ostat-
niej chwili nabywca wycofał się z kup-
na, a spółdzielnia ze sprzedaży tych 
nieruchomości.

Komisje zajęły się opiniowaniem pro-
jektu budżetu oraz przygotowaniem 
planu pracy na kolejny rok. Komisja 
Planowania i Strategii Rozwoju przy-

stąpiła do kompleksowego uregulowa-
nia kwestii nazewnictwa ulic na terenie 
gminy, wnioskując, aby do końca maja 
2012 r. mieszkańcy poszczególnych 
miejscowości sformułowali swoje pro-
pozycje nazw.

Wzięłam udział w ostatnim spotka-
niu zespołu partycypacyjnego projek-
tu „Decydujmy Razem”, którego owoc 
pracy zostanie przekazany radzie w for-
mie projektu uchwały jeszcze w grud-
niu, a wraz z Przewodniczącą Komisji 
Budżetowej – w spotkaniu organizacyj-
nym XXXII Półmaratonu Wiązowskie-
go, zaplanowanego na 26 lutego 2012 
roku.

Z przyjemnością przyjęłam zapro-
szenie Biblioteki Publicznej Gminy 
Wiązowna do czytania najmłodszym 

uczniom wiązowskiej szkoły. Dzieci 
żywo reagowały na opowieść o chłop-
cu i jego czworonożnych przyjacio-
łach, chętnie też opowiadały o swoich 
zwierzętach. Zachęcam do czytania 
dzieciom książek, to bardzo uważni 
słuchacze, którzy najczęściej z żalem 
przyznają, że rodzice zwykle nie znaj-
dują na to czasu.

Informuję, iż projekt harmonogramu 
sesji rady w 2012 roku zakłada, z pew-
nymi wyjątkami, że nadal będą się one 
odbywały w ostatnią środę miesiąca. 
Rozpoczęcie przesunie się na godzinę 
16.30. W sprawach skarg i wniosków 
zapraszam w poniedziałki w godz. 
16.30-17.00 do UG Wiązowna.

Życzę Państwu radosnych Świąt Bo-
żego Narodzenia oraz błogosławionego 
Nowego Roku.

Monika Sokołowska, 
Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna

planu zagospodarowania przestrzen-
nego pod nazwą „Góraszka – Centrum 
Hadlowe w Gminie Wiązowna”.

– Po niemal dokładnie trzech latach, 
bo do pełnej daty brakuje zaledwie 
dwóch dni, przedstawiamy państwu 
ten projekt. Plan zachowuje zgod-
ność ze Studium zagospodarowania 
przestrzennego i uwzględnia potrzeby 

inwestycyjne na terenie naszej gminy 
– powiedziała Anna Bętkowska.

Po szczegółowym wprowadzeniu 
w temat i wyjaśnieniach dotyczących 
poszczególnych punktów zawartych 
na szkicu planu, przyszedł czas na 
dyskusję. Następnie odbyło się gło-
sowanie nad zasadnością odrzucenia 
przez wójt uwag zgłoszonych przez 

firmy i osoby prywatne. Uwagi i uza-
sadnienie ich odrzucenia odczyty-
wała kierownik Referatu Planowania 
Przestrzennego, zastępca naczelnika 
Wydziału Przestrzennych Ochrony 
Środowiska, Małgorzata Peters. Za-
brało to trochę czasu, bo radni mu-
sieli przegłosować decyzję wójt do 
każdej uwagi osobno. Samorządowcy 
nie mieli zastrzeżeń do większości de-
cyzji podjętych przez Annę Bętkow-
ską i nie przyjęli odrzucenia tylko 
jednej uwagi. Po tej żmudnej czynno-
ści przystąpiono do głosowania nad 
całym projektem uchwały. 13 głosami 
„za”, przy 1 wstrzymującym się (w se-
sji uczestniczyło 14 samorządowców) 
plan zagospodarowania przestrzenne-
go pod nazwą „Góraszka – Centrum 
Handlowe w Gminie Wiązowna” zo-
stał przyjęty.

Porządek obrad sesji liczył 24 punk-
ty, w tym 16 projektów uchwał. Była 
więc ona długa i gorąca.

Piotr Kitrasiewicz

Z prac Rady Gminy Wiązowna

Wójt Gminy w porozumieniu z Przewod-
niczącą Komisji Planowania i Strategii Roz-
woju Rady Gminy Wiązowna zwraca się do 
Sołtysów oraz Przewodniczących Zarządów 
Osiedli o podjęcie we współpracy z Mieszkań-
cami działań zmierzających do wprowadze-
nia nazw ulic w poszczególnych wsiach.
Informacji w tej sprawie udziela Witold 
Kostrzyński, Urząd Gminy ul. Lubelska 59, 
pok. 010, tel. 22 789 01 20 wew. 219.

Inf. UG

PŁAĆ PODATKI TAM, GDZIE MIESZKASZ

  Ok. 37% z zapłaconego „skarbówce” podatku dochodowego może trafić do gminy � wy-
starczy złożyć deklarację NIP-3 do Urzędu Skarbowego w Otwocku i wpisać gminę Wią-
zowna jako miejsce zamieszkania. Nie trzeba przy tym zmienić meldunku.  Druk NIP- 3 
można pobrać ze strony www.wiazowna.pl lub otrzymać w Biurze Obsługi Mieszkańców 
w Urzędzie Gminy. 

  Udział gminy w podatku dochodowym = wzrost budżetu i finansów na rozwój infrastruk-
tury i zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców m.in. w zakresie dróg, oświaty, 
opieki społecznej, ochrony przeciwpożarowej, komunikacji publicznej, ochrony środowi-
ska, kultury i sportu.
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– Wkrótce Święta Bożego Narodze-
nia, kolejne jakie ksiądz celebrować 
będzie podczas Mszy św. w parafii św. 
Wojciecha w Wiązownie. Które to już 
Święta w Wiązownie?

– To już szóste Święta. Aż trudno 
uwierzyć, jak ten czas szybko leci. Ale 
wszyscy to odczuwamy.

– Jak odnalazł się ksiądz wśród wią-
zowskiej społeczności wiernych? Jak 
odbiera ich ksiądz w porównaniu 
z tymi, z którymi zetknął się w in-
nych miejscowościach, gdzie pełnił 
ksiądz posługę duszpasterską?

– Dzisiaj, kiedy już na dobre przyzwy-
czaiłem się do tego miejsca i poznałem 
parafię, mam często takie wrażenie 
jakbym tutaj się urodził. Bo ci ludzie, 
mieszkańcy, parafianie, są wspaniali. 
Mam pod tym względem szczęście, bo 
pracowałem przecież w wielu parafiach 
i wszędzie spotykałem wspaniałych.

– Jakie wydarzenia najbardziej 
utkwiły księdzu w pamięci podczas 
tych kilku lat kierowania parafią św. 
Wojciecha?

– Jestem przede wszystkim duszpaste-
rzem i wydarzenia wyjątkowe zdarzają 
się codziennie. Jest to dyżur w konfesjo-
nale, jak i z namaszczeniem oraz uwagą 
odprawiona Msza św., jest to również 
rozmowa w kancelarii, jak i pielgrzym-
ka do Częstochowy. Wielkimi wydarze-
niami były dla mnie pierwsze Komunie 
św., kursy przedmałżeńskie, pomoc 
biednym w ramach Caritas, rekolekcje 
wielkopostne i adwentowe (chociażby 
tegoroczne), założenie Legionu Maryi 
i Koła Przyjaciół Radia Maryja, spotka-
nia z Kółkami Różańcowymi, jak rów-
nież przystąpienie młodzieży do bierz-
mowania. Dodam, że za mojej kadencji 

do bierzmowania przystąpiły 504 oso-
by, z czego jestem dumny.

