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aktualności

Święto Edukacji Narodowej w gminie 

W Gminie Wiązowna uro- 
czystość zorganizowana 
była w siedzibie Gminne-
go Ośrodka Kultury. Nasze 

obchody zaszczycili swoją obecnością go-
ście i tak przybyli: Wiesława Tomaszew-
ska – Prezes Powiatowego Oddziału ZNP, 
Czesław Zimiński – Prezes TPD, ksiądz 
prałat Tadeusz Łakomiec – Proboszcz pa- 
rafii w Wiązownie, radni Rady Gmi-
ny Wiązowna: Piotr Łapiński, Marzena 
Dach, Renata Falińska i Anna Lech. Wła-
dze Gminy reprezentowali: Anna Bętkow-
ska – Wójt Gminy, Tomasz Kostyra – Z-ca 
Wójta i Wiesław Miłkowski – Skarbnik 
Gminy. Pani Anna Bętkowska w swoim 
wystąpieniu złożyła życzenia wszystkim 
pracownikom oświaty, podkreśliła rolę  
i znaczenie pracy nauczycieli w edukacji  
i wychowaniu młodego pokolenia na- 
szych mieszkańców, żeby nigdy nie zabra-
kło pasji, bo najwyższą wartością jest po-
święcenie uwagi drugiemu człowiekowi, 
jak nauczał Jan Paweł II.

W dowód uznania za sumienną pracę, 
wyróżnieni zostali nagrodą Wójta Gminy 
następujący nauczyciele:
• ze Szkoły Podstawowej w Gliniance: 

Bieniek Barbara, Kwiatkowski Zenon, 
Wieczorek Alicja,

• z Gimnazjum w Gliniance: Zdunik  
Roman,

• z Przedszkola w Pęclinie: Kołodziejczyk 
Ewa,

• z Przedszkola w Wiązownie: Cichecka 
Anna, Rucińska Halina,

• z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 
w Wiązownie: Grzybowski Tomasz, 
Iwaszkiewicz Janusz, Kobierecka Ma-
ria, Kołakowska Lidia,  Rak Agniesz- 
ka, Urlich Edyta, Zawada Bożena,

• z Przedszkola w Zakręcie: Wasiak Jo- 
anna,  

• z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego  
w Zakręcie: Olczyk-Szum Elżbieta.
Kolejnym punktem programu było 

uroczyste wręczenie przez Panią Wójt  
aktów mianowania. Nowi nauczycie-
le mianowani złożyli też uroczyste ślu-
bowanie: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą 
powinność nauczyciela wychowawcy  
i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni 
rozwoju osobowości ucznia i własnej, 
kształcić i wychowywać młode pokole-
nie w duchu umiłowania Ojczyzny, tra-
dycji narodowych, poszanowania Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

W tym roku zakończyli staż i zdali egza-
min na stopień nauczyciela mianowanego:
• Brewczyńska Anna - nauczyciel Szkoły 

Podstawowej w Gliniance
• Rostek Katarzyna i Witan-Oboza Kata-

rzyna – nauczycielki Przedszkola „Pod 
Stumilowym Lasem” w Pęclinie,

• Balcerowicz Urszula, Grzybowski To-
masz i Kamińska Małgorzata – nauczy-
ciele w Zespołu Szkolno-Gimnazjalne-
go w Wiązownie,

• Śledziewska Wioletta – nauczyciel Ze-
społu Szkolno-Gimnazjalnego w Za-
kręcie

• Zakrzewska Elżbieta – nauczyciel 
Przedszkola w Zakręcie.
Słowa uznania i życzenia z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej skierowali do nau- 
czycieli także Prezes ZNP Wiesława Toma-
szewska i Prezes TPD Czesław Zimiński.

Po części oficjalnej, pięknym spekta-
klem „Jan Paweł II – przesłanie do nauczy-
cieli i wychowawców”, uczniowie ZSG 
uświetnili uroczystość w Zakręcie. Wy-
stęp został przyjęty z wielką uwagą i na-
grodzony oklaskami. Bardzo dziękujemy 
młodzieży i nauczycielom-opiekunkom 
aktorek z Zakrętu. Podziękowania składa-
my również Arkadiuszowi Głogowskiemu 
– Dyrektorowi GOK, który sprawił nam 
niespodziankę wyświetlając film nakręco-
ny z przedszkolakami wypowiadającymi 
się o przedszkolu i swoich paniach na-
uczycielkach. Świat widziany oczami dzie-
ci rozbawił przybyłych gości.

Podsumowaniem spotkania był słodki 
poczęstunek, przy którym można było wy-
mienić się wzajemnie wrażeniami z prze-
biegu uroczystości i nie tylko.

 EDWARD ZDZIEBORSKI

14. październik – Dzień Edukacji 
Narodowej i szczególna data  
w kalendarzu. W tym dniu składamy 
wyrazy uznania i najlepsze życzenia 
wszystkim pracownikom oświaty.
Uroczyste spotkania i akademie 
odbywają się w szkołach  
i przedszkolach. Gmina, jak co roku, 
podkreśla znaczenie pracy nauczycieli 
i wszystkich pracowników oświaty, 
wręczając nagrody, podziękowania 
i akty awansu zawodowego 
nauczycielom.



AktuAlności/Wstęp

3Powiązaniapaździernik 2012

Przed Wami październikowy 
numer „Powiązań”. Jesienna 
aura za oknem nie pozostała  
bez wpływu na charakter  
tej edycji miesięcznika 
gminnego, o czym  
przekonacie się podczas  
lektury.

Przeczytacie wywiad 
z nadleśniczym Arturem 
Dawidziukiem („Największym 
problemem lasów Nadleśnictwa 

Celestynów, jak również wiązowskich, jest notoryczne 
zaśmiecanie” powiedział m.in. rozmówca)  
oraz nawiązujący do tego samego problemu felieton 
Moniki Zawistowskiej. Poznacie fragment najnowszej,  
nie opublikowanej jeszcze książki Krzysztofa 
Oktabińskiego dotyczący historii Gminy Wiązowna,  
w tym dziejów nie wchodzącej już w jej skład wsi 
Aleksandrów. W materiale tym jest także sporo informacji 
na temat rodowodu takich wsi jak Pęclin czy Malcanów, 
jak również dużo wiedzy o osadnikach niemieckich między 
Mienią a Świdrem. Dowiecie się jakie decyzje podjęto 
podczas ostatniej sesji Rady Gminy Wiązowna,  
która tym razem miała miejsce w Centrum Edukacji  
Leśnej Nadleśnictwa Celestynów. 

Zadumę nad przemijaniem ludzkiego żywota  
oraz tym co po człowieku zostaje przyniosło 
przedstawienie słowno-muzyczne w wykonaniu uczniów 
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zakręcie dotyczące 
życia Norwida i niezatartej wymowy jego poezji.  
Do refleksji, chociaż o nieco innym charakterze,  
skłania również 50-lecie Klubu Sportowego Advit.

Jesień oznacza coraz wcześniej zapadający zmrok,  
na szczęście rozjaśniony w centrum Wiązowny przez nową 
lampę – hybrydową, energooszczędną, czerpiącą swoją 
moc ze słońca i wiatru. Piszemy o niej z nadzieją,  
jak również o  pogodnych wydarzeniach sportowych, 
bo czy nie są antidotum na jesienną melancholię takie 
fakty jak futbolowa rywalizacja świetlic TPD w ramach 
jesiennego turnieju; wysiłek młodych lekkoatletów 
w rozpoczęciu czwartej już edycji Czwartków 
Lekkoatletycznych, w którym chodzi nie o palmę 
zwycięstwa, ale o pokonanie samego siebie; wreszcie 
kolejny szachowy sukces Przemka, ucznia szkoły 
podstawowej w Wiązownie, który ponownie znalazł się 
wśród mistrzów na szerokim polu szachowego Mazowsza.

W numerze znajdziecie Państwo informacje z gatunku 
oficjalnych, w których władze gminy przypominają 
o rzeczach istotnych w codziennym życiu, takich 
jak ważność dowodów osobistych czy „kalendarium 
śmieciowe”. Jest sprawozdanie z debaty publicznej 
dotyczącej kondycji finansowej Gminy (Ach te pieniądze! 
Szczęścia nie dają, ale obyć się bez nich jest raczej 
ciężko), jak również publikacje o spotkaniu pani wójt 
z przedstawicielami organizacji pozarządowych (ngo) 
i kolejnym zebraniu w ramach programu Decydujmy 
Razem.  Zapraszam do lektury. 

 Wasz redaktor naczelny

 Piotr Kitrasiewicz

Drodzy Czytelnicy!Park technologiczny  
w Wiązownie – energia 
alternatywna
Centrum Wiązowny wzbogaciło się o nową inwestycję.  
Jest nią pierwsza w powiecie otwockim uliczna lampa 
hybrydowa działająca na baterie zasilane ze słońca i wiatru.
Lampę zamontowano na 9-metrowym słupie przy przejściu 
dla pieszych na ul. Lubelskiej, obok pawilonu handlowego, 
w pobliżu budynku Urzędu Gminy. Prace instalacyjne 
trwały kilka godzin, a wydarzenie obserwowali, oprócz 
mieszkańców, dziennikarze lokalnych mass mediów.

– Jest to lampa półprzewodnikowa typu LED, służąca do pro-
dukcji światła, posiadająca między innymi kolektor fotowoltaicz-
ny, turbinę wytwarzającą dodatkową moc do ładowania energii, 
siłownię wiatrową. Włącza ją i wyłącza system elektroniczny. 
Stanowi ona swoiste perpetuum mobile, bo zużywa dziesięć  
razy mniej prądu niż normalna lampa uliczna, a czerpie energię 
ze słońca i wiatru.

