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Niezwykły 
koncert
W klasycystycznym wnętrzu świątyni rzymsko-katolickiej 
w Wiązownie na zaproszenie proboszcza parafii wystąpiła 
7 stycznia, Orkiestra Koncertowa Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. 

Pierwszą część koncertu poprowadził za pulpitem dyrygenc-
kim Grzegorz Mielimąka, a drugą ppłk. Adam Czajkowski. 
Pieśni patriotyczne oraz kolędy i pastorałki śpiewali soliści:  
Elżbieta Górnicka (sopran), Małgorzata Urbaniak (sopran), 

Piotr Rafałko (tenor), Artur Janda (bas). Zamiast zapowiedzianego  

w programie konferansjera Tomasza Szurana, funkcję tę wypełniła 
Ewa Baka.

Licznie zgromadzoną publiczność, niemal rozsadzającą moc-
ne, klasycystyczne ściany dużego wiązowskiego kościoła, powitał  
ks. proboszcz Tadeusz Łakomiec. Koncert składał się z dwóch czę-
ści: w pierwszej wysłuchaliśmy pieśni narodowo-patriotycznych, 
a w drugiej kolęd i pastorałek. Obszerny program rozpoczęto  
po staropolsku – polonezem. Potem zaśpiewano „Warszawiankę”, 
„Marsz, marsz Polonia”, „Pieśń wojenną”, „Maki”, „Przybyli ułani 
pod okienko”, „Marsz Pierwszej Brygady”. W wersji instrumental-
nej zabrzmiały dźwięki wiązanki pieśni powstańczych z 1944 roku 
oraz hymn „Witaj Królu”. 

Część koncertu przeznaczoną na pieśni religijne wypełniły kolędy 
i pastorałki. Zapowiadając je Ewa Baka wspomniała o coraz częstym 
zjawisku jakim jest komercjalizacja Świąt Bożego Narodzenia.

– Niemal tuż po święcie zmarłych supermarkety stroją swo-
je witryny w symbole bożonarodzeniowe, wprowadzają reklamy 
wyposażone w wizerunki św. Mikołaja oraz śniegowe bałwanki. 
Podczas Świąt najważniejsza staje się choinka oraz suto zastawio-
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Wraz z Nowym Rokiem A.D. 2012 
oddajemy do Waszych rąk pierwszy 
numer „Powiązań” z nieco zmienioną 
szatą grafi czną, która – mamy nadzieję 
– przyczyni się do dalszego podnoszenia 
atrakcyjności oraz większej 
przejrzystości miesięcznika. 
Ten numer „Powiązań” zdominowała 
kultura. To doprawdy niezwykłe, 

ile wydarzeń o charakterze artystycznym miało miejsce 
w Gminie w czasie ostatniego miesiąca. Ponieważ był to okres 
Świąt Bożego Narodzenia fakty kulturalne dotyczyły głównie 
kolęd i pastorałek i wyrażały się w postaci mniejszych 
lub większych koncertów słowno-muzycznych. 

Imprezę z gatunku tych mniejszych, kameralnych, 
przygotowanych przez wąskie grono uczniów i nauczycieli, 
mieliśmy okazję obejrzeć w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym 
w Wiązownie. W kościele w Gliniance  odbyły się recitale 
czterech grup muzycznych wyrażających sens 
Bożego Narodzenia poprzez szeroko pojętą muzykę rozrywkową, 
głównie rockową. Wydarzeniem największym był bez wątpienia 
koncert Orkiestry Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego, 
jaki miał miejsce w wiązowskim kościele św. Wojciecha. 
Takich tłumów w tej świątyni chyba jeszcze nigdy nie było! 
Ale warto było postać przez półtorej godziny w potężnym ścisku, 
bo poziom wykonania pieśni i melodii był z najwyższej półki,
nic więc dziwnego, że ksiądz proboszcz uznał, że spotkanie 
to przejdzie do gminnych annałów pod datą 7 stycznia 
2012 roku. Dodajmy do tego kolejny gminny fi nał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy (zebrano rekordową ilość 
funduszy !), dodajmy też coroczny przegląd korowodów 
kolędowych z terenu powiatu otwockiego oraz ościennych gmin, 
który odbył się wprawdzie w Karczewie, ale z udziałem 
grupy z Majdanu. Dołączmy do tej wyliczanki Jasełka 
oraz spotkanie opłatkowe w gronie wychowanków, 
wychowawców oraz kierowników Środowiskowych Ognisk 
Wychowawczych Powiatowego Oddziału Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Otwocku w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym 
w Zakręcie, jak również obszerny przegląd artystyczny 
sekcji muzycznych działających w Gminnym Ośrodku Kultury, 
który odbył się okazji spotkania opłatkowego radnych. 

Oczywiście nie tylko relacje z wydarzeń kulturalnych 
znajdziecie Państwo w tym numerze miesięcznika gminnego. 
Jest comiesięczny materiał przybliżający obrady sesji 
Rady Gminy, tym razem tuż przedświątecznej, 
podczas której Wiązowna jako pierwsza gmina 
w powiecie otwockim przyjęła budżet na rok 2012. 
Jest publikacja o spotkaniach władz gminy z bardzo ważnymi 
ludźmi biznesu zainteresowanymi wybudowaniem 
w Góraszce największego na Mazowszu kompleksu 
handlowo-usługowego. A w Majdanie powstała druga 
po Góraszce spółka wodna na terenie Gminy. 
Czekamy, kiedy powstanie w Zakręcie, bo tam ostatniego lata 
wystąpiły największe podtopienia, a rolą tego rodzaju spółek 
jest minimalizowanie zagrożeń powodziowych. 
Oby w tym roku żywioł wodny okazał się łaskawy 
dla pól i domostw.

Piotr Kitrasiewicz, Redaktor naczelny

Szanowni Czytelnicy!Szanowni Czytelnicy!Szanowni Czytelnicy!

ny stół, co jest oczywiście ważne, lecz często tak bywa, że w tej 
otoczce umyka duchowy wymiar Narodzin. Na szczęście może-
my słuchać kolęd, które w muzycznej formie wprowadzają nas 
do świata religijnego przeżycia, bo muzyka zawsze towarzyszyła 
Kościołowi – powiedziała konferansjerka.

Wśród zaśpiewanych i zagranych kolęd i pastorałek były te naj-
bardziej popularne, w tym „Cicha noc”,   „Przybieżeli do Betlejem”, 
  „Pójdźmy wszyscy do stajenki”,   „Gdy śliczna panna”,   „Anioł paste-
rzom mówił”,   „Jezus malusieńki”,   „W żłobie leży”,   „Gdy się Chry-
stus rodzi”,   „Dzisiaj w Betlejem”,   „Lulajże Jezuniu”,   „Bóg się rodzi”. 
Były także dwa utwory mniej znane: „Kolęda żołnierska” oraz pieśń 
„Christus natus est nobis”. Artyści przykuli uwagę widzów wspania-
łymi głosami oraz urzekająca interpretacją,   a muzycy kunsztow-
ną aranżacją wykonywanych utworów z udziałem rozlicznych in-
strumentów takich jak – między innymi – trąby,   bębny,   fl ety,   harfa,   
cymbały i dzwonki. Poziom artystyczny był bardzo wysoki,   nawet 
Teatr Wielki – Opera Narodowa nie powstydziłby się takich wy-
konawców, a szczególnie solistów.  

 INF. UG/PK
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Spór o budżet
Najważniejszym punktem sesji Rady Gminy, która odbyła się 22 grudnia ub.r., 
było przyjęcie budżetu Gminy na rok 2012. I przyjęto go, chociaż w atmosferze 
silnego sporu. Projekt uchwały został przyjęty 8 głosami za, przy 5 przeciwnych. 
Gmina Wiązowna okazała się pierwszą gminą powiatu otwockiego, w której 
przyjęto już przed Bożym Narodzeniem przyszłoroczny budżet. W pozostałych 
gminach kwestię tę rozstrzygnięto między Świętami a Nowym Rokiem.

W budżecie na przyszły rok usta-
lono dochody w Gminy w wy-
sokości 39 mln 540 tys. 568 zł, 
natomiast wydatki w kwocie 

37 mln 800 tys. 595 zł. Osiągnięta nadwyż-
ka czyli kwota 1 mln 739 tys. 973 zł zostanie 
przeznaczona na spłatę rat kapitałowych za-
ciągniętych kredytów i pożyczek. 

– W projekcie budżetu zarówno w wydat-
kach bieżących jak i wydatkach majątkowych
dokonano drastycznych cięć wydatków w sto-
-sunku do potrzeb przedłożonych we wnio-
skach do budżetu, z uwagi na wysoki poziom 
zadłużenia Gminy oraz trudności jakie samo-
rządy mogą napotkać w roku budżetowym 
przy zaciąganiu kredytów. Wysokość zadłu-
żenia naszego państwa oraz utrzymująca się 
deprecjacja złotego może spowodować to, 
że poziom zadłużenia państwa przekroczy 
próg 55% PKB, co ograniczyć może zaciąga-
nie kredytów. Również założenia Ministerstwa 
Finansów oraz założenia prognozy udziału jed-
nostek samorządu  terytorialnego w podatkach 
od osób fi zycznych stanowiące wzrost w sto-
sunku do 2011 roku o 38,98%  mogą okazać 
się w obliczu zapowiadanej drugiej fazy kryzy-
su zbyt ryzykowne dla gmin i wówczas gmina 
w trakcie roku będzie musiała samodzielnie po-
kryć „dziurę budżetową”, która może wynieść 
nawet do 2 milionów złotych – zreferowała 
temat wójt Anna Bętkowska, która zaznaczy-
ła, że projekt budżetu opiera się na realnych 
założeniach i jego realizacja nie powinna być 
zagrożona. Bo jeśli nawet okazałoby się w trak-
cie roku – dodała wójt – że gospodarka kraju 
nie poddała się recesji, a złotówka utrzymu-
je się na stabilnym poziomie, prawdopodobnie 

będzie możliwość dokonania korekty budżetu 
zwiększając wydatki majątkowe i fi nansując je 
z dodatkowego 1-2 milionowego kredytu. 