– Ma za sobą ksiądz bogate do-
świadczenia w pracy duszpasterskiej, 
wykonywanej nie tylko w murach ko-
ścielnych, ale i w studio radiowym. 
Prowadził ksiądz Katolickie Radio 
Warszawa w Miedzeszynie i wygła-
szał na antenie pogawędki do wier-
nych. Jak dzisiaj wspomina ksiądz 
tamten okres?

– To była właśnie ta wyjątkowość! 
Albowiem Katolickie Radio Warszawa, 
które prowadziłem 5 lat, zawsze wspomi-
nam jak coś bardzo szczególnego. Bardzo 
niezwykły był dla mnie fakt, że słyszano 
nasze audycje i moje pogadanki w ca-
łym województwie warszawskim i mie-
ście stołecznym, liczącym ponad milion 
mieszkańców, że mogłem rozmawiać ze 
słuchaczami. Proszę pamiętać, że to było 
pierwsze katolickie radio. I przez długi 
czas jedyne. Wspominam to zawsze ze 
wzruszeniem. Radio powstało, bo istniał 
imperatyw głoszenia Chrystusa wszelki-
mi sposobami. Byłem szczęśliwy…

– Wcześniej założył ksiądz teatr 
w kościele św. Stefana przy ul. Czer-
niakowskiej w Warszawie i kierował 
nim. Były to trudne lata stanu wojen-
nego, co wtedy wystawialiście?

– Teatr to osobne wspomnienie. Zaczął 
się o wiele wcześniej, bo w 1973 roku 
kiedy byłem wikariuszem w parafii św. 
Wincentego w Otwocku. W starej sali 
katechetycznej wystawiliśmy wówczas 
„Dzień gniewu” Romana Brandstaettera. 
Wyreżyserowałem ten spektakl i zagrałem 
w nim jedną z ról. Potem kontynuowa-
łem prowadzenie teatru, gdy pracowałem 
w parafii Matki Boskiej Różańcowej na 
Bródnie, a następnie w parafii św. Stefana 

w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej. 
W obu tych parafiach pracowaliśmy jako 
aktorzy amatorzy w przestronnych sa-
lach w podziemiu wystawiając – oprócz 
„Dnia gniewu” – „Jasełka” Lucjana Ry-
dla, „Nie ma pokoju w hotelu” Dorothy 
Clarke Wilson, „Pokutnika z Osjaku” 
Brandstaettera. Reżyserowałem sam, ale 
czasem wspomagali mnie zawodowi ar-
tyści, na przykład śpiewak operowy Wło-
dzimierz Gołobów. A jednym z młodych 
aktorów był Dariusz Kordek, obecnie 
znany artysta, który wtedy, jeszcze jako 
licealista, stawiał u św. Stefana pierwsze 
kroki sceniczne.

– Potem był teatr w Miedzeszynie?
– Tak, w parafii Matki Bożej Dobrej 

Rady kontynuowałem prowadzenie 
teatru, bo to też była forma ewangeli-
zacji. Najpierw premiery odbywały się 
w starej kaplicy, a potem, kiedy wybu-
dowałem kościół, w jego podziemiach, 
gdzie powstała wielka sala teatralna. 
Sztuki wystawiane w moim teatrze za-
wsze niosły wielkie wartości religijne, 
a korzyści z działalności teatru amator-
skiego przy kościele są ogromne. Dla 
aktorów amatorów jest to zrozumienie 
głębi przygotowywanej sztuki, naucze-
nie się pięknego, wyraźnego mówienia, 
nabieranie odwagi do publicznych wy-
stępów, poznawanie teatru od strony 
sceny. Niesie to także wiele innych war-
tości wynikających z pracy zespołowej.

Jest również korzyść dla widzów, gdyż 
wartościowe teksty wypowiadane przez 
młodzież, „nieskalaną złym życiem”, 
żeby nie powiedzieć „niewinną”, trafiają 
do widzów jako „autentyczne”. A stan 
wojenny nam nie przeszkadzał, robiliśmy 
swoje bez względu na rzeczywistość spo-
łeczno-polityczną jaka była na zewnątrz.   

– Czy nie nosi się ksiądz z zamiarem 
założenia grupy teatralnej działającej 
przy kościele św. Wojciecha?

– Od pierwszych dni mojego poby-
tu w Wiązownie myślałem o teatrze 
i w dalszym ciągu marzę o wystawia-
niu sztuk. Czy marzenia się spełnią 
– nie wiem.

– Jakie słowa kieruje ksiądz do pa-
rafian w przededniu Świąt Bożego 
Narodzenia Anno Domini 2011?   

– Chciałbym przekazać wszystkim 
moim parafianom najcieplejsze słowa. 
Chciałbym złożyć życzenia Wesołych 
Świąt, życzyć by zbliżyli się do nowo naro-
dzonego w Stajence Betlejemskiej i uwie-
rzyli Jemu – potem po Męce –Zmartwych-
wstałemu „naprawdę”. Żeby nie wierzyli 
śpiącym i opłaconym żołnierzom, jak to 
słyszeliśmy w czasie ostatnich, wspania-
łych rekolekcji adwentowych.

– Dziękuję księdzu za rozmowę.
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Marzę o teatrze
Z ks. kanonikiem Tadeuszem Łakomcem, proboszczem parafii 
św. Wojciecha w Wiązownie rozmawia Piotr Kitrasiewicz
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Do placówki, położonej w oddale-
niu od drogi powiatowej, obejmują-
cej 300 m2 powierzchni użytkowej, 
uczęszczają dzieci nie tylko z Gli-
nianki, ale również z sąsiadujących 
z nią miejscowości: Rzakty, Kopek 
i Malcanowa. Przedszkolaki korzy-
stają z dwóch dużych sal w wolno-
stojącym  budynku, w których bawią 
się, uczą i spożywają posiłki. Opłata 
wnoszona przez rodziców wynosi 600 
zł miesięcznie od dziecka i obejmuje 
wszystko czyli opiekę, wyżywienie 
oraz zajęcia. A te ostatnie to połączo-
na z zabawą praca dydaktyczna mają-
ca na celu przekazanie prostej wiedzy 
o otaczającym świecie oraz kształ-
towanie umiejętności niezbędnych 
w nauce czytania i pisania, a także 
dodawania i odejmowania. To rów-
nież praca w sztuce, w ramach której 
za pomocą śpiewu i tańca podczas 
rytmiki oraz rysowania, malowania 
i wycinania w czasie zajęć plastycz-
nych, dzieciaki uczą się otwierać swo-
je wnętrze i wyrażać myśli oraz emo-
cje w formie działań artystycznych. 
Zajęcia te kształtują również ich wy-
obraźnię i zmysł estetyczny.

W przedszkolu stykają się z języka-
mi obcymi, angielskim i niemieckim, 
ucząc się w formie zabawy pierwszych 
słów i zwrotów, śpiewając piosenki, re-

cytując wierszyki i odgrywając scenki 
sytuacyjne. Biorą udział w grach i zaba-
wach ruchowych oraz gimnastyce ko-
rekcyjnej. Korzystają z porad logopedy, 
oglądają  gościnne występy artystyczne 
czyli przedstawienia teatralne realizo-
wane przez grupy teatralne z Krakowa 
i Gdańska.

– Rodzice nie ponoszą żadnych do-
datkowych opłat. Planujemy rozsze-
rzenie naszej oferty o wprowadzenie 
nauki religii. Chcemy również nadać 
przedszkolu charakter sportowy, żeby 
dzieci ukierunkowywać od najmłod-
szych lat. W tym celu obok istniejące-
go już placu zabaw dobudujemy mini 
boisko – obiecuje dyrektor placówki, 
Anna Gołębiowska.

