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OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE PŁATNE

Warszawska Syrenka
LAUREATAMI XXXV KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

w WIĄZOWNIE zostali:

W kategorii KLASY  0 – III 
I  m.  Emilia Bronikowska – ZSG w Wiązownie  
II m. Zuzanna Jodłowska – Gminne Przedszkole „Pod Stumilo-
wym Lasem” w Pęclinie
III m. Kacper Wieczorek – Szkoła Podstawowa w Gliniance
Wyróżnienie: Natalia Pogorzelska – ZSG SP w Zakręcie
Wyróżnienie: Dominika Filimonow – ZSG SP w Wiązownie

W kategorii KLASY IV – VI 
I m. Angelika Jackiewicz – ZSG SP w Zakręcie 
II m. Joanna Jeż – ZSP SP w Wiązownie
II m. Julia Szczepańska – ZSP SP w Wiązownie
III m. Piotr Twardowski – ZSP SP w Zakręcie
Wyróżnienie: Natalia Ciąćka – GOK w Wiązownie
Wyróżnienie: Eliza Kobza – SP w Gliniance
W kategorii GIMNAZJA:
I m. Dawid Cacko – Gimnazjum w Gliniance
II m. Diana Kobza – Gimnazjum w Gliniance 
III m. Anna Gruszczyńska – ZSG Gimnazjum w Wiązownie
Wyróżnienie: Anna Skwara – ZSG Gimnazjum w Wiązownie
Wyróżnienie: Dominika Sulich – ZSG Gimnazjum w Zakręcie

Rywalizacja na szczeblu powiatowym odbędzie się w Mło-
dzieżowym Domu Kultury w Otwocku, a Gminę Wiązowna 
reprezentować będą laureaci trzech pierwszych miejsc. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów! ANNA CHWALCZUK
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Wiosna coraz śmielej ogarnia 
ziemię nad Mienią i Świdrem, 
bociany powracają do swych gniazd, 
a rośliny powracają do życia po długiej, 
chociaż na szczęście nie tak bardzo 
dokuczliwej zimie.

Chciałbym, żeby ten numer „Powiązań” 
był bardzo wiosenny, tak bardzo 
wiosenny i radosny, zwłaszcza 

w klimacie zamieszczonych w nim publikacji. Niestety, 
nie zawsze jest to możliwe. Bo jak tu cieszyć się wiosną, 
skoro witające nasz piękny świat kwiaty muszą przebijać się 
przez zwały przygniatających je śmieci w lasach? 
Jak cieszyć się zielenią drzew, skoro na jednym z nich mieszkaniec 
pewnej wsi w gminie wiesza psa, bo ten gryzł mu kurczaki 
na podwórku?! Prasa lokalna, nawet ta, która jest zależna 
od pewnych urzędów, osób czy instytucji, powinna opisywać 
rzeczywistość, jaka ona by nie była, a nie chować głowy 
w piasek, aby nie widzieć patologicznych zjawisk zachodzących 
– tak jak wszędzie – również między Mienią a Świdrem. 
A podana w gazecie gminnej informacja, że taki „wybryk” 
grozi karą do 3 lat więzienia, może zadziałać prewencyjnie 
i wpłynąć hamująco na ewentualne zapędy kogoś innego, 
komu pies gryzł akurat nie kurczaki tylko coś innego.

W numerze znajdziecie Państwo informacje dotyczące 
ciągle otwartej sprawy komunikacji na terenie gminy. 
System „gwiaździsty” nie zyskał akceptacji społecznej, 
ale co dalej? Jest również publikacja o społecznej inicjatywie 
budowy wodociągu na odcinku Wiązowna Kościelna – Kąck. 
Przeczytacie o spotkaniu wielkanocnym w gronie podopiecznych 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Radiówku oraz o udziale 
władz gminy i pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Gliniance 
w doniosłej uroczystości jaka odbyła się w katedrze 
warszawsko-praskiej. Poznacie przedwojennego szwoleżera 
z Malcanowa, który 1 września 1939 roku walczył 
z niemieckimi czołgami na pograniczu z Prusami Wschodnimi, 
a w 1944 trzykrotnie wywinął się przed sowiecką wywózką 
w nieznane. Wiedzy o nowszej historii Gminy dostarczy 
cykl felietonów Czesława Fabiańskiego, który był jednym 
z trojga założycieli „Powiązań” w 1990 roku. Tamten pierwszy 
numer składał się z dwóch kartek i przypominał jeszcze 
„bibuły” z lat 80, a felietonista wraca wspomnieniem 
do tamtego okresu i opowiada jak powstała wiązowska gazeta 
oraz jej wielce wymowny tytuł. 

 Wasz redaktor naczelny
 Piotr Kitrasiewicz

Drodzy Czytelnicy!Drodzy Czytelnicy!Drodzy Czytelnicy!Godzinę dłużej
W Urzędzie Gminy Wiązowna wprowadzono nową 
regulację przedłużającą czas pracy tej placówki.

Na razie dotyczy ona trzech poniedziałków: 2 kwietnia, 
7 maja i 4 czerwca br. i obsługi interesantów w pod-
stawowych działach administracyjnych czyli Refera-

cie Podatków i Opłat oraz Urzędzie Stanu Cywilnego. Oprócz 
tego będzie można w przedłużonym czasie pracy Urzędu złożyć 
podanie w Biurze Obsługi Mieszkańców. W wymienione dni 
praca trwać będzie do godz. 18.00.

– Staramy się wychodzić naprzeciw mieszkańcom naszej 
gminy, jeśli to tylko jest możliwe. Zdaję sobie sprawę, że wie-
lu obywateli naszej gminy pracuje poza jej granicami, na przy-
kład w Warszawie czy w Otwocku i chcą załatwić jakąś sprawę 
później, po godz. 16.00. Wprawdzie w poniedziałki pracujemy 
do godziny 17.00, ale wielu mieszkańców także kończy swoją 
pracę w porze zbliżonej i nie są w stanie zdążyć do nas przed 
godziną 17.00. Decyzja o przedłużeniu godzin pracy Urzędu 
Gminy w pierwsze poniedziałki miesiąca, to próba wcielenia 
w życie zasady wpisanej w Program Rozwoju Społecznego 
Gminy Wiązowna 2011-2013, realizowany w ramach projektu 
„Decydujmy razem” – powiedziała wójt Anna Bętkowska. PK
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W związku z kolejną „gwiaździstą” propozycją ZTM, radni poprosili o przedstawienie innych rozwiązań komunikacyjnych. 
Na wniosek K. Gospodarczej, rada usunęła wpisanie leasingów ZWiK do WPF. Rozważa też zakres zlecenia K. Rewizyjnej 
kontroli ZWiK. Rada nie zgodziła się na dofi nansowanie działalności klubów sportowych kosztem znaczącego uszczuplenia 
rezerwy ogólnej. Jednogłośnie wniesiono do wójt o dofi nansowanie sportu poprzez zmniejszenie kosztów na administrację.

Z porządku obrad marcowej sesji rada zdjęła projekt stanowiska w sprawie budowy zlewni ścieków w Emowie, wniesiony 
przez wójta. K. Inwestycyjna wniosła o pewne zmiany w pracy oczyszczalni, które zmniejszą uciążliwości dla mieszkańców. 
Z porządku obrad spadł też projekt uchwały dot. zgody na zakup działki, który radni odrzucili miesiąc wcześniej. 
Rada zgodziła się m.in. na dofi nansowanie budowy pętli autobusowej w Brzezinach i zmianę zapisu Statutu Gminy Wiązowna, 
dot. numeracji uchwał. Stosunkiem głosów 4:3 (6 wstrzymujących)  rada nie wyraziła zgody na wydzielenie funduszu sołeckiego.

K. Planowania i Strategii Rozwoju ponownie poprosiła UG o pilne zajęcie się ustaleniem granic miejscowości tam, 
gdzie jeden obręb geodezyjny „wcina się” w inne i dojazd do posesji jest z innych miejscowości niż to wynika z nazwy obrębu. 
Jest to etap niezbędny do kompleksowego nazewnictwa ulic. Radni ponownie wnosili o przekazywanie projektów uchwał 
w ustalonym trybie, aby unikać błędów w podejmowanych decyzjach.

K. Gospodarcza pracuje m.in. nad rocznym harmonogramem remontów dróg. K. Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw 
Społecznych określiła szczegółowe cele upowszechniania kultury fi zycznej oraz – w Gliniance – zapoznała się ze stanem 
izby regionalnej i wizją jej rozwoju wg Stowarzyszenia „Wawrzynioki”.

Na sesji nadzwyczajnej rada przyjęła zmianę planu rozwoju Emowa oraz wysłuchała informacji nt. budynku w Woli 
Karczewskiej w związku z otrzymaną dotacją z MKiDN.

Monika Sokołowska, Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna

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

Dwie sesje
Nie miała „szczęścia” wójt Anna Bętkowska na ostatniej sesji zwyczajnej 
Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się 28 marca br. Szefowa gminy 
po pracach i wnioskach Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, 
dwóch spotkaniach z ngo, chciała wesprzeć kluby sportowe, ale radni 
utrącili jej propozycję sięgnięcia po środki z rezerwy budżetowej. 
Próbowała także wyregulować nieprawne przejęcie prywatnej działki 
przez gminę w połowie lat 90. – lecz i na to nie dostała zgody.

Podczas sesji długo debatowano na 
temat środków przeznaczonych dla 
organizacji pozarządowych. Po zre-
ferowaniu przez skarbnika Wiesła-

wa Miłkowskiego proponowanych zmian 
w Uchwale Budżetowej Gminy Wiązowna 
na 2012 rok okazało się, że zabezpieczona 
na wsparcie dla klubów sportowych kwota 
200 tys. zł. nie wystarczy na zaspokojenie 
ich potrzeb. A w każdym razie tych potrzeb, 
które zgłaszały. Oczekiwania te przedsta-
wiła w protokole z posiedzenia Komisji 
Oświaty jej przewodnicząca Marzena Dach. 
Zwrócono uwagę, że niektóre z organiza-
cji w przedłożonych ofertach przeznaczyły 
nadmiernie wysokie sumy na obsługę fi nan-
sowo-prawną lub na wyjazdy poza teren 
gminy. 

– Celem działania naszych organizacji 
sportowych jest upowszechnianie spor-
tu, kultury fi zycznej oraz rekreacji. Istnie-
ją i działają już od wielu lat, a zachęcono 
je do zawiązywania się nieco zwodniczą 
obietnicą, że będą utrzymywane z budżetu 
gminy. Poprzednie władze przyzwyczajały 
je do tego, zaspokajając ich nie wysokie 

oczekiwania. Na dzień dzisiejszy żaden 
z tych klubów nie byłby w stanie utrzymać 
się samodzielnie, bez pieniędzy gminnych. 
Oczywiście będziemy je wspierać, bo taka 
jest nasza rola, ale wspieranie nie oznacza 
utrzymywania – powiedziała wójt.