Ładowanie baterii występuje oczywiście wtedy, kiedy wystę-
pują te dwa czynniki, ale nawet jeśli przez 2-3 dni nie ma słońca 
ani wiatru, to lampa i tak świeci. Tego rodzaju urządzenia są na-
sza przyszłością i stanowią swoisty, docelowy samograj. Są czystą 
oszczędnością dla gmin, a po rozwinięciu technologii i dopraco-
waniu elementów technicznych mogą – mówiąc stylem Owsia-
ka – świecić do końca świata, a nawet dzień dłużej – powiedział 
Sławomir Marcysiak, szef firmy Fideltronik.

Lampa znalazła się na wiązowskiej ulicy w ramach umowy  
wypożyczenia zawartej z wójtem gminy na okres 1 roku.  
Gmina nie ponosi przez ten czas żadnych kosztów, a firma  
eksponuje swój przedmiot i sprawdza jego możliwości w warun-
kach ulicznych.

Od początku kadencji p. Wójt nie ukrywała zainteresowania 
wprowadzeniem takich lamp na teren gminy Wiązowna. Kolej-
nym miejscem, gdzie zostaną postawione lampy solarne będzie 
plac centrum w Wiązownie. PK
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Jubileusz Advitu

Pierwszego dnia na boisku KS Ad-
vit odbyło się kilka meczów pre-
zentujących umiejętności dzieci i 
młodzieży z Gminnej Akademii 

Piłkarskiej. Po ich zakończeniu rozegra-
no turniej kwalifikacyjny drużyn piłkar-
skich.  Finałem pierwszego dnia Jubile-
uszu był pojedynek piłkarski pomiędzy 
seniorami: drużyną gospodarzy a MLKS 
Victoria II Sulejówek, w którym zespół 
Advitu pokonał gości wynikiem 2:1.

Kolejnego dnia, w niedzielę 16 wrze-
śnia, rozegrano mecze finałowe. W ka- 
tegorii open Oldboye Advit ulegli Auto 

Punktowi Majdan 0:2. Pokazowe spot- 
kanie piłkarskie rozegrały dwie  drużyny 
młodzików ZWAR Międzylesie: ZWAR I  
i ZWAR II. Biali (ZWAR II) pokonali 
niebieskich  (ZWAR I) wynikiem 5:1.

Część oficjalna imprezy odbyła się  
na ustawionej na boisku estradzie,  
na której znaleźli się wójt Anna Bętkow-
ska; przewodnicząca Rady Gminy Mo-
nika Sokołowska, radni Marzena Dach, 
Renata Falińska, Waldemar Suchecki  
i Piotr Izdebski; przedstawiciel Mazo-
wieckiego Związku Piłki Nożnej Euge-
niusz Kolator;  współzałożyciel KS Advit 

Jan Zientara; członkowie zarządu klubu 
Roman Szulik i Adrian Jaworski. Przy-
byłych powitali: wiceprezes Advitu Pa-
weł Orliński oraz sekretarz klubu Janusz 
Budny. 

Marzena Dach odczytała „skondenso-
waną” historię Advitu, klubu założone-
go w 1962 roku przez Krystiana Bąka, 
Jana Szywałę i Jana Zientarę. Ostatni  
z wymienionych jest dzisiaj jedynym  
żyjącym współzałożycielem. W dziejach 
nie brakowało okresów trudnych, ale  
KS miał też swoje wzloty. Do tych ostat-
nich można zaliczyć kilkuletni okres  
działalności drużyny koszykarskiej, któ-
ra odnosiła zwycięstwa w rozgrywkach  
na skalę krajową. Niestety, nie ma już jej, 
i dzisiaj Advit to wyłącznie piłka nożna  
i rozgrywki w ramach A klasy. Do postaci 
założycieli nawiązała w swoim wystąpie-
niu wójt Bętkowska.

– To co zrobili tamci ludzie, wy dzisiaj 
kontynuujecie. To krzepiące, że pomi-
mo różnych zawirowań nadal działacie  
i pracujecie na rzecz ludzi młodych czyli 
tych, którzy po nas zostaną. Tutaj, w Ad-
vicie, pierwszą szkołę życia przechodził 
mój syn, a w kilka lat później jako ko-
szykarz grał w akademickiej drużynie mi-
strzów Polski. To Advit zainspirował go 
do sportowego wysiłku i rozwinął w nim 
najcenniejsze umiejętności. Jestem dum-
na z Wiązowny i z tego, że tutaj nasze 
dzieci zdobywają szlify sportowe. Gra-
tuluję i dziękuję – usłyszeli zgromadzeni 
słowa szefowej gminy, która poprosiła  
o uczczenie minutą ciszy pamięć tych, 
dzięki którym Advit powstał.

– Życzę ludziom młodym, żeby byli 
solą ziemi, która będzie rozsławiać  
tę miejscowość nie tylko na Mazowszu, 
ale i w całym kraju, tak jak przed laty 

W dniach 15-16 września w Wiązownie obchodzono jubileusz 50-lecia  
Klubu Sportowego Advit. Z tej okazji odbył się Otwarty Integracyjny  
Turniej Piłki Nożnej rozegrany w kategoriach szkoła podstawowa,  
gimnazjum, open, pod patronatem Rady Gminy Wiązowna.
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Wiązownę kojarzono z koszykówką  
– powiedział Eugeniusz Kolator.

– A ja życzę nam, żeby gmina bardziej 
o nas dbała i kieruję te słowa do pani 
wójt oraz do pani przewodniczącej Rady 
Gminy – wypowiedział się w najkrót-
szym podczas uroczystości wystąpieniu 
Jan Zientara.

Wiele osób, które na przestrzeni lat za-
służyły się dla KS Advit, działały w nim, 
wspierały rzeczowo lub były po prostu 
jego wiernymi kibicami, uhonorowano 
medalami, odznakami, dyplomami ho-
norowymi. Wśród wyróżnionych zna-
leźli się Tadeusz Baliński oraz Jan Zien-
tara, którym Mazowiecki Związek Piłki 

Nożnej przyznał medale z okazji swo- 
jego 90-lecia. Złote odznaki MZPN 
otrzymali Roman Szulik i Janusz Budny,  
a srebrne – Paweł Orliński, Waldemar 
Suchecki, Paweł Sawiński, Krzysztof 
Kozerski, Marian Białek, Sylwester Szy-
wała. Wśród laureatów dyplomów ho-
norowych znaleźli się: Anna Bętkowska, 
Stanisław Bogucki, Adrian Jaworski,  
Marek Jędrzejczak, Marek Małek, Barło-
miej Tkaczyk.

– Jestem zmęczony, ale i pozytyw-
nie zaskoczony. Nie spodziewałem się,  
że przyjdzie tak wiele osób i że padnie 
tak wiele ciepłych słów pod adresem  
Advitu. Liczymy na następne 50 lat, 
chociaż naszym największym proble-
mem jest brak stabilizacji finansowej 
pozwalającej na uprawianie sportu  
na normalnym, europejskim poziomie. 
A Jubileusz mógł odbyć się dzięki do-
tacji jaką otrzymaliśmy z Gminy – po-
wiedział po zakończeniu uroczystości 
Paweł Orliński. 

Akcentem artystycznym uroczysto-
ści 50-lecia Advitu był występ tancerek  
z Gminnego Ośrodka Kultury, pod-
opiecznych Anny Chwalczuk.

 PIOTR KITRASIEWICZ
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Wiwat sójki!
W sobotę 22 września br.  
Koło Gospodyń Wiejskich z Glinianki 
gościło w Izbie Regionalnej  
publiczność i gospodynie – twórczynie 
wspaniałych SÓJEK GLINIECKICH  
na I Święcie Sójki Glinieckiej.

Była to wspaniała inicjatywa KGW! 
Sójka gliniecka jest to rodzaj małego 
pieroga nadziewanego kapustą kiszo-
ną, kaszą jaglaną, grzybami suszonymi  

i przysmażaną cebulką, podawanego  
na zimno bądź na ciepło. Do tego może 
być barszczyk – pychota!

Tradycyjna sójka gliniecka wyszła  
w plener i 9. gospodyń przygotowało 
prace konkursowe, stając do tytułu Mi-
strza. Jury konkursowe pracowało cięż-
ko, degustując sójki i oceniając ich smak 
– wszystkie były pyszne i trudno było 
wyłonić zwycięzcę….

Nagrodę główną ufundowaną przez 
Wójta Gminy – blender elektryczny – zdo- 

była Pani Wiesława Michalska z Glinian-
ki, natomiast wyróżnienie – mikser ufun-
dowany przez Gminny Ośrodek Kultury 
– otrzymała z rąk jego dyrektora Pani  
Irena Nowak z Glinianki.

Goście spotkania mieli okazję podzi-
wiać eksponaty zgromadzone w Izbie 
Regionalnej, obejrzeć pokaz rękodzieła 
ludowego oraz posłuchać występów ze-
społów ludowych. Ale największą atrak-
cją spotkania była degustacja pysznych 
wypieków – sójek glinieckich, które już 
na trwałe zagościły w miejscowej kuchni 
i naszej lokalnej tradycji.   

 
 WALDEMAR MONIAK
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Wśród leśnych skrzatów
Rozmowa z Arturem DAwiDziukiem, nadleśniczym Nadleśnictwa Celestynów.

Centrum Edukacji Leśnej jest chlubą 
Nadleśnictwa Celestynów. Proszę opo-
wiedzieć naszym czytelnikom, miesz-
kańcom Gminy Wiązowna, czym zaj-
muje się ta placówka i od jak dawna 
działa?