Dzieci oczywiście wychodzą na zor-
ganizowane wycieczki po najbliższej 
okolicy zwiedzając m.in. wiekowy 
drewniany kościół i Izbę Regionalną, 
oraz wyprawiają się autokarem w dal-
sze eskapady, na przykład do Warszawy, 
gdzie w kinie oglądają film, w teatrze 
przeżywają przygody kukiełkowych 
bohaterów, a w ogrodzie zoologicznym 
poznają egzotyczne gatunki zwierząt.

– Nasze przedszkole jest przedsię-
wzięciem rodzinnym. Pomysł był 
nasz, ale z inicjatywą wydzierżawie-
nia nam terenu wystąpił ksiądz pro-
boszcz Krzysztof Krzesiński. Poko-

nując rozmaite przeszkody formalne, 
a także te, które wynikły z ludzkiej 
zawiści, mogliśmy postawić budynek, 
ogrodzić teren oraz wybudować całą 
infrastrukturę typu ogród, plac zabaw, 
parkingi. Przed nami jeszcze dużo ro-
boty, ale mamy plany dalszego rozwo-
ju. W najbliższym czasie zamierzamy 
przeprowadzić drugi etap budowy 
placówki: powstaną cztery nowe sale. 
Chcemy również zorganizować dla 
naszych podopiecznych zajęcia na ba-
senie. Dowozilibyśmy dzieci własnym 
transportem do Integracyjnego Cen-
trum Sportu i Rekreacji w Józefowie, 
ale to oczywiście jest uzależnione od 
deklaracji rodziców, chcemy również 
zorganizować przewóz dzieci z in-
nych odległych miejscowości, w któ-
rych nie ma tego typu placówek lub 
są przepełnione. Wystarczyłaby zgoda 
już 8 lub 9 rodziców, żeby rzecz stała 
się realna – dowiaduję się od Karola 
Klocha, współwłaściciela.

W okresie przedświątecznym dzieci 
wykazały się w akcji na rzecz biednych 
i potrzebujących. Wykonane podczas 
zajęć przedszkolnych, pod okiem pań 
wychowawczyń, ozdoby choinkowe 
złożyły się na kiermasz zorganizowany 
w budynku przedszkola oraz w kościele. 
A ponieważ dochód z kiermaszu został 
przeznaczony na wspomożenie ubo-
gich rodzin z Glinianki, przedszkolaki 
z „Karolka” uczą się już na obecnym 
etapie swojego rozwoju niełatwej, ale 
jakże satysfakcjonującej i pomocnej na 
kolejnych etapach ich życia sztuki jaką 
jest pomaganie innym. Zaprezentowały 
się także przed rodzicami i parafianami 
jako aktorzy w przedstawieniu jasełko-
wym. Michał Zdun

Przedszkole przy kościele
W Gliniance od niedawna działa Niepubliczne Przedszkole 
„Karolek”, usytuowane w sąsiedztwie zabytkowego kościoła 
św. Wawrzyńca, znajdujące się na terenie wydzierżawionym 
od parafii.
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Uczestników spotkania, które popro-
wadził jak zwykle socjolog z Uniwer-
sytetu Warszawskiego, dr Cezary Trut-
kowski, a towarzyszył mu regionalny 
koordynator Projektu z Fundacji Roz-
woju Demokracji Lokalnej Andrzej Sa-
drakuła, powitała animatorka Projektu 
Urszula Skolasińska, a udział w nim 
wzięli m.in. wójt Anna Bętkowska oraz 
skarbnik Wiesław Miłkowski. Przybyli 
oczywiście członkowie Zespołu Party-

cypacyjnego – mieszkańcy gminy Wią-
zowna.

Na spotkaniu zostały przeanalizowane 
uwagi do projektu dokumentu „Program 
Rozwoju Społecznego Gminy Wiązowna 
2011-2013”, wniesione przez mieszkań-
ców Gminy Wiązowna w przeprowadzo-
nych w dniach 22 listopada – 6 grudnia 
br. konsultacjach społecznych. Zespół 
podjął decyzję, które z tych uwag zostaną 
uwzględnione, a które nie, przedstawiając 

uzasadnienie swojego stanowiska. Człon-
kowie Zespołu Partycypacyjnego wnieśli 
również własne ostatnie uwagi i wnioski 
do projektu Programu, który w grudniu 
przekazany zostanie Radzie Gminy Wią-
zowna.

Podjęto decyzję o opublikowaniu listy 
osób biorących udział w wielomiesięcz-
nych spotkaniach w ramach „Decyduj-
my razem”. Ustalono, że na pierwszym 
miejscu tej listy znajdą się osoby, które 
aktywnie uczestniczyły w zespole redagu-
jącym dokument strategiczny dotyczący 
integracji społecznej w Gminie. Na dalszej 
pozycji zostaną opublikowane nazwiska 
mieszkańców „z różnym natężeniem” 
uczestniczących w spotkaniach, także 
tych, którzy tylko raz lub dwukrotnie 
przybyli na nie.

Dokument partycypacyjny zostanie 
przekazany jeszcze w grudniu tego roku 
do Rady Gminy Wiązowna, która proce-
sować będzie uchwałę w sprawie Progra-
mu. 

– Zakończyliśmy prace nad stworze-
niem projektu dokumentu strategicznego 
w ramach Projektu „Decydujmy razem”, 
ale to nie oznacza, że więcej się w tym 
składzie nie spotkamy. Po uchwaleniu 
go przez Radę Gminy w formie uchwały, 
Program będzie wdrażany w życie, będzie 
potrzebne jego monitorowanie, być może 
jego modyfikacja – powiedział Cezary 
Trutkowski.

– Bardzo się cieszę, że doszliśmy do 
szczęśliwego finału, do stworzenia pro-
jektu Programu. Sama dużo z niego wy-
niosłam – wyznała Urszula Skolasińska, 
która podziękowała wszystkim za wielo-
miesięczny trud włożony w wypracowa-
nie zasad i metod zwiększenia udziału 
lokalnej społeczności w podejmowaniu 
decyzji na szczeblu gminnym. Podzięko-
wanie członkom Zespołu złożyła również 
wójt Anna Bętkowska. Piotr Kitrasiewicz
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Szczęśliwy finał
W dniu 8 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Wiązowna odbyło się ostatnie ze spotkań członków 
Zespołu Partycypacyjnego Projektu „Decydujmy razem. 
Udział społeczności lokalnych w podejmowaniu decyzji 
publicznych” przygotowującego strategię integracji 
społecznej w gminie Wiązowna.

Kalendarz kulturalny

  8 STYCZNIA – w Gminnym Ośrodku 
Kultury odbywać się  będzie Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy.

  13 STYCZNIA – w Gminnym Przed-
szkolu w Zakręcie odbędzie się uro-
czystość z okazji Dnia Babci i Dziad-
ka.

  13 STYCZNIA – Szkoła Podstawowa 
im. Wincentego Witosa w Gliniance 
zaprasza na Mistrzostwa Szkoły w 
Skoku Wzwyż.

  13 I 20 STYCZNIA – w Gminnym Przed-
szkolu „Pod Stumilowym Lasem” w 
Pęclinie odbędzie się impreza „Babcia  
Dziadek świętują”.

  14 STYCZNIA – Gminny Ośrodek Kul-
tury zaprasza na Popołudnie z Orien-
talną Sztuką Indii. W programie wer-
nisaż fotografii znanego podróżnika 
Ryszarda Sobolewskiego „Tajemnicze 
Indie” oraz występ tancerek egzotycz-
nego tańca orientalnego z zespołu 
„Arabeska”.  Początek o godz.17.00.