Przewodnicząca Komisji Budżetowej Doro-
ta Pliszczyńska przedstawiła pozytywną opinię 
na temat budżetu.

– Dochody rzędu 39 milionów złotych są 
realne, pod warunkiem, że sytuacja  w kraju 
nie ulegnie pogorszeniu. Wydatki w kwocie 
37 mln zł. wynikają z faktycznych możliwości 
Gminy – powiedziała Pliszczyńska.

Z polemiką  w stosunku do wypowiedzi 
koleżanki wystąpiły Renata Falińska i Irena 
Nowak, będące członkiniami Komisji Budże-
towej. Zażądały, aby w protokole z posiedze-
nia komisji, którego nie podpisały, znalazła 
się uwaga, że one dwie były przeciwne pro-
jektowanemu budżetowi. Ich życzeniu sta-
ło się zadość i formalnej mocy nabrał fakt, 
iż Komisja Budżetowe poparła planowany 
budżet trzema głosami (Dorota Pliszczyń-
ska, Monika Sokołowska, Robert Duczek), 
a dwie osoby (Falińska i Nowak) były mu 
przeciwne.

Podczas dalszej dyskusji nad budżetem, 
radna Falińska występowała przeciwko jego 
przyjęciu, co podsumowała dobitnym stwier-
dzeniem:

– Ten budżet jest nie do przyjęcia.
– Mamy zadłużenie wynoszące 52,86%, 

czeka nas redukcja dochodów. Zbliżamy się 
do kryzysowego progu zadłużenia czyli do 60% 
– zabrał głos skarbnik Wiesław Miłkowski.

– Taki budżet nie może w sposób oczywisty 
satysfakcjonować wszystkich, bo przecież my 
wszyscy jako obywatele tego kraju dostajemy 
po kieszeni. Nie możemy dzisiaj mówić o nim 

w taki sposób, że jest nie do przyjęcia, bo nie 
ma w nim jakiejś inwestycji, jak to demon-
struje jedna radna, a niektórzy z pozostałych 
członków rady przyłączają się do niej, co po-
kazują dzisiejsze głosowania. Trzeba pamiętać 
o tym, że nie wystarczy zrealizować fi nansowo 
i rzeczowo konkretne inwestycje, ale trzeba 
je także potem utrzymać. Dzisiaj nawet dawni 
zwolennicy budowy WCK mówią mi wprost, 
że dobrze się stało, bo nie byłoby z czego 
za to zapłacić – powiedziała wójt i podzięko-
wała przewodniczącej Komisji Budżetowej 
„za dojrzałą opinię”.

– Szkoda, że nie wszyscy ją podzielają – do-
dała Anna Bętkowska zaznaczając, że przygo-
towany budżet musi być odpowiedzialny i roz-
ważny, a nie populistyczny.

– To jest budżet rozważny. Spłacamy prze-
cież długi poprzedników, oszczędzamy na ad-
ministracji – wypowiedział się Piotr Łapiński, 
wiceprzewodniczący Rady.

Nastąpiło głosowanie: budżet nabrał mocy 
uchwały przy 8 głosach pozytywnych i 5 ne-
gatywnych. Głosy za jego przyjęciem oddali: 
Barbara Bratko, Andrzej Cholewa, Robert Du-
czek, Anna Lech, Piotr Łapiński, Jan Markow-
ski, Dorota Pliszczyńska, Monika Sokołowska;  
przeciwni mu byli: Marzena Dach, Renata 
Falińska, Piotr Izdebski, Irena Nowak, Walde-
mar Suchecki. Głosowało 13 członków rady, 
bo Rafał Nejman nie przybył na obrady, a Józef 
Roman Witan wyszedł przy drugim projekcie 
uchwał (zwolnił się z powodu obowiązków 
służbowych).

W czasie obrad przegłosowano ze skut-
kiem pozytywnym między innymi – ustalenie 
wydatków budżetu gminy, które w roku 2011 
nie wygasają z upływem roku budżetowego; 
przyjęcie zmian w Uchwale Budżetowej Gmi-
ny Wiązowna na 2011 rok; zasady i tryb po-
stępowania przy udzielaniu dotacji spółkom 
wodnym działającym na terenie Gminy Wią-
zowna oraz sposobu ich rozliczania; Wielo-
letnią Prognozę Finansową Gminy Wiązowna 
na lata 2012-2024; określenie zasad poboru 
wysokości stawek opłaty targowej; udzielenie 
bonifi kat od opłat z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowego w prawo własności. Jednogłośnie 
wyrażono zgodę na przystąpienie Gminy Wią-
zowna do Spółki Wodnej w Majdanie, i równie 

Struktura dochodów kwota w zł %

Subwencje 9 072 343 22,88

Udziały w podatku 
dochodowym 12 734 818 32,12

Dotacje na zadania 
własne i zlecone 2 613 392 6,59

Podatki i opłaty lokalne 9 937 110 25,06

Dochody majątkowe 908 163 2,29

Pozostałe dochody 4 379 742 11,05

RAZEM 39 645 568 100
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Grudzień był miesiącem intensywnych prac komisji nad nowym budżetem. W stosunku do pierwotnie zaproponowanego projektu, udało 
się m.in. wygospodarować dodatkowe pieniądze na zbiórkę odpadów segregowanych i wielkogabarytowych oraz na dofi nansowanie Szybkiej 
Kolei Miejskiej, która również dla mieszkańców naszej gminy jest popularnym środkiem transportu do centrum Warszawy. 
Z tego powodu dodatkowemu zmniejszeniu uległy środki na administrację publiczną, zgodnie z postulatem radnych. 
Nie są to oszczędności w pełni satysfakcjonujące i zgodne z oczekiwaniami rady, ale mamy nadzieję, że zapoczątkowany trend 
będzie kontynuowany.

Na przedświątecznej sesji radni niejednogłośnie uchwalili budżet czasu kryzysu. Spośród innych uchwał wyjątkowe 
było jednogłośne odrzucenie projektu umożliwiającego bezumowne dostarczanie wody przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
dla Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodnego i Kanalizacyjnego (OPWiK). Sprawa zainicjowana przez poprzedniego wójta, nie znalazła 
poparcia obecnej rady, zwłaszcza, że chodziło o sprzedaż wody z SUW Lipowo poza teren gminy po cenach niższych niż OPWiK 
odsprzedaje je ostatecznym odbiorcom.

W okresie świątecznym radni, w miarę swojego czasu i możliwości, uczestniczyli w spotkaniach wigilijnych i opłatkowych, 
organizowanych przez instytucje i organizacje z terenu gminy. Wiceprzewodniczący RG odebrał także od otwockich harcerzy Betlejemskie 
Światełko Pokoju, które przekazał podczas opłatka samorządowego.

Przed końcem roku wpłynął do Biura Rady obywatelski projekt Strategii Rozwoju Społecznego Gminy Wiązowna, wypracowany w ramach 
programu „Decydujmy Razem”. Będzie on przedmiotem obrad na kolejnej sesji.

Uchwalony został plan pracy komisji i harmonogram sesji na bieżący rok. Zachęcam do zapoznania się z nimi na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Gminy Wiązowna.

Monika Sokołowska, Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna

Z prac Rady Gminy WiązownaZ prac Rady Gminy WiązownaZ prac Rady Gminy Wiązowna

decyzji Marka Jędrzejczaka, a sprawa ujrzała 
światło dzienne dopiero w sierpniu 2011 roku. 
Na obecną sesję przybyła Magdalena Łu-
komska, przewodnicząca Rady Gminy tam-
tej kadencji, która poinformowała zebranych, 
że o sprawie nic nie wiedziała. 

– Do tego jest potrzebne międzygminne po-
rozumienie docelowe. Nie spieszmy się z tym 
porozumieniem, dajmy sobie rok, żeby rady 
obu gmin porozumiały się i podjęły decyzję 
na tak lub na nie – powiedział Andrzej Cholewa.

Sesja zakończyła się około godz. 22.30, 
a im późniejszą godzinę wskazywał zegar, 
tym większe podenerwowanie dawało odczuć 
się na sali. Nic dziwnego, zbliżały się Święta 
i na każdego, zwłaszcza na panie, czekało 
wiele pracy w domach. Najważniejsze jednak, 
że w czasie sesji wykonano kawał porządnej 
roboty, a Wiązowna jako pierwsza gmina w po-
wiecie mogła pochwalić się przyjętym budże-
tem na 2012 rok.      