– Budynek Centrum Edukacji Leś- 
nej zakończona powstał w 2009 roku.  
Zadaniem Centrum jest szeroko pojęta  
edukacja przyrodniczo-leśną połączoną  
często z rekreacją typu spacery po lesie, 
obserwacje przyrodnicze,ścieżka zdro-
wia, ogniska, kuligi, przejazdy bryczką, 
plac zabaw, siatkówka lub innymi for- 
mami, takimi jak plastyka czy litera- 
tura. W ramach tych zajęć ich uczestni-
cy wykonują między innymi zdobnictwo  
nasienne lub słuchają legend o leśnych 
skrzatach. Wokół budynku zagospo- 
darowaliśmy 2 ha terenu z posianiem 
traw, posadzeniem drzew i krzewów. 
Jest na nim arboretum z leśnymi gatun-
kami drzew i krzewów różnych odmian, 
łąka kwietna, zwierzyniec. Są lampy 
oświetlenia solarnego, boiska do siat-
kówki i badmingtona, plac zabaw dla 
najmłodszych, pole namiotowe. Do je-
sieni tego roku powstanie budynek ob-
sługowy pola namiotowego z kuchnią  
turystyczną i stołówko-świetlicą. Co ro- 
ku w Centrum Edukacji Leśnej przy-
bywa pomocy dydaktycznych takich 
jak walec obrotowy do rozpoznawania 
gatunków drzew, pieczątki z odciskami 
śladów zwierząt, tablice i wydawnictwa 
edukacyjne, budki dla ptaków i wiele 
innych. 

Jak wiele wycieczek odwiedza w skali 
rocznej Centrum Edukacji Leśnej?

– Adresatami prowadzonej przez nas 
edukacji są przede wszystkim dzieci  
i młodzież, ale nie zapominamy rów-
nież o dorosłych. Od momentu oddania  
do użytkowania Centrum Edukacji Le-
śnej czyli od czerwca do końca 2009 
roku z naszej oferty skorzystało około  
2 tys. osób. W roku  2010 liczba uczest-
ników przekroczyła 6 tys., a w 2011 r.  
– 20 tys. osób. Odwiedza nas około  
150-200 wycieczek rocznie. Jak widać,  
z roku na rok liczba odwiedzających 
wzrasta.  

Czy dużo grup zorganizowanych oraz 
osób indywidualnych przybywa do Was 
z terenu Gminy Wiązowna?

– Od kilku lat często i regularnie przy-
jeżdżają do nas na zajęcia edukacyjne  
i wycieczki uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. Wincentego Witosa w Gliniance. 

Ogólnie jednak młodzież z Gminy 
Wiązowna jeszcze nas nie odkryła, ale my- 
ślę, że jest to zjawisko chwilowe: związa-
ne z jednej strony z odległością do ośrod-
ka, a z drugiej z jeszcze niewystarczają-
cym przepływem informacji o CEL-u.

W jaki sposób promujecie Waszą 
placówkę? Czy nawiązujecie kontakty 
ze szkołami i urzędami gmin z powiatu 
otwockiego?

– Nadleśnictwo Celestynów w ramach 
działalności LKP ,,Lasy Warszawskie’’ 
oprócz zajęć w Celestynowie i wizyt le-

śników w placówkach dydaktycznych  
współorganizuje imprezy masowe pro-
mując leśnictwo i Centrum Edukacji 
Leśnej. Do największych z nich należą 
Dzień Ziemi na Polach Mokotowskich, 
Piknik Naukowy, Jagodobranie 2010, 
Święto Sosny, Piknik rodzinny Radia 
dla Ciebie, Drzewko za elektro odpad. 
Często organizujemy eventy tematyczne, 
takie jak grodzenie mrowisk, akcja ,,Ra-
tujemy żaby’’, Zielony Rower, zbiórka 
elektrośmieci. Jesteśmy obecni podczas 
regionalnych i powiatowych imprez kul-
turalnych, zaznaczamy swoją obecność  
w prasie, radiu i telewizji.  W ramach 
akcji „Leśnicy Dla Stolicy” Nadleśnic-
two Celestynów zorganizowało piknik 
rodzinny i uczestniczyło w Majówce  
z Leśnikami w Łazienkach Królewskich. 
Promując projekt ochrony obszarów 
NATURA 2000 zorganizowaliśmy tema-
tyczne wyprawy przyrodnicze, rekrea- 
cyjne czy fotograficzne. W kontaktach  
ze szkołami czy urzędami wykorzystu- 
jemy marketing szeptany oraz kanały  
informacyjne.

Jak dużą powierzchnię lasów pań-
stwowych obejmuje Nadleśnictwo Cele-
stynów i jaki procent tej liczby przypada 
na teren Gminy Wiązowna?

– Ogółem powierzchnia lasów pań-
stwowych w zarządzie Nadleśnictwa 
Celestynów wynosi 8951,28 ha, z czego 
na gminę Wiązowna przypada 906,18 ha 
czyli ok. 10%.

Jakie problemy występują na tere- 
nach leśnych znajdujących się w Gmi- 
nie Wiązowna?

– Największym problemem lasów 
Nadleśnictwa Celestynów, jak również 
wiązowskich, jest notoryczne zaśmie-
canie. Nadleśnictwo corocznie wydat-
kuje kwotę ponad 100 tys. zł. na zbiór 
i wywóz śmieci z lasu. Kolejny problem 
to kradzieże drewna. Z tymi dwoma 
problemami w szczególności boryka się 
Straż Leśna wykorzystując kamery, któ- 
re są rozstawiane w lasach. Oczywiście 
jest szereg mniejszych problemów, ale 
wspólnie z Gminą staramy się je na bie-
żąco rozwiązywać.

Dziękujemy za rozmowę.

 ROZMAWIAŁ: PIOTR KITRASIEWICZ
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Wspieraj działania – DECYDUJMY RAZEM

Trudne wybory – NGO

W dniu 19 września br. w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy 
Wiązowna  odbyła się drugie 
spotkanie szkoleniowe Zespołu 
monitorującego Decydujmy razem.  
Zadaniem Zespołu jest monitorowanie 
realizacji uchwalonego w lutym br. 
przez Radę Gminy Wiązowna Programu 
Rozwoju Lokalnego Gminy Wiązowna 
20111-2013. Monitoring ten zakończony 
ma być w marcu 2013 r. 

W spotkaniu uczestniczyli miesz-
kańcy gminy, koordynator 
regionalny z FRDL Andrzej 

Sadrakuła, Animator Programu Urszu-
la Skolasińska  oraz Wójt Gminy Anna 
Bętkowska. Uczestnicy spotkania rozma-
wiali z Cezarym Trutkowskim – doradcą 
FRDL z Warszawy o monitoringu i ewa-
luacji zadań z Programu Rozwoju Spo-
łecznego Gminy Wiązowna 2011-2013. 
Cezary Trutkowski zapoznał zebranych 
z zasadami monitorowania Programu, 

Podczas spotkania Wójt Anna Bęt-
kowska przedstawiła projekt Pro-
gramu współpracy Gminy z orga-

nizacjami pozarządowymi na rok 2013, 
zawierający m.in. zadania publiczne,  
w tym priorytetowe, jakie będą zleca- 
ne do realizacji organizacjom pozarzą-
dowym.

Wójt Gminy zwróciła się do przed- 
stawicieli organizacji o składanie do 
projektu ew. uwag i  poprawek, przy- 
pominając, że projekt ten był już pod-

określania wskaźników i  mierników.   
Zespół dokonał także przeglądu istnie-
jących celów i zadań zawartych w Pro- 
gramie. W wyniku tej analizy uznano, 
że w uchwalonym dokumencie winny 
zostać dokonane niezbędne poprawki, 
m.in. należy przeformułować niektóre 
zadania i skonkretyzować jakimi wskaź-
nikami będą one mierzone.

dany konsultacjom społecznym po- 
przez opublikowanie go na stronie  
www.wiazowna.pl wraz z formularzem 
uwag. Na spotkaniu Stowarzyszenie 
„Jesteśmy” zwróciło się z prośbą, by za- 
dania realizowane przez to  Stowarzy-
szenie, znalazły się w Programie na rok 
2013 jako jedne z zadań priorytetowych 
do realizacji.

Na spotkaniu omówione zostały 
sprawy funkcjonowania organizacji po-
zarządowych w roku 2012, w tym rów-

Realizując program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, 
spotkaliśmy się w dniu 28 września w Urzędzie Gminy z przedstawicielami 
organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy.

Uzgodniono, że następne spotkanie 
odbędzie się Zespołu w dniu 17 listopada 
br. (sobota) o godz. 10:30, tradycyjnie już  
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wią-
zowna.

Zapraszam na spotkanie. 
Urszula Skolasińska – Animator Projektu 

„Decydujmy razem” w Gminie Wiązowna
e-mail: u.skolasinska@wiazowna.pl

nież sprawy dotyczące współfinansowa-
nia/finansowania   przez Gminę zadań 
publicznych przez nie realizowanych.

Duża część spotkania poświęcona 
została zasadom rozliczania dotacji 
przekazywanych organizacjom pozarzą-
dowym na wsparcie lub powierzenie re-
alizacji zadań publicznych. Wyjaśniono 
błędy pojawiające się w sprawozdaniach 
częściowych z realizacji zadań i należy 
mieć nadzieję, że wyjaśnienia te pozwo-
lą uniknąć błędów w sprawozdaniach 
końcowych składanych przez organi-
zacje pozarządowe realizujące zadania 
publiczne.

W spotkaniu, wzięła również udział 
Naczelnik WAiSO Urszula Skolasińska, 
zajmująca się współpracą z organizacjami 
pozarządowymi ze strony samorządu. 
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Leśne obrady
Sesja Rady Gminy Wiązowna  
w dniu 27 września br. odbyła się  
w scenerii nietypowej. Jej terenem  
nie była tym razem macierzysta 
gmina, lecz celestynowski las,  
a dokładniej Centrum Edukacji  
Leśnej wchodzące w skład 
nadleśnictwa Celestynów.  