  19 I 20 STYCZNIA – w Gminnym Przed-
szkolu im. Misia Uszatka  w Wiązow-
nie odbędzie się impreza „Podróż z 
babcią i dziadkiem do krainy wspo-
mnień”.

  29 STYCZNIA – w Szkole Podstawowej 
im. Wincentego Witosa w Gliniance 
odbędzie się „Glinieckie Kolędowa-
nie”.

TAKŻE W STYCZNIU: 
  Impreza Karnawałowa Klubu Aktyw-

nego Seniora „Pogodna Jesień” (GOK)
  Akcja „Zima w Gminie” (GOK)
  Dzień Babci i Dziadka (SP im. Witosa 

w Gliniance)
  Kolędowanie w szkole (Gimnazjum z 

Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana 
Pawła II w Gliniance) 

  Kolędowanie parafialne (Gimnazjum 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
Jana Pawła II w Gliniance) 

O szczegółowych terminach imprez infor-
mować będziemy na bieżąco na stronie 
Internetowej Urzędu Gminy Wiązowna 
oraz na tablicach ogłoszeń.
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Udział wzięły dzieci i ich opiekuno-
wie z ognisk w Wiązownie, Gliniance, 
Malcanowie, Pęclinie i Zakręcie. W za-
stępstwie nieobecnej z powodu choro-
by gospodyni placówki czyli dyrektora 
przedszkola, Ewy Kołodziejczyk,  bę-
dącej koordynatorem gminnym ognisk 
TPD w Wiązownie, spotkanie popro-
wadziła  kierowniczka ogniska w Gli-
niance, Teresa Bąk. 

Zanim młodzi wykonawcy zabrali 
głos, nauczycielka przedszkola, Ewa 
Nowak, odczytała wiersz o urokach 
gminy zatytułowany „Nasza Wiązow-
na”, autorstwa lokalnego poety, Ka-
zimierza Wacława Grzybowskiego. 
Było to tematyczne wprowadzenie do 
dalszej części spotkania, podopieczni 
każdego ogniska zaprezentowali krótki 
program artystyczny związany z lokal-
nym patriotyzmem, miłością do Oj-
czyzny oraz wartościami naturalnymi 
i kulturowymi własnego kraju. Dzieci 
recytowały wiersze i śpiewały piosenki, 
a jedna z dziewczynek ładnym głosem 
wykonała ludową piosenkę „Gdybym 
ja była” na melodię mazurka Fryderyka 
Chopina.

Odbył się także turniej wiedzy 
o Gminie Wiązowna, w którym rywa-
lizowały ze sobą trzyosobowe drużyny 
ze wszystkich ognisk. Prowadząca tę 
część spotkania Barbara Bieniek odczy-
tywała pytania, a nagrodą za popraw-
ną odpowiedź był jeden punkt czyli 
cukierek wrzucany do plastykowej 
szklaneczki trzymanej przez każdego 
z zawodników. Pytania były różno-
rodne, na przykład, „Gdzie w gminie 
znajduje się najstarszy dąb nazywany 
Bartkiem Mazowieckim?”, „Jakie wy-
darzenie upamiętnia kopiec w Wią-
zownie?”, „Ile trzeba zapłacić za ga-
zetę gminną „Powiązania”? lub „Kto 
obecnie jest wójtem gminy?” Okazało 
się, że udzielenie odpowiedzi nie było 
wcale trudne. Na większość pytań dzie-
ci odpowiadały bez namysłu, a zawsze 
prawidłowo. Wiedziały, że najstarszy 
dąb w gminie rośnie w Emowie, że ko-

piec wiązowski upamiętnia Powstanie 
Styczniowe, że „Powiązania” są gazetą 
bezpłatną, a wójtem jest Anna Bęt-
kowska. W tej sytuacji, przy równej 
ilości poprawnych odpowiedzi, kon-
kurs zakończył się remisem.

Wójt znajdowała się wśród dzieci 
i wygłosiła do nich ciepłą pogadankę 
dotyczącą praw i obowiązków małych 
obywateli Gminy Wiązowna. 

– Macie prawo zwracać uwagę innym, 
kiedy niewłaściwie się zachowują lub 
szkodzą otoczeniu, na przykład rzucają 
śmieci na ziemię zamiast do kosza. Ma-
cie prawo mówić im o tym, nawet jeśli 
są to osoby dorosłe – powiedziała wójt, 
która podziękowała także za słowa jed-
nego z wierszyków, w którym nazwano 
ją „przyjacielem dzieci”.

O ile turniej wiedzy o Wiązownie za-
kończył się remisem czyli zdobyciem 
jednakowej ilości punktów przez każdą 
z drużyn, to rozstrzygnięto także dwa 
inne konkursy: na hasło promujące 
gminę oraz na pracę plastyczną „Co 
warto zobaczyć w gminie Wiązowna”. 
Te trzy płaszczyzny konstruktywnej  ry-
walizacji stanowiły poszczególne etapy 
konkursu „Wiązowna – moja mała Oj-
czyzna”. Oceny haseł oraz prac doko-
nało jury.

Zadanie znowu nie było łatwe, ale 
trzeba było wyłonić zwycięzców. Pierw-
sze miejsce w konkursie „Wiązowna 
– moja mała Ojczyzna” przypadło ex 
aequo ogniskom TPD w Gliniance 
i Wiązownie. Zwycięskie hasło ekipy 
z Glinianki brzmiało: „WIĄZOWNA – 
GMINA W MALOWNICZEJ OKOLICY 
I DWA KROKI OD STOLICY”, a nagro-
dzone dwa rysunki przedstawiały za-
bytkowy kościół gliniecki pw. św. Waw-
rzyńca oraz Izbę Regionalną. Z kolei 
drużyna z Wiązowny zdobyła wysokie 
noty jurorów hasłem o treści: „RZECZ-
KA MIENIA, LASY CZYSTE, TO WIĄ-
ZOWNA OCZYWIŚCIE”, jak również 
pracami plastycznymi, z których jedna 
ukazywała wydmy w Emowie, a druga 
wiekowy dąb, Bartka, znajdujący się 
również w Emowie.

Na drugiej pozycji znalazł się Pęclin, 
na trzeciej Malcanów, a na czwartej Za-
kręt. I chociaż formalnie rzecz ujmując 
byli zwycięzcy i pokonani, to nagrody za 
udział w konkursie otrzymały wszystkie 
dzieci biorące w nim udział, a po spo-
tkaniu udały się pod opieką swoich na-
uczycieli na słodki poczęstunek.

- Spotkanie to było przede wszystkim 
okazją do dobrej zabawy oraz wzajem-
nego poznania się dzieci z ognisk TPD 
z terenu naszej gminy. Nie nagrody były 
najważniejsze, ale satysfakcja – sko-
mentowała Teresa Bąk.

Piotr Kitrasiewicz

Turniej młodych patriotów
W Przedszkolu Gminnym „Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie 
odbyło się spotkanie integracyjne środowiskowych ognisk 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z terenu Gminy Wiązowna. 
W konkursie na hasło promujące gminę zwyciężyły ex aequo 
dwie prace: „Wiązowna – gmina w malowniczej okolicy 
i dwa kroki od stolicy” oraz „Rzeczka Mienia, lasy czyste, to 
Wiązowna oczywiście”.
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W roku 2011 Gmina Wiązowna pro-
wadziła szereg inwestycji mających na 
celu poprawę jakości życia mieszkań-
ców gminy. Prowadzone były prace  
związane z zaopatrzeniem mieszkań-
ców w wodę (budowa wodociągu w ul. 
Wrzosowej w Gliniance) oraz budowa 
kanalizacji sanitarnej. Z zakresu ka-
nalizacji ukończono wykonywanie 
robót w obrębie Wiązowny Gminnej 
czego efektem końcowym jest sieć ka-
nalizacyjna z przykanalikami o łącznej 
długości ponad 18,5 km co stworzyło 
możliwość podłączenie się do kanaliza-
cji blisko 350 gospodarstw domowych.