 PIOTR KITRASIEWICZ

Struktura wydatków bieżące w zł majątkowe w zł razem w zł %

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 16 226 244 1 775 471 18 001 715 47,49

Administracja 6 414 044 13 569 6 427 613 16,96

Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 241 838 0 4 241 838 11,19

Kultura i sport 1 516 680 54 620 1 571 300 4,15

Transport zbiorowy 1 749 000 5 000 1 754 000 4,63

Ochrona środowiska i gospodarka komunalna 640 000 563 780 1 203 780 3,18

Gospodarka mieszkaniowa 732 840 70 000 802 840 2,12

Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg 457 738 245 900 703 638 1,86

Obsługa długu 1 293 000 0 1 293 000 3,41

Działalność usługowa 545 000 106 673 651 673 1,72

Pozostałe wydatki 1 238 517 15 681 1 254 198 3,31

RAZEM 35 054 901 2 850 694 37 905 595 100

DOCHODY 39 645 568 zł

BIEŻĄCE 38 737 405 zł

MAJĄTKOWE 908 163 zł

WYDATKI 37 905 595 zł

BIEŻĄCE 35 054 901 zł

MAJĄTKOWE 2 850 694 zł

NADWYŻKA BUDŻETOWA 1 739 973 zł

PRZYCHODY 1 410 000 zł

WOLNE ŚRODKI 510 000 zł

KREDYTY 900 000 zł

ROZCHODY 3 149 973 zł

SPŁATA RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK 3 149 973 zł

PROGNOZA ZADŁUŻENIA NA 31.12.2012 R. 20 915 025 zł

PLANOWANY POZIOM ZADŁUŻENIA NA 31.12.2012 R. 52,76%

WSKAŹNIK OBSŁUGI DŁUGU 11,21%

jednogłośnie nie wyrażono zgody na „sprzedaż 
wody dla Miasta Otwocka poprzez Otwockie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji”. 
W tym ostatnim punkcie chodziło o 250 miesz-
kańców Wólki Mlądzkiej, terenu Otwocka 

przecinającego niczym korytarz część Gminy 
Wiązowna, którzy na mocy ustnej zgody wój-
ta poprzedniej kadencji zostali podłączeni 
do wodociągu naszej gminy. Radni poprzed-
niej kadencji nie byli poinformowani o takiej 
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Jest kolejna spółka wodna

Nowy 
radiowóz

W Majdanie powołano drugą 
w Gminie Wiązowna spółkę wodną. 
Jej członkowie zapłacą 100 zł rocznej 
składki od domostwa, ale być może 
unikną dramatu powodziowego 
jaki miał miejsce latem ubiegłego roku.

W dniu 22 grudnia na terenie 
Komendy Powiatowej Policji 
w Otwocku odbyło się uroczyste 
przekazanie Posterunkowi Policji 
w Wiązownie nowego radiowozu 
oznakowanego marki hyundai.

W     Majdanie odbyło się spotkanie 
dotyczące powołania spółki wod-
nej. Przyszła duża część miesz-

kańców wsi. Z ramienia Starostwa Powiato-
wego w Otwocku przybył członek zarządu 
Janusz Budny, a Urząd Gminy Wiązowna re-
prezentował Mariusz Laskus, podinspektor 
w Wydziale Spraw Przestrzennych i Ochrony 
Środowiska. 

Goście przedstawili statut oraz wszelkie 
informacje i zagadnienia dotyczące powoła-
nia oraz zasad działania spółki wodnej. Na-
stąpiło zebranie członków założycieli czyli 
tych spośród mieszkańców Majdanu, którzy 
zdecydowali się na przystąpienie do inicja-
tywy. Przegłosowano uchwały powołujące 
Spółkę Wodną Majdan, przyjmujące statut, 

Policjanci regionu otwockiego otrzyma-
li trzy pojazdy, bo oprócz samochodu 
dla Wiązowny był jeszcze jeden radio-

wóz oznakowany, a także jeden nie oznako-
wany, oba przeznaczone dla KPP. Koszt za-
kupu pojazdów pokryła Komenda Stołeczna 
Policji w Warszawie przy wsparciu fi nanso-
wym lokalnych samorządów. Do aut prze-
znaczonych dla KPP dołożyło się Starostwo 
Powiatowe oraz Urząd Miasta Otwocka, na-
tomiast na rzecz samochodu dla policjantów 
wiązowskich kwotę 30 tys. zł przeznaczyła 
Rada Gminy Wiązowna na wniosek wójta 
Anny Bętkowskiej.

W uroczystości przekazania pojazdów 
udział wzięli m.in. starosta Powiatu Otwoc-

powołujące zarząd i komisję rewizyjną oraz 
ustalające wysokość składki członkowskiej. 
Ta ostatnia wynosi 100 zł rocznie od do-
mostwa. 

Przewodniczącą zarządu Spółki Wod-
nej Majdan została Magdalena Zinkiewicz, 
a w jego skład weszli: Artur Kamiński (wi-
ceprzewodniczący), Józef Łada (skarbnik), 
Marzena Dach (sekretarz), Ryszard Zajkow-
ski (członek). Komisję rewizyjną powołano 
w składzie: Wawrzyniec Stańczyk (przewod-
niczący), Marta Drzewiecka (wiceprzewod-
niczący), Jacek Suchecki (sekretarz). 

– Wszystkim mieszkańcom wsi Majdan, 
którzy przystąpili do członkostwa w spółce 
wodnej Majdan przyświeca jeden zasadni-
czy   cel – ochrona mieszkańców i ich nie-
ruchomości przed zalaniem czy powodzią 
i tym samym nie dopuszczenie do powtórki 
scenariusza z lipca 2012 roku, kiedy to wie-
lu mieszkańców Majdanu samotnie walczy-
ło z podtopieniami. W  2012 r. zamierzamy 
przede wszystkim skupić się na najważniej-
szym na chwilę obecnym zadaniu – wyczysz-
czeniu, odmuleniu, udrożnieniu i utrzymaniu 

kiego Bogumiła Więckowska, prezydent Mia-
sta Otwocka Zbigniew Szczepaniak, skarbnik 
Gminy Wiązowna Wiesław Miłkowski. Klu-
czyki do radiowozu odebrał kierownik Poste-
runku Policji w Wiązownie, starszy aspirant 
Krzysztof Kałowski. 

   Dziękując władzom samorządowym za 
wsparcie fi nansowe zakupu, szef komendy 
powiatowej, mł. insp. Robert Żebrowski, 
podkreślił, że mijający rok był kolejnym przy-
kładem dobrej współpracy pomiędzy Policją 

w ciągłej przepustowości, znajdujących się na 
terenie naszej wsi, rowów melioracyjnych 
oraz ich zboczy – powiedziała przewodniczą-
ca zarządu, Magdalena Zinkiewicz.

Jesienią ub.r. powołano spółkę wodną 
w sąsiadującej z Majdanem miejscowości, 
Góraszce. Spółka w Majdanie jest drugą tego 
rodzaju sfi nalizowaną inicjatywą na terenie 
gminy Wiązowna.

– Jestem zadowolona z powołania Spółki 
Wodnej Majdan. Powstawanie spółek wod-
nych w naszej gminie uważam za rzecz prio-
rytetową i niezmiernie istotną, zwłaszcza 
w kontekście tegorocznych, letnich powodzi.  
Oby za przykładem Góraszki i Majdanu po-
szły kolejne miejscowości – skomentowała 
wójt Gminy Wiązowna, Anna Bętkowska.

W czasie obrad ostatniej sesji Rady Gminy 
Wiązowna, która odbyła 22 grudnia 2011 r. 
radni jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczą-
cą przyjęcia zasad i trybu postępowania przy 
udzielaniu dotacji spółkom wodnym dzia-
łającym na terenie Gminy oraz sposobu ich 
rozliczania.

 PIOTR KITRASIEWICZ

a lokalnym samorządem na szczeblu powiato-
wym, miejskim i gminnym. Głos zabrali tak-
że Bogumiła Więckowska, Zbigniew Szcze-
paniak oraz Wiesław Miłkowski, którzy ży-
czyli policjantom, aby w sposób bardziej 
funkcjonalny i bezpieczny mogli pełnić swo-
ją służbę posługując się nowymi pojazdami. 
A poświęcenia tych ostatnich dokonał ksiądz 
prałat Bogdan Sankowski, proboszcz parafi i 
pw. Św. Wincentego à Paulo.
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Rozradowane serca
W Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-

łecznej – Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Radiówku od-

było się podsumowanie Programu Aktywi-
zacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezro-
botnych z terenu Gminy Wiązowna współfi -
nansowanego przez Unię Europejską w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społeczne-
go. Uroczystość połączono ze spotkaniem 
opłatkowym GOPS-u oraz Stowarzyszenia 
Krokus, wspierającego osoby walczące z uza-
leżnieniami.

Przybyłych, wśród których znalazły się 
osoby biorące udział w Programie, członko-
wie Krokusa wraz z rodzinami, a także przed-
stawiciele władz samorządowych z terenu 
Gminy Wiązowna, powitała przewodnicząca 
Stowarzyszenia, Elżbieta Dryll, a po niej głos 
zabrała dyrektor GOPS-u, Małgorzata Łysik.

– Raduje się moje serce, że możemy być 
tu dzisiaj razem i wspólnie realizować poli-
tykę przeciwdziałania wykluczeniu społecz-
nemu. Jest to możliwe nie tylko dzięki dota-

cjom unijnym, ale również dzięki zielonemu 
światłu jakie zapaliły dla nas Rada Gminy 
Wiązowna oraz Pani Wójt. Dziękuję im, 
że dostrzegają nas oraz problemy, którym 
stawiamy czoła – powiedziała dyr. Łysik.

W imieniu władz gminy głos zabrała 
naczelnik Wydziału Administracji i Spraw 
Obywatelskich UG, Urszula Skolasińska, 
która wskazała na szczególne znaczenie, 
jakim jest okazywanie przez każdego z nas 
życzliwości drugiemu człowiekowi.

– To co dajemy innym – uśmiech, dobre 
słowo, przyjazny gest – to wszystko do nas 
powraca, bo inni traktują nas właśnie w taki 
sposób w jaki my odnosimy się do nich. 
Dlatego warto być dobrym i życzliwym, bo 
sami zbieramy plon z ziarna, które zasialiśmy 
– powiedziała naczelnik Skolasińska.