Gospodarzem radnych był Artur 
Dawidziuk, nadleśniczy Nad- 
leśnictwa Celestynów, który  
zaprosił wiązowski samo-

rząd na swój teren, żeby opowiedzieć  

o sprawach dotyczących lasów i leśnych 
zwierząt, a także zachęcić do propago-
wania tej wiedzy wśród wiązowskich 
dzieci i młodzieży. Bo chociaż do cele-
stynowskiego Centrum Edukacji Leśnej 
przyjeżdżają wycieczki szkolne z War-
szawy i miejscowości z aglomeracji war-
szawskiej, to jak dotąd nie przybyła tam 
ani jedna grupa szkolna z terenu gminy 
Wiązowna.

Radni zjawili się w komplecie. Przy-
byłych powitał nadleśniczy Dawidziuk, 
który posiłkując się slajdami wygłosił 
prelekcję dotyczącą terenów leśnych 

obejmowanych przez Nadleśnictwo Ce-
lestynów oraz występujących na nich za-
grożeń (m.in. kradzieży drewna). Potem 
gospodarz oprowadził gości po części 
muzealnej CEL, gdzie mogli obejrzeć 
eksponaty przyrodnicze (łosia, borsu- 
ka, kunę, wilka i inne), pospacerować  
w utworzonej wśród czterech ścian sce-
nerii leśnej, przyjrzeć się w gablotach 
różnorodnych rodzajom najmniejszych 
mieszkańców lasu. Po powrocie do 
sali konferencyjnej, nadleśniczy prze-
dyskutował z władzami gminy kilka 
problemów interesujących obie strony  
(np. możliwość zamiany terenu leśnego 
w Zakręcie, poprowadzenie przez teren 
nadleśnictwa kolektora z lotniska w Gó-
raszce do Emowa, utworzenie korytarzy 
dla migracji zwierząt w gminie Wiązow-

We wrześniu odbyły się dwie wyjazdowe sesje, pierwsza opisywana już – w Gliniance, kolejna 27.09 – w Centrum Edukacji 
Leśnej (CEL) w Celestynowie, na zaproszenie Nadleśnictwa Celestynów i na wniosek Wójta Gminy Wiązowna. Wybór miejsca 
miał na celu omówienie spraw wspólnych, w tym kwestii pozyskania przez gminę (poprzez zamiany) terenu leśnego za szkołą 
w Zakręcie na przyszłe cele społeczne, terenu przy świetlicy w Żanęcinie, a także sprawy związane z  odwodnieniem części 
Góraszki oraz zmianami w studium.

Wśród uchwał m. in. nadano nazwy ulicom w Majdanie i Rzakcie oraz niejednogłośnie dokonano nowego podziału gminy 
na jednomandatowe okręgi wyborcze. Rada jednogłośnie odrzuciła złożony przez p. wójt projekt uchwały podwyższający 
wynagrodzenie Wójta Gminy Wiązowna.

Uczestnicy sesji mieli też okazję zapoznać się z prezentacją przygotowaną przez pana nadleśniczego oraz z wystawą  
CEL, która okazała się być nowoczesnym i godnym polecenia dla starszych i młodszych CELEM wycieczek edukacyjnych  
i rekreacyjnych.

Kolejna sesja odbędzie się w Wiązownie 29 października. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wiązowna Piotr Łapiński  
do odwołania pełni w zastępstwie mnie dyżury w poniedziałki w godz. 16.30-17.00 w Urzędzie Gminy.

Monika Sokołowska, Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna

Z prac Rady Gminy Wiązowna
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na) i obiecał swoją dobrą wolę przy roz-
patrywaniu wniosków zgodnie z hasłem 
„Las w służbie społeczeństwu”.

Po półtoragodzinnej edukacji na te-
maty leśne, radni przystąpili do obrad. 
Przyjęto wprowadzenie zmian do Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny Wiązowna na lata 2012-2024 oraz  
do Uchwały Budżetowej na 2012 rok. 
Oba tematy zreferował skarbnik Wie-
sław Miłkowski. Zaakceptowano rów-
nież wprowadzenie zmian do uchwały 
dotyczącej przystąpienia Gminy do Pro-
jektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cy-
frowemu na terenie Powiatu Otwockie-
go – wyrównujemy szanse”. W ramach 
tych zmian zabezpieczono 100 tys. i 1 zł 
w budżecie na bieżący rok na pokrycie 
wkładu własnego w tym projekcie oraz 
zadecydowano o zabezpieczeniu środ-

ków własnych gminy 2015-2020 na po-
krycie kosztów funkcjonowania 105 szt. 
stanowisk komputerowych. 

Nadano nazwy ulicom w Rzakcie  
i Majdanie. W Rzakcie będą to ulice:  
Borkowa, Borowa, Dobrzyniecka, Dwor-
ska, Górska, Mazowiecka, Mokra, Połu-
dniowa, Popławska, Pólko, Północna, 
Przemysłowa, Rolnicza, Sarnia, Wiejska; 
a w Majdanie – Aleja gen. Grota Rowec-
kiego, Borowikowa, Bursztynowa, Klu-
bowa, Krajobrazowa, Kwitnącej Wiśni, 
Piękna, Równa, Starej Gruszy, Strażacka, 
Turkusowa, Trasa Lubelska, Wesoła, Wi-
doczna, Wiśniowa, Wspaniała, Zaciszna, 
Zagórska.

Przy jednym głosie przeciwnym i jed-
nym wstrzymującym się, 13 radnych po-
parło zbycie na drodze przetargu trzech 
nieruchomości w Wiązownie Kościelnej 

będących własnością Gminy. Zaakcep-
towano również, przy 11 głosach za  
i 4 przeciwnych, podział gminy Wią- 
zowna na stałe okręgi wyborcze oraz 
ustalenia ich granic, numerów i licz-
by radnych wybieranych w każdym 
okręgu, celem wyborów do Rady Gmi-
ny Wiązowna. Odrzucono natomiast,  
i to jednogłośnie, zmiany w wynagrodze-
niu dla wójta, bowiem las to nie najlep-
sze miejsce na to.

Umiejscowienie sesji w Centrum Edu-
kacji Leśnej nastąpiło z inicjatywy Jana 
Markowskiego, radnego i myśliwego.

– Zachęciłem Artura Dawidziuka, żeby 
zaprosił nas na posiedzenie sesji właśnie 
w to miejsce. Zależało mi, żeby pokazał 
CEL sołtysom, radnym i kierownictwu 
gminy, aby potem zachęcali nasze gmin-
ne szkoły do odwiedzania go. Przyjeż-
dżają tu wycieczki z Warszawy, Ursusa 
czy Piaseczna, a nasi nie. A najlepiej za-
chęcić, kiedy najpierw zobaczy się same-
mu – powiedział Markowski.

PIOTR KITRASIEWICZ

SPRAWDŹ WAŻNOŚĆ DOWODU OSOBISTEGO
W tym roku ok. 700 dowodów osobistych mieszkańców naszej gminy straciło lub straci 
ważność. Dowody wydawane są na 10 lat. Warto zatem sprawdzić czy nasz dokument jest 
jeszcze ważny. Termin jego ważności umieszczony jest w prawym dolnym rogu. Okres 
oczekiwania na nowy dowód wynosi 30 dni. 

O wymianę dowodu należy wystąpić przy zmianie danych osobowych lub adresowych, a tak-
że przy zniszczeniu lub uszkodzeniu dokumentu. Od stycznia 2010 roku dowody są wydawane 
bezpłatnie. Osoba małoletnia chcąc przekroczyć granicę państwa winna legitymować się doku-
mentem tożsamości tj. dowodem osobistym lub paszportem. Posiadanie nieważnego dowodu 
osobistego spowoduje odmowę załatwienia spraw np. w urzędzie, banku, na poczcie, na przej-
ściu granicznym. 

Wniosek o wymianę dowodu osobistego składa się osobiście.  Druk można pobrać ze strony 
internetowej bip.wiazowna.pl (poradnik interesanta, dowody osobiste). Więcej informacji  moż-
na uzyskać w pokoju nr 006, parter, Urząd Gminy Wiązowna, tel. 22 789-01-20 wew. 206, 236.  

Alina Dębska
Zastępca Kierownika USC

Magister inżynier 
po SGGW chętnie udzieli 

korepetycji z biologii 
przygotowujących 

do egzaminu gimnazjalnego 
oraz matury podstawowej 

i rozszerzonej
Dojazd w cenie. 

Kontakt: 509 289 886 
e-mail: matylda.p@o2.pl

OGŁOSZENIE
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Wiązowskie włości
Aleksandrów to dawna wieś śródleśna należąca do majątku Wiązowna, 
usytuowana przy starym trakcie wołowym nazwanym w XIX w. napoleońskim  
(dziś ul. Napoleona Bonaparte). 

Najprawdopodobniej została  
założona przez administra-
tora dóbr barona Józefa  
de Maltzahna w 1798 r.,  

i od imienia swego założyciela przyję-
ła nazwę. Wszystkie nazwy miejscowe  
znajdujące się na omawianym terenie 
można podzielić według trzech głów-
nych kryteriów nazwotwórczych: wła-
snościowego, pamiątkowego i topogra-
ficznego. Dwa pierwsze dały podstawę 
nazwom miejscowości pochodzącym 
od nazw osobowych– to jest od imion 
lub nazwisk ich właścicieli albo osób 
upamiętnianych. Należy do nich: Alek-
sandrów. Ma on wyrazistą budowę,  
charakterystyczną dla typu nazw dzier-
żawczych, z przyrostkiem -ów, wska-
zujących na niewątpliwą przynależność 
miejsca do imienia jego założyciela.  
Nie wiemy jakie nazwisko nosił tajem-
niczy Aleksander, ale znamy jego praco-
dawców.