Bardzo ważnym elementem dzia-
łań służących poprawie infrastruktury 
w Gminie Wiązowna były prace po-
legające na kontynuowaniu budowy 
i przebudowy dróg gminnych. Zakoń-
czyliśmy realizację projektu pod nazwą 
„Poprawa bezpieczeństwa drogi krajo-
wej nr 17 poprzez budowę dróg gmin-
nych”, w tym budowę siedmiu dróg 
wraz z ich rozliczeniem, ze wsparciem 
finansowym ze środków Unii Euro-
pejskiej tj.: drogi w Radiówku i Maj-
danie, ul. Długiej w Zakręcie oraz ulic 
Duchnowskiej, Sportowej, Nadrzecznej 
i Parkingowej w Wiązownie o łącznej 
długości ponad 8,6 km. Wybudowano 
przy tych drogach blisko 7,0 km nowych 
chodników podnosząc w znaczny spo-
sób bezpieczeństwo osób poruszających 
się po tych drogach. Dokończyliśmy 
modernizację drogi gminnej z Rzakty 
w kierunku Dobrzyńca, która połączyła 
dwie drogi powiatowe. Droga ta otrzy-
mała ostatecznie na odcinku 900,0 mb 
nawierzchnię z tłucznia kamiennego, 
a dofinansowana była w 50% ze środ-
ków finansowych terenowego Fundu-
szu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu 
Marszałkowskiego. W ostatnich dniach 
zakończyliśmy przebudowę kolejnego 

odcinka ul. Jeździeckiej w Malcanowie, 
w kierunku Kopek, wykonując odci-
nek drogi o nawierzchni asfaltowej. 
Wyremontowany został 500 metrowy 
odcinek nawierzchni ul. Projektowanej 
poprzez wykonanie nowej nakładki as-
faltowej.

Także w obecnym roku, dla popra-
wy bezpieczeństwa mieszkańców na-
szej Gminy, kontynuowano rozbudowę 
oświetlenia ulicznego. Dobudowujemy 
w chwili obecnej nowe punkty oświe-
tleniowe w ul. Sosnowej w Emowie, 
w ul. Turystycznej w Wiązownie, a tak-
że w Czarnówce, Dziechcińcu, w Duch-
nowie (ul. Spacerowa), w Kącku, Kru-
szówcu, w Lipowym. Wykonaliśmy 
małe projekty rozbudowy oświetlenia 
ulicznego w ul. Nadrzecznej i Modrze-
wiowej w Wiązownie. 

W obszarze oświaty i sportu konty-
nuujemy budowę przedszkola w Zakrę-
cie przy ul. Szkolnej. W chwili obec-
nej, po wykonaniu stanu surowego 
zamkniętego budynku, wykonywane 

są prace wewnątrz budynku (ścianki 
działowe, instalacje, posadzki). Budy-
nek będzie gotowy do 30 czerwca przy-
szłego roku. Wyłoniono projektanta 
przebudowy wraz z rozbudową Szkoły 
Podstawowej i budowy hali sportowej 
w Malcanowie, który do końca lipca 
2012r. wykona dokumentację pro-
jektową dla realizacji tego zadania. 
Trwają także przygotowania do wyło-
nienia wykonawcy koncepcji rozbudo-
wy Szkoły Podstawowej w Gliniance 
wraz z budową sali gimnastycznej. Na 
ukończeniu są prace projektowe zwią-
zane z przebudową budynku gminne-
go w Woli Karczewskiej. W ubiegłym 
tygodniu został zakończony remont 
i modernizacja świetlicy w domu ko-
munalnym (dawna szkoła) w Rzakcie. 
Zakończyliśmy urządzanie i wyposa-
żenie placu zabaw w Majdanie – po-
wstał on w bezpośrednim sąsiedztwie 
wybudowanego rok wcześniej boiska 
do gry w piłkę. Powstał w ten sposób 
mały obiekt zabawowo-sportowy dla 
dzieci i młodzieży. Trwa także w chwi-
li obecnej budowa boiska wielofunk-
cyjnego w Zakręcie w ramach pro-
gramu „Moje boisko – Orlik 2012”. 
Budowa otrzymała dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu i z Urzędu Mar-
szałkowskiego po 333.000,0 zł łącznie 
666.000,0 zł. Pozostała kwota pocho-
dzi z budżetu Gminy (około 450.000,0 
zł). Z tej inwestycji została już zakoń-
czona budowa boiska do piłki noż-
nej (nawierzchnia ze sztucznej trawy) 
oraz boiska wielofunkcyjnego do piłki 
ręcznej, siatkówki, koszykówki z poli-
uretanu. Trwają prace oświetleniowe, 
ogrodzeniowe i brukarskie. Kompleks 
boisk „Orlik” powinien być ukończo-
ny do końca bieżącego roku.

Marek Werstak

Nasze inwestycje 2011
Fo
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„Wzmocnienie potencjału i modernizacja zarządzania Gminą Wiązowna”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

GMINA WIĄZOWNA
w okresie od 01.04.2010 do 30.03.2012 realizuje projekt

„WZMOCNIENIE POTENCJAŁU I MODERNIZACJA ZARZĄDZANIA 
GMINĄ WIĄZOWNA”

Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Priorytet V. Dobre rządzenie,
Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej,

Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
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Zasady segregacji odpadów

Szanowni Państwo!

W 2012 roku obowiązywać będą dotychcza-
sowe zasady segregacji odpadów u źródła, 
a wywóz z posesji odbywać się będzie według 
wieloletnich harmonogramów. Zmianie może 
ulec częstotliwość. W wyniku przetargu wyło-
niony zostanie wykonawca usługi i wtedy poin-
formujemy Państwa o realizacji wywozu.

Wójt Gminy Wiązowna 

ODPAD/WOREK CO WKŁADAMY CZEGO NIE WKŁADAMY
PAPIER

worek 
niebieski

  gazety, książki, zeszyty
  torby i worki papierowe
  tekturę i kartony
  katalogi, prospekty, foldery
  ścinki drukarskie

  opakowań kartonowych typu 
„tetra-pak”: po mleku, sokach

  kalki, tłustego papieru (np. po maśle i tym 
podobnych produktach) 

PLASTIK

worek
żółty

  butelki plastikowe po płynach i napojach (z 
oznaczeniem pet)

  torebki foliowe oraz folie i reklamówki
  opakowania z tworzyw sztucznych po chemii 

gospodarczej 
  puste butelki plastikowe po kosmetykach i 
środkach czystości

  plastikowe opakowania po żywności (np. 
kubeczki po jogurtach, margarynach)

  plastikowe koszyczki po owocach
  kanistry plastikowe

  opakowań po kosmetykach
  opakowań po farbach, lakierach, silikonach
  opakowań po olejach silnikowych i smarach
  opakowań po lekarstwach 
  styropianu
  zabawek
  opakowań po środkach chwasto 

i owadobójczych

METAL

worek
biały

  puszki po konserwach, puszki po napojach, 
sokach

  drobny złom żelazny
  drobny złom metali kolorowych

  puszek po farbach i lakierach
  pojemników po aerozolach 

SZKŁO

worek
zielony

  butelki szklane, opakowania szklane
  słoiki (bez przykrywek) 

  porcelany , fajansu, ceramiki
  szkła zespolonego (szyby samochodowe)
  szkła okiennego i zbrojonego
  szkła kryształowego
  luster 
  szklanek i kieliszków
  naczyń żaroodpornych
  szkła okularowego
  żarówek i świetlówek, kineskopów
  szklanych opakowań farmaceutycznych 

i chemicznych z jakąkolwiek pozostałością 
zawartości 

PAMIĘTAJ! 
ODPADY SEGREGOWANE 

MUSZĄ BYĆ CZYSTE 
I POZBAWIONE 

RESZTEK ZAWARTOŚCI!
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Przybyło kilkanaście spośród 70 osób, 
które zgłosiły akces do uczestniczenia 
w zajęciach. Są to mieszkańcy gminy 
w różnym wieku i o różnych zawodach, 
w większości kobiety. Z przybyłymi 
spotkali się m.in.: wójt Anna Bętkow-
ska, naczelnik Wydziału Administracji 
i Spraw Obywatelskich Urszula Sko-
lasińska, szefowa Kadr UG Agnieszka 
Karwowska. Obecny był także dyrektor 
mieszczącego się w budynku UG Biu-
ra Lokalnej Grupy Działania „Natura 
i Kultura”, a jednocześnie prezes Sto-
warzyszenia Jacek Zakrzewski, który 
zgłosił się do udziału w jednym z kur-
sów i był bardzo aktywnym uczestni-
kiem spotkania. 