Charakterystyki zakończonego projektu 
dokonała Edyta Borkowska z GOPS-u. Jego 
realizacja trwała od 1 czerwca do końca 
grudnia 2011 roku. Udział wzięło w nim 
10 bezrobotnych z Gminy Wiązowna, wyło-

nionych w wyniku procesu rekrutacji. Przez 
pół roku korzystali oni z grupowych oraz in-
dywidualnych warsztatów psychologicznych, 
konsultacji z doradcą zawodowym, zajęć 
pod kierunkiem specjalisty komputerowe-
go. Wszyscy odbyli kurs pierwszej pomocy. 
Uczestniczyli w fakultatywnych kursach za-
wodowych według własnych zainteresowań, 
między innymi takich jak księgowość, prawo 
jazdy kategorii C, krawiectwo. Certyfi katy 
kursantom wręczyły: Urszula Skolasińska, 
Małgorzata Łysik, Edyta Borkowska. 

Wspólne dzielenie się opłatkiem i składa-
nie sobie życzeń zainicjował ksiądz Krzysztof 
Pietrzak, współzałożyciel Krokusa.

Część artystyczną spotkania zapewniła 
grupa muzyczna z Wiązowny w składzie: 
Daria Leleń (wokal), Andrzej Leleń (akor-
deon), Agnieszka Michalczyk (skrzypce), 
Piotr Michalczyk (gitara). Muzycy wykonali 
polskie kolędy i pastorałki, a niektóre z nich 
– na przykład „Nie było miejsca dla Ciebie” 
– zaśpiewali wspólnie z widzami.

Na zakończenie spotkania nastąpił poczę-
stunek wigilijnymi pierogami, czerwonym 
barszczem oraz słodkościami i owocami.

 PIOTR KITRASIEWICZ
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W 2011 roku udało się pozyskać środki fi nansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wiązowna.

Dzięki wsparciu WFOŚiGW udało nam się sfi nansować zakup Motopompy wysokiej wydajności dla OSP Malcanów oraz zestawu 
średniego hydraulicznych narzędzi ratownictwa drogowego dla OSP Wiązowna.

Ogólna kwota zadania wyniosła 124 471,85 złotych, z czego wkład WFOŚiGW wyniósł 58 501,77 złotych. 
Wkład WFOŚiGW w zakup motopompy dla OSP Malcanów wyniósł 22 689,72 złotych, natomiast w zakup zestawu średniego 

hydraulicznych narzędzi ratownictwa drogowego 35 812,05 złotych.
Dodatkowo zadanie zostało wsparte o kwotę 11 000 złotych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na zakup motopompy 

oraz 36 900 złotych przez Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na zakup zestawu średniego hydraulicznych narzędzi ratownictwa 
drogowego.

Pozostałe środki zostały zarezerwowane przez OSP Malcanów (7 500 zł) 
oraz Gminę Wiązowna w kwocie 10 570,08 złotych, w tym 3 483,80 złotych 
na zestaw średni hydraulicznych narzędzi ratownictwa drogowego 
oraz 7 086,28 złotych na motopompę wysokiej wydajności. 

 
                     Michał Białek

Pomoc dla OSPPomoc dla OSPPomoc dla OSP
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Wielkie zmiany w Góraszce
Coraz bliższe wydaje się wcielenie w życie planu wybudowania 
na lotnisku sportowym w Góraszce kompleksu handlowo-usługowego.

Gościem wiązowskich radnych oraz 
władz gminy był prezes Polskiej 
Rady Biznesu oraz Fundacji Pol-
skie Orły, Zbigniew Niemczycki, 

któremu w spotkaniu w Urzędzie Gminy Wią-
zowna towarzyszyli przedstawiciele francuskiej 
fi rmy Auchan. Spotkanie dotyczyło planu wy-
budowania na terenie lądowiska w Góraszce 
centrum handlowego, zapowiadanego jako 
największego w województwie mazowieckim. 

Temat nie jest nowy, a mówi się o nim już 
od ponad roku. Po raz pierwszy przedsta-
wiono go w lipcu 2010 r. podczas publicz-
nej dyskusji w Urzędzie Gminy dotyczącej 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Góraszka – centrum handlowe”. 
Przedstawiono wówczas nową koncepcję 
zagospodarowania Góraszki, zgodnie z któ-
rą na płycie lotniska sportowego powstaną 
wielkopowierzchniowe obiekty handlowe 
i usługowe, a także osiedla deweloperskie. 
Samo lotnisko, będące własnością spółki 
awiacyjnej General Aviation, której prezesem 
jest Niemczycki, ulegnie likwidacji. Mówio-
no o toczących się rozmowach z właścicie-
lem dużej sieci handlowej dotyczących jego 
ewentualnej inwestycji na tym terenie. Pod-
kreślono, że budowa obiektów o charakterze 
usługowo-handlowym oznaczałaby fi nanso-
wą korzyść dla gminy ze względu na wpływy 
z podatków. Wypełniłaby także lukę w zakre-
sie zapotrzebowania na hipermarket ze stro-
ny mieszkańców, bo obiektu takiego nie ma 
na terenie całej gminy, a płyta rzadko uży-
wanego lotniska, w dodatku znajdująca się 
wzdłuż drogi wojewódzkiej, może się wy-
dawać idealnym miejscem na budowę tego 
rodzaju kompleksu. Było to zgodne z zało-
żeniami rozwoju gminy, bo docelowy sposób 
zagospodarowania terenu lotniska sportowe-

go został zawarty w Uchwale Rady Gminy 
z dnia 25 listopada 2008 roku, zgodnie z któ-
rą przygotowano aktualny miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego.

W nowej kadencji samorządowej sprawa 
nabrała tempa. Jednym z elementów roz-
mów pomiędzy zarządem spółki awiacyjnej, 
a władzami gminy było wiosenne spotkanie 
z radnymi prezesa spółki, Zbigniewa Niem-
czyckiego, który przedstawił koncepcję inwe-
stycji na terenie lotniska sportowego. Sprawa 
przystąpienia do realizacji koncepcji wielkiej 
budowy nie mogła jednak ruszyć z miejsca 
do czasu uchwalenia przez Radę Gminy Stu-
dium Uwarunkowań i Kierunków Zagospo-
darowania Przestrzennego Gminy Wiązowna 
oraz miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Góraszka – Centrum Han-
dlowe” (w maju 2011 r.). Wreszcie – 24 listo-
pada 2011 r. – po ożywionych dyskusjach 
i intensywnych pracach w komisjach – plan ten 
przybrał formę uchwały, otwierającą drogę 
inwestorom do działań logistycznych.

Podczas wizyty w Urzędzie Gminy w dniu 
12 grudnia i kolejnym spotkaniu z radnymi, 
goście przedstawili prezentację multime-
dialną działalności  kompleksu handlowo-
-usługowego, który będzie składać się trzech 
dużych budynków o łącznej powierzchni 
150 tys. m2.  Powstanie w nich ok. 300 skle-
pów reprezentujących różne branże, w tym 
odzieżową, tekstylną i spożywczą. Zostanie 
utworzony również park rozrywki, z kina-
mi, restauracjami, kawiarniami, salami do 
gier (m.in. w kręgle i bilard). Dochód gminy 
z tytułu napływających do budżetu z tej in-
westycji podatków oszacowano na 3,5 mln zł 
w skali rocznej.

Inwestorzy zadeklarowali udział fi nanso-
wy w rozbudowie sieci wodociągowej i ka-

-nalizacyjnej na terenie Góraszki, która bę-
dzie im niezbędna w realizacji budowy oraz 
w działalności centrum handlowego, jak rów-
nież w modernizacji oczyszczalni ścieków 
w Emowie. Uruchomienie budowy uzależ-
nione zostało od rozbudowy drogi krajowej 
nr 17, co ma związek z uruchomieniem zjaz-
dów na teren kompleksu oraz wybudowa-
niem parkingów na 5 tys. pojazdów. Sama 
budowa Centrum Handlowego „Góraszka” 
ma potrwać od 12 do 18 miesięcy, a jej koniec 
zapowiedziano na lato 2014 roku.

– Cieszę się bardzo z tej inwestycji, jest 
to wielki krok naprzód w rozwoju naszej gmi-
ny oraz tak bardzo potrzebne naszemu bu-
dżetowi pieniądze. Jednocześnie podzielam 
obawy mieszkańców, że budowa może być 
pewnym utrudnieniem w komunikacji. Mu-
simy pamiętać jak bardzo istotny jest rozwój 
komunikacyjny w postaci linii pośrednich 
w kierunku stacji Szybkiej Kolei Miejskiej 
w Józefowie. Chciałabym, żeby Centrum 
Handlowe „Góraszka” spowodowało rozwój 
usług na naszym terenie i żeby żaden sklep 
czy fi rma nie uległy likwidacji – skomento-
wała spotkanie wójt Anna Bętkowska, któ-
ra zaznaczyła również, że nowa inwestycja 
stworzy ponad tysiąc miejsc pracy, z których 
między innymi będą mogli skorzystać miesz-
kańcy gminy.

Zbliżony pogląd ma radna z terenu sąsiadu-
jącego z Góraszką Majdanu, Marzena Dach, 
która dostrzega utrudnienia dla mieszkańców 
wynikające z prowadzonych prac budowla-
nych, ale uważa, iż rozwój jest ważniejszy.

– Już w czasie pikników lotniczych było 
spore zamieszanie i nam, mieszkańcom, wy-
padały dwa dni z życia. Ale to były dwa dni 
w roku, a teraz utrudnienia będą nieporów-
nywalnie częstsze i znacznie bardziej inten-
sywne. Nastąpią komplikacje komunikacyjne 
oraz hałas związany z budową. Tym niemniej 
gotowi jesteśmy przez to przejść, bo wiemy, 
że jest to wielka szansa rozwoju dla naszej 
gminy – powiedziała Marzena Dach.