Rozwinęła się dyskusja w jaki sposób 
zdobyć brakujące środki. Przewodnicząca 
Komisji Budżetowej Dorota Pliszczyńska 
zaproponowała, żeby przesunąć je z puli 
wydatków na administrację.

– Komisja Oświaty przychyliła się do sze-
rokiej strugi oczekiwań od klubów, a pani 
wójt to przyjęła i postawiliście nas państwo 
pod ścianą. Budżetu gminy nie stać na taką 
szczodrość. Godzimy się na uzupełnienie 
brakujących funduszy tylko wówczas, kie-
dy pochodzić one będą z wydatków prze-
znaczonych na administrację – powiedziała 
Pliszczyńska. 

– Nie widzę możliwości, żeby odejmo-
wać pieniądze administracji. Jest dopiero 
koniec marca, a to stanowczo za wcześnie, 
żeby obcinać środki na rzecz administra-
cji – uzasadniła swoją odmowę wójt, pro-
ponując podjęcie brakujących 150 tys. zł 

jak w złożonym projekcie uchwały – z re-
zerwy budżetowej. 

Stanowisko pani wójt poparła Renata 
Falińska, ale część radnych nie chciała wy-
razić zgody. Prawo daje wójtowi kompeten-
cje wskazania wydatku i źródła jego pokry-
cia, środki z rezerwy na dotacje i inwestycje 
uruchomić można za zgodą rady – szefowa 
gminy wskazywała podstawy prawne nie 
wyrażenia zgody na zmianę proponowa-
ną przez radę.  Wskazywano na zawiłości 
prawne (m.in. na to, czy rada ma prawo 
wskazywać wójtowi źródło środków) oraz 
rozważano, czy w tej sytuacji – kiedy bra-
kuje środków – nie należałoby unieważnić 
ogłoszonego już konkursu na realizację za-
dań z zakresu sportu i rekreacji. Mecenas 
Marlena Kucińska uznała, że konkurs powi-
nien zostać unieważniony. Przewodnicząca 
rady ogłosiła przerwę,  podczas której radni 
udali się na naradę.

Po przerwie przyznano, że decyzja, skąd 
zaczerpnąć brakujące pieniądze, leży wy-
łącznie w gestii wójta, na co rada może 
wyrazić zgodę lub nie. Dorota Pliszczyńska 
złożyła wniosek o wykreślenie z projektu 
rozpatrywanej uchwały („jest w niej wiele 
innych, ważnych rzeczy”) punktu mówią-
cego o dodatkowej kwocie 125 tys. zł. dla 
organizacji pozarządowych. Wniosek pod-
dano głosowaniu. Poparło go 9 radnych, 
3 wstrzymało się od głosu, a 1 osoba była 
przeciwna (w sesji brało udział 13 członków 
rady). W tej sytuacji rozwiązanie wskazane 
przez szefową gminy w ogóle nie zostało 
poddane głosowaniu, a dalszy los II edy-
cji konkursów zależał od wójta. Wkrótce 
po sesji pojawiła się zmiana zarządzenia re-
alizacji zadań własnych gminy w zakresie 
upowszechniania kultury fi zycznej i rekre-
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acji w 2012 roku. W wyniku tej zmiany wy-
sokość środków przeznaczonych na realiza-
cję zadania z budżetu gminy w 2012 roku 
wynosi 71 350,00 zł, a termin składania 
ofert wydłużono do 10 kwietnia.

Rada nie wyraziła także zgody na za-
kup działki nr 67 w Wiązownie Kościel-
nej. To znaczy – przychyliła się do wnio-
sku przewodniczącej Moniki Sokołowskiej 
o zdjęcie go z porządku obrad. Dlacze-
go? Projekt uchwały był już rozpatrywany 
na poprzedniej sesji i nie zyskał aprobaty 
radnych.

Okazało się, że sprawa dotyczy nie tyl-
ko właścicieli jednej posesji (głos zabra-
ła córka właścicielki działki na rogu ulic 
Duchnowskiej i Modrzewiowej), ale i szer-
szego grona mieszkańców tamtej okoli-
cy. Chodziło o to, że w latach 1992-1996 
nastąpiło zajęcie prywatnej działki i Urząd  
Gminy wyrównując i utwardzając ul. Mo-
drzewiową zmodernizował ją, traktując ją 
jak gminną. Zapomniano przy tym zapy-
tać o zdanie właściciela. Korzystają z niej 
mieszkańcy osiedla, na którym znajduje się 
wiele domów, traktując ją jako ogólno-
dostępny dojazd do ul. Duchnowskiej, 
co nie podoba się właścicielce, pani L., 
która nie wyklucza zagrodzenia przejazdu. 
Kompromis w tej sprawie jest jednak pro-
sty, bo wystarczyłoby żeby gmina zakupiła 
tę drogę, którą zresztą od lat traktowała 
jako swoją własność (ulicy nadano na-
wet nazwę, więc wykupienie jej wydawać 
by się mogło czystą formalnością). Sta-
nowisko właścicielki poparł reprezentant 
mieszkańców ul. Modrzewiowej i części 
ul. Duchnowskiej, który zaapelował do rad-
nych oraz pani wójt o zakupienie tej działki.

– Zależy nam na korzystaniu z tej ulicy, 
a przecież pani L. może zagrodzić nam 
drogę, bo ma do tego prawo. Nie oczekuje 

wcale bajońskiej sumy, a dla nas jest ważne 
zachowanie ciągu komunikacyjnego. Gdy-
by gmina zakupiła tę działkę, wówczas wilk 
byłby syty i owca cała – powiedział przed-
stawiciel mieszkańców.

– Wniosłam ten projekt uchwały na obec-
ną sesję, żeby uregulować sprawę niepraw-
nego przejęcia kiedyś przez gminę tego te-
renu, na co władze poprzednich kadencji 
patrzyły przez palce. Właścicielka zwracała 
się wielokrotnie do gminy o uregulowa-
nie zajęcia jej własności, stąd sporządzono 
operat i rzeczoznawca określił cenę. Jego 
właściciele mogą przed sądem dochodzić 
swoich praw, ale chcą dogadać się. Posta-
nowiłam wyjść im naprzeciw, tym bardziej, 
że lokalna społeczność, której przedstawi-
ciel jest wśród nas, także o to prosi. Zała-
twienie tej sprawy możliwe jest wyłącznie 
po przyjęciu przez radę uchwały – powie-
działa wójt Anna Bętkowska.

Odczytano protokół z poprzedniej sesji 
oraz zawarte w nim wypowiedzi radnych 
na temat rzeczonej działki. 

– Odrzuciliśmy wówczas tę uchwałę, 
bo jest to działka leśna i gmina nie mogłaby 
nawet położyć na niej asfaltu. Ponadto wy-
datek ten w sytuacji zaciskania pasa nie wy-
daje się rozsądny. Jednak gdyby propozycja 
tego zakupu trafi ła do nas na zasadzie ini-
cjatywy oddolnej czyli propozycji utrzyma-
nia tego skrótu drogowego jako ogólnodo-
stępnego, to wówczas być może większość 
radnych zmieniłaby zdanie – powiedział 
Andrzej Cholewa.

Na razie jednak samorządowcy zdania 
nie zmienili: 11 z nich przychyliło się do 
wniosku Moniki Sokołowskiej o zdjęcie 
tego punktu z porządku obrad, padł 1 głos 
przeciwny i 1 wstrzymujący się.

Podczas sesji radni zaakceptowali – mię-
dzy innymi – udzielenie pomocy fi nanso-

wej w formie dotacji celowej wynoszącej 
40 tys. zł. dla Gminy Halinów na realizację 
pętli autobusowej w Brzezinach; przyjęcie 
darowizny od osób fi zycznych w postaci 
kilku działek w obrębie geodezyjnym Za-
kręt; przedłużenie do 31 marca 2014 roku 
dzierżawy nieruchomości gruntowej będą-
cej własnością gminy, na której znajduje się 
pawilon stanowiący własność dzierżawcy, 
przeznaczony na działalność gospodarczą 
(kwiaciarnia). Samorządowcy nie wyrazili 
natomiast zgody na wyodrębnienie w bu-
dżecie gminy funduszu sołeckiego na rok 
2013. 

* * *
W dniu 4 kwietnia na wniosek wójt 

Bętkowskiej odbyła się sesja nadzwyczaj-
na. Celem spotkania było przyjęcie zmian 
w Planie Odnowy Miejscowości Emów.

Zwołanie sesji wynikało z faktu złoże-
nia w Urzędzie Marszałkowskim wniosku 
na dofi nansowanie operacji o nazwie „Po-
prawa infrastruktury technicznej w miej-
scowości Emów poprzez budowę chodnika 
wzdłuż ul. Mlądzkiej”. Jak wyjaśnił zastępca 
wójta, Tomasz Kostyra, zmiana Planu Od-
nowy Miejscowości Emów jest niezbędna 
w ramach uzupełnienia wniosku o przy-
znanie pomocy według wymagań Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazo-
wieckiego. Uzupełnienie polega na przere-
dagowaniu zapisów według rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi tzn. do-
pisaniu do wcześniej wymienionych zadań 
tzw. przestrzeni o szczególnym znaczeniu 
dla zaspokajania potrzeb mieszkańców.

– Trzeba się pospieszyć, bo termin na 
uzupełnienie wniosku to 14 dni. Oceniam, 
że istnieje duża, realna szansa na to, że dofi -
nansowanie zostanie nam przyznane i w ra-
mach odnowy Emowa zostanie wybudowa-
ny również chodnik wzdłuż ul. Mlądzkiej 
– powiedział Tomasz Kostyra. Wnioskowa-
na kwota dofi nansowania to ok. 240 tys. zł.

Głos zabrała Maria Jedynak, przewod-
nicząca rady osiedla Emów, która odczy-
tała protokół z nadzwyczajnego zebrania 
mieszkańców osiedla, na którym jednogło-
śnie przyjęto uchwałę popierającą działanie 
władz gminy. Takie samo zdanie wyrazili 
członkowie Rady Gminy przegłosowując 
przedłożony im projekt uchwały. „Jestem 
za” padło 12 razy, bo tylu właśnie radnych 
wzięło udział w sesji nadzwyczajnej. Tuż 
przed zamknięciem sesji nabrała ona wiel-
kanocnego akcentu za sprawą Andrzeja 
Cholewy, który częstował wszystkich zebra-
nych świątecznie udekorowanymi jajkami. 
Radny „z jajkami” wzbudził duży aplauz 
– a także sporo zdrowego śmiechu. 

 PIOTR KITRASIEWICZ
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Wspólne przedsięwzięcie
W Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie 
władz gminy z inicjatorami budowy 
wodociągu na odcinku Wiązowna 
Kościelna – Kąck. Przybyło wielu 
mieszkańców.