Anna Bętkowska poinformowała 
o złożeniu deklaracji przez wystarcza-
jącą do zrealizowania programu liczbę 
osób. Na kurs każdego z dwóch języ-
ków obcych złoży się liczba 112 godzin 
lekcyjnych, a zajęcia odbywać się będą 
raz w tygodniu po 180 minut. Praca 
z lektorami odbywać się będzie praw-
dopodobnie w trzech grupach złożo-
nych z 10-12 osób.

Dyskutowano na temat terminów za-
jęć oraz ich lokalizacji. W pierwszym 
przypadku padały propozycje wtorków 
i czwartków, ale także sobót. W rozwa-
żaniach na temat lokalizacji wyłoniły 
się dwie koncepcje. Pierwsza dotyczy-
ła możliwości zrealizowania kursów 
w nowoczesnym wnętrzu Domu Śro-
dowiskowego w Radiówku, a druga 
zlokalizowania ich w dwóch miejscach: 
Wiązownie oraz Gliniance. Osoby 
mieszkające bliżej Wiązowny przyjeż-
dżałyby na zajęcia do Urzędu Gminy, 

a zamieszkałe w pobliżu Glinianki do 
Gimnazjum im. Jana Pawła II. 

Wiele osób zgłosiło chęć udziału 
w nauce obu języków, co na pewno 
będzie znacznym obciążeniem, ale 
i – jak zauważyła jedna z pań – ostat-
nią szansą na nauczenie się języków 
obcych. Pani wójt zaapelowała o roz-
wagę i dokładne przemyślenie udziału 
w jednym lub dwóch kursach. Pod-
kreśliła konieczność zachowania dys-
cypliny nauki i wytrwałości w uczęsz-
czaniu na zajęcia, gdyż aby program 
– finansowany ze środków Mazowiec-
kiej Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych – mógł zostać zrealizowany 
niezbędne jest, żeby określona liczba 
uczestników go ukończyła przystępu-
jąc do egzaminu. W przypadku „roz-
sypania się” grup Gmina musiałaby  
zwrócić fundusze.

Z kolei 8 grudnia w tym samym miej-
scu odbyło się seminarium informacyj-
no-promocyjne poświęcone realizacji 
obu projektów. Tym razem przybyło kil-
kadziesiąt chętnych do nauki języków 
obcych, których powitała koordynator-
ka obu projektów Bożena Zakrzewska. 
Prelekcję o tym, dlaczego warto uczyć 
się języków obcych wygłosiła lektorka 
języka angielskiego, Agnieszka Sosnow-
ska.

- Bardzo się cieszę, że ludzie chcą 
uczyć się języków obcych. Jest to po-
trzebna i przydatna inwestycja. Zrobi-
my wszystko, żeby zajęcia ruszyły jak 
najszybciej, a nasi mieszkańcy mogli 
bezpłatnie skorzystać z tej pożytecznej 
możliwości – skomentowała spotkanie 
wójt Bętkowska. PK

Po angielsku i hiszpańsku
W dniu 1 grudnia w Urzędzie Gminy Wiązowna odbyło się 
spotkanie dotyczące rozpoczęcia kursów nauki dwóch języków 
obcych: angielskiego i hiszpańskiego.

Serdeczne wyrazy współczucia 
Rodzinie oraz wszystkim bliskim 

zmarłego niespodziewanie 
i przedwcześnie

Mirka Mikulskiego 
składają przyjaciele 

z Forum Przedsiębiorczości 
Gminy Wiązowna

Żonie, Synom, Rodzicom i Siostrze 
Śp.

Mirosława 
Mikulskiego 

Wyrazy najgłębszego współczucia
Składają

Wójt Gminy Wiązowna 
Anna Bętkowska

Wraz z Pracownikami 
Urzędu Gminy

Fo
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WSPOMNIENIE
Pożegnaliśmy na zawsze Mirka Mi-

kulskiego, naszego Przyjaciela, wie-
loletniego członka Stowarzyszenia 
Forum Przedsiębiorczości Gminy Wią-
zowna. Przedstawiciel znanej i cenio-
nej rodziny restauratorów, przez wiele 
lat prowadził szeroko znaną restaura-
cję „Mazowsze” w Wiązownie, gosz-
czącą liczne grono wielbicieli świet-
nej kuchni i przyjaznego klimatu. Ta 
atmosfera na  co dzień i od święta to  
była niewątpliwie ogromna zasługa 
Mirka. Chociaż, jak my wszyscy, nie 
był pozbawiony wad, to będziemy Go 
pamiętać jako zawsze uśmiechnięte-
go, ciepłego, serdecznego, życzliwego 
człowieka. Otwarty na potrzeby in-
nych, gotów zawsze przyjść z pomocą, 
sponsor wielu imprez gminnych i nie 
tylko. Był szefem bardzo cenionym 
i lubianym przez swoich pracowni-
ków. W Forum aktywny, uczynny 
i przyjacielski, zaangażowany na ile 
pozwalały Mu rozliczne obowiązki.

Odszedł zdecydowanie przedwcze-
śnie. Pozostanie w naszych wspo-
mnieniach.
Prezes Włodzimierz Piechowicz
W imieniu wszystkich członków 
Forum Przedsiębiorczości
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Ignacy ma dopiero 10 lat i już zgro-
madził na swoim koncie 22 medale, 
w tym 6 złotych. Zdobył je staczając 
pojedynki na matach zawodów i tur-
niejów judo na Mazowszu i poza jego 
granicami. 

Na co dzień, a właściwie trzy razy 
w tygodniu, kształci swoje umiejęt-
ności w józefowskim Uczniowskim 
Klubie Judo Yuko pod okiem do-
świadczonego trenera, a wcześniej 
utytułowanego zawodnika, Piotra 
Głuszyka.

– Przegrałem walkę finałową, 
ale dużo się nauczyłem. Zwłaszcza 
pierwszy pojedynek sprawił mi dużą 
satysfakcję, bo moim przeciwnikiem 
był chłopiec, z którym już kiedyś 
dwukrotnie przegrałem. Wiedziałem, 
że jest silniejszy fizycznie, ale za to 
słabszy pod względem technicznym. 
Bałem się zwłaszcza jego uchwytu. 
Pokonałem go w dogrywce, kiedy 
walka trwa do zdobycia pierwsze-
go punktu. Widziałem, że był już 
mocno zmęczony i dlatego zebrałem 
wszystkie swoje siły nie dopuszczając 

do tego, żeby mnie mocno uchwycił. 
Miotałem nim po macie szukając do-
godnego momentu do podcięcia go 
i udało mi się to w końcu. Rzuciłem 
go na matę wykonując wazari czyli 
doprowadzając do upadku przeciw-
nika w taki sposób, że nie całe jego 
ciało przylegało do maty, i to zadecy-
dowało o moim zwycięstwie w tym 
pojedynku – powiedział Ignacy.