Utrudnienia dla mieszkańców nie pojawią 
się jednak w najbliższej przyszłości, bo przed 
inwestycją jeszcze długa droga, począwszy od 
wydania decyzji środowiskowej i rozbudowy 
drogi krajowej S 17. Tym niemniej sprawa 
skrystalizowała się na tyle, że można z dużą 
dozą prawdopodobieństwa przewidzieć, że już 
za trzy lata skromna i niezamożna gmina wiej-
ska jaką jest Wiązowna wzbogaci się o potęż-
ną inwestycję, która nie tylko wzmocni gmin-
ny budżet, ale i zapromuje ją na skalę ogólno-
wojewódzką, a może nawet i krajową. 

 PIOTR KITRASIEWICZ
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Szansa na legalny pobyt
W Gminie Wiązowna mieszka legalnie 89 cudzoziemców. Zapewne są również 
tacy, którzy przebywają na naszym terenie niezgodnie z przepisami prawa, 
ale trudno ich liczbę wiarygodnie oszacować. W każdym razie ci ostatni 
mogą teraz skorzystać z możliwości zalegalizowania swojego pobytu.

1 stycznia br. ruszyła bowiem w Polsce 
abolicja dla cudzoziemców i zgodnie z jej 
zasadami do 2 lipca 2012 roku obcokra-

jowcy nielegalnie przebywający na terenie RP 
mogą wystąpić z wnioskiem do właściwego 
wojewody o legalizację swojego pobytu. Będzie 
ona udzielana na 2 lata. Jak podano na kon-
ferencji prasowej, która odbyła się 29 grudnia 
w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, sza-
cuje się, że na Mazowszu z nowych przepisów 
skorzysta najwięcej cudzoziemców w kraju.

W konferencji udział wzięli: wojewoda 
mazowiecki Jacek Kozłowski, szef Urzędu 
do Spraw Cudzoziemców Rafał Rogala, ko-
mendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży 
Granicznej  ppłk Mariusz Piętka.

Ustawa abolicyjna obejmie osoby przeby-
wające w Polsce nielegalnie i nieprzerwanie 
co najmniej od 20 grudnia 2007 roku. Z ko-
lei ci obcokrajowcy, którym odmówiono 
nadania statusu uchodźcy i wobec których 
orzeczono o wydaleniu z terytorium RP sko-
rzystają z nowych przepisów, o ile ich pobyt 
jest nieprzerwany od 1 stycznia 2010 roku. 

Jak się okazuje, przepisy abolicyjne dają 
również unikalną możliwość uregulowania 
statusu prawnego cudzoziemcom, którzy wy-

stępowali pod innymi danymi osobowymi. 
Wystarczy, że osoba taka we wniosku wska-
że swoje poprzednie personalia i przedstawi 
jakikolwiek dokument potwierdzający toż-
samość. Po złożeniu kompletnego wniosku 
cudzoziemiec otrzyma w paszporcie stempel 
potwierdzający jego legalny pobyt  do czasu 
wydania ostatecznej decyzji.

– Legalizacja pobytu w trybie abolicji 
spowoduje wygaszenie wszystkich dotych-
czasowych decyzji o wydaleniu oraz zobo-
wiązujących do opuszczenia Polski. Usunięte zosta-
ną również dane cudzoziemca znajdujące się 
w rejestrze osób niepożądanych na teryto-
rium państwa polskiego – zapewnił uczestni-
ków konferencji Rafał Rogala.

– To już trzecia ustawa abolicyjna dają-
ca możliwość nielegalnie przebywającym 
w Polsce imigrantom uzyskania zezwolenia 
na pobyt na czas określony. Poprzednie abo-
licje przeprowadzono w latach 2003 i 2007. 
Z tej ostatniej na Mazowszu skorzystało 
1463 cudzoziemców – najwięcej w całym 
kraju. Większość z nich, bo 969 osób, stano-
wili obywatele Wietnamu. Obecnie obniżyli-
śmy znacznie kryteria związane z uzyskaniem 
zezwolenia, chętni nie muszą wykazywać się 

posiadanymi fi nansami. Pozostawiliśmy tyl-
ko niezbędne minimum wymagań – powie-
dział Jacek Kozłowski, który podkreślił fakt 
nadania obecnej abolicji dużego nagłośnienia 
w formie kampanii informacyjnej poprzez 
m.in. plakaty w pojazdach ZTM, stronę in-
ternetową z materiałami w językach: pol-
skim, angielskim, rosyjskim i wietnamskim, 
infolinię. Zaprezentowano również trzy fi l-
mowe spoty dotyczące abolicji.

Na pytanie jednego z dziennikarzy, dla-
czego cudzoziemcom powyżej 14 roku życia 
pobierane będą linie papilarne, ppłk Mariusz 
Piętka odparł, iż chodzi w tym przypadku 
o względy bezpieczeństwa, a nie o podejmo-
wanie prób represji.

– Jest to całkowicie zgodne z normami 
unijnymi. Pobieranie linii papilarnych po-
dyktowane jest jedynie podniesieniem pozio-
mu bezpieczeństwa dokumentu tożsamości, 
a nie chęcią traktowania cudzoziemców jak 
przestępców – powiedział komendant Nad-
wiślańskiego Oddziału SG.

–  Oczywiście, aczkolwiek szerokie otwar-
cie przez nas drzwi dla tych, co przebywają 
w Polsce nielegalnie nie oznacza, że będą mo-
gli skorzystać z nich przestępcy. Nie będziemy 
tolerować działań mających na celu wykorzy-
stanie abolicji dla celów sprzecznych z pra-
wem, na przykład ze strony oszustów, którzy 
wjadą do Polski, a potem oświadczą, że są tu-
taj od dawna, ale zgubili paszport. Temu mię-
dzy innymi ma służyć identyfi kacja za pomo-
cą linii papilarnych – zaznaczył wojewoda.

Aż 70% cudzoziemców przebywających 
w naszym kraju znajduje się na terenie wo-
jewództwa mazowieckiego. W Gminie Wią-
zowna legalnie mieszka 89 obcokrajowców, 
a wśród nich najwięcej jest obywateli Ukra-
iny (41) oraz Turcji (22). Jest 6 Białorusinów, 
5 Wietnamczyków, 3 Niemców, 2 Czechów, 
2 Rumunów oraz po 1 obywatelu – Banglade-
szu, Belgii, Indii, Rosji, Egiptu, Francji, USA, 
Szwecji, Wielkiej Brytanii. Nie są znane dane 
dotyczące cudzoziemców przebywających 
w naszej gminie nielegalnie. 

Chcący skorzystać z dobrodziejstwa abo-
licji cudzoziemcy z terenu województwa ma-
zowieckiego powinni wystąpić w terminie do 
2 lipca br z wnioskiem do wojewody. Szcze-
gółowe dotyczące procedury można znaleźć 
na stronie internetowej www.mazowieckie.pl 
pod banerem „Abolicja dla cudzoziemców”, 
w specjalnym portalu Urzędu do Spraw Cu-
dzoziemców www.abolicja.gov.pl, jak rów-
nież dzwoniąc na numer 22 601 75 25.
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Opłatek z radnymi
W dniu 22 grudnia w Gminnym 
Ośrodku Kultury miało miejsce 
II Samorządowe Spotkanie 
Opłatkowe połączone 
z występami artystycznymi 
sekcji wokalno-muzycznych.

Przybyłych powitały: przewodnicząca 
Rady Gminy Monika Sokołowska 
oraz wójt Anna Bętkowska, a radny 
Piotr Łapiński wręczył przewodni-

czącej „światło betlejemskie”, jakie otrzymał 
dla Gminy Wiązowna od harcerzy jednej 
z otwockich szkół. Proboszcz parafi i św. Woj-
ciecha w Wiązownie, ks. Tadeusz Łakomiec, 
zainicjował wspólną modlitwę, a następnie 
odczytał fragment Ewangelii św. Łukasza 
i wygłosił krótkie kazanie, w którym wskazał 
na szczególną wartość jaką jest miłość.

Po podzieleniu się opłatkiem i złożeniu 
sobie życzeń, wszyscy zasiedli, żeby obejrzeć 

i posłuchać występów. Jako pierwsze miały 
zaprezentować się trzy młodziutkie członki-
nie grupy „Śnieżynki”, które zapowiedzia-
no jako wykonawczynie „Kolędy zwierząt”. 
Niestety, problem techniczny z aparaturą 
dźwiękową sprawił, że dziewczynki nie mo-
gły rozpocząć. Miało to swoją dobrą stronę, 
bo sprawiło, że inicjatywę wokalną przejęła 
publiczność, która zaśpiewała zgodnym chó-
rem znaną kolędę „Chwała na wysokości”, 
a artystki na scenie przyłączyły się do zbio-
rowego śpiewu. Wspólnie odśpiewano także 
kolędę „Wśród nocnej ciszy”.

Młodziutkie artystki musiały tymczaso-
wo opuścić scenę, na którą poproszono chór 
dorosłych „Śpiewacy znad Mieni”, który za-
śpiewał kilka kolęd i pastorałek w stylu zbli-
żonym do gospel. Potem prezentowały się 
solistki z sekcji muzycznych Romana Sa-
dowskiego i Przemysława Kociszewskiego. 
Były to m.in. Maryla Królikowska (zaśpie-
wała pieśń świąteczną „Mędrcy świata mo-

narchowie”), Daria Brzostowicz („Przybieżeli 
do Betlejem”), Ada Wójcik („Gdy się Chry-
stus rodzi”), a wszystkie trzy wokalistki wy-
konały „Dziś w stajence”.