Z propozycją położenia sieci 
wodociągowej wystąpiła gru-
pa inicjatywna mieszkanek 
w składzie: Małgorzata Szu-

lik, Anna Pastuszko, Dorota Kałowska. 
W piśmie skierowanym do mieszkańców 
Wiązowny Kościelnej, Pęclina, Duchno-
wa i Kącka czytamy:

„Informujemy o powstaniu inicjaty-
wy lokalnej na rzecz budowy wodocią-
gu w rejonie Wiązowna Kościelna przy 
ul. Kąckiej, Duchnów, Pęclin i Kąck, któ-
rego projekt został wykonany z funduszy 
gminnych. W celu przyspieszenia budo-
wy wodociągu niezbędne jest dofi nan-
sowanie do funduszu gminnego części 
kosztów przez mieszkańców i właścicieli 
nieruchomości. Szacowana kwota dofi -
nansowania to minimum 3000,00 zł.

Działania będą prowadzone zgodnie 
z Uchwałą Rady Gminy Wiązowna 
z dnia 27 kwietnia 2011 roku w spra-
wie zasad realizacji zadań publicznych 
w ramach inicjatywy lokalnej. 

W przypadku naliczania opłat adia-
cenckich z tytułu wzrostu wartości nie-
ruchomości w związku z wybudowa-
niem sieci wodociągowych, określonych 
na podstawie operatów wykonanych 
przez rzeczoznawców majątkowych zo-
staną one pomniejszone o koszty ponie-
sione przez właścicieli na rzecz budowy 
w/w inwestycji”.

– Takich inicjatyw jest kilka na terenie 
gminy. Jedną z nich – budowę wodocią-
gu w Gliniance przy ul. Wrzosowej – już 
udało się zrealizować. Kiedy mieszkańcy 
włączają się fi nansowo w budowę infra-

struktury jest nam łatwiej wdrażać nowe 
inwestycje. W przypadku wodociągu 
na odcinku Wiązowna Kościelna – Kąck 
dysponujemy wszelkimi dokumentami 
pozwalającymi na szybkie rozpoczęcie 
tej budowy, ale limitem są środki fi nan-
sowe, którymi gmina nie dysponuje. 
Zadaniem gminy będzie budowa sie-
ci, natomiast przyłącza do posesji będą 
leżały w państwa gestii. Chcielibyśmy 
jednak, żebyście państwo wsparli fi nan-
sowo także budowę samej sieci – powie-
dział po powitaniu przybyłych zastępca 
wójta Tomasz Kostyra.

– Stworzyliśmy warunki, a teraz na-
deszła pora, żeby wykonać kilka kro-
ków naprzód. Problemem, który trzeba 
rozwiązać, są pieniądze. Kiedy problem 
ten rozwiążemy, możemy ruszać – głos 
zabrała wójt Anna Bętkowska.

Dyrektor Zakładu Wodociągów i Ka-
nalizacji, Janusz Chaber, scharakteryzo-
wał omawianą inwestycję. Koszt wybu-
dowania sieci wodociągowej o długości 
4800 metrów wyniesie ok. 1 200 000 zł.

– Jest to łączny koszt, obejmujący 
działania od pierwszego wbicia łopaty 
do uzyskania pozwolenia na eksploata-
cję – zaznaczył dyrektor.

Sieć rozpocznie swój ślad przy 
ul. Kąckiej, skąd podąży w kierunku 
sieci wodociągowej Pęclin – Kąck, z któ-
rą połączy się. Nastąpi spięcie obu sieci 
i wyrównanie ciśnień oraz odłącze-
nia boczne w celu zasilenia poszczegól-
nych posesji. Na pytanie z sali do kiedy 
ważne jest pozwolenie na budowę, 
dyrektor odpowiedział, że do połowy 
2013 roku. 

Rozdano deklaracje o woli przyłącze-
nia się do gminnej sieci wodociągowej, 
co ma pomóc w oszacowaniu kosztów 
jakie przypadną na poszczególnych za-
interesowanych. Zależy to rzecz jasna 

od ilości chętnych. Wiadomo, że suma 
jaką zostaną obciążeni właściciele po-
sesji do których przeciągnie się przy-
łącza, wyniesie 500 tys. zł. Wydaje się 
ona ogromna, ale biorąc pod uwagę 
fakt, że działek, potencjalnych chętnych 
do przyłączenia, jest 224, kwota do ob-
ciążenia poszczególnych zainteresowa-
nych może okazać się całkiem adekwat-
na do ich możliwości fi nansowych. Gmi-
na ze swojej strony przeznaczy na inwe-
stycję 700 tys. zł. 

– Pieniądze gminy na ten cel pocho-
dzą ze środków ujętych w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej. Po dołożeniu 
do nich kwoty z państwa puli będziemy 
mogli ogłosić przetarg na wykonawcę. 
Im szybciej się dogadamy, tym szybciej 
zaczniemy. Niewykorzystane, o ile ta-
kie będą, środki z państwa puli zostaną 
podzielone na równe części i zwrócone 
udziałowcom czyli wam  – podsumował 
Tomasz Kostyra dodając, że udział fi nan-
sowy w przedsięwzięciu zostanie odjęty 
od opłaty adiacenckiej.

Padało wiele pytań, w tym dotyczą-
cych przyłączy do poszczególnych po-
sesji. Dyr. Chaber pokazywał na mapie 
ściennej przebieg sieci wodociągowej, 
a w oparciu o rozkładane na stole pla-
ny wyjaśniał kwestie szczegółowe, indy-
widualne. 

Kolejne spotkanie w tym samym gro-
nie nastąpi najprawdopodobniej jeszcze 
w kwietniu. Część deklaracji złożono 
tuż po spotkaniu, ale większość zapewne 
trafi  do Urzędu Gminy w terminie póź-
niejszym. Wójt Anna Bętkowska zaape-
lowała do przybyłych o przedstawianie 
inicjatywy swoim sąsiadom i zainspiro-
wanie ich do przyłączenia się do niej.

– Oczywiście nagłośnimy temat za po-
średnictwem naszych gminnych mediów, 
ale nic tak dobrze nie robi i nie trafi a 
do przekonania jak rozmowa sąsiada 
z sąsiadem – powiedziała pani wójt.

 PIOTR KITRASIEWICZ
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Podsumowanie Półmaratonu

Przybyłych powitała wójt Anna Bęt-
kowska. – Półmaraton Wiązowski 
to wspaniała impreza, integrująca 

oraz rekreacyjna, promująca naszą gmi-
nę w całym kraju, a nawet poza jego 
granicami. To także wspaniała tradycja, 
realizowana od lat przez tę samą eki-
pę ludzi, którzy poświęcając swój czas 
wkładają osobisty trud w przygotowy-
wanie corocznych edycji. To dzięki nim 
tradycja ta odżywa w każdą ostatnią nie-
dzielę lutego kolejnego roku. Dziękuję 
wszystkim poświęcającym swój wolny 
czas na rzecz naszego wspólnego przed-
sięwzięcia jakim jest Półmaraton Wią-
zowski – powiedziała wójt.

Dyrektor Półmaratonu, Tomasz Ko-
styra, podsumował imprezę. Bieg głów-
ny ukończyło 716 zawodników, z czego 
15 z Gminy Wiązowna. Wśród 126 bie-
gaczy na 5 km znalazło się 41 z terenu 
naszej gminy. W biegach młodzieżo-
wych udział wzięło 278 osób, z czego 
w małym półmaratonie 84, a w małym 

ćwierćmaratonie 194. W biegu krasno-
ludków pobiegło 131 dzieci.

– Łącznie w imprezie wystartowało 
1251 osób i wszystkie ukończyły swoje 
biegi – powiedział dyrektor.

Na prośbę pani wójt akcent artystycz-
ny spotkania zapewniła Wiktoria Lech, 
13-letnia uczennica I klasy Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Gliniance, laureatka 
wielu konkursów wokalnych, nie tylko 
w skali gminnej czy powiatowej. W ubie-
głym roku zdobyła II miejsce w Ogólno-
polskim Konkursie Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej „Rozśpiewany Wawer”. 
Podczas gali półmaratonowej Wiktoria 
zaśpiewała zgromadzonym trzy piosen-
ki: „Moje miasto”, Czterdzieści słów” 
oraz „Jesienny liść”, pochodzące z re-
pertuaru znanych wykonawców.

Głównym punktem spotkania była 
ceremonia wręczania dyplomów, medali 
okolicznościowych, koszulek oraz płyt 
CD zawierających zdjęcia z XXXII edy-
cji Półmaratonu Wiązowskiego. Otrzy-
mali je z gorącymi podziękowaniami 
za swój wkład w przygotowanie i orga-
nizację imprezy sponsorzy, przedstawi-
ciele organizacji i stowarzyszeń wspiera-
jących, wolontariusze, patroni honorowi 
i medialni. Wręczenia dokonali: pani 

wójt, przewodnicząca Rady Gminy Mo-
nika Sokołowska oraz Tomasz Kostyra. 
Jednym z uhonorowanych był działacz 
sportowy z terenu gminy, prezes Ucz-
niowskiego Klubu Sportowego Smoki 
z Glinianki, Zenon Kwiatkowski, który 
powiedział:

– Dziękuję władzom gminy za przy-
chylność dla sportu i rekreacji, albowiem 
sam fakt, że ktoś jest zdolny i ma pre-
dyspozycje, to jeszcze niewiele znaczy. 
Muszą zaistnieć warunki, żeby te zdol-
ności i predyspozycje można było uze-
wnętrznić i realizować. Swoją działal-
ność na rzecz sportu rozpocząłem 20 lat 
temu w szkole podstawowej w Gliniance 
i od tamtego czasu z każdym rokiem wi-
dzę, że jest coraz lepiej, że kolejne ekipy 
administrujące naszą gminą stwarzają 
coraz lepsze warunki.

Nastąpiła najsłodsza część spotkania. 
Wszyscy degustowali wspaniały duży 
tort ozdobiony iskrzącymi fontannami 
tortowymi, który w sposób nie tylko 
symboliczny był najtrafniejszym podsu-
mowaniem udanej, corocznej imprezy 
jaką jest Półmaraton Wiązowski.

– Do zobaczenia za rok! – powiedzia-
ła na pożegnanie pani wójt. 

 PK

W dniu 30 kwietnia jak każdego roku upływa termin składania rocznych zeznań 
podatkowych, zwanych popularnie PIT-ami.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku informuje, że w dniu 28 kwietnia 2012 r. 
w ramach pracującej soboty Urząd Skarbowy w Otwocku przy ulicy Matejki 4 będzie 
czynny w godz. 9.00-13.00 (Kasa w tym dniu będzie nieczynna) oraz w dniach 
27 i 30 kwietnia 2012 r. Urząd Skarbowy w Otwocku pracował będzie w wydłużonych 
godzinach od 8.00 do 18.00. 