Trener Piotr Głuszyk jest zadowo-
lony ze swojego podopiecznego.

– Ignaś ma wolę walki i jest zawod-
nikiem myślącym oraz wytrwałym 
w dążeniu do celu. Potrafi analizować 
swoje błędy i dobrze współpracować 
z kolegami, którzy go lubią – ocenia 
10-letniego zawodnika trener.

Sam Ignacy twierdzi, że nie zwycię-
stwa są najważniejsze, bo czasem na 
przegranej można nauczyć się wię-
cej.

– Każda walka jest krokiem do 
przodu, kolejnym szczeblem w roz-
woju. Judo nauczyło mnie wytrwa-
łości i cierpliwości, bo kiedyś, gdy 
coś mi się nie udawało, szybko z tego 

rezygnowałem. Judo mnie zmieniło. 
Dało także poczucie siły i większego 
poczucia własnej wartości – mówi 
młody zawodnik przed którym za-
pewne są jeszcze liczne zwycięstwa, 
a zapewne także niejedna przegrana, 
którą zgodnie ze swoim nastawie-
niem potrafi wykorzystać jako ulep-
szenie swojego sportowego warszta-
tu. Bo, jak głosi złota myśl tej sztuki 
walki, judo uczy nie tylko jak wygry-
wać, ale również tego, w jaki sposób 
poradzić sobie z przegraną i przero-
bić ją na sukces. PK

Judoka z medalami
Ignacy Zakrzewski, uczeń 4 klasy Szkoły Podstawowej 
im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie, 
mieszkaniec Majdanu, wywalczył w judo srebrny medal 
zajmując II miejsce podczas V Turnieju Kuźnia Młodych 
Talentów, który odbył się w Józefowie w ostatnią sobotę.

Popołudnie z orientalną sztuką Indii 
W programie 

wernisaż wystawy fotografii znanego 
podróżnika 
Ryszarda Sobolewskiego „Tajemnicze Indie” 

oraz występ tancerek egzotycznego tańca 
orientalnego zaprezentuje 
zespół ARABESKA

SOBOTA 14.01.2012r. godz. 17.00
ZAPRASZAMY !

Gminny  Ośrodek  Kultury
ul. Kościelna 41, 05-462 Wiązowna, tel./fax (22) 780 41 79
www.gok-wiazowna .pl, gokgok@wp.pl
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24 GRUDNIA – WIGILIA 
BOŻEGO NARODZENIA  

Oczekiwanie na Narodziny 
Pańskie. Wieczorem tego dnia 
członkowie rodzin dzielą się 
opłatkiem, składają sobie życze-
nia i wspólnie spożywają wie-
czerzę wigilijną złożoną z dań 
bezmięsnych. Jest to wieczór 
szczególnie ulubiony przez dzie-
ci ze względu na prezenty jakie 
pod choinką „kładzie” św. Mi-
kołaj.

25-26 GRUDNIA – BOŻE 
NARODZENIE

Jedno z najstarszych 
świąt chrześcijańskich, którego 
początki sięgają III wieku n.e. 
Według tradycji, bo data nie jest 
pewna, to właśnie 25 grudnia 1 
roku naszej ery w stajence betle-
jemskiej narodził się Zbawiciel, 
Jezus, który w dorosłym życiu 
i działalności dał się poznać 
jako Chrystus, Mesjasz, Syn 
Boży. Święto Bożego Narodzenia 
obchodzą kościoły wszystkich 
wyznań chrześcijańskich, acz-
kolwiek niektóre w innym ter-
minie. Na przykład, wyznawcy 
prawosławia, posługujący się 
kalendarzem juliańskim, świę-
tują Narodziny Pańskie w pierw-
szej połowie stycznia. Oba dni 
Bożego Narodzenia są wolne od 
pracy.

Boże Narodzenie jest jednym 
z najpopularniejszych i najbar-
dziej lubianych spośród wszyst-
kich świąt, nie tylko religijnych. 
Ma rodzinny charakter i wiąże 
się z odwiedzinami bliskich oraz 
wspólnym, uroczystym spoży-
waniu świątecznych posiłków.

31 GRUDNIA – NOC SYLWESTROWA

Uroczyste pożegnanie 
starego roku i powita-

nie nowego – noc hucznych 

i zwykle bardzo głośnych, 
połączonych z puszczaniem 
petard, sztucznych ogni, za-
baw w lokalach i na placach 
lub w kameralnej atmosferze 
mieszkań. Zwyczajowo o pół-
nocy z 31 grudnia na 1 stycz-
nia spełnia się toast szampa-
nem za pomyślność w nowym 
roku. Tradycja sylwestrowa 
narodziła się na przełomie 
XIX i XX wieku. W tym dniu 
w kościele katolickim obcho-
dzi się wspomnienie św. Syl-
westra, papieża Sylwestra I, 
świętego kościołów zachod-
nich i wschodnich.

1 STYCZNIA – NOWY ROK

Dzień wolny od pra-
cy przeznaczony na 
odpoczynek po za-
bawie sylwestrowej. Zwyczaj 
liczenia dni nowego roku od 1 
stycznia wprowadził w swojej 
reformie kalendarzowej cesarz 
rzymski Juliusz Cezar. Wcze-
śniej w Imperium Rzymskim 
początkiem nowego roku był 1 
marca. W kalendarzach azjatyc-
kich dni noworoczne są rucho-
me ze względu na stosowany 
tam kalendarz księżycowy.

6 STYCZNIA – ŚWIĘTO 
OBJAWIENIA PAŃSKIEGO CZYLI 
TRZECH KRÓLI 

Dzień wolny od pracy od 
2011 roku. W latach 1961-
2010 dzień objęty obowiąz-
kiem pracy, wcześniej wolny. 
Święto wynikające z Ewange-
lii Św. Mateusza, który opisał 
przybycie Trzech Króli (lub Mę-
drców) ze Wschodu do Betle-
jem, żeby oddać hołd Dzieciąt-
ku Jezus oraz złożyć mu dary: 
złoto, mirrę i kadzidło. Według 
średniowiecznej tradycji trzej 
przybysze nosili imiona: Kac-
per, Melchior i Baltazar.

Kartki z kalendarza

1 
STYCZNIA

31 
GRUDNIA

24 
GRUDNIA

6 
STYCZNIA

Łamaniec

Ciasto:
  jajka 2 szt
 żółtka 4 szt
 masło 1 łyżka
 ocet 1 łyżka
 cukier 1 łyżka
 mąka

Budyń
  mleko 0.5 L
  mąka ziemniacza-
na 3 łyżki płaskie
  mąka pszenna 3 
łyżki płaskie
  cukier 1.5 szklanki

Masa
  masło 1 kostka
  jajka 2 szt
  kakao 1 łyżeczka
  sok z cytryny 
  orzechy 
  rodzynki

Zagnieść ciasto dodając tyle mąki ile się wgniecie, 
ubijać wałkiem tak jak na faworki. Podzielić ciasto na 
5-7 porcji, wałkować w bardzo cienkie placki. Piec ok. 
15min każdy placek – do zarumienienia.

Z mleka, mąki pszennej i ziemniaczanej oraz cukru 
ugotować budyń i ostudzić.

Masło utrzeć z jajkami, potem dodawać po trochu 
zimny budyń. Podzielić masę na 2 części. Do jednej do-
dać kakao (rozpuszczone w 1-2 łyżkach gorącej wody 
i ostudzone) i orzechy. Do drugiej części dodać sok z cy-
tryny i rodzynki.