Niemiecka arystokratyczna rodzina 
Maltzan vel Maltzahn wywodziła się  
z Pomorza Zachodniego – Meklembur-
gii. Udokumentowana genealogia rodu 
rozpoczyna się od Ludolfa, żyjącego  
w XIII w. Od 1414 r. Maltzanowie byli 
panami na zamku Ulrichshusen, a od 
1501 r. miasta Penzlin.  Od XV w. ród 
dzielił się na dwie linie, różniące się za-
pisem nazwiska - Maltzan i Matzahn  
– a wywodzące się od dwóch braci: Ber-
narda II (zm. przed 1525 r.) i Ludol- 
fa III (zm. po 1528 r.). Obydwie rodziny 
różniły się także przydomkami pierw-
sza: „zu Wartenberg und Penzlin”, druga  
„zu Cummerow und Sarow”. Przydom-
ki te nawiązywały do ich posiadłości 
znajdujących się nad Bałtykiem i Dol-
nym Śląsku (Syców i Milicz). W latach  
1530-1571 Maltzahnowie byli freiher-
rami (baronami) Sycowa, a od 1590 r.  
Milicza. W 1530 r. Joachim II (zm. 1556) 
i jego brat Jerzy (zm. 1562) otrzymali 
dziedziczne tytuły baronów zatwier-
dzone przez cesarza.  W 1694 r. baron 
Joachim Wilhelm oraz jego brat Miko-
łaj Andrzej – awansowali na hrabiów. 
W pierwszej połowie XVIII w. najwy-
bitniejszą postacią rodu był Johann  
Lotharius Friedrich von Maltzahn  
(zm. 1756 r.) . Arystokratyczny dyplo-

mata i oficer, reprezentujący Królestwo 
Danii na rosyjskim dworze w Sankt Pe-
tersburgu znacznie się wzbogacił. Jego 
synem był Joachim Karol von Malt-
zahn. Jego wnuk, pułkownik Józef von 
Maltzahn w 1798 r. nabył od Jana Aloj-
zego hr. Potockiego dobra Wiązowna  
na Mazowszu. W skład wiązowskiej wło-
ści wchodziły wsie: Białek, Boryszew, 
Góraszka, Dziechciniec, Konik, Mlądz, 
Płachta, Rycice, Wola Mlądzka, Wielgo-
las, folwark i wieś Duchnów, Wiązowna 
wieś i folwark, dwie osady młynarskie 
Golica nad Mienią i Ruda nad Świdrem 
– łącznie ok. 7873 ha powierzchni.  
Po pułkowniku Józefie, spadkobiercami 
podzielonych dóbr Wiązowna byli jego 
dwaj synowie Ferdynand w Wiązownie 
i Adolf w Duchnowie. Car Aleksander 
I zatwierdził indygenat baronowi Adol-
fowi z Duchnowa. Pamiątką po baro-
nie są nazwy miejscowości przez nie-
go założone nad Świdrem: Malcanów  
(od niem. Maltzahn), Pęclin (od niem. 
Penzlin) i Emów – od imienia córki 
właściciela Emanueli – Emmy. Wspomi-
nając ten ród warto dodać, że Joachim  
hr. Milicza zginął we Francji w 1940 r., 
a ostatnim spadkobiercą tej linii męskiej 
był baron Henryk Wandalin, którego 
latem 1943 r. zamordowało w Warsza-
wie gestapo. Najdłużej z jego rodziny 
żyła siostra Joachima, Maria Gräfin von 
Maltzan (1909-1997) – lekarz weteryna-
rii, literatka, działaczka opozycji antyhi-
tlerowskiej. 

Dziś pamiątką po tym sławnym ro-
dzie jest klasycystyczny pałac w Miliczu 
na Dolnym Śląsku, który wybudowano 
na zlecenie Joachima Karola Maltzana 
w latach 1797-1798 r. Projektantem 
budowli był architekt Karol Geissler.  
W 1910 r. dobudowano południowe 
skrzydło, w którym znajdował się dom 
zajezdny, a obecnie Zespół Szkół Le-
śnych. Budowla wyglądem przypomina 
zamki Sanssouci i Neues Palais z Pocz-
damu. Drugą rezydencją jest zamek 
Ulrichshusen w Meklemburgii wzniesio-
ny w XVI w. Baron Helmut i Alla von 
Maltzahnowie odzyskali go po upadku 
NRD w 1993 r. Zniszczoną budowlę  
odbudowano w 2001 r. z przeznacze-
niem na hotel i centrum kulturalne West 

Pommern und Meklemburg. Powracając 
na Mazowsze.

W 1827 r. Aleksandrów posiadał już 
9 gospodarstw i 160 mieszkańców. Osa-
da w większości zasiedlona była przez 
kolonistów niemieckich, którzy miesz-
kali tu do 1944 r. Kwestia niemieckiego 
osadnictwa w prawobrzeżnej części War-
szawy i na Mazowszu jest stosunkowo 
dobrze opracowana i wyróżnić można  
w niej trzy fale napływu ludności nie-
mieckiej na Mazowsze: w latach 1795-
-1806, 1815-1827 oraz po 1831 do 
około 1850. Koloniści aleksandrowscy 
pochodzili z pierwszej i trzeciej fazy. 

O stosunku do kolonistów niemiec-
kich pisano: Koloniści niemieccy, którzy 
napłynęli wówczas gromadnie do kraju 
i porządne zakładali osady w miejscach 
niedawno lasami pokrytych, nie znaleź-
li w chłopach polskich ani naśladow-
ców, ani zazdrosnych ich dobrego bytu. 
Sąsiedztwo osad niemieckich nie miało 
żadnego wpływu na sposób życia i go-
spodarowania chłopa polskiego; wszel-
kie ulepszenia rolnicze w koloniach nie 
ściągały nawet jego uwagi. Niemiec był 
zawsze Niemcem i dla tego samego nie 
mógł uzyskać poważania chłopa polskie-
go, który mu, owszem, czynił zarzut ten, 
że tępi las, zakładając osadę – zanotował 
Fryderyk hr. Skarbek1. 

Jak wskazują dokumenty hipotecz-
ne dominium, przez lata zgodni obok 
siebie żyli w Aleksandrowie zarówno 
Polacy, Niemcy jak i Żydzi. Byli wśród 
nich m.in.: Akerman, Jakub Goll, Lewek  
Zukert, Jan Sejler, Fryderyk Drisner, Da-
niel Toper, Jan Neuman, Gotfried Sejler, 
Jakub Graffman, Kadysz Goldsztejn, 
Ismul Josek, Necka Loptman, Max Tin-
kensztejn.

W XIX w. zabudowa wsi składała się 
z dwóch równoległych łańcuchówek 
usytuowanych wzdłuż dróg z Góraszki, 
Wiązowny do Falenicy. Po uwłaszczeniu, 
w 1870 r. Aleksandrów miał 40 gos- 
podarstw i 886 mórg włościańskich  
(ok. 514 ha). Na początku XX w. naj-
większymi posiadaczami ziemi byli tam 
Henryk Kruszewski (131 ha), Edmund 
Fencki (117 ha), Maria Dąbrowska  
(229 ha). Ponadto funkcjonowała tu wy-
twórnia ceraty Władysława Różyczki,  
a miejscowi rzemieślnicy: cieśle i stola- 
rze bywali zatrudnieni przy budowie drew- 
nianych willi w okolicach. Wraz z wy-
buchem I wojny światowej w 1914 r., 
kolonistów niemieckich przymusowo 
wysiedlono w głąb Rosji. 

W dniu 15 sierpnia 1920 r. stacjono-
wały w nim rezerwy 15 DP WP broniącej 
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ufortyfikowanego odcinka Wiązowna. 
Po zakończeniu wojny część niemiec-
kich wysiedleńców powrócili do swych 
domostw. Według spisu powszechnego  
w 1921 r. Aleksandrów miał 57 domów 
z 305 mieszkańcami. Z tego 175 oby-
wateli deklarowało narodowość polską, 
127 niemiecką i 3 osoby były wyznania 
mojżeszowego. Po ówczesnych osad-
nikach zachowały się skromne resztki 
cmentarza ewangelickiego w niewielkim 
lasku przy obecnej ul. Ks. S. Szulczy-
ka, z okazałym nagrobkiem młynarza  
z Golicy p. Merkerta. Wszystko wskazuje  
na to, że najstarsze nagrobki pochodzą  
z początku XX w. Większość z nich 
zawiera polskie napisy. Oto przykład: 
„Otyl Jarytel, żyła lat 48, zmarła 13 lip- 
ca 1931 r. Ukochanej matce córka”.  
Są też płyty z niemieckimi napisami. 
Zapewniają one o miłości do zmarłych 
bądź zawierają pobożne westchnienia. 
Nekropolia jest najczytelniejszą pa-
miątką po ewangelickich mieszkańcach 
Aleksandrowa2. Jeszcze jeden cmentarz, 
czynny w latach międzywojennych, 
znajdował się przy dzisiejszych ulicach 
Podkowy i Sosnowej. Ten o powierzchni  
2,7 ha służył społeczności żydowskiej. 
Dziś z tego kirtutu pozostały skromne 
resztki w postaci rumowiska po daw-
nych macewach.

Od końca XIX w. Aleksandrów posia-
dał własną szkołę, w której przed 1939 r.  
nauczał Andrzej Grędziński. W okresie 
międzywojennym ludność miejscowa 
nadal zajmowała się głównie uprawą 
roli, wynajmowaniem domów letnikom 
i usługami rzemieślniczymi. Tu też swój 
dom wypoczynkowy posiadł minister 
spraw zagranicznych płk Józef Beck.  
Z zakładów usługowych największą re-

nomą cieszyły się warsztaty ciesielskie: 
J. Bąkowskiego, S. Bieleckiego, G. Neu-
mana i A. Fausta; stolarza J. Kreczmana  
i murarza S. Milewskiego. W 1932 r. 
wytyczono na terenie wiejskim najstar-
szą część rzymskokatolickiego cmenta-
rza grzebalnego, który znacznie zapeł-
niono w czasie wojny. 