W tych dniach będzie można uzyskać wszelkie informacje w zakresie zagadnień 
podatkowych z rozliczeniem rocznym podatku dochodowego, pobrać formularze i 
broszury informacyjne oraz złożyć zeznanie podatkowe.

KomunikatKomunikatKomunikat
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W dniu 20 marca w sali lustrzanej 
Gminnego Ośrodka Kultury 
odbyło się galowe spotkanie 
podsumowujące tegoroczny, 
XXXII Półmaraton Wiązowski.

SPROSTOWANIE 
W ostatnim numerze „Powiązań” 
w artykule „Coroczny start” 
do nazwy fi rmy jednego ze sponsorów 
XXXII Półmaratonu Wiązowskiego 
wkradła się literówka: 
pan Paweł Orliński jest właścicielem 
fi rmy MARWELL, a nie Maxwell. 
Zainteresowanego przepraszamy.
 REDAKCJA
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Szwoleżer z Malcanowa

Urodził się 6 listopada 1915 ro-
ku w Malcanowie i przez 
całe życie, z wyjątkiem krót-
szych lub dłuższych wypadów 

poza teren swojej rodzinnej wsi, spędził 
w nim całe życie. Tu chodził do szkoły, 
tutaj pomagał rodzicom w prowadze-
niu gospodarki, co było stałym zajęciem 
większości chłopców z Gminy Wiązow-
na. Jego dosyć szare i monotonne życie 
zostało przerwane w roku 1937, kie-
dy jesiennego dnia listonosz przyniósł 
mu urzędowe pismo. Było to wezwa-
nie do odbycia służby wojskowej. Przy-
dział: I Pułk Szwoleżerów Józefa Pił-
sudskiego.

– Kiedy dwa lata temu założyliśmy 
w Malcanowie Stowarzyszenie, nie przy-
puszczaliśmy, że mieszka tutaj świadek 
historii, szwoleżer z I Pułku, biorący 
aktywny udział w walkach września-
-października roku 1939. Dowiedzieli-
śmy się o tym rok temu, podczas obcho-
dów „Pierzyny” – uroczystości z okazji 
rocznicy odebrania alianckiego zrzutu, 
grupy cichociemnych, w 1943 r. Pan 
Władysław podszedł wtedy do nas i po-
wiedział, że to jest jego wojsko. Byliśmy 
zachwyceni, bo przecież za pomocą na-
szej działalności próbujemy stworzyć 
kontynuację tego, co pan Ząberg sobą 
reprezentuje – słyszę od ppor. Sławomi-
ra Marcysiaka, prezesa stowarzyszenia 
kultywującego tradycje I Pułk Szwoleże-
rów Józefa Piłsudskiego.

Wróćmy jednak do naszego bohatera. 
Podporządkowując się wezwaniu, przy-
jechał na warszawski Dworzec Wschod-
ni, gdzie znajdował się punkt zborny. 
Czekał tam podofi cer w stopniu kaprala, 
który gromkim głosem pytał: „Kto jest 
do pułku szwoleżerów?!”. Kiedy ze-
brał już grupę rekrutów, wydał rozkaz 
– „Marsz !”. I pomaszerowali, aż na Po-
wiśle, gdzie przy ul. Szwoleżerów mie-
ściła się jednostka wojskowa. 

– Obcięli mi włosy, jak to w woj-
sku. Dali mundur, w którym chodziłem 
do momentu złożenia przysięgi. Szabli 
jednak nie dostałem od razu, dopiero 
po przysiędze. Dostałem też przydział, 
tak jak każdy rekrut, a był nim 1 pluton 
szwadronu ciężkich karabinów maszy-
nowych. Od razu zaczęto mnie szko-
lić w strzelaniu, no i oczywiście w jeź-
dzie konnej – wspomina pan Władysław. 
A zaczęło się od sprawdzania umiejęt-
ności jeździeckiej – czterdziestu rekru-
tów posadzono na koniach i zatrąbiono 
„galopem!”. W siodle utrzymał się tylko 
on i trzech kolegów.

WYJĄTKOWY ŻOŁNIERZ
Składać i rozkładać CKM uczył się od 

podstaw, podobnie jak pozostali rekruci. 
Z jazdą konną szło mu znacznie lepiej, 
bo przecież jako chłopski syn od dziec-
ka obcował z końmi. Został prymusem 
i znalazł się wąskiej grupie 4 szwole-
żerów, wybranych jako najlepszych 
z 32-osobowego plutonu, którą odde-
legowano później na szkolenie podofi -
cerskie. Na poligonie w Rembertowie 
po raz pierwszy strzelał z karabinu ma-
szynowego typu Maxim, za doskonały 
wynik otrzymał nagrodę: 14 dni urlo-
pu, co – biorąc pod uwagę fakt, że słu-
żył dopiero miesiąc – było niezwykłym 
wyróżnieniem. Kiedy zjawił się w Mal-
canowie, miejscowi myśleli w pierwszej 
chwili, że zdezerterował. Nie wszy-
scy chcieli zrozumieć, że ich sąsiad tak 
szybko został nagrodzony urlopem. Był 
już wtedy po przysiędze, którą złożył 

14 grudnia 1937, mógł więc zaprezen-
tować się w imponującym mundurze 
szwoleżera. Mało tego – dostał do służby 
klacz „Owieczkę”, którą dosiadał wcze-
śniej dowódca pułku. To także był rodzaj 
wyróżnienia, bo nie każdy szwoleżer 
czyli szeregowiec w kawalerii, mógł 
jeździć na doskonale ujeżdżonym koniu 
ofi cerskim.

Po urlopie szwoleżera Ząberga wy-
słano na dalsze szkolenie, tym razem 
do szkoły podofi cerskiej Mazowieckiej 
Brygady Kawalerii w Ciechanowie. 
Po trwającym pół roku kursie wziął 
udział w manewrach konnych w okoli-
cach Maciejowic. 

– Dowódcą naszego szwadronu był 
rotmistrz Kazimierz Sołtan. Na wypo-
sażeniu 32 żołnierzy były cztery cięż-
kie karabiny maszynowe. Dwa z nich 
to przestarzałe Maximy, broń jeszcze 
z czasów I wojny światowej a także dwie 
jednostki broni nowoczesnej. W sumie 
cztery CKM-y – mówi Ząberg.

Po drodze na manewry odwiedził 
ponownie malcanowski dom. Do Ma-
ciejowic jechali bowiem szosą lubel-
ską, a więc skorzystał z okazji i popro-
sił dowódcę o pozwolenie wstąpienia 
do domu. Podporucznik wyraził zgo-
dę. Ale była sensacja, kiedy „ułan”, 
jak upraszczając cywile nazywali wszyst-
kich kawalerzystów, nawet szwoleże-
rów, i strzelców konnych, zajechał kon-
no do wsi. Wizyta w Malcanowie była 
jednak na tyle krótka, że zdążył dogo-
nić swój szwadron jeszcze przed Koł-
bielą. Oczywiście różne ma wspomnie-

WŁADYSŁAW ZĄBERG jest jednym 
z najstarszych mieszkańców 
Gminy Wiązowna, przedwojennym 
szwoleżerem, który wywoływał 
sensację w rodzinnej wiosce 
wjeżdżając na ofi cerskim koniu, 
z szablą u boku. Podczas wojny 
był żołnierzem działającego 
w pobliskich lasach ugrupowania 
Armii Krajowej VII Obwód „Obroża”.
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nia z tamtego okresu. W wojsku 
wówczasżołnierze z młodszego rocznika 
byli „cukani” przez starszych kolegów 
– choćby wykonując mniej zaszczyt-
ne prace i ucząc się „myśleć w galopie” 
i nie tracić głowy w trudnych warun-
kach. On sam nie dawał się, był twardy 
i ambitny, ale pamięta, że niektórzy 
z kolegów byli ostro musztrowani, jeśli 
nie chcieli podporządkować się niepisa-
nym regułom. Oczywiście było to dzia-
łanie wychowawcze, a nie bezmyślna 
przemoc jak „fala” w LWP.

WALCZYLI DO KOŃCA
Kiedy zbliżała się wojna, w ostatnich 

dniach sierpnia 1939 roku brał udział 
w mobilizacji Pułku manewrach 
w Wilanowie. Ćwiczenia przerwano, 
szwoleżerów skierowano w rejon ko-
szar. Tutaj czekały na nich rozkazy 
sformowania 1 Pułku Szwoleżerów 
na powiększonym etacie wojennym. 
Wchodził w skład Mazowieckiej Bry-
gady Kawalerii, która broniła teryto-
rium Rzeczypospolitej na pograniczu 
z Prusami Wschodnimi.

Dotarli na miejsce drogą przez Wy-
szków. Za Chorzelami zajęli stanowiska 
w lesie. Noc z 31 sierpnia na 1 września 
była mglista. Pana Władysława obudziły 
nad ranem pojedyncze strzały armatnie. 
„Zaczęło się” powiedział ich dowódca. 
Zobaczyli niemieckie czołgi jadące przez 
pole w stronę miasteczka. Otworzyli 
ogień z karabinów, rzucali granatami. 
Atakowali także konno, ale nie z szablami 
w rękach – jak to przedstawiała niejed-
nokrotnie niemiecka propaganda – lecz 
zostawiając konie kolegom i wykonując 
ostatnią fazę natarcia pieszo z grana-
tami. Wielu szwoleżerów zginęło. Mu-
sieli się wycofać. Potem przychodziło 
ich oddziałowi jeszcze nie raz stoczyć 

walkę z formacjami 
niemieckimi oraz – pod Przemyślem 
– z radzieckimi, które po 17 września 
zajmowały wschodnią Polskę. W koń-
cu zostali sami. W październiku, kiedy 
ustały walki w Warszawie, w Modlinie 
i na Helu, kiedy złożył broń generał 
Kleeberg po ostatnim, skutecznym wy-
siłku w bitwie pod Kockiem, sami pod 
Rzeszowem rozwiązali szwadron, zako-
pali broń, a konie rozpuścili. Szli polami 
i lasami w kierunku Warszawy, starając 
się unikać głównych dróg zajętych przez 
okupantów. Po drodze Ząberg nie raz 
otarł się o śmierć. Na przykład, kie-
dy wraz z kolegą w pewnej wiosce 
na wschodzie zostali otoczeni przez 
grupę wrogo nastawionych Ukraińców. 
Pan Władysław musiał wykupić swoje 
życie: oddał buty i płaszcz. Ale do Mal-
canowa w końcu dotarł.

TRZYKROTNIE ARESZTOWANY
Podczas okupacji zajmował się drob-

nym handlem, między innymi woził 
mleko do Józefowa oraz razem z sąsia-
dami robili mąkę z kupowanego w mły-
nach zboża. Uczył się sztuki konspiracji 
podczas zebrań podofi cerów, odbywają-
cych się w każdą niedzielę w Żanęcinie. 
No i oczywiście brał udział we wspo-
mnianej akcji – przejęciu zrzutu grupy 
Cichociemnych z Londynu. Zajmował 
się w niej organizacją „czujek” czyli roz-
stawionych po okolicy ludziach ma-
jących uprzedzić o ewentualnym na-

dejściu niemieckiej żandarmerii. 
Ale Niemcy nie nadeszli, akcja uda-
ła się bez niespodzianek.