Duże wrażenie zrobiła Nicola Harniasz, 
która akompaniując sobie na gitarze przejmu-
jącym głosem zaśpiewała „Nie było miejsca 
w gospodzie”, bardzo podobały się także 
dwie solistki, Klaudia Milczarczyk oraz 
Agnieszka Bieńkowska. Każda wykonała 
brawurowo, po angielsku i ze stylizowanym 
akcentem, kolędę amerykańską: Bieńkowska 
– „Santa Baby”, a Milczarczyk – „Jingle Bells”. 
Pastorałkę „Pada śnieg jak w białym śnie” 
i kolędę „Bóg rodzi się” usłyszeli zebrani 
w interpretacji Kasi Budzińskiej, której akom-
paniowała na instrumencie klawiszowym 
Marta Rybka. Piosenkę świąteczną „Tak jak 
śnieg” zaśpiewali w duecie Paweł Izdebski 
i Marta Majek. Zaprezentowały się także 
Helenka Voss, Ania Kopczyńska, Ewelina Ja-
kóbczak i Karolina  Czajka. No i oczywiście 
„Śnieżynki”, które mogły wreszcie zaśpiewać 
kolędę.

Po koncercie, za który podziękowała jego 
inicjatorka, wójt Anna Bętkowska, nastąpiła 
zbiórka pieniędzy na apel sołtyski Dziechciń-
ca, Anny Lech. Zwróciła się ona do zebra-
nych z prośbą o wsparcie fi nansowe kobie-
ty, która została okradziona w Dziechcińcu. 
Złodziej uprowadził jej rower sprzed sklepu 
wraz z oszczędnościami i wypożyczonym 
kostiumem jasełkowym córki, za który wnio-
sła kaucję. Kobieta była w okropnym stanie 
psychicznym, być może wzmocnionym po-
czuciem własnej niefrasobliwości wynikającej 
z pozostawienia niezabezpieczonego roweru 
oraz cennych rzeczy przy nim. Zbiórka, któ-
rą przeprowadziła sołtyska Majdanu, Alicja 
Czekajewska, pozwoliła na choćby częściowe 
zrekompensowanie doznanej straty: zebrano 
ok. 700 zł. 
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Jasełka z TPDW dniu 19 grudnia w Zespole 
Szkolno-Gimnazjalnym w Zakręcie 
odbyły się Jasełka oraz spotkanie 
opłatkowe w gronie wychowanków, 
wychowawców oraz kierowników 
Środowiskowych Ognisk 
Wychowawczych Powiatowego 
Oddziału Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w Otwocku.

W spotkaniu wziął udział pre-
zes Powiatowego Oddziału 
TPD w Otwocku Czesław 
Ziemiński oraz kierownicy 

poszczególnych ognisk, z których ogromna 
większość, bo 5 z 6,  działa na terenie Gmi-
ny Wiązowna. Przybyli dyrektorzy lub ich 
przedstawiciele gminnych szkół i przedszko-
li, nauczyciele oraz członkowie rady peda-
gogicznej ZS-G w Zakręcie. Władze Gminy 
reprezentowała naczelnik Wydziału Admini-
stracji i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy, 
Urszula Skolasińska, która przybyła z naj-
lepszymi życzeniami świątecznymi od wójta 
Anny Bętkowskiej, a Radę Gminy jej wice-
przewodniczący, Piotr Łapiński.

Gości powitała dyrektor ZSG, Elżbieta 
Olczyk-Szum. W powitaniu nawiązała do wie-
lowiekowej polskiej tradycji jaką jest wieczerza 
wigilijna, a swoją wypowiedź wzmocniła cy-
tatem z wiersza patrona szkoły, Cypriana Ka-
mila Norwida: „Jest w moim kraju zwyczaj, 
że w dzień wigilijny / Przy wejściu pierwszej 
gwiazdy wieczornej na niebie / Ludzie gniazda 
wspólnego łamią chleb biblijny / Najtkliwsze 
przekazując uczucia w tym chlebie”.

Głos oddano młodym wykonawcom, 
którzy zaprezentowali przedstawienie opar-
te na motywie Bożego Narodzenia. Jedyną 
postacią w kostiumie był Żebrak, a tak na-
prawdę Anioł, pojawiający się na drodze par 
podążających do stajenki betlejemskiej z da-
rami dla małego Jezusa. Na pytanie, kim jest, 
odpowiada „brat ludzi”, po czym skarży się 
na głód prosząc o pomoc. Wędrowcy mają 

dylemat, bo jeśli obdarują go, to nie zostanie 
im nic dla Jezusa, ale po namyśle postana-
wiają go wspomóc. Okazuje się, że – zgodnie 
ze słowami Ewangelii „Cokolwiek uczyniliście 
jednemu z tych braci waszych najmniejszych, 
Mnie uczyniliście” – postąpili właściwie, 
o czym przekonują się, kiedy Anioł ujawnia 
swoje prawdziwe oblicze.

Po Jasełkach odbył się recital kolęd z róż-
nych stron świata, a także psalmów wykona-
nych w stylu gospel przez kwartet artystów 
z Warszawy, których zaprosiła jego członki-
ni, nauczycielka klasy 0 w ZSG w Zakręcie, 
Agnieszka Urbaniak. Artyści z werwą zaśpie-
wali wspaniałe utwory, a ich recital zrobił 
wrażenie nie tylko treścią pieśni, ale i wyso-
kim poziomem wykonania i artystycznego 
kunsztu.

Wieczór upłynął również pod znakiem wi-
zyty Świętego Mikołaja i wręczenia przez nie-
go dzieciom prezentów, jak również ogłosze-
nia wyników i przekazania nagród w dwóch 
turniejach sportowych rozegranych wśród 

wychowanków ognisk TPD. W turnieju 
piłkarskim zwyciężyła drużyna z Glinianki, 
a w rozgrywkach w tenisie stołowym palma 
zwycięstwa przypadła zespołowi z Malcanowa.

Podsumowaniem spotkania było wspólne 
dzielenie się opłatkiem i składanie sobie ży-
czeń, a następnie degustacja wspaniale przy-
rządzonych potraw, między innymi pierogów 
z kapustą i z grzybami, śledzi i faszerowanego 
karpia, gorącego czerwonego barszczu, ma-
kowca i innych słodkości, owoców.

– To nasze drugie spotkanie we wspólnym 
gronie w tym miejscu. Rok temu gościliśmy 
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Zakrę-
cie i było wspaniale, postanowiliśmy więc 
skorzystać z ponownej gościny również 
w tym roku. I znowu było wspaniale – po-
wiedział Czesław Ziemiński, który zaznaczył, 
że była to już 12 wspólna Wigilia z wychowan-
kami ognisk TPD, a oprócz Zakrętu odbywa-
ły się one w innych miejscowościach Gminy 
Wiązowna, m.in. w Gliniance i Pęclinie.
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Na rockowo u św. Wawrzyńca

Pojedynki przy szachownicach

Wieczorem w Święto Objawienia 
Pańskiego czyli Trzech Króli, 
w kościele św. Wawrzyńca 
w Gliniance odbył się koncert kolęd 
i pastorałek w wykonaniu 
czterech zespołów muzycznych. 

Były to: CMB, Maxer, Poloki Band oraz 
OCDC. Trzy pierwsze grupy składały się 
głównie z młodych artystów reprezentu-

jących Gliniankę oraz okolice, a także muzy-
ków-przyjaciół z dalszych stron (np. wokalist-
ka Monika Ceglińska z Warszawy zaśpiewała 
zarówno z Maxerem, jak i Polokami). Z wy-
stępem gościnnym przybył na gliniecką ziemię 

Pod koniec 2011 roku w Gimnazjum 
z oddziałem dwujęzycznym w Gliniance 
odbyła się III Parafi ada Szachowa.

Parafi ady odbywają się w Gimnazjum 
od 2009 roku z inicjatywy Proboszcza Parafi i 
Glinianka ks. Krzysztofa Krzesińskiego, któ-
ry jako zapalony miłośnik gry w szachy jest 
nie tylko inicjatorem, ale i sponsorem para-
fi ady.

III Parafi adę szachową sponsorował rów-
nież Uczniowski Klub Sportowy „ Orzeł” przy 

zespół OCDC, grający w Katedrze warszaw-
sko-praskiej pw. Św. Floriana.

Licznie zebrana publiczność wysłuchała ko-
lęd i pastorałek, a także piosenek utrzymanych 
w klimacie Świąt Bożego Narodzenia, lecz po-
chodzących z repertuaru świeckiego, na przykład 
zespołu Blue Cafe lub z musicalu „Metro”. Roz-
legły się słowa oraz dźwięki melodii „Wśród noc-
nej ciszy”, „Nie było miejsca dla Ciebie”, „Cicha 
noc”, „Światło z Betlejem”, „Skrzypi wóz”, „Ten 
zimowy czas”. Koncert był rodzajem ciekawego, 
chociaż nie pierwszego w zabytkowym wnętrzu 
świątyni, eksperymentu. Oto bowiem w baro-
kowym wystroju kościoła rozległy się mocne 
dźwięki muzyki rockowej z elementami country, 
bossanovy, gospel, folkloru góralskiego, którym 

Gimnazjum w Gliniance oraz Stowarzyszenie 
i Klub Szachowy E-Szach.pl z Wiązowny.

Zawodnicy reprezentowali szeroki przekrój 
wiekowy od przedszkolaków przez szkołę podsta-
wową gimnazjum i liceum. Najmłodszy uczest-
nik to czterolatek, najstarszy miał ponad 60 lat.

Gra przebiegała w przyjemnej atmosferze, 
pojedynki były bardzo zacięte, a nad wszyst-
kim czuwał sędzia główny Stefan Grochowski. 
Słodki poczęstunek i herbatka dopełniły wspa-
niałą atmosferę.  JAN JACEK KOŁAKOWSKI

towarzyszyły szybkie ruchy obrotowych refl ek-
torów oraz dynamiczna akustyka. 