Pamiątką po czasach okupacji nazis- 
towskiej jest nawierzchnia 2.5 km utwar-
dzanej drogi rokadowej na odcinku Alek- 
sandrów – Wiązowna, wykonanej w ra-
mach przymusowych prac przez miej-
scowych Żydów w latach 1940-1941.  
Ze względu na ceglany tłuczeń nazwa-
no ją Czerwoną Drogą, dziś ul. Podko-
wy. Uważny spacerowicz dostrzeże też 
niezniszczone, ale  częściowo zasypane 
dwa żelbetonowe bunkry poniemieckiej 
Bruckenkopf Warschau, usadowione  
po obu stronach gościńca3 łączącego się  
z szosą lubelską. Pierwszy to schron ob-
serwacyjny Regelbau 120 A, drugi  jedyny 
ocalały w całości tzw.  Regelbau 501 czyli 
schron bierny przeznaczony jako osłona 
dla drużyny piechoty. Wraz z resztkami 
umocnień ciągnących się od Zagórza  
po Pohulankę, Góraszkę, Emów, Józe-
fów i aż po Celestynów wchodzą  one  
w skład skansenu fortecznego Przedmo-
ścia Warszawy.  Skansenem opiekują się 
działacze ze Stowarzyszenia na Rzecz Za-
bytków Fortyfikacji Pro Fortaliicium, któ-
remu przewodzi prezes Hubert Trzepałka.

Po II wojnie światowej sołectwo Alek-
sandrów posiadało 1100 ha powierzch-
ni i zamieszkiwało w nim ok. 420 osób,  
z tym, że w trakcie wojny, większość 
osób deklarujących obywatelstwo nie-
mieckie przesiedlono do III Rzeszy. 

W latach PRL uporządkowano cmen-
tarz wojenny, na którym pochowano 

żołnierzy WP z 1939 r., konspiratorów  
z AK m.in.: por. Apolinarego Akajewicza 
z Emowa i Ryszarda Barańskiego ze Świ-
dra oraz kościuszkowców gen. Zygmun-
ta Berlinga poległych we wrześniowych 
walkach o Pragę. Łącznie pogrzebano 
tam ok. 633 zwłok żołnierzy z lat 1939-
-1944 ekshumowanych z powiatu war-
szawskiego. W centralnym miejscu kwa-
tery, pomiędzy grobami urządzonymi  
w latach 1946-1950 na dwóch zboczach 
naturalnego wzniesienia, mieszkańcy 
postawili pomnik z białego piaskowca  
z trzema tablicami na bocznych ścianach: 
„Cmentarz wojenny żołnierzy i ofice-
rów poległych w latach 1939-1945”,  
„Tu spoczywa 633 żołnierzy września 
1939 r. i ofiar wojny”, „Zginęli w obro-
nie ojczyzny walcząc z hitlerowskim 
okupantem”. Te trzy tablice na jednym 
pomniku różnią się treścią, ale są jedna-
kowe w intencji i świadczą, o podziale 
politycznym środowisk kombatanckich . 
W okresie 1966-1970 poszerzając cmen-
tarz uporządkowano większość mogił. 
Od 1984 r. urządza się na nim pochówki 
weteranów. Wojskowymi grobami przez 
lata opiekowali się uczniowie ze szkół  
w Falenicy i rekruci z jednostki wojsko-
wej w Emowie. Dziś aleksandrowski 
cmentarz, zajmujący obszar 1,2 ha po-
wierzchni pomiędzy ul. Złotej Jesieni  
a ul. Ks. S. Szulczyka jest największą  
nekropolią wojskową  na tym terenie. 

W latach 1977-1993 zbudowano tam 
dwupoziomowy kościół, którego część  
dolną zajmuje kaplica pogrzebowa.  
Na bazie istniejącego już kościoła  
20 grudnia, 1991 r. erygowano para-
fię pw. Wieczerzy Pańskiej, a jej pierw- 
szym proboszczem został ks. Mieczysław 
Nowak. 

Dnia 2 stycznia 1992 r. Aleksandrów 
odłączono z gminy Wiązowna i włączo- 
no do dzielnicy Praga Południe. Pod no- 
wym zarządem w granicach m.st. War-
szawy dynamicznie się rozwijał. Powstały 
tam kolejne domy jednorodzinne, głów- 
nie na skraju wydmowego tarasu poro-
śniętego sosnowym lasem. W 1995 r.  
Aleksandrów miał ok. 1500 mieszkań- 
ców, a 10 lat później było ich już ok. 2500.

 KRZYSZTOF OKTABIŃSKI
(FRAGMENT PRZYGOTOWYWANEJ DO DRUKU KSIĄŻKI)

1 F. Skarbek, Pamiętnik Seglasa, Warszawa 1959,  
s. 47

2 S. Zalech, Gawęda wawerska pisana w cieniu 
kasztanowców kościoła zerzeńskiego, „Kroni-
ka Warszawy” nr. 2 (R.2008) s. 27-34

3 P. Ajdacki, Przedmoście Warszawa, Otwock 
2007, s. 24

Pałac – widok od strony zachodniej w XX w.
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Naoczny świadek (6) Zamieciony problem

Na smutne pocieszenie dla naszych planistów można do-
dać centralny plac Otwocka zabetonowany od wielu lat. 
Sterczą z niego druty zbrojeniowe. Goście z Lennestadt 

ze źle skrywaną ironią proponują zawiesić na nich niebieskie cho-
rągiewki z dwunastoma złotymi gwiazdkami. Pytali też, czy skła-
dujemy tam odpady ze Świerku.  U nich nie do pomyślenia, żeby 
tyle lat coś stało bez ruchu. Oni po prostu mają plan. Klasycz-
nym przykładem działania bez planu była budowa przedszkola 
w Zakręcie. Wójt starał się u starosty o zezwolenie na budowę, 
potem ten sam wójt u tego samego starosty starał się o zezwolenie  
na rozbiórkę. Do tego doszło jeszcze bardzo szczególne kryterium 
lokalizacji, które rozbawiło nie tylko starostę. Oto przedszkole 
nie może być za blisko gimnazjum, bo dzieci uczą się od gimna-
zjalistów brzydkich wyrazów. A projekt leży NA PÓŁCE! Kolejny 
półkownik z poprzedniej kadencji.

Trzeba przyznać, że daleko nam do Europy, niektórych zaś 
błędów gospodarskich nie da się naprawić. Chyba, że jakieś 
drobniejsze. Na przykład, nakłonienie huty szkła do powrotu 
na miejsce zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego. 
Zaś posunięciem godnym dobrego planisty, byłaby jeszcze jedna 
zmiana lokalizacji węzła 17 w kierunku Góraszki – tam gdzie nie 
ma żadnych zabudowań po obu stronach drogi. Był taki wariant 
według GDDKiA – węzeł Góraszka przy lotnisku. W pewnym 
okresie dało się zauważyć przesunięcie zainteresowań (i również 
budżetu) z południa i północy gminy na centrum tj. Wiązowna 
Gminna, Radiówek, lotnisko. Podobno była jakaś ekstrawagancja 
projektowa, żeby centrum uzyskało status miejski – przez zagęsz-
czenie mieszkańców wymuszonymi zabudowami deweloperski-
mi. Ciekawe, czy to ma odbicie w opracowaniach archiwalnych 
i aktualnych? A może był to rozrost ambicji osobistych kogoś  
z zarządu?  

Wracając do proporcji, trzeba stwierdzić, że żaden lokalny 
wójt nie odważyłby się zatrudnić 50 osób bez wiedzy jakiegoś 
tam „Szczebla”. Może warto przypomnieć sentencję Cycerona, 
że „w rządzeniu może być demokracja, ale w zarządzaniu musi 
być dyscyplina”. 

 CZESŁAW FABIAŃSKI
Red.: Poglądy prezentowane przez Autora nie muszą być zgodne  

z poglądami redakcji „Powiązań”.

Bogactwem naszej gminy są lasy. Spacer po lesie w teo-
rii daje relaks, odpoczynek, ciszę. Napisałam „w teorii”,  
bo w praktyce nie zawsze tak jest. Mieszkałam szmat swo-

jego życia nieopodal lasu i widziałam w lasach to i owo, dlatego 
mnie spacer po lesie w naszej gminie kojarzy się nie tyle z za-
pachem szyszek i grzybów, ile z hałasem, brudem oraz różnych 
rozmiarów wysypiskami śmieci. Ba, wydawać się może, iż tych 
ostatnich  jest między Mienią a Świdrem zdecydowanie więcej 
niż grzybów jadalnych. Czego tam nie ma: zaczynając od szkla-
nych butelek aż po pralki czy kuchenki gazowe – na całe szczęście 
te ostatnie są odłączone od dopływu gazu. Dobrze, że chociaż  
o tym ktoś pomyślał. Brakuje tylko ogromnych koszy na te śmieci 
i kogoś, kto by je wywoził.

Mało brakuje do tego byśmy, zamiast do sklepu z meblami  
czy RTV i AGD, jechali do lasu po wyposażenie kuchni czy ła-
zienki. Wystarczyłoby robić małą renowację i stara pralka Fra-
nia  jest jak nowa, idealnie wpisując się w modny dziś styl retro. 
Właściwie dlaczego nie? Skoro już nawet samozwańczy artyści 
zaczynają grać na instrumentach zrobionych z Bóg wie jakiego 
żelastwa znalezionego na złomowisku. Dlaczego więc my nie mo-
żemy urządzić sobie kuchni w stylu lat 60-tych, robiąc mały retusz 
wizualny i techniczny danego przedmiotu, żeby nie powiedzieć 
brzydko – grata… Tak wiem, las to nie salon meblowy, chociaż 
od drzewa do mebli, jest już całkiem niedaleko.