W 1944 roku, kiedy Rosjanie 
zajęli teren gminy Wiązowna, trzy-
krotnie go aresztowano. Sowieci 
wyszukiwali działających w konspi-
racji akowców, a jego wskazał jeden 
z mieszkańców. Trzykrotnie próbo-
wali wywieźć go do miejsca odosob-
nienia (kto wie, czy nie bardzo odle-
głego geografi cznie?), ale on uciekał. 
Za pierwszym razem zabrali go razem 
z innymi z terenu gminy do Otwocka, 
gdzie zamknięto ich w szkolnej sali. 
Po kilku godzinach zażądał wypusz-
czenia do ustępu, wartownik zezwolił, 
czekał za drzwiami, a on nawiał przez 
okno. Podczas drugiego aresztowania 
wywieźli go do Wołomina i lepiej pil-
nowali niż w Otwocku. Ucieczka spo-
sobem „na kibel” nie była już możliwa. 
Ale teren, na którym się znajdowali, do-
stał się pod ostrzał artyleryjski. Pocisk 
rozwalił ścianę i Ząberg uciekł. Powró-
cił oczywiście do rodzinnej wsi, gdzie 
„zgarnięto go” po raz trzeci, tym razem 
jak jechał na rowerze. Zabrali go do 
Wesołej, a tam wpakowali do bydlęcego 
wagonu razem z innymi. Pociąg ruszył 
na wschód. W nocy udało mu się wydłu-
bać nożem dziurę w deskach zasuwanych 
drzwi, wystawić rękę na zewnątrz i od-
kręcił zasuwę. Wyskoczył. Długo wracał, 
bo była to już sowiecka Białoruś. Ale – tak 
jak wcześniej – dotarł na miejsce, do ro-
dzinnego Malcanowa. Rosjanie nie in-
teresowali się nim więcej, może w ich 
dokumentach fi gurował jako wywie-
ziony?

Po wojnie wykonywał różne zawody. 
Był palaczem w Instytucie Badań Jądro-
wych w Świerku, wartownikiem przy 
maszcie w Radiówku, pracował w szpi-
talu wojskowym przy ul. Koszykowej 
w Warszawie. Po raz pierwszy ożenił się 
jeszcze w czasie okupacji, w 1943 roku. 
Z ówczesną żoną, która zmarła w 1951 ro-
ku, miał czworo dzieci. Z drugą, poślu-
bioną po roku (spędzili razem aż 56 lat) 
pięcioro. Na pytanie, ile ma wnuków, 
a ile prawnuków, pan Władysław od-
powiada ze śmiechem, że wnuków ma 
„chyba” ze 40, a prawnuków 18. War-
to zaznaczyć, że pan Ząberg był przez 
3 kadencje sołtysem Malcanowa, a jesz-
cze dzisiaj, w wieku 96 lat wykazuje się 
energią i dobrą pamięcią.  Zapowiedział 
swój udział w tegorocznej uroczystości 
na zrzutowisku „Pierzyna” w Malcano-
wie, która odbędzie się 12 maja. 

 PIOTR KITRASIEWICZ

dejściu niemieckiej żandarmerii. 
Ale Niemcy nie nadeszli, akcja uda-

wali wywieźć go do miejsca odosob-
nienia (kto wie, czy nie bardzo odle-
głego geografi cznie?), ale on uciekał. 
Za pierwszym razem zabrali go razem 
z innymi z terenu gminy do Otwocka, 
gdzie zamknięto ich w szkolnej sali. 
Po kilku godzinach zażądał wypusz-
czenia do ustępu, wartownik zezwolił, 
czekał za drzwiami, a on nawiał przez 
okno. Podczas drugiego aresztowania 



RELACJERELACJERELACJE

10 Powiązania kwiecień 2012

fo
t. 

P
K

Uroczystość w Katedrze Warszawsko-Praskiej

Ksiądz Łakomiec prałatem

Powyższe słowa skierował do wójt Anny Bętkowskiej Bi-
skup Warszawsko-Praski Abp. Henryk Hoser. Wspomnia-
ny Jubileusz odbył się w sobotę 24 marca w Bazylice Ka-

tedralnej Św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika 
w Warszawie. Erygowanie Diecezji Warszawsko-Praskiej wyni-
kało z proklamacji bulii „Totus Tuus Poloniae Populus”, któ-
ra zmieniła znacząco nie tylko struktury kościelne, ale przede 
wszystkim jakość posługi duszpasterskiej i życie wiernych po-
szczególnych kościołów lokalnych. Udział w Mszy Świętej kon-
celebrowanej wzięły Anna Bętkowska, przewodnicząca Rady 
Gminy Monika Sokołowska oraz członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich w Gliniance.

– Wśród czternastu nowych kościołów partykularnych zna-
lazła się także Diecezja Warszawsko-Praska. Za dwadzieścia lat 
jej istnienia, za dokonane z woli Opatrzności dzieła, doświad-
czenie błogosławieństwa Bożego, za ludzką życzliwość i zaan-
gażowanie, za wszelkie dary i łaski, których owoców doświad-
czaliśmy i doświadczamy chcemy składać Bogu płynące z serca 

Proboszcz parafi i św. Wojciecha w Wiązownie, ks. Tadeusz 
Łakomiec, został mianowany prałatem. Uroczysta insta-
lacja nowych prałatów nastąpiła w  drugi Dzień Świąt 

Wielkanocnych w Konkatedrze Matki Boskiej Zwycięskiej 
na warszawskim Kamionku, a ceremonię poprowadził Bis-
kup Warszawsko-Praski, adp. Henryk Hoser. Ks. Łakomiec 
był jednym z 18 kapłanów uhonorowanych tym wyróżnieniem.

– W moim życiu duszpasterskim nic się nie zmieniło. Na-
dal trzeba ciężko pracować niemal od świtu do późnej nocy. 
Ale oczywiście jestem dumny z tego wyróżnienia, bo jest to 
uznanie ze strony biskupa: to cieszy – wyznał „Powiązaniom” 
proboszcz Łakomiec.

Nasza redakcja życzy ks. Tadeuszowi wiele satysfakcji i rado-
ści w dalszej pracy duszpasterskiej na terenie Wiązowny. PK

dziękczynienie – powiedział w swoim wystąpieniu arcybiskup 
Henryk Hoser. 

Msza św., sprawowana pod przewodnictwem Metropolity 
Warszawskiego, kardynała Kazimierza Nycza, wyrażała także 
wdzięczność za 30-lecie posługi biskupiej Kazimierza Romaniu-
ka i 25-lecie konsekracji biskupa Stanisława Kędziory. Wzięli 
w niej udział przedstawiciele władz państwowych i samorządo-
wych, między innymi Marszałek Województwa Mazowieckie-
go Adam Struzik, Prezydent m.st. Warszawa Hanna Gronkie-
wicz-Waltz, była wójt Wiązowny, a obecnie burmistrz Dzielnicy 
Praga-Południe Jolanta Koczorowska, starosta Powiatu Otwoc-
kiego Bogumiła Więckowska, przewodniczący Rady Powiatu 
Otwockiego Tomasz Atłowski, Prezydent Otwocka Zbigniew 
Szczepaniak. Historyczne oraz współczesne pieśni religijne wy-
konał chór katedralny warszawsko-praski „Musica sacra” pod 
dyrekcją i kierownictwem muzycznym Pawła Łukaszewicza. 
Chór zaśpiewał m.in. „Gaudemater Polonia” oraz „Te Deum”, 
a także wykonał po raz pierwszy publicznie, na zasadzie prawy-
konania, utwór „Missa Musica Sacra” Douglasa Pew. 

Składając życzenia obu Jubilatom Monika Sokołowska oraz 
Anna Bętkowska wręczyły im wygrawerowany w brązie herb 
Gminy Wiązowna oraz album o naszej gminie.

– To była wspaniała uroczystość, obfi tująca w przeżycia du-
chowe oraz inspirująca refl eksje na temat siły wiary i zaufania 
Opatrzności, a przede wszystkim dodająca sił do dalszej, co-
dziennej pracy – powiedziały  przedstawicielki KGW. PK
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„Dziękuję za obecność na Jubileuszu 20-lecia erygowania 
Diecezji Warszawsko-Praskiej i złożony z tej okazji na moje 
ręce dar – metaloplastykę z herbem Gminy oraz publikację 
poświęconą historii i teraźniejszości Wiązowny.
Życząc Pani Wójt i sobie, Gminie i Diecezji, by ten dobry 
model wspólnego działania był kontynuowany, ogarniam 
modlitwą i pasterskim błogosławieństwem”.
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Wizyta 
u Sąsiadów

Na zaproszenie wójt Anny Bęt-
kowskiej licznie przybyli miesz-
kańcy wielu miejscowości gmi-

ny, korzystający na co dzień z linii auto-
busowych obsługiwanych przez Zarząd 
Transportu Miejskiego, a także radni 
i sołtysi.

Debatę poprowadził zastępca wójta 
Tomasz Kostyra, który krótko scharak-
teryzował obecnie funkcjonujący sys-
tem transportu zbiorowego w gminie 
oraz przedstawił nakłady ponoszone 
na ten cel przez samorząd. Skala dopłat 
do funkcjonowania obecnego systemu 
komunikacji osiągnie w 2012 roku po-
nad 2,5 mln zł.

Propozycję zmian polegającą na utwo-
rzeniu tzw. linii gwiaździstych omó-
wił przedstawiciel Zarządu Transportu 
Miejskiego w Warszawie Daniel Złamal. 
Zdaniem ZTM, system taki nie będzie 

Pierwszym z omawianych proble-
mów była sprawa kursowania au-
tobusu ZTM linii 704, łączącego 

warszawskie Rondo Wiatraczna z Ha-
linowem. Korzystają z niego niektórzy 
mieszkańcy gminy Wiązowna, zwłaszcza 
mieszkańcy Zakrętu, ale także Sulejów-
ka. Od roku całkowity koszt kursów 
704 wziął na siebie Halinów, ponie-
waż Sulejówek odmówił wieloletniego 
udziału fi nansowego. Władze Wiązowny 
współpracują z Halinowem w zakresie 
utworzenia pętli autobusowej w Brze-
zinach. Są też zainteresowane utrzyma-
niem kursu 704 i  zaproponowały wła-
dzom Sulejówka chociażby symboliczne 
dorzucenie przysłowiowego „grosika”. 
Dyskusja na ten temat nie była jednak 
łatwa. Burmistrz Śliwa tłumaczył się, 
że jego gmina wydaje ok. 2 mln zł rocz-
nie na komunikację, co i tak – jak zauwa-
żyła wójt Anna Bętkowska – nie przebiło 
wydatków w tym zakresie Gminy Wią-

dla mieszkańców gorszy od obecnie 
funkcjonującego, a przyniesie możliwość 
utworzenia dodatkowych połączeń, tzw. 
linii poprzecznych do stacji kolejowych 
w Józefowie i Otwocku, w ramach tych 
samych środków fi nansowych, co ułatwi 
korzystanie z Szybkiej Kolei Miejskiej.

zowna wynoszących blisko 2,5 mln zł.   
– Zrozumcie państwo, jesteśmy zdania, 
że nie jesteśmy niczego winni Halino-
wowi, abyśmy musieli do nich dopłacać. 
Wydajemy dużo pieniędzy na Szybką 
Kolej Miejską, z której korzystają także 
mieszkańcy Halinowa. Rozważaliśmy 
już taki wariant i odrzuciliśmy go – po-
wiedział burmistrz Sulejówka Arkadiusz 
Śliwa. 