– Graliśmy chyba wszystko oprócz metalu 
i punk rocka, chociaż na dobrą sprawę elemen-
ty metalu dawały się zauważyć w naszej aran-
żacji kolędy „Wśród nocnej ciszy”. Na koncert 
złożyły się po prostu elementy różnych stylów 
muzyki rozrywkowej – powiedział po występie 
jego uczestnik, wikary parafi i św. Wawrzyńca, 
ks. Dariusz Franczak, który w zespole CMB 
grał na gitarze basowej.

Artystów powitał i pożegnał proboszcz, 
ks. Krzysztof Krzesiński, dziękując im za wiel-
kie przedsięwzięcie kulturalne i zapraszając do 
artystycznego udziału w sierpniowym odpuście 
parafi alnym. PK
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WYNIKI 
Tempo gry: P'15 

 M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo 

 1 1 II Laszczak, Przemysław
 2 2 II Pietraszko, Paweł
 3 6 IV Wróblewski, Mateusz
 4 4 IV Kołakowski, Jan Jacek
 5 5 IV Dziedzic, Antoni
 6 11 V Pietraszko, Małgorzata
 7 12 V Zawada, Karolina
 8 3 III Żurawski, Dominik
 9 10 V Suchecka, Aleksandra
 10 8 V Matracki, Jakub
 11 7 IV Lamparska, Klaudia
 12 19  Abramowicz, Aniela
 13 18  Laszczak, Leszek
 14 17  Łęgowski, Jakub
 15 9 V Machnicka, Anna
 16 16  Bartnicki, Damian
 17 15  Wróblewski, Dariusz
 18 14  Łęgowski, Szymon
 19 13  Zalewska, Karolina
 20 20  Zalewski, Wiktor
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Problemem są pieniądze
Z Tomaszem Grzybowskim, 
trenerem GKTS Wiązowna, 
rozmawia Piotr Kitrasiewicz 

„Powiązania” musiałyby być tygodnikiem, 
żeby nadążyć za pisaniem o sukcesach Gmin-
nego Klubu Tenisa Stołowego, tak często 
zdobywacie kolejne laury podczas zawodów 
odbywających się w różnych miejscach pod 
polskim niebem. Spróbujmy więc podsumo-
wać ubiegły rok: z czego Pan jako trener wią-
zowskich tenisistów stołowych jest najbardziej 
zadowolony?

– Największym sukcesem naszego klubu 
jest to, że nadal na zajęcia przychodzi tak dużo 
dzieci i młodzieży. Na jesieni mieliśmy prawdzi-
we oblężenie sali treningowej przez młodych 
tenisistów. Cieszymy się, że już kolejne roczniki 
rozpoczynają przygodę z tenisem stołowym. 
Jeżeli chodzi o zwycięstwa na stołach to wy-
mienię tylko kilka najważniejszych: kolejne 
powołania do Kadry Mazowsza, Mistrzostwa 
Powiatu drużynowo i indywidualnie, brązowy 
medal w drużynie na Mistrzostwach Mazow-
sza Juniorów, dwa medale na Mistrzostwach 
Mazowsza Kadetów, kwalifi kacje do turnie-
jów ogólnopolskich i udział w Mistrzostwach 
Polski kadetów, awans z turnieju barażowego 
do II ligi seniorskiej, później przez 2 tygodnie 
byliśmy liderami II ligi, no i oczywiście turniej 
na 5-lecie klubu, który zakończył się olbrzy-
mim sukcesem organizacyjnym i sportowym. 

Opowiedział Pan o sukcesach w roku 2011, 
a czy są jakieś porażki? Mam na myśli porażki 
istotne, takie których nie udało się naprawić 
i których skutki ciągną się za wami?

– Porażką drużyny ligowej był niewątpliwie 
mecz ze Spójnią Warszawa, który przegraliśmy 
6:4, a który powinniśmy przynajmniej zremi-
sować. W turniejach indywidualnych powinni-
śmy zdobyć Mistrzostwo Mazowsza Kadetów, 
a było tylko srebro oraz kilku zawodników po-
winno mieć kwalifi kacje ogólnopolskie, a tego 
nie było. 

Z którymi zawodnikami GKTS wiąże Pan 
największe nadzieje w roku obecnym?

– Największymi „rodzynkami” w naszym 
klubie okazały się dziewczyny, Patrycja Piętka 
i Agata Zakrzewska, i to one w tym roku po-
winny osiągać największe sukcesy. Mam na-
dzieję, że Michał Murawski postawi w końcu 
na tenis i będzie nie tylko czołowym juniorem 
na Mazowszu, ale także i w kraju. Drużyna 
juniorów w składzie: Michał Tomaszewski, 
Michał Murawski, Damian Krawczyk i Artur 

Oleksy – mam nadzieję, że powalczy o medal 
w drużynie na Mistrzostwach Mazowsza. Ma-
teusz Stawikowski po przejściu do młodzie-
żowców też powinien być wysoko. 

Stawiamy także na najmłodszych czyli Mar-
cina Piotrowskiego, Adama Pląska, Patryka 
Wypustka, oni już pokazali się z dobrej gry 
na turniejach w Warszawie. Liczę, że z dobrej 
strony w tym roku zaprezentują się m.in. Piotr 
Czajkowski, Piotr Gorzkowski, Łukasz Kor-
dowski i Kuba Figórski.

Oczywiście wizytówką naszego klubu jest 
drużyna II ligi i cel utrzymania już sobie zapew-
niliśmy teraz walczymy o dostanie się do bara-
ży o pierwszą ligę.

Żeby utrzymać klub sportowy na wysokim 
poziomie potrzebne są nie tylko umiejętności 
i wyszkolenie merytoryczne, ale i pieniądze. 
Czy te ostatnie posiadacie w stopniu zadowa-
lającym i kto wspiera waszą działalność? 

– I tak naprawdę to jest nasz największy 
problem, zazdroszczę swoim kolegom z innych 
klubów, że mogą skoncentrować się wyłącznie 
na treningach, a nie tak jak w moim przypadku 
„na wszystkim” oraz organizowaniu pieniędzy. 
Ciągle brakuje naszemu klubowi głównego 
sponsora. Przez wiele lat, gdy graliśmy na ni-
skim szczeblu rozgrywek, a młodzież nie wy-
grywała prestiżowych turniejów, mieliśmy 
sponsorów w postaci składów budowlanych 
czy fi rm deweloperskich. Teraz, kiedy dru-
żyna ligowa jeździ i wygrywa z największymi 

ośrodkami tenisowymi w Polsce, a młodzież 
wygrywa turnieje nie tylko na Mazowszu, 
nie mamy na koszulkach żadnego loga fi rm 
– sponsora. Dziwi mnie to i boli, że żadnej 
fi rmie z Naszej Gminy nie opłaca się wspierać 
jednego z najlepszych klubów II ligi i czołowe-
go pod względem szkolenia dzieci i młodzieży 
na Mazowszu.

Rzeczywiście, jest to zjawisko paradok-
salne, nie jedyne zresztą w naszym kraju. 
Ale wspiera was przecież Urząd Gminy?

– Gmina w tym roku zmniejszyła nam do-
tację o 40% i przy braku sponsora głównego 
może to oznaczać koniec klubu.

Co na to Pani Wójt?
– Jestem już po pierwszej rozmowie z Pa-

nią Wójt i przedstawiłem całą sytuację naszego 
klubu. Otrzymałem obietnicę, że nie zostanie-
my sami i nie ma mowy o częściowej czy całko-
witej likwidacji klubu. Mamy kilku mniejszych 
sponsorów np. fi rmę RADPOL, która spon-
sorowała 14 turniejów Grand Prix Wiązowny 
fundując puchary, medale i nagrody rzeczo-
we. Jest jeszcze kilku mniejszych sponsorów, 
na których możemy liczyć, ale w nie dużym 
stopniu. Czekamy na tego głównego sponsora, 
który zainwestuje w stroje sportowe z logiem 
swojej fi rmy oraz sprzęt niezbędny do osiąga-
nia sukcesów.

Dziękuję za rozmowę.
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Bryson B.
„Śniadanie z kangurami 
Australijskie przygody” 
to książka wyjątkowa. 
Bill Bryson kroczek po kroczku 
odkrywa przed czytelnikiem 
ten mało znany kraj 
i udowadnia jaki jest ciekawy 
i niedorzeczny zarazem. 
Niebagatelny jest sposób, 
w jaki to robi. 

Autor kontynuuje radosną podróż po świecie, 
jak zwykle pełną przezabawnych zwrotów akcji. 
Tym razem za zadanie stawia sobie oswoić 
i zawojować Australię. Jadowite stworzenia 
czy surowy klimat tego kontynentu to tylko kolejne 
atrakcje wyprawy. Ta nieprzewidywalna i ekscytująca 
kraina szybko zdobywa jego serce. I trudno się 
dziwić! Ludzie są niesamowicie sympatyczni, 
radośni, ekstrawertyczni i niezawodnie pomocni. 
Miasta australijskie są bezpieczne, czyste i prawie 
zawsze zbudowane nad wodą. Społeczeństwo 
jest zamożne i dobrze zorganizowane. Jedzenie jest 
znakomite, piwo zimne, słońce zawsze świeci, 
na każdym rogu można dostać kawę... Czego jeszcze 
chcieć od życia? Bill Bryson to pisarska ekstraklasa, 
podana z rozbrajającym humorem!  