Smarować placki na przemian masa białą i kaka-
ową. Po przełożeniu moco (!) docisnąć deską aż placki 
się połamią.

Całość polać polewą czekoladową.
Smacznego!

Źródło: www.mojeprzepisy.pl

25 
GRUDNIA
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Drewniany kościół w Gliniance pw. 
Św. Wawrzyńca jest jednym z najważ-
niejszych zabytków w naszej gminie. 
Został wzniesiony w II połowie XVIII 
wieku, prawdopodobnie w roku 1763. 
Jest budowlą jednonawową z wyod-
rębnionym na zewnątrz prezbiterium. 
Zbudowany został na planie prostokąta 
13,5 x 11,5 m ze sklepieniem płaskim 
– nawa główna i 10,4 x 7,5 m ze skle-
pieniem pozornym prezbiterium za-
mknięte trójbocznie. Po obu stronach 

prezbiterium dobudowane są dwie 
zakrystie, a do nawy głównie dobudo-
wane zostały dwie kruchty: główna za-
chodnia i boczna południowa.

Wystrój wnętrza ma charakter baro-
kowo-ludowy z XIX wieku.

Znajduje się w nim m.in. obraz św. 
Teresy z Awila z II połowy XVIII wie-
ku, obraz św. Wawrzyńca z początku 
XX w. oraz krucyfiks późnogotycki 
z połowy XVI w. umieszczony na bel-
ce tęczowej. Obok kościoła znajduje się 

drewniana, wolnostojąca dzwonnica 
o konstrukcji słupowej z XVIII wieku. 
Na dzwonnicy od strony południowej 
umieszczono rzeźbę św. Floriana, a dwa 
dzwony noszą imiona patrona parafii 
Św. Wawrzyńca oraz patrona Polski Św. 
Stanisława.

W kościele glinieckim od kilku lat 
ekipa serialu „Ojciec Mateusz” realizuje 
zdjęcia niektórych scen, także filmowcy 
„Plebanii” kręcili sceny wnętrz w świą-
tyni oraz plenery na zewnątrz.

Spacerkiem po Gminie Wiązowna

Kościół św. Wawrzyńca w Gliniance

GMINA:
Urząd Gminy Wiązowna  ................................ 22 789 01 20
godz. pracy pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00
Telefon dyżurny ws. aktów zgonów ....  kom. 0665 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 
w Wiązownie  ................................................22 789 01 15
w Gliniance  ...................................................22 789 97 22
Lecznica Weterynaryjna Wiązowna  ............22 789 01 23

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)
......................................... kom. 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  ............................................ kom. 603 680 112
(Majdan, Zakręt, Góraszka, Emów, Boryszew, Stefanówka, Izabela, 
Michałówek, Duchnów, Wiązowna, Radiówek, Żanęcin)
Zbigniew Przybysz  ................................  kom. 603 680 113
(Rzakta, Glinianka, Kruszówiec, Czarnówka, Bolesławów, Poręby, 
Wola Karczewska) 
Mieczysław Dyzio  ................................  kom. 603 680 134
(Lipowo, Malcanów, Dziechciniec, Pęclin, Kopki, Wola Ducka, Kąck)

Awarie kanalizacji po godz. 19.00:
Dariusz Sknadaj  ....................................  kom. 603 645 736
(Wiązowna Kościelna, Radiówek)

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

POWIAT:
Starostwo Powiatowe w Otwocku  ...........22 778 1 300
Urząd Skarbowy w Otwocku  .....................22 778 23 01
ZUS w Otwocku  ..........................................22 719 45 60
Szpital Powiatowy w Otwocku  ..................22 779 50 41
Pogotowie Ratunkowe w Otwocku  ...........22 779 50 92
Komenda Policji w Otwocku (dyżurny) ........22 779 40 91

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

WAŻNE  TELEFONY
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W mikołajkowy wieczór, 6 grudnia, w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Wiązownie odbyła się impreza dla 
dzieci zatytułowana „Wyczarujmy Mikołaja”, którą po-
prowadziły Siostry Śnieżki wraz z Czarodziejem oraz 
Klaunem Gapą. 

Ponieważ św. Mikołaj nie nadchodził, dzieci próbo-
wały sprowadzić go na różne sposoby, a Siostry Śnieżki 
pomagały widzom w tym trudnym zadaniu za pomo-
cą srebrnych kryształów Królowej Śniegu. 

Prowadzące imprezę Siostry Śnieżki z wielką wpra-
wą angażowały dzieci do zadań i konkursów mających 
urozmaicić im czas w oczekiwaniu na upragnionego 
gościa, a mali uczestnicy z radością i ogromnym zaan-
gażowaniem brali w nich udział. Jednym z ciekawszych 
zadań był konkurs muzyczny w którym dzieci miały 
odgadnąć rodzaj instrumentu i zaprezentować sposób 
gry na nim. Dzieci poradziły sobie z zadaniem dosko-
nale, podobnie jak ze wszystkimi innymi. W efekcie 
zabiegów i starań, Królowa Śniegu udostępniła Śnież-
kom list od Mikołaja, w którym napisał, iż zatrzymała 
go zamieć, ale postara się dotrzeć jak najszybciej.

Mikołaj słowa dotrzymał i kiedy dzieci najmniej 
się tego spodziewały, długo oczekiwany gość uświet-
nił swoją obecnością spotkanie, ku wielkiej radości 
wszystkich zgromadzonych.

 Wszystko to odbyło się w pięknej scenerii którą 
przygotowała pani Joanna Czubak we współpracy 
z zespołem GOK-u. 

Na koniec imprezy dyr. GOK Anna Przeździecka za-
prosiła dzieci i ich rodziców na słodki poczęstunek. 

Katarzyna Bilska-Zagożdżon

Czarodziejski 
wieczór
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Obrazy i poezja
Wieczorem 12 grudnia uczest-

niczyłam w niezwykłej impre-
zie zorganizowanej w Gmin-
nym Ośrodku Kultury. 

Było to wspólne spotkanie 
z publicznością malarki i po-
ety, którzy zaprezentowali 
swoją twórczość. Na sztalugach 
stały obrazy pani Karoliny Po-
szwald-Smolińskiej, a artystka 
opowiadała o swojej twórczo-
ści. Wyemitowała też na bia-
łym ekranie krótki film doku-
mentalny o sobie, jaki kiedyś 
nakręcono dla telewizyjnego 
WOT. Z kolei pan Piotr Kitra-
siewicz, recytował nastrojo-
wym głosem swoje wiersze, 
które opublikował w dwóch 
tomikach. Wiedziałam o nim, 
że jest redaktorem naczelnym 
„Powiązań”, ale teraz okazuje 
się, że to też znany w środowi-
sku literackim stolicy poeta i li-

terat. To chyba dobrze, że nasze 
gminne czasopismo prowadzi 
taki człowiek? Jego wiersze 
były subtelne i nastrojowe, ta-
kie jesienne. Melancholijne, ale 
poruszające. Pisał o potrzebie 
miłości, o cierpieniu i samot-
ności, o tęsknocie za ciepłem 
ze strony drugiego człowieka 
i ulatującym pięknem chwili. 
Wzruszyłam się, może też dla-
tego, że ładnie czytał. A obrazy 
pani Karoliny też były wyra-
ziste i melancholijne: poezja 
i plastyka złożyły się na har-
monijną całość tego artystycz-
nego spotkania, przy którym 
było też trochę muzyki z taśmy 
(rozpoznałam niezapomniane 
dźwięki Chopina).

Dziękuję GOK-owi za ten 
nastrojowy wieczór i  pani dyr. 
Przeździeckiej za jego zorganizo-
wanie.  Ewa Mandziak
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