– Rozumiem pańskie stanowisko, 
panie burmistrzu, aczkolwiek gdyby-
śmy tak rozumowali to nie powinniśmy 
dopłacać do zajazdów do Zagórza au-
tobusu 722. W Zagórzu bowiem mieści 
się wojewódzki szpital neuropsychia-
tryczny, a władze wojewódzkie nie dają 
na to ani grosza. Dopłacamy także do 
SKM-ki na trasie Otwock – Warszawa, 
bo nasi mieszkańcy jeżdżą do Józefowa, 

Po długiej i miejscami bardzo emocjo-
nalnej dyskusji mieszkańcy uczestniczący 
w debacie wyrazili w większości pogląd, 
że należy utrzymać obecnie funkcjonują-
cy model komunikacji oraz rozwijać go 
w kierunku uruchomienia linii poprzecz-
nych do Szybkiej Kolei Miejskiej. PK

gdzie zostawiają samochody i przesia-
dają się do kolejki. Dopłacamy, chociaż 
SKM nie kursuje przez teren naszej gmi-
ny – powiedziała Anna Bętkowska. 

W kwestii komunikacji burmistrz 
Sulejówka nie zmienił zdania. Obiecał 
rozpatrzyć pomoc w drugiej kwestii, do-
tyczącej rowów melioracyjnych wzdłuż 
drogi krajowej Warszawa – Terespol. 
Zalania, które miały miejsce w lecie 
2011 roku, zostały spowodowane prze-
budową  drogi krajowej nr 2 i zmianą 
średnicy przepustów w biegu rowu 
melioracyjnego  R7. Gmina Wiązowna 
zwróciła się do burmistrza Sulejówka 
o wszczęcie postępowania wodno-praw-
nego z racji naruszenia stosunków wod-
nych przez GDDKiA, spowodowanych 
przebudową przepustów na rowie R7 
na terenie Sulejówka.  PK

W dniu 13 marca 2012 roku 
odbyła się debata zorganizowana 
przez Wójta Gminy Wiązowna 
na temat systemu komunikacji 
funkcjonującego na terenie gminy.

Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta 
Sulejówka i dotyczyło omówienia 
spraw ważnych dla mieszkańców 
obu gmin.  I co dalej?

Co dalej
z ZTM?
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Akt okrucieństwa
Mieszkaniec Gminy Wiązowna 
powiesił na drzewie psa.  
Zwierzę uratowali policjanci 
z wiązowskiego posterunku. 
Sprawcy grozi do 3 lat więzienia.

Ten makabryczny fakt wydarzył się 
w Wielką Sobotę ok. godz. 14.00. 
w jednej ze wsi gminy. Zaalarmo-

wani telefonicznie policjanci, kierownik 
posterunku aspirant sztabowy Krzysz-
tof Kałowski oraz dzielnicowa, starszy 
sierżant Magdalena Mikulska-Korpysz, 
pojechali natychmiast na miejsce zdarze-
nia. Pies,  średniej wielkości biało-czar-
ny  kundel, został zawieszony na jednej 
z dolnych gałęzi wysokiego drzewa od-
dalonego o ok. 50 metrów od głównej 
drogi lokalnej. Na szczęście jeszcze żył! 
Funkcjonariusze natychmiast go odcię-
li. Życie uratował mu wystający kieł, 
o który zahaczyła pętla co osłabiło siłę 
dławienia. Psa przewieziono do leczni-

cy weterynaryjnej w Wiązownie, gdzie 
udzielono mu specjalistycznej pomocy. 
Jego życiu nie zagraża już niebezpieczeń-
stwo.

Sprawcą okazał się 65-letni rencista, 
miejscowy hodowca kóz i koni. Pies na-
leżał do niego. Przyznał się od razu do 

próby jego zabicia, a zapytany dlaczego 
to zrobił, odparł, że pies gryzł jego kur-
czaki na podwórku.

Został przewieziony do Komendy Po-
wiatowej Policji w Otwocku, gdzie spę-
dził resztę dnia oraz noc w pomieszcze-
niach dla osób zatrzymanych. Nazajutrz, 
po wypełnieniu formalności dochodze-
niowo-śledczych, został zwolniony do 
domu.  Sprawa zostanie skierowana do 
prokuratury i najprawdopodobniej trafi  
na wokandę sądową.  Podejrzany będzie 
odpowiadać z Art. 35 punkt 2 Ustawy 
o Ochronie Zwierząt, mówiącego m.in. 
o znęcaniu się nad zwierzętami ze szcze-
gólnym okrucieństwem. Grozi mu do 
3 lat pozbawienia wolności. 

– Nie wiemy, co wstąpiło w tego pana. 
Znaliśmy go wcześniej, jak wielu innych 
mieszkańców, ale nigdy nie sprawiał nam 
kłopotów – mówią zgodnie oboje funk-
cjonariusze, podkreślając, że jest to pier-
wszy tego rodzaju przypadek z jakim ze-
tknęli się na terenie Gminy Wiązowna. 

Psem zaopiekował się syn sprawcy, 
mieszkający na tym samym podwórzu 
co ojciec, ale w innym budynku. 
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W dniu 4 kwietnia w Środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej 
w Radiówku odbyło się spotkanie wielkanocne pracowników 
i podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Przy stole zastawionym świątecznymi potrawami, zasiedli także 
członkowie rodzin uczestników zajęć oraz przyjaciele WTZ, a także osoby 
zaangażowane w projekt „Wiązowskie ścieżki kariery”. 
Przybyła Wójt Anna Bętkowska oraz Naczelnik Wydziału Administracji 
i Spraw Obywatelskich UG Urszula Skolasińska. 
Był proboszcz parafi i św. Wojciecha w Wiązownie, Ks. Kanonik Tadeusz 
Łakomiec, który poświęcił wielkanocne jajka i chwalił wyroby kulinarne, 
przyrządzone przez niepełnosprawnych. Wspomniał także jasełka 
zaprezentowane w kościele w okresie Świąt Bożego Narodzenia 
przez podopiecznych WTZ.

– Do naszej corocznej tradycji świątecznej należy powitanie Wielkiego Tygodnia we wspólnym gronie, kiedy przy jednym 
stole zasiadają podopieczni, ich terapeuci oraz osoby, które nas wspierają – powiedział kierownik i współzałożyciel WTZ, 
Waldemar Burtkiewicz.

Pani Wójt nawiązywała rozmowy z członkami zajęć, osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz ruchowo, pytała 
o ich samopoczucie i radzenie sobie w codziennym życiu. Podziękowała także za ich udział i pomoc w organizacji ostatniego 
Półmaratonu Wiązowskiego. Zachwyt wzbudziły wykonane przez podopiecznych WTZ zabawki i ozdoby świąteczne, 
w tym wspaniale jajka, uroczy baranek, wdzięczny kurczaczek.

– W naszych warsztatach bierze udział 25 podopiecznych. Wzięli oni pełny udział w przygotowaniach do dzisiejszej 
uroczystości, uczestnicząc w zajęciach pracowni rękodzieła prowadzonych przez Justynę Nagiel, gdzie tworzyli ozdoby 
wielkanocne, jak również w pracowni gospodarstwa domowego, gdzie pod kierunkiem Joanny Wypustek uczą się 
przygotowywać proste posiłki dla siebie, a w tym przypadku również dla innych – powiedziała psycholog i terapeutka 
Marta Pindral.

Obfi te i różnorodne jedzenie smakowało chyba wszystkim, ale najbardziej wzruszającą chwilą uroczystości była ceremonia 
dzielenia się święconym jajkiem. PK

Szanowni Państwo – członkowie organizacji pozarządowych działających na terenie naszej Gminy. 
Zapraszamy serdecznie na łamy „Powiązań”. Program Partycypacji Społecznej „Decydujmy razem” 
uwzględnił stałe miejsce dla Was w miesięczniku gminnym.  Niech to miejsce nie pozostanie puste. 

Materiały prosimy nadsyłać na adres: powiazania@wiazowna.pl
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1 maja – Międzynarodowe Święto Pracy
Ustanowiono je w Paryżu w 1889 roku podczas obrad 
II Międzynarodówki, na pamiątkę tragicznego wiecu robotników 
w Chicago, którzy 3 lata wcześniej protestowali przeciwko 
niskim zarobkom i 12-godzinnym dniu pracy w fabryce żniwiarek 
McCormicka. Policja otworzyła ogień do demonstrujących, zginęło 
bardzo wiele osób. Na ziemiach polskich środowiska lewicowe 
obchodziły to święto w konspiracji już od 1890 roku. 
W niepodległej Polsce dwudziestolecia międzywojennego 
obchody miały charakter oddolny, inicjowany przez niektóre 
partie polityczne (m.in. PPS) i organizacje społeczne. 
W Polsce Ludowej dzień 1 maja przybrał charakter odgórnie 
narzuconej manifestacji politycznej. Był wolny od pracy, 
ale zamiast tego „lud pracujący” musiał uczestniczyć 
w wielogodzinnych uroczystościach wśród których dominowały 
pochody ekip poszczególnych zakładów pracy z obowiązkową 
defi ladą przed władzami partyjnymi i państwowymi. Natrętna 
otoczka propagandowa pierwszomajowego święta w wydaniu 
komunistów sprawiła, że utraciło ono swój głębszy wymiar 
stając się masowym humbugiem. Dzisiaj, podobnie jak przed 
wojną, obchody Międzynarodowego Święta Pracy mają charakter 
oddolny, inicjowany przez ugrupowania społeczno-polityczne. 