Jodko-Kula E.
„Maciek” 
– to przejmująca i mądra 
opowieść dla nastolatków 
o relacjach między dziećmi 
i rodzicami, o odpowiedzialności 
i potrzebie akceptacji. 
To książka o sprawach 
ważnych i trudnych. 
Maciek jest mądrym 
i odpowiedzialnym 

nastolatkiem. Jego marzeniem jest wyjazd na obóz 
żeglarski. Jednak z powodu problemów fi nansowych 
rodziców sam musi zdobyć środki, żeby opłacić 
pierwszą ratę. Chłopiec zaczyna pracować na stacji 
benzynowej, ale wkrótce okazuje się, że nadmiar 
obowiązków odbija się na nauce. A do tego dochodzi 
jeszcze to dziwne zdarzenie z małym chłopcem. 
Czy Maciek pogodzi naukę z pracą i dowie się, 
kim jest mały uciekinier?

Biblioteka w Wiązownie poleca…Biblioteka w Wiązownie poleca…Biblioteka w Wiązownie poleca…

KrzyżówkaKrzyżówkaKrzyżówka

RebusRebusRebus

21 stycznia – Dzień Babci
Tradycja obchodzenia tego święta przywędrowała do nas zza oceanu – ze Stanów Zjednoczonych. 
W tym dniu wnuki składają życzenia swoim babciom, w przedszkolach i niższych klasach szkół 
podstawowych odbywają się uroczystości połączone z występami dzieci i ceremonią wręczania 
babciom laurek.

22 stycznia – Dzień Dziadka
Geneza Dnia Dziadka jest taka sama jak Dnia Babci, a ceremonie z nim związane mają analogiczny 
charakter.

22 stycznia – w tym dniu w roku 1863 wybuchło w Królestwie Polskim 
Powstanie Styczniowe
Zryw narodowy, obejmujący swoim zasięgiem ziemie polskie oraz odebrane I Rzeczypospolitej 
przez Rosję ziemie litewskie, białoruskie i ukraińskie, trwał  do wiosny 1864 roku. Powstanie miało 
charakter partyzancki, podczas jego trwania stoczono 1229 walk. Powstańcy ulegli przeważającym 
siłom wroga licząc na pomoc z Zachodu, która nie nadeszła, aczkolwiek polska insurekcja zimowa 
spotkała się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej, a udział w zrywie wzięli ochotnicy 
z zagranicy (m.in. z Włoch). W starciach zginęło ok. 30 tys. osób. Przywódcy Rządu Narodowego 
(np. Romuald Traugutt) zostali powieszeni na stokach Cytadeli Warszawskiej, tysiące ludzi stracono, 
a kilkadziesiąt tysięcy zesłano w głąb Rosji. Na fali represji popowstaniowych nastąpiła silna 
rusyfi kacja ziem polskich oraz konfi skata majątków świeckich i kościelnych.

14 lutego – Dzień św. Walentego czyli Święto Zakochanych, „walentynki”
Tradycję tę obchodzi się w Polsce od początku lat 90., a trafi ła do nas na fali kultury i obyczajowości 
zachodnioeuropejskiej jaka zaczęła dominować w naszym kraju po transformacji ustrojowej. 
Kult św. Walentego, patrona zakochanych, nie był do tego czasu nad Wisłą szerzej znany. Obecnie jest 
to jedno z najpopularniejszych świąt w kalendarzu, podczas którego partnerzy wręczają sobie ozdobne 
kartki z wyznaniami miłosnymi (często pisanymi wierszem) oraz innego rodzaju drobne upominki. 
Mało znany jest fakt, że św. Walenty jest także patronem epileptyków, a 14 lutego to również 
dzień chorych na epilepsję.

Kartka z kalendarzaKartka z kalendarzaKartka z kalendarza

Personel Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Wiązownie prosi Czytelników, którzy nie otrzymali 
jeszcze nowej karty  bibliotecznej, o zgłaszanie się 

do placówki wraz z dowodem osobistym 
(potrzebny będzie numer PESEL). 

Brak karty uniemożliwi dalsze wypożyczanie książek. 
Procedura ta wynika z przejścia pracy Biblioteki 

na elektroniczny system wypożyczania. 
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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
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
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
Pogotowie Ratunkowe w Otwocku ......22 779 50 92
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 telefonyWażne telefonyWażne telefony
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UG Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna
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Dąb Bartek Mazowiecki 

W Emowie znajduje się prawdziwy skarb przyrody, najstar-
szy na Mazowszu Dąb szypułkowy liczący około 400 lat. 
Ma 18 metrów wysokości, a jego obwód wynosi 560 cm. 

Znajduje się na lewym brzegu rzeki Mienia (prawy dopływ Świdra), 
na terenie objętym rezerwatem „Świder”. 

Dąb leży przy czerwonym szlaku turystycznym. Najprościej do-
stać się do niego idąc lub jadąc wschodnim brzegiem Mieni od mostu 
na drodze nr 721. Przy tej drodze biegnie ścieżka rowerowa, zaczy-
nająca się w Józefowie. 

„Bartek Mazowiecki” znajduje się w rejestrze Mazowieckie-
go Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody (pod numerem 147), 
jak również ewidencji MiChPK nr ew. PP/27/MPK.
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Korowody, korowody…
W niedzielę  8 stycznia w sali 
konferencyjnej Urzędu Miasta 
Karczewa odbyła się II edycja 
Konkursu na Korowód Kolędowy, 
zorganizowana przez Stowarzyszenie 
LGD Natura i Kultura 
z Powiatu Otwockiego. 

Uczestników i gości powitali: bur-
mistrz Karczewa Władysław Dar-
iusz Łokietek oraz prezes LGD 
NiK Jacek Zakrzewski. Po go-

ścinnym występie grupy zwycięskiej z LGD 
Ziemi Mińskiej nastąpiły pokazy korowo-
dów kolędowych.  Prezentowali je dzieci 
i młodzież (a także kilku dorosłych) w ze-
społach reprezentujących szkoły oraz inne 
placówki oświatowe z terenu powiatu oraz 
gmin sąsiadujących. Poziom artystyczny po-
kazów, ich przygotowanie estetyczne oraz 
zdolności oceniało jury w składzie: Jacek Za-
krzewski (przewodniczący), Wojciech Mach-
nicki, Stanisław Górka, Jolanta Wojda. Na-
grodę za najlepszy występ otrzymała grupa 
„Kolędnicy z Sobień-Jezior” pod opieką Ka-
tarzyny Gromadzkiej. Wyróżnienia przyzna-
no: grupie kolędniczej ze Szkoły Podstawowej 
w Augustówce pod opieką Agnieszki Sowiń-
skiej, grupie „Z Herodem” pod opieką Anny 
Moczulskiej, grupie „Sołtysi” pod opieką Marii 
Wilczak, grupie „Wiejskie Klimaty” (opiekun: 

Dorota Subieta-Grajda), grupie „Chochliki” 
(opiekun: Magdalena Tchórznicka), „Grupie 
Pasterskiej” pod opieką Anny Moczulskiej, 
grupie „Heroliada” (opiekun: Anna Moczul-
ska). Za najlepszy scenariusz występów grup: 
„Z Herodem” oraz „Herodiada”,  została na-
grodzona Anna Moczulska.  
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W dniu 8 stycznia 2012 r. w Wiązownie, tak jak w całej Polsce i wielu krajach świata zagrała 
po raz kolejny Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Organizatorami tegorocznego fi nału 
byli Gminny Ośrodek Kultury, Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Wiązownie, Gminny Klub Tenisa 
Stołowego oraz Gminna Akademia Piłkarska. Grupa 20 wolontariuszy działających przy  GOK-u  
kwestowała przez cały dzień.  Koordynatorem akcji, podobnie jak w ubiegłych latach, była Anna 
Chwalczuk. Nad bezpieczeństwem wolontariuszy sprawnie czuwała Ochotnicza Straż Pożarna 
z Wiązowny i Malcanowa oraz miejscowa Policja.

W Koncercie Finałowym, zorganizowanym przez GOK w miejscowej szkole, wystąpiło wielu 
młodych artystów. Imprezę poprowadziła Anna Chwalczuk. 
Zgromadzona widownia obejrzała atrakcyjny program taneczny GOK  przeplatany licznymi licytacjami przedmiotów i gadżetów otrzymanych  
na XX jubileuszowy Finał WOŚP.  Dwugodzinny  program zaprezentowały zespoły: „TAKT”, „TAKCIK”, „RYTM” i „TAKT Bis”. Wystąpiły również 
nagradzane na różnych imprezach tanecznych duety i solistki z wymienionych zespołów.  

 W części muzycznej przygotowanej i prowadzonej przez Romana Sadowskiego z GOK wystąpiły trzy zespoły muzyczne: 
Grupa szantowa LWY MORSKIE, Zespół Rh BLUES oraz HALABARDA. Gościem tegorocznego koncertu była grupa hip hop i break dance  
MDC z Mlądza.

Jednocześnie zorganizowano 2 imprezy sportowe, które miały miejsce w hali Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego. W godz. 9-14 rozegrany 
został turniej tenisa stołowego, a po południu (15-18) turniej piłki nożnej.   

W czasie licytacji prowadzonych  podczas koncertu  najwyższe kwoty uzyskano za: wspaniałe wypieki w postaci ciast w kształcie serc 
i gwiazdy (310 zł) oraz za obraz (130 zł). 

Dzięki dużemu zaangażowaniu wolontariuszy i hojności mieszkańców gminy  Wiązowna zebrano rekordową kwotę 12 122, 26 zł.
Anna Chwalczuk

Rekordowa zbiórkaRekordowa zbiórkaRekordowa zbiórka

W kategorii „najlepszy aktor” nagrodę otrzy-
mała za rolę pastuszka Aleksandra Kluczek   
ze zwycięskiej  grupy „Kolędnicy” z Sobień-Je-
zior. Jury przyznało również następujące wy-
różnienia:  Kamilowi Szulcowi za rolę Heroda, 
Dominice  Gajownik za rolę Demona, Marci-
nowi Krawczykowi za rolę Żołnierza. LGD