Do tego dochodzi paradoks, że niektóre lasy są własnością  
prywatną. Kiedyś nawet marzyłam sobie jak przyjemnie było-
by mieć swój własny las, a w nim grzyby, ciemną zieleń mchu  
i przyjemnie szumiące drzewa. Jednak teraz wiem, że to wcale  
nie musi być takie miłe, bo razem z tymi grzybami, mchem i drze-
wami, niektórzy mają swoje prywatne wysypiska śmieci. Nie wiem  
czy ich właściciele mają czas by po nich chodzić – bo przecież  
w sumie takie prywatne wysypiska to żyła złota. Mogliby je opo-
datkować, skrzyknąć się i zrobić świetnie prosperujący biznes, 
taką sieć sklepów  AGD/ RTV plus meble gratis – adres: lasy  
przy Szosie Lubelskiej w Wiązownie. I jeszcze szyld: serdecznie 
zapraszamy. Już przy wjeździe, w rowach, witałyby nas niezłe 
produkty w promocji: żelazko sprzed 30 lat i czajnik z epoki  
Gomułki plus dwa tuziny zużytych pampersów w cenie łysej opo-
ny po trabancie. 

Wciąż w oczy kole fakt, iż umiemy w lasach i w przepisach 
nabałaganić, a później i ci duzi i ci zupełnie mali, zamiatamy  
problem pod dywan (taki z salonu meblowego). 

 MONIKA ZAWISTOWSKA
Red.: Poglądy prezentowane przez Autora nie muszą być zgodne  

z poglądami redakcji „Powiązań”.

Zapraszamy na otwarty integracyjny turniej piłki nożnej, 
który rozpocznie się 10 listopada o godz. 10.00 na boisku 
w Majdanie. Impreza odbędzie się pod patronatem Wójta 
oraz Rady Gminy Wiązowna. 
Szczegóły na www.wiazowna.pl

Zapraszamy!
Organizatorzy z Majdanu
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Uroczysty 
apel

Jesienny Turniej Piłki Nożnej Świetlic TPD w Wiązownie

W dniu 27 września 2012 roku  
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym  
w Wiązownie  odbył się apel  
z okazji IX rocznicy Święta  
Patrona Gimnazjum – Polskiego 
Państwa Podziemnego. 

W słoneczne popołudnie dnia 26 września 2012 roku spotkaliśmy się 
w gościnnej szkole w Wiązownie na corocznej imprezie sportowej  
– Turnieju Piłki Nożnej Ognisk Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.  
Imprezę świetnie przygotowała pani Dorota Borowik – kierownik Ogniska TPD 
w Wiązownie. Sędziował nauczyciel w-f w Wiązownie pan Krzysztof Kwas. 

Uroczystość uświetnili swoja obec-
nością: Wójt Gminy, pani An- 
na Bętkowska, Zastępca Wójta,  

pan Tomasz Kostyra, Kierownik Oświa-
ty Gminnej, pan Edward Ździeborski, 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, 
pan Arkadiusz Głogowski, Proboszcz  
Parafii Świętego Wojciecha, ksiądz Ta- 
deusz Łakomiec, Prezes Zarządu Świato-
wego Związku Żołnierzy AK w Otwoc-
ku, pan Bogdan Głowacki.

Pani Anna Bętkowska i pan Tomasz 
Kostyra wręczyli weteranom, żołnie-
rzom Armii Krajowej – Zbigniewowi 
Głogowskiemu, Barbarze Bocian, Regi- 
nie Milewskiej, Zygmuntowi Prudzyń- 
skiemu, Marianowi Izdebskiemu, Wła-
dysławowi Ząberg, Czesławowi Konow-
rockiemu, Stanisławowi Kąkol – pamiąt-
kowe tablice za odwagę i bohaterstwo 
w obronie wolności o niepodległość  
Ojczyzny, oraz podziękowania za pro-
pagowanie prawdy i wartości historycz-
nych wśród młodzieży. 

Do rywalizacji sportowej stanęli  za-
wodnicy Ognisk TPD w Glinian- 
ce, Malcanowie, Pęclinie, Wią-

zownie i Zakręcie. Po ceremoniale olim- 
pijskim,  powitaniu przez  dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Wiązownie – panią 
Katarzynę Lacką oraz ciepłych słowach 
skierowanych do zawodników przez pre-
zesa Otwockiego Oddziału Ognisk TPD 
pana Czesława Ziemińskiego rozpoczę-
ły się emocjonujące mecze. Zawodnicy 
z poszczególnych Ognisk rywalizowali 
„każdy z każdym” rozgrywając po cztery 

Uczniowie klas pierwszych Gimna-
zjum im. Polskiego Państwa Podziemne-
go w Wiązownie uroczyście ślubowali:

– dbać o honor i tradycje szkoły oraz 
godnie ją reprezentować

– rzetelnie wypełniać obowiązki, 
nieustannie pracować nad wzboga-
ceniem swojej wiedzy i zdobywać 
jak najlepsze wyniki w nauce

– być odpowiedzialnym i praworząd-
nym człowiekiem, uznawać prawo 
innych ludzi do wyrażania swoich 
opinii i poglądów

– szanować swoich rodziców, nau-
-czycieli i wychowawców za prze-
kazywaną wiedzę i umiejętności,  
za życiowe przewodnictwo

– dbać o wspólne mienie, porządek  
i bezpieczeństwo w szkole

– swą codzienną nauką, pracą i za-
chowaniem dbać o dobre imię 
Gimnazjum

mecze. Nie zawiedli kibice, którzy gorąco 
dopingowali swoich zawodników.

Zwycięzcami okazali się gospodarze  
– zawodnicy Ogniska nr 8 w Wiązownie.  
II miejsce zajęło Ognisko nr 6 w Glinian-
ce, III miejsce Ognisko nr 5 w Pęclinie, 
IV miejsce Ognisko nr 7 w Malcanowie, 
V miejsce Ognisko nr 9 w Zakręcie.

Piękna pogoda i wspaniała atmosfera 
zawodów sprawiły, że spotkanie dzieci  
z  zaprzyjaźnionych Ognisk TPD z tere-
nu Gminy Wiązowna na długo pozosta-
ną w pamięci uczestników.

– nie zawieść pokładanych nadziei 
Zaproszeni goście, rodzice, nauczy-

ciele, pracownicy administracji i ob-
sługi szkoły, oraz uczniowie wysłuchali  
ze wzruszeniem akademii przygoto- 
wanej przez uczniów. Zaprezentowa- 
na została historia Polskiego Państwa 
Podziemnego, wiersze: „Dziś idę wal-
czyć mamo”, „Żądamy amunicji”, 
„Opłakujemy godzinę”, „Piszę do 
Ciebie mamo”, „Pieśń o żołnierzach  
z Westerplatte”, „Moja Ojczyzna jest 
Polska Podziemna”, „Dzień dzisiejszy”, 
oraz piosenki: ,,Gdy zapłonął nagle 
świat”, „Warszawskie dzieci”, „Warsza- 
wo ma”, „Gdzie są chłopcy z tamtych 
lat”.

Na zakończenie tak uroczyście roz-
poczętego dnia rodzice uczniów z klas 
pierwszych przygotowali i zaprosili go-
ści na poczęstunek.  

 AGNIESZKA RAK

Czekamy na kolejne spotkanie na Wio- 
sennej Spartakiadzie Ognisk TPD.   

 TERESA BĄK  – KIEROWNIK  
OGNISKA TPD NR 6 W GLINIANCE
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IV Edycja Czwartków 
Lekkoatletycznych  
w Gliniance rozpoczęta!

Srebrny Medal 
dla Przemka

Do zmagań w tej grupie wiekowej stanęło szesnastu sza-
chistów z województw: Mazowieckiego i  Warmińsko-
-Mazurskiego. Jak zgodnie podkreślali sędziowie i tre-

nerzy poziom ich przygotowania był bardzo wysoki. Świadczy  
o tym choćby fakt, że o 4 miejsca awansowe do przyszłorocznych 
mistrzostw Polski ubiegało się aż 12 szachistów posiadających 
ranking międzynarodowy FIDE, w tym 8 posiadających bardzo 
wysoką w tym wieku II kategorię szachową   Polskiego Związ-
ku Szachowego (PZSzach.). Międzywojewódzkie Mistrzostwa  
Juniorów rozgrywane były na dystansie 9 rund. Tempo gry wy-
nosiło 60 min + 30 sek. dla zawodnika. O ostatecznych lokatach 
decydowały łączne wyniki z dziewięciu partii.

Jak powiedział jeden z trenerów  grupa C11 miała dwóch wy-
raźnych liderów. Rzeczywiście potwierdzają to wyniki końcowe. 
Zwycięzca turnieju Patryk Chylewski z UKS Szachylice Chyli-
ce (ranking Fide1585, II kat. PZSzach) zgromadził aż 8,5 pkt,  
remisując jedynie z Przemkiem Laszczakiem (ranking FIDE 1452, 
II kat. PZSzach). Ich partia miał pasjonujący przebieg. Przemko-
wi po udanym debiucie udało się   „wzięcie piona” i uzyskanie 
przewagi nad przeciwnikiem o znacznie silniejszym rankingu. 
Jednak doświadczenie Patryka zaowocowało udanym kontr-
atakiem, po którym obaj szachiści musieli zadowolić się jedynie  
½ punktu. Srebrny medalista, Przemek Laszczak zgromadził 

W dniu 20 września na ministadionie lekkoatletycznym 
w Gliniance zainaugurowano XIX Edycję Ogólnopolskich 
Czwartków Lekkoatletycznych dla uczniów szkół 
podstawowych. Jest to już IV impreza regionalna  
w Gliniance.

Podczas rozegranych w dniach 1-6 października w Miętnem 
k. Garwolina Półfinałach Mistrzostw Polski Juniorów  
w Szachach Klasycznych, w kategorii chłopców do lat 11 
(C11), srebrny medal i awans do przyszłorocznych  
Mistrzostw Polski Juniorów wywalczył Przemysław Laszczak, 
uczeń klasy V b Szkoły Podstawowej w Wiązownie,  
obecnie zawodnik UKSz Hetman Warszawa.