2 Maja – Dzień Flagi Rzeczypospiltej Polskiej
Święto obchodzone od 2004 roku.  Utworzono je na pamiątkę 
zatknięcia przez polskich żołnierzy fl agi narodowej na pruskiej 
kolumnie zwycięstwa w Berlinie w dniu 2 maja 1945 roku. 
2 maja to także dzień, w którym w czasach PRL zdejmowano 
z budynków fl agi po Święcie Pracy. Chodziło o to, 
żeby nie wisiały 3 maja, bo ten dzień – obok 11 listopada 
czy 15 sierpnia – komunistów szczególnie kłuł w oczy 
i był oczywiście dniem pracującym, a nie świątecznym.
2 Maja to także – decyzją Sejmu RP – Dzień Polonii i Polaków 
za Granicą. W przeciwieństwie do Międzynarodowego Święta 
Pracy i Święta Konstytucji 3 Maja, dzień 2 Maja nie jest dniem 
wolnym od pracy.

3 Maja – Święto Konstytucji 3 Maja
Upamiętnia przyjęcie przez Sejm Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów konstytucji w dniu 3 maja 1791 roku zawierającej 
bardzo nowoczesne, wywodzące się z idei francuskiej fi lozofi i 
oświeceniowej, zapisy (m.in. wyodrębnienie trzech rodzajów 
władzy, ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej; powołanie 
dwuizbowego parlamentu; ograniczenie przywilejów 
szlacheckich). Była pierwszą postępową konstytucją 
w ówczesnej Europie, a po konstytucji Stanów Zjednoczonych 
drugą na świecie. Za ten niezwykły w ówczesnej Europie 
akt samodzielności Rzeczpospolita zapłaciła straszliwą cenę. 
Już w rok później konfederacja targowicka obaliła konstytucję, 
a drugi (1793) i trzeci (1795) rozbiór rozdzieliły terytorium 
państwa polsko-litewskiego pomiędzy trzy monarchie absolutne, 
wrogie Polsce jako państwu silnemu i nowoczesnemu. 
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Święto 3-Majowe 
stało się jednym z najważniejszych świąt państwowych. 
Zdelegalizowane w PRL w 1951 roku, przywrócone 
po 30 latach na fali pierwszej Solidarności, do roku 1989 było 
dniem manifestacji niepodległościowych ze strony studentów 
i działaczy opozycyjnych. Po zmianie ustroju powróciło 
do kanonu podstawowych świąt polskich. I nie tylko polskich, 
bo od niedawna Święto Konstytucji Trzeciego Maja świętuje 
również Litwa.

Kartka z kalendarzaKartka z kalendarzaKartka z kalendarza

Czesław Fabiański: Naoczny świadek (1)

Dwuznaczny
tytuł

Rozpoczynamy publikację felietonów 
Pana Czesława Fabiańskiego, mieszkańca Wiązowny, 
uczestnika Powstania Warszawskiego, świadka 
powojennych losów Polski. Był on także inicjatorem 
i współzałożycielem „Powiązań” i temu właśnie tematowi 
poświęcił swój pierwszy materiał, który zamieszczamy 
jako początek cyklu noszącego łączny tytuł 
„Naoczny świadek”. Jednocześnie zaznaczamy, 
że poglądy prezentowane przez Autora nie muszą być 
zgodne z poglądami naszej redakcji, władz lub samorządu 
gminy Wiązowna. RED.

Któż dzisiaj pamięta kiedy powstały „Powiązania”? Było 
to 22 lata temu. W 1990 roku podczas pobytu w Za-
kopanem trafi łem po raz pierwszy na gazetkę lokalną. 

Nie pamiętam jej tytułu, ale miała format A5 i mimo prosto-
ty technicznej zachwyciła tym, że była pierwszą samorządo-
wą jaskółką prasową, wydaną przez władze gminy, po długich 
dekadach cenzury. Po powrocie do Wiązowny pokazałem ją 
ówczesnej, pierwszej w wolnej Polsce wójt Wiązowny, Jolancie 
Koczorowskiej, a ona zainteresowała się tym natychmiast. 
Postanowiła, że zakładamy gazetkę. 

Pani Jola była pierwszym redaktorem naczelnym. Nie mia-
łem zastrzeżeń, bo ona miała przewagę merytoryczną z racji 
swojego humanistycznego wykształcenia. Ja zaś byłem jej za-
stępcą honoris causa. Początkowo tylko my we dwoje pro-
wadziliśmy to pismo, ale potem przybywało spontanicznie 
coraz więcej osób. Niektórzy rezygnowali, bo nie zgadzali się 
z polityką redakcyjną Koczorowskiej, inni zostawali na dłużej. 
Jednym ze współpracowników był późniejszy wójt, Marek 
Jędrzejczak, który wtedy pełnił funkcję przewodniczącego 
Rady Gminy.

Pytano mnie, kto wymyślił tytuł – „Powiązania”. W 2010 ro-
ku w wywiadzie właśnie dla „Powiązań”, Jolanta Koczorow-
ska powiedziała, że to ona wymyśliła, ale z tego co pamiętam 
z początków lat 90-tych, to słyszałem wtedy, że autorem jest 
Marek Jędrzejczak. Sam tytuł wydał mi się bardzo trafny, 
bo nawiązywał do nazwy miejscowości, a przy tym był szyder-
czą aluzją do dawnych układów partyjnych. Zresztą, nie tylko 
dawnych, bo dwuznaczność wyrazu „powiązania” jest aktual-
na do dzisiaj. Czołowe postaci tamtego okresu zajmują obec-
nie stanowiska w administracji i pozostawione po sobie długi. 
Zresztą opieramy się na kulturze rzymskiej. Przypomnijmy, 
że pewien władca starożytnego Rzymu mianował konsulem 
własnego konia. To dopiero były – powiązania! Różnica mię-
dzy koniem a człowiekiem jest taka, że koń jest pracowity 
i nie ma zdolności kredytowej. A jeśli chodzi o autorstwo ty-
tułu to przypisałbym je Jolancie Koczorowskiej, nie Markowi 
Jędrzejczakowi, ze względu na różnicę znanego ilorazu oraz 
inny rodzaj poczucia humoru. 
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Najtrudniejsza rozgrywka

Przybyli członkowie i sympaty-
cy klubu, działacze sportowi 
z terenu gminy, radni Dorota 
Pliszczyńska, Renata Falińska, 

Marzena Dach, Piotr Izdebski. Przybyła 
oczywiście wójt Anna Bętkowska oraz 
przedstawiciele mass mediów. Zgroma-
dzonych powitał trener klubu Tomasz 
Grzybowski, który następnie scharakte-
ryzował jego kondycję materialną. Obok 
niego zasiedli: prezes GKTS Robert Jasi-
czek oraz trener Kamil Sitek.

Jak powiedział Grzybowski, kondycja 
klubu jest zła, brakuje pieniędzy i jeśli 
sytuacja nie ulegnie radykalnej poprawie 
jego działalność zostanie zawieszona. 
Wskazał na liczne sukcesy wiązowskich 
zawodników, w tym  na ostatni, który 
miał miejsce dosłownie w przeddzień 
spotkania, kiedy drużyna tenisistów sto-
łowych z wiązowskiej szkoły uzyskała ty-
tuł mistrza powiatu otwockiego.

– To niezwykłe, że w ciągu 5-6 lat uda-
ło nam się awansować do II ligi.  To wiel-
ki sukces, którego nie można zaprzepa-
ścić. To nie może rozbić się o pieniądze. 
Ten klub musi istnieć. Apeluję do władz 
gminy, żeby nie dopuściły do jego zam-
knięcia – mówił Grzybowski.

GKTS zatrudnia obecnie 3 trenerów, 
a podopieczni trenują w 7 kategoriach 
wiekowych. W ciągu sezonu, trwające-
go od końca sierpnia do końca czerwca, 
biorą udział w 70 turniejach na terenie 
całego kraju. Najwięcej kosztów pochła-
nia specjalistyczny sprzęt, wynagrodze-
nie dla trenerów oraz sprawy związane 
z organizacją turniejów. W ciągu ostat-
nich lat GKTS uzyskiwał z budżetu gmi-
ny od 74 do 85 tys. zł rocznie. W tym ro-
ku przyznano kwotę zaledwie 56,5 tys. zł 
co uznał za dalece niewystarczającą. 
Powołał się na uzgodnioną z władza-
mi gminy dodatkową kwotę 23 tys. zł, 
której jednak radni nie zaakceptowali 
na ostatniej sesji. W związku z tym pod 
znakiem zapytania stanął udział GKTS 
w kolejnym sezonie rozgrywek, podob-
nie jak wielką niewiadomą stał się wyjazd 
na sierpniowy obóz szkoleniowy.

– Nie rozumiem, dlaczego obcięto 
nam dotacje, przecież robimy wyniki. 
A zawodnicy są naszymi wychowanka-

mi. Wszystko rozbiło się o biurokrację 
w Urzędzie Gminy – powiedział Grzy-
bowski i dodał na zakończenie swojego 
wystąpienia:

– To nie jest mój klub, należy on do 
nas wszystkich. Pracujemy dla wszyst-
kich pokoleń. Dzisiaj, tutaj na tej sali, 
rozgrywamy być może nasz najważniej-
szy mecz – o naszą przyszłość. 

Głos zabrał prezes Jasiczek, który 
użył jeszcze mocniejszych słów niż jego 
kolega.

– Niech gmina zastanowi się, czy 
rzeczywiście chce to ciągnąć, czy nie, 
bo temu klubowi pieniądze należą się 
jak psu buda. Widzę, że jedna z obec-
nych na sali pań radnych śmieje się, 
więc chyba nie ma z czego, bo dzisiaj jest 
pani radną, a jutro pani nią nie będzie. 
Ja w każdym razie więcej na panią głoso-
wać nie będę! Każdy potrafi  być polity-
kiem na dzień dzisiejszy, ale trenerem już 
nie – powiedział prezes.

W swoim wystąpieniu wójt Anna 
Bętkowska ustosunkowała się do przed-
stawionych problemów. Przypomniała, 
że dodatkowa kwota 23 tys. zł została 
przedstawiona na ostatniej sesji w pro-
jekcie uchwały dotyczącym zmian bu-
dżetowych, ale radni jej nie uchwalili, 
nie zgodzili się, żeby została zaczerp-
nięta z rezerwy budżetowej, bo chcieli, 
żeby zadysponować nią z puli wydatków 
na administrację. Zdaniem pani wójt, 
na sięgnięcie po środki przeznaczone 

na administrację jest jeszcze za wcześnie, 
bo nie ma nawet jeszcze połowy roku 
i osłabianie administracji, podstawy funk-
cjonowania gminy, byłoby krokiem po-
chopnym i nieracjonalnym. 

– Nie może tak być, że dam na klub 
z wydatków przeznaczonych na pilniejsze 
potrzeby – przecież nie zlikwiduję oświe-
tlenia ulicznego! Było wyjście – posłuże-
nie się rezerwą budżetową, ale państwo 
radni zagłosowali „nie” – powiedziała 
wójt, która zaznaczyła, że założenie 
GKTS – klubu nie będącego jednostką 
gminną, ale działającego na zasadzie sto-
warzyszenia – wiązało się i nadal wiąże 
z podjęciem wyzwania i braniem za nie-
go odpowiedzialności przez jego człon-
ków i władze.

– Nie można stawiać sprawy w formie 
ultimatum, że pieniądze muszą znaleźć 
się z budżetu i koniec rozmowy! Nie ja 
o tym decyduję, ale cała rada gminy 
– wypowiedziała się Anna Bętkowska.

W dalszym toku mocno ożywionej 
i miejscami nieskładnej dyskusji (od stro-
ny obsługi medialnej spotkanie było wy-
jątkowo trudne, bo organizatorzy nie za-
pewnili mikrofonów, a gwałtowne i szyb-
kie wypowiedzi osób siedzących w róż-
nych miejscach były często mało czytel-
ne), atmosferę starał się uspokoić prezes 
otwockiego klubu szachowego, także 
dotowanego z budżetu gminy Otwock, 
znany działacz sportowy Andrzej Dobro-
wolski.

– Jak widzę, problem tkwi w tym, 
że mamy takich zdolnych terenów, i jesz-
cze zdolniejszą młodzież. My w e-szachu 
także zrobiliśmy dużo i awansowaliśmy 
do wyższej ligi, tyle, że gra w szachy jest 
tańszą formą sportu niż tenis stołowy. 
Gmina ma trudności fi nansowe, ale prze-
cież są jeszcze sponsorzy, przedsiębior-
cy, którzy bardzo mogą pomóc. Liczę, 
że wszyscy, zarówno radni, jak i władze 
gminy, a także mieszkańcy, przemyślą 
jeszcze raz starannie cały ten temat i być 
może wymyślą coś, żeby tej młodzieży 
pomóc – powiedział Dobrowolski. 

Dalsza dyskusja nie wniosła niczego 
nowego, a całe spotkanie zakończyło się 
deklaracją radnej, że się zastanowi nad 
problemem. Pani wójt przedstawi pro-
blem na wspólnym spotkaniu radnych, 
aby nie dopuścić do zawieszenia działal-
ności tak wartościowego klubu sporto-
wego jak GKTS. PK

W sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie odbyło się 
walne zebranie członków Gminnego Klubu Tenisa Stołowego, podczas którego 
przedstawiono dramatyczną sytuację fi nansową stowarzyszenia.

fo
t. 
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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
Powiatowe Stanowisko 
Zarządzania Kryzysowego.....................22 718 16 40
Urząd Skarbowy w Otwocku .................22 778 23 01
ZUS w Otwocku .......................................22 719 45 60
Szpital Powiatowy w Otwocku .............22 778 26 00
Przychodnia specjalistyczna 
w Otwocku ................................................22 778 26 60
Apteka całodobowa w Otwocku ...........22 779 20 91
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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Boćki w Gliniance 

Jak co roku od kilkudziesięciu lat pojawiły się bocia-
ny białe w gnieździe na jednej z posesji w centrum Gli-
nianki. Na razie jest tylko para, czekamy na potomstwo. 

      Bocian biały uważany jest za ptaka przynoszącego szczę-
ście. Jest zwiastunem wiosny, a jego gniazdo na budynku sym-
bolem szczęścia i obfi tości plonów dla gospodarstwa, czego 
życzymy właścicielom posesji tej i okolicznych posesji. Z tym 
związane jest powiedzenie „Gdzie bocian na gnieździe siedzi, 
tam piorun nie uderzy”. Witamy wszystkie bociany, które 
przyleciały do naszej gminy.    

4000 lat rozkłada się szklana butelka, a plastikowa 1000.  
Chrońmy naszą małą Ojczyznę.

Udana akcja ekologiczna
W dniach 19-22 kwietnia br. w Gminie Wiązowna 
odbyła się coroczna akcja „Dzień Ziemi”.

W jej ramach w dniu 20 kwietnia 2012 r. mieszkańcy 
wrzucali do przygotowanych przez Urząd Gminy 
w wyznaczonych punktach pojemników przeter-

minowane baterie i akumulatory, które nieodpłatnie odebrała 
fi rma „Geminus” s.c. z Zakrętu. Zbierano także zużyty sprzęt 
RTV – AGD oraz opony. Pojemniki wystawiono w Duchno-
wie, Gliniance, Radiówku, Wiązownie i Zakręcie. Oprócz 
zbiórki odpadów w pięciu punktach, na terenie całej gminy 
prowadzone było coroczne „sprzątanie świata”, w którym 
udział wzięły wszystkie gminne szkoły i przedszkola oraz zor-
ganizowane grupy mieszkańców. 

Zebrane w czasie „sprzątania świata” odpady odebrała i za-
gospodarowała fi rma P.P.H.U. „Lekaro” – Jolanta Zagórska”.

Dzięki kolejnej udanej akcji udało się wspólnymi siłami 
kilkadziesiąt ton zmieszanych odpadów komunalnych zalega-
jących na terenie naszej Gminy, a tym samym ochroniliśmy 
naszą małą Ojczyznę przed szkodliwym działaniem bezmyśl-
nie wyrzuconych odpadów, które przez wiele lat szkodliwie 
wpływają na środowisko naturalne. 

Zwykła chusteczka higieniczna rozkłada się 3 miesiące, 
ogryzek jabłka 6 miesięcy, niedopałek papierosa od 3 do 5 lat, 
listek gumy do żucia do 5 lat, zapalniczka do 100 lat, plasti-
kowa torba 400 lat, aluminiowa puszka 500 lat,  plastikowa 
butelka 1000 lat,  szklana butelka 4000 lat. Dzięki takim ak-
cjom oraz  inicjatywie mieszkańców mamy wpływ na poprawę 
jakości otaczającego nas środowiska naturalnego. ML
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Wybrano Miss!W sobotni wieczór 14 kwietnia 
w Młodzieżowym Domu Kultury 
w Otwocku odbyła się Gala Finałowa 
wyborów Miss Ziemi Otwockiej 2012. 
Była to już trzecia edycja tej imprezy 
organizowanej od 2010 roku przez 
Starostwo Powiatowe w Otwocku 
oraz Stowarzyszenie Kultury 
Mazowsza, przy udziale licznych 
sponsorów oraz patronów.

Na scenie MDK-u, na oczach 
licznie przybyłych widzów, za-
prezentowało się 15 fi nalistek, 
pięknych dziewcząt – mieszka-

nek regionu otwockiego. Były to: Marlena 
Nieckuła (nr 1), Kate Vayda (nr 2), Alek-
sandra Żak (nr 3), Aleksandra Czub (nr 4), 
Aleksandra Witos (nr 5), Aneta Konopka 
(nr 6), Ewa Urban (nr 7), Natalia Obręb-
ska (nr 8), Magdalena Drewicz (nr 9), 
Marta Gęza (nr 10), Katarzyna Kępkowicz 
(nr 11), Aldona Stanaszek (nr 12), Agata 
Olszewska (nr 13), Ilona Dróżdż (nr 14), 
Magdalena Koselska (nr 15). Kandydatki 
na Miss Ziemi Otwockiej prezentowały 
się w strojach plażowych, wieczorowych, 
ślubnych oraz koktajlowych. Każda opo-
wiedziała w kilku słowach o sobie i swoich 
zainteresowaniach. W przerwach pomię-
dzy poszczególnymi pokazami prezento-
wano materiały fi lmowe o sponsorach. 
W tle dominował nastrój sportowy 
w związku ze zbliżającymi się mistrzo-
stwami Europy w piłce nożnej Euro 2012. 
Okazało się, że aż 13 z 16 drużyn zgło-
szonych do tych zawodów wybrało Pol-
skę, a nie Ukrainę, jako swoją bazę po-
bytową. To oczywiście cieszy, aczkolwiek 
największą satysfakcję mogą sprawić nam 
wyłącznie nasi piłkarze dobrą grą, prze-
strzeganiem zasad fair play oraz dużą ilo-
ścią strzelonych goli.

Kiedy jurorzy – pracujący pod przewod-
nictwem Mirosława Pszonki – udali się 
na naradę, rozpoczął się brawurowy re-
cital Aleksandry Jabłonki, dynamicznej 
piosenkarki, apelującej w trakcie śpiewu 

do „pana akustyka” o włączenie drugie-
go, głuchego mikrofonu, jak również 
o uruchomienie podkładu na podsłuchu.
Mankamenty obsługi technicznej (w pew-
nej chwili „wysiadł” nawet mikrofon wo-
kalistki i podano jej zastępczy) nie wpły-
nęły jednak negatywnie na jakoś wystę-
pu, do czego przyczyniła się niewątpli-
wie wspierająca wokalistkę publiczność, 
co artystka w pełni doceniła.

– Dziękuję wam, za waszą wyrozumia-
łość. Jesteście świetną publicznością! Już 
dawno nie grałam dla takich widzów! 
– zawołała Aleksandra Jabłonka, która 
zaśpiewała kilka „gorących” oraz jeden 
spokojny utwór, a śpiewała po polsku 
i po angielsku. 

Po powrocie na salę zespołu jurorów, 
ogłoszono wyniki. Długo trwało za-
nim przedstawiono główną nagrodzoną, 
bo odbywała się ceremonia wręczania 
nagród od sponsorów w poszczególnych 
kategoriach (np. Miss Internautów). 
Wreszcie nadszedł upragniony moment: 
tytuł Miss Ziemi Otwockiej przypadł 
kandydatce z nr 5 – Aleksandrze Witos 

fo
t. 

Pi
ot

r K
itr

as
ie

w
ic

z

fo
t. 

Pi
ot

r K
itr

as
ie

w
ic

z

fo
t. 

Pi
ot

r K
itr

as
ie

w
ic

z

z Otwocka. I i II wicemiss zostały: Ilona 
Dróżdż (Rudzienko, gm. Kołbiel) oraz 
Ewa Urban (Otwock). Główną nagrodą 
dla czołowej laureatki okazała się wy-
cieczka zagraniczna. I wicemiss otrzymała 
telewizor, a II wicemiss wręczono voucher 
na pobyt w sieci hotelu Spa. Tę ostatnią 
nagrodę wręczył skarbnik Urzędu Gminy 
Wiązowna, Wiesław Miłkowski. Koronę 
na głowę nowej Miss Ziemi Otwockiej 
włożyła jej poprzedniczka – Miss Ziemi 
Otwockiej 2011 Marta Januszaniec.

– Widzę, że zainteresowanie naszą im-
prezą rośnie z roku na rok. O ile w ubie-
głym roku, na sali było trochę wolnych 
miejsc, to obecnie nie było gdzie wło-
żyć przysłowiowej szpilki – powiedział 
współorganizator, prezes Stowarzyszenia 
Kultury Mazowsza Andrzej Kamiński.

A przed Miss Ziemi Otwockiej 2012 
dalsze wyzwania: udział w rywalizacji 
na szczeblu wojewódzkim, a potem być 
może ogólnopolskim – o najwyższe w na-
szym kraju trofeum jakim jest tytuł Miss 
Polonia 2012.

 PIOTR KITRASIEWICZ