Warto podkreślić, że impreza ta odbywa się dzięki wsparciu 
finansowemu Urzędu Gminy w Wiązownie. Część robocza to za-
sługa Zarządu UKS „Smoki” Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Gli-
niance i  pracownikom tej placówki. Wielkie dzięki wszystkim 
wymienionym wyżej składają dzieci-czwartkowicze i ich nauczy-
ciele-trenerzy.

Najlepsze wyniki i miejsce na najwyższym stopniu podium 
wśród lekkoatletów z naszej gminy osiągnęli z UKS „Smoki” przy 
SP Glinianka to:

• Maliszewski Eryk – w rzucie piłką palantową; 
• Hajdacka Klaudia – w biegu na 60 m; 
• Przysowa Weronika – w skoku w dal;
• Grzelak Bartek – w skoku w dal; 
• Sęk Kuba, Żurawska Zuzia, Michalik Róża, Kopik Zuzia  

  – w skoku wzwyż; 
• Z SP w Wiązownie: Sasal Julia – w rzucie piłką palantową; 
• Z SP w Zakręcie: Dembek Jadwiga – w biegu na 60 m. 
W klasyfikacji drużynowej prowadzi UKS „Smoki”, SP Wią- 

zowna jest 5, a SP Zakręt jest na 6  miejscu. To dopiero po- 
czątek batalii! Na następne zawody zapraszamy 27 września,  
a potem dopiero na wiosnę 2013 roku.

Wszystkie wyniki zamieszczamy na stronie internetowej  
szkoły.

ZENON KWIATKOWSKI

ogółem 8 punktów, remisując także z Michałem Szulejko z UKS 
MDK Otwock (ranking Fide1472, II kat. PZSzach). Kolejny,  
brązowy medalista grupy C11, Jakub Żółkiewski (ranking 
Fide1446, II kat. PZSzach) z MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn uzy-
skał 5,5 pkt. czyli 2,5 pkt. mniej.

Obok tytułu wicemistrza i awansu do przyszłorocznych  
Mistrzostw Polski Juniorów Przemek Laszczak uzyskał najwięk-
szy w całym turnieju wzrost rankingu FIDE (o 35 punktów)  
do poziomu 1487.

– Szczególnie ucieszyło mnie jednak  nieoczekiwane wypełnie-
nie normy na I kategorię szachową, zaledwie po roku i czterech 
miesiącach od uzyskania II kategorii. Obecnie, po jednokrotnym 
wypełnieniu normy na „jedynkę”, zgodnie z przepisami  PZSzach 
będę legitymować się kategorią II+ – powiedział Przemek.

– Do takiej kategorii nie dochodzi wielu dorosłych szachistów, 
a nawet zdolni juniorzy czekają na nią niekiedy 3-4 lata – skomen-
tował tata Przemka, pan Leszek. PK

fo
t. 

LL

Na starcie w ubiegły czwartek stanęło 240 dzieci z 6-ciu 
szkół podstawowych powiatu otwockiego, w tym trzy 
szkoły z naszej gminy i lekkoatleci z KS „Orzeł” z Warsza-

wy. Imprezę otworzyła dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniance 
pani Alicja Wieczorek. Powitała przybyłych na zawody i życzyła 
zawodnikom jak najlepszych wyników sportowych, wspaniałej 
sportowej zabawy i radości z dobrze i  bezpiecznie spędzonego 
czasu w Gliniance. Na skoczniach, rzutni i bieżni wrzała walka  
o najlepsze wyniki, o rekordy życiowe. Chociaż nie miały one czę-
sto wymiaru wielkiego wyniku sportowego to sprawiały dzieciom 
radość,  uczyły hartu ducha i pokonywania własnych słabości.
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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 telefony

Wydawca: Urząd Gminy Wiązowna
Adres redakcji:
UG Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna
e-mail: powiazania@wiazowna.pl
Wersja elektroniczna gazety: www.wiazowna.pl
Nakład: 1500 egz.

Redaguje zespół: 
Piotr Kitrasiewicz (redaktor naczelny)
Anna Bętkowska
Małgorzata Paduch
Urszula Skolasińska
Skład i druk: GrafKor Media Mariusz Florek

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Redakcja zastrzega sobie prawo  
redagowania nadesłanych tekstów  
oraz nie zwraca materiałów
niewykorzystanych.

Złota jesień nad Mienią 
Jesień to nie tylko chłodne powietrze 

i coraz wcześniej zapadający zmrok. 
To również – a dla wielu osób przede  

      wszystkim – wartości kojarzące się  
z pojęciem złotej polskiej jesieni.  A w bo-
gatej w drzewa naszej Gminie owa zło- 
ta jesień jest na szczęście bardzo widocz-
na. Wzrok cieszą obfite w mieniące się 
różnorodnymi kolorami liści gałęzie 
drzew. Te same  liście, po opadnięciu  

z gałęzi, tworzą fantazyjne, podobne  
do dywanu, wyściółki na ziemi.  
Aż chciałoby zanurzyć się w ten li-
ściowy, pomarańczowo-żółty ocean.  
Aż chciałoby się sypnąć nimi do góry 
i poddać opadającym liściom niczym 
strugom ożywczego deszczu… To jest 
właśnie magia powabnej i urokliwej 
Pani Jesieni. Witamy w Gminie Wią-
zowna! 
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Wieczór  
z Norwidem
W poniedziałek 24 września w Zespole Szkolno- 
-Gimnazjalnym w Zakręcie odbył się Wieczór Poezji 
Norwida, z okazji 191 rocznicy urodzin patrona szkoły, 
wielkiego poety Cypriana Kamila Norwida.

czy świata tego zostaną tylko dwie / Dwie tylko: poezja i dobroć… 
i nie więcej”. – powiedziała dyrektor.

W kameralnej atmosferze, na sali rozświetlonej światłem licz-
nych świeczek, dzieci z klas IV, V i VI oraz młodzież gimnazjal-
na, recytowali znane i mniej znane utwory „czwartego wieszcza”,  
takie jak „Moja piosnka”, „W Weronie”, „Coś ty Atenom zrobił 
Sokratesie”, „Fortepian Szopena” i wiele innych. Tłem recytacji 
była muzyka współczesnych kompozytorów polskich do słów 
Norwida. W prezentacji udział wzięli także dorośli: Anna Bęt-
kowska przedstawiła mniej znany utwór Poety, „W Albumie”,  
a Edward Zdzieborski – „Moją piosnkę”. Wystąpiła także absol-
wentka klasy VI, Julia Denarska, która w dynamicznej recytacji 
wyraziła strofy „Fortepianu Szopena”.

Przedstawienie polegało nie tylko na recytacji wierszy Norwi-
da, ale również na aktorskich scenkach odtwarzających fragmenty 
życia artysty. Współtworząca urokliwą atmosferę spektaklu sce-
nografia przedstawiała m.in. kawiarnię paryską czy salon Marii 
Kalergis, wielkiej, nieodwzajemnionej miłości twórcy „Promethi-
diona”.

Kiedy przedstawienie zakończyło się i zapalono światła, dyrek-
tor ZSG w Zakręcie Elżbieta Olczyk-Szum poprosiła o zabranie 
głosu, artystę-malarza, Fabiana Jałocha, którego ekspozycja obra-
zów, w tym cyklu zainspirowanego „Fortepianem Szopena”, sta-
nowiły część poświęconego Norwidowi wieczoru.

Fabian Jałocha – członek stowarzyszenia „Norwid Chrześcija-
nin” – opowiedział o swojej twórczości i jej związkach nie tylko  
z poezją Norwida, ale i polską, chrześcijańską tradycją. 

– Cykl malarski „Fortepian Szopena” powstawał w latach 
2008-2009 i jest owocem inspiracji myślą Norwida-Chrześcija-
nina. W tej chwili pracuję nad kolejnym cyklem norwidowskim:  
o wolności słowa – powiedział artysta.

Podczas zwiedzania wystawy obrazów serwowano gościom 
prosty, a jednocześnie niezwykle wymowny poczęstunek: małe 
kromki chleba. Organizatorzy nawiązali tym gestem do słynnych 
słów Cypriana Kamila, zawartych w jego wierszu „Moja piosnka”: 

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba…
Tęskno mi, Panie…”
Z okazji Wieczoru Poezji Norwida Zespół Szkolno-Gimna-

zjalny w Zakręcie wydał okolicznościowy folder „Patron Naszej  
Szkoły. Cyprian Kamil Norwid 24.09.1821 – 23.05.1883”. Publi-
kacja, którą wręczano przybyłym, zawiera historię szkoły w Za- 
kręcie oraz trzy wiersze Norwida: „Moją piosnkę [II]”, „Krzyż  
i dziecko” oraz „Fortepian Szopena”. PIOTR KITRASIEWICZ
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Przybyłych – wójta Annę Bętkowską, kierownika Oświaty 
Gminnej Edwarda Ździeborskiego, skarbnika  Wiesława 
Miłkowskiego, radnych Renatę Falińską i Andrzeja Chole-
wę – powitała dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 

im. C.K. Norwida, Elżbieta Olczyk-Szum.
– Dokładnie 191 lat temu, w małej miejscowości położonej  

na Mazowszu, przyszedł na świat Cyprian Kamil Norwid – wy-
bitny intelektualista, znawca ludzkiej natury. Dzień urodzin tego 
niebagatelnego artysty – poety, prozaika, rzeźbiarza, grafika  
– jest Świętem Patrona naszej szkoły. Nasi uczniowie biorąc udział  
w szkolnych i zewnętrznych konkursach recytatorskich, plastycz-
nych czy plenerach malarskich poznają i propagują twórczość 
Wielkiego Mazowszanina. Serdecznie dziękujemy, że dzisiejszego 
wieczoru zechcieli Państwo razem z nami świętować urodziny 
Norwida i oddać hołd geniuszowi jego twórczości. Zapraszamy 
na spotkanie z poezją, bo jak pisał sam wyjątkowy jubilat: „Z rze-